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" إٔ تعٝـ يف اؿٝا ٠بس ٕٚضغب ١أ ٚخٛف أ ٚأمل
بصيو ته ٕٛقس فكست دع٤اّ نبرياّ َٔ إْػاْٝتو
ٚيف تًو اؿاي ١ئ تفهط إ ٫يف ْفػو فكط "
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قثم سزد انقصح
أعسزت اتكاٖ ٫اتفٝا بكسٜك " ٍ٬ٖ " ٞبعس َطٚض عؿط غٓٛات َٔ ايفطام
٭خرب ٙبٛدٛز ٟيف املًُه ١ايػعٛز ١ٜيًُط ٠ايجاْ , ١ٝأقبض ايتٛاقٌ بؿهٌ
زا َٔ ِ٥خ ٍ٬اْ٫رتْت ٚ ,عًِ بأْين أنتب قكل قكريٚ ٠ضٚاٜات
,فػطز عً ّ٢قكت٘  ٚ ,بايطغِ َٔ أْين عطفت٘ ملس ٠عاَني فكط  ٚظٌ قسٜكا
يػٓٛات بعسٖا ,إ ٫أْين مل أنٔ أعًِ عكٝكَ ١ا خيف, ٘ٝاغتأشْت٘ إٔ ٜهٕٛ
ـٝاي ٞزٚض يف قكت٘ ٚقًُٜ ٞػطط َا فٗٝا َٔ ضغبٚ ١أمل ٚخٛف
مسعت نشهت٘ املُٝعٚ ٠قاٍ  :عًُّو بطّاٍ ٜا َكط, ٟأ ٫ظيت َٔ ٖٛا٠
ايفها٥ض ايعًٓ ١ٝ؟
أدبت٘ ٜ :ا قسٜك ٞايُٝين ,يكس نٓت َعو يف " أب ٛعطٜـ " ملس ٠عاَني
ٚمل أعطف عٓو أ ٟؾٚ ٧خ ٍ٬مخػ ١عؿط زقٝك ١ضٜٚت قكتو ايعذٝب, ١
غٓعطنٗا عً ٢ايكاضٜ ٖٛٚ ٨كطض
قاٍ  :غأضغٌ يو ضغا ٌ٥بٗا أفهٌ ...أعطٓا فطقتٓا ٜا َكطٟ
قًت  :إشٕ فًتٓطًل ٜا قسٜكٞ
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انزغثح
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انزسانح األٔنً
أْت َٔ زفعين يًعٛز ٠إي ٞاـًف يػٓٛات بعٝس ٠نٓت قس ْػٝتٗا أ ٚمبعين
أزم (أتٓاغاٖا ) فاملان ٞغطٜب نعازت٘ ٭ْٓا ْ ٫كٓع٘ إمنا ْعٝـ ف ٘ٝبسٕٚ
إبسا ٤ايطأ, ٟفكس نٓت نايكُط املعًِ َٛدٛزاّ ٚيهٔ غري َطٝ٥اّ َٚ,ا زفعين
يهتاب ١قكيت ٖ ٛأْت ٜا قسٜك ٞ٭ْو غتعطنٗا يًٓاؽ ٚأٜها يػبب آخط
فٗ ٍٛبايٓػب ١ي ٞاٯٕ  ,قس أغطط٫ ٙسكا ....فًٓبسأ بسَ ٕٚكسَات ط١ًٜٛ
:
أْا امس ٍ٬ٖ ٞزُخٔ  ,عُط ٟاٯٕ ث٬ث ٕٛعاَا  ,ميين اؾٓػٚ , ١ٝيهٓين
ُٚيست يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز , ١ٜيف قافع" ١أب ٛعطٜـ" دٓٛب املًُه١
ٚايكطٜب َٔ ١قافع ١ؾٗري ٠امسٗا " قافع ١دٝعإ "
اعتربت أب َٔ ٞاملٗادط َٔ ٜٔاي ُٔٝإي ٞايػعٛز ١ٜقبٌ ايعٚاز َٔ ٚايست, ٞ
ؾأْ٘ ؾإٔ د , ً٘ٝنإ ايػفط إي ٞايػعٛز ١ٜقسميا بس ٕٚأ ٟتأؾري ٠زخ, ٍٛ
نٌ ميين ٜػتطٝع اؿٝا ٠بايػعٛزٚ ١ٜايػفط أ ٚاإلقاَ ١بٗا ز ٕٚأَ ٟؿانٌ
 ,تعٚز أب َٔ ٞميٓ ٘ٝاؾٓػ ١ٝأٜها اييت ٖٚ ٞايستٚ ٞعاؾٛا سٝا ٠طبٝع, ١ٝ
ٚد٦ت إي ٞايسْٝا عاّ ٚ 1984بسٚ ٕٚع ٞنربت يف أب ٛعطٜـ ٚمل أعطف
تفاق ٌٝاؿٝا ٠نجريا ..
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ٚايسٜ ٟعٌُ برتنٝب ايػتا٥ط ٚقٓاع ١ا٭ثاخ َجٌ اجملايؼ ايعطب١ٝ
ٚايسَ ٟعطٚف ٖٓا يف أب ٛعطٜـ ٚ ,املسٚ ١ٜٓقتٗا قسز ٠ايتهاضٜؼ ٚاملعامل
يٝؼ نُا ٖ ٞاٯٕ  ,فكس ناْت كتف ١ٝعٔ ْفػٗا ,فطز ؾٛاضع قسٚز٠
َٚػانٔ قسميٚ ١ق٬ت بػٝطٚ ١غٛم نبري
يصيو نإ اؾُٝع ٜعطف ٕٛبعهِٗ ايبعض ز ٕٚأزَْ ٞؿانٌ ستٚ ٢قًت
املؿانٌ إي ٞبٝتٓا ٚبٛٝت نٌ َٔ حيٌُ اؾٓػ ١ٝاي١ُٝٓٝ
ٜبس ٚإٔ قساّ سػني تآَط عًٓٝا بس ٕٚقكس ٚبططٜك ١غري َباؾط ٠عٓسَا
استٌ ايهٜٛت عاّ ٚ1990ؼايفت َع٘ زٚي ١اي , ُٔٝفهإ ايطز ايػٝاغٞ
ايػعٛز ٖٛ ٟإٔ ٜتِ تٗذري نٌ َٔ ٖ ٛميين !
ٚنُا ضأٜٓا َؿاٖس ٖطٚب ايهٜٛتٝني ٚاملكطٜني ٚغريِٖ إي ٞايس ٍٚا٭خط٣
 ,نٓا ْٗطب دٓٛبا إي ٞايٚ , ُٔٝناْت تًو ٖ ٞاملط ٠ا٭ٚي ٞاييت أغافط
َٔ زٚي ١إي ٞزٚيٚ ١نأْين نٓت يف غُبات عُٝل ٚاغتٝكعت ٚاعٝا َسضنا َا
ايص ٟجيط ٟسٛيٞ
٭َ ٍٚط ٠أض ٟايكشطا ٤اييت  ٫تٓتٗ ٞأططافٗا ٚ ,نأْٗا ْصٜط ؾ ّ٪بأْٓا
شاٖب ٕٛإي ٞايَٓ ٬تٗ ,! ٞضأٜت مشػا أخط ٟغري اييت نٓت قس تعٛزت عًٗٝا
 ,ضأٜت نٝاع ٖٚطٚب يف أضض ايت, ٘ٝ
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ايهٌ قًل َٚرتقب ٚخاقٚ ١ايسَ , ٟاشا غٝفعٌ يف اي ُٔٝ؟ ٚأ ٜٔغٓعٝـ
؟ ٚيٝؼ يسٜٓا أ ٟأَٛاٍ أَٓ ٚعٍ أ ٚأقسقا ٤أَ ٚعاضف
نإ اجملٗ ٍٛقس فتض شضاع٫ ٘ٝستهآْا ٚ ,نُٓا إي ٞقسضٚ ٙأَبَ ٞإٔ ٜرتنٓا,
إيٖ ٞصا اؿس اجملٜٗ ٍٛفتكسْا ؟  ٫أعًِ
ٚقًٓا إي ٞايٚ ُٔٝأزضنٓا بًسْ ٠ا ٫ ١ٝ٥أشنط أ ٟاغِ هلا غري أْٗا قطٜبَٔ ١
َسَ َٔ ١ٜٓسٕ اي ُٔٝايهرب ٣امسٗا " اؿُسَِٜسََ , " ٠كاضْ ١بـ أب ٛعطٜـ فٗصٙ
َكطٛع ١عٔ ايعامل اؿهاض , ٟناْت ب ٬نٗطباٚ ,٤مل ٜتصَط أًٖٗا ٚنأِْٗ
ٜ ٫عًُ ٕٛبٗصا ا٫خرتاع !
