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 ...الجنة في عرسنا
 :تأليف

 حدبا عزام .م
 إىداء

 اهلل سبيل في نفسو نذر شاب كل الى
 ..الجنة في عرسا تريد فتاة كل والى

 وطني
 في الحرب اندالع سبب ىو ما اليقين وجو عمى يعمم احد ال

 مجزرة الى االمر اىذ يرجعون الكثير ..وطننا
 قمب في مجيولين مسمحين يد عمى مدني باص ركاب بحق ارتكبت

 من ابعد الحقيقي السبب لكن ..العاصمة
 ..سنين مدى عمى الرماد تحت تشتعل النار كانت .. شك وال ذلك

 تدخالت متناحرة، طوائف بين مذىبية فتن
 االةمب ال ارضنا، عمى اآلخرين لحروب مسرحا البمد جعمت اجنبية

 في وطمعيم كثيرة احيان في المسؤولين
 فيو نعيش الذي البمد نصنف ان بمكان الصعوبة من ..حين كل

 ركبتو ىشا كيانا كان فمطالما ..وطن انو عمى
 يكن لم ...التناقضات اقصى فيو جامعة عجل عمى الدولية االرادة

 يسير البيكيني ترى ان البمد ىذا في غريبا



 في غريبا يكن لم .المساجد امام المواخير تحتف ان وال الشادور قرب
 واقواىا المعارك اقسى تندلع ان البمد ىذا

 بالمعروف اولى فاالقربون نفسيا والطائفة الواحد الصف ابناء بين
 تسقط النفوس في الطمع يتحرك وحينما

 احالف وال ثابتة مبادىء البمد ىذا في يكن لم .والدين القربى روابط
 مع ليتعامل مستعدا كان الكل .ثابتة

 تحت من ولو الفترات من فترة في معو تعامل والكل .الشيطان
 البعبع يكون ان الشيطان ارتضى .الطاولة

 .محفوظة مصالحو ان يرى كان طالما الناس بو يخيفون الذي
 الحرب في المجيول الجندي يكون ان ارتضى

 ...احد اذكائيا و اندالعيا في فضمو يعرف ال الذي
 اتساءل ..االليم الحدث ىذا من سنة وعشرون خمس وبعد واليوم

 زالت ما انيا ام حقا؟ الحرب انتيت ىل
 تنفجر كي االولى الشرارة يطمق لمن وبحاجة الرماد تحت تشتعل

 ان مستحيل واقول اطمئن احيانا .جديد من
 ان تذكرت كمما ولكن عبثيتيا وادركوا الناس سئميا لقد .الحرب تعود

 ىم اآلن البمد يحكمون ذيال المسؤولين
 مع فصكوكيم تشاءمت الحرب وسادة الميميشات قادة انفسيم

 متى ادري وال ..صالحيتيا تنتو لم الشيطان
 استرجع ان محاوال اليوم قممي امسكت اني وىا .بالدين سيطالبيم

 لن .. بنفسي عايشتيا اليمة احداثا بذكرياتي



 ..بيا احيط ان من بكثير اكبر فالصورة الحرب ساؤرخ اني ادعي
 صورة انعكاس الى انظر بأن ساكتفي

 ىؤالء كان لمكثير بالنسبة .. القصة ىذه ابطال عيني في الحرب
 طويمة قافمة الى اضيفت ارقام مجرد االبطال

 فقد بنفسي عايشتيم التي انا لي، بالنسبة اما الحرب، ضحايا من
 الحرب صبغت اسطوريين ابطاال كانوا

 .لدموعوا بالدم حياتيم
 اسامة ىدية

 اشعر وكنت المدينة اطراف عمى يقع فيو ترعرعت الذي منزلي كان
 فمم الفريد الموقع بيذا محظوظة بأني

 كمعظم جانب كل من بنا تحيط واالسمنتية الخرسانية الكتل تكن
 الزيتون بساتين كانت بل مدينتنا ابنية

 التي آبتيك اوقات في وكنت ..النظر مد عمى امامنا تمتد والميمون
 واتنشق ربيعا الشرفة الى اخرج تنتيي ال

 خجولة بشمس فاصطمي شتاء واخرج الميمون زىر عبير رئتي ملء
 .الخرى فترة من الغيوم وراء تحتجب

 التي الشقة في ليمى واختو والدتو مع يسكن اسامة عمتي ابن وكان
 اليوية عمى شييدا والده توفي ان منذ قبالتنا

 وعمى بسنتين يكبرني كان .الحرب ابان لطائفيةا الحواجز احد عند
 فقد مراىقتو فترة في البنات من نفوره رغم



 يوميا يرني لم .. كفتاة يوميا يرني لم ألنو لربما كثيرا يعزني كان
 نفسي مع صادقة اكون كي ..ال كفتاة؟؟

 القصة من االولى المشاىد في .كفتاة واحدا يوما يرني لم ىو
 ثم ومن بو واعرفكم وعن اتحدث ان ساحاول

 ان يستحق الذي فيو عني القصة يكمل التركو تدريجيا سانسحب
 الرواية ىذه احداث كون انا ال راوييا يكون

 يكون ولن .يوميا كتابتيا عمى يحرص كان التي مذكراتو من مستقاة
 التي الثغرات بعض ممىء في اال تدخمي

 اليوم ذلك في كيةالز  دماءه لطختيا التي تمك او مذكراتو في تركيا
 مذكراتو في اسامة يحاول لم .المشؤوم

 من يصدق ال حد الى وصوليا رغم الخصم جرائم عمى التركيز
 الحرب ان يعرف كان فقد والبشاعة الفظاعة

 ما عمى اسامة ركز لقد .الجراح ينكأ ان يريد يكن ولم يوما ستنتيي
 شعبنا وبحق انفسنا بحق نحن فعمناه

 الذاتي النقد ممارسة في حذوه يحذو نا الخصم من متوقعا
 اتذكر مشيد اول .بيا قام التي الوحشية لمممارسات

 يا تعال" فيو وتصرخ ثيابو من تشده والدتو منظر ىو فيو اسامة
 يجمس كان "..الممجأ الى معنا انزل ..مجنون

 الى ينظر وكأنو كالمطر المنيمرة القذائف يراقب الشرفة عمى
 بل ال .بييج بعرس احتفاء تطمق نارية مفرقعات



 نوعيتيا سبر وبمحاولة الصواريخ او القذائف باحصاء يتسمى كان
 اتذكر ال ..شجاعا اسامة كان .ازيزىا من

 رأيتيا صادقة اكون وكي ..الخوف نظرة عينيو في رأيت اني ابدا
 ىي كانت فقد ..عنيا يتكمم كان حينما فقط

 معنى لحياتو يجعل لذيا - بالطبع الدنيا ىذه من – الوحيد الشيء
 .يردد كان كما

 عمييا يخاف كما عمي يخاف تماما ليمى كأختو يعاممني اسامة كان
 مبكرا احساسا والده استشياد ترك وقد

 ال كي حوائجنا قضاء عمى ويحرص عمينا يغار فكان عنده بالرجولة
 كان اذ المنزل من لمخروج يحيجنا

 غريب بشكل بالحرب مولعا وكان .الناحية ىذه من جدا متزمتا
 ممتطيا شرسا مقاتال اال نفسو يتخيل ال بحيث

 ما وكثيرا ..االثنتين بيديو الطائرات مضاد وممسكا العسكري الجيب
 رأسو عصب في اساعده كي يناديني كان

 الرجل" السوبرمان الى اثرىا يتحول كان رامبو مثل حمراء بشريطة
 .زعمو حد عمى "الخارق

 رأسي اعصب عندما ..حنين يا انظري :ماميا يردد يفتأ ال وكان
 بي يؤثر ال ..شيئا اخاف ال فانا بيذه

 ..الصواريخ حتى وال الرصاص
 جدا واقعية كنت فقد بسنتين يكبرني انو رغم اذ كثيرا اضحك كنت

 الحمراء الشريطة ىذه ان اصدق اكن ولم



 المحظات ىذه في ..اآلن ولكن .االخطار من تحميو ممكن الرثة
 اني اعتقد ذكرياتي استرجع حينما ..تبالذا

 كنت كما يؤمن يكن لم ..الشريطة ىذه لو تعني ماذا افيم بدأت
 من تحميو وىمية بيالة تحيطو بانيا اظن

 ال بأن يذكره رمزا كانت ..لو بالنسبة رمز مجرد كانت بل المخاطر
 .واالرادة التصميم وجود مع مستحيل

 المعركة ارض الى لينزل لمعاركا بين اليدوء فترة ينتيز اسامة كان
 خراطيش من وفير بصيد نفسو واعدا

 يسر كان ولكم القذائف شظايا من وافرة وغمة الفارغة الرصاص
 يتعاون "غراد" صاروخ بقايا يجد حينما

 تحت السري مخبئيما الى حسام الحميم وصديقو ىو حممو عمى
 .الحرب ىدمتيا التي العمارات احدى انقاض

 من عقدا كانت .. اسامة لي قدميا ىدية واغمى اول اذكر زلت ال
 بعناية خاطو الفارغ الكالشينكوف خرطوش

 قدم انو ومع .. الطائرات مضاد بخرطوشة منتصفو في رصعو و
 خاصة الثمينة اليدايا من كثيرا بعدىا لي

 .الثمينة اليدية ىذه انس ولن لم اني اال السرية منظمتو ترأس عندما
 ال" يوميا، لي قال "...حنين يا انتبيي"

 نعم، ."بالغرغرينا تصابين فقد صدئة كانت فان بيا يدك تجرحي
 كان فقد بحياتو الواضح استيتاره رغم



 ضيم ادنى يصيبيم ان من احبائو كل عمى ويحرص ..عمي يحرص
 باردة ىواء نسمة كانت لو حتى اوخدش

 .وجوىيم تمفح
 المدرسة في فتاة

 يفرض ان فاستطاع الصغر ذمن قيادية اسامة شخصية كانت
 بطاعة يحظى كان حيث محيطو عمى شخصيتو

 :فقط لونين الى تنقسم الدنيا كانت السامة بالنسبة شمتو، من عمياء
 لون من ىناك يكن لم ..واسود ابيض

 او اتباع ..ضده واما معو اما الناس يصنف وكان .عنده رمادي
 فقط .اسامة بنظر الدنيا ىي ىذه ..اعداء

 وبحضوره ..الطفولة صديق حسام وىو اال بثقتو حظي دواح شخص
 نسجت قصة اغرب بدأت ومشاركتو

 الوسطى الطبقة ابناء كمعظم - واسامة انا كنت .االقدار فصوليا
 تعميم افضل اوالدىا تعميم عمى تحرص التي

 االيطالية الكاثوليكية لمكنيسة تابعة ارساليات مدرسة في ندرس -
 ممتازا تعميميا و صارمة ادارتيا وكانت

 اال عمينا يفرض كان حيث االجنبية المغات يختص ما في خاصة
 كان وطبعا الممعب في حتى العربية نتكمم

 ىذا كمفو ولو االم بمغتو اعتزازه لقوة ويتحداه القرار بيذا ييزأ اسامة
 قميال حال بأي وىو .يؤنب او يعاقب ان



 الجتياده نظرا سينالمدر  من كثير عند حظوة نال فقد يعاقب كان ما
 المعاممة ىذه كل مع ولكن .تفوقو و

 .مدرستو لجو مرتاحا كان اسامة ان لي يبد لم لو االدارة من المميزة
 ..ظني صدق االيام واثبتت

 حين اسبوع من اكثر الدراسية السنة ابتداء عمى مضى قد يكن لم
 اسمع :قائال اسامة صديقو الى حسام ىرع

 .انتباه أي تعره ال .الينا آت قاسم ىو ىا اسامة يا
 فعل؟ ماذا جماعتنا؟ خيرة من كان لطالما لماذا؟ :اسامة

 االثر وعمى مسموع غير بكالم صاحبو اذن في وىمس حسام فتقدم
 ىذا ليس" وقال اسفا رأسو اسامة ىز

 "مخنث عنو اقول كنت ما دائما ..مستغربا
 السالم" بريئة ابتسامة وجيو عمى ارتسمت وقد منيم قاسم واقترب

 احد يرد لم ولدىشتو "االصدقاء اييا عميكم
 .. عنو بوجييم اشاحوا بل عميو منيم

 معكم؟؟ فعمت ماذا ىكذا؟ تعامموني لماذا :قاسم
 وىو حسام قال "فعل ماذا يعرف ال وكأنو بالبراءة يتظاىر ..انظر"

 .اسامة الى ينظر
 اسامة قال ".. المستقيم الصراط عن انحرفت ..االمانة خنت لقد"

 .صارمة بميجة
 الصعبة؟؟ التعابير ىذه ما صراط؟؟ امانة؟؟ ..افيم لم :قاسم



 تصاحب وبدأت المسجد دروس تركت النك صعبة طبعا :اسامة
 .البنات

 .غيركم اصدقاء لي ليس ان باهلل اقسم البنات؟؟ اصاحب :قاسم
 .المصير وبئس النار فتدخل كذبا باهلل تقسم ال :متوعدا اسامة
 المتين بعيني معا رأيتكما لقد" وجيو احمر وقد منفعال سامح وتابع

 "..الدود سيأكميما
 ..تتكمم ان باهلل استحمفك" لو وقال حسام بقميص قاسم فامسك

 "..تكمم من؟؟ مع رأيتني
 ىذه مع تتكمم البارحة تكن الم .. الثعمب اييا بالبراءة تظاىر :حسام

 المدرسة؟؟ في الجديدة الفتاة
 في مسألة في تساعدني كانت عبير؟؟ اتقصد" :مدىوشا قاسم

 "فحسب الرياضيات
 الفتيات .كثيرا صدقتك رياضيات؟؟" واضح بتيكم اسامة فقال

 " ..الببغائي الحفظ اال يتقن وال العقول فارغات
 ىذه في الكاممة العالمة اخذت لقد .مختمفة عبير ولكن ربما :قاسم

 ..المادة
 غير ىذا" وقال يصدق فمم ةاسام واما مريبا صمتا حسام صمت

 احظ ولم شعبتي في االول انا ..معقول
 االستاذ ان تعرف انت ..الرياضيات في يوما الكاممة بالعالمة

 "..التصحيح في جدا صعب حسيب
 ..اردت ان شعبتي طالب تسأل ان بامكانك :__________قاسم



 في الكاممة العالمة تأخذ فتاة" وتمتم باليزيمة اسامة اعترف
 ترتدي ..اذن قبيحة انيا بد ال رياضيات؟ال

 "..و ..اشعث وشعرىا كبيرة طبية نظارات
 جميل وجييا ..رأيتيا لقد ال" ميزومة بنبرة وقال حسام فتدخل

 "..كالبدر
 ال" اردف ثم ىنيية صمت و" ..شعرىا اما" فقال قاسم عنو وتابع

 "محجبة فيي .. نعرف
 مدرسة في جبةمح محجبة؟؟" قائال نفسو في اسامة فتمتم

 عالم في وكأنو بدا حتى االفق في وسرح "ارساليات؟؟
 ..آخر

 بالراحة يشعر اسامة يكن لم السادسة، بحاستي استشعرت كما نعم
 ارساليات مدرسة في لمكوثو واحدة لحظة

 .فقط لمبنين رسمية مدرسة في يتعمم ان يتمنى كان فقد مختمطة
 ئركسا - طفولتو في يعتبر اسامة كان لطالما

 بسيولة عميين يتفوق ضعيفة كائنات البنات ان - سنو من الصبيان
 القوى واستعراض والتسمق السباق في

 اقاربو من الفتيات شعر يشد ان صغير وىو اليو حبب ولطالما
 كما المدلمة طفمتو كنت فانا طبعا باستثنائي)

 عمى تجري السخية دموعين يرى عندما كثيرا يضحك فكان (يردد
 القدم كرة بعد ىواياتو اىم وكانت ..الخدود



 والكالب القطط بتعذيب يتمذذ ان وشظاياىا الصورايخ بقايا وجمع
 بين ليفرق يكن لم الوعيو في وربما والبنات

 االحساس ىذا سر يفيم ان اسامة يستطع لم لكن .الثالث االجناس
 مع عروقو في يسري بدأ الذي الغريب

 ويحمم الفتيات امام الضعفب يشعر بدأ لم ..البموغ سن مداىمة
 مالمح تتبع او الرقيقة الصواتين باالستماع

 يستطيع ان من اصعب اسئمة ىذه كانت اجسادىن؟؟؟ في االنوثة
 في يقول فكان .. عمييا يجيب ان اليافع عقمو

 الشيخ يقل الم ..شياطين بل ال .. ساحرات االناث وان بد ال نفسو
 قبلت المرأة ان الجمعة خطبة في مسعود

 بمى النساء؟؟ من النار اىل اكثر ان يقل الم شيطان؟ صورة في
 ..يؤكد اسامة كان

 المدرسة من النفور
 االثرية بزخرفتو الرحمة مسجد ان سيجد مدينتنا تاريخ في المتأمل

 من ىو الحجرية ومأذنتو الخضراء وقبتو
 حيث المماليك عصر الى يعود انو ويقال المدينة في المساجد اقدم

 اي ان ريب وال ..طولون االمير ببنائو امر
 لمسواح ومزارا معمارية تحفة منو لتجعل كانت نفسيا تحترم دولة

 ان فيييات قيمة لمبشر ليس وطننا في ولكن
 سبعينيا رجال المسجد ىذا إمام مسعود الشيخ وكان ...لمحجر يكون

 وكان وقورة بيضاء لحية وجيو تزين



 اندماجو و لتواضعو المنطقة اىل جانب وتقدير باحترام يحظى
 دوما فييا راعى التي فتاويو يسر و بالناس

 وال يسر" عبارة مرددا الدين قطعيات عن يحيد ان دون السائل حالة
 اعتمى اذا انو غير ."تنفر وال بشر ..تعسر

 حتى بجينم ويتوعد ويزبد يرغي آخر انسان الى تحول المنبر
 الاس وكم بنارىا تمفحك تكاد انيا يشعرك

 لم ذلك مع انو غير النارية خطبو في اهلل خشية من انيارا الدموع
 احيانا فكان الدعوة في الترغيب جانب ييمل

 والعسل الخمر وانيار وقصورىا بحورىا الجنة لممصمين يصف
 حتى معينيا ينضب ال التي وفاكيتيا والمبن

 اسامة كان لما ولكن .بيديك اعنابيا من عنقودا تطال تكاد لكأنك
 يحفظ لم فيو االمور ىذه في النظرة احادي

 ابدا يروج يكن لم مسعود الشيخ ان ومع .الوعيد اال الشيخ كالم من
 كان بل النساء ضد العدائية االفكار ليذه

 ان اال فقط المستيترات المتبرجات وصف في الكالم ىذا يقول
 بل االسموب ىذا يفيم لم السن ىذا في اسامة

 من شمة مع طور انو حتى كمين النساء عمى الشيخ كالم يعمم كان
 البنات ان تعتبر بيم خاصة عقيدة اصدقائو

 يغمس ان يستحق كبير اثم بنت مع الكالم مجرد وان مطمق شر
 لمجنس العميق كرىو ومع .النار في صاحبو



 شيء كل كانت فقد كثيرا انيسة والدتو يحب اسامة كان فقد اآلخر
 االب كانت .هوالد استشياد بعد لو بالنسبة

 .كأم فقط يراىا بل ..ابدا االنثى فييا يرى يكن ولم ..والصديق واالم
 ما ان ابدا يصدق كان ما فيو لذلك

 ممكن والمرأة الرجل بين العالقة عن الصبيان زمالئو عنو يتحدث
 فوالده وابيو امو بين يوما جرى يكون ان

 جدا اىرةط ووالدتو مدينتو عن الدفاع اجل من بحياتو ضحى شييد
 .الدنسة الشائنة االفعال بيذه تقوم وال

 بدأ حيث البموغ سن حتى ابنيا اسرار مستودع انيسة السيدة وظمت
 يصنفيا كثيرة اسرارا عنيا يخفي

 بو يميق فال االسرة رجل انو عمى نفسو الى ينظر اصبح و رجولية
 الخوف او بالضعف احساسو عن يعبر ان

 اخي مع باكرا التسمطي دوره مارس انو بل ال .اآلن بعد اماميا
 بكى اذا ويضربو ينيره فكان "رائد" الصغير

 وبحرارة يبكي كان عمره في انو متناسيا ..تبكي ال الرجال ألن
 اليوم ذلك في الميم .االسباب وألتفو ..ايضا

 قد وكأنو الرأس منكس والدتو الى اسامة جاء قاسم "خيانة" وعقب
 لثوان وبقى .ستالينغراد معركة لمتو خسر

 :وقالت بحنان نحوىا انيسة السيدة فجذبتو عادتو عمى جريا صامتا
 ىل" بمكر تابعت ثم االمتحان؟؟ في توفق الم بني؟؟ يا بك ما

 ان تعرف كانت اذ "عشرة؟؟ عمى تسعة اخذت



 العالمة نيل في فشمو ىي ىمومو اكبر وان الكمال ينشد ابنيا
 .آخر بموضوع فاجأىا لكنو ..الكاممة

 مدرسة الى انتقل اريدان ..المدرسة ىذه في ابقى ان اريد ال انا اماه
 رسمية

 مدرسة انيا بني؟ يا لماذا وقالت استغرابا رأسيا انيسة السيد فيزت
 ..من افضل فييا والتعميم ممتازة

 ..الرسمية المدارس في يعممون االساتذة نفس ولكن
 في المشكمة .قبل من القضية ىذه في وتكممنا سبق اظننا ..بني

 االدارة ضعف في ىي الرسمية المدارس
 تيتم ال الرسمية المدارس ان ثم ..اخالق بال انيم ..الطالب ونوعية

 .. االجنبية المغات بتعميم
 انيم .. الغرب الى اسافر لن انا ..لغات ادرس ان ييمني ال انا

 في تضعيني كيف افيم ال انا ..اعداؤنا
 ..والدي واتباعيم ىم اقتمو  لقد االصل؟ في مدارسيم

 ىناك مكان كل في ..اآلخر عن القاسية النظرة ىذه تحمل ال بني
 ..والطالح الصالح

 ..الفساد فييا يعم مدرستنا لكن
 ..راىبات مدرسة انيا تقول؟ ماذا" وقالت السؤال ىذا االم فاستغربت

 مناف شيء باي يسمحون ال انيم
 "..ىناك لالخالق



 يقمن المواتي والفتيات االختالط عن لينتقو  وماذا حقا؟؟ :اسامة
 اعز من واحد سقط باالمس ..الشباب باغراء

 ..احداىن براثن في اصدقائي
 انيسة السيدة ضحكت "الكالم؟؟ بيذا تأتي اين من احداىن؟؟"

 ىذا ..بني" قالت ثم ..صدرىا الى ابنيا وضمت
 "..ةمختمف الناس طبائع ..عنو ننعزل ان نستطيع ال .. المجتمع ىو

 " المنكر؟؟ عن والنيي بالمعروف االمر واين"
 سن في وتصبح تكبر حينما تمارسو ىذا ..بني يا فيك اهلل بارك"

 اراك ان احب .الدعوة اولويات فيو تفيم
 ضمتو انيا ثم "..اهلل رحمو والدك كان كما ومعتدال متفيما عالما

 بكاء وبكت الشييد صورة الى ونظرت بشدة
 عمي ثقيال اصبح الحمل ..لك اشتقت" سرىا في وتمتمت ..مرا

 "..يوجيو كي لرجل يحتاج ابنك ..وحدي
 العرش عمى جديد منافس

 ليا كتب والتي اسامة مضجع ارقت التي الفتاة ىذه ىي من ..لكن
 القصيرة؟ حياتو في االكبر الدور تمعب ان

 رأفت السيد والدىا ترك حيث الخميج في نشأت وطني من فتاة عبير
 مياجرا وطنو المعروف الرياضيات استاذ

 وجيو في سدت ان بعد الكريمة العيش لقمة ليحصل ىناك الى
 آثر ىناك قضاىا سنوات عشر وبعد .الطرق



 افراد بعض حاول ان بعد خاصة وطنو الى يعود ان رأفت االستاذ
 بيا يعمم التي لممدرسة الجديدة االدارة

 درجة حسب الطالب بين يميز كي عميو الضغوط بعض ممارسة
 مرفوضا كان ما وىو المالكة لالسرة قرابتيم

 السمطويين اآلباء نوع من عبير والد رأفت السيد يكن لم .عنده تماما
 بوجوب يؤمن كان بل القموب القساة

 الى ليستمع الغداء فترة ينتيز وكان ..كبروا متى بنيو مصادقة
 ىذا كان حيث ممل او كمل دون من ابنائو اخبار

 كانت ما وكثيرا .معا تجتمع كي لالسرة المتاح الوحيد الوقت ىو
 بثرثرة ذرعا تضيق زوجتو نادية السيدة

 الصمت وتمتزم فترتدع حانية عتاب بنظرة فيرمقيا وتنيرىم اوالدىا
 السيد كان .قصصيم االوالد ينيي حتى

 حيث باىر باسموب المربي دور يمارس نوعو، من فريدا رجال رأفت
 الى الشاراتا توجيو عمى يحرص

 يتخمى ان دون ولكن والتفيم والحنان والحب اليدوء بمنتيى اوالده
 سائر دون ومن .األمر لزم إذا الحزم عن

 كانا .عبير البكر البنتو خاصة معزة يكن رأفت السيد كان بناتو
 انيا حيث معنى من الكممة في ما بكل صديقين

 يقضيان اكان .االدب وتذوق والرياضيات لمعمم حبو عنو ورثت
 رواية تحميل في يتناقشان معا الطوال الساعات



 ابدا رأفت السيد يكن لم لعبير بالنسبة .حسابية معادلة حل في او ما
 حدود عند مسؤوليتو تنتيي والد مجرد

 األعمى المثال كان بل صديقاتيا آباء كسائر االسرة عمى االنفاق
 تتخيل ان تستطع لم انيا لدرجة وقدوتيا ليا

 .. مالمحو تشابو ومالمح صفاتو تطابق بصفات اال أحالميا فارس
 البعير كأنو عنيم بعيدا قاسم اسامة شمة ونبذت االيام ومرت

 من اول وكان تجرأ الذي بالخائن ولقب االجرب
 قاسم وىم .ابدا الكرة يعد لم المسكين ان مع الشمة من فتاة مع يتكمم

 وتوضيح اسامة من باالعتذار مرات عدة
 كساب البنات مع المتكمم " اسامة عرف ففي عبثا ولكن فالموق

 ىذه اخط اذ اآلن وانا ."توبتو تقبل ال الرسول
 حين بقاسم اسامة الحقو الذي الفادح الظمم مدى يقينا ادرك العبارات

 عبير كانت .عبير من بالتقرب اتيمو
 بالذات قاسم اال صفيا فتيان معظم وفتنت شك وال جدا جميمة

 لم قاسم وقمب الثنتين يتسع ال ممتمىءال فالقمب
 الصف الى اسامة وترفع الحادثة ىذه عمى عام ومر .شاغرا يكن

 ضم عمى االدارة اجبرت حيث االول الثانوي
 الرسمة الشيادة في الكبير لمرسوب نظرا واحد صف في الشعب كل

 الطالب من كبير عدد والختيار البريفيو
 يكون ان تعود قد اسامة وكان .الثانوي عن بديال الميني التعميم

 بدون الحضانة صف منذ صفو في االول



 لمشمة زعامتو ان اذ الكثير لو يعني االمر ىذا وكان .جدي منافس
 جسديا وليس فكريا عمييم بتفوقو مرتبطة

 ال الذي عصره نابغة كأنو اليو ينظرون كانوا وانيم خاصة فقط
 ىاالول االيام منذ وبدا .تحدي أي امام يعجز

 في رىيبة بطالقة تتمتع كانت فقد لو جديا منافسا ستكون عبير ان
 في ضعيفة نفسو الوقت في تكن ولم المغات،

 .الذكور اختصاص من ىو اعتبرىا طالما التي العموم مواد
 النظارات ذو الثعمب

 المدرسة في والفمسفة االنكميزي لالدب استاذا سميث المستر كان
 البالد في مكث وان ورغم .. طويمة فترة مند

 القائل المثل يطبق لم انو اال وثقافتيا آدابيا يدرس عاما عشرين
 فمم "منيم صار يوما اربعين القوم عاشر من"
 كانت ..العربية التفكير طريقة مع يتأقمم ان لمحظة وال يستطع

 بنظره مثالية عاطفية التفكير في العرب طريقة
 يميز يكن لم بل ال حةوالمصم والمنطق العقل يقدس ىو كان فيما

 يصب ما فكل اصال والمصمحة المنطق بين
 يقيم لماذا :دوما حيرني الذي والسؤال .منطقيا يعتيره مصمحتو في

 الى ثقافتنا يكره كان ان بيننا الغربي ىذا
 جراحا الحرب فيو تثخن بمد في الحياة يتحمل كيف الحد؟؟ ىذا

 كان بنظري ومتحضرة؟؟ غنية بالدا ويترك



 ..ىذا تصرفو في ابدا منطقيا ال سميث المستر المنطق ذاستا
 .حدسي صدق االيام واثبتت

 انو لي يقول كان ما وكثيرا الرجل ليذا ابدا يرتاح اسامة يكن لم
 ثعمب عيون الطبية نظاراتو وراء يخفي

 ىذا يكن لم الحقيقة وفي .الذئب مخالب المخممية قفازاتو وتحت
 معظم قفمو  بل فقط اسامة موقف الموقف

 احد قمب في يدخل ان سميث المستر يستطيع لم اذ الصف طالب
 يتفرد كما بو تفرد فقد قاسم قمب في اال

 قويا تأثيرا فيو يؤثر ان واستطاع القطيع عن المعزول بالحمل االسد
 مقاطعة بعد نشأت التي وحدتو مستغال

 ليعطي الصف سميث المستر دخل االيام احد وفي .لو القديمة شمتو
 ثم المكتب عمى كراريسو ووضع حصتو

 ىمجية؟ عقوبة االعدام ىل :مناورا وسأل مسرحية بطريقة عميو اتكأ
 ..الموضوع حول حوارا افتح ان اريد

 اكثر تعرف انت استاذ؟؟ يا انت رأيك وما :متميفا قاسم سأل وىنا
 ..منا

 افرضو وال- رأيي :وذىابا جيئة الرواق يذرع وىو سميث فاجاب
 تغني ممكن السجن عقوبة بأن -احد عمى

 الى وتنتمي جدا قاسية عقوبة بنظري واالعدام ..االعدام عن
 عالمنا في ليا مكان وال الوسطى العصور



 أي تحت آخر انسان روح يسمب ان لالنسان يحق ال .الحاضر
 .ذريعة

 القصاص في ولكم" يقول االسالم ولكن :ليجيب يده حسام رفع وىنا
 االعدام عقوبة مقرا "بااللبا اولي يا حياة

 ..لمقاتل
 احترم انا" ببرود وقال السميكتين نظارتيو سميث المستر رفع

 رأيك عن اسألك انا لكن حسام، يا االسالم
 ".الدين رأي عن ال الشخصي

 نحن" : بيدوء وفال غيظو كظم لكنو و غضبا اسامة فاستشاط
 لنا، االسالم اقره امرا نخالف ال المسممون

 إذا مؤمنة وال لمؤمن كان وما" الكريم كتابو في عالىت اهلل يقول
 الخيرة ليم يكون أن أمرا ورسولو اهلل قضى

 "أمرىم من
 حول يمتف ان وحاول منيعا سدا يجابو انو الى سميث المستر فانتبو

 االنسان فيم ولكن نعم" فقال الموضوع
 الوقوف ينبغي وال مستمر تقدم في الحياة ..الوقت مع يتطور لمدين

 كان اذا خاصة ..لمنص جامد تفسير عند
 مع منافستيا وتر عمى ضاربا عبير الى التفت ثم "وعنيفا قاسيا

 متوقعا "عبير؟؟ يا انت رأيك ما" وسأليا اسامة
 حين المؤدبات الفتيات كعادة رأيو في توافقو ان__________

 ولين قمب رقة من عنيا يدرك ما مع خاصة االستاذ يسألين



 .اشكالو بكل لمعنف نواستيجا طبع
 رأي مثل رأيي" كبير وباقتناع قالت حينما الجميع فاجئت عبير لكن

 في غريب بشعور اسامة شعر لقد ."اسامة
 فيثارة موسيقى وكأنو النعومة بيذه اسمو احدىم يمفط مرة فؤلول قمبو

 العدو عبير اسامة اعتبر لطالما .مالئكية
 بين فرقت التي فعىاال كانت لقد ..يراىا ان قبل حتى االول

 عمى توافقو ممكن انيا يتصور يكن لم ..االصدقاء
 .. اخرى بكممات ستجيب انيا يتصور كان وافقتو لو وحتى ..رأي

 لتعبر كممات تجد لم عبير ان يبدو ولكن
 اسامة يقابل فمم ذلك ومع .اسامة تكمم مما بافضل فكرتيا عن

 موقفو يفسر ان خشي اذ بمباقة عبير تصرف
 خافت بصوت متيكما وقال فجمس ضعف او تنازل انو عمى اعندى

 عبير تأثير بدأ التالية االيام وفي ."..ببغاء"
 ان يمكن ما وكل المدرسة يكره بات انو لدرجة اسامة عمى يشتد

 اسميا ذكر او صوتيا سماع كره .فييا يذكره
 اراد اذا "عبير" كممة اختيار يتجنب اصبح انو الحد بو وصل بل ال

 االدب حصة في ادبيا موضوعا يكتب ان
 "شذى" مثل المعنى يناسب ما الكممة ىذه من بدال يختار ان وآثر

 متواصال جحيما ايامو وظمت .."عطر" او
 المدرسة ىذه من والخروج الفرج بانتظار عميو يعتاد ان يحاول

 .المعينة



 مواجية في يضعيما ان القدر شاء عبير تجنب عمى حرصو ومع
 الجميدية تشرين ايام من يوم فيف لوجو وجيا

 ىربا المدرسة داخل الى بقوة اسامة فاندفع بقوة ييطل المطر كان
 فيو كانت الذي الوقت نفس في المطر من

 وتموثت منو الكتب ووقعت عفوا بيا فاصطدم بالدخول تيم عبير
 ال لم" بقسوة وقال وجييا في فثار بالطين

 تجيب ماذا تعرف ولم سكينةالم فتفاجأت "خرقاء؟؟ يا امامك تنظري
 بيذه احد فييا يكمميا مرة اول كانت فقد

 بطريقة القرفصاء وجمست "..اساعدك دعني ..اسفة" وقالت القسوة
 جمع في تساعده ان وحاولت جدا ميذبة

 وقال ظاىرة بقسوة صدىا انو اال لوثيا الذي الطين ومسح الكتب
 ولكن وحدي االمر اتدبر ان استطيع شكرا"

 ىي وانسحبت اعتذارىا عبير فرددت " القادمة المرة في يانتبي
 .دموعيا تخفي ان تحاول

 التنظيم اشبال
 كونيا العاصمة في متركزة االىمية الحرب كانت الوقت ذلك حتى

 التناقضات ومحور الطوائف ممتقى
 المسيطر يخول الذي االىم االستراتيجي الموقع كونيا الى باالضافة

 الحرب ان اال .البمد بزمام االمساك عمييا
 ان ومع .اليشيم في تنتشر كالنار كميا البالد في رويدا رويدا سرت

 انو اال الطائفي لمتعايش مثاال كانت مدينتنا



 باالمر ليكون ىذا يكن ولم .بقطيعيا تمحق عنزة كل الشدة وقت في
 الراعي يقودىا القطعان ىذه ان لو الخطير

 الصعب من يكن فمم تقودىا كي لمتيوس تركت قد وانيا اما الصالح
 الفرز وبدأ .بينيا فيما االقتتال طبيعة تخيل

 المدينة قسمت وىمية جدر الالشيء من ونشأت تدريجيا يحصل
 .التماس خطوط اسميناىا مرئية غير بخطوط

 مع ولكنيا واضحة بخطوط مسيجة او مرسومة الخطوط ىذه تكن لم
 عمى يجرؤ ال لمجميع معروفة كانت ذلك

 قناص طمقة فريسة سيقع ذلك يفعل ان بمجرد اذ احد يياتخط
 جنبا بعناية زرع ارضي لغم ضحية او محترف
 .وحدتيا يؤنس ليمون شجرة مع جنب الى

 تصور الصعب من يكن فمم مشرذمة انفسيا الطوائف كانت ولما
 يحكميا الواحدة الطائفة .المحتمل التناحر

 احيانا ليطغى انك ىذا الرؤوس صراع ان لدرجة رأس من اكثر
 فشيئا شيئا انو اال ..اآلخر مع الصراع عمى

 من قوتو مستمدا مدينتنا في بالسطوع القومية االحزاب احد نجم بدا
 الممقب الحزب ىذا لزعيم مميزة كاريزما

 بصوتو حماستيم ويؤجج الناس في يخطب كان الذي "كفاح ابو" ب
 ىذا ان كما ..المميز وباسموبو الجيوري

 المنظومة دول ورضى القومية لنزعتو االشقاء رضى الن الحزب
 وشيئا .االشتراكية افكارىم لتبنيو الشرقية



 اليو االعمار مختمف من الشباب يجتذب الحزب ىذا بدأ فشيئا
 سنوات فييا خدم احزابا ترك بعضيم ان لدرجة

 نشوئو من سنة فترة وبعد .القوي الحزب ىذا الى االنضمام الجل
 متذرعا البندقية توحيد عارش التنظيم رفع

 يحاصر الذي العدو عمى االنتصار يتم فمن االمر ىذا بدون بانو
 بالمال البعض ورضخ .جانب كل من بالمدينة

 وسيطر لمتنظيم كامال الوضع استتب ان الى بالقوة اآلخر والبعض
 من اسامة وكان .وحده بكامميا المدينة عمى

 جنبا كفاح ابي صورة عمق وان حتى وقائده بالتنظيم المعجين اشد
 رغم الشييد الوالد صورة مع جنب الى

 .بطولتو في زوجيا ينافس من يأتي ان تتقبل لم التي االم اعتراض
 عن كفاح ابي خطب يحفظ اسامة وكان

 ليعود كاسيت اشرطة عمى منيا استعصى ما ويسجل قمب ظير
 بحماسة صفو طالب مسمع عمى فيمقييا

 .واقتدار
 لمصف فراغ حصة خميس يوم كل من الخامسة الحصة وكانت

 شباب نخوة ليثير الفرصة ينتيز اسامة فكان
 اسامة ارتقى اليوم ذلك وفي .القومي التنظيم حزب بخطب صفو

 ان بعد االستاذ منبر اليوم ىذا مثل في كعادتو
 واحد ..جيدا المكان يحرسوا ان الشمة من لو مرافقين الى اشار

 حاولت ان واآلخر ما استاذ اقترب ان لينذره



 الميكروفون عمى فنقر المجيدة خطبتو بدأ ثم .الدخول البنات احدى
 بالبسممة افتح ثم يعمل انو من ليتاكد

 اجبنو ما العربي اإلنسان قتل" وقال وقور خافت بصوت والحمدلة
 الدنيا بدينونة اآلخرة نعيم استبدل !!!!

 خمفو ومن يديو بين االعداء تسمل حتى واليوان الذل لنفسو وارتضى
 اإلنسان قتل .االستعباد عميو وكتبوا

 المنحرفون بسياقيا يأخذ رقابو ترك ألنو !!!! أفقره ما العربي
 فاىترأت .. المستيزئون بوجوده ويستيزئ

 الم .القتال فنون من بدال الرقص حصانو وتعمم سيفو وصدأ كنانتو
 قوم ترك ما" الكريم الرسول قول تسمعوا

 ولن واالستسالم والخنوع واليوان الذل يتركنا فمن ."ذلوا إال الجياد
 ارتضينا إذا إال ذبحنا عن األعداء يتوقف

 الكؤل إال ييميا ال التي الخراف معيشة من بدال نجاىد أن ألنفسنا
 االصدقاء أييا .األذالء العبيد وعيش والنوم

 باإلرىا احزاب وستسقط .. قدرىا عال ميما الظمم ميميشات ستنيار
 ساعة اقتربت لقد ..صرحيا ارتفع ميما

 لممتقين والعاقبة أمره عمى غالب واهلل فرجت إال ضاقت فما الحسم
 قومي واجب اليوم المدينة عن الدفاع ..

