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 ضٚا١ٜ ثٛض٠ ايٓػا٤

 ٜٛغـ عبس ايٛزٚز 

 ؾدكٝات ايطٚا١ٜ: 

 

 غاَٛضا: 

 ظع١ُٝ احملطضات إهطَات.

 غْٛسا: 

 قسٜكتٗا ٚؾطٜهتٗا.

 غاْٝت:

 ٚايس٠ غاَٛضا.

 بٝتإ: 

 ٚايس غاَٛضا.

 بٛضدٝ٘:

 أخٛ غاَٛضا.

 أْسضٜ٘:

 غاضم َؿؿ٢ أْسضٜ٘.
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 دابٕٛ: 

 ض٥ٝؼ قػِ ايتؿػٌٝ ٗ َػتؿؿ٢ أْسضٜ٘

 ٖا١َْٝٛ:

 إسس٣ ايعا٬َت َع غاَٛضا.

 غٛؾإ:

 أغتاش عًِ ايػًٛى ٗ َعٗس ايػهطتريات.

 

 ٚؾدكٝات ثا١ْٜٛ أخط٣.
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 قطخت غاَٛضا باؾُٛع:

 . ٫ عؿٝكًا..ظٚدًا.

 ٫ٚ ٜتًُٝا. ،. ٫ يكٝطًا.ابًٓا.

 ٫ٚ ًَٗا٠. ،٫ خاز١َ ...أًَا

 أبًا ٚأًَا ٚأختًا ٗ بٝت ٚاسس ًًٜٛ٘ اؿٓإ.

 ؾٌٗ تؿُٕٗٛ؟!.
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يػطٚب سُٝٓا ناْت ا٭َٛض ناْت ايؿُؼ ٌُٝ إٍ ا

تتطٛض مٛ ا٭غٛأ باغتُطاض بٌ ايؿتٝإ ايج٬ث١: بٛضدٝ٘ َٔ 

َٔ د١ٗ أخط٣. ٚناْت غاَٛضا تكـ   د١ٗ. ٚتُٛإ ٚبطهإ

.. ٚأخريًا سسخ َا خؿٝت َٓ٘. .إٍ داْب أخٝٗا نس َٓاؾػٝ٘

اختطـ أخٖٛا ايهط٠، ٚطعٓٗا بػهٌ ناْت َع٘، بعس إٔ 

ن٘، ؾطبح إقاب١ نسٙ. ٖذِ تُٛإ أزخًٗا تُٛإ ٗ ؾبا

ٚبطهإ عًٝ٘، يهٓ٘ أؾٗط غهٝٓ٘ ٚضاح ٜرتادع إٍ اـًـ، 

بُٝٓا نإ ٚد٘ غاَٛضا ٜؿتعٌ باـٛف عًٝ٘. أغطع بريدإ إٍ 

سذط ٜطٜس إٔ ٜطَٝ٘ ب٘. ٚقؿت غاَٛضا ٗ ٚدٗ٘ يتُٓع٘، ٚيهٓ٘ 

ؽًل َٓٗا، ٚضنض إٍ اـًـ ق٬ًًٝ ٚض٢َ بٛضدٝ٘ باؿذط. 

دٝ٘ قس غًِ غاقٝ٘ يًطٜح ؾاضًا، تاضنًا أخت٘ غاَٛضا نإ بٛض

 تعاجل ا٭َط َع خكُٝ٘. 

ساٍٚ تُٛإ إٔ ًٜشل ببٛضدٝ٘، بُٝٓا أغطع بريدإ إٍ 

غاَٛضا. قاست ب٘: اْتب٘ ٜا بريدإ، يػت أْا خكُو، إْ٘ 

أخٞ بٛضدٝ٘. يهٓ٘ مل ًٜتؿت إيٝٗا، أَػهٗا َٔ نتؿٗا، ٚضَاٖا 

م ثٝابو نُا َعم أخٛى إٍ ا٭ضض ٖٚٛ ٜكطر: غأَع
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بطٚدٝ٘ نطتٞ. ٚقؿت بػطع١، ٚضاست تساؾع عٔ ْؿػٗا. يهٔ 

 –ايصٟ ضدع بعس إٔ ٦ٜؼ َٔ ايًشام بأخٝٗا بطٚدٝ٘  –تُٛإ 

أَػهٗا َٔ اـًـ، ثِ ض٢َ بٗا إٍ ا٭ضض. بُٝٓا نإ بريدإ 

 ٜؿس ثٛبٗا يُٝعق٘. 

اؾتعًت بايػهب، ٚقؿت ٚضاست تٗذِ عًُٝٗا 

ا ٫ ظاٍ دسٜسًا، ٚأبٖٛا مل ٜؿرتٙ هلا إ٫ بعس نايًب٪٠. إٕ ثٛبٗ

 غ١ٓ َٔ ايطدا٤. 

نإ أخٖٛا بٛضدٝ٘ ٜٓٛط َٔ بعٝس. ناْت تٓازٜ٘ 

يٝػاعسٖا، يهٔ اؾبإ مل ًٜتؿت إٍ ْسا٤اتٗا. تطنٗا َع 

خكُٝ٘، ؾ٦ٝػت َٔ إٔ ٜػاعسٖا، ؾعازت نطاٚتٗا. أيكت 

ٗا ببريدإ إٍ ا٭ضض، ٚنازت تػشل عٛاَ٘. يهٔ تُٛإ زؾع

 عٓ٘، ٖٚطب ٚإٜاٙ بعٝسًا. 

ٚقؿت ٖٚٞ تًٗح، ْٛطت إٍ ثٛبٗا اؾسٜس، ؾًِ ػس 

ؾٝ٘ أٟ خطم. ابتػُت، يكس اْتكطت. يهٓٗا ؾعطت بهطب١ 

ؾسٜس٠ َٔ سذط غك٘ ع٢ً ضأغٗا. ثِ ضأت تُٓٗط ع٢ً 

 ا٭ضض. ثِ غابت عٔ ايسْٝا. 

اقرتب َٓٗا أخٖٛا بٛضدٝ٘ بػطع١. ؾًُا ضآٖا نصيو قاٍ 

سٚ إٔ غاَٛضا قس َاتت، أغطع إٍ ايبٝت، مل ىرب ٗ ْؿػ٘: ٜب

 أسسًا َا دط٣، خٛؾًا َٔ إٔ ٜٓاي٘ عكاب أبٝ٘. 
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أؾاقت غاَٛضا َٔ غٝبٛبتٗا، ؾطأت اي٬ّٛ كًُٝا ع٢ً 

ايسْٝا ٚقؿت تطٜس ايطدٛع إٍ بٝتٗا، يهٔ قٛاٖا مل تػاعسٖا. 

ؾسَا٩ٖا ٫ ظايت تٓعف بعٓـ. أسػت بطأغٗا نأْ٘ دبٌ. 

٭ؾٝا٤ َعزٚد١. ساٚيت ايكطار، يهٔ قٛتٗا قاضت تط٣ ا

نإ نعٝؿًا. ظسؿت ع٢ً ا٭ضض تطٜس إٔ تكٌ إٍ ايبٝت قبٌ 

إٔ ٜٓعف زَٗا نً٘، قاست بهٌ َا يسٜٗا َٔ ق٠ٛ: ٜا 

ٍٞ. يهٔ بٛضدٝ٘ نإ ٜؿدط ٗ  .بٛضدٝ٘.. أخٞ بٛضدٝ٘ تعاٍ إي

 ؾطاؾ٘ نأْ٘ خٓعٜط. ٚأخريًا ساْت ايٓذا٠. 

َٔ بعٝس. ايتؿتت ؾطأتٗا  مسعت غاَٛضا نشهات أَٗا

تػاظٍ قسٜكٗا ؾاتطإ، ثِ ضأت ؾاتطإ ٜهِ أَٗا بعٓـ. 

.. أْا ٖٓا ٜا َاَا. ... أْكصٜين ٜا َاَا... َاَا.قاست غاَٛضا: َاَا

تٛقؿت نشهات أَٗا. تًؿتت سٛهلا، ؾًِ تط ٗ اي٬ّٛ أسسًا. 

عازت إٍ سبٝبٗا تػاظي٘ نأْٗا ٫ تطٜس إٔ ًٜٗٝٗا عٔ سبٝبٗا 

 يهٔ قطخات غاَٛضا تهطضت. أسس. 

أغطع ايكسٜل ؾاتطإ. ْازت٘ أَٗا: ٫ تًتؿت إٍ 

غاَٛضا ٜا سبٝيب، أٚٔ إٔ ٖصٙ إًع١ْٛ تطٜس إٔ تؿػًٓا، إْٗا 

ناشب١. يهٔ ؾاتطإ مل ًٜتؿت إٍ غاْٝت ضأ٣ زَا٤ غاَٛضا 

ؾكاح: إْٗا قازق١ ٜا غاْٝت، ضأغٗا نً٘ زَا٤. أغطعت ا٭ّ 

ٗا َا ناْت تػتطٝع إ٫ إٔ تػطع ؾًُا ضأتٗا غهبت، ٚيهٓ



9 

 

بػاَٛضا إٍ غٝاضت٘. ٚنعٗا ؾٝٗا،   خًـ ؾاتطإ ايصٟ أغطع

 ٚضنبت غاْٝت َع٘ ضغًُا عٓٗا، ٚأغطعا إٍ إؿؿ٢ إلغعاؾٗا. 

َهت ٔػ١ أٜاّ ٚغاَٛضا ٫ ؼؼ بأسس، نإٔ ضأغٗا 

يؿاؾ١ َٔ نُاز. ٚٗ ايّٝٛ ايػازؽ ؾتشت عٝٓٝٗا ؾطأت أَا تكبع 

 طؾ١، ٚأبٖٛا ٜكبع ٗ ايعا١ٜٚ ا٭خط٣. ٗ ظا١ٜٚ ايػ

. ٚاقرتبت َٓٗا ؾطاْػٛا .اقرتب َٓٗا ؾاتطإ ٚابتػِ هلا. 

عؿٝك١ أبٝٗا ٚابتػُت هلا. أَا أبٖٛا ٚأَٗا ؾهاْا ٜػًٝإ َٔ 

 ايػهب. عذبت غاَٛضا هلُا. 

زخٌ ايػطؾ١ ضدٌ نبري ايػٔ، وٌُ ٗ ٜسٙ ٚضق١ 

( 1ٗ إنباضتٗا) غاَٛضا ٚٚنع ايٛضق١ط١ًٜٛ. اقرتب َٔ غطٜط 

ٖٚٛ ٜكٍٛ: ٖصٙ ٚضق١ سػاب اؾطو١ غاَٛضا. أضدٛ إٔ تسؾعٛا 

اؿػاب يًُشاغب غسًا ع٢ً أبعس سس، ٭ٕ غاَٛضا غتػازض 

 إؿؿ٢ غسًا. 

اقرتب بٝتإ ا٭ب َٔ غطٜط غاَٛضا، ٚأخطز ٚضق١ 

اؿػاب َٔ اإلنباض٠ ٚضاح ٜتأٌَ ؾٝٗا. ثِ ُتِ: أيـ 

، ثِ ايتؿت إٍ غاَٛضا بػهب ٚٔػٕٛ ؾطْهًا ؾك٘. َ٘ ؾؿتٝ٘

ٚقاٍ: أٜتٗا ايؿك١ٝ، ٫ أض٣ َٓو إ٫ إكا٥ب، ٜا يٝتو َت 

                                                 
(

1
 (4الحزمة من الصحف )لسان العرب ج (



11 

 

نٞ أغرتٜح َٓو. بهت غاَٛضا بكُت، ثِ قايت: ٜا يٝتين 

 َت ست٢ ٫ أظعذو ٜا أبٞ. 

.. نطبت تُٛإ .قاح بٛضدٝ٘ أخٖٛا: إْٗا ؾطٜط٠

٘ َٓ٘ ٚقايت ي٘: ٚتعطف ٚبريدإ، ؾهطباٖا عذط. اقرتبت أَ

اضتبو بٛضدٝ٘، بُٝٓا  .ضأغٗا ٚترتنٗا ٜا بٛضدٝ٘؟!.. ُْٗا ؾذاأ

ناْت ؾٗكات غاَٛضا تتعاٜس، ٚزَٛعٗا ُٮ ٚدٗٗا. غازض 

 ؾاتطإ عؿٝل أَٗا ايكاع١، نُا غازضتٗا ؾطاْػٛا عؿٝك١ أبٝٗا. 

قاح أبٖٛا َٛدًٗا اؿسٜح إٍ أَٗا: ازؾعٞ اؿػاب 

ٕٚاشا  ٫بٓتو، ؾتشٛيت ا٭ّ إٍ َجٌ ايٛسـ، ٚقطخت:

أزؾع أْا تهايٝـ ع٬ز ابٓتو. قطر بٗا إْٗا ابٓتو نُا ٖٞ 

ابٓيت!!.. ٚأْا اٯٕ ٗ نٝل َايٞ، ازؾعٞ اؿػاب أْت. 

قطخت غاْٝت ا٭ّ: ٫ أزؾع ؾطْهًا ٚاسسًا، إْو تٓؿل أَٛايو 

ع٢ً عؿٝكاتو، ٚتٍسعٞ أْو ٗ نٝل َايٞ؟!.. قطر بٗا: ٫ 

ٚاسسًا. ٚغازض إؿؿ٢  زخٌ يو عٝاتٞ اـاق١. ئ أزؾع ؾطْهًا

ٖٚٛ ٜكٍٛ يٓؿػ٘: يٝؼ َٔ إعكٍٛ إٔ تتد٢ً غاْٝت عٔ 

 ابٓتٗا!!. 

يهٔ غاْٝت ا٭ّ يطُت ابٓٗا بٛضدٝ٘ ع٢ً ٚدٗ٘، 

ٚقطخت ب٘: ٖٝا إٍ ايبٝت، ٚغٓط٣ نٝـ غٝسؾع أبٛى 

اؿػاب. خطدت َٔ ايػطؾ١، ثِ عازت إٍ غطٜط غاَٛضا، 
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بت عًٝٗا: إٕ ٚأخصت قا١ُ٥ اؿػاب َٔ اإلنباض٠، ٚنت

 ؾاضع ؾاضٍ(.  7) عٓٛإ ٚايس غاَٛضا ٖٛ:

ٜطد٢ ا٫تكاٍ ب٘ َٔ أدٌ زؾع تهايٝـ ع٬ز غاَٛضا 

ٚغازضت ايػطؾ١ ٖٚٞ تكٍٛ ٗ ْؿػٗا غٓط٣ َٔ غٝسؾع 

 ايتهايٝـ؟!. 

بكٝت غاَٛضا ٗ ايػطؾ١ ٚسسٖا، مل ٜبل ٗ قسضٖا 

عٌٜٛ إ٫ أخطدت٘، ٕٚا أخص قٛت بها٥ٗا ٜطتؿع أزخًت ضأغٗا 

ٗ أغط١ٝ ايػطٜط، ٚضاست تكب ايسَٛع، ٚتهبت أقٛات 

 ْؿٝذٗا ايؿسٜس: 

أخٖٛا تطنٗا يًُٛت بً٪ّ. ٚأبٖٛا ٢ُٓ هلا إٛت. ٚأَٗا 

 . أَا ايعاؾل ٚايعؿٝك١ ؾكس اْػشبا بًطـ. .تطنتٗا يًعصاب.

اَتٮت غاَٛضا باـٛف ٚاؿعٕ، تػا٤يت: َاشا 

ٞ َا نًؿ٘ غٝؿعًٕٛ بٞ ٗ ٖصا إؿؿ٢ إٕ مل ٜسؾع أبٞ ٚأَ

تكٛضت ايطؿ١ً غاَٛضا أِْٗ  .ايع٬ز َٔ تهايٝـ؟!..

غٝشبػْٛٗا ْٚػٝت نٌ ؾ٤ٞ سٌ زخًت إُطن١ ؼٌُ إيٝٗا 

ايطعاّ ٚايع٬ز. عذبت إُطن١، ٕاشا تػطٞ غاَٛضا ضأغٗا 

بأغط١ٝ ايػطٜط؟!. َػشت غاَٛضا زَٛعٗا، ٚنؿؿت ٚدٗٗا 

و ؾ٤ٞ ٜا احملتكٔ بايسَا٤. غأيتٗا إُطن١ بًٗؿ١: ٌٖ ٜ٪ٕ

. عاز ايٓؿٝر إٍ .. أٜٔ شٖب أبٛى ٚأَو؟!..غاَٛضا؟!.
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. ؾأغطعت إُطن١ ٚأسهطت ايطبٝب ايصٟ أعطاٖا .غاَٛضا.

 سب١ َٔ زٚا٤، ؾٓاَت غاَٛضا، ٚنِ ُٓت أ٫ تؿٝل. 
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.. زخٌ احملاغب... .أؾاقت قباسًا... مل تط أَٗا ٫ٚ أباٖا

؟!! أدابت غاَٛضا: غأزؾع قاٍ هلا: ٕاشا شٖبٛا زٕٚ إٔ ٜسؾعٛا

. ابتػِ احملاغب ٚقاٍ: سػًٓا ... غأزؾع أْا َا تطٜس..َا تطٜس

.. ... غأزؾع بعس إٔ أؾؿ٢... ٫.. أدابت: ٫... ازؾعٞ اٯٕ..سػًٓا

 ... غأعٌُ ثِ أعطٝهِ

أدابت٘: ٗ أٟ َهإ  ...؟!...غأهلا: ٚأٜٔ غتعًٌُ

ٌ إٕ نإ يسٜ٘ . غأغأٍ َسٜط ايتؿػٝ.أدابٗا: سػًٓا. .تطٜسٕٚ..

.. ع٢ً نٌ ساٍ أْا َٛاؾل ع٢ً ٖصٙ ايؿهط٠ ٜا .عٌُ ٜٛنً٘ إيٝو

قاطعت٘:  .. أْت قػري٠...٫ تؿػًٞ بايو بايتهايٝـ. .ععٜعتٞ..

. ... عُطٟ ٜعٜس عٔ عؿط غٌٓ بج٬خ غٌٓ.... أْا نبري٠... ٫.٫

.. نُا تطٜسٜٔ ٜا ... قاٍ: ٖٚٛ ٜػازض ايػطؾ١ سػًٓا.يػت قػري٠

 . .اَٛضا.قػريتٞ غ

ٚبعس غاع١ زخٌ إيٝٗا ؾاب ٚغِٝ، غأهلا: أْت 

. أدابت٘: أدٝس ايػػٌٝ .. َاشا ػٝسٜٔ َٔ ا٭عُاٍ....؟..غاَٛضا

. ؾأْا ا٭ٍٚ ٗ ... ثِ إْٞ شن١ٝ..ٚايهٞ َٚػح ايعداز

.. ٚغرت٣ أْين أتكٔ نٌ .ّهٓو إٔ تهًؿين َا تطٜس .َسضغيت..

. ثِ ابتػِ .ٛسـ.َا تطٜسْٞ إٔ أعًُ٘. تؿطؽ ايؿاب ؾٝٗا ن
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.. ... ث٬ث١ ؾٗٛض... غتعًٌُ عٓسْا ٗ نٞ ايجٝاب.ٚقاٍ: سػًٓا

.. ٚغتأنًٌ َا ٜأنً٘ بك١ٝ إٛٚؿٌ َٔ .َكابٌ تهايٝـ ع٬دو

 .. ٌٖ تكبًٌ؟!..... ٚغ٧ٝٗٓ يو َهاًْا يًّٓٛ ٜٓاغبو..أَجايو

. ثِ ... ؾأعطاٖا ٚضق١ ٚقعتٗا... قبًت.أدابت غاَٛضا: قبًت.

. ؾكس ... ْٚاَت ط٬ًٜٛ... أنًت غاَٛضا بؿػـٚزعٗا ٚخطز

ٌِ ثكٌٝ. قايت يٓؿػٗا: غأتطى إسضغ١،  اْعاح عٔ قسضٖا ٖ

. يػت ق١ٚٛٛ َجٌ ضؾٝكاتٞ ايًٛاتٞ ٜهًُٔ .غأعٌُ َٓص اٯٕ.

. .. يهٔ ٫ بأؽ.... غأبسأ ايعٌُ قبٌ أضبع غٌٓ..تعًُٝٗٔ

غأخؿـ عٔ أبٞ ٚأَٞ ؾ٦ًٝا َٔ عب٦ٞ ايجكٌٝ. تٓٗست ٚضاست 

. ٚأدس .. غأؾرتٟ ؾك١ ٚغٝاض٠..ؼًِ: غأعٌُ ٚأنػب إاٍ.

.. ٚعٓسَا غٝٛيسٕٚ غأبصٍ .يٞ ظٚدًا ؾًُٗا ألب َٓ٘ ا٭٫ٚز

 .. ٚغأدعًِٗ ٜعٝؿٕٛ ٗ دٓات ايٓعِٝ. .هلِ ضاسيت ٚضٚسٞ

عذبت يٓؿػٗا سٌ خططت هلا نٌ ٖصٙ اـٛاطط!! 

غأيت ْؿػٗا: ٌٖ غأتطى أخٞ ٚأَٞ ٚأبٞ؟ ٌٖ غأتطى بٝيت 

. هب إٔ .؟ أدابت: هب إٔ أعٌُ ٭قبح سٍط٠..ضغيت..َٚس

. ٚمل تسض غاَٛضا إٔ عُطٖا ٫ ٜعٜس إ٫ ق٬ًًٝ عٔ .أنػب إاٍ.

.. ٚاقرتبت َٓٗا إُطن١ ٖٚٞ .عؿط غٌٓ. ُؾتح باب ايػطؾ١

قتك١ٓ ايٛد٘، غأيتٗا: أقشٝح أْو تطٜسٜٔ إٔ تعًُٞ ٖٓا؟! 

.. .إٔ أغسٚ سٍط٠ .. أضٜس.. ْعِ.ابتػُت غاَٛضا ٚقايت: ْعِ.



15 

 

. .زَعت عٝٓا إُطن١ ٚقايت: يهٓو قػري٠ ٜا غاَٛضا.

ٚإٔ تػتُتعٞ عٝا٠  .أْكشو إٔ تبكٞ َع أبٝو ٚأَو..

.. ٕٚاشا تػتعذًٌ ايؿكا٤ ٜا ... إْٗا أس٢ً ؾرتات ايعُط.ايطؿٛي١

.. ؾٛد٦ت غاَٛضا بكٛهلا، ٚعذبت يهٔ إُطن١ مل .غاَٛضا؟

ا: إٕ مل ٜسؾع ٚايسى يو تأب٘ يسٖؿتٗا، تابعت تكٍٛ هل

.. ... أْا أزؾعٗا يو.تهايٝـ ايع٬ز، ؾأْا أزؾعٗا يو ٜا غاَٛضا

.. مسعتِٗ ... إِْٗ اٯٕ ىططٕٛ يػٗطاتو.أسصضى َٔ ايعٌُ

.. .أْا أعطـ عًٝو ٜا غاَٛضا .ؾٌٗ تػُعٌ.. .بأشْٞ ٜتٓسضٕٚ..

.. َُٗا نإ عصابو ٗ بٝتو ؾسٜسًا، .عٛزٟ إٍ بٝتو ٜا غاَٛضا

. ... مل تػتطع إُطن١ إٔ تػتُط..بو خاضد٘ أؾس بهجريؾعصا

أغطعت إيٝٗا غاَٛضا َٚػشت هلا زَٛعٗا  .بهت عطق١..

أْا أعتصض إٕ أغأت  .ٚقايت هلا: أضدٛى ٌٖ أغا٤ إيٝو أسس؟..

.. َػشت إُطن١ زَٛعٗا ٚقايت: أْت سٍط٠ .إيٝو ٜا سبٝبيت

.. .أْكشو .. يهٓين أسببت إٔ... اؾعًٞ َا تطٜسٜٔ.ٜا غاَٛضا

 ٚغازضت ايػطؾ١ َػطع١.  .قبًتٗا َٔ ٚدٓتٗا..

غأيت  .مل تؿِٗ غاَٛضا َٔ ن٬ّ إُطن١ ؾ٦ًٝا..

. ٚأْا .ٕٚاشا أعٛز إٍ بٝيت. .ْؿػٗا: نٝـ ىططٕٛ يػٗطاتٞ..

. يهٔ إخ٬م إُطن١ نإ .ٖٓا غأنػب إاٍ ٚأقبح سٍط٠؟.

. ٚتطٜسٖا .. تطٜس إٔ تسؾع هلا أدٛض ايع٬ز َٔ دٝبٗا..ٚانشًا.
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. َا ناْت تطٜس .. يهٔ غاَٛضا ناْت ؾ١ُٗ..إٔ تعٛز إٍ بٝتٗا.

. غأعٌُ ٖٓا .قايت: ع٢ً نٌ ساٍ. .إٔ ٜسؾع هلا أسس ؾطْهًا..

.. ؾإٕ ٚدست ايعٌُ ... ٚغأض٣ َاشا غٝشسخ.ث٬ث١ أؾٗط

. ... ٚإ٫ تطنت٘ ٭شٖب إٍ ايبٝت. بٝت أَٞ ٚأبٞ؟..َٓاغبًا بكٝت

ن١ ابتػُت غاَٛضا يًُُطن١، يهٔ زخٌ ايطبٝب َٚع٘ إُط

. َٚٔ خًـ ايطبٝب ابتػُت هلا .إُطن١ مل تًتؿت إيٝٗا.

. عذبت غاَٛضا .ٚأؾاضت إيٝٗا إٔ ؽؿٞ قساقتٗا َعٗا.

 . يهٓٗا ْؿصت َا تطٜس َٓٗا إُطن١. .يصيو.

قاٍ  .. ضأ٣ دطسٗا قس ايتأّ...قٍل ايطبٝب أضبط١ ضأغٗا.

. بعس ٌَٜٛ غتػازضٜٔ .ت.. يكس ؾؿٝ.هلا: أ٦ٖٓو ٜا غاَٛضا.

. غأهلا: .. ؾُا ضأٜو؟ أدابت٘: نُا تطٜس ٜا غٝسٟ..غطٜطى.

. ؾتابع ٖٚٛ هُع .٫ٚ أباى؟ قُتت. .يهٓين ٫ أض٣ أَو..

. ٚنصيو .نجري َٔ اٯبا٤ َؿػٛيٕٛ. .. ٫ بأؽ...أزٚات٘: سػًٓا.

. ٚنػب إاٍ.. .. ايعٌُ... بأَٛض نجري٠..ا٭َٗات ٜا غاَٛضا.

. ْٛط إيٝٗا َٓسٖؿًا سٌ .. ٚايػٗطات..ٔ إتع١ ٚايًص٠.ٚايبشح ع

. خؿٞ ايطبٝب .قايت: قس أعٌُ َعهِ يج٬ث١ أؾٗط ٜا غٝسٟ.

. ُٖٚؼ ٖٚٛ ٜػازض .. ؾآٍط ٚدٗ٘..إٔ تهٕٛ ٫ أب هلا أٚ أّ.

. ٚخطدت إُطن١ .. ٚزاعًا..ايػطؾ١: غٓػعس َعو ٜا غاَٛضا.

 . .نٗا.. مل تكبٌ غاَٛضا عط.. ناْت سع١ٜٓ..َع٘.
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.. غتسخٌ .. إْٗا غتبسأ سٝا٠ ايعٌُ.ناْت غاَٛضا ؾطس١.

. غتتكطف ... غتًُو ا٭َٛاٍ.... غتكبح سط٠.بٛاب١ اؿٝا٠

 نػٝس٠ ضغِ إٔ عُطٖا ٫ ٜعٜس عٔ ث٬ث١ عؿط عاًَا. 
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.. .ايعٌُ ٗ إؿؿ٢ ٜبسأ َبهطًا، ٜبسأ ٗ ايػاع١ اـاَػ١

. ضأت ... إْٗا ؼب ايعٌُ..اغتٝكٛت غاَٛضا قبٌ اـاَػ١ بػاع١

. ... إْٗا ؾاب١ عُطٖا عؿطٕٚ عاًَا..ظًَٝتٗا غْٛسا ٫ تعاٍ ْا١ُ٥

.. ٚأنتػب َٓٗا ... غأغتعٌ بػْٛسا.قايت غاَٛضا: أْا غعٝس٠

 اـرب٠ اي٬ظ١َ. 

 .أغطعت إٍ ٬َبؼ ايعٌُ اييت أعطٖٛا إٜاٖا ؾًبػتٗا..

ضأت . ٚ.. ٚغػًت ٚدٗٗا..ٚدًػت تٓتٛط، غٍطست ؾعطٖا.

.. قايت: غٝػاعسْٞ ْايٞ ٭ؾل .ْؿػٗا ٗ إطآ٠ ١ًْٝ سكًا

  .ططٜكٞ ٗ أعُاٍ ْادش١..

. إْ٘ ض٥ٝؼ .ٚزخٌ ؾاب ٚغِٝ. .ُططم ايباب..

. ٌٖ أْت .. أْسضٜ٘، اقرتب َٓٗا ٚقاٍ: أ٬ًٖ غاَٛضا..إؿاغٌ.

. نإ .. دًؼ إٍ داْبٗا... أدابت٘: طبعًا..َػتعس٠ يًعٌُ؟.

. ٭ٕ .. ُتِ: ٫ ؾو أْو غتتعبٌ..عذٝب. ٜتؿٍطؽ ؾٝٗا بؿهٌ

. أدابت٘: .ايعٌُ ٖٓا ؾام.. يهٔ قس أدس يو ع٬ًُ َٓاغبًا.

. ٚخك٬ت .. نإ ٜؿطز ٖٚٛ ٜتأٌَ عٝٓٝٗا..ؾهطًا يو ٜا غٝسٟ.

. ٖاٖٛ ْاهلا ىسَٗا َٓص .. ؾعطت غاَٛضا بايؿطس١..ؾعطٖا.

 . ُٖؼ هلا: أٜٔ.ايّٝٛ ا٭ٍٚ، اقرتب َٓٗا أنجط ؾأنجط.
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. عذبت َٔ غ٪اي٘. إْٗا مل تػٗط .غتػٗطٜٔ اي١ًًٝ ٜا غاَٛضا؟.

. اَتٮ ٚدٗ٘ بابتػا١َ َانط٠ .ٚمل تعطف ايػٗط!! مل ػب٘.

. .. ؾػٛف أنٕٛ َػطٚضًا دسًا..ٚقاٍ: إٕ ؾ٦ت إٔ تػٗطٟ َعٞ.

. .. قاؾشٗا عطاض٠... غأغٗط َعو..أدابت غاَٛضا: سػًٓا.

. ضْت .ٗ ؾطاؾٗا.ٚغازض ايػطؾ١ بُٝٓا ناْت غْٛسا تتشطى 

ايػاع١ َع١ًٓ ُاّ ايطابع١ ٚايٓكـ، ؾكؿعت غْٛسا َٔ 

ؾكاست بٗا: قباح اـري ٜا  ... ضأت غاَٛضا..غطٜطٖا.

. ٜبسٚ أْو ْؿٝط١.. أ٩نس يو إٔ .. أضاى قس غبكتين..غاَٛضا.

. خكٛقًا إشا ناْت .ْؿاطو ٖصا ئ ٜػتُط أنجط َٔ ؾٗط.

بعس ؿٛات قايت هلا:  . مل ػبٗا غاَٛضا إ٫.غٗطاتو نجري٠.

. قٗكٗت غْٛسا ٖٚٞ تػػٌ .أضدٛ إٔ أبك٢ ْؿٝط١ زا٥ًُا.

 .. ... أضدٛ شيو.. ٚقايت: أضدٛ شيو.ٚدٗٗا.

. .ناْت غْٛسا تتأٌَ غاَٛضا ُٖٚا تتٓا٫ٕٚ ايطعاّ.

. .. قايت هلا: نِ عُطى ٜا غاَٛضا؟..ناْت َٓسٖؿ١ ؾُاهلا.

ًٌ. . ٔػ١ عؿط.ٚمل تٓتٛطٖا ست٢ ػٝب بٌ تابعت. . أيٝؼ .عاَ

. يهٔ غاَٛضا أدابت: بٌ أقٌ َٔ شيو بػٓتٌ، .نصيو.

ٍٕٛ ٚد٘ غْٛسا بايؿشٛب..ٚنشهت نأْٗا قس اْتكطت. . .. تً

. .. أٜٔ أبٛى..ٚغأيتٗا: ٕٚاشا تعًٌُ ٜا غاَٛضا َٓص ٖصٙ ايػٔ.

. ؾػاضعت غْٛسا .. ؾشب ٚد٘ غاَٛضا ٚاَتعهت..أٜٔ أَو؟.



21 

 

. قس .قكست إٔ أغ٧ إيٝو.. َا .ٚقايت: عؿًٛا ٜا غاَٛضا.

. ؾأْا .تٓسٖؿٌ إشا قًت يو إْين ٫ أعطف يٞ أًَا ٫ٚ أبًا.

. يهِٓٗ قايٛا يٞ إٕ .. نُعِٛ ايعا٬َت ٗ ٖصا إؿؿ٢..يكٝط١.

. أيٝؼ نصيو؟! ابتػُت غاَٛضا ابتػا١َ قؿطا٤ .يو أبًا ٚأًَا.

. ؾػاضعت غْٛسا إيٝٗا ٚنُتٗا ٚقبًتٗا .. ْعِ..ُٚتُت: ْعِ.

. .. ؾأْت أسػٔ سًٛا ٍَٓا ْٝعًا..ت هلا: أ٦ٖٓو ٜا غاَٛضا.ٚقاي

. يهٓٗا قايت ٗ ْؿػٗا: أبٞ ٚأَٞ .مل تسض غاَٛضا َاشا ػٝبٗا.

. يكس تطناْٞ .َٛدٛزإ، إْين ٫ أزضٟ َاشا ٜٓؿعين ٚدٛزُٖا.

. مسعت غْٛسا ْكٍٛ هلا: ٫ .ٚشٖب نٌ َُٓٗا إٍ عؿٝكت٘.

. قس ٜػ٦ٕٝٛ .. ٚأًَا ٚأخًا..ًا.. ٜا يٝت يٞ أب.ؾو أْو أغعس ٍَٓا.

.ٍٞ . ٫ٚ .٫ٚ أبًا. .. يهٔ ٖصا بػٝ٘ َكابٌ إٔ ٫ أعطف يٞ أًَا...إي

. ْٛطت إيٝٗا غاَٛضا ععٕ عُٝل ُٖٚػت: .٫ٚ أختًا. .أخًا..

ٍَا ب٬ آبا٤. . .. أٚ بآبا٤ ٚإٌ..ٌٖٚ مٔ فربٕٚ ع٢ً ايعٝـ إ

. .. ثِ ٜصعْٛين..ًا.قايت غْٛسا: ٜا يٝتِٗ ٜعطْٛين أبًا ٚأًَا ٚأخ

. ٚٚقؿتا .. ؾأغطعتا إٍ ايباب..ضٍْت ايػاع١ َع١ًٓ ُاّ اـاَػ١.

 أَاَ٘. 

. .سهط َسٜط قػِ ايهٞ دابٕٛ، ٚقاٍ: أ٬ًٖ غاَٛضا.

ٍٕ إكعس َعطٌ..أ٬ًٖ غْٛسا. . .. َٔ غ٤ٛ سٜ غاَٛضا ايّٝٛ أ

. يهٔ َا .غتتعب نجريًا بٓكٌ ايػػٌٝ َٔ إٓاؾط إٍ غطف ايهٞ.
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. قايت غْٛسا: ٌٖ أعاْٚٗا ٜا .. ٖصا سٛٗا!..عٌُ؟!.اي

. يهٔ بعس إٔ تهًُٞ .. ٫ بأؽ... أداب: ٫ بأؽ..غٝسٟ.

. ٚتًُعٞ غا٥ط .عًُو ٗ ت١٦ٝٗ إػاغٌ ٚأزٚات ا٭طبا٤.

. ٚتعايٞ َعٞ أْت ٜا .. ٖٝا إٍ ايعٌُ ٜا غْٛسا..ا٭سص١ٜ.

 غاَٛضا ٭زيو ع٢ً َهإ إٓاؾط. 

. ؾًُا .. نإ ضد٬ً دازًا..ضبع غاع١. . غاضا.أغطعا َعًا.

ٚق٬ إٍ إٓاؾط قاٍ: اْٛطٟ ٜا غاَٛضا. ٖصا ايػػٌٝ قس 

ـٍ. . ْٛطت .. ٗ ايطابل ايػابع... هب ْكً٘ إٍ غطف ايهٞ..د

. قايت ٗ .ؾطأت أيٛف ايكطع شات ا٭يٛإ إدتًؿ١ َٓؿٛض٠.

ا . ُٖؼ: ٖٝ.ْؿػٗا: ٌٖ غأْكٌ ٖصا نً٘ إٍ ايطابل ايػابع؟!.

إٜاى إٔ  .. بعس غاع١ غتبسأ ايهاٜٚات بايعٌُ...ٜا غاَٛضا.

. ٚإٕ تأخطٕ تأخط إؿؿ٢ نً٘ .. إٕ تأخطت تأخطٕ..ت٪خطٜٗٔ.

أَػو  .. ع٢ً نٌ ساٍ غأتؿكسى نٌ ْكـ غاع١...عٔ ايعٌُ.

. بٌ ضاح .. مل ٜرتى ٜسٖا... عذبت ي٘..بٝسٖا ٚقاٍ: تعايٞ َعٞ.

. قاٍ هلا: ٫ .٭ٍٚ َط٠. نأْ٘ ٜطاٖا .ٜٓٛط إٍ ٚدٗٗا بسٖؿ١..

. غشبت ٜسٖا َٓ٘ .. أْت زاؾ١٦..تعاٍ ٜسى غه١ ٜا غاَٛضا.

. غأيت٘ ظس نٝـ غأبسأ ايعٌُ؟! .بًطـ ٚقس آٍط ٚدٗٗا.

. ٚتهعٝٓٗا ٗ ٖصٙ .أدابٗا: تطٜٛٔ قطع ايجٝاب بػطع١.

. .. إٍ أٍٚ شيو ايسضز... ٚتٓكًٝٓٗا ٗ ٖصٙ ايعطبات..ايكٓازٜل.
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يطابل ايػابع بعس إٔ ؼًُٝٗا ٖٚٓاى ٜػتكبًو ثِ تكعسٜٔ إٍ ا

.. ابتعس .ٖٝا إٍ ايعٌُ .ايهٛا٩ٕٚ ٚايهٛا٤ات يٝأخصٖٚا َٓو..

. ٚايعٌُ .ٖٚٛ ٜكٍٛ هلا: أغطعٞ ٜا غاَٛضا ايٛقت نٝل.

