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 أما قبل:

 {أُنِيبُ وَإِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِي وَمَاقال تعاىل : }

 فاحلمد هلل الري بنعمته تتم الصاحلات، وبتوفيقه تتحقق الغايات!

 أما بعد:

ألسامة هو من ميتلك صهوة الكالم، واجلزء الثاني   اجلزء األول-

نبض هي من متتلك فيه صهوة احلديث ، وبعد ذلك توضيح ل

 لبعض األشياء!

تقبلوا كتاباتي أياً كانت؛ ألهنا يف هنايةِ املطاف كتابات فتاة تبلغ  -

 السابعة عشر من عُمرها!

 أتمناها لكم..  قراءة طيبة ممتعة
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م

مغؾضي:

مأؼاٍم،مُطؿؾتميفمرداظيتماٌؿواضعةمػذه

م،ذابمصقفاماظؼؾبمعنماظشوقملقطُةب

رمبامالمملقطة،ؾاظمؿـاحؽاؼسؾىممهؿوي

مترؼنطـرًيا،مرمباممظؾقروفمصقاشيتمتعفؾَك

مباىودةمتؽونمالمرمبامعؽررة،نمطؾؿاتيمأ

جًداموػذاممصادضة ،مظؽـِفاقفاتؿوضعماظيت

م!ؼؽػي

مأداعة..مربؾَك

 



5 
 

 

مأعامضؾل:

ذبرىممحؾٍ َكمعينمجيِرمملمإنؼامحؾوتيمعامضقؿةمػذهماظدغقام

يفمايبمالممساظـِامنأؼؼوظونمماظذؼنموظؽكاظدم؟موعامضقؿةمأ

مأِغَكمظَكمأضلمملمإنضقؿةمايِبممصؿامبدمأنمؼؽوغوامصرادى؟

م!أغا؟

ثممممضاألريفمممواحدةمعرةمدؼط ايَبمإنمروحمروحيمؼا

معنمغؿٌفمػوممناعامترؼنمإموطلمشابميفماظػقايفمواىؾال،

مأنمؼوممايبمػذامإال،مسظقمشوقاظمصقضمعنمضوشقمحُب

اظؼؾب ممؼ كؾقمأنمضؾلمبعقدمزعنميفمػـاك،مأغامطـتممدؼط

ٌّامبـاره،مأحرضينثمممدؼطذاتهم محالوةمظـارهمأنمذعرت مو

حقـفامم،ضلصأمعؽاًغامظهمجدألغيمملمأمصدريميفمخؾلته

وطؿَبممشقوخوحؽىماظماظشعراءمخ ؾؼتماظؼؾوب،محقـفامشـٍى

وعاممصدري يفملزبؾمأغهعـفمممواحدماألدباء،موملمؼعؾم

م!رائقؿهمإالمسقظمشدوغهـوؼموحيؽوغهمؼؽؿؾوغه
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مأعامبعد:

م!ؼامَدَؽقـيتمعرمحؾًا

مأغا؟مموجـؿقَكماٌؿوردتنيمخفاًلمتغرَكماظؾادم،مومطقفمحال

ملت ظمظؽـينمتؼؾقدؼةمجًدامرداظيتبداؼةممنأمأسرفمأحؾَك،

مورباربمإال،مظقسملؽنيعمرببغامأتعؾؿني،ممطؿامأدؼًؾا

محػظملدبَك،مالمتؼؾؼيممحؾؿت مجد ا.معنمظقؾؿنيمساظـػمروؼل

مرؼدسؾىماٌأل،مظؽينمأظفرمتمصـادبمأحالممالمصغري،اظمدرغا

م.ػـامطـَتموأغكمصعؾتمغيأمطؾهماظعاملمأخربمأن

مذعرأمضاؼأمأغاطذظك؟مبؾى،ممسأظقمتائهمأغاؼامروحمصماديم

مبعضفامجبوارمايروَفمغظمطقفمأمدًقااتائًفامغمبـػلي

محبؽاؼؿَكمأخربػممومسـَكمأحؽَيومظقَكإمأطؿَبألتغزلمبَكمو

ظؽـٍيمؼامحؾقؾَةماظروِحموحؾَةممبذطراَك،مٌؿعبامضؾيبمأػدػدو

ظقٍلممذاتمضؿت مدمااظػملؽقـَةاظدععموعمصدؼؼةوماظغائؾةماٌطر

صـاجقتماظؼؿَرموحدثت ممضؾقًلمإالذياظهمذيالمسقـقَكممشؾهؼ
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ظؾـفوممحؽاؼاتـا،مصؾؿامجفمحؾؼيمماظؽواطبموروؼت

ماظـاسؿةماظرعالمسؾىمبعقُدمعنمتؿفادؼنمأؼؿ َكرمظؽالماملقت وغ

األولماظذيمؼـلىمعاممذقطاظعامصرت وممذيُءطلمملقت صـ

مطانمحيػظ!

