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 اًضرعيات

 . و اخليال الادىبأفِى  من كديي اًعسفَ اًفٌيَ  ىف تـغ ثفاظيَِا يست حليليَ وان جضاهبت مؽ اًواكؽخشعيات ُشٍ اًصوايَ ً 

 خشعيات حموريَ: 

 كسرى ؾحس اًـؼمي : رئيس جمَس الادارٍ 

 هور                 : زوجة كسرى 

 : مسيصة مىذة كسرى تم    ىصجس           

 : جار ىصجس             جاجصمع 

 اتية اجلحاىل :             أمي

 جبلكني             : فذاٍ يوانهيَ مًوودٍ ابالسىٌسريَ 

 معص                : اجن ىصجس 

 زهصاي               : رئيس ااًـامل 

 محمود             : ظسيق معص

 : صِيس ىف حصب انخوجص    س يس اجلحاىل     

 يرسيَ              : ارمةل اجلحاىل 

 ات اثهويَ : خشعي

 : رئيس اجملَس املؤكت ظربى ؾحس ازلامي 

 اًلدعان             : اجن مع كسرى ) تم ( 

 اٍاكتنت 

 اًس يسٍ امليخلدَ

  اًس يسٍ اًرثيَ

 اًض يخ يوسف 

 ضاتط أمن ازلوهل 

 هواب ومـارضون ىف اًربملان 

 وهيي اٍلكيَ ًض ئون اًعَحَ 

  جاجصاوالد ادت مع 

 وهيي اًورزَ 

 فني ؾامل وموػ
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تسأ اًًضاط .. .. وكس اندىس سعح الافق تأًوان اًضمس اًلائحَامليياء اًرشكيَ اًىت ثـج ابملصاهة اًعلريٍ اًِامئَ  املعي ؿىل اًـخيق امللِى ىف رهن 

حىت اجمتـت  حلؼاتما ىه الا و .. .. اؾخاد أن يَخل  مؽ أظسكائَ اًلساىم وتسأت احملالت حزدان تلسوم مومس اًعيف  يسب ىف صارع اٍىورهيش

ويددادًون ظصاف احلسير ويدٌسرون ؿىل الاحوال اًس ياس يَ والاكذعاديَ أ جاذتونيخوأذشوا مجيـا ( اًلدعان )ومن تيهنم اجن معَ  ظسكاءصةل األ

 الاتيغ ازلذانحسة مؽ ح يسود وجو من املص ..  يَفح اًوجوٍاًحارد  ووس مي اًِواء .. اًلِوٍ اًسادٌَ رصفات من  ثلعـِا اًحشيئَتـغ اًياكت 

اكن  "كسرى" اًس يس ٍىن ..اًزحام  وسطختخَط خـاىل الاظوات و ث  يخلاظص اًصواد واملععافني و ورويسا رويسا   .. املخعاؿس ثَف أرجاء املاكن 

جتاؾيس جهبخَ  وجرسب اًلضة اىلوهبخت حضىذَ اجملَجهل  .. اًحال مٌش فرتٍ ًيست تحـيسٍ .. دفذت هربة ظوثَ اًـاًيَ همموممـخي املزاج .. 

 .... ٍىن ُشٍ اًعور أظححت تؤرة اُامتمَ وجي ثفىريٍ مل جس خوكي مالحمِا ابُخَحصاكعت أمام ؾيًيَ  ظور  ..رشد ذُيَ ظويال اًـصيضَ .. 

و يَل  حتية املساء افاق ؿىل ظوت اًيادل اًـجوز  مال اىل اجن  ..  اى ظَحات جسيسٍ ومدساي سـادٍ ابًلَ ىف ثَل  وهيم جصفؽ الاهواب اًفاركَ  ُو

 فلال هل الاذري ابُامتم ابًف :ابُخا  وأدش هل حسيثا  معَ

 أمل حىفم حدَ واحسٍ ؟! 

 وال ازيدني ! -

 س يجصب اذا هوؿا جسيسا  -

  اكملـخاد فال يىون ثأذريك  -

 ؟!وملاذا الاس خـجال  -

 س خـصف ىف حييَ  -

 ...ىف الاس حوع اًلادم ىف هفس امليـاد  مجيـا اظسكاهئام ؿىل ان يَخلواوودؿا   تـس كضاء اًسِصٍ ناواهعَلا الازي

و  فصوىسػ ومـػَ تـػغ اًِػسااي ) زجاجػات هخيػش ابحل  اًصاىق  صلذَ اًفرمَ ىف ) تم (وزار كسرى ظال اًلدعان ثأذريٍ املـخاد ىف اًححص مث ؿادأ

يخزََِػا أهفػاس  فػازيني فالالزػَنأسا  ىف ؿَحهتا وأذش الازيان يرشابن ووضـِااًخلط كسرى الاكصاص    (س يجار هوىب فادص وتـغ أكصاص زركاء

حس اًلدعان أن رأسَ س متيي وأن ًساهَ اظحح أ.. مؽ رشاحئ  من اًخفاح الامحص وحدات من اٍىصز املس خورد   اًلَيغ من اًس يجار ازلاهن  معيلَ

تـس  َليَمس خ واكهت  اًضاتَزوجذَ وابٍاكد وظي اىل قصفة ىل جٌاح اًيوم ا ازلرج  مث ظـس  كسرى زجاجة اكمهل  اٍهتم .زليال فاس خأذن واهرصف .

 ىفاًعلريٍ  أظاتـِا اتُتو ، مقيعَ كامت تخأود جساؿسٍ ؿىل فم أزرار  -أنامم ومفذوح اًعسر متاما تسون   - صفافتلميط أتيغ  داىفءحامم 

ا اًيفاذ ثفوح من لك جسسُا ؾحريمت اص ا اًـامصين وؾيًهيا اًزركاوين و ثأمي زسيهي .. اًضرمظسرٍ  زيااي  مل متِهل  ..املمضوق  اًالمؽ الاتيغ ؾعُص

ارمتػت اًزوجػَ ؿػىل اًرسػيص  .. ثشهص احلحَ  تني يسيَ اتخَـِا ؿػىل اًفػور وأهكػال ؾيػاكِام .. ذاتت تني أحضاهَ وراح ىف وضوة جاحمَ يلدَِا جبيون

ػيتعيػَ  حلػم  هؼػص اىل..   َ وثعخة اًـػصق ؿػىل و ػَوداجأواهخفرت ، واص خـَت اًصقحَ تساذَِا.. امحصت ؾيياٍ    .. وخفشيػَ املىذػنين  املرُت

 !!  ..ظاًت هؼصثَو 

اىل زجاجة ارلص اًفاركَ ورىم هبا تليغ اكحس  ىف املصآٍ حىت حىرست متاما وثعايصت  اًضؼااي ؿىل جساد اًلصفَ اًضيٌواٍ .. احذضيخَ  امذست يسٍ

جَػس ؿػىل حػصف اًرسػيص وزوجذػَ   ىف جسػمَ واهزتؾت اكمي مالثسَ تسأت اًًضوٍ ثخحصك اثهية -يَ متاما واكهت ؿار  - مذحسل ابصفاق زوجذَ

ا اٍىسدٌاىئ ا اًعويي ، مسدٌسٍ جصهحدهيا ؿىل الارض داؾة دعالت صـُص  اكن .. .. و  تحعن يسيَ يخحسسَ اًصجصاج وىزل ابظاتـَ اىل ظسُر

  ..دشٍ اآل هساءاًزوجَ احلار تأن يصمحِا من ؿشاب  اًصقحَ
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) رئػيس جمَػس تػم  ؾصفػت ابهػَ كػسرىوؿىل اًفور اًخلعت اًسامؿَ وجاء ظوثَ مـاثحا  دق جصس اًخَيفون ىف تيت ىصجس واكن اًوكت ػِصا

 : الادارٍ (

  .ملاذا مل ثأت اًيوم ومل ثحَليىن تأجازٍ من الامس -

 :أرجىهتا ازلُضَ ومتاٍىت هفسِا وكاًت تعوت انمع 

 .ورجـت تـس ميـاد الاهرصاف  مؽ س يادة احملافغ ىف اجامتع وويت ابالمس ؿىل مىذة سـادثم  ظَة الاجازٍ -

 فأردف كائال تعوت  ورى : ظويهل تسى نأهَ أفاق ًخوٍ من اقامءٍ
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 وملاذا الاجازٍ اذن ؟! -

َ وكس تسأت هربات ظوهتا ثخلري :   مصخت جُص

 .هون جباهحَ (  اًيوم والتس أن أ اًوحيس امذحاانت معص) اجهنا -

فاٍمتس ًِا اًـشر واهنى  حسيثَ  امذحاانت اًثاهويَ فـمص اجهنا اًوحيس وال أحس جباهحَ ىف  ..ويخالىش أحس تأن صيئا زليال ؿىل ظسرٍ أذش يشوب 

 مضاقحا تَِجَ سىٌسريَ :

 احٌا ذسامني معص واٌىل جاتو معص  -

 صىصا ايفٌسم  -

 ودصجت مرسؿَ جتخاز املارٍ واًس يارات اىل مسرسة معص ابًضارع امللاتي .فأتسًت مالثسِا  اجهنا ميـاد  ىصجس ثشهصت

ا  كسرى ) تم ( من تني ؾرشات املوػفات ًخىون مسيصٍ ملىذحَ .. و ِا  زهيا مذياسق اهيق ..انظؽ مل متسسَ املساحيق الا كَيال  أتيغ ادذاُر

ا داهن كعري يًسسل ؿىل  .. مالمح و ِا ثأًلا .. رآُا وىه ختعو دعواهتا الاوىل ىف حياهتػا اًوػيفيػَ ..  فزييس املمخَئني .. ذسهيا محصةو صـُص

اًػىت الثػشتي  ابًػوردٍيعسمَ جامل ساظؽ اكشلى وجسٍ ىف ىصجس .. يعفِا دامئا ألظسكائَ امللػصتني مل  ثالكت هؼصاهتام .. أجعحخَ.. وكف مهبوات .. 

ما حييط هبا من ؾواظػف ورايح ؿاثيػَ ىف مـػرتك احليػاٍ .. وىه تػسورُا  ابدًخػَ هفػس  أوراكِا وىه جس خعيؽ أن جتـي هفسِا ىف رتيؽ دامئ ًوال

) املوػف ابألرص يف( ؿىل خشعيهتا املس خلهل مٌش وازلُا اًضـور فلس اكهت ىف ملذحي اًـمص وحيسة أتوهيا أهكَت ثـَميِا اجلامـ  .. اهعحـت مـامةل 

فَ تيهنام فاكن ًِا رأهيا اخلاص ىف لك ىشء ٍىهن..  ظفوٍهتا  ا تعحيـة احلال ػَت اسرية  اًـصف و اًخلاًيس الاجامتؾيَ .. مث اكهت األحاسيس املُص

 .. وُو احملافغ املخسين فوجسٍ يسِص نثريا ويفصط ىف اًرشاب –ثلسم خلعحهتا فسأل وازلُا ؾيَ   ..مالارا ٌَليي واًلال تني جسران وأروكة اًرشنَ 

يىسء اىل مسـة اًوازل  ويهتمَ  تني  كس اقخعة من ممخَاكثَ .. فأذشن صيئا مثييا أاو حَ كس سَحت مٌَ..فصفضَ .. واقخاظ كسرى وأحس نأن رو

وأرسي نام من اًخلػاريص اىل أمػن ازلوهل واكد ان يًسػف تػَ  ًػوال ثػسذالت  ىػصجس  .. حمؼورٍ زمالئَ ابًصجـيَ واًخزَف  واهضاممَ اىل جامؿَ

 .... ٍىٌَ اتسا مل يًس اًوردٍ اًىت مل ثشتي أوراكِا  كصيحاومل يزتوج الا معصٍ ..  س يوات من ومصت..  وثوسالهتا
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اًضارع  اترخيصاُسا ؿىل  "حسنيجاجص "ثضارع اًيرص ؾيس أول سوق امليسان يىون مع  (5)رمق  اًلسميَ من ذالل رشفذَ ابزلور اًثاىن ىف اًـامرٍ