 .. ... ع٢ً نٌ ساٍ.. غآتٞ إيٝو بعس ْكـ غاع١.نجري

قؿعت غاَٛضا إٍ قطع ايجٝاب ٚضاست تطٜٛٗا بػطع١ 

ٚقايت يٓؿػٗا: إٕ طٜٛت  ... ؾهطت...يكٓازٜلٚتطتبٗا ٗ ا

. ٜٚتعطٌ إؿؿ٢ نً٘ عٔ .ْٝع ايػػٌٝ ؾكس ٜتأخط ايهٛا٩ٕٚ.

. ٚأٚقًٗا إٍ ايهٛا٥ٌ .. غأطٟٛ بعض ايكٓازٜل..ايعٌُ.

. َٮت غ١ٓ قٓازٜل ٚأغطعت ... ثِ أعٛز إٍ ايطٞ..يٝعًُٛا

.. ٚقًت .ؾشًُت ٚاسسًا َٓٗا ٚأغطعت إٍ ايطابل ايػابع

.. زخًت غطؾ١ ايهٛا٥ٌ ؾًِ ػس .يهٓٗا مل تباٍ .تًٗح.. ٖٚٞ

. ٚنعت ايكٓسٚم عٓس إسس٣ طا٫ٚت ... ؾطست..أسسًا

.. َٚا ظايت تٓكٌ قٓسٚقًا .. ٚأغطعت ٖابط١ إٍ إٓاؾط.ايهٞ.

 .. .بعس قٓسٚم ست٢ ْكًت عؿطٜٔ قٓسٚقًا ٗ غاع١ ٚاسس٠

ايصٟ أقبح نأْ٘ قطع١  .نإ ايعطم ٜتكبب َٔ ٚدٗٗا..

. .َٔ أضدٛإ يهٓٗا ناْت تطٜس إٔ تجبت هلِ أْٗا عا١ًَ ٖتاظ٠.

. .ًٓت قٓسٚقًا دسٜسًا بعس إٔ َٮت٘ بايجٝاب إػػٛي١.

ٚضاست تطنض ب٘ خاضز إٓاؾط َكرتب١ َٔ ايسضز: مسعت 

. .َسٜط قػِ ايهٞ دابٕٛ ٜكٝح خًؿٗا: أسػٓت ٜا غاَٛضا.
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م ٚاضدعٞ . ٖٝا أٚقًٞ ايكٓسٚ.. أْت عا١ًَ ْؿٝط١..أسػٓت.

 . .غأْتٛطى ٗ إٓاؾط.

. يكس أثبتت َٓص ايّٝٛ .اَتٮت ْؿؼ غاَٛضا بايعٖٛ.

 .. ٚظازت َٔ ضنهٗا.... ْػٝت تعبٗا..ا٭ٍٚ أْٗا عا١ًَ ْؿٝط١.

.. ٚدست ٖٓاى َسٜطٖا دابٕٛ ٜكـ أَاّ .عازت إٍ إٓاؾط

قٓازٜل ا٬ٕبؼ، ٜعٌُ ٗ طٞ ايػػٌٝ إٓجٛض، ؾًُا اقرتبت 

. ظاز ايعٌُ َٔ ْاهلا، ٚدٗٗا .ٝٗا بسٖؿ١.َٓ٘. ْٛط إي

. .. ٚخك٬ت ؾعطٖا إؿعج١ ايػٛزا٤ تأخص با٭يباب..نايبسض.

.. .ٚتٓؿػٗا ايعُٝل بعس ايتعب ايؿسٜس ٜربظ قسضٖا أنجط ٚأنجط

. غأهلا ٖٚٛ .. ثِ ٖطبت َٓ٘ إٍ عًُٗا..ٚقؿت أَاَ٘ بط١ٖ.

زعاْٞ َسٜط  . أدابت٘:.ٜتأًَٗا: أٜٔ غتػٗطٜٔ اي١ًًٝ ٜا غاَٛضا؟.

. اقرتب َٓٗا ُٖٚؼ إٜاى إٔ تػتػًُٞ .ايتؿػٌٝ إٍ ايػٗط َع٘.

. .. غأهلا: ٚغسًا... مل تؿِٗ غاَٛضا ؾ٦ًٝا..ي٘. إْ٘ َانط خبٝح.

. عٓسٟ ؾطٜ٘ ٭غ١ٝٓ دسٜس٠ .ٌٖ تػٗطٜٔ َعٞ ٜا غاَٛضا؟.

. َاشا ؼبٌ َٔ ايؿطاب ٜا .. غٓطقل ع٢ً أَتع ا٭ؿإ..ضا٥ع١.

 . .!.غاَٛضا ٭سهط يو؟

. ٚغري .. تابع: أعطف أْو قػري٠..مل ػب٘ عطف.

. ٭ْٗا مل تؿِٗ ن١ًُ َٔ .. مل ػب٘... يهٓين يػت ش٥بًا..فطب١.

. .. نٌ ايصٟ ؾُٗت٘ أْ٘ ٜسعٖٛا إٍ مساع أغ١ٝٓ دسٜس٠..ن٬َ٘.
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. .. ٖٚٞ ؼب ايطقل..ٜٚطٜسٖا إٔ تطقل عٓسٙ ع٢ً أْػاَٗا.

. ٔطًا .ؾطابًا ضا٥عًا. .. قاٍ هلا: غأسهط يو.ٚؼب ا٭غاْٞ

 . َا ضأٜو ٜا غاَٛضا؟!! .َعتكًا َٓص عؿطٜٔ غ١ٓ.

. إْٗا تػُع عٔ اـُط يهٓٗا مل تتصٚق٘ ٗ .غاٍ يعابٗا.

. إْٗا تؿطب ايطز٤ٟ َٔ اـُط ايصٟ .سٝاتٗا ايط١ًٜٛ َط٠ ٚاسس٠.

. غتؿطب اـُط .. إْٗا زع٠ٛ ضا٥ع١..نإ أبٖٛا وهطٙ إٍ ايبٝت.

. ابتػُت، ٚقايت .٘ إًٛى ٚأقشاب ا٬ٌٕٜ.ا ٜؿطبإعتل نُ

 . .بس٫ٍ: غٓػٗط غسًا ٗ ؾكتو.

. نإ .عذبت ي٘ سٌ أغطع إيٝٗا ٜكاؾشٗا عطاض٠.

. ًٓت قٓسٚقًا َٔ .. يهٓٗا ٖطبت َٓ٘..واٍٚ إٔ ٜهُٗا.

قٓازٜل ايػػٌٝ ٚأغطعت إٍ ايسضز َٗطٚي١ بُٝٓا نإ دابٕٛ 

بأيـ ش٥ب ٚأيـ ثٛض  ٜتابع خطٛاتٗا َػطٚضًا، ْٚؿػ٘ تجٛض

 . .ٚتٝؼ.

نإ ؾٝطاْ٘ ٜكٍٛ ي٘: إْٗا تػتشل عؿطٜٔ ظداد١ َٔ 

. يهٔ نٝـ ايعٌُ ست٢ ٫ ٜكٌ إيٝٗا َسٜط ايتؿػٌٝ .ٔط َعتل.

. قاٍ ٗ ْؿػ٘: إشا أْا أتعبتٗا ٗ ايعٌُ ايّٝٛ ؾػٛف .أْسضٜ٘؟!.

. أَا غسًا ؾًٔ أزعٗا تعٌُ .. يصيو قس تعتصض..٫ تػتطٝع ايػٗط.

ٖٚهصا تػٗط َعٞ ست٢  .. ست٢ تهٕٛ َػرتو١...ٌ.أٟ عُ
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 . َا.. خطز َٔ إٓاؾط ٖٚٛ ٜػين: َا أس٢ً ايػٗط..ايكباح.

 .؟! .. َا أس٢ً ايػٗط..أس٢ً ايػٗط.
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ناز ايتعب ٜكتٌ غاَٛضا عٓسَا ضْت ايػاع١ َع١ًٓ ايجا١ْٝ 

. يهٔ .ُٖػت: عًُت ست٢ اٯٕ غبع غاعات. .عؿط٠..

. يكس قعست إٍ ايطابل ايػابع غبعٌ َط٠ ..دػُٗا نإ قطًُا

. ٚشٖب ايعُاٍ إٍ إطعِ .. ٚقـ ايعٌُ نً٘..ثِ ْعيت.

. ٜٚػرتوٛا بعسٖا ٗ غطؾِٗ ْكـ .يٝتٓاٚيٛا طعاّ ايػسا٤.

  .غاع١..

. ؾايتؿت إيٝٗا ايعُاٍ ٚايعا٬َت .زخًت إطعِ.

. .. تعايٞ إٍ ٖٓا... مسعت غْٛسا تٓازٜٗا: غاَٛضا..نًِٗ.

. إْٗا ... ٚضاست تتٓاٍٚ طعاَٗا نايربم..غطعت غاَٛضا إيٝٗاأ

. ٚتطٜس إٔ تػرتٜح ؾعطت بٛطأ٠ ايعٌُ إطٖل َٓص ايّٝٛ .َتعب١.

. .ٚقاَت َػطع١ إٍ غطؾتٗا. .. أنًت ْكـ طعاَٗا...ا٭ٍٚ.

. إٕ .ؾستٗا غْٛسا إٍ نطغٝٗا ٚقايت: نٌ طعاَو ٜا غاَٛضا.

. ْٛطت .ّ ست٢ ٫ ُطنٞ... إْو عاد١ إٍ ايطعا.عًُو َتعب

. يهٓٗا تطنتٗا ٚقاَت َتجاق١ً تطٜس إٔ تصٖب إٍ .إيٝٗا باَتٓإ.

 . .غطؾتٗا، ؾايتعب قس ٍٖسٖا ٍٖسًا.

ٚقاَت يتًشل  .تٓاٚيت غْٛسا طعاَٗا بػطع١..

. إْٗا ت٦ٔ َٔ .. ٚدستٗا َططٚس١ نإٝت١ ع٢ً غطٜطٖا..بػاَٛضا.
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س تعبت نجريًا ٜا . اقرتبت َٓٗا ٚقايت: ٜبسٚ أْو ق.ايتعب.

. ٚيٛ .. ؾإكعس َعطٌ.... يهٔ ٖصا ايّٝٛ ٖٛ ّٜٛ ؾاش..غاَٛضا

. دًػت ع٢ً غطٜطٖا .نإ غري َعطٌ يهإ ايعٌُ َطوًا.

. ثِ أغطعٔ إٍ خعاْتٗا .ٚضاست تتأٌَ ٚدٗٗا اؾٌُٝ.

ٚأخطدت َٓٗا سب١، َٚٮت نٛبًا َٔ إا٤ ٚاقرتبت َٔ غاَٛضا 

ـٍ تعبو ٜا غاَٛضا..ط١.ٚقايت: خصٟ ٖصٙ اؿب١ إٓؿ  . .. قس ى

ابتًعت غاَٛضا اؿب١ َع قًٌٝ َٔ إا٤ ُٖٚػت: ؾهطًا 

 غأضز يو اؾٌُٝ ًَٜٛا.  ،أْت قسٜك١ ضا٥ع١ ،يو ٜا غْٛسا

ٗ  ،قاطعتٗا غْٛسا: غٝٓتٗٞ ايعٌُ ٗ ايػابع١ َػا٤

ايػابع١ ٚايٓكـ هب إٔ ْٓتٗٞ َٔ تٓاٍٚ طعاّ ايعؿا٤، ٚٗ 

 َٞ.ايجا١َٓ هب إٔ تٓا

أدابت غاَٛضا: يهٔ َػٝٛ أْسضٜ٘ قس زعاْٞ يًػٗط 

َع٘ اي١ًًٝ. غأيت غْٛسا باغتػطاب عِٛٝ: َسٜط ايتؿػٌٝ؟! ٜا 

 .. َٚٓص ايّٝٛ ا٭ٍٚ ٜا غاَٛضا ٜطٜسٕٚ إٔ تػٗطٟ َعِٗ. .ًِٜٚٗ

دًػت غاَٛضا ٚقس ٖٝذٗا اغتػطاب غْٛسا ؾػأيتٗا: 

ٚٗ اي١ًًٝ  ،ٕ ىؿؿٛا عينَٚا إاْع ٜا غْٛسا؟! إِْٗ ٜطٜسٕٚ أ

 .اييت بعسٖا أغٗط َع دابٕٛ َسٜط قػِ ايهٞ
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 ،قؿطت غْٛسا قؿريًا ط٬ًٜٛ ٚقايت: عًُٝٗا ايًع١ٓ

٫ ٜطٜسٕٚ إ٫  ،ٖ٪٤٫ ايطداٍ أْإْٝٛ ،اسصضٟ ٜا غاَٛضا

 أسصضى ٜا غاَٛضا. ،إٜاى إٔ تػتػًُٞ هلِ،َتعتِٗ

سٌ ضْت  ،ناْت غاَٛضا تؿهط ٗ سسٜح غْٛسا

زخٌ  .ؾكس بسأ ايعٌُ َٔ دسٜس ،س٠ ُاًَاايػاع١ َع١ًٓ ايٛاس

ؾابتػِ  ،غاَٛضا ؾٛدسٖا ٖسز٠ ع٢ً غطٜطٖا دابٕٛ إٍ غطؾ١

 ٚقاٍ: 

بسأ ايعٌُ ٜا غاَٛضا، قاست غْٛسا: عًُت إٔ 

إكعس قس عاز ٜعٌُ ايتؿت إيٝٗا دابٕٛ ٚأداب: ٖصا عِٛٝ يٛ 

 .عًٝ٘ ايًع١ٓ َا أغٛأٙ ،يهٓ٘ عاز ؾتعطٌ ،نإ قشٝشًا ٜا غْٛسا

نأْٗا ؼٌُ ؾٛم قسضٖا دب٬ً َٔ  ،ٓٗست غاَٛضا بعُلت

ٍِ أغطعت خاضد١ ٚأغطع َعٗا دابٕٛ ٬ٜطؿٗا. تابعتُٗا  ،اهل

غًٓتكٞ ٗ ايػابع١ ٗ  ،ثِ قاست: غاَٛضا ،غْٛسا بكًل

 .. أيٝؼ نصيو؟.إطعِ

.. يهٔ دابٕٛ .طبعًا ٜا غْٛسا، أدابتٗا غاَٛضا: طبعًا

 ؟ٛ أْسضٜ٘ ٜا غاَٛضاُٖؼ هلا: أئ تػٗطٟ اي١ًًٝ َع َػٝ

 . غٝهٕٛ شيو بعس ايعؿا٤ ٜا غٝسٟ. .ْعِ. ،أدابت: ْعِ

اٚيٞ ايعؿا٤ َعٞ أَػو بٝسٖا بًٗؿ١ ٚقاٍ: أضدٛ إٔ تتٓ

ٌٖ ٜػطى شيو ٜا غاَٛضا؟ غأسهط يو  ،غسًا قبٌ ايػٗط٠
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طعاًَا ضا٥عًا. غشبت ٜسٖا َٓ٘ بًطـ ُٖٚػت: ٫ بأؽ إٕ 

 نٓت تط٣ شيو.

ابٕٛ ٚقاٍ: يكس اْت٢ٗ ؾهشو د ،ٚق٬ إٍ إٓؿط

غتٛظعٌ ايكٓازٜل اييت نٛاٖا  ،ايعٌُ ٗ إٓؿط ٜا غاَٛضا

ٚتػتًٌُ  ،ايهٛا٩ٕٚ َٔ ايطابل ايػابع ع٢ً أقػاّ إؿؿ٢

إٕ ؾعطت  .ٖٝا.. ،ايجٝاب ايٛغد١ ٚتٛقًٝٓٗا إٍ قػِ ايػػٌٝ

 ٚشٖب. ،تطنٗا بايتعب ؾػٛف أضغٌ يو َٔ ٜػاعسى.

ٕكعس بعس إٔ نإ ٜكٍٛ ٗ ْؿػ٘: يكس عطًت ا

٫ أضٜسٖا إٔ تػٗط َع  ،يتعبيتًٗو غاَٛضا َٔ ا ،أقًشٛٙ

هب إٔ ٫ ٜػبكين إيٝٗا أسس. بُٝٓا ناْت  ،أْسضٜ٘ اي١ًًٝ ػَٝٛ

 غاَٛضا تكعس ايسضدات غؿ١ يتٓذع عًُٗا إطًٛب. 

عذبت ،ؾٛد٦ت سٌ ضأت غْٛسا خاضد١ َٔ إؿؿ٢

إْٗا  ،أسػت بايكًل ؟ٚتػا٤يت: إٍ أٜٔ ٖٞ شاٖب١ ،هلا

أَا اٯخطٕٚ ؾٝٓٛطٕٚ إيٝٗا ْٛطات  ،ايٛسٝس٠ اييت تعطـ عًٝٗا

 ،مل تعطف ٕاشا ،ٚبعهٗٔ ٜٓٛطٕ إيٝٗا عكس،ؾط١ٖ عذٝب١

ناْت ايعا٬َت  ،ناْت ؼٌُ قٓازٜل ا٬ٕبؼ إه١ٜٛ بػطع١

أَا  .ٜبتػُٔ ٜٚكًٔ: ٖصٙ إػه١ٓٝ غتٓسّ ع٢ً َا تبصي٘ َٔ دٗس

ت نًُاتٗا اؿ٠ًٛ تططبٗا ناْ ،ٖٞ ؾهاْت قًك١ يػٝاب غْٛسا

قايت َع َٔ غأتٓاٍٚ طعاَٞ ايّٝٛ ٗ  ،إْٗا تٛاغٝٗا سٌ تتعب
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َٚٔ غٝدؿـ عين َٔ تعيب ٗ ايػاع١ ؟ ٖصا إهإ ايػطٜب

  ؟ايػابع١ ٚايٓكـ

يهٓٗا طاضت َٔ ايؿطح سٌ ضأت ٗ  ،قًكت، ٚسعْت

ٚغًُت  ،إيٝٗا تأغطع ،ايػاع١ ايػابع١ غْٛسا تسخٌ إطعِ

ؾطست غْٛسا ٚاقرتبت َٔ أشْٗا ٚقايت هلا:  ،ض٠عًٝٗا عطا

  .غتؿطسٌ بٗا ٫ ؾو ،أتٝتو بٗس١ٜ ضا٥ع١ ٜا غاَٛضا

إْٗا مل تعطف َجٌ ٖصا ، ٚظاز ؾطسٗا، عذبت غاَٛضا

اضػؿت َٔ ا٫ْؿعاٍ سٌ شنطت  ايعطـ ست٢ َٔ أَٗا ٚأبٝٗا.

ٚزاعًٗا ٜا  ،يهٓٗا قايت يٓؿػٗا: ٚزاعًا ٜا أبٞ، أَٗا ٚأباٖا

س ٫ أيكانُا أبسًا. يهٓٗا عذبت هلصا اـاطط ايصٟ خطط ق ،أَٞ

 . هلا

مل تؿل َٔ خٝا٫تٗا إ٫ سٌ مسعت نشه١ غْٛسا، 

ْٛطت  ؟ؾػُعتٗا تكٍٛ هلا: ٕاشا ٫ ػًػٌ ٜا غاَٛضا ،اْتبٗت

ؾآط  ،سٛهلا ؾطأت ْٝع ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٜٓٛطٕٚ إيٝٗا

اَٗا تٓاٚيت طع . ٚدٗٗا خذ٬ً ٚدًػت قطب غْٛسا َػطع١

ؾكس ؾعطت  ،عطؾت إٔ ْكٝش١ غْٛسا ناْت هلا غاي١ٝ ،بب٤٘

ٌ نتأباؾٛع ايؿسٜس طٛاٍ ايػاعات ايػبع إان١ٝ ٭ْٗا مل 

ابتػُت  ،ايتُٗت ْٝع َا أعطٖٛا َٔ طعاّ ،طعاًَا ناؾًٝا
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غْٛسا ٚؾطست بػاَٛضا ايصن١ٝ ثِ قاَت َعٗا إٍ غطؾتُٗا 

 إؿرتن١.

أغطعت غْٛسا إٍ ُسزت غاَٛضا ع٢ً غطٜطٖا بُٝٓا 

اقرتبت َٔ  ،خعاْتٗا، ٚأخطدت َٓٗا عًب١ ضا٥ع١ ا٭يٛإ

 غاَٛضا ٚقايت هلا: ٖصٙ ٖسٜيت يو ٜا غاَٛضا.

نازت غْٛسا تكعل َٔ ايسٖؿ١ سٌ قايت غاَٛضا: 

 نِ أ٢ُٓ إٔ تهٕٛ يٞ عطٚؽ أهلٛ بٗا. ،أٖٞ يعب١ ٜا غْٛسا

اُْٗطت ايسَٛع َٔ عٝين غْٛسا ُٖٚػت يٓؿػٗا: أ٫ 

اهلل ع٢ً ٖصا اجملتُع ايصٟ أدربى ع٢ً ايعٌُ َٓص  يع١ٓ

٫ إٔ تهْٛٞ عا١ًَ ٗ  ،نإ هب إٔ تًعيب ٗ بٝتو، طؿٛيتو

 أنجط ا٭عُاٍ تعبًا. 

عذبت غاَٛضا هلا: أغطعت إيٝٗا ٚقايت: ٌٖ 

غاقٝين ٜا  ،مل أقكس شيو ٜا غْٛسا ،أسعْتو ٜا سبٝبيت

تصنطت أْين  ،ابتػُت غْٛسا ٚقايت: عؿًٛا ٜا غاَٛضا .غْٛسا

 ؾبهٝت. ،يكٝط١، ؾتُٓٝت إٔ ٜهٕٛ يٞ أب ٚأّ ٚأخٛات

ُٖٚػت: َٚا  ،ْٚٛطت إٍ ايٓاؾص٠ ،ايتؿتت غاَٛضا

 ،ؾا٥س٠ اٯبا٤ ٚا٭َٗات إٕ ناْٛا ٫ ٜػأيٕٛ عٔ أبٓا٥ِٗ ٚبٓاتِٗ

 ٫ٚ ٜسؾعٕٛ هلِ تهايٝـ ايع٬ز؟!
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اقرتبت َٓٗا غْٛسا ُٖٚػت ٚايسَٛع تٓشسض َٔ 

إْٓا نًٓا  ،ايتعب ايوْا نؿاى َ ،غاَٛضا عٝٓٝٗا: ٫ ؼعْٞ ٜا

 ًََٛٛات ٗ ٖصا اجملتُع إًعٕٛ.

ست ُػح زَٛع عٝٓٝٗا ٚضا ،ايتؿتت إيٝٗا غاَٛضا

نُتٗا غْٛسا إٍ قسضٖا ٖٚٞ تكٍٛ هلا:  ،ٚزَٛع غْٛسا

إِْٗ يكٛم  ،إٜاى إٔ ىسعو ايطداٍ ،سبٝبيت غاَٛضا

 تعايٞ ٭عطٝو ،ٚأْت قػري٠ ٚس٠ًٛ ،ٚؾٝاطٌ ٚش٥اب

 .. تعايٞ ٜا سبٝبيت.تعايٞ. ،ٖسٜيت

 ،تٓاٚيت غْٛسا ايعًب١ اييت أخطدتٗا َٔ خعاْتٗا

ٚاقرتبت بٗا َٔ غاَٛضا اييت ناْت تؿهط: ىسعين ايطداٍ؟! 

 ش٥اب!! ٫ أؾِٗ َع٢ٓ ٖصا ايه٬ّ.ِٖ يكٛم ٚؾٝاطٌ ٚ

نازت  ،بكٝت غْٛسا أَاَٗا ؿٛات زٕٚ إٔ تٓتب٘ إيٝٗا غاَٛضا

 ،ٚٓت إٔ غاَٛضا ٫ تطٜس ٖسٜتٗا ،غْٛسا تبهٞ َٔ دسٜس

 ،يهٔ غاَٛضا اْتبٗت ؾذأ٠، ازت تتٗا٣ٚ ع٢ً ا٭ضضن

ٚؾهت  ،ؾطست غْٛسا .ٚتٓاٚيت ايعًب١ َٓٗا ٖٚٞ تعتصض

 ،ٚدست ؾٝٗا بٓطا٫ً ضا٥عًا ،ٚؾتشتٗا ،غاَٛضا ؾطا٥٘ ايعًب١

قايت هلا غْٛسا:  .طاضت َٔ ايؿطح ٖٚٞ تكًب٘ ٚتٓٛط إيٝ٘

، تًبػٝ٘ ٗ غٗطتو ايّٝٛ َع َػٝٛ أْسضٜ٘ي، أتٝتو بٗصا ايبٓطاٍ

 . دابٕٛ ٛغٗطتو َع َػٝٚيتًبػٝ٘ غسًا ٗ 
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يهٓٗا ٫سٛت إٔ  ،ٖذُت غاَٛضا ع٢ً غْٛسا تكبًٗا

قايت غْٛسا ٖٚٞ تهاز ؽتٓل:  ،غْٛسا تطػـ َٔ ا٫ْؿعاٍ

ٍٞ دٝسًا ٜا غاَٛضا.  ،ٚاْتبٗت ،. ؾرتادعت غاَٛضا.اْتبٗٞ إي

 ،عتٝل، قايت هلا: غاَٛضا ضأت غْٛسا تتهًِ نأْٗا ضاٖب

ٚغأيت:   إٜاى إٔ ؽًعٞ ٖصا ايبٓطاٍ أثٓا٤ ايػٗط٠. عذبت

 ؟ٕٚاشا أخًع٘ ٜا غْٛسا

 ،بهت غْٛسا ٚضززت َط٠ ثا١ْٝ: اشنطٟ ن٬َٞ دٝسًا

إٕ خًعت٘ شٖبت ٗ ططٜل  ،إٜاى إٔ ؽًعٞ بٓطايو ٜا غاَٛضا

ا إٕ خًعت٘ ٜا غاَٛض ،إٜاى ثِ إٜاى ،ايعصاب ايصٟ يٝؼ ي٘ آخط

.. ٌٖ تطٜسٜٔ إٔ تعٜسٟ .غٛف ٜعٜس ايًكطا٤ َٔ أَجايٞ ٚاسسًا

 عسز ا٭ؾكٝا٤؟! 

ٖٞ ٚ ،ضا، ٚأيكت بٓؿػٗا ع٢ً غطٜطٖابهت غاَٛ

 ... .. ٫ أضٜس... ٫ أضٜس..تكطر: ٫ أضٜس

ُٖٚػت: يكس أٚدعتو ٜا  ،اقرتبت َٓٗا غْٛسا

يهٓين أقٍٛ يو َٔ دسٜس: ٫ أضٜس إ٫ غعازتو ٜا  ،سبٝبيت

. أضدٛى إٔ .ٚاٯٕ. ،٫ أضٜس إ٫ غعازتو ٜا غاَٛضا ،غاَٛضا

 ؾكس تسخًت ٗ سٝاتو.  ،تػاقٝين
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ٚنُت غْٛسا إٍ قسضٖا  ،قؿعت غاَٛضا َٔ غطٜطٖا

غأْؿص نٌ ن١ًُ تكٛيٝٓٗا  ،ٚقايت هلا: أْت ع١ُٝٛ ٜا غْٛسا

 .. .ضغِ أْين ٫ أؾِٗ َا تكٛيٌ. ،يٞ

، يبػت غْٛسا ثٝابٗا ٚقايت: غأخطز ٭يك٢ خطٝيب

 ،ٚغأتطى يو ايػطؾ١ ست٢ إشا دا٤ َػٝٛ أْسضٜ٘ ٚدسى يٛسسى

 .. .ٚقبٌ إٔ أشٖب. ،ٚايبػٞ بٓطايو أ٫ًٚ ،ٖٝا ايبػٞ ثٝابو

ٚيبػت  ،ٜٚسٜٗا ٚضدًٝٗا ،غػًت غاَٛضا ٚدٗٗا

عٓسٖا ٚزعتٗا غْٛسا ٚشٖبت إٍ  .ٚيبػت بٓطاهلا ،ثٝابٗا

ٍٛ قايت هلا ٖٚٞ ؽطز: هب إٔ ٫ تط ،خطٝبٗا ايصٟ ٜٓتٛطٖا

 ؟ؾُا ضأٜو ،غأيكاى ٖٓا ٗ ايعاؾط٠ ،غٗطتو ٜا غاَٛضا

هب إٔ ، أْا َتعب١، أدابتٗا: غأنٕٛ ٖٓا ٗ ايعاؾط٠ ستًُا

 ايعٌُ ٖٓا ؾام دسًا.، ست٢ أغتٝكٜ قباح ايػس ٜا غْٛسا، أْاّ
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إْ٘ َػٝٛ أْسضٜ٘  .ٍ اهلاتـ سٌ ضٕ..إ  أغطعت غاَٛضا

ٚضنبت إٍ  .. أغطعت...ٜٓتٛطٖا ٗ غٝاضت٘ خاضز إؿؿ٢.

 . ... ٚاْطًكا بػٝاضت٘ ايطا٥ع١..داْب٘

. سٌ ضاح َػٝٛ .نٌ َُٖٛٗا ٚأتعابٗا.  ْػٝت غاَٛضا

. ٚأخريًا ٚق٬ إٍ .أْسضٜ٘ ٜتذٍٛ بٗا ٗ سسا٥ل باضٜؼ ايطا٥ع١.

  .قكطٙ اؾٌُٝ..

. .ٚنٝـ ٚدست٘. .هلا طٛاٍ ايططٜل عٔ عًُٗا..نإ ٜػأ

.. ٚبعهٗا مل تػتطع ... بعهٗا ؾُٗت٘.ٜٚػأهلا أغ١ً٦ كتًؿ١

 . .ؾُٗ٘.

. .غأهلا َج٬ً: نِ يو َٔ ا٭قسقا٤ ٜا غاَٛضا.

ؾأدابت٘: ٫ أعطف إ٫ تُٛإ ٚقسٜك٘ ايؿكٞ ايًصٜٔ ؾذا يٞ 

 ضأغٞ. ٫ أعطف غريُٖا. 

ع٢ً ٚدٗ٘ ايؿطس١،  ابتػِ َػٝٛ أْسضٜ٘ غبح، ٚبست

.. أدابت: مل .غأهلا: َٚاشا ؼبٌ َٔ اـُٛض ٜا غاَٛضا؟

أؾطب طٛاٍ سٝاتٞ إ٫ ايبري٠. ٚأْٛاعًا ضز١٦ٜ َٔ اـُٛض َا 

.. نشو َػٝٛ أْسضٜ٘ ٚقاٍ: غتؿطبٌ اي١ًًٝ أيص .أسببتٗا!
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أْٛاع اـُٛض ٜا غاَٛضا. ؾطست ٚقايت: ؾهطًا يو ٜا َػٝٛ 

 ْا غعٝس٠ بايػٗط َعو ٜا غٝسٟ. أْسضٜ٘ ع٢ً ٖصا ايهطّ. أ

ٚأخريًا زخًت ايػٝاض٠ سسٜك١ )ؾ٬ٝ( َػٝٛ أْسضٜ٘،  

عذبت سٌ أغطع ٚؾتح هلا باب ايػٝاض٠، ٍَٚس ٜسٙ يٝػاعسٖا 

يهٓٗا مل تسض ٕاشا تكٛضت نإٔ ٜسٙ إُتس٠ ٖٞ ٜس  .نٞ تٓعٍ..

 . ْعيت زٕٚ إٔ ُػو ٜسٙ..ش٥ب.

 ؾعطت باـٛف سٌ زخًت قكطٙ، ضأت خٍساَ٘

. مسعت٘ ٜٛؾٛف .ٜبتػُٕٛ غبح، ٜٚتؿطغٕٛ ؾٝٗا نايٛسٛف.

هلِ ٚؾٛؾات غاَه١. ُٓت يٛ ناْت غْٛسا َعٗا. يهٓٗا 

 .نازت تٓػ٢ نٌ ؾ٤ٞ سٌ بسأت إٛغٝك٢ ايطاقك١ تكسح..

ٚسٌ نإ اـسّ ٜسٚضٕٚ سٛهلا ٜطًبٕٛ ضناٖا. ُأطؿ٦ت 

يٛ ا٭ْٛاض ايكاخب١، ُٚأن٦ٝت ا٭نٛا٤ اـاؾت١ ا١ًْٕٛ، ُٓت 

 . ٚٗ ٖصا اؾٛ ايػشطٟ إُتع. .ضقكت ع٢ً ٖصٙ ا٭ْػاّ.

. ٚضأت .ايتؿتت زٕٚ قكس ؾطأت غطؾ١ ايّٓٛ َؿتٛس١.

.. ٚايًٛسات ايج١ُٓٝ، ٚباقات ايعٖٛض .زاخًٗا ايؿطف ايطا٥ع١

. أزاضت ٚدٗٗا ٚقس .اييت تٓهر بايعطٛض. ُٓت يٛ ْاَت ٖٓاى.

 .ؾعطت بايتعب نً٘

اٍ هلا: َا ضأٜو ٗ نأؽ اقرتب َٓٗا َػٝٛ أْسضٜ٘، ق

َٔ اـُط ايعتٝل ٜا غاَٛضا؟! ابتػُت ٚٚاؾكت، ؾشٌُ 
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ٌ، ظداد١، ٚقب هلا ست٢ تؿطب، ؾؿطبت نأغًا، ٚنأغ

ؾًُا ٍَس هلا ٜسٙ ٜسعٖٛا  ،ؾعطت بايٓؿ٠ٛ، ُٚٓت إٔ تطقل

يًطقل ٚقؿت َع٘ ٚايططب ٜٗعٖا َٔ أعُاقٗا، أخص عٓٗا 

ؾطست  ،نإ مث٬ً ،َعطؿٗا، ْٛط إيٝٗا، ثِ قبًٗا عؿط قب٬ت

بصيو. إْ٘ ٜهطَٗا بعًُ٘ ايًطٝـ ٖصا، ٚأخريًا أَػو بٝسٖا 

 ،قل ضأت غطؾ١ ايّٓٛ بهٌ تؿاقًٝٗاٚتٛدٗا إٍ باس١ ايط

 ؾتُٓت يٛ تٓاّ. 

ْٛط إيٝٗا َػٝٛ أْسضٜ٘ َٔ أٚهلا إٍ آخطٖا ُٖٚؼ: 

.. ٌٖ آَطِٖ إٔ ٜٛقسٚا .ٌٖ تؿعطٜٔ بايربز .سبٝبيت غاَٛضا..

أدابت٘: ٚأْا ٫ أؾعط بايربز  ،٫ أؾعط بايربز ايؿٛؾاز؟! إْين

 أٜهًا. غأهلا ٕٚاشا ٖصا ايبٓطاٍ إشًا؟

ٜبػت غاَٛضا نكطع١ َٔ خؿب، ٚقاض ٚدٗٗا َجٌ 

ايؿُع. شنطت ٚق١ٝ غْٛسا هلا، ٚؾعطت بتعب ايسْٝا وٌ 

أضدٛى خصْٞ  .ػُٗا، قاست: أؾعط بايتعب، أناز أَٛت..ظ

. .. قاٍ هلا: أ٬ًٖ بو..أْاّ... أضٜس إٔ .إٍ غطؾيت ٗ إؿؿ٢

 .. ... تعايٞ اْٛطٟ إٍ غطؾ١ َْٛٞ ايؿاخط٠.تٓاٌَ عٓسْا اي١ًًٝ

. .ضأغٞ ٜهاز ٜتشطِ َٔ ا٭مل. .قايت بطدا٤: أضدٛى..

. ٖٝا اخًعٞ .. أدابٗا: نُا ؼبٌ ٜا غاَٛضا..إْين َطٖك١.

. ٚأقبشت ؾاسب١ .. تٝبػت َط٠ ثا١ْٝ..٬َبػو ْٚاَٞ ٖٓا.
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.. قايت ععّ: أضٜس إٔ .يهٓٗا ؼٛيت إٍ يب٪٠ ناغط٠ ..نإٛت٢.

. غأهلا َػٝٛ أْسضٜ٘ ... ٚإ٫ قتًت ْؿػٞ..أشٖب إٍ إؿؿ٢ ؾٛضًا

. يهٓٓا مل ْػٗط .. ٫ أضٜس إٔ أظعذو..نُا ؼبٌ ٜا غاَٛضا.

. ... ٚمل... ٚمل.ٚمل ًْعب. .. ٚمل ْؿطب.... مل ْطقل..اي١ًًٝ.

 سٟ غسًا؟؟. .. ٌٖ تعسٜٓين إٔ تػٗطٟ عٓ.ٚمل

. .أدابت٘: يكس ٚعست إػٝٛ دٛبإ إٔ أغٗط َع٘ غسًا.

اْتؿض َػٝٛ أْسضٜ٘ ٚقاٍ َتكٓعًا اهلس٤ٚ: أْا غأعتصض يو 

. قاطعت٘: يهٓين أٚٔ أْين ئ أغتطٝع ايػٗط طٛاٍ عُطٟ .َٓ٘.

 . .إشا نإ عًُٞ إتعب غٝػتُط.

. ئ ؽطدٞ َٔ ٖٓا قبٌ إٔ .ٚقـ بهٌ سعّ ٚقاٍ: إشًا.

 . .. أٚ تعطٝين ٚعسًا إٔ تػٗطٟ عٓسٟ غسًا..غٗطتٓا.ْهٌُ 

.. .ُٓت يٛ ناْت َعٗا غْٛسا .ؾعطت غاَٛضا باـٛف..

. بؿطٙ إٔ تعتصض يٞ َٔ َػٝٛ .قايت ي٘: غأغٗط َعو غسًا.

. ٚاقرتب .. نشو َػٝٛ أْسضٜ٘ ٚقاٍ: يو َا تطٜسٜٔ..دٛبإ.

 ..... ؾابتعست عٓ٘ ؾعع١.َٓٗا بػطع١ ٜطٜس إٔ ٜهُٗا ٜٚكبًٗا

 . .ٚؾذأ٠ ضٕ دطؽ ايبٝت.

تٛقـ إػٝٛ أْسضٜ٘ ق٬ًًٝ نأْ٘ ٜتػا٤ٍ َٔ ايكازّ، بُٝٓا 

. أغطع أسس اـسّ ٚقاٍ: .ناْت غاَٛضا تٓٛط إيٝ٘ بطعب.

 غٝسٟ َػٝٛ أْسضٜ٘: غْٛسا َع خطٝبٗا ٜطًبإ َكابًتو. 
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.. .ٚأؾاض إػٝٛ أْسضٜ٘ إٔ ٜسخًُٗا .ؾطست غاَٛضا..

باهلُا، بُٝٓا ناْت غاَٛضا تػطع إٍ .. ٚشٖب ٫غتك.يبؼ ثٝاب٘

 .. .َعطؿٗا ٚقبعتٗا

. ؾًُا .ْٛطت غْٛسا بًٗؿ١ باسج١ عٔ غاَٛضا. .زخ٬..

أَعٓت ايٓٛط ؾٝٗا ست٢ تأنست أْٗا ٫ تعاٍ تًبؼ  .ضأتٗا..

.. ٚايس٠ غاَٛضا تٓتٛطٖا .ُٖػت: غٝسٟ َػٝٛ أْسضٜ٘ .بٓطاهلا..