موضاتؾةممادؼامحؾقؾةماظػظلت مأسرفمعامؼؽؿبميفمصؿاُةمعـؾكم

مإغيمشوق،وزصرةماألملموغريانماظماظؿػؽريموضؿقؾةمايب

مصخيمأطؿؾهمعامظؽنمسؾم،ظَك؟مالمأمطؿؾتمطم.مأحؾك

مؤػاؼؼرمتؾكمظيتمدارعا،ممشؽٍلبموأغَتمأغامالإماىؿقع

محؿىمأحرتقمأغاماإلسفاب،متـفقداتموؼطؾؼونماىؿقع

م!مأؼنتؼرمالمأغَتموماظػـاء

 حٌبموضؾؾةمووسدمباظؼؿالمحؿىمظَكمعينمؼامصؿاةمرجؾَكماٌدظل

وأظفمدالمممأحؾَك.ماظـفاؼةمأواظؼؾبممدؼوطمأواظروحممضقاع

مسؾىمسقـقَك!
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مدلطؿلمظَكمبدونمحرطاتمصلغاموربماظعاٌنيمؼامعففةماظػماد

عنمايرطاَتمواظؽؾؿاتمأؼضا،موظوالمأغيمأرؼدمػدفممأشار

م!عنمورائفامٌامطؿؾؿفاموظؽـت مضدمغطؼؿفا

مصؾَبماٌوضوع:مدسقينمأدخلميفواآلنم

ػامأغامأخطمظَكمطؾؿاتيمؼام)غؾض(م؛مألترجممظَكمأحداثم

اٌعرطةماظيتمعازاظتمضائؿةميفمصماديمعذمأنماصرتضـام،مومؼام

تشاػدؼـهمبدالًمممظقؿينمأدؿطقعمأنمأخرجهمظَكم؛مألجعؾَك

مصعوبَةموسـاءماظرتذيةمػاته.عنماظدخولميفم

صؾةمدقؽونمسددماظصػقاتمضؾقل،مورمبامأسفزمسنماٌوا

وأدؿكدمماالخؿصارموؼصؾحممضؾقلمجداًم،مظؽنمطوغيمسؾىم

ؼؼنيمتاممبلغينمدلحبرمبَكميفمداخؾيم،مودؿفدؼنم)أداعة(م

بنيمدطورهمصؽوغيمعـؿؾفةمجداًممظؽِلمحرفمأطؿؾهمظَكم

مأرجوَك!
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أسؾممسؾمماظقؼنيمبلغيمالمأدؿقؼك،مبلموطـتمدوعاًمم

نمأجرحَك،محؿىمأتىمذظكماظقومماٌغضوبمسؾقهمورحؾيتمدو

سؿلمجـوغيموظؽنمالمأنمت عؾؿيمأيمذكص،مظؼدمارتؽؾَتم

بلسمصفامأغامضدمسؾؿتمعؽانموجودَك،موضؾلمأنمأغشرمػذهم

اظرداظةمدلبعـفامظَكمظؿؽوغيمأغَتمأولمعنمؼؼرأم،موظؽنم

بعدعامتـفنيمضراءةماظرداظةمأرجوَكمابؿلؿيمحؿىمتصؾينم

ابؿلاعؿك،موضؿفامصؼطمدلدؿعقدمغشاريموحقوؼيتمودلطونم

مخبري!

مؼامعنمأصدؼَك!

أغامأسقشمخباررمعؽلور،موضؾبمػائممعؿقممبَكمشرؼقم

محبؾَك،موسؼلمشائبمسنماظوسيمالمؼعرفمأرضهمعنممسكه.

بغؿةم،ممؼامغؾضمضؾيبمأنمتغريؼنمعلارمودَكظقسمسدالًم

مرحؾَتمموملمتللظنيمسنمأحواظيموداساتيمعذمأنمشؾَت!
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ضؾيبمساظقمبَكمحؿىمبعدعامضطعَتمغقاطمؼامذيقؾيتممعامزظت 

برحقؾَك،مصلداعةماظذيمتعرصقـهمعامزالمسؾىماظعفدمواظوصاءم

موملمخينمأبداًم!