ايًٜ ٌٝكتشُٓا فذأ ٠ز ٕٚإٔ ٜٓبٗٓا ٚ ,تكري اؿٝا ٠ايً ١ًٝٝغٛزاَ ٤عًُ, ١
ٚاييت ظازت غٛازاّ ٚنآبَ ٖٞ ١عاًَ ١دسٚ ( ٟايس ٚايسٚ ) ٟعطفٓا ايكك١
 ٖٞٚإٔ ٚايس ٟضفض ايعٌُ باي ُٔٝعٓسَا نإ ؾاباّ قػرياّ ٖٚادط إيٞ
ايػعٛزَ ١ٜجٌ باق ٞؾباب دٚ ً٘ٝمل ٜهٔ دس ٟيف ساي ١ضن ٞهلصا ايػفط ,
يكس خؿ ٞدس َٔ ٟعسّ اْتُا ٤ا٭سفاز يً ٌٖ, ُٔٝتصنط سسٜجو بؿإٔ
اْ٫تُا ٤؟ اعتكس اْو َتؿاب٘ َع٘ يف ٖص ٙايكه , ١ٝاْ٫تُا ٤يًٛطٔ  , ,فٌٗ
َاظيت عً ٢ضأٜو ؟
ظٔ دس ٟإٔ ٖصا عكاب إهل ٞي٘ ٚإٔ ايسا٥ط ٠تسٚض ٜٚعٛز املػرتب إيٞ
ٚطٓ٘ َُٗا طاٍ ايعَٔ
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بسأت أمسع نًُات دسٜسَ ٠جٌ نًَُ " ١ػرتب " ,إْٓا مل ْهٔ ْؿعط بأٟ
غطب ١يف ايػعٛز ١ٜعً ٢ايعهؼ فكس ؾعطْا بٗص ٙايػطب ١يف اي, ُٔٝيف ٚطين
!
أتصنط ٜا قسٜك ٞعٓسَا ؼسثٓا عٔ ايٛطٔ ,ععٜع ٟاملكط ٟي ٛنّٓا قس تكابًٓا
يف تًو ايفرتٚ ٠غأيتين عٔ ٚطين غأدٝبو :
 ٫تػأيين عٔ ٚطين
ٚيهٔ اغأٍ
إي ٞأَ ٟسٜٓ ٟتٗ ٞسسٚز ٙ؟
فاؿسٚز اييت ضمستٗا بايطباؾري عً ٢ايػبٛض٠
ٚاييت ضمستٗا بايكًِ ايطقام عً ٢ايٛضم
قس ت٬ؾت َع ايعَٔ
مل ْسضى َا اؿٌ ؟ دس ٟغانبا َٔ ٚايس , ٟأقُٓا يف بٝت غطٜب ٚعذٝب
 ,بًس ٠ب ٬سٝاَ ٠عاقط , ٠عٌُ ٚايس ٟيٝؼ َتٛفطا يف ٖص ٙايبًس ٠ايبعٝس٠
عٔ ايتشهط ,ف ٬أسس ٜعطف ؾ٦ٝا عٔ ايػتا٥ط
ٚأؾٗط ٚايس ٟإف٬غ٘ بػطع ١عذٝبٚ , ١نٓا عًَٛ ٢عس آخط َع نًُ١
دسٜس" ٖٞٚ ٠ايفطام " ٫ ,بس إٔ ٜفاضقٓا ٚايسٜٚ ٟػازض ايٜٚ ُٔٝصٖب
يًػعٛزَ ١ٜط ٠أخطٚ ٟخاق ١بعس إٔ ٚنعت اؿطب أٚظاضٖا يف ايؿُاٍ بني
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ايعطام ٚايهٜٛت أ ٚبني ايعطام  ٚق ٟٛايتشايف ٚسسخ شيو يف اؾٓٛب
أٜها بني دسٚٚ ٟايسٚ ٟنُا سسخ اْ٫فكاٍ ايػٝاغ ٞبني ايس ٍٚايعطب١ٝ
سسخ ْفؼ اْ٫فكاٍ بني ٚايسٚ ٟدسٖٚ , ٟذطْا ٚايسٚ ٟزخٌ املًُه١
ايػعٛز ١ٜبططٜك ١غري ؾطعٚ ١ٝنأْ٘ قساّ سػني أثٓا ٤است٬ي٘ يًهٜٛت ,
غافط ي ٬ٝكتب٦ا َٔ ظ ّ٬اجملٗٚ , ٍٛعاز إي ٞأب ٛعطٜـ ٚ ,بكٓٝا َع دسْا
 ٖٛٚيف ساي ١كتًف َٔ ١ايهذط ٚايؿفك , ١ايكػٚ ٠ٛايطمح١
نٓت عًَٛ ٢عس دسٜس َع ايتعًٚ, ِٝايتشاق ٞبايكف ا٭ ٍٚا٫بتسا, ٞ٥
ٚعطفت أْٓا يف اي ُٔٝايػعٝس ٚ ,خاق ١يف اي ُٔٝايؿُايٚ ٞعاقُتٗا "قٓعا٤
"ٚ,عًُت فُٝا بعس أْ٘ ٜٛدس اي ُٔٝاؾٓٛبٚ ٞعاقُتٗا " عسٕ "  ,نإ
َٔ ايػطٜب إٔ ته ٕٛايٚ ُٔٝقفٗا بايػعٝس َٓ ٖٞٚكػُ ١إي ٞمشاٍ
ٚدٓٛب فٌٗ أغطت ٞغته ٕٛأٜها غعٝسٚ ٠مٔ َٓكػُني ٚ,ايس ٟيف
زٚيٚ ١مٔ يف زٚي ١أخط ٟ؟
ٌٖ ايػعاز ٠يف ايفطام أسٝاْا ّ؟ َا ٖ ٞايػعاز ٠؟
أتصنط عٓسَا تٓاقؿٓا يف ٖصا ا٭َط ٚقًت ي : ٞإٕ ايػعاز ٠يف ٚطين
ٌٖ سكا غعازتو َاظايت يف ٚطٓو ٜا قسٜك ٞاملكط ٟ؟
ناْت يس ٟضغب ١يف ايعٛزَ ٠ع ٚايسٚ ٟايتعً ِٝيف ٚطين
َا ٖص ٙايطغب ١اييت فكًت ايطٚح عٔ ايعكٌ
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ضٚسَ ٞع ٚايسٟ
ٚعكً ٞيف ٚطين
ٚأْا يف ؾتات إْػاْ ٞعذٝب
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األنى
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انزسانح انثاٍَح
مل ػب ٜا قسٜك ٞعً ٢غ٪اي ٞايص ٟغأيت٘ ٚيهٓين عًُت اإلداب ١عٓسَا
عطفت أْو غازض ٚطٓو َط ٠أخطٚ ٟغافطت ٖ ,هصا اؿاٍ
زعين أغايو أغ ١ً٦أخط : ٟملاشا ايعطب َؿتت ٕٛيف نٌ ب٬ز ايعامل غري
أٚطاِْٗ َٚػتكط ٕٚبٗا ؟ أمل حيسخ ٖصا ايتؿتٝت يبين إغطا ٌٝ٥يف أضض ايت٘ٝ
؟ ٚملاشا ٜ ٫عٛز ٕٚ؟ ٚملاشا ٜفٓ ٕٛؾبابِٗ ٚطاقاتِٗ ٚقشتِٗ يف ب٬ز غري
ب٬زِٖ ؟ ٚعٓسَا ميطن ٖٜٔٛٚ ٕٛايععِ َِٓٗ ٜٚؿتعٌ ايطأؽ ؾٝبا ٜعٛزٕٚ
ب ٬طاق ٫ٚ ١س ٫ٚ ١ٜٛٝأٌَ ؟ َٔ غٝبين ا٭ٚطإ ايعطب ١ٝإ ٫بػٛاعس ؾبابٗا
" ايعطب "؟
اعتصض َٓو ٭ْين سكا غانبا ٚأعًِ إٔ اإلدابات ئ تفٝس ..
