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 َحلَؿت مؿلهت
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 َحلَؿت مؿلهت

 

 

 ُحؿىع 

 

 

 

 

 

 



     

8 
 

 َحلَؿت مؿلهت
 

 نمذ

 

ًان ًجب ؤن ًهاُ قهُل، قلم ٌػض  اها ألهىا اؾخمػىا بلى ًّل ههمذ ؤخُ الظي 

  ...ىا ما ٌؿخدو ؤن وؿخكغؾه بالخٌغاعبجػبد
ّ
ىا وههمذ ؤخُاها ؤزغي أله

م حهلىا ال ًكطر الٌال ع، قىبخلؼ ؤنىاجىا ًي غاحؼون غً حؿلو ؾلم الخىا

 ، وفي ؤخُان ؤزغي هدً هغؾم ؤهكؿىا غلى غضم الىُو بما مًوغضم صعاًدىا

ل نض ًكؿض للىصّ    .نًُت قإهه ؤن ًهلب َاولت الىهاف بلى حضاُ ٍَى

*** 

، واعجكاع الًؿِ ،والهلو ،ًُىنه الخىجغ ،نمذ ناجم في جكانُلهزمت 

ٍاص ًىسلؼ مً نضعى، ٌؿضو الىاخض مىا قُه يإعحىخت  والكػىع بإن نلبَ ً

اح مً ًل اإلاأزظ، قمهترث اح بخىنل  ال وؿًٌ مً بػضها ب ال ت جهكػها الٍغ الٍغ

 .اعجُام ؤن ًىهُؼ الخبل قجرجُم قغّ ؤو 

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

جدخمل خحن ايخكُىا بمكهضها الهىعي ال يم مً مىانل خملىاها ما 

م مجغاه ال نت بترث خحن لم ًجض الٌالؾايبحن، يم مً غ غنهاواعجدلىا 

 !؟الهاثب بليها

*** 

 ال يخمان ؤخضهم الغص غلَُ لِـ بالًغوعة عجؼا ؤو ؤن قٌغجَ هي اإلاهىػت، ق

ة وبالهضع الظي جٌىن قُه الكٌغ  ،جبدؿم لكػىعى اإلاؿغوع طاى يثحرا. ؤخُاها

 .مدٌ غبثًهبذ الخجاوب مػها  ،اإلاضازل وزاَئت اإلاػلىت ؤمامىا مكىهت

*** 

ويُل ؤن بػًهم وندىن..  ،خحن جخجاوػ اإلاكاحإة نضعة اؾدُػابىا .ههمذ

  .وندىن لضعحت ًداع الىنل قيها يُل ًكيهم الىنل

*** 

ً بالخضًث بلُه، يىذ ؤلخكذ قةط ا ما عؤًتهم نض الخكىا بؿاعم ألايىاء مىبهٍغ

بلى طلَ الىخُض في غؼلخه ممً ًغانب اإلاكهض بهضوء نامذ.. ؤقٌغ باهخمام في 

  .للهمذ هُبت م الهابؼ زلل لؿاهه... ما نض ًٌىن؟ال الٌ
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 نىث

 

 : قٌغي حُضا نبل ؤن جخٍلمي.هاصخا ناُ لي مػلمي

، ما لم ؤقػل ؤها لؼمً َىٍل ومخإزغ ؤن جغيُبخه ؾحر جغيُبتيلػله لم ًضعى؛ ي

 غليها الخكٌحر بهىث غاُ. جكغىؤن جغيُبت اإلاغؤة 

 زم ماطا؟ -

لػلي ؤزبره الُىم ؤوي يضث ؤقهض نىحي صون ؤن ؤنل بلى ش يء طي مؿؼي.. 

 ! جسبِ مدٌ

*** 

ذ   ..زمت ما ًجب ؤن وػبر غىه بالخهٍغ

 ..ٍذالخهغ ال وزمت ما ًخُلب الخلمُذ 

 .ٌؿمؼ له همـ ؤو نضي ال وزمت ما ًجب ؤن ًضقً في ناع الغوح ق

 

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

  ال ب ،م مً خُث اإلاػجى والهُاؾتال نض ًخٍلم شخهان مسخلكان بىكـ الٌ
ّ
 ؤن

ً ًسخلل مً خُث جكاغ ش قجه، المجغي الخضًث في هكىؽ آلازٍغ لخاٍع

هخه في الخُاة جإزحر زام في ٍغ ٍاعه اإلاجملت، َو جإصًت  الصخو اإلالهي، وؤق

 .اإلاػاوي

*** 

ً في ًىم مً ألاًام بلى ؤلا ٍاطب غلى ألاؾلب ؾُهىص آلازٍغ يثاع مً اإلاؼاح ال

، والىعَت ًل الىعَت ؤن ًٌىن في نضنَ حضًخَ الهاصنتغضم جهضًو 

 .خاحت مؿخعجلت

*** 

 ؤخُاها.. ًلمت.

ٍامل.  ًلمت واخضة مً قإجها ؤن جضمغ هكؿِخَ بال

 

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 ػم"ال''قػل  نؿىة ًلماتهم وحغؤتها اإلاخماصًتون َامت البػٌ ؤجهم ٌػخبر

وشجاغت اؾخُاغىا بها ؤن ًهىلىا ما عجؼ غً نىله الجبىاء، لٌنهم ٌؿكلىن 

 .خهُهت ؤهه زمت ًض زكُت جغقؼ صغاءها الؿازً واإلاضمغ هلل

 

 نىعة ؤزغي 

 

 ؤجضعي ما اإلاطخَ في ألامغ؟

هت بَاع مدضص... ًل واخض منهم ًغؾال قٍل زابذ لىا، و ال ؤن   .مؿاًغةمَ بٍُغ

 

*** 

هم ًغون قُىا ما ال هغاه في ؤهكؿىا، وهغي هدً في ؤهكؿىا ما ال ًغوهه قُىا، 

 .وبػُضا غً ؤي اهخهام.. ال ؤخض ٌػغف ؤخضا، ال ؤخض ٌػغف هكؿه
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 غالم وعصي

  

ؤن ًملًٌ هظا الهضع مً الهضعة، الهضعة غلى  لليؿىةؤصعي يُل ًمًٌ ال 

 ،وؤزباع اإلاىيت ،ثال واإلاىصً ،طاجه، الخضًث غً ألاؾػاع مال الثرزغة واحتراع الٌ

بت اإلاىبىطة ،وؤم الؼوج ،بًوؤًل لخم ػوحت لا  ،ونىىف الُػام  ،والهٍغ

بهظا  جاقهتجبضو الخُاة  ال صون ؤن ٌػلو قيهم نُى ناثل: ؤ ،وػوحها ؤلامػت

الكاثضة خحن حؿخىلي هٌظا ؤقُاء غلى اهخمام اإلاغء  لظةالىمِ اإلاٌغع؟ ما 

 صون ؤن ٌؿإُ هكؿه: هل هظا مىخهى ما في الىحىص؟ ،ُضوع مػها خُثما صاعثق
 

 .ؤقُاء مهُىت.. مهُىت لكغف الػهل ومغجبت ؤلاوؿان بجها

*** 

غها بليها وجىهل بىالضتها لخخهل، هاجكها جدمل جىكَ ال التي الؼوحت  جهاٍع

 .ألاطهحن مً قض بلى وبدؼم جدخاج بُتها، في ًجغي  الظي غً الُىمُت
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 َحلَؿت مؿلهت
 

*** 

ًاهذ جهل بلى  لهض خهل وؤن عؤًذ الٌثحر مً الجزاغاث بحن اليؿاء.. هؼاغاث 

ل ،قض الكػغ  .والٌغاس ي ،وألاواوي ،والًغب باألخظًت ،والًغ

يىذ ؤحؿاءُ غً اللُل يُل وؿب بلى هظا  ،وفي ًل مغة يىذ ؤعي قيها طلَ

 !الجيـ اللُُل؟

*** 

ٌككً غً جباهي الػضص ؤمام ًال في طلَ الجؼء الخام مً غالم اإلاغؤة، بجهً 

 :وؤلاؾاظت، ولاهخهاع ،بػًهً البػٌ لُماعؾً لؿت الترقؼ

 !ن وما نبلدلال ن وقال زُبجي ؽ ق -

*** 

بلى  ال جكض ي ؾالبا ب ال الخىو، والخبـ، ولاؾخهىاء التربىي... جلٌم ؤقُاء 

ؼي  .غٌـ الؿاًت طا ؤعاصث قػل ش يء، ؾخكػله ولى مً زهب باب باإلاغؤة ًا غٍؼ

 .ومؿل

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

في ًل مغة ؤعي قيها ؤهثى مخإههت جخههض الىنىف ؤمام إلات مً الظيغان لخكخػل 

ًاث    قخخكاغل مػها غُىجهم وؤلؿىتهم بػباعاث السخُكتبػًا مً جلَ الخغ

مقتهاء"، ؤجسُلها قجإة يمسغوٍ لا " ًلخؿه ناخبه مً ًل  آٌؿٌٍغ

 .ثحر لالقمززاػًهضمه بلَُ... بأزاع لػابه، بهغقه اإلا ومً زّم  ،الجىاهب

*** 

نت التي جهىم غلى حملت " ازخاعي مً ٌػخظع لَ ختى ولى الما قٍل هظه الػ

ًاهذ مجغص يخابت بُاغت للىهم-يىذ مسُئت"   ؟-وبن 

 ما هىع هظه اإلاكاغغ التي جهىم غلى ألاهاهُت وسخو آلازغ؟

 ما نُمخه... طلَ الخب الظي ًجػلىا هلغي طواجىا؟

*** 

 زُبها.. عقًذ.

 جؼوحذ. جؼوج،

 َلو ػوحخه، جىفي ػوحها.