محمػس ؿػىل ساسػِا أاًػىت وضػؽ  يَاكهت جسىٌَ اجلاًيات الاجٌحيَ ًلصتَ من امليياء اًححص  .. ًيال أو هنارا املارٍ واًس يارات اشلى الهتسأ فيَ حصنة 

 ؿىل ظصاز ؾرص اٍهنضَ الاوروىب وامذست حصنة اًـمصان ادليهل  ذات اًرشفات  وتييت فيَ اًـامئص اًفرمَ واس خلعة اخلرباء الاجاهة الدارهتا 

واظححت ُشٍ واًحيوك واحملبمك  واحملالت  ودور اًسيامن واًفٌادق  واهدرشت اًحارات اًخعور احلسير ًخالمئ ؾيس ختعيعِاأاًىت اًضوارع احمليعَ اىل 

احلارات والازكَ وجتمؽ اٍهيود ىف حارٍ مسيت  ثفصؾتو  وكَة الاسىٌسريَ اًياتغ ابحلياٍ واحلصنَ  مزارا س ياحيا و مذحفا مفذوحا امليعلَ ابشلات

دػصى أؾػامل دشيػَ أىف  أيضا  واملعاهؽ واًرشاكت اٍىدريٍ   ةادار  اىلاشلُة تيؽ  ومن جتارة الامقضَ  تسءاعَ  ومعَوا ىف نثري من الاوضابمسِم 

( اصارت ابظاتؽ الاهتػام اىل ؾرشػات  مػهنم    معَية الفػون) ار سيامن مرتو املصانز الاجٌحيَ ودثفجري  حماوالت  الحلا وًـي ؾهنا وضف اًيلاب

وثوىل هحار اًضحاط تـس ظسور كصارات اًخأممي ..  مث ُاجصت اجلاًيات ابًخسرجي وظسر احلنك ؿىل تـضِم ابالؿسام  جناًخحليق مـِم وأودؾوا اًس

 جسيػس حتوكػَ مذياكضػات نثػريٍ آدػص ووضأ جممتػؽ واس خوظن نثري مهنم ىف وسط اًحسل مس ئوًية ادارة امليياء واملؤسسات الادصى اًخاتـَ ٌسلوهل

اىل ان جػاء  ؾامق اًصيف..أوذادماهتن اجملَوابت مـِن من  تني اًزوجاتألثفَ األس حاب   ًيفوذ اىل مضاجصاتوا ٌَسَعَ  من اس خلاللػاُصٍ 

يضا ثضػاؾفت الااػارات أ ..ثحاع فيَ اًحضائؽ احملَيَ واملس خوردٍ واملِصتَ لكِا  ىف املسييَ أمه اًضوارع اًخجاريَمن وأظحح اًضارع  الاهفذاح ؾرص

 تعصق مرشوؿَ وأدصى كري مرشوؿَ اىل ظال ؾامال ىف امليياء وثعورت مـيض هتم وثلريت حاٍهتم أحيَ من اًخجار اكهوا تعورٍ مشُهل وػِصت رش 

!!.. أيضػا جػصز دور اًسػامدشٍ وجتػار اًـمػهل ٍىػرثة املػرتددين مػن وثخعسر ظورمه يوميا اؿالانت اجلصائس  حصاب حمالت وؾلارات أظححوا أان 

واًحضائؽ املس خوردٍ ىف ثليػري اًـمػهل كدػي ان أحىن امبوهنم مـصوفَ ومهنم من اكن يس خلي وضاظَ ىف تيؽ الاحشيَ  اًس ياح اًـصب والاجاهة ومل

  .مبهن مصدط ًِا مبزاوةل ُشٍ املِيَ فذحوًت حمالت نثريٍ اىل معارف ظلريٍأثرصح  ازلوهل ابكامة 

وصـصٍ الاصية اًلزيص.. يـامي  اًـصيغ ارلصىو َ و  ومضيذَ املخئسٍ َ املسيسٍلامذتالختعأٍ اًـني أتسا  اًعويي  اىل اًضارع  جاجصوحني ينل مع 

اًعػلري أمػام ابب املييػاء رمق  لِػى مل ابماكهَ تـس احاًخَ ؿىل املـاش  اًياس لكِم مـامهل واحسٍ الفصق ؾيسٍ تني قىن أوفلري والظويي أو كعري ..

م دون ملاتي الا اًثياء واًضىص اشلى اكن يصفضَ ، فِو حبنك ذربثَ اًعويهل ىف احليػاٍ أظحح  مـصوفا ٌَجميؽ فيلعسٍ اًياس ًلضاء حواجئِ ؾرشٍ
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 يـصف اًلاىص وازلاىن دون أن يددشل ألحس أو ييافق خمَوق فسمـخَ مالي " اجلييَ اشلُة " نام يلول اًـامَ .. آل ؿىل هفسػَ اٍمتسػم تـػادات

ذات  .. اًضػلصاء يوانييػةاً فذػاٍ اً ..  "جػبلكني  " ىف صػ حاتَ أحػة . ا ٌَحيؽ  واًرشاء!!وثلاًيس يصاُا اًحـغ ابًيَ ىف زمن أظحح لك ىشء مـصوض

 اندى اٍىضافَ اًححصيَ "جبوارؾيس مصاهة اًعيادين  ثـصف ؿَهيا ابًعسفَ ..والاتدسامَ اًصائلَ اًعافيَ  واًوجَ املرشق ادليياًـييني اخلرضاوين 

فصاحت جسجي ابٍاكمريا لك ما ثلؽ ؿَيَ  اًساحصٍ نثريٍ تعورُا اًحارؿَ .. افذخًت جبامل اًعحيـَواصرتهت ىف مـارض  فلس اكهت هتوى اًخعويص "

 حىت ادذريت ًوحاهتا اًفوثوقصافيَ ىف مساتلات دوًيػَ .. وثأزري اًؼي واًيور.. وثـملت ىف دراس هتا ًالمبهن واًضروص ظحيـيَ ؾيًهيا من مٌاػص 

"  اًضِري  تعاتـَ املمزي وسط اًحسل واشلى اندسة صِصثَ من نرثة املرتددين ؿَيَ   ايَيوتا ىف ملِى  "وازلُ مؽ وىف هفس اًوكت اكهت ثـمي  ..

ام  ،وجنية حمفػوظ  ،فافيسأمالال اك اٍىدار اٍىذابمن    ..اىل سػ يف وأدمه واهػىل تياكسػو مػن  اًفٌػاهني ؾؼػامءوزيًػت جسراهػَ ًوحػات وكػرُي

ووافلت  وثواضؽ  ملا وجسٍ فهيا من جامل وهحي اًزواجواثفلا ؿىل  ثـملت اًعساكَ تيهنام  وؿادت وكس َحبصيوذُحت مـَ ىف رحةل  وثـسدت ًلاءاهتام

واهعَق ىف مؼػاُصات اًعَحػَ   اًوظىنواخنصط ىف اًـمي  الارتـيًيات أوادص وأذشٍ اًخيار اجلارف ت فيَ من صِامَ واذالص ..أىه ايضا ملا ر 

ة اخلوهَ وأؾوان الاس خـامر وكدغ ؿَيَ اًحوًيس اًس ياىس وحومك وأودع اًسجن جهتمة ثوزيؽ املًضورات اًىت اكهت هتخف ثسلوط الاحذالل وحمبهك

واكهت دعاابهتام املخحادهل ؿرب ادارة اًسجن ىه مس خودع اشلهصايت ذػالل ُػشٍ اًفػرتٍ األٍميػَ مػن حياثػَ واًػىت  . .املياُضَ ًالجنَزي اًس ياس يَ 

وثلري لك ىشء حىت  رواد امللِى  الاهيق اشلى أرص وريثَ اًيوانىن أال  اًثورٍكامت  مث..  مصثنيحصٍ فهيا الا مل ىف اًواحات  زالزة أؾواماس متصت 

ؿىل اًحلاء ىه وأرصت مؽ اٍىالري من أظسكائَ  ثص وازلُا اًِجصٍ اىل تسلٍ آو ..  املوجـَاًزمن  ًرضابتهيسم أو ثخلري مالحمَ املمزيٍ نأهَ حتس سافص 

ابًلػدالت  يودؾِا ُوواكن مٌؼص اًفصاق ظـحا ٌَلايَ و  .. ىف اًلصية اًـاجي ابًـودٍؿىل وؿس ا وحهبا اًوحيس ٍىهنا دضـت حير موزلُا ووضأهت

 –اًػىت اكهػت ثخلهنػا  - وركَ تيضاء مىذوب ؿَهيػا ؾحػارات حػة وقػزل ابًـصتيػَ هل   اترنَ ؾيس رظيف امليياء  وىه ؿىل جاكهئا املخعي احلارٍ 

احلياٍ ومل ثثٌَ س يني اًسجن الا ارصارا ونفاحا  متىضو   ..  تَحاس اًححصامهلمؽ ظور مضن ملذيياثَ اًضرعيَ  امزال حيخفغ هبيال وايضاراب حصيصاي 

دسائص فادحَ ىف الارواح اىل ان أظية ثضؼيَ ىف خفشٍ الامين  احملخي اًلامشفاهضم اىل نخيدَ من اًفسائيني أذشت مواكـِا قصب اًلٌال وهحست 

حتػت وظػأة  متامػا آالمػَ وأحالمػَ اًػىت اهنػارتارت  ضيذَ ظيةل حياثَ .. وجاءت اًيىسَ جلك مصاراهتا وأحزاهنا .. واىزوى ىف تيذَأثصت ؿىل م 

ادلاُري .. واكن ظوت ًحسلُا حصك ًِا مريااث هحريا ومصفق مؽ اخلعاب دؾوة زايرٍ وختربٍ فيَ ان وازلُا كس ثوىف أذريا  دعاب مهنا  وجاء.. اٍاكرزَ

فذوكفت يسٍ ؾن اٍىذاتَ وارجتفت مضاؾصٍ  .. ظوت واحس اكًصؿس " ال .. مس خحيي .. مش ممىن "  حصدد ىفدصجت ؾن جىصة أجهيا  اًىتًلفريٍ ا

 اًىت  اهدرش ظػساُا ىف أرجػاء املسييػَهفس اًـحارٍ اًزحام .. ويخوحس هساءٍ مؽ  وسط.. ومل يس خوكي اًصد ؿَهيا .. ودصج من تيذَ ًيضيؽ  ابٍاكمي

واس خـاد وضاظَ املـخاد وأظححت أحاديثَ ىف  ..امام مدىن الاحتاد الاصرتاىك  اًضِريٍ الاقخيالىف حماوةل  كدي منابٍاكمي متاما نام حسث  فاُزتت

  ودٍاًػود ُػشٍ الاوسػاهَ اًصكيلػَابهَ ًن يصى مالي  وىف اؾخلادٍحياثَ وؿاش  .. اًوظنامللِى  ٌَض حاب املخحمس أص حَ ترتاهمي وظَوات ىف ؾضق 

واوضػلاًِا ىف اؾامًِػا اًخجاريػَ اًػىت  رمغ اهلعاع اًصسائي تيهنامتسا أواليًساُا  اُا يـيش ؿىل ذهص ما فِو دامئا اًىت أحسزت اهلالاب حليليا ىف حياثَ 

) نػام  ىك "جػب " هيػااًىت مصت ؿَيَ تلدي او تـس اًس يَ اًىت ؾػصف ف واملخلريات جملصايت الاحساثيؤرخ اكن  قصب اهَواأل الكت رواجا هحريا ..