ا بٗا إٍ ٖٓا يتػٗط . قاطعٗا َػٝٛ أْسضٜ٘: يٛ أتٝتُ.ٗ إؿؿ٢.

ٚقاٍ خطٝب  .. أدابت غْٛسا: نٓا ْت٢ُٓ شيو ٜا غٝسٟ...َعٓا.

ٚأخربتٓا أْٓا إٕ تأخطْا  .ْٗا ٫ تػتطٝع شيو..إغْٛسا: قايت 

. هب إٔ ... ٫..يت: ٫. أغطعت غاَٛضا ٚقا.ؾػٛف تصٖب.

.. ٚقاٍ: .. ابتػِ َػٝٛ أْسضٜ٘ عػط٠.ًا ْػٗط َعًا.س. ٚغ.أضاٖا.

. أدابت٘ ... ٌٖ أٚقًهِ إٍ إؿؿ٢؟!..تطٜسٜٔ سػًٓا نُا

 .ؾدطٝيب يسٜ٘ غٝاض٠ قػري٠ .غْٛسا: ٫ ْطٜس إٔ ْععذو..

بُٝٓا ناْت ، ؾأغطعت ايػٝاض٠ مٛ إؿؿ٢ ،ضنبٛا

غْٛسا تكرتب َٔ غاَٛضا ٚتػأهلا: ٌٖ أقابو َهطٚٙ ٜا 

.. .. يهٓين أؾعط بتعب ؾسٜس.. ٫..غاَٛضا؟ أدابتٗا: ٫.

ؾأَو مل  ... ؾاخرتعت قك١ أَو...خؿت عًٝوقاطعتٗا: يكس 

. يهٓين سطقت ع٢ً إخطادو َٔ ايػٗط٠ .تأت يتػأٍ عٓو.

 .. ؾٌٗ أظعذتو ٜا غاَٛضا؟!.بٗصٙ اؿذ١
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. ضغِ َا .أدابتٗا غاَٛضا: يكس ؾعطت باـٛف ايؿسٜس.

. يكس زعاْٞ إٍ ايّٓٛ عٓسٙ .ضأٜت٘ َٔ تطف ٗ قكط َػٝٛ أْسضٜ٘.

. شنطت .ضٟ ٕاشا ضأٜت ؾٝ٘ ش٥بًا َؿرتغًا.. ٫ٚ أز.ٗ غطؾ١ َْٛ٘.

 . .. ُٚٓٝت يٛ نٓت َعٞ..أقٛايو يٞ ٜا غْٛسا.

. ٚٚزعُٗا خطٝب .ٚقًٛا إٍ غطؾتُٗا ٗ إؿؿ٢.

بهت ٚقايت:  .ٚأيكت غاَٛضا بٓؿػٗا ع٢ً غطٜطٖا.. .غْٛسا..

.. ٜا يٝت أَٞ تعٚضْٞ ٚتٓكصْٞ َٔ .ٜا يٝت نصبتو ناْت قازق١

. .غطتٗا غْٛسا. .غتػًُت يّٓٛ عُٝل... ثِ ا.ٖصا اؾشِٝ.

.. .. خٓكٗا ايبها٤... ٚأٚت إٍ ؾطاؾٗا يتػرتٜح..ٚأطؿأت ايٓٛض

 يهٓٗا ْاَت ضغًُا عٓٗا َٔ عٓا٤ ّٜٛ ؾسٜس. 
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 .. ؾإكعس ٜعٌُ...ؿطح شيو ايكباح.اَتٮت غاَٛضا باي

. ْكًت ْٝع .َٚػٝٛ دٛبإ قس عٍٝٔ هلا ظ١ًَٝ تعٝٓٗا ٗ عًُٗا.

. يهٔ .. اْتٗت َٓ٘ ٖٚٞ ٫ تؿعط بأٟ تعب..ايػػٌٝ بإكعس.

. غأيتٗا: .ْٝع عا٬َت إؿؿ٢ عذي يبٓطاٍ غاَٛضا اؾٌُٝ.

بٌ أ٫ ٜهاٜكو ٖصا ايبٓطاٍ ٜا غاَٛضا؟ ناْت تبتػِ ٚتكٍٛ: 

  .أْا ٗ غا١ٜ ايػعاز٠ َع ٖصا ايبٓطاٍ اؾٌُٝ..

. .قاٍ بعهٗٔ: ٜبسٚ إٔ غاقٞ غاَٛضا ؾُٝٗا َطض.

ٖٚٞ ؼاٍٚ إخؿا٤ٙ بًبؼ ٖصا ايبٓطاٍ. يهٔ َٔ ضأٜٓٗا ايباضس١ 

. أَا غاَٛضا ؾكس .أنسٕ إٔ شيو يٝؼ قشٝشًا ع٢ً اإلط٬م.

ٕ . ناْت نًُا ساٚيت أ.ؾعطت بايطاس١ هلصا ايبٓطاٍ ايعذٝب.

.. ٫ٚ تٗسأ ْؿػٗا إ٫ إشا ططزت .ؽًع٘ تؿعط بايطعب ايؿسٜس

 ؾهط٠ خًع٘ َٔ ضأغٗا ايكػري.

. .ناْت َػطٚض٠ دسًا سٌ زخًت إطعِ يتتٓاٍٚ ايػسا٤.

َػٝٛ  . ٚقطر اـازّ:.. ضٕ ٖاتـ إطعِ..ؾطست بٗا غْٛسا.

.. أغطعت ْٚؿػٗا تػًٞ باـٛف .أْسضٜ٘ ٜطٜس اؿسٜح إيٝو

. مسعت٘ .. ٚأَػهت ايػُاع١..ؾست بٓطاهلا. ..ٚا٭مل َعًا.
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. يكس .. أيٝؼ نصيو؟..ٜكٍٛ: أ٬ًٖ غاَٛضا غٓػٗط اي١ًًٝ َعًا.

أدابت٘: يكس غعست  .ٚاعتصضت ي٘.. .أخربت َػٝٛ دٛبإ..

.. ٚأخؿ٢ إٔ .. يهٓين َتعب١ ٜا غٝسٟ.ايباضس١ بايػٗط َعو.

ٜاّ .. ا٭.. ٚع٢ً نٌ ساٍ.أَطض إٕ مل أغرتح بعس ايعٌُ ؾٛضًا.

.. ؾؿٞ ايّٝٛ ايصٟ .. ٚأْا سطٜك١ إٔ أغٗط َعو نٌ ي١ًٝ.بٝٓٓا.

. ؾُا ضأٜو ٜا .أؾعط ؾٝ٘ بايطاس١ غأتكٌ بو نٞ ْػٗط َعًا.

 . .. أْا َٛاؾل..غٝسٟ؟! أدابٗا: سػًٓا.

.. قاٍ .ؾطح ؾطسًا ؾسٜسًا .نإ دٛبإ ٜػُع نٌ ن١ًُ..

٢، إْٗا ٗ ْؿػ٘: ئ تكٌ إيٝٗا َا زَت أْا دٛبإ ٗ ٖصا إؿؿ

 . غاَٛضا يٞ ٚسسٟ..يٞ ٚسسٟ.

. دًػت َع .َه٢ ايٓٗاض ٚعازت غاَٛضا إٍ غطؾتٗا.

. .غْٛسا ْكـ غاع١ تتػاَطإ ثِ ضاست ٗ ّْٛ عُٝل.

.. ٚغازضت إؿؿ٢ .. ٚيبػت ثٝابٗا... ٚغطتٗا..ابتػُت غْٛسا

. ساٚيت .. يهٓٗا عازت بعس غاع١ ٖٚٞ تبهٞ..يتًتكٞ غطٝبٗا.

. بكٝت طٛاٍ ايًٌٝ .ت٢ ٫ تٛقٜ غاَٛضا.إٔ تهتِ بها٤ٖا س

.. ؾًُا أعًٓت .. ٚأخريًا ْاَت ضغًُا عٓٗا َٔ ؾس٠ ايتعب.ٞ.تبه

اقرتبت َٔ  .. اغتٝكٛت غاَٛضا...ايػاع١ ُاّ ايطابع١ قباسًا.

غطٜط غْٛسا ؾٛدست ٚدٗٗا قتكًٓا بايسَا٤ ٚايعطم ٜتؿكس َٔ 

اهلاتـ  ضؾعت مساع١ .. ُٖػت يٓؿػٗا: إْٗا َطٜه١...دبٝٓٗا.
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. .غْٛسا َطٜه١ دسًا. .. أضدٛى تؿهٌ...إغعاف. .ٚقايت: أيٛ..

. مل تػتطع ايبكا٤ .بهت عًٝ٘ غاَٛضا. .ًٖٓٛا ٖٚٞ تٗصٟ..

.. .. ؾطست إٔ إكعس ٫ ٜعاٍ ٜعٌُ... سإ ٚقت ايعٌُ..َعٗا

يهٔ َػٝٛ دابٕٛ أخربٖا أْٗا قس عٝٓت ٗ قػِ ضعا١ٜ 

ع َػٝٛ دابٕٛ يٝسهلا .. ٚشٖبت َ.ؾطست غاَٛضا .ا٭طؿاٍ..

.. قاٍ هلا ٗ ايططٜل: َت٢ غٓػٗط َعًا ٜا .ع٢ً ايعٌُ اؾسٜس

. ٚقاٍ هلا أْا .. اَتٮ ٚدٗ٘ بايػهب..غاَٛضا؟ ؾًِ ػب٘ به١ًُ.

ٚقاٍ هلا:  .. زخ٬ دٓاح ا٭طؿاٍ...آغـ إلظعادو ٜا غاَٛضا.

ٖٓا غٝهٕٛ عًُو اؾسٜس اغتكبًٗا َسٜط ايتؿػٌٝ َػٝٛ أْسضٜ٘ 

. .. عٓسى ٖٓا َا١٥ طؿٌ..ا: إٕ َُٗتو بػٝط١ ٜا غاَٛضا.ٚقاٍ هل

. .وتادٕٛ إٍ ٔؼ ٚدبات طعاّ ٚث٬خ َطات تٓٛٝـ.

. ... ٚشاى ايؿطٕ..ٖصٙ ايػػاي١ .ٚعٓسى َا ؼتادٝٓ٘ َٔ أزٚات..

. ٚتًو ..ٖٚٓا خعا١ْ ظدادات اؿًٝب إعكِ .ٖٚصا ٖٛ اؿًٝب..

ٌ طعاَو ٖٓا إٕ ات( ٚغٛف تتٓاٚيٖٚٞ يؿاؾات ايتػٝري )اؿؿا

.. زٕٚ إٔ ْععذو بايصٖاب إٍ .. ع٢ً ٖصٙ ايطاٚي١.ؾ٦ت.

أْا  .. أ٢ُٓ يو ًَٜٛا طٝبًا.... ٚاٯٕ ٚزاعًا ٜا ععٜعتٞ..إطعِ.

.. أ٢ُٓ إٔ تهٕٛ ٗ .باْتٛاض أخباضى عٔ َٛعس غٗطتٓا اؾسٜس

. ٚزخًت يتبسأ ... ٚقاؾشت٘... ابتػُت غاَٛضا.أقطب ؾطق١.

 .عًُٗا اؾسٜس
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٫ تطٜس أسسًا إٔ  .ؾأغطعت إيِٝٗ.. .به٢ بعض ا٭طؿاٍ..

. ٖٝأت ايطعاّ هلِ ٚضاست تطعُِٗ ست٢ اْتٗت َٔ .ٜبهٞ.

ِ .. ثِ ضاست تػػٌ ايعدادات ٚت٤ٞٗ هل.إطعاّ ا٭طؿاٍ نًِٗ

. َا نازت تؿطؽ َٔ ؼهري ايٛدب١ ايتاي١ٝ ٕا١٥ .ايٛدب١ ايتاي١ٝ.

يكس دا٤ ٚقت  .طؿٌ ست٢ زقت ايػاع١ َع١ًٓ ايجا١َٓ..

. َهت ... ٚضاست تطنض باشي١ نٌ طاقتٗا يتٓٛٝؿِٗ..تٓٛٝؿِٗ

َٚا إٕ اْتٗت َٔ  .ث٬ث١ غاعات أخط٣... ٚايتعب ٜهاز ٜؿكٝٗا..

. ٚابتسأت .از١ٜ عؿط٠.تٓٛٝؿِٗ ست٢ أعًٓت ايػاع١ ُاّ اؿ

. ؾأغطعت يتٓاٍٚ .. ٗ ايٛاسس٠ اْتٗت..ٚدب١ ايطعاّ ايجا١ْٝ.

. .ٚخ٬ٍ ْكـ غاع١ أنًت ثِ دًػت نٞ تػرتٜح. .طعاَٗا..

.. .. ٜطٜسٕٚ إٔ ٜٓٛؿٛا.يهٔ نٝـ تػرتٜح َٚا١٥ طؿٌ ٜكطخٕٛ.

.. ثِ .ابتسأت ١ًٓ ايتٓٛٝـ ايجا١ْٝ ثِ ٚدب١ ايطعاّ ايجايج١

. بهت َٔ .ٌ نذٝر ايكطار ٚايعٌٜٛ.دًػت يتػرتٜح ب

. طًبتٗا .. ضؾعت ايػُاع١..شنطت قسٜكتٗا غْٛسا. .ايتعب..

.. إْٗا .إْٗا َكاب١ ع٢ُ ؾسٜس٠ .قايٛا هلا يكس ْاَت اٯٕ..

. بهت .. اسصضٟ ٜا غاَٛضا... مسعٖٛا تكٍٛ: غاَٛضا..تٗصٟ.
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ُٓت يٛ تصٖب إٍ غْٛسا يتعٚضٖا  .غاَٛضا ٕا عًُت بصيو..

. .. ٚايتٓٛٝـ ا٭خري ٜٓتٛط..ؾايٛدب١ ايطابع١ بسأت. .نٝـ.. يهٔ

. ٖٚسأ نٌ ... ثِ أطعُتِٗ ايٛدب١ اـاَػ١..أطعُتِٗ ْٚٛؿتِٗ

. اتكًت بط٥ٝؼ قػِ .. ا٭طؿاٍ بس٤ٚا ٜٓإَٛ..ؾ٤ٞ تكطٜبًا.

. ٌٖ أغتطٝع .ا٭طؿاٍ: قايت ي٘: أضدٛى أضٜس ظٜاض٠ غْٛسا.

. .كس اْت٢ٗ عًُو ايّٝٛ.شيو؟ أدابٗا: نُا ؼبٌ ٜا غاَٛضا ي

. زخًٔ غطؾ١ .أغطعت غاَٛضا ٚايػاع١ قس داٚظت ايجا١َٓ.

دًػت عٓس  .. ضأتٗا ْا١ُ٥.... اقرتبت َٔ غطٜطٖا..غْٛسا.

. ضأت .. اقرتبت َٓٗا ٚقبًتٗا.. ؾتشت غْٛسا عٝٓٝٗا..غطٜطٖا.

نٝـ  .. قاست بكٛت ٚأٖ: سبٝبيت غاَٛضا...غاَٛضا.

.. َا ٖصا .أْا قًك١ عًٝو ٜا غْٛسا . بهت غاَٛضا ٚقايت:.أْت؟.

.. ثِ َػشت زَٛعٗا ٚقايت: .. بهت غْٛسا.إطض إؿاد٧.

. قعكت غاَٛضا ٚغأيتٗا: ٕٚاشا ٜا غْٛسا؟ .خطٝيب تطنين.

. .أدابتٗا: َٓص غٓتٌ ٚمٔ هٍطب بعهٓا بعهًا، يكس أعذبين.

. ؾأْا اٯٕ ٗ ايؿٗط .. ٚقس ًٓت َٓ٘..ؾٗٛ شنٞ ٚيطٝـ.

. إْ٘ .. أٚ ٜرتنين... إَا إٔ أغك٘ ًٓٞ... يهٓ٘ ٖسزْٞ..ايجايح.

.. ضدٛت٘ خ٬ٍ ايؿٗط ا٭خري نجريًا إٔ واؾٜ ع٢ً .٫ ٜطٜس طؿ٬ً

. يهٓ٘ أقط ع٢ً .. أضٜس ٚيسًا.... إْ٘ ٚيسٟ... إْين أسب٘.اؾٌٓ.

. قًت ٗ ْؿػٞ: غأتطى .. ٚقاٍ: إٕ ػطبتٓا مل تٓت٘ بعس..ضأٜ٘.
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. غأيين آخط َط٠ ضأٜت٘ .. يعً٘ ٜػٍٝط ضأٜ٘..٘.ا٭َط زٕٚ إٔ أؾاؼ٘ ب

. ؾًُا شٖبت ٭ضاٙ .. َاشا غتكٓعٌ باؾٌٓ؟ ؾًِ أدب٘..ؾٝٗا.

. اْتٗت .ٚضق١ ٜكٍٛ ؾٝٗا: غْٛسا. . تطى يٞ.ايباضس١ مل أدسٙ.

. إْو ضؾهت إٔ تػُعٞ .. إٕ ػطبتٓا قس ؾؿًت..ع٬قتٓا.

  ... ٚزاعًا...طًيب

يهٓٗا مل ُتٛٗط شيو  ..ناْت غاَٛضا ػٔ َٔ اؿعٕ.

.. .خٛؾًا ع٢ً غْٛسا، ُٖػت غْٛسا: َٓص غٓتٌ ٚأْا َع٘

ُٚٓٝت إٔ ٜأتٝين َٓ٘  .. أسببت إٔ ٜهٕٛ ظٚدٞ...أخًكت ي٘.

.. ٜطٜس إٔ ٜػتُتع بٞ .يهٓ٘ ٫ ٜطٜس .ٚيس أضعاٙ ٜٚطعاٙ َعٞ..

.. ست٢ ٜتدًل َين َت٢ ؾا٤ ٚقس سسخ شيو .زٕٚ َػ٪ٚي١ٝ

. َا أتعػٓا مٔ .ٔ سصا٥٘ ايعتٝل.ٚؽًل َين َجًُا ٜتدًل َ

 . .ايٓػا٤ َٚا أؾكاْا.

َػشت غاَٛضا دبٌ غْٛسا ٖٚٞ تكٍٛ: ٫ ظيت ؾاب١ 

. إٕ .غٝتٗاؾت عًٝو ايطداٍ. .. ٫ خٛف عًٝو...ٜا غْٛسا.

 . .شٖب ٚاسس أت٢ عؿط٠.

 . .مل ُتذب غْٛسا به١ًُ نإ بها٩ٖا ٖٛ اؾٛاب.

ٚقت  اقرتبت إُطن١ َٔ غاَٛضا ُٖٚػت: اْت٢ٗ

. ٚضاست ػط .ٚزعت غْٛسا. .. أضدٛى...ايعٜاضات ٜا غاَٛضا.

 .. زخًت غطؾتٗا...قسَٝٗا مٛ َهذعٗا ٗ غطؾ١ َا١٥ طؿٌ.
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.. نإ قطار ا٭طؿاٍ .أسػت بايػطب١ ٗ ٖصا ايعامل إًعٕٛ

ٍِ أشْٝٗا.   بك

ٚضاست  ... غطت ضأغٗا...أيكت بٓؿػٗا ؾٛم ايػطٜط

. أضٜس .. أضٜس سٓاًْا..س سٓاًْا.تبهٞ ٚتكٝح َٔ ؼت ايػطا٤: أضٜ

سٓاًْا!! أٜٔ اؿٓإ ٜا ضب؟! أٜٔ ا٭ب؟؟ أٜٔ ا٭ّ؟! أٜٔ ا٭ّ 

 ٍٞ اييت أنع ضأغٞ ع٢ً قسضٖا أٜٔ ا٭ب ايصٟ ٜٓؿل عً

. أٜٔ .أٜٔ؟. .أٜٔ.. .ٜٚطعاْٞ أٜٔ ا٭ر ايصٟ وُٝين َٔ ايص٥اب..

 ا٭ٚؾٝا٤ ٗ ٖصٙ ا٭ضض؟

. قايت: ... ٚقاَت َٓؿٛؾ١ ايؿعط.ضَت بػطا٥ٗا.

. .. غأغرتٜح. أغطعت إٍ خعا١ْ ؾٝٗا غهٌ..غأغرتٜح ايّٝٛ.

أضازت إٔ تٓتشط، يهٓٗا شنطت ٖٚٞ ٗ َٓتكـ ايططٜل إٔ هلا 

أبًا، ٚأًَا، ٚأخًا، ٚأْٗا ئ تبك٢ ٗ ٖصا إؿؿ٢ إ٫ ث٬ث١ ؾٗٛض. 

قايت: غأغرتٜح بعس ث٬ث١ ؾٗٛض، غأشٖب إٍ بٝتٓا ٭بك٢ َع 

ٗا ا٭َٛض عٓسَا ؾهطت بصيو، ؾعازت إٍ أَٞ ٚأبٞ. ٖاْت عًٝ

 غطٜطٖا يتٓاّ ًَْٛا ٖا٦ًْا ضغِ قطار ا٭طؿاٍ سٛهلا ٚايعٌٜٛ. 

َه٢ ايؿٗط ا٭ٍٚ، ٚاعتازت غاَٛضا ع٢ً سٝاتٗا 

ايؿك١ٝ إتعب١، نإ ايطداٍ وَٕٛٛ سٛهلا نايص٥اب، قاضٚا 

ٜهاٜكْٛٗا ٭ْٗا مل تًٔ هلِ. ٚأؾس َا نإ ٜ٪ٕٗا إٔ غْٛسا 

ػِ ايتٛيٝس بعس إٔ ؾؿٝت، ٚطًبت إدٗانٗا، ٚبعس زخًت ق



48 

 

إٔ ؾؿٝت، قاضت نايٓػا٤ ا٭خطٜات، ٫ تطز طايبًا، ٫ٚ 

تػتٓهـ عٔ زع٠ٛ ٓطا٤. قايت يػاَٛضا: ٫ أْكشو إٔ 

قس أعجط ع٢ً  -بػًٛنٞ ٖصا–تؿعًٞ نُا أؾعٌ، يهٓين 

خطٝب دسٜس، قس أعجط ع٢ً ؾِٗ ٜطن٢ إٔ أنٕٛ ي٘، ٜٚهٕٛ 

 س ْطبٝ٘. يٞ، ٜٚهٕٛ يٓا ٚي

َٚه٢ ايؿٗط ايجاْٞ َٚٓتكـ ايؿٗط ايجايح، ٚاؿٝا٠ 

 . .نُا ٖٞ زٕٚ تبسٌٜ.

ؾذأ٠ سسخ َا مل تتٛقع٘ غاَٛضا: ضأت أَٗا تسخٌ 

ؾشب يْٛٗا َٔ إؿادأ٠، ٚٓت أْٗا  .إؿؿ٢ َع َػٝٛ أْسضٜ٘

دا٤ت تػأٍ عٓٗا، ؾكايت ٗ ْؿػٗا: بعس نٌ ٖصٙ إس٠ دا٤ت 

. ٚقاست: .. تعطنت هلا...أَٞ تػأٍ عين؟! يهٔ ٫ بأؽ

.. أْا ٖٓا ٜا َاَا.. تطٜجت أَٗا ق٬ًًٝ، ثِ أغطعت إيٝٗا، .َاَا

ٚقاؾشتٗا عصض، قايت هلا: َاشا تؿعًٌ ٖٓا ٜا غاَٛضا؟! 

أدابتٗا: َٓص تطنتُْٛٞ ٚأْا أعٌُ ٖٓا َكابٌ إٔ ٜعؿٝين إؿؿ٢ 

. عذبت ا٭ّ ٚقايت: ٚٓٓت إٔ أباى قس .َٔ تهايٝـ ع٬دٞ.

. إْٓا مل ْطٙ َٓص .ٔ إؿؿ٢ ٚأخصى َع٘ ٚابتعس عٓا.أخطدو َ

  اؾرتقٓا.

بهت غاَٛضا ٚقايت: إْين أعٝـ ٖٓا ايعصاب ٜا أَٞ، 

 .يكس ؾؿٝت أضدٛى خصٜين َعو..
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غاْٝت  نإ أؾس اؾُٝع عذبًا ٖٛ إػٝٛ أْسضٜ٘، غأٍ

. .أدابت٘ بٗع٠ ضأغٗا: ْعِ. ا٭ّ: ٌٖ ٖٞ ابٓتو سكًا؟!

ٖٝا إٍ  ،أٚٓو قس ؾكٝت ٗ عًُو ٜا غاَٛضاؾُٗؼ: َػه١ٓٝ 

ثِ إٍ بٝتو َع أَو ٚغأزؾع أْا بك١ٝ َا عًٝو  ،٬َبػو

 يًُؿؿ٢. 

اَتعهت غاْٝت ا٭ّ، بُٝٓا ناْت غاَٛضا تػبح ٗ 

اـٝاٍ، ناْت تػأٍ ْؿػٗا: ٌٖ اْت٢ٗ عٗس ايؿكا٤؟! يهٓٗا 

ْٛطت إٍ َػٝٛ أْسضٜ٘، ضأت٘ وٌُ عٝين ش٥ب، ؾعطت أْ٘ 

ا مثٔ َعطٚؾ٘ غٗطات ٚغٗطات، ْٚٛطت إٍ ٜطٜس إٔ ٜكبض َٓٗ

أَٗا غاْٝت ضأتٗا قس ناقت بٗا شضعًا، ؾكايت ٖٚٞ تٓٛط إٍ 

ا٭ضض: ؾهطًا ٜا َػٝٛ أْسضٜ٘. غأنٌُ َس٠ عًُٞ ٖٓا، 

، ٚقس أعٛز يهِ ٭عٌُ طٛاٍ سٝاتٞ بعسٖا إٍ بٝيتٚأشٖب 

ٗ ٖصا إؿؿ٢. ابتػُت غاْٝت ا٭ّ. بُٝٓا ناْت غاَٛضا تطػـ 

مل، يهٓٗا ناْت تهبت زَٛعٗا بػس َٔ أمل. ابتػُت، َٔ ا٭

ٚقبًت ٜس أَٗا، ٚقاؾشت َػٝٛ أْسضٜ٘، ٚايتؿتت عا٥س٠ إٍ 

 عًُٗا ٗ قهٔ ا٭طؿاٍ. 

قاٍ َػٝٛ أْسضٜ٘: إْٗا عٓٝس٠، إْين أساٍٚ إٔ أضّؾ٘ 

يهٓٗا تتٗطب َين، ، عٓٗا َٓص إٔ بسأت عًُٗا ٗ ٖصا إؿؿ٢

استكٔ ٚد٘ غاْٝت ا٭ّ  ..َٚٔ غريٟ، نأْٗا يٝػت اَطأ٠.



51 

 

بايػري٠، ُٖػت يٓؿػٗا: ٖصٙ اـبٝج١ ٜطنض ايطداٍ خًؿٗا، 

ٚتؿٍط َِٓٗ، ٚمٔ ٬ْسل ايطداٍ زٕٚ إٔ م٢ٛ بٛاسس َِٓٗ 

 إ٫ بعس عٓا٤. 

أزضى َػٝٛ أْسضٜ٘ َا زاض ٗ خاطط غاْٝت ا٭ّ، 

ُٖؼ: غٝستٞ غاْٝت، غتهٕٛ غٗطتٓا ٖصٙ اي١ًًٝ قاخب١، 

ت ٚقس عازت إيٝٗا ّ ٗ بٝتو؟!! ُتُتطٜسٜٓٗا ٗ بٝيت أ

نً٘ أْاق١ ْٚاٍ َٚتع١، ئ أْػ٢ طٛاٍ  ،ضٚسٗا، ٗ بٝتو

تػِ َػٝٛ سٝاتٞ غٗطاتٞ َعو ٗ شيو ايبٝت ايػشطٟ. اب

بؿطٙ إٔ تهٕٛ غٗطتٓا ايتاي١ٝ ٗ بٝتو  ،أْسضٜ٘ ٚقاٍ: أْا َٛاؾل

إْ٘ ٜطٜس إٔ ٜػتُتع  ،بعس ث٬ث١ أغابٝع. مل تؿطٔ ٕا ٜطٜس

. ٚاؾكت .. ؾٗٞ بعس ث٬ث١ أغابٝع غتهٕٛ ٗ بٝت أَٗا..ا.بػاَٛض

. يكس ؾاظت .ؾٛضًا، ٚغازضت إؿؿ٢ ٖٚٞ ُين ْؿػٗا بإتع١.

 ايًٌٝ بكٝس مثٌ ؾطٙ.
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غْٛسا سبٝبيت، أضٜس إٔ أضاى، قايت غاَٛضا ٗ 

اهلاتـ، أدابت غْٛسا، بعس زقٝكتٌ غأنٕٛ عٓسى، عاْكتٗا 

إ ٗ سسٜك١ إؿؿ٢، ناْت ايػاع١ قطٜبًا عٓإ، ٚدًػتا تتػاَط

 َٔ ايعاؾط٠ ي٬ًٝ. 

قايت غاَٛضا: غأتطنو ٜا غْٛسا بعس أٜاّ، يهٓين ٫ 

أزضٟ ٌٖ غأدس قسٜك١ َجًو؟!! أّ أعٝـ بعٝس٠ عٔ نٌ 

 أضدٛى ٌٖ تػُشٌ يٞ إٔ أتكٌ بو زا٥ًُا؟  .عطـ..

ْٛطت غْٛسا إٍ ايٓذّٛ، ُٖٚػت: نتب عًٝٓا 

إٕ فتُعٓا ايٛامل ٫ ٜعطف ايط١ٓ، ٫  ..ايعصاب ٜا غاَٛضا.

ٜعطف اؿٓإ، ٫ٚ ٜعطف إطأ٠ إ٫ يًُتع١، ًٜكٞ ؾٝٗا ايطدٌ 

 ؾٗٛت٘، أٚ خاز١َ تعٌُ طٛاٍ ايعُط. 

 . ؾ٬ .أَا إٔ تهٕٛ اب١ٓ قبٛب١.

 . ؾ٬ .أَا إٔ تهٕٛ ظٚد١ يطدٌ ٚاسس.

 ؾ٬  .أَا إٔ تهٕٛ أًَا تطسِ أطؿاهلا..

 ؾ٬  .رت١َ..أَا إٔ تهٕٛ أختًا ق
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يهٔ ٖ٪٤٫ اجملطٌَ ٫ ٜسضنٕٛ إٔ إطأ٠ سٌ تؿك٢، 

ؾإْٗا تؿكٞ ا٭١َ نًٗا، إْٗا ٖٞ اييت تًس ايًكٝ٘، ٖٚٞ اييت 

. .تٌُٗ ا٫بٔ، ٖٚٞ اييت تػع٢ خًـ ايعؿٝل بعٝسًا عٔ ايعٚز.

 يهِٓٗ ٫ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜؿُٗٛا. 

. .. ٚطؿطت ايسَٛع َٔ عٝين غاَٛضا..بهت غْٛسا.

 نا١ًَ ُٖٚا تبهٝإ بكُت. َٚطت غاع١

ٚنٝـ ْػٍٝط قايت غاَٛضا: ٫ ٜٓؿع ايبها٤ ٜا غْٛسا، 

. قاطعتٗا غاَٛضا: أْا .اي٬ّٛ زاَؼ. ٖصا ايٛنع ٜا غاَٛضا؟

. ٚإٕ تعٚدت .أعاٖسى إٔ ٫ أعاؾط ضد٬ً إ٫ إشا نإ ظٚدًا.

. ٚإٔ أعٌُ خاضز بٝيت .ؾػٛف أؾرتٙ عًٝ٘ إٔ ألب ي٘ أطؿا٫ً.

 ٜتعؼ طؿًٞ ٚظٚدٞ، ؾإشا غبب هلِ إظعادًا َا زاّ عًُٞ ٫

إٔ ٜكبح . ٚأضٜس .تطنت ايعٌُ غري آغؿ١.. أضٜس إٔ أقبح أًَا.

. قاطعتٗا .. ٚأضٜس إٔ ٜؿبع أطؿايٞ َٔ اؿٓإ..ظٚدٞ أبًا.

. غتُٛتٌ ستًُا قبٌ إٔ ػسٟ .. نؿاى أس٬ًَا ٜا غاَٛضا..غْٛسا.

هٌ إٔ ْعٝـ . أقٍٛ يو: َٔ ا٭ؾ.يو ظٚدًا ٚطؿ٬ً ٚسٓاًْا.

. ست٢ ٫ ْتعؼ .. ْٚطن٢ َا ٜطنْٛ٘..نُا ٜعٝـ ايٓاؽ.

 . َط٠ سٌ ٜتعػْٛٓا َٚط٠ ثا١ْٝ سٌ ْؿعط أْٓا ٗ تعاغ١. .َطتٌ.

ثِ مسع اؾُٝع  ،ٕع ٗ ايًٌٝ ؾذأ٠ خٝ٘ َٔ ْٛض

. قطخت .. سطٜل..غاَٛضا: سطٜل.قطخت اْؿذاضًا عُٝكًا. 
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. قطختا ُٖٚا .غْٛسا: إْ٘ ٗ دٓاح ا٭طؿاٍ ٜا غاَٛضا.

. ٚقًت غاَٛضا إٍ ... ايٓذس٠.... ايٓذس٠.ايٓذس٠ :تطنهإ

. ٚنازت ايٓاض .. ٚدست َٛقس ايػاظ قس اْؿذط..دٓاح ا٭طؿاٍ.

. ضاست تكطر ٚتٛيٍٛ ٚتٓكٌ .تكٌ إٍ ؾكل ا٭طؿاٍ.

. اؾتػٌ ْٝع ايعاًٌَ ٗ إؿؿ٢ بإطؿا٤ .ا٭طؿاٍ َٔ أغطتِٗ.

سا ْٝع ا٭طؿاٍ إ٫ ؾك١ . ٚأخطدت غاَٛضا ٚغْٛ.ايٓريإ.

. .. بهت غاَٛضا..ٚاسس٠ ؾٝٗا ث٬ث١ أغٍط٠ قس ساقطتٗا ايٓريإ.

. يهٓٗا أغطعت ٚدًػت ؼت قٓبٛض .مل هط٩ أسس إٔ ٜكرتب.

ٚٚقًت إٍ  .. اخرتقت ايٓريإ...إا٤ ست٢ بًًت ثٝابٗا نًٗا.

. يؿت ا٭طؿاٍ ايج٬ث١ ببطاْٝات غ١ًٛٝ ًٚٓتِٗ زؾع١ .ايؿك١.

.. ؾًُا ادتاظت ايٓريإ .ٚخطدت عابط٠ غٛض ايٓريإٚاسس٠ 

 . ًٓت إٍ اإلغعاف ؾٛضًا..ٚقعت ع٢ً ا٭ضض َػؿًٝا عًٝٗا.

 ... ناْت تبهٞ...قاست غْٛسا: أْت بط١ً ٜا غاَٛضا

.. بكٝت .. ناْت تؿطف بٓؿػٗا ع٢ً إغعاف غاَٛضا.بها٤ َطًا.

 .... ٚأخريًا أؾاقت..غاَٛضا ث٬خ غاعات غا٥ب١ عٔ ايٛعٞ

. ُٖػت هلا غْٛسا: قس أْكصتِٗ .ُٖػت نٝـ ا٭طؿاٍ؟!.

. ؾهٝـ أْت ٜا سبٝبيت؟! ُٖػت .. نًِٗ غري..نًِٗ ٜا غاَٛضا.

 . ؾأْا غري..غاَٛضا: إشا نإ ا٭طؿاٍ غري.
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مل تسض إػه١ٓٝ غاَٛضا إٔ اؿطٚم قس أقابت نٌ 

. ٚؾعطٖا ا٭غٛز ايؿاسِ قس .َٛنع َهؿٛف َٔ دػُٗا.

. مل .. يهٔ اؿطٚم ناْت عاز١ٜ..نصيو عٓكٗا.. ٚ.اسرتم نً٘.

. ٗ نٌ أما٤ دػُٗا تكطٜبًا إ٫ َا غرتٙ .ُؼ إ٫ بؿطتٗا ايٓاع١ُ.

 . .بٓطاهلا ايػشطٟ.

 .. ؾطست...سٌ أخربتٗا غْٛسا بصيو. ابتػُت غاَٛضا

 . ست٢ ْػٝت ْٝع َا أقابٗا َٔ سطٚم. ... ٚؾطست..ٚؾطست

 غازضت غطٜطٖا أغؿت بعس تػع١ أٜاّ أؾس ا٭غـ سٌ

أقبح  .ٚضأت ٗ إطآ٠ إٔ ؾعطٖا ايؿاسِ قس ايتُٗت٘ ايٓريإ..

.. قايت هلا غْٛسا: تهعٌ ع٢ً ضأغو .ؾهٌ ضأغٗا قعًْا

.. أدابتٗا .ؾعطًا َػتعاضًا ٜا غاَٛضا ضٜجُا ٜٓبت ؾعطى اؾسٜس

  .. غأغطٞ ضأغٞ نايطاٖبات ست٢ ٜٓبت ؾعطٟ...غاَٛضا: ٫.

.. ؾتشتٗا .عات عًب١ ضا٥ع١ ا٭يٛإْاٚيتٗا غْٛسا بعس غا

. .غاَٛضا ؾٛدست ؾٝٗا َرتٜٔ َٔ سطٜط َتُاٚز ا٭يٛإ.

. ٚغط٢ شيو .. ؾربظ ٚدٗٗا نايبسض..أساطت ب٘ غاَٛضا ضأغٗا.

 اؿطٜط ضأغٗا احملطٚم.

. أقبشت أٌْ ٖا نٓت .. ضا٥ع..ُٖػت غْٛسا: ضا٥ع.

قايت: ابتػُت غاَٛضا ْٚٛطت إٍ تكِٜٛ اؿا٥٘ ٚ ٜا غاَٛضا.
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 إؿؿ٢، قس أعٛز إيٝو ٜا بكٞ يٞ غت١ أٜاّ ست٢ أغازض عًُٞ ٗ

 ٭عٌُ ٖٓا ٚقس ٫ أعٛز.  ،غْٛسا

ْٚٝع ايعاًٌَ ، َٚػٝٛ دٛبإ ،ظاضٖا َػٝٛ أْسضٜ٘

 ٚا٭طبا٤ نًِٗ أٖسٖٚا ٖساٜا ؾاخط٠.، ٚايعا٬َت

 .ٍٚزعٖٛا ْٝعًا قبٌ ٌَٜٛ َٔ اْتٗا٤ َس٠ عًُٗا..