 اعجبُا بػض غكغ ؾىىاث.
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 طهب
 

في اللخظت التي ججض قيها هكؿَ جداُو ؤن جبرع لَ ؤزُاءى وججاوػاجَ 

لخدضزَ ناثلت: ماطا قػلذ ؤها مما قػله الىاؽ؟ وبسها.. وبسها يثحرا غلى 

ا في طلَ، واحػلها جكهم بإهَ ؾحر الىاؽ، وؤهىا _ؾضا_ لً هداؾب غلى ؤغمالى

 .حماغت

*** 

ً ب"الهؿغ"، ونلت الىعي، وههو  ناخب ألاعبػحن الظي ًبرع ؤزُاء الػكٍغ

ً الظي ماث ؤمؿا. ما الدجت ونض  ..الكهم، ًجػلجي ؤقٌغ في ناخب الػكٍغ

و غً الخضاعى؟ هل الهؿغ مبرع؟  جىنل به الٍُغ

*** 

ُلؼ غلَُ مً حهخل بظهبه ناصخا  :ٍو

 .Taille Tailleغلى ألانل ؤها زاعحها  -

 .م حؿخدو ؤلاقاصةال قًُلت في محزان ألاز "الُاي َاي"ويإن  

 .قلخىهغيىا ال ؤ
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 َحلَؿت مؿلهت
 

*** 

بت ال جىمخي آزاعها مً خُاجىا بةنال زمت ؤزُاء  ع ؤو جىبت، وؾىظل هضقؼ يٍغ

 .م قيها بلى آزغ لخظت مً ؤغماعهاالهؼلا 

*** 

و   ؾُػاًغوهَ بحن الكُىت  ؾُظيغوهَ بما يىذ غلُه، ..الخىبتفي ٍَغ

 .ث لؤلقًلزغي بمايَُ الكاؾض، وؾحرقٌ بػًهم خهُهت ؤهَ حؿحر  وألا 

*** 

ٍاؾاجَ اإلاخٌغعة، قدل حُضا غً اإلاػهُت  ،نبل ؤن جلىم خظَ الػازغ واهخ

 التي جدُى بِىَ وبحن خؿً جىقُهَ.
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 خبر ووعم 

 

ًاجب  وجمىث وؤهذ جىهب غً ألاقُاء اؾخدٌُػجي ؤهَ شخو باجـ،  :يىهَ 

ٌػجي ؤن  ،جإزظ ألامىع ببؿاَتها وبؿُدُتهاال ٌػجي ؤهَ  ،هغةواإلاػاوي الال ظا

سغؽالخُاة ؾخكىجَ في مدُاث يثحرة وؤهذ جداُو ؤن 
ُ
نىث " الىدلت" في  ج

 .عؤؾَ

*** 

 .ؾُبىبت الىعي باجذ حص ي بىا، ؤخخاج بلى ؤن ؤبهى ًهظا، ًهظا حضا -

ض ؤن جىامال   -  .جٍغ

ض ؤن ؤيخب، الٌخابت نىث الالوعيال.. ال  -  الٌخابت اغتراف غً الظي  ،قُىا ؤٍع

لخهبذ ًل  ،وبػٌ لاغتراقاث جىُلو مً مهمل مًمغ، ًجغي في الضازل

 .خهاالش يء 

 جساف؟ امّم  -

 .ؤزاف... ؤزاف ؤن ؤغترف وؤن ؤنضم اغترافي -

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 

ٍاجب في عواًخه ؤن الخُاة لِؿذ يما جهىعه الغواًاث صاثما مً  اناُ ال

ؤن ؤنام ال ًان مىه ب وما ،مال خوجدهو ألا  ،ولهاء البػُضًً، جهاًاث ؾػُضة

ض ؤن ًهُى للهاعت: يكى  ،وقُض ألاخؼان ،مجاإلاأ ومؼج ألاوحاع.. ويإهما ًٍغ

 وهما، وجهّبل وانػَ بما قُه.

: " ًداُو صغاة الخهُهت في ًل خحن ؤن ولػل ؤقًل ما نُل في هظا الباب

ًان  ٍاقدىا ألاوهام بحن الىاؽ، وما صعوا ؤن الىهم عبما  ؤهكؼ مً الخهُهت ً

غلي  "وؿان غاف غلى الخهُهت وخضها لكجي مىظ ػمان بػُضؤخُاها. قلى ؤن ؤلا

 الىعصي.

*** 

الس يء في الغواًاث والخىاَغ الػاَكُت بكٍل غام ؤجها ججػل الهاعت ٌؿهِ 

واهٌؿاعاجه  ،وزُباجه ،الٌثحر مً الخػبحراث غلى خُاجه وخىاصزه، قُخظيغ خؼهه

ٍاجب غً غؼاثه لىكؿه ؤو غً اهخهامه اللكظيبخإزغ قضًض باخثا في   ،ؾُىع ال

ناث الوالكػىعي مً الُغف آلازغ . الُغف اإلادغم ؾالبا في غغف الػ

جخػغى قُه الغواًت بلى اإلاغحػُت الضًيُت يما ًخُلبها ال اإلاكغوغت، والظي 

صون ؤن  ،وضخ قػىع اإلاػاهاة قُىا ،ومػاجبخه ،الخاُ.. قىٌخكي بلىم آلازغ

  !وجضًيىا، وجغبُدىاـ ومباصثىا، نىاالهلىم ؤز
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 َحلَؿت مؿلهت
  

 لخظاث

 

 يبحرا، قىَا احخاػث نض هكؿَ قيها ججض التي اللخظت . جلَاإلاإػم  اللخظت

. هضم ؤو ملل ؤو إلغُاء بما: اإلاؿاع بهُت بجمام غلى ناصعة ؾحر طاجه الىنذ وفي

 .اإلاىانلت ؤو وسخابالا زُاع بحن حػلو.. خػلوق اإلاخًاعبت عؾبخَ بَ جخإعجر

*** 

ؤن الخىاصر جخسحرى اع في مغخلت ما مً الخُاة، حكػغ حكخض ؾغغت الخُ

 بههض لخدُلَ بلى شخو ٌكبهَ ؾحر ؤهه لِـ ؤهذ.

*** 

جَ في الث زلكَ، جخهىي غلى مساوقَ وجسُال خخماجغمي بٍل لا  ..... زم  

ة جخمخم: )قلُدضر ما ال مبا وبىبرة مً الال   زىى زُىجَ الكاعنت.

 ؾُدضر(. 

 .ى ألاماموجىضقؼ بل

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

ش يء مً ؤقُاثىا اإلاايُت ؤو هلخهي شخها حمػخىا به بلى ى غىضما هخػغّ 

ت نهُت لُػبُ ، مغخلت ؾابهت ر بىا ًظهغ شخو آزغ قُىا، ًغيً هكؿه بلى ػاٍو

:مؿاقت   الؿىىاث الكاثخت. ؾالبا هى ؾُهُى

ابًــــه...  -
ُّ
 ! ويُل نغها، يُل يى

 

 حؿلُم

 

 ..هاما مىخظغا ال ؼ غلَُ اجهاُّ الهاجل الظي اهُكإ قجإة وي

هخظاع آزغ ال وايُغاعى   ،قاعم الضنُهت الظي ؤزغى غً عيىب الهُاع

ل  ..ٍَى

هَ  الؿُاعة  ..لى مؿابهت غمل اؾخثىاجيبالتي حػُلذ قجإة وؤهذ في ٍَغ

قُه زكاًا وزباًا ٌؿىم هللا لىا زحرها مً ، ههُاع اإلاكاجئ للخبلهظا لا 

تهُئت لكغنت ؤقًل، قلخخجمل ألالؿً  هضعي، قةما عقؼ يغ ؤو ال خُث 

 .بالخمض والهبر ولخٌل غً لػً خظها مً الػُاًا
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 هصر

 

ش يء ٌؿخدو ؤن : "ال ـــ ًىكٌىن غً جهضًم ههُدتهم اإلادىُت الهاثلت بال هم 

 .جدؼن ألحله"، في خحن ؤن الجمُؼ ًماعؽ جضقو مأؾُه في لخظاث ما

خحن ًخػلو ألامغ بالكػىع  ناجىا الخُاجُت وؤلاقاصة بهاال بن مداولت بث ز

 .مدٌ هغاء

*** 

ًامغؤجه، ًكخخذ ؤي نكدت مً جلَ الهكداث  الكاٌؿبىيُت ونض ناع الغحل 

ي نهو الىاؽ ومكاًلهم، قٌُخب غً 
ّ
التي هّهبذ مً اؾمها مىبرا لخله

بما قيها مً  - ا مً مخابعي الهكدت هصخه وبعقاصهمكٍلخه وخحرجه َالب

ت ت ،قىاعم غمٍغ بتر الػالناث ،، قٌُل ال ُتَهضُّ البُىث -وزلهُت ،وقٌٍغ
ُ
 ،وال ج

 وال جخؿلؿل الىؾاوؽ والكٌىى بحن الغوابِ؟

 ًل الىاؽ ؤهل لخهضًم الىهُدت... ما

 ...ما ًل الىاؽ ؤهل لخهضًم الىهُدت
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 اؾم المؼ

 

ًخمجى ؤخضها ؤن ًٌىن مازغا بكٍل ما وؤن ًبلـ جإزحره نضعا يبحرا مً الىاؽ، 

ؿعى ، وما ًضعي ؤن الكهغة نُض زاهو ثلاججاهااؾمه في ًل  بلى ؤن ًضوي  َو

ت ؤنىاله وجهغقاجه، وؤن الؿػضاء ًل الؿػضاء  ت اإلاغء وغكٍى ًهخاث غلى خٍغ

 .مً غاقىا في الخكاء ًتزوصون ألهكؿهم هضوء الخُاة صون ؤن ٌكحر بليهم ؤخض

*** 

 "ؤمىُتي في الخُاة ؤن ؤيىن مكهىعة".

ب ؤعاههٌظا نالذ لي نبل ؾىىاث، ويىذ ا جبػثر حهضها مخىهلت ، وبلى ػمً نٍغ

زغ صون ؤن ًٌىن بحن هظه ألاقُاء جغابِ ؤو مؿؼي مكترى، وقيهم ل مً ش يء 

 .هذ عاجػت، ؤهذ مخػضصة اإلاىاهبؤ قيهم مً ًهكو لها ماصخا بهىله: مً

ًاهذ هظه الىدُجت  لهض ؤزبرججي نبل ؤًام بإجها حكػغ بالؿإم وغضم الغض ى، و

بت خخمُت لدك ت في مؿحرة البدث غً يٍغ دذ الظاث وقهضان نُمتها الجىهٍغ

 .مؿغح ألايىاء
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 َحلَؿت مؿلهت
 

*** 

لت باطلحن ما قىنهم وما جدتهم صون ؤن  ًٌضح البػٌ غلى مضاع قتراث ٍَى

ظهغ بػًهم في اإلادُت ألازحرة ق ًبظلىن مً الػمل  ال ٌػُىا حؼاء مىهكا، ٍو

ػض واحهتيمً  ال ب ػال بدث ؤغّض  ٌُ  طيغهم، ه ؾحره، قحرجكؼ قإجهم، َو

دهضون اللهب والكهغة  .ٍو

*** 

ضة ما باهي ، ؤقِؿغه بػض  ،ونض ٌؿػض ؤخضها بجزوُ اؾمه في حٍغ كسغ ٍو ٍو

 طاى ؤن جضغـ نىعجه ماسخت قًلت قيء ؤو يباب ػحاحت؟
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 ازخالف

 

نت الخجغبت الىاخضة ال ؤن ز ال حؿإُ َبِب، بال وًهىلىن اؾإُ مجغب 

ؤن ألامغ غاصي، وؾُسبرى آلازغ  ؾخسخلل مً مجغب لزغ، ؾُسبرى ؤخضهم

ونابلُدىا  وهظغاجىا،بإهه س يء، وؾُهُى آزغ بإهه حُض، وطلَ ألن مػُُاجىا، 

ما ًٌكي ؤن اخض مسخلكت، ونض ًبضو مً الؿباء غلى الخٌُل مؼ ألامغ الى 

ً اإلاُلهت ،هسىى ؤو هماوؼ ججغبت ما ٍام آلازٍغ  .بىاء غلى ؤخ

 

*** 

اجىا لؤلمىع مهما ؤبضًىا مً اجكام في الكػىع مسخلكىن هدً في جهضًغاجىا وجبيُ

ؤخبه، : ؤهَ جدب الهضوء يثحرا، ؾإزبرى ؤوي يظلَال ؤو الغئٍت ، ؾخسبروي مث

 : ؤهذ مؼعج حضا!الوفي ؤُو عخلت ججمػىا نض ؤهمـ لىكس ي ناث

 

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

مً .. زُاباث مً َغف واخض ..حراث زضغت الغخُل والهجغ والػخابحػب

ها ؾالبا لؿت اإلاهؼومحن ًماعؽ قيها يخاب ،ُت واخضةومً هكؿ ..مىظىع واخض

لخإحي عصوص الهغاء الغوجُيُت مىاؾُت ؤو مىايبت لظاث اللخً، صايت  ..والطخاًا

 .تهامالُغف آلازغ في خحز لا

 :وبػض

ش يء في  قالهغاعاث والىخاثج ولُضة ؤؾباب، وألاؾباب مسخلكت اإلايكإ، والال -

 .عئٍتيمكهىمَ نض ًٌىن قِئا ناغضًا في 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 بكغ

 

بت ونلذ:  قػل "ال مهما ؤعجَ الخُاة مً َباع البكغ ونىىف جهغقاتهم الؿٍغ

ًخػضي هظا الكػل"، ؾُإحي غلَُ صاثما مً ًجػلَ جدمل غهلَ غلى يكَ 

 مً قٍغ الضهكت.