وزميهل ىف رحػةل  جاءٍ ذرب اسدضِاد جارٍوىف مغصة الاهخعارات  واهدىش ادليؽ تأفصاح اًيرص وحتصيص الارض  حصب انخوجصوجاءت  .. ييعلِا (

سمي واجػة اًـػزاء ًخلػ اىل أدشة اًحعػي تـغ اجلػريانمؽ  فشُة.. " س يس اجلحاىل " وُو يصفؽ اًـمل ؿىل الارض احملصرٍ ىف معق سيٌاء  اٍىفاح

 ظوثَ وُو يوظيَ جزوجذَ واتًذَ .. رهني  فأحس ابن اجلحاىل يياديَ من كربٍ وياكد يسمؽ  .. ؾيياُا انحضَ ابزلموع مل حزلارمَخَ " يرسيَ "  واكهت

ذات اًضِور اًس حـَ اىل  " أميكدَت واهخلَت مؽ ظفَهتا "  فرتددت ىف ابدىء الامص مث  اًزواجؿىل ارمةل اًضِيس ؾصض  حىتوثواًت اًزايرات 

.. فِى  مذلَحة املزاج الاايم اليـىص ظفوُا الا ثرصفات يرسيَ اًضاذٍ  متىضحاجز اًعفوهل .. و  " أمي "صلة جاجص وؿاصا ىف ويفَ اىل ان ختعت

واملالثػس وأدوات اًخجميي  س خزسام اٍىالري من املساحيقاباىل ادفاء ظاتـِا اًصيف   جسـ  .كري راضيَ ؾن حياهتا ... قصيحة الاظوار ..ؾعحيَ 

ا جاجص ًخـود اىل رصسُا وثلعؽ ؾهنا الاًس يَ اًػىت ذاضػت ىف سػريهتا ثـََػت تلصيخهتػا  اؾخادت اًسِص ذارج اًحيت و  اًضيلَ املثريٍ .. ولكام هنُص

 معَت ىف احسى اًحارات اًصديعَو  .. رقحاهتا  ًيساء اس خجاتتاكهت كس ٍىهنا ىف احلليلَ ، اليسأل ؾهنا أحس وىه ؿىل فصاش املوت  اًىتاملصيضَ 

اهنػا  كيػيحىت ادذفت ؾن الاهؼار متامػا و  ،ورؿاية اتًهتا  ، رصسُااىل الؿادهتا  حماوالت ىصجس ) جارهتا ( ومل جتس مـِا  .. جن جٌون اًصجي

 وكَ " احللاهيَ " وظَلِا قياتياذُة جاجص اىل احملوؿىل تـس دعوات من مسىٌَ  .. ذُحت مؽ مذـِس حفالت اىل اًلاُصٍ حير الاضواء واًضِصٍ

 فاكان الازيني أنرث من أب وأنرث من أم .. فـَت " ىصجس " ..  نام ..رؿاُاهبا و  فاُمت..  ذمذَىف  " أمي "تليت و  ..

 



   احمد ابراهيم عبد الغنى     "باب عشره "                                                                                                                  

______________________________________________________ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

                                              Email : ahmed_ibrahem 289 @ yahoo .com 

7 
 

-4- 

ا ظورٍآاًلاؿَ اٍىدريٍ امذألت ؾن ..ؿاظفا ٌَلايَ  ابًـامل واملوػفنياكن اجامتع كسرى ) تم (  ا ثخعسُر جػامل  اًصاحػي ٌَزؾمي  ابُخَ زيديَ دُص

  احلػوافزول سػؤال ؾػن زايدة أكعػس امليؼمػون احصاجػَ مػن  .. ؿىل امليعَ اًىت اَس ؿَهيا هحار املسيصين وؿىل رأسِم كسرى تػمأؾحس اًيارص 

َ ُشا اًـام الجسمح واصار مفادٍ تأن املزياهيأذش يرسد حسيثا ظويال مفعال و اكن دامئا ما هيصب من ُشا اًسؤال ونأمنا يسمـَ ألول مصٍ و املوؾودٍ 

ونػأن .. فادشد الاذري حسيثا انػرث ثفعػيال مل يلٌػؽ احػس -وانئة رئيس اجملَس -رئيس اًض ئون املاًيَ  ؾحس ازلامي اىل ان  يخلكم اًس يس / ظربى

صج ومعت اًفوىض اًلاؿَ ومل  يخسارك ) زهصاي ( فساد اًِصج واملاجملمتـون كس كاموا كيامة رجي واحس  واكهت الاصارٍ املخفق ؿَهيا من رئيس اًـامل 

من اخلط املحارش مؽ مسيص الامن واًػىت  حػارصت حفغ اًيؼام كسرى تم املوكف وٍىٌَ اس خـاد جأصَ وثياول ُاثفَ احملمول واس خسؾ  كوات 

رص رئيس اًـامل ابن أم كوات الامن دصج اًـامل من اًلاؿَ ومه تـضِم ابخلصوج اىل اًضارع مفيـهت.. جصثي من اًس يارات املعفحَ املحىن من اخلارج 

ٍ يفذح اًحاب وذاظة اهَ كس جاء  وكت الاهرصاف ٍىن مل ثمت الاس خجاتَ من اًصائس امللكف ابهناء املؼاُصٍ همام اكهػت اخلسػائص وكػس دذَػت كػو

اجملاورٍ ٍىهنم وكـوا مجيـا فصيسة أصار رئيس اًـامل تدسَق اًسور واًِصوب اىل اًضوارع  ئَ ..ظلريٍ يصأسِا ضاتط حلصاسة اًس يس كسرى وزمال

ٌَالكب اًحوًيس يَ واًِصوات اًعائضَ اس خعاع زهصاي ان يفَت من اًرضب املربح وجصى تأكىص دشؿَ  وادذحأ تأحس اًحيوت وظـس اىل اًسعح 

ان  وتًياهَ املخػنيَ اًلوى وكفز اىل سعح أدص وىزل سَام جحصاي واس خوكي جصيَ اىل صارع أدص جاهىب  مل يَخفت او ييؼص وراءٍ .. ساؿسٍ جسم

 يىن ىف احلس حان ....مل ٍىٌَ فوىجء مبا  ..يحـس نثريا ؾن اًلوٍ املمتصنزٍ حول املحىن 

-5- 

حيػر معػسر اًعػوت وُػاهلم  "جاجص"ؿىل ظوت ارثعام حاد أؾلدَ رصخي مذعي جتمؽ اًياس ىف صلة مع  تلَيي  كديي اًفجص اجلريان اسديلغ 

أهة تـغ اًصجال ؿَيَ مهنم من كَحَ ؿىل ػِصٍ وآدص حتسس هحضَ .. ٍىٌَ اكن صادعا تحرصٍ و  .. ؿىل الارض مٌؼصٍ وُو جالَ ُامسٍ مَلاٍ

اذرتكت اًضوارع احمليعَ وثلسهما تـغ من  هميحَواكهت جٌازثَ  تـس ؾعاء حافي ىف احلياٍ جاجص مات مع  ..  من سويـات كَيهل اكن كس فارق احلياٍ

وأؿَن ظاحة امللِػى   ابمليارٍ.. اىل ان وارى جامثهَ اًرثى ىف ملاجص الادشٍ  اٍىدريٍ  وثضحياثَ  اًصجيثـصف كسر اًليادات اًضـحيَ اًىت اكهت 

 ادليؽىف ظوان هحري اصرتك فيَ  اٍىالري من اًصجالجتمؽ  وىف اٌَيي ابجملان ..ٌَزابئن  احلساد ؿىل مع جاجص زالزة أايم تَياٍهيم يمت فهيم ثلسمي اًعَحات 

يَخسون تسال المـَ وهصفذات مَوهَ  ص حانٍىن أصس ما جشب الاهدداٍ ػِور زالزة ..  ايت اشلهص احلىمي ييـون فيَ اًصجي ويشهصون مآثصٍ آ ًخالوة

دصج اًًسوٍ ومل يددق الا اًض حان ..  اًس يسات ثخلدي اًـزاء مؽ تـغ "أمي  " حير اكهت جاجصان يشُحوا اىل صلة مع وا اىهتاء اًـزاء ظَح وتـس

اًعلريٍ اًىت ُاجصت مؽ زو ا اىل أمصياك مٌش  جاجصوكام  تخـصيف هفسَ واثضح اهنم اوالد أدت مع  نثلسم أحس اًض حا  .. ثالزَ وتـغ اًصجالاً 

 هؼص اًثالزَ اىل تـضِم اًحـغ وكال أحسمه تـعحيَ زائسٍ :    اًرتحية هبم  ؿىل أهنم ضيوف س يوات ..

 مل هأت ٌَضيافَ !   -

 ابمذـاض  : وما ظَحنك اذن ؟! اناجلري كال أحس 

 اًضلَ  -

 اية صلَ  -

 صلة ذاًيا  -

وكس مصت ؿىل ذاٍنك اايم ؾعيحَ اكن فهيا تني احلياة واملوت وًوال ُشٍ املسىييَ وأصار آآلن وكس ؾصفمت أهَ ذاٍنك وأين ويمت ظوال ُشٍ اًس يني  -

 ًوال ُشٍ املسىييَ ٍاكن ىف ؿساد الاموات مٌش س يني   -اًىت اكهت ثخفصس ىف وجوُِم تليغ صسيس   – " أمي " تيسٍ اىل

 رد أحسمه هبسوء مذياٍ :

 ولكنك ثـَمون ذكل أًيس احلق أحق أن يددؽ ذاًيا ( ًيس ًِا احلق ىف أى ىشء من ورث ..ىصيس اًضلَ وس يأذشُا تلوة اًلاهون ودعوظا واهنا ) -

 ان ثفذحت ؾيياُا ؿىل احلياٍ الا ُشا اًحيت واة ان حىون ىف كَوجنك رمحَ  هـم ايتىن) ثضفلَ ابًلَ ( وٍىن اًحًت ًيس ًِا مأوى مٌش -

 ايس يسى ) تال مداالٍ  ( ُشا رشع هللا  -

 هللا رؤوف رحمي تـحادٍ وٍىن  -
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 " أمػي" كؽ دصين نأن ُشا ُو ما اكن مذفق ؿَيَ من اًيوم س يوكؽ ؿىل ُشا اًـلس وس خو الاوهؼص اىل  .. امسؽ ايحاج ُشا حلٌا وًن هفصط فيَ -

جٌيَ الكري  ( أػن ان الااارات ارثفـت ُشٍ الاايم ورمحة  333ؿىل ان حىون اًضلَ وما ؿَهيا من أاثث ىف حنك الااار ملاتي مدَف ماىل ) 

 !!انخفييا هبشا املحَف  هبامٌا 

 ؟!وٍىن من اين س خسجص ُشا املحَف وىه الحول ًِا والكوٍ  -

  ؟؟!!ي والا س خىون ؿاهل ؿىل ادليؽ اثلدَني ُشا ىه آالن هحريٍ والتس ًِا من مع -

 :تـيسنأهَ أت من واد  مدحوحا  ثَـمثت صفذاُا ودصج ظوهتا  .. ونأهنا ألول مصٍ جسمؽ امسِا وىه ىف مالثس احلساد اًسوداء

 .ما دممت هبشٍ اًلسوٍ ُشا حصام ُشا ػمل هحري وًن ازينك هللا ذري أتسا  -

حتت رقام ؾهنا  " أمي " ومه اًض حاب  ابالهرصاف زلواؾ  اًسفص مفا اكن الا ان  وكـت ..  اًـلس أماهمم ؿىل امليضسٍواكن ادليؽ ىف ذُول اتم و 

ًدسجيي اًـلس وازحات حصة اًخوكيؽ وحللوا ىف اًيوم اًضِص اًـلارى اًثالزَ اىل اًض حان  ؿىل اًخوكيؽ وذُة  اجلرياناملس خأجص وصِس ازيان من  لكمة

 . املخو َ اىل  هيو يورك 374مرص ٌَعريان ىف اًصحهل رمق اًخاىل تعائصة 

-6- 

زوجذَ واكهت دامئا ما جتَس مـِم ىف وجود زهصاي ألهنا موػفَ ىف كسػم صػ ئون اًـػامَني ثػسور  اس خلدَهتم .. املخواضؽ ذُة زمالء زهصاي اىل تيذَ