 اسامة انتبو وىنا "..السالح حمل عمى قادرين وفتاة شاب كل عمى
 فاعل عنصر الفتيات بان يؤمن ال انو الى



 الدفاع" فقال آنفا قالو ما وصحح كفاح ابي كالم فحور المجمتع في
 شاب، كل عمى قومي واجب المدينة عن

 الوطن سقط سقطت اذا .. العروبة وحصن المسممين قمعة ومدينتنا
 " ..واالمبريالية االستعمار بايدي كمو

 يا الجياد الى حمستنا" بحماسة قائال الشمة افراد احد سميح وقاطعو
 "اسامة؟؟ يا االمبريالية معنى ما لكن زعيم

 اال الزعيم يخطب عندما عممتكم، مرة كم" واجابو شزرا اليو فنظر
 ال نفسك؟؟ من تخجل اال احد؟؟ يقاطعو

 شيء االمبريالية ..تجاىد ان وتريد امبريالية كممة معنى تعرف
 العربي العالم كل عمى يجب لمغاية سيء

 "االمبريالية ىي ىذه ..يشتمو ان واالسالمي
 ومن "..اآلن فيمت اني اعتقد ..زعيم عفوا" قالو  سميح فاعتذر

 الشتائم قاموس امبريالي كممة تصدرت يوميا
 .مدرستنا في

 قدم حين .. نفسو العربي اإلنسان قتل لقد "فقال اسامة اكمل ثم
 لؤلعداء ووىبيا وقيمتو عمره واسترخص حياتو

 يجب بأنو مدعيا سالمتو ابتغاء وتسميمو وعجزه بصمتو ولمشيطان
 يدرك أن دون ... التيمكة في بنفسو يمقي أال

 ىو واإلنتحار !!!!! الصمت في والضياع ...العجز في التيمكة أن
 الوطن حساب عمى األمان ابتغاء في



 بالرغم الموت نفسو عمى العربي اإلنسان كتب لقد ... !!!! والعروبة
 والتقدم التحضر كنوز كل يمتمك أنو

 األولون استثمرىا التي الكنوز ىذه ترك لكنو األقوياء ومصارعة
 العروش قوتيم أمام واىتزت الدنيا ليم فدانت

 يكون بأن والفناء والضعف الموت استثمار وراء يميث صار لقد
 " .ذليال تابعا

 التي االبية وشخصيتو اسامة بكاريزما تعجب بدأت قد عبير وكانت
 الى السمع تسترق فكانت بوالدىا، تذكرىا

 وانيى .االوقات ىذه في البنات عمى محرم لصفا ان لعمميا خطبو
 يصطحب كي بالمغادرة وىم كممتو اسامة

 الشارع في وحدىا تسير ان يرضى يكن لم اذ المنزل الى ليمى اختو
 يبالي لم ولكنو نحوه تتجو عبير رأى حين

 منو تقدمت فقد لممفاجأة ولكن تكممو ان ستجسر انيا يتوقع لم اذ
 ."..معك اتكمم ان داري اسامة" وقالت بادب

 عن الييا ينظر مرة اول ىذه وكانت مباشرة عينييا في الييا فنظر
 ..الجمال رائعة عبير كانت ..وبتمعن قريب

 ..الميا كعيون واسعتين وعينين البدر كفمقة ابيض مستدير وجو
 .المكنون كالمؤلؤ اسنان عن ينفرج ناعم وثغر

 في ونظرت فياطر  فغضت اليا النظر يمعن انو عبير والحظت
 يا اسمع" كالميا تابعت ثم حياء االرض



 مع تعاممي في منك حياء اكثر انا ..تظن كما لست انا .اسامة
 تنشق لو اتمنى اني باهلل واقسم .اآلخر الجنس

 نحن ولكن ..شاب فييا معي يتكمم مرة كل في وتبمعني االرض
 ..بمطف الناس مع نتعامل ان مجبرين البنات

 .العممية االمور في مساعدتي يطمب من اصد ان استطيع ال وانا
 ال الني ..معو الكالم في ابادر شاب اول انت

 ..جدا مؤلم ىذا ..الناس بين وتنشرىا الفكرة ىذه عني تأخذ ان احب
 مدرسة ىناك كانت لو حقا اتمنى انا

 ثم .زمن منذ المدرسة ىذه تركت لكنت ..فقط لمبنات محترمة
 مصيري خيار امام وكأنيا لوىمة صمتت

 في لك االوحد المنافس اني مني يزعجك كان ان ..اسمع " :وقالت
 ىذا عن لك اتخمى ان مستعدة فانا الصف
 "ضدي الحرب ىذه اوقف ارجوك لكن .المركز

 يعرف انو خاصة كالبركان اسامة قمب الطيبة الكممات ىذه واشعمت
 االول يكون من يقدميا التي التضحية مدى

 الذي النوع من كان ولكنو .المركز ىذا عن ىيتخم حين صفو في
 بل وجيو معالم تتغير فمم بداخمو ما يغالب

 .كالثمج باردة ظمت
 ..دموعيا تغالب وىي ..عبير قالت تقولو؟ شيء عندك اليس
 من دقائق خمس اضعت لقد ..بمى" وقال ببرود ساعتو الى فنظر

 ثم "..باالنصراف لي تأذني ان ارجو ..وقتي



 في غارقة عبير تاركا خمفو يمتفت ان بدون فالص من خرج
 .دموعيا

 الذىبية الضفائر ذات
 في حصل ما اخبرتو حينما يتضاعف سميث لممستر اسامة كره وبدأ

 ان سابقا اخبرتكم اني تذكرون ..صفنا
 واختو انا مني اعمى كان فقد وبالتالي بسنتين مني اكبر كان اسامة

 ميمةالح صديقتي ليمى كانت ..بصفين ليمى
 في متفقين وكنا ..بالضبط لي كانت كما ليا وكنت اسراري وموطن

 في حتى شيء كل في ونتشابو شيء كل
 تختمف انيا غير ..اخوة اننا الناس ظن ولطالما الخارجي شكمنا

 منذ الحجاب قررت فقد واحدة ناحية في عني
 يؤثر ان من وخوفيم القرار ليذا يوميا اىمي معارضة رغم بموغي

 لم فيما لي االرساليات مدرسة اممةمع عمى
 محاولة ورغم بو اقناعيا الحثيثة محاولتي رغم الحجاب ليمى تمبس

 الجميع كان .بالقوة عمييا فرضو اسامة
 مني اجمل ورأيتيا ليمى الى نظرت طالما ولكن نتشابو اننا يقول

 حزن عينييا وفي وذكاء براءة يشع فوجييا
 االشقر شعرىا تسرح مىلي كانت ..المجيول من وخوف غريب

 ضفيرتين منو وتجدل صباح كل بعناية
 .بمطف كتفييا عمى ترخييما ذىبيتين



 وىو ..الحجاب عن يتكمم ان سميث المستر قرر اليوم ذلك في
 قرارا المدرسة عمى يفرض ان حاول لطالما

 االغمبية حفيظة تثير ان تريد المدرسة تكن لم اذ جدوى بدون بمنعو
 محاضرتو فبدأ .مدينةال في االسالمية

 : بقولو االنكميزية بالمغة
 قاسم طالب حين العربي التنوير عصر ابتدا القرن ىذا اوائل في

 الميبراليين من اخرى ومجموعة امين
 العقيدة من جزءا ليس فالحجاب .الحجاب بخمع المصريين

 عادة ولكنو الدين، رجال بعض يقول كما االسالمية
 اجتماعية ظروف بحسب آلخر وقت من وتختفي تظير اجتماعية

 المؤسسة رجال اشطر ما .معينة واقتصادية
 النساء تميو لكي فناجين في الزوابع ىذه مثل يثيرون وىم الدينية

 بحريتين المطالبة عدم عن العربيات
 المئة في ستين عن تزيد زالت ما التي واالمية الجيل من وتحررىن

 ىذه لمثل يحق أفال العربي، العالم في
 بموضوع اىتماميم من اكثر الدين رجال باىتمام تحظى ان القضايا

 اختراع من الحجاب ان كالحجاب؟ تافو
 يوما االصيل الدين كان فما .االصيل الدين من وليس الدين رجال

 اليوم عمينا .القشور ىذه بمثل يتمسك
 المدارس في فالحجاب .المدنية باالخالق الدينية االخالق استبدال

 من ولكنو الدين، من ليس ألنو "عدواني"



 وىي بيا، االلتزام عمى اآلخرين تجبر التي الدينية االخالق تكوين
 بقايا ومن العصر، روح عن خارجة اخالق

 ان بل الحياة، قوانين تنشئ ال االخالق فقوانين .مضيا ومكان زمان
 قوانين تنشئ التي ىي الحياة قوانين

 اكثر الحياة قوانين من تنشأ تيال الفضيمة كانت ىنا ومن .االخالق
 التي الفضيمة من واصالة ورسوخا صدقا

 انظر لنا تقول الحياة فقوانين .الجاىزة الدينية االخالق لنا تقدميا
 حتى بأمانة بيا واختمط سمو، في المرأة الى

 ال لنا، تقول الدينية االخالق ان حين في فينا، الجنس عقد تشيع ال
 وال الييا، نظرت وال المرأة، من تقترب
 .وضالل فتنة ىذا ففي بيا، تختمط

 عمى ليجيبو اسامة مثل مفوه جريء الصف في يكن ولم طبعا
 بين الحيثيث سيره فتابع المعقد الصعب كالمو

 .. الي وصل ان الى كالطاووس مختاال الطالب مقاعد
 السيء الكالم كل رغم عمى وانفة ثباتا فييما فرأى عيني في نظر

 نظره فحول الحجاب بخصوص قالو الذي
 عاد ثم الذىبية بضفيرتيا وامسك قربي تجمس كانت التي ليمى الى

 عمى تضعين لماذا حنين،" ويقول ليخاطبني
 تكوني حتى شعرك عن تكشفي ال لماذا ؟ ىذه القماش قطعة رأسك

 "ليمى؟؟ مثل وجميمة حموة



 ىليم لكن ..بكالمو فاجأني فقد ..اجيب ماذا ادري ولم فتمعثمت
 حنين ..استاذ يا ال" لو وقال مني اجرأ كانت

 الغد صباح منذ الحجاب نويت وانا ..المخطئة وانا الصح ىي
 ليمى جواب من الصف كل فضحك " ..الباكر

 وقدرت ..تأثرا فبكيت انا اما .. كثيرا سميث المستر احرج الذي
 الحادثة ليذه وكان ..المفتة ىذه كثيرا لميمى

 سميث المستر ترك فقد بيا سمع حينما ايضا قاسم عمى االثر اكبر
 وحنان عطف من منو ينالو كان ما رغم

 الشيخ يد عمى الرحمة مسجد في الدين دروس الى وعاد وىدايا
 بحمتيا ليمى وصول يترقب وشاىدتو مسعود

 .واالعجاب الفخر من بكثير الييا وينظر يوم كل الجديدة
 االول الحب

 عمى تكن لم عبير المدلمة ابنتو ان فترأ السيد الحظ اليوم ذلك وفي
 حيوية البيت تمؤل ان اعتادت فقد عادتيا

 اما عميو وتتدلل بحرارة يديو تقبل وان المدرسة من تعود عندما
 بعد مجيئيا فور غرفتيا إلى توجيت فقد يوميا

 جميع تفمح ولم المرض بداعي الغداء تناول عن أعتذرت ان
 عن ثنييا في نادية السيدة زوجتو محاوالت

 حتى غرفتيا الى عبير دخمت ان وما .سبيميا لحال فتركتيا قرارىا
 لم اذ بالبكاء وشيقت السرير عمى ارتمت



 تصمي ان حاولت .ذلك من اكثر حزنيا اخفاء تتحمل ان تستطع
 دخمت كما ولكن سكينة أو سموى تجد عميا

 الذي األلم ىذا توقف كيف تعرف ان دون منيا خرجت الصالة
 الذي الموقف من حرجيا شدة من قمبيا يعتصر

 ذلك يرى أال بالذات؟؟؟ منو ىكذا يحدث وكيف ولماذا .معيا حدث
 سؤال مميون ؟؟؟ بيا يشعر أال عينييا في

 تبكي ويجعميا بشدة يؤلميا كان ما ولكن عصرا ويعصرىا بيا يحز
 لم بميانة شعرت أنيا ىي الحرقة بيذه

 يرثى حالة في ليراىا أبنتو ىعم األب ودخل !!! قبل من بيا تشعر
 احتراما دموعيا واخفت تجمدت ولكنيا ليا

 رأسيا عمى ويمسح بحنان عمييا يربت وأخذ بجوارىا جمس .لمقامو
 فانفجرت بقوة واحتضنيا إليو رفعيا ثم

 ابييا أحضان في ىدأت ان لبث ما ثم !!!جديد من بالبكاء الفتاة
 ياوقمعت الحصين حصنيا اعتبرتو طالما الذي
 .بو تمر فيما يساعدىا أن يريد أنو وأطمأنت األبدية

 الذي ما ؟؟؟ بنيتي يا بك ماذا :حنان بكل الييا رأفت السيد وتوجو
 نفسك في ويحز الدرجة ليذه يؤلمك

 الكثير تحمل بنظرة رمقيا ثم ؟؟؟ المر البكاء ىذا كل تبكين ويجعمك
 نفس في عمييا والخوف ليا الحب من

 مكنون عن ألبييا تفصح أن من وحياء بحرج عبير شعرت .الوقت
 في رغبتيا ولكن ليا حدث وما نفسيا



 كي يوما غيره تجد لم انيا خاصة حياءىا غمب لمشكمتيا حل إيجاد
 تفكر ظمت ذلك ومع !!! شجونيا لو تبث

 إني ..أبي :بتمكؤ فقالت .بو تشعر عما لمتعبير المثمى بالطريقة
 ..... إني.... إني ....

 الى الطمانينة إدخال محاوال جبينيا عمى وقبميا رأفت لسيدا فتقدم
 ماذا :ليا قال ثم .. الكالم تستطيع حتى قمبيا

 لمحل نصل سوف ابدا تخافي وال عندك ما ىاتي ماذا؟؟ أنت ؟
 كل في نفعل ان اعتدنا كما سويا المناسب

 شيء كل عمي تقصي أن بد ال ليذا نصل حتى ولكن مرة،
 الى الطمأنينة من قبس وتسرب .الممل وبالتفصيل

 بالبركان وشعرت احتوتيا قد الحصينة قمعتيا أن خاصة الفتاة قمب
 الى ويتحول ويستكين يخمد داخميا في

 أغرقت وقد ألبييا قصتيا برواية فبدأت والحنان الحب من مزيج
 تستطيع تكن لم انيا ذلك حضنو في رأسيا

 تعمق مدى عن توحدث .عينيو في تنظر وىي واحدا حرفا تنطق أن
 انيا وكيف اسامة المدرسة في بزميميا قمبيا

 ضرباتو شدة من ضموعيا بين من يخرج سوف قمبيا أن تشعر
 بصورة تراه كيف أخبرتو .رؤيتو لمجرد

 اخبرتو .بقربو تكون عندما الزمن يتوقف وكيف معا والقمر الشمس
 من الصوفية بكنزتيا ذرعا تضيق كيف



 وجييا يحمر وكيف الشتاء، عز في تىح حر من بو تشعر ما شده
 .واحدة نظرة الييا ينظر ان بمجرد خجال

 بيم ذرعا تضيق كانت عبير فإن بيا اآلخرين الفتية إعجاب ورغم
 باسميا ينادييا أنو لو تتمنى فكانت ىو اما

 معجب أو يحبيا بأنو بو يشعرىا واحد بحرف لو حتى معيا يتكمم أو
 كمو ىذا من بدال ولكن !! األقل عمى بيا

 أو منو تقترب ان وحذرىا صدىا بل واأللم الجفاء بمنتيى قابميا فقد
 اإلىانة منتيى ىذا كان !!!!!!!!!! تحادثو

 مرة وعادت !!!!!! ىوادة وال رحمة بال قمبيا صميم في وطعنيا ليا
 ىذه ولكن والم بحرقة البكاء الى أخرى

 أخرجتو مما ةخائف... أبييا بصدر تحتمي وىي مرتفع بصوت المرة
 !!! موقفيا عمى حانقة !!! قمبيا من

 والعقل الصغير القمب ذلك في بعضيا في كميا تداخمت مشاعر
 من مماثمة تجربة أي في يمر لم الذي المحدود

 من أبييا يدي بين عمييا يغمى ان كاد حتى تبكي وظمت !!! قبل
 !!!!!!!!والتعب البكاء شدة

 أو تشرب أو تأكل أن بدون يامأل الحالة ىذه عمى الفتاة ومكثت
 لتركيا يدعوىم ذلك مع األب وكان تدرس

 بدأ فقد مكتبو في ايضا ىو ينعزل ان وآثر .إزعاجيا وعدم وشأنيا
 الى عزاىا صدره في غريبة بآالم يشعر



 ىما االسرة عمى يزيد ان يخشى كان اذ بيا احدا يخبر ولم ارىاقو
 اسالن تخاصر التي اليموم سائر الى اضافيا

 ىذا كمفو وقد بنفسو باالعتناء رأفت االستاذ استيتر لقد .الحرب في
 .االيام ستظير كما غاليا بصحتو االستيتار

 الرجال شقائق
 استاذ بسؤال الشمة انشغال فرصة حسام انتيز االستراحة فترة في

 لينفرد المسابقة في عالماتيم عن الرياضيات
 بدا لكنو ..الصفوف بين الطويل الرواق في بو ويختمي باسامة

 يذرع وراح تردد ليتكمم فاه فتح وكمما متوترا
 .وذىابا جيئة الرواق

 قال دوختني، ..رجل يا لمحظة مكانك في اثبت حسام؟؟ يا مالك
 اسامة

 او قرارا لك نرفض ان نتعود لم اننا زعيم يا تعرف انت :حسام
 ..ما امر في نراجعك

 وانا عندي خاص ضعكو  ان تعرف انت حسام :وقال اسامة فتبسم
 االيمن كساعدي بل كمرؤوس اعاممك ال

 تقول ان في الحرية مطمق لك انت ..الطفولة وصديق ومستشاري
 ..لي تريد ما

 تغضب؟؟ ولن ..االمان تعطيني يعني :حسام
 سيدي يا االمان لك :مبتسما قاسم



 من موقفك لك اقول ان لي اسمح حسنا :قميال تشجع وقد حسام
 ..جدا متشدد البنات

 وقال جنونو فجن اسامة عمى الصاعقة وقع التصريح ليذا وكان
 الموضوع ىو اىذا ماذا؟؟ :ويزبد يرغي وىو

 ..حسام سيد يا انتيت المقابمة فيو؟؟ تناقنشي ان تريد الذي
 تغضب؟؟ لن انك وعدتني لكنك :حسام

 تابع ثم "..وعدي عند وانا" :ىدوئو من شيئا استرجع وقد اسامة
 تسمع الم ..الدين عن الرجال يفتن انين :بحنو

 اضر ىي فتنة بعدي تركت ما" وسمم عميو اهلل صمى الرسول قول
 "النساء؟؟ من الرجال عمى

 ..مثال عبير مثل محتشمات كن ان ولكن ىذا؟؟ ينكر ومن :حسام
 ذنبنا الذنب انفسنا؟؟ نموم ام نمومين فيل

 وانا كثيرا ةالفتا ىذه عمى تقسو انت ..البصر نغض لم اذا عندىا
 سوى ..شيء بأي تخطىء لم ىي برأيي

 ..انثى خمقت كونيا
 سريعا الموضوع فغير بخطأه يعترف الذي النوع من اسامة يكن لم

 باحالم احمم اني حسام يا اتعرف " وقال
 قذرة مواضع وفي غريبة باشياء معي يقمن بنساء احمم ..شيطانية

 ةالداخمي ثيابي الرى واستيقظ باهلل والعياذ
 "..مطمقا شرا ليسوا النساء ان تقنعني ان تريد ىذا وبعد ..مبممة



 تجرأت لكني مثمك وخفت الوضع بنفس مررت اسامة يا انا :حسام
 ..مسعود الشيخ عنيا وسألت

 فكرة سيأخذ وماذا اسئمة؟؟ ىكذا تسألو كيف انت؟؟ امجنون :اسامة
 عنك؟؟

 ما مرض لعمو قمت عمييا؟؟ نحاسب حتى بيدنا االحالم وىل :حسام
 او ..ما بأمر يبتميني اهلل لعل او بي الم

 ...واستفتيو بنصيحتو اخذ ان فاردت بسوء مسني الشيطان لعل
 كانت وماذا :الرضى من شيء الى وجيو تعابير تغيرت وقد اسامة

 وال ..والمك وبخك انو بد ال فعمو؟؟ ردة
 .نظره من سقطت انك بد

 قال .. الموضوع ذلك من جاتحر  رآني عندما ..العكس عمى :حسام
 في حياء ال ..تخف وال إسأل" لي

 وسألت فتجرأت "..الدين
 اجابك؟؟ وبم :االرتياح من بشيء اسامة

 شاب كل بو يمر طبيعي شيء ىذا لي وقال وابتسم ضحك :حسام
 ..منك ىذا ترى عندما تغتسل ان فعميك

 أتيكت فمن شيوتك الرواء الصحيحة الطريقة وتجد تتزوج عندما وغدا
 االحالم ىذه

 ىذا يقول وال متعمم انسان مسعود الشيخ ..اصدق ال ال :اسامة
 سنفعل تزوجنا اذا اننا اتقصد ..الفاحش الكالم



 ال انا زوجاتنا؟؟ مع المنام في نراىا التي الشنيعة االشياء ىذه
 ..اصدق

 ىذه ان فنظن كافيا تثقيفا نتمق لم نحن .. اسامة يا بمى :حسام
نيا خطأ االمور  في لكنيا .ونجسة مقرفة وا 

 نبينا حتى االمور بيذه يقومون الرجال وكل جدا طبيعية الحقيقة
 االمور ىذه وبدون وسمم عميو اهلل صمى محمد

 .ويتناسمون الناس يتكاثر او االرض تعمر ان يمكن ال
 عمى الحاسم البرىان اعطاه فقد حسام بو يجيب ما اسامة يجد لم

 محمد المسممين دوةق عن تكمم حينما كالمو
 في سمعو ما لغرابة مدىوش وىو فانصرف ..والسالم الصالة عميو

 ىذه عن اكثر يتعمم ان واقسم اليوم ذلك
 وقع الزواج عن ديني كتاب كل اشترى فقد وبالفعل ويتثقف االمور

 تغيرت الكتب ىذه قرأ وحينما يديو تحت
 دونما اظممي كم وادرك الذات عبير ونحو النساء نحو نظرتو كل

 االوان فوات بعد لكن ..فظيعا ندما وندم ذنب
 النوع من ىو كان وال ..اآلن بعد تكممو ان مستعدة ىي تكن فمم

 ان يظن كان ..اخطائو عن يعتذر الذي
 غير فمن ..السوبرمان الخارق الرجل... وىو ضعف دليل االعتذار

 ان او ابدا يضعف ان المفترض
 ..يخطىء

 المنيع الحصن احضان في



 وقامت طبيعتيا الى عبير عادت حتى كامال اسبوعا االمر وتطمب
 فوجدتو أبييا عن وبحثت نفسيا تمقاء من

 عمى وأجمسيا ليا ىش عميو مقبمة رآىا ولما .يقرأ مكتبو غرفة في
 وحنان شفقة كميا نظرة إلييا ونظر ركبتيو

 الناصع جبينيا عن ويرفعيا الفاحم شعرىا خصالت يرتب وأخذ
 في وارتمت الحانية ليده استسممتف البياض

 !!! الدافىء حضنو
 ؟؟؟ اآلن أىدأت :األب
 هلل الحمد ابي يا نعم : األبنة
 ؟؟ معي التحدث أتودين : األب

 أريد ابي يا نعم" أبييا حجر في جمستيا من عدلت وقد األبنة
 أم حرام ىذا ىل أعرف أن وأريد نصيحتك

 مرة البكاء في وبدأت "؟؟؟ عمي غاضب اهلل ىل .بو أشعر ما حالل
 أني " :متيدج بصوت تابعت ثم أخرى

 اهلل احبنا أن لي تقل ألم ؟؟؟ بيذا ويعاقبني يحبني ال اهلل أن أشعر
 ؟؟؟ عاصية ىكذا أنا ىل ؟؟؟ نحب من أىدانا

 رأفت السيد عمى وانيمرت ؟؟؟ مؤدبة غير أنا ىل ؟؟؟ قبيحة أنا ىل
 ةمترابط والغير المتالحقة األسئمة مئات

 التيو مدى وىو اال فقط واحد شيء فعمى شيء عمى دلت ان والتي
 ... الفتاة بو تشعر الذي



 ما تماما يدرك فيو وطمأنتيا أبنتو روع تيدئة في رأفت السيد وبدأ
 تتجاوز لم التي الصغيرة تمك بو تمر

 يحتاج صغيرا برعما عبير كانت .بعد عمرىا من عشرة الخامسة
 تمك عن يثمر ىحت فائقة وعناية لرعاية

 .االبوي حنانو ظل في تتفتح أن االيام من يوم في يحمم التي الزىرة
 ليا وقال ابنتو من رأفت السيد وتقدم

 يغضب وكيف ؟؟؟ ىكذا تقولين حبيبتي يا لماذا" : الحنان بمنتيى
 أمن ؟؟؟ ماذا وعمى ولماذا؟؟؟ ؟؟؟ عميك اهلل

 ليس أنو قدأعت ما وعمى لفتى االنجذاب ببعض شعرت أنك أجل
 صغيرتي وقمب انتباه يمفت حتى فتى بأي

 و ىائنة ابتسامة يبتسم وىو فعميا ردة ليرى الييا نظر ثم ."الجميمة
 في استرسل االطمئنان منيا انس عندما

 والفتيان الصبايا تشعر أن الطبيعي من السن ىذا في" قائال توجييو
 يمكن ال شعور ىذا بينيم فيما بانجذاب

 يوجينا بمن نستعين ان عمينا نفسو الوقت في ولكن هينكر  أن ألحد
 ىذا كان إن نتبين حتى صحيحة بطريقة

 لمجرد فقط أعجاب أو انبيار مجرد أم حقيقي االنجذاب أو الشعور
 ىذه نتوىم ما فكثيرا .الجنس اختالف

 أو ميل مجرد الحقيقة في تكون ولكن حب انيا عمى المشاعر
 .ما لشخص باألرتياح شعور



 تعتقد ىل" وقالت أبييا عيني في ونظرت رأسيا عبير رفعت اعندى
 لم لذا حقيقيا أو قويا حبا أحبو ال أنني

 !!! بي استيزأ بل أياىا يبادلني ولم محبتي بصدق يشعر
 ىذا أقل لم أنا : األب
 إذن؟ تعني ماذا : األبنة

 المؤكد ومن بو معجبة أنك جدا الواضح من : بحنان مبتسما األب
 انو .. الدرجة ليذه بيرتك صفات يحمل أنو

 .شك وال مميز فتى
 بيت عمى يده لوضعو أبييا من خجال وجنتييا توردت وقد األبنة

 ذكي فيو أبي يا كذلك فعال ىو" :القصيد
 ترقب والدىا الى ونظرت ىذا قالت "أيضا ومتدين قوية وشخصيتو

 من تعرف لما النقطة ىذه عمى فعمو ردة
 أيضا" وتقول تسترسل وتركيا دافئة بابتسامة فطمأنيا . وورعو تقواه

 تابعت و "الرياضيات في مثمك نابغة ىو
 العالمة عمى ابدا يحصل لم اطمأن لكن" وفخر طفولي بكبرياء

 عمى أنقضت ثم "أبييا ابنة فأنا مثمي الكاممة
 حبيبتي" :الثمين درسو وتابع اليو رأفت السيد فضميا .تقبمو ابييا

 تستمر أن الممكن من ىل عبير، عيني وقرة
 ال وأنيا لي االحتياج دائمة بأنيا تشعر لم ان أمك وبين بيني الحياة

 استشارتي؟ قبل ما أمر بأي القيام تستطيع



 وآخذ رأييا وأحترم ما بأمور عمى تشير كثيرة احيان في انيا صحيح
 الكممة لو من األمر مجمل في ولكن بو

 ؟؟؟ العميا
 ؟؟؟ بذاك ىذا عالقة ما ولكن أبي يا أنت : الفتاة فردت

 ..بخطوات المرأة الرجل يسبق أن بد ال دائما صغيرتي يا : األب
 البعض بعضنا نكمل كي اهلل خمقنا ىكذا

 تتقدم أن يمكن فكيف الطبيعي مسارىا في وتسير الحياة تتزن حتى
 ؟؟؟ ىذا ينفع ىل ؟؟؟ الرجل عن المرأة

 معطيات دون من ما مسألة بحل أقوم أن يمكن ىل ؟؟؟ يستوي ىل
 اقرأ ان قبل الحل أرتب أن يمكن ىل ؟؟؟

 ؟؟؟ المسألة
 ال" فقالت المنطقية االجابة واجابت باندىش والدىا الى عبير نظرت

 "...يجوز ال أبي يا
 قمبا اصاب إن صغيرتي يا الحب ىو وىكذا" :بالغ بحنو األب فقال

 حبا يعتبر ال فيذا اآلخر القمب يصب ولم
 أو التفكير طريقة في عنا مختمفين ىم بمن عجابإ مجرد ولكنو

 ان الفيزياء في تدرسوا الم .التصرف طريقة
 متجاذبان؟ المختمفين القطبين وان متنافران المتشابيين القطبين

 لقد ..ابي يا بمى" ليا تتضح الكاممة الصورة بدأت وقد الفتاة فاجابت
 "اليو ترمي ما اآلن افيم بدأت



 الصغيرة إبنتو الى الحنان وبمنتيى تصاران بنظرة األب فنظر
 "؟؟؟ فيمت ماذا" وسأليا

 لم جديدة بشخصية وأنبيار أعجاب مجرد ىو تقول كما ربما :عبير
 اردفت ثم حب أنو فظننت مثميا ارى

 التي االساءة مقابل أفعل ماذا لكن" عينييا في الغيظ ونظرات
 "؟؟؟ باألمس لي أساءىا

 ما بإحسان نبادليا االساءة :بحزم ولكن بيدوء رأفت السيد اجاب
 لك يقل لم أنو واضح .األدب تتعدى لم دامت

 فال ؟؟؟ كذلك أليس نبيل غير تصرفا معك تصرف أو نابية كممة
 الموقف مع وتعاممي أىمية أي لؤلمر تعيري

 طبيعي بشكل وتعاممي وتفوقك دراستك وواصمي يحدث لم وكأنو
 .آخر زميل أي مثل مثمو معو جدا وعادي

 .صغيرتي يا تعودت كما فيو تحمين مكان أي تعم البيجة دعي
 ابي يا نعم" شفيتيا عمى عريضة ابتسامة رسمت وقد عبير فأجابت

 " اهلل شاء إن ذلك أفعل
 والعمر صغيرة زلت ال أنك تعرفين أنت حبيبتي، يا عبير،" :رأفت

 ستقابمين الجامعة في وغدا أمامك كمو
 بمن اهلل يجمعك سوف الوقت ينيح وعندما الناس من الكثير

 ما عمى اآلن ركزي ارجوك، لكن .تستحقين
 ".العممي بمستقبمك تحققينو سوف

 ..ابي يا نعم :عبير



 ان احب فانا مشكمة اية واجيت ان إلي تعودي ان تنسي وال :رأفت
 اتفقنا؟؟ .سوية نفضفض
 ..اتفقنا :عبير

 ..الوقت تأخر فقد ونامي سريرك الى اذىبي حسنا :رأفت
 قصة؟؟ عمي تقص الن :عبير

 ..القصص عمى كبرنا ..عبير يا :رأفت
 ىذا عبير قالت .صغيرة ساظل ..ابي يا معك اكبر ال انا :رأفت

 ما يا كان" يقول لتسمعو حضنو في وارتمت
 ..عبير اسميا حموة___t÷ €_وA اميرة ..الزمان قديم في ..كان

 "...يضاب حصان عمى سيحمميا الذي االحالم فارس تنتظر
 العيد في زيارة

 يضع كان ما وكثيرا بالتنظيم ولعا وازداد المدرسة من اسامة وتخرج
 ويحمل رأسو عمى الحمراء عصابتو

 يا رأيك ما" : يسألني ثم رشاش وكأنيا يمتمكيا التي الصيد بندقية
 يمبس او "مقاتال؟؟ اكون ان انفع ىل حنين؟

 مصروفو من رهادخ بما اشتراىا الصنع رديئة شمسية نظارات
 ابي خطابات مسترجعا بثقة ويقف الضيئل

 :واقول فاضحك "قائدا؟؟ اكون ان انفع ام " ويسأل الحماسية كفاح
 فتاة اي تجرؤ فمن قائدا اصبحت ان ويمي يا"

 مرحمة ىذه ..حنين يا ال" ويقول فيضحك "منزليا من تخرج ان
 وقت اي من اكثر اؤمن اآلن انا ..ومرت



 جميعا معركتنا ىذه ..النضال في النساء ةمشارك بوجوب مضى
 ورد الحصار من مدينتنا لتحرير وفتيات شبانا

 ".المعتدين
 تعرف كانت اذ بالتنظيم الزائد التعمق ىذا من تخاف والدتو كانت

 .وراءىا ما االكمة وراء ان الطويمة بخبرتيا
 ما وكثيرا ..آخر شيء االرض عمى والممارسات شيء الكالم وان

 اي في تدخل ال بني يا" عميو رددت كانت
 العروبة يتخذون كميم ..مصالحيم وراء يجرون كميم ..حزب

 "والحكم السمطة الى لموصول مطية واالسالم
 الولد ويصم العقل عمى الحماسة تطغى السن ىذا ففي عبثا ولكن

 جيال يعتبرىم حيث اىمو سماع عن اذانو
 عمى والدتو طيعي كان اسامة فان ىذا كل مع .متخاذال قديما

 ولكن لرغبتيا تمبية اليندسة كمية ودخل مضض
 عمى مكاني ىنا؟؟ افعل ماذا نفسو في ويقول يستاء كان قمبو في

 وانا يموتون العقيدة في اخواني الجبية؟؟
 عمى يسقط شييد كل فكان كالنساء؟؟؟ ليم يحصل ما عمى اتفرج

 اضافيا دافعا التماس خطوط عمى او الجبية
 ..العار و بالخزي ريشع كي لو

 كان فقد التنظيم نوايا في تشك التي الوحيدة انيسة خالتي تكن ولم
 دون من بقوة منيم يحذر ايضا مسعود الشيخ



 بال ما" فيقول بدينيم المتعمقين الدين رجال عادة عمى يسمييم ان
 واتبعوا ومنيجو اهلل رسول سنة تركوا اقوام

 عمى ياتي النصر ان يظنونأ جوع؟؟ من تغني وال تسمن ال احزابا
 النصر ان أيظنون .. الممحدين يتبع من يد

 وال حقا لمناس يعرف وال يصوم وال يصمي ال من يد عمى يأتي
 الى االنتقادات ىذه اصداء ووصمت "حرمة؟؟

 من نفر مع الرحمة مسجد الى خاطفة بزيارة فقام التنظيم زعيم
 .مرافقيو

 في يضعيما كي زكور قولمراف واعطاىما نعميو كفاح ابو خمع
 تحية ركعتي وصمى لالحذية، المخصص المكان

 كان الذي مسعود الشيخ من اقترب ثم الديك كنقر بسرعة المسجد
 مسائل بعض الى ضريرا رجال يرشد

 السالم" قائال االرض عمى يديو بين وجمس الوضوء
 وعميكم" مسعود الشيخ فاجاب "..شيخنا يا عميكم__________

 السالم
 .الضرير مع موضوعو ليتم عاد ثم "وبركاتو اهلل مةورح
 ويقول ينفجر ان قبل غيظو يكظم وىو دقيقيتن كفاح ابو وانتظر

 "..تعرفني لم لعمك ..الشيخ سيدي" قاسية بنبرة
 وصورك اعرفك ال وكيف القمر؟؟ يخفى وىل" الشيخ فاجاب

 وعمى التمفزيونات في ..مكان كل في تطالعنا
 "حذائك عنك يحممون الذين محازبيك صدور عمى وحتى الجدران



 ابي من واعتذر وارتعب الضرير خاف الكممات ىذه سماع وعند
 لم واهلل ..كفاح ابي عذرا" قائال كفاح
 "..جانبا لتنحيت عرفتك كنت لو ..اعرفك

 اعطانا لقد حسن؟؟ ابو يا جانبا تتنح لم" لو قال مسعود الشيخ لكن
 عبس رةسو  في مثمك ىو من في درسا اهلل

 اهلل رفع لقد ؟ تستفتيني حتى قبمك كان من تنتظر الم انت ..وتولى
 الدنيا ىذه في بعض فوق بعضيم الناس

 ثم ىنيية وصمت "..المسجد في .. مكانين في يتساوون ولكنيم
 وفي" وتابع "كفاح ابي" عيني في بقوة نظر

 "..القبر
 انت لكن ..شيخنا يا صدقت" وقال موافقا راسو الزعيم فاخفض

 قبل من ومستيدف مشغول رجل اني تعرف
 بمجيئي ستسر وظننتك طويال، انتظر ان استطيع ال ..اعدائي

 ." ..اليك
 "..لنا بالنسبة عيد اليوم ..ال كيف ..مسرور طبعا"

 ..كاذب بتواضع كفاح ابو قال "شكرا"
 ..عيدا يكون ال وكيف" وقال قالو ما مفسرا تابع مسعود الشيخ ولكن

 مرتين العيد صالة في اال راكن ال ونحن
 "..اعرف ال وانا عيد اليوم وان بد فال العام؟؟ في

 مقصر اني اعترف انا " اعتذارية وبميجة بتوتر كفاح ابو فقال
 "..بحقكم



 يا اهلل بيت ىذا بيتي؟؟ اتراه بحقي؟؟ مقصر" :مسعود الشيخ
 "...زعيم

 بادارة الناانشغ مدى تعرف انت ..شيخ يا عمينا تقسو ال :كفاح ابو
 ..مدينتنا عن الدفاع

 الدين حياض عن تدافع ليتك لكن ..اعرف نعم :مسعود الشيخ
 ..االرض حياض عن تدافع كما والعرض

 نعرف نحن :ويقول المبادرة زمام ليأخذ الفرصة كفاح ابو فاستغل
 تعرف وانت ، الدينية التربية في تقصيرنا

 .خطبي في منيا عيراست اني حتى ..وخطبك وتقواك بعممك اعجابنا
 كمرشد معنا تعمل ان عميك اتمنى فانا لذا

 واالخالق ..والصيام الصالة عمى الناس تحث ..لمتنظيم روحي
 .الحميدة

 العقيدة؟؟ واين فقط؟؟ :متعجبا الشيخ فقال
 اىم العقيدة .. طبعا طبعا ..مستدركا كفاح ابو قال العقيدة؟؟

 اهلل ىو قل" ..عمم بدون العبادة تنفع فال ..شيء
 "..احد

 اال ىي العقيدة ..المفظي بالتوحيد فقط ليست العقيدة :الشيخ فقال
 .. افكارىم وتسوق والممحدين الكفار توالي

 من والثواب االجر تبتغي وال عمل كل في هلل تخمص ان ىي العقيدة
 االبشريعة تحكم اال ىي العقيدة ..غيره



 العقيدة ..اهلل احل ما حرموت اهلل حرم ما تحمل اال ىي العقيدة ..اهلل
 او بالمنكر تأمر او الحق عن تسكت اال ىي

 ...المعروف عن تنيى
 الفيم بيذا اؤمن ال انا" وقال ضيقا كفاح ابو نظرات فازدادت

 ..نعم مسممون نحن ..لمدين التقميدي المتزمت
 منيا ننبذ ولكن وتقاليدنا بجذورنا نتمسك ان عمينا ..ليبراليون ولكن

 نحن ..الحاضر عصرنا مع الءميت ال ما
 اعتبار لو العرف ان تنس وال ..شيخ يا العشرين القرن في نعيش

 االمكنة مع تتغير االحكام وان الدين في
 "واالزمان

 الي بحاجة لست انت : الداعية وصبر بيدوء وقال الشيخ فضحك
 اهلل شاء ما لنفسك تفتي انت فيا ..اذن

 تقولو ما .. اعتبار ادنى لو سلي الفاسد العرف ..بني يا ..عميك
 اما ..شرعنا تخالف ال التي االمور في صحيح

 فييا يرى ال العصري المجتمع ألن حالل المساكنة بأن لي تقول ان
 رب عند لو وزن ال فاسد عرف فيذا بأسا

 "..العالمين
 من عنو اشتير لما ذقنو من تقترب الموسى ان كفاح ابو شعر وىنا

 المقاء ان فايقن متعددةال الغرامية عالقاتو
 نحن ..شيخنا يا حال كل عمى" وقال االخيرة ورقتو فرمى فشل قد

 ..معنا تكون ان نصر او عميك نثقل لن



 "..عمينا الناس تحرض ان بدل المسجد في لنا ادع االقل عمى ولكن
 ولمضال والثبات بالنصر لممؤمن ادعو انا ..بني يا" بثقة الشيخ فقال

 ولممنافق باليالك ولمظالم باليداية
 يتغير ال الدين ان ..منيم نفسك تصنف اين فانظر ..بالفضيحة

 تجد فمن" تعالى اهلل يقول ..تتغير لن وخطبي
 جينم نار ومن لساني من تنجو ان شئت ان .."تبديال اهلل لسنة

 استيدفك اني تظن كنت ان ..انت فتغير
 يوما اذكرك ولم ..معك لي شخصية عداوة ال فانا ..بكالمي

 طرق من احذر انا .العمماء دأب ىذا فما ..باالسم
 متغيرون فاالشخاص ..االشخاص من ال والغواية الضالل

 .راسخة والمبادىء
 ان كفاح ابو فايقن حسن ابي الضرير الى مسعود الشيخ عاد ثم

 يتمتم وىو غاضبا فانصرف انتيت المقابمة
 لناظره غدا ان باالسم؟؟ يذكرنا ان ينقصنا؟؟ ما ىذا" لمعاونيو

 "..قريب
 نجمة افول

 المدينة تغمر والشمس المشؤوم اليوم ذلك في صافية السماء كانت
 لتنشر انيسة العمة خرجت الذىبية، باشعتيا

 ان واسامة انا وتطوعت يوم، كل في كعادتيا الشرفة عمى الغسيل
 ابنتيا وان خاصة الثياب نقل في نساعدىا
 .ليوما ىذا في بتوعك تشعر كانت ليمى



 قالت "ذىب يديك بين التراب ويقمب اسامة يا عميك يرضى اهلل"
 اهلل" لو وقالت عينيا بطرف غمزتني ثم عمتي

 ىذه في ويمرحون يسرحون اوالدك وارى اموت ان قبل فيك يفرحني
 "الدار

 حال في ونحن اآلن امي يا بالزواج يفكر ومن" قائال اسامة فاجابيا
 ال" :وتابع يدىا قبل انو ثم "الحرب؟؟؟

 ".عنيا ترضين من اال اتزوج لن الوقت يحين عندما امي يا تقمقي
 ترمقني وىي فقالت النيار ىذا ليا سيحممو ما استشعرت وكأنيا

 ان اسامة يا بحنين اوصيك ان اريد ال" بحنان
 وىي مزمنا مرضا مريض اخي ان تعرف انت مكروه، لي جرى

 واحمرت انا فابتسمت ."يرعاىا لمن تحتاج
 مثل حنين" وقال بعطف الي فنظر اسامة اما .الخجل من خدودي

 ان عيوني في ساضعيا امي يا ليمى اختي
 وساعديني حنين يا تعالي" فقال الموضوع تغيير حاول ثم ."اهلل شاء

 ولم ."ىذه الكبيرة الغسيل سمة حمل في
 يخرق ناري طمق صوت سمعنا حتى دخولنا عمى ثوان تمض

 جسم ارتطام وصوت مكتومة انة تبعتو االجواء
 بدمائيا مضرجة انيسة العمة لنرى خارجا فيرعنا االرض عمى ثقيل

 منتصف في قاتمة طمقة اصابتيا وقد
 ..عمتي :بعنف اىزىا عمييا وارتميت نفسي اتمالك فمم .جبينيا