فًٓهٌُ ..ايتشكت باملسضغ ١املطسً ١ا٫بتساٜٚ , ١ٝ٥بس ٚأْين نٓت شنٝا قً٬ٝ
عٔ باق ٞايتَٝ٬ص  ,قاَٛا بعٌُ َػابك ١غطٜبْٛ َٔ ١عٗا ٚايفا٥ع فٗٝا غٝكعس
يًكف ايجاْ ٞا٫بتسا ٞ٥يف ايٓكف ايجاْ َٔ ٞايػٓ ١ايسضاغ ٌٖ , ١ٝتسض ٟ؟
يكس سكًت عً ٢املطنع ا٭! ٍٚ
ناْت ايطاق ١اييت متًهتين ٖ ٞإٔ أثبت ٭ب ٞأْين طفٌ ُٜعتُس عًٚ , ٘ٝ٭ٍٚ
َط ٠أؾعط أْين يف ٚطين ايصٜٗ ٟتِ بأبٓا , ٘٥ايػعاز ٠يف ايٛطٔ ٖ ٞإٔ
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ٜٗتِ ايٛطٔ بأ٫ٚز , ٙفطست ايعا ١ً٥ايكػري ٠بٗص ٙايكفع ٠ايػري َتٛقعٚ ١يعٌ
ٖصا خفف عّٓا " أمل " فطام ايٛايس عّٓا .
أخ ٞا٭نرب " مجاٍ " أتصنط ٙ؟ ْعِ ٖصا ايص ٟأقاّ سفٌ عطؽ ٚمجع
أَٛاٚ َ٘ٓ ٫مل ٜهٔ ٖٓاى ظٚادا َٔ ا٭غاؽ (ْكب ٚاستٝاٍ )
أخَ ٞطض َطنا غطٜبا مل ْػُع ب٘ بػبب اؿاي ١ايٓفػ ١ٝايػٚ ١٦ٝغ٤ٛ
ايتػص٫ٚ ١ٜظَ٘ غت ١أؾٗط  ,غت ١أؾٗط َٔ ا٭مل ٚاملعاْا , ٠غت ١أؾٗط عً٢
غطٜط املطض  ,مل لس اٖتُاّ َٔ عا ١ً٥أب , ٞيكس أساط بٓا ايفكط ايػصاٞ٥
ٚاملازٚ ٟطٛقٓا ٚعكط أدػازْا ٚنطٖٓا ٚدٛزْا يف ٚطٔ تٛافط يس ٜ٘عٛاٌَ
ايططز ٚيٝؼ ف ٘ٝأ ٟعاٌَ َٔ عٛاٌَ اؾصب .
َع ا٭غف ...يٝؼ يًفكري ٚطٔ .
ٚقعٓا يف فذ ا٭َطاض ٚغكطٓا ٚاسس تً ٛاٯخط ٚظازت عسز ا٭غطّ٠
باملػتؿف. ٞ
ناْت ا٭ٜاّ ثك ١ًٝعً ٢أضٚاسٓا  ,ايعذع أقابٓا يف َكتٌ ٚاظزاز ا٭مل ٚنؿّط
يٓا عٔ أْٝاب٘  ,فكط َٚطض  ٫ ,أٌٖ  ٫ٚعا , ١ً٥أٖصا ٚطٔ ؟
إْ٘ ضقع ١أضض ٜعٔ أْ٘ ٜٓتُ ٞيهٛنب ا٭ضض ,بعس غٓٛات بعٝسَ ٠ػتكبً١ٝ
َٔ ٖص ٙاملؿاعط ايهٝ٦ب ١قطأت إٔ "املػًِ ٚ ٫طٔ ي٘ " ,ثِ أْا ٚإخٛتٞ
ُٚيسْا بايػعٛز ١ٜفًُاشا ْعٝـ باي ُٔٝ؟ أيٝػت اؾٓػ ١ٝمبهإ امل٬ٝز ؟
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َطت غٓ ١ناًَ ١ب ٬أ ٟاتكاٍ َع ٚايس ٟايص ٟقطع سبً٘ ايػط ٟبٛطٓ٘
ٚأٚقً٘ بٛطٔ آخط يٝشكٌ عً ٢غصا ٙ٤اؾػسٚ ٟايطٚسٚ ٞايعكًٚ ٞاملازٟ
 ,ملاشا ْ ٫فعٌ َجً٘ إشٕ ؟ ْٚكطع أسبايٓا ايػُطْٛٚ ١ٜقً٘ ببًس آخط ْ..طٜس
اؿٝا٠
مل ْتعٛز عًٖ ٢ص ٙايطبٝع ١ايػري ضس , ١ُٝنٓت أظٔ إٔ خٛٝط أؾع ١ايؿُؼ
ايصٖب ١ٝتتبدط قبٌ إٔ تكٌ إي ٞبٝتٓا بايتأنٝس نإ حيسخ ٭ٕ ايع ّ٬أساط
بٓا ْٗاضا نُا ٖ ٞعازت٘ ي٬ٝ
فععٓا مجٝعا َٔ ططقات ق ١ٜٛعً ٢ايباب َٔ ..؟ فتشٓا ايباب يٝعٗط ؾدكا
مل ْط ٚدٗ٘  ,ست ٢تكسّ يٮَاّ ضٜٚسا فهإ ٖٚ ..ٛايسٟ
غبكتٓا عَبَطاتٓا ٚأغطقت املهإ فكس ناْت غفٓٝتٓا عًٚ ٢ؾو ايػطم فطَٓٝا
أْفػٓا ٚيطُٓا َٝاٖٗا ٚقُٓا بايػباس ١يٓكٌ إي ٞؾاط ٧ايٓذاٚ ٠ايصٚ ٟقف
عًٗٝا ٚايسْا اؿبٝب
نُٓا ٚايسْا عب ٚمحًٓا عً ٢عٓك٘ ٚأخربْا بأْٓا غٓعٛز يًشٝاَ ٠ط ٠أخطٟ
يف ايػعٛز ١ٜفٗ ٛقاّ بتشهري نٌ ؾٚ ٧غٓٛاقٌ سٝاتٓا ٖٓاى .
