قد نلتقي

} إهما أشكو بثـي وحصوي إلي هللا {
سوزة يوسف – آيت86

إهداء
ًاؾمحن ؤبى الؾؼم
مـيّ خمض
ؾاعة الكغٍف
لم حصجؾىّىـي ؽلي الىخابت فدؿب ،بل خغيدىىـي ؽلحها وصفؾخيىـي هدىها صفؾاّ
خخـي بذّ ؤزطى بلحها بسطىاثّ وازلت.
قىغاّ لىًّ .ؤهتنّ مً فًل هللا ؽلـي ،ولىال فًل هللا لـما بهخمل هظا الىخاب.

له ــا
ُ
مهما ببخؾضث ،ؾخغلحن هىا
ًا مً ال ٌكبهها ؤخض  ..اؾمّ ؤهذّ ؽلـي ُمؿمـي
"ًا آًت عبىا فـي وىهه "

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

“ ُ
الحب هى بهىؿاعنّ ؤمام الحبِب خخـي وبن هىذّ ؤكىي،
والشلت مً الطغف آلازغ ؤهًّ لً جاطًه بلىجً”.

محمود حسىـي

ي
وجغهذ ألافياع جدؿغب بلـي عؤؾـي .
ُّ
جمضصث ؽلـي ؾغٍغ ّ
ُّ
جغهخً جدؿلل بلـي ؽللـي .
وصزلذ فـي
ُّ
حقلقلذ فـي مؿاماحي ببطءّ خخـي ؤناب الدضع ظؿضي
ُّ
ُ
وؾاؽ ظمُل .
فغكذ بً خض الشمالت .
ُّ
ُ
فىغث فًُ ،فـي طهغن .
ُّ
هلائن ٌُؾظبىـي .
ال ٌؿمذ لـي ؤن ؤكؿى ؽلًُّ وال ٌؾطُىـي مجاالّ خخـي للخفىحر في طلً.
ُ
جمىِذ هشحراّ ؤن ؤقؾغ فًُّ لى طعةّ مً زبض .
ُّ
ُ
وكتها فلط لً ؤجىاوي ؽً مماعؾت كؿىحي ؽلًُّ بيل ؤقيالها وؤلىانها
ُ
وبيلّ ما ؤوجِذ مً فل .
لفغصث ؽلًُ ؾطىحي
ُّ
لى خضر -نضكىـي -
وقهغث في وظهًّ ؤقغؽ ؤؾلحخـي وؤهثرها خضة
ُّ
ؤؾىء مً هُض اليؿاء .
ُّ
وؤعٍ ُخًّ ما هى
لخلظطث بةًظاثًّ وحؾظًبً
ُّ

وفللخًّ باألنفاص وؽللخًّ ؽلي بابّ مضًيخـي ؾبؾحن ًىماّ فاعكاّ فـي
صماثً
وظؾلخًّ ؽبرة ليل مً ؤعاص بي ؾىءّ .
لىىًّ هىذ ؤطهـي مً طلً .
ُ
وؤنبدذ ؽلـي وقً ؤن ؤقًّ ؽلًُ خغبّ ياعٍت،
ُّ
ولما ؤفًبخىـي
ُ
وكفذ بىلاءن وطهغن وعظىلخً ال ُـمىخملت
ويؾفًّ وظغاخًّ الىاهىت وبخخُاظًّ الـمخلض بلـيّ فـي وظهـي.
بل وكفذ الضهُا بإهملها فـي وظهـي ُمؾاجبتّ:

(( هُف ججغئًٍ ؽلي كهغ عظلّ بعجإي فًُّ ملجإّ وملطاّ مً مؾاعن
ُ
ُقيذ ؽلُه طىاٌ كغابت الؾكغ ؾىىاث وواظهها بًغاوة ألظل ؤن ًهل
يهغؼ بلحها هغباّ مً صحغاء
بلًُ؟ هُف جسظلحن عظلّ بعجإي فًُّ ظىتّ ُ ّ

ؤخلمه جخجلـي فًُ؟ عآنّ هجمت فـي ؾماءّ
ُّ
ظل عؤي
صهُا ُملفهغة؟ ع ّ
ؾابؾت ،الىنىٌّ بلحها قاقّ ظضا ،بال ؤهه وان ؽلي ؤجم ؤلاؾخؾضاص ألن
ًُفني ؽمغًٍ فىقّ ؽمغه ألظل ؤن جيىهـي له وخضه ُ ،جؼٍىحن ؾمائه هى
ُ
فلط؟ ؤحقغبحن عظلّ عآنّ وطىه؟ ؤجيىهحن وظؾاّ لـمً بعجإي فًُّ بلؿماّ
لجغاخه؟ مً مسح ؽلـي ؤوظاؽًّ -عفم هثرة ؽلجه -وعبذّ ؽلـي كلبًّ
هما لم ًفؾل ؤخضاّ مً كبل؟ ُؤجدطمحن مً لـجإ بلًُّ فـي ؤؾاؽ ألامغ

ُلخلملمـي ؤظؼاءه ال ُـمخىازغة ُهىا وهىان؟ مً ويؿ هفؿه والهلهاٌ بحن
ُ
ُ
لُىه ؽلـي هىانّ هُفما حكاثحن؟))
ًضًًّ وؤعجًـي ؤن حكي ّ
وهإنّ ؤها مً ؤزطإ بدلً .
ُ
وهلاء كلبًّ ًجؾلهـي -زغماً عىـي -ؤججاوػّ ؽً ؾِئاجًّ
ؽظوبت عوخًّ ُّ
وؤففغ لًّ ػالجً الهقحرة .
ُّ
ًا بلهـي !
مً ؤؽطانّ الحم ؤن جيىنّ هلُاّ بلـي هظا الحض؟؟
ُ
ُ
ُ
الحض الظي ًجؾلىـي ؤللـي بيامل ؤؾلحخـي وؽخاصي جدذ ؤعظلًّ
ُمؾلىتّ بؾدؿلمـي الخام بلًُّ بمدٌ بعاصجـي
وؤزلؿ ؽىـي عصاء اللؿىة وؤججغص ؤمامًّ مً هبرًاجي وفغوعيّ .
وؤؤمغهم فلحهـضمىا ألاؾىاع والحهى ّن ولُفيىا ألاؾباعّ ؽً ُسجىاثـي
ث وؤنفدذ ؽً ولّ مً مغوا بدُاحي وؤؾائوا
ولِكهـضوا ؤهـي كض ؽفى ُ ّ
لهـا ًىمـاّ .
ُ
وؤؽلً ؤمامهـم ؤظمؾحن ؤهه مً آلان وبلـي ًىم الحكغ
ُ
ًمخلً مفاجُذ كهىعي ولهـا
ُّ
ؤهذّ مً
وؤهً آلامغ الىاهـي الىخُض فـي مضًيخـي

وؤن ؤوامغن وهىاهًُ هافظة ؽلي الجمُؿ هدض الؿُف ..
وؤولهـم ؤهــا !..
ًدم لًّ ؤن جفؾل بـي هظا..
ال ُ ّ

***

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

“ال خاظت لـي فـى عظل ال ٌؾغف مىاؽُض نلجه وٍاظلها
فغظل ال ًلتزم فـى مىاؽُضه مؿ هللا
هُف ؾُلتزم معى”!