 بي وترمي تخطفني بيد اال اشعر ولم ..عمتي



 سريعة لفع ردود ألسامة كان الخسارة فداحة فرغم ..داخال
 في ستكون الثانية الطمقة ان يعرف كان .وعقالنية

 جثمان ادخل انو ثم .والدتو خسر كما يخسرني ان يشأ ولم رأسي
 وعندما .ارضا منبطح وىو داخال الفقيدة

 وحمل والدتو جثمان الى ونظر عاد .مأمن في الكل ان اسامة شعر
 قواه خانتو ثم ..ولثميا فمو الى فقربيا يدىا

 ما انت؟؟ قتموك لماذا لماذا؟" وصرخ الصغير كالطفل باكيا فانيار
 ان بعد خاصة وصبر تجالد انو اال "ذنبك؟؟

 بقبضتو جميعا فضمنا االنييار عمى نشرف نكاد وليمى انا رآني
 لن انو ..امي يا باهلل اقسم" بتصميم وقال القوية

 . "اآلخر تمو واحدا قتموك ممن انتقم حتى بال لي ييدأ
 داخل الى الحي بحراسة كمفوا "القومي التنظيم" من لرجا وىرع

 وعويمنا النار اطالق سماعيم لدى البيت
 انا وأخذوني لدفنيا تمييدا اسعاف سيارة في الراحمة جثمان فأخذوا

 رائد الصغير واخي المريض ووالدي
 يعد لم المكان ىذا ان بذريعة لحمايتنا امانا اكثر مكان الى وليمى

 .العدو قناصة مرمى في لوقوعو آمنا
 واختو نفسو ليعيل الجامعة يترك ان اسامة اضطر والدتو وفاة وبعد

 وبالكاد مريضا كان والدي وان سيما
 لم السن ىذا في الفتيان وكجميع .تقاعده معاش من عمينا يصرف

 يحمل ان سوى كثيرة خيارات عنده يكن



 اي مىع زمن منذ بو يحمم كان امر وىو بالتنظيم ويمتحق السالح
 فقد كميا اصدقائو عن اسامة ينقطع ولم .حال

 الذين حسام اىل عن بالخفية طبعا آلخر، آن من حسام يمتقي ظل
 ان خشية معو صداقتو عمى يظل ان رفضوا

 تقدير اساءوا انيم يبدو لكن التنظيم الى معو ويجرفو عميو يؤثر
 كان اذ الشابين ىذين بين الصداقة قوة مدى

 اما .بينيما تفرق ان من وجولييت روميو بين قتفر  ان األىون من
 دامت ىستيرية نوبات اصابتيا فقد ليمى

 كالمجنونة وتصرخ الميل في تستيقظ وكانت اسابيع مدة معيا
 االمر تتقبل حتى شيور بضعة االمر واقتضى

 .طبيعتيا الى وتعود
 الحرب من فظاعات

 قناصة ضحية سقطوا الذين االبرياء لمضحايا االنتقام ذريعة وتحت
 فييا امتد واسعة حممة التنظيم شن العدو

 حدوده وتوسعت القناصة من المجاورة المناطق ليطير حدوده خارج
 في القرى من كبيرا عددا لتشمل

 الذي الجديد الشاب المقاتل ىذا صيت وذاع .المدينة ضواحي
 المخاطر ويقتحم حمراء بعصابة راسو يعصب

 رامبو يسمونو التنظيم في الؤهزم كان ..بحياتو يبالي ان دون
 فكان ىو اما .السوبرمان يسميو وبعضيم



 اصغر اسم فيو القاب بدون باسمي اعتز "اسامة" انا ويقول يرفض
 غياب ورغم ".الصحابة من جيش قائد

 وقت من يزورنا كان فقد القتال جبية في طويمة لفترات عنا اسامة
 في ويساىم اخوتو عمى ليطمئن آلخر

 .الكاممة وثقتو الثمينة بيداياه الكل دون من ويخصصني مصاريفيم
 وقرر الجديد منزلنا في اسامة فيو زارنا الذي اليوم ذلك انسى ال انا

 مرة اول ىذه كانت فقد عندنا، البيات
 كم واذكر ..شيء كل فيو يدون الذي مذكراتو دفتر عمى فييا اطمع

 عمى منو اطمعت حينما الغثيان اصانبي
 اتقيأ اكاد وانا اسامة رآني يوميا .االىمية الحرب فظاعات بعض

 بغضب وجيي في فصرخ اقرأ ما ليول
 خصوصية انتياك خطيئة تدركين اال ىذا؟؟ فعمت لماذا ..حنين"

 "الناس؟
 عمى الفظاعات ىذه تسجل لم "قمت اني سوى فيو اجيبو ما اجد لم

 مع جنب الى جنبا تضعيا كيف دفترك؟؟
 ..اسميا الفظ ان استطع فمم ..الكممات يوخانت " تجاىيا مشاعرك

 ىذه اكتب وانا حتى اني عميكم اخفي وال
 كاسم لي بالنسبة اسميا كان لقد ..ذلك في صعوبة اجد السطور

 في التورية عدم استصعب العضال المرض
 ".عنو الحديث



 عزيزتي، يا حنين" فقال اسامة عمى الميدىء اثر عبير لذكر وكان
 ىي كما نتقبميا ان نافعمي الحياة ىي ىذه

 ولو" وقال البعيد الى نظر ثم ".. وسعادتيا بحزنيا وشرىا، بخيرىا
 محيط في قطرات مجرد فييا السعادة ان

 سيتجنبيا فكيف حنين يا الحرب عن اكتب لم ان ."االلم من
 اذا بو اوصيك حنين، يا لك الكتاب ىذا اوالدنا؟؟

 اشياء فيو كتبت قدل ..يتعظوا حتى البشر كل عمى انشريو ..مت
 طي في ظمت اسرارا فيو وفضحت واشياء

 .طويمة سنوات الكتمان
 تراه؟؟ ما كل تسجل انت :مستغربة لو فقمت

 ..تسجل ان من اقوى مشاىد ىناك ان اال حنين يا نعم :فقال
 الثالثاء اتذكرين ..ذاكرتي في بتسجيميا فاكتفيت

 حنين؟ يا االسود
 ..سوداء ايامنا كل :بيدوء فقمت

 اآلخر الطرف صب يوميا" فقال جوابي ينتظر ان دون اسامة وتابع
 حين عمى اسواقنا وعمى عمينا حممو

 المتبادل القصف واستمر عديدة اماكن في مجازر حدثت ..غرة
 بالجثث الشوارع امتؤلت يحيث متواصمة اليام

 يومية بميمة كمفنا يوميا ..واالوبئة االمراض وانتشرت انتنت حتى
 من الجثث نمم ان وىي لتنظيما قبل من



 الول .الطريق عن القاذورات النفايات شحن يمم كما تماما الشوارع
 الجنس بميانة اشعر حنين يا مرة

 ىذه عمى تعودوا قد التنظيم في زمالئي كان صدقيني ..البشري
 االشالء مع يتعاممون فاصبحوا المناظر

 يحمل فيذا ..حتراما ادنى بدون نفايات او روث اكوام وكأنيا البشرية
 يركل وىذا شعره من المقطوع الرأس

 ال الذي المنظر ولكن ..قدم كرة وكانيا برجمو المقطوعة االطراف
 التي المقعدة العجوز تمك منظر ىو انساه

 وفاحت انتن حتى ايام خمسة بيتيا في ولبث عينييا امام زوجيا قتل
 يوميا ..تدفنو ان تستطيع ال وىي رائحتو

 ابو" فنزل ..نأخذه ان ترجونا منزليا نافذة من صرخت سمعناىا
 جمع سيارة قيادة عن المسؤول وىو "العالء

 ال ..اليوم السيارة امتؤلت" وقال بمباقة منيا فاعتذر يوميا الجثث
 "..اضافي لراكب مكان أي يوجد

 والدود يتفسخ انو" ارجوكم وقالت ثيابيا وشقت شعرىا المراة فنكشت
 ليا قمبي فرق ."..منو يخرج بدأ

 من طمب انو اال لالمر فرضخ نأخذه ان غسان عمى واصررت
 الجثة ىذه خذوا" ليم قال .غريبا امرا الشباب

 ال "..المذىولة المرأة يودع وىو انصرف ثم ..طازجة بجثة وابدلوىا
 زالت ما ىذه ..الخذىا نعود غدا تخافي



 كتابي في ..حنين يا نعم" ."..كثيرا برائحتيا تزعجك فمن طازجة
 ."الحبر بمداد تسجيميا عمى اقو لم احداث

 الى الكتاب ضممت وقد ابكي فوجدني الي ونظر بحزن اسامة قاليا
 ..صدري
 الثقافية الصدمة

 ولكن الوطن في المدنية اليندسة كمية في كاممة سنة حسام امضى
 مستوى وضعف كثيرا ساءت االوضاع

 ليكمل اوروبا الى سفرال حسام قرر عندىا دراماتيكي بشكل الكمية
 قرار اسامة عارض .مجالو في تخصصو

 لو يدعو وىو المطار عمى فودعو جدوى بدون ولكن حسام
 وان البريد عبر إتصاالنيم تنقطع ولم .بالتوفيق

 شعر اوروبا وفي .الحرب لظروف الوصول في دوما تتأخر كانت
 بمدا لرؤيتو الثقافية بالصدمة صاحبنا

 حسام بدأ فشيئا وشيئا .االجتماعي والتكافل النظام يسوده متحضرا
 مع وينجرف االجتماعي ارثو عن ينسمخ

 االسالمي حسو يوما يفقد لم انو صحيح .. العممانية المغتربين شمة
 تبمد ذىنو ولكن مثميم الفواحش يرتكب او

 عن البدء بادىء فتخمى .الوقت مع عمقا اكثر يصبح التغييير وبدأ
 ان من يتحرج ال واصبح والرواتب السنن

 قمبو يطمئن لم التي تمك حتى بالرخص ويعمل الشبيات في يخوض
 عمى تعرف الفترة ىذه وفي .ليا



 كل حاول الجمال رائعة اوروبية فتاة كريستين كانت ..كريستين
 قمبيا ولكن منيا التقرب الجامعة في زمالئيا

 امحس احب ىل .الشرق من القادم االسمر الشاب ليذا اال يخفق لم
 اكتشافو استطع لم امر ىذا كريستين؟ بدوره

 يفكر لم اصابو الذي التغيير من رغم عمى حسام ان ارجح ولكني
 محيطو خارج من فتاة يتزوج بان لمحظة وال

 من ىدفو الى تقربو وسيمة كريستين في وجد ولكنو فيو نشأ الذي
 في اقدامو وترسيخ الجنسية عمى الحصول

 كريستين ولكن ورسولو اهلل سنة عمى يستينكر  حسام تزوج .البمد ىذا
 واصرت االسالم في الدخول رفضت

 قالت كما حقوقيا تحفظ حتى الدولة في رسميا الزواج عقد يسجل ان
 ال باحد مطمقة ثقة ال الغرب بالد ففي

 كريستين كانت ولما .واوالدىا االم بين حتى وال والزوجة الزوج بين
 ساعدةم في نجحت فقد كبير مقاول ابنة

 ان قبل حتى ادارية مراكز في ابييا شركات في العمل عمى حسام
 اعمى الى الوظيفي السمم في وارتقى يتخرج

 .بيا بأس ال ثروة وجمع المناصب
 الى يرسميا رسائل من اال االم بمده و حسام بين رابط كل وانقطع

 االىل كان ..اسامة والى شيريا االىل
 دراستو من ينتيي ان ما بمده ىال العودة عمى دوما حسام يحثون

 ال وىو ويؤمميم يعدىم االخير ىذا وكان



 اال خاطره في يجول بما احدا يفاتح ولم نفسو قرارة في ىذا ينوي
 طبيعة تماما ادري ال .اسامة المقرب صديقو

 .. منيا جزءا مذكراتو في سجل اسامة ولكن بينيما المراسالت
 اسامة؟؟ يا اعود لماذا :رسائمو احدى من مقطع في حسام يقول

 يد القبل والبنزين؟؟ الخبز طوابير في القف
 ال بمد في العيش وظيفة؟؟ عمى لمحصول بموط وابي كفاح ابي

 عمى اوالدي ليتربى اليو؟ انتمي وال الي ينتمي
 يا استطيع ال انا؟؟ تربيت كما والصواريخ الرصاص اصوات

 ان تعودت ..النظام عمى تعودت لقد ..اسامة
 بالحق القانون الى احتكم ان تعودت ..بارة آخر حتى حقي آخذ

 كنت ان .الجميورية رئيس ضد ولو حتى
 ..بالتوفيق لي وتدعو تتفيمني ان فعميك اسامة يا صديقي

 انا ..حسام يا انظر :فاجاب المجامل النوع من يكن لم اسامة لكن
 حالة ان ..صدقك من الصديق لكن صديقك

 كثيرة اىمية حروبا وخاضت واسوأ مثمنا كانت فييا تعيش التي البالد
 بالد الى تركوىا فييا الشرفاء ان ولو

 ..اآلن فيو تعيش الذي االزدىار الى وصمت كانت لما افضل اخرى
 عد ..بالتغيير سنقوم حسام يا وبيدك بيدي

 ..ارجوك وطنك الى
 الصغير اإلمام



 وكثيرا الحرب شجون في انيماكو رغم الصالة عن اسامة ينقطع ولم
 الذي لميقين يصدمون اصدقائو كان ما

 ويربط ليقوم المعارك احتدام عز في بندقيتو يترك حين بو يتحمى
 وسط ويصمي رأسو عمى الحمراء عصابتو

 -منيا اتاكد لم رواية وىذه – عنو ويروى .والقذائف الرصاص ازيز
 قذيفة بشظية كتفو في مرة اصيب انو

 ولم صالتو يقطع لم ولكنو يةالجب عمى موقعو قرب سقطت ىاون
 وشكل .الصالة انتياء بعد اال بااللم يشعر

 لمحنين قويا دافعا واحدة لحظة يفارقو لم الذي القوي اسامة تدين
 المجاور الرحمة جامع الى يراوده الذي

 ولما .مسعود الشيخ يد عمى متتممذا فيو ترعرع الذي القديم لمنزلو
 من نيةمأذو  اسامة طمب اوجو الحنين بمغ

 القديم منزلو موقع الى وذىب "العالء ابو" الجبية في المباشر قائده
 ارجاء في تعبق التي الذكريات ليستعيد

 كما ليراه الميجور المنزل الى اسامة دخل .والمراىقة الطفولة مرتع
 ان سوى المشؤومة الميمة تمك في تركو

 الى خرج ثم وتمرح فيو تسرح ليا دائما مقرا فيو انشأت الجرذان
 عمى فركع والدتو فييا سقطت التي الشرفة

 بساتين الى وينظر بشموخ ذلك بعد ليقف مرا بكاء وبكى االرض
 تحدي نظرة النظر مد عمى الممتدة الميمون



 الرحمة مسجد الى اسامة دلف وبعدىا .ليا باالنتقام العيد مجددا
 حوليا التي الخضراء قبتو وتأمل العتيق

 متراسا واتخذوىا الرمل باكياس مدعم مكعب الى التنظيم مسمحو
 االشتباكات ايام في فيو العدو يترصدون

 بفعل احدودبت قد فرآىا الحجرية مأذنتو اثر متتبعا نظره ورفع
 ايام ذكريات وعاودتو الحرب و الزمن عوامل

 المسجد، ارجاء في يمعمع مسعود الشيخ صوت كان حينما الصبا
 آخر يناح ويضحكيم حينا المصمين يبكي

 يفيض كما بالناس يفيض كان الذي المسجد باحة الى ونظر
 من قميال عددا اال ير فمم النير بمياه الجدول

 ابو" الحاج بينيم من وميز اليد اصابع اعدادىم تتجاوز ال المصمين
 المسجد ارض كعادتو افترش الذي "النور

 وتذكر مسعود الشيخ خطب الى اسامة ذكريات عادت .عمييا ونام
 النور ابي سيوات يالحظ الشيخ كان كيف

 فيسبح مذعورا االخير ىذا ليستسيقط نبرتو من فيرفع خطبو في
 بعد اخرى نعاس نوبة تداىمو ان قبل ويستغفر

 ...جميمة اياما كانت .دقائق خمس
 وفيض مسعود الشيخ عن وسألو "النور ابي" من برفق اسامة تقدم

 اروقة بيم تغص كانت الذين المصمين
 فيو يبصق كاد جافا سعاال وسعل النور ابو الحاج فتنحنح .لمسجدا

 اهلل بيت في انو تذكر انو لوال جوفو في ما



 قديما منديال الميترئة جيبتو من فاخرج العمل بيذا يقوم ان يجوز وال
 "وقال فيو فبصق وشرب الدىر عميو اكل

 جموع انفضت رحيمو وبعد سنتين منذ توفي ابني يا مسعود الشيخ
 ىذا بدأ ان بعد خاصة تباعا المصمين

 النحيل باصبعو اشار ثم .. العدو وقذائف لمقنص يتعرض المسجد
 الجدار في ثغرات وبضعة ميشم زجاج الى

 ىذا رصاصة اخترقت الفائت االسبوع في" قائال وتابع االسمنتي
 رأسو في المصمين احد واصابت الزجاج

 مالصقة المقبرة ان وحظ حسن من" فقال اىتمام كثير بال وتابع
 في ودفناه ىاىنا عميو صمينا لقد ..لممسجد

 يوفر النور ابو الحاج يكن لم "..بني يا يغسل ال فالشييد ..المقبرة
 وتقواه عممو عن ييا يبرىن فرصة

 ال النور ابو الحاج امثال من السن في الكبار وكان لآلخرين،
 اماميم شيدوا قد فيم لمموت اىتمام كبير يعيرون

 يعد فمم ..ساعة كل في يترقبونو وباتوا وذوييم اصدقائيم كل رحيل
 الحرب وزادت ..يخيفيم الموضوع ىذا

 جانبي عمى المرمية الجثث مناظر لوفرة ىذه مباالتيم ال من العبثية
 النور ابو الحاج ان بل ال ..يوميا الطريق

 يسامر المقبرة في االخيرة ايامو لحظات امتع يقضي بالذات
 تمو واحدا السالم عمييم ويمقي القدامى ئواصدقا

 ... اآلخر



 االئمة معظم ان النور ابو كالم فحوى من اسامة فيم ، الميم
 امامة في مسعود الشيخ مكان يأخذوا ان استنكفوا

 فيم ولكن .التماس خطوط عمى موقعو لخطورة نظرا "الرحمة" مسجد
 اماما المسجد ليذا قيض اهلل أن اسامة

 اسامة نفس فتاقت حديثا منيا وتخرج الشريعة كمية في درس
 الى فاشار النور ابا عنو وسأل عميو ليتعرف

 اسمر بيضاوي ووجو الطول متوسطة بمحية العمر مقتبل في شاب
 بمصحف ممسكا المحراب في يجمس

 .فيو يتمو صغير
 السالم " وقال بيدوء امامو القرفصاء جمس ثم الشيخ من اسامة تقدم

 "..اشيخن يا عميكم
 "..اسامة يا السالم وعميكم" وقال المصحف عن نظره الشيخ فرفع

 فيو فرأى جيدا حدق ثم "اتعرفني؟؟" الشيخ وسأل اسامة فاستغرب
 قاسم؟؟" بحبور فيتف ..القديم الصديق قاسم

 صمت ثم"..كثيرا غيرتك المحية فيذه اعرفك لم ؟؟ انت اىو
 وتمنحك تناسبك ىي بصراحة لكن" وتابع لمحظات

 "ووقارا ىيبة
 الدائم سواكو صقميا مرصوصة اسنان عن فمو وافتر قاسم ضحك

 يا عنا انقطعت لم" وقال االراك بعود
 "محمتك؟؟ اىل تنسى اىكذا رجل؟؟



 يدم لم ولكن ..مدة منذ عميكم اطل ان بودي كان" اسامة فاجاب
 ثالث من اكثر النار الطالق وقف اطول
 "واخوتي ياىم ارى بالكاد اني صدقني ..ساعات

 اختك حال وكيف" مرتبك بصوت وقال قاسم اىتمام الموضوع فاثار
 فقدان محنة تجاوزت ىل ليمى؟؟

 "..المرحومة
 قمت كما كثيرا اراىا اعد لم انا ..ذلك اظن" وقال راسو اسامة فيز

 واكتفي خالي عيدة في وضعتيا فقد لك
 عادو  نفسو يحاسب وكأنو ىنيية اسامة صمت ثم "عمييا باالنفاق

 من عميك قسونا لقد قاسم يا سامحني" ليقول
 "..يوميا اطفاال كنا ..سخيف امر اجل

 في لي نصيحتك كانت فقد ..تندم ال ..بأس ال" وقال قاسم فابتسم
 دروس الى بفضمك يوميا عدت فقد ..محميا

 تقوليا كنت التي الصعبة الكممات افيم كي نصحتني كما الدين
 لي بانت ان دبع خاصة سميث المستر وتركت
 "لي قدمو الذي الدعم وراء من الحقيقية اىدافو

 امامو الماضي يرى وكأنو البعيد الى ينظر وىو وقال اسامة فابتسم
 "..يوميا النار خازن نفسي اظن كنت"

 اني تظن ال اسامة يا اسمعني فقط؟؟ يوميا " وقال قاسم فتنيد
 يحدث وعما الناس عن ىذا مسجدي في منعزل



 ..القتال ساحات في وببطوالتك يوميا بك اسمع انا ...حولي من
 ..خطأ فيو تمشي الذي الطريق صدقني لكن

 "..كبير خطأ
 في مثمك اجمس ان تريدني وىل ؟؟؟ خطأ" وقال اسامة فغضب

 ان اهلل عسى والدعاء لمعبادة واتفرغ المسجد
 زمن الزمن ليس قاسم يا اسمع ..االيدي مكتوفي ونحن ينصرنا

 قتال زمن الزمن بل عبادات و وفقو دراسة
 وكفنا بندقية واحمل جانبا كتبك ضع ..واستشياد وتضحية وجياد

 "واتبعني
 يا زمن منذ حممتو الكفن" بيدوء اجاب ثم ىنيية قاسم فصمت

 لمسجد اماما اكون ان ارتضيت منذ ..اسامة
 اتظنني ..بالبندقية اهلل كتاب استبدل لن لكني ..التماس خطوط عمى

 القرآن اقرأ اتظنني ؟؟ اسامة يا ناى اتنسك
 الى واشار "الكتاب ىذا في أسامة يا ال الذكر؟؟ ثواب النال فقط

 ىذا في ..مشاكمنا كل حل يكمن" المصحف
 اقاتل ان لي فكيف ..واجباتنا ويحدد فردا فردا ربنا يخاطبنا الكتاب

 لالمور مني؟؟ ربي يريده ماذا افيم ان قبل
 في نعيش نحن ..واحد والنور كثيرة ظمماتوال ..اسامة يا اولويات

 الحميم فييا يصبح المظمم الميل كقطع فتن
 يا " بيذا اال النور ارى وال ظممتنا يضيء نور الى فنحتاج ..حيران

 ربكم من برىان جاءكم قد الناس أييا



 ."مبينا نورا إليكم وأنزلنا
 الكالم ىذا سماع عمى زمن منذ اذنيو اصم قد كان اسامة ولكن

 ان عمينا ان تقنعني؟ ان تريد بماذا" فقال
 اعداؤنا فيو يياجمنا الذي الوقت في وتدبره القرآن لفيم نتفرغ

 "مدينتنا؟؟ ويستبيحون
 يحمل من او فسأكون مدينتنا استباحوا انيم لو "بيدوء قاسم اجاب

 مني تطمب كنت ان ولكن ..بوجييم السالح
 عشوائيا نقصفيم ان او اطفالنا يقتنصون ألنيم اطفاليم اقتنص ان

 اخالفك ان لي فاسمح كذلك يقصفوننا النيم
 لمستواىم ننحدر نحن ..مدينتنا عن الدفاع يكون ىكذا فميس ..الراي

 عدوي كان إن ..فظائعيم ونمارس
 مستواه الى انزل فمن والقذارة بالطين يتضمخ بأن يستمتع خنزيرا

 "..مثمو بالطين روحي والوث
 "..بالسن والسن بالعين العين لكن" :اسامة

 ابنو؟؟ تقتل ابنك قتل من لكن ..عينو اقمع عينك قمع من نعم :قاسم
 فعمت وماذا جاره؟؟ تجرح جارك جرح من

 القرآن من يناسبك ما تقرأ انك ام ؟؟ "اخرى وزر وازرة تزر ال" ب
 ..نظرك وجية تثبت كي كعادتك

 من ىناك وليس حرب ىذه ..ابدا تفيم لن انت" وقال اسامة فغضب
 اشجارىم نقطع ان يجب ..نظيفة حرب



 عن نردعيم حتى اطفاليم نقتل ..اشجارنا يقطعوا ان نردعيم حتى
 " ..اطفالنا قتل

 اعتدائيم من انتقاما نسائيم عمى نعتدي حقا؟؟" :ياستيجان قاسم
 اليالل عمييا ونرسم بجثثيم نمثل نسائنا؟؟ عمى

 لم االسالم ان اسامة يا اسمع بجثثنا؟؟ التمثيل عن يرعووا حتى
 مع تعاممنا عندما اال الناس بين وينتشر ينتصر

 عفا وكيف الدين صالح تذكر ..باخالقيم ال نحن باخالقنا عدونا
 ان مع الكتاب اىل من القدس اىل عن

 .احتموىا حين انيارا دماءنا جعموا الصميبيين
 انقضى لقد الدين؟؟ صالح ىو اين الدين؟ صالح" اسامة فقال

 الصالح والسمف والتابعين الصحابة عصر
 حقنا وعن وجودنا عن دفاعا اليوم نقاتل نحن ..واالبطال والفتوحات

 يردعو ال شرس وعدونا ..الحياة في
 "..الذئاب اكمتك ذئبا تكن لم ان ...رادع

 صالح جيل يعود اسامة يا بيذا " وقال عاليا المصحف قاسم فرفع
 الرفيع الحجم الصغير الكتاب بيذا ..الدين

 "....وتنظيمكم ومسمحيكم انتم ىجرتموه الذي الكتاب بيذا ..القدر
 قالدة يتخذه فضي مصحف الى واشار اسامة قال "صحيح غير"

 وصيحة القرآن باسم نقاتل كمنا نحن" وقال
 "..اكبر اهلل عندنا الحرب



 والبيوت القالئد ليزين المصحف ينزل لم" وقال باسى رأسو قاسم فيز
 البطن أللم دواء ليتخذ وال السيارات و

 لي تسمح ممكن ..اسامة ..لحياتنا منياجا ليضع نزل بل والضرس
 اين من حزبكم؟ يقاتل راية اي تحت وتقول

 "اىدافو؟ ىي ما مبادئو؟؟ يستقي
 القومية :باحراجو قاسم نية الى فطن وكأنو بثقة اسامة فاجاب

 مجد االسالم ..االسالم مع تتعارض ال العربية
 .الجنة اىل ولغة ..الكريم كتابو لغة وجعميا العربية ةالمغ

 لنا يقل لم لكن و والوطن العربية حب الينا االسالم حبب نعم :قاسم
 نحتكم وان الدين احكام عمى نقدميما ان

 ترفعون كيف ..القومية امر انس ..وتشريعاىا االشتراكية قوانين الى
 بااللحاد؟؟ تنادي دول اعالم

 ويساعدون يساعدونا ..اصدقاؤنا انيم :بالخزي يشعر بدأ وقد اسامة
 ..استقالليم لنيل االرض في المستضعفين
 ..مصالح تقاطع ىذا

 الرجل ذلك بقصة ذكرتني يساعدونكم؟؟ اعينكم لسواد ترى :قاسم
 يممكيا مساىمة شركة من سيما اشترى الذي

 ان الحراس من وطمب قصره الى التالي اليوم في فذىب البمد امير
 انيم اسامة، .شريكو بمقابمة لو يسمحوا

 تقاطع ..شاؤوا كيفما بكم ويمعبون سياستيم عميكم يفرضون
 بين وليس القوة بنفس دولتين بين يكون المصالح



 انيم ..عبيدىم بل حمفاءىم لستم انتم .. ضعيف وطرف قوي طرف
 يا شمتك في تعاممنا كنت كما يعامموكم

 ...اسامة
 انت ..صغيرا كنت لك قمت الماضي؟؟ تنسى الن :بغضب اسامة

 ..قاسم يا عمي تحقد زلت ما
 من مسيرون انتم ..فحسب اوقظك ان اريد انا ..اسامة يا ال :قاسم

 كما ىذا ترى ان عميك ...الشرقي المعسكر
 ..بوضوح الناس كل يراه

 لنحارب كنا بدونيم ..بالسالح تمدنا عنيا تتكمم التي الدول :اسامة
 ..بالسيوف

 راية ارفع ان من بالسكين الدبابة اقاتل ان افضل شخصيا :قاسم
 او والشرق الغرب في االسالم تحارب دول
 .المسممين بدماء تموثت يدا الصافح يدي امد

 ..جميل كالمك .قاسم يا جميل كالمك :قال ثم لوىمة اسامة فصمت
 اعداؤنا .. اطالقا واقعي غير ولكنو

 واقعية حموال لنا تقدم ال انك ثم ..بمالئكة لسنا ونحن شياطين
 ..وبديمة

 تراني ولذا ..سحرية عصا اممك ال اني اعترف :ييدوء قاسم فقال
 رسول قال فقد ..والسيرة القرآن عمى منكبا

 فمن بو تمسكتم أن ما فيكم تركت لقد" وسمم عميو اهلل صمى اهلل
 ال ربما .."وسنتي اهلل كتاب بعدي تضموا



 الظممات اميز ان استطيع االقل عمى ولكني بعد النور طريق اعرف
 مستعجال لست وانا ..فاتجنبيا اآلن من

 من كمو العالم بل ال مدينتي اخسر من لي فافضل شيء عمى
 قولو وقرأ راسو قاسم احنى ثم .نفسي اخسر

 ورفع ".سميم يقمب اهلل اتى من اال بنون وال مال ينفع ال يوم" تعالى
 يجد مفم اسامة فعل ردة الى لينظر نظره

 منديمو في ويبصق المعيودة كحتو يكح النور ابو اال امامو
 ..الممزق
 لوجو وجيا

 يياب ال شرس كمقاتل اسامة صيت ذاع التنظيم الى دخولو بمجرد
 الى بطوالتو اخبار ووصمت الموت،

 ابو" الزعيم اسماع الى وصمت حيث التنظيم من العميا الطبقات
 حياة في مميزا يوما وكان .شخصيا "كفاح

 بصورة يراه ان يريد كفاح ابو التنظيم رئيس ان ابمغ حينما اسامة
 وكأنو عنده ما افضل ولبس فتأنق شخصية

 عرف عسكريا زيا تمبس سكرتيرة استقبمتو غرامي، موعد الى ذاىب
 ورمقتو نيرفانا اسميا ان بعد فيما

 الزعيم ينتظر ان فييا اجبر التي ساعة النصف مدة طوال باعجاب
 شخصية مع اجتماعو من ينتيي ريثما

 بسمعو اسامة سمع المغمق الباب خمف ومن .. يبدو ما عمى ميمة
 كانت ..استغرابو اثارت عبارات بضع الحاد



 تعود الذي الزعيم وىو الحوار من واحد طرف عبارات تمتقطان اذناه
 خالل من صوتو نبرة عمى اسامة

 انو الى باالضافة خافتا صوتو كان فقد الثاني الشخص اما خطاباتو
 .االنكميزية يتكمم

 وسجميا اسامة التقطيا التي المتقطعة العبارات بعض بين من وكان
 : مذكراتو في

 ___ فيو احد ال لكن ..___ لنا فتحتم لو شرقا ___ كنا ما نحن -
 وتدعموا ___ ان يوافق العقل من

 .نفسو ___ في الخصم
 ___ عن الدين وفصل العممانية ،___ نختمف ال قضية ىذه -

 ...ىدفكم ___ ان قبل ىدفي
 عرض في سريا ___ ليكن ولكن بو ___ ان من لدي ___ ال -

 استطيع فال ____ متن عمى البحر
 .االمة ___ مع بمقاء __ اواجو ان

 بعد لوجو وجيا الزعيم لرؤية متميفا اسامة وكان المقابمة انتيت ثم
 ىذا ىوية لمعرفة اقل وبدرجة انتظار طول

 المفيوم غير الكالم من جزءا لو يفسر ىذا لعل الغريب ضيفال
 حينما قوية دىشتو كانت ولكم .سمعو الذي

 مكتب من يخرج مدرستو في االنكميزي استاذ سميث المستر رأى
 في سميث ولمس النظرات فتالقت الزعيم



 مراىقتو فترة في منو عيدىا التي التحدي نظرات نفس اسامة عيني
 يردد كما ثعمبا كان لكنوو  غيظو اثار مما

 لم لذا السميكة نظاراتو خمف مشاعره يخفي كيف يعرف دوما اسامة
 .دفين وبخبث باقتضاب تحيتو عن يتوانى

 الى يعود كأنو فخم مكتب برؤية ليفاجىء الزعيم عمى اسامة وادخل
 وفيو الوسطى القرون امراء من امير

 يرى مرة ولا ىذه وكانت .منتصفو في النادر لمسمك كبير حوض
 لوجو وجيا طفولتو بطل اسامة فييا

 النظرات حاد متوقدا يكن لم اذ يعيده عما مختمفا برؤيتو ففوجىء
 الخطابات في او الصور في يراه كما

 قنينة الى ىذا يعود وربما .. بعيد حد الى خامال بل الجماىيرية
 الى وصمت والتي قربو يركنيا التي الويسكي

 قائال العسكرية التحية وحياه استغرابو طىتخ انو اال ..منتصفيا
 "..الزعيم حضرة تحياتي"

 اليو اشار و اسامة وجو الى لمحظة الحمرواتين عينيو كفاح ابو رفع
 وضعيا خريطة ليتابع عاد ثم يجمس ان

 :وقال مكتبو عمى
 ضخم رجال امامي سأرى اني ظننت اسامة؟؟ البطل ىو اذن انت

 ..العضالت مفتول الجثة
 ..قمبو الى واشار "الرئيس سيدي ىنا اعةالشج"



 الشجاعة بين فرق لكن" اردف ثم ىذا كفاح ابو قال "..صدقت"
 "انضباطا اكثر تكون ان عميك ..والتيور
 "..افيم لم ..الرئيس سيدي"

 في ووضعو قربو مذىبة عمبة من كوبيا سيجارا كفاح ابو سحب
 من تقدمة العمبة ىذه" متبجحا قال ثم ..فمو

 سرح ثم .. الفضاء في وينفح يدخن وشعر "..نفسو كاسترو فيدل
 ..البعيد في

 ..ليكرر اسامة عاد "باالنضباط؟؟ تعني ماذا ..الرئيس سيدي"
 زميل ىناك ..اسمع ..صحيح آه" وقال اسامة لسؤال كفاح ابو فتنبو

 تتعمم ان عميك ..الحزب في لنا مخضرم
 "صقر ابو ... عندنا القناصة سرية قائد انو ..المينة مناقبية منو
 ابي صيت ذاع فقد االسم ىذا سماعو لدى حبورا اسامة وجو فتيمل

 حتى التنظيم صفوف في وبطوالتو صقر
 تحت سيعمل بأنو اآلن يبشر وىو فكيف يقابمو ان اسامة حمم اصبح

 .امرتو
 االول القتيل صدمة

 رغم صقر ابي مع اسامة لقاء من االولى الدقائق الصمت ساد
 شيئا لكن ..منو لمتقرب الحثيثة اسامة محاوالت

 الطويمة بمحيتو يعبث وىو بالكالم وبدأ صقر ابو عقدة انفكت فشيئا
 فترة منذ احدا ار لم ..اعذرني" قائال الكثة



 ."الكالم انسى ان اخاف بت اني لدرجة" وقال ضحك ثم "..طويمة
 ليكر صقر ابي ابتسامة فرصة اسامة وانتيز

 لم ولكن صغيرا كان منذ بطوالتو اخبار من يعرفو ما مسامعو عمى
 لمزىو عالمة أي االخير ىذا عمى يبد

 كثيرا يبالي صقر ابو يكن لم كفاح ابو الزعيم عكس فعمى والفخر
 اىتمامو محط ان بدا بل التفاخر او بالشيرة

 .يوميا بعناية تنظيفيا عمى يحرص كان التي بندقيتو ىي الوحيد
 يتدرب اسامة نكا ومممة طويمة ايام ومرت

 الصمت حاجز كسر في يفمح ان دون صقر ابي يد عمى فييا
 ان الوقت مع اسامة ادرك ان الى بينيما الرىيب

 ابو " وقال فالطفو بندقيتو ىي صقر أبي قمب الى طريق اقرب
 وكأنيا البندقية عمى تحنو اراك صقر؟؟

 "..ابنتك
 في كنت منذ ترافقني "زوزو" ال؟؟ وكيف" واجابو بفخر الييا فنظر

 ..مني يتجزأ ال جزء انيا اشعر بت ..سنك
 قد تكون ان خشية قربي وجودىا واتحسس الميل في استيقظ احيانا

 "مني فرت
 كانت ىل ..افيم لم لكن الحد؟ ىذا الى يااه" وقال اسامة فتعجب

 "شبابك؟؟ ايام في بالدنا في حرب ىناك
 الحرب بني، اي" بندقيتو عن نظره يرفع ان دون صقر ابو فاجاب

 كل رمادىا من تولد العنقاء كطير بالدنا في



 يتقاتل شيئا يجد لم ان ..الحرب ييوى شعب نحن ..عاما عشرين
 "الالشيء عمى يحارب ..عميو

 نحو نزوال تنحدر الشمس منظر فرأى نافذتو خالل من اسامة واطل
 المشتاق كالعاشق وسكينة بيدوء البحر

 وقال الوحيد حبو تذكر اذ اسامة يدفتن .احضانو الى معشوقتو لضم
 اكمل ثم "حياتك؟؟ في تحب الم ..صقر ابو"

 "زوزو؟؟ غير طبعا" حزينة ابتسامة مبتسما
 احمل وانا بي تقبل التي الغبية ىذه ىي من لكن ..احببت بالطبع

 واسعة ابتسامة ابتسم ثم .يدي؟ عمى كفني
 قمبي ابتاص لقد :وقال الماضي من مشيدا عينو امام يرى وكأنو

 الصميم؟ في
 "اذن ..ماىرة قناصة كانت" : وقال اسامة فضحك

 يراه الذي بالمشيد اندماجو فرط من اسامة تعميق صقر ابو يسمع لم
 ماذا لي؟؟ قالت لكنيا" وتابع خيالو في

 صممت يوميا من ..الخرطوش؟ من عقدا زفافي؟ شبكة ستيديني
 اعمى في نافذتي من اآلن ..لفوق انظر اال

 وتحت ..دوني كميم ..الكل من اعمى انا ..البرج ىذا في قطاب
 وكأنو برأسو ىز ثم "..زوزو بندقتي رحمة

 لم لكن" فقال اسامة الى والتفت الماضي غبار ذاكرتو عن ينفض
 "تسأل؟



 البندقية اال لدي ليس ايضا وانا" وقال بأسف رأسو اسامة فيز
 "...لفوق انظر ان اريد وال ..والخرطوش

 الحرب تمقي غدا ..متعمم انت ..عني مختمف انت يني يا ال"
 "..الفتيات اجمل وتتزوج تعميمك وتكمل اوزارىا

 "..الخياط سم في الجمل ويدخل ابيضا الغراب ويصبح نعم"
 ستنتيي؟؟ الحرب ان تعتقد اال ..رجل يا مني تشاؤما اكثر انت
 لقد ..االبد الى ستعيش قمبي في ولكنيا االرض عمى تنتيي قد

 انسان اول مع تغيرت ..صقر ابو يا تغيرت
 اصبتو عندما رأسو من يتفجر الدماء منظر انسى ال اكاد ..قتمتو

 .برصاصتي
 عندنا المعروفة العوارض من "االول القتيل صدمة" ..تخف ال آه

 فؤادك نقل" باستيزاء وتابع القناصين معشر
 تتعود ابعدى لكن "..االول لمقتيل اال الحب ما اليوى من شئت ما

 ىذه وفي ..جدا عادية عندك القضية وتصبح
 يترقب حذرا المقابل الشارع في مخبأه من شخص خرج المحظة

 ثم الصميم في واصابو بندقيتو صقر ابو فجيز
 الى التفت ثم "..القطط تقتل وكأنك سيال االمر يصبح ..ارأيت" قال

 "..صغيرتي يا عميك برافو" وقال بندقيتو
 .قربو الجدار في الخطوط اتمئ الى خطا واضاف

 الخبز طوابير



 النخبة من مؤلف خاص جناح وطني في ميميشيا او حزب لكل كان
 في او والئيم في الزعيم يشك ال الذين

 وعمى الجناح ىذا "جينم سرية" كانت التنظيم حالة وفي .شجاعتيم
 اسمو سماع يكفي جزار وحش يقبع رأسيا

 والقتل ىوايتو البطش كان فقد اورعب خوفا الجميع فرائص ترتعد حتى
 لمجرد ..الشك لمجرد يقتل .. حرفتو

 ابو ىو ذاك ...براءتو تثبت حتى مجرم عنده المتيم ..االشتباه
 .الجماجم

 كما عمييا الناس تعود مدينتنا في يومية ازمة الرغيف ازمة وكانت
 المتكومة النفايات مناظر عمى تعودوا

 ازمة اقول حينما بالكم عمى ريخط ماذا لكن ..المتفحمة والجثث
 طويل؟؟ صف في الناس من طوابير خبز؟

 نظام الى يحتاج فالطابور ..عندنا خبز طوابير من ىناك يكن لم ال
 معيا وانيارت الدولة انيارت بالدنا وفي

 أي معيا وانيار ..الحرب الندالع االوائل االشير في مؤسساتيا كل
 وحتى اآلخرين احترام او لمنظام اثر

 الكبيرة السمكة :االمواج متالطم بحر في نعيش كنا ..الذات احترام
 أدغال في نعيش كنا ..الصغيرة تأكل

 ..الذئاب اكمتك ذئبا فييا تكن لم فإن الغاب شريعة تحكميا موحشة
 قدر المدن في الموجودة الميميشيات حاولت