ٌٖ تتصنط ٜا قسٜك ٞايععٜع فطستو غطٚدو ايٓٗا َٔ ٞ٥ايػعٛزٚ ١ٜأْت
عا٥س إيٚ ٞطٓو ؟
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ٖهصا نّٓا ضغِ إٔ ايص ٟسسخ ٖ ٛايعهؼ ,إْٓا غٓدطز َٔ ٚطٓٓاٜ..ا
يًعذب !
ٚقبٌ ايػفط اقطشبين ٚايس ٟإيَ ٞس ١ٜٓا٭س ّ٬بايٓػب ١إي , ّٞشٖبٓا إي" ٞ
قٓعا , " ٤نإ عًَٛ ٢عس َع قسٜل ي٘ ٖٓاى يريز ي٘ أَٛاٍ قس اقرتنٗا
َٓ٘ أثٓا " ٤ايٓهػ ١ا٫قتكاز" ١ٜ
غافطْا ٜا قسٜك ٞإي ٞقٓعا ٤ايعاقُٚ , ١ضأٜت اؿٝا , ٠غٝاضات  ,أنٛا٤
 ,نٗطباَ , ٤س ٫ ١ٜٓتٗسأ إ ٫يَٝ , ٬ٝسإ ايتشطٜط ٚيهٔ بسَ ٕٚعاٖطات ,
زباب ١يف ٚغط املٝسإ قاط ١باثٓني َٔ ايعػانط يًشطاغ, ١عًُت َٔ ٚايسٟ
أْٗا ضَع يًجٛض ٠اي , ١ُٝٓٝنٓت أغري َع ٚايسٚ ٟنإٔ عٝين عسغ ١أيتكط
قٛضا فٛتٛغطاف ١ٝيًعاقُٚ ١استفغ بِٗ يف ًَف يف شانطتٖ , ٞصا ؾاضع
مجاٍ عبس ايٓاقط ٖٚ ,ص ٖٞ٬َ ٙبٗا ايعاب يٮطفاٍ ٖٚصَ ٙسضغ ١ابتسا١ٝ٥
امسٗا " ايٛسس ٚ " ٠يف ايٓاس ١ٝا٭خطَ ٣هتب بطٜس إلضغاٍ ٚاغتكباٍ
اـطابات ايٛضقٖٝ, ١ٝا غٓعرب ايؿاضع إي " ٞباب ايػَبَض " إْ٘ ؾاضع نبري
ٚغٛم أٜها
ضأٜت َباْ ٞشات طابع َعُاض ٟخام ٚيْٗٛا بين ٚأبٝض  ٖٞٚ,عباض ٠عٔ
َبين َتعسز ايطٛابل بؿهٌ ضأغ , ٞق٬ت ػاض , ١ٜقٌ نبري ٜبٝع ايفػتل
ٚايًٛظ ٚايعبٝب ,أؾِ ضا٥ش ١غطٜب ١إِْٗ ٜػًك " ٕٛاؾطاز " ٜٚأنً! ْ٘ٛ
ؾعطت با٫مش٦عاظ  ٫أعطف ملاشا ؟
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ضأٜت خسٚز َٓتفد َٔ ١داْب ٚاسس ٚغأيت عٔ ٖصا أداب ٚايس: ٟ
إِْٗ خيعْْٛ ٕٛع َٔ ايٓباتات امس٘ " ايكات " يف فُِٗ َٔ ايعكط
يًُػطب  ,مل أفِٗ ٚقتٗا َا ٖ " ٛايكات " ٚملاشا خيعٕ يف ايفِ ٚملاشا ٪ٜ ٫نٌ
َٔ ا٭غاؽ ؟ ٚيهٓين عطفت َػتكب, ٬إٔ غٝه ٕٛي٘ زٚضاّ قٛضٜا يف سٝاتٓا
بعس عس ٠أٜاّ
َاظيٓا ْػري بايؿاضع إيْٗ ٞاٜت٘ ٚضأٜت ؾ٦ٝاّ غطٜباّ  ,سفط ٠نبري ٠أؾب٘
مبذطْٗ ٟط ايٓ ٌٝعٓسنِ مبكط ٚيهٓ٘ نإ دافا يف ٖص ٙايًشعٚ ١أخربْٞ
ٚايس ٟإٔ ٖصا َهإ يتذُٝع َٝا ٙا٭َطاض ستٜ ٢ػتدسَ ٕٛاملٝا ٙيًؿطاب
ٚايػػٖٚ ٌٝهصا .
ٚأخريا ٚقًٓا يبٝت قسٜل ٚايسٚ ٟدًػٓا بايػطف ١ايعً ١ٜٛيف املبين ايعذٝب
ايص ٟضأٜت٘ فكس قعسْا عً ٢غ٬مل خؿبٚ ١ٝنٌ غطف ١أَاَٗا ؾَٔ ٧
ايبٝت َ ,ج ٬تكعس يًسٚض ا٭ ٍٚػس ايػطف ١ا٭ٚيٚ ٞأَاَٗا اؿُاّ ثِ
ْكعس يٓذس ايػطف ١ايجاْٚ ١ٝأَاَٗا َػاسٚ ١اغع ١مت ؽكٝكٗا يًُطبذ ثِ
ْكعس إي ٞا٭خري ٠يته ٕٛاجملًؼ ٚظاْبٗا باب ايػطض ! أيٝؼ املفرتض
إٔ ٜه ٕٛايعهؼ ؟
ٚيهٔ ٖصا ايرتتٝب ايعؿٛآَ ٞ٥شين فطق ١شٖب ١ٝ٭فتض باب ايػطض
ٚازخٌ ف , ٘ٝنإ عباض ٠عٔ َرت × َرتٜٚ , ٜٔػتكط ف ٘ٝخعإ املٝاَ ٙجٌ
ايص ٟمنًه٘ يف ايػعٛز ١ٜغري أْ٘ َٔ ايكاز .