اًـيش واكهت ثلعؽ حسيهثم دامئا حيامن ثسذي ؿَهيم تعيًية اًضاى واًخس حوسَ   كاًحا ؾن أحوال اًـامل والاجور املخسهيَ وأؾحاء احلياٍ وًلمةأحاديهثم 

وو َ صادط اىل اًسلف  اًرسيصواس خأذىهتم ان اَسوا مـَ ىف قصفذَ حير اكن ممسا ؿىل  .. قصفة اًضيوفٍىن اًيوم مل اَس مـِم زهصاي ىف 

مل يصٍ زمالؤٍ ؿىل ُشٍ احلاهل من كدي ٍىٌَ اس خجمؽ كواٍ واؾخسل كَيال ىف  ُزيال أًلوا ؿَيَ حتية املساء جاء ردٍ ضـيفا..!!ى حصااك أ وال يحسى

 ...جَس خَ مبساؿسة زوجذَ وأذش يفيغ ىف اٍالكم 

كِص  زمان اكن اًخـشية جسساي ومل يىن صيئا قصيحا ان هخحمهل فٌحن اًصجال ذَلٌا شلكل ٍىٌَ اًيوم ظار تسهيا وهفس يا رجال أمن ازلوهل يصيسون -

 !ى دميوكصاظيَ جسمح تلِص اًصجال وُخم ؾصض اًًساءأهنا دميوكصاظيَ اس وًيس ثـشيهبم ذهخٌا اهيا هعاًة حبلوكٌا ىف تسل يلال اًيا

 ؾيم ال ان جنِسك  رففلري املوضوع فٌحن جئيا ًيالحؼوا ان اٍالكم سيذـحَ أنرث كاًوا الؿَيم الثخلكم وحنن اشلين سًذلكم وأتسى أحسمه ان ي -

 لزيصٍ ىفاًوالد املالؿني ما ذهة اتًىت اًوحيسٍ أن هيخىوا ؾصضِا واكهت زوجذَ أمامَ خفصجت وازلموع أان أحلكم وسأفضحِم ىف اجلصائس  ال التس -

يني والثسرى ما حوًِا ( احرضوُا ابًلوٍ من حضن أهما وأودؾوُا أماىم وأان ملمغ اًـييني مىدي اًيس متاما  اًفاكسٍ ٌَوؾ  اتًهتا) ًخحخضن ؾيًهيا

 وىه جسدٌجس ىب :  اخمليوقأمام ضاتط أمن ازلوهل) حمسن ؾفيف  (  مسـت ظوهتا 

   : يلول ىل تعوثَ األجش  اباب أحللىن !! ومه اصدوهنا من مالثسِا كعـَ كعـَ واًضاتط  -

 الاؿرتاف اوال ايزهصاي واهت ؿارف ايَ اٌىل حيحعي ًو مل ثـرتف   -

 اى اؿرتاف اي ابصا  -

 اًصأس املسجص ٌَمؼاُصٍ تأهم ويت  -

  مي أاان ويت اًصأس املسجص ايفٌسم وٍىن افصجوا ؾن  -

 .ًيومني  ىف اًرشنَ  وُشٍ املؼاُصٍ أدت اىل حىسيص اًسمل الاجامتؾ  وثـعيي احلياٍ -

 . ازلهياىه لك ما امكل من  اتًىتالا  ..  اتًىتانخة اٌىل ميَيَ ؿَيم مضريك ايفٌسم  وٍىن الا   -

اثػص  ى تـس اًلاء املاء اًحػارد ؿػىل و ػ  تمصت وأفل. .اثهية  حصاُاوالا ًن زهصاي ومني اتىن اكن مـاك وحشارى أن حىون اسامء ومهيَ ظية اي  -

 .. اشلى اكد ان يعم أذىن املىذوم ترصاخ اتًىت جاًس اًلصفعاء ؿىل الارض ؿار متاما وادذَط اهيىن اانثوجيَ اٍىالري من اٌَىامت واًضالًيط و 

 :ووجَ اىل اًزمالء اؾخشارا   هفسا معيلاؿاد اىل احلياٍ وأذش  ونأهَ

ن اًخحليق اي ٌَـار ساحموىن أحسحوا مىن اؿرتافا خبط اًيس ؿىل مسري ومحمود وؿارف ومه مجيـا ىف  -  من ازلوهل ُر

 أنئ ابالميان ( واهػت كَحػم لكػَ اميػان مبحػس) الا من أهصٍ وكَحَ معمؿىل وال هيمم ُشا الاؿرتاف ظحـا مساحمييم اي ريس زهصاي اهت مالَيا األ -

 .اًـسل واملساواٍ تني اًخرش 

تػت ان أدرك اًزمالء ان حاةل زهصاي مل ثـس جسمح مبواظةل احلسير فاس خأذهوا  ابالهرصاف وأًلوا ؿىل اًزوجَ حتية اًوداع اترنػني مـِػا مؼصوفػا أ

 ثحىك ..ثأذشٍ وكدَخَ مؽ احلاهحم اًضسيس وصىصهتم ؿىل ظييـِم  واكدت 
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 ..  تـس اًثورٍ اصرتاهيَكصارات  منآًت اًيَ كدي وفاة اًوازل تأايم مذأثصا مباجاء  تـضا من الامالك -رجي الاؾامل اًضِري  – أتيَورث كسرى ؾن 

فىش دشٍ وجضِص تػَ ث الأ( ىف ملاتي  صلق  3مهنا ؾامرٍ سىٌيَ خفمَ ابحل  اًصاىق  حير يسىن ُو وزوجذَ وكس ثيازل ًِا ؾن دور  ابٍاكمي )

والد فِو يصيس ان يصى احفادٍ جباهحَ ويىون اًصد جاُزا ؾيس كسرى ان)  هور ( حصيس ان جس متخؽ وذاظة وازلُا اشلى دامئا ما يفاحتَ ىف األ َُِاأؾيس 

ور  حيامن ثفاحتِا وازلهتا ايضا وُىشا   الاثفاق تني كسرى وه .. وال كدي مضبلك اذلي والاجناب ودعوظا وىه ظلريٍ فال داؾ  ٌَـجهلأحبياهتا 

 ىف امص الاجناب .. رضيت هور حبؼِا واوضلَت نثريا ىف مرشوؾِا اجلسيس حير افذخحت مصنزا ٌَخجميي ومَحلا ٌَياكَ اًحسهيَ اس خلعة اٍىالػري

مػن سػ يسات اجملمتػؽ اًػصاىق  من اًض حان واًضاابت  واكن يسر ؿَهيا دذال هحريا  ثودؿَ ىف حساهبا أول لك صِص ... وأظححت مػسام هػور كػسرى 

ا من أمه مصانز اًخجميي ابملسييَ ..  وأظحح مصنُز

واكهت ظحيـة  -وُو ابملياس حَ احس جرياهنا -ىف ُشا املصنز اًضرم مبساؿسة احس أفصاد األمن ابًـامرٍ  "أمي"وىف رحةل اًححر ؾن معي اص خلَت 

صنز ىف وردية املساء وكس اجذازت فرتة س خة اصِص اكهت مسام هور كس وضـهتا حتت معَِا اًخيؼيف واًرتثية وىه ابًخاىل حىون آدص من يلادر امل

ة مهنػا الادذحار ازحدت فهيا جسيهتا وأماىهتا ىف اًـمي.. أجعحت هبا اًس يسٍ هور وتسأت ثثق هبا  وأولكػت ًِػا أؾػامال ادػصى كػري اًخيؼيػف واًرتثيػ

لٌػت ثعػفيف اًضػـص وحلسػن حؼِػا سػافصت احػسى املخرععػات ىف اًخعػفيف اىل املساؿسة ىف ثعفيف اًضـص وأؾامل املىيػاج وابًخػسرجي اث 

الامارات مؽ زو ا فأذشت ماكهنا وابًخاىل أكرتتت نثريا اىل كَة مسام هور ودعوظا اهنا أظححت ثعَة ابالمس من اًس يسات املرتددات ؿىل 

واكن ؿَهيا أن  ٍحصاتح اٍهين نثريا حتس دامئا فهين فصاكا واس خرفافا المذيااملصنز واكهت ثسور احادير ؿاجصٍ تيهنا وتني ُؤالء اًس يسات ٍىهنا اكهت ال

 جس خلدي ثـَيلاهتم اًضاذٍ  ابتدسامَ ركيلَ مصسومَ ؿىل صفذهيا 

 هيا من حتت فس خاهنا اًلعري : شخف هؼصت اٍهيا احسى اًس يسات ىف املصآٍ واكهت ثضؽ ساكا ؿىل ساق و يؼِص تياض

 ؟!اين جسىٌني  -

   اًيرص ثضارع  -

 أهكَت دراس خم أم ال ؟! -

 انخفيت ابزلتَوم  -

 .) وثعَـت ثضلف اىل جسسُا اًلغ (  ؾيسى كل وػيفَ ثياسة مؤُالثم -

 صىصا اي مسام  -

واركام  ن ثـمىل سىصثريٍ ىف رشنة اس خرياد وثعسيص ومست يسُا اىل حليحهتا اًعلريٍ وانٍوهتا  اكرات تَ امس اًرشنَ وظاحهباأاان أحلكم جس ميىن  -

)ظسيق ٌَـائهل كسمي ( كاٍهتا تعوت مٌرفغ وال يؤدص ىل ظَة  ظويي  زمن شؾصفَ مٌأتم ظاحة اًرشنَ  ؾزيزاًخَيفوانت  وكاًت ابُامتم .. 

 حاوىل وًن خترسى صيئا !

 اٍاكرت و ثؼاُصت ابًضىص والامذيان   ......... تسورُاثفحعت 

ا اٍىالريات ُن املرتددا ت ؿىل مصنز هور ٌَخجميي واٌَياكَ يلَن الكما خيف  ابظيَ أنرث مايحسى ػاُصٍ وجاء ازلور ؿىل اكهت ُشٍ اًس يسٍ وكرُي

 رشيىذني ىف مصنز آدص وحىت حىون جادٍ مـِا كاًت ؿىل اًفور : يىٌامسام هور جاءهتا يوما احسى اًس يسات اًرثايت ثحسى رقحَ حارٍ ىف ان 

 ن ذري اًرب ؿاجهل فَرنى املاكن اآل -

 ) ىف هممَ رمسيَ ذارج اًحالد ( ص حىت يأىت زوىج من اًسفصفَيًذؼ -

 أتست اًس يسٍ اسدياهئا كَيال وحصمجت رقحهتا ابتدسامَ مبهصٍ : 

 ..املاكن اليحـس نثريا واًسائق يًذؼصىن ابخلارج وًن هخأدص -

من ابًرتحػاب ٌَخجميي واٌَياكَ اس خلدَِم موػف األ وحتت الارصار ذُحت مسام هور مؽ اًس يسٍ اًرثيَ اىل املاكن املزمؽ ثأزيالَ ًيىون مصنزا أدص

ام مسرب ٌَياكَ اًحسهيَ )واشلى حصحشَ اًس يسٍ ًيىون مسيصا ٌَمصنز(َ وفذح هلام ابب املعـس واكَل وُو  ؿَهيام وظـسا اىل ازلور اًصاتؽ واكن يًذؼُص

ى لكمَ أيَ ىف الكمَ ؾن املصنز اجلسيس مل جسمؽ مٌَ هور ثلصيحا مذياسق اجلسم ممضوق اًلوام وس امي حسن اًِيسام يحسى أداب جام  وًحاكَ كري ؿاد

 ومل ثخًدَ الا وُو يوجَ ًِا دفة احلوار ويلول ابُامتم ابًف :
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 وما رأيم ايمسام هور ؟! -

 كاًت ابكذضاب :

 ىشء مجيي ومك سيذلكف   -

 الثخـجىل ايمسام لك ىشء س يحس حَ ابًوركَ واًلمل 

 :ا ًيورحضىت اًس يسٍ اًرثيَ وو ت الكهم

 اٍاكتنت ؿامي حساب ٍلك ىشء ال ختاىف ؿَيَ   -

 :وكاًت ثخعَـت هور اىل جسسٍ املمضوق وظسرٍ اًحارز نأهنا حصاٍ ألول مصٍ 

 .ذالص اياكتنت هخلاتي ىف مصنزى مساء ادلـَ اًلادم ؿىل ان حىون حسخت لك ىشء وؾصضت ؿىل مزياهية املرشوع اجلسيس  -