 نم الكثير الناس يأخذ لم ولكن ..الدولة غياب ثغرة تسد ان االمكان
 الميميشات رجال ان ليم يتبين حتى الوقت

 .حرامييا حامييا وأن الخاصة لمصالحيم اال يأبيون ال
 الفجر لصالة الموذن يؤذن ان بمجرد ..نوعو من فريدا منظرا كان

 الخبز افران حول بالتجمير الناس يبدأ
 ..ووتتدافع تتعارك مناكب .الرمق تسد لقمة الى لموصول والتدافع

 البحر كأمواج نخفضوت تعمو رؤس
 ابو" المسكين البائع جارنا عمى تنيمر غاضبة اصوات ..اليادر

 طولوا" روتيني بشكل يردد يفتأ ال الذي "سعيد
 ال عنده الطحين كمية كانت لو حتى "..الدور سيأتيو كمكم ..بالكم

 سعيد ابو كان .المتجميرين ربع اال تكفي
 بقدرة اهلل حباه فقد ذلك ومع البنية ضعيف السن في كبيرا رجال

 لممثل مصداقا واالحتمال العمل عمى ىائمة
 ."خمقو اضعف في سره يضع" الشعبي

 زمن منذ الوالد صديق كان سعيد ابو الفران ان حظي حس ومن
 وضعو االعتبار بعين يأخذ كان فقد لذا بعيد

 خبز ربطة لو يحجز و المنزل مالزمة عمى اجبره الذي الصحي
 مريم ابنتو مع المساء في لنا يرسميا يوميا

 جينم بسرية ممثمة التنظيم مافيا تدخل ان اال .منزلو الى قدومو حين
 من اجراء أي من منعو الخبز توزيع في



 كل كفايتيا السرتو يأخذ أن لو يسمحون اصبحوا فبالكاد النوع ىذا
 مرة والول نفسي وجدت لذلك .ليمة

 ادخل ان قط شاب يد يدىا تممس لم التي الحيية البنت انا مضطرة
 جعمت والنساء الرجال من معمعة في

 .. مبكيا مضحكا يوميا منظري كان .عينييا نصب الساخن الرغيف
 ..الوراء الى وخطوتين االمام الى خطوة

 اعتقد ال .متالطمة امواج في بو القى السباحة يعرف ال كشخص
 عيشيم لقمة وراء الراكضين الرجال ان

 صعبة اياما كانت فقد تزاحميم التي االنثوية باالجساد يبالون كانوا
 ينجو ان فييا االنسان ىم كل الحشر كيوم

 كانت التي الجماجم ابو رجال نظرات كانت يخيفني ما لكن ..بنفسو
 لم حيث البذيئة وتعميقاتيم الثياب تخترق
 .تحرشاتيم من جميمة فتاة أي تنج

 تخف ان ائسي بأمل انتظر وانا الجموع عن بعيدا وحدي انزويت
 ازداد كمما اكثر انتظرت كمما ولكن الجموع

 اهلل فدعوت .عيشيا لقمة اجل من تناضل التي البشرية الكتمة حجم
 من لي ويرسل ميمتي ييسر ان تعالى

 من بقشة يتمسك الذي كالغريق الصعبة الميمة ىذه في يساعدني
 اكرم استجاب حتى لحظات تمض ولم .االمل

 منزلنا عمى اطل ان صودف الذي اسامة يال وارسل لي االكرمين
 ..اليو ذىبت بما والدي فأخبره يوميا



 "ىنا؟؟ تفعمين ماذا حنين" :الخمف من يناديني صوتا سمعت
 الرجال تزاحم يخف حتى انتظر" وقمت عيني من دمعة فانيمرت

 ".. فاتقدم
 ورأيتو قبل من اشاىده لم كما اسامة عيني في الغضب شاىدت

 يخترق ثم رأسو عمى لحمراءا عصابتو يربط
 ورجال الناس دىشة وسط الزبدة السكين تشق كما بقوة الجموع

 احد وانبرى .. المقدام البطل ىذا لقوة التنظيم
 اسامة من كان فما بالدور ويمزمو اسامة ليوقف جينم سرية رجال

 طار خفيفة ضربة بقبضتو وكزه ان اال
 الرجال بقية المنظر ىذا وارىب .. ارضا وحط المسكين اثرىا عمى

 ذي البطل بيذا سمعوا طالما الذين
 رأي يرونو مرة ألول ولكن القتال جبية عمى الحمراء العصابة

 يد في الخبز كيس كان البصر لمح وفي .العين
 أي تحممي ال فصاعدا اآلن من" :لي ىمس ثم اياىا فسممني اسامة

 وتقدير شكر نظرة عينيو في فنظرت " ..ىم
 االمين؟؟ القوي ومعي ىم أي احمل وكيف" لو توقم لشيامتو

 "..شكرا
 اسامة يرمق الجماجم ابو كان عنا بعيد غير آخر مكان في لكن

 من مرة ألول رأى فقد ..حاقدتين بعينين
 يفوت اال نفسو في واقسم ...لمزعيم والوالء القوة عرش عمى ينافسو

 عن وازاحتو منو االنتقام فرصة عميو



 .مناسبة فرصة اول في الدرب
 فوق من المنظر

 ..االرض عمى يجري ما يرمق الزعيم كان العاجي برجو نوافذ من و
 الى انظري ..تعالي .. نيرفانا يا تعالي"

 "..الرمال في تتموى كأفعى يبدون انيم رائع منظر .. المنظر ىذا
 الطابور الى بيده واشار كفاح ابو قال

 دون بالقوة الناس مىع جينم سرية تفرضو ان تحاول الذي الفوضوي
 .نجاح كبير

 وطأة تحت يرزأون اناس انيم ..تماما مختمف تحت من المنظر "
 ..بعطف نيرفانا قالت " ..والجوع الفقر

 ..الفقر واعرف .. الجوع اعرف انا" : وقال غضبا الزعيم فاستشاط
 لكن ...ذىب من ممعقة فمي وفي اولد لم

 اليوم انا نيرفانا؟؟ يا فيمت ..فقط اليوم ابن انا ..انتيت مرحمة ىذه
 " ..فوق

 طار وكما اال وارتفع طير ماطار ..زعيم يا انتبو :بحذر نيرفانا
 ..وقع

 الشعب نفسية اعرف انا ..اقع لن ..عمي تخافي ال ..ال :كفاح ابو
 وصمت ..حينا اسوسو كيف واعرف جيدا
 "..اخرى احيانا ادوسو كيف"و اضاف ثم برىة

 حل الستطعنا اكبر بكميات طحينا نشتري كنا لو ..زعيم :نيرفانا
 ان لمشعب ألمكن و الخبز طوابير مشكمة



 ..اكبر براحة يعيش
 ىذه ..نيرفانا :بنزق وقال منيا واقترب نيرفانا كفاح ابو فتجاىل

 ..يحدىا ان يستطيع ال الصغير عقمك امور
 الشمبانيا؟؟ كأس لي وتييئي خفيفا شيئا ترتدين ال لم
 زعيم؟؟ يا الالمباالة ىذه لم لكن :وقالت الزعيم طمب انيرفان تجاىمت

 افضل حياة نؤمن ان واجبنا من اليس
 لمدينتنا؟؟

 :الممفقة خطاباتو من واحدا يمقي وكأنو مصطنعة بجدية الزعيم قال
 نحن ولكن وسعنا في ما بافضل نقوم نحن

 ... محاصرون
 عن افنعجز ..البحر طريق عن زعيم يا اسمحة نستورد لكننا :نيرفانا

 الطحين؟؟ استيراد
 طمع ولكن ..كافية كميات نستورد نحن الحقيقة، في :كفاح ابو

 ..التجار
 منعيم بامكانك ..المطمقة السمطة لك زعيم يا انت لكن :نيرفانا

 ..ومعاقبتيم
 في بيم اتحكم الذين العنكبوت خيوط ىؤالء ..نيرفانا يا ال :كفاح ابو

 ال مقابل اخسرىم ان اريد ال ..المدينة
 شيء

 الشعب تكسب ممكن ..شيء ال مقابل كيف :باستغراب نيرفانا
 ..عنيم عوضا



 كل رواء يجرون انيم النعاج؟؟ ىؤالء في ييمني وما :كفاح ابو
 يا واقعية كوني ..الذبح الى ساقيم ولو ناعق

 ..بو وقتو يمضي او بو يتسمى شيء يوجد ال فقير شعبنا ..نيرفانا
 ..لميميشاتنا ثكنات الى تحولت مسارحيم

 جبيات اصبحت شوارعيم ..لمدافعنا مرابضا اصبحت مالىييم
 لقمة عن بالبحث قميال يتسمون دعييم ..قتالنا

 حياتيم في ما ميما انجازا حققوا انيم يشعرون دعييم ..عيشيم
 ..البائسة القذرة

 الرجل ىذا ارأيت " وقال النافذة خالل من باصبعو شاار ثم ىذا قال
 ..وجيو تعابير الى وانظري تعالى ىناك؟؟

 فتح وكأنو بالنصر منتشيا الخبز ربطة حامال الصف من خرج لقد
 قوت عمى حصل وقد ال كيف ..عكا

 ..االنتظار ساعات عدد نفس يوم كل ..يوم كل اتابعو انا يومو؟؟
 " ..االبتسامة ونفس

 يا الناس قموب الى االبتسامة ادخل انا " وقال بخبث ابتسم ثم
 الى كامل خبز كيس بارغفة رمى ثم "..رفاناني

 السمكات عميو فتقاتمت ..مكتبو منتصف في الكبير السمك حوض
 الزعيم وقيقو ..نوعو من فريد منظر في

 ..ىيا ..تقاتموا ..الخبز لقمة عمى تقاتموا ىيا" وقال بييستيريا
 "..ىاىاىا



 الذي السادي الحوار ىذا مذكراتو في اسامة سجل كيف تسألوني قد
 لو روتو لربما ..اعرف ال ؟؟ يشيده لم

 ..قريب عما ستعرفون ..تستعجموا ال فاطمة؟؟ ىي من ..فاطمة
 شطرنج رقعة عمى جرذ

 حتى واسامة صقر ابي بين تتوطد العالقات بدأت فشيئا وشيئا
 فراح الروحي االب بمثابة االخير ىذا اعتبره

 يكن ولم .واردةو  شاردة كل في ويستشيره واحزانو ىمومو لو يشكو
 ولكن ابدا بالنصيحة عميو يبخل صقر ابو

 اذ مستعصيا لغزا يسميو ان السامة يحمو كما "الريس" ظل ذلك مع
 مشاعره عن او نفسو عن يتحدث يكن لم

 في ميمتو آلي رجل امام انو اليو ينصت لمن يخيل حتى لماما اال
 شيئا يفيم اسامة بدأ لذا .االوامر تنفيذ الحياة

 من وكان .بتدريبو صقر ابا كفاح ابو التنظيم رئيس كمف لم فشيئا
 ابي حرص اسامة استغراب يثير ما اشد

 عمى يوميا نوبتو الى يأتي كان فقد .. مواعيده احترام عمى صقر
 متأزمة االوضاع كانت ميما المعين الموعد

 اسامة يجد ان الغريب من يكن لم لذا .مداوم دولة موظف وكأنو
 الوقت ونفس المكان نفس في يوم كل شريكو

 نافذة الى صقر ابي نظر في الدنيا تحولت لقد ..الوضعية ونفس
 االشياء ىذه سوى ما وكل ..وساعة وبندقية
 ..لو فعمية قيمة ال اكسسوار فيو الثالثة



 :فسألو المعيودة وضعيتو في صقر ابا ليجد الحجرة اسامة دخل
 ريس؟؟ يا الحال كيف

 منذ بواحد اال نسترزق لم ..ناشفة :ممتعضا صقر ابو فاجاب
 ..الصباح

 لمنفس احترام ادنى تقيم ال ..صقر ابو يا انت غريب :اسامة
 ان استطيع فال اعداءنا كانوا لو حتى ..البشرية

 .مثمك عنيم اتكمم
 جميمة؟؟ لعبة في اتحداك تعالى ..اآلن مني دعك :صقر ابو

 تمعب؟؟ انت ..لعبة :يضحك اسامة
 تعال ..نافذتي الى تعال ..بني يا لعبة كميا ةالحيا :صقر ابو

 ..وانظر
 فقال ..ميما شيئا ير فمم خالليا من ونظر النافذة من اسامة تقدم

 "..والظالم العتمة اال شيء ال ..انظر االم"
 من يخرج ان يتجرأ جرذ وحدتنا يؤنس آلخر حين من :صقر ابو

 اصطياده؟؟ في تتحداني ىل ..جحره
 وجمس بندقيتو جيز ثم ..مسمية لعبة ال؟؟ مل وقال اسامة ضحك

 ..يمر جرذ اول يترصد
 يبدو" مبتسما وقال اسامة مل حتى خاو والمكان دقائق خمس مرت

 الى فيرعت بمؤامرتنا شعرت الجرذان ان
 "..الممجأ



 :الجرذان تسمعو ان يخاف وكأنو خافت بصوت صقر ابو فقال
 لحم بقطعة رمى ثم ..طعم الى تحتاج الجرذان

 خمس تمض فمم وبالفعل ..الزقاق الى غداءه من تبقت قد كانت
 مخابئيا من تخرج الجرذان وبدأت اال دقائق

 ..بحذر
 من جرذ اول اطل ان فما القنص في صاحبو من اسرع اسامة وكان

 ثم قاتمة برصاصة دماغو فجر حتى مخبأه
 "..سبقتك ..صقر ابي يا ربحتك" بالفوز منتشيا صرخ

 تربحني كيف" بيدوء قال بل جفن لو يرف ولم رصق ابو يتحرك لم
 يا اسمع المعبة؟؟ شروط بعد احدد لم وانا

 وفي ..سريعا المعبة تنتيي خروجو لحظة الجرذ قتمت انا ان ..اسامة
 من كثيرا يوجد ال الممل المكان ىذا

 ..الجرذان اخافت طمقتك ..اسامة يا انظر ..تشويقا اريد ..االلعاب
 اشد االمر اصبح ..ذراح اكثر اصبحوا لقد

 " ..اثارة واكثر اآلن صعوبة
 كاممة ساعة نصف ومرت .. صقر ابي يراقب وجمس اسامة صمت

 "زوزو" زناد عن ترتفع لم صقر ابي ويد
 قميال احدىا فخرج ..قميال حذرىا عن تتخمى الجرذان بدأت ثم ومن

 الجو اصبح ان يستكشف كي برأسو واطل
 ان اال رأسو في برصاصة صقر ابو جمويعا ان اسامة وتوقع ..امانا

 بدا فشيئا وشيئا ..تيتز لم صقر ابي يد



 من االرض وشمشم كمو خرج ان الى واكثر اكثر يطمئن الجرذ
 فاطمأن ..لمخطر رائحة اي يجد فمم حولو

 مخبأه الى عائدا قفل ثم عمييا وعض المحم قطعة الى وىرع اكثر
 يراه انو السامة خيل حتى وفرحا جزال

 فييا ىم التي المحظة وفي ..بالغنيمة بفوزه سروره فرط من تسمامب
 صقر ابو عاجمو مخبئو الى بالعودة الجرذ

 وقال صقر ابو عندىا وتنيد .. نصفين قطعتو الصميم في بضربو
 الحائط الى بندقيتو اراح ثم "..انتيت الميمة"

 "..ونمت صبرت .. زوزو يا احسنت" وقال عمييا ربت ان بعد قربو
 اثارة اشد لعبتي" وقال اسامة الى نظر مث

 " كذلك؟؟ اليس وتحديا
 لعبة من ىناك ىل ..صقر ابا يا قمب بال انت" وقال اسامة فضحك

 بيا؟؟ نتسمى اخرى
 ..الشطرنج نمعب تعال :صقر ابو

 ..المعبة ىذه اعرف ال اني تماما تعرف انت :اسامة
 ..البيدق ىو ىذا انظر ..اعممك انا :صقر ابو

 دوره؟ وما :ةاسام
 فقط االمام الى ينظر انو ..االوامر ينفذ الذي الجندي انو :صقر ابو

 ..الخمف الى الرجوع يستطيع وال
 .. مثمنا انو :اسامة



 تالحظ كما منو الكثر فيناك بو يبالي احد ال ..تماما :صقر ابو
 ..الرقعة ىذه عمى

 كتب ىل الحياة؟ الى ..النور الى يخرج ان لو امل ال يعني :اسامة
 عنوان؟ وال ىوية بال دائما يظل ان عميو

 ولكن ..وزيرا يصبح االخير الصف الى وصل ان :صقر ابو
 قبل سيسقط االرجح عمى ..بااللف واحد فرصتو

 .بكثير ذلك
 الوزير؟؟ دور وما وزير، :اسامة

 يصول .الرقعة ىذه عمى قطعة اقوى انو ..الوزير آه :صقر ابو
 ..االتجاىات كل وفي شاء اينما ويجول

 ان الممتع من ..ياه :وزير الى ترقى قد نفسو يتخيل وىو اسامة
 ..حرا المرء يصبح

 ..حر انو يظن انو :مصححا صقر ابو
 الكبيرة؟؟ القطعة ىذه وما :اسامة

 تنتيي سقط اذا ..قطعة اىم وىو ..الممك انو :باحترام صقر ابو
 ..المعبة

 ..الزعيم مثل انو ..الممك آه :اسامة
 ...تماما :صقر واب
 ..بالكل يتحكم انو :اسامة

 ..بالكل يتحكم انو يظن انو :مصححا صقر ابو
 ؟"يظن"ال ىذه قصة ما :اسامة



 ..ولكن البيدق من اىم الممك او الوزير يبدولك قد بني، :صقر ابو
 ..النياية في احجار كميا ولكنيا :يفيم بدأ وقد اسامة

 واحدة شبكة ىناك .خفية يادا تحركيا احجار بني، يا نعم :صقر ابو
 وتحمينا بنا تحتفظ بنا، تميو تحركنا،

 ..ذلك االمر يتطمب ان ما بنا وتضحي ليا نفع ىذا في كان طالما
 تنتيي الممك سقط ان لي قمت لكنك الممك؟؟ حتى :صقر ابو

 ..المعبة
 سيعود ..لعبة مجرد انيا ..المعبة تنتيي ..قمتيا انت :صقر ابو

 ..آخر ميدان في غيرىا بةلع الى الالعبون
 تمعب التي المجرمة االيدي ىذه من صقر؟؟ ابو يا ىم من :اسامة

 وتمزقيا؟؟ باالوطان
 ان عمى يجرؤ احد وال .التحقيق وجو عمى بني يا يعرفيم احد ال

 ارباب ..الشيطان مممكة انيم .. اسميم يمفظ
 اءور  من كمو بالعالم يتحكمون ..والسمطة والمال والنفوذ القوة

 ..الكواليس
 ..اسامة قال ..حقا لقوي انو الشيطان؟؟

 كل نمحق كالغنم نحن ..غفمتنا من قوتو ..اسامة يا مغفمون نحن بل
 .. الذبح الى يسوقنا كان ولو ناعق

 قناص مبادىء
 تصبح ..الروتين في النجيب تمميذه و الريس ويغرق االيام وتمر

 القتمى ...البعض بعضيا مثل االيام



 المقابر في الضحايا اسماء تغيب ..الجيتين من يتساقطون
 مجرد الى ويتحولون فييا يدفنون التي الجماعية

 من ىل" تسأل تفتأ وال واليابس االخضر تأكل حرب آلة تموكيا ارقام
 في مشرقا االمل يبقى ذلك ومع "مزيد؟؟

 الحرب فييا تنتيي وردية احالم االفق في لو وتموح اسامة نفس
 اسرة معيا ينشىء و قمبو كتمم ممن ليتزوج

 دوي و والدماء الحرب عن بعيدا وامان سالم في تعيش صالحة
 اسامة روح ظمت شيء كل رغم .القذائف

 من الذىبية واشعتيا الشمس بدفء يغتسل وظل باالمل مفعمة
 ..نافذتو خالل

 :وقال صقر ابي الى التفت ثم متأمال الشمس الى اسامة نظر
 "..الحرب لوال ..جدا ةجميم بالدنا ان اتعرف"

 اسامة كالم وصحح ساخرة ابتسامة صقر ابي شفتي عمى ارتسمت
 اقترب ثم ..شعبيا لوال جميمة بالدنا :قائال

 يطل الذي الجميل بالمنظر فبيت نافذتو خالل من لينظر اسامة من
 من اجمل زاويتك ان اتعرف :" عميو

 االزقة عمى اال تطل فال نافذتي اما ..الشمس ترى انت زاويتي؟؟
 "..والجرذان

 مستغربا اسامة قال " ..لي اخترتيا انت"
 الشمس ..ولك لي افضل ىذا نعم" وقال برأسو صقر ابو ىز

 قال و توقف ثم " ..احب ال وانا باالمل تذكرني



 "..الغروب عمى تشارف الشمس تصمي؟؟ الن"
 في يوما تشاركني الن" قال ثم..ليتوضأ وقام اسامة قال "بمى"

 "باهلل؟ تؤمن اال ي؟؟صالت
 عبادتي ان ..االمور ىذه في الخاصة فمسفتي لي لكن بالطبع، بمى"

 ..بندقيتو الى واشار "بيذه تكون
 "تقصد؟؟ ماذا"

 بكون وانضباط باتقان اداىا فاذا ..االرض ىذه عمى ميمة منا لكل"
 "..وجو اكمل عمى لعبادتو مؤديا

 " ...لالمور تفسيرك في حقا غريب انت"
 " ..تقميديا رجال لست اني قللن"
 ""ترى؟ يا لالتقان مفيومك وما"

 حادة شفرة ..الرأس في طمقة ..تتعذب ان بدون الضحية تصفي "
 المفضل ومن ..االبيض السالح حالة في

 "..اقاربيا امام الضحية تقتل اال
 من ينقط والماء ساخرا اسامة قال "..حقا رقيق قمب صاحب انت"

 الوضوء اثر من وجيو
 " مبدأ صاحب اني لنقل "

 "االنضباط؟ عن وماذا االتقان عن ىذا"
 ".شديدة وبصرامة بحرفيتيا االوامر تنفيذ ىو االنضباط"

 "..بحياتك تضحي ان منك طمبوا لو حتى"
 "...والدي اقتل ان مني طمبوا لو بل بسخرية



 "بالتنظيم؟؟ تؤمن الحد اليذا"
 احزاب في تدرجت انا ..بالتنظيم عالقة لو ليس ىذا بني يا ال"

 شرف عن اتكمم انا ..ىنا وصولي قبل عديدة
 مينتي في متفوقا اكون كي ..ليا شرف ال التي المينة ... المينة

 االتقان اعشق وانا ..ىكذا اكون ان عمي
 ممكن زوجتي :وتابع ىنيية صمت ثم "لزوزو كعشقي واالنضباط

 الى ونظر "..فال زوزو اما ..تخونني
 .غريب نبحنا بندقيتو

 .صالتو الى وانصرف اسامة قال "..حقا لعبثية الحرب ان"
 الجديد غارد البودي

 ابي الريس من الرفيعة والمينية االنضباط اسامة تعمم ان وبعد
 لنفسو يصطفيو ان كفاح ابو اختار صقر

 "زكور" السابق مرافقو اغتيال منذ مرافقا لنفسو يعين لم انو خاصة
 يكتشف اسامة دأوب .العدو قناصة يد عمى

 في الميميشات قادة ادىى كفاح ابو كان ..القائد عن جديدة اشياء
 حزبو بزمام امسك فقد االطالق عمى وطننا

 عن حزبو من رجل يخرج ان يستحيل بحيث حديد من بقبضة
 عمى والقدرة بالدىاء عرف انو كما ..طوعو

 بيال كان ."النمس" لقب اعداءه عميو اطمق حتى والتستر التخفي
 والخارج، الداخل في االعداء من العديد كفاح



 عمى احدا يطمع يكن ولم المطمقة، بالسرية تحاط حركاتو كانت لذا
 ومرافقو "تيسير" سائقو اال تنقالتو اسرار

 البي اليمنى اليد اسامة اصبح فشيئا وشيئا .اسامة المؤتمن الجديد
 وسكناتو تنقالتو في خبيرا واصبح كفاح

 .يسمكيا التي والمختصرة الخفية والطرق
 عمى تأثيره مدى فييا لمس طويمة لفترة الزعيم مرافقة السامة تسنى

 كان ..عمييم يفرضيا التي والييبة الناس
 لحظة في يضحكيا ان ويستطيع رائعة بصورة الجماىير مع يتعامل

 يحرص الزعيم كان ..اخرى في ويبكييا
 ما وكثيرا .معيم اصلوالتو  بيم واالحتكاك الناس مواساة عمى كذلك

 يفاجئون الشعبية االحياء سكان كان
 يرتدي مييب شخص منيا ينزل سوداء مرسيدس سيارة بزيارة

 في تسير التي الشاحنة فيأمر سوداء نظارات
 عمى وااللعاب الفقراء الناس عمى الغذائية الحصص توزع ان موكبو

 ..اوالدىم
 احساس بأي اسامة يشعر ولم اعتياديا شيء كل بدا اليوم ذلك في

 ان الزعيم اراد ..االستيداف او يالخوف
 موكبو من فطمب القتال ارض عمى سقط الحزب من بشييد يعزي

 المرسيدس سيارتو واستقل يتييأ ان
 يشق بسرعة الموكب وانطمق .اسامة برفقة السوداء المصفحة

 .الضيقة المدينة وزواريب االحياء



 من يجد فمم حولو وتمفت الممل من الطريق في كفاح ابو تثاءب
 ىناك اليس :مداعبا لو فقال اسامة اال يكممو

 اسامة؟ يا حياتك تؤنس امرأة من
 ..بعد اتزوج لم سيدي يا ال :اسامة

 الشباب؟ يميو كما تميو اال ..الزواج عن يتكمم ومن :كفاح ابو
 ..متدين رجل انا سيدي يا ال :اسامة

 ىذه عن اتوقف .. ذلكك متدين وانا :بسخرية مبتسما كفاح ابو
 رمضان في االمور

 سيدي السنة مدار عمى تطبق الحميدة االخالق :شديد بادب اسامة
 اخالق؟؟ بال انا ؟؟ تقصد ماذا :وقال كفاح ابو فغضب

 عمى الفضالك سيدي يا احترمك كم اهلل يعمم :شدبد بادب اسامة
 الدمقراطية عمى عودتنا انت ولكن مدينتنا،

 .فحسب الخاص رأيي عن اعبر انا .رالح الرأي وابداء
 لم ألنك الكالم ىذا تقول لعمك ..اسامة يا متشدد انت :كفاح ابو

 ..تعجبك التي الفتاة بعد تجد
 فعبير ..الصمت آثر ولكنو يجيب ان وىم رأسو اسامة فطاطىء

 كفاح ابو مع بشأنيا يتكمم ان من عنده اثمن
 .السمعة و المراة بين يميز ال الذي

 انا شئت ان .الحسناوات من الكثير التنظيم في عندنا :حكفا ابو
 بنزق كفاح ابو قال منين واحدة لك اختار

 .اسامة اغاظة في يستمذ وكأنو



 نقبل اننا اظن كنت سيدي، :وقال غيظو يكظم ان اسامة فحاول
 جيد الى بحاجة المدينة ألن التنظيم في الفتيات

 .لحمايتيا وانثى ذكر كل
 لرفع لجيودىن بحاجة نحن .واهلل صحيح : بسخرية كفاح ابو

 ..اضافيا دواما يعمل بعضين .الشباب معنويات
 وتذكر البعيد في سرح ثم ..بكثير االناث عدد يفوق الشباب فعدد

 ان يجب مميزة ىذه نيرفانا :منين واحدة
 لمحزب الجميمة لخدماتيا نظرا فارس رتبة من البطولة وسام اعطييا

 ان االفضل من مولع او" وقال قيقو ثم
 "الفرس رتبة من البطولة وسام اعطييا

 في فتاة أي ان يشعر كان فقد اسامة الوقحة الجممة ىذه وىيجت
 بحقيا اىانة يسمع ان يحب وال اختو ىي العالم

 واحدة اعرف ..ىكذا النساء كل ليست ..سيدي يا ال" بحدة فقال
 صوتيا ..البدر ليمة كالقمر وجييا .. محجبة

 الذكاء خارقة ..كالمسك عطرة اخالقيا ..سماوية فيثارة موسيقى
 في متفانية ....وبريئة طاىرة ..ومتواضعة

 عمى يمشي مالك ىي باختصار ..اآلخرين مساعدة و اىميا خدمة
 "رجل بمئة عندي وىي االرض

 الوليان العاشق ىو ىذا ..ىا" وقال القول ىذا كفاح ابو فاستسخف
 واحدة كل .يبن يا مني تعمم ..ستره يكشف



 اشار ثم "فحسب السعر لرفع وسيمة اال التمنع ىذا وما ..ثمن وليا
 يتميل ان "تيسير" السائق الى كفاح ابو

 جانبي عمى الستقبالو اصطفت التي الجماىير يحيي قميالكي
 السائق توقف عمى ثوان تمض ولم .. الطريق

 الموكب سيارات من سيارات ثالث اقتمع ضخم انفجار دوى حتى
 الناس من كبير قسم عمى واتى فييا بمن

 في ومن كفاح ابو ينجو ان القدر وشاء .الطريق عمى المصطفين
 بجراح خرج حيث االنفجار من سيارتو

 االتيام اصابع تتحول ان االنفجار ىذا عقب بديييا وكان ..طفيفة
 فاحتدمت المناوئة الوطنية الجبية نحو

 المستقدمة الجديدة باسمحتو المسمح التظيم وكسب جديد من المعارك
 جديدة مساحات الشرقية المنظومة دول من

 بدورىا الجيية ردت وطبعا .. سكانيا من طائفيا تطييرا طيرىا
 فصول وبدأت .مماثمة واسعة تيجير بحمالت

 تندمل لم التي المأساة ..االىمية الحرب تاريخ في مأساة اكبر
 ..التيجير :اآلن حتى جراحيا
 الحب سما يتموث حينما

 زعيمو الييا يرتاد التي االماكن عمى يتعرف اسامة بدأ فشيئا وشيئا
 الى القتال جبيات من تنوعت وقد

 كالمو في داىية كفاح ابو وكان المساجد الى الميمية واالندية البارات
 "مقال مقام لكل" قاعدة اتقن وتصرفاتو



 الدين يف معيم تكمم القسيس او الشيخ مع جمس فاذا مرعبا، اتقانا
 واذا الالىوت كمية او االزىر خريج وكأنو

 الجوان الدون تصرف غانياتو مع تصرف الميمية المرابع الى انفض
 مجرد كن البارات نساء ان اال ..المعوب

 كانت فقد فؤاده ممكت التي المرأة اما لو بالنسبة وتسمية متعة
 وعشيقتو الحزب في زميمتو نيرفانا سكرتيرتو

 في المقاء عمى يتواعدان كانا مرات عدة وفي ...عنيا يتخمى ال التي
 ..االضواء عن بعيدا غريبة اماكن

 يطمب ان بعد المصفحة سيارتو في معيا ينفرد كان كثيرة واحيانا
 كانت ..خارجا ينتظرىما ان اسامة من

 يستغرب وكان اسامة بنظر جدا شائنة بنيرفانا كفاح ابي عالقة
 ولكنو امامو حتى االمور ىذه في جرأتيما مدى

 جيوده و الجريئة السياسية كفاح ابي لمواقف كمو ىذا عن تغاضى
 نفسو في يبرر فكان ..المدينة لحماية الحثيثة

 في شخصية امور ىذه ..ييديو اهلل" بقولو المنكر ىذا عن سكوتو
 اتدخل ان لي يحق ال وانا ..ىو تخصو النياية

 حقا يقمقو ما ان اال "..لي يستجيب لن انو اعمم اني خاصة ..فييا
 تنظر كانت التي الغريبة النظرات ىذه كان

 ثيابو من تجرده وكأنيا المفتولة عضالتو والى اليو نيرفانا بيا
 ..بعينييا



 كفاح ابو بيا يقوم التي الفاضحة العالقات ىذه كانت فقد ذلك مع
 مصدر يزورىا التي المشبوىة واالمكنة

 في تجري الشباب دماء و النياية يف شابا كان فيو ..السامة اغراء
 عمى عينيو تقع مرة والول ..عروقو

 عمى سمعو ويقع االنثوية والتضاريس البضة العارية االجساد منظر
 يكن فمم ..الماجنة والضحكات اآلىات

 يعتمده كان اسموبا ..بو خاصا اسموبا يطور ان اال لمصمود امامو
 عاد ..الشيطان المراة :مراىقتو فترة في

 االجساد منظر الى ينظر ان وبدل لو تمثمو ما كل و المراة ليكره
 ينظر اصبح المذة و الشيوة نظرات العارية

 الفكرة ىذه خيالو في يطور وبدأ .. واالحتقار االزدراء نظرة الييا
 والعبارات العاري الجسد منظر اصبح حتى

 لواعج فيو يثير ان بدل القيء وربما لمغثيان يدفعو الفاضحة
 الوضع ان نفسو في يعرف كان طبعا ..لشيوةا

 بل كمو بيذا مقتنعا يكن لم فيو المراىقة ايام عن المرة ىذه مختمف
 كي ويكافح ويجاىد نفسو عمى يكذب كان

 .. الياوية في ويسقط ينحرف ال
 ..آخر شيء االغواء امام والصمود شيء االغراء امام الصمود لكن

 منيؤ  السمكي بجياز مجيزا اسامة كان
 اسامة تمقى اليوم ذلك وفي ، والزعيم بالقيادة الفوري االتصال لو

 عمى فاجاب الزعيم جياز من عميو اتصاال



 اكون؟؟ ان تريدني اين الجيوزية اتم في انا زعيم :الفور
 اآلخر الطرف عمى ناعمة رقيقة ضحكة يسمع بان تفاجىء ولكنو

 اسامة اسمع :يقول انثويا وصوتا الخط من
 ..سمحت لو حاال منزلي في واريدك انانيرف انا

 بقمق اسامة اجاب خطر؟؟ في الزعيم ..ىنالك ماذا ..خيرا
 ..تعرف وانت تعال ..بخير ىو اطمئن ال

 منزل الى مسرعا النارية دراجتو وركب الواقية خوذتو اسامة وضع
 الباب االخيرة ىذه لو وفتحت ..نيرفانا

 في انو الستشعاره مالزعي عن بحثا الداخل الى مسرعا فاندفع
 تكن لم نيرفانا ان الى ينتبو ان دون ..خطر

 في الزعيم اسامة يجد لم .غريب رجل الستقبال الئقا لباسا تمبس
 لينتبو نيرفانا الى النظر فاعاد نظره زاوية

 وغض باهلل فاستعاذ مفاتنيا تظير مثيرة نوم ثياب تمبس انيا الى
 حالو في تتركو لم االخيرة ىذه لكن ..بصره

 المفتولة عضالتو وتممست وغنج بدالل منو واقتربت االبواب فغمقت
 :وقالت الناعمتين بيدييا

 "..بطل انت حقا ..اسامة يا بطل انت"
 تكون البطولة ..نيرفانا يا ىنا ليست البطولة" وقال عنيا ابتعد لكنو

 عمى والصبر االغراءات مقاومة في
 "..الشيوات



 ليذا تتركني لن انت لكن" وقالت خميعة ضحكة نيرفانا فضحكت
 تريدني انت كذلك؟؟ اليس ..المخبول الكيل
 "..جسدي وتخترق تمتيمني بنظراتك اشعر لك؟؟

 معاذ" االثارة من عروقو في يغمي والدم متيدج بصوت اسامة اجاب
 يفمح ال انو مثواي احسن ربي انو اهلل

 "..الظالمون
 حتى نفسك تظن اماذ" وجيو في وصرخت بالغضب نيرفانا فبدأت

 اسمع نبيا؟؟ نفسك تظن ىل ىكذا؟؟ تكممني
 لك قمت لو ..ىكذا تحترمو حتى زوجي ليس ىذا سيدك ..اسامة يا

 كما واحتقرتو تماما لرذلتو حقيقتو عن
 امرأة انا ..المذة عن تبحث التي العزيز امراة لست وانا ..انا احتقره

 الذي ىو وسيدك لمحنان بحاجة عادية
 بابتزازه عشيقتو اكون ان واجبرني القذرة الوحول هىذ في رماني

 "..لي الدائم
 لي يوحي ال معو الدائم وغنجك ضحكاتك" مباالة بال اسامة فاجاب

 اني اعرف انا ..نيرفانا .مجبرة انك ابدا
 عنو اتحدث اكن لم انا ..مالكا ليس سيدي ان واعرف ..نبيا لست

 الرب عن اتحدث كنت بل ..االصل في
 خمقني الذي آليي عن ..كنت اينما يراني الذي الرب ..الحقيقي

 "..مثواي واحسن



 ..حبا شغفتني وانت ..رحيم غفور اهلل لكن" وقالت نيرفانا فاستدركت
" 

 بوصفك الحب تدنسين انت" وقال بسخرية اسامة الييا فنظر
 لما حقا حبا كان لو ..بالحب نحوي لشعورك

 "..لقاء اول من نفسك عمي عرضت
 انا ..ارجوك تظممني ال" وقالت نيرفانا عيون من العبرات تفانيمر 

 ما ىذا ان ظننت ولكني ..ىذا اقصد لم
 تطمبو ما كل لك اقدم ان مستعدة فكنت النساء الى الرجال يجذب

 "..مني
 اصابعو قبمي احد فيو غمس صحن في آكل ان احب ال فانا عذرا"

 بقسوة اسامة قال "..
 الرجال كل اترك ان مستعدة انا لكن" توقال بيديو نيرفانا فتمسكت

 لماذا ..فقط وحدك لك واكون اعرفيم الذين
 من ونفر ..البالد ىذه خارج ونيرب ورسولو اهلل سنة عمى نتزوج ال

 "..كمو البائس البمد ىذا من و الزعيم
 ولكن نيرفانا يا صدقك مدى اعرف ال" وقال البعيد الى اسامة فنظر

 اال حياتي في احب ان استطيع لن انا
 اوحال في نفسيا تدنس لم الذيل طاىرة امرأة ..واحدة امراة

 "..عرضك اقبل ان استطيع ال آسف ..الخطيئة
 فخمعو القوية برجمو الباب وركل ايدييا بين من قميصو افمت ثم

 تاركا شيء عمى يموي ال البيت من وخرج



 ورزى اناء باقرب بحنق فامسكت .. يدييا في الممزق قميصو بقايا
 وىي المخموع الباب عمى ورمتو الييا

 اييا قصتك تكتمل كي اآلن افعل ان بي يفترض ماذا" قائمة تصرخ
 انيارت ثم "السجن؟؟ في ارميك ان النبي؟؟

 ..بالبكاء
 وطن انقاض عمى عشاء

 كفاح وابي نيرفانا بين دار ماذا التأكيد وجو عمى اعرف لم
 في ويرم لم انو يقينا اعرف لكني اسامة بخصوص

 االنقياد السيل بالشخص كفاح ابو يكن فمم تتمنى كانت كما السجن
 انيا تماما متأكدة انا ..مصر كعزيز

 لنقل او عمياء ثقة بو يثق كان ولكنو ضده صدره توغر ان حاولت
 الرجل ىذا ان البتة يصدق يكن لم انو

 كان فقد لذا ..مراوغا او خبيثا يكون ان يمكن العضالت المفتول
 يحترس ان لو تقول مرة كل في منيا يضحك

 حسم بقسوة واجابيا المرات احد في منيا الكيل طفح ان الى منو
 انو ..غبي ىذا اسامة" : قائال الموضوع فييا

 مجرد انو منو؟؟ تخافين لم افيم ال انا بدمو، ويفديني كظمي يتبعني
 ابو واشار " ..ىنا اما .. مفتولة عضالت

 بعد عنو تكمميني ال ارجوك ..شيء يوجد فال" رأسو الى كفاح
 االستخفاف ىذا ان الذكر عن وغني ."اآلن

 ..جدا كثيرا بل ..بعد فيما كثيرا كفاح ابي سيكمف باسامة



 امل أي من الناس مل ان الى الفريقين بين سجاال الحرب وظمت
 ىذا نياية في النور بصيص وانطفأ بنيايتيا

 الى ادت القطبين بين لباردةا الحرب فتور بداية لكن .المظمم النفق
 عمى فرضت دراماتيكية اقميمية تغيرات

 نيرانيا تمتد ان خشية الشعواء حربيم من قميال يخففوا ان االفرقاء
 التنظيم فأجبر .كمو االقميمي المحيط الى

 خيمة في الوطينة الجبية زعيم المدود خصمو مع المقاء عمى القومي
 ايةبرع التماس خط عند عجل عمى اقيمت

 الحارس كونو لمتنظيم المرافق الوفد عداد في اسامة وكان .دولية
 الى باالضافة كفاح ابو لزعيمو الشخصي

 .انيقة عسكرية ببزة االجتماع الى جاءت التي نيرفانا الحزب سكرتيرة
 الميميشيا قائد حضر ووفده كفاح ابو حضور من دقائق خمس وبعد

 وشعر .بالقديس الممقب "شربل" الوطنية
 امام نفسو يرى ان يتصور يكن لم اذ بالغثيان رؤيتو لدى اسامة

 دون امو قاتمي وزعيم مدينتو ابناء قتمة زعيم
 عمى يده يضع اسامة كان المقاء من عديدة مرات في ..فعل ردة اية

 يستمو لو ومتمنيا مسدسو متحسسا خصره
 ثورتو رغم منطقيا كان ولكنو االفعى رأس عمى ويقضي غمده من

 وان لموراثة جاىز البديل ان يعرف فيو
 ىو اخرى دماء حمامات اال البمد عمى يجر لن الزعماء اغتيال

 يستطيع مقبوال ثمنا السالم كان لقد .عنيا بغنى



 فؤاده ادمى ما ولكن .القتمة من االنتقام امر اسامة فيو ينسى ان
 رئيس يحضن كفاح البي رؤيتو فيو فعال

 واهلل" :ويقول حميم صديق كأنو عاممووي المناىضة الوطنية الجبية
 مرة آخر كانت متى .. شربل يا زمان