بٓطاهلا  ،ناْت ل١ُ بٌ ْػا٤ اؿؿ١ً ،طًاٚأقاَٛا هلا سؿ٬ً غاٖ

، . أسبٗا اؾُٝع نطاٖب١ َتبت١ً.ٚغطا٤ ضأغٗا ايؿاخط.، اؾٌُٝ

يهٔ ، ٚتط٣ ايطاقكٌ ٚايطاقكات، ناْت تػُع ايهشهات

ناْت تتذٍٛ َع غْٛسا ، َا دط٩ ضدٌ ٚاسس إٔ ٜكرتب َٓٗا

يكس نربت ث٬ثٌ عاًَا ٗ ا٭ؾٗط ، تعٝؿإ ساي١ ٚزاع قاؽ

 ث١ إان١ٝ.ايج٬

ٚبهت ، عاْكتٗا غْٛسا سٌ ْعت أَتعتٗا يًطسٌٝ

ٌُٓ ْٝعًا يٛ ، ايعا٬َت نًٗٔ ع٢ً غاَٛضا اييت مل تتسْؼ

ٚىؿٕٛ َٔ ، ٚايطداٍ ؾك٘ ناْٛا ىؿٕٛ َٓٗا، نٔ َجًٗا

غاَٛضا َجٌ ا ٜكٛيٕٛ: إشا أقبح ايٓػا٤ نًٗٔ .. ناْٛ.إػتكبٌ

٬ت نًٗٔ ٜكًٔ: إشا ؾ٬ َتع١ ٫ٚ ؾٗٛات. بُٝٓا ناْت ايعاَ

 .ؾػٝهطط ايطداٍ يًعٚاز ٍَٓا..، نٓا ْٝعًا َجٌ غاَٛضا

.. ٚتعٍٚ ايتعاغات َٔ سٝا٠ .. غٝدتؿٞ ايًكطا٤.ٚاسرتآَا.

 ا٭بٓا٤ ٚايبٓات، ٚغٓكبح َٔ أغعس ايٓػا٤.
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 ٌٖ ّهٔ إٔ ٜتشكل شيو؟! .يهٔ..

ٚتكٍٛ ، نٔ ٜتٗاَػٔ: أْا أضأٖ إٔ غاَٛضا ئ تػتُط

. ٚتهٌُ ثايج١: إ٫ إشا .ئ تػتطٝع.، ٝعأخط٣: ئ تػتط

شت ضاٖب١ ؾٌٗ . ٚتكٍٛ ضابع١: ٚإٕ أقب.أقبشت ضاٖب١.

  غتٓذٛ َٔ ايطداٍ؟!

. ٗ ايػاع١ .ٚقؿت غٝاض٠ إؿؿ٢ أَاّ بٝت غاَٛضا.

. سا١ًَ فُٛع١ َٔ عًب اهلساٜا .ايجا١َٓ َػا٤. ْعيت غْٛسا.

ٌ . بُٝٓا سًُت غاَٛضا سكٝبت.ٚأغطعٔ مٛ باب إٓعٍ.

. ٌٚٓ ايػا٥ل َا بكٞ َٔ أَتع١، مل ٜتشطى .ٚأغطعت خًؿٗا.

ناْت  .أسس ٗ إٓعٍ بعس إٔ نػطت غْٛسا ظض اؾطؽ..

ٚقـ ايج٬ث١ قطٜبًا َٔ ٔؼ  .إٛغٝك٢ تكسح زاخٌ إٓعٍ..

. ايتؿتت غاَٛضا إٍ ايػا٥ل، .زقا٥ل، زٕٚ إٔ ٜؿتح أسس.

 ٚؾهطت٘، ٚضدت٘ إٔ ٜعٛز إٍ إؿؿ٢. 

. ٚضاست غاَٛضا تٓٛط ٗ عٝين .ػٝاض٠ إهإ.غازضت اي

 .. ضْت غاَٛضا اؾطؽ َط٠ أخط٣...غْٛسا إرتع١ بايسَٛع.

 . إْٗا قٗكٗات غاْٝت أَٗا..مسعتا قٗكٗات ٚنشهات بعٝس٠.

.. ٜبسٚ أْٗا ٗ .ابتػُت غاَٛضا ٚقايت: إْٗا ٗ ايساخٌ

. .. إْٗا ٫ تػُع ضٌْ اؾطؽ..َع عؿٝل َٓاغب. .ساي١ ْؿ٠ٛ..

 .تٓاٚيت غاَٛضا ْٝع اؿكا٥ب ٚايعًب، ٚضتبتٗا قطب ايباب..
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ٚدصبت غْٛسا َٔ ٜسٖا ٖٚٞ تكٍٛ هلا: تعايٞ لًؼ َعًا ٗ 

. ُٖػت غْٛسا: ٌٖ تعٛزٜٔ َعٞ إٍ إؿؿ٢ .ٖصٙ اؿسٜك١.

. ٫ .. ٫... اَتعهت غاَٛضا ُٖٚػت: ٫..يٓٓاّ ٗ غطؾتٓا.

. عٓسٖا .ؿاد١ َا. بس إٔ ؽطز أَٞ َٔ غطؾتٗا .. ٫.تػتعذًٞ

.. ُٖػت غْٛسا: سػًٓا غٓبك٢ .ؾتٓتب٘ ٚتؿتح يٓا .ْطٕ اؾطؽ..

إشٕ قطٜبًا َٔ ٖصا ايباب ست٢ ْبازض إٍ ضٕ اؾطؽ سٌ ؽطز 

 أَو َٔ غطؾتٗا. 

. ٚأْػاّ إٛغٝك٢ تعٜس .ناْت ايهشهات ايبعٝس٠ تتابع.

 .. َع قطخات ضدٌ ٜػين ٗ ساي١ غهط ناٌَ..اقطدابًا

 . .زضز ايباب تتػاَطإ. دًػتا ع٢ً

.. َا ايعٌُ ايصٟ .ُٖػت غاَٛضا: غْٛسا سبٝبيت

تكرتسٌ إٔ أعٌُ ٗ إؿؿ٢ إٕ ضدعت إيٝ٘. اختاضٟ يٞ ع٬ًُ 

َطوًا َٚعكٍٛ ا٭دط؟! أدابتٗا غْٛسا: إٕ ١َٓٗ ايػػٌٝ 

يهٔ أقٌ إٗٔ تعبًا ٚأنجطٖا أدطًا ٖٞ  .بايػػا٫ت َطو١ ْػبًٝا..

طتري٠ أٟ َسٜط ٗ إؿؿ٢. يهِٓٗ ٜؿرتطٕٛ ١َٓٗ ايػهطتري٠؛ غه

إٔ تهٕٛ ايػهطتري٠ قس سكًت ع٢ً ؾٗاز٠ خاق١ 

ٌ ٖٓاى َعاٖس خاق١ بايػهطتاض١ٜ؛ غأيت غاَٛضا: ٖٚ

ّٚهٓو إٔ تٓتػيب إٍ  .أدابتٗا: ْعِ ٜا غاَٛضا.. يًػهطتاض١ٜ؟!

 . ٚقُتت. .يهٔ.، أسس ٖصٙ إعاٖس
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! أدابت غاَٛضا بًٗؿ١: يهٔ َاشا ٜا غْٛساغأيتٗا 

غْٛسا إٕ َس٠ ايسضاغ١ تػتُط غ١ٓ، ِٖٚ ٜطًبٕٛ ضغًَٛا 

َطتؿع١ نؿطٙ ي٬ْتػاب؛ ث٬ث١ آ٫ف ؾطْو!!. اقؿط ٚد٘ 

. َٔ أٜٔ .غاَٛضا ْٚست َٓٗا قطخ١ أغـ: آٙ... ٖصا غري ٖهٔ.

أؾاضت غْٛسا بٝسٖا إؾاض٠ نذط  .؟!.آتِٝٗ بهٌ ٖصا إبًؼ.

دط َطتؿع دسًا ٜا تتدطز أإٔ ٚقايت يهٔ أدط ايػهطتري٠ بعس 

ٛضا: يهٔ َٔ أٜٔ . قاطعتٗا غاَ..أيـ ؾطْو نٌ ؾٗط .غاَٛضا..

  ْأتٞ بايطغّٛ؟!

. ايتؿتت إيٝٗا بسٖؿ١ ٚقايت هلا: .عذبت غْٛسا يكٛهلا.

قًت َٔ أٜٔ ْأتٞ بايطغّٛ!! نأْو تطٜسٜٔ إٔ ْسخٌ َعٗس 

  .. إْٗا ؾهط٠ َسٖؿ١ سكًا.ايػهطتاض١ٜ َعًا.

خطدت ايهًُات  . يكس.ٗا.ناْت زٖؿ١ غاَٛضا أؾس َٓ

.. ٚتعاْكتا ع٢ً قاضع١ .ٚابتػُت غْٛسا. َٓٗا َٔ زٕٚ ٚعٞ..

قايت غْٛسا: يسٟ ٗ ايبٓو أيؿإ ٚٔػُا١٥ ؾطْو،  .ايباب..

. ... قاطعتٗا غاَٛضا: ٫.إان١ٝ.ٚؾطتٗا خ٬ٍ ايػٓٛات ايج٬خ 

. ئ آخص َٓو ؾطْهًا ٚاسسًا... ابتػُت غْٛسا ُٖٚػت: ئ .٫.

  .أؾهط ٗ سٌ آخط.. .ٜا غاَٛضا..أعطٝو 

. ٚاقرتبت نشهات ْاع١ُ .ؾذأ٠ ظاز قدب إٛغٝك٢.

.. قؿعت غاَٛضا ٖٚٞ تكٍٛ: قس خطدت أَٞ َٔ .َٔ ايباب



59 

 

غطؾتٗا، أَػهت غْٛسا بٝس غاَٛضا ٚقايت: ادًػٞ ٜا غاَٛضا 

. ٫ تععذٝٗا ست٢ ٫ تتكطف .أَو اٯٕ ٗ ساي١ غهط ْٚؿ٠ٛ.

  .. اْتٛطٟ.تٛطٟ.اْ. ..اَعو تكطؾًا أٓك

ٚخٍِٝ  .ثِ عازت ٚدًػت قطبٗا.. ،ْٛطت إيٝٗا غاَٛضا

.. .ثِ ٚقؿت قطبٗا .ضأٜا َٔ بعٝس غٝاض٠ تكرتب.. .ايكُت بُٝٓٗا

. قايت هلا: إْ٘ .ٚقؿت غْٛسا ٚساٚيت إٔ تػطع بػاَٛضا بعٝسًا.

.. يهٔ .. ٚقؿت غاَٛضا.. تعايٞ ْبتعس..َػٝٛ أْسضٜ٘ ٜا غاَٛضا.

بػطع١ َٔ غٝاضت٘ ٚقاٍ: َػا٤ اـري ٜا  َػٝٛ أْسضٜ٘ ْعٍ

 . .. َػا٤ اـري ٜا غاَٛضا..غْٛسا.

. .ؾعطتا باؿطز. .ا..ُٗ. ٚقاؾش.. اقرتب َُٓٗا..ٚقؿتا.

ي٫ٛ إٔ غاَٛضا بازضت ٚقايت: أسببٓا إٔ ِهٞ بعض ايٛقت 

.. ْٛط َػٝٛ .. ضْت ايػاع١ َع١ًٓ ايعاؾط٠.ٗ ٖصٙ اؿسٜك١.

. ٌٖ تسخ٬ٕ يٓػٗط .تأخط ايٛقت. أْسضٜ٘ إٍ غاعت٘ ٚقاٍ: قس

 . .َعًا.

أ٢ُٓ شيو ٜا َػٝٛ  .ؾست غاَٛضا بٓطاهلا، ُٖٚػت..

.. يهٔ غاَٛضا نػطت ع٢ً ٜسٖا .. عذبت غْٛسا.أْسضٜ٘.

أغطع َػٝٛ أْسضٜ٘ إٍ باب ايبٝت ؾٛدسٙ   .. ؾابتػُت..غطًا

. .. ؾػُع اؾُٝع خطٛات غطٜع١ تكرتب... نػ٘ اؾطؽ..َػًكًا.

. قاٍ .. نإ مث٬ً..ٚٚٗط ؾاب ٜبًؼ ايج٬ثٌ َٔ ايعُط. ؾتح ايباب
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. .. أضٜس غاْٝت..بػ١ًٛ: َٔ تطٜس ٜا َػٝٛ؟! أداب: غاْٝت.

أقكس  .. إْٗا َتعب١.... ثِ قاٍ: إْٗا..أقابت اؿري٠ ايؿاب.

. َٔ ... قاست: دإ..يهٔ قٗكٗات اقرتبت ... ْا١ُ٥...ْا١ُ٥

 ،ٗا اغتٝكٛتُٖٚؼ ٜبسٚ أْ .ٖٓاى؟! ظاز اضتباى دإ..

اضتبهت  غاْٝت َٔ قاع١ ايّٓٛخطدت  ...تؿهًٛا ...تؿهًٛا

. ... قايت: أ٬ًٖ َػٝٛ أْسضٜ٘..ق٬ًًٝ سٌ ضأت َػٝٛ أْسضٜ٘

. .هطت غاَٛضا ٚضؾٝكتٗا َعو.. ٌٖ أس.أؾهطى ع٢ً نطَو.

 . .يو. ؾهطًا

أ٫  .. ٫...أداب إػٝٛ أْسضٜ٘ ٚايسٖؿ١ ًُ٪ٙ: ٫.

 .ناْتا تتػاَطإ ٗ اؿسٜك١.. ..؟!.ٖٓا تسضٜٔ إٔ غاَٛضا ٚغْٛسا

.. نٓت َع غْٛسا ٗ .ْٛط اؾُٝع إٍ غاَٛضا سٌ قايت: عؿًٛا

ؾًِ ْطغب إٔ  .. ٚدسْا ايباب َػًكًا...اؿسٜك١ ْتػاَط ؾع٬ً.

 . ... اييت ٚٓٓتٗا ْا١ُ٥..ْععر أَٞ

ضاح دإ ٜتأٌَ غاَٛضا باغتػطاب ٚنصيو ضاست أَٗا 

قاطعت٘ َػٝٛ  أْت ضاٖب١ ٜا غاَٛضا؟! دإ: ٌٖ غأٍ .تتأًَٗا..

قاست غاْٝت  ؟!.أْسضٜ٘: يٛ زخًٓا!! أؼبٕٛ إٔ ْطدع..

 .. .. تؿهًٛا.. عؿًٛا... ٫..ا٭ّ: ٫.

بُٝٓا ضاست غاَٛضا  .زخٌ اؾُٝع إٍ قاع١ اؾًٛؽ..

. ُٖػت غاَٛضا ٖٚٞ تكسّ ٭َٗا .ٚغْٛسا ُتسخ٬ٕ اؿكا٥ب.
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تٓاٚيت غاْٝت ا٭ّ ايعًب١  عًب١ ؾاخط٠: ٖصٙ ٖسٜيت يو ٜا أَٞ.

َسٖـ.  .. ُٖػت: ٌْٝ...ٚؾتشتٗا. ٚدست بٓطا٫ً ضا٥عًا.

.. ْٛط َػٝٛ أْسضٜ٘ إٍ غاَٛضا َػتػطبًا، بُٝٓا .ؾهطًا ٜا غاَٛضا

. قايت ي٘: غعست .ناْت غْٛسا تتٛاٖط بايتؿاغٌ َع دإ.

. .. اقرتب َٓٗا ٚدًؼ قطبٗا َتٛززًا..بًكا٥و ٜا َػٝٛ دإ.

غاْٝت، ثِ ٚقؿت بعكب١ٝ ٚدًػت قطب َػٝٛ ظاغت عٝٓا 

أْسضٜ٘، ٚقايت بكٛت َػُٛع: نٝـ أْت ٜا سبٝيب. ايتؿت 

دإ إيٝٗا غانبًا ٚقاٍ ٌٖ تػُشإ يٞ با٫ْكطاف. قاٍ إػٝٛ 

ٖٝا ٜا  .. ٫ ْطٜس إظعادو تعايٛا ْػٗط َعًا.... ٫..أْسضٜ٘: ٫.

غاْٝت أمسعٝٓا َكطٛع١ َٛغٝك١ٝ ضاقك١. أغطعت غاْٝت، 

ابتسأت ا٭ؿإ تٓػاب قاخب١ َجري٠. ُٖػت غاَٛضا: أَٞ أْا ٚ

.. قاست غاْٝت: .َتعب١، ٌٖ تػُشٌ يٞ إٔ أْاّ.؟؟

ٚيتصٖب َعو قسٜكتو أٜهًا. أَا أْا ؾػأضقل َع َػٝٛ 

أْسضٜ٘ َٚػٝٛ دإ ست٢ ايكباح. قايت غاَٛضا: غتعزازٜٔ 

ؾهطت غاْٝت ق٬ًًٝ ثِ  . .س٠ٚ٬ إٕ ضقكت بايبٓطاٍ ٜا َاَا.

.. ثِ ... إْ٘ غٝهاٜكين ٫ٚ ؾو. أيبػ٘ ٚأخًع٘.. ٫.قايت: ٫.

.. .. ئ أيبػ٘ اي١ًًٝ، ٚقس ٫ أيبػ٘ أبسًا.. ٫.... ٫..أيبػ٘ ٚأخًع٘

.. ٚغازضت غاَٛضا .ابتػِ ايص٥ب أْسضٜ٘. ٚابتػِ ايتٝؼ دإ

 . .ايكاع١ َع غْٛسا.
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. ٌٖ تػُشٌ يٞ إٔ أشٖب؟!. .قايت غْٛسا: ٚاٯٕ.

 ٞ ؼاٍٚ إخؿا٤ قٛتٗا: تػازضٜٔ؟!بػهب ٖٚقايت غاَٛضا 

ٓين ٜا غْٛسا َع . ثِ نٝـ ترتنٝ.أمل ْتؿل إٔ تٓاَٞ عٓسْا اي١ًًٝ.

ٜٚػهطٕٚ ثِ  .. ٜٚػهطٕٚ...غٝػهطٕٚ. ٖ٪٤٫ ايص٥اب؟!

. ٚنٝـ .٫ٚ أزضٟ نٝـ غٝؿهطٕٚ بعسٖا. .غٝؿكسٕٚ عكٛهلِ..

قايت غْٛسا: سػًٓا غأبك٢ َعو ٜا غاَٛضا.  .؟!.ٜتكطؾٕٛ.

. ثِ أطؿأتا .. ثِ أقؿًتاٙ..تا غطؾ١ ؾٝٗا غطٜطإ، أغًكتا بابٗا.زخً

 . .إكباح.

ٚأغاْٞ دإ  بُٝٓا ناْت نشهات غاْٝت ،ْاَتا

ػطٞ ضأغٗا: ػُعإ َٔ بعٝس. ُٖػت غاَٛضا ٖٚٞ تٚأْسضٜ٘ ُت

مل تعًل غْٛسا به١ًُ، ٭ْٗا ناْت  ؟!َا أٚقح ٖصٙ ا٭غاْٞ

خٌ َعٗس ؿؿ٢ ٚتستؿهط ؾُٝا ٖٛ أِٖ َٔ شيو. ٌٖ ترتى إ

قايت: إشا أقبشت غهطتري٠ ؾكس  ايػهطتاض١ٜ َع غاَٛضا؟!

أدس ظٚدًا. أَا ٚأْا َسؾ١ْٛ بٌ ا٭سص١ٜ ٚايػػٌٝ ٗ إؿؿ٢ 

ؾايعٚز َػتشٌٝ. ثِ ابتػُت بطن٢، ثِ تابعت تؿهريٖا: 

هب إٔ ْسخٌ  .يهٔ نٝـ غأٚؾط يػاَٛضا إاٍ اي٬ظّ يًُعٗس..

ٞ ٗ إؿؿ٢ ث٬خ غٌٓ أخط٣ ست٢ إعٗس َعًا، إشا تابعت عًُ

. ؾٗصا طٌٜٛ غٝكبح عُطٟ نبريًا، ٚقس .ٜتٛؾط يٓا إاٍ اي٬ظّ.

 ز َين. هب إٔ أدس س٬ً أؾهٌ. تؿًت ؾطق١ ايعٚا
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يت: غاَٛضا ؾتا٠ ق١ٜٛ ٚساظ١َ. ٕاشا ٫ ْعٌُ َعًا ا٤تػ

 .. عِٛٝ.... ابتػُت ٚقايت: عِٛٝ..ست٢ ْٛؾط إاٍ اي٬ظّ؟!.

؟! اتعب ٖصا ايػ٪اٍ .سإ غتعٌُ َع غاَٛضا..يهٔ ٗ أٟ َٝ

ضأغٗا، ٚبكٝت غاعتٌ تؿهط نٞ ػس س٬ً. ٚأخريًا ْاَت ضغًُا 

 عٓٗا.
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. ؾكؿعت غْٛسا َٔ ؾطاؾٗا .زقت ايػاع١ َع١ًٓ اـاَػ١.

. ابتسأ ايعٌُ زٕٚ إٔ أنٌ .. قاست اـاَػ١؟!..ناجمل١ْٛٓ.

ٜط ٖٚٞ تكٍٛ: ؾتشت غاَٛضا عٝٓٝٗا ؾٛم ايػط .ٚأيبؼ؟!..

.. ثِ ضاست ٗ ّْٛ .. غّطت ْؿػٗا.. َا أٌْ اإلداظ٠..أٚٙ.

 .. .عُٝل

. ٚخطدت َٔ ايػطؾ١ بعس إٔ .ْٗهت غاَٛضا بٗس٤ٚ.

.. ثِ ضاست .. تؿكست ايبٝت نً٘ بٗس٤ٚ.يبػت ثٝاب ايعٌُ.

. بعهٗا عًٝ٘ ن٪ٚؽ ... ايطا٫ٚت َؿعج١..تٓٛؿ٘ ٚتطتب٘

. ٚقشٕٛ .ضغ١.َكًٛب١، ٚبعهٗا عًٝ٘ ظدادات ٔط ؾا

 .. ٚبعهٗا ع٢ً ا٭ضض...بعهٗا ع٢ً ايطا٫ٚت. .طعاّ..

ٚبعهٗا ع٢ً  .ٚأؾطط١ إٛغٝك٢ َط١َٝ بعهٗا ع٢ً ا٭ضض..

. َٓٗا بٓطا٫ٕ .. ٚبعض ايجٝاب َبعجط٠ ٖٓا ٖٚٓاى..طاٚي١ قطٜب١.

 ضدايٝإ، ٚقُٝل ْػا٥ٞ، ٚدطابإ ْػا٥ٝإ. 

يكاع١ .. ٚضتبت ا.ؾٛنعت نٌ ؾ٤ٞ ٗ َهاْ٘ .أغطعت..

. ٚاقرتبت َٔ غطؾتٗا .. َٚػشت ايطا٫ٚت..ثِ َػشتٗا.

٫ٚ غطٜط أخٝٗا بٛضدٝ٘، ضأت  .مل ػس ؾٝٗا غطٜطٖا.. .ايكس١ّ..
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ايػطؾ١ قس ؼٛيت إٍ َػتٛزع يًدُٛض، هلا ضؾٛف ٠٤ًٖٛ 

 . .بعدادات اـُط.

ٚت٧ٝٗ  .زخًت إطبذ ٚضاست تٓٛؿ٘ ٚتػػٌ ايكشٕٛ..

. ثِ .١ ايطعاّ ـُػ١ أؾدام.. ٖٝأت طاٚي.ؾطٛضًا يًذُٝع.

 . .عازت إٍ غطؾتٗا تػري ع٢ً ض٩ٚؽ أقابعٗا.

. ٖذُت .عذبت يصيو. .مل ػس غْٛسا ٗ ؾطاؾٗا..

. ٚتهاسهت ا٫ثٓتإ نإ ًَٜٛا .عًٝٗا غْٛسا َٔ اـًـ.

  .غعٝسًا..

.. ٫ؾو أْٗا .قايت غاَٛضا: غأعٌُ خاز١َ عٓس أَٞ

ضٟ أٜٔ شٖب أبٞ!! .. ُٖػت: ٫ أز.أضسِ َٔ إزاض٠ إؿؿ٢

 ٚأٜٔ ٖٛ أخٞ!! 

 قايت غْٛسا: نِ تكسضٜٔ إٔ تسؾع يو أَو؟ 

. ضٜجُا أؾهط .أدابتٗا: غأقبٌ َٓٗا إٔ تطعُين ٚت٪ٜٚين.

إْٗا  .٫ أضٜس إٔ أطًب َٓٗا ؾطْهًا ؾٛم شيو.. .ٗ عٌُ َٓاغب..

 . .أَٞ.

إٔ  ُٖػت غْٛسا: َا أضٚعو ٜا غاَٛضا!! ٌٖ تطٜٔ

مل تٓتٛط إدابتٗا بٌ بازضت  َعًا؟ْسخٌ َعٗس ايػهطتاض١ٜ 

ٚؾهطت إٔ ْعٌُ ٗ ، ٚاْت٢ٗ ا٭َط، تكٍٛ: ععَت ع٢ً شيو

 عٌُ َا ٚلُع َٓ٘ بك١ٝ ايطغّٛ يٞ ٚيو.
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قايت غاَٛضا: تعٝؿٌ ٗ ا٭س٬ّ ٜا غْٛسا؟ أطًت َٔ 

ايٓاؾص٠ إٍ اؿسٜك١ ؾطأت غٝاض٠ أطؿاٍ ؾٝٗا ٖطن١ تتٓاٍٚ َٔ 

تتابع إٓٛط ست٢ ؼطنت  . ؾطاست.درياِْٗ طؿ٬ً ضنٝعًا.

. ثِ ٚقؿت أَاّ بٝت آخط ع٢ً باب٘ اَطأ٠ ؼٌُ .ايػٝاض٠ َبتعس٠.

. َٚا ظايت ايػٝاض٠ تٓتكٌ َٔ بٝت إٍ بٝت .بٝسٖا طؿ٬ً آخط.

. دًػت .. ناْت تتابع إٓٛط َعٗا..ست٢ ْعت عؿط٠ أطؿاٍ.

غاَٛضا ع٢ً نطغٞ ٚقايت: يكس ٚدست إاٍ اي٬ظّ ٕعٗس 

 .. .ٜا غْٛساايػهطتاض١ٜ 

ْٛطت غْٛسا إيٝٗا بسٖؿ١، مل ػس بٌ ٜسٜٗا ؾ٦ًٝا، 

قايت ٖٚٞ تبتػِ: ٌٖٚ ْعٍ إاٍ عًٝو َٔ ايػُا٤ ٜا 

غاَٛضا؟ نأْو ْب١ٍٝ َٔ ا٭ْبٝا٤؟! ُٖػت غاَٛضا: ْب١ٍٝ َٔ 

. قاطعتٗا .ا٭ْبٝا٤؟! َا َع٢ٓ ٖصا ايه٬ّ؟! ٫ أؾِٗ َا تكٛيٌ.

. يهٔ قٛيٞ يٞ اٯٕ: .ًَا.. غأؾُٗو َعٓاٙ ٜٛ.غْٛسا ٫ بأؽ.

 أٜٔ إاٍ ايصٟ تتشسثٌ عٓ٘؟!

نشهت غاَٛضا ٭ٍٚ َط٠ َٓص ث٬ث١ ؾٗٛض، ٚقايت: 

ٟ ؾٝٗا ٚتؿتح ٗ بٝتٗا ٖصا زاض سها١ْ ت٪ غأؾاٚض أَٞ إٔ

ٔػٌ طؿ٬ً َٔ أطؿاٍ اؿٞ. قؿعت غْٛسا ٚقاست: ؾهط٠ 

َسٖؿ١، قاطعتٗا: نِ تأخص زٚض اؿها١ْ أدٛضًا عٔ نٌ طؿٌ 

ايؿٗط؟! قايت غْٛسا عُاؽ: عؿطٜٔ ؾطْهًا، َع تهايٝـ ٗ 
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ايطعاّ ٚأدٛض ايػٝاض٠. أَا أدٛض ايػٝاض٠ ؾٝأخصٖا قاسب 

. إٕ أَٞ .ايػٝاض٠ ٭ْو ٫ ُتًهٌ غٝاض٠. قايت غاَٛضا: ٫.

. اْٛطٟ إيٝٗا. ْٛطت غْٛسا إٍ اؿسٜك١ ؾطأت .ًُو غٝاض٠.

تكٛز أَٞ .. عِٛٝ. غ.غٝاض٠ قػري٠. تابعت غاَٛضا: عِٛٝ

ايػٝاض٠، ٚأتٓاٍٚ أْا ا٭طؿاٍ، ثِ ْٓكًِٗ إٍ بٝتٓا، ٚأعتين أْا 

. نُتٗا غْٛسا إٍ قسضٖا بعٓـ، ؾؿٍست غاَٛضا .بِٗ.

. ْٛطت إيٝٗا بسٖؿ١، ثِ .بٓطاهلا، ٕٚا ضأت غْٛسا شيو َٓٗا.

 نشهتا َعًا نشه١ ضا٥ع١.

قايت غاَٛضا: ٚاٯٕ تعايٞ ْسضؽ أٜٔ غٓهع أغط٠ 

تهٕٛ ؾهطتٓا ٚانش١ ُاًَا، ٫ تجري عٓس أَٞ ا٭طؿاٍ، ست٢ 

 .غاْٝت أٟ اعرتاض

غأيت غْٛسا: نِ غطؾ١ ٗ بٝتهِ ٜا غاَٛضا؟ أدابتٗا: 

أضبع غطف عسا قاع١ ايطقل ٚغطؾ١ ايّٓٛ اييت ت٬قكٗا. قايت 

ضأتا غطؾتٌ  .غْٛسا: سػًٓا تعايٞ ْؿاٖس ايػطف ا٭ضبع١..

أقبشت َػتٛزعًا نبريتٌ، ٚغطؾ١ قػري٠ قطبٗا َطبذ، ٚغطؾ١ 

 يًدُٛض. قايت غاَٛضا: إْٗا ناْت تٓاّ ؾٝٗا َع أخٝٗا بٛضدٝ٘. 

اتؿكتا إٔ ايػطؾتٌ ايهبريتٌ تتػع نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا 

يعؿطٜٔ غطٜطًا ّٚهٔ إٔ تٛنع عؿط٠ أغٍط٠ ٗ ايػطؾ١ ايكػري٠ 

 َع خعا١ْ ا٭يبػ١ ٚظدادات اإلضناع. 
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ا ناْت ايػطف ايج٬ث١ تطٌ ع٢ً اؿسٜك١، تسخًٗ

ايؿُؼ ست٢ ايٛٗط، ٖٚٔ ؾاضغات إ٫ َٔ بعض عؿـ ايبٝت 

ٚأزٚات٘ إعط١ً، َع خعا١ْ أيبػ١ أبٝٗا ٚأخٝٗا، ٚثٝابٗا ٖٞ، 

 ٚثٝاب أَٗا ايعتٝك١ ٚإٗذٛض٠. 
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إ َٚػٝٛ تٓاٍٚ اـُػ١ طعاّ اإلؾطاض، ٚغازض َػٝٛ د

أْسضٜ٘ ايبٝت، ناْا قس أقبشا قسٜكٌ ٌُٓٝ بعس تًو اي١ًًٝ 

اؿُطا٤ إؿرتن١. اتؿكا إٔ ٜعٛزا إٍ بٝت غاْٝت ا٭ّ بعس ٌَٜٛ 

 . يٝػٗط ايج٬ث١ َعًا. .ع٢ً ا٭بعس.

غأيت غاْٝت ا٭ّ: َاشا غتعًٌُ ٜا غاَٛضا؟! ٌٖ 

 ٚدست ع٬ًُ. ٫ أغتطٝع اإلْؿام عًٝو؟! 

سا َٔ إؿادأ٠، َا ناْت تتٛقع إٔ تهٕٛ اضػؿت غْٛ

مل  ،ان١ً، إْٗا َعصٚض٠، ٭ْٗا يكٝط١ا٭َٗات ع٢ً ٖصٙ ايؿ

 .تعطف أًَا ٫ٚ أبًا

ابتػُت غاَٛضا ٚقايت: غأدعًو تطعٌ ايهجري َٔ 

. ؾُا ضأٜو؟ اْتبٗت غاْٝت ا٭ّ بعٓـ ٫ْٚت .إاٍ ٜا َاَا.

تعًٌُ دًػتٗا ٚغأيت: ٚنٝـ شيو ٜا غاَٛضا؟ أدابتٗا: 

. يكس أتكٓت ٖصا .أْين قس عًُت ٗ ضعا١ٜ ا٭طؿاٍ ٗ إؿؿ٢.

تابعت غاَٛضا: عًُت  .. قاطعتٗا سػًٓا...ايعٌُ بؿهٌ ٖتاظ.

. .إٔ زٚض اؿها١ْ تأخص عؿطٜٔ ؾطْهًا ع٢ً ا٭قٌ عٔ نٌ طؿٌ.

زٕٚ أدٛض ايػٝاض٠ ٚمثٔ ايطعاّ!! ُٖػت غاْٝت: ؾهط٠ 
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. ٚتابعت .ابتػُت غْٛسا. .ضا... يكس نربت نجريًا ٜا غاَٛ.ضا٥ع١.

. ٚأدٛض ايػٝاض٠ .غاَٛضا: إٕ ٔػٌ طؿ٬ً ٜسؾعٕٛ أيـ ؾطْو.

. ٜٚتٛؾط يٓا َٔ مثٔ ايطعاّ ايصٟ ْؿرتٜ٘ .ٔػُا١٥ ؾطْو.

. ؾُٝهٔ إٔ ْكٍٛ إٔ ايطبح .باؾ١ًُ غبعُا١٥ ؾطْو أخط٣.

. إشا اعتربْا إٔ تهايٝـ ايػٝاض٠ .غٝهٕٛ أيؿٌ َٔ ايؿطْهات.

. ؾُا ضأٜو؟! ٖتؿت غاْٝت .يت ؾطْو ٗ ايؿٗط.غتهٕٛ َا٥

. يهٔ نِ ٜهًـ مثٔ ا٭غٍط٠ ٚايؿطف .. عِٛٝ..ا٭ّ: عِٛٝ.

. أدابت غْٛسا: ئ .ٚمثٔ ايعدادات. ٚا٭زٚات اي٬ظ١َ.

ٜهًـ شيو أنجط َٔ ٔػ١ آ٫ف ؾطْو، ّهٔ إٔ تسؾع 

 .. .تكػٝطًا

قاطعتٗا غْٛسا: ؾإشا اتؿكٓا إٔ تأخص غاَٛضا ايٓكـ، 

 .. .ت ٜا غٝستٞ ايٓكـ ؾٝهٕٛ ضعهُا عًُٛٝاٚأْ

أدابت غاْٝت ا٭ّ: قبًت بؿطٙ إٔ ٫ تأخص غاَٛضا 

خ٬ٍ ا٭ؾٗط ايج٬ث١ ا٭ٍٚ ؾطْهًا ٚاسسًا ست٢ ْسؾع مثٔ 

  .. ٚبعسٖا تأخص ْكـ ايطبح...ايتذٗٝعات.

. تعايٛا ْهتب عكسًا ٕس٠ غت١ .ٖتؿت غاَٛضا: أْا َٛاؾك١.

. نتبت غْٛسا .ذطب َا غٝذطٟ َعٓا.يٓ .أؾٗط بٗصا إع٢ٓ..

. ؾُا .. ٚقايت: غأغذٌ ٖصا ايعكس ٗ غذ٬ت إدؿط..ايعكس.

. ٚٚاؾكت غاْٝت ا٭ّ ٭ْٗا ضغبت إٔ .ضأٜهُا؟ ٚاؾكت غاَٛضا.
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. ٚؾع٬ً مت تػذٌٝ ايعكس ٗ كؿط ؾطط١ .٫ تػري غاَٛضا ضأٜٗا.

 اؿٞ.. ؾأقبح إدؿط نآًَا يتٓؿٝصٙ.



72 

 

           

- 11 -  

 

. ٚمت .ٚظع ايج٬ث١ زع٠ٛ َطبٛع١ ع٢ً بٝٛت اؿٞ.

ْٛسا ٚ غاَٛضا . ٚاؾرتت غ.ايتعاقس َع أٌٖ ٔػٌ طؿ٬ً.

 .ايتذٗٝعات اي٬ظ١َ

ٚغازضت غْٛسا ايبٝت ٗ ايّٝٛ ايتايٞ ٖٚٞ ٗ غا١ٜ  

ايؿطس١، إْٗا غتسخٌ َع غاَٛضا َعٗس ايػهطتاض١ٜ بعس غت١ 

 غبع١.ؾٗٛض أٚ 

َهت ايؿٗٛض ايج٬ث١ ا٭ٍٚ بػ٬ّ عطؾت غاَٛضا 

. ٚعًُت إٔ أَٗا غاْٝت .خ٬هلا إٔ أباٖا ٜعاْٞ َٔ أظ١َ َاي١ٝ.

قس ططزت٘ َٔ بٝتٗا ايصٟ ٚضثت٘ عٔ أبٝٗا ع٢ً أٌَ إٔ ٜكطع 

ٌٍ ٖٛ َٔ عؿاقٗا...ع٬قات٘ َع عؿٝكات٘ ؾرتى  ... يهٓ٘ نإ قس َ

  . ٚأَٗا غاْٝت مل تأغـ عًٝ٘..ايبٝت.

أَا أخٖٛا بٛضدٝ٘ ؾكس سعٕ ع٢ً ؾكسإ أبٝ٘ ٚأخت٘، 

ؾططزت٘ أَ٘ َٔ ايبٝت عذ١ أْ٘ قس أقبح ي٘ َٔ ايعُط مثا١ْٝ 

 عؿط عاًَا ٚأقبح َػ٪٫ًٚ عٔ ْؿػ٘. 

ظاض أخت٘ غاَٛضا، ٚظاض أَ٘، ٚضنٞ إٔ ٜهٕٛ غا٥كًا 

يػٝاض٠ أَ٘ اييت ؼٌُ أطؿاٍ اؿها١ْ، َٔ بٝٛتِٗ إٍ بٝت 
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تعطٝ٘ أَ٘ ث٬مثا١٥ ؾطْو ٗ نٌ ؾٗط أدطًا، غاْٝت، َكابٌ إٔ 

 َع طعاَ٘، نإ ٜتابع زضاغت٘ ٗ قػِ ا٭زٜإ ٗ اؾاَع١. 

 

أخربتٗا غْٛسا إٔ َعٗس ايػهطتاض١ٜ قس قبٌ طًبُٗا 

َؿطٚطًا بط٩ٜتُٗا ٗ َكاب١ً اختباض١ٜ أَاّ ؾ١ٓ قبٍٛ 

 ايػهطتريات ٗ إعٗس. 
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ناْت أَػ١ٝ ضا٥ع١ سُٝٓا قبهت غاَٛضا أٍٚ أيـ 

 ؾطْو ٗ ْٗا١ٜ ايؿٗط ايطابع: قبًتٗا غْٛسا أيـ قب١ً. 