 : ـخادٍامل كال اٍاكتنت ابتدسامذَ 

 حارض ايمسام   -

 - حسة امليـاد توسامذَ وًحاكذَ املـِودٍ  -اكهت هور ثـمل ان يوم ادلـَ اجازٍ ىف املصنز وًن يأىت كسرى من اخلارج الا تـس يومني  وجاءُا اٍاكتنت

ا الاجحار اٍىصميَ وانمتَت أانكهتا تـلس من تـيايَ من دوالهبا اخلاص  اهخلذَ فس خاان ضيلا كعريا و كس ارثست  ثػسًت حداثػَ حػىت مٌخعػف ظػسُر

مور نثريٍ مل ثلاظـَ هور وأذش حسيثَ يًساب اكخملسر يرسى أىف  اٍاكتنت وحلكم ..وػِصت نأهنا مَىَ مذوجَ  من املاس احلصوكصط مؽ ذا   اًـارى

اىف جسسُا  .. ارجضفت من نأسِا رصفذني ٍ جبوار مىذهبا من اًثالجَ اًعلري هخيشوأدصجت زجاجة  فصوس يَأصـَت س يجارٍ  ..ويسكسغ مضاؾُص

ثدرسػب  اهفاسَ أحست تسفء  واكهت اىل جوارٍ ؿىل الاريىَ اجلسليَ   ظويهل مشُحَ ازدرد مافهيا دون ان يحل  كعصٍ واحسٍ مث انوًخَ نأسا 

  اًِادئػػَ املوسػػ يل أظػػساء ارلػػص و  شلة ىفو ..   .. اتُػػت هؼصاهتػػا  ىف ثفاظػػيي ؾيًيػػَ اًسػػوداوين  اًضػػئيي وكضػػـصيصٍ هتػػز هياهنػػا  و ِػػا اىل 

ا تـفويَأسفي ويضلط  اًلويخني  حضاهَ وُو حيمَِا تني ذراؾيَأ  ىفكاركَ مل ثسر هور تيفسِا الا وىه  اًحاُخَهوار واأل ػا تواتػي مػن  ػُِص وميعُص

اسدسػَمت وحصادػت يػساُا ؿػىل  ..تلػوٍ  ىف أحالهما مث افاكت ؿىل ُزات محمومَ حصج جسػسُا  اتُت و أمغضت ؾيًهيا..   اًسادٌَاًلدالت 

 .انمعَ ُادئَ ُا ؾن اتدسامَ ااهفصجت صفذ ..و ..الارض 
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محص اًـصيغ تـغ اًضـارات املياُضَ الحذالل يصفـون الفذات تيضاء مىذوب ؿَهيا ابخلط األ اشلين اًعَحَ مجوعاكن اًِخاف كس تسأيخعاؿس من 

 وُخف ادليؽ  معص ورفاكَ جبوار ت ادلوع احلاصسٍ مص  .. ىف وكف اًـسوان احلاكم تيَ وختاذلاًـصاق واًِمييَ الامصيىيَ ابمليعلَ اًـص 

 ." ال ًالحذالل .. ال ٌَـسوان  "   

دصٍ ضس ُميية اًلوى اًـؼم  ودعوظا تـسما آواكن اًضـور اًـام كس امذألؾن  اكهت هشر احلصب واحذالل اًـصاق كس تسأت ثخعاؿس ىف امليعلَ

ىف  مضػاؾصاٍىصاُيَ ذريٍ اكهت اًلضَ اًىت كعمت ػِص اًحـري وؾحأت الامصيىك تأهنا س خىون " حصاب ظَيخيَ " وُشٍ اًـحارٍ األ رصح اًصئيس

 لك ماكن وذاظَ ىف ازلول اًـصتيَ والاسالميَ جتاٍ لك ما ُو أجٌىب وكامت املؼاُصات ىف مـؼم املسارس واجلامـات ودصج اًياس ىف اًضوارع

 ..  وحتصك ثيار جارف توكف اًـسوان ؿىل اًـصاق ايضايَ الاجٌح واًـصتيَ 

اىل اًضارع وابًعحؽ مٌـِم حصس اجلامـَ واكهػت كػوات احذياظيػَ ذػارج اجلامـػَ كػس رضتػت  اخلصوجىف ُشٍ الازياء حاول اًعَحَ املخؼاُصون 

أاثر ُشا .. صنزى ىف اًضارع اًصئيىس واًضوارع اًفصؾيَ سوار اجلامـَ حىت اكن املارٍ يصون متصنز تـغ ؾصابت الامن املأحعارا  أمٌيا نثيفا حول 

 -احلعار الامىن املفصوض ؿىل ظَحة اجلامـَ حفيؼة تـغ اًعَحَ وذاظة احملسوتني ؿىل اًخيار الاسالىم وظَة أحسمه من ذالل مىرب اًعوت 

يَ من سورة اًحلػصٍ ويىصرُػا " وكػاثَوا ىف سػخيي هللا ان ثفذح اتواب اجلامـَ مث يددؽ تعوت ردمي ىف ثالوة ُشٍ الا -واكن محموال ؿىل الاؾياق

وع ثخحصك جىالافَ جتاٍ اًحواتَ اًصئيس يَ وأفصاد الامػن حيػاوًون ادلتسأت . اشلين يلاثَوىنك وال ثـخسوا ان هللا الحية املـخسين " ظسق هللا اًـؼمي.

 !! اٍ ابس امتثَ مٌؽ املؼاُصٍ من اخلصوج اىل اًضارع حىت الحيسث ماال حيمس ؾلد

ٍىػن كػوات الامػن اكهػت كػس أكَلػت  اًوا َ اًصئيسػ يَوأذشوا يخسفلون مهنا اىل اًضارع مبحاذاة  ىوفـال اس خلي اًعَحَ زلصٍ ىف اًحاب احلسيس

 اًىت اظَلت ىف اًِواء... اًصظاص وزذاتووكؽ اًعَحَ فصيسَ ٌَلٌاتي  ازلذاهيَ املس يهل ٌسلموع اًضارع 
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صػس مػا أاثر اهدداُػَ ان وجػس ظػسيلَ محمػود أو  زمػالؤٍيخفلس  .. وازلذان اٍىاليفاُصٍ وػِص معص من تني ادلوع مل اس اًعَحَ تس من وكف املؼ

 أظاتخَ رظاظَ ظائضَ من رظاظات جٌود الامن املصنزى ... اًعاًة ابحللوق كس وكؽ رصيـا مرضجا ىف دمائَ 
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يرضػب تلػزارٍ نخػي املػخالظم  واملػوج  ،داويػَ  تـيػسٍ الا من قيوم زركاء افيَواًسامء ظ دضاجىذانوُام يمتض يان ويساُام م  اًححصؿىل صاظ ء 

  :فلاًت ىف وداؿَ واسدسالم ،.. رصح معص حبحَ ًِا  وس مي اًِواء ومألت رئدهيا "أمي"  اس خًضلت ..  اًعرص املرتاظَ ؿىل اًصمال اشلُحيَ 

 وُي جضم ىف حىب كل ؟! -

 أتسا -

  ال ثشُة اىل اجلامـَ ؿىل ؾيادك  اردا وأظححت ص .. ٍىٌم ثلريت نثريا -

 هـم ألىن أحبر ؾن معي  -

 اهنى  دراس خم اوال  -

 وما ثفيس ازلراسَ  ) كاًِا تخحس (  -

ا ان ىصثحط سواي ًخضمن كل وػيفَ مٌاس حَ  -  ميىن ؿىل أثُص

 وُي محمود اكن يًذؼص اًوػيفَ املياس حَ  -

  . اًـمل ؾيس هللا -

ذهة محمود ان يلذَوٍ ًلس ما حيمل ابًِجصٍ وظور ًيا دهيا كري اًىت حنياُا فهيا من احلياٍ احلصٍ اٍىصميَ فوق ما هخعورٍ وهأمهل ٍىن محمود اكن .. هـم  -

 . حية احلياٍاكن 

 ن يلذَوا الاجصايء أوىل هبم ان حيارتوا اًعلاٍ ال أ -

صاردٍ وكس أفاكت ؿىل ؿىل اٍىصىس احلجصى وىه جباهحَ  سا َ ف   ياسوُام حيثان اًسري وكس تسأ اًصظيف يىذغ ابً   ازلموع دٌلذَكس واكن ظوثَ 

  : ظوثَ

مه ُػو ًيست اًضِادٍ ىه املِم ٍىػن األ ؾامل األدامئا يلول ألحصاب   كاًت ىل أىم : ان أىب ىف ثيلهل من معي اىل معي ومن تسل اىل تسل اكن  -

 .  ان فاركٌا من س ينيتـس ن راٍ اآلأاشلى امتىن ان اثلان اًـمي  سأحرتف أى معي حىت أثلٌَ وسأسري ؿىل درب أىب 

 :كاًت تـفويَ    

واكدت ثحىك ٍىهنا حتامَت ؿىل هفسِا وتست ظحيـيَ هما اًىت مل ثـس ثـمل ؾهنا صيئا أ.. وجاصت هفسِا تشهصايت ما ؾؼميَ نرنجس أيىف  ان كل   -

 متاما ..

 ؿشاب ُشا  .. وأىأى ػمل ُشا  صيئا .. فـي هل أن أس خعيؽ أمام ؾيىن وال أمحمود يلذي رى فيَ أايًيهتا مل ثيجحىن حىت الا ء اًيوم اشلى  -

  .اُص ىف اًصمس واًخـحري ابالًوان واًفصصاٍ مأؾصف اهم  ميىٌم ان جس خلي همارثم وثعور ًيا ُشٍ احلادزَ -

 صيئا مًس يا :هَ كس ثشهص أون

ؿَهيم ىف أدشة "اًيجوم " ابجلامـَ ان خيعػط يػوم ابمس يضؽ دم محمود وسأكرتح  .. ًنأساٍ متىن ان يصى اًـامل لكَ ُشٍ املأُشا ما أفىص فيَ و  -

 .دشثَ هخشهصٍ وحن  فيَ صِامذَ أاًضِيس جنمتؽ فيَ مؽ 

 هلػاموألول مصٍ يالحػغ جام .. اًواسـخني رنز ترصٍ ىف ؾيًهيا اًـسَيخنيتأًوان امللية اًسامء ختخَط ن أوكدي  ظسيلَأفاض معص ىف حسيثَ ؾن 

 زلَت ؿَيم أ -ونأهَ يؤهة مضريٍ وكال  اًعويهل اجلشاتَ  امورموصِ

 ص ياء نثريٍ..أهت متثي ىل أى حسير مٌم أمسؽ أن أاحة  -

ا من اجي ان يصىض حديهبا ؾهنا .و   ودت ان حتخضيَ وثـَن ٌَامرٍ املخعفَني اهنا حتحَ وؿىل اس خـساد ان ثضح  تـمُص

 .ن يَخليا ىف اًيوم اًخاىل أواكرتاب نثريا من مصنز هور ٌَخجميي وودؾِا معص ؿىل  اًحـيس فقوكس ماًت اًضمس حنو األ  وكاما 
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وراق زلراسة املرشوع امللرتح ىف ًلاءات هور واٍاكتنت اًـَييَ دامئا ما يسور احلوار تخحفغ صسيس  واليًىس اٍاكتنت احضار مَف تَ اًـسيس من األ

أما ًلاءُام اخلاص فاكن حياط جبو من اًرسيَ والاس خـسادات مهنا ؿسم تـس الاىهتاء من اًخجِزيات واًدضعيحات ٌَمصنز  مَوهَ  يَداذَ  رسوماتو 