ُمقخبس

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ؤطهغ ؤهـي كغؤث ؤن ببىت هصاز قباهـي ؤزبرجه ًىماّ ؤهه ؤفؿض ؽلحها خُاتها،
ألنها ولما كاعهذ عظلّ به ؾلط مً ؽُجها .
ُ
ؽضث ؤعيّ عظاالّ ؤنلّ !
وصصث لى ؤزبرجً طاث ألامغ .مؿ فاعقّ ؤهــي ما ُ ّ
ُّ
فـي هغغ البؾٌ كض جيى ّن عظلّ ؽاصًا،
بال ؤهًّ فـي هغغيّ هىذ بؾخصىاثُاّ للقاًت .وهظا وان ًىفُىـي .
آمىذ بفىغة ؤن هللا زلم بضازل ول مىا قِئاّ ًُمحزه ؽً
ُّ
لطالـما
آلازغًٍ،
وطواء الـمغء ُ
ًىمً فـي كضعجه ؽلي بهدكاف طلً" الكـئ "وببغاػه ؽلي
الؿطذ .
كض ًخمحز ؤخضاّ بةهخمامه بؾلمّ ما ُوٍلضع له ؤن ٌؿخقل طلً ؤلاهخمام
والـمىذ واللضعاث التي وهبه هللا بًاها بؾخقلالّ ؤمشل
لُهل بلـي ُمبخقاه وٍدلم هجاخاّ باهغاّ .
بؾًىا ًخمحز فـي الفً ،الكؾغ ،الىخابت ،والخهىٍغ ؤو فحرها .
لم جىً ؽالـماّ وال فىاهاّ وال قاؽغاّ وال مهىعا،
لىىً جمحزث بللبً .
هىذ بوؿاهاّ بيل ما جدمله اليلمت مً مؾانّ .

جمشلذ بًّ وامل مؾاهـي الغظىلت وؤلاوؿاهُت فـي هغغي،
قؾغث للحغت ؤهً هىذّ آزغ عظل ؽلي وظه البؿُطت .
ُّ
خخـي ؤهـي
ؤزبرجىـي ًىماّ ؤهً حكؾغ بخمحزن فـي خًىعي .
ي هابؿ فـي ؤؾاؽ ألامغ مً خًىعن .
لم ؤزبرن خُجها ؤن جمحز ّ
ُ
هىذّ جًفـي ؽلـي ألاقُاء مً خىلًّ هىهت .
وان ًىفـي ؤن جلؿ ؽُىانّ ؽلـي قـئّ لُقضو ؤظمل مما وان .
هىذ ؽىىاهاّ للؿؾاصة والبهجت ؤًىما خللذ .
ُ
لً ؤوؿـي ؤبضاّ ظغؽاث الخفائٌّ وصفؾاث ألامل جلً الخـي هىذّ حؾؼػهـي بها
صوما،
مىاعٍاّ ؽً ؤهغاعيّ هضوباّ هاججت ؽً ظغاحّ جيىمذ واخضة جلىّ ألازغيّ
ؽلـي مغ الؿىحن .
عفم ما ؽاهِذ مىه ؽلـي مضي فترة ال بإؽ بها مً الؼمً،
بال ؤهً لم حؿمذ للُإؽ ؤن ًضفؾًّ ًىماّ بلـي خافت الهاوٍت .
هىذ ؤؽلل مً طلً بىشحر .
حؾىصث بؾخلباٌ الـمدىاث بهضعّ عخب
وطإطإث لها عؤؾً ؾاظضاّ هلل خخـي حؾبر بؿلم .
ُّ

ي.
ول يغبت مىظؾت ُوظهذ لًّ فـي كلبً واهذ ججؾل مىً عظلّ ؤكى ّ
ما ػاصجًّ الـمدً بال نلبت.
لم ؤكابل مً كبل عظلّ ولما ياكذ ؽلُه الضهُا بما ع ُ
خبذ
بعجمـي ؽلـي سجاصة نلجه وبلخجإ بلي هللا
ُ
ًُضق ؤبىابه ُمؿخقُشاّ ُمؿخجحراّ خخـي جىلكؿ القمت .
فةطا بهلكؾذ ،بعجمـي ؽلـي سجاصجه زاهُتّ فـي زًىؼّ وؾىُىت
ٌكىغ هللا ؽلي ما ؤجاه مً فًله.
ُّ
عظلّ ال ًيؿـي عبـه فـي الؿغاء والًغاء .
ًىغم فُغه وَؾفى ؽً الىاؽ كضع ال ُـمؿخطاؼ .
هىذّ مً ال ُـمدؿىحن فإخؿً بلًُّ الىاؽ وؤخبً هللا فإخبىن .
هل ؤزبرجًّ مً كبل ؤهـي لم ؤقؾغ ًىماّ بالدىف مىً؟
ُ
هغغث فـي ؽُيُه
ُّ
ؤزاف مً عظلّ ولما
ّ
وهُف
ي طغٍلي للجىت؟
ؤواص ؤكؿم ؤهـي ؤع ّ
ُّ
لم جىً ؤهثرهم جضًىاّ وبلتزاما،
لىىً هىذّ جغيّ هللا بللبً زاعط خضوص مغاهغهم الضًيُت .

وازلت ؤن هللا ؤخبىـي ؤها ؤًًا،
وبال..
لـما ؤعؾلًّ بلـيّ فىزاّ!

***

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

“فـي بؾٌ الؾلكاث
ؽلـي كضع عوؽت البضایت یيىنّ وظؿ الىھایت
للضعظت الخـی ججؾلىا هخمىـي ؤخُاهاّ
لى لم هلخلي مً ألاؾاؽ”.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

فُابً ًلخلىـي .
ُ
ًىدغهـي ببطءّ قضًض .
ّ

ُ
ؤبضو مً الداعط هاصثت هـىخلت مً الشلج ال جظوب،
وؾؾحر هاعّ ال تهضؤ .
ُّ
وفـي صازلي بغاهحنّ زاثغة
ُ
ًهم آلاطان .
ؤفغقّ فـي نمذّ ُمطبم وبضازلي صدبّ ُّ
بذّ ؤفًب أليّ قـئ  ..ؤيّ قـئ .
ُ
ي.
حذ فحها صو ّن ؤن ؤصع ّ
طاثّ مغة واهذ والضجـي جدضزىـي في ؤمغّ فص ُ ّ
ؤطللذ الؾىانّ لقًبـي .
ُّ
ألو ٌّ مغة ُمىظ ؤؽىامّ
ُ
وكف ؤبـي ؤمامـي حؾلىه الضهكت وبعحؿمذ ؽلي ملمذ ؤمـي ؽلماثّ
الهضمت

(( لـماطا ُ
جهغر ببىتها هىظا صونّ ؾبب؟))

ؤنبدذ ؽلي قفا خفغةّ مً بنهُاع.
ُّ
ُ ُ
ؤواص ؤظًّ .
ّ

ولّ ًىم ًخدطم فـيّ قـئّ ببطءّ قضًض وبهمذّ مىظؿ ًىسغ والؿىؽ
فـي ؽغامـي.
زم ما كهت القُاب واليافُحن؟
هغبذ بلي اللهىة .
ولما زغط ؤخضهم مً خُاجـي ُ ّ
وهإنّ بها قفاءّ لىظؾـي ،وهإوي ؤؽىى بها فُابًّ ؽىـي وبصماهـي لًّ
بةصماهـي لها .