*** 

، هىلىهه غىا ؤو يُل ؾِىظغون بلُىاؤولئَ الظًً وكؿل جكٌحرها بهم وبما ؾُ

 .لخكاجتغابغ ال ًخجاوػ نضع اِ  قتريحزهم غلُىا ؾالبا، -ػلىاوبن ق-هم في ألانل 

نههىا وؤقُائها الخانت لِؿذ مدىعا عثِؿُا في اهخماماتهم، الٍل ؾاعم 

 .في جكانُله الظاجُت

*** 

ًلما الخككىا خىلها غلى ماثضة الُػام، عاخذ جهكغ جكاختها، حكهها بلى 

: "هٌظا هم ههكحن، جُالؼ ؾىاصها اإلاؿخت ر جدذ زًغتها ألازاطة وجهُى

 ."بػٌ البكغ مً الضازل
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 جهاًت

 

ًاث الغحل.. جهغقاجه..  قجإة حؿضو الخكانُل الال مهمت خضزا مهما، وخغ

ً في  همؿاجه ألازحرة.. جسغج للػالم يههت مازغة حؿترعي اهخمام الخايٍغ

  .وقاجه

*** 

 مهامَ لخباقغ باخان حؿدُهظ ال ؤن جًٌ، لم يإهَ ما ًىم في جيخهي ؤن

 قهِ وخضى.. لىخضى جٌىن  ؤن اإلاهغبحن، ؤنضناءى جلخهي ؤن وال اإلاػخاصة

 آلانه جضغؿ الظي التراب حؿًٌ ؤن مػجى، مً الٍلمت جدمله ما وبإجم

ٍان في... بهضمَُ  مهحر مً ًيخظغى ما حػلم ال وؤهذ ،الظلمت وؾِ ،يُو م

 !حضا مسُل.. مسُل ؤمغ.. بػض قُم

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

في ًىم مً ألاًام  ؾِىػضمُهت قظُػت جلَ التي جهُى بإن وحىصي بجها لخه

 ً لدؿخمغ عجلت الخُاة يإن لم ؤيً، بل بهه لص يء قظُؼ ؤن ؤولئَ اإلاػٍؼ

ؾُدًغون وقاحي لُههىا غلى بػًهم البػٌ مؿخجضاث خُاتهم وخىاصثها 

زم ٌؿحرون بلى قاوجهم وهم ًثىىن لظة الُػام ؤو ًظمىن ملىخخه، وألاقظؼ 

هظا وطاى ؤن ؤوالصي الظًً ؤقىِذ غمغي في عغاًتهم والؿهغ غليهم نض  مً ًل

 ًخسانمىن بػض قهغ واخض غلى مىعزاحي.

ما في خُاة ما بػض الخُاةخها بجها ألقُاء قظُػت
ّ
 .، وغؼاجي به
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 اهؼالم

 

نُى  ال وؿمؼ مً بػضها بال هخهاص ؤو الىهُدت قمت ؤو لا ال والُىم، جإحي اإلا

ت خو زام، عؾم ؤن الكاب  .وؤها خغ قيهاؤخضهم: خُاحي  وعؾم ؤن الخٍغ

ًان خغا، عؾم ؤن الغحل الظي ؤنام مؿابهت  الظي بجى غل َحر قىم عؤؾه 

ًان خغا، عؾم ؤن ألام التي ؤنامذ غغؽ اخخكاُ ممخض ومىىع  ؤحمل مػؼاة 

ًاهذ خغة، خغة في مالهاؤؾىاجها ألا  باهذإلاجغص ؤن َكلتها ؤ  ،وصواقػها ،ولى 

ٍاع  إلاجخمؼ غكىاجي، مثله يمثل َكل بالـ ًخلهى بظلَ ؤؾؿىا ؤهىا  ال ها، بوؤق

 .، جاقه حضا، ومىدِ في اهخماماجهفي مهانت قاعؾت. مجخمؼ واهً حضا

ت قض قػغ وؾىٍ غهاب؟ ال ؤق -  حؿخدو هظه الخٍغ
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 قؿاص

 

خضزجي ؤًًا غً وؤهذ جدضزجي غً قؿاص عحاُ الؿُاؾت وحػضي الٌباع، 

هخظاع بضون خو، خضزجي غً ؾغنخَ ألهترهذ الجاع صون لا احخُاػى لُىابحر 

غلمه، خضزجي غً عمي نمامخَ مً َابهَ الؿابؼ، خضزجي غً بُػَ 

مظجَ، وجُبِبَ اإلاؿكىف ال كىف لؼباثىَ، وحػلُمَ اإلاؿكىف لخاإلاؿ

 ،إلاغياى، خضزجي غىَ صون ججمُل ؤو جدؿحن ؤو بياقت. ؤؾلبٌم صيخاجىعٍىن 

إلاً هم ؤؾكل مىٌم. قدو غلى الػضُ ؤن  وظلمت ،وؾاعنىن  ،ومكؿضون 

ٌم بمً هى مىٌم وقٌُم  .ًجاٍػ

 !ؾحرال نًُت مغاجب وقغم ... 

*** 

لكؿغ ؤقىاهها، ًخلبؿىن زهاقتهم اإلاثهىبت،  ال ث مبرمجت لم جسلو بال يأ

خضاغىن غىض ؤُو هضاء لالهبهاع والخهكُو  .ٍو
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 َحلَؿت مؿلهت
 

*** 

لىبخت اإلاؿخىعة في حؿخُُؼ ؤي ؾلُت ؤن جكىػ بظاهغ الخؿُحر اإلاُُؼ، لًٌ ا

 .حؿحر بهىة ال حؿخػمغ و ال الضازل، الكٌغة الىامُت في الغئوؽ 

 

 غالناث

 

ؤنضناء الهاجل، مّغث مضة َىٍلت صون ناثمت  غلىمُىال  ااؾخىنكجي اؾمه

 اعجكؼ نىث 
َ
ؿِ غلى ػع لاجهاُ ِخحن ًّ َِ ال

َ
 غلى وق

ُ
نىث ؤخضها، يىذ

 :  !؟يخهل هجال  لَم و بضازلي ًهُى

*** 

حؿخكغ، قةن لها ؤؾبابها وؤغظاعها، بُض ؤن ال ألازُاء الكيُػت التي ختى جلَ 

 .خهاال بغُاء الخو لهظه ألاؾباب ؾُجػل ألاوياع جؼصاص غىحا 

ألجها  -مهما خهغ حجمها-ًجب ؤن وؿمٌ الػحن ختى غً الهكىاث ال .. ؤخُاها

 .وطاث جٌغاع ؾخهىص بلى جهاًاث مخماصًت الؿىء
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 َحلَؿت مؿلهت
 

*** 

ؿخى  ُ بلى لي الكَ غلُىا، قةن ًل قػل.. ًل همؿت جاو  خحن جيخدغ الثهت َو

 .ؾحر مػىاها

*** 

 ً يم مً هُت خؿىت جلبؿذ الكػل الخُإ، ويم مً زُإ ؤخضر لآلزٍغ

 . يغعا، وحػضًا، وؤطي

.. ؤهخم ًا مً جبرعها الىىاًا الخؿىت في مىُو البكغ بن ألاقػاُ اإلاًغة ال 

 .كيحػلهىن الكماغت غلى نلىبٌم البًُاء وهمؿها الخ

 

*** 

ض مً شخىت الكاًي بن قٍى لَ زهىمخه مؼ ناخبه، ؤو ؤن  بًاى ؤن جٍؼ

 
ّ
غه بػُىب نضًهه ومؿاوت مىانكه مػَ، ؾخهكى بُنهما ألامىع، جظي

 .وؾٌُىن الغبذ اإلاكىه مً ههِبَ وخضى

*** 
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 َحلَؿت مؿلهت
 

ؤن هسؿغ ما هساف ، مىيػها باإلاىاحهت ويكل الخهاثو ألامىع قلخإزظ 

، والخىحـ ،مخلٌه بهغوب هالَ في الترنبزؿاعجه ؤقًل بٌثحر مً ؤن ه

 .ولاخخماالث

*** 

ؾُُلب الُكل مً ؤمه يإؽ ماء، قترقٌ بذجت ؤو بإزغي ؤن جهىم مً 

 بلُه ؤن ًدًغه بىكؿه. ٌؿًب الىلض زم ؾغغان ما ًخجاوػ  َالبتمهػضها، 

 ألامغ وجُىي الههت صون مسلكاث.

قخإمغه بما ؤمغث  ،وؾُُلب َكل آزغ مً ػوحت ؤبُه يإؽ ماء، ونض جغقٌ

خطخم اإلاىنل في هكؿه، وجترؾب بضازله ، به ألام ألاولى َكلها، قُؿًب ٍو

ٍاع ،مكاغغ  .ثال وجكاغ، وؤق

 ،ناث ياعبت في الخؿاؾُت، مهما ؾانذ في الػموالبازخهاع في الخُاة غ -

 .ججغها حغا بلى بىاء خىاحؼها الضازلُت ،جإحي غليها مىانل ،والىص ،والخؿً

*** 

بػض خاحت -ػحر مجي قِئا، قإيىن ؤها مً ًههضى الؾترحاغه غىضما حؿخ

ُى اهخظاع : للخى يىذ  جىاعي خغحَ بٌظبت مكًىختصاعي ؤن ال ، -َو قخهُى

 .ؤقٌغ في بغاصجه لَ
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 َحلَؿت مؿلهت
 

*** 

ً في الىنذ الظي لم ٌؿمؼ  مً جضوي ال ما ؤن ًكخسغ ألاب بابىه ؤمام آلازٍغ

ًثجي الؼوج غلى نيُؼ  و ؤنؤً ؤبُه حملت زىاء ؤو مضح واخضة؟ قُه الىلض م

 ػوحخه ؤمام ؾحرها صون ؤن حهبها اغتراقا واخضا مباقغا؟

  الككاه ؤمامىا؟ ـُ ما نُمت جهكُهاث الظهغ خحن جدُب  
 

*** 

ًاثً مخمغص  ًاقت اخخُاحاجه،  ًاثً يػُل غلَُ ؤن جلبي  ؤن ًٌىن لضًَ 

 ًنهٌَ بخهغقاجه الُاجكت، َكل ُم 
ّ
ًسغؽ نِ بن لم ًدهو مُلبه ال ر ل

ا  ػهض ألا  ،صي عؾباجه.. قظاى ش يء ًىسغ الػظامٍو ؿلي قَُ الضم  ،غهابَو َو

عخمت الػاَكت واؾكىجت الهلب لخضزذ ؤقُاء ؾِئت حضا في  ال ؤخُاها، ولى 

 .ألامهاث

*** 

: "ؤغاملَ يما حػاملجي، قةطا بو  خضي اإلاؿالُاث، جلَ الهىاغت التي جهُى

ػخهض لؿذ يما جخمجى، قإهذ لؿذ يما ظىيذوحضججي  اإلاامً بهظا الهُى " َو

 ما ًًمغه  ال ًبضي بال نل وؿان في ألا ؤن لا ال ؤهه ؤعقؼ زلها وؤطًى مىُها، ب
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 ،صبهه لِـ يظلَ، قةن ؤهذ ؤبضًذ نلت ألا إختى وبن ؤنىؼ هكؿه بفي ؾغه 

 .مال صب قإهذ نلُل ؤصب والؿم يغص غلى نلُل ألا ال والكاخل مً الٌ

*** 

مىَ قهى ؾالبا ًيخظغ عصة قػلَ  هخهامغىضما ٌؿخكؼى ؤخضهم ؤو ًداُو لا 

 : الثاثغة لُدهو في هكؿه قػىعا باالؾخمخاع اإلاىخهغ، ويإن لؿان خاله ًهُى

ألعي ما هى قاغل؟ لظلَ احتهض في جىقحر َانخَ لىكؿَ وزظ به بلى النهاًت 

، وانغؤ الؾحر اإلاخىنػت، قةن ناُ لَ: ؤهذ شخو ؤخمو، نل له: ؤها يظلَ قػ

 الخُبت في غُيُه.