ىف دالل نأهنا  حس ابملصنز أو سفص اًزوج اىل اخلارج واكهت هور ثخأنس دامئا من ؿسد الاايم اًىت س يلضهيا كسرى ابخلارج جسأهل كدي سفصٍأثواجس 

وؿػىل  أيضػا هور ابٍاكتنت ىف صلة كػسرى اتًلاء توحىذة ؾيسُا ىف اجٌسهتا اخلاظَ وال ثسع ىشء ٌَعسفَ وثـسد رب مٌخؼصٍ ؾودثَ تفارغ اًع

ا ذو اًرشاصف   .. اذلصاءدشيُص

  ثضػحمَ وذلػَماهمػا أًخجس كسرى  ؿىل مرصاؾيَ ابب قصفة اًيوم يفذح وكؽ أكسام و وىه تني أحضاهَ مسـت ابًصقحَ املفـمَ  ات احلةوىف حلؼ

هؼصت اًيَ تعـوتَ  حتت اًضوء اخلافت  وكس امحص و َ وحجؼت  ..وتسا نأهَ كس مسؽ اظواهتام املَهتحَ  )ؿاد ًخوٍ من اًسفص كدي ميـادٍ تيومني (

اكػت مػن ن ينل ؿػىل رأس هػور اًػىت أفأؾيياٍ وجصى اكًثور اًِاجئ واهدضي هصىس اًدرسحيَ ورىم تَ ىف و هيام ثَلفَ اٍاكتنت تيسٍ اًيرسى كدي 

وكػف اٍاكتػنت وحػاول ان يػيلغ ؿػىل كػسرى ٍىػن كػسرى اكن كػس ؿاجلػَ  .. اًعسمَ وتسأت جسحة مالءة اًرسيص وثسارى هبا جسمِا اًـارى 

اكهػت كػس  اجبوار اًرسيص حاوًت هور ان متيـَ من ان يفصغ ابىق اًصظاظات ٍىهنػ مودجصظاظَ من مسسسَ اشلى حسحَ ؿىل اًفور من درج اٍىو 

واكن اجلريان ؾيس مٌخعف اٌَيي  كس مسـػوا اظػوات رصاخ وؾويػي أؾلدػَ ظػوت اًصظػاص  جسس اٍاكتنت اًضرم ..ىف و ُاسر اس خلصت ىف ظ

فاس خسؾوا اًرشظَ اًىت جاءت ؿىل اًفور ًخلذحم اًضلَ ويػسذي اًضػاتط ومـػَ  فذجمـوا ؾيس صلة كسرى يعصكون اًحاب تـيف .. وال جمية !!

 جساد  كاركَ ىف حبص من ازلماء .أزال زة  واتـغ اجليود اىل قصفة اًيوم ًيجس
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اًلػصارات اًسػ ياديَ  سِمِا ىف اًحورظػَ ًخػأىت أثساؾت جس يري أمور اًرشنَ وىف قضون صِور كَيهل اكهت كس  ثوىل اًس يس / ظربى ؾحس ازلامي

ن يػمت ثـويضػِم ثـويضػا مل يىػن مٌاسػ حا أؿىل وثوىل ثعفية تـغ اًـامل واملوػفني  ؾامل هحريأًصجي أظول اًرشنَ ٌَحيؽ.. وتيـت اًرشنَ  تـصض

 …ابًلسر اٍاكىف

الا ان زهصاي مل يًذؼػص ظػويال فدـػر اٍىالػري مػن وما زاًت اًلضااي ثيؼص ىف أحس ازلوائص  ومصت الاايم اخملخعَ ازلواوين  وابًخاىل جلأ اًحـغ اىل

  املسػ خلي ازلائػصٍىف اًربملان ىف ظَة اس خجواب من انئة  أذريا وضوعاًضاكوى وؿَهيا ثوكيـَ وثوكيؽ تـغ زمال ئَ اىل جصائس املـارضَ وأزري امل

من كدي كعس فهيا س يادة اًيائة احصاج اًوزيص واحلىومَ وسـ   واكن اس خجوااب ؿاظفا ىف جَسَ مل يضِسُا اجملَسٌَوزيص اخملخط تعفذَ وخشعَ 

كري كاهوهيَ وال ختضؽ ألى ًواحئ ٌَجيَ اًوزاريَ ت ( آماكفاًوزيص توجود ) اجملَس اىل متصيص كواهني ىف كري ظاحل اًضـة ووجَ اهتامَ املحارش اىل

وكريٍ من  ئة ىف اًصد املحارش ؿىل س يادة اًياجسىت الاكَحيَ احملسوتَ ؿىل اًيؼام احلبمك وابًعحؽ مل اًىت جرشف ؿىل تيؽ أظول اًرشاكت اًـامَ  

ة ان دصجت تـغ اًيائحات من اجلَسَ حياء مما حيسث حتت كدة اًربملان وأحيي اًسػ يس ابالًفاظ اجلارحَ زلرجوحصاصق ادليؽ اًيواب املـارضني 

 !اًيائة وزمالؤٍ اىل جلية اًلمي  وحفغ الاس خجواب 

ىف   .. ًفحهتػا وسػامئ اًِػواء اًحػارد  اًضػارع ؿػىل  املعػهل  اًيافػشٍفذحػت  .. اكَلت ابب قصفهتا ..أما ىصجس فلس جَست ىف اًحيت ألول مصٍ  

هؼصت ىف املصآٍ ..   مالثسِا حتصرت من .. ثس يط من اًضوءمٌىرس صـاع ًيسذي ئص اسسًت اًس خاوارتت اًضيش و  ت اًعحاح الاوىل ..ساؿا

ي نثريادرصُا و  اًىت تسأت اًخجاؾيس ثدسَي اًيَ دون أن ثسرى املرشب ابذلصٍ و الاتيغ فلس وسيت ثلصيحا ثفاظيي و ِا ..  ظويال  اشلى حُص

ا  واتُت ىف ذهصايهتا  أدارت املشايع .. جاءُا ظوت ؾحس احلَمي ىف أقييَ روماوس يَ  .. اٌَون الاتيغثضـريات من اشلى ادذَط  هنازلا وصـُص

وثـَن ًيفسِا تأحليهتا تأن يىون أدصى صاُلَ .. ًيمت اٌَلاءالاول اشلى ثأدص نثريا ..  وذاتت ىف أول كدهل مث ثحـهتا كدالت ارجتت ؾواظفِاحني ... 

ا من اًفذيات اًعلريات اكمهلجتصتَ جسسيَ  ًِا واًلصية اهنا ىف لك مصٍ اكهت ىه اًىت ثحسأ اًـالكَ وحهنهيا  ًالىت حزوجن كدَِا جىالري.. ا .. نلرُي

..  ركعت ..و ِا تـضا من قحار اًس يني  ؾنجلأت اىل ؿَحة املىياج وأزاحت  ذاجلِا صـور دف  ارثحط مـِا ثس يني زوا ا الاوىل .. ابرادهتا ..

ا اىل احلائط  اُزت هنسهيا ..  دارت ىف اًِواء.. واكدت ثلؽ من فصط اًًضوٍ.. .. وؿاودت اًصكط من  اًعويَخني حتسست ساكهيا.. اس يست ػُِص

       جسيس ..

ا..  ا هحيسول اًساؿَ الحلك والمتي فصضت ؿَهيا احلياٍ أن حتياُا حبَوُا ومُص  سافص .. س متخؽ حبياهتا اًزوجيَن ج أمل ميَِِا اًلسر ؿاصت س يني معُص

 ات ٍىهنا فضَتاٍىالري  هعاحئ  رمغ أفٌت حياهتا ىف حصتيذَ ومل ثزتوج اثهية  ..اىل ازلهيا واوضلَت تَ ؾن أى ىشء آدص اجهناوجاء  ..ومل يـس اًزوج 
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حياٍ جسيسٍ وثـيش نام ىه الادصى  ن اًيوم ددسأ مس  .. يزَو ؿَهيا اًحيتس  و  خىون هل حياثَ اخلاظَومصت اًس يني ونرب الاجن وس  َ جباهح اًحلاء 

 مل ثفـهل .. اشلىثخشهص دامئا اهَ ابق ىف حياهتا  اٍىالري  ..أى ماكن مـِا من املال اآلن مايىفهيا تأن ثشُة اىل  ..حيَو ًِا 
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اريَ ؿىل روح اتيدهيام وثيازع ابىق اًورزَ ؿىل وثيازل الاب والام ؾن حلِام ىف املرياث وعسكَ جكَق مصنز هور  اتواتَ وآًت مَىيخَ اىل اًورزَ أ

 الاس خلالل الافضي ٌَماكن .

 ..ذريمص تيسُا حلللت جناحا هحريا ىف معَِا األًو اكن األ صيئاالمتكل من أمص هفسِا  .. ىسظصيسة احلزن واألىف اًحيت  " أمي" وابًخاىل أظححت 

ىف أحالهمػا ىف ُيئػة صػ يعاهيَ حػاكد  اٍهيػايػأىت  وهيي اًورزػَ ن ثشُة اًيَ تي أظححيعاردُا ىف لك ماك الااارن ؟! وص حح ما اًـمي اآل ٍىن

وال خيَو الكمَ من هتنك واحض وحضاكت الثخخني مالحمَ فِو ذَيط من وجوٍ مذـسدٍ يَخس مسوحا سوداء ودامئا ما يضري اىل أوراق ؿَهيا ثوكيـِا 

 !!مس خـصٍ 

"معَوب ؿػامالت ًفٌػسق هحػري "  ا ىف اجلصيسٍ املسائيًَفت اهدداُِا اؿالان ظلري ..  الييفؽ مـَ دواء وزهما رأسِا ياكد ييفجص واًعساع املزمن يال

ذُحػت ىف امليـػاد وسػأًت موػػف  .حػسدت ًِػا ملػاتهل مسػاء الازيػني .انمع  اثعَت ؿىل رمق اًخَيفون اسفي اًـيوان رد ؿَهيا ظػوت وسػاىئ 

ؿىل ميني هبو املسذي وكدي ان ثعي اىل املىذة وجست ؾرشات من اًفذيات ىف اهخؼار  اًعويي املمصالاس خلدال اشلى أصار اىل مىذة ىف هناية 

وأذريا جاء دورُا مللاتةل مسيص اًفٌسق اشلى رحة هبا وكس أتسى اوضلاهل تأوراق تني يسيَ يلَهبا مث ييؼص اٍهيا جمتـن وساد مصت كعري  .. دورُن

ؿَ ودار حسير ظويي وىه جاًسَ ؿىل هصىس جاهىب ياكد اًلَق يلذَِا وفىصت أن ثفص ُارتَ دون كعـَ رهني جصس اًخَيفون ؾن ميييَ رفؽ اًسام

 ان يَحؼِا احس ..أفاكت  ؿىل لكامت اًرتحية اثهية  ودار حسير كعري .. وتسأت معَِا ىف اًيوم اًخاىل ىف ثيؼيف وحصثية قصف اًنالء ..
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أظححت أنرث ..تسأت روح جسيسٍ جرسى داذَِا  حير ذُحت ىصجس تعححة جاراهتا ..   اًيحوىمعصة املوزلأداء  من  ؾودهتاتـس أايم ؿىل  

 اًس يسات ىت أحسوحضور اًيسوات ازليًيَ ىف تي اٍىصمي اًزتاما وارثست احلجاب واًـحاءات اًفضفاضَ وواػحت ؿىل اًعَوات وثالوة اًلصآن

تـضا ىف ظاًون تيهتا اًفادص جس خضيف دامئا  ًحلة احلسير  ىف هناية اًـلس اًصاتؽ مٌخلدَ أهيلَ  ٍامصأ وىهىف رحَهتا اىل تالد احلصمني  اثـصفت ؿَهي اًىت

ىف الكم  ظويي ؾن اجليَ واًيار  يس خفيغ .. كعريا ..ص يخ مذوسط اًـمص هر اٌَحيَ حَيق اًضارب   نيخوسعِ  املَزتمات  اًس يساتمن 