ؽضث ؤمحز:
ؤنبذ خللـي ُمغ اإلاظاق خخـي ما ُ ّ
ؤهى ُمغ اللهىة ؤم ُمغ ؤلاقدُاقّ بلًُ؟
ُ
ؤصمىتها خخـي ؤنهىذّ ظؿضي وباجذ ؽلماث ؤلاعهاق جىؿى ملمدـي
ق ..
والػمىـي ألاع ّ
طلً الهضًم ال ُـمؼمً الظي فكلذّ ول مداوالجـي فـي الخملو مىه .
بال ؽىضما ًهل بـي الكىقّ لظعوجه .
ُ
ي ؤن ؤفطّ فـي ُؾباثّ ؽمُم
ولما ؤقخلخًّ لم ؤظض خلّ ؾى ّ
ُ
لـمضة وافُت ؤن جيؿِىـي مغاعة ؤلاقدُاقّ بلًُ .
ذ هشحراّ ؤن ؤففى ًىماّ وال ؤؾدُلػ زاهُتّ .
ال ؤزفًُّ ؾغا ،زكِ ُ ّ
هىذ ؤهغب بلـي الىىم مً واكؿّ ؤهغهه،
هإوي ُ ّ
ُ
ُ
فغىّ ؽليّ ولم ؤزتره وال ؤملً خخـي خم ؤلاؽتراىّ ؽلُه .
ؤخببذ الىىم ألن ؤخلمـي واهذ ملطي بلًُّ
ُّ
ؤو لؾلي
وللاثـي الىخُض بً .
جغصصث ؽليّ فـي الـمىامّ هشحراّ .
ُّ

ُ
ؤزبرجىـي ًىماّ ؤهًّ ؾـ)جسفّ( ؤعظلً ؽً ؤخلمـي وجىفّ ؽً ملخلخـي
فحها هـيّ ؤخغي بىىمّ هاصت .
ُ
وفُذ بىؽضن هؾاصجًّ مؾـي ،بال بوي لم ؤطق للىىمّ طؾماّ ُمىظ طلًّ
الححن .
ؤخلمي واهذ ؤملـي الىخُض فـي للاثً .
هىذ ؤهغؼ بلحها فلط ألعان وؤقبؿ ؽُىـيّ مىً وؤخغـي فحها بمجاوعجً.
ؤجظهغ ؤو ٌّ لُلت مغث ؽلـيّ بؾض ؤن بفتركىا ُػعجىـي فـي الـمىام .
وان ؤوٌّ خلمّ ؤعيّ فُه ملمدً بىيىحّ وؽً هشب .
هىذّ حؿحر وؤؾحر ؤها وعاثً ؽلـي ملغبت مىً .
ؤزطى ؽلي آزاع كضمًُ ؽلـي ألاعى
وؤخغم بكضة ؽلـي ؤال ؤزغط ؽً خضوصهما .
ُّ
ًغفٌ الخسلـي ؽىًّ وؤؽلً بؽترايه ؽلـي عخُلً فـي الحلم .
ُّ
وهإن كلبـي
هإهما ًغٍض اللحاق بً ُلُمؿً بخلبِبً
وٍدكبض بً وٍغظىنّ  ..ؤال جغخل .
فغكخىا الحُـاۃ  ..لىًّ طُف طهغان علّ ًُلنلىـي فـي ؤخلمـي،
هإهًّ جأمغث مؾه ؽلـيّ إلؾخدًاعنّ کلّ لُلت .

هإهًّ جلى ٌّ :
ُ ُ
ُ
عيىـي فـي ُ
قخكً يا ُق ّسۃ ّ
أوعم بقسبكً ُحلماً(( .
الدهيا قهسا ،دعيىـي ً
))فاز

***

“فـي خبىا بغاءة وظىى ّن..
مشل طفلحن ًلؾبان القمًُت”!

غادة السمان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

•

•

•

ُ
ما عؤًً ؤن هلؾب ؾىٍاّ لؾبت نقحرة؟
ُ
ؤيّ لؾبت؟
ؾإزبرنّ بإمغّ ؽىـي .قـئّ ال ٌؾغفه الىشحرون .
ؾغّ نقحر ،ؽاصة فغٍبت جلػمىـي ،قـئّ ؽً طفىلخـي ،ؤي قـئ .
زم جسبروي ؤهذّ ؽً قـئّ ًسهً وهىظا .
فلط ؤعٍضن ؤن حؾغف ؽىـي وؤؽغف ؽىًّ ؤهثر.

•

اممم  ..خؿىاّ ال بإؽ .ببضجي ؤهذّ.

•

ولـماطا صوماّ ؤبضؤ ؤها لـما ال جبضؤ ؤهذ؟

•

•

•

•

ُ
ألن ؤوالّ ؤهذّ ناخبت اللؾبت ًا ؽبلغٍت .
زاهُاّLadies first, my lady.
ُ
اممممم  ..جبضو لـي ؤؾباباّ ُملىؾت .خؿىاّ ؾإبضؤ .ؤها ؤؤول ككغ
الـماهجى.
ماطا؟؟ ؤجمؼخحن؟ !!ال ًبضو لـي ؤن فخاةّ في مشل عكخً كض جفؾل
هظا.
كلذ لًّ مً كبل ال جىسضؼ بالـمغاهغ .
ُ
زم ال جسغط ؽً ؾُاق اللؾبت ؤهذّ جفؿضها.

•

Take it easy, princess.
ُ
اممممم  ..ؤها ؤؤول خبىب الحلبت بؾض ؤن ؤفغـ مً قغبها.

•

ًا بلهـي !ؤهذّ حكغب الحلبت؟؟ وجلتهم خبىبها ؤًًا؟؟

•

مً مىا الظي ًُفؿض اللؾبت آلان ها؟

•

ُ
ؤلخدف بالقطاء ؤزىاء هىمـي نُفاّ وقخاءّ.
ّ
(ضحكذ)  :خؿىاّ .ؤها

•

•

ُ
الضفء ال ُـمىبؾض مً ؽُيًُّ ولما
ُّ
ؤلخدف بقطاء .
ّ
ؤها ال ؤخخاط ؤن
هغغثّ بلـيّ وافـيّ إلطابت ظباٌّ مً الجلُض.
ُ
ث خجلً)  :فهلـي ال ُـمفًل هى الكخاء ألهـي ؤخب
(إحمسز ً
الـمكـي جدذ الـمطغ هشحراّ .وقهغيّ ال ُ
ـمفًل صٌؿمبر.

•فهلي ال ُـمفًل هى الغبُؿ ألهه ٌكبهًّ ُ .مبهجتّ ؤهذّ والغبُؿ زانت
ي ال ُـمفًل هى ماعؽ .
ؽىضما جخىعص وظىخانّ خجلّ هىظا .وقهغ ّ
وان بضاًت مؾغفتي بًّ .ظئذّ للضهُا فـي ماعؽ وبهىخب لـي ؽمغّ
ظضًض بمجُئً.
•

مكغوبي ال ُـمفًل اللهىة.