*** 

ًان له َكل ًغجمي بحن ؤخًاهه  الغحل ً بكغه وحػضًاجه،  الظي آطي الٌثحًر

 .: ؤبي الخىىن الفي ًل مؿاء ناث

والخانل ؤن للظالم نلب ًبظُ الخب، والػُل، والخىان صازل صاثغجه  

الهؿحرة، نلب ًساف غلى َكله ؤلم قىيت في الىنذ الظي لم ًغخم قُه 

ي َُب" وبن لم ًًٌ في ؤقػاله ما ًٌظب بػض طاى مً ناُ: "نلب ال ق، ؾحره

 .""ألاقغاع َُبىن ؤًًا: ًىحي بظلَ



     

37 
 

 َحلَؿت مؿلهت
 

 ؾلىى

 

الكغص الظي وكإ في بِئت غابؿت، غىُكت، زكىت اإلاىُو واللؿان لُجض 

الؿغابت وغضم الهضعة غلى جبجي ألاقُاء التي مً قإجها ؤن حػايـ َبُػت هظه 

ت مً البػٌ مػُى ثؾلىيُاولػله خضر معي ومػَ ؤن اؾخؿغبىا   .ألامىع 

عؾم زىيهم في صعوب الػلم واإلاػغقت والخثهل، وما قخئىا ؤن نلىا: يُل 

ُ  ًإحيؤو  ،ًخهغف غلى هظا الىدى وهى ًدمل بحن حىباجه  ،بمثل هظا الهى

والخانل ؤن الؿلىى ؤغمو مً اإلاػغقت  هظا الهضع مً الثهاقت واإلاػغقت؟

لتربُت وللبِئت التي ًدخَ م في غمىمها هي الىدُجت اإلاباقغة لال طاتها، وؤن ألاز

 لثهاقخه اإلاٌدؿبت. وؿان بؿحره نبل ؤن جٌىن قيها ؤلا

غبض الغخمً عخمه هللا في هظا الؿُام: " الثهاقت والكهاصة ال  ؤبيًهُى 

ل عحاال ال ًٌخبىن وال ًهغئون  ًا، قلهض غاقغها في الٍغ لٌنهم  ،جهىػان ؾلى

ًاهىا  ًدغنىن غلى بث خؿً ًدؿىىن الخهغف مؼ الؿحر ألن قُىر التربُت 

 ."الخػامل نبل نىؼ ألانىاُ
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 ! نلب ؤبٌُ

 

هىلىن ؤهه لِـ زمت ؤهظل  ؤولئَ الظًً ًكؿغون ظاهغ ألاقُاء بًضها ٍو

وغلى خؿبهم_ ًلكظ ًل ما اغخمل _ مً نلب الصخو الػهبي، طلَ ؤهه 

سّبئ لَ زبثا مدخجبا. ،بكااصه غالهُت ًُ  قال 

بىِخه الُُبت مً  ال مً وؾازخه، و  نت لي بىظاقت نلبَالغال ؤها ًا ؤهذ 

غة، قالػ بسكاًا الهلىب. ال نها في الخػامل النت بحن البكغ بظىاهغ ؤزالالكٍغ

زم ما الظي مً قإوي ؤن ؤبغعه لصخو نض ًاطًجي في حؿضي ؤو قػىعي 

 حغاء هىبت ؾًب؟

 !نلبه هظُل -

 .الهظه هٌخت مطخٌت قػ
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 بػٌ ؤقُاء
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ههبل ؤن حؿدبضُ بإقُاء ال .. عزُهت... ؤو نضًمت ختى، ؤقُاء بؿُُت هىاى

  ،وؤحمل ،وؤؾلى ،ؤزغي ؤخضر
ّ
 .الهُمت اإلادؿىؾت ؤزمً في محزان الهلب ألن

*** 

.. جلَ اإلاخكاثلت لاخخماالثبػٌ ألامل ياع، ياع خحن ًكخذ للػهل بىابت مً 

ٍاعها ،التي جهخاث غلى ونخىا  ،ضًلتبُيىا وبحن زُىاجىا الب ال وجهل خاث ،وؤق

خها هىة اإلاؿاقت بحن ههُت ألامل اإلاخىهم وخهُهت الخُاة ال كل دلىٌ

 .الكػلُت

*** 

حػُُه خحن ؤصعيذ ال ؤن ال حػُُه، و ال لِـ ؾِئا ؤن جٌىن قانضا للص يء ق

ً ما ملٌخه، ؤن  مػجى قهضاهه. الس يء والخغمان الخهُهي ؤن حػُي لآلزٍغ

 .جكُضهم بما لضًَ، وحعجؼ غً بقاصة هكؿَ به

*** 
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هخمام بخكانُله الجاهبُت، ياغذ مىه ؾاًخه ألانلُت والص يء ًلما يثر قُه لا 

 .وؾضا مدٌ مظهغ زاو

*** 

 في غالم الؿُانت، ًدضر يثحرا ؤن ًٌىن الؿاثو في الؿُاعة اإلاجاوعة "خماعا"!

*** 

مه بمػاوي ؤلاعاصة وجلَ ال ن ًهُل ؤخضهم زمغة هجاخه ختى ًبضؤ بخدبُل يبما 

هه لحرؾى الهىة الضازلُت  التي حػلخه ًخسُى ًل اإلاُباث التي اغتريذ ٍَغ

ٍاهت ى بلن ًًُل مجضا ؤويإهه بظلَ ًداُو  ،غلى ما هى غلُه الُىم مً م

عاصة بن جٌىن ناخب ؤ.. ًجب .ش يء مؿخدُل المجضه... قدؿمػه ًغصص: 

ت قهِ  .نٍى

عاصة مدٌ ؾُاء هىاعي به يثحر خهاثو ومػُُاث، زمت وألانل ؤن هظه ؤلا 

مام بجمباقغة هي التي حكاعى في عؾم و  ظغوف مدُُت مباقغة ؤو ؾحر  صاثما

 .مؿاعاجىا الخُاجُت

*** 
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ونهها واؾخيخاحاث، وػخبرها  ال هخػلو ؤخُاها بالهضف، هبجي غليها آما

و لكػىع الهلب، هدبػها بط جسكل غلُىا غىاء الخكٌحر والخحرة  ،يةقاعاث ٍَغ

 :هدؿاءُ ،لى الضعب اإلاؿضوصبوخحن ههل 

ئت قػ - ًاهذ نضقا بٍغ ًان ؾغ الهضف؟ ؤ ًاطب زكي  ال ما   ؤم زمت اقخػاُ 

 قُىا؟

*** 

 .غىُكاًٌىن ونىغىا  ،ؤخُاها وبالهضع الظي هدخاَه

 

*** 

 :ٌؿمػَ بًاه جخهل بإخضهم بػض ؾُاب، قٌُىن ؤُو ما

 !؟يُل زُغها ببالَخماع ماث،  -

 :يّضِ ؾااُ ح

ر؟ ؤم ؤن خمحر مضًيخٌم هل وخضها مضًىدىا مً حػاوي قاثًا في الخمح-

 !اههغيىا؟

*** 
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 .ًمىث حماُ بػٌ اإلاػاوي باإلقهاح

*** 

ئت قهي  ًاهذ بٍغ بػٌ ألاؾئلت ؤو ؤلاقاعاث الػابغة وبن لم جًٌ مههىصة، وبن 

 .يكُلت بإن جلخو الًغع بمكاغغها

و غلى حغاخها ؤخض في النهاًت ٌؿخُُؼ ؤن ًسترم عوخَ لُخلهّ ال ال ؤخض.. 

، لًٌ خحن ًٌىن هظا اإلاغى ؤو هظه الػاهت مغثُت وؤمغايها الضقُىت

ً، جُالػها الػُىن لخبضي بًداءاتها اإلاخإزغة ؤو اإلاكمززة  ،ؤو اإلاككهت ،لآلزٍغ

 .منها ومنهم ،ختى، ؾدخدؿـ ؤيثر وؤيثر

*** 

في غُاصة الُبِب، ؾخجض َبِبا في ؾغقت، وغكغة ؤَباء في ؾغقت ؤزغي 

 .ًيخظغون ؤصواعهم

*** 
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 الُبِب َؾ  ؤجغي لى ؤن
 
ًان ال م غاَكخه ألهحن مٍغًه ؤزىاء خهت غل حه.. ؤ

هدخاج بلى الٌثحر مً الخؼم في بػٌ  ،يظلَ هدًال. لُهىي غلى مضاواجه؟ ي

وقػىعها،  ،واخؿاؾىا ،مدُاث خُاجىا، هدخاج بلى ؤن هخدامل غلى ؤهكؿىا

 هدخاج بلى ؤن 
َ

ذ ٌِ ؿ
ُ
 .نىث الهلب قُىا لىضاوي حغح الغوح و

*** 

ًخمثل الخضاع في الٌظب قدؿب، قبػًهم باعع حضا في ال  بط ،واخظع نضًهي

ئاث مً  ،م ؤو بياقتال لاخخُاُ غلَُ صون ؤي ازخ ٌؿغص غلَُ حٍؼ

مً  الخهُهت، ًخههض ججاوػ بػٌ ألاخضار والغوابِ التي مً قإجها ؤن حؿحرِّ 

ًا ..عئاى للىيؼ ؤو اإلاىيىع جماما لَ بظلَ مهمت ملء الكغاؽ بما ًملُه  جاع

 .لَ حهاؾخضعاغلَُ 

*** 

 

 .ألاقُاء التي حػغى هكؿها غلُىا بةلخاح، ؾالبا ما جكهض نُمتها بإغُيىا 
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ًمًٌ  ال ؤ. ؾخمغاعنغاع غلى اإلاىانلت ولا بضاء خمُت ؤلا ببحن الىهض الالطع و 