عذب بٛضدٝ٘ أخٖٛا، ٕاشا تأخص أيـ ؾطْو؟ ُٖؼ 

سهطت يٛ أ ،أخت٘ ْكـ ا٭ضباح ٗ أشٕ أَ٘ ٕاشا تأخص غاَٛضا

ٖطن١ بس٫ً َٓٗا يطنٝت َٓو غُػُا١٥ ؾطْو ٗ نٌ ؾٗط، 

ايعٌُ ٫ ٜعٜس عٔ أضبع غاعات نٌ ّٜٛ، طاف قٛاب غاْٝت 

ا٭ّ ٚقايت ٗ ْؿػٗا: قسم بٛضدٝ٘، اغتسعت غاَٛضا 

ٚقطخت بٗا: غاَٛضا إَا إٔ تكبًٞ غُػُا١٥ ؾطْو نٌ ؾٗط 

اتؿكٓا أدطًا، أٚ أططزى َٔ بٝيت. بهت غاَٛضا ٚقايت: يهٓٓا 

ٖهصا ٜا أَٞ، أضٜس إٔ أْع قػ٘ إعٗس خ٬ٍ ايؿٗٛض ايج٬ث١ 

اييت اتؿكٓا عًٝٗا. قاست بٗا أَٗا: أْا ٫ أعطف، أْت 

كازع١، إَا إٔ تكبًٞ غُػُا١٥ ؾطْو ضاتبًا نٌ ؾٗط، أٚ 

أططزى. ٚتسخًت ايؿطط١ ٚأدربت غاْٝت ا٭ّ ع٢ً إُاّ 

يؿطٚٙ ايػابك١، َٚا عكسٖا َع ابٓتٗا غاَٛضا ٕس٠ غت١ أؾٗط با

إٕ اْتٗت ايؿٗٛض ايػت١ ست٢ قبهت غاْٝت ا٭ّ ع٢ً عٓل 

غاَٛضا ٚقايت هلا: ٖا قس قاض َعو ث٬ث١ آ٫ف ؾطْو، 
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اخطدٞ َٔ بٝيت. قايت هلا غاَٛضا ٖٚٞ ػُع ثٝابٗا: ٚاهلل يٛ 

مل أنٔ عاد١ هلصٙ اٯ٫ف يسخٍٛ َعٗس ايػهطتاض١ٜ ٭عطٝتو 

. اخطدٞ .ناشب١. .ا أَٗا: ناشب١..إٜاٖا نًٗا ٜا أَٞ. قطخت بٗ

 َٔ بٝيت. 

. غسًا غٓبسأ .خؿؿت غْٛسا عٓٗا، ٚقايت هلا: ٫ بأؽ.

ايسٚاّ ٗ إعٗس، غٓٓاّ ٖٓاى، ْٚأنٌ ٕس٠ غ١ٓ نا١ًَ، ٚقس لس 

ع٬ًُ ِٮ ب٘ َا يسٜٓا َٔ ٚقت. أدابتٗا غاَٛضا: يهِٓٗ مل 

. .: ٫.ٜكبًْٛا بعس ٜا غْٛسا!! قس ٜطؾهْٛٓا، قاطعتٗا غْٛسا

. إِْٗ ٜؿرتطٕٛ إٔ ٫ تسخٌ إعٗس إ٫ اؾ٬ُٝت، ٚئ .٫.

ٜطٚا أٌْ َٓو. أَا أْا ؾُكبٛي١. نشهت غاَٛضا ٚؾست 

بٓطاهلا، ٚنشهت غْٛسا َعٗا َٔ نٌ قًبٗا، ٚؾع٬ً ضأت 

غاَٛضا ع٢ً باب إعٗس سٌ زخًت٘ ٫ؾت١ َهتٛب عًٝٗا: 

. ؾاع ٗ .سْا.عؿًٛا، ْطدٛ َٔ غري اؾ٬ُٝت أ٫ ٜتكسَٔ ٕعٗ

 ْؿػٗا أغ٢ بايؼ.

. نٝـ .قايت يػْٛسا: َػهٝٓات غري اؾ٬ُٝت.

ٜعؿٔ؟! إعاٖس ٫ تكبًٗٔ، ٚايطداٍ ٫ ٜكبًٕٛ عًٝٗٔ، ؾًٝؼ 

أَاَٗٔ نٞ ٜعؿٔ إ٫ ا٭عُاٍ ايؿاق١ طٛاٍ ايعُط، َع اؿطَإ 

 َٔ نٌ عاطؿ١ اسرتاّ أٚ سب. 
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ضاح ض٥ٝؼ ؾ١ٓ إكاب١ً ٗ َعٗس ايػهطتريات ٜتؿطؽ ٗ 

غاَٛضا ط٫ًٛ ٚعطنًا، ضأت٘ ش٥بًا نبريًا. قاٍ هلا: ٕاشا تهعٌ 

. ٌٖ أْت قطعا٤؟! ؾّهت .ٖصا ايػطا٤ ع٢ً ضأغو ٜا غاَٛضا.

ؾعطٖا ايؿا١ٓ اييت غاَٛضا غطا٤ ضأغٗا، ؾٛٗطت خك٬ت 

ناْت تٓػسٍ نايًٌٝ ع٢ً ٚدٗٗا ا٭بٝض ٚعٓكٗا ايٓاعِ 

قايت: أقابين سطٜل، ؾصٖب بؿعطٟ، ؾكطت أغطٝ٘ ست٢ 

. إْين أؾعط بأمل ٗ .ُٜٓٛ ثِ اعتست ع٢ً غطا٤ ايؿعط ٖصا.

 ضأغٞ نًُا خًعت٘، ٚغٛف أغتؿري طبٝبًا َٔ أدٌ شيو.

نًُتٗا  يهٔ أعها٤ ايًذ١ٓ نًِٗ َا ناْٛا ٜؿُٕٗٛ َٔ

.. نأِْٗ مل .ناْٛا ٜتإًَٔٛ خك٬ت ؾعطٖا ايؿا١ٓ .أٟ سطف..

عذبت غاَٛضا.. َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ سٌ  .ٜطٚا ٗ سٝاتِٗ ؾعطًا..

. ؾابتعست نأْٗا يػعت. ؾاْتب٘ .ٍَس ٜسٙ ٜطٜس إٔ ٜساعب ؾعطٖا.

 . بُٝٓا نإ أعها٤ ايًذ١ٓ نًِٗ ٜتٓشٓشٕٛ. .َٔ غٝبٛبت٘.

 .. نُا قبٌ غْٛسا... َعٗسٙ.قبٌ ض٥ٝؼ إعٗس غاَٛضا ٗ

 ٚأعطاُٖا غطؾ١ ّْٛ ٚاسس٠. 
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مل تٓؼ غاَٛضا ْٛطات أعها٤ ايًذ١ٓ إٍ ؾعطٖا 

ٚعٓكٗا، ؾهطت ط٬ًٜٛ، ٖ٪٤٫ ش٥اب هب إٔ ٫ ٜطٚا ؾ٦ًٝا َٔ 

 . نٌ ؾ٤ٞ ؾٝٗا ٜجريِٖ. .إطأ٠ ع٢ً اإلط٬م.

ناْت سؿ١ً بسا١ٜ ايعاّ شيو ايّٝٛ، نإ ا٭غاتص٠ 

٫ت ٚاسس٠ ٚاسس٠، ابتسأت إٛغٝكا تكسح، ٜكاؾشٕٛ إكبٛ

ٚضاح اؾُٝع ٜطقكٕٛ ٜٚػهطٕٚ، ٚاْتش٢ نٌ أغتاش َٔ 

 أعذبت٘ َٔ ؾتٝات إعٗس. 

ناْت غاَٛضا تهاز ؽتٓل إًٔا ع٢ً أٚي٦و ايؿتٝات، إِْٗ 

ٚناْت غْٛسا ؽؿـ عٓٗا َٔ  .ٖٚٔ َػطٚضات.. .ًٜعبٕٛ بٗٔ..

 اؿٝا٠ إكب١ً. آ٫َٗا، ثِ دطتٗا إٍ سسٜح عٔ آَاهلا ٗ

. .ُٖػت غاَٛضا: نِ أ٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ يٞ ظٚز أسب٘ ٚوبين.

ابتػُت غْٛسا ٚقايت: غتهٌْٛ أعِٛ عاؾك١ ٗ ايسْٝا، ضأتا 

ضد٬ً ٚغًُٝا ٗ ايج٬ثٌ َٔ عُطٙ ٜكرتب َُٓٗا. خؿل قًب 

غاَٛضا ي٘، ٚآط ٚدٗٗا، قاٍ هلا: ٌٖ تػُشٌ إٔ أدًؼ 

غْٛسا تكٍٛ: تؿهٌ ٜا  َعهُا. تطززت غاَٛضا ٚأغطعت

. عذي غاَٛضا يهٔ غْٛسا قايت هلا: َػٝٛ .زنتٛض غٛؾإ.

. أ٫ تعطؾٝٓ٘ ٜا غاَٛضا؟ .غٛؾإ، أغتاش َاز٠، ايػًٛى ايعًُٞ.

ابتػُت غاَٛضا ٚضاح ٜتأٌَ ؾعطٖا ايؿاسِ ْٛطت ٗ عٝٓٝ٘ 

ؾطأت قؿا٤ عذٝبًا، مل تعطف ٕاشا نإ قًبٗا ىؿل بعٓـ نًُا 
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٫ أسب ايطقل َع ؾتٝات إعٗس. هب إٔ ضأت ٚدٗ٘. قاٍ: 

ٜهٕٛ ا٭غتاش أبًا أغطٛضًٜا يتًُٝصات٘. ٖصا َا أ٩َٔ ب٘ نػًٛى 

عًُٞ هب إٔ ٜػٛز َا بٌ ا٭غاتص٠ ٚايطايبات. عذبت 

غاَٛضا ٕا مسعت، إْٗا تػُع ٭ٍٚ َط٠ ضد٬ً ٜتشسخ عٔ 

 . .ا٭خ٬م نُا ت٪َٔ بٗا.

ؾطاؾٗا.  اْتاب غاَٛضا قًل عذٝب ٖٚٞ تتكًب ع٢ً

ناْت قٛض٠ َػٝٛ غٛؾإ ٫ تػازض كًٝتٗا أَا غْٛسا ؾهاْت 

 تٓاّ ٤ٌَ عٝٓٝٗا، ٚ٭ٍٚ َط٠ ٗ سٝاتٗا. 

زخًت ايتًُٝصات إٍ قاع١ احملانطات. ٚدًػت 

غاَٛضا إٍ داْب غْٛسا، ٚزخٌ ا٭غاتص٠ ايكاعات، خؿل 

قًب غاَٛضا بعٓـ سُٝٓا زخٌ ايسنتٛض غٛؾإ إٍ ايكاع١، 

ات ْٝعًا ٚابتسأ بؿطح بعض دٛاْب ايػًٛى سٍٝا ايطايب

ايعًُٞ ايصٟ هب إٔ تػًه٘ ايطايبات. ـل احملانط٠ نًٗا ٗ 

ث٬خ ْكاٙ: ا٭زب اؾِ، تطاؾك٘ غطع١ ايتذاٚب، َع َكا١َٚ 

نٌ نػ٘، ٚايتُتع باؿط١ٜ ايها١ًَ، ناْت عٝٓا غاَٛضا تكع ٗ 

. أعذبٗا عٝٓٝ٘، ؾٝطٌٝ ايٓٛط إيٝٗا، ٖٚٞ ٫ ٌُ َٔ ايٓٛط إيٝ٘

سعَ٘، ٚعًُ٘، ٚأزب٘، غأيت٘: يٛ نطبت يٓا بعض ا٭َج١ً عٔ 

َكا١َٚ ايهػٛٙ َكط١ْٚ بتُتع ايػهطتري٠ عطٜتٗا ايها١ًَ. 

أدابٗا: اإلْػإ بؿهٌ عاّ هب إٔ ٜهٕٛ َع اؿل، َع 
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اؿكٝك١، َع َا ٜ٪َٔ ب٘. ؾإٕ ٚد٘ إيٝ٘ أسس نػطًا ؾٝذب إٔ ٫ 

ٜتػًب عًٝ٘، يٝشاؾٜ ع٢ً ٜػتػًِ ي٘. عًٝ٘ إٔ ٜكاّٚ ايهػ٘ ٚ

نطاَت٘ ايٓابع١ َٔ سطٜت٘. ٚايػهطتري٠ هب إٔ تهٕٛ قس ٖهُت 

قٛاٌْ ايعٌُ، ٚعطؾت سسٚز نٌ إْػإ ٗ قٝطٗا، ؾٗٞ أَاّ 

شيو هب إٔ تعطٞ نٌ إْػإ سك٘ ٚؾل َا تعطؾ٘ عٔ ايكٛاٌْ 

اييت تِٓٛ سٝا٠ احملٝ٘ ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘. قس ىايـ أسس ايٓاؽ 

٘، ٜٚهٕٛ قاسب غًط١، هب إٔ تكـ ِْٛ ٖصا احملٝ

 ايػهطتري٠ أَاَ٘ ععّ، ٚتًعَ٘ سٍسٙ، ٫ٚ ؽهع يهػط٘. 

غأهلا: أؾُٗت ٜا غاَٛضا؟! ٍٖعت ضأغٗا ُٖٚػت: 

. ضأت ٗ ٖصا ايه٬ّ ْؿػٗا، يكس قاَٚت نٌ َا .ْعِ، ؾُٗت.

 غً٘ عًٝٗا َٔ نػٛٙ. 

غأيت٘: نٝـ ْكٌ إٍ اؿكٝك١؟!! أدابٗا: بايعًِ 

٢ً نٌ ساٍ اؿكٝك١ زا٥ًُا تبعح ايطاس١ ٗ ايٛغ٘ ٚايتذطب١، ع

 ٚايٓؿؼ ٚايعكٌ. إْٗا ٚنا٠٤ ٍْٝط٠، تٗؿٛ إيٝٗا ايكًٛب اؿٍط٠. 

ؾٝٗا  .غأيت٘: ٌٖ يس٣ إعٗس َهتب١؟! أدابٗا: ْعِ..

 . .أيٛف ايهتب ايج١ُٓٝ.

. قايت ٗ ْؿػٗا: ٖصا .نإ ٜتأٌَ ؾعطٖا طٛاٍ ايٛقت.

 ايؿعط هب إٔ أغطٝ٘. 
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ٛضا ٚقتٗا إٍ ث٬ث١ أقػاّ: قػِ يًسضاغ١ قػُت غاَ

ٚاحملانطات، ٚقػِ يًُطايع١ ايعا١َ، ٚقػِ يًعٌُ ٗ َعٗس 

ايػهطتريات، ؾكس طًب إيٝٗا ايسنتٛض غٛؾإ إٔ تعٌُ 

غهطتري٠ خاق١ ٭عُاي٘ خاضز زٚاّ إعٗس، ٚٗ َب٢ٓ إعٗس 

 شات٘. 

نإ ٜبازهلا ا٫سرتاّ، ٜٚعذب بصنا٥ٗا ايعِٛٝ، َهت 

 ٗٛض قطأت ؾٝٗا غاَٛضا ٔػٌ فًسًا. تػع١ ؾ

ُٖػت هلا غْٛسا ي١ًٝ: ٜكٛيٕٛ إْو عاؾك١ ٜا 

. .غاَٛضا؟! نِ ي١ًٝ غٗطت َع٘؟! أدابتٗا: مل أغٗط َع٘ أبسًا.

يهٓين أؾعط أْ٘ ٫ ٜػٝب عين، إْٞ أؾكسٙ ٗ ايعط١ً، ٚأؾعط 

باؿٌٓ إيٝ٘، ٚعٓسَا أْاّ ٜٓاّ َعٞ، قايت هلا: يهِٓٗ 

عؿٝك١ ٚعؿٝكات، خاضز إعٗس. أدابتٗا ٜتشسثٕٛ إٔ ي٘ 

غاَٛضا: ٚقس ضأٜت بعهٗٔ ٜرتززٕ عًٝ٘. ع٢ً نٌ ساٍ ئ 

أتطى َا آَٓت ب٘، ئ أقبٌ إٔ أنٕٛ عؿٝك١، ٫ أقبٌ إٔ أنٕٛ 

 إ٫ ظٚد١، ٚيٞ ؾطٚٙ أخط٣. 

زعاٖا َػا٤ شيو ايّٝٛ إٍ اـطٚز َع٘ ٗ ْع١ٖ، ضنبت 

ٔ ٚاؿسا٥ل غٝاضت٘، ٚاْطًكا خاضز باضٜؼ، سٝح اؾٓا٥

. قاٍ هلا: .ٚايػابات. زخ٬ غاب١ ضا٥ع١، ْع٫ ٚضاسا ٜتُؿٝإ.

نِ عُطى ٜا غاَٛضا؟! أدابت٘: بعس ؾٗٛض ٜكبح عُطٟ ٗ 
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اـاَػ١ عؿط٠. قاٍ هلا: يهٔ شنا٤ى ٜؿٛم شنا٤ بٓت ا٭ضبعٌ. 

. أدابت٘: ْعِ .. غأهلا: ٌٖ أسببت ًَٜٛا ٜا غاَٛضا؟..ابتػُت.

أدابت٘: َٓص غبع١ ؾٗٛض ؾك٘.  أسببت. غأهلا َٚٓص نِ؟!

. يهٓين .غأهلا: ٌٖٚ وبو َٔ ؼبٝٓ٘؟! أدابت٘: ٫ أزضٟ.

أْتٛط إٔ ٜؿاؼين بصيو، ٚغٛف أطًب َٓ٘ زي٬ًٝ ع٢ً سب٘. 

زٖـ ايسنتٛض غٛؾإ. ٚق٬ إٍ َكعس َطٜح، ؾسعاٖا إٍ 

اؾًٛؽ ؾذًػت: قاٍ هلا ٖٚٛ ٜتأٌَ ؾعطٖا: ٌٖ تكًبٌ بٞ 

ضا ٚقايت: بعس إٔ تربٖٔ يٞ عٔ قسم سبٝبًا؟! ابتػُت غاَٛ

ٌٖ تػٗطٜٔ اي١ًًٝ عٓسٟ؟! أدابت:  .سبو. قاٍ هلا: سػًٓا..

٫ أٚٔ أْو تػتطٝع إٔ تكسّ يٞ زي٬ًٝ ع٢ً سبو خ٬ٍ 

ايػٗط٠. قاطعٗا: سػًٓا، ئ ْػٗط، ٚغرتٜٔ ا٭زي١. ٌٖ 

. أدابت٘: بعس .تػُشٌ إٔ أَػو بعض خك٬ت ؾعطى ايطا٥ع.

 . إٔ تكسّ أزي١ ناؾ١ٝ

قبٌ إٔ ٜؿرتقا ع٢ً أبٛاب إعٗس قايت ي٘: أعتصض عٔ 

 ا٫غتُطاض ٗ ايعٌُ َعو نػهطتري٠. ؾشب ٚدٗ٘ ٚقاٍ هلا:

يهٓٗا أقطت بًطـ، ٚٗ  ٕٚاشا ٖصٙ ايكػ٠ٛ ٜا غاَٛضا؟!

عٝٓٝٗا زَعتإ ي٪ي٪ٜتإ. قاؾشت٘، ؾأَػو ٜسٖا، ؾػشبتٗا 

٢ بًطـ، ٚٚزعت٘، ثِ اغتساضت ٚزخًت إعٗس. مل ىطط عً

 باهلا إ٫ إٔ عًٝٗا إٔ تػطٞ ؾعطٖا ايؿاتٔ. 
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عذبت غْٛسا ٗ ايّٝٛ ايتايٞ، ؾػاَٛضا مل تصٖب إٍ 

َهتب ايسنتٛض غٛؾإ، نُا مل تصٖب إٍ إهتب١، بكٝت ٗ 

 غطٜطٖا تهع نؿٝٗا ؼت ضأغٗا، ٚتٓٛط إٍ ايػُا٤ ٚتؿهط. 

سهط ايعؿا٤ ؾًِ تأنٌ، بكٝت ست٢ َٓتكـ ايًٌٝ 

عطؾت غْٛسا َا بٗا، ُٖػت هلا: إْ٘ ٫ؾو  َػتًك١ٝ ٫ تٓاّ.

وبو ٜا غاَٛضا، يهٔ ٌٖ ٜطن٢ بؿطٚطو. ظٚد١، ٚأّ 

أ٫ٚز، تعطِٝٓٗ اؿٓإ، ٜٚعطْٛو ايرب ٚا٫سرتاّ؟! قًبت 

.. تٓٗست .ٚئ أضاٙ .غاَٛضا ؾؿتٝٗا، ُٖٚػت: إشٕ ئ ٜطاْٞ..

 . .غْٛسا ٚقايت: ٜا يٝت٘ ٜكبٌ.

ساٜا ؾرتزٖا، َه٢ ؾٗط ناٌَ، نإ ٜطغٌ إيٝٗا اهل

 ٚتهتب ي٘ عًٝٗا: يٝؼ ٖصا زي٬ًٝ ناؾًٝا. 

اْت٢ٗ ايعاّ، ٚاُْٗهت إزاض٠ إعٗس ٗ اإلعساز ؿؿ١ً 

ايتدطز، ٚأضغًت ايؿطنات ٚاإلزاضات أمسا٤ َٓسٚبٝٗا 

يًشؿٌ اـتاَٞ، ٚنًؿتِٗ إٔ ىتاضٚا َٔ ٜطٜسٕٚ َٔ 

ايػهطتريات، زعت غْٛسا ْٝع ايعا٬َت ٗ َؿؿ٢ أْسضٜ٘ 

سؿ١ً ايتدطز ٚٚاؾل َػٝٛ أْسضٜ٘ ع٢ً َٓشٗٔ إداظ٠ ؿهٛض 

 يٓكـ ّٜٛ وهطٕ خ٬هلا سؿ١ً ؽطز ايػهطتريات. 

اقرتح َسٜط إعٗس إٔ تتهُٔ اؿؿ١ً اختٝاض ًَه١ ْاٍ 

ع٢ً إٔ ٜطاع٢ أثٓا٤ ا٫ختباض: ايطٍٛ، ْٚاٍ  .ايسٚض٠..
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ايػاقٌ، ْٚاٍ ايٛد٘، ْٚاٍ ايؿعط، ْٚاٍ ايعٓل 

 ٚايكسض. 

ؾُٝع أثٓا٤ اؿؿٌ بػاَٛضا تسخٌ ٚقس يبػت ؾٛد٧ ا

بٓطاهلا، ٚغطت ؾعطٖا بػطا٤ سطٜطٟ َسٖـ ٜٓػسٍ ع٢ً 

قسضٖا تٗاَػٔ: ٌٖ أقبشت غاَٛضا ضاٖب١؟ بُٝٓا ابتػُت 

غْٛسا ٚابتػُت ايعا٬َت نًٗٔ. أَا ايسنتٛض غٛؾإ ؾهإ 

ٜعٝـ قًكًا كٝؿًا. بسا اهلعاٍ ع٢ً ٚدٗ٘، يهٓ٘ نإ ساظًَا، 

ٔ ٚضا٤ ؾؿتٝ٘ ابتػا١َ َتٗٝب١ ٚنأْ٘ ايّٝٛ ع٢ً ناْت تؿع َ

َٛعس، تٛقعت َٓ٘ غاَٛضا َٛقؿًا، يهٓٗا مل تعطف ْٛع ٖصا 

 . ٚمل تتعب ضأغٗا ٗ ايتؿهري ؾٝ٘. .إٛقـ.

. .قؿل اؾُٝع يًدطهات، ٚقؿكٛا دسًا يػاَٛضا.

ٖتـ ض٥ٝؼ إعٗس: يتتٗٝأ ايػهطتريات ٫ْتداب ًَه١ ْاٍ 

بايتكعظ سٌ قاٍ ض٥ٝؼ إعٗس: َٔ ايسٚض٠. ؾعطت غاَٛضا 

ناْت تًبؼ بٓطا٫ً أٚ غطا٤ ضأؽ ؾًتدًع٘، أقكس غاَٛضا 

ٚغْٛسا ٖٚاَْٛٝ٘. قُت اؿؿٌ نً٘ سٌ ضأٚا ٚد٘ غاَٛضا 

 ٜتًٕٛ بايػهب، ثِ مسعٖٛا تكطر: 

. .. ٫ أضٜس إٔ أنٕٛ غًع١ ضخٝك١ يًعطض..٫. -

. ٚئ ..أضؾض إٔ أؾرتى ٗ سؿ١ً ا٫ْتداب، ٚئ أخًع بٓطايٞ

 .أضؾع غطا٤ ضأغٞ..
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عذب ايٓاؽ نًِٗ هلصا إٛقـ، يهٔ إؿادأ٠ ناْت 

أندِ سٌ تكسّ ايسنتٛض غٛؾإ إٍ ٚغ٘ ايكاع١ ٚقاح: 

أقبشت ايكاع١  يب يػاَٛضا ظٚدًا يٞ، ؾٌٗ تكبٌ؟!أعًٔ طً

 ٖٞ ايػهٕٛ بصات٘، ٚنازت أقٛات ايكًٛب تػُع. 

نً٘ ابتػُت غْٛسا، ٚقؿكت ٖاَْٛٝ٘، ٚقؿل اؿؿٌ 

بعسٖا، إ٫ ض٥ٝؼ إعٗس يهٔ إؿادأ٠ ناْت قاعك١ ع٢ً 

ايسنتٛض غٛؾإ سٌ قايت غاَٛضا: أضؾض عطض ايسنتٛض 

 غٛؾإ إ٫ إشا ٚاؾل ع٢ً ؾطٚطٞ نًٗا. 

  .غاَٛضا؟!.. ٤يت ايعا٬َت نًٗٔ: َٚا ؾطٚطو ٜاتػا

. ٖٚذُت ٖاَْٛٝ٘ ع٢ً غاَٛضا تكٍبٌ .بهت غْٛسا.

  .أقساَٗا..

ٛؾإ: ٚقٛت٘ ٜطػـ: قٛيٞ ؾطٚطو قاح ايسنتٛض غ

ٜا غاَٛضا؟! قايت ٖٚٞ تؿري بٝسٖا عُاؽ ٖعٚز با٭غ٢ 

. .ايعُٝل: أعطف إٔ ٚاسسًا َٔ ايطداٍ ئ ٜكبٌ ؾطٚطٞ.

  .يهٓين ئ أقبٌ ا٫قرتاب َٔ ضدٌ إ٫ إشا قبٌ بٗا..

  .أضؾض إٔ أعٝـ ب٬ ٚيس.. -

ابتػُت غاَٛضا، ٚقؿع قًب  .قاح غٛؾإ: قبًت..

 ٚتابعت غاَٛضا:  غْٛسا

 أضؾض إٔ ٜهٕٛ يعٚدٞ عؿٝك١ أٚ عؿٝكات.  -
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قُت غٛؾإ، ٚأقٝب قًب غْٛسا بطع١ٓ يكُت٘، 

 ٚتابعت غاَٛضا ععّ ناؾباٍ: 

  .ٚئ أنٕٛ إ٫ ي٘ ٚسسٙ. نٍذت ايكاع١ بايتكؿٝل.. -

. .. أٌٓ اؿٓإ نً٘ يطؿًٞ..أضٜس إٔ أنٕٛ أًَا. -

 عطـ يطؿً٘. ٚأضٜس إٔ ٜهٕٛ ظٚدٞ أبًا ٜعطٞ نٌ اي

بهت ايعا٬َت نًٗٔ بها٤ قطقًا. ٚقطر بعهٗٔ: 

. ٚتابعت غاَٛضا. أَا غٛؾإ .يٝهٕٛ ايطؿٌ غًٜٛا، ٫ يكٝطًا.

 ؾكس اْٗاض: 

. ٚغأنػب إاٍ، بؿطٙ إٔ ٫ ٜتعاضض .غأعٌُ. -

شيو َع خسَيت يطؿًٞ ٚظٚدٞ، ٭ْين ٫ أضٜس يطؿًٞ إٔ 

طعاَ٘ ٗ إطاعِ.  تطبٝ٘ اـازَات، ٫ٚ أضٜس يعٚدٞ إٔ ٜتٓاٍٚ

أضٜس إٔ أطبذ ي٘ بٝسٟ ٖاتٌ. إْ٘ سبٝيب ا٭ٍٚ ٚا٭خري، ؾإشا مل 

أغتطع إٔ أٌٓ عب٤ ايبٝت، ٚعب٤ ايعٌُ، ؾػأتطى ايعٌُ 

٭تؿطؽ يػعاز٠ ظٚدٞ ٚأ٫ٚزٟ، ٚع٢ً ايعٚز إٔ ٜٓؿل عًٝٓا 

 ْٝعًا. 

ٍٕٛ ٚد٘ زنتٛض غٛؾإ با٭غ٢،. ٚنٍذت ايكاع١  تً

غاَٛضا، ٚبعهٗا ًَٜٛٗا، اْتٛط  بايكطخات، بعهٗا ٜ٪ٜس

 اؾُٝع َٛقؿًا َٔ ايسنتٛض غٛؾإ، ٚقـ، ؾٗسأت ايكاع١ نًٗا. 
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قاٍ: أعتصض عٔ طًيب، ٫ أغتطٝع تًب١ٝ طًبات 

غاَٛضا. ؾٛقعت غْٛسا َػؿًٝا عًٝٗا، بُٝٓا ناْت غاَٛضا 

 تكطر: 

.. تطٜس إٔ تٌُٗ .. ٭ْو تطٜس إٔ تعؿل.ئ تطن٢. -

. تطٜس .تطٜس ايبٝت قط١. .َاٍ ظٚدو.. طؿًو.. تطٜس إٔ تػتُتع

 . .يطؿًو إٔ تطبٝ٘ إطبٝات ٚاـازَات.

. ٖ٪٤٫ ِٖ احملبٕٛ َٔ .قاست ٖاَْٛٝ٘: أٜتٗا ايٓػا٤.

 . إِْٗ ش٥اب ٜطٜسٕٚ ايٓػا٤ ؾطٜػ١ يًُتع١. .ايطداٍ.

قطخت ايعا٬َت ايًكٝطات: يتٓتر إطأ٠ طؿ٬ً تطَٝ٘ 

٫ ٜعطف سٓاًْا، ٫ٚ ٜسضى  ٗ قٓازٜل ايكُا١َ، يٝعٝـ يكٝطًا،

. بُٝٓا ناْت غاَٛضا .. به٢ ايٓػا٤ نًٗٔ..َع٢ٓ ا٭ّ ٚا٭ب.

تكٝح: هب إٔ ْعًٔ ثٛض٠ ع٢ً ٖصا اجملتُع ايٛامل ست٢ 

. قطر .. ثِ غكطت َػؿًٝا عًٝٗا... ٚإ٫ ؾػٛف ْٗسَ٘..ٜٓكؿٓا.

 ايٓػا٤ نًٗٔ: 

 . ... أْكصٚا غاَٛضا..غاَٛضا .غاَٛضا.. -

ٝٓٝٗا يتذس غْٛسا عٓس ضأغٗا، ؾتشت غاَٛضا ع

ٚايسنتٛض غٛؾإ ٖٚاَْٛٝ٘ َعٗا، نإ ٚد٘ ايسنتٛض غٛؾإ 

ؾاسبًا، ٖٓأٖا بٓذاسٗا ٗ ايسٚض٠، ٚعطض عًٝٗا إٔ تعٌُ 
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ؾػازض ايكاع١ ٫ ًٜٟٛ  .غهطتري٠ عٓسٙ، ؾاعتصضت ٖٚٞ تطػـ..

 ع٢ً ؾ٤ٞ. 

نٍذت باضٜؼ نًٗا َا دط٣ ٗ سؿٌ ؽطٜر 

غاَٛضا ع٢ً نٌ يػإ، ايٓػا٤  ايػهطتريات، ٚأقبح اغِ

 ٜتدصْ٘ ضَعًا يتشطضٖٔ، ٚايطداٍ ٜعتربْٚٗا عس٠ٚ هلِ. 

قؿعت غاَٛضا َٔ غطٜطٖا ٚقايت يػْٛسا ٖٚاَْٛٝ٘: أْا 

ئ أتطادع عٔ َٛقؿٞ ؾٌٗ تطٜسإ ا٫غتُطاض َعٞ؟؟ قطختا 

َعًا: ٚست٢ إٛت ٜا غاَٛضا. دًػٔ سٍٛ طاٚي١ ٚضسٔ 

 ٜتٓاقؿٔ: 

 ٌ ٗ َهإ ٚاسس َٔ إس١ٜٓ. غاَٛضا: أض٣ إٔ ْعُ

 غْٛسا: ٚقطٜبًا َٔ ػُعات ايٓػا٤ أنجط عصابًا ٗ باضٜؼ. 

  .ٖاَْٛٝ٘: ايًكٝطات ايؿكريات..

.. إشٕ قطب إؿؿ٢ ايصٟ غطق٘ َػٝٛ .غاَٛضا: سػًٓا

 . .أْسضٜ٘ َٔ قاسب٘.

 . .. ضا٥ع..ٖاَْٛٝ٘: ضا٥ع.

 غْٛسا: إْٓا ْعطف ايعا٬َت نًٗٔ ٗ ٖصا إؿؿ٢. 

 . .َٛضا: غأغٍٝط امسٞ ٗ َهإ عًُٞ.غا

 غْٛسا: يهٓٗٔ ٜعطؾٓو ٜا غاَٛضا. 
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غاَٛضا: غأعٌُ ٗ َهإ بعٝس عٔ ا٭ْٛاض. ئ أعٌُ 

 .. قس أعٌُ ٗ أسس احمل٬ت ايتذاض١ٜ ايبػٝط١. .ٗ َؿؿ٢ أْسضٜ٘

 غْٛسا: َٚٔ غٝكٛز ايعٌُ؟!!. 

.. أٚ ٗ أَانٔ .غاَٛضا: غأٚٗط ٗ يكا٤ات ْاٖري١ٜ

 إعز١ٓ بايٓػا٤، ٚيؿرتات ظ١َٝٓ خاطؿ١. ايعٌُ 

 غْٛسا: نُا نإ ٜؿعٌ ا٭ْبٝا٤ ٜا غاَٛضا؟!. 

  .٫ أؾِٗ.. :ٖاَْٛٝ٘

 غاَٛضا: ا٭ْبٝا٤؟!! َاشا تككسٜٔ ٜا غْٛسا؟!! 

غْٛسا: تكٍٛ ا٭غاطري إٔ ا٭ْبٝا٤ ناْٛا وًُٕٛ يٛا٤ 

. ٜٚسعٕٛ ايٓاؽ إٍ اإلّإ َباز٥ِٗ إٓكص٠، .اإلق٬ح.

. ٫ٚ ٜ٪َٔ بِٗ إ٫ ايكػاض ٚإػشٛقٕٛ .ٗطٕٚ ٚىتؿٕٛ.ٜٛ

  .ٚاؿهُا٤..

ٚاٯٕ ٖٝا إٍ  .غاَٛضا: زعو َٔ ٖصا ٜا غْٛسا..

  .. غٓػتأدط بٝتًا ٚاسسًا...ايعٌُ.

 . .غْٛسا: أْا أعح يهٌ ٚاسس٠ َٓهٔ عٔ عٌُ.

 .. .. ٖٚٛ عهؼ غاَٛضا.غاَٛضا: امسٞ أضَٚاؽ.

٘، ٚأْا أعح عٔ بٝت ثِ قايت ٖاَْٛٝ .نشو ايج٬ث١..

. ٚقايت غاَٛضا: ٚغأبسأ أْا ؾٛضًا بٛنع زضاغ١ عٔ .َٓاغب يٓا.

 . .ايعا٬َت ٗ َؿؿ٢ أْسضٜ٘.
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اغتأدطت ٖاَْٛٝ٘ بٝتًا ندًُا ؾٝ٘ ث٬خ غطف ٚقاع١ 

ند١ُ قطب َؿؿ٢ أْسضٜ٘، ٚٚدست غْٛسا يػاَٛضا عس٠ 

ٍَ٘ ا٭غٓٝا٤.أَانٔ عٌُ. .. .. غهطتري٠ ٗ فُع ػاضٟ ندِ ٜ٪

ٍَ٘ ايعا٬َت  .ٚغهطتري٠ ٕسٜط َطقل.. َٚسٜط٠ ٕطعِ ؾعيب ت٪

.. ؾٛاؾكت غاَٛضا ع٢ً ايعٌُ .قطب َؿؿ٢ أْسضٜ٘ .ايؿكريات..

 ٗ إطعِ ايؿعيب. 

أَا غْٛسا ؾكس ضسب بٗا َػٝٛ أْسضٜ٘، ٚضداٖا إٔ 

. ٚعًُت ٖاَْٛٝ٘ غهطتري٠ ٗ قػِ ا٭زٜإ .تهٕٛ غهطتري٠ ي٘.

 ٗ اؾاَع١. 
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عذب ْػا٤ َؿؿ٢ أْسضٜ٘ سٌ ضأٜٔ ٗ ْٝع َكاعس 

. ٚع٢ً ْٝع ايطا٫ٚت أٚضاقًا قػري٠ َهتٛبًا عًٝٗا: .إؿؿ٢.

 ( ضززٕ ٖصٙ ايهًُات بػطٚض عِٛٝ... ظٚد١ ْعِ...)عؿٝك١ ٫.

سٌ مسعٔ عا١ًَ ١ًْٝ تكطر  ،ايٓػا٤ نًٗٔؾٛد٧  

. .ٗ ٚد٘ َػٝٛ دابٕٛ: نؿاى إؿاسًا ع٢ً إٔ أغٗط َعو.

  .. ظٚد١ ْعِ.عؿٝك١ ٫.

. أتٌٛٓ إٔ أقبٌ بو .ؾكٗك٘ ٚقاح بٗا: أٜتٗا اجمل١ْٛٓ.

. ... ٖٚ٪٤٫ ايعا٬َت نًٗٔ ؼت تكطٗ..ظٚد١ أٌٓ عب٦ٗا

 أختاض َٓٗٔ َٔ أؾا٤ نعؿٝكات؟ 

. . أٜتٗا ايعا٬َت؟.عا١ًَ ٚقايت: أمسعًٚقؿت اي

دابٕٛ: إٕ مل تػٗطٟ اي١ًًٝ َعٞ ؾػأططزى  ٛقطر بٗا َػٝ

 قطخت ب٘: يػت نًب١ ست٢ أغٗط َعو.. .َٔ ٖصا إؿؿ٢.

قطر بٗا: تطٜسٜٔ إٔ تكًسٟ غاَٛضا؟! قطخت  

.. قطر .. ؾطززٕ ْٝعًا يتشٝا غاَٛضا.ايعا١ًَ: يتشٝا غاَٛضا.

  عًُو.بٗا أْت َططٚز٠ َٔ 
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ؾتسخًت غْٛسا ٚقطخت: ٚنًٓا ْرتى إؿؿ٢ َعٗا ٜا 

  ... ٚإَا إٔ ْرتى إؿؿ٢ نًٓا..... ؾإَا إٔ تبك٢.َػٝٛ دابٕٛ

. تسخٌ َػٝٛ أْسضٜ٘ .غٓرتى.. قشٔ ْٝعًا: غٓرتى..