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نٓت أغتٓؿل ٖٛا ٤ايعاقُ َٔ ١أعًٚ ٞفطق ١أخط ٟيه ٞأتأٌَ ايػٛم
ٚايص ٟظٗط َٓشٓٝات٘ ٚتعطدات٘ ايٛانشٚ , ١اغتسضت ٭دس اؾبٌ  ,٭ٍٚ
َط ٠أض ٟدب ٬بٗصا ايؿُٛر ٚا٫ضتفاع  ,ثِ يفت اْتباٖ ٞؾ ٧ندِ ٜطري
فكطخت ٚدطٚ ٟايس ٟم ٟٛفكس ظٔ أْين أُقبت بسٚاض ٚغكطت ,
ٚيهٔ اؿكٝك ١أْٗا املط ٠ا٭ٚي ٞاييت أض ٟفٗٝا ٖصا ايطا٥ط ايعذٝب
نشو أب ٞبكٛت عاٍ ٚقاٍ  :إْٗا ايطا٥طٚ , ٠غٚ َٔ ١ًٝغاٌ٥
املٛاق٬ت َجٌ ايػٝاض٠
غأيت بعف ٌٖٚ : ١ٜٛغٓطنبٗا إي ٞأَٞ
قاٍ .. ٫ :إْٗا تطري بني ايس ٍٚايهرب٣
غأيت بربا : ٠٤إشٕ غٓػافط بٗا إي ٞايػعٛز ١ٜ؟
اَتعض ٚد٘ أبٚ ٞبكٛت خفت ٚابتػاَ ١مل افِٗ هلا َعين :
إٕ ؾا ٤اهلل
اْتٗٓٝا َٔ ايعٜاضَٚ ٠طضْا بٓفؼ ايططٜل ٚبٓفؼ احمل٬ت ٚيهٔ ز ٕٚغ٪اٍ ,
فكس قطضت أؾبع ع ْٞٛٝبايط ١ٜ٩أنجط
عسْا إي ٞايبًس ٠اييت مل اعطف هلا اغِ إي ٞاٯٕ ٚمل أساَ ٍٚػتكب ٬إٔ
أغأٍ  ,عست ٚأْا أفهط يف ايطا٥طٚ , ٠نٝف تطري ؟ ٚنٝف ايٓاؽ بساخًٗا؟
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ٌٖ جيًػ ٕٛأّ ٜكف ٕٛ؟ ٚأَٛ" ٜٔقف" ايطا٥طات ؟ بايتأنٝس ي٘ َهإ
خام بتذُع ايطا٥طات َجٌ ايػٝاضات ,منت ٚخٝايٜ ٞك ّٛببٓا ٤طا٥ط٠
ْٚػافط بٗا إي ٞأب ٛعطٜـ
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انخٕف
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انزسانح انثانثح
شات  ّٜٛغأيتو  :ملاشا تطنت ٚطٓو ؟
أدبت  :٭عح عٔ َفٗ ّٛايكساق١
غأيتو َط ٠أخطَ ٟػتٓهطا  :أفٓ ٕٛأْت ؟
أدبت بَ ٬با..٫ : ٠٫يٝػت ب ٞدِّٓ٘
غأيتو بس :ًٌَ ٕٚغأقرب َٚ ,اشا ٚدست ؟
أدبت  :أعسزت خطَُ ١شهُ ١٭خػط أنرب عسز ممهٔ َٔ ا٭قسقا ٤فأْا أؾس
اؿاد ١إيَ ٞعطف ٖٛ َٔ ١ايكسٜل اؿكٝكٚ ٞنإ ٫بس َٔ ايتذطب ١٭قٌ
يًُفٗ ّٛاؾسٜس ملعين ايكسٜل َ ,اشا ٚدست ؟
ٚدست إٔ ايكسٜل ٖ ٛايصٜ ٫ ٟؿاضى يف أفطاسو  ٫ٚأسعاْو فٗصٙ
فاَ٬ت إْػاْ , ١ٝإمنا ايكسٜل اؿكٝك ٖٛ ٞايص َٔ٪ٜ ٟبو أْو إْػإ ي٘ زٚض
إجياب ٞيف اؿٝاٜٚ ٠ػاعسى عً ٞأزا , ٙ٩يكس اغرتبٓا ٜا قسٜك ٞيف ٚطٓٓا ٚعؿٓا
غٓٛات ْبشح ْٚتأمل َٔ َفٗ ّٛايكساق ١اـاطٚ , ١٦اييت اضتبطت زاُ٥ا
باملكًش. ١
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تصنطت ٖصا اؿٛاض أثٓا ٤تسٜٚين هلص ٙايػري ٠ايككري َٔ ٠سٝات , ٞإٔ أفتض
زٚايٝب غري َط ١ٝ٥زاخٌ أعُام ْفػ ٞ٭دس ؾدل دسٜس َٛدٛز
َٚػتعس اْ٫ط٬م َ ,جًُا اْطًكٓا يف املانٞ
سعَٓا أَتعتٓا ٚأعسْا َ٬بػٓا ٚأغطانٓا إي ٞضسِ سكا٥ب ايػفط  ,فاي٫ٛز٠
غته ٕٛيف ايػعٛز , ١ٜ٭ْٗا يٝػت ٫ٚز ٠طبٝع , ١ٝفاي٫ٛز ٠غته ٕٛبعًُ١ٝ
قٝكط. ١ٜ
نإ ايعبٛض إي ٞا٭ضان ٞايػعٛز ١ٜعٔ ططٜل ايطا٥طَ ٠ػتش , ٬ٝيٝؼ يسٜٓا
دٛاظات غفط ٚيٝؼ َعٓا تأؾري ٠زخ ٍٛيًًُُه , ١يصيو نإ ٫بس إٔ ْسخٌ
إي ٞاملًُه ١بطاّ ٚيْٚ ٬ٝكتشُٗا ٚمتًٗا ْٚك ِٝبٗا ٖٚ ,صا أغٛأ َا يف ا٭َط .
 ٫أعًِ غط ايفعع ايص ٟضأٜت٘ عًٚ ٢د٘ ٚايست ٫ٚ , ٞأزض ٟملاشا ٖص ٙاملَ٬ض
املتذُس ٠عًٚ ٢د٘ ٚايس ٟ؟ مسعت نًُات خافت٘ تكسض َٔ أبٚ ٞأَ, ٞ
ٚايٓساٜ " ٤ا ضب " يف َكسَٖ ١ص ٙايهًُات  ,آٜات قطآْ ١ٝتُكطأ ٚ ,اغرتعٞ
اْتباٖٖ ٞص ٙاٯَٚ " ١ٜدَعًََِٓا َِِٔ بَ ِِٔٝأَِٜسِ ِِِٜٗغَسّّا  ََِِٔٚخًَِفِِِِٗ غَسّّا فَأَغِؿََِٓٝاُِِٖ
فَُِِٗ يَا ُٜبِكِطَُ , " َٕٚا ايص ٟخيف ٙٛعّٓا ؟
ضغِ ايفطح ايص ٟاعت ْٞ٬إ ٫إٔ قًيب ايكػري اْكبض َٔ ايع ّ٬اؿايو ٚ
ايهًُات ٚايعباضات ايػري َفٗ , ١َٛمل ٜهٔ ٖٓاى قُط ٜه ٧يٓا ايططٜل ,
نأْٓا خطدٓا َٔ اجملٗ ٍٛيٓسخٌ يف فٗ ٍٛآخط
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َطت غاعات ثك ٫ ١ًٝأغتطٝع إٔ أسكٗٝا ٚٚ ,قفٓا عٓس اؿسٚز  ,ناْت ْكط١
تفتٝـ  ,أيكٚ ٞايس ٟايػ ّ٬عً َٔ ٢فٗٝا ٚ ,عربْا
تٓٗست أَ ٞباضتٝاح ٚ ,بسأ ٚد٘ أبٜ ٞتػري ٚاؾُٛز ايجًذ ٞأخص يف ايصٚبإ
تسضجيٝا ٚ ,زخًٓا إي ٞا٭ضان ٞايػعٛز ١ٜبػٚ ١َ٬أَإ ٚنًُات ايؿهط
ٚاؿُس هلل تػُط فُٚ ٞايسٚٚ ٟايستٞ
َػتكب ٬عطفت َا ا٭َط ؟
اؿكٝك ١يكس زخًٓا املًُه ١ظٛاظ غفط كتًف عٔ نٌ ٚثٝكَ ١طٚض يف ايعامل
 ,ناْت ايٛثٝك ١ايطمسْ " ٖٞ ١ٝبات ايكات" ايصُٜ ٟدعٕ يف ا٭فٛا, ٙ
ٚايص ٟأت ٞب٘ ايػٝس ايٛايس َٔ قٓعاٚ ٤أعطاٖا ٭سس سطؽ اؿسٚز
..يًُطٚض  ,أْت تعًِ َاْٖ ٛبات ايكات  ٫ ,زاع ٞيًؿطح
زخًٓا ايسٚي ١ايؿكٝك ١بؿهٌ غري ْعاَ , ٞتٗطٜب مبعين أزم  ,فٗٛيني
مبعين ٚاقع ٌٖ... ٞتصنط " اجملٗٛيني " ٜا قسٜك ٞ؟
املجٕٓل انًًٍُ  َٔ ٖٛ :ميط عرب اؿسٚز ايػعٛز -١ٜاي ١ُٝٓٝبس ٕٚتأؾري٠
زخٜٚ ٍٛبك ٞبس ١ٜٖٛ ٕٚأ ٚإقاَٚ , ١هلِ أَانٔ َعطٚف ١يًتذُع " ٖٞٚ
املكابط " اييت ٜٓاَ ٕٛفٗٝا يٜٚ ٬ٝتؿبع ٕٛباملٛتٚ ٢متٛت قًٛبِٗ ٜٚ ,عٗطٚا
ْٗاضا يهٜ ٞعًُٛا بأ ٟسطف ١أٜ ٚكريٚا ٚباٚ ّ٫ب٤٬اّ عً ٢ايٓاؽ ٜٚػطقِٖٛ
ٜٓٚكبٛا عً , ِٗٝاملِٗ تًك ٞايؿطط ١ايكبض عًٜٚ ِٗٝػتٛي ٕٛعً ٢نٌ
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أَٛاهلِ ًٜٚ ,كٛا بِٗ يف غٝاٖب ايػذ ٕٛستٜ ٢تِ ايرتس ٌٝعٓس اؿسٚز
يٝعٝسٚا ايهطَّ ٠ط ٠أخط ٟبسٜ ٕٚأؽ !