للخُاة ؤن جًُؼ مىا ؾضي في ؤعى بىع؟ يُل لهىجىا الضازلي ؤن ًٌدكل 

  عى ما ًمًٌ جضاعيه؟ؤهلُخه مً غضمها في الىنذ اإلاىاؾب قُخضا

 .صال زجي غً قغف اإلاداولت، قالىضم والخؿاعة حجدّض  ال و 

*** 

 ،وجغججل ،وجسافى.. ونض ًخهُضوهَ في ؤي لخظت لُمسخىا بٌغامخَ ألاع 

ف الىظغاث جخابػَ بطخٌت خُىا وبككهت خُىا ال في خحن ؤن آ ..وجغحػب

اتهم ظهغوا لَ بخهكُه ،وختى اطا ما اقخض اإلاكهض وخمي اإلاىنل ،آزغ

:ناصخحن  

ًامحرا زكُت. -  

وابدؿامت جلُو بظهىعى غلى  الجمُلتغلَُ ؤن جبضي ضخٌخَ ًا ؤهذ، خُنها 

.الخلكاػ  

*** 

ؤن ؤيغهَ ٌػجي ؤهَ ماػلذ جيخهكجي يؿهت جدُُها مكاغغي اإلاظلمت، ؤن 

 .ٌػجي ؤهجي نض ججاوػث الكػىع بلى الالقػىع  نلبيحؿهِ مً 

*** 
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ًبخغي مً الػالم ؾىي ؤن ًضغه وقإهه.. ؤن ال ؤًُلب اإلاغء اإلاؿخدُل خحن 

 ًخلهى بػُضا غىه؟

*** 

ًبالـ بػًهم في جهضًغ حهىصهم وؤغمالهم الػاصًت والبؿُُت، بل والىاحبت 

  ،غليهم ؤخُاها، قةن يىذ ؤمامهم ناخب خو
ُ
ل بلَُ ؤجهم ؤصخاب ُِّ ز

 ُ  .الكًل وؤهَ اإلادؿى

*** 

 
ّ
ِ  ،ؿامٌى الل ؤي ش يء لٌُىن ؾغّ وبن لم ًًٌ لَ ش يء قإل

ّ
 مه حُضا ضخ

بهىا ًا نضًهي هخًاءُ في الػُىن خحن هٌىن  ، وبًاى ؤن جسبر به ؤخضا.قَُ

 مٌكىفي الؿغاثغ.

*** 

 ؤن ًملاوا ؤخظًدىا بالدجاعة.  :ت البػٌ في هظه الخُاةهّم ُم 

 

*** 

 .اإلادب هكؿهال الخضغت الػاَكُت ؤن ًدب اإلادبىب خب اإلادب له 
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*** 

 .جهؿغ.ألاقُاء التي جىلض يبحرة 

 ألاقُاء التي جىلض نؿحرة جٌبر زم جهؿغ. 

 

*** 

ٍاع هؼعغها بإ ...ىؾاوؽال ىا ووؿهيها بماء الهلو، قىهبذ يمً يظب هكؿؤق

 .الٌظبت زم نّضنها

*** 

ؤن حؿخجزف ونخَ  .ًىىي اإلاجيء بلَُ..ال ؤقض الخُباث َػىا ؤن جيخظغ ما 

دكل ؤهَ مدٌ زم جٌ ،نُل اللهاء... في جكانُل الػىاموجكٌحرى في جكا

 ."هامل" لم ًظيغ

*** 

ُّ  ،وبػض الػانكت ًان نبلها، ًس م ؾٌىن آزغ، هضوء ًسخلل غً الظي 

 .نمذ مىخل ًكطر زغاب ألاقُاء، حػبها، بغُاءها.. واجهضاص الغوح قيها

*** 
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، ؤقُاء مدؼهت وماإلات حضا ..ُاجُت.الكهغ، اإلاغى، الهكػاث، اإلاُباث الخ

ًل طلَ ؤن ٌؿىض ظهغه في اإلاؿاء بلى حضاع  لًٌ ؤنػب ما ًهاؾُه اإلاغء في

 .ؾغقت باعصة بضال مً خًً ؤؾغة صاقئت جهاؾمه همىمه باهخمام

*** 

اث حكهضها غُىهىا في مغخلت الُكىلت، ال وػيها آهُا، ال  نض ال وعي يثحر مجٍغ

غؾب قُىا  ،هضعى ؤؾغاعها وصواغيها في طلَ الىنذ
ُ
في خحن ؤن هظه الظايغة ج

ٍام، ؤو ختى ُغهض وجثبُُاث ًل طلَ غلى هُإة ٍاع، صواقؼ، ؤخ  .مكاغغ، ؤق

*** 

 ًهخل الخٌغاع عوح ألاقُاء بضوازلىا..

*** 

ت،  حمُل ؤن جدخكظ بػٌ اإلاكاغغ/ اإلاظاهغ بص يء مً الخهىنُت والؿٍغ

 قالػحن عنانت والخؿاص الػُص ى يثر.

*** 
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  .قلم ههل قِئا، ىا بػض ؾىىاث مً البػض والؿُابوحلؿىا بلى بػً

 ...اليإهىا لم هلخو نبو 

 ...ويإهىا لم وػغف بػًا

 .ءلهض نخل الىنذ قُىا يثحر ؤقُا

*** 

ًجػلىا هدىانل وهخػاَل  .مكٍلت الػالم لاقتراض ي ؤهه غالم مبخىع الجظوع..

ٍاع نض جٌىن مىانكها الخلكُت ؤقُاء مغقىيت جماما في نىاغخىا،  مؼ ؤق

ٍان ؤخض ؤولئ ٍان  ال ُىا مثَ اُ " مثهكحن" ؤن ًٌخب بلقبةم ال : "ؤعؾب في م

قُضغمه باإلاىاقهت  ،ونهىحي وقهِ" . ؤها، ويخابي،.ًهله ؤخض مً البكغ.

في خحن ؤهىا لى بدثىا في صاعي يخابت هظا الؿُغ لىحضها ؤن ؤخضا  ،الٌثحر مىا

مً ؤهله ؤو ؤنضناثه َلبه في مؿاغضة ؤو غىن قىاُ مىه طلَ مً الخإقل ما 

 هاُ.

*** 

الػاصًت التي جمغ بىا الُىم قال وؿخهبلها بال بكػىع اإلالل  ولػل هظه ألاخضار

اث ممحزة هخمجى يثحرا لى ؤجها حػىص بلُىا مً حضًض والال   .جكاغل هي للؿض طيٍغ



     

50 
 

 َحلَؿت مؿلهت
 

*** 

خترام وجخؿُى جدذ لخاف الخب هي نت التي ًخظبظب قيها الخهضًغ ولا الالػ

ى هباء، مدٌ بالىن مىكىر، قلخعجل بخكجحره بىكؿَ وال حؿخجزف مكاغغ 

عجل ًا نضًهي.. قإن جمىث وخُضا وبٌغامت ؤهىن ؤلل مغة مً ؤن جمىث 

 .وؾُهم بمهاهت

*** 

ل ،خؿب اإلاغء ؤن ًظً باألمغ زحرا ماصام ظاهغه يظلَ. الخظاًي  ،والخإٍو

ونض جؼج به بلى  ،ؤقُاء جهخل هىاء اإلاغء واؾخهغاعه ،ويثرة الكلؿكت ،والخدلُل

 .جدمض جهاًخهال ما 

*** 

اهت ًغجٌبها اإلاغء في خو هكؿه ؤن ٌؿخػحر مظاهغ شخهُت ؾحره ؤيبر به

ىُىي جدذ م ت الػضمال ٍو  .مدها خانغا طاجه في ػاٍو

ًان باعغا في جهلُض ؾحره ؾِبهى اؾمه "مهلضا" .. طلَ ؤهه لم  بن اإلاهلض ومهما 

 خخكاء، وؤولى إلاً لً ٌػِل ؾحر خُاة واخضة ًهضم للػالم حضًضا ٌؿخدو لا 

 



     

51 
 

 َحلَؿت مؿلهت
 

غ ،والتهظًب ،امخه الخانت بالههلؤن ٌؿخؿل ز لُهىؼ لىكؿه ، والخٍُى

 .حكبه ؾحرهاال بهمت 

*** 

ٍاًت مؼصوحت ألا  ل نهت اهدُاٍ جهؼ الخ غاف ًو ٍاقئت ألَا بُاُ واإلاػاصلت مخ

قُه قخاة ٌكاعيها قُه بلؼاما عحل مىدِ، وبهضع غضص اإلاهغقاث زمت هدىىن 

 .ًهابلىجهم بالًغوعة

 .والخٌم هللا

*** 

ؾخمغث الخُاة مً بػضه غلى ؤي ... وااليُاغه مىا ياع قػما يىا هسص ى 

خلمىا مجضصا، زًىا صعوبا حضًضة، ابخهجىا، بٌُىا، نكهىا، اجهؼمىا،  ،خاُ

، الظايغة ؤخُاها وزؼ عؾم  ،ا.. وعؾم هبًاث نلىبىا اإلاػُىبتؾهُىا، اهخهبى

 .هخىنلال بض مً ؤن ال ًان و 

*** 
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.. ًلها، جدثانل .ل ألاقُاء، ًلها، جخًاءُ ؤمامَ ًغىضما جهاب مىَ صخخَ

ض ؤن ال خغيت الخُاة في غُىَ، وجستُز حل ؤخ ض ؤن ؤججاوػ هظا، ؤٍع مَ في: ؤٍع

 .ؤقكى قهِ

*** 

ٍاوي، طاث ألازباع اإلاملت.، ؤخاصًث الىاؽ الغوجُيُت ٍاًا، طاث الك  طاث الخ

ض؟  هل هظا مىخهى ما في الخُاة؟ ؤلِـ زمت ش يء قٍغ

*** 

تماطًت في الخػغحاث  ..بػٌ الخهاثو ماطًت. التي ججبرها غلى  لايُغاٍع

 .جبهى  بها قُم ولالتزامزىيها 

*** 

، ؤن حهؼ . ؤن ًخأًل... ؤن ًخإلم بهمذ.ؤن ًظبل ؤخضهم ؤمامَ.: الىحؼ 

 .الما ٍَىال ي ...ؤقُاء يثحرةال الُبِب عؤؾه بإؾل مستز 

 .حؿخُُؼ قػل ش يء ال ؤن جغي ًل طلَ بػُيَُ، و 

*** 
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ل اججاه الٌثحر  الػغ بالٌأبت و هي ًاجؿت وحك ًىكَ نىتها غً مماعؾت الػٍى

نكػت  ...الظً ؤجها بداحت بلى نكػت خهُهُتمً ألامىع في خُاتها، وؤؾلب 

ت وناعمت وغىُكت وحػلمها اإلاػجى  ،جدِ مً نضع ًل ألاقُاء الؿابهت ،نٍى

 .ض قمها غً قػل الكٌىي والخإوهلدُؿ  ،الخهُهي لؤللم

*** 

 "حماُ الغوح ..نىلهم: " الجماُ مؿخكؼ 

لهظا الجماُ الظاهغي الظي جٌضؽ غلى ناعغت الُغناث صون  ال لص يء، بال 

 !ؤن ًإبهىا له

*** 

  ؤجضعي ماطا ًدضر خحن جكهض الكخاة ؤباها؟

ذ  ًمخّض  الػغاء مً خىلها، حكػغ ويإجها جهل وؾِ صخغاء حػهل بها الٍغ

 .َ بهمً ًل حىب صون ؤن ججض قِئا آمىا مخِىا لخخمؿ
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 مغآة
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غً غضم زهتي باألمغ ًله، يىذ ؤنىُ: يُل  ال لم ؤيً ؤملَ طلَ الُهحن، قً

 
ن  ًّ اإلاغء وهى جدذ لخاقه ؤن حهّىِ له الهػاب يإن لم  لٍلماث بؿُُاث ًغصصه

 ؤجًٌ. يىذ ؤظً 
ّ
ش يء باإلاجان، ؤن الٌضح وخضه هى الثمً ؤلاحباعي ال  هه

  الظي ًجب ؤن ًضقػه اإلاغء في
ّ
ًمٌىه ال ًالضغاء  ال ؾه ال غم ؾبُل خُاجه، ؤن

 .ؤن ًٌىن بمثابت اإلاهباح السخغي الظي ًهلبىا مً خاُ بلى خاُ قجإة

هل ؤنُى الُىم: يُل ًكٍغ اإلاغء في زغاثه ومهباخه غلى َغف لؿاهه، 

 وسخغه بحن حىبُه؟

*** 

ض ؤن ؤنبذ ازىحن. ،وآلان، آلان جي ؤنغب ،ؤنل ؤمامي ،نىعة واخضة بجؿمحن ؤٍع

 :ثالبلي، ؤغاههجي بكضة، ؤخخكي بي نا

 .مً عاجؼ ًَا ل -

*** 
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ض الخهُى غلى ًل ش يء مً الص يء الظي  ؤبخؿُه، ال ؤعض ى بإههاف يىذ ؤٍع

 ..اإلادُِ بي مثحرا للباؽ وللككهت ًان الخغاب ،وؤغىام ،بػض ؤغىام ألاقُاء.