.. ئ تططز َٔ عًُٗا، أَا أْت ٜا دابٕٛ، .. ٫.ٚقاٍ: ٫.

 ؾػتٓكٌ إٍ َهإ آخط. 
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ناْت دًػ١ سا١َٝ بٌ دابٕٛ ٚأْسضٜ٘، قاٍ ي٘: ٚوو 

.. أتطٜس إٔ تػًل َؿؿاٟ؟! أداب٘ دابٕٛ: َا نٓت .ٜا دابٕٛ

 .أٚٔ إٔ ؾعاضات غاَٛضا تػٝطط ع٢ً ايٓػا٤ بٗصا ايعٓـ..

ح ٗ غشب أْسضٜ٘ ْؿػًا عُٝكًا َٔ غٝذاضت٘ ُٖٚؼ ٖٚٛ ٜػب

مكٌ َٓ٘ ع٢ً َا ْطٜس  .اـٝاٍ: هب إٔ ْػًو َػًهًا آخط..

.. ايتؿت إٍ دابٕٛ ٚقاٍ .. زٕٚ إٔ ْتكٍٝس بكٝٛزٖٔ.َٔ ايٓػا٤.

. ٚيتذس يو .. غتعٌُ ٗ ايكػِ اـاضدٞ يًُؿؿ٢..ي٘: ٚاٯٕ.

 . ٚخطز. .. أططم دابٕٛ ضأغ٘..عؿٝكات خاضز َؿؿاْا.

د١٦ٝ ٚشٖابًا، ططم بُٝٓا نإ َػٝٛ أْسضٜ٘ ٜػري بعكب١ٝ 

. إْ٘ ٜطٜس .تػٍٝط ؾهٌ َػٝٛ أْسضٜ٘ ؾٛضًا. .ايباب ٚزخًت غْٛسا..

 . .إٔ ّٜٓؿص خط١ َانط٠.

.. .ابتػِ ابتػا١َ عطٜه١ ٚقاٍ: نٓت بط١ً ٜا غْٛسا

. َس إيٝٗا ٜسٙ، ؾًُا .. ؾعطت أْ٘ َعٗا..ؾاَتٮت بايؿطح.

 ؾعطت ... ٚضاح ٜؿطنٗا بًطـ...قاؾشت٘، ٚنع ٜسٖا بٌ ٜسٜ٘

. .. ٚاٖتع دػسٖا نً٘ بكؿعطٜط٠ ْاع١ُ..غْٛسا بايطاس١ بٌ ٜسٜ٘.

.. أْت .. نِ أْت ١ًْٝ ٜا غْٛسا.. َسسًا هلا..نإ ٜتابع نًُت٘.

.. ُٖػت: أسكًا أْا نصيو ٜا َػٝٛ .. عُتٗا ايٓؿ٠ٛ.ضا٥ع١.
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ٍٗ؟ أدابٗا ٖٚٛ ٜتابع ؾطى ٜسٖا: عٝٓاى .أْسضٜ٘؟. . َاشا ٜعذبو 

ٚطٛيو ٜأغطْٞ. ُٖػت ي٘ ٚقس  ... غشط..غشط ٜا غْٛسا.

اْتؿت نا٭ضض ايعطؿ٢ ٖطٌ عًٝٗا إطط ْاعًُا َسضاضًا: 

يهٓٗا اْتبٗت َٔ  .تصنطت غٗطتٗا إُتع١، ؾتُٓت يٛ نُٗا..

. .غٝبٛبتٗا ٚقايت ي٘: عؿٝك١ ٜا َػٝٛ أْسضٜ٘؟!! ُٖؼ هلا: ٫.

 .. يكس ًًَت ايتٓكٌ َٔ اَطأ٠ إٍ أخط٣.... أضٜس عؿٝكات..٫.

ظٚد١ أضدع إيٝٗا نًُا أتعبتين اؿٝا٠. عاؾت  .ظٚد١.. أضٜس

غْٛسا ٗ عامل ا٭س٬ّ، نِ ُٓت إٔ ٜهٕٛ َػٝٛ أْسضٜ٘ ظٚدًا 

.. ٖٚٞ مل تعطف ايعٚز .إٕ عُطٖا قس نرب .. نؿاٖا َعاْا٠...هلا.

. َا أس٢ً ايبٝت ايصٟ ٜ٪ٜٚٗا َع .٫ٚ ايػٗط َٓص تطنٗا خطٝبٗا.

  ..ظٚز قازض َجٌ َػٝٛ أْسضٜ٘؟!.

. ٚناْت ٖٞ تعزاز ْؿ٠ٛ، ٚناْت .نإ ٜتابع ؾطى ٜسٖا.

 . إْ٘ ٜعسٖا بايػعاز٠ ٗ بٝت ٖا٤ْٞ. .نًُات٘ تٗعٖا َٔ ا٭عُام.

  .. أسبو...ْطل غبح: أسبو ٜا غْٛسا.

.. ناْت .مل تعطف غاَٛضا َاشا دط٣ يػْٛسا شيو ايّٝٛ

. .نًُات أْسضٜ٘ تطٕ ٗ أشْٗا، ٚناْت تعٝـ ٗ اـٝاٍ َعٗا.

ؿ٠ٛ عاض١َ. ْاَت طٛاٍ تًو اي١ًًٝ ٖٚٞ ؼتهٔ ٚغازتٗا ٚبٓ

 َٓص ٚقًت إٍ ايبٝت. 
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أَا ٖاَْٛٝ٘ ؾهاْت تبهٞ ٖٞ ا٭خط٣ َٓص زخًت 

 غطؾتٗا أٍٚ ايًٌٝ. 

. َاشا دط٣ يؿطٜهتٗا؟! مل تِٓ تًو .ساضت غاَٛضا.

. ٚإٔ .. عطؾت إٔ ٖاَْٛٝ٘ قس غكطت..ناْت تؿهط. .اي١ًًٝ..

. ثِ زعتُٗا .أعست هلا عؿا٤ً يصٜصًا.. .غْٛسا ٗ ططٜل ايػكٛٙ.

 يًطعاّ. 

غأيت غاَٛضا ٖاَْٛٝ٘: َا بو ٜا سبٝبيت؟! أدابتٗا: 

. ٖٚعتٗا .. ؾتشت غْٛسا آشاْٗا..٫ أغتشل إٔ أنٕٛ َعهٔ.

ضدؿ١ سع١ٜٓ: ٚتابعت ٖاَْٛٝ٘: إْ٘ ؾاب يطٝـ، ٗ نٌ ّٜٛ 

. قس .. قصف ٗ ْؿػٞ: ٕاشا ٫ أغاٜطٙ...١ٜكصؾين به١ًُ يطٝؿ

بٌ بٞ ظٚد١، إْ٘ غين، َٚسضؽ ٗ قػِ ا٭زٜإ ايصٟ ٜك

. نٓت أؾعط بإتع١ نًُا .. ٌْٝ..أعٌُ ؾٝ٘، ٖٚٛ ٌْٝ.

قاؾشت٘، ناْت نًُات٘ ايًطٝؿ١ تتعاٜس، ست٢ دًػٓا َٓص ؾٗط 

يػاع١ نا١ًَ، نإ وسثين ؾٝٗا عٔ آَاي٘ ٚأس٬َ٘ ببٓا٤ بٝت 

، ؾأؾعطْٞ غعٝس. قاٍ يٞ أْ٘ وبين، ؾكًت ي٘: إْين أسب٘ أٜهًا

  .أْ٘ قس سكٌ ع٢ً ايسْٝا نًٗا..

ٗ نٌ ّٜٛ نإ ٜأتٝين بككٝس٠ غعٍ، ٚأخريًا زعاْٞ إٍ 

.. ٚضداْٞ إٔ أقبٌ ... ٚؾطبٓا ٔطًا َعتكًا.َطعِ بعٝس، ٚأنًٓا

زعٛت٘ ٗ ايّٝٛ ايتايٞ، ؾكبًت، نإ غعي٘ ٜٗع نٝاْٞ، ّٚٮ 
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َطعِ  أس٬َٞ عصٚب١ ٚيص٠، ٚدسْا إطعِ َػًكًا، ضسٓا إٍ

آخط، ؾٛدسْاٙ ٚغدًا، قاٍ يٞ: ٕاشا ٫ ْتٓاٍٚ ايعؿا٤ ٗ 

َا  .بٝيت؟! تطززت، يهٓ٘ قاٍ: ْٚبشح َعًا َٛنٛع ظٚادٓا..

غكاْٞ  .ضأٜو؟! ؾعاٍ تطززٟ. ٚشٖبٓا إٍ بٝت٘ ْتٓاٍٚ ايطعاّ..

.. .ٚغكاْٞ أنجط َٔ شيو غع٫ً ضقٝكًا .ايهجري َٔ اـُط بٝسٜ٘..

١ اييت ناْت تكسح ناْت تسم أٚتاض ٚإٛغٝك٢ ايطاقك١ ايطا٥ع

. .قًيب، ٚتٗٝذين، ٚتهاز تكتًين. زاض ضأغٞ ْؿ٠ٛ ٚططبًا.

ٍٞ اـُط٠، ؾؿطبت نجريًا دسًا. ٚبعس شيو؟..  ٚغٝططت عً

.. قطخت غاَٛضا: ْعطف َاشا .تًعجُت ٖاَْٛٝ٘: ٚبعس شيو

.. ٕػات .عًِٝٗ ايًع١ٓ َا أَهطِٖ .ْعطف.. .دط٣ بعس شيو..

ٚدًػات خ١ًٜٛ، ٚغعٍ كٝـ، ٚٚعٛز  َٓعؿ١ با٭ٜسٟ،

بايعٚاز تططم أٚتاض قًٛبٓا إعصب١، مٔ ايًٛاتٞ ْعاْٞ 

. ْٚتٛم إٍ ايعٚز ٚايطؿٌ ٚاؿٓإ، َٔ ٖٓا ٜسخٌ .اؿطَإ.

. إِْٗ .أٚي٦و ايص٥اب. قطخت تبهٞ: َٔ ٖٓا ٜسخًٕٛ.

. .. ٚيٛ غطٛا أْٝابِٗ باؿطٜط... ش٥اب... إِْٗ ش٥اب..ىسعْٛٓا.

 . .ا ثٝاب ايطٖبإ.ٚيٛ يبػٛ

ٚقؿت غْٛسا ٚقايت: ٚأْا أٜهًا نست أغك٘. ٚسهت 

هلُا َا سسخ َعٗا. قطخت بٗا غاَٛضا: أْت ٗ أٍٚ 

. أتصنطإ َا ؾعًت َع ايسنتٛض غٛؾإ سٌ قاضسين .ايططٜل.
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عب٘، يكس تطنت ايعٌُ َع٘. ْعِ تطنت٘ بؿٛا١ٚ. بهت غاَٛضا 

قٍٛ يهُا: إْين ٚقايت ٖٚٞ تٗتع َٔ ا٫ْؿعاٍ: أ .عطق١..

. أسب٘ َٔ نٌ قًيب، يهٓين ئ أضن٢ ب٘ عؿٝكًا، .. أسب٘..أسب٘.

. .ظٚدًا. .ظاز قطاخٗا ست٢ أقبشت ناجمل١ْٛٓ: أسب٘ ظٚدًا..

. ٫ٚ ٜػٝب عٔ .. إْين ٫ أْػاٙ... ٫ٚ أظاٍ أسب٘..٫ٚ أظاٍ أسب٘.

. يهٓين ٫ أضٜس يطؿًٞ إٔ ٜكبح .خاططٟ ؿ١ٛ َٔ يٌٝ أٚ ْٗاض.

ٍٗ سبٝيب ؾٗٛت٘ يكٝطًا،  ٫ أضٜس إٔ أقبح َطسانًا ًٜكٞ 

. .. أنذعتاٖا... ثِ ؾٗكت ٚبهت... ؾٗكت ٚبهت..ّٚهٞ.

 . .ٚاضتؿع عًُٜٛٗا َعٗا أنجط ٖا تٛٓإ.

ث٬خ غاعات َهت ٚايج٬ث١ ٜبهٌ بها٤ ٍَطًا، ست٢ 

.. ؾسخًتا .. زخًت غاَٛضا غطؾتٗا.نسٕ ًّ َٔ ؾس٠ ايٓٛاح.

. خؿٔ .ٜطٖا ؾاغتًكتا إٍ داْبٗا.. اغتًكت ع٢ً غط.َعٗا.

 .. ٚأخريًا غًبٗٔ ايّٓٛ ؾُٓٔ نايكت٬ٝت. .. تعي َٔ ايبها٤.عًٝٗا.

نإ ا٭غ٢ وٝ٘ بػاَٛضا سٌ دًػت َع غْٛسا 

ٖٚاَْٛٝ٘ ع٢ً َا٥س٠ اإلؾطاض. ُٖػت: أٍٚ ايعؿل ٕػ١. ٚن١ًُ 

 . .ٚخ٠ًٛ. .غعٍ..

ٖصا سطاّ نايعؿل شات٘. ٚتابعت ٖاَْٛٝ٘: هب إٔ 

طؾض ايًُػ١ ٚن١ًُ ايػعٍ ٚاـ٠ًٛ، نُا ْطؾض ايعؿل. ْ
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ٚقايت غْٛسا: غتهٕٛ سٝاتٓا قعب١، أنًُت غاَٛضا: يهٓٓا 

 ٚغٓشطض ا٭دٝاٍ نًٗا َٔ ايعصاب.  .غٓتشطض َٔ ايعصاب نً٘..

عذبت ٖاَْٛٝ٘ سٌ زعاٖا بٛضدٝ٘ إٍ غٗط٠ ثا١ْٝ، 

ؾًُا ضؾهت قاٍ هلا بٛقاس١: نأْو تتبعٌ َباز٨ غاَٛضا؟! 

. إْو .هٓو غكطت بٌ ٜسٟ ايباضس١ ناؿٌُ ٜا ٖاَْٛٝ٘.ي

. تعايٞ أقٌ .. نٝـ ترتنٌ ٖصا اؾُاٍ ٜصٟٚ زٕٚ عؿٝل..ٖتع١.

ؾٛد٦ت ٖاَْٛٝ٘  : ٌٖ تعًٌُ إٔ غاَٛضا ٖٞ أخيت؟!يو غطًا

ٚنازت تكعل. تابع بٛضدٝ٘: إٕ نٓت تطٜٓٗا ؾكٛيٞ هلا أخٛى 

. ٫ أ٫ٚز هلا .ايػٔ.. تعٚدت ثط١ٜ نبري٠ .بٛضدٝ٘ قس أقبح غًٓٝا.

 .. )تطزز ق٬ًًٝ..... ثِ.... ْعت أَٛاهلا َٔ عؿاقٗا.أقًٗا يكٝط١

 .. ٫ أزضٟ َا ايػبب؟! إِٗ أْٗا قس َاتت...ثِ تابع( ثِ َاتت.

.. ٕاشا؟ ٭ْين مل أتعٚدٗا إ٫ بعس إٔ .ٚٚضثت أْا أَٛاهلا

. ... ٚؾعًت إػه١ٓٝ.اؾرتطت عًٝٗا إٔ تٛقٞ بأَٛاهلا نًٗا يٞ.

ٚخطدت  .ثِ َاتت.. .. ٜٚطأف بٗا...ناْت ؼٔ إٍ ظٚز وُٝٗا.

. طاف قٛاب ٖاَْٛٝ٘ َٔ ٖصا .أْا َٔ إٛت، َٔ ايؿكط.

. تػا٤يت نٝـ َاتت تًو إػه١ٓٝ بعس إٔ أٚقت ي٘ .إدازع.

 . .. ٫ؾو أْ٘ قس قتًٗا..بٓكٛزٖا.

ضأت ضد٬ً َػًٓا ٜكرتب َٔ بٛضدٝ٘، ناْت ثٝاب٘ 

 .أبٝض َٔ ايؿٝب. ٕا ضآٙ بٛضدٝ٘ اْكًب ش٥بًا.. ١ًًَٗٗ. ٚضأغ٘
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ٚأغًل  .. أزخً٘ َهتب٘...ساٍٚ إٔ ىؿٞ ع٬قت٘ َع ٖصا ايطدٌ.

. .. ٫ أعطؾو... ثِ مسعت بٛضدٝ٘ ٜكطر اخطز َٔ ٖٓا..ايباب.

. أتصنط ّٜٛ تطنت غاَٛضا ٗ .إْو ؼكس ْتا٥ر أعُايو ايػ١٦ٝ.

 .يطدٌ َػطعًا..خطز ا .إؿؿ٢ ٚمل تسؾع هلا أدٛض ع٬دٗا..

. َط قطٜبًا َٔ ٖاَْٛٝ٘ .. نإ ٜبهٞ..ٚٚدٗ٘ ؾاسب َجٌ ايًُٕٝٛ.

. قعكت ... ٚاٯٕ ًُٜٛٓا أبٓا٩ْا..ٖٚٛ ٜكٍٛ: ًُٚٓا أبٓا٤ْا

. اقرتبت َٓ٘ ٚقايت: أْت ٚايس غاَٛضا؟! .ٖاَْٛٝ٘ َٔ ايسٖؿ١.

. عاٚزت ايػ٪اٍ: قٌ يٞ، .ايتؿت إيٝٗا نإصعٛض ٚمل هبٗا.

. أدابٗا بػطع١: أْا ٚايس .ِٜ َػاعس٠ يو.ؾكس أغتطٝع تكس

. أضدٛى إٕ نٓت تعطؾٌ غاَٛضا .. ْعِ..بٛضدٝ٘ ٚغاَٛضا.

. يهٓ٘ .. ساٚيت إٔ تبكٝ٘ ق٬ًًٝ..ثِ أغطع. .ؾبًػٝٗا غ٬َٞ..

 ... أغطع بعٝسَا ثِ اختؿ٢..ضؾض.
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ْت ٖاَْٛٝ٘ تػطع إٍ ايبٝت بعس إٔ اْت٢ٗ عًُٗا نا

. ضأت .. ؾهازت تكعل..ؾتشت ايباب. .يتدرب غاَٛضا غرب أبٝٗا..

.. ابتػُت .. ٚغاَٛضا ؽسَ٘.ايطدٌ هًؼ ع٢ً َا٥س٠ ايطعاّ.

. زخٌ .غاَٛضا ٚقايت: أخربْٞ أْ٘ قس ضآى قباح ايّٝٛ.

َه٢ ع٢ً  . يكس.. زٕٚ إٔ ٜعطؾين... ؾعطؾت٘..َطعُٓا ايؿعيب.

. يهٓين طًبت إيٝ٘ إٔ ٜعٌُ ٗ .غٝاب٘ عين ٔؼ غٌٓ.

. ؾًُا أغًكٓا إطعِ .. ؾٛاؾل... إْ٘ ٜبشح عٔ عٌُ..إطعِ.

أتٝت ب٘ َعٞ عذ١ أْ٘ هب إٔ هٝب ع٢ً بعض أغ٦ًيت ست٢ 

. ؾطاح .. ؾًُا زخٌ عٍطؾت٘ ع٢ً ْؿػٞ..أبكٝ٘ عا٬ًَ ٗ إطعِ.

ضدٛى ٜا ٖا١َْٝٛ، أغطعٞ ُٖػت غاَٛضا: أ .إػهٌ ٜبهٞ..

. ٖٚاتٞ .. ٚاؾرتٟ ي٘ أيبػ١ َٓاغب١ ٚسصا٤ً، ٚسكٝب١..إٍ ايػٛم.

.. ٚبكٝت يٞ .شٖب أشاٙ َع قٛت٘ .. إْ٘ أبٞ...يٓا بعض اؿ٣ًٛ.

. َكابٌ إٔ أؾعط إٔ يٞ .. غأبٍطٙ ست٢ ّٛت..ؾٝدٛخت٘ ٚسٓاْ٘.

. ُٖػت ٖاَْٛٝ٘: ٌٖ ٜكبًين اب١ٓ ي٘ ٜا .أبًا، وبين ٚأسب٘.

ٍٞ..َٛضاغا  . .. بهتا َعًا..ٜٚسعٛ يٞ. .. ٚوبين..... ٜعطـ عً

. ابٓت٘ غاَٛضا .دًؼ بٝتإ َػا٤ شيو ايّٝٛ غعٝسًا.

. ٖٚاَْٛٝ٘ تهٟٛ .. ٚغْٛسا تػأي٘ عٔ أسٛاي٘..تطعُ٘ اؿ٣ًٛ.

 . .ي٘ ثٝاب٘.
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. خطدت َٔ .ضاح ٜتشسخ يػاَٛضا عُا دط٣ َع٘.

أخربتٗا أْين  ..ٚؿكت بعؿٝكيت. .َؿؿ٢ أْسضٜ٘ ٜا غاَٛضا..

. .. ؾكبًت..غأتعٚدٗا، ٚغٛف أعطٝٗا قطع١ أضض ناْت يٞ.

يهٓين نٓت قس أعطٝت أَو غاْٝت ٚناي١ بايتكطف با٭ضض 

. ٫ تعاٍ .. ؾطؾعت عًٝٗا زع٣ٛ استٝاٍ..سٌ أعٛز إيٝٗا.

. يهٔ عؿٝكيت ططزتين َٔ بٝتٗا، بعس إٔ .َػتُط٠ ست٢ اٯٕ.

. ٚقس .َٔ أَو.ططزْٞ َػٝٛ َٛيٝإ َٔ َعًُ٘ بتشطٜض 

أخربْٞ احملاَٞ َٓص ؾٗط، إٔ احمله١ُ قس سهُت بإعاز٠ مثٔ 

.. يهٓين مل أعس .. ٚطايبين بأدٛضٙ.ا٭ضض يٞ َٔ أَو غاْٝت.

. ٖٚسزْٞ بأْين إشا .. ؾططزْٞ ٖٛ اٯخط َٔ َهتب٘..أًَو قطؾًا.

. ؾأت إٍ .. ؾػٛف ٜٛقـ تٓؿٝص اؿهِ..مل أزؾع ي٘ ْؿكات٘.

. .كصْٞ اهلل َٔ ايتؿطز ع٢ً ٜسٜو ٜا ابٓيت.بٛضدٝ٘ ؾططزْٞ، ٚأْ

ؾًٛ مل تهْٛٞ ع١ُٝٛ ا٭خ٬م يططزتين  .ٚأْا قس أغأت إيٝو..

. نُا .. يهٓو نط١ّ ٜا غاَٛضا..ٚاؿل نً٘ َعو. .أْت أٜهًا..

.. ٚقـ .. ٚضاح ايؿٝذ ٜبهٞ.. بهت ايج٬خ..نٓت ٚأْت قػري٠.

: إٍ أٜٔ . ُٖػت غاَٛضا.. ٌٖ ترتنٝين ٭شٖب..ٚقاٍ: ٚاٯٕ.

أَػهت  .. هب إٔ أشٖب.... يهٔ..ٜا أبٞ؟. ؾأدابٗا: ٫ أزضٟ.

.. نٝـ .غْٛسا بصضاع٘ ٚقايت ي٘: غتبك٢ عٓسْا إٍ ا٭بس

. ٚقايت غاَٛضا: نِ ٜطٜس احملاَٞ ٜا .غترتنٓا ٚمٔ بٓاتو.
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. ايتؿت إيٝٗا ٚقاٍ: غبع١ آ٫ف ؾطْو، ٚإشا زؾعتٗا .أبٞ.

ضٖا غت١ ٚث٬ثٕٛ أيـ ؾػٛف وٍكٌ يٞ مثٔ ا٭ضض َٚكسا

 . .ؾطْو.

غأيت٘: إٕ أعطٝتو إبًؼ، ؾٌٗ تكبٌ إٔ تبك٢ عٓسْا، 

يٓكّٛ ع٢ً خسَتو، ْٚهع أَٛايو ٗ ايبٓو بامسو زٕٚ إٔ 

. ٭ْؿل أْا عًٝو؟! أدابٗا ٖٚٛ ٫ ٜهاز .تٓؿل َٓٗا ؾطْهًا ٚاسسًا.

. َكابٌ إٔ تطٓٝين، ست٢ إشا .ٜكسم: خصٜٗا نًٗا ٜا غاَٛضا.

. أخؿ٢ إٔ أَٛت ٚأْا ْا٥ِ .إٔ تسؾٓٝين زؾًٓا ٥٫كًا. َت ؾأضدٛ

. أٚ ٗ ؾك١ ٚسسٟ، ؾٝأخصْٚين إٍ .ع٢ً قاضع١ ايططٜل.

. بهت غْٛسا، ٖٚطبت .إؿؿ٢ يٝتعًُٛا ايتؿطٜح ظػسٟ.

. ٚأغُهت غاَٛضا عٝٓٝٗا .ٖاَْٛٝ٘ ست٢ ؽؿٞ ؾٗكاتٗا.

ُٚٓت: غتبك٢ يو أَٛايو، ٚغأنٕٛ  .إتؿذطتٌ بايسَٛع..

.. .. ٚئ ُٛت إ٫ قطٜبًا َين.. يتباضنين ٚتسعٛ يٞ..١َ يو.خاز

. ... به٢ ايؿٝذ بٝتإ، ٚقاٍ: ٚاٯٕ..طٌٜٛ .ٚبعس عُط طٌٜٛ..

 . .. ؾأٜٔ أْاّ؟!..أْا َتعب.
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ؾعط ايج٬ث١ خ٬ٍ ايػ١ٓ اييت عاؾٗا َعِٗ ايؿٝذ بٝتإ 

.. ٫ يؿ٤ٞ، .. ؾعطٕ إٔ ٗ بٝتٗٔ ضد٬ً نًٗٔ وببٓ٘.بايػعاز٠.

. َا أضٚع ا٭غط٠ اييت .. نٔ ٜؿكسٕ ؾ٦ًٝا ؾٛدسْ٘..إ٫ ٭ْ٘ أب.

. ٜٚهطَْٛ٘ سٌ .ٜهٍطّ ؾٝٗا ا٭ب أبٓا٤ٙ ِٖٚ قػاض ٜٚطعاِٖ.

ٍٍٛ ابٓ٘ إٍ يكٝ٘، ٜؿٝذ، ٚوًُٛ ْ٘ سٌ ّطض، يهٓ٘ سٌ و

. ٜطعاٙ .ٜتشٍٛ ٖٛ سٌ ٜهرب إٍ عادع ٜت٢ُٓ يٛ ٜكبح يكٝطًا.

أسس، ٚيٛ نإ غطٜبًا، أٚ قاغًٝا، نٞ ٜؿعط بايطُأ١ْٓٝ أْ٘ 

  .غٝسؾٔ ع٢ً ا٭قٌ بأٜسٟ أبٓا٥٘ َهٍطًَا..

   



113 

 

        

- 18 -  

 

عذبت غْٛسا سٌ ظاضٖا دابٕٛ ٗ َهتبٗا ٗ َؿؿ٢ 

أدابت  ... ٭َط ٖاّ...ُٖؼ هلا أضٜس إٔ أضاى ٜا غْٛسا .أْسضٜ٘..

. ؾأقػِ هلا ا٭ّإ أْ٘ ٜطٜس إٔ ٜطًعٗا .ععّ: أعطؾو كازعًا.

 .. .اَٛضاع٢ً أَط خطري ِٜٗ غ

.. ؾ٬ْت ٚقايت ي٘: أٜٔ تطٜس .اضػؿت سٌ شنط غاَٛضا

. ؾهطت ق٬ًًٝ، ثِ .إٔ أضاى؟! أدابٗا: ٗ أٟ َهإ تطٜسٜٔ.

. .. ٖٓا ٗ َهتيب بعس ايػاع١ ايٛاسس٠ ٚٗطًا..قايت: سػًٓا.

. ٚاؾل .. ّٚهٓو إٔ تتشسخ َا تطٜس..ؾُػٝٛ أْسضٜ٘ ٜهٕٛ غا٥بًا.

  ع٢ً َهض.

. .اسس٠ نإ هًؼ َع غْٛسا ٗ َهتبٗا.ٚٗ ايػاع١ ايٛ

ناْت ػًؼ بعٝسًا عٓ٘، قاٍ هلا: ٌٖ تعًٌُ َا سسخ يػاْٝت 

أدابٗا:  .أّ غاَٛضا؟! غأيت٘ بسٖؿ١: َٚاشا دط٣ هلا؟!..

ضنٞ َػٝٛ أْسضٜ٘ إٔ ٜتعٚدٗا، ع٢ً إٔ ٜػذٌ سها١ْ 

. ؾًُا سهُتٗا احمله١ُ .ٚقبًت ٖٞ بصيو. .ا٭طؿاٍ بامس٘..

. ساٚيت إٔ تبٝع قػًُا َٔ بٝتٗا .ثٌ أيـ ؾطْو.بسؾع غت١ ٚث٬

٭ْسضٜ٘، ؾتبٍٝٔ هلا أْ٘ قس غؿٗا، ٚٚقعٗا ع٢ً ٚضق١ نتب ؾٝٗا 
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إٔ اؿها١ْ ي٘ َع ايبٝت ايصٟ ؾٝ٘ اؿها١ْ، أٟ بٝتٗا، ٚسُٝٓا 

أت٢ ضداٍ ايؿطط١ ؿذع ٖتًهاتٗا ٭ْٗا مل تسؾع، ؾٍطت ٖاضب١ 

ا إبًؼ إطًٛب َٓٗا . يهٔ أْسضٜ٘ قبٌ إٔ ٜسؾع هل.َٔ ايبٝت.

. ؾسؾع .. ؾكبًت..َكابٌ إٔ تجبت ي٘ ًَه١ٝ ايبٝت بؿهٌ ضمسٞ.

. أتتين .. ٚضنٞ إٔ ٜبكٝٗا ٗ ايبٝت خاز١َ ي٘..هلا إبًؼ.

ايباضس١، ٚأخربتين بصيو نً٘، ٚضدتين إٔ أخربى، ٭ْٗا ٫ 

تطٝل إٔ ؽربى بٓؿػٗا يهجط٠ َا أغا٤ت إيٝو ٚإٍ ابٓتٗا 

 تػأيو: ٌٖ تعطؾٌ أٜٔ ٜػهٔ ابٓٗا بٛضدٝ٘؟!. إْٗا .غاَٛضا.

 . يهٔ قس أغتطٝع إضغاٍ َٔ ىرب غاَٛضا..أدابت٘: ٫.

. ثِ قايت: ٚقس تط٣ أْت ْؿػو ايّٝٛ .ابتػُت غبح.

. .. زٖـ دابٕٛ ٚغأٍ: ٚأٜٔ ٜا غْٛسا؟!. أضدٛى..غاَٛضا.

. إْٗا تعٝـ َتذٛي١ .أخربٜين؟ أدابت٘: أْا ٫ أعطف ٜا دابٕٛ.

ٛ إٍ إْكاش إطأ٠، ٚإٍ إْكاش ايطدٌ، أْا أتٛقع إٔ أضاٖا ٗ تسع

 ٚأتٛقع أ٫ أضاٖا أبسًا. .أ١ٜ ؿ١ٛ..

.. إْٗا .. أؾعط باؿٌٓ إيٝٗا.ُِٖٗ دابٕٛ: ٜا يٝتين أضاٖا.

ثِ تابع: ٚأْت ٜا غْٛسا ٌٖ  .. قُت ق٬ًًٝ...ع١ُٝٛ سكًا.

١ٝ، . ضأت ٗ قٛت٘ ضق١ سكٝك.تػُشٌ إٔ أغأيو غ٪ا٫ً.

. ؾكاطعت٘ بؿٛا١ٚ: زع٠ٛ إٍ غٗط٠؟! .. يهٓٗا ٚٓت٘ ّجٌ..ٚبطا٠٤.
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أيٝؼ نصيو؟ ئ ؼًِ بٗا أْت ٫ٚ أٟ ضدٌ ٗ ا٭ضض ٜا 

  . إْهِ ْٝعًا َٔ اجملطٌَ..دابٕٛ.

ٍٕٛ ٚدٗ٘ با٭غ٢ ٚقاٍ: إْٞ قب سكٝكٞ ٜا غْٛسا. . .تً

عذبت ٕٛقؿ٘ يهٓٗا قايت ي٘ ععّ: احملب اؿكٝكٞ ٖٛ ايصٟ 

ٗ٘ ؾاسب ؾشٛب أدابٗا ٚٚد .طن٢ إٔ ٜهٕٛ ظٚدًا ٚأبًا..ٜ

ْين ٫ أضن٢ بصيو ٜا غْٛسا؟! بٌ إإٛت: َٚٔ قاٍ يو 

 . أُٓاٙ َٔ نٌ قًيب..أُٓاٙ.

ٖسأت ثٛضتٗا ٚؾعطت بايصْب، قايت ي٘: إشٕ تصٖب 

ٗا: ٖٚا أْصا .. قاطع.. ٚتطًب ايعٚاز َٓٗا بؿطف.إٍ َٔ ؼبٗا.

٢ُٓ إٔ تكبًٝين ظٚدًا ؾطٜؿًا، ٚأبًا . أ.أقٍٛ يو ٜا غْٛسا.

  ٭٫ٚزٟ.

قعكت غْٛسا َٔ إؿادأ٠، ٚخٍِٝ قُت عذٝب 

. ٚزَعت .. زَعت عٝٓاٙ َٔ ايرتّقب ٚاؿصض..َتٛتط عًُٝٗا.

عٝٓاٖا َٔ إؿادأ٠ اييت َا ناْت تتٛقعٗا، قؿعت َٔ ٚضا٤ 

. غأغتؿري أًٖٞ .. ٚاقرتبت َٓ٘، قايت ي٘: سػًٓا..َهتبٗا.

. .ؾؿػط ؾاٙ َٓسٖؿًا ٚقاٍ: أعطف أْو ٫ أٌٖ يو. ٚأخربى؟!

. يكس أقبح يٞ .ؾُٔ أٜٔ أتٛا؟ نشهت ٤ٌَ قًبٗا ٚقايت: ٫.

. ٚقس تكبح يٞ أّ ... ٚأب ضسِٝ أضعاٙ..أخٛات عُٛٝات

 ٌٖٚ اؾرتٜتِٗ َٔ ايػٛم ٜا غْٛسا؟. عذب ٚقاٍ: .قطٜبًا.



116 

 

سٙ . ٍَس ٜ.. ثِ اغتأشٕ با٫ْكطاف..نشها َعًا نشه١ ضا٥ع١.

يٝكاؾشٗا، ؾكؿعت إٍ اـًـ نإًسٚغ١، ْٚٛطت إيٝ٘ 

. مل أنٔ أعًِ إٔ أتباع غاَٛضا .ؾعذب ٚقاٍ: عؿًٛا. ،نٛسؿ١

 :.. ؾُٗػت غاخط٠، ٖٚٞ ُ٘ ن٬َٗا.ّٓعٔ إكاؾش١

. ثِ دِٗٓ .. ٚخ٠ًٛ.... ثِ غعٍ ضقٝل... ؾؿطى يًٝس.َكاؾش١.

 .. ٚيكٝ٘ ٚاَطأ٠ َعصب١ تا١ٗ٥. .اؿُطا٤ بعسٖا

. أضدٛ إٔ .ٖٚٛ ٜكٍٛ: ٜعذبين ن٬َو ٜا غْٛسا. خطز

 .. بعس إٔ تػتؿريٟ أخٛاتو ٚأباى. .تبًػٝين بطأٜو قطٜبًا
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مل تؿاضق٘ قٛض٠ غْٛسا ايطا٥ع١، ٖٚٛ ًٜٗح خًـ 

. .. ٚأخريًا أعًٓت ايػاع١ ايػابع١ َػا٤ً..يٛقت.عًُ٘ طٛاٍ ا

ٚتٛد٘ َع ْٝع ايعا٬َت ٚايعُاٍ إٍ  .ؾتٛقـ نٌ ؾ٤ٞ..

. يهٓ٘ عذب سٌ ضأ٣ .إطعِ.، دًؼ ٜتٓاٍٚ طعاَ٘ بٗس٤ٚ.

. ؾعط بكًب٘ .. إْٗا مل تػازض إؿؿ٢..غْٛسا تكرتب َٔ إطعِ.

.. .ّ غْٛسا. تػري أَا.ٜكؿع ٜٚٗب٘ سٌ ضأ٣ ؾاب١ ضا٥ع١ اؾُاٍ.

تًبؼ بٓطا٫ً، ٚتػطٞ ضأغٗا بػطا٤ ضا٥ع ٜٓػسٍ ع٢ً قسضٖا 

.. ايتؿتت ايعا٬َت نًٗٔ: ُٖػت ٚاسس٠: أٖٞ .ؾٝدؿٝ٘

. نٔ .. غاَٛضا... غاَٛضا... نذت ايكاع١: غاَٛضا..غاَٛضا؟!.

 . .. إْٗٔ ٜطٜٔ غاَٛضا..ٜبهٌ َٔ ايؿطح.

قؿعت إٍ طاٚي١ ٚٚقؿت ؾٛقٗا: أؾاضت بٝسٖا ؾٗسأ نٌ 

.. قايت بٗس٤ٚ: أغأيهٔ: ٌٖ تؿهٌ أ١ٜ ٚاسس٠ إٔ تهٕٛ .ؾ٤ٞ

ظٚد١ سبٝب١، ٚأًَا َهط١َ، هلا طؿٌ تطعاٙ، ٚظٚز ؼب٘، ٚابٔ 

. أّ عؿٝك١ َٓبٛش٠، طؿًٗا يكٝ٘، .ؾاب ٜطعاٖا سٌ تهرب.

ٚعؿٝكٗا ي٘ نٌ ّٜٛ ٚد٘، ٚؾٝد١ َػ١ٍٓ تسم ا٭بٛاب 

طخٔ: . ق.ٜٚططزٖا أبٓا٩ٖا؟! ٚقس ُٛت ع٢ً قاضع١ ايططٜل.
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. أؾاضت بٝسٖا ؾػهت .. ظٚد١ ٚأًَا.... بٌ ظٚد١ ٚأًَا..٫ .٫..

 . .اؾُٝع.

 .ٚايطدٌ ٌٖ ٜطن٢ إٔ ٜهٕٛ ابًٓا يكٝطًا َؿطزًا..

ٚقاسب ْع٠ٚ، ًٜكٝٗا سٝح ٜؿا٤ ٜططز ابٓ٘، ٜأنٌ ٗ إطعِ، 

٫ٚ هس َٔ ٜطؾٛ ي٘ ثٛب٘، ٚوؿٛ٘ ٗ ؾٝدٛخت٘، ٜٚسؾٓ٘ بٝسٜ٘ 

 سٌ ّٛت؟! 

. بٌ ظٚدًا .. ٫..َع ايٓػا٤ نًٗٔ: ٫.قطر دابٕٛ 

 . .. بٌ ظٚدًا ٚأبًا..ٚأبًا.