 "فييا؟؟ اجتمعنا
 ..المخيمات ضد بيا قمنا مجزرة عقب كان ىذا ان اذكر" :شربل

 منيا واحدة اي اذكر ال بصراحة لكن
 "..بالضبط

 توقف لقد ..يذكر لن التاريخ ..يذكر ال كمو العالم تذكر؟؟ ولم"
 .مبتسما كفاح ابو قال "ليولوكستا عند التاريخ

 فنظر نيرفانا عند وتوقف المفاوض الوفد في نظره القديس اجال
 انك اعرف كنت لو" وقال بشيوة الييا

 عائمية سيرة وقضينا بزوجتي جئت لكنت معك زوجتك ستصطحب
 "ممتعة

 ىذه عزيزي يا ال :نيرفانا دىشة وسط وصحح كفاح ابو فضحك
 تزوجت فانا .. زوجتي وليست عشيقتي

 .ضرة ليا يكون ان ترضى ال وىي فقط القضية
 لكنت .رفيق يا تغضب ال" وقال الضحك من القديس فقيقو

 تظن ال كي اذن عشيقاتي احدى معي اصطحبت
 "..ىنا النساء زير وحدك انك



 نيرفانا لكن ..امكانياتك في يشكك احد ال " وقال كفاح ابو فابتسم
 بصفتيا ال الحزب سكرتيرة بصفتيا ىنا

 "..الشخصية
 محظوظة انت ..محظية اي تناليا ال حظوة ىذه الحزب؟؟ سكرتيرة"

 نظره يرفع ان دون شربل قال "نيرفانا يا
 الستقبالك مستعد فانا المنصب ىذا من استقمت ان" .الفتاة عن

 "عندنا
 المغمقة الجمسة نبدأ دعنا ..كفاح ابو قال "وسماجة وقاحة كفاك"

 بيده شار ا ثم .القذرة مةالمي ىذه من وننتيي
 الصحفيين احد ان اال لينسحبوا الصحفيين المصورين الى

 بتصويرىما االذن وطمب منيما اقترب المشيورين
 شخصيا يكن لم كفاح ابو وبين بيني الخالف" القديس وقال لو فاذنا

 واردف "بامتياز سياسي خالف انو ..ابدا
 : العنوان ىذا صورةال ىذه تحت اكتب" الصحفي مخاطبا كفاح ابو

 ىذه احب فأنا واليالل، الصميب لقاء
 ".البراقة العناوين

 قناتو من غامزا وقال لنظيره شربل ابتسم الصحفيين انصراف وبعد
 " كفاح؟؟ ابو يا باليالل تؤمن زلت اما"

 .بسرعة كفاح ابو اجاب "..شربل القديس ببركات تؤمن ما بقدر"
 بك الحمر يقتنع ان عجب ال ..عيدتك كما دائما البديية سريع"

 "..القوميين القادة سائر عن دونا



 ننيي ان اريد .. اآلن المجامالت من دعنا لكن ..شربل يا شكرا"
 "تريدون؟؟ ماذا ..بسرعة القذرة الميمة ىذه

 الحمر يدعمكم ان قبل عميو كان كما الوضع يعود ان نريد" :شربل
 "..والفدائيين انتم

 االقمية انتم الظروف تغيرت لقد ..احالمكم من استيقظوا :كفاح ابو
 .الديموغرافيا تغيرت لقد ..اآلن

 النوعية نحن ولكن االكثرية انتم ربما :شربل
 ىكذا؟؟ فاشيين ستظمون متى الى :كفاح ابو
 ..وغبائكم وجيمككم رجعيتكم عن تتخموا حتى :شربل

 ومع بيةالعر  االمة عدو مع تتعاممون ..بالفعل خونة انتم :كفاح ابو
 .االوسط الشرق سرطان

 الشيطان مع تتعامل فيي ميددا االقمية وجود يكون عندما :شربل
 .االمر اقتضى ان

 واالضطياد؟؟ الخوف عقدة في تعيشون لم افيم ال انا :كفاح ابو
 ان فقط نريدكم .عميكم نقضي ان نريد ال نحن

 ..البمد ىذا بعروبة تعترفوا
 ىذه من جزءا انفسنا نعتبر ولن لم نحن عمينا، اىون الفناء :شربل

 من قطعة نحن ..ابدا المتخمفة المنطقة
 ..االشقاء يعاممكم كيف انظر ..الجنة من قطعة بل ال الغرب

 من العدو مع نتعامل نحن االقل عمى .كالعبيد
 .لمند الند منطمق



 ان صحيح القديس؟؟ نيافة يا الكرامة تيمك كانت ومتى :كفاح ابو
 ىم ولكن مطمقة بدونية نايعاممو  االشقاء

 ..مصالحيم وحماية لحمايتنا جندي االف عشرة يخسروا ان مستعدن
 معو تتعاممون الذي العدو مع حمفكم اما

 يدفع ان مستعدا ليس انو ..صدقني سيمفظكم خيرا، منو تتأمموا فال
 ...تحممون انتم ..اجمكم من واحدا جنديا

 استيقظوا ..التاريخ مجرى عكس تسيرون
 البمد لكانت لوالنا ..بكم ننيض ان نريد نحن انتم، استيقظوا :لشرب

 اردف ثم المجاورة البالد كسائر متخمفة
 "...بعرفكم الشقيقة" مستيزئا

 ..مستقرة االقل عمى لكن ربما__________ متخمفة :كفاح ابو
 رؤوسنا فوق البمد دمرتم حروبكم؟؟ قادتنا اين انظر

 ..ورؤوسكم
 ان ألتصور اكن لم لكن قديس اني صحيح عذرا ؟؟ "حروبنا" :شربل

 نفس عمى معي وتجمس المالئكة تتكرم
 ؟؟"حروبنا" من متضايق انت ىل حال كل عمى ..الطاولة

 كان كيف بغيرىا ..اتمزح؟؟" نواجذه بدت حتى كفاح ابو قيقو
 "قائدا؟؟ يصبح ان مثمي فاشل لشخص

 قطعة اولتن ثم ..صراحتك اعجبتني لطالما :وقال شربل فابتسم
 ذق وقال امامو الموجود الصحن من قريدس

 ..حقا لذيذة فيي القريدس ىذه من القطعة ىذه



 "اسممك؟؟ ان اتخاف ماذا؟؟؟" شربل فتابع قميال كفاح ابو تردد
 كنت لكن ..قديس يا االفاعي بقتل ال السم" :ضاحكا كفاح ابو فقال

 ىذه نأكل اننا يصدق من نفسي في اقول
 تتقاتل الناس ..الجوع من شعبنا يتضور حين في خرةالفا المأكوالت

 . الخبز رغيف عمى
 "..بسكويت فميأكموا" مكتومة ضحكة يكبت وىو شربل فقال
 الزعيم الى فمررىا مستعجمة برقية اسامة تسمم المحظة ىذه وفي

 االولى السطور قرأ ان ما حاجبيو عقد الذي
 وانت ىنا اوضنتف نحن ..خيانة ىذه " وقال شربل حدج ثم منيا

 " باليجوم؟؟ رجالك تأمر
 سيطرة قواتو عمى يسيطر ان يستطيع احد ال" البراءة متصنعا شربل

 "..كاممة
 .شديد بغضب كفاح ابو قال "الفور عمى اليجوم ينيوا ان قواتك مر"
 القديس قال " االجتماع من ننتيي ان ما الوضع ساعالج تقمق ال"

 .بمراوغة
 اوقفيم" قائال يده بقبضة الطاولة وضرب كفاح ابو غضب فثار

 "احمر جحيم الى مناطقكم حولت واال ..اآلن
 القوى ..ذلك تستطيع ال انك تعرف انت" بتيديد ولكن بيدوء شربل

 وقفا تريد انيا ..لك تسمح لن العظمى
 "..لنار الطالق فوريا



 مواقعكم لتحسين المفاوضات فترة تستغل انت" بغضب كفاح ابو
 الخطوط تتجاوز انت ..الةرذ ىذه ..فييا

 "الحمراء
 عمى كفاح؟؟ ابو يا عندنا ء حمرا خطوط ىناك كان متى حمراء؟؟

 ثم مرافقي؟؟ وليس عدوي اخون انا االقل
 "مثميم؟؟ مصيره سيكون ىل" وقال بسخرية اسامة الى نظر

 يفيم لم انو صحيح ..اسامة شيدىا مفاوضات اغرب كانت لقد
 امام انو لمحظة وال يشعر لم ولكنو منيا كثيرا

 لو بدوا شكال بينيما الحاد التنافر رغم فعمى ..متقاتمين طرفين
 في تسير لكنيا بينيا فيما تتطاحن ساعة كتروس

 ايقن الجمسة ىذه بعد ..المآرب نفس وتحقق النياية في االتجاه نفس
 بل خطأ كان لمتظيم انتمائو ان اسامة

 كمنا .. صقر ابو لو قالوو  سبق ما اخيرا وادرك ..تغتفر ال خطيئة
 ..الرقعة ىذه عمى بيادق

 حرامييا حامييا
 ان لو وتبين اسامة عيني عن تنقشع الغشاوة بدت فشيئا وشيئا

 كفاح ابي عن خيالو في رسميا التي الصورة
 فقد كمو ذلك ومع .قرب عن يراىا التي الصورة عن تماما مختمفة

 زعيمو يطيع البار التنظيم ابن اسامة ظل
 بدأت التي محاسنو عمى ومركزا سيئاتو عن متجاوزا عمياء ةطاع

 المحظة الى وصل حتى فشيئا شيئا تتضاءل



 وفي ...ىذا من اكثر نفسو عمى فييا يكذب ان يستطع لم التي
 احدا اسامة يجد لم والضياع المحنة ىذه وسط

 الذي موقعو في فجأة فزاره صقر ابو "الريس" اال ىمو لو يشكو
 ..اليفارقو

 الدىشة عالمات عينيو عمى بدت وقد بالترحاب صقر ابو ستقبموا
 .. الحبيب باالبن وسيال اىال" لو وقال

 "..الغيبة طولت
 الى احن كم تعمم لو آه ..ريس يا لك اشتقت" بحنين اسامة فاجابو

 "سويا قضيناىا التي المممة االيام
 ستمتعي انسانا فييا ارى مرة اول ىذه" وقال ضاحكا صقر ابو فقيقو

 "..بالممل
 يشعر بحيث ببطء تمر الممل فترات ..ريس يا نعم" اسامة فاجابو

 في وتنطبع دقيقة وكل ثانية بكل فييا االنسان
 "..التفاصيل كل ذاكرتو

 ..النوستالجيا انيا ..اآلن عميك افيم انا آه" وقال راسو الريس فيز
 "..البؤس الى الحنين

 جديدة نافذة واستمم موقعو رغي قد الريس ان الى اسامة انتبو ثم
 ..اليوم نافذتك غيرت قد اراك :فقال

 ..االوامر تغيرت :لون بال بابتسامة صقر ابو فاجاب
 مرميا مدينتنا من قتيال فرأى النافذة خالل من ونظر اسامة تقدم

 لقد السفمة ابناء" وصرخ فاىتاج االرض عمى



 وقف خرقوا لقد ..ليم امان ال ان اعمم كنت ..بريئا مواطنا اغتالوا
 "..النار اطالق

 وقف خرق لقد نعم :مباالة بال وقال مكانو من صقر ابو يتزحزح لم
 ..يبدو ما عمى النار اطالق

 ليصيب بندقيتو وجيز ..السفمة ىؤالء منيم سأنال :ميتاجا اسامة
 امرا وتذكر عاد انو اال .متحرك ىدف اي

 ىذه في القتيل وايصيب ان تقنيا مستحيل ..صقر ابو يا لكن :فقال
 .بنادقيم مرمى عن تماما مغمقة فيي الزاوية
 .مستحيل ..اصبت :ببرودة صقر ابو اجاب

 ..مراكزنا احد اقتحموا ربما اذن؟؟ اخترقونا لقد :اسامة
 بندقيتو عمى ربت ثم ..حي وانا ىذا في يفمحوا لن ال :صقر ابو

 "زوزو؟ يا كذلك اليس" ليا وقال
 ..يجري ماذا لي قل بااللغاز؟؟ تتكمم مالك صقر، ابو :اسامة

 ..القتال نستأنف ان االوامر تمقينا :متأففا صقر ابو
 ... من انت انك تقصد :عروقو في يتجمد يكاد والدم مدىوشا اسامة
 ..ذريعة من لنا بد ال :المسؤولية من يتبرأ وكأنو يديو صقر ابو رفع
 التصديق دموع الدىشة من مزيج فييا نظرة الريس الى اسامة نظر

 ما اصدق ال انا ذريعة؟؟؟ :وقال وااللم
 ..تقول

 في ..يتعذب لم ..بحرفنة اصبتو تقمق، ال :مقاطعا صقر ابو
 سقط" وقال بندقيتو عمى ربت ثم ..الجبية منتصف



 "زوزو؟؟ يا كذلك اليس صديقة، بنيران
 ..قاتل ..مجرم" قائال ثيابو من وامسكو صقر ابو عمى اسامة فيجم

" 
 اسامة ايدي من ثيابو وخمص ابتسم بل نفسو عن صقر ابو فعيدا لم

 وانا ..اليوم كويتيا لقد ..انتبو" قائال بيدوء
 وانيار صقر ابو ثياب اسامة ترك "..السنة في مرة اال ذلك افعل ال

 ينشج وبدأ نفسو عمى متكوما االرض عمى
 ولدي، يا اسامة "وقال بعنف صقر ابو فيزه الصغير كالطفل بالبكاء

 الحرب؟؟ معنى ما اتعرف ..حرب انيا
 يا شطرنج بيادق نحن اسامة يا تذكر ..الحرب في محرمات ال

 "..بيادق مجرد ..اسامة
 وبدأت آخر عالم في سرح فقد صقر ابو لكالم اسامة يستمع لم

 االحداث مسمسل وبدأ لو تتضح فجاة االمور
 يستبيح نم اول ىم المدينة حماة ان تبين لقد ..اكثر منطقيا يبدو

 مصمحتيم استدعت ان وامواليم سكانيا ارواح
 في وردد ليا االنتقام عمى اقسم التي والدتو اسامة وتذكر ..ذلك

 حتى االوامر سانفذ" الشييرة الريس جممة عقمو
 " اضاف ثم ىنيية واطرق "....والدي اقتل ان مني طمب لو

 ".الروحي
 وتميل ..صقر ابو لمقت نبأ التنظيم اعضاء تبمغ التالي اليوم وفي

 .اسامة الروحي ابنو ابالغ في االصدقاء



 وئيدة بخطى اسامة الى "العالء ابو" عنو المباشر المسوؤل فجاء
 عمى تحافظ ان ارجو :رأسو منكسا وقال

 سيال يكون لن لك ساقولو الذي فالخبر اسامة يا جأشك رباطة
 ..عميك

 حصل؟؟ ماذا ..خير :بالجزع متظاىرا اسامة
 ..صقر ابو ..الريس :رأسو احنى وقد عالءال ابو

 منذ معو مرابطا كنت لقد صقر؟؟ ابو بو ما :بالجزع متظاىرا اسامة
 ايام؟؟

 ..اهلل عند احتسبو :العالء ابو
 الخونة؟؟ الجبناء قتمو :شديد بانفعال اسامة

 ..بندقيتو من بطمقة اصيب لقد الحقيقة في :العالء ابو
 انتحر؟؟ :اسامة

 الذي النوع من ليس انو بو الناس اخبر انك اعتقد :العالء ابو
 منيا فانطمق بندقيتو ينظف كان انو يبدو ..ينتحر

 .بالخطا ناري عيار
 ..زوزو خانتو :وقال مصطنعة دمعة اسامة فذرف

 مع االختفاء ىذا وتزامن الساحة من اسامة اختفى التالية االيام وفي
 التنظيم قناصة من كبير عدد كيير سقوط

 التنظيم عمى عسيرا يكن ولم ..مجيول قناص برصاص صرعى
 قادر غيره احد يكن فمم القاتل ىوية معرفة



 من واحد رقم المطموب اسامة واصبح الدقة، بيذه القنص عمى
 .التنظيم طرف
 الخبيث الورم

 عندىم واصبح المستضعفين بين الماىر القناص ىذا صيت وذاع
 من خمصيم وانو سيما ىود روبن مثل بطال

 فسادا االرض في يعيثون كانوا الذين المافيات رجال من كبير عدد
 اليو وانضم .الناس حقوق عمى ويعتدون

 التنظيم ممارسات من مثمو عانوا القديمة شمتو من شبان االثر عمى
 حينما لو واخالصا قناعة وازدادوا ومافياتو

 تأجيج اجل من المدينة شعب بحق التنظيم يفعمو عما اخبرىم
 ىذه تحققو نجاح كل ومع .الخصوم مع بالحر 

 وصيتيا يزداد لوائيا تحت المنضوين عدد كان السرية المقاومة
 فقد اسم المنظمة ليذ يكن لم .الناس بين ينتشر

 الناس لقبيا ما سرعان ولكن والعدوان الظمم عمى فعل كردة تكونت
 ال كانت ألنيا "الميل خفافيش" بمنظمة

 .التنظيم رجال يتوقعو ووقت مكان آخر وفي ليال في اال تضرب
 يشتد رأفت السيد بو شعر الذي الخفيف االلم بدأ االثناء ىذه وفي

 و االمر ىذا نادية السيدة الحظت حتى عميو
 كونيا عن تعدو ال اآلالم ىذه أن اصر رأفت السيد لكن كثيرا قمقت

 عممو من يعانيو الذي االرىاق نتيجة



 رأفت السيد فيو وقع الذي اليوم ءجا ان الى التعميم، في المضني
 فراشو من يقوم وىو الوعي عن غائبا ارضا

 المخبرية الفحوض اظيرت حيث المستشفى الى عجل عمى فاخذوه
 وقع وكان .الرئة في خبيث بورم اصابتو

 ان وىمة الول تصدق فمم عبير عمى كالصاعقة قويا المرض ىذا
 الخبيث المرض ليذا ضحية سقط قد والدىا

 منو لتعرف المعالج الطبيب مع منفرد موعد الخذ سارعت لذا
 :الوضع خطورة

 دكتور؟؟ يا خطير الوضع ىل
 لكن ..كذلك ىو نعم عنك اخفي ان استطيع ال :باسف الطبيب قال

 النفسي الوضع ألن بيذا تخبريو ال رجاء
 .الصحي وضعو خطورة من سيفاقم

 بيا؟ ستقومون التي العالج وسائل ىي وما
 ..المورفين من وكثير .. اشعة جمسات ..كيماوي جعال جمسات

 جذري حل يوجد اال ..المرض انتشار تبطىء حمول كميا ىذه لكن
 فييا نستأصل جراحية عممية لمموضوع؟

 ..مثال الورم
 استئصال معو ينفع ال متقدمة مراحل في اصبح المرض لالسف

 والدك استطاع كيف حقيقة متعجب وانا الورم
 مورفين؟؟ دون الفترة ىذه طوال اآلالم هىذ كل يتحمل ان



 ممكن عالج ىناك ىل ما؟؟ بشيء نقوم ان يمكننا ال انو اصدق ال
 عم عندي انا بو؟؟ نسافر كي الغرب في

 " ..ىناك يقيم
 أي في حال يممك ال الطب الموضوع ىذا في ..عبير اخت :الطبيب

 اهلل الى امرك وكمي لكن ..العالم في بمد
 .اقوي ايمانك ودعي

 بقي كم وقت؟؟ قضية القضية يعني :وقالت بالبكاء عبير اجيشت
 يكون ان بد ال ال ..ارجوك اخبرني ..لو

 بأي اقوم ان استطيع ان دون امامي افقده ان اتخيل ال ..حل ىناك
 ..اجمو من شيء

 اال المرحمة ىذه في ميمتك ..ابنتي يا اهلل بيد االعمار :الطبيب
 ..ضيق او مقق أي ووالدتك انت لو تظيري

 .وحنانكم بعنايتكم ينعم وىو عمره من لو تبقى ما يعيش اجعميو
 قمقيا تخفي ان استطاعت فقد قوية لكن جدا عاطفية عبير كانت

 حولتو بل ال عنو المنيع حصنيا لمرض الكبير
 انو تشعر كانت حتى والدىا تجاه ابنة من النظير منقطع حنان الى

 .اناالحي من كثير في الصغير طفميا
 ادوية غالء نتيجة كبير مادي ضيق بحالة االسرة تمر ان وطبيعي

 الحرب من يعاني بمد في وندرتيا السرطان
 بالمبمغ يزودىم كان سريا محسنا الكريمة االسرة ليذه يسر اهلل ولكن

 يتتبع وكأنو لو احتاجوا كمما المطموب



 لكنياو  الكريم المحسن ىذا ىوية عبير تعرف لم .بأول اوال اخبارىم
 الذين الكثر الوالد اصدقاء احد انو جزمت
 .ووفاء دين فالدنيا ...شبابيم فترة في ساعدىم

 ضفائرىا اجل من
 "جينم" سرية قائد الجماجم ابو رجالو اشرس كفاح ابو الزعيم كمف

 ابو يكن ولم .ميتا او حيا باسامة تأتي بأن
 عاد رداتوالمطا المالحقات من يومين فبعد لتوصية يحتاج الجماجم

 .النصر ابتسامة مبتسما الجماجم ابو
 بميفة كفاح ابو سأل "عميو؟ قضيتم ىل"

 ىكذا .. عرضيا وىتكنا اختو عمى قبضنا ولكننا ال : الجماجم ابو
 ..واشرس افظع منو انتقامنا سيكون

 يا فعمت ماذا :وشده الجماجم ابو بقميص وامسك كفاح ابو فثار
 منيا؟؟ لتنا حتى اختو ذنب وما مجنون؟؟

 انت ..الطريقة ىذه عممتنا انت :مذعورا تراجع وقد الجماجم ابو
 .الحرب في حمراء خطوط ال لنا قمت

 وجمس المخمص مساعده قميص عن قبضتو كفاح ابو فارخى
 باسى لالمام رأسو واحنى كرسيو عمى متيالكا

 "..معو ليس ..معو ليس لكن" وقال
 حياتك ..مناضل رجل انت ..كفاح ابو : الجماجم ابو فاستغرب

 المعارك خضت لطالما .عفريت كف عمى
 معو؟؟ ومن الصعموك ىذا يخيفك كيف ..لمخطر حياتك وعرضت



 بموتي؟؟ ليكتفي اتظنو :مر بتيكم وقال البعيد الى كفاح ابو فنظر
 لقد ..العذاب انواع اشد فسيذيقني بي ظفر اذا

 ..الخفية مسالكي ..عني شيء كل يعرف انو ..العوام مرافقي كان
 ..ضعفي نقاط ..تفكيري طريقة

 منك ينال لن تخف ال :بكبرياء وقال الجماجم ابو حمية فاشتدت
 ..لمحظة ولو نفارقك لن ..معك ونحن

 :فقال كفاح ابي نفس الى والطمأنينة االمل الكممات ىذه فاعادت
 ولكن الموت من اخاف ال انا ..الجماجم ابو

 عمى بو نستيزأ الذي مسعود الشيخ كان لو ماذا ..بعده ينتظرني مما
 و عقارب و جينم حقا ىناك ىل حق؟؟
 مستعر؟؟ حميم و عذاب ومالئكة افاعي

 قال "فرقتي انيا ..االرض ىذه عمى لكن جينم بوجود اصدق انا"
 ..باستكبار يضحك وىو الجماجم ابو

 الدنيا حياتنا ىي ان ..الترىات ىذه اصدق ال كذلك انا :الزعيم
 ..ولكن ..ونحيا نموت

 الزعيم؟؟ سيدي ماذا ولكن :الجماجم ابو
 ىذا االحتمال كان ميما حق؟؟ عمى كانوا لو ماذا ولكن :الزعيم

 لحم اكل عن تمتنع الناس ترى اال ضعيفا؟؟
 اصابتيا عن بالمميون واحد ولو احتماال ىناك ان سمعت ان البقر

 مصيرنا؟؟ سيكون ماذا منو؟؟ قاتل بمرض
 "..مستحيل ال ال" وقال يةىستير  ضحكة ضحك ثم



 ..مستحيل" قائال براسو وىز زعيمو راي الجماجم ابو فاكد
 اهلل ان لو" وقال غبية ضحكة ضحك ثم "..مستحيل

 انا ..فظاعات من بو اقوم ما بكل اقوم ليتركني يكن لم ..موجود
 .اهلل لكن ..الشيطان بوجود اؤمن ممكن
 .ثانية الغبية ضحكتو ليضحك وعاد "..مستحيل

 طرف كل ... صداه مع الصوت حوار ..بينيما غريبا حوارا كان
 مقتنع ىو بما اآلخر يقنع ان يحاول منيما

 لمن اال يكون ال فاالقتناع ىواه مع يتالئم بما باالحرى او اصال بو
 ..قمبا يممك لمن ..عقال يممك

 ابو قال "..غبيا كنت ..منو حذرتني حينما لنيرفانا استمعت ليتني"
 فخذه عمى وضرب شديد ببؤس ذاى كفاح

 الجماجم؟؟ ابا يا يضايقني ما اتعرف" قال ثم ينخمع كاد حتى بقوة
 لكني ..الدينية االساطير ىذه من اخاف ال انا

 ..فييا تمشي التي الناس وارى ..جنازتي ارى ان استطيع اآلن منذ
 كان من فييا ارى ..يخافني من فييا ارى

 "...لكن ..يحترمني
 ؟؟.سيدي يا ماذا لكن :مالجماج ابو

 .. احد ال ..يحبني وجيا كميا الوجوه ىذه بين ارى ال لكن :الزعيم
 مقمقال الدال حرف عمى وضغط ىذا قال

 الكبيرة الشيرة ىذه وسط غربتو عمى منو تعبير كأقسى شفتيو فيو
 .بيا يحظى التي



 االمر؟؟ بيذا تجزم كيف ..مخطىء انت سيدي يا ال :الجماجم ابو
 يوما احدا احب لم الني ..ببساطة" ساخرة بابتسامة كفاح ابو فاجاب

 "..نفسي اال ...ما
 وطالما" واضح بتأثر الجماجم ابو قال "زعيم يا نحبك نحن لكن"

 عمى شد ثم "بسوء احد يمسسك فمن معك نحن
 ولكن ..لزعيمو واالمان بالثقة شعوره مترجما بقوة كفاح ابي قبضة

 لقد ..اصريع وسقط يده ارتخت فجأة
 .النافذة زجاج طمقتيا اخترقت ليمية قنص بندقية من طمقة اصابتو

 الدم كوابيس
 و ليمى عمى تخيمو يمكن وال يطاق ال جحيما االولى االيام كانت

 ولم مرات عدة االنتحار حاولت ..حوليا من
 ..العميق ايمانيا رغم نفسية معالجة وال دينية موعظة ال يردعيا

 الى توثيقيا الى طررنااض معينة اوقات وفي
 لما عمينا صعبا امرا ىذا وكان ..نفسيا تؤذي ال حتى السرير

 يكن ولم النساء عمى كبيرة بدنية قوة من يتطمب
 رجل أي رؤية بمجرد تجن كانت النيا مساعدتنا عمى يجسر اسامة

 كان لو حتى رجل أي اسم سماع او
 ىذه ليمى تعد لم اذ التصديق وبعدم بحسرة الييا انظر كنت .اخوىا

 وجييا يشع التي الشقراء الجميمة الفتاة
 عينان ..انسان اشالء .. انسان بقايا اصبحت بل وحيوية ذكاء

 أي من خال ووجو ..الالشيء في معمقتان__________



 .والحزن الخوف تعابير حتى تعابير
 ما تتقبل ليمى بدأت الوقت مع وتخف قوية تبدأ مصيبة ككل لكن

 فكرة عن نيائيا فتخمت ياتدريج ليا حصل
 تقضي ..العزلة مرحمة وىي جديدة مرحمة في لتدخل االنتحار

 الحد تسمح ان دون وحدىا وااليام الساعات
 عظاميا بدت حتى والخبز الحساء عمى تعيش ..عمييا بالدخول

 يدخل ان رفضت ..وجنتييا تحت من تنفر
 انك ..حنين روحيا وتوأم اسرارىا موطن حتى شخص أي عمييا

 ..القرآن المرحمة ىذه في الوحيد صديقيا
 يا" تعالى قولو عند وتبكي ومرات مرات مريم سورة قراءة تعيد كانت

 نسيا وكنت ىذا قبل مت ليتني
 .الريح ميب في كريشة وترتجف المصحف فتحتضن "..منسيا
 وراء من عمييا اتنصت وانا طويمة فترة المرحمة ىذه في وظممت

 ارتدع لكن عمييا لالدخو  اتمنى ..الباب
 فجأة تنتقل رأيتيا حتى ذلك عمى وصبرت ..فعميا ردة اتخيل عندما

 فييا تركز اصبحت جديدة مرحمة الى
 سماويا ىاتفا وكأن "..تحزني اال تحتيا من فناداىا" مقطع عمى

 عنيا تنفك العزلة عقدة وبدأت عنيا ليسمي اتاىا
 بل انا وخاصة اقربي احبائيا بوجود تستأنس واصبحت فشيئا شيئا

 واحضنيا قربا انام ان مني تطمب كانت



 ال يطيب الذي الجرح لكن .امو حضن فقد الذي الصغير كالطفل
 تنسى ان ابدا باالمكان كان فما بسيولة يندمل

 وشما ليمى نفس في الحادثة ىذه حفرت فقد ..ليا حصل ما ليمى
 .الزمن يمحوه ان يمكن ال بالميانة

 خشينا حتى تتكمم ال صامتة ليمى كانت سابقةال الفترة ىذه وطوال
 اننا لوال الكالم عمى القدرة فقدت قد تكون ان

 ان مني تطمب كانت عندما وحتى .ليال القرآن ترتل نسمعيا كنا
 بالرمز الي تشير كانت اضميا او معيا امكث

 من ويبرأىا ما رضيع ينطق ان مريم كالسيدة تتمنى كانت وكأنيا
 ..نفسيا اال اصال احد يياف يتيميا لم تيمة

 من يوم في انو لدرجة ..دنسة ..مقرفة ..مذنبة انيا تشعر كانت
 تتطير كما تتطير و لتغتسل دخمت االيام

 متكومة بيا فاذا عمييا ودخمنا الحمام في شييقا ليا فسمعنا النساء
 بذعر وتصرخ بييستيريا تبكي المغطس في

 يا بالدم استحم انا ..الدمب مميء المغطس ..حنين يا انظري " وتقول
 من وال دم ال ىناك يكن لم طبعا ."حنين

 نفسيا وتحتقر جسدىا من تشمئز اصبحت المسكينة ولكن يحزنون
 كسائر مفاتنيا و بانوثتيا تعتز ان من وبدال

 في انوثتيا الى يشير ما كل الى النظر تطيق ال اصبحت الفتيات
 متستح نتركيا نعد لم يوميا ومن ....جسدىا



 لنا فتسمم االمر تطمب ان ذلك في نساعدىا اصبحنا بل وحدىا
 بدون الجزار الى نفسيا الشاة تسمم كما جسدىا

 .اعتراض او مساءلة
 اكثر وتتحاور اكثر تتكمم ليمى بدات فشيئا__________ وشيئا

 امتحانا كان حصل ما بأن ليا الديني النسوة كالم تتقبل وبدأت
 ..والتصبر الجمد امامين تظير وكات ..اولصبرى ليا تعالى اهلل من

 يجول ما كل تقول كانت وبينيا بيني ولكن
 ..طائشة برصاصة امي خسرت حنين؟؟ يا انا لماذا" نفسيا في

 كل خسرت ..الفتاة تممك ما اعز خسرت واآلن
 فعمت ماذا وتقول بيدييا الرحمات ميبط السماء الى تتوجو ثم "شيء

 اال اوصيياف ىكذا؟؟ تعاقبني حتى رب يا
 كما .. فقط اسأل انا ..حنين يا اعترض ال انا " فتجيب تعترض

 اين ..االنسان خمق حكمة عن المالئكة سألت
 انا الحكمة؟؟ اين حنين؟؟ يا لي يجري ما وكل لي جرى مما الحكمة

 ال اهلل ان ..اسال فقط بل اعترض ال
 ييجر  بان ليذا سمح فمم كذلك؟؟ اليس .. المسمم يذل ان يرضى

 اغضبتو اتراني مسممة؟؟ لست اتراني لي؟؟
 بشيء؟؟

 لو تمنيت ولكم كثيرا بالدين متعمقة اكن لم اذ اجيبيا كيف اعرف لم
 لكني ..عنيا ليخفف معنا اسامة كان



 الناس واشد ..مبتمى االنسان ان" ليا فقمت دائما لي يقولو ما تذكرت
 واهلل ..فاالمثل االمثل ثم االنبياء ابتالء

 فامتحنك ..الصديقين درجة الى درجاتك من يرفع ان ريدوي يحبك
 ستصبرين كنت ان ليرى تممكين ما باعز

 " ..جميل صبرا
 اريد ..شيء أي لي تعني الحياة تعد لم ولكن .. ىذا اتقبل انا نعم

 واالقي ..العذاب ىذا من وانتيي اموت ان
 ايضا؟؟ اعتراض ىذا ىل ..حقا وعدني ما جنتو في واجد ربي

 ان استطيع ال ..صعبة اسئمة ىذه ..اعرف ال ..ليمى يا عرفا ال
 لم" قنبمة أفجر وكاني قمت ثم ..عمييا اجيب

 "اسامة؟؟ تسألين ال
 آخر ىذه .حنين يا اسمعي ..ودىشة بغضب ليمى صرخت اسامة؟؟

 أي اسم او اسمو فييا اسمع ان اريد مرة
 ربوح بدأ لقد ..لي حصل ما سبب ىو بالذات اسامة ..آخر رجل

 دون اعداء الى وحوليم اصدقائو ضد العبثية
 ..بتيكم واردفت ..ليم سيمة فريسة تركني لقد .. بحمايتي يبالي ان

 في اصمت ان ففضمت ..السوبرمان ىذا
 بشدة الي وضممتيا ..نصائح وقت الوقت يكن لم اذ الظروف ىذه

 ..ثيابي دموعيا بممت حتى فبكت
 كانت كما طبيعية ليمى تعد مفم عمييا طرأ الذي التحسن كل ورغم

 الميل من كثيرا احيان في تقوم كانت ..ابدا



 ..جديد من عمي يعتدوا ان يريدون انيم ..ىنا انيم" تصرخ وىي
 تصرخ ثم "..ارجوكم ..منيم انقذوني

 فكنت ..منو الدم يسيل حتى مرارا بالسرير رأسيا وترطم بيستيريا
 من ما" واقول الي واضميا الييا اسارع

 .. سكين معي .. انظري تخافين؟؟ لم ثم ..كابوس انو ..ىنا داح
 في ساغرزىا منك واقترب احد تجرأ ان

 ال لم" لي وتقول وانكسار بذل الي وتنظر وتستكين فتيدأ "..صدره
 ان اريد حنين؟؟ يا معي السكين ىذه تتركي

 الي اضميا بل بالطبع الجيبيا اكن لم "..وسادتي تحت اضعيا
 طبعا ..يدي بين وتغفو طمئنانباال تشعر حتى

 نفسيا تؤذي ان آمن ال فانا طمبيا ليا انفذ ان الممكن من يكن لم
 تمك احدى انتابتيا اذا السكين بيذه وغيرىا

 .القاسية النوبات
 ال التي والكوابيس المتواصل العذاب ىذا من شيور بعد الميم

 تحل ان يمكن ال ليمى قضية ان عممنا ..تنتيي
 فيي ..فييا عمييا اعتدي التي المنطقة ىذه في ظمت ماطال نيائيا

 تجرؤ وال جديد من الييا يعودوا اال تأمن لن
 ..ليا جرى ما ويعرفون يعرفونيا الذين الناس وتواجو تخرج ان

 خالتي عند العاصمة الى ننقميا ان فاخترنا
 عبري خالليا ليا يرسل اخوىا كان طويمة فترة ىناك ولبثت سييمة

 .تعرف او تشعر ان دون بمصروفيا



 والجرذ الخفاش
 بقي انو لدرجة قاسيا اسامة عمى جدا قاسيا لميمى حصل ما كان

 وال يأكل ال النوم؛ طعم فييا يذق لم كاممة ليال
 خطة باكورة وبدأت .االنتقام نار وىو اال وحيد غذاء من اال يشرب

 دار عقر في الجماجم ابو باغتيال االنتقام
 الحيطة تدابير اقصى اتخاذ عمى االخير ىذا اجبر مما نفسو الزعيم

 اال مكان اي الى يذىب يعد فمم والحذر
 صاحب وارادة تصميم امام الحماية تفمح ماذا ولكن .مشددة بحراسة

 مطعمو كفاح ابو دخل الحمراء؟ الشريطة
 طبقو ليتناول واستعد رجالو من حفنو مع "البحر نجمة" المفضل

 بضع تمض لم لكن ..البحر ثمار من المفضل
 المكان واحتل ..دقائق غضون في صرعى رجالو وسقط اال لحظات

 بالزعيم احاطوا سوداء بثياب ممثمون
 .ودقتيا لعممية تنفيذ سرعة من مذىوال بدا الذي

 .الرعب من محجرييما في تدوران وعيناه الزعيم قال انتم؟؟ من
 العذاب يةزبان نحن :وقال المدججين الجنود وراء من صوت فارتفع

 .تستحقو الذي الجحيم الى لتاخذك جئنا
 :فقال الوطينة الجبية من كوماندوس حضرة في انو كفاح ابو فظن

 سيدمر بسوء مسستموني ان احذركم
 عشرات المرفا عبر البارحة استممنا لقد ..رؤوسكم فوق قراكم اتباعي

 المانيا من الغراد صواريخ آالف



 .الشرقية
 .بثقة الصوت قال "االشباح دض تنفع ال الصواريخ "

 ..شجاعا كنت ان نفسك اظير انت؟؟ من :الزعيم
 اتباعو وسط بطء طريقو يشق اسامة ىو فإذا نفسو الشبح فاظير

 المفتولة عضالتو تظير سوداء سترة مرتديا
 من كفاح ابو فارتجف ..تميزه التي الحمراء بشريطتو رأسو عاصبا

 نحوه يتقدم اسامة يرى وىو الخوف
 الوفي؟ صديقي يا انت اىذا اسامة؟؟ :وقال وثابتة وئيدة طىبخ

 عمى باالعتداء آمر لم اني اسامة يا صدقني
 المصير لقي وقد افكاره بنات من ىكذا تصرف الجماجم ابو ..اختك

 .يديك عمى يستحقو الذي
 ولك اال المدينة ىذه في ترتكب جريمة من ما !!زعيم : بيدوء اسامة

 او بااليحاء او مرباال اما ..منيا كفل
 عمى قضيت الذي انت .الناس بين تبثيا التي القذرة بتعاليمك

 .الحرب اخالقيات
 ..شئت لمن ازوجيا ..اختك عرض استر ان مستعد انا :كفاح ابو

 ..اردت ان انا اتزوجيا
 لوحش ازوجيا ان من عمي اسيل عارىا تحمل :ببرود اسامة

 ..مثمك
 يا انتبو :فقال جأشو رباطة من شيئا يستعيد ان كفاح ابو حاول

 اكثر نحن ..خطأ طريق في تمشي انت ..اسامة



 .المعركة ىذه في استمررتم ان بسيولة عميكم وسنقضي منكم
 ..النوعية ونحن االكثرية انتم :باستيزاء اسامة

 ..اقوليا كممة لكل تتنصت كنت انت ..اسامة :مدىوشا كفاح ابو
 قمراف مجرد تكن لم انت كذلك؟؟ اليس

 البداية منذ تخطط كنت .. اظن كنت كما عمياء طاعة يطيعني
 .ضدي النقالب

 عمى الدائم اصراري ان اتظن نعم :وقال بااليجاب رأسو اسامة فيز
 من كان المصفحة سيارتك في مرافقتك

 انفجار في قضوا الذين كيؤالء غبيا تظنني ام حمايتك؟ اجل
 .موكبك تتقدم التي سيارتيم

 نحن و نتفاوض دعنا .الماضي فمننس اسامة كارجو  :كفاح ابو
 تريدون ىل ..مطالبكم كل لكم لنحقق مستعدين
 قيادية؟ مناصب ..المعاشات في زيادة

 ..زعيم يا مثمك وتشرى تباع الناس كل اتظن :مستيزئا اسامة
 القضاء نستطيع اننا تعرف انت .رأسك تكبر ال :بغضب كفاح ابو

 المقاتمين من حفنة مجرد فانتم بسيولة عميكم
 .اليد اصابع عدد عددكم يتجاوز ال

 كالجن نجن ؟ مرئية غير اىدافا تحاربون وكيف :مستيزئا اسامة
 كالخفافيش نحن ..تروننا ال حيث من نراكم

 .نعود واليو الظالم من نظير



 احقادك دع ..اسامة :قمبو الى يتسمل الرعب بدأ وقد كفاح ابو
 ال ..دينةالم بمصمحة فكر .. جانبا الشخصية

 عمى بنا يتربص والخصم بيننا داخمية بحرب نقوم ان يجوز
 ..االبواب

 ممن ولكن ..الخصم الى بندقيتو يوجو ممن انال ال انا :اسامة
 انا ..االوامر ألجل الداخل الى يوجييا ان يستعد

 ابناء وينيب ويسرق يقتل ممن ولكن الشريف المقاتل من انال ال
 .الخوات عمييم ويفرض شعبو

 لالموال نحتاج نحن :بقولو الفظاعات ىذه يبرر ان كفاح ابو فحاول
 ليست ىذه ..التنظيم تمويل الجل اسامة يا

 انيا بل ال فقال لمدين اسامة ميل تذكر ثم ..ضرائب انيا ..خوات
 حمايتيم اجل من نأخذىا ..امواليم زكاة

 رقيالش المحور دول ومن االشقاء من تتمقوىا التي االموال :اسامة
 ىذه تأخذون انتم ..التنظيم لتمويل كافية

 والكافيار البحر وثمار القريدس تأكمون انتم ..جيوبكم الى االموال
 في ويقف الجوع من شعبنا يتضور فيما

 .الغني؟؟ الى الفقير من تاخذىا التي ىذه زكاة أي ..الخبز طوابير
 استنفذ ان بعد المعركة خسر انو وادرك كفاح ابو يد في اسقط وىنا