قًت ي ٞشات َط ٠أْٗا تُسع ٞاهلذط ٠ايػري ؾطعَ ١ٝجًُا ٜفعًٗا بعض
ايؿباب املكط ٟيٝعربٚا ايبشط إي ٞإٜطايٝا ٚ ,ايكسض قس ٜه ٕٛنطميا َعِٗ
ٜٚتشٛيٛا َٔ " فٗٛيني " إيَ " ٞعًَٛني " ٜٚكبض يس ِٜٗنفٚ ٌٝعٌُ
ٚضاتب
أْت تعًِ دٝسا إٔ ٖٓاى َٔ ٖ ٤٫٪اجملٗٛيني َٔ ًٜك ٞستف٘ يف ايكشطا٤
يػ ٤ٛايتػصٚ ١ٜقً ١ايطعا ١ٜايكشٖٓٚ , ١ٝاى أغط ناًَ ١تعٝـ ٖٓا بٗصا
ايؿهٌ ايػري ْعاَ , ٞايؿباب ٜعًُ ٕٛباؿطف املٗٓٚ ١ٝا٭َٗات ٜعًُٔ
خازَات يًبٛٝت َٚا خف ٞنإ أععِ .
ٌٖ مٔ َٔ نُٔ ٖصا ايتكٓٝف ؟ مل ْهٔ ٚئ ْهٕٛ
املٝع ٠إٔ ٚايس ٟنإ َعطٚفا َٔ قبٌ ٚ ,أعتكس اؾُٝع أْٓا عربْا اؿسٚز
بؿهٌ ؾطعٚ ٞطبٝعْ ٞعطا يًجك ١يف ايٛايس يصيو مل ْتعطض يَ ٞتاعب
.
َٚع شيو نإ اـٛف غٝس املٛقف ْ ٫ ,ػتأَٔ أسس عً ٢أغطاضْا ٚخاق١
ٖصا ايػط  ,فً ٛمت َعطفت٘ فػٛف ٜتِ زَاض عا ١ً٥بهاًَٗا ٚضَٗٝا يف
ايتًٗه ٫ ١أ ٍٚهلا  ٫ٚآخط .
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مل أيتشل بايتعًٚ ِٝعُط ٟاٯٕ مثاْ ٞغٓٛات ٚ ,متط غبع غٓٛات عذاف
 ١٦ًَٝ ,باـٛف ٚخاي َٔ ١ٝايتعً ِٝأ ٚايعٌُ أ ٚايًعب أ ٚايًٗ ٛنباقٞ
ا٭طفاٍ يف ٖصا ايػٔ .
يف غٔ اـاَػ ١عؿط غعٝت بك ٠ٛإي ٞايعٌُ  ,نإ ٜٛدس قٌ يبٝع اـهاض
ْؿرتَ َ٘ٓ ٟا ًٜعَٓا ٚ ,شات  ّٜٛنًُت قاسب٘ عٔ عٌُ  ,نإ ؾابا ٚأظٓ٘
ٜهربْ ٞغُؼ غٓٛات تكطٜبا ٚ ,بػطع ١عذٝب ١غأيين عٔ امسٚ ٞدٓػٝيت
ثِ قاٍ ٖٝ :ا ازخٌ ٚابسأ ايعٌُ
مل أفهط يف ضاتب  ,فهطت يف إٔ أتعًِ ٚاثبت شات, ٞفأْا اٯٕ أعٌُ
بايتذاضَٚ ٠ػاعسا يتادط خهاض
تعًُت ايكً َٔ ٌٝفٔ ايبٝع ٚفٔ ايتعاٌَ َع اؾُٗٛض
ٚايهجري َٔ ايكُت بعس شيو
فكس فؿٌ املؿطٚع ٚاحملٌ أغًل
ٚابتًعين اـٛف َط ٠أخط ٟزاخٌ أسؿا , ٙ٤اؿٝاٚ ٠اإلقاَ ١اؾرب١ٜ
أنافت بٓس دسٜس إي ٞضقٝس ٖٛٚ ٟايفؿٌ
َا اؿٌ ؟
اؿٝا ٠أقبشت ب ٬ضغب١
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ٚاـٛف غٝطط عًّ٢
ٚا٭مل ظازْٚ ٞدعا
ٌٖ ٖص ٙسٝا ٠؟ نإ ٫بس َٔ تػٝري ايططٜك١
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ط إٔ تعٝـ يف اؿٝا ٠بس ٕٚضغب ١أ ٚخٛف أ ٚأمل
بصيو ته ٕٛقس فكست دع٤اّ نبرياّ َٔ إْػاْٝتو
ٚيف تًو اؿاي ١ئ تفهط إ ٫يف ْفػو فكط ص
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ْفػٞ
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انزسانح انزاتعح
قاسب قٌ اـهاض ْٖ ٛفػ٘ قسٜكو ايص ٟؼب٘ يف اهلل ..أخْٛا "ط" ٍ٬
 ,بعس ايفؿٌ ايصض ٜع ٚايػطٜع يًُؿطٚع ,اػ٘ بػٝاضت٘ إي ٞايؿٛاضع
ٚاؿاضات يتكبض َؿطٚع تانػٚ , ٞيهٓ٘ ظٌ ٜفهط يف احملٌ فِٗ ًَِو هلِ
ٚ٭غطت٘ ٫ٚبس يًُشٌ إٔ ٜفتض أَ ٟؿطٚع َُذس ٟ٭ْ٘ باب ضظم يًعا, ١ً٥
ٚايسَ ٙتٛيف ٚيس ٜ٘أخٛات فتٝات ٚٚايست٘ َاظايت سٚ, ١ّٝنٌ أخٛت٘ ايؿباب
ٜعًُ ٕٛطًبا يًطظم ,ايهٌ ٜػع ٞيف نٌ اػا ٙيهٜ ٞعٝؿٛا بهطاَ١
ٚططقت باب اـطٚز َٔ ٖصا املأظم  ,فهطت يف ْفػٚ ٞيف َػتكبًٚ ٞيف
سٝات , ٞملاشا ْ ٫تعًِ ايػتا٥ط ٚنٝف ١ٝتطنٝبٗا ٚقٓاعتٗا ؟ طًبت َٔ
ٚايس ٟإٔ ٜسضبٓا ٚإ ْعٝـ يف دًباب٘
ٚبايفعٌ اغتكبٌ "ط "ٍ٬ايفهط ٠عُاؽ ظا٥س ٚاغتٛعبٓا ا٭َٛض يف أغابٝع
قًٚ ١ًٝبسأْا ايٓؿاط اؾسٜس

ٌٖ تصنط سسٜجو َع ٞبؿإٔ ايعٌُ اؿط ٚ ,قًت ي ٞباؿطف ايٛاسس " :
إْو ئ ته ٕٛسطا إ ٫ي ٛعًُت عٌُ ؼب٘ ٚؼتٚ ٜ٘ٛيٝؼ فطز ٚظٝف١
 ٖٞٚؼتٜٛو "  ,بايطبع قبٌ فتض املؿطٚع مل تهٔ َٛدٛزا ٚيهٔ َا
فعًٓا ٖٛ ٙايتأنٝس ايعًُ ٞيه ّ٬قًت٘ أْت ْعطٜا
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بعس عس ٠غٓٛات أقبشٓا امسا َعطٚفا ٚٚ ,قتٗا قابًٓاى بعس إٔ مت
اغتكساَو َٔ َكط ٚغهٓت باملٓعٍ اجملاٚض يٓا ٚأقبشت داضا ععٜعا
عً ٢قًٛبٓا ٚأخا فان , ٬فاحملب ١ناْت هلل ٚمل تهٔ بٓٓٝا أَ ٟكاحل .