أصؿؼدَكمجداًمموأحاولمأنمأتـادىمومأرؾطبمسؾىمجراحم

موآػاتمصماديموأغامأتلعلمسودتَك!

أزنمأغيمعرػق،مأومذقؽاًممعامبداخؾيمملمؼغادرغيمأبداًم،م

،مرمبامػيمذطرؼاتيمععَكماظيتمجعؾؿينمأعوتمضؾلمأنمأعوت

بلموطاغتمدوعاًممتـؿفزماظػرصمصؿلتيميفمأذيلمأوضاتيم

موأدعدميظاتي!

مػؽذامػيمعؿؿردةمدائؿاًم!

م)أذيلمأوضاتيموأدعدميظاتي؟!(

موػلمؼوجدموضتمذيقلمبدوغَك؟!
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أضعمرمباميفمصرتةمشقابَكمطانمأذيلموضتمظديمػومسـدعام

صورتَكميفمضؾضةمؼدي،موأذاػدمذياظَكماظػاتن،موجفَكم

ماظـاحر!ماظصايف،مسبرَك

ػلمتعؾؿنيمؼامغؾضمأنمذطرؼاتيمععَكمدائؿاًممعامتؼؾؾينمميـةم

وؼلرةمطؿامؼ ؼؾبماىؿرمصقؿقولمغارا؟مبلموطاغتمأؼضاًمم

تفقجمسؾىموجداغيمصؿعصرهمأٌا،موعنمثمموعلمدعوسيم

ايارضةمتفطلمبغزارةمعنمسقوغيماٌؿعؾةمسؾىمعؼؾيت،موالم

معاملماٌرؼح!أذعرمباالرتقاحمإالمسـدعامأحؾقميفمصضاَءماظ

إغهمصضاءمساملماألحالم؛مألغيموضؿفامأطونمضدماجؿؿعتمبَكم

موتؾدلمب عدغامظوصال!

طانموعامزالمذاكماٌوضفماظعاظٌقميفمذػينمؼفزمأرطاغي،م

سـدعامص دعتمبَكمبغؿة،مطـَتموضؿفامبؽاعلمزؼـؿَكم)اظزؼـةم

ػـامأغَكمطـَتمهؿؾنيمرواؼةمهؿلمغػسمامسَك(،متعؾؿنيم

معاذامصعؾت؟!
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مأصابؿه!دمضرأتمسؾىمضؾيبماٌعوذاتم؛مألنمرؾؼاتماظعشقمظؼ

سوديمظيمؼامغؾض،مصلغاميفمطِلمؼوممأزدادمػؿًامأطـر،مؼ عؽرم

صػومروحي،متضققمأغػاديمذقؽًامصشقؽا،مدائرمسؾىمػذام

اٌـوال،مظلتمأدريمػلمأغاميفماظصؾاِحمأمماٌلاء،متعؾؼتم

م!آعاظيمبشيءمتالذىمعنمأعاممسقوغي

ي،مصلغامازدادمحؾًاموذغػًامطؾؿامدؽؿتمعنمتصؾريمغػل

تذطرتكموباٌـادؾةمأغَتمملمتغقَبمسنمباظيموظومظؾقظةم

مواحدة!

اغؼؾؾتمرأدًامسؾىمسؼب،مصؾممأسدمأحبمايقاةمواإلضؾالم

سقؾفامبعدعامرحؾَتموترطؿنِي،مأصؾقت مأسقشمػـاميفمسامِلم

األعواتمصلغامعؿويفمعـذمبضعةمذفورمبرصاصةمحبمرائشةم

اظقلرىمعنمصدريمصلردتينمضؿقاًلمحؿىمم،ادؿؼرتميفماىفة

م(!ذفقدمايبأصؾقت مُأدسىمبم)
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سوديمػقامالمترتدديمؼامغؾض،مصلغَتمأعامتعؾؿني!مأنم

وجداغيمعلدورميفمػواَك،موسؼؾيمعلفونميفمشراعَك،مأغامؼام

غؾضمحاظقًامأسقشمبؼؾؾني،مضؾبمطؽلسمزجاجمعؽلورمؼام

ؼاممزػرةمسؿري،موضؾبمؼـلابموؼؿدصقمعـهمايبموايـني

مذطرمصمادي!