 .قطخت ٚا٫ْؿعاٍ ٍٜٗعٖا ٖعًا: إشٕ اضؾهٔ ايعؿام..

. .ٚاطًي ا٭ظٚاز، ؼٌٝ غعٝسات، ٚتػعسٕ ا٭١َ نًٗا.

أ٫ٚزنٔ غعسا٤، ٚأظٚادهٔ غعسا٤، ٚأًْ غعٝسات، ٚاؿٝا٠ 

 نًٗا ْعِٝ َٚػٍط٠. 

. .ٗا، ثِ خطدت ٚاختؿت.ٖبطت بػطع١ َٔ طاٚيت 

. غاَٛضا ضَع اؿط١ٜ .. غاَٛضا..ٚايٓػا٤ نًٗٔ ٜكطخٔ: غاَٛضا.

بهٌ ست٢ ابتًت ثٝابٗٔ. أغطع دابٕٛ ٜطٜس  .. غاَٛضا...غاَٛضا.

. يهٓٗٔ ْٝعًا ضأٜٓ٘، ابتػُٔ ٚقًٔ: ٫ؾو .إٔ ىؿٞ زَٛع٘.

 أْٗا زَٛع ايتُاغٝح.
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نإ اؾُٝع َػطٚضٜٔ ٗ سؿ١ً ظٚاز غْٛسا إ٫ 

غاَٛضا... ناْت ايعا٬َت ٜتشًكٔ سٛهلا ٜػأيٓٗا عٔ نٌ 

 .إْٗٔ وببٓٗا، ٚايهجريات َٓٗٔ قس يبػٔ َجٌ يباغٗا.. .ؾ٤ٞ..

.. .. ٚغعٝسًا َٔ سٛهلا.نإ ايؿٝذ بٝتإ غعٝسًا بابٓت٘ غاَٛضا.

. غأٍ ابٓت٘ أَاّ اؿانطٜٔ نًِٗ: َا .اي٘ ؾهط٠.خططت ع٢ً ب

ضأٜو ٜا غاَٛضا إٔ أْؿ٧ َع دابٕٛ ْع١ٝ امسٗا: "ْع١ٝ 

أْكاض إطأ٠" ْكّٛ بٓؿط ايهتب اييت تسعٛ إٍ إقٓاع ايطداٍ 

.. قؿل ايٓػا٤ نًٗٔ، ٚأعًٔ دابٕٛ قبٛي٘ .ٚايٓػا٤ بأؾهاضنٔ

ناْت يًؿهط٠، ناْت غاَٛضا تبسٟ ؾطسٗا، ٚغطٚضٖا، يهٓٗا 

.. اْتٗت اؿؿ١ً، ٚٚظعت غْٛسا نتبًا ٖس١ٜ .تعٝـ قًكًا عُٝكًا

. تؿطح ؾٝٗا ْٛع اؿٝا٠ اييت تتُٓاٖا َع ظٚدٗا، ٚؾٝٗا .َٓٗا.

 ضأٟ دابٕٛ َا تتُٓاٙ ظٚد٘، َٚا ٜتُٓاٙ ٖٛ أٜهًا. 

عاْكت غْٛسا غاَٛضا، ٚقٍبًت ٜس أبٝٗا بٝتإ، ٚضاست 

. قاؾح دابٕٛ أباٖا، ... ئ تطاٖا بعس ايّٝٛ إ٫ ق٬ًًٝ.تبهٞ.

. ابتػُت َٔ َٛقؿ٘، ٚغٍطت .يهٓ٘ َا دط٩ إٔ ّس إيٝٗا ٜسٙ.

 . .أؾس ايػطٚض ب٘.
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. .ضنب أبٖٛا إٍ داْبٗا، ٚقازتٗا غٝاضتٗا مٛ بٝتٗا.

.. ْٛط إيٝٗا بسٖؿ١ .ُٖػت ي٘: أضدٛى ٫ تػهب َين ٜا أبٞ

ٚقاٍ: أغهب َٓو ٜا غاَٛضا؟! ٚاهلل يٛ طًبت ضٚسٞ 

ٍٛيت سٝاتٞ إٍ ْعِٝ َا تكسَٝٓ٘ يٞ َٔ ٭عطٝتو، إ ْو قس س

سٓإ ٚض١ٓ ٚاٖتُاّ. زَعت عٝٓاٖا ٚقايت: امسع َاشا دط٣ 

٭َٞ، ؾًُا سهت ي٘ قاٍ هلا: قس داظاٖا اهلل دعا٤ َا عًُت 

ؾٝٓا ٜا غاَٛضا: ططزتو َٔ زاض اؿها١ْ، ؾُططزت َٓٗا، 

 ٚاغتكبت أَٛايٞ، ؾاغتكب ايٓاؽ أَٛاهلا، ٚقس عاْٝت َا مل

 تعإ َٓ٘ ٖٞ ست٢ اٯٕ: يكس ؾطزتين ؾكطت أْاّ ٗ ايططقات. 

أٚقؿت غاَٛضا غٝاضتٗا بٗس٤ٚ، ثِ ايتؿتت إٍ أبٝٗا، 

. ٌٖ تٛاؾل إٔ ْعٚض أَٞ ٗ بٝتٓا .ٚقايت ي٘: أضدٛى ٜا أبٞ.

. ٖٝا .ايكسِٜ. تطزز بٝتإ ق٬ًًٝ ثِ قاٍ: نُا تطٜسٜٔ ٜا غاَٛضا.

 سب١ َٗس٨ يٮعكاب ست٢ إٍ بٝتٓا ايكسِٜ يهٔ أضدٛى أعطين

٫ أقاب بػهت١ قًب١ٝ سٌ أزخً٘، ٚسٌ أضاٖا تعٌُ خاز١َ 

 يعؿٝكٗا إًعٕٛ. 

ٚق٬ إٍ بٝت أبٝٗا ايكسِٜ، ناْت إٛغٝكا ايطاقك١ 

تكسح، ٚايهشهات ُٮ ٖس٤ٚ ايًٌٝ. ضْت اؾطؽ ضًْٝٓا 

َتتابعًا، ؾػُعت بعس قًٌٝ َٔ ٜكرتب، ثِ ؾتح ايباب، ٚٚٗط 

٘ مث٬ً، ٫ ٜهاز ٜػتطٝع اؿسٜح، ضأ٣ غاَٛضا َػٝٛ أْسضٜ
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ٚأباٖا بٝتإ، ؾكاٍ: تطٜسإ ض١ٜ٩ غاْٝت؟ قس تطنت ٖصا ايبٝت 

َٓص ؾٗط، ٫ٚ أزضٟ أٜٔ شٖبت بعس إٔ باعتين ْٝع َا ٗ 

.. بهت غاَٛضا ٚزَعت عٝٓا ... تؿه٬.ايبٝت َٔ أؾٝا٤. تؿه٬

 أبٝٗا، ٚعازا إٍ غٝاضتٗا، ٚضدعا إٍ بٝتُٗا. 

أٜٔ شٖبا؟ ؾًُا زخ٬  .ًُٝٗا..ت ٖاَْٛٝ٘ قًك١ عناْ

 أَططتُٗا بأيـ غ٪اٍ، يهٓٗا قُتت سٌ ضأتُٗا سعٌٜٓ. 

بهت َعُٗا سٌ عًُت َا دط٣ يػاْٝت ا٭ّ، يهٓٗا 

. ؾُا .قايت: غٓبشح عٓٗا ٜا غاَٛضا، ْٚأتٞ بٗا إٍ ٖٓا.

ضأٜو؟! ابتػُت غاَٛضا َٔ خ٬ٍ زَٛعٗا، ثِ اػ٘ اؾُٝع 

 ِٗ قعٌْٚ. إٍ أغٍطت
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عذب دابٕٛ سٌ اغتأشْت غْٛسا إٔ ٜػُح هلا 

. غأهلا: ايجًر .َػازض٠ ايبٝت ٗ ُاّ ايػاع١ اؿاز١ٜ عؿط٠.

نًِٗ ْا٥ُٕٛ، إٍ أٜٔ ٜا غْٛسا؟! أدابت٘: ٜٗطٌ، ٚايٓاؽ 

أشنط أْين قس اؾرتطت عًٝو سٌ ايعٚاز إٔ أغازض ايبٝت 

.. .ُٖؼ: ٖصا سل .ٕتابع١ عًُٞ َع غاَٛضا ٗ أٟ ٚقت أؾا٤..

. غتعًِ .يهٔ َاشا تعًُٔ ٗ ٖصا ايٛقت؟ أدابت٘: غتعًِ غسًا.

  .. ضنبت غٝاضتٗا ٚاْطًكت...نٌ ؾ٤ٞ.

ضٜٓٝ٘ سٌ ضأت ث٬ث١ أؾباح  عذبت نٓاغ١ ايؿاضع

تكرتب َٓٗا، ناْت تسؾع عطب١ ايكُا١َ أَاَٗا بكعٛب١ ؾٛم 

.. ثِ تبٝٓت إٔ ايكازَات إيٝٗا َٔ .أضض ايؿاضع ا٤ًُٕٛ بايجًر

ايٓػا٤، تٓاٚيت َٓٗا إسس٣ ايج٬خ عطبتٗا، ٚٚقؿت أَاَٗا 

. .غاَٛضا تػأهلا: نِ عُطى ٜا غٝستٞ؟ أدابتٗا: غتٕٛ عاًَا.

. غأيتٗا: .ا أبٝض َهٔ ايجًر ايصٟ ٜٓسف ؾٛقٗا.نإ ؾعطٖ

. ثِ .نُٔ ٜسؾعٕٛ يو؟ أدابت: أضبعُا١٥ ؾطْو نٌ ؾٗط.

.. ؾأْا .تابعت: إْ٘ أدط قًٌٝ ٜا ابٓيت، يهٓين َهطط٠ إٍ ايعٌُ

أزؾع أدط غطؾ١ َؿطٚؾ١، ٚأستاز إٍ عس٠ أز١ٜٚ. ُٖػت 

. ٚهب إٔ ٜطتؿع ست٢ .غاَٛضا: ع٢ً نٌ ساٍ أدطى قًٌٝ.
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.. ٚنِ غاع١ تعًٌُ؟ أدابتٗا: َٔ ايػابع١ .يو سٝا٠ طٝب١ ٜٛؾط

ُٖػت: أٟ اثٓيت عؿط٠ غاع١،  .َػا٤ ست٢ ايػابع١ قباسًا..

ٖصا كٝـ، ٚنِ ٚيسًا يو؟ أدابت: تطنين ظٚدٞ َٓص ٔػ١ 

عؿط٠ عاًَا، سٌ أقاب دػُٞ اهلطّ، نُا تطٜٓين، نٓت 

غريٟ  .. يهِٓٗ ؼٛيٛا إٍ.١ًْٝ ٗ قباٟ، ٚايعؿام نجريٕٚ

. أَا أ٫ٚزٟ ؾكس آشٜتِٗ ٚآشاِٖ .عٓسَا نربت، ٚنصيو ظٚدٞ.

.. ... ضَٝت طؿًٌ ٗ أٍٚ سٝاتٞ.أبِٖٛ يًتدًل َٔ ْؿكاتِٗ

ؾتشٛيٛا إٍ يكٝطٌ، أَا َٔ بكٛا َعٞ َٚع ظٚدٞ ؾهاْٛا 

ث٬ث١، بعس إٔ غازضٚا ايبٝت ناْت أتعػِٗ ايبٓت، ٭ْٗا ناْت 

يؿاق١، ناقت شضعًا نعٝؿ١ اؾػِ، ؾًِ ؼتٌُ ا٭عُاٍ ا

. أَا ايٛيسإ، ؾٛاسس .. ٫ٚ أعطف أٜٔ قربٖا..باؿٝا٠ ؾاْتشطت.

َِٓٗ أقبح طٝاضًا، ٚايجاْٞ قاسب َعضع١، إُْٗا ٜكسَإ يٞ 

.. يصيو ؾأْا .. يهٔ َاشا تٓؿعين ٖساٜاِٖ.اهلساٜا ٗ عٝس ا٭ّ.

َهطط٠ يًعٌُ. غأيتٗا: ٚإشا اْكطعت عٔ عًُو بػبب َطض 

طعُو ٚىسَو؟ تٓٗست ٚأدابتٗا: يصيو أ٢ُٓ . ؾُٔ ٜ.َج٬ً.

. .إٔ أَٛت عازخ قطاض أٚ غٝاض٠، ٭ْين ٫ أًَو أٟ ٚؾط َايٞ.

ٚاٯٕ اعصضاْٞ، أضٜس إٔ أتابع عًُٞ ست٢ ٫ ٜعاقبْٛٞ! قايت 

 هلا غاَٛضا: أ٫ تطٜٔ إٔ غْٛسا تكّٛ بعًُو ست٢ ٫ ْعطًو. 
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. أضدٛنِ .ٖتؿت إطأ٠: غْٛسا؟! ظ١ًَٝ غاَٛضا. 

. إٕ .. قٛيٛا هلا إٕ قًٛبٓا َعو..ًٓٛا يٞ غ٬ًَا يػاَٛضا.ا

. تٓاٚيت .. نًٓا ْت٢ُٓ إٔ ْػري ع٢ً زضبو..أعُايو ضا٥ع١.

ٖاَْٛٝ٘ ايعطب١، ٚاقرتبت غْٛسا َٔ ايعذٛظ، ٚتابعت 

ايعذٛظ: يٛ نٓت أًَا ٜا غْٛسا ٚظٚد١ ٚنإ اجملتُع ٫ ٜطن٢ 

٠ اتكا٫ً دٓػًٝا بايعاؾكات أٟ ٫ ٜطن٢ إٔ ٜتكٌ ايطدٌ بإطأ

إ٫ َٔ خ٬ٍ ايعٚاز يهٓت اٯٕ أْعِ بعسز َٔ ا٭٫ٚز، ٚظٚز 

ؾطٜـ، َٚاٍ ٚؾري، ٚضاس١ ع١ُٝٛ، ٚنُا تكٍٛ غاَٛضا: 

.. يٛ .. آٙ َا أقػ٢ ٖصا اجملتُع.يٛدست َٔ ٜسؾٓين إشا َت.

ضأٜت غاَٛضا يكًت هلا: هب إٔ تطاييب بكتٌ ايعاؾل 

.. .ا ٖصا ٜصعإ ا٭١َ نًٗاٚايعاؾك١، ايعاٌْ، ٭ُْٗا بعًُُٗ

ٜكت٬ٕ ايطؿٌ ٚايعٚز ٚا٫بٔ ٚايبٓت، ُٖػت غْٛسا: يكس 

. ... قطخت: أْت غاَٛضا..ٚقٌ ن٬َو يػاَٛضا ٜا أَاٙ

 . .ٖذُت ع٢ً غاَٛضا ٚعاْكتٗا ٚبهت.

غأيتٗا غاَٛضا: إٕ قًٓا يو انطبٞ عٔ ايعٌُ 

يتشكًٞ ع٢ً أدط َٓاغب، ٚضعا١ٜ َٓاغب١، ؾٌٗ تكبًٌ؟ 

أقٍٛ يو اؿل، يٛ أَطتين ٜا غاَٛضا إٔ أٌٓ ايػ٬ح  ٖتؿت:

َا  .يًكها٤ ع٢ً اجملطٌَ ايصٜٔ ٜػشكٕٛ ْػا٤ْا، يؿعًت..

 . .أس٢ً إٛت ٗ غبٌٝ ضؾع ايًِٛ عٔ نٛاٌٖ ايعادعٜٔ.
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ٚزعت ايج٬خ ايعذٛظ، ٚبكٌ طٛاٍ ايًٌٝ ٜتٓكًٔ َٔ 

 . ٚنصيو ؾعًت َا١٥ فُٛع١ أخط٣ ٗ أما٤.عا١ًَ إٍ عا١ًَ.

 إس١ٜٓ. 

 ٚخ٬ٍ أغبٛع ناٌَ أسكٌ ايٓتا٥ر ؾهاْت نُا ًٜٞ: 

َعِٛ ايعا٬َت ٗ ا٭عُاٍ ايؿاق١ قبٝشات، أٚ  -

 . .يكٝطات، أٚ َػٓات.

 َتٛغ٘ غاعات ايعٌُ ٖٛ ث٬خ عؿط٠ غاع١.  -

َٚتٛغ٘ ا٭دٛض زٕٚ اؿس ا٭ز٢ْ َٔ اؿٝا٠  -

 .. .إعكٛي١

ايبٝت َعِٛ ٖصٙ اؿا٫ت ْابع١ َٔ عسّ ٚدٛز  -

إػتكط ايكا٥ِ ع٢ً ايعٚاز ايسا٥ِ، ٫ْعساّ ايتهاؾٌ بٌ أبٓا٤ 

 ا٭غط٠ ايٛاسس٠. 

اجملتُع ٜعٜس َٔ سس٠ عصاب ايٓاؽ باغتػ٬ٍ ساد١  -

 احملتادات. 

ْٝع ايعا٬َت ع٢ً اغتعساز يًكٝاّ َٛاٖطات  -

 . .ٚإنطابات أٚ أ١ٜ ٚغ١ًٝ أخط٣ يًشكٍٛ ع٢ً سكٛقٗٔ.

يٓبص أغًٛب إعاؾط٠  ْٚٝعٗٔ ع٢ً اغتعساز -

. ٜٚتٌُٓ غٔ تؿطٜع .إشا أْع ا٭خطٜات عًٝٗا. .بايعؿل..

 .. .ٜعاقب ايعٚز ايعاْٞ عكٛبات قاغ١ٝ دسًا
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نطبت غاَٛضا ايطاٚي١ بٝسٖا ٚقايت: ايٛنع َٓاغب، 

. ست٢ ْكٌ إٍ .غٓػًو أغايٝب َتسضد١ يًُطايب١ عكٛقٓا.

 أعِٛ زضدات ايعٓـ إٕ انططضْا يصيو. 

ْسا ٚقايت: إٕ ٖصا ايعٌُ وتاز إٍ ٚقؿت غٛ

 . .َتؿطغات.

غأيت ٖاَْٛٝ٘: َٚٔ أٜٔ ٜأتٌ بإاٍ ست٢ ٜعؿٔ سٝا٠ 

 نط١ّ؟! 

أدابت غْٛسا: ْكـ ضاتيب يهِ. قاطعتٗا غاَٛضا: 

ٖصا يٝؼ س٬ً؟ هب إٔ ْٓؿ٧ ْع١ٝ تٓتػب إيٝٗا ايٓػا٤ 

نًٗٔ، ٚتسؾع نٌ ٚاسس٠ َٓٗٔ اؾرتانًا ؾٗطًٜا، َٚٔ ٖصا 

 اى ْؿطؽ َٔ ًٜعَٔ يسخٍٛ ايكطاع. ا٫ؾرت

  ..يٓػا٤.ٖتؿت غْٛسا: ْػُٝٗا ْع١ٝ ؼطٜط ا

قايت غاَٛضا: اغِ عِٛٝ، يهٓٓا ٫ ْطٜس إٔ مطض 

 ايٓػا٤ ؾك٘، إْٓا ْطٜس إٔ ْهطَٗٔ!! 

 . .قايت ٖاَْٛٝ٘: احملطضات إهطَات.

 . .ٚاؾكت ايج٬خ ُٖٚػت غاَٛضا: اغِ عِٛٝ.
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اَتٮت دسضإ إعاٌَ ٚايؿٛاضع َٓؿٛضات تكٍٛ: 

غاَٛضا تسعٛنِ ي٬ْتػاب إٍ ؾطٚع "احملطضات إهطَات" 

ٚأّ  يتشكٝل ا٭ٖساف اييت تهؿٌ يًُطأ٠ سٝا٠ نط١ّ ناب١ٓ ٚأخت

 عا١ًَ أٚ غري عا١ًَ. 

تًكت ايؿطٚع عؿطٜٔ أيـ طًب زؾع١ ٚاسس٠، َٚعٗا 

 .. .َا١٥ أيـ ؾطْو نطغِ اْتػاب

. َٔ تتؿطؽ؟! .قاست غاَٛضا: بسأ ايعٌُ اؾسٟ.

قشٔ ْٝعًا: غاَٛضا. ٚأنًُت غاَٛضا: ٚغْٛسا ٖٚاَْٛٝ٘. 

ْٚؿطؽ دابٕٛ إلْؿا٤ ْع١ٝ "أْكاض إطأ٠" ٜٚعٌُ َع٘ أبٞ زٕٚ 

، ْٚؿطؽ ٗ نٌ ؾطع قا٥ستٌ، ٖٝا إٍ اختٝاض ايكا٥سات. أدط

ٚنًٗٔ هب إٔ ًٜبػٔ ايبٓطاٍ، أٚ ثٝابًا غاتط٠ َٓاغب١، تعبريًا 

عٔ اعتعاظٖٔ بأْؿػٗٔ، ٚأْٗٔ ئ ٜبشٔ يًطداٍ إٔ ٜٓٛطٚا 

 إيٝٗٔ، هب إٔ ٫ ٜطٖٚٔ إ٫ نعٚدات. 

غأيت غْٛسا: ٕٚاشا ٫ تًبؼ ْػا٤ اؾُع١ٝ نًٗٔ 

 .. .دابت غاَٛضا: ْرتى شيو ٫قتٓاعٗٔايبٓطاٍ؟! أ

مل تبل اَطأ٠ تٓتػب إٍ ْع١ٝ احملطضات إهطَات إ٫ 

ٚاؾكت ع٢ً يبؼ ايبٓطاٍ، ؾأَطت غاَٛضا بإْؿا٤ ٚضؾات 



118 

 

ـٝاط١ ايبٓاطٌٝ ايٓػا١ٝ٥ ايؿهؿان١ ٗ ْٝع ايؿطٚع يتكسّٗا 

 يًعهٛات بجُٔ ايتهًؿ١. 

ايػاتط ؾٛد٧ ايطداٍ نًِٗ بٛاٖط٠ اْتؿاض ايبٓطاٍ 

ايؿهؿاض بٌ ايعا٬َت. ٚمل ٜعس َػٝٛ أْسضٜ٘ ٜػتطٝع ايكرب، 

ؾذُٝع عا٬َت َؿؿاٙ قس يبػٔ ايبٓطاٍ، ْٚٝعٗٔ ٜطؾهٔ 

 .ايػٗط َع٘، ٚست٢ دابٕٛ ضاح ٜ٪ٜسٖٔ ٜٚساؾع عٔ غًٛنٗٔ..

تػا٤ٍ: ايٌٜٛ يػاَٛضا، أتطٜس إٔ تؿطض ع٢ً ايطداٍ َٛاقؿٗا. 

ايطداٍ إٔ ًْٗٛ َع َٔ ٖصا ٫ ّهٔ ثِ إْٓا ئ ْػتطٝع مٔ 

. .ْؿا٤ َٔ ايٓػا٤، غٓٓشكط ٗ ظٚد١ ٚاسس٠؟ ٖصا ٫ ٜطام.

هب إٔ ٜتشطى ايطداٍ، زخًت غْٛسا، مل ُس ٜسٖا 

يًُكاؾش١. أؾاضت إيٝ٘ قباح اـري ٜا َػٝٛ أْسضٜ٘، ابتػِ هلا 

ابتػا١َ قؿطا٤ ؾكسَت ي٘ ٚضق١، قطأٖا ٚقطر: ٕٚاشا ترتنٌ 

غاخط٠: ست٢ أتٝح يو إٔ ؽتاض ايعٌُ ٜا غْٛسا؟! أدابت٘ 

ٍٞ إٔ أهلٛ  غهطتري٠ تًٗٛ بٗا. قطر بٗا: ٌٖٚ سطاّ عً

 .بايٓػا٤؟! أدابت٘: قس تٛنع ًَٜٛا ٗ ايػذٔ ٭ْو يل..

.. ٚزٚض اؿها١ْ، نُا .ؾٛد٧ بٗا، تابعت ٖٞ: تػطم ايبٝٛت

.. ؾشب ٚدٗ٘، ٚقطر بٗا: اخطدٞ .تػطم أعطاض ايٓػا٤

. أدابت٘ .دابٕٛ َططٚز. . أْت َططٚز٠، ٚظٚدو.َٔ ٖٓا.

بٗس٤ٚ: يٛ قطأت ٖصٙ ايٛضق١ دٝسًا يعطؾت أْٓا قسَٓا اغتكايتٓا 
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. دًؼ َػٝٛ أْسضٜ٘ ٜؿهط نٝـ ٜكاّٚ أؾهاض .. ٚخطدت..َعًا.

.. بُٝٓا أغطعت ٖٞ إٍ إؿؿ٢. ُٖػت .غْٛسا ٚ غاَٛضا

. .ؾأغطعٔ ايعا١ًَ ُٖٚػت ٗ أشٕ عؿط َٔ ايعا٬َت. .يعا١ًَ..

. ٚبعس .ت، ُٖٚػت ٗ آشإ ايعا٬َت نًٗٔ.ؾأغطعت ايعا٬َ

ضبع غاع١ استؿست ايعا٬َت نًٗٔ أَاّ غطؾ١ أْسضٜ٘: عذب 

يٮَط، ٚقؿت غْٛسا ع٢ً طاٚي١ ٚقطخت: أًْ فطَات إٕ 

 ضنًٝ با٭دٛض ايك١ًًٝ اييت تأخصْٚٗا َٔ َػٝٛ أْسضٜ٘. 

 . .أًْ فطَات سٌ تطنٌ بٗصا ايٛقت ايطٌٜٛ يًعٌُ.

 .. .إٕ ضنًٝ إٔ ًٜعب ايطداٍ بهٔ أًْ فطَات

أًْ فطَات إٕ نؿؿً يًطداٍ أدػاَهٔ يٝتُتعٛا 

 . .بٗا.

أٚ ظٚدات  .أقٍٛ يهٔ: إَا إٔ تهٔ فطَات..

. قؿكٔ هلا، بُٝٓا ناْت تػطع خاضد١ َٔ إؿؿ٢ َع .ؾطٜؿات.

 . ... ٚأغطعت ايعا٬َت إٍ أعُاهلٔ..ظٚدٗا دابٕٛ

.. إْ٘ اخرتع .قػاّ إؿؿ٢٭ٍٚ َط٠ ٜتؿكس َػٝٛ أْسضٜ٘ أ

 .. .ٖصٙ اؿذ١ يري٣ عٔ قطب عا٬َت َؿؿاٙ

اقرتب َٔ ٚاسس٠ تهٟٛ ايجٝاب ٗ غطؾ١: ٍَس هلا ٜسٙ 

. .. يهٓٗا، تطززت ثِ َست ي٘ ٜسٖا ٚغشبتٗا بػطع١..َكاؾشًا.

.. ٚتابع ... ابتػُت ي٘.قاٍ هلا: أْت َاٖط٠ ٗ عًُو ٜا ٖاَْٛٝ٘
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دٗٗا، ٚضاست تكٍٛ: أْت . انؿٗط ٚ.ٖٛ: نُا أْو ١ًْٝ.

١ًْٝ، أْت س٠ًٛ، ٕاشا تًبػٌ ٖصا ايبٓطاٍ، اخًعٝ٘، تعايٞ 

ٚتطقكٌ ع٢ً أٌْ . اـُط إعتل.. .. غتؿطبٌ.اغٗطٟ َعٞ

. ٚتتكٛض إٔ أشٖب َعو ٭ٌٓ َٓو يكٝطًا، .أْػاّ ايسْٝا.

يتططزْٞ َع٘ إٕ طايبتو عكٛق٘. نإ َػٝٛ أْسضٜ٘ ٜػطع خاضدًا 

 . .تػا١َ ا٫ْتكاض.ٖٚٞ تبتػِ اب

عٍسٍ َٔ ٖٓساَ٘، ٚؾطب سب١ َٗس٨ يٮعكاب، 

. ٚدس عذٛظًا، اقرتب َٓٗا، ؾٛقؿت اسرتاًَا .ٚزخٌ غطؾ١ ثا١ْٝ.

. ُٖؼ هلا: أْت .. ناْت تعب٧ ظدادات ا٭طؿاٍ باؿًٝب..ي٘.

. ... ؾأدابت٘: يهٔ عًُٞ َتعب دسًا..َاٖط٠ ٜا َساّ غٛإ

. .تعطْٛٗا يٞ ق١ًًٝ.ٚا٭دٛض اييت  .ٚٚقت ايعٌُ طٌٜٛ..

غهب، ٚساٍٚ اـطٚز يهٓ٘ عاز إيٝٗا َػطعًا ٚقاٍ: ٌٖ 

. ؾكاطعٗا: .يسٜو أ١َٝٓ؟ أدابت٘: أ٢ُٓ إٔ أدس ضد٬ً َٓاغبًا.

.. ايتؿتت إيٝ٘ بػهب ... تعايٞ اغٗطٟ عٓسٟ اي١ًًٝ.سػًٓا

ُٖٚػٔ ي٘: ٭ضقل َعو ع٢ً أْػاّ إٛغٝك٢، ٚتؿطبين 

.. .. أٚ ابًٓا ٜتًُٝا.٭ٌٓ أْا يكٝطًا. ... تؿعٌ َا تطٜس...اـُط، ثِ

.. يهٔ َػٝٛ أْسضٜ٘ مل ٜهٔ ٗ .أيٝؼ نصيو ٜا َػٝٛ أْسضٜ٘

. نإ ٜسخٌ غطؾ١ ثايج١ .ايػطؾ١، يكس غازضٖا َٓص ابتسأت ن٬َٗا.

ؾٝٗا غت عا٬َت ٜػػًٔ ايجٝاب، ْٛطٕ إيٝ٘ نًٗٔ سٝت 
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رتب يهٓ٘ اق ... ٚضؾعٓٗا، ناز ٜعٛز..... ٚؾسزٕ بٓاطًٝٗٔ.زخٌ

َٓٗٔ ٚقاٍ: إٕ بٓاطًٝهٔ ١ًْٝ، ٖتؿت ٚاسس٠: ٚئ نًعٗا 

. أدابت ثا١ْٝ: .. قطر: َٚٔ أٜٔ تأتٌ با٭ظٚاز؟..إ٫ يعٚز.

. .إشا ضؾض ايٓػا٤ ايعؿام، ؾػٛف ٜكبح ايطداٍ أظٚادًا.

 ٚتابعت ثايج١: نِ أ٢ُٓ إٔ تتعٚز ٜا َػٝٛ أْسضٜ٘، يتذس ٗ

 .سؾ٧ يو غطٜطى... ٚت.بٝتو اَطأ٠ ١ًْٝ ت٧ٝٗ يو بٝتو.

. غتعٝـ سٝا٠ غعٝس٠ .ٚتػػٌ يو ثٝابو، ٚتًس يو ٚيسًا ؼب٘.

 .. .٫ؾو

ٚقايت ضابع١: يٝؼ ٕػٝٛ أْسضٜ٘ اٯٕ ٚيس وٌُ امس٘، 

. اقرتبت اـاَػ١ َٔ َػٝٛ أْسضٜ٘ .ٜٚكبح ٚظٜطًا أٚ َسٜطًا نبريًا.

ٚناْت عذٛظًا مشطا٤ ُٖٚػت ي٘: ئ ػس ٗ ٖصٙ ايػطؾ١ 

.. .أْسضٜ٘، نًٗٔ ٜطزٕ أظٚادًا، ٚأْا نصيو عؿٝك١ ٜا َػٝٛ

. قطخت .. بُٝٓا ناْت ايٓػا٤ ٜهشهٔ..ٚخطز ناهلاضب.

.. ... ؾأدبٓٗا قاضخات: ؼٝا غاَٛضا.ايعذٛظ ؼٝا غاَٛضا

 .. ؾكطخٓا: ابًٓا ٫ يكٝطًا...قطخت: ظٚدًا ٫ عؿٝكًا.

. .. ؾُػاظي١، ؾػٗط٠، ؾعصاب يًٓػا٤..قطخت: َكاؾش١.

 .. قطخت: أدػازْا ٜطاٖا.ئ ٜطاٖا ايطداٍقطخٔ: أدػازْا 

 ... غاَٛضا...ٚقطخٔ نًٗٔ عُاؽ نبري: غاَٛضا ...ا٭ظٚاز

 .. .غاَٛضا
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ؾٛد٦ت ْٝع ايعا٬َت ٗ َؿؿ٢ أْسضٜ٘ عٓس اْتٗا٤ 

.. .ايعٌُ بب٬ؽ ًَكل ع٢ً ْٝع يٛسات اإلع٬ْات ٗ إؿؿ٢

ايبٓطاٍ َٔ ػُٗطٕ يٝكطأْ٘ إشا َهتٛب ؾٝ٘: ّٓع َٓعًا باتًا يبؼ 

.. ٚوس َٓٓت .. ٭ْ٘ ٜعطقٌ ا٭عُاٍ.قبٌ ايعا٬َت ٗ إؿؿ٢.

  .. ٚنٌ َٔ تًبؼ بٓطا٫ً تؿكٌ َٔ عًُٗا...ْؿاٙ ايعا٬َت.

أقٝبت ايعا٬َت نًٗٔ بايطعب ٚضاست بعض  

ايعا٬َت ايًٛاتٞ مل ًٜبػٔ بٓطا٫ً ٜكًٔ ٕٔ ًٜبػٓ٘: أمل ْكٌ 

ًبؼ بٓطا٫ً: غأخًع يهٔ ٫ تًبػٔ ايبٓطاٍ؟! ُٖػت ٚاسس٠ ت

 . .. ئ أدس ع٬ًُ إٕ ؾكًْٛٞ َٔ إؿؿ٢..بٓطايٞ غسًا.

 . .ٚٗ بٝت غاَٛضا ناْت ا٭َٛض تبشح ظس١ٜ ع١ُٝٛ.

 ُٖػت غاَٛضا: نِ عسز ايعا٬َت ٗ َؿؿ٢ أْسضٜ٘؟  

 أدابت غْٛسا: َا١٥ عا١ًَ. 

قايت غاَٛضا عُاؽ: سػًٓا إٕ ؾكًٗٔ غٝهٕٛ ناضث١ 

ٔ ع٢ً اغتعاز يتٛٚٝؿٗٔ نًٗٔ إٕ ع٢ً َؿؿ٢ أْسضٜ٘ ٚم

 . .ؾكًٔ، بطٚاتب أؾهٌ َٔ ضٚاتبٗٔ.

. ايٛقت َٓاغب، ٚإهإ َٓاغب، .غٓبسأ َعطن١ ضا٥ع١.

. عذبت غٛإ عٓسَا ضأت عاًَتٌ تسخ٬ٕ .ٖٝا إٍ إؿؿ٢.

ٚٚٓت إٔ َػٝٛ أْسضٜ٘ قس  .. خاؾت...عًٝٗا عٓس َٓتكـ ايًٌٝ.
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ْٗا قايت عٓسَا قطأت . ٭.أضغًُٗا إلب٬غٗا بكطاض ايؿكٌ.

 .. .اإلع٬ٕ: ئ أخًع بٓطايٞ ٚيٛ ؾكًْٛٞ

.. يهٓٗا .. تطٜس إٔ تؿعٌ ْٛض ايػطؾ١.ْٗهت َٔ غطٜطٖا.

. ايتؿتت إيٝٗا .. أْا غاَٛضا... ٜا غٛإ... ٫..مسعت: ٫.

ٖٚذُت عًٝٗا تهُٗا إٍ قسضٖا قايت هلا: ْطٜس إٔ ْط٣ 

٘ ؾػٛف ْؿػًٗا . َٔ ؾكًٗا أْسضٜ.ْٝع ايعا٬َت ٗ غطؾٗٔ.

. إٕ لشٓا ٗ ٖصٙ إعطن١ ؾػٛف ْطايب بعٜاز٠ ا٭دٛض .مٔ.

 . .ٚتكًٌٝ أٚقات ايعٌُ.

 . .نازت غٛإ تكطر َٔ ايؿطس١.

 . .مل تبل عا١ًَ إ٫ ٚقس عطؾت َاشا غتؿعٌ قباح ايػس.
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.. نإ عًٝ٘ إٔ ٜصٖب .مل ٜػتطع َػٝٛ أْسضٜ٘ إٔ ٜٓاّ

 إٍ إؿؿ٢ ٗ ايػاع١ ايطابع١ قباسًا يرياقب تٓؿٝص أٚاَطٙ. 

. .. ايعا٬َت نًٗٔ ْا٥ُات..زخٌ إؿؿ٢ ؾًِ هس أسسًا.

. .باب٘.ضاح ٜتبدرت ٗ إُاؾٞ، اقرتب َٔ إطعِ ٚٚقـ عٓس 

  ... ؾأضغًٔ َٔ ىرب ايعا٬َت نًٗٔ...ضأت٘ غٛإ

تكسَت مٛ إطعِ َع ٔؼ َٔ ظ٬َٝتٗا ًٜبػٔ 

. ثِ قطر سٌ .ْٛط إيٝٗٔ َػٝٛ أْسضٜ٘ بسٖؿ١. .ايبٓاطٌٝ..

. قايت غٛإ عس٠: .ٚقًٔ إٍ إطعِ: أًْ َؿك٫ٛت.

مل .. ... قطر بٗٔ: ٖٝا إٍ خاضز إؿؿ٢.. غٓرتى إؿؿ٢.سػًٓا.

. .ناز ايػٜٝ ٜكتً٘ سٌ اقرتبت أؾٛاز ايعا٬َت. .هبٓ٘ به١ًُ..

عسا بعض ايًٛاتٞ يبػٔ ثٝابًا  ..ضآٖٔ ْٝعًا ًٜبػٔ ايبٓاطٌٝ.

. أٚ .. ٖتؿٔ نًٗٔ: غٓرتى ايعٌُ..ط١ًٜٛ تكٌ إٍ ا٭ضض.

. تػا٤ٍ: َٔ غٝػٍٝط .. ناز َػٝٛ أْسضٜ٘ ٜٓٗاض..ْبك٢ بٓاطًٝٓا.

.. ٚيهٓ٘ .٬َ٘ت نًٗٔ ايعٌُ ؾٝإٕ تطنت ايعا أَٛض إؿؿ٢

. ايعا٬َت .أغطع إٍ اهلاتـ ٚقطر: غٝسٟ ض٥ٝؼ ايؿطط١.

. .عٓسٟ غٝرتنٔ إؿؿ٢، ٜعطنٔ أضٚاح إطن٢ يًدطط.
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. ٚبعسٖا بكًٌٝ ناْت غاَٛضا ٚغْٛسا .سهطت ايؿطط١.

 . .ٖٚاَْٛٝ٘ بٌ ايعا٬َت.

غاٍ ض٥ٝؼ ايؿطط١: نٝـ ترتنٔ ايعٌُ ٚتعطنٔ 

دطط؟! أدابت٘ غاَٛضا: إٕ َػٝٛ أْسضٜ٘ ٖٛ أضٚاح إطن٢ يً

.. قطأ ض٥ٝؼ ايؿطط١ ... اْٛط إٍ ٖصا اإلع٬ٕ.ايصٟ ططزٖٔ

. ثِ ايتؿت إٍ َػٝٛ أْسضٜ٘ ٚقاٍ ي٘: إٕ ايعا٬َت .اإلع٬ٕ.