 شجاعتو من شيئا فاسترجع اوراقو جميع
 تبحث مثالي انسان انت ..ىذا من اكثر اجادل لن .حسنا :وقال

 بي؟؟ تفعل ان تريد ماذا .الفاضمة المدينة عن



 من المزيد عمي وفر ارجوك ولكن ىذا افعل تقتمني؟؟ ان اتريد
 كيف نعرف لم نحن ..تمك الطوباوية مواعظك

 ..دمسعو  الشيخ من تخمصنا
 الريس مع وضعتني انك اشكرك اني اتعرف .اقتمك لن ال : اسامة

 استاذي :بتيكم اردف ثم ..صقر ابي
 كانت االحيان من كثير في .. فضمو انسى لن الذي الروحي

 ..القنص طرائد من وخالية ىادئة التماس خطوط
 تطل ..حذرة الجرذان كانت ..الجرذان اصطاد ان عممني لقد

 ..العدو غياب الى انست نفا ..اوال رؤوسيا
 خرجت ..اليدوء الى اكثر انست فان ..قميمة لمسافة خرجت

 انا ..عني مختمفا صقر ابو كان ..اطول لمسافات
 الضربات احب كنت ..يخرج ان ما الجرذ اصطاد ان احب كنت

 ابو اما ..تماما الرأس في ..الدقيقة السريعة
 ان":عمي يردد كان ..ءوالدىا االغواء فنون في استاذا كان فقد صقر

 الوقت؟؟ بقية في اسمتع فبم ..مثمك قتمتو
 من بالخوف اشعره ان ..الجرذ اترصد ان الحياة ىذه في لذتي ان

 اجعل ان ..ستصيبو ومتى الطمقة ستأتي اين
 اصبتو ..خوفو ونسي واطمأن خرج اذا حتى ..دائم ذعر في حياتو

 نيمو من فقط خطوتين وقبل القاتمة بالطمقة
 "..زوزو بندقيتي مرمى من والخروج ريتولح



 اخرج :ببرود اسامة تابع فيما ..شيئا يفقو ال وىو كفاح ابو انصت
 الى عد.. تنظيمك الى عد ..كفاح ابا يا

 ..بعد وقتك يحن لم ..فترا وفترا ..شبرا شبرا اعرفيا التي ..زواريبك
 الحاجز عمى قتمى

 مستشفى الى مونق اقتضت خطيرة مرحمة رأفت السيد مرض ودخل
 ىذه في ما ورغم الرئيسي، العاصمة

 ىناك الى والدىا ترافق ان عمى عبير اصرت فقد مخاطر من الرحمة
 ابو جارىم يقودىا تاكسي سيارة فاستقال

 عمى ابييا رأس واسندت الخمف في عبير جمست حيث شريف
 جنح تحت التاكسي سيارة وانطمقت حجرىا،

 الميميشات حواجز تخطي رمالمخض سائقيا حاول حيث الظالم
 بخبرتو مستعينا الطريق ارجاء عمى المتناثرة

 ينجح فمم السفن تشتيي ال بما الرياح تجري لكن .المجال ىذا في
 حاجز حول االلتفاف في شريف ابو السيد

 فاضطر .الطريق جانب عمى الوطنية الجبية اقامتو طيار ميميشيا
 المسمحون يطمق ان خشية سيارتو يوقف ان

 ..النار
 النزول عمى السائق واجبرا وئيدة بخطوات السيارة من مسمحان تقدم

 ال ارجوكم " متوسال ليم فقال ، منيا
 "مسالمون قوم نحن تؤذونا



 القديس من تصريح معي انظروا" قائال ممزقة ورقة جيبو من واخرج
 كنت لقد ..المرور لي يسمح نفسو

 "الدراسة ايام في لو صديقا
 يعد لم ..صالحيتيا انتيت" قائال مزقيا ثم الورقة لىا الطويل ونظر

 الى بيده واشار" ..ىذا اال وبينكم بيننا
 ..الذبح اشارة عنقو

 عميكم" وقال وجيو في ووبصق الركوع عمى واجبره برجمو ركمو ثم
 كمكم ..قرفكم من يخمصنا اهلل ..المعنة

 تعودوا ال لماذا ..عميكم قميل الموت ان بل ال ..الموت تستحقون
 الكالب اييا منيا جئتم التي الصحراء الى

 "البمد؟؟ ىذا لنا وتتركوا االنجاس؟؟
 ىذه من نحن :متوسال وقال جيبنو عن البصقة شريف ابو مسح

 ..مسالمين نحن ارجوكم ..جد عن ابا البالد
 في تخبىء ماذا ..ىذا تقولون كمكم :وقال عنقو عمى الطويل فداس

 ..اخبرني ..ىا القذر؟؟ اييا السيارة
 تركنيا ان تريد ممغومة السيارة ىذه لعل ام صورايخ؟؟ ام متفجرات

 احيائنا؟؟ احد في
 ..ممنوع شيء اي معي ليس ارجوكم :اخرى مرة متوسال شريف ابو

 فقط معي اردتم ان السيارة فتشوا
 .الحال في العاصمة الى نقمو وينبغي حرجة حالة في مريض



 وجو ورأى الخمفي السيارة مقعد ىعم الضوء القصير المسمح فسمط
 من فبيت ..نورا يشع محجبة جميمة فتاة

 غاية في فتاة اال ارى ال انا مريض؟؟ :لصديقو وقال جماليا
 انيا ليرى قميال المصباح انزل انو ثم ..الجمال

 .الشديد اليزال عميو بدا رجل رأس حضنيا عمى تضع
 ىذه في يحتضر رجل ىناك ..حق معو لكن" لصاحبو فقال

 "..السيارة
 ليأخذ رفيقو غمز ان بعد شريف ابي عن رجمو ورفع الطويل فتقدم

 من عبير وامسك عنوة الباب وفتح مكانو
 وجو في نظر ثم ..كتفيا يخمع كاد حتى بقسوة خارجا وشدىا يدىا

 تحتضر دمت ما" وقال بمتعن رأفت السيد
 بيقين رأفت فأجابو "..موتك في نعجل ان لنا تسمح ال فمم السيد اييا

 وال ساعة يستأخرون ال أجميم جاء فإذا"
 ".يستقدمون

 مسجد في اننا اتظن ..القذر اييا" وقال الطويل المسمح غضب فثار
 لندك وشرفي مواعظك؟؟ عمينا تمقي حتى

 منيا سنجعل بل ال ..والغربان لمبوم موئال تصبح حتى مآذنكم كل
 كما لبيائمنا زرائبا و لخيولنا اصطبالت

 "اجدادنا فعل
 إال يضروكم لن " بثقة ولكن متحشرج بنفس رأفت السيد فاجاب

 " ...أذى



 قائال رقبتو عمى يديو ووضع رأفت السيد بقميص المسمح فامسك
 بجمد واكفنك ىاتين العاريتين بيدي ساقتمك"

 والخمر العذارى جنة ..جنتكم الى الدخول من تحرم حتى خنزير
 "..والغممان

 الى ينظر ال اهلل ان "وقال صفراء ابتسامة رأفت السيد فابتسم
 ".اعمالنا الى بل اجسادنا

 انو" وقال صديقو الى فالتفت اعصابو وفقد غضبا الطويل واستشاط
 التفت ثم " ..الشجاعة يدعي انو ..يستفزني

 عمى سيحافظ كيف لنرى ..اقتمو لن اتعرف؟؟" وقال عيبر الى
 "..عينيو امام ابنتو اغتصبنا ان جأشو رباطة

 ..الحد ىذا الى ليس صديقي يا ال" وقال القصير اعترض وىنا
 ..نعم ونذبح نقتل ..اخالقيات ليا الحرب حتى

 وقال بشفقة عبير الى نظر انو ثم ..الناس اعراض ننتيك ال لكن
 ترسميا كما مريم العذراء تشبو ىي ثم"

 "..ايقوناتنا
 انواك لو ..ويسوع مريم من دعك" وقال بقسوة الطويل فصرخ

 االنجاس ىؤالء من لخمصونا ..حقا موجودين
 "..الداخل من عاىرات كمين ..الوديع منظرىا يغرنك ال ..زمن منذ

 ضربيا انو اال المسمح قبضة من والتممص المقاومة عبير حاولت
 وانيارت قواىا فخارت قوية ضربة بكفو



 ستحافظ كيف ارني" وقال رأفت السيد عيني في نظر ثم ..ارضا
 مني سيخمصيا من النذل؟؟ اييا رفكش عمى

 "اآلن؟؟
 بنظرة نظرتو عمى يرد المحتضر المريض ىذا ان يرى ان وىالو

 وقال الرعب قمبو في ادخمت كالصقر حادة
 "..الفاسق اييا بسوء تمسيا لن ..يدك من سيخمصيا وربك ربي"

 ثانية في صريعا ارضا يسقط الطويل المسمح لرؤية الجميع ودىش
 احدث حيث ثانيتين بعد يرالقص ويمحقو

 ..ىائال دويا االمامي السيارة زجاج عمى وقوعو
 ان قبل مسرعا فييا وانطمق السيارة في شريف ابو ركب الفور وعمى

 في وشرع المسمحين سائر يأتي
 فيما "..منيم انقذنا العالمين رب ..معجزة انيا" كالطفل الصراخ

 وقالت صدرىا الى ابييا رأس عبير ضمت
 " ..ابت يا يقينك يل ليت"

 احد عمى مسيحية فتاة ما يوما انقذت لقد" بثقة ابوىا فاجابيا
 ليضيعني اهلل كان فما مماثل مصير من حواجزنا

 .النوم من سنة واخذتو انيكو التعب ان ثم "..
 يترجل الفارس

 دائم كان فقد ذلك ومع االخيرة؛ مراحمو رأفت السيد مرض ودخل
 أحب إذا" المأثورة عباراتو ويردد االبتسام



 اآلالم رغم عمى "ويطيره سيئاتو عنو ليكفر بالمرض ابتاله عبدا اهلل
 رأفت السيد يكن فمم تنتابو التي المبرحة

 وال يكل ال كالجبل وعامال ومجاىدا مثابرا كان بل ألحد يشكوىا؛
 عاتية كانت ميما ريح ألي ينحني وال يمل

 كان الريح امام صمد الذي الشامخ الجبل ىذا ولكن !!! ومدمرة
 ولو قربو بوجودىا ويشعر رقيقة لنسمة ينحني

 شيء أي عبير عن رأفت السيد يخف فمم امياال عنو بعيدة كانت
 ان مرة وحدث ..معو تفعل كانت كما تماما

 ىذا عبير فييا ترى مرة أول فكانت اماميا، األلم نوبات فاجأتو
 ...صغير كطفل ويبكي يتموى الجميل العمالق

 "قول إال يردد ال وىو عينيو، من تنيمر دموعو ترى مرة ولوال
 بكل لنا أغفر الميم العظيم العمي اهلل أستغفر

 الصفح عنا واصفح الكريم العفو عنا وأعفو وذنوبنا معاصينا الم ذرة
 مع تقطعا تزداد عبارات "..الجميل

 مىوع متقطعة األلم نوبات وكانت .ابدا تتوقف ال ولكنيا األلم ازدياد
 ولكن االمر بادىء في متباعدة فترات

 ان يدركون رأفت السيد من المقربون فبدأ ... تتسارع وتيرتيا بدأت
 !!!!!!!!! النياية بداية ىذه

 تحت لونو وشحب وزنو من الكثير لفقدان رأفت السيد تعرض لقد
 جسده في يسري الذي المرض تأثير



 المفضمة جريدتو رأيق أن يستطيع يعد ولم اليشيم، في النار سريان
 بمصحفو يمسك أن يستطيع يعد ولم يوميا

 في عبير فبدأت يوميا، والعشاء الفجر صالة بعد تعود كما فيو ليقرأ
 بو يختص ما كل عمى والعمل مالزمتو

 الشخصية بنظافتو االىتمام او األدوية مواعيد ىذا كان سواء
 عميو يدخل أن يطيق يكن لم إذ حجرتو وتنظيف

 أبنائيا بتربية مشغولة نادية السيدة وكانت !!غيرىا ىكذا اهير  أو أحد
 والدىا خدمة شرف البكر لبنتيا فتركت

 أن االطمئنان لمجرد آلخر آن من إشرافيا تحت راحتو عمى والعمل
 ما وكثيرا !!! يرام ما عمى تمشي األمور

 وىو ذقنو لو تحمق أو الناعم شعره لو لتمشط تجمس عبير كانت
 يشكوا ال وىادئ وديع صغير كطفل مستسمم

 وىناك ىنا من األحداث لو تقرأ كانت ..عرضا آلمتو لو حتى أبدا
 واقفة تيب أن وبمجرد ويبتسم، فيستمع

 وضميني رأسي تحت يديك ضعي بل وحدي؛ تتركيني ال ليا يقول
 ترحمين عندما بالبرد أشعر إني إليك،

 ينام حيث رأسو تحت يدىا وتضع لصدرىا لتضمو إليو تيرع فكانت
 يخفف أن اهلل وتدعو تبكي وىي لساعات

 !!! عنو
 يعد لم البيت ألن المستشفى إلى ذىابو من بد ال وكان األلم، وازداد

 مع تتناوب األم وكانت لرعايتو، صالحا



 وال غيرىا، أحد مع يرتاح يعد لم أنو ليا فأسر رعايتو عمى أبنتيا
 ليا يقول فكان لذا غيرىا، معو يبقى أن يريد

 الخزانة في أختبئي الزائرين بإخراج تيم المستشفى إدارة كانت عندما
 يضحكان و معي؛ لتظمي يروك ال حتى

 الذي القرآن ويسمعيا يسبحان الميل يقضيان ثم ..اطفال كأنيم سويا
 ؛ اخطأ لو لو تصحح حتى يحفظو

 وبعد بو، مرا جميل شئ وكل والمراىقة الطفولة ايام سوية ويتذاكران
 وكأنيا فتحتضنو يدييا بين ينام نكا ذلك

 والتغمب المرض مكافحة في يستمر أن يستطيع حتى بأنفاسيا تغذيو
 !!! عميو

 انو لدرجة ..غريب بنشاط والدىا تحمى االخير اليوم صباح وفي
 عمى بنفسو فطوره وتناول الجموس استطاع

 وداخميا خيرا عبير تفاءلت ..النظير منقطعة وبشيية عادة غير
 ويعود صحتو تتحسن ان مرة الول االمل

 ان عبير تدر ولم االمل؛ من بقشة يتمسك فالغريق كان؛ كما معافى
 وكأنو الروح؛ حالوة من ىو ىذا نشاطو

 بدأ اذ ىذه؛ النشاط فترة تطل ولم .الفانية الدنيا ىذه يودع ان يريد
 فناداىا ..الظييرة فترة في مجددا ينتكس

 الكالم عن يثقل لسانو وبدأ رىاصد عمى رأسو واسند منو لتقترب
 ..عميو تفيم فمم ما اشارة باصبعو ليا فاومأ



 ابييا طمب الفتاة واستغربت "..قصة لي ارو" وقال نفسو فجاىد
 ..االمر ىذا منيا يطمب مرة اول فيذه ..ىذا

 ..طمبو ترفض ان تستطع لم لكنيا
 ميااس حموة اميرة ىناك كان ..الزمان قديم في ..كان ما يا كان"

 ..يدىا لطمب يتنافسون الفرسان وكان ..عبير
 ترى كالجبل شامخ فارس ..آخر برجل معمقا قمبيا كان عبير لكن

 خنقتيا ثم "..الحنون والدىا صورة عينيو في
 تندمل لم الذي القديم الحب والم والدىا مرض وعبء العبرات

 الى ابييا رأس وضمت فتوقفت بعد، جروحو
 يمفظ شيقة يشيق و يبتسم فرأتو وجيو في نظرت ثم بقوة صدرىا

 ظالل وظمت ..االخيرة انفاسو فييا
 فضمتو ..البدر ليمة كالقمر االبيض وجيو عمى مرتسمة االبتسامة

 اييا ال" وتمتمت صدرىا الى اخيرة ضمة
 اجيشت ثم الطاىر جبينو وقبمت "..االن وحدي تتركني ال ..الفارس

 .الوعي عن غابت حتى بالبكاء
 الفريقيا اشواق

 البمد ىذا جنسية عمى الحصول اجراءات في بجدية حسام سار
 والسنون واالشير االيام ومضت ..االوروبي

 اكد كما القريب االفق في الجنسية عمى الحصول موعد اصبح حتى
 الحكومية، العمل دوائر في اصدقاؤه لو



 ان يخبره بيتو في حسام ىاتف رن حتى ايام اال ىي ما وبالفعل
 مسألة اصبحت الجنسية عمى الحصول مسألة

 الى حسام فذىب .روتينية قانونية اجراءات الى اال تحتاج وال ايام
 شيور لمدة تركو الذي المجاور المسجد

 القرآن يجود انسان صوت ىناك سمعو ولفت .الشكر صالة ليصمي
 شاب ىو فاذا منو فاقترب فيو يتعتع ولكن

 بحيث االنف وافطس عرالش اجعد البشرة داكن العمر مقتبل في
 ..االفريقية البمدان احد من انو شكمو يوحي
 االخ؟ اسم ما :باالنجميزية وسألو حسام تقدم

 عن افترت واسعة ابتسامة يبتسم وىو وقال المصحف الشاب اغمق
 .كوتونو دنجوا :بيضاء اسنان

 كذلك؟ اليس افريقيا مياجري من انت :حسام
 اين؟؟ من وانت ..افريقيا من دادياج لكن ..ىنا ولدت انا ال :دنجوا

 ينتمي اين الى نسي وكانو متوقع انو مع حسام السؤال ىذا وفاجىء
 الشرق من انا انا؟؟" : فقال جاء اين ومن

 بالتحديد بمده يعرف لن الشاب ىذا ان ليقينو "..االوسط
 اي من حقا؟؟ :وجيو عمى مضيئة ابتسامة وارتسمت دنجوا فدىش

 بيت من ام اهلل باركيا لتيا الشام بالد ؟ بمد
 نفسو؟؟ الوحي ميبط من لربما ام المقدس؟؟

 لم االسماء ىذه ..االسالم في اخي :وقال بأسى رأسو حسام فيز
 ثم .بالدنا االستعمار قسم لقد ..موجودة تعد



 :فسأل ..امر الى تنبو
 ىل ..فيو اراك اكن ولم سنوات منذ دوريا المسجد ازور كنت لكني"

 "اخرى؟؟ ةمنطق في كنت
 الى رجعت ولكني زمن منذ المنطقة ىذه سكان من ان ال :دنجوا

 ...حديثا االسالم
 الدين؟؟ ىذا عن وارتددت مسمما كنت ىل رجعت؟؟ :حسام

 مسممين؟؟ كمنا نولد اال الفطرة؟؟ عمى كمنا نولد اال ..بالطبع :دنجوا
 ..صاح يا ايماني من اقوى ايمانك ان ..صدقت :شديد بتأثر حسام
 من ىار جرف شفا عمى كان فقير عبد اال انا ما هلل، حاش :دنجوا

 والحمدهلل .برحمتو اهلل تغمده ان لوال النار
 ما ليعممني األولى االسالم ارض من برجل التقي ان الى ىداني ان

 ..ديني من جيمت
 اال لي اسمح لكن ..اخي يا فيك اهلل بارك :عيناه دمعت وقد حسام

 انت ..فصاعدا ناآل من دنجوا اناديك
 ..اهلل رسول صاحب الحبشي ببالل تيمنا ..بالل

 يديو يقبل كاد انو حتى حسام وشكر االسم بيذا كثيرا دنجوا سر
 لمعت حتى عينيو من غزيرا الدمع وانيمر

 ...المسجد فوانيس اضواء انعكاس تحت السوداويين وجنتاه
 مستغربا؟؟ حسام سأل بالل؟؟ اخ يبكيك ماذا

 "..مشتاق" متيدج صوتب دنجوا قال
 الىمك؟؟ لمن؟؟ مشتاق :حسام



 ..وأخوتي الىمي مشتاق ..نعم :دنجوا
 بل اعتزاليم عمى يجبرك لم االسالم .. تزورىم ان بامكانك :حسام

 ..فحسب عقيدتيم اعتزال
 واخوتي اىمي ..بأىمي ليسوا ىؤالء ..قصدت ىؤالء ما :دنجوا

 ..الطاىرة ارضكم في المجاىدون ىم واحبائي
 تحت المحاصرون اخوتي ىم ..الحرام اهلل بيت في الحجاج ىم

 لحظة البكاء عن توقف ثم ..االحتالل نيران
 اعرف انا معك؟؟ تاخذني ممكن" االمل من بريق داخمو وقد وقال

 ..ارضك الى تعود ان صبرا تطيق ال انك
 "..معك خذني

 ..ماىر حداد انا" بحماس دنجوا فتابع "القبور صمت" حسام صمت
 وجو عمى مكان اي في اعمل ان استطيع

 نطق ثم صمتو عمى حسام ظل "..معك خذني ارجوك ..االرض
 الذي بالرجل لست انا" :وقال اخيرا الجوىرة
 .دنجوا دىشة وسط وانسحب "تظنو

 الوطن الى العودة
 ليقسم حسام وذىب سنين اربع منذ المنتظر الموعود اليوم وجاء

 فيو يقيم الذي وبياالور  لمبمد الوالء يمين عمى
 معو واصطحب .الجنسية عمى حصولو مسمسل في خطوة كآخر

 الفرح من تطير كادت التي كريستين زوجتو



 مركزه تحسن من ىذا سيجره وما الجنسية عمى زوجيا لحصول
 ان حسام من القاضي وطمب .االجتماعي

 ولكن يده حسام مد ..لمدولة بالوالء ويقسم الدستور عمى يده يضع
 ودىش .بالقسم ينطق ان وابى انعقد لسانو

 حسام ان وظن مرة الول يواجيو الذي الغريب الموقف ليذا القاضي
 وتناولت ..االعياء من يعاني او مريض

 التقاط عمى زوجيا تساعد لعميا الساقي من ماء كوب كريستين
 كممات غيرت لقد ..فائدة بدون لكن انفاسو

 .القديم حسام في الروح بعثت اوباالحرى االبد الى حسام دنجوا
 تحاول خمفو تجري كريستين وزوجتو القنصمية مبنى حسام غادر

 الى حسام وصل .فائدة دون بالعودة اقناعو
 ...سنعود :لكريستين وقال ..حقائبو حزم في وشرع منزلو

 اين؟؟ الى ستعود؟؟ : بغضب كريستين
 ..موطني الى :حسام

 ىذا ..حسام يا اسمع ؟والويالت؟ الحرب ارض الى تعود :كريستين
 من الموضوع ىذا نحسم الم ..موطنك

 قبل؟؟
 فضيمة؟؟ الخطأ عن والتراجع مخطئا كنت :حسام

 ..عني لتتخمى مستعد انت اذن :كريستين
 الى زوجيا تمحق عرفنا في المراة ..عني تتخمين التي انت :حسام

 ..مكان أي



 الى يتاخذن انت مكان؟؟ أي الى تأخذني ال انت لكن :كريستين
 ..الجحيم

 يا كريستين يا اسمعي ..الغربة جنة وال الوطن جحيم :حسام
 ثم ومن التعمم البالد ىذه الى جئت انا ..حبيبتي

 غرتني لكن ..االصل في مؤقتة كانت اقامتي ..بمدي وافيد اعود
 العمران ىذا ..الزائفة الحضارة ىذه

 وال ىنا والشانزليزي قصور ادخل انا ..الروح من الخالي المتطور
 كالعجوز منمقة فارغة ابنية اال ارى

 المتواضع الرحمة مسجد من القصور ىذه اين ..المتبرجة الشمطاء
 واشعر فيو اصمي كنت فيو؟؟ نشأت الذي

 ..بالمصمين تحيط المالئكة اجنحة بحفيف
 ناجح ميندس انت ..والرىبان النساك مثل تكممني ال :كريستين

 ..البمد ىذا في مستقبمك وبنيت
 دنجوا كان اذا ..لو مستقبل ال ماضيو ينسى من :حسام قاطعيا

 ألرض مشتاقا حديثا االسالم اعتنق الذي
 ان ..حبيبتي يا كريستين ليا؟؟ مشتاقا انا اكون ال فكيف االسالم

 تخافين؟؟ فمم معي كنت
 بكل اضحي اني لدرجة ليس ولكن احبك انا حسام يا ال :كريستين

 بطموحي اضحي لن ..اجمك من شي
 ..اصدقائي و وبحياتي



 ثالث خيار ال انو اخشى ..مشروطا يكون ال الحب :بصرامة حسام
 واما معك تعودي اما ..الموضوع ىذا في

 ..بالمعروف دخمنا كما بالمعروف ننفصل
 بالطالق تيددني انت .. النذل اييا :وصرخت بشدة كريستين ثارت

 قومي؟؟ بني اكابر عمى فضمتك الذي انا و
 وطنكم مثل ليس ىنا حبيبي؛ يا اسمع ..شيء ال من صنعتك انا

 الحق لي فانا الطالق تريد كت ان ..وتقاليدكم
 ..تممك ما نصف في

 انا ..كمو خذيو" وقال حقائبو آخر حسام حزم كريستين دىشة ووسط
 االرض ىذه في مالي كل يكون ان آمن ال

 يموي ال انصرف ثم "بيا وخضت اال شبية اترك فمم ..حرام من
 ...شيء عمى
 المكسور القمب

 تستطع لم والذي شعبنا مواصفات في الوحيد االيجابي الشيء لعل
 ىو المواصفات كسائر تمسحو ان الحرب

 اصيب وقد المواطن ترى ان غريبا يكن فمم .بارضو وتمسكو تفاؤلو
 التالي اليوم في يعود بصاروخ بيتو

 حسام عمى صعبا كني لم لذا .االمكانيات من لو تيسر بما ليرممو
 وعاد الخارج في اليندسة دراسة اتم الذي

 شركات احدى في محترمة وظيفة يجد ان وطنو الى الوفاض خالي
 قدميو ثبت ان بمجرد انو ثم .المقاوالت



 كانت عبير ان وصودف ...باالرتباط جديا يفكر بدأ االرض عمى
 جامعة في المحاسبة دراسة لتوىا انيت قد

 فييا عمل التي الشركة نفس في حسابات ديرةكم وتوظفت محمية
 ان العمل ظروف عمييما وفرضت .حسام

 خاصة حسام نفس في قديم اعجاب الى الحرارة اعاد مما كثيرا يمتقيا
 عبير طمة في شيئا يغير لم العمر وان

 باعجاب عممو ومع .ونضوجا وفتنة رونقا زادىا انو سوى الجميمة
 حسام ثرآ فقد بعبير اسامة العمر صديق

 حياة طبيعة ان يعرف وانو خاصة الموضوع ىذا يتجاىل ان
 من تمنعو يعيشيا التي مستقرة الغير المحارب

 اسامة غضب يثور ان المتوقع من وكان .بالزواج التفكير مجرد
 ان اال .. لو المعنوية صديقو لخيانة وغيرتو

 وسالد آثر انو لدرجة حسام واحب عبير احب فقد واقعيا كان اسامة
 فمم ..سوية سعادتيما اجل من قمبو عمى

 تطوع بل لعبير ليتقدم االخضر الضوء حسام يعطي بان فقط يكتف
 عمى الحصول في مساعدتو في ايضا

 .قمبيا
 ابدا يفوت يكن فمم الدائمة السرية وتنقالتو اسامة مشاغل كل رغم

 حسام عمره بصديق لالجتماع فرصة ادنى
 اطراف معو ويتجاذب ينتظر ال حيث من عميو ييبط كان حيث

 السرية المسائية لقاءاتيم احدى وفي .الحديث



 اتقدم كيف اسامة؟؟ يا رأيك ما :حسام فقال وتناجيا الرجالن تسامر
 مؤدبة؟؟ بطريقة ليا

 وتعرف متزوجا كنت الذي انت تسألني؟؟ انت :مبتسما اسامة قال
 النساء؟؟ تفكر كيف

 الفتاة ىناك ..والغربيات قياتالشر  البنات بين اسامة يا شاسع بون
 ىذا حسام قال ..عميك نفسيا تعرض

 ..سويا وضحكا
 ..ارتجاليا الموضوع اترك طبيعيا؟؟ تكون ال لم :برفق اسامة فقال
 كانت ولكنيا الموضوع معيا افتح ان مرات عدة في حاولت :حسام

 ..اعجبيا ال ربما ..تماما تتجاىمني
 و حيية و خجولة عبير ان رفتع انت لكن .. حسام يا ال :اسامة

 ان اال رجل باي يفكر ال الذي النوع من ىي
 تأخذ ان ؟؟ منيا تتوقع ماذا ..الممتزمات الفتيات كسائر ليا تقدم

 ..االولى الخطوة ىي
 ..اإلحراج ىذا من لتريحني كانت ..ليت يا : وقال حسام فضحك

 ترفضك؟؟ ان تخاف ىل تخاف؟ ومم :لسمة
 من اخاف ..بي تقبل ان اخاف ..ترفضني نا اخاف :يتنيد حسام

 ..شيء كل
 بك؟ تقبل ان تخاف :باستغراب اسامة

 عمى القادر الشخص لست لعمي ...بيا اليق ال لعمي :حسام
 .اسعادىا



 اذن؟؟ عني تقول وماذا ..محترم ميندس انت ىذا؟؟ تقول لم :اسامة
 ..البعض بنظر مجرم .عادي مقاتل مجرد

 ..االعمى مثالي زلت وما كنت انت ..فسكن عن ىذا تقل ال :حسام
 ال قداسة عمي تضفي انت ..حسام يا فيك يبارك اهلل :اسامة

 ذلك اعد لم .. حسام يا تغيرت لقد ..استحقيا
 ثم ..كثر ضحايا دماء عنقي في ..عيدتو الذي النظيف االنسان

 "..ابرياء منيم وكثير" وقال لوىمة صمت
 بيا؟؟ تؤمن تعد لم كنت ان ميشياتالمي تترك ال لم .. اسامة :حسام
 انا ؟؟ شعوري لك اصف كيف اتعرف ..حسام يا اعرف ال :اسامة

 انيا اعرف ..المخدارت كمدمن اني اشعر
 في تسري القتال دماء ..عنيا التوقف استطيع ال ذلك ومع تضرني

 حسام؟؟ يا اتفيمني . .عروقي
 ممكن ..بظروفك ادرى انت لك؟؟ اقول ان استطيع وماذا :حسام

 ..بالموضوع افاتحيا كيف عبير؟؟ الى نعود
 بصوت وقال ذكرياتو شريط يسترجع وكأنو البعيد الى اسامة فنظر

 يا اسمعي :الحزن مرارة نبراتو عمى بدت
 ان ما فيك اعجبت لقد ..لك سأقولو ما تصدقي لن ربما ..عبير

 الفتاة كنت ..اراك ان قبل حتى بل ..رأيتك
 عند الكتشف مخيمتي في صورتيا ورسمت بيا حممت طالما التي

 وان الخيال من اجمل الحقيقة ان رؤيتك



 النظر اختمس كنت لفترات ...الخالق ابداع امام باىتة ريشتي الوان
 بالنفور حتى او بالالمباالة واتظاىر اليك

 من كل ان اعرف انا ... نفور وحمم تشتعل براكين داخمي في ولكن
 في رقواغ ىم لكن بك اعجب الصف في

 ىاموا ..منيما يشع الذي بالذكاء غرقت وانا عينيك بحر زرقة
 بنور ىمت وانا واستدارتو وجيك ببياض

 صوتك موسيقى اطربتيم ىم .. منو يشع الذي والتقوى االيمان
 التي العميقة لممعاني اطرب كنت وانا الشجي

 ..االنثى فيك ارى ان قبل االنسان فيك رأيت انا ..كمماتك تحمميا
 الى انظر ان قبل وايمانك عقمك الى ونظرت

 اسامة تابع ثم .مفاتنك من يحجب ان المتقن حجابك يستطع لم ما
 عبير يا سامحيني" : بالتيدج بدأ قد وصوتو

 اتمذد ..ساديا جمفا مغرورا فتى مضى فيما كنت ..بحقك اخطأت ان
 من انتقم كنت .. يتعذب حولي من برؤية

 العبرات تخنقو ان قبل اسامة صمت ثم " ..نفسي من حتى الكل
 ليتكمم شيئا يجد لم الذي حسام ذىول وسط

 بكثير اكبر ىي عبير نحو اسامة مشاعر ان واضحا بدا فقد ..بو
 .لمجميع يتييأ كان مما

 "نعم" اغمى
 بيا اىتمامو تالحظ وبدأت محبوبتو من حسام تقرب فشيئا وشيئا

 تشعر لم لذيذ بشعور االخرى ىي فشعرت



 ما كل حسام تعميم اسامة وتولى المدرسة، ايام منذ قبل من مثمو
 مجيود؛ اي بذل دون الحبيبة من لمتقرب ينفعو

 كنور صافيا حسام فيأخذه صدره في يجيش بما فقط يتكمم كان بل
 فشيئا وشيئا .فضة من طبق عمى الشمس

 فييا اطمئن التي المحظة جاءت حتى استاذه من يتعمم التمميذ بدأ
 وحيدا يحمق فتركو تمميذه نباىة مىع االستاذ

 وسحرا معسوال كالما حسام مشاعر وفاضت .الحب فضاء في
 باتت حتى يوم بعد يوما اليو عبير جذب

 وفاتحيا اليوم ىذا وجاء .باليا ويريح بالموضوع يفاتحيا ان تتحرق
 كافيتريا في بالموضوع اخيرا حسام

 بالدموع عينيا رقتواغرو  الدنيا في فتاة اسعد انيا فشعرت الشركة
 حياة في "نعم" واعذب اجمل تقول وىي

 .بنت اي
 اكثر؛ البعض بعضيما عمى ليتعرفان بيتيا في يزورىا حسام وبدأ

 التفاىم مدى فشيئا شيئا يكتشفان وكانا
 حفل في الخطوبة وتمت يجمعيما الذي العاطفي واالنسجام الفكري

 مرحمة وبدات فقط االىل حضره متواضع
 ....الشابين حياة من جديدة

 بمكر حسام قال لك؟ اشتاق كما الي تشتاقين ىل ترى يا
 ربما :الخجل من خدودىا احمرت وقد عبير فاجابت



 نعم اما شعوره؟؟ االنسان يدرك اال الربما؟؟ ىذه تعني ماذا :مستغربا
 ..ال واما

 اال ارجوك القوليا قواي كل استجمعت لقد باستحياء عبير قالت
 في بنت انا ..ذلك من اكثر عمي تضغط

 ..النياية
 تفيضين امرأة انت ..احببتك وليذا .. بنت انك اعرف انا :حسام

 لبعض بالنسبة االنوثة تكون قد ..انوثة
 فيي لي بالنسبة اما ..وانحناءات تكويرات او جسد تضاريس الرجال

 الدافئة واالبتسامة العذب الصوت ىذا
 .اليادىء والحياء

 وما "الحياء يشوبيا ونبرة دافئة وابتسامة بعذ بصوت عبير فقالت
 الثالثة االسمحة ىذه استعمل ان رأيك

 ضدك؟؟
 يحيط سالح امام الدفاع يستطيع احد فال الغمبة لك تكون آه :حسام

 .وجوا وبحرا برا بو
 ..حقا لبق مجامل انت :عبير

 بو اشعر وعندما بو اشعر ما اال اقول ال انا :حسام
 يدييا بين دمية ضفائر تجدل وراحت اءاستحي عمى عبير صمتت

 شعرك؟؟ لون ما فكرة عمى :حسام فسأليا
 قرارك؟؟ في ىذا يغير تعرف؟؟ىل ان ييمك ولم :عبير



 لطالما لكن الدرجة؟ ليذه سطحيا تظنيني وىل بالطبع ال :حسام
 ذلك؟ عن صفي في الشباب تساءل

 منيم؟ كنت وانت :باستغراب عبير قالت
 وكنا .. اسامة شمة من كنت اني تعرفين انت ..ال بالطبع ال :حسام

 ..ممتزمين
 ..امامي المتعجرف ىذا اسم تذكر ال ارجوك :عبير

 مظيره خمف ويخفي طيب انو واهلل عبير يا عميو تقسي ال :حسام
 ..بريء طفل قمب الخشن

 لي الطيب كالمك تعكر ال ارجوك ..نياتك وعمى الطيب انت :عبير
 كيف اتذكر اعندم يقشعر فبدني بذكره
 ..صفي بنات ويعامل يعاممني كان

 لون ما ..السؤال من تيربي ال لكن ..راحتك عمى حسنا :حسام
 شعرك؟؟

 .القران عقد بعد ستعرف : بدالل عبير قالت
 التشويق؟؟ عمى مصرة :حسام

 بالمون لك اصبغو ممكن اني تعرف اال ..لونو ييمك وماذا :عبير
 الرضيك؟؟ تحبو الذي

 لذلك؟؟ مستعدة انت ..حقا :حسام
 السيدة قالت كما مقمتي لون من اغير ان استطعت ولو :عبير

 ...لفعمت عائشة
 ..عندك غال انا الحد ىذا الى ياااه :حسام



 ....ربما :وقالت باستحياء عينييا بطرف عبير فرمقتو
 كما طبيعية تظمي ان اريدك انا ..عزيزتي يا ال :بثقة حسام فقال

 ...فيك جبنييع الذي فيذا ..انت
 قمبين عذاب

 متذرعا زفافو حفل في المشاركة عن حسام صديقو من اسامة اعتذر
 عروسو ويعرض يعرضو ان يريد ال بأنو

 ىو ىذا كان ربما ..المدينة في واحد رقم المطموب كونو لمخطر
 لم االحوال كل ففي .ال وربما الحقيقي العذر

 الى يزف الوحيد حبو ..المؤلم المشيد ىذا يتقبل ان قادرا اسامة يكن
 اعز بل ؛ رجل اي وليس غيره رجل

 ..عنده صديق
 انذار يعطينا كان وال فييا يزورنا معينة مواعيد ألسامة يكن لم

 بو لنفاجىء المنزل ندخل كنا ما فكثيرا مسبقا،
 تواتر ان لمخطر يعرضنا ان يخاف كان فقد .الردىة في ينتظرنا

 فقد ذلك ومع ..الناس امام لنا زيارتو خبر
 بدون بسرعة يخفق تراه اذ ؛ لقدومو مبكر انذار جياز قمبي كان

 يوم وفي .فييا يزورنا مرة كل قبل سبب
 ..كعادتو وصدق الزيارة ىذه قمبي توقع عبير زفاف

 الوسادة تحت ودس يده وقبل المريض والدي حجرة الى اسامة دلف
 اشتقنا واهلل :قائال المعموم الشيري المبمغ



 افضل اراك انا ..اليوم جيدة صحة في ألنك مسرور انا لخا يا لك
 ..السابقة المرة من

 من اسير انا بني؟؟ يا الصحة اين من" وقال شديدة كحة والدي فكح
 ".اسوأ الى سيء

 يا ىكذا تقل ال :قائال عمييا وشد المرتجفة خالو يد اسامة فامسك
 منيا ستقوم عابرة صيف غيمة ىذه خال

 .هللا شاء ان كالحصان
 الى توجو ثم منكسرة بعيون الي ونظر اسامة كالم والدي تجاىل

 ال" :دموعو يحبس وىو بالكالم اسامة
 ".بعدي الدنيا ىذه في غيرك ليا فميس بحنين اوصيك

 احتاج ال انا .. اهلل شاء ان عيوني في حنين ..خال يا تخف ال"
 االنفعال ارجوك؛ اآلن اىدأ ..توصية الى

 وحرص لوالدي اعددتو الذي الحساء كأس اسامة تناول ثم "..يضرك
 و بنفسو؛ بالممعقة لخالو يطعمو ان عمى

 عميو يقص راح ثم الماء وكاس الدواء حبة ناولو االنتياء بعد
 حتى الراىن الوضع وتطورات الماضي ذكريات

 .ونام غفا
 ان بمطف الي واشار اصابعو رؤوس عمى مكانو من اسامة فقام

 وقبمتو جيدا والدي طيتغ ..ايضا انا اخرج
 اسامة جمس ..الجموس حجرة في واسامة انا جمسنا ثم جبينو في

 ..شفة ببنت يتكمم ان دون مطرقا دقائق خمس



 قال ان الى .العاصفة كسرتو شجره جذع وكأنو وضعيفا ىشا لي بدا
 فترة صمت ثم " ..زفافيا اليوم" اخيرا

 اظل ان طعاست لم" فقال دموعو ويغالب قواه ليستجمع اخرى
 "تفيمني ممكن التي الوحيدة انت ..وحدي

 واالنكسار الضعف من الحالة بيذه الجبار البطل ارى ان ساءني
 اقول ماذا" :فقمت تستحقو ال فتاة اجل من

 حتى تذكرىا اتفتأ" :البييم السالم عميو يعقوب ابناء كالم لك؟؟
 "..اليالكين من تكون او حرضا تكون

 بثي اشكو انما" مثمو اال اقول وال" ميقع بايمان اسامة فاجاب
 "اهلل الى وحزني

 عندي منزلتك تعرف انت اسامة يا اعذرني ":لو وقمت عميو فثرت
 االولى المرة ولعميا ..احترمك كم وتعرف

 البنات ..كاالطفال تتصرف انت ..ىكذا ساكممك التي واالخيرة
 ببطل االرتباط يتمنين وكمين كثيرات حولك

 "الكون؟؟ ىذا في غيرىا يوجد اال بيا؟؟ تفكر افمماذ ..مثمك
 اعز الى بنفسي زوجتيا انا ..حنين" وقال قمبو الى اسامة فاشار

 ..قدرتي نياية ىذه ..بينيما وقاربت اصدقائي
 "..اممك ال ما عمى تحاسبيني فال اممك فيما قسمي ىذا

 ..نفسك تعذيب تحب انت ..بيدك األمر ..ىراء" وقمت ثورتي تابعت
 ..لكرىتيا تكرىيا ان تريد كنت لو



 ىناك يكن لم لو وحتى ..ىذا الى يدفعك منيا تصرف الف فيناك
 ولو سبب اي تتخيل ان فبإمكانك سبب اي

 النك لماذا؟؟ اتعرف ..ىذا تريد ال لكنك ..تكرىيا حتى وىميا كان
 ما انت ..تتعذب ان تحب ..عذاب غاوي