•

ومكغوبي ال ُـمفًل كغفت بالؼهجبُل.

•

عباه !ال ؤفهم ما كهخًّ مؿ ألاؽكاب .ؽىضما هتزوط ال جخىكؿ مىـي
ُّ
ؤطُم
ؤن ؤنىؿ لًّ مكغوباّ ههظا .ؤها ال ؤخب ألاؽكاب وال
عاثدتها.

•

ي
وؾإكلؿ ؽً الكغبّ ؤنلّ ولً ؤخدؿـي ؾى ّ
ُّ
جؼوظُىـي فلط
ُ
اللهىة ؤو ؤي مكغوبّ جدبِىه .

•

(إبدسمذ ( :ؤهذّ مغاوـ .

•

وؤهذّ ظمُلت.

•

ؤظُض طهـي الـملفىف .ول
ُّ
اخم اخم  ..فلىؾض للؾبت .ؤها ال
مه باءث بالفكل .ال ؤصعيّ هُف جلف ُّه ؤمـي هىظا
ُمداوالجـي لخؾل ُّ
صونّ ؤن ًدؿاكط ألاعػّ مجها هما ًدضر مؾـي؟
ُ
ُ
ظىيذ أن قلبكً سيخوقف مً الضحك((
ً
ضحكذ كثيراً حتي
ً
))

•

•

•

•

•

جطحً هىظا؟ ُ
ؤظىيذ؟؟
ُّ
ؽلي ما
ُ
ؤجسُلًّ وؤهذّ جلفحن ؤنابؿ الـملفىف وَؿلط ألاعػّ مً الىاخُت
ؤخب ؤن ؤعانّ وؤهذّ" ملبىزت "
ألازغيّ وجبضًً ؽاظؼةّ ؽً لفه ّ ُ .
هىظا .جبضًً بغٍئتّ واألطفاٌ.
ؤحسدغ مىـي؟
ُّ
هىظا بطن؟
ؤسدغ مىًّ .ؤها فلط ؤخبًّ .ال ؽلًُّ ؾدخؾلمحن
ُّ
الال ,ال
الـملفىف مً ؤظلـي.
ُ
أشحذ بوجهـي عىكً وعقدث ذزاع ّ ًـي أمامـي وسألخكً وأها أزفع
ً
)
كخفي إسدىكازاً ( :ولـما ؤحؾلمه مً ؤظلً؟ وما صزلـي ؤها بً؟
ًّ

•

•

•

•

•

ألهًّ ؾختزوظُيىـي وخُجها ؾخطهحن لـي .ؤها ال ؤخب الطؾام
ُ
الجاهؼ ولً ؤؤول بال ما جهىؾه ًضانّ.
ؤظُض الطهـي
حسدغ مىـي ألهـي ال ُ ّ
ُّ
ومً كاٌ ؤهـي ؾإجؼو ُظً .ماصمذ
ي جتزوظها لخطهى لً .
بطهب وؤبدض ؽً ؤزغ ّ
)إبدسمذ وغمصثً لـي ( :خبُبخـي جخضلل ؽلـيّ.
ُ
ُ
زانمخًّ ولً ُ
ؤخضزًّ
قلذ وأها ماشلذ أهظس بعيداً عىك ( :
) ً
زاهُتّ ؤبضاّ.
ُ
ؤجضعًٍ؟ ؤهذّ حكبهحن ألاطفاٌ هشحراّ .
جيبٌ بالؾفىٍت والبراءة .
ُّ
خضًشً وخغواجً وجهغفاجً ولها
خخـي ؽىضما جخضللحن ؽلـيّ وؤكًـي ؾاؽاث فـي ُمهالحخً
ومداولت بعياثًّ وهؿب وصنّ مً ظضًض خخـي حؾطفحن ؽلـيّ
بةبدؿامت عيا مً سقغنّ الهقحر هظا .
ُ
ُ
وؤؾؾض هشحراّ بخضلُلً .
ّ
ؤخُاهاّ ؤقؾغ ؤهًّ ببيخـي الخـي لم ؤهجب
وؤخُاهاّ ؤزغيّ خُىما ُ
حقمغٍيىـي بدىاهًّ الظي ال ًىًب زانتّ
فـي لحغاثّ ُخؼوي ويؾفي ؤقؾغ ؤهًّ ؤمـي الخـي لم جلضوي .مؾًّ
ؤقؾغ بغظىلخـي وطفىلخـي فـي آنّ واخض .
ؤكف ؤمامًّ ع ُظلّ بيامل هُئخـي وصازلـي طفلّ نقحر ًهغر
ُ
ق ؤها
وٍلفؼ فـي الهىاءّ فغخاّ ولما عآنّ .وؽىضما جبدؿمحن ؤهذ ،ؤفغ ّ
فـي جلً ؤلابدؿامت .
ًا بلهـي !

ببدؿامخًّ الخـي وكف الؾلم ؤمامها بىغغٍاجه وكىاهِىه البالُت
ؽاظؼاّ ؽً فً طلؾمها .
ُ
ـهل الغبُؿ
ؤؽغف هُف جفؾلحن طلً ،ولىً خحن جبدؿمحن ً ُّ
ّ
ال
الفغح ؤمطاعاّ .
ُّ
ويهطل ؽليّ
ُّ
فجإة
ُ
ؤعيّ ؤػهاعاّ جخفخذ وؤؾمؿ ػكؼكت ؽهافحرّ حقغص ؾؾاصةّ وجيكض مؾاّ
لحىاّ ظمُلّ هجماٌ ببدؿامخًّ .
ُ
ق
ؤكؿم لًّ لى عؤنّ هؼاع جبدؿمحن هىظا لـمؼ ّ صفاجغه وؤقؾل
الىحران فـي صواوٍىه ولها وبؽخىف فـي مدغابهّ ما ًؼٍض ؽً ؤلف
ؾىت فـي مداوالثّ ًاجؿت مىه لىخابتّ بِذ قؾغّ واخض ًًُاهـي
ظمالًّ وؤهذّ جبدؿمحن .
بل وهللا لى عؤي هؼاع طغف ببدؿامخً للخل مدبىبخه وقىم هفؿه
همضاّ وكهغاّ.
))لم أجمالك هفسـي .دخلذ في هوبت ضحك هسخيريت((
•

ُ
ُ
ًدم لًّ ؤن جطحىىـي هىظا وؤها فايبتّ مىً .
هظا لِـ ؽضالّ .ال ُ ّ
جفؿض ؽليّ فًبـي.
ُّ
ؤهذّ

•

ُ
وؤهذّ ؤفؿضثّ ؽلـي هؼاع كهاثضه .وال ًدم لًّ ؤًًاّ ؤن جبؾثرًىـي
ولما ضحىذّ هىظا.

وكفذ ؤمامًّ ؽاكضة طعاؽـيّ عافؾت خاظبـي ألاًمً وؤها ُ
ؤنقـي بلًُّ
ُّ
ُ
بيكىة وببدؿامت بعجابّ حؾلىهـي .ؽُىانّ حكؾان ُخباّ ونضكاّ .