ضأٜتين شات  ّٜٛأمحٌ قٓاعا عابػا َعًُا  ٚاضتسٜت٘ فٛم ٚدٗٚ ٞأدًؼ
ظػسٚ ٟيهٔ ضٚس ٞمل تهٔ َع , ٞأتسض ٟملاشا؟
ط ٍ٬فهط يف إٔ ٜطٛض املؿطٚع ٜٚبٝع أٚاْ ٞخعف ١ٝنبري ٠اؿذِ ٚشات
أؾهاٍ َبٗطٚ ٠ممٝع ٠تُٛنع ظاْب ايػتا٥ط نٓٛع َٔ ايسٜهٛض
ٖصا أغعسْ ٞدسا ٚيهٔ احملعٕ يف ا٭َط أْ٘ غٝػافط إي ٞاي ُٔٝإلسهاضٙ
 ٌٖ..تعًِ ط ٍ٬غٝصٖب إيٚ ٞطين يف سني عسّ قسضت ٞعً ٢شيو .
أَػتعس يًُفادأ ٠ايهرب ٣؟
ؽط ٞعُطٚ ٟقتٗا ايعؿط ٜٔعاَا ٚاْفطط قًيب ٚمتعم ٭ْين  ٫أغتطٝع إٔ
أشٖب إي ٞأَ ٟهإ يف ايعامل ,فأْا ممٓٛع َٔ ايػفط  ,٭ْين ب٫ٚ ١ٜٖٛ ٬
إقاَ ٫ٚ ١دٛاظ غفط  ,فأْا َاظيت فّٗ٫ٛ
ٖ ٍ٬مل ٜهتٌُ من... ٙٛمسعتو ٚأْت تفهط ٚتػأٍ بكٛت عاي ٞملاشا؟
٭ْين ب ٬ؾٗاز٬َٝ ٠ز !! ٚتًو ْٖٛ ٛا ٠املؿهً ١اؿكٝك ١اييت نربت بٗا
ٚتؿعبت ز ٕٚايتسخٌ يف ٚقف منٖٛا اـبٝح
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ٚهلص ٙقك... ١اقطأٖا دٝسا :
بعس ٫ٚزت ٞبأٜاّ قً ١ًٝتُٛيف أخ ٞايصٜ ٟهربْ ٞبج٬خ غٓٛات  ,نإ امس٘
" قُس " ٚي٘ ؾٗاز٬َٝ ٠ز  ,فكاٍ أبٖ : ٞصا قُس ٚ,أؾاض إيٚ ّٞبايتايٞ
ئ ٜػتدطز ؾٗاز٬َٝ ٠ز بامس ٫ , ٞأعًِ َا ايص ٟفهط ف ٫ٚ ٘ٝأعًِ
ملاشا ؟ ٌٖ اؿعٕ عً ٢فطام ابٓ٘ دعً٘ مل ٜفهط ؟ ٌٖ خاف َٔ ؾَ ٧ا ؟
ٌٖ ٖ ٛايٚ٬ع ٞ؟  ٫أزضٟ
املِٗ قاَٛا بسفٔ أخ ٞز ٕٚاغتدطاز ؾٗازٚ ٠فا , ٠نإ ا٭َط غطٜبا
ٚعذٝبا ٚمل ْعًِ ي٘ غببا سكٝكٝا
ايػ٪اٍ ا٭ِٖ  :إشا نإ ٖٓاى ؾٗاز٬َٝ ٠ز سكٝك ١ٝملاشا مل ٜػتدسَٖٛا
َػتكب ٬؟
اإلداب ١ببػاط ١أْٓا بعس َا غافطْا إي ٞاي ُٔٝبعس ايعسٚإ ايعطاق ٞعً٢
ايهٜٛت  ,ناعت ٖص ٙا٭ٚضام ٚضمسٝا املفطٚض أْٓا ْعٝـ يف اي, ُٔٝ
ٚبعس ايعٛز ٠ايػري ؾطع ١ٝئ ْػتطٝع ايبشح عٔ أ ٟزي ٌٝعًٚ ٢دٛزْا
٭ٕ ٖصا غٝفتض عًٓٝا ْاضا غتًتِٗ ا٭خهط ٚايٝابؼ ْٚفرتم إدباضٜا َط٠
أخط ٟيصيو سُهِ عً ّٞبايػذٔ ا٭بسٚ ٟاإلقاَ ١اؾربٚ ١ٜإٔ امحٌ
يكب " فٗ" ٫ٛ
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ٌٖ تسض ٟأْ٘ َٔ املُهٔ إٔ أغافط إي ٞايٚ ُٔٝاغتدطاز نٌ َاٖٛ
َطًٛب ٚ ,يهٔ مل ٜهٔ يسٜٓا أَٛاٍ ايػفط فٛايس ٟنرب يف ايعُط ٚأيكٞ
مبػٛ٦ي ١ٝايبٝت عً ٢ناًٖٚ ٞأنتاف أخ. ٞ
نٓت أضٜس َعذع ٠سكٝك , ١ٝغأشنطى بؿ ٧ععٜع عً ٢قًبو
ٌٖ تصنط ايًٝاي ٞايعؿط ا٭ٚاخط َٔ ؾٗط ضَهإ  ,نٓا ْصٖب غٜٛا يٓكًٞ
ق ٠٬ايكٝاّ يف َػذس بعٝس عٔ َٓاظيٓا ْٛعا َا يتػُع سٚ ٠ٚ٬عصٚب١
ت ٠ٚ٬ايكطإٓ ايهط ِٜايكازض َٔ ٠اؿٓذط ٠ايصٖب ١ٝإلَاّ املػذس ٖ,صا اإلَاّ
ميين اؾٓػ , ١ٝدا ٤إي ٞايػعٛز ١ٜعجا عٔ ايطظم ٚ٭ٕ يس ٜ٘ؾهٌ َكبٍٛ
غأي ٙٛعٔ أ ٟسطف٘ حيرتفٗا
فكاٍ :إْين سفغ نتاب اهلل ٚقٛت ٞدٝس يف ت ٠ٚ٬ايكطإٓ ايهطِٜ
مسعٚ ٙٛأسبٚ ٙٛبفهٌ اهلل أٚ ّ٫ٚأخرياّ ثِ بفهٌ نتاب اهلل ,أقبض ي٘
ؾأْا نبريا ٚ ,تٛي ٞإزاض ٠املػذس ٚنفً٘ أسس ايػعٛزٜني احملرتَني ٚبصيو
أقبض " َعًَٛا " يس ٟاؾُٝع
أيٝؼ يَ ٞعذعَ ٠جٌ ٖص ٙ؟
أْا ب ٬ؾٗاز٬َٝ ٠ز  ٫ٚإقاَ ٫ٚ ١أَٛاٍ ٚئ أتعٚز
بكٝت عًٖ ٢صا ايٛنع ستٚ ٢قًت إي ّٞاملعذع ٠ايطباْ١ٝ
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أقبض عُط ٟاٯٕ تػعٚ ١عؿط ٕٚعاَا ٚ ,نإ قطاضاّ َٔ اؿه١َٛ
ايػعٛز ١ٜإٔ أُٚيس َٔ دسٜس
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املعجزج
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انزسانح األخريج
أتصنط عٛزتٓا َٔ املكابط بعس إٔ زفٓا أسس املػرتبني ٚايصَ ٟات ز ٕٚإٔ