دصٍ من هـمي ملمي وما ثوؿس تَ ٌَمس يئني ىف ازلهيا من ؿشاب صسيس وجسأل تـغ الادوات وؿشاب اًلرب وما أؿس هللا س ححاهَ ٌَمحس يني ىف الا

ابجاابت ملٌـَ  مؽ دؾواثَ ازلامئَ ًِن  ان هيسهين هللا  اىل اًعصيق  اًض يخ فريد ؿَهين -من واكؽ ذربهتن ازليًيَ احملسودٍ  –أس ئهل سعحيَ 

وأحادير هحويَ من نخاب اًحزارى وحصيح مسمل مث   احلىميلاب ويسدضِس تآايت اٍىذاب اىل اًي سافصات اًوجوٍاملس خلمي واليخحصج ان يسؾو 

حائصٍ : يـصج ؿىل الاوضاع اًصاُيَ ىف تالد املسَمني وذاظة اًحالد اًىت جسمح ابرلور و احلفالت املاجٌَ واٍلكيحات اًفاحضَ مث يدسائي تسُضَ 

و ان يعحق لك فصد ؿىل هفسَ وؿىل كريٍ ما هيف يس خلمي ذكل ؟! واًحالد حمىومَ تسس خور يعحق ا ًرشيـَ الاسالميَ مث يخسط حال جاُزا ُو

 تسا نخاب هللا وسًىت " . لك ذكل وجاء ىف اًرشع احلييف ويسدضِس ابحلسير اًرشيف " حصهت فينك ما ان متسىمت تَ ًن ثضَوا تـسى أ

َ ألول مصٍ . وتـس اىهتاء اًيسوٍ خيصج اًض يخ أوال مَليا حتية الاسالم يسمـن تآذان ظاقيَ وييجشجن اىل حسير  اًصجي نأهنن يسمـي اًس يسات

ثحاؿا الا ان اًس يسة امليخلدَ أتلت ىصجس كَيال ًخفاحتِا ىف  األدوات وىف يسٍ تـضا من أهمات اٍىذة تعحـات حسيثَ فادصٍ ..  مث ثَحق تَ تلية

الأثص  و مىذنة اًضفذني وتست رائـة ادلال الاتيغ اًصائق س يسٍ اًيلاب ؾن و ِاوجَسا مذلارتني وأزاحت اً  رجـا مـا اىل اًعاًون  ..أمص ُام 

 وابدرت ابًلول :ملساحيق ؿىل و ِا 

 اليًهتى  اتسا أميخـيا حبسيثَ اًض يق اشلى ىمتىن يوسف ) جزاٍ هللا ذريا ( اًض يخ فاًيوم  نأرجو الا ىىون كس أزلَن ؿَيى -

 ؟!أنرب نثريا من س يَ ىف أى جامـَ ختصج يص ز يحسو ظلريا الا ان ؿَمَ اًل -

  :اس ياهنا اًحيضاء وكاًت تخحس ػاُص اٍمتـتاتدسمت اًس يسٍ و 

 .الهيم من اى جامـَ ختصج وٍىن األمه مك من اًًساء اًزتمن ؿىل يسيَ ومك من اًض حاب اُخسوا وؾصفوا ظصيلِم اًعحيح  -

 وأهت هيف اًزتمت ؟! -
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 وراحت اًس يسٍ جترت املاىض :

.. أرشب ارلص وأركط ىف اًفٌادق ىف ًياىل اًعيف اًسػاُصٍ  ..حزحف اىل ؾيًهيا اخلرضاوين  كس تسأت ازلموع وأايم )جاَُيىت ( كاٍهتا  ويت -

ىل أتـسٍ ؾىن حىت وًو اكن ؿىل  َواشلى أصم ىف اذالظ أظحـ اكهت حياىت فاركَ الميَؤُا الا اًصجال املخحَلني حوىل أكصهبم مىن ابصارٍ من 

.. وسىذت كَيال مث  ويت أحبر ؾن سـادٍ من هوع ذاص أن أمذكل من يصيسىن ال ان ميخَىىن ُو نام يصيس او جاُأال اهخؼص مهنم ماال ..   فصاىش

اثص اهلالب  ىف ًيهل ابُخَ وأان ىف أحضان رجي مسن جاءىن ذرب اتًىت اًوحيسٍ وىه تني احلياٍ واملوت.   .ادذَط الكهما تحاكء حار اتتـت وكس 

 مقت اكملشؾورٍ وأان تلميط اًيوم وذُحت اىل املسدضف  ألجس اتًىت كس فاركت احلياٍ . س يارهتا املرسؿَ 

 فَريمحِا هللا ومك مصت ؿىل ُشٍ احلادزَ ؟ -

ا  - ونأهنا كس صٍ اًلزي ونفىفت دموؾِا  ن اس خودؾِا ؾيس هللا ثـاىل فِو أرمح هبا مىن .ؾصوسَ ىف سن اًزواج ٍىىن اآل مخس س يوات واان أثشهُص

 ثشهصت صيئا فلاًت ؿىل اًفور :

 وس يدىن ما ويت سوف أحسزم فيَ أ -

 ذريا  -

 !ان صاء هللا ذريا فاًض يخ يوسف يصيس اًزواج مٌم ؿىل س ية هللا ورسوهل  -

 أدلهتا ازلُضَ وكاًت ابس خلصاب :

 !!دت فصيسٍ الاٍىٌَ مزتوج من  -

الاهفاق ؿىل ازيدني  ودعوظا اهَ مـجة تم نثريا ويود ان حىوىن ىف ؾعمخَ وثَزتىم ابًزى ملسورٍ هـم وما املاهؽ أن يزتوج اثهية ان اكن ىف  -

 اًرشؾ  نام اًزتمت أان  .

 فِو ؾييس أؾعىن همهل ٌَخفىري فاالمص ًيس سِال واتىن ًن يوافق  -

 ىف ثعحيق رشع هللا  وؾيادٍ وما دذي اتيم -

 مؽ احلاهحا املس متص ابؾعاهئا اًصد كصيحا .وسىذت ىصجس كَيال وودؾت اًس يسٍ امليخلدَ 
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وحول  وكس ثَعرت الارض ابزلماء ممسدا ؿىل الارض  فعورٍ ظسيلَ محمود اس خلي معص موُحخَ اًفٌيَ ىف اًخـحري ؾن ملذي ىف مَعلات ظلريٍ 

من  وثعري  حتَقوظيور اًيورس  أًوان رماديَ داويَ وكس امزتجت كدة اًسامء مباء اًححص ىف  وؾن ميييَ مدىن اجلامـَ اًـخيقو َ ُاهل من اًيور 

  .مارس " يوم اًضِيس " 7ان يىذة خبط ابرز يوم  يًسومل   تـيس

سػوار اجلامـػَ أيًرشػوهنا تػني زمالهئػم ذػارج و  ثساول ُشٍ املَعلات واهدرشت ثرسػؿة اًػربق تػني اًعَحػة ىف احلػصم اجلػامـ  وأذػش اًػحـغ 

اًفىػصٍ اًـحلصيػَ اًػىت اكن ًِػا ثػأزري اًسػحص ىف اًيفػوس وكػس انمتَػت اًفىػصٍ تـػس أن ظاحة  َ واملسرجات ؾنوالاحادير الثيلعؽ ىف الاروك

) الوضلاهل ابجامتع مؽ رئيس اجلامـػَ (  وحرضػٍ وهيػي  حفي ثأتني  مل حيرضٍ اًـميساس خعاؾت ادشة " اًيجوم " أذش املوافلَ واًخرصحي تدٌؼمي 

اشلهص احلىمي من ظاًة الادوان : ثسم هللا اًصمحن اًصحمي " يأهيا اشليػن  آىاًضِيس وتسىء احلفي تخالوة اٍلكيَ ًض ئون اًعَحَ وحرضت أدشة 

. وًيحَػوىنك  وٍىػن الجضػـصونأمٌوا اس خـييوا ابًعرب واًعالٍ ان هللا مؽ اًعاجصين . والثلوًوا ملن يلذي ىف سخيي هللا اموات تي أحياء ؾيس رهبم 

هلل واان اًيَ راجـون . أوًئم  اانمن الاموال والاهفس واٍمثصات . وثرش اًعاجصين اشلين اذا اظاجهتم معيحَ كاًوا  ثىشء من اخلوف واجلوع وهلط

ية  مث ثلسم  الاب وحصمح ؿىل اتيَ نثريا مث  ..ؿَهيم ظَوات من رهبم ورمحَ . وأًوئم مه املِخسون " ظسق هللا اًـؼمي  دمي ؿىل اًلاؿَ مصت ُر

ا الثفارق ؾيًهيا مما أاثر اًضجون وؿالمات الاىس ؿىل اًوجوٍ واهربى فصيق من اًعَحػَ  يعاًػة حبػق الادشٍ ىف دم اجهنػا حلكمت الام ودموؾِ

دشٍ اًحار واكن اًيساء املخفق ؿَيَ " دم اًضِيس ىف ذمة رجال الامن " . حاول الاس خاذ ازلنخور هتسئة املوكف واهَ ماجاء الا ًيػواىس ُػشٍ الا

َ ا وًريمح هللا ادليؽ ساد ُسوء حشر ىف اًلاؿَ اًعلريٍ ابزلور الارىض واهسفؽ معص تني ادلوع املرتاظَ وأذش يصدد اًيساء املخفق ؿَيامليىوتَ ىف اجهن

 أصار الاس خاذ ترضورة الاًزتام ابًيؼام حىت جس خعيؽ اجلامـَ رد الاؾخحار الجن من اتياهئا ساد اًعمت اثهية واًصجػي يفػيغ ؾػن مػسى مـصفذػَ

 ال الامن اًحواسي وما اكن ُشا ًيحسث الا ثسخة اًفوىض اًـارمَ هديجَ دصوج اًعَحَ من احلصم اجلامـ  واؾخالهئم اًسور اخلارىج وىزوهلمجصج

 اىل اًضارع . ٍىن معصتعالكذَ املـخادٍ  وجَ سؤالا مدارشا  : وُي من حق رجال الامن كذي اًياس ىف اًضوارع ؟!
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 ًضحط ما اشلى حسث  وًن يضؽ حق وراءٍ معاًة ايتىن ُياك حتليق وس يـصف اب -

اشلى حسث ان رجال الامن أظَلوا اًلٌاتي املس يهل ٌسلموع ؿىل مجوع اًعَحَ دون ثفصكَ وكس ادذيلت نثري من اًعاًحات وسلعن ملض يا ؿَهين  -

 ًضِيس .ن ىف املسدضفيات مث أظَلت اًصظاظات املعاظيَ ىف اًِواء حىت اس خلصت احساُا ىف ظسر اوُن اآل

 .أى اكن س خحمي اجلامـَ ؿىل ؿاثلِا ازلفاع ؾن أتياهئا وتياهتا دون ضلط من أحس   -

 ) ثعفيق حار(  -

ىف اكن همموما  مبا حسث رمغ اوضلاهل ىف نثري من الامور اجلامـيَ وُشا ما دؿاٍ اىل حىصار ادلهل الاذريٍ من الكمػَ  الاس خاذ ازلنخورويحسوان 

 حسى .هربات ىه أكصب اىل اًخ

 وودصجت أدشة اًضػِيس جاهخيَ تـس دصو م من اًلاؿَ ٍىن تـضِم مل يس خخرش ذريا ...  حوارات ىفاًعَحَ  مىض  حير احلسير  وكس اىهتى  

 . الزاًت حتَق فوق ادليؽ دشاب احلزن أ

-15- 

تػَ اٍىالػري مػن اًلػصف   اٌَالمذياُيػَ  ق اًلرصػوحػسائ اًزركػاءميػاٍ اًححػص املعي ؿىل   واًوا ات اًزجاجيَ ؿىل اًعصاز احلسير اًفٌسق اًفرم

 اًالمـػَالاضػواء  وجسػعؽثعسح املوس يل   اىل سعح ازلور اًصاتؽ حير وكديي اًلصوب  ييحسر اًنالء  والاجٌحَ اخلاظَ ابًضرعيات اًِامَ