جبىح فحها بمىىىهاثّ كلبًّ بهظا ؤلاؾهاب .
واهذ جلً الـمغة ألاولـي الخـي ُ ّ
ُ
وؤعل ؤها ؤهغغ بلًُّ
ُّ
جلف ؤمامـي ًىؿىنّ الهمذ خُاءّ
بؾض ؤن هىذّ ّ
ُ
وفـي ؽُىـيّ بؾخجضاءّ ؤن جطلم للؿاهًّ الؾىان .
هىذ بهخفي مىًّ بىغغاثّ ؾغَؾت خجلت ،فلط
ولـما ًخملىىـي الُإؽ ُ ّ
لذ ؤعكض فـي جلً ال ُـمًقت الىابًت فـي الجاهب ألاٌؿغ
ألجإهض ؤهـي ماػ ُ ّ
ُ
مً كفهًّ الهضعيّ .ال ُـمًقت الخـي ما زللذ لخيبٌ بال لـي .
ُ ُ
ؤزظث جخمخم وماػالذ ؽُىانّ ُمؾللتّ ؽلـيّ:
ّ
ي.
هإهًّ هىذّ جلغؤ ؤفياع ّ
))فإذا وقفذ أمام ُحسىكً صامخاً
فالصمذ فـي حسمً الجمالً جمال
جقخل ُح ّبىا
كلماجىا فـي الحب ًُ
ُ
إنً الحسوف جموث حين جقال((
هصاز قباوي

*

***

“بطا وؾىؽّ بلـيّ قىكـي بلًُّ
ؾإؾخقفغ ،وؤجىيإ بـ ماءّ اليؿُان ،وؤنلـي عهؾخحنّ ؽلـى سجاصة
الىغامت
ُ
وؤزغؽ بقدُاكـي”.

فاطمت الباهي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

هغغثّ بلـيّ نضًلخـي هغغة بقفاقّ ؽلـي ما آٌ بلُه خالـي.
ُ
ظلؿذّ بجاهبـي ؽلـي خافت الؿغٍغ وؤزظث جضاؽب زهلث قؾغيّ .
قؾغث بُضيها الحاهِخحن ؽلـي عؤؾـي.
ُّ
ببدؿمذ خالـما
ُّ
كلذ لها بهىثّ ُمجهض :
ُّ
ؤجضعًٍ ًا نضًلخـي ما الفاعقّ بِىـي وبِىه؟))أومأث صديقخـي بسأسها أن" ال" ((
واؾخطغصث كاثلتّ :
ُّ
خبؿذ صمىؽاّ واصث ؤن جسىهىـي
ُّ
بالياص
•

ُ
ؽىضما وان ًمغى لم ًدؿًّ لـي فغنت الىظىص بلغبه ،لىً عفم
ُبؾض الـمؿافاث بُيىا ،لم ًىف كلبـي ؤبضاّ ؽً الضؽاء له فـي ول
سجضة .ؤما آلان وؤها طغٍدت الفغاف لم ًُيلف هفؿه خخـي ؽىاء
الؿااٌ ؽىـي .ما ؽاص ُمهخماّ ؤن ٌؾغف ما بطا هىذ مُخت ؤم ماػ ُ ّ
لذ
ؽلـي كُض الحُاة .وؤؽخلض ؤن هل ألامغًٍ باليؿبتّ له  .....ؾُـان.

•

)شعسثً صديقخـي باألسـي(:خبُبخـي ،كض ال ًيى ّن ؽلـي ؽلمّ بما
صهانّ .

•

ُ
إبدسمذ بسخسيت وقلذ(:ؽىضما وان ًمغى ؤًًاّ هىذ ؤقؾغ
ً
)
بإوظاؽهّ فـي كلبـي .وان كلبـي ًُسبرهـي ما بطا وان بسحرّ ؤم ال .ؤلم
ُ
ؤؽخضث ؤن ؤفؾل ؤها؟
ُّ
ٌكؾغ بـي كلبه ولى مغة هما

•

ُ
)بمصيدً مً ألاسـي زدثً صديقخـي (:فلط لى جىفحن ؽً الخفىحر
به .

•

•

•

ُ
ُ
هإهًّ جغٍضهىـي ؤن ؤهف ؽً الخىفـ .
لى ًضعيّ ملضاع الحب في كلبًّ له ،للًـي ؽمغه وله ًلبل ًضانّ
طالباّ ُ
الهفذ ؽلـي ما فؾل.
ال ؤعٍضه ؤن ًلبل ًضاي .ؤعٍضه فلط  ..ؤن ًضعيّ .
ُ
ّ ُ
وأجهشذ بالبكاء(( .
ً
ذ فـي ُحضنها
جمي ً
))وأز
---

صزلذ فغفتها فىظضتها ما جؼاٌ هاثمت .
ُّ
فـي الُىم الخالـي
وؤؾىضث طعاؽـيّ ؽلـي خافت
ُّ
ظلؿذ بغهبخـيّ ؽلـي ألاعى بجىاع ؾغٍغها
الؿغٍغ وؤزظث ؤجإمل وظهها اإلالثييّ فـي هضوء .
ماػالذ جدخفػ بهظا الجماٌ الهاصت عفم ؽلماثّ الحؼنّ الباصًت ؽلـي
ملمدها بىيىح .
ًا هللا !هُف ًجغئّ ؤخضهم ؽلـي جدطُمّ كلب ملنّ ههظه؟!!

ومسحذ بُضي ؽلـي عؤؾها بدىان .قؾغث بـي .ببدؿمذ
ُّ
بكتربذ مجها ؤهثر
ُّ
وكالذ بهىثّ هاؽـ صو ّن ؤن جفخذ ؽُىحها:
•

ُ
والخدمل ؤخؿضنّ ؽلحها .
ؤؽطانّ هللا كضعةّ فاثلت ؽلـي الهبر
حؾغفُيىـي مىظ زلزت ؤؽىامّ ولم جملّ مىـي ًىماّ.

•

)قسصذ خدها بلطفً وقلذ) :وهل ٌُؾلل ؤن ًمل الـمغء مً
هفؿه .هُف ؤملّ مىًّ وبهذّ هـي ؤها؟ هدً عوحّ واخضة زللها هللا
بجؿضًً.

•

)فخحذً عيىيها ببطء وماشالذ ُمحخفظت بابدسامتها علـي
فؾلذ فـي خُاجـي مً زحرّ هـي
ُّ
وجهها( :ؤحؿاءٌ ؤخُاهاّ ماطا
ًُيافئىـي هللا بً؟

•

) ُقلذ ماشحتً(:وؾم ،ؤها وؾمت ُ
البضّ ؤن جدمضي هللا ؽلحها لُلّ ونهاعاّ .

•

)ضحكذ (:مؾًّ خم ً.جب ؤن ؤخم ُ ّض هللا ؤن ويؾًّ فـي طغٍلي .
ؤهذّ جىفحرّ لىشحرّ مً طهىبـي.

•

ُ
ؾُدضر لًّ.
ّ
هىظا بطن؟ خؿىاّ جدملـي ما

ّ ُ
ُ
ُ
ُ
جضحك هـي
ًُ
بيدي أدغدغها .
وهجمذ عليها ً
ً
قفصث علـي زجل ّ ًـي
ً
))
ُ
وأضحك أها لضحكها حخـي حعالذ ضحكاجىا عىان السماء(( .
ًُ

•

هفاها مؼاخاّ .هُا ،ؾىظهب ؾىٍاّ فـي هؼهت .ؤها وؤهذّ فلط.