 .نض خهلذ غلى ش يء ًلم ؤي

*** 

 

 شخها ٌكبنهي وؤيغهه، شخها بؿًُا ؤعي غلى اإلاغآة
ّ
مذ ال ىذ ًل م، حػك

بوي ؤعاها آلان صوصة الىسخ الغوحي وهي جٌبر بضازلي لخًاغل  .الجماُ قُه

 :مؿاقاحي.. جًاغل وهجي.. جًاغل هىحي، وؤهكغ مجي.... ؤؾٌ الُغف غجي

 .هظا الصخو مهغف... هظا الصخو ًجب ؤن ًمىث -

*** 

ّبرووي، يُل جيؿٌب مػ
َ
ٍاب اإلااء؟باهلل ز  ٌم ًلمت "ؤخبَ" اوؿ

 يُل جٌخبحن لي: "ًا خبِبتي"، في ؤُو مداصزت ججمػىا؟

 يُل ناع الخب عزُها؟

 يُل هاهذ اإلاػاوي؟

*** 
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في يخاب الخُاة، نض ؤيىن باليؿبت لَ مجغص نكدت غابغة جُىي وعنتها صون 

ل ش يء ،وؤبلـ الص يء، ؤصوى اهخمام، ؾىي ؤهجي باليؿبت لي مىخهى الص يء : ًو

 .نكدت لً جخٌغع مغجحن

*** 

خحن ؾإلخىا اإلاػلمت غً ؤمىُاجىا طاث نؿغ، خضزتها بخضي الهضًهاث غً 

  .غضالت هللا الظاإلات التي جسحرث نىما غلى نىم ومضًىت غلى مضًىت

ًاهذ حػخهض ؤن هللا ظالم ألهه لم ًإث بالثلج بلى مضًيخا ًاهذ  ،نضًهتي  بط 

وجؼعع بضُ ؤهكه   ،زماعاِ بػىهه قخدُ ،حل ؤمىُتها ؤن حكٍل عحل الثلج

 .حؼعة

 ًُ  لْم ما ًىمها ؤحابتها اإلاػلمت ب
ّ
 بل

ْ
نخىاع ، بط خضزدىا غً الكهغاء جي صعحت لاؿ

 .وغً ؤن هللا لم ًإث بالثلج بلُىا عخمت بهم مً نهُؼ البرص

 
ُ

ًجػلىا ؤؾىُاء  لْم  اإلاػلمت لخظتها صون ؤن ؤعقؼ ؤنبعي ناثلت: ولَم  ؾإلذ

وغانبخجي بٌخابت صعؽ الهغاءة غكغ  ،وػحغججي ،قنهغججي ج ؟مثلهم لحرػنىا الثل

 .نالذ ؤوي نلُلت ؤصب، ؤجٍلم صون اؾدئظان .مغاث

*** 
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  ألامىع ؤعي ؤن جلَ 
ُ
 التي ؤهخهضها ؤو ؤ
َ
ِ ي

ّ
غليها مً ػمً  بها، صاثما ومهما مغّ ظ

 روي لخهُى ؾازغة: وما عؤًَ آلان؟ٍ ؤها بها... ويإجها جخسحّ ؤجىّع 

ن خُاصي اججاه ألاقُاء ال غلى يغوعة عقؼ عاًت البُاى واغعؤَي آلان ٌػمل 

 .وألاشخام

 .م ؤحها الػالمال م... الؿال قالؿ

*** 

 ..ًا هللا، ؾامدجي

 ؤها بالظاث؟ ؾامدجي غلى ًل لخظت اغتراى، نلذ قيها: لَم 

 .ؾامدجي غلى ًل صمػت ؾالذ مجي، ونلذ قيها: لؿذ ؤجدمل ًل هظا

*** 

ًُ ما جؼاُ طعاعي جخػاههان بد َ الص يء بضازلي، وؤؾدىض ببػض ي لان طم  ب لخ

 :غلى بػض ي

-  
َ

 .وؤغُى غلُه يثحرا.. يثحرا ،الىخُض الظي ؤَمزن بلُه ؤعحىى... ؤهذ

*** 
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: مللذ ؤو ؤقػغ باإلالل، زم ؤحضه بػض ؾاغت الغىضما ًدضزجي ؤخضهم ناث

 وي وخضي مً زاى في مػجى الٍلمتًماعؽ ؤقُاء يثحرة بػُاء ؾذي، ؤقػغ ؤ

: ٌػجي ؤن نضعحي غلى البظُ نض هكظث "مللذ"ؤن ؤنُى ىاَا وؤقىاَا. ؤق

ؤوي حػبذ..  ٌػجي ؤن ؤي  ،ي ؤوي ؤغِل زغاب ما بػض الػانكتجماما، ٌػج

 .مداُال حكىج بيافي ؾُهىؼ مجي مجغما 

*** 

ُ خهىقي وآلان لُسبروي ؤخضيم، ؤًً يىذ ؤها مً هظا الىًَ خحن يىذ ؤحؿىّ 

 قهاصحي الجامػُت غلى وحهي مً مىظكُه البؿُُت مىه؟ ؤجلهى يغبت

ً  :الػابؿحن، الؿازٍغ

 .وعنخَ ًا هظا لً جكُضى بص يء هىا -

ٍاحي  ؤًً يىذ مىه خحن ؾاصعجه يؿحر ألامل، مىخٌـ الُمىح .. باجػا آزغ ممخل

 ً  ؟آزغالكهحرة أللخجئ بلى َو

ؤًً  :جبحن ألخضهم ؤن ًٌخب بلي ،آلان ونض ناع لخًىعي الهكغي نُمخه ..ها

ىَ غلَُ؟خ  و َو

 .وؤيخكي بدو ضخٌتي
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*** 

 ..اليم يىذ مؿك

 ...م الهباال يم ؾالُخجي ؤق

، ؤن مىبؼ الخُاة ًٌمً اٌكي ؤن ًدكبث ؤخضها بإهكاؾه لُدُيىذ ؤظً ؤهه ً

في بنغاع الىاخض مىا غلى الىجاة مً اإلاىث، ؤن صوازلىا هي ميكإ ًل ش يء 

 .ومىبؼ ًل ش يء

 ..بت حؿضه الباعصال لُؿالب ن ،مهال آؾُجخاػ و  ،لهض ؤزبرجه بإهه نىي لهض.. 

  ..لٌىه لم ٌؿخجب

 ..لم ٌؿمػجي

 لم...

 .لم ًخٍلم 

*** 

 ."باَل حر ًاى الهضعة ؾ" :واوي ألؾخؿغب مً نُى ؤخضهم

لى ًضعي ؤخضهم حجم اإلاػاهاة التي ؤغِكها وحجم الجهض الظي ؤبظله ًلما 

 .ؤعؾب بهال م ال وحضججي في مإػم ي
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*** 

حي الكاثخت وؤها ؤقػغ ؤن خُاحي لم جبضؤ بػض، وبلى الُىم وؤها ؤهخظغ َُلت ؾىىا

بُت بلى خُاحي الخهُهُتال قِئا ما   .ؤغغف ما هى لُىهلجي مً خُاحي الخجٍغ

ت خُاة خهُهُت؟ ًاهذ ًل الؿىىاث الكاَع  ماطا لى 

 ماطا لى مذ آلان؟

*** 

 ..إلاضقإةفي اللخظت التي ؤلخدل قيها ؾُاجي الهُجي غلى بػض زُىاث مً ا

لى بالتي جإزظوي قاقت الهاجل وؤها ؤماعؽ َهؿا مً َهىؽ الىػُم غبر 

شخو ماػاُ ًجاهض حىغه وبغوصجه  الكاعع نهُؼخُثما ؤعصث، زمت في 

 .لُىام في الػغاء

*** 

ه، عؤًتها وهي ججلـ غلى الٌغس ي اإلاهابل لٌغؾُه، 
ّ
غلى الجهت ألازغي مً اإلاخجز

ها، جلّىهذ، جدغيذ قكخيها، نالذ بػض لخظاث ابدؿمذ، جٌغعث ابدؿامات

مها هاجكه، يخبذ قِئا زم 
 
ّضم هدىها، َؾل

َ
 قِئا ما ٌكبه الـ "وػم"، جه
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ُ

ال هظه اإلاّغة، وعخلذ ًاء، ابدؿما مجضصا... ابدؿما مُى 
ُ
ّدهذ هاجكها اإلا

َ
جك

 بضاًت البضاًت
ُ

 .ؤها ونض قهضث

*** 

 
ُ
زغؽ هظا الهىث لم ؤؾخُؼ ؤن ؤؾامذ هكس ي غلى زُُئتي، لم ؤؾخُؼ ؤن ؤ

 طلَ؟ ؤها ؤجإلم ًل ًىم، ًل ًىم 
َ

بضازلي ؤو ؤن ؤنمض ؤمام حالص: يُل قػلذ

ض مً  ض مً الؿىء...اإلاٍؼ ض مً ألازُاء... اإلاٍؼ ٍاب اإلاٍؼ ؤهخهم مً هكس ي باعج

ضعى  ًُ ض، ووخضي مً  ُّ البكاغت، ًاإلاجي يثحرا نىلهم لي بإوي اوؿان لُُل وح

 يظلَ
ُ

 .ؤوي لؿذ

*** 

ت مجي وؤها ؤلخكذ بلى ؤقُاء ؾلبخجي ؤصال للمغة ال عي، ؤحضوي ؤبدؿم بسخٍغ

ت..  اهٌكافو عاختي، وهضوجي، وهىمي، وصمؼ الػُىن. ؤجكّد  الخهاثو اإلاخىاٍع

ًاهذ. ؤجمخم خمضي بخجل، وؤلىممأزظها، صعوبها، جهاًاتها ل : متى هكس ي ى 

 بضازلي؟ متى ٌؿٌذ نىث الجؼع ؾاغت الخإلم؟ وؿانلاًخػلم هظا 
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*** 

ًان ًدهلا ٍامل ؾًبي غلى  ..لظي  ؤهجي وفي لخظاث يثحرة يىذ ؤههبُّ ب

ألاقُاء التي ؤخبها. ؤمؼنها، ؤيؿغها، ؤخغنها، ؤهخهم منها ويإجها هي الؿبب ال 

ش يء آزغ، يىذ ًلما ؤخببذ جلَ ألاقُاء ؤيثر ًلما بالؿذ في حجم ؤطًتي لها 

ىكؿه زم ؤزظ غ بالىهه بؤيثر وؤيثر، يىذ ؤقػل طلَ وؤحلـ بلي يُكل قّج 

 قهِ ؤيغه 
ُ

ًبٍي مػاعيا الىانؼ ؤمام ؤمه، لٌىجي ما يىذ ؤقخٍي ألمي، يىذ

 هكس ي وؤنُى بإهجي ال ؤؾخدو قِئا.