 الحمراء العصابة تضع كنت طفولتك في .االوىام في تعيش زلت
 تتخيل ان تريد اآلن ..سوبرمان انك وتتخيل

 سير ..لممحبوبة فداء نفسو يقتل الذي العاشق روميو نفسك
 زوجة بصمت يحب الذي النبيل الفارس النسموت

 ىذه ان وتدرك الواقع في ستعيش متى ..الجميا فيخدمو الممك
 يكون ان يستطيع احد ال ..خرافية الشخصيات

 ىذا من اسامة يا تستيقظ متى اتفيمني؟؟ ..احد ال ..يةالمثال بيذه
 "متى؟؟ الوىم؟؟

 ليجتو الى وعاد الصميم في قمبي اخترقت عتب نظرة الي فنظر
 الى احتاج ال انا ..يسامحك اهلل" فقال الواثقة

 يقف من الى احتاج كنت ..اعرفو تقولينو ما كل ..اآلن نصائح
 "..عني ويخفف قربي

 استطيع اعد ايضا لم انا عني؟؟ يخفف من وانا" ونزق بجنون فقمت
 "..اتحمل ان

 انت حنين،" وقال لحظة آخر في سحبيا لكنو يدي ليمسك يده فمد
 اشعر وانا ..عندي معزتك مدى تعرفين



 والدك مع وحدك مكوثك بسبب قمبك يعتصر الذي األلم بمدى
 ان باستطاعتي كان لو وصدقيني ..المريض

 لكن ..قصرت لما عنك واخفف معاناتك ىال الستمع يوميا ازورك
 ان اريد ال وانا ..مستيدف اني تعرفي انت

 "السرتي حصل ما لكم يحصل
 في ونظرت "..اسامة يا فتاة انا ..شيئا تفيم ال انت" ابكي وانا فقمت

 انت " فتابعت الحيرة فييما فرأيت عينيو
 ..اآلن وحدي اتركني ارجوك نفسي؟؟ اعذب فمم ..ابدا تفيمني لن

 " متعبة انا
 ..باالنصراف وىم "..راحتك عمى" تفارقو لم والحيرة فقال
 انا ..منك اعتذر" وقمت يرجع ان فناديتو خطأي ادركت لكني

 اطيق ال انا ..ارجوك افيمني الجمك معك اتعذب
 لم تحبيا؟؟ فمم اسامة يا تكرىك انيا ..الحالة ىذه في بطمي ارى ان

 من تتبع لم ؟ تنساىا و قمبك عمى تدوس ال
 "..يديك بين خادمة تكون ان تحمم من وتيمل بك يبالي ال

 العبارة عند سمعو توقف بل االخيرة الجممة الى البتة اسامة يمتفت لم
 يا اكرىيا كيف" مستغربا فسأل االولى

 معيا قاسيا كنت الذي انا بل ذنب؟؟ اي معي ترتكب لم حنين؟؟
 الطبيعي من ..مرات عدة وجرحتيا واىنتيا

 يعني ميميشيا رئيس اآلن واني خاصة الحين ذلك منذ مني تنفر ان
 رؤساء بقية مثل حرب مجرم



 "..الميميشيات
 السالح حممت انت ..بيم نفسك تشبو ال .مختمف انت اسامة يا ال

 وتدافع الفقراء الى تحسن انت .. اضطرارا
 التنكيل او بيم المس عمى يجرؤ احد يعد لم بفضمك ..الضعفاء عن

 االغتصاب جرائم و السرقات اختفت ..مبي
 يخاف الكل ..تقمصت الخبز طوابير ..المدينة من المافيات واختفت

 من مصير ويعرفون ..اسامة يا منك
 .. اوامرك يخالف

 كان .يحبوني ان اتمنى كنت لكن ..صدقت ..مني يخافون :اسامة
 بدون النتيجة نفس الى نصل ان بودي

 يحترمون الناس الرى واستيقظ انام لو بودي ..الترىيب استعمال
 ال ضمائرىم من بدافع والعدالة القوانين

 ..الخوف بدافع
 والناس حرب في نحن ..ستتعود الناس اسامة يا فشيئا شيئا :فاجبتو

 غدا ..االمل تفقد ال لكن ..ضياع حالة في
 وتقدرك تحبيا من وتتزوج ىذه الميل حياة وتيجر الحرب تنتيي

 الصالح عمى تربييم وبنات اوالد لك ويكون
 ..والتقوى

 لي امل آخر ضاع لقد ..تزوجت ..حنين يا تزوجت لكنيا :اسامة
 ..فييا



 ..غيرىا ترى ال انت" خافت بصوت وقمت عميقة تنييدة فتنيدت
 "كذلك؟؟ اليس

 بصمت ودعني ثم ومن افكاره بحر في غرق بل اسامة يسمعني لم
 من اليو نظرت .. بمطف الباب واطبق

 ثم الظممة ابتمعتو حتى بنظري وتتبعتو ىدى بال يمشي افذةالن
 واردد بصمت ابكي فراشي عمى ارتميت

 "..غبي"
 االفعى رأس

 الناس اعين في شعبيتو وسقوط اآلخر تمو الواحد رجالو سقوط بعد
 يشعر كفاح ابو بدأ ..محازبيو واعين

 ال ضيقة سراديب في متخفيا ايامو معظم يقضي ان واضطر بالعزلة
 اال الخمص اتباعو حتى الحد فييا يأمن

 البدء في .الميل خفافيش قبل من االستيداف دائرة في مثمو يقع من
 يمر عصيبة مرحمة مجرد انيا يظن كان

 الناس نفور ولكن قبل، من مرارا لو حصل كما يتخطاىا ثم فييا
 الذىبي عصره ان يتأكد جعمو منو التدريجي

 الزمن، من لعقود تممكو الذي العظمة جنون عن فتخمى ولى، قد
 حال ير فمم واقعي بمنظار االمور يرى وبدأ

 الستقبالو استعدادىا ابدت قد الشرقية المانيا وكانت ..اليروب اال
 عنو لتتخمى تكن لم اذ سياسي كالجىء ىناك



 ..عنيا يعرفيا التي االستخباراتية االسرار مع خاصة السيولة بيذه
 خطة لستازيا المخابرات جياز لو فاعد

 يكن ولم ..مزيف سفر بجواز المدينة مرفأ عبر سرية ىروب
 ال بمد في صعبا سفر جواز ىكذا عمى الحصول

 ..الحرب ابان وطننا مثل القانون يحكمو
 بدقة شيء كل واعد مطمقة، بسرية اليروب خطة كفاح ابو انيى

 ان اال عميو يتبق ولم ممتازة وحرفية
 عنيا يتخمى ان ليستطيع يكن لم اذ نيرفانا؛ عشيقتو معو يصطحب

 باسميا االموال من كثيرا وضع وانو خاصة
 بتيمة الدولي االنتربول قبل من مالحقتو خشية سرية حسابات في

 المقاء عمى الطرفان واتفق .االموال تبييض
 سيارة في معا يتجيان ثم ومن الميل منتصف في سري مكان في

 الجل بيا يحتفظ كفاح ابو كان مسروقة
 ابو والتقى مطمقة بانسيابية الخطة سرت وبالفعل .ما يوما تفخيخيا

 من ونزل الموعود المكان في بعشيقتو كفاح
 فوجىء السيارة الى عاد وحين ..امتعتيا حمل في ليساعدىا سيارتو

 غضبو جام عمييا فصب ..تدور ال بأنيا
 "لك؟؟ جرى ماذا ..العاىرة بنت يا عميك المعنة" وقال
 ال انا متأسف" :ابتسامة بنصف فقال شزرا نيرفانا والي فنظرت

 ثم "..المعينة السيارة ىذه اقصد ..انت اقصدك



 حتى يحاول وظل..جدوى دون ولكن يشغميا ان اخرى مرة حاول
 العجمة ليركل السيارة من وخرج يأس

 سمع غضبو غمرة وفي ..القبيحة بالشتائم السيارة عمى منياال ..بقوة
 الى تحتاج ىل" أليس الخمف من صوتا

 "مساعدة؟؟
 بحذر وسألو فجأة الظالم من خرج الي الرجل بيذا كفاح ابو فتفاجأ

 "اتيت؟؟ اين من ؟؟ انت من"
 ..متر مائة بعد عمى مبنى الى واشار ىناك المبنى حارس انا

 ..الستطمع فجئت ىنا جمبة سمعت
 يكن لم السيارة؟؟ ليذه جرى ماذا اعرف ال : بسخط كفاح ابو قال

 زوجتي الساعد توقفت حينما عطل أي بيا
... 

 ..عشيقتك :بحدة قائمة نيرفانا فقاطعتو
 عدت ثم امتعتيا حمل في :يكترث ان دون وتابع شرزا الييا فنظر

 ..المحرك يعمل فمم سيارتي الى
 االمامي الصندوق باب فتح ثم الغريب قال "اذن لي االمر دع"

 الى فانتقل عطال بو يجد فمم المحرك وتفحص
 ان يبدو" فقال مقطوعا الشرائط احد كون الى وتنبو الكيرباء شرائط

 انو ..تقمق ال ..مقطوعا شريطا عندك
 " ..دقائق في لك ساصمحو سيل امر__________



 المحرك ودار العطل الغريب اصمح حتى دقائق اال ىي ما وبالفعل
 ..جديد من

 وفتح كفاح ابو لقا لك؟؟ مكافأة تريد كم ..الشاب اييا يا لك شكرا
 رزمة واخرج معو التي الدوالرات حقيبة

 فانت كميا لك ىذه ..تفضل" قائال لمغريب واعطاىا منيا دوالر الف
 "..ورطة من انقذتني لقد ..تستحقيا

 ..الغريب قال "بكثير ىذا من ارخص شيئا اريد انا الحقيقة في"
 ..جاىز وانا الغريب؟؟ اييا لي قل تريد ماذا حقا؟؟

 اريد" الحقيقية صوتو بنبرة وقال المستعارة لحيتو و قبعتو اسامة فنزع
 السيارة من بقوة اخرجو ثم "حياتك

 ارضا وطرحو
 كيف ىنا؟؟ الى بك جاء الذي ما انت؟؟" وقال كفاح ابو جنون جن

 "عرفت؟؟
 واحتمائيا السيارة من نيرفانا خروج ان اال كممة باي اسامة يجبو لم

 الحقيقة كشف بأسامة
 ما آخر ىذا ..نيرفانا يا انت حتى" وقال كفاح ابي يد في سقطفا

 "لك فعمتو ما كل بعد تخونيني ..اتوقعو كنت
 "..اآلن فاطمة انيا ..نيرفانا اسميا يعد لم" عنيا بديال اسامة فاجاب

 "..فاطمة تسمييا العاىرة ىذه فاطمة؟؟" بيأس كفاح ابو فضحك
 اقول ان عمي ماذا بحبور اسامة عيني في تنظر وىي نيرفانا اجابت

 إن نفسي أبرئ وما" ؟؟ القصة تكتمل كي



 اسامة؟؟ يا كذلك اليس .." ربي رحم ما إال بالسوء ألمارة النفس
 "رحيم غفور ربي إن" باسما اسامة قال "بمى"

 زعيم يا عمي تمنيا نعمة وتمك " فقالت الزعيم الى نيرفانا توجيت ثم
 من لمكالب ورميتو جسدي استبحت ان

 قالت "زعيم يا صديقا لك تترك لم انت ..بو تنيش اصدقائك
 الناس تبجيل تكسب ان اصررت" ..نيرفانا

 "..خاتمتك كانت كيف فانظر ..باالحترام ال والرعب بالخوف
 ..اسامة يا ال" ..اسامة الى مرتعبا ونظر كفاح ابو قال "خاتمتي؟؟"

 اعد لم انا ..اعيش ان اريد انا ..تقتمني ال
 الى مغادر انا ..سفري حقيبة ىي ىا انظر ..عميك طراخ اشكل

 وضعتيا التي اموالي خذ شئت وان ..المانيا
 ..حيا اتركني لكن ..اريدىا اعد لم انا .. نيرفانا حساب في

 "..اآلن بعد وجيي تر لن صدقني ..ارجوك
 بدا صمت بعد وقال الزعيم كالم يسمع وىو السامة جفن يرف لم

 ..زعيم يا ضعيفة كرتكذا" كفاح البي دىرا
 قبل اصطياده انوي الذي الجرذ عن اياه اخبرتك ما نسيت لقد

 ال ... بندقيتي مرمى من فراره من خطوتين
 حينما مرة اول فيك اممي خاب لقد ..زعيم يا مرتين فيك اممي تخيب

 اممي فيك يخيب واآلن ..حقيقتك رأيت
 ذليال عشت انك يكفي اال ..حياتك تتسول حينما الثانية لممرة

 "..بشجاعة الموت واجو االقل عمى جبانا؟؟



 ما يعرف وىو بشجاعة الموت يواجو كيف ..اسامة يا واقعيا كن"
 ..نيرفانا قالت ".. ينتظره

 قربو خبأه قد كان البنزين جالون حمل ثم موافقا راسو اسامة ىز
 فراح ارضا، المرمي كفاح ابي عمى ورشو

 ..ارجوك ال" ويصرخ الجريح االفعىك التراب في يتموى االخير ىذا
 "..ارجوك ..بالنار تحرقني ال

 ارضا الطريح عمى بالقائو وىم مرتجفة بيد الثقاب بعود اسامة امسك
 بيده ليطفئو وعاد اعصابو تمالك لكنو

 خصره من مسدسو استل ثم ،"..ربيا اال بالنار يعذب ال" قائال
 فخر كفاح ابي رأس في واحدة طمقة واطمق

 ..لتوه صريعا
 الساخن الصيف

 الوطن عمى ىائال عدوانا الغاشم العدو شن السنة تمك صيف وفي
 منطمقا الراضينا الفدائيين باستعمال متذرعا

 ىذا قرب اطفال لعبة بمثابة االىمية الحرب وبدت .ضده لعممياتيم
 حل الذي الدمار لحجم نظرا العدوان

 بآالف لطائراتا القت فقد اوصالو قطعت التي والمجازر بالوطن
 تدك التي العمالقة القنابل من االطنان

 من االكبر النصيب الجنوب اىل والقى .اساساتيا من دكا البنايات
 صمودا صمدوا فقد ذلك ومع العدوان



 او كمل بال النار و الحديد عمييم تصب حرب آلة امام اسطوريا
 اىل نظم حتى شيور بضعة اال تمر ولم .ممل

 من البدء في عممياتيا تدرجت لمعدوان مةباس مقاومة الجنوب
 عصابات حرب لتصبح فردية خجولة عمميات

 العدو ضد المعارك خوض في الراغبين وكان .العدو انيكت منظمة
 تميد تدريبية لدورات يخضعون االجنبي

 ىذه لمثل محتاجا اسامة يكن لم وبالطبع .القتال ميدان الى لنزوليم
 لمتدريب المساعدة في تطوع بل الدورات

 دينية لدورات الخضوع ان اال .اختصاصو ميدان وىو القنص عمى
 والديني النفسي االعداد فبدون الزاميا كان

 قبل من صفوفيا اختراق من تخشى المقاومة قيادة كانت لممقاتمين
 او شخصية لمصالح يعممون متطوعين

 ىو قاسم الشيخ يكون ان اسامة وتفاجىء .االجنبي العدو مصمحة
 قاسم؟؟ :لو فقال الدورات ىذه عن سؤولالم
 .السممي الحل انصار من ظننتك ىنا؟؟ تفعل ماذا

 حروبكم في معكم اشترك لم ان يعني :وقال ووقار بيدوء قاسم فتقدم
 اال اقسمت انا مسالما؟؟ اكون ..العبثية

 اال اقاتل اال واقسمت ..الحقيقي العدو صدر الى اال بندقيتي اوجو
 ..اهلل سبيل في

 يعد اال جيادا؟؟ الوطنية الجبية ضد حربنا تسمي اال لكن :اسامة
 كفاح ابي مثل الطواغيت من الناس تخميص



 ؟؟ جيادا وامثاليما وشربل
 عميو اهلل صمى النبي إلى رجل جاء :واجاب السؤال قاسم تجاىل

 والرجل لممغنم يقاتل الرجل : فقال وسمم
 من : قال ؟ اهلل سبيل في فمن مكانو ليرى يقاتل والرجل لمذكر يقاتل

 في فيو العميا ىي اهلل كممة لتكون قاتل
 اهلل سبيل

 صوتو رفع ثم "العميا؟؟ ىي اهلل كممة لتكون" نفسو في اسامة فردد
 بيذه احارب اكن لم اتراني" مستفيما وقال

 "النية؟؟
 التنظيم؟ الى انضممت متى : اسألك دعني :قاسم
 ..مدينتي عن دفاعال عمي بأنو اقتنعت عندما :اسامة

 ممن االنتقام اردت ..والدتك قتمت عندما ..خطأ :ببرودة قاسم
 ..قتميا

 ..يجب ولم رأسو اسامة فنكس
 التنظيم؟؟ عمى انقمبت متى :قاسم تابع

 ..مبادئيم زيف كشفت حينما :اسامة
 كل رغم بسيفيم وتضرب عنيم تدافع معم ثابرت لقد ..خطأ :قاسم

 حينما اال معميي تنقمب ولم شواذاتيم
 ..والدتك قتموا من ىم انيم اكتشفت

 رأسو فنكس بو يجيب ما يجد لم لكنو االجاية يريد فمو اسامة وفتح
 ... مجددا



 كفاح ابي من االنتقام بدات متى :كالرشاش استجوابو قاسم وتابع
 انشات لم اآلخر؟ تمو الواحد ورجالو

 سكت؟ لما لي قل الميل؟؟ خفافيش :السرية مجموعتك
 عن الظمم ارفع كي ..شرورىم من الناس اخمص كي :بانفعال سامةا

 ..كي ...كي ...الناس
 كي ..اكمل :بيدوء قاسم

 تمالك ثم ...اختي لشرف انتقم كي :وقال البكاء في اسامة فاجيش
 عن يدافع من اليس لكن" وقال نفسو اسامة

 "شييدا؟ وعرضو ومالو نفسو
 بشيوة مدفوعا كنت انت لكن ..تعالى لو نيتو اخمص اذا نعم :قاسم

 صغارا كنا يوم تذكر اال ....واالنتقام الحقد
 اهلل رضي طالب ابي ابن عمي موقف "مسعود" الشيخ عمينا وقص

 فبصق المشرك ذلك ليقتل جاء عندما عنو
 عميو المشرك

 قتمو اريد كنت وقال قتمو عن اهلل رضي أحجم لقد اذكر معم :اسامة
 عمي بصق فمما اهلل دين لنصرة االمر اول

 حمية كان قتالي كل ..صدقت نعم .لنفسي انتصارا اقتمو ان خفت
 بريق عينيو في لمع ثم ..وانتقاما وثارا

 "..لمجياد جئت اذ اآلن ذنبي عن اكفر لعمني " وقال االمل
 الجياد الجل جئت انك حقا ضامن انت وىل :بحزم قاسم
 ؟؟ لنقطةا ىذه في حتى نيتي في اتشكك تقصد؟؟ ماذا :اسامة



 ..لمجياد تأت لم فانك ..ارجع ..سامة ياأ ارجع :قاسم
 اذن جئت ولم الناس افكار تقرأ نفسك؟ تظن ماذا :بغضب اسامة

 برأيك؟؟
 شمتك من طردي الى دعاك الذي السبب لنفس جئت :بحزم قاسم

 ارجع سامة يا ارجع ..سنين عشر منذ
 ان ..يئكمج من اليدف ترسخ عندما ىنا الى تعال ثم نيتك وصف

 .لوجيو خالصا كان ما اال يقبل ال اهلل
 كي لصدمة بحاجة كنت لكنك ..معك قاسيا كنت ان اعذرني

 كقوم ال فرعون سحرة مثل كن فارجوك تستيقظ
 .السالم عميو ابراىيم

 ..قاسم يا تكرىني انت" :متيدج بصوت قال ثم لفترة اسامة فصمت
 "بك يوما فعمتو ما لي تنس لم

 حماه ابن احد يكره وىل" وقال واسعة بتسامةا قاسم فابتسم
 يد رسميا منك اطمب انا اسامة يا اسمع المستقبمي؟؟

 " ..ليمى اختك
 ... تعرف انت ولكن :اسامة

 من اشرف ليمى ..اسامة يا ضحية كانت ىي؟؟ ذنبيا وما :قاسم
 ..نفسو الشرف

 ادرك اذا كالطفل بالنحيب وشرع شديدا ضما اليو قاسم اسامة فضم
 ..وايمانو قاسم شيامة دىم



 الشجاع الرجل اسامة؟؟" : وقال بحنان اسامة كتف عمى قاسم فربت
 "تبكي؟؟ انت الموت؟؟ يياب ال الذي

 انا ..استحقو ال فانا اآلن بعد االسم بيذا تنادني ال ارجوك :اسامة
 قتل آلة ..سوداء ارممة ..حشرة مجرد

 ..متحركة
 تقنطوا ال أنفسيم عمى أسرفوا نالذي عبادي يا قل" وقال قاسم فتمتم

 جميًعا الذنوب يغفر اهلل ان اهلل رحمة من
"... 

 والثعمب االسد
 لم مستنقع في يغرق العدو فبدأ ضراوة المقاومة ازدادت فشيئا وشيئا

 مرحميا نجح نعم أي ..حسابا لو يحسب
 المقاومة مع وفر كر حرب في غرق ولكنو الفدائيين طرد في

 العدو يعترف لم البدء في .الباسمة الوطنية
 امام تنحسر ان تمبث لن بيموانية عمميات مجرد اعتبرىا و بالمقاومة

 ال الذي الجيش– الجبار جيشو عظمة
 قيادة بدأت الناجحة النوعية العمميات من عدد بعد ولكن -يقير

 واجبرت حسابا لممقاومة تحسب العدو اركان
 لثنييا المقاومة مع شعبيا عن اخفتيا سرية مفاوضات في تدخل ان

 عقدت سرية وساطات وبعد .مياجمتيا عن
 خط عمى تقع حدودية قرية في الطرفين بين مفاوضات جمسة اول

 قاسم الشيخ المقاومة قيادة وانتدبت .النار



 اسم ظل فيما ودراية حنكة من فيو لمست لما بأسميا لمتفاوض
 .لحظة آخر حتى سريا العدو مندوب

 من عدد بو يحيط المستديرة لطاولةا عمى قاسم الشيخ جمس
 خمسة وانتظروا العسكريين المقاومة مستشاري

 دىشة كانت وكم .العدو طرف من المفاوض وصل حتى دقائق
 ممثال سميث المستر لرؤية شديدة قاسم الشيخ

 بالمفاوض ايضا سميث المستر يتفاجأ ان وطبيعي .العدو لطرف
 خيرا تفاءل ان لبث ما ولكنو امامو يقف الذي

 يده فامسك قاسم عمى يممكو كان الذي اليائل التأثير تذكر حينما
 تمميذي ..قاسم" قائال بحرارة وىزىا
 "..كثيرا عمينا الميمة سيسيل ىذا ..المفضل

 لقد ..اعتقد ال" وقال استاذه يد من بسرعة يده سحب قاسم لكن
 ىذا اعد ولم ..سميث مستر االيام تغيرت

 كنت الذي الشخص
 "تظنو

 لنظريات طبقا " وقال المزوم من اكثر واثقا بدا سميث المستر كنل
 وثمانين مئة يتغير ال االنسان فرويد

 ان دون الالوعي في مبادئي تحمل زلت ما وانك بد ال ..درجة
 "..تشعر

 من فرويد مرضى عند صحيحا تقولو ما يكون قد سميث مستر"
 وثمانين مئة الناس يغير االسالم ولكن امثالكم



 الى الظممات من يخرجيم انو ..مماتيم بعد يحيييم انو ..جةدر 
 ".النور

 تقتل بان يأمرك ىل واالسالم" وقال بخبث سميث مستر فتبسم
 "التيمكة إلى بأيديكم تمقوا الو" يقل الم نفسك؟؟

 "..انفسكم تقتموا وال" يقل الم
 النفس القاء :جفن لو يرف ان ودون اليادئة الوتيرة بنفس قاسم تابع

 إن "..الجياد عن بالتخمف يكون بالتيمكة
 يقاتمون الجنة ليم بأن وأمواليم أنفسيم المؤمنين من اشترى اهلل

 "ويقتمون فيقتمون اهلل سبيل في
 غيظو كتم لكنو و سميث المستر عمى تبدو الغضب آثار فبدأت

 تمميذي يا ..قاسم يا اسمع" بيدوء وقال
 انيا ..معكم ليست شكمتنام ...لممواعظ بحاجة لست انا ..العزيز

 انت ..جانبا تنحوا فارجوكم فقط الفدائيين مع
 ومع الجنوب اىل مع لتقاتل الشمال من جمبك الذي ما ..مثال

 "الشمال؟؟ في ىاجمناكم ىل "الفدائيين؟؟
 الدين في اخوتنا نترك لن ونحن " إخوة المؤمنون إنما" :قاسم

 كل ومع ..نساعدىم ان دون مأزق في والوطن
 عمى لزاما يصبح االحتالل نير تحت تقع اسالمية او عربية ارض

 ..عنيا تدافع ان جمعاء االمة
 فقال االستيزاء الى اليادىء الحوار اسموب من سميث مستر وانتقل

 لقد ىذه؟؟ االسالم امة اين امة؟؟" :ساخرا



 اخوتكم من تحرك من ..مرة الف المجاورة البالد في اخوتكم باعكم
 مباريات يتابعون كانوا قدل لنصرتكم؟؟

 بنا يتصمون زعماؤىم ..وجسوركم منشآتكم ندك ونحن القدم كرة
 امة اية ..معيم العالقات نقيم ان ويترجوننا

 سقطت لقد المنتظر؟؟ والميدي الخالفة احالم تعيش زلت اما ىذه؟؟
 قاسم يا استيقظ ..سنة سبعين منذ الخالفة

 ..ولى عصركم ..استيقظ
 سيدي يا الوعي بيذا يوما اكن لم :المعيودة ودتوببر  قاسم اجاب

 االيام وتمك" ..استيقظ ان مني تطمب حتى
 سنعيد اهلل شاء ان اوالدنا وبايدي بايدينا .."الناس بين نداوليا

 ..مستعجمين لسنا ونحن الراشدة الخالفة
 ..طاقتو قدر عمى يحاسب منا فاالنسان

 منطقي غير انت" لوقا الغيظ من شفتيو عمى سميث المستر فعض
 ..االوىام في تعيش انت االطالق عمى

 عقالنية اكثر آخر احد من ىل .. احاورك ان استطيع اعد لم اسمع
 الفريق في نظر ثم "..معو اتفاوض

 وكأنيم النظرة نفس جميعا يحممون فوجدىم لقاسم المرافق
 يا اسمعني" وقال ىدوءه الى فعاد عنو مستنسخين

 لعبا فكفى ..المخرز تقاوم ال والعين جدا ةقوي دولة نحن ..قاسم
 معكم قوتنا كل نستخدم لم نحن .. بالنار

 "..بعد



 فال اهلل ينصركم إن " ..اهلل من اقوى تكونوا لن .."جميعا العزة فممو"
 ..قاسم قال .."لكم غالب

 طائراتنا دكت حينما يساعدكم لم لم" سميث قال اهلل؟؟ اين اهلل؟
 "مدنكم؟؟

 وتابع تام بيقين قاسم قال المؤمنين في اهلل سنن من االبتالء ان
 الخوف من بشيء ولنبمونكم" تعالى اهلل يقول"

 وال " الصابرين وبشر والثمرات واألنفس األموال من ونقص والجوع
 من ابتمي وقد التمحيص بعد اال نصر

 .نحن؟؟ نصبر افال ..وصبروا ذلك من باشد منا خير ىو
 موقع في لسنا نحن :اقوليا االلف رةلمم قاسم يا اسمع :سميث

 نممك نحن ..تماما ىذا تعرف وانت ابدا ضعف
 ولكننا رؤوسكم عمى البمد بو ندك ان نستطيع ما التدميرية القوة من

 امام اليمجي بمنظر نظير ان نريد ال
 الدمقراطية الدولة بمظير نظير ان نريد ..الغربي العام الرأي

 قسما استيدافنا عمى ثابرتم ان لكن ..العادلة
 ..ثانية ىيروشيما الى االرض ىذه لنحول عظما

 فكيف صدورنا في جنتنا نحن ..ارجوك تيدد ال .. سميث مستر
 كما االستشياد عمى نحرص منا؟؟ تسمبوىا

 ..الحياة عمى تحرصون
 فال ..الشيادة او النصر الحسنيين احد اال بنا تمحقوا لن النياية وفي

 ..بالتيديد نفسك تتعب



 ينفذ بدأ صبره بأن حولو من اشعرت تنييدة سميث المستر فتنيد
 فقال بعد االمل يفقد لم خبير كمحاور ولكنو

 فكل ..العموميات في نتكمم دمنا ما نتفق لن نحن ..قاسم يا انظر"
 كل فميعرض ..مختمفة عقيدة من ينطمق منا

 ام ..التفاصيل عمى نتفق ان يمكننا كان ان ولنرى طمباتو منا طرف
 "طمباتكم؟؟ ىي

 "..ارضنا من تنسحبوا ان بساطة بكل"
 ومستعدين ..ارضكم في لنا مطامع ال نحن ..نتفق بدانا قد ىا عال"

 سالم اتفاقية نعقد ان بمجرد ننسحب ان
 " ..معكم

 كما ..مشروط غير انسحابا نريد" وقال الفكرة رافضا رأسو قاسم فيز
 ان عميكم استئذان بدون ارضنا دخمتم

 "..وترحموا امتعتكم واتحمم
 يده بقبضة بقسوة الطاولة وطرق سميث مستر الكالم ىذا فاستفز

 اتظن ..التكبر منطق الى عدنا قد ىا" قائال
 "شروطك؟؟ تفرض حتى قوة موضع في نفسك

 فتمالك ..انفعال أي آثار عميو تبد ولم جواب باي قاسم يجب لم
 في سيم آخر وضرب جديد من اعصابو سميث

 نعيش ان نريد ..مسالم شعب نحن ..قاسم يا صدقني" قالف جعبتو
 لسنا نحن ..باالمن اطفالنا ينعم وان بسالم



 .. ارضكم في لنا مطامع وال تظنون كما الوسط الشرق سرطان
 بناء عمى نساعدكم ان نريد نحن العكس عمى

 وال لكم ناقة ال فانتم المنطقة في الصراع ىذا عن ونحيدكم دولتكم
 متحضرين تكونوا ان نريد حنن فيو، جمل

 "االرىاب وتنبذوا مثمنا
 ديارىم من اخوتنا طردتم الذين انتم ..انتم تمارسونو ما ىو االرىاب"

 "المعمورة ارجاء في وشردتموىم
 مر لقد" متأففا سميث قال "القصة؟؟ ىذه من ننتيي الن قاسم، سيد"

 ان لكم آن اما ..عمييا عاما خمسون
 ان منا تريدون ىل االرض؟؟ ىذه عمى ناؤنااب ولد لقد تنسوىا؟؟

 انتم ..افيم ال اخي يا "البحر؟؟ في نرمييم
 االرض بيذه اعينكم اضاقت ..الكثير االراضي من تممكون العرب

 موطن اعتبرناىا طالما التي الصغيرة
 "الموعودة؟؟ وارضنا اجدادنا

 ان يمكن ال ..والوالدكم لكم حال يجد االرض ىذه الى بكم جاء من"
 لم نحن ..ظيرانينا بين وجودكم نقبل

 من استعرناىا بل ...لكم نبيعيا حتى ابائنا عن االرض ىذه نرث
 "..عنيا ونتخمى االمانة نخون ولن ..اوالدنا

 قضية في فاصبحنا ارضكم قضية في كنا" وقال سميث فضحك
 ..حقا افيمكم ال انا ..فييا نعيش التي االرض

 "الصنع؟؟ البدائية بصواريخكم امني ستطردونا انكم تظنون ىل



 بعناىا اننا التاريخ في يسجل لن ابدا ولكن تحريرىا نستطيع ال قد"
 ان يكفينا ..فييا تسكنوا ان ارتضينا او لكم
 "..النفوس في حية والرفض المقاومة جذوة تبقى

 منطق ال افيمكم ان استطيع ال انا" وقال بأسى رأسو سميث فيز
 استطع ولم عاما عشرين معكم عشت ..ابدا

 يمكن ما انقذ ان احاول كنت نفسي؟؟ اتعب لماذا ..عقميتكم افيم ان
 ال ان واضح ولكن لمعشرة وفاء انقاذه

 "..عندكم وسطى حمول
 مستر لمعشرة؟؟ وفاء" ويقول قاسم يضحك الجمسة ىذه في مرة والول

 السابق تمميذك اني تنس ال سميث
 لمصالحك اال دكعن وفاء ال ان واعرف ..مبادئك واعرف

 كمو كالمي ..سميث مستر جيدا اسمع ...الشخصية
 في تفكر النك لماذا؟؟ اتعرف ..رؤيتو تستطيع ال ولكنك منطق

 الصورة ترى ال انت ..فقط الدنيا ىذه اطار
 ىذه وحتى الظالل اال ترى ال انت ..المؤمنون نحن نراىا كما كاممة

 "..مشوىة تراىا فانت الظالل
 فجمع .. ليقولو كالما يجد لم لكنو ليجيب فمو ثسمي مستر وفتح

 بغضب وقام المفاوضات طاولة عن اوراقو
 خمس قاسم ولبث ..وانصرف "..وبينكم بيننا اذن الحرب ىي" قائال

 اآلخر ىو قال ثم متأمال مكانو في دقائق
 "..الحرب ىي"



 حضن الى حضن من
 وجياز  ثني في عبير توسالت تنفع لم حيث الفراق لحظة وحانت

 لتحرير المقاومة الى االنضمام عن حسام
 .الغاصب العدو من الجنوب

 عمى الفاحم االسود شعرىا واسدلت ثيابيا ازىى وداعو في فمبست
 اتتركني :تخنقيا والعبرات وقالت كتفييا

 عميك سيل فراقي ىل اشير؟؟ بضعة اال زفافنا عمى يمض ولم
 اذن؟؟ تحبني ال انت ىكذا؟؟

 عيوني ونور مميمتي انت ىذا؟؟ تقولين كيف :بحزن حسام
 فاذا عروقي في يجري الذي الدم انت ..وروحي

 اعيش؟ فكيف عني غبت
 حقا؟؟ :بدالل عبير

 كيف اعرف ال انا :حانية ابتسامة وجيو عمى ارتسمت وقد حسام
 تعممين اال ىكذا؟؟ تسحريني ان استطعت
 ديننا؟ في حرام السحر ان

 اتذكر : وقال االفق الى حسام نظر فيما موافقة راسيا عبير ىزت
 حصمت وكأنيا مشيدا مشيدا لقاءاتنا كل

 كل ..وجيك تعابير من تعبير كل كممة كممة حواراتنا كل ..البارحة
 كل ساقضي التي قصيدتي انت ..بسمة

 ..عبير يا فييا اكتب عمري
 عني؟ تتخمى لم اذن :عبير



 وما الدنيا نم عندي اجمل الدافى حضنك ان عبير يا واهلل :حسام
 انعم كيف ..يناديني الواجب ولكن ..فييا

 عن لمدفاع وأزواجيم دماءىم يبذلون وخالني واخواني بمحبوبتي
 من اكون ان افترضين والدين؟؟ الوطن

 المخمفين؟؟
 ما فانا ..ىذا لك ارضى لن .. ال :وقالت قواىا عبير فاستجمعت

 ..وتدينك وشجاعتك لرجولتك اال احببتك
 ..والدعاء الدعم اال مني تجد لن بل امامك عثرة جرح اقف فمن

 اسمع ..معافى سالما الي يردك ان اهلل عسى
 التعايش ينفع وال سرطان عدونا ان ..تقول بما مقتنعة انا ..حسام يا

 من ستزيد كميا فيذه السالم خطط او معو
 تتذكر وىي ىذا قالت ..االمة جسد ينيك حتى وسيستشري قوتو

 مؤمن يمدغ ال :اردفت ثم الدىاو  مع معاناتيا
 .مرتين جحر من

 شعرىا من خصال فأمسك موقفيا الن وقد زوجتو لسماع حسام سر
 ليا يقول وىو وداعبو الحريري االسود

 ان تمنيت ولطالما بك وليالي اياما حممت اني اتعرفين :مبتسما
 شعرك؟؟ لون اعرف

 فترة يف السؤال ىذا تسأل كنت انك انكرت لكنك :مندىشة عبير
 انت اما اصدقاؤك انيم ادعيت و ..الخطوبة

 .ممتزما فكنت



 قمبي في بل احد امام السؤال ىذا أسأل لم انا .. اكذب وانالم :حسام
 ..قمب بال الممتزم ان تظنين وىل ..فقط

 ..الناس بقية بو يشعر بما نشعر نحن مشاعر؟؟ بال ..وجدان بال
 ..وتغرقنا تفيض ان مشاعرنا نضبط لكننا

 ابتسامات شفاىنا فوق نرسم ..بصمت ونتعذب ..بصمت حبن
 في تشتعل التي البراكين اخفاء بيا نحاول

 شيطان الف نعاند ..انين بال نتألم ..دموع بال نبكي ..صدورنا
 نحول ان نستطيع حتى متمرد ومارد وعفريت

 نظرة اول لكن نعم ؟؟ بصري اغض تقولين ..نحب عمن اعيننا
 ذىني في صورتك تطبعل كافية كانت لك مني

 .االبد الى اظافرىا بو وتنشب
 ..نظرة اول من بالحب اعترف ال لكني :بدالل عبير

 ..عبير يا قبل من التقينا لقد نظرة؟؟ اول انيا قال ومن :حسام
 ثم ..وتآلفنا االرواح عالم في مرارا التقينا

 ..انسك لم وانا نسيتني لكنك :محببة بابتسامة اردف
 ..محتمل ىذا :وقالت حضنو في وغرقت الييا ازوجي عبير ضمت

 ىذه لك اين من ..شيء كل انستني الحرب
 مثمي؟؟ الحرب من تخاف اال حسام؟؟ يا الشجاعة

 نحن ..باالمن ونعمت البالد ىذه خارج ولدت انت عبير :حسام
 االم كانت الحرب ..الحرب عمى اعيننا فتحنا



 وقذائفيا رصاصيا يزاز  منيا؟؟ نخاف فكيف احتضنتنا التي الحنون
 كل ميدنا تيدىد التي المطيفة االغنية كان

 ايام في نفرح كنا ..اليومي خبزنا__________ صواريخيا ..ليمة
 فييا نجد كنا اذ باالعياد تفرحون كنتم كما االشتباكات

 ونحن والطوابع العمالت تجمعون كنتم ..المدرسة عن لمغياب فرصة
 اياوبق الشظايا جمع كانت ىوايتنا

 رأيت وىل ..ربتنا الحرب ..عبير يا احتضنتنا الحرب .الصورايخ
 امو؟؟ حضن من يخاف احد

 زوجيا حضن في اكثر فاندست الحصين حصنيا عبير وتذكرت
 "..جدا اليو اشتقت" وقالت

 انو تحزني ال ..حبيبتي" فقال والدىا عن تتكمم انيا حسام ففيم
 " ..اهلل شاء ان الجنة في ينتظرنا

 عيني في تنظر وىي برفق عبير سألت "لوالدك؟؟ انت تشتاق اال "
 .زوجيا

 تابع تسأل ان وقبل "ال" دىشتيا اثارت اجابة واجابيا بحنان فضميا
 دائما ألنو اليو؟ اشتاق ال لم اتعرفين" قائال

 صداقة عالقة بي والدي عالقة تكن لم ..داخمي في ألنو ..معي
 انتك لكيا ..معك والدك عالقة مثل وحنان

 يظنوني منو المقربين ان لدرجة فيو تأثرت ..وتوجيو قدوة عالقة
 حبو في ..التصرفات في ..الشكل في ..مثمو



 معي يتكمم والدي يكن لم ..تواضعو في ..لمناس محبتو في ..لمكتابة
 يأخذني كان ولكنو ..ينصحني او كثيرا

 فاتوتصر  اراقب فكنت والسوق واالصدقاء االسرة الى زياراتو في معو
 كان .. بو الناس اعجاب مدى والمس

 نصف استغرق السوق في مشي ان انو لدرجة الكل من محبوبا
 ترحيب كثرة من متر مئة مسافة لقطع ساعة

 طوال معي يكون لن انو والدي عرف ..عميو وليفتيم بو الناس
 بل عني مشاكمي يحل ان يحاول فمم الوقت

 " ..أحميا كيف عممني
 معك؟ يتحاور كان :عبير

 عبير يا اسمعي ..بتصرفاتو يعممني كان .. بالضرورة ليس :حسام
 ال ما يقولون الناس من كثير ىناك

 يعرف الذي النوع من يكن ولم الكالم كثير والدي يكن لم ..يفعمون
 تردد كانت كما مشاعره عن يعبر ان

 ال باالفعال لمناس حبو عن يعبر كان ولكنو ..امامو والدتي
 كان عنو، يتراجع وال بكالمو يمتزم نكا ..باالقوال

 ..الضعيف وعمى الفقير عمى يحن
 تسمع لما مشدوىة وىي عبير قالت ايضا؟ عممك وماذا

 ..بظروفو محكومة وليست بيده االنسان سعادة ان عممني :حسام
 كان ولو ابالي وال الحق مع اكون ان عممني



 لناسا ربحت ان ينفعك ماذا عمي يردد كان .ضدي كمو العالم
 الناس يسمبك ان يستطيع ماذا نفسك؟ وخسرت

 صدرك؟؟ في جنتك كانت ان
 المقاومة مع تمضي ان وتصر بحياتك؟؟ تجازف اراك ليذا :عبير

 يترصدك؟؟ الذي بالخطر معرفتك مع
 يضروني ان عمى اجتمعوا والجن االنس ان لو .. عبير يا :حسام

 ..عمي اهلل كتبو بما اال يضروني فمن بشيء
 زوجيا صدر في وغاصت عبير قالت "ويقينك جرأتك اممك يليتن"