ي((
ن جكسو وجهها مسة أخس ً
))عادث ملمح الحص ً
ُ
ُ
ٍض ؤن ؤججزه .ؤعٍض ؤن ؤبلي وخضي ُهىا
ال ،ال ؤعٍض ؤن ؤعيّ ؤخضاّ .ال ؤع ُ ّ
بؾٌ الىكذ خخـي ؤؾترص ؽافُخـي.
•

)قلذ بحصم (:هفانّ صالالّ .ؤهذّ بسحر .هُا هُ ـ ــا.

ُ
ُ
))أخرثً جقاوم بشدة وز
فضذ أها كل أعرازها حخـي إسخجابذ لـي
ً
بعد مجهودً ُمضىـي(( .
--ُ
بؾخجبذ لها مجبرةّ ؽلىـي ؤظض فـي جلً الجزهت ؾلىاي .
ُّ
ؤها بداظت فلط لبؾٌ الهىاء الىلي ألقفي مىًّ .
ؤو هىظا عىيذ .
ُ
ُ
ق
ث ؤهـي ؾإؾخمخؿ بىكخـي مؾها ولً ؤفىغ بًّ ولً جطغ ّ ؤبضاّ ؽلـي
كغع ُ ّ
بالـي .
ُ
ُ
ؼٍض مً وظؾـي
لىىـي لم ؤيؿ ؤبضاّ فـي الحؿبان ؤن هؼهخـي جلًّ كض ج ُ ّ
وخىِىـي بلًُ .

جغاءث لـي ملمدًّ بىيىحّ فـي وظىه الـماعة .
اللفخاث مً خىلـي ولها جدمل ُ
بؾمً .
ؤواص ؤؾمؿ نىجًّ ًإجِىـي مً وؾط ضجُج الؼخام .
خخـي بهـي ُّ
ُ
ف ؽغوؾاّ ظمُلت فـي ؤبهـي ُخلحها بلـي ُؽغؾها
ؤًذ ؽغبت ُمؼٍىت بالىعوص جؼ ّ
ع ُّ
ُ
خفل ػفافىا .
فخظهغث ؤهىا ًىماّ عؾمىا ؾىٍاّ هُف ؾُيى ّن ُّ
ُّ
ؤًذ طفلّ نقحر ٌؾبر الطغٍم مؿ ؤمهّ
ؤشحذ بىظهـي ؽجها فغ ُ ّ
ُّ
ُلُظهغهـي هم خلمذ بطفلّ مىًّ .
حؿحر بجاهب ػوظها وجخىإ ؽلُه
وبمغؤةّ عجى ّػ ُّ
فإجظهغ ؤهىا حؾاهضها ًىماّ ؤن هيىنّ ؾىضاّ لبؾًىا البؾٌ
قبذ الكُسىزت .
بطا ما ؤصعهىا ُ ّ
ؤفمًذ ؽُىـيّ زاهدىـي طاهغجـي ومغث مً ؤمامـي طُف
ُّ
خخـي ؽىضما
طهغيّ ظمُلت لىا مؾاّ .
فجإة ؤها مداطت بًّ مً ول ظاهب ،وول مفغّ مىًّ هى طغٍمّ آزغ بلًُ .
هإن ألاقُاء مً خىلـي جدالفذ ظمُؾاّ يضي .
ُ
ُ
ُ
وهإنها جسبرهـي ؤال ؤوابغ وجظهغهـي ؤهـي ال ؤكىيّ ؽلـي وؿُاهً

جغاهغث بظلً.
ُّ
خخـي وبن

***

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ذ ُخبها”
“بوي كضّ ُعػك ُ ّ
ًُسبروي ول ًىم ؤهـي ؤظمل وؿاء اليى ّن.
ؤهه لم ًُدب ؤخضاّ ًىماّ هما ؤخبىـي
ُ
وؤهه لى ًملً ألجـي بالؾالم مكاعكه ومقاعبه وويؾه طىؼ ؤمغيّ ؤكلبه
ًمُىاّ وَؿاعاّ بُضيّ هما ؤقاء.
ًفخسغ بمىاصاجـي خبُبخه ؤمام الىاؽ.
ُ
ًُهلـي وٍخًغؼ وٍلىم هلل لُلّ قىغاّ له ؽلـي مىده بًاي وؾمت ٌعجؼ ؽً
ُ
قىغه ؽلحها.
ًامىـي فـي نلجـي ُوٍلغبىـي بلـي هللا.
ٌُؾُيىـي ؽلـي الهبر والهلة.
ًُغقضهـي صوماّ وٍلىمىـي بطا ؤؽىججذ ُوٍهلحىـي بطا فلبذ ؽلـيّ هفؿـي.
هى ؤباّ ًفخسغ ؤبىاثـي به وَؾتزون بدمل اؾمه.
ًيى ّن لـي ؤباّ وػوظاّ وخبِباّ وؽىهاّ ؽلـي ؤمىعّ الضهُا ُ
ي الظي ؤجىإ
وؽياػ ّ
ؽلُه ؽىضما ؤقُش.
ًىغغ فـي ؽُىـيّ فُفهمىـي صونّ ؤن ؤجفىه بيلمت.
ُّ

ًُدُل ؤخلمـي خلُلت ُ
وَقمغ ؤًامـي بفغخت لم ؤؽهضها مً كبل
ُوٍخىظىـي ؤمحرة ؽلـي ؽغف كلبه.
عظلّ ؤلجإ بلُه ولما ؤقخضث ؽلـيّ الـمدً ُفحهضهض كلبـي ُوٍطمئيىـي ؤن ول
قـئ ؾُيىنّ ؽلـي ما ًغام.
ُ
ُ
ُ
عظلّ ؤفىـي ؽمغيّ وله فـي بؾؾاصه فحر هاصمت ،وؤهجب مىه وسخّ ؽضًضة
ألن واخض فلط فـي الؾالم ال ًىفُىـي.
ُ
هىظا ؤعٍضه.
ُ
ببؿاطت ؤعٍضه فلط..
زجــلً.
--جسبرهـي ول ًىم ؤهـي ؤوؾم عظاٌ الؾالم .
ؤنها لم جدب ؤخضاّ ًىماّ هما ؤخبدىـي وؤهـي فـي ؽُجها بيل الغظاٌ وؤهثر .
ُ
ُ
جدب ؤن جىاصًىـي صوماّ بـ" خبِبـي ".
ُ
ُ
جهلـي وجلىم هلل لُلها قىغاّ له ؤن ظمؾىا فـي خلله فـي الضهُا
وجضؽى له ؤن ًُضًم بُيىا الحب والـمىصة وؤن ًجمؾىا فـي الفغصوؽّ
ألاؽلـي .