*** 

 الكىىنمتي" الظي ًدبؼ ؾًبي ؤو زُبتي ؤقبه بصخو ًجلـ غلى "

 مداوال ؤن ًجض ويػُت مخإنلمت وؤنل وزؼا.

يخكه ؤو ماػخخه َكذ شخها ًجلـ غلى الكىى وعبدذ غلى ال ؤقتري لى 

يه لىزؼ ؤغمو واؾدىكاع ؤيبر. جماما... لُطخَ؟ قةن ؤي اهتزاػ مىه ؾُػغّ 

م لهظا ؤعحىي ،ذ في خالتي الكىيُتجماما هظا ما ًدضر بضازلي ًلما اوؿمؿ

  ..جداولىا ؤن جٌىهىا قِئا.ال  ،ولىا ؤن جٌىهىا لُكاء معي خُنهاجداال 

ثما ؤؾخػُضوي قهِ  .ابخػضوا ٍع
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*** 

وؤن ألامغ ؾُيخهي في لخظت ما  ،ما بإن ؾضها لً ًٌىن يُىمىاقػغث صاث

طلَ لم ؤخاُو ؤن ؤقهم ؤؾباب طلَ.  وعؾم لخيخهي مػه يثحر ؤقُاء،

ب... غلى هدى ؾػُض، جماَلذ ألا  جماَلذ... خضار نبل النهاًت غلى هدى ؾٍغ

ض مً الخماَل والؿػاصة ض مً  ،واإلاٍؼ ض مً الؿغم، اإلاٍؼ ًان ٌػجي اإلاٍؼ

ض مً ألالمالخكانُل،  اث.. واإلاٍؼ ض مً الظيٍغ  .اإلاٍؼ

*** 

ٍان، وحمُل ؤهذ أل  ٍان.. قمً الظي س يء ؤهذ ألهَ ابً هظا اإلا هَ ابً طاى اإلا

ٍان ش اإلا ٍان، وجاٍع ٍان، ولؿت اإلا  ال غغقهم و ؤال ؤهاؽ نبلي  ال ب ،نىؼ نىعة اإلا

 ٌػغقىهجي!؟

جي، و  ذي، ولٌىجي ؤخاُو ؤن ؤنى ال لؿتي، و  ال ؤها ما ازترث َو ؼ لهظا جاٍع

وبن ؤنبذ قؤلوي ، وؿان بضازلي مؿاعه الظي ًبخؿُه، قةن ؤؾإث قؤلوي ؤهالا

ٍان ال ؤها، ق  .جغبُىا اؾمي باؾم هظا اإلا

*** 
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مىع واججهذ نىب الهُُػت، ش يء ما ٌكبه الىاع ؤزظ غىضما ؾاءث بُيىا ألا 

ًخإجج بضازلي ًلما مغ بي اؾمَ ؤو َُل طيغي حمػخىا. ًىم بػض آلازغ 

ماث تهالخكانُل الجمُلت جدؿانِ في هىة لام بػض اخترام، ؤزظث اواخترا

غىضما يغهخَ، يىذ ؤظً ؤهجي ازترث لَ  ،والٌغاهُت. وغىضما خهل طلَ

الجؼاء الظي حؿخدهه غلى ؤقػالَ، يىذ ؤظً ؤهجي بظلَ ؤنهَُ مً 

ت بػُضة غجي، بجكٌحر   هّم  ؤخملؤهجي في هكـ الىنذ يىذ  ال ي.. ؤػحَ بلى ػاٍو

.. وؤن يُل ؾيخهغف مػا؟ وهل ؾيؿلم غلى بػًىا؟ وماطا هي نضقتؤن هلخ

ال ؾىهُى لبػًىا؟ و ألحل طلَ، يىذ يثحرا ما ؤحغي خؿاباحي اإلادخملت لٍي 

، يىذ ًلما خضزجي ؤخضهم الخاهوؤيُغ لغئٍت وحهَ  ال جخهاَؼ بىا الؿبل و 

مً ألاؾئلت في خحن ؤن حِكا  ،وؤبضًذ غضم اهخمامي ال غً مؿخجضاجَ ب

ًان ًدباعػ صازل عؤس ي.الض  نُهت 

حؿخدو غكىي وججاوػي ال زضغذ هكس ي.. زضغخجي يثحرا خحن اغخهضث ؤهَ 

خخاج بلى طلَ لٍي ؤجسكل مىَ وؤَكئ ؤا خهل ، ولم ؤع بإوي ؤها مً يىذ إلا

 .هحراوي

*** 
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ْدً
َ
 ...ه

ٍابغ... هضاعي  ،الهلىب مدىُى  ...مبالىن  الال ...ػىع الَباعصؤْصَخاُب الك ه

ٍي يثحرا ؾاغت .هخإلم في نمذ، هبٍي .حكبهىا..ال مذ ال هكاقدىا وعاء م .. هب

 .ازخباء

*** 

هت ما، هى مً هظه اُ"هم"، هم الؿِئت، هم الجاعخت،  ًل واخض مىا وبٍُغ

 ال هم التي هخمجى ؤن حػمى غُىجها وجهُؼ ؤلؿىتها ؤو ؤن وػِل بمػُؼ غنها ق

 .ىا بها مجضصاجخهاَؼ صعوب

با ؤن هجُض الكػىع باأللم ومسلكاجه صون ؤن هٌل غً بً - م ال ؤلِـ ؾٍغ

  بػًىا البػٌ؟

*** 

غىضما ؤزبروي نضًهي بإهه ٌكػغ باإلالل وؤن الخُاة يئِبت ويُهت مػه مىظ 

خه مً صون ؤن ؤقػغ ناث  ."ع عاها يُكٌُلـاڤ: "الؤًام، حاٍع

 .معي بكٍل حمُل ومبهج وألامىع حؿحر  -ؤهه ومىظ ؤًام-ٌكهض هللا 

*** 
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 لَم هظه الػؼلت؟ -

، حؿهِ... جتهاوي  - ألن ألاقُاء التي جدضو نىبي باجذ جغجضي زىب الخًاُئ

مً غُجي ومً هكس ي ومً نلبي نبل ؤن جبلؿجي ؤو جهل بلي، ؤيخكي في حلؿتي 

الٌئِبت بغقؼ عحل قىم عحل، ؤلخكذ ههكا وؤقحر بليها بُضي ؤن غىصي مً 

 .خُث حئذ

ؤيثر مً ؤي ونذ مض ى، بداحت بلى ؤن ؤإلالم ما جبهى  -وخضي-ها بداحت بلي ؤ

ٍاؾاث نايُتال بي مً نىة ق  .ؤجىعٍ في اهخ

 

*** 

ًان و  بض ؤن ؤنمذ ال غىضما ؾإلخه غً نلت الهغابت التي ججمػهما وناُ ؤدي، 

ض غً اإلاػجى اإلاكغوح قِئا. " ؤدي" ًلمت بالؿت لاخخىاء، والدكاعى،  ال ق ؤٍػ

ل مغاصف حمُل مً قإهه ؤن ًهب في غمو هظه الغابُت  ،تواإلادب ًو

ًان ًكهل بُنهما حػلجي  ال الىزُهت، ب بلى نهو  ؤلخكذؤن الػضاء الظي 

: ؤق ًان َغقاها يثحرة مً خىلي ألنُى  .ؤًًا زىةؤغؽ الػضاءاث وؤغىكها 
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*** 

وألاقًل للخُاة  ،والهام ،خو عجلت اإلاثحرال لهض ؤؾغقذ ؤًاما َىٍلت وؤها ؤ

هاصمت، ؤصوع مػها خُثما جضوع صون ؤن ؤهب هكس ي لخظت اخخًان صافئ ؤو ال

 .وؿان في نلبياههاث خان ؤونظ به خـ لا

هظا الجؿض اإلاتهالَ وهظه  ال مغ بخهُلت في ألا ال ن ؤاإلااؾل بػض هظا ًله 

 .الغوح اإلاكدخت التي جىاػع في قغاؽ مىخل

*** 

غىص الخكب هظا ألهبل  ال ي بحض في ًضؤمً الػهىص ما مغ، ال  ن ونض مغّ ها آلا 

به التراب بدؿغة وؤس ى، وؤبدؿم ههكا ًلما اعجكؼ نىث الخيبااث الهضًمت 

 ! بضازلي وجظيغث نُى بػًهم: ؾٌُىن لَ مؿخهبل باهغ

*** 

  ؤجضعي ما اإلاثهل في ألامغ؟

ت الػغحاء التي هلؼم قيها بضقؼ حثدىا هى هظه اإلاؿغخُت الٌئِبت ولا  ؾخمغاٍع

 الىاهىت صقػا.. 
ّ
ال حػُل نلُ لت ما هدخاج قيها ألن ههُى للؼمًه زمت مغخؤه

ثما وؿخىغب ما   .به همغّ ٍع
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*** 

بهجي بداحت بلى غالم زاو مً هظه اإلاظاهغ اإلاثبُت والبهغحت السخُكت، غالم 

الخهلُض اإلاخىاعر ألاغمى، غالم بؿُِ ًدُا قُه اإلاغء ال ٌػترف بالػاصة و ال 

 .غخباعاث اإلاغههتألحل ؾػاصجه وعاخخه صون هظه لا 

*** 

هظه اإلاغة بالظاث وغلى ؾحر الػاصة اوؿمـ نلبي في َمإهِىت عجُبت، عؤًذ 

لذ غلى خضس ي يثحرا، عاهىذ غلى هجاح ألامغ، يىذ الجماُ ًل الجماُ وغىّ 

 .وازها مً طلَ، لًٌ زضٌػت الهلب ؤقدمخجي

*** 

َػُىجي في الىنذ الظي يضث ؤنضؤ قُه مً الىخضة ولم ؤحض نضًها ٌكبنهي و 

ًاهذ الخُاعاث اإلاخاخت ؤمامي ممغاث خهُهُت هدى  غلى مكهت الضعب، و

 .الهغاءة جيلهض ؤههظج، ٌخب بإعجىبتم.. اهدكلخجي صخبت الالهؼالًُاع ولا 

*** 
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ي بلُه ،زم ؤهجي وفي لخظاث يثحرة
ّ
ل

ُ
 :يىذ آزظ ببػض ي بلى بػض ي، وؤلخجئ بٌ

ىن؟ مً ًهخو لىا هدً جغي يُل هى الخاُ لى لم جًٌ مىحىصا يما ًؼغم -

ًملٌىن خىال وال نىة بال بَ؟ مً ال الًػكاء، الكهغاء، اإلاهؼومىن الظًً 

ًيخهم لىا ممً ججّبر غلُىا بهىجه، وؾُىجه، وظلمه، وغضاوجه؟ مً ٌؿمؼ 

ضاقؼ غً اإلاظلىمحن في هظه البؿُُت؟   قٌىاها وزلجاث ؤهكؿىا ٍو

جي ً خلا الػضُ في َو
ُ
ؾضعا، وُسجىذ ؤمي مً  هللا ظالم، ظالم حضا. ؤبي ن

بػضه ؤًاما، وناجله الُىم ًىهل الؾمه يخابخه الػٍغًت. وؤها... ؤها ال ؤنضم 

نل غىض هظا الكٍل؟ ال ؤنضم ؤن الخُاة ؾدخى  ؤن ألامىع ؾخيخهي بهظا

 صون حىلت ؤزغي، صون نهام ًمخؼ قُىا ؤمىُت لاهخهام؟ اإلاأُ؟

ؤيبر .. والػاصُ هى ؤهذ، البض مً وحىص ما هى ؤغضُ، البض مً وحىص ما هى 

 .وألايبر هى ؤهذ، وآلازغة هي الضاع

 ًا هللا.