حروصكممإديمذؿؼتاطؿيبمظيمألغينماصظَك،ممأطؿبعامزظتم

م!جًدا

م!ؼامشاظقيتمداربقينموسوديمصلغامأغؿظركمبشغف

مذفقدمايب.

مربؾَكمأداعة.

م

م

م
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15 
 

مصؾاحماظوردمؼامحؾقيب!

مأغامومباظكمصؿامععي،أغتموممظكمؿاقذأمأغاجًدا،ممظكمذؿؼتا

ماألعؿار؟مآالفسـكممةبعقد

مأنعنممصعبأمومعًعا،ملريػاغمأنمعنمأػونمايقاَةمألنٍَأحؾكم

موحدػؿا.مضدعاكمضفادبو

مأحؾكموأرؼدمأنمأحؿضـكمعرًةمواحدةمالمتػـىموالمتزول!

ػلمتؿذطرممؼامرائقةماظوردماىورٍيمؼامعرطزماظزػورماىؿقؾة،موم

وضؿفامحؽاؼاتـا،مطانموضصصـامماألطربمظؾفدممؼوٍممذاتذػؾـامسـدعام

مصدريقدهمسؾىمبموأذارمؼامصمغا،حؽقت مأمحؿىملًؿاػادًئامعؾؿ

م:وضال

م!ايّبملؽنؼمػـامػامنأم

م:مضؾت م

م!جدي؟مؼاايبممػلمؼغقب

م:ضالم
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م!سؾقَكمدقؼلوال،مظؽـهمم

م:ضؾت م

م؟!مَمَظم

موشابمخؾفماظؿؾةماظعاظقة.مابؿلم

عنمموطلمعنمطلمايبموطلمايؽاؼاتمودسكؼامعففيتممتعال

مطلملاوىاظؼؾَبمٌرُةمواحدُةمثممتؿمؼدقمطقفأسّؾؿكمموعامحوظكمحوظك

ماألوديم«محؾكأ»مؼؼولممحنيمصوتاظمؼروفمطقفأسّؾؿكمومرجػاته،

ماألوديملَةاظقدمسـدماظؾؿمشترتعمطقفأسّؾؿكمومطلمغرباته،ملاوىتؿمثم

م!طلمحرطاتفاملاوىتؿمثم

مصوتكبمصاػؿدىمتائًفامنًؿامطانمايبمإنذؼققمروحيمؼام

م!وضؿاظيملؿؿكبؾمذؿعلوحؽاؼيت،مطانمعـطػًؽامصا

معرةمأظفمأحاربفامأنمدؿطقعأ،مضادقةمجدًا!موظؽينمممدقةايقاةمضا

 أظفمعـفامأحؿؿللم،مومأدوالممصرغمأظفمعـفامأغؿزعمومأػزم،موال

مبنيمأخؿؾئمػـا،متؽونمملمإنمطؾهمظؽنمعامضقؿةمػذامدؼط،أوالممضربة
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مضربةمومضربةمطلمبنيمحؿؿيومأمضؾعك؟أبنيمموحربمحربمطل

ميفمصدرك؟!محنيمصروغمصرغمطلمبنيمأشقبوم؟ضـكحب

متعرفمعدؼـةماظؼدسمؼامسزؼزي؟!ػلم

ظعقـقكمظون ماظورَدميفمجـٍاَتفا،ممجدراغفا،ماظعؾقميفمس غػمظؼؾؾكم

،مصصدضًامؼامحؾقيبمالمذيالمؼضاػيمضفاأراظٍرعاِنميفممرعممظروحك

مذياظك!

م.......

مظؿـػقذمصؽرتيماجملـوغة؟!مػلمتعؾممؼامأداعةمعاماظذيمدصعين

عامدصعينمػومأنمطلمذيءمأصؾحمعصدرمتعبمظػمادي،محؿىمأغتم

ظؼدمجرحؿين،مأصؾقت مأخافمؼامحؾقيبمعنماظػرحمأطـرمعنمخويفم

معنماٌوت!

وددت ميفمػذهماظػرتةمأنمأحصلمسؾىمصرتةمػدوء،مبعقدةمسنم

اظضغوراتمواًوفمواظؼؾقمعنمعلؿؼؾؾيماجملفول،موعنموجعماظػراقم

مالضاتماٌؾؿورة!واظع
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ظؼدمسمماهلدوءميفمداخؾي،موبتمأغعممباظلالم،موأمتؿعمباظراحة،م

وجبلدمضويموبؽلمموأداويمتشوػاتيماظـػلقةمبؽلمدفوظةموعروغة

مإصرارموسزمية!