ُ
حصجؾىـي صوماّ ؽلـي الهلة والطاؽت وجإزظ بُضي لىخلغب هلل ؾىٍاّ .
ُ
جياؾلذ ؽً ؤلاؾدُلاظ
ُّ
جىثر ؽلـي وظهـي ببؾٌ كطغاثّ مً الـماء بطا
لهلةّ الفجغ .
هـي لـي ؤماّ وػوظت وؤزخاّ وخبِبت ،بل وؤهثر .
جيى ّن لـي ؽىهاّ ؽلـي ؤمى ّع الضهُا ُ
ي الظي ؤجىإ ؽلُه ؽىضما ؤقُش
وؽياػ ّ
وخًىاّ صافئاّ ؤجضزغ فُه بطا ما ياكذ ؽلـيّ الضهُا بما ع ُخبذ ف ُخيؿِىـي
مغاعة ألاًام .
لها ؤها ؤمحر ،وهـي لـي ملىت ُمخىظت ؽلـي ؽغف كلبـي .
ُ
ؤفًبتها ًىماّ جيؿـي فًبها ُبمجغص ؤن جلخلي ؤؽُيىا .
بطا ما
وبطا هـي ؤفًبخىـي ؤمؿىذ ًضاي وكالذ :
ّ
))هره يدي فـي يدك ما أبس ُحها إال وأهذً زاضً عىـي ((
ُ
ؤوص خلاّ لى ؤزبئها ؽً ؽُىنّ آلازغًٍ هـي ال ًغاها فحريّ .
بمغؤة ُّ
ُ
ُ
وخضها مً جملً مفاجُذ كلبـي .
ّ

ُ
وخضها مً ٌؿخطُؿ كغاثخـي صو ّن ؤن ؤجفىه بيلمت .
ُ
ُ
ُ
وؤوص لى
بمغؤة ؤبظٌ ولّ ما بجهضي ألظؾلها ؤؾؾض بمغؤة ؽلـي وظه ألاعىّ ،
ُ
ُ
ؤهجب مجها وسخّ ؽضًضة ألن واخضة فلط مجها ال جىفُىـي.

ُ
ُ
هىظا ؤعٍضها .
ُ
ُ
ؤعٍضها وببؿاطت..
أهثـي.

***

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

“ؤن جدب هللا ؤهثر ٌؾىـي

ُ
ؤن جلف ؤمام مً جدب ال ًمىؾًّ ؽً الحضًض مؾه قـيء،
ؾىيّ الدىف مً هللا..
فخمخىؿ”!!

مـي حمد

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

كهدىا لم جىً ؽاصًتّ بالـمغة.
ُخبىا وان ُمسخلفا ،بؾخصىاثُاّ.
هلها وان ٌؾلم ؤن ؽلكخىا بها قـئّ ُممحز ًجؾلها جسخلف ؽً ؤي ؽلكت
ؤزغيّ
ألن ما وان بُيىا وان ؤهثر مً ُخب ،بل وؤؾمـي.
ي.
ججزهذ ؽلكخىا ؽً ول قاثبتّ ؤو فغى صهُى ّ
لم ًىً ؤخضها بداظت ؤن ًللي ؽلـي مؿامؿ آلازغ مً ولماث ُ
الحب هما
ًفؾل ال ُـمدبىنّ ؽاصةّ.
عؤًىا فـي طلًّ ببخظلاّ وآمًّ ولّ مىا ؤن الحب ؤؾمـي وؤؽمم مً مجغص
ُ
ولماثّ جلاٌ .
ولماثّ ؤؽخاص الىاؽ ؽلحها خخـي ؤنبدىا ًُغصصونها بل وؽـي ،بل بخؿاؽ.
ُ
ُ
ُ
الحب لِـ فلط ؤن جسبرهـي ًىمُاّ هم جدبىـي .
ُ
ُ
الحب لِـ ؤن حقضق ؽلـيّ بهضاًا زمُىت.
ُ
ن
لم ؤعصنّ بـي مجىىهاّ همجىى ّ لُلـي
ولم ؤطلب مىًّ ًىماّ ؤن جيىنّ لـي ؽىتراّ جضوػ ُ ّن ؽلـي ؤوجاعيّ مً كهاثض
ؽكلًّ لـي.

ؤطلب مىًّ الىشحر.
لم ُ ّ
صث خباّ ه ُدبّ عؾىٌّ هللا -نلـي هللا ؽلُه وؾلم -لؾاجكت.
فلط ؤع ُ ّ
ُ
ًلف ؾضاّ مىُؾاّ ؤمام نؾىباث الحُاة
وؤعصثّ ؤهذّ ُخباّ ّ
وٍلاوم ؽىانفها ال ُـمخللبت ،وَؾبر بىا مىدىُاتها الكضًضة ومىؾطفاتها
اللاؾُت
خخـي ًهل بىا للجىت فـي نهاًت الـمطاف.
وان ؤهثر ما بقتهُذ ظلؿت ھاصثت ججمؾىـی بً،
ُ ُ
زغ بدضیضّ ال یفلھه ؾىاها.
ؤؽُيىا جثر ُ ّ
هخضزغ بيىبحن مً اللھىۃ وهترن
ُ
ظئخًّ ًىماّ جىؿى ملمدـي ؽلماث الًُم
وؽىضما ؾإلخىـي ؽً ألامغ ؤزبرجً بما ؤؾمؾه ًىمُاّ مً نضًلاجـي ومً
ُهًّ ؤهبر مىـي ؾىاّ ؽً ؤن الحب ال ًضوم وؤن الفغقّ بحن الحب والؼواط
ق الؿماء ؽً ألاعى .
هفغ ّ
•

"ول الغظاٌ ًخقحرون بؾض الؼواط " "،ػوظـي لم ٌؾض ًُدبىـي ؤو
يهخم بـي والؿابم وال ٌُؿمؾىـي مً ولماثّ الحب هما وان ًفؾل
فـي فترة الدطبت " "،.ػوظـي ال ًإجـي للمجزٌّ بال للىىم ".والـمؼٍض
والـمؼٍض مً ألاخاصًض ال ُـمملت .بنهً ُمؼعجاث!

•

•

لـماطا حؿخمؾـي لهً بطن؟
ُ
ُ
ؤخب مجالؿتهً .فـي نهاًت ألامغ هًّ نضًلاحي .فلط ؤخاصًثهم
ال ُـمؼعجت هظه ُج ُ
سُفىـي.

•

ُج ُ
سُفً؟؟

•

ُ
ُ
ُ
ؤظل .ؤها ال ؤعٍض ؤن ؤعصص طلً الىلم طاث ًىم .ال ؤعٍض ؤن ههل ؤها
وؤهذّ بؾلكخىا بلـي هظا الحض .لـماطا ؤهخم الغظاٌ جخقحرون بؾض
الؼواط؟ وهل ًجب ؤن ؤهغهً وجىغهىـي كبل الؼواط خخـي ٌؿخمغ
الحب بُيىا بؾضه؟ وهل ًىتهـي ُ
ُ
الحب ؤنل؟ ؤلم ًُلل صعوَل)بن
الحب البض ؤن ٌُؾاف ال ؤن ًُخظهغ(؟؟

•

)ضحكذ ( :ؤجضعًٍ لـماطا ًُللً هىظا؟

•

لـماطا؟

•

ُ
ؤوٌّ ًىمّ بلخلُىا فُه بؾض زطبدىا ،ؤجظهغًٍ ؽلـي ماطا حؾاهضها؟

•

حؾاهضها ؽلـي ؤن ًغل ُخبىا هلل وفـي هللا وؤن هبىـي خُاجىا ؾىٍاّ
ؽلـي طاؽت عبـي وعيىاهه.