.. قاست غٛإ: ٫ ْطٜس إٔ تهٕٛ .َكطات ع٢ً يبؼ ايبٓطاٍ

زْا . قشٔ ْٝعًا: أدػا.أدػازْا َٓٛطًا ٜتؿ٢ٗ بط٩ٜاٙ ايطداٍ.

. بٝٓتُا قاست .. عذب ض٥ٝؼ ايؿطط١..٭ظٚادٓا ؾك٘.

.. إْٗٔ ٜطايي بعٜاز٠ ا٭دٛض. .غاَٛضا: ضٚاتب ايعا٬َت ق١ًًٝ

. يػت عا١ًَ .قطر َػٝٛ أْسضٜ٘: اخطدٞ َٔ َؿؿاٟ.

.. ْطٜس أدٛضًا .. قطخت ايٓػا٤ نًٗٔ: غاَٛضا َعٓا.عٓسٟ.

ز ايػٜٝ ٜكتٌ . نا... ئ ْطدع إٍ ايعٌُ إ٫ بأدٛض عازي١..عازي١

َػٝٛ أْسضٜ٘ سٌ قاٍ ض٥ٝؼ ايؿطط١: يكس ؾتشت ٖصا ايباب 

.. .أٚ اقتتاٍ .مٔ َهًؿٕٛ بعسّ ٚقٛع ؾٛن٢.. .ع٢ً ْؿػو..

. قطخت غٛإ: يتصٖب .ٚعًٝو أْت إٔ تتؿاِٖ َع عا٬َتو.

 .. ٚا٫عتٓا٤ بإطن٢ ٚا٭طؿاٍ إٍ أعُاهلٔ...عا٬َت إطبذ.

 . .ايباقٝات ؾإٍ بٝٛتٗٔ. . أَا.ست٢ ٫ ٜكاب أسس بهطض.
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. بُٝٓا ناْت ايعا٬َت ٜػازضٕ .ابتػِ ض٥ٝؼ ايؿطط١.

. ٚقؿت غاَٛضا ٗ َطنع .إؿؿ٢، َٚػٝٛ أْسضٜ٘ ٜكتً٘ اؿعٕ.

"احملطضات إهطَات: ؽطب ٗ ْٛع عا٬َت َؿؿ٢ أْسضٜ٘ 

. ... ٚؼطٜطٖٔ َٔ ًِٚ ايطداٍ..ٖصٙ أٍٚ خط٠ٛ يتهطِٜ ايٓػا٤

.. قشٔ .ضا٥سات إطأ٠ ٗ ايػطب نً٘ انتي أمسا٤نٔ أًْ

  ... غاَٛضا..... غاَٛضا.ْٝعًا: غاَٛضا

. .تابعت غاَٛضا: ٌٖ تعطف نٌ ٚاسس٠ ٚادبٗا ايّٝٛ؟.

. قاست ٚاسس٠: أْا غأشٖب إٍ َؿؿ٢ .أدي ْٝعًا: ْعِ.

. يٓدرب .. ٚقاست أخط٣: ٚمٔ إٍ َؿؿ٢ ضٜٓإ..زٚؾإ.

 . .ايعا٬َت َا سسخ.

ٚغأتكٌ أْا َطنع احملطضات إهطَات ٚقاست غٛإ: 

 .. .نًٗا، ٚأخربٖٔ بإضغاٍ عؿط ؾطْهات عٔ نٌ عه٠ٛ

ٚقاست غْٛسا: أضدٛ أ٫ تصٖب أ١ٜ عا١ًَ إ٫ بعس إٔ 

ٍٞ.. ٭غًُٗا ضاتبٗا عٔ ايؿٗط إكبٌ نً٘  .. .ُط عً

 . ... ؼٝا غاَٛضا..بهٌ ْٝعًا ٚقشٔ: ؼٝا غاَٛضا

أٟ َطٜض دسٜس مل ٜػتطع َػٝٛ أْسضٜ٘ إزخاٍ 

. ... ٚؾطؽ إؿؿ٢.... ٚخ٬ٍ أغبٛع خطز إطن٢ نًٗٔ.ٕؿؿاٙ

 ؾرتنت ايعا٬َت عًُٗٔ ٚشٖي إٍ َطنع "احملطضات إهطَات". 
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نتي ع٢ً اؾسضإ نًٗا: َػٝٛ أْسضٜ٘ ٜطٜس عا٬َت ب٬ 

.. ْطؾض إٔ ْهٕٛ ... ٫ ٜطٜس عا٬َت ْؿٝطات َ٪زبات.بٓطاٍ

 . .ضات.. مٔ َهطَات قط.عؿٝكات.

.. بُٝٓا .نذت باضٜؼ نًٗا َا دط٣ ٗ َؿؿ٢ أْسضٜ٘

نإ ايطداٍ ٜكط٩ٕٚ بٝاًْا َٔ َػٝٛ دابٕٛ ٜكٍٛ: ٕاشا ْعطض 

إٕ َا  .طأ٠ يًُتع١؟! إْٗا نط١ّ َجًٓا..إطأ٠ يًُٗا١ْ؟! ٕاشا ْطٜس إ

دط٣ ٗ َؿؿ٢ أْسضٜ٘ ٖٛ بسا١ٜ خطري٠ تٗسز اجملتُع 

. ْٚرتى هلا .طأ٠ سكٛقٗا.هب إٔ ْعطٞ إ .با٫نططاب..

إٕ عا٬َت َػٝٛ أْسضٜ٘ قس  .نٞ تًبؼ َا تؿا٤.. ..سطٜتٗا.

إْٗٔ ٜطزٕ إٔ  .نطبٔ أضٚع ا٭َج١ً سٌ مل ًُٜٗٔ أٟ َطٜض..

 .. إْٗٔ ٫ ٜكبًٔ بعطض غٝكاْٗٔ ع٢ً أٟ ضدٌ...ٜعؿٔ بهطا١َ.

. نًٗٔ يكٝطات، .إْٗٔ ٜطزٕ ايطداٍ أظٚادًا ٫ عؿاقًا.

. ٜٚطزٕ أ٫ ٜهعٔ .ٚسٓإ ا٭ّ. .ا٭ب..قطَٚات َٔ ض١ٓ 

          . .يكطا٤ دسزًا.

- 24 -  

ؾٛد٧ ايٓاؽ نًِٗ َػٝٛ غٛؾإ ٜهتب ٗ إسس٣ 

 .ايكشـ: يٝٓتب٘ إػ٪ٚيٕٛ: إٕ فتُعٓا َٗسز غطط ضٖٝب..

. .. عًٝٓا إٔ ماضب ضأؽ ايؿت١ٓ..٫ ٜكسضٕ ايعٛاقب.ايٓػا٤ 

. غتٛقـ ا٭عُاٍ ْٝعٗا، غتػًل إكاحل نًٗا .غاَٛضا.
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. غٝعٝـ اجملتُع نً٘ ٗ ساي١ اْٗٝاض، غٝسَط ا٫قتكاز .أبٛابٗا.

 إٕ ُت ثٛض٠ ايٓػا٤. 

 اَتٮت ؾٛاضع باضٜؼ بإع٬ٕ ٜكٍٛ: 

 غاَٛضا تكٍٛ: 

ا ِٖ ايصٜٔ ٜسَطٕٚ ايصٜٔ وطَٕٛ إطأ٠ َٔ سكٛقٗ

 ا٭١َ. 

. ٚإطأ٠ ٫ تطٜس .. يكٝطًا أٚ ٜتًُٝا..ٜطٜسٕٚ ابًٓا ب٬ أب.

  .شيو..

. ٫ ظٚد١ َهط١َ، ٚإطأ٠ ٫ .ٜطٜسٕٚ عؿٝك١ ٜتًٕٗٛ بٗا.

 .. .تطٜس شيو

.. .ٜطٜسٕٚ يًُطأ٠ إٔ تعٌُ يٌٝ ْٗاض َكابٌ أدط قًٌٝ

 .. .ٖٚصا ًِٚ

ا ٜػتُتع ٜطٜسْٚٗا عاض١ٜ يٝػتُتعٛا َٓٛطٖا نُ

 اؾعاضٕٚ، ٖٚصا عاض ٚعبٛز١ٜ، ئ تكبًٗا إطأ٠. 

 . .. إٕ نًٓ نصيو ؾأعًٔ ضأٜهٔ..ٜا ْػا٤ ؾطْػا.

نذت ؾٛاضع ؾطْػا َٛاٖطات ايٓػا٤، ٚضاح ايبٛيٝؼ 

. بايعكٞ، ٚخطاطِٝ إٝاٙ، ٚايكٓابٌ .ٜؿطقٗٔ ضغًُا عٓٗٔ.

 . .إػ١ًٝ يًسَٛع.

 : نٔ ٜٗتؿٔ
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. ٚيػٓا عؿٝكات، .َهطَات.. مٔ .. غاَٛضا..غاَٛضا.

 . .. غاَٛضا..غاَٛضا.

انؿٗطت ايػُا٤ َػا٤ شيو ايّٝٛ، ٚأَططت ثًذًا، ثِ 

ٖبت عٛاقـ كٝؿ١، ٚؾأ ايٓاؽ إٍ بٝٛتِٗ، إ٫ ايهٓاغات 

 إػهٝٓات. 

زقت اَطأ٠ ع٢ً باب أسس َطانع إهطَات احملطضات 

.. ؾًُا ؾتشت هلا ض٥ٝػ١ إطنع ايباب قطخت: .ٖٚٞ تبهٞ

 . .ات ايٓػا٤ تكتًٗٔ ايعاقؿ١ ايجًذ١ٝ، إْٗٔ نٓاغات ايؿٛاضع.٦َ

 . .. ايٓذس٠..ايٓذس٠.

ناْت ايهٓاغات ٜتشًكٔ سٍٛ أْؿػٗٔ ٜتُػهٔ ٜسًا بٝس 

ست٢ ٫ تطَٝٗٔ ايعٛاقـ ايجًذ١ٝ، يهٔ ايربز إعفط نإ 

  .هُسٖٔ..

ناْت غاَٛضا َع ٦َات ْػا٤ ْعٝات إهطَات 

. نٔ وًُٗٔ . إؿاٗ إلغعاؾٗٔ.احملطضات ٜٓكًٔ ايٓػا٤ إٍ

.. نٔ ْٝعًا َػٓات .زاخٌ ايػٝاضات َٔ ايؿٛاضع قطع١ ٚاسس٠

 .. .ٜبًػٔ ايػتٌ

بهت غاَٛضا بعٓـ، ٚبهت ايٓػا٤ نًٗٔ، ٚمل تسض 

غاَٛضا أْٗا سٌ ًٓت تًو ايهٓاغ١ اييت ًْبؼ بٓطا٫ً أٓط 

  .أْٗا ؼٌُ أَٗا غاْٝت..
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ات َٔ ايككٝع ٚايربز، َاتت ايعؿطات َٔ ايٓػا٤ إػٓ

ٚخطدت ٗ ايّٝٛ ايتايٞ عؿطات اؾٓاظات وًُٗا ايٓػا٤، 

. ٕا ًَ ٖصٙ .ٚأَاَٗا ٫ؾتات تكٍٛ: يٛ نٔ ظٚدات ٚأَٗات.

 . .إٝت١.

 ٚقؿت غاَٛضا ع٢ً ٚٗط ايػٝاض٠ ٚقطخت: 

  .ايٓػا٤ إػٓات يػٔ يًُٛت قكٝعًا..

ٗٔ ايٓػا٤ إػٓات هب إٔ ٜهٔ أَٗات آَٓات ٗ بٝٛت

. إَا إٔ مكٌ ع٢ً سكٛقٓا أٚ ْعًٓٗا .َع أظٚادٗٔ ٚأبٓا٥ٗٔ.

 . .ثٛض٠ عاض١َ.

. ٫ عٛز٠ يًعٌُ .ٜا ْػا٤ ؾطْػا: ٫ عٛز٠ يًعٌُ أبسًا.

 . .أبسًا.

 .ؾٛد٦ت ايٓػا٤ بػٝاضات ايؿطط١ ٚاؾٝـ ؼٝ٘ بٗٔ..

. ٚغْٛسا ٖٚاَْٛٝ٘ ٗ غذٔ ... ٚايتكت غاَٛضا..ٚتعتكًٗٔ

 . ..ٚاسس، َع عؿطات ايٓػا٤
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.. .ناْت غاْٝت غا٥ب١ عٔ ايٛعٞ ٗ غطٜطٖا ٗ إؿؿ٢

ؾًُا ؾتشت عٝٓٝٗا ضأت فُٛع١ َٔ إُطنات ُٖػت: 

. ٚبعس .قًٔ هلا: غاَٛضا ٗ ايػذٔ... .. ؾبهٌ نًٗٔ.غاَٛضا.

. قؿعت َٔ غطٜطٖا ٚأغطعت إٍ ثٝابٗا ٖٚٞ .غاع١ غتشانِ.

. .. ٕاشا؟! ظازت زٖؿتٗٔ..تكطر: غاَٛضا ابٓيت ٗ ايػذٔ.

. ٚأْا غأزاؾع .. ؾكطخت: أْا أَٗا..قًٔ: أْت أّ غاَٛضا؟.

 . زيْٛٞ. .. زيْٛٞ ع٢ً احمله١ُ..عٓٗا.

ع ث٬ث١ َٔ ايؿطط١ زخًت غاَٛضا قاع١ احمله١ُ َ

. ؾٛد٦ت سٌ ضأت غٛؾإ ٜسخٌ ايكاع١ ٖٚٛ .ٚايكٝٛز ٗ ٜسٜٗا.

 .. ابتػِ ْٚٛط هلا.... َع ظًٌَٝ آخطٜٔ..ًٜبؼ ثٝاب ايكها٠.

.. ٚابتسأت .. ناْت ايكاع١ ٠٤ًٖٛ بايٓػا٤.عبػت ٗ ٚدٗ٘.

 احملان١ُ. 

ٖٚسزَت اقتكاز  .ايكانٞ غٛؾإ: يكس أثطَت ايؿٛن٢..

 .. .َٛضاايب٬ز ٜا غا

 . .غأيت غاَٛضا: ٚنٝـ شيو ٜا غعاز٠ ايكانٞ؟!.
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.. ؾتٛقـ .تابع غٛؾإ: ايعا٬َت قس تطنٔ أعُاهلٔ

. ٚأًْ تطايي بطؾع أدٛضنٔ ٖٚصا َا ٫ ٜتشًُ٘ .اإلْتاز.

 ا٫قتكاز. 

. ٚؾكا٤ ْكـ .غأيت: ا٫قتكاز ٜتشٌُ ًَٕٝٛ يكٝ٘.

َات، أيٝؼ .. يهٓ٘ ٫ ٜتشٌُ إْكاف إًٛٛ.اجملتُع َٔ ايٓػا٤

 نصيو؟ 

 . .تابع غٛؾإ: ٖصا يٝؼ َٔ اختكاقٞ.

. .قاطعت٘ غاَٛضا: إْ٘ ٖٛ ايػبب ا٭غاغٞ يًُؿه١ً.

.. ٚايٓػا٤ ٫ ٜطزٕ .ايطداٍ ٜطٜسٕٚ إطأ٠ خاز١َ أٚ يعب١ يًتػ١ًٝ

 . .شيو.

. ٚايتشطٜض .تابع غٛؾإ: أْت َت١ُٗ بإثاض٠ ايؿٛن٢.

 ع٢ً ايجٛض٠ نس ايٓٛاّ. 

.. .. ْطٜس إطأ٠ أًَا.ٔ ْطٜس سكٛقًا.أدابت غاَٛضا: م

. ٚايطداٍ ٜطٜسْٚٗا عؿٝك١، أٚ .ٚظٚد١، ٚعا١ًَ غري ١ًََٛٛ.

 يكٝط١، أٚ خاز١َ َػشٛق١. 

قطر غٛؾإ: ايٓػا٤ ٫ ٜطزٕ شيو، ٫ ٜطزٕ 

 . .ايؿٛن٢، ٫ٚ ٖسّ اقتكاز ا٭١َ.
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ايٓػا٤ ٜطزٕ َا تكٛي٘  .ؾٛد٧ اؾُٝع باَطأ٠ تكطر: ٫..

َٓع َػٝٛ أْسضٜ٘ ايعا٬َت َٔ يبؼ ايبٓطاٍ،  . ٕاشا.غاَٛضا.

 . .ٖٚسزٖٔ بايؿكٌ َٔ ايعٌُ؟.

 . .ٕاشا ّٛت ا٦ٕات َٔ ايعا٬َت ٗ عٛاقـ ايجًٛز؟!.

إْٗٔ ايًكٝطات ايًٛاتٞ ٫ ٜعطؾٔ أًَا ٫ٚ أبًا، إْٗٔ 

إػٓات ايًٛاتٞ ططزٖٔ عؿاقٗٔ ٚأظٚادٗٔ، إْٗٔ ايكبٝشات 

 .. . ٬ْٝتايًٛاتٞ أًُٖٗٔ ايطداٍ ٭ْٗٔ غري

 . .أٖصا ٖٛ ايعسٍ؟!.

يكس َاتت إطأ٠ ٗ ايعاقؿ١ ايجًذ١ٝ ٭ْٗا ٫ ػس ابًٓا 

وُٝٗا، ٫ٚ ظٚدًا ورتَٗا، ٫ٚ بٝتًا تأٟٚ إيٝ٘، يصيو انططت 

 .. .. ؾُاتت َٔ ايؿكا٤.يًعٌُ.

 . َٔ مسح يو بايه٬ّ؟ .قطر غٛؾإ: اغهيت أْت.

. .ا سكٞ.. ٖص.قطخت: أْا أزاؾع عٔ ابٓيت غاَٛضا.

 . .. بهت غاَٛضا ٖٚٞ تٓٛط إٍ أَٗا..إْين أزاؾع عٔ نٌ ايٓػا٤.

. ٚتعاز إت١ُٗ إٍ .قطر غٛؾإ: تطؾع اؾًػ١.

 . .ايػذٔ.
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 .عٚضٖا ٗ ايػذٔ..ؾٛد٦ت غاَٛضا بأخٝٗا بٛضدٝ٘ ٜ

. دًػا َعًا ع٢ً طاٚي١ ايػذٔ .ُٖػت ي٘: أ٬ًٖ بأخٞ.

.. يكس .َتكابًٌ قاٍ هلا: َٓص َس٠ ٚأْا أعح عٓو ٚأتابع أخباضى

 ..؟! ... يهٔ.أقبشت ظع١ُٝ ع٬ُق١

غأيت٘: يهٔ َاشا؟! تابع بٛضدٝ٘: أض٣ أْو قس 

 . ٌٖ تٌٛٓ إٔ... إْو ؼاٚيٌ إػتشٌٝ ٜا غاَٛضا..تٗٛضت

ايطداٍ ٜتدًٕٛ عٔ َٛاقعِٗ بػٗٛي١ٍ؟ ظٚد١ ٚاسس٠؟! ٚأبٓا٤ 

هلِ أعبا٤؟! ْٚؿكات تسؾع يًعٚدات؟! ٚغذٔ دٓػٞ ٫ 

كطز َٓ٘؟! ٚأدٛض عاي١ٝ يًعا٬َت؟! إٕ ٖصٙ ا٭َٛض نًٗا 

 .. ... ؾًُاشا ؼاٚيٌ إػتشٌٝ؟!.َػتش١ًٝ

أدابت٘ ععّ ؾسٜس: خري يًٓػا٤ إٔ ًّ ٗ غبٌٝ 

ً ٗ ٌٚ عبٛز١ٜ ايطدٌ أيـ َٝت١ شي١ًٝ نٌ سكٛقٗٔ َٔ إٔ ّ

ّٜٛ. إٕ ضأؽ نٌ ؾط ٖٛ إٔ تطن٢ إطأ٠ بايعؿٝل ٜعاْٝٗا 

. .. ٚنطٙ ايبٝت.... ٚايٝتِٝ... إْ٘ ٜٓتر ايًكٝ٘.ٚتعاْٝ٘، ٖصا كٝـ.

ٚنطٙ ايعٚد١، ٚبايتايٞ نطٙ ا٭ّ ٚا٭ب، ٚبايتايٞ َآغٞ 
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ايعاقؿ١ . أَا عًُت َا سسخ ي١ًٝ .اجملتُع اييت ٫ تٓتٗٞ.

 ايجًذ١ٝ؟! 

أدابٗا: نٝـ تتكٛضٜٔ إٔ ٜعٝـ ايطداٍ ٚايٓػا٤ زٕٚ 

.. اؾٓؼ .ٚزٕٚ ٖاضغ١ ؿطٜتِٗ ٚسطٜتٗٔ زٕٚ قٝٛز؟! .عؿل..

. إٕ يٞ عؿط .. َػتشٌٝ..نطٚض٠، ٚسكط إطأ٠ بطدٌ.

 .. .عؿٝكات، ؾهٝـ أقتكط ع٢ً اَطأ٠ ٚاسس٠

. يٝهٔ يو ث٬خ .أدابت٘: سػًٓا يٝهٔ يو ظٚدتإ.

. تعٝـ َعٗٔ َػ٪ٚي١ٝ، أَا إتع١ زٕٚ َػ٪ٚي١ٝ، .ت.ظٚدا

. .ٚتطى إطأ٠ تتشٌُ ايعصاب ٚسسٖا، َع اجملتُع، ؾٗصا دط١ّ.

اْٛط إٍ أغطتٓا مٔ ٜا بٛضدٝ٘: أبٛى َؿطز ٚأْت َططٚز، ٚأْا 

. أتسضٟ أٜٔ .. ٚأَو..٫ ٜٗتِ بٞ أًٖٞ ٫ٚ ٜسؾعٕٛ مثٔ ع٬دٞ.

ا، بعس إٔ غطم بٝتٗا أَو ٜا بٛضدٝ٘؟ أخريًا ْبصٖا عؿٝكٗ

ٚضاست ٖٞ تعٌُ نٓاغ١ ٗ ؾٛاضع باضٜؼ ؼت  .ٚأَتعتٗا..

ٌٖ ٜطنٝو ٖصا ٜا  .. بعس إٔ أقبشت عذٛظًا؟...ايجًر ٚإطط.

بٛضدٝ٘؟! هب إٔ تكـ إٍ داْبٓا، أّ تطٜس إٔ ٜهٕٛ ابٓو 

. ٚمل ٜتشٍٛ إٍ يكٝ٘ أٚ ... ٖصا إشا اعرتؾت ب٘..َعصبًا َجًو

 .. .ٜتِٝ
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. يهٔ ٜبسٚ أْ٘ ٫ ؾا٥س٠ .أتٝت ٭قٓعو. ٚقـ ٚقاٍ:

. ٚا٭ْبٝا٤ أْؿػِٗ .يو: تطٜسٜٔ إٔ ُٓعٞ ايعؿل ٜا غاَٛضا.

 . .ناْٛا عؿاقًا.

أَػهت ب٘ ٚقايت ي٘: ئ أتطنو ست٢ ؽربْٞ َٔ ِٖ 

.. ٚنٝـ عؿكٛا؟! ُٖؼ هلا: خصٟ اقط٥ٞ ٖصا .ا٭ْبٝا٤

ُس "سٝا٠ ق اٚهلا نتابًا ؾتشت٘ ؾٛدست عٓٛاْ٘. ْٚ.ايهتاب.

 )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ(". 

. ٚغؿًت ُاًَا .ؾأزاضت ٚٗطٖا ٖٚٞ تٓٛط إٍ ايهتاب.

. ٌٖ أظٚضى َط٠ .. ايصٟ قاح بٗا: غاَٛضا..عٔ أخٝٗا بٛضدٝ٘.

. ايتؿتت إيٝ٘، ٚٚزعت٘، ثِ قايت: يٛ أتٝتين بهتب .أخط٣؟!.

عٔ ا٭زٜإ اييت تسضغٗا ٜا بٛضدٝ٘، ثِ أ٫ تؿعط باؿٌٓ مٛ 

. يكس ًُْٚٛٞ، .سو ضأغ٘، ٚقاٍ: ٫ أٚٔ. ..أَو ٚأبٝو؟.

 . ٚغازض ايػذٔ. .٫ٚ أؾعط باؿٌٓ مُٖٛا.
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مل تػتطع غاَٛضا إٔ تٓاّ ٖٚٞ تكطأ "سٝا٠ قُس" ق٢ً 

  .اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ناْت ػس ٗ نٌ قؿش١ َؿادأ٠ َص١ًٖ..

 . .ايطدٌ ٜسؾع َٗطًا ست٢ ٜتعٚز.

 . .ايعاْٞ إتعٚز ٜطدِ باؿذاض٠ ست٢ إٛت.

 .. .ايعٚز ٜٓؿل ع٢ً بٝت٘ ٚظٚد٘ ٚأ٫ٚزٙ

 . .اؾ١ٓ ؼت أقساّ ا٭َٗات.

 . .بط ايٛايس ٚايٛايس٠ ؾطض.

 . .ضعا١ٜ ايٛايسٜٔ يٮبٓا٤ ؾطض.

 . .ضعا١ٜ ا٭ر ٭خت٘ ؾطض.

  ا٭ر ٜٓؿل ع٢ً أخت٘ ٚأَ٘ ٚأبٝ٘.

 . .. ٚتتادط َاهلا..إطأ٠ تطخ.

 .. .٫ َكاؾش١، ٫ غعٍ، ٫ خ٠ًٛ، ٫ ظ٢ْ، ٫ ْٛط٠

  .يباؽ إطأ٠ ٜػرت دػسٖا نً٘..

. ٚيًطدٌ سل ايطعا١ٜ .إطأ٠ َجٌ ايطدٌ ٗ اؿكٛم.

 . .ٚإزاض٠ ا٭غط٠.
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نازت تكعل َٔ ٖٛ إؿادأ٠. إٕ َا تٓازٟ ب٘، َٚا 

)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( ُٛت َٔ أدً٘ َٛدٛز ٗ زٜٔ قُس 

 .. .بكٛض٠ تؿٛم نٌ َا تػع٢ إيٝ٘

.. ٚأخربت نٌ .. ٚأخربت ٖاَْٛٝ٘.أخربت غْٛسا.

. ٚدست بعض ايػذٝٓات قس ثطٕ نس "قُس" ٚناز .ايػذٝٓات.

. ؾرتنت اؿسٜح عٔ قُس )ق٢ً اهلل عًٝ٘ .قـ ايٓػا٤ ٜتؿكل.

ٗ ٚغًِ( يهٓٗا اغتُطت تكطأ نٌ ايهتب اييت أتاٖا بٗا أخٖٛا 

 ايعٜاضات ايتاي١ٝ عٔ اإلغ٬ّ ٚقُس )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ(. 

تابعت غريت٘ َع ظٚدات٘ ؾٛدست٘ َجا٫ً يًطعا١ٜ ٚاؿب 

 . .ٚاؿٓإ.

. ٚآَٓت َشُس )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( .آَٓت باإلغ٬ّ.

. ٚمل تؿأ إٔ تؿاتح .. مل تعطف..يهٔ نٝـ تكبح َػ١ًُ؟!.

 . .بٗصا أسسًا.

ٚآَٓت ٖاَْٛٝ٘، يهٓٗٔ مل ٜعًُٔ آَٓت َعٗا غْٛسا، 

 . .عٔ إغ٬َٗٔ ؾ٦ًٝا.
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. ٚدًؼ غٛؾإ نأْ٘ ٜطٜس .اؾتتشت احمله١ُ َط٠ أخط٣.

. قاٍ: سهُت .تتهًِ به١ًُ. .. مل ٜسع غاَٛضا.إٔ ٜٓتكِ

. .احمله١ُ بػذٔ غاَٛضا غ١ٓ نا١ًَ يتشطٜهٗا ع٢ً ايؿٛن٢.

 . .ٚزعٛتٗا إٍ اإلنطاب، ٚاإلنطاض َكاحل ايٓاؽ.

.. ٖذِ ايٓػا٤ .يهٔ ا٭َٛض ناْت تػري ع٢ً غري ضأٜ٘

. ... َٚعقٔ أٚضام احمله١ُ، ٚأخطدٔ غاَٛضا..ع٢ً ايػذٔ

.. ابٓا ٫ .ظٚدًا ٫ عؿٝكًا ... غاَٛضا..ٚضسٔ ٜٗتؿٔ: غاَٛضا.

. .. أساطت ايؿطط١ بايٓػا٤... سٝا٠ نط١ّ أٚ إٛت..يكٝطًا.

 ٚساٚيٛا تؿطٜكٗٔ يهٔ زٕٚ دس٣ٚ. 

ٚقؿت غاَٛضا ٚغ٘ اؾُٛع ٚقاست: غأشٖب إٍ 

ايػذٔ ٭َهٞ ؾٝ٘ عاًَا، ٚبعسٖا غًٓتكٞ، إْٓا ٫ ْطٜس 

إٕ  . أتٛد٘ إٍ ايطداٍ ٚأقٍٛ:.ْطٜس سكٛقٓا. .ايتدطٜب..

. .َعطنتٓا ٫ ّهٔ إٔ تٓتٗٞ إ٫ باؿكٍٛ ع٢ً سكٛقٓا نا١ًَ.

 .. .ٚإ٫ ؾإْين أْصضِٖ

 . .. غاَٛضا..قاح ايٓػا٤ ٖٚٔ ٜبهٌ: غاَٛضا.

. ؾ٬ تتٓاظئ عٔ .ٖتؿت: إٕ نًٓ ؼبي غاَٛضا.

 . .سكٛقهٔ.
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 . .ظٚدًا ٫ عؿٝكًا.

 . .طؿ٬ً سبٝبًا ٫ يكٝطًا.

  .بٝت ٚاسس َهٍطّ..أبًا ٚأًَا ٚأختًا ٚأخًا ٗ 

 ٚأقٍٛ: 

 ع٢ً ايطدٌ إٔ ٜسؾع يًُطأ٠ َٗطًا. 

  .ٚع٢ً ايعاْٞ إٔ ّٛت ضًْا..

. ٚبهت ايعٕٝٛ ؾطسًا .ٖادت ْٛع ايٓػا٤ باؿُاؽ.

 . .ٚسعًْا َعًا.

. أْا .. أْا َعهٔ..قاح ضدٌ: أضٜس ظٚد١ ٚطؿ٬ً.

. غأعطٞ ايعا٬َت أدٛضًا َجٌ .قاسب َعٌُ دٛاضب.

 . .ٜعًُٔ أنجط َٔ مثاْٞ غاعات.. ٚئ .ايطداٍ.

. غأتكسّ بكإْٛ وٌُ .ٖٚتـ آخط: أْا ْا٥ب ٗ ايربٕإ.

  .ْٝع طًباتهٔ..

.. .. غاَٛضا.غاَٛضا. ... ٚقشٔ...بهت ْٛع ايٓػا٤

 . .بُٝٓا ناْت غاَٛضا تتذ٘ إٍ ايػذٔ.
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اغتُط ايربٕإ أسس عؿط ؾٗطًا ٖٚٛ ٜٓاقـ اقرتاح ايٓا٥ب 

 َٛيٝ٘. 

اْت ايب٬ز نًٗا تتابع أخباض إٓاقؿات، ناْت ٚؾٛز ن

ٚإٛاٖطات ايػ١ًُٝ ُٮ ايؿٛاضع،  .ايٓػا٤ ُٮ ايربٕإ نٌ ّٜٛ..

ٚاْت٢ٗ  .ٚ غاَٛضا َٔ غطؾتٗا زاخٌ ايػذٔ تتابع ٚتٛد٘..

 .. .ايعاّ

ٚأساطت أيٛف ايٓػا٤ بايػذٔ، ًٚٓٔ غاَٛضا 

ٜبهٞ ؾطسًا  سُٝٓا خطدت، ٚأٚقًتٗا إٍ بٝتٗا. نإ دابٕٛ

ـطٚز غْٛسا، ٚتًك٢ بٛضدٝ٘ سبٝبت٘ ٖاَْٛٝ٘، ٚطًب َٓٗا 

ايعٚاز، ؾكايت ي٘: نِ غتسؾع َٗطًا؟! قاٍ: َا تطٜسٜٔ ٜا 

 . .ٖاَْٛٝ٘.

 . .أدابت٘: غسًا ًْتكٞ ٗ بٝتٓا.

ؾٛد٦ت غاَٛضا سٌ زخًت بٝتٗا ؾطأت أباٖا ٜبهٞ، 

  .يكس أقبح عادعًا، ؾطح بٗا دسًا..

ُططم ايباب، ؾكايت ٖاَْٛٝ٘: إْ٘  ٚعٓس َٓتكـ ايًٌٝ

ضٚدٝ٘ ٫ؾو، يهٔ غاْٝت ا٭ّ ناْت ٖٞ اييت تكـ ٗ 

. ٚبهتا .. أَٞ..ايباب، نُتٗا غاَٛضا ٖٚٞ تٓازٟ: أَٞ.
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عطق١، زخًت ا٭ّ، ؾبه٢ ايؿٝذ َٔ ايؿطس١، قاّ يػاْٝت 

 ٚقاؾشٗا: ؾكايت ي٘: ٌٖ تكبًين ظٚد١ باٍض٠؟ به٢ َٔ ايؿطح. 

بٛضدٝ٘. قاٍ: أتٝت أطًب  ٚططم َط٠ أخط٣، ؾسخٌ

ايعٚاز بٗاَْٛٝ٘. قعل سُٝٓا قايت ي٘ غاَٛضا: بعس إٔ تكبح 

. ٫ .َػًًُا باضًا ٭بٝو ٚأَو ٜا بٛضدٝ٘!! إٕ ٖاَْٛٝ٘ َػ١ًُ.

 تتعٚز إ٫ َػًًُا. 

.. اْت٢ٗ بإغ٬ّ .َٚهت اي١ًًٝ نًٗا ٗ سٛاض طٌٜٛ ؾام

 .. ٚمت ظٚاز ٖاَْٛٝ٘..غاْٝت ٚبٛضدٝ٘ ٚبٝتإ

 و اي١ًًٝ ٖٞ آخط ي١ًٝ غعٝس٠ ٗ سٝا٠ غاَٛضا.ناْت تً
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أْع ايربٕإ ع٢ً ضؾض َؿطٚع َٛيٝ٘، ٚقٍسم ع٢ً 

قإْٛ َعانؼ ٜؿطض ع٢ً إطأ٠ إٔ ٫ ُاضؽ اإلنطاب، ٚإٔ 

٫ ُاضؽ أٟ سل غٝاغٞ، ٚضؾض أٟ تعسٌٜ ٗ ٚنع إطأ٠ 

 .ٕس٠ ٔؼ غٓٛات ع٢ً ا٭قٌ

.. ناْت .، يهٓٗا مل تهٔ ؾٝ٘أساٙ ايؿطط١ ببٝت غاَٛضا

ؾًُا عطؾت يبػت يباؽ ضدٌ  ٗ بٝت أخٝٗا بٛضدٝ٘.

ٚاختؿت، ٚاَتٮت ؾٛاضع ؾطْػا بايسع٠ٛ إٍ ايجٛض٠ نس َٔ 

ٜهطٗسٕٚ إطأ٠ ٜٚطٜسْٚٗا عؿٝك١ ٫ ظٚد١ ٫ٚ أًَا، ٜٚطٜسٕٚ 

 . ٫ ابًٓا ٫ٚ ٜعطف سٓإ ا٭ّ ٚا٭ب. .ايٛيس يكٝطًا أٚ ٜتًُٝا.

ْػا نًٗا سٌ أعًٓت زٚا٥ط ايبٛيٝؼ َكتٌ ٚاضػت ؾط

. ٚاؾتعًت ٗ ايب٬ز ثٛض٠ ٫ٖب١ ٗ غبٌٝ ؼطٟ .غاَٛضا.

 !؟.. ؾٌٗ تكازف ايٓذاح بعس غاَٛضا.ايٓػا٤

بس إٔ  بس إٔ تٓتكط ثٛض٠ ايٓػا٤ ٗ ايعامل نً٘، ٫ ٫

 :بس إٔ ٜكبشٔ نُا أضاز اإلغ٬ّ ٫ ،وككٔ َا أعطأٖ اهلل

. أَٗات ٫ .. ظٚدات ٫ عؿٝكات..قطضات. .َهطَات..

 . ؾُت٢ ٜتِ هلٔ شيو!!؟.. َكسغات ٫ َٗاْات..خازَات.

 ١ ايٓٗاٜ
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 في سطور  (يوسف دعبد الودو )
 

 م.1938عام  -شىسيت-ذ مذيىت حمص مً مىالي -

شق العاصمت بعذ حصىله على شهادة اهتقل )عبذ الىدود( إلى دم -

حصل على شهادة و الذساشت الثاهىيت /البهالىسيا مباششة، 

البهالىسيىس في التاسيخ. ثم على شهادة اإلااحصتير مً حامعت القاهشة 

الته هىاك.. وقذ أهجز سشالت الذلتىساه.. لنً مشاغله حيث قّذم سش

شجه عً مىاقشتهاالنثيرة في النتابت والتأليف 
ّ
 . أخ

 م، وله بيتان وثالثت أوالد.. 1965متزوج مىز عام  -

 في ال -
ً
 في مذيشيت اإلاتاحف وآلاثاس في دمشق، ثم مفتشا

ً
هيئت عمل مفتشا

 وهى عضى في اجحاد النّتاب العشب.  اإلاشلزيت للشقابت والتفتيش.

لتب النثير مً الذساشاث التاسيخيت.. وحقق النثير مً اإلاخطىطاث  -

 والنشاشاث والنتيباث، 

مجمىعاٍث قصصيٍت عذيذة، مً مثل: حهاياث حاسثت، للصغاس لتب  -

 وحهاياث عً القشآن، وحهاياث عً الصالة.. 

ة الغشب يقىلىن: دساشت أيذيىلىحيت، وقاد :لتب للنباس: بىاء ؤلاشالم -

 )سوايت(،  ،دّمشوا ؤلاشالم
ً
أبيذوا أهله، وجفصير اإلاؤمىين، وماهىا همجا

للقاساث )سوايت(، وهىاك العذيذ وثىسة اليصاء )سوايت( وصىاسيخ عابشة 

يشش حتى اليىم منها: القصم الثاوي مً بىاء ؤلاشالم 
ُ
مً اإلاؤلفاث لم ج

وهى: مىهج الحياة )عذة أحزاء( وبعض قصص ألاطفاى، وبعض 

 الشواياث، وجفصير اإلاؤمىين )عشض مىّشع(، وحشيق لبىان: إلاارا؟!.. 

 .م1980آراس  31في  تالثاهيو م، 1964: ألاولى عام تقل مشجيناع -

 باسه مىز رلو الحين وحتى اليىم.اهقطعت أخ -