ٜٛزع٘ أًٖ٘ ٚبعس َػازضتٓا َٔ عع ١اٯخطٚ ٠زْْٛا َٔ ايسْٝا
غأيتو ٜ :ا َكط, ٟنف ٞباملٛت ٚاععا ٚ..يهٔ ملاشا ْ ٫تعغ ؟
أدبت عً ّٞبهٌ ثك ١ممعٚز بػهب :
٭ٕ ٫بس َٔ ايتذطب ١أ٫.. ٫ٚبس إٔ ْتصٚم غهطات املٛت ستْ ٢تعغ
,املازٜات أقبشت َٔ َهْٛات ايسّ ايص ٟجيط ٟيف عطٚقٓا فهٝف ْتعغ؟
ملاشا أشنطى بٗص ٙايكك ١؟ ٭ٕ ٫بس َٔ ايتذطب ١ايٛاقع ١ٝست ٢أؼطى ٚقبٌ
إٔ تػكط سٝات ٞاملػتكبً ١ٝيف غٝاٖب ايع , ّ٬فكس ناعت غٓٛات
ايطفٛيٚ ١املطاٖكٚ ١فرت ٠ايؿباب ا٭ٚي ٞيف غٝاٖب ا٭مل ٚايطغبٚ ١اـٛف
ٚايهٝاع ٚي ٫ٛأْين سافعت عًَ ٢ا تعًُت٘ يف املطسً ١ا٫بتساٚ ١ٝ٥ايتفت إيٞ
ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١٭قبشت عهٛا فعا ٫يف تٓع ِٝاؾاًٖ١ٝ
قاؿت ْفػٚ ٞمل أيل بايً ّٛعًٚ ٢ايس , ٟمل أمحٌ أ ٟنػ ١ٓٝ٭ٟ
إْػإ  ,ايعطٚف ناْت أق َٔ ٟٛاؾُٝع ٚايهٌ َُكٝس بأغ ٍ٬اجملتُع
ٚايسٜٛ ٫ٚ ٍٚدس سطَ ١ٜطًك١
ٚقس نٓت خفاف َٔ خفافٝـ ايع , ّ٬فًُاشا  ٫أدطب ايٓٛض ؟
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ملاشا  ٫اْطًل يف اؿٝا ٠؟
قسض قطاض باملًه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعاّ ٜ 2013فٝس بإٔ نٌ َػرتب أٚ
أدٓيب ٫بس إٔ حيٌُ ضخك ١إقاَٚ ١إٔ املٗٓ ١اييت ٜعٌُ بٗا ٫بس إٔ
تهٚ ٕٛفكا يهفً٘ٝ
مبعين أغٌٗ  ,إشا سهط تفتٝـ َٔ ايساخًٚ ١ٝطًب ضٜٖٛ ١ٜ٩يت أٚ
إثبات ايؿدك٫ ١ٝبس إٔ حيٌُ اغِ ايهفٚ ).... ( ٌٝإٔ امل٪غػ ١أٚ
ايؿطن ١أ ٚاحملٌ ايص ٟأعٌُ ب٘ ٫بس إٔ ٜه ٖٛ ٕٛقاسب٘ ٚإ٫
...تطسٌٝ
ناْت فطق٘ شٖب , ١ٝمجعت ا٭َٛاٍ املطًٛب ١يًػفط ٚ ,غافطت إي ٞائُٝ
 ,إي ٞقٓعا ٤ايعاقُ١
تػريت نجريا ٜا قسٜك , ٞمل تعس نُا ناْت َٓص إٔ تطنتٗا َٔ عؿطٜٔ
عاَا ٚ.بعس أٜاّ قً , ١ًٝاغتدطدت ؾٗاز٬َٝ ٠ز ٌٖ , ٟتعًِ ؟ بهٝت
عطق , ١محًت ٚضقَٛ ١ثك َٔ ١اؿه ١َٛايٚ ١ُٝٓٝنأْين أمحٌ ابين سسٜح
اي٫ٛز ٠بني شضاع , ٞيكس ُٚيست قبٌ ايج٬ثني َٔ ايعُط ,امس, ٍ٬ٖ ٞ
أمحٌ اؾٓػ ١ٝايٚ , ١ُٝٓٝاغتدطدت إثبات ؾدكٚ , ٞدٛاظ غفط ٚضخك١
قٝاز ٚ ٠تأؾري ٠يسخ ٍٛايػعٛز ١ٜمبٗٓ ١قرتَٚ ١نف ٌٝغعٛزٚ ٟضاتب ثابت
َٚأَؾِطَقَتِ ايِأَضِضُ بُِٓٛضِ ضَبَِّٗا
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يف ْٗا ١ٜضغاييت ٚ ,بعس ػاضب ْفػٚ ١ٝقطاع سكٝكَ ٞع اؿٝا , ٠أـل
يو َا خهت٘ :
أٌ انحٍاج التذ يٍ أنى ٔرغثح ٔخٕف حتى تعزف َفسك جٍذا ,
ٔاٌ انٓالل ال ٌُٕنذ إًَا ٌظٓز ٌٔكتًم ٌٔصري تذراً  ,ثى ٌتُاقص
ٌٔتٕاري ٌٔصثح قًزاً يُظهًاً ٔنكُّ يٕجٕد حتى ٌظٓز يٍ جذٌذ
إَٓا سُُح انحٍاج ٔيًٓا ضاق تك انحال ٔتغريخ عهٍك انظزٔف
تذكز أٌ ...انٓالل التذ أٌ ٌكتًم حتى نٕ أحٍط تانغٍٕو يٍ حٕنّ
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َثذِ عٍ انكاتة
 تاَط قُس ععت ناتب َكطَٟٔ َٛايٝس فرباٜط 1979
زنتٛض قٝسيٞ
خطٜر نً ١ٝايكٝسي ١داَع ١طٓطا 2001
أعًانّ األدتٍح :
 فزٌذج ٔقصص أخزي ْ...ؿط ايهرت ( ْٞٚعكري ايهتب )2014
 رٔاٌح انحائز ....زاض شات يًٓؿط ٚايتٛظٜع 2015
َ ثضاخ فكزٌح َ......كا٫ت ٚخٛاططْ...ؿط ايهرت2014 ْٞٚ
 ساقٌ عً ٢املطنع ايجاْ ٞيف َػابك ١ايككل ايككري ٠اييت أعسٖا
دطٚب عكاض ٠ا٭فهاض
عٔ ايكك : ١انجُذي ٔانقائذ ْٚؿطت َع فُٛع ١قكل أخطٟ
يفا٥ع ٜٔآخط ٜٔبعٓٛإ " قصاقٌص " عٔ زاض قًُ ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع
39