•

هل جغىحن ؤن ُخباّ بضؤ بطاؽت هللا ُوبىـيّ مً ؤوٌّ ًىمّ ؽلـي عيىاهه
كض ًىتهـي ًىما؟ الفاعقّ بُيىا وبُجهم ًا ؤمحرجـي ؤن ما بُجهم وان ُخباّ

وما بُيىا -وما ؾىف ًيى ّن بُيىا -لِـ مجغص ُخب ،بل مىصة
وعخمت .
ُ
ُ
شخصذ ببصسيً عىكً أفكس فيما قولذ((
ً
))
ؤصلفذ كاثلّ :
ُّ
ُ
هل ججُضًً ؤلاخخفاظ باألؾغاع؟بالخإهُض.ؤؽىـي بن ؤزبرجًّ ؾغاّ هل ًبلـي بِىـي وبِىً؟) -قلذ بإبدسامت (:ظغبىـي.
اممم خؿىاّ ُ .مىظ مخـي وؤها ؤؽغفً؟ُ
 ُمىظ زطبدىا !الُىم هىمل ؾىت وؾخت ؤقهغ وزلر ؤًام بالخماموالىماٌ.
هظا ما حؾغفُىه ؤهذّ .الؿغ هى ؤهـي ؤؽغفًّ كبل زطبدىا ُبمضةلِؿذ كهحرة.
) -هظسث إليكً برهو ًل (:هُف؟!
-ؾِبلـي ؾغا؟

ٍض ؤن ؤؽغف.
هُااااااا .ؤع ُ ّ) -ضحكذ (:ؤؽغفًّ كبل زلر ؾىىاث ظمؾخىـي بًّ فـي الجامؾت .
واهذ صعاؾخـي فـي الـمبىـي ال ُـمجاوعّ لـمبىـي ظامؾخً .ظمؾىـي بًّ
اللضع ؤهثر مً مغة صونّ ؤن حكؾغيّ بـي ؤو حؾلمـي خخـي بىظىصي .
لؿيخحن مخخالُخحن وان وظهًّ ؤوٌّ ما ؤعيّ نباخاّ وؤها فـي طغٍلـي
بلـي الـمبىـي وآزغ ما ؤعيّ لُلّ وؤها ؽاثضّ بلـي البِذ .فـي البضاًت لم
بؽخضث عئٍخً وبضؤثّ
ُّ
ؤلخفذ بلًُّ هشحرا ،لىً مؿ مغوع الىكذ
ي .خخـي ؤنبذ ؤؾؾض ؤًامـي ًىم ؤعان،
جدخلحن ظؼءاّ مً جفىحر ّ
جىؾمذ فًُّ جضًىاّ
ُّ
وبطا حقُبذّ ناع ًىمـي ؽبىؾاّ كمطغٍغاّ .

ذ لى قاعهخِىـي ًىماّ سجاصة
جلُم بؼوظت لـي وجمىِ ُ ّ
وؤزلكاّ ُ ّ
نلجـي .
ُ
) -سألخك والدهشت حعلوهـي (:لىىً لم جداوٌّ ًىماّ ؤن جضًغ مؾـي
خضًشاّ ؤو خخـي ؤن جلفذّ بهدباهـي بلًُّ بإيّ طغٍلت!
وصصث خلاّ ؤن ؤفؾل طلً مغاثّ ؽضة .لىً ولما خاولذ ؤلاكتراب
 ًُّىبر فـي
صث ُخباّ ُّ
مىًّ وكف زىفـي مً هللا خاظؼاّ بِىـي وبِىً .ؤع ُ ّ
زكِذ بن ؽهِذ هللا فًُّ
ُّ
الحلٌ ،والحلٌ فلط وان فاًخـي .

جمغ ألاًام وما فـي كلبـي لًّ ًؼٍض وؤػ ُ
صاصّ
ؤن ًدغمىـي مىًّ ؤبضاّ ُّ .
بظتهضث فـي صعاؾخـي
ُّ
قىكاّ بلًُّ ًىماّ بؾض ًىم .وولما بقخلخًّ

ؾؾُذ ألخغي بؾمل ؤظتهض فُه هـي ؤخغـي بًّ
ُّ
ؤهثر وبؾض الخسغط
هىذ زحراّ لًّ ؤن
جلغبذ بلـي هللا ؤهثر وصؽىجه هشحراّ بن ُ ّ
ُّ
ي.
كبل فحر ّ

کىذ قغاّ لًّ ؤن ًُهلحىـي مً ؤظلً هـيّ
ًجؾلًّ مً ههِبـي ،وبن ُ ّ
جيىهـي ؤًًاّ مً ههِبـي .لظا نضكُىـي خحن ؤكىٌّ لًّ ُخباّ بضؤ
بطاؽت هللا وهما فـي مؾُخه ال ًمىً له ؤبضاّ ؤن ًمىث ؤو ًخقحر.
ُ
وإبدسمذ لكً خجلً((
ً
))جوزدث وجىخاي

•

ُ
هل ججُض ؤلاخخفاظ باألؾغاع؟

•

)ضحكذ (:ظغبِىـي.

•

•

ُ
ؤخببخًّ وؤها ؤصؽى هللا صوماّ ؤن ًجؾلىـي نالحتّ ؤهثر ،هـي
مىظّ
ؤلُم بً.
ُّ
ؤهذّ جلُلحن بـي فـي ول ألاخىاٌ.

***

كلمت أخيرة

جغصصث هشحراّ كبل ؤن ؤكبل ؽلي هظا الفؾل الطاجل
ُّ
عبما لم جىً فىغة ؾضًضة ؤن ؤهخب ؽىً
عبما ؤهذ ال حؿخدم طلً  ..ولىً ؤها ؤفؾل !

ُ
ي
ؤؾخدم ؤن ؤخييّ اللهت مغة ؤزغ ّ وؤؽِل بحن ؤعوكتها ختي وبن وان ّ
وهما
عبما واهذ جلً طغٍلتي الىخُضة ألجسلو مىً
ؤن ُؤبض مكاؽغيّ ولها صفؾتّ واخضة ؽلي الىعق
ويّ ال ًدبلي بضازلي مىً قِئاّ !
قاء اللضع وبلخلُىا  ..قاء ؤًًاّ ؤن هفترقّ
وال بُض ؤًاّ مىا خُلت !
ُ
زظلخًّ مغة وزُبذ ؤملي مغة
وؾِىضم هلها ؽلي هظا
بؾض ؾىىاث مً آلان ُ
ي
ؾخمغ بساطغ ّ
ؾإجظهغ ؤهًّ ؤؾؾضجني خض الؿماء
وؾإوس ي ؤهًّ آإلاخني خض الىظؿ !
بؾض ؾىىاث ؾإهضم ؽلي ما فؾلذ بً،
وما فؾلذ بىفس ي  ..وؽلي ما جفىه به لؿاوي
ؾإكغؤ ما هخبذ ؽىًّ وؤضحً ختي البياء
ؤججغؼ مجها مغاعة هضمي ختي آزغ عقفت.
ُّ
ي كهىحي
وبجىاع ّ
وؤزحراّ  ..كض هلخلي
ّ
ّ
ّ

ّ