يَخف اًصجال واًًساء ىف حفالت اٌَيي اىل مٌخعفَ  ثععرة املوس يل  و وحني ييـعف  وساحات اًصذام الاتيغ اًياظؽ حامم اًس حاحَ  حول

 ..راكعَ اىل اًعحاح 

ظصكت وظـست اىل ازلور اًخاسؽ   master–keyومـِاًخيؼيف وحصثية اًلصف اىل اجلزء اخملعط ًِا " ىف ُشا اًوكت  أميوابًخاىل ثعـس " 

فصوصَ ابًسجاد اًضػريازى املزدػصف تسكػَ ظلريٍ م ردَُواجذازت  -مل يىن أحس ابًعحؽ -مث دذَت اخملعط ٌَرثى اًـصىب وحصاسَابب اجلياح 

مست ؾيًهيا  ابُخا ييـىس ؿىل مصآٍ ذات اظار فىض حمىل تأوراق ذُحيَ ضوءامذياُيَ وثخسىل جنفَ من اًسلف هبا تـغ اًرثايت اًعلريٍ جضؽ 

اٍىِصابئيَ والحؼػت ان هنايهتػا .. أدارت املىًسَ  مبمنامنت ُيسس يَ مـلسٍ   َمزيي ثسجاجيس أدصى اىل ازلاذي حير قصف اًيوم وكس فصصت 

 أمعػسٍوثَخلط تـضا من أؾلاب اًسجائص اًلَيؼَ وأوراكا هممهل  مث اس خسارت انحية اًرسيص اخلض ىب احملمول ؿىل  ثلوص ىف اًرشاصف اًسميىَ

زجػاج اًـػبهس أهػوار صػارع أزاحػت اًسػ خائص اخملمَيػَ ًػرتى مػن ذػالل اً .. خمصوظَ من اًـاج   ًرتثة املالءات اٍىالريٍ  املحـرثٍ ؿػىل الارض

زوان وىه ثَممل أدواهتا وىف أهكَت معَِا املـخاد واجتِت انحية اًحاب اخلارىج  .اٍىورهيش اشلى الهيسأ أتسا ىف اٌَيي من حصنة اًس يارات املرسؿَ 

ا ىف جعهل مػن أمػصمه ورشؾػوا ىف واكهو  اًلَيؼَ سىوجست أماهما أرتـة من اًصجال الاصساء ذوى اًعسور اًـصيضَ واًعول اًفارع والاي مـسودٍ

واتدسامات  -تَِجَ مل ثفِمِا  -ؿاجصحسير  دارتيهنم  اًواسـخنيتـيًهيا املضحوهَ ابًصقحَ   حني ثالكت هؼصاهتمو  رض محي حلائهبم املرتاظَ ؿىل األ

اًخوفيق ووكـت ؿىل الارض فوق اًسجاد حاًوت جتيحَ ٍىن أدعأُا   .. من ذراؾِااكهت ثخحاصامه وهتم ابخلصوج صسُا  أحسمه  .. ظفصاء ابُخَ

  ..اًعويهل  املزدصف واتُت تني كاتَ من اًس يلان

-16- 

 اىل ان مؽ كريٍ ممن اًخحلوا ابًرشنَ ىف سن ظلريٍ ىف ورش اًخػسريةمل ييأس زهصاي ىف سـيَ ازلؤوب السرتداد حلَ امللخعة .. حىدس اٍىالري 

واٍمتخؽ مبزااي اًخأمني اًعح  والاجامتؾ  ومص ؿَيَ اًـسيس من رؤساء جماًس الادارات ٍىٌػَ مل  ظسرت ىف حلِم كصارات اًخـاكس تأجص مث اًخـيني

 !؟ُي ُشا ُو مثصة اٍىفاح ىف احلياٍ املصيصٍخبياهل ما آًت اًيَ الاوضاع نام يصى آالن  .. ُي ُشا ُو مثصة اًـعاء ؟! صيصذالل س يني معصٍ ومل مي

 اًـػامل  تـسم املساس تأرزاق ثَدعاابدامئا ىف  دساشلى يضابؾخحارٍ رب اًـائهل و  ..اىل اًس يس رئيس ادلِوريَ أن يصفؽ صىواٍ ُساٍ ثفىريٍ أذريا 

 وؿىل اًورق الاتيغ جصى كَمَ ًيىذة خبط سَمي : . ورفؽ مس خوايهتم املـيض يَ

 اًس يس الاب احليون / رئيس ادلِوريَ 

 ،،،،،،،،،،،،، حتيَ ظيحَ وتـس 

  :ات اًلري مٌاس حَ اًخـويضاملوضوع : 

) املوكـون أدانٍ ( حير معَيا ىف اًرشنَ اًـامَ ٌَخجارٍ وامللاوالت كصاتػة زالزػني ابالصارٍ اىل املوضوع ؿاًيَ واىل ما ثرضرت مٌَ وتلية زمالىئ 

فامي  –والذهة ًيا ؿىل الاظالق  –نَ وهَ األذريٍ وكس ثسهت أحوال اًرش ؿاما وويا مالاال ٌَخفاىن والاذالص ىف اًـمي ثضِادة ادليؽ الا أهَ ىف اآل

ن ؾصضػت أظػول أالاذريٍ حبي جمَػس الادارٍ وثـيػني جمَػس مؤكػت اىل  اًس ياديَ حيسث من دسائص كسرت ابملاليني حىت جاءت اًلصارات
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يسٍ الجساوى حدات اًـصق اًىت تشًياُا حتت مشس تالدان  احلحيدَ  ًرنفؽ تياء أو هـىل اًرشنَ ٌَحيؽ  و  الاس خلياء ؾن ذسماثيا وثـويضيا مبحاًف ُز

سف اكهت موظسٍ أمامٌا ومل يحق ًيا الا هللا ثـاىل وسـادحنك، أمَني أن حتؼ  صىواان اُامتمنك ورؿايخنك ، جسار وكس ظصكٌا لك الاتواب ٍىهنا ًأل

 وفلنك هللا وسسد دعبمك  خلسمة أتيائنك .

 وثفضَوا تلدول فائق الاحرتام ،،،،،،،،،،،،

 اتينك :

  حامس ؾز ازلين زهصاي

 ىح ادلصك  –املًض يَ  –صارع اًيرص  5

 املس خـجي اىل ديوان ؿام رئاسة ادلِوريَ .أظفص حير   ارساهل ابًربيس  مؼصوفا أذش زهصاي اخلعاب وأودؿَ 

اءٍ دشيـَ أحال اًضىوى وتلص ورفؽ هؼارثَ ذات الاظار املشُة اىل مس خوى ؾيًيَ ظيني املؼصوف ااملس ئول ؾن صاكوى املو  اٍىدري فذح املوػف

 اىل اًوزيص اخملخط !!.

ومن مضهنم   هيسئون من روؿَ أزجعِم اًعوت اًِادر أذشوا  يخجمؽ من حوهل هفص كري كَييف   ابًلياءوؾيس اًؼِص اكن كس اسديلغ زهصاي ًريفؽ ؾلريثَ 

ىف  يَوح تيسيَ وراح ..  همرتئاكعريا  وارثسى جَحااب  سَأر  صـص يضاُسوهَ مجيـا وكس ظاًت حليخَ واكربوزادت حنافهتا  ًوهنا  أظفصزوجذَ وكس 

اًصدىء اشلى كعـَ ُشٍ املػصٍ ظػفري سػ يارة مث يواظي اًلياء  كري مـصوفني ويىيي هلم تواتي من اًض خامئ اوييادى أصزاظتعصيلَ داؾصٍ  اًِواء 

 اًفور زالزة. حىت وظَت اسفي اًـامرٍ اًلسميَ  واهعَق مهنا ؿىل ىف لك الاجتاُات.الاسـاف اًىت اجذازت اًضوارع احمليعَ املىذؼَ دامئا ابحلصنَ 

كاب  رجال أصساء تثياب تيضاء ابُخَ وظـسوا اىل صلة زهصاي وصلوا ظصيلِم ؿرب اًعفوف املخجمـَ حوهل ًيلذادوٍ ؾيوٍ ومبساؿسة اآلدصين اىل ان

 لاومَ ؾييفَ..ؾن اًوؾ  متاما تخأزري  جصؿة اخملسر اشلى دسِا احسمه ىف ذراؿَ تـس م

وحماظَ  تخالل تـيسٍ ؾن اًـمصان  أمام تواتَ هحريٍ وكفتحىت  اثهيةظصيلِا املـصوف  أذشتاملرسؿَ اًىت  اًس يارٍ وكس ادذَط جاكء زوجذَ تعفري 

 هتاٍىػت جسراهػَ  جضػري اىل مدػىنؿاًيػَ   مالحخَ ؿىل اسػوارظسئَ مـسهيَ  ثـَوُا ًوحَ .. املساحات اًضاسـَ من الاراىض اًحور من اًيفاايت و 

  . هفس يا وؾعحيا !! ؿادة ثأُيَِمىف ا يحشل الاظحاء كسر اس خعاؾهتماًـسيس من احلاالت احلصجَ اًىت فيَ خجمؽ ث حير 

 مل جس خعؽ ىف ابدىء الامص أنؾيًهيا ًرتى دياالت ابُخَ حواٍهيا  " أمي" تعـوتَ ابًلَ فذحت و  -اًلصية من اًفٌسق  –اخلاص  وىف املسدضف 

ومالحت  ىف ذراؾِا  الامين اهحواب رفيـا  مذعال  ثسائي يلعص لك اثهيَ وتَ تـغ  أهيلَىف قصفَ  مالحمِم أدرهت تـس  س اهنا فوق دشيص أتيغ متزي

اشلى  اًنيػف احلػاد و الاقامءٍ اًعويهل اًىت حللت هبا ًػيةل أمػسوجسرتد ؿافيهتا  من  اًحارد تسأ اًًضاط يـود اىل جسمِا وصيئا فضيئا  ، احللن

وىه   اًعػوال ُػؤالء اًصجػالؿَهيػا جس خعؽ أن ثخشهص صيئا مما حسث لك ما ثخشهصٍ كدي أن ثلؽ ؿىل الارض ملض يا مل  .. ل اٌَييااس متص مـِا ظو 

ادت أو ثسرى ثىشء ..  حىت ؿ..  وثوكف رشيط الاحساث ومل ثـس حصى صيئا .. .. مث ساد اًؼالم اٍىاليف  اًلَيؼَ حتاول أن ثفَت من أايدهيم 

 ؿػىل جديهنػاوظحػؽ  .. واحذواُػا تػني أحضػاهَ .. .. ًف ذراؿَ اًيرسػى حػول نخفِػا  أحدخَ نثريا.. اهعحؽ ىف ذاهصهتااثهية اىل احلياٍ ًدسمؽ  ظوات 

ا ؿاًيػا تـػس أن  مست يسُا اىل املالءٍ ًرتفـِ .. زلموعابؾيياُا  اقصوركت وكس  -خبامر اسود - امصأٍ وجبوارٍ،  كدهل حاهيَ الثًساُا أتسااًضاحة 

ِا تـضا من رشاحئ اٌَحم املسَوق  اًعحية املس ئول يوىص ابًصاحَ اًخامَ اموجبواُر ..  امللمور ىف املصق اًعازج سلعت مـؼمِا ؿىل الارض وثياًو

ىفَػت مبعػاريف ابن ادارة اًفٌػسق كػس هلَهتػا ؿػىل اًفػور اىل املسدضػف   وحىصجس ويىذة ثلصيصا ؾن حاٍهتا ويسأل ؾن حمرضاًرشظَ  فذجية 

ِػة واًيػريان َ أًسػ ية اٌ ابُػامتم ابًػف  يخاتؽ  وكس جسمص انػصيَ أمام صاصة اًخَفاز  داويَ جزٍىف اًـالج !! وىف رهن اًلصفَ اكن يلف رجال مَخحيا 

  . املض خـهل فوق هنصى دجهل واًفصات

 .متت حبمس هللا 

 2339سخمترب 
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