 رأسيا عمى فربت "..اخاف لكني" تمتمت ثم
 ليست عبير يا الشجاعة يخاف؟؟ ال منا ومن" قائال جبينيا وقبل

 "..عميو بالتغمب ولكنيا ..الحوف بانعدام
 رب اال منو نخاف ان يستحق ما ىناك فميس" عبير قالت "صدقت"

 زوجي يا واجبك الى اذىب ..العالمين
 "..يضيعنا فمن اهلل الى وامري امرك وكمت فقد العزيز

 نممك ما اعز
 معاناة بعد والدي توفي ..وعمي الوطن عمى عصيبة ايام ومرت

 اقيم ان واضطررت المرض مع طويمة
 ان اال منزلنا في الزمن من لمدة رائد الصغير واخي انا وحدي

 لعطمةا امضي ان عمي اصرت "سييمة" خالتي
 خاصة تردد بدون فوافقت ليمى ومع معيا العاصمة في الصيفية

 الحقيقة في ..كثيرا عمري لرفيقة اشتقت واني



 لم اذ اتوقع كنت كما ليمى شخصية عمى كبير تحسن أي المس لم
 االعتداء مسرح عن بعيدا انتقاليا يساعدىا

 في او لو تعرضت ما آثار من معاناتيا تجاوز في ليا حصل الذي
 وان خاصة الرجال لجنس كرىيا تخطي

 حتى افضل تقديرا الجنس ليذا تكن   تكن لم سييمة العانس خالتي
 و "لي اشك" منو يضحكان كان لقبا لقبتيما اني

 بل قاسم بموضوع اسامة كممني حين خيرا اتفاءل لم لذا ."لك اشكو"
 يمكن ال اختك ..الموضوع انس : لو قمت

 سيفتح شخص واي بالسيل يكن لم ليا حصل ما ..ابدا تتزوج ان
 لن وانا ..الذبح مصيره الموضوع ىذا معيا

 .حياتي عن استغني
 ان ..قاسم الشيخ تعرفين ال انت" لي وقال بابتسامة اسامة اجاب

 فمن امامك الذي االسد ترويض في نجح كان
 "انثى تعجزه

 يعيش انسان شبح اصبحت ليمى" السامة قمت "..انثى تعد لم ليمى"
 جنس او اسم بال الماضي ىواجس في
 ".مستحيل اماميا الموضوع طرح مجرد ان ..اوعنوان

 ... كعريس قاسم عمى تتعرف لن ليمى :بتؤدة اسامة فاجاب
 دينية دروسا خالتي ومع معي ليمى تتمقى ان اسامة خطة كانت

 اسرنا درجت كما قاسم يد عمى ومحاضرات



 الكتب في ليا نا وقالت رفضت ليمى لكن مدينتي في ذلك عمى
 في ليمى كانت وبالفعل .االمر ىذا عن مندوحة

 .غرفتيا في نفسيا عمى الباب وتغمق مجمسنا تعتزل االولى الدروس
 الذي كالمو تسمع نجعميا ان تقصدنا لكننا

 اشد ولعل . المميز والمضمون الجذاب االسموب بين فيو يجمع كان
 في الرائع صوتو ىو اليو ليمى جذب ما

 كانت لحيتو ان لدرجة الدعاء في العميق وخشوعو القرآن تجويد
 ليمى بدأت فشيئا وشيئا .الدموع من تبتل

 ..المؤثر واالسموب الجميل الصوت ىذا صاحب لمعرفة تتشوق
 لم ..لو صور عدة خياليا في ترسم وراحت

 فرسمتو كميم الرجال كرىت فقد رجل بصورة ترسمو ان تستطيع تكن
 جنس ال رانينو  سماوي كائن بصورة

 وصورتو وخشوعو صوتو احبت ..قاسم ليمى واحبت .لون وال لو
 وتاقت ..خياليا في رسمتيا الني النورانية

 دخمت حينما يوما نتفاجأ لم لذا ..منو واالقتراب رؤيتو الى نفسيا
 بحياء السالم والقت دروسو احد في عمينا

 تعامل قاسم لكن ..الغريب الضيف بيذا يتفاجأ ان منو متوقعة شديد
 كي متوقع وكأنو دخوليا مع مطمقة بتمقائية

 ثم بتيذيب السالم برد واكتفى منو اىتمام بادرة أي بوجود تشك ال
 ليذه ليمى دىشة وسط درسو تابع

 ..الالمباالة



 ..اليو نظرت ىي وال ليمى الى ينظر ان قاسم يجرؤ لم البدء في
 ان يستطع لم دقائق خمس مرور بعد ولكن

 في عرفيا التي الذىبيتين الضفيرتين ذات الفتاة لرؤية قوشو  يغالب
 ليجدىا الييا ونظر عينيو فرفع صغره

 الحجاب واضفى وبياء نضجا جماليا ازادد فقد كانت مما اجمل
 يالحظ ان بالطبع يفتو ولم ونورا بياء عمييا

 رفعت وبدورىا .اليادىء الجمال ىذا صفو تعكر التي الحزن مسحة
 المخموق ىذا الى نظرلت نظرىا ليمى

 مئات القميمة الثواني ىذه وحممت لوىمة نظراتيما فتالقت النوراني
 اال .القموب في المختزنة والمعاني الرسائل

 لترى عادت وكأنيا وعنف بقوة بصرىا بغض البادئة كانت ليمى ان
 الذي السماوي الكائن وليس الرجل فيو

 ناداىا قاسم الشيخ ان اال باالنصراف فاستأذنت ..خياليا في رسمتو
 "..فضمك من لحظة ..ليمى اخت" باسميا

 "اتعرفني؟؟" وسألتو ليمى فتعجبت
 ..اسامة شقيقك صديق وانا ال؟ كيف :قاسم

 يا مني تريد ماذا ..اسامة اسمو لي شقيق ال" قاسية بنبرة فقالت
 "الشيخ؟ فضيمة

 شبعر  معمقة فالرحم ليمى اخت يا الرحم نقطع ان يجوز ال :قاسم
 الى يتحول ال والدم شقيقك قاسم ..الرحمن

 ...ماء



 بالبكاء واجيشت ىذا ليمى قالت "..دم الى يتحول الماء قاسم مع"
 كل تفارقيا لن التي مأساتيا تذكرت حينما

 في غزيرة دماء الى بو تتطير الذي الماء يتحول وكيف حياتيا
 في وال اليقظة في ال ترحميا ال التي كوابيسيا

 اسامة" :وقال فتابع ليمى تعنيو ما اسامة يفقو لم وطبعا ..المنام
 "المقاومة مع ..معنا انو ..اآلن تغير

 ..كثيرة بمآسي تتسببون انتم ..المقاومة بجدوى اؤمن ال انا :ليمى
 بسببكم؟؟ يموتون االطفال من المئات

 ..الجنود اال نقتل ال نحن :متعجبا قاسم فعمق
 ..االطفال يقتل أنب عميكم يرد العدو ولكن :ليمى

 تفكرين انك اتصور لم :وقال الحساس الوتر عمى قاسم فضرب
 ان بدل الضحية تمومين ..ليمى اخت يا ىكذا

 ..الجالد تمومي
 كميم :وقالت مأساتيا تذكرت حينما مجددا بالبكاء ليمى فانفجرت

 ..الضحية تموم الناس كل ..الضحية يمومون
 مثميم؟؟ فعمت ان اذن تعاتبني فمم

 فييم الناس .ليمى اخت الناس عمى احكامك تعممي ال :قاسم
 اخيو يظمم ال والمؤمن ..الطالح وفيو الصالح
 .عنو كرىا بحقو ارتكب جرم بجريرة المؤمن

 ضد انا ..قاسم شيخ يا اسمع :وقالت اعصابيا ليمى فتمالكت
 .بيا يشارك من كل وضد ..الحرب



 لكن "..لكم كره وىو القتال عميكم كتب "..الحرب ضد كمنا :قاسم
 ؟ عمينا فرضت ان نفعل ماذا

 ..وشجون مآسي كميا الحرب :يقول ما تسمع ال وكأنيا ليمى تابعت
 تدفن شيوخ ..الصواريخ تمزقيا اطفال

 خافت بصوت تمتمت ثم...اعراضين تنتيك نساء ..االنقاض تحت
 "..يممكن ما اعز يفقدن نساء" وتابعت

 الى يشير وىو قاسم الشيخ قال "اىذ ىو المؤمن يممك ما اعز ان"
 ال الذي الرصيد ..االيمان انو" ..قمبو

 " ..الخطوب كل تحتمل وألجمو المآسي كل تيون ومعو .ينضب
 الى ليمى نظرة في التحول بداية فكان وانسيابية بدفق الحوار وتتابع

 بعد لالعتراف واضطررت ..الرجال
 ..اتوقعو كنت ما رآخ حصل لقد ..الرىان ربح انو السامة اسابيع

 ..قاسم :المقاومين شيخ من ليمى تزوجت
 المعركة ارض عمى المقاء

 فترة طيمة ميمة باي يكمف لم ألنو بالممل اسامة شعر البدء في
 وتاقت .التدريب باستثناء المعسكر في وجوده

 ولم .الموت رائحة وعبق بالدم الممتزج البارود رائحة الى نفسو
 اسامة امل لممقاومة الموحدة القيادة تخيب

 بقيت كبيرة عممية لتنفيذ اشخاص ثالث من وحدة بترؤس فكمف
 :االخيرة المحظة حتى الكتمان طي ضمن



 الواقع العدو جيش في الشمالية لمجبية العسكري القائد مقر تفجير
 .المروج قرية في

 التاسعة في االعضاء الثالثة اجتماع وحدد الحسم لحظة وجاءت
 ادارة قاسم الشيخ وتولى ربعاءاال يوم من ليال

 دخل .البعض بعضيم الى الخمية اعضاء وتعريف العمميات جمسة
 منكبا قاسم ليجد االركان غرفة الى اسامة

 قاسم والحظ .العمميات خريطة في يحدق االجتماعات طاولة عمى
 وقال يتقدم ان اليو فاشار اسامة دخول

 "الخمية عمى ا يرام بتوليتك القيادة قرار تبمغت بانك اعتقد"
 اول في المسؤولية بيذه اكمف ان جدا وتعجبت" اسامة قال "نعم"

 "لدي ميمة
 اسامة يا القيادة عند زكيتك لقد" وقال اسامة كتف عمى قاسم فربت

 ظني تخيب وال المسؤولية قدر عمى فكن
 "بك

 "المسؤولية؟ ليذه اىل بأني مقتنع انت وىل"
 انا ..دمك في تجري القيادة ..مايح ابن يا تماما بذلك مقتنع انا"

 "..لمشمة قيادتك اثناء صغيرا كنت منذ خبرتك
 "..سمعتك وشوىت واىنتك منيا طردتك لكني" باسف اسامة فقال
 وطبقيا قاسم يا النصيحة ىذه مني اسمع" قائال وتنيد قاسم فابتسم

 التعالي الى تدفعنا الجياد اخالق .ارجوك
 "الشخصية االعتبارات فوق



 صدر برحابة النصيحة ىذه اتقبل انا" وقال موافقا راسو اسامة فيز
 "مني؟ المطموب ما ..

 .. الخمف من ظيورىا وتحمي المجموعة قيادة ستترأس" :قاسم
 االنسحاب وتوقيت التفجير قرار سيكون وبيدك

 مجيزة جي بي ار قاذفة ليمي، بمنظار سنجيزك التغطية، وتأمين
 دويةي قنابل ثالث ..حشوات بثالث

 ."...وطبعا
 وطبعا" وقال بندقيتو ظير عمى وربت قاسم كالم اسامة قاطع

 ان لي ان كبير لشرف انو ..القناصة بندقيتي
 ىوية عن يستفسر وكانو حولو نظر ثم ..المسؤولية ىذه تولوني

 ".الشركاء
 تصميم الى يشير وىو كالمو فتابع اسامة فضول قاسم واستشعر

 نحتاج نحن :قائال الخريطة عمى المبنى
 الناسفة العبوات من عدد اقل يزرع كيف يعرف ماىر لخبير كذلك

 متسع لدينا يوجد ال .. المبنى ينيار كي
 "..بكاممو المبنى لتزنير الوقت من

 "..بالمئة مئة حق معكم" :وقال الفكرة عمى اسامة فاكد
 اخترنا لذا :العمميات خريطة عن وجيو يزيح ان دون قاسم تابع

 ىذه في وخبير بناء ميندس فيو حسام
 .االمور



 خبرة عنده ليس حسام لكن "وقال المتوقع غير لمخيار اسامة فبيت
 "..الحرب في

 تفوًقا .. التدريب معسكر في كافيا تدريبا تمقى لقد" بثقة قاسم اجاب
 "ممحوًظا

 ..آخر شيء والواقع شيء النظريات ان تعرف انت لكن : اسامة
 االماكن لي ميشرحف ؟؟ ىنا نبقيو ال لماذا

 المتعمم الوحيد ىو .واحدة واحدة اضعيا وانا الخريطة عمى المطموبة
 بو؟؟ نخاطر فمم بيننا

 ىنا إلى جئت انا ..اسامة يا ال" يقول خمفو صوتا اسامة فسمع
 من اغمى ليست اآلخرين دماء ..ألنظر ال ألقاتل

 أي حساب عن الميندس حساب يختمف ال القيامة ويوم ..دمي
 "..آخر سانان

 يديو فاتحا حسام ليجد خمفو التفت ثم اسامة قال "ىنا؟؟ انت حسام"
 ونظر بحرارة الطرفان فتعانق الستقبالو

 .مجددا تعانقا ثم االخر عيني في كالىما
ن  الشخص فان السامة مفاجأة الخمية ضمن حسام وجود كان وا 

 قاسم عرف ..نفسو لحسام مفاجأة كان الثالث
 اخوتو ليشارك االغتراب بالد من جاء شاب ىذا" دخولو قبل عنو

 ان اقتنع شاب ..الجياد في المسممين
 عمى لعربي فضل ال ..المسمم اخو المسمم وان واحدة امة المسممون

 "أسود عمى ألبيض وال أعجمي



 الحضور يتبين ان دون الثالث الشخص دخل المحظة ىذه في و
 فقال الداكن لونو مع خاصة الظالم في مالمحو

 "بالتقوى اال مشيور ميندس عمى بسيط لكيربائي وال" مكسرة بعربية
 "انت؟؟ ىذا ..دنجوا"

 يا الدنيا ىذه صغيرة ىي كم ارأيت ..بالل ..سمحت لو بالل"
 بي فجاء معك تأخذني ان رفضت لقد حسام؟؟

 وبعد ..بقوة الطرفان تعانق ثم .باالنكميزية دنجوا قال "..اليك ربي
 العضو عمى الثالثة االصدقاء تعرف ذلك

 دفاعا لممقاومة انضم الجنوب من متواضع مزارع وىو "عمي" الرابع
 .ارضو عن

 ابن عمي مشاركة ولوال وعرة المروج قرية الى المؤدية الطريق كانت
 الفرقة كانت ما الميمة ىذه في المنطقة

 التي الدىاليز و االنفاق يدخل عمي كان .طالسميا فك في لتنجح
 ويتجنب االول الغزو ابان ومونالمقا حفرىا

 .فائقة بميارة االلغام حقول
 كالب وتجنبوا ىدفيم الى الثالثة االبطال وصل الظالم جنح وفي

 الكاشفة االضواء و البوليسية الحراسة
 منطقة في الشائكة االسالك بالل وقطع .النظير منقطعة بميارة

 بدقة راقبيا قد عمي كان الحراس عن مخفية
 الكيربائي التيار قطع ثم لالغنام راع انو فيو تظاىر ملكا شير مدة

 لحسام ليتسنى المكيرب السياج عن



 انجاز عمى حسام تدرب .ميمتو وتنفيذ القاعدة حرم الى الدخول
 التبديل فترة في دقائق خمس فترة في ميمتو

 كان و القياسي الوقت ىذا ضمن انجزىا وبالفعل لمحراس، الروتيني
 انتبو حينما سالما قاعدتو الى بالعودة ييم

 االنذار صفارة فاطمق الجوار، في غريبة حركة لوجود الحراس احد
 فانتبيوا الدخيل لمحاصرة الجنود وىرع

 يمنعوا كي اماميا منيم اثنان فوقف االسالك في الثغرة وجود الى
 البحث في البقية وشرع اليرب، من الدخيل

 .المفترض الدخيل عن بدقة والتفتيش
 الميمي منظاره عبر الوضع يراقب اسامة كان الوقت لكذ في

 يشير حسام ورأى ..الحمراء تحت ما باالشعة
 يد ولكن ..التفجير زر ضغط يستطيع وأنو أنتيت الميمة بأن اليو

 بالعدو المكان يفجر ان تطاوعو لم اسامة
 كان السيناريو ىذا ان مع الخطر دائرة ضمن العزيز وصديقو

 المشتركة القيادة بلق من سمفا ممحوظا
 ان اذ الثالثة؛ مقتل الى ادت ولو تنفذ ان يجب فالميمة لممقاومة؛

 من اىم بالعدو سيمحق الذي المعنوي الضرر
 وحمموا شيداء ليكون االصل في تطوعوا مقاومين ثالثة فقدان

 .المقاومة في انخرطوا منذ ايدييم عمى اكفانيم
 بندقيتو من النار فأطمق ر،االوام يخالف ان اسامة آثر كمو ىذا مع

 يحرسان الذين الجنديين عمى القناصة



 ان قبل المحصن المركز من ييرب ان لحسام سمح مما الثغرة؛
 في اثره وضاع ..الجنود بقية لفراره ينتبو

 لو يسمح سري نفق الى وارشده سبق عمي وان خاصة البييم الميل
 الوقت ىذا كان لؤلسف ولكن ..باليروب

 االساسية العبوة ويفككوا المقاومة مخطط الى لينبتيوا ودلمجن كافيا
 فمم اماميم مكشوف عمود في وضعت التي

 االيسر الجدار من جانب بيدم اال متأخرا التفجير زر ضغط ينفع
 .المحصن لممركز
 الميندس اعتزال

 لما المقاومة بيا قامت التي النوعية العممية ىذه عمى العدو عتم
 لمجيش معنوي ضرر من فيو تتسبب ان يمكن
 حصل الذي االنفجار محدودية ذلك في وساعدىم والمخابرات،

 الصحفيين عن اخفائو من تمكنوا والذي
 بنيران سقطوا انيم العدو اشاع فقد اسامة بندقية قتمى اما .والناس

 اعتبرت جيتيا من .التدريب اثناء صديقة
 والقت كبيرا، تكتيكيا خطأ االوامر تنفيذ في الخمل المقاومة قيادة

 قاسم الشيخ عمى لمفشل المعنوية المسؤولية
 وتأسف .رحب بصدر االخير ىذا فتقبميا بنفسو الخمية اختار الذي

 لممرة بصيره الحقو الذي لمضرر جدا اسامة
 مسجد طفولتو مسجد في ليعتكف المخيم يترك ان وآثر الثانية

 وتدبره الكريم القرآن دراسة عمى يقبل و الرحمة



 ىذا عمى الناس يتعرف ولم ..قاسم الشيخ المجاىد خطى عمى اسائر 
 مالمحو من الزمن غير فقد الجديد الوافد

 مدينتو ليجة عن استعاض و وشاربو لحيتو ارخى ان بعد خاصة
 ىذه في .المتراخية الجنوب اىل بميجة الحادة

 عبر الغائب وزوجيا عبير بين قائمة المراسالت كانت االثناء
 احيانا تتأخر الرسائل ىذه كانت لما نولك البريد؛

 شير كل اول في ليا يكتب ان حسام قرر فقد الحرب ظروف بسبب
 االسرة صديق مع يرسميا رسالة تقريبا

 .الجنوب - العاصمة خط عمى يعمل الذي شريف ابو السائق
 موعده عن يومين المرة ىذه شريف ابو وتأخر

 عبير فتمقفتو شريف بوا جاء الثالث اليوم وفي كثيرا عبير فقمقت
 شريف؟؟لم ابو عمو" وقالت كبيرة بابتسامة

 لم .. "كذلك؟؟ اليس مقطوعة الطريق كانت المرة؟؟ ىذه تأخرت
 االرض في رأسو نكس بل شريف ابو يجب

 "..النبأ ىذا اليك يحمل من انا اكون اال كثيرا رجوتيم لقد ابنتي"
 بعنف وىزتو شريف ابي بكتف عبير فامسكت

 "مكروه؟؟ اصابو ىل .. تكمم ىناك؟؟؟ اذام وقال
 وقال مآقيو من بغزارة تنيمر الدموع عبير لترى رأسو شريف ابو رفع

 الذين تحسبن وال" مرتجف بصوت
 "..يرزقون ربيم عند احياء بل امواتا اهلل سبيل في قتموا



 فقالت اذنييا اصاب مفاجئا صمما وكأن الخبر عبير تصدق لم
 " ..يمت لم حسام ..قميات ال ال تقصد؟؟ ماذا"

 .. البارحة كممني لقد" وقال كالمجنونة عريضة ابتسامة ابتسمت ثم
 ..بخير انو وطمأنني المنام في رأيتو

 اخطئوا ربما" االمل من شيء داخميا ثم "..ابدا تخطىء ال مناماتي
 مجيولة جثة عمى يتعرفوا لم ربما ..فيو

 .."العدو اسره لربما ..ىو فظنوىا
 في ودفنوه ..الجميع عميو تعرف لقد" وقال رأسو شريف ابو ىز

 "..بنيتي يا اهلل عند احتسبيو ..الشيداء مقبرة
 وشرعت تماما فانيارت الكالم ىذا امام تصمد ان عبير تستطع لم

 ىو؟؟ لماذا " وتقول بالجدار رأسيا تضرب
 واالن .. والدي اوال ىكذا؟؟ عقابي يكون حتى اذنبت بم انا؟؟ لماذا

 اال مني زواجو عمى يمر ولم يزوج
 ليعظيا فمو شريف ابو فتح .." الشقاء؟؟ عمي كتب لماذا اشير؟؟

 ثورتيا يزيد ان خاف ولكنو اهلل حكم تتقبل ان
 المواتي جيرانيا من لمنسوة المجال مفسحا ينسحب ان فآثر اشتعاال

 سمعوا ان بمجرد لمؤاساتيا ىرعن
 ولو الموت يدرككم" ..راميوم يحقق ان اال القدر ابى نعم ..عويميا

 اسابيع ثالث فبعد "محصنة بروج في كنتم
 فييا قضى اخرى عممية في حسام اشترك الفاشمة العممية من فقط

 العدو ترصدىم اذ جميعيم خميتو وافراد ىو



 .السرية االنفاق احد نياية عند قاتل كمين في
 توبدأ الموضوع تقبل عمى عبير اعتادت حتى اسابيع بضعة ومرت

 باهلل يقينيا واسترجعت صدمتيا من تفوق
 وتحمل مرا بكاء لتبكي تعود كان وحدتيا أوقات في ولكنيا تعالى

 وفي .بشدة الييا وتضمو حسام قميص
 من رسالة جاءتيا اذ الحسبان، في يكن لم ما حدث الرابع االسبوع

 يكون بأن لوىمة االمل فداخميا الفقيد زوجيا
 انيا فتحتيا ان ما ادركت انيا اال .ملا بقشة يتمسك والغريق حيا

 .شيرين قبل لما تعود قديمة رسالة
 انت تكوني ان تعالى اهلل من راجيا الغالية الحبيبة ايتيا اليك اكتب"

 اشتقت لقد ..الصحة باتم اسامة والصغير
 "..باعجوبة منيا نجوت نوعية بعممية قمنا باالمس .كثيرا اليكم

 ... بالبكاء واجيشت ةالنقط ىذه عند عبير وتوقفت
 النور الى يخرج الخفاش

 بالموضوع اسامة يعرف ولم حسام استشياد عمى شيور ومرت
 دراسة عمى وانكبابو المسجد في العتكافو

 وصل التي النتيجة من واثقا كان اسامة ان ورغم .وتفاسيره القرآن
 الى احتاج انو اال عقميا قبمو من قاسم الييا

 شغاف الى يقينو يصل حتى الدنيا مشاغل عن االعتزال من فترة
 خاطبت لمقرآن معمقة دراسة وبعد .قمبو



 الى عودتو وقت ان اسامة شعر والمنطق العقل قبل والوجدان القمب
 بالزىد القرآن يأمر فمم حان قد الدنيا

 االرض في السعي المؤمن من طمب بل الرىبانية و والتنسك
 يمالتسم قناعة الى اسامة ووصل واعمارىا

 اهلل صمى الرسول ان عمم حينما خاصة اهلل الى لالمور المطمق
 من اعفاىم لو حراسا اتخذ قد كان وسمم عميو

 ان اسامة قرر ."الناس من يعصمك واهلل" نزلت ان ما ميمتيم
 الناس امام ليظير ويعود تموييو عن يتخمى

 عمى انتقام من لو يتعرض ان يمكن ما عممو رغم اسامة بشخصية
 ولكن .المافيات و التنظيم ميميشيا ولفم يد

 في عادتو يفارق فمم استطاعتو قدر باالسباب يعمل كان ذلك مع
 االثناء ىذه وفي .الميمي التحرك وفي التخفي

 عمى حسام اسمتو ذكر لطفل بوضعيا عدتيا قضت قد عبير كانت
 المرحوم وصية رافضة زوجيا، اسم

 بيتيا الى لتعود نيارا ااىمي بيت الى تخرج وبدأت اسامة بتسميتو
 منزليا الى عودتيا وخالل .فبو فتمكث ليال

 االنسحاب وحاولت فوجمت اماميا الظالم من اسود شبح ظير
 ..طريقو من بسرعة

 "..اسامة انا" الشبح نادى "تخافي ال"
 ..المجرم ..القاتل اسامة انت؟؟" قال باشمئزاز عبير فرمقتو

 "الميل خفاش ..المتكبر



 حقا؟؟ في ترينو ما اىذا .. اهلل سامحك :وءبيد اسامة
 لكني ..الشتائم قاموس الستيمكت فيك ما اعدد ان اردت لو :عبير

 فحش عن لساني واصون ممتزمة امراة
 .الكالم

 ..ىذا اال يوما بك اظن لم واهلل ..عبير يا فيك اهلل بارك :اسامة
 ؟؟المدرسة في لي اىاناتك كل تذكر اال تكذب؟؟ لم :بغضب عبير

 مرة كم تذكر اال تكبرك؟؟ تذكر اال
 ذاكرتك؟؟ انعش ان تريدني ىل ابكيتني؟؟

 ؟؟ صبيانية تصرفات عمى اتحاسبيني ..طفال كنت ..عبير :اسامة
 يوم من ىكذا انت ..يتغير ال االنسان ..أسامة يا ال :بغضب عبير

 مرض عندك ..ومتكبر حقود انسان ..ولدت
 زوجي مع عانيت اني حتى ..لمسيطرة غريب توق ..العظمة جنون

 من اخمصو ان محاولة كثيرا الشييد
 عمى وسامحني اهلل رحمو" وقالت بالبكاء اجيشت ثم ..سيطرتك

 "اسمك عمى ابني اسمي ان وصيتو رفضي
 اعز كان لقد ..الشيداء عداد في ويتقبمو يرحمو اهلل" :اسامة

 بيذه اكرم ان استحق ال انا حق معك ..اصدقائي
 "الطريقة

 ..وارضو دينو عن ومدافعا مقاتال الجنوب في استشيد لقد :بيرع
 ..انت اما

 ..انطقييا ماذا؟؟ انا :اسامة



 وطنك ابناء من االبرياء ببندقيتك تقتنص ..سفاح مجرم انت :عبير
 ..غرة حين عمى العزل

 الى انضمامي بدايات في كذلك كنت ربما ..عبير يا ال :اسامة
 االبرياء المدنيين لقت ان ظننت حينيا التنظيم،

 ان بعد ولكن ..مدينتنا عن لمدفاع ضروري اآلخر الطرف من
 يستحق من اال اقتل لم الوضع حقيقة عرفت

 .ىذا عمى اندم لن وانا ..القتل
 الوقت في والجالد القاضي نفسك؟؟ تظن ماذا :بغضب عبير

 ال ومن القتل يستحق من لتصنف انت من نفسو؟؟
 وتعطي االغنياء تسرق ؟؟ ىود روبن نفسك تظن ماذا يستحقو؟؟

 الفقراء؟؟
 ..تصدقيني لن لك؟؟ اقول ماذا ..يسامحك اهلل :بيدوء اسامة
 لن انا ..فييا تصدق التي الوحيدة الجممة ىذه ..صدقت :عبير

 افيمت؟؟ ..ابدا اصدقك
 ظروفا عشت انا ..جدا قاسية انت ..عبير :صبره فقد وقد اسامة

 من ممعقة ميف وفي اولد لم انا ..صعبة
 استشيد والدي بيتي، حول تتساقط والقذائف عيوني فتحت .ذىب

 والدك مثل حنون والد لدي يكن لم طفل، وانا
 ان اضطررت ..الغسيل تنشر وىي غيمة امي قتموا .. .ليوجيني

 عشرة، السابعة في وانا اخوتي اعيل



 ام مالكا؟؟ اكون ان ؟؟ مني تنتظرين كنت ماذا ..اختي اغتصبوا
 االيمن؟؟ خدي ليم ادير ان
 ..كالمك من انتييت ىل :ييدوء عبير

 ..نعم :اسامة
 ..الثمين وقتي من دقائق خمس اضعت لقد :عبير

 عمى بقسوة قبضتو وشد بحزن اسامة قال "عبير يا جدا قاسية انت"
 يديو من تسيل الدماء فبدأت يحممو شيء

 :يبالي ان دون
 يدك؟؟ في تحمل ماذا :بجزع عبير فصرخت

 ال انصرف ثم "..شيء ال ..شيء ال" : وقال المو اسامة فكبت
 .شيء عمى يموي

 العمالق سقوط
 رجال فمول بوجوده عرف حتى مدينتو في المقام باسامة يطل ولم

 .غيمة يقتمو من اليو فارسموا ..التنظيم
 الشخص ىذا نجح بالفعل ..حزبيم انييار ذنب حمموه وانيم خاصة

 نفسو اسامة فجر .قاتمة بجراح اصابتو في
 بعد العاصمة من لتوي عدت قد كنت ..منزلي الى وصل حتى جرا

 وآثرت الصيف اشير فييا مكثت ان
 وصرخت الباب عمى اسامة استقبمت .ورائد انا منزلي الى العودة

 بالدماء مضرجا لو رؤيتي لدى بجزع



 الستدعاء فورا وىرعت سريري عمى مددتو ثم كتفي عمى فاسندتو
 وضمد عجل عمى الطبيب اءوج ..طبيب

 وقمت اليو جريت غرفتي من خروجو وبمجرد ..االمكان قدر جراحو
 ىل ..دكتور يا طمئني ارجوك" لو

 "خطيرة؟؟ جراحو
 جراحو ..جدا معقد الوضع ..عميك اخفي ال" باسى الطبيب فتمتم

 "..عميقة
 ..تحممني تكاد ال واعصابي قمت "المستشفى؟ الى ننقمو ىل"
 بيد امره ..شيء أي لو يقدم ان يستطيع الطب يعد لم حنين، يا ال

 .وحده اهلل
 اال الكل موت اتخيل كنت ..عمي الصاعقة وقع الخبر ليذا كان

 معتزا قويا شامخا لي بدا طالما ..اسامة موت
 صعبا ..عمي صعبا امرا ىذا كان ..بو وييزأ الموت يتحدى ..بنفسو

 الى وذىبت اعصابي تمالكت لكني .جدا
 من وافاق بي فشعر .الزكية بدمائو المموث غطائو وقبمت هسرير 

 اخبرك ماذا"" خافت بصوت وقال غيبوبتو
 "كذلك؟ اليس سأموت ؟؟ الطبيب

 ان ستعيش ..اسامة يا ال" وقمت عيني من نفرت دمعت فمسحت
 "..العالمين برب واثقا كن .. اهلل شاء

 "..حق معك" اعقب ثم اسامة قال "باهلل ونعم"
 "بماذا؟؟ حق معي"



 لي وقال قانيا لونيا اصبح حتى جيبو من الحمراء عصابتو فاخرج
 ثم "...سوبرمان لست انا" يبكي وىو

 "بميمة؟؟ اكمفك ممكن ىل حنين،" وقال جأشو رباطة استرجع
 "مني؟ تطمب ماذا ..عمي ابن يا ودمي روحي فداك" قمت

 "..عبير " خافت بصوت اسامة قال
 "آالم؟؟ من لك سببت كم يكفي اال باء؟؟الحر  ىذه منيا تريد ماذا

 ..يعتصرني الغيرة والم قمت
 انيا ...يسامحك اهلل ؟؟؟ حرباء" قائال وابتسم المو اسامة فغالب

 يخصيا شيء ىناك" تابع ثم "كالمالك طاىرة
 جيب من واخرج "لنا لقاء آخر في اياه اعطيا ان استطع لم ..معي

 ىاايا وسممني بالدم مضرجة سمسمة قميصو
 عند وانيرت . "وحيدا اموت ان في ارغب ال ..بسرعة عودي" قائال

 صغيرة طفمة وكأني بالبكاء الجممة ىذه
 القوة فيض بأن معو شعرت بحنان حجابي عمى مسح اسامة لكن

 عمى فقمت الي انتقل بو تميز طالما الذي
 .طمبو النفذ الفور

 اصيب اسامة" ليا فقمت مماثل ببرود وكممتيا ببرود عبير استقبمتني
 "..التنظيم افراد الحقو لقد ..قاتمة بجراح

 "..حين بعد ولو بالقتل القاتل وبشر" ببرود فقالت
 حال كل عمى ..االقل عمى مشاعري راعي" شديد بغضب ليا فقمت

 فانا ..بتوديعو القنعك ىنا آتي لم انا



 ..تخصك أمانة ألسممك جئت ولكن ..حجر من قمبك ان اعرف
 ..االخير لقائكما في اياىا يعطيك ان ينوي كان

 .وانصرفت وجييا في بالدماء المضرجة السمسمة ورميت "
 الجنة في عرس

 يسيل الدم منظر وتذكرت بالدماء المضرجة السمسمة عبير امسكت
 عمى يشد كان انو فايقنت اسامة يدي من

 ىذه واثارت .اياىا يعطييا ان يود كان وانو ريب وال السمسمة ىذه
 يعطييا ان يصر لم ..عبير فضول السمسمة

 الدماء من السمسمة عبير ومسحت الموت؟؟ فراش عمى وىو اياىا
 ليا اشتراىا كيوم لماعة ناصعة ليا فبدت

 قطاع منيا انتزعيا التي سمسمتيا كانت لقد نعم ..مرة اول والدىا
 الذي اليوم في الطيار الحاجز عمى الطرق

 وبدأت .العاصمة في ىالمستشف الى والدىا فييا تنقل كانت
 كيف ..عبير رأس في جديد من تنتعش الذكريات

 قتل حينما موجودا كان ىل اسامة؟؟ يد الى السمسمة ىذه وصمت
 سقطوا كيف تذكرت ثم الطرق؟؟ قطاع

 انو بد ال ..ماىر قناص برصاص اصيبوا وكأنيم فجأة صرعى
 ..كظميا يتبعيا كان الذي اسامة ..اذن اسامة

 ..ايضا اسامة من كانت ..البريد في تجدىا كانت التي واالموال
 مالكيا وكأنو مكان أي الى يتبعيا كان

 ..الحارس



 ..فشيئا شيئا ليا تنكشف الخيوط بدأت حينما عبير اوصال تجمدت
 ..السامة ومحبتو الشييد زوجيا وتذكرت

 من بعناية فاخرجتيا وفاتو بعد تمقتيا التي زوجيا رسالة وتذكرت
 وصمت ان الى قراءتيا في توشرع الخزانة
 .كاممة الحقيقة ليا فسر الذي المقطع الى

 احبك لقد تظنينو، الذي الشخص ليس اسامة ..عبير با انظري "
 القدرة نفسو في يجد لم ولما ..وشرف بصمت

 بحبو وضحى يدك طمب و لك التقدم عمى انا شجعني اسعادك عمى
 عمى بسرعة وافقت يوميا .سعادتك الجل

 اني اآلن اكتشف ولكني ايضا انا كثيرا احبك كنت نيال طمبو
 وانا كثيرة بأشياء الجمي ضحى فيو اخطأت

 اتعرفين اآلن؟؟ ىذا لك اكتب لماذا .قبمي احبك فيو معو انانيا كنت
 اثناء الموت من انقذني اسامة ان عبير يا

 جانب كل من االعداء بي احاط لقد ..العدو مع االخيرة المواجية
 الواحد تساقطوا لكنيم عمي يزونيج وكادوا

 ما دائما انو اعرف انا .قتميم اسامة ..الشجر كاوراق اآلخر تمو
 بحمايتو المكمف الصغير اخيو اعتبرني

 .ألجمي وليس ألجمك يحميني كان انو المرة تمك في شعرت ولكني
 يقمو لم كالما لك ساقول عبير يا اسمعي

 مثمما لزوجتو قعاش زوج االقل عمى ..لزوجتو قبل من زوج
 والقائد ..جدا خطيرة التالية ميمتي ..اعشقك



 في عشرة بنسبة الحياة قيد عمى منيا بالخروج نجاحي نسبة قدر
 اكثر يحفظك من اجد لن فانا مت فان ..المائة

 يا ولكن .الغيرة من عروقي في يغمي والدم اقوليا انا ..اسامة من
 ..بالكثير اجمي من ضحى الرجل ىذا عبير،

 ابواب عمى اآلن أنا ..ويسعدني ليسعدك قمبو عمى وداس حبو كتمو 
 عمي كفي عمى روحي اضع فكما ..الشيادة

 الثالثة نحن نجتمع اهلل شاء وان ..ايضا كفي عمى قمبي اضع ان
 لن حينيا ..بيننا االنسب وتختاري الجنة في

 ما بنعيم منا خسرك من اهلل وسيعوض ..تحاسد وال غيرة ىناك يكون
 ".نعيم هبعد

 اغرورقتا قد عيناىا وكانت اال السطر ىذا الى عبير تصل ولم
 وبدم بدموعيا الرسالة حبر واختمط بالدموع

 بقي ما عبير واستجمعت .السمسمة عن بعد يجف لم الذي اسامة
 الباب ليا فتحت .منزلي الى لتأتي قوة في منيا

 عن حثةبا اذني تنتظر ان دون بقوة داخمة اندفعت بل تكممني فمم
 ..غرفتي في اخيرا وجدتو ان الى اسامة

 لقد ..سامحني" تردد وىي بالبكاء وانيارت ركبتييا عمى فجثت
 "..كثيرا بحقك اخطأت

 اسامحك؟؟" المو يغالب وىو وقال جراحو عن متعاليا اسامة فابتسم
 لطالما ..اسامحك حتى عميك غضبت ومتى



 خاطىء انا ..فينيتص كما فعال انا ..عني تقوليو فيما محقة كنت
 توبتي يقبل ان اهلل من ارجو ولكني ومذنب

 "..اقترفتو ذنب كل عن
 ىذا اسامة،" الحياء من الكثير فييا بجرأة وقالت عبير فتقدمت

 امرأة عمى خاصة ..المراة عمى غريب موقف
 "لي؟ زوجا تكون ان تقبل ىل ..لكن ..مثمي ممتزمة

 ىذا ان تعرفين انت ..عبير" وقال المفاجىء لطمبيا اسامة فبيت
 ..عميك فيو بصري وقع يوم اول منذ حممي
 "..بقية العمر في يعد لم اآلن؟؟ ..لكن

 "..الجنة في معي اريدك" وىمست سخية دمعة عبير فذرفت
 "اصدقائي اعز ..حسام زوجة انت .. استطيع ال " اسامة فقال
 وصيتو من سطورا عميو وقرأت " ..وصيتو ىذه " عبير قالت

 شييد اسامة" تابعت ثم ..معا بالبكاء شافاجي
 ال انا .. العين الحور من سبعين وسييبو مني خيرا اهلل سيبدلو

 " ..لك اال اكون ان يمكن
 فعقد المقربين وحسام اسامة اصدقاء من ثالثا عبير واستدعت

 صحة عمى االثنان وشيد عميو زواجيا احدىم
 يمفظ اسامة بدأ تىح العقد عمى ساعات بضعة اال تمر ولم .العقد

 تقترب ان عبير من فطمب االخيرة انفاسو
 ..معك اشاىده ان حممت لطالما مشيد ىناك ..عبير" وقال منو

 "النافذة الى ارجوك قميال ارفعيني



 وضمتو خمفو عبير جمست ثم قميال رفعو عمى وعبير انا وتعاونت
 الشمس قرص غياب معا ليراقبا صدرىا الى

 في عرسنا تخيل ...معي ىذا تخيل" :التوق ..البحر اعماق في
 عين تره لم زفاف ...األبدي زفافنا... الجنة

 سيدنا الكريم الرسول أمرنا وولي وكيمنا ...قبل من أذن بو تسمع ولم
 عميو اهلل صمى أعيننا وقرة وحبيبنا

 وأن ...وبارك وسمم أجمعين وأحبابو وذريتو وأزواجو أصحابو وعمى
 الكرام ئكةالمال ىم الشيود يكون

 ىذا بعقد يأمر ومن ...الجنة أىل ىم المدعوين يكون وأن ...البررة
 تخيل ...جاللو جل اهلل ىو القدسي القران

 الشمس طريق تنير التي كالنجوم حولنا من يحفون العين الحور
 ...تخيل .نيار وال فيو ليل ال يوم في والقمر

 ثم برىة وصمت متحشرج بصوت اسامة قاليا "...اتخيل لن ال"
 يرى وكأنو السقف في عيناه شخصت

 من شعاع آخر ومع "...اراه ألني" :وتابع مرئية غير مخموقات
 قبس آخر كان االفق في اختفى الشمس اشعة
 .جسده غادر قد الطاىرة اسامة روح من

 قربيا جمست فيما بحرارة وتبكيو عريسيا تندب عبير وجمست
 الصامت العاشق اسامة يكن لم .. بصمت

 لدرجة .. ايضا بصمت احبو من ىناك كان بل ..القصة في الوحيد
 ..الناس امام يبكيو ان حتى يستطع لم انو



 مني كوسيمة ذكراه تخمد التي القصة ىذه اال اجد ولم احببتو لقد نعم
 .لو حبي عن لمتعبير
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