يفمأخرمظؼاءمظـامملمتؽنمذاكماظشابماظذيمأحؾؾؿه،مصؿاممحؾقيب!

مذغبمضؾيبمأنمورحه؟

ميبمظي،مصؾذظكاآلنمتلطدتمبلنميفمضؾؾكمجـةمعنماموظؽين

دلداربكمبشرطمأنمتزػرم)تؼصدمأنمؼلتيمهلامباظزػور(،ماضاصةمإديم

،موػامأغامأضلممسؾقكمأغينمجعؾتمظكمتارةمأخرىمعنمضؾيبمعورـًا

باظذيموضعمحؾَكميفمضؾيبمأالمتعؾثموتلعىمصلادًامبه،موأالمدبدذهم

وورحهمعرةمأخرى،مبلمتلعىمظرتعقممعامأصلدهماآلخرؼنمؼام

معالذي!

رموؼؾققمبَكموحدكمدؽـه،موظؽنمسؾقكمأنمتؿذطرمجقدًامبلغهمضؾيبمضص

المحيقمٌوارنمأنمؼػلدمعورـهمبـػله،مصفامأغامضدمعـقؿكمضؾيبم

مخريًامصلرجوكماتِقماهللمصقه!ودؾؿؿكمعػاهه،موظؽينمأوصقكمبهم

مصؾؿ زػرمحؾقيب.

مربؾؿكمغؾض.
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ن   ي  مل مي   ش 

صغريم،مووضفمؼراضبمعامبعثمأداعةمعامطؿؾهمععمرػٍلم

محيدثمعنمزاوؼُةمبعقدةمسنماألغظار!اظذيم

مصؿقتمغؾضمبابماظغرصةماٌؿواجدةمصقفاموضاظتمظؾطػل:

مَعنمعنمػذا؟!-

معنمذفقدمايب!-

م؟!ػذاموعنمذفقدمايب-

مرجلمادؿشفدمعنمرؾؼاَتمايبمواهُلقام!-

رضصمضؾبمغؾضمصرحًام،مصؿنمأولمعامرأتمطؾؿة)غؾضي(م

مسؾؿتمأنمربؿواػامعنمأداعة!



21 
 

دؼؼة،موجؾلتمسؾىماإلنقلموطؿؾتمخرجتمغؾضمإديماي

معامذاػدمتوهميفماألسؾى!

مطاغتمغؾضمتؽؿبمباغفؿاك،موملمتـؿؾهمظؼدوممأداعة.

موضفمأداعةمخؾفمغؾض،موأخذمؼؼرأمعامطؿؾؿه.

اغؿفتمغؾضمعنمطؿابةمعامترؼدمإؼصاظهميؾقبمصمادػام

موروتفامبرضةموػيمتؾؿلمموتؼولمصؾؿ زػر!

ور،مصفومؼعؾممأغفامطانمأداعةمضدمأحضرمععهمباضةمعنماظزػ

متفقممبهمسشؼا.

مسـدعامضاظتمغؾضمصؾؿزػر،متـقـحمأداعةموضال:

هؿلمظَكممػذهمباضةمورُدمظَكمعين،مطلمرائقُةمصقفاممم-

متدصـنيمؼوًعامأغؿظر مأغؿظر،مػـاَكمأغاحؽاؼامالمتعرصقـفا،موم

مأحٍؾك!مأغامظَك،مأحؽَيحؿىم ععؿذرةمصدريميفموجفك
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صوقمضؾؾَكمسطًرامممقًزاممػاته،مواظيتمدؿــرمخذيمباضةماظزػور

م.دواَكصهمالمؼعر

ذفؼتمغؾضموأدرستمصاحؿضـتمأداعةمبؼوةمظدرجةمأنم

اٌلؽنيمطادمأنمميوتمبنيمؼدؼفاماظـاسؿؿني،موأخذتمباضةم

ماظزػورموضاظتمحبب:

مأغتمأصضلمحؾقبموبائعمزػور!-

أخرجمأداعةمخامتماًطوبةموزؼنمؼدمغؾضمبه،موساذامباضيم

معدارمسصورماظزعانمسؾىماتوأممعرمامععًاموطاغامأذيلسؿرؼفؿ

مطاعؾة!

 

 *تمت بحمد هللا*

 

 .هديل يوسفتحياتي/

 