*** 

، ًلما عؤًتهم ًجاملىن بػًهم بػًا ناث ًىما بػض آلازغ الًخهلو بًماوي بالػ

 .منهم واخض تهامؿىا غىه ؾغا قةطا ما اوؿّل 
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*** 

بت ؤن ًجمػىا اللهاء الػابغ للمغة الثاهُت في جمام الؿىت، لًٌ  نضقت ؾٍغ

ًان.. لم ًخؿحر في مًمىهه   .ش يء - وؤبػاصه -اإلامل في ألامغ ؤن خضًثَ يما 

 
ّ
وهخؿحر، وهسخلل، وهدبضُ غً ؤهكؿىا الؿابهت  ًجػلىا هٌبر،ال الػام الظي  بن

 .غام ياجؼ مً سجل الػمغ

*** 

. بهجي ال ؤخمل هم    .ًلكت الىنُى

ُ  بهجي ؤخمل هم    .ملل الىنى

*** 

 (ؤغمى)

هي واعجُمذ به، زاع في وحهي ؾايبا:  خحن زاهذ الػها ٍَغ

 جغي ؤمامَ !؟ ال ؤ -

*** 
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جخػضي مدُِ الىكـ مغههت،  ال جاصي ؤي مؿاقت و ال هظه اإلاُاعصة التي 

ترادي جهبل انتراح الخلُى ، هظا ال ال جغض ى بخػٍغل اللخظت و ال منهٌت بط 

 في هكؿَ: اإلاضّوي ًهىصى للهغار  "بحن بحن"اإلاػلً، الثاثغ ؾغا .. هظا اُ 

 ماطا .. ماطا ؤقػل بي؟ -

*** 

مً وؤحغي ... ؤقغ مً ونؼ نضمتي، ؤقغ مً مهِبتي..  ،وؤحغي  ،وعخذ ؤحغي 

.. .. صزلذ ؾغقتيولجذ بُدىا. مي التي اجهاعث ؤمام غُجي قجإةال مً ؤخزغابي، 

 ًباص، اعجكؼ نىث ؤبي مً وعاء إلاىخل مدؿلما حهاػ لا اهؼوٍذ في عيجي ا

 .ؾخػمى غُىاى مً يىء الجهاػ : الباب

 .يىذ ؤغمى في جلَ اللخظت، يىذ ؾاعنا في ملىخت هىاحي الهامذ

 :قؿلذ مدغى البدث، ويخبذ

 .لىيُمُا

*** 
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نغث ؤزاف الهغاءة، ؤزاف ألالؿام التي جخكجغ في عؤس ي ًلما َالػذ يخابا 

اقلؿكُا   .ؤو قٌٍغ

ًاهذ جخكخو ًلما ؤوؾلذ في الال ٍاعي الخبِثت التي  ًاهذ جخهاعع ؤق  مهغوء، 

في الىحىص.. في الؿاثب .. في الهاصم.. في  ..يضي لتربَ مىيؼ ؤلاًمان في عوحي

 .ًل ش يء

، ؤهغب.. ؤهغوُ بلى ؤنغب مىيؼ سجىصيىذ ؤؾلو الٌخاب، ؤصقػه بػُضا.. 

، ؤن جٌل غجي، ؤن جمىث الؤن جسغؽ نلُؤعحى جلَ ألانىاث.. جلَ الظباباث 

  .الى ألابض

 .يىذ ؤصغىه، ؤصغىه يثحرا ؤن ًىدكلجي مً لىزت الػلم

*** 

ًِػكَ زىقَ غلّي. ما  ًُ َ الهلو اججاهي ؤو ؤن 
ّ
، قال ٌؿاوعه َِ ه ؤعخم ِبي مى

ّ
ل
َ
ل

مى، ماصامذ 
َ
هتي، واػصاصث ؤوحاعي، واقخض ألالم واْخخ

َ
يّغوي بن جكانمذ مك

ضهكتمػُخه جغغاوي
ُ
 ... ماصامذ يكاي مْبؿىَت لغخمخه اإلا

*** 
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ؤزبرجَ ًىما ؤهجي لم ؤغض ؤزو بإخضهم، ويىذ خُنها ؤخاُو ؤن ؤعمم 

ٍاؾاحي..  ها آلان لم حػض نًُت زهت واختراؽ، لٌناهتزاػي  مؿاقاحي.. اهخ

قدؿب، ؤنبدذ خالت حكىه ؤناب الٌثحر مً اإلاػاوي بالبكاغت، ؾضث 

ؿض ال بالكٍل الظي ً ال ٌترر بإخض بؤخض ًال نىاغت مخجظعة بإن  ثمه هى َو

 .خاحت هكؿه

لما ناُ ؤخضهم: ؤها ؤخبَ  .وآلان، ًو

 .ؤضخَ.... ؤضخَ يثحرا

*** 

ت نهُت ْي في نضعي، ؤيؼ ُهىا في هظه الؿغقت اإلاظلمت، في ػاٍو
َ
، ؤؾغػ عيَبت

ْي، ؤقهو صمػتيجي غلى وحهي. ؤبٍي في مإيك
َ
، ؤؾخجمؼ م نامذ، ؤمسر غُج

 :ٍابغحينىحي.. ُم 

ٍاء قِئا - ر الب ؿّحِ
ٌُ  .ال ًجب ؤن ؤقػل طلَ، لً 

و... ؤبٍي بؿؼاعة
 
 .ؤلكجي بظعاعَي، ؤيمجي بكضة، وؤجَضق

*** 
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نض ازخلُذ ألاقُاء ببػًها وجضازلذ، ولم ٌػض بىؾعي آلان ؤن ؤمحز الهالر 

ؤن ؤظً الؿىء بٍل ما  ال قيها مً الُالر، زم ؤوي لم ؤحض مً قخىي الهلب ب

بت هظا الظً ؤًًا لم جًٌ حُضة غلى ؤي خاُ ًجغي ؤو   .ًدضو اججاهي.. ويٍغ

*** 

ما الظي مً قإهَ ؤن حؿحره في النهاًت خحن ؤزبرى بإهجي ؤنبذ بالؿإم وؤن 

 عوحي يانذ.. يانذ حضا بما ًجغي؟

ما ًٌىن نض خل باإلاغء خحن جمغ به ضخٌت الُكل الػابغ في الكاعع قُلخهُها 

ب، يص يء زهُل ًجػ له ًدؿاءُ مخعجبا: يُل له ؤن ًطخَ؟ ؤي يص يء ؾٍغ

 ش يء ههىا ٌؿخضعي قٍل الكغح؟

*** 

ألامغ آلان ؤقبه بكخاة جمغع ًضها غلى صمُتها الهضًمت، جخدؿـ جكانُلها.. ًل 

 .جكهُل ًىبل في الهلب طيغي.. طيغي حماُ، وخب، وقؿل، واهبهاع، وقغح

حؿخُُؼ ؤن ال ضصا.. حؿخُُؼ ؤن جالغبها مجال حػجي لها اللػبت قِئا ما لٌنها 

هت  .جداييها ؤو ؤن جدخىحها بظاث الٍُغ

*** 
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ًاهذ ههىا صازل عؤس  ذ الػانكت  جمخض  ييىذ ؤغِل ػوبػت مً هىع آزغ، الٍغ

بي بػُضا، ججػلجي جاعة ؤعجُم بػمىص قٌغة، و جاعة ؤؾهِ في خكغة قٌغة، وجاعة 

 ُلهالخهبل ًل جلَ الىخاثج بخكان ؤزغي ؤؾغم في بدغ قٌغة. يىذ مؿخػضا

لٌىجي يىذ بداحت بلى ش يء واخض ألقػل طلَ: وهى ؤن ؤقهم قهِ..  ،اإلاكِىت

  .ؤن ؤقهم ؾبب ما خضر

*** 

خكاغل مؼ ؤجضعي ماطا خضر خحن ؤعصث لىكس ي ؤن جخسكل مً بغوصتها وؤن ج

لهض قػغث ؤن مػمل مىاحم جكجغ بغؤس ي قجإة  ألاخضار بكٍل خاع ؾازً؟

ؤن ؤمغع  ماؤهجي لم ؤؾخُؼ في مغخلت وؤن نلبي بضؤ بالخطخم وؤلاغُاء خض 

ت ... ؤها ال الهىاء لغثتي بكٍل َبُعي ؾلـ... وؤها  هت قاغٍغ ؤنىُ هظا بٍُغ

 .لم ؤؾخُؼ الخىكـ ال قػ

قهل حعي آلان بإن هظه الهكت الؿِئت اإلاُبىغت في هي عخمت مً هللا بًػكي 

 !اإلاؿختر؟

*** 
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ؤخؿً الخهغف ال ا ؤخمل غبء هظه اللخظت الكاعؾت يص يء زهُل.. زهُل حض

 .به يما ًيبغي

ًا ؤن ما ًمغ مً "ونذ"   .ٌػىص ؤبضاال ؤنل ههىا مضع

اصة قُهال ؤعي ؤن غبىع اللخظت هى "غمغ" ٌكحر بلى هههان   .ٍػ

ؤهل الخباًا وألاؾغاع قإؾخم بي:  ..ًمغ بي ؤزغ الهالخحن، الؼاهضًً، الػابضًً

 ما الظي نىػخه في ؤًامي؟ ما الظي ؤؾعى بلُه بالًبِ؟

*** 

ٍاهه ؤن ًكهم طلَ الكػىع ؤو ؤن ًضعى ؤن الجلىؽ وؾِ ةؤخض منهم بال  م

ًاملت ًجػلجي ؤغاوي.. ؤغاوي يثحرا وؤجسبِ وؤجلىي  مجمىغت مً الىاؽ لؿاغت 

صازلي، ؤقػغ خحن طاى بسخىهت في ظهغي وؤن الكىى نض هبذ غلى حؿضي 

هه الى عثتي وؤن عؤس ي  ًىكجغ  ؤنغلى وقَ ًله، ؤقػغ ؤن الهىاء ًخػثر في ٍَغ

ٌّ  ال بي و  وؤيُوؤيُو  ع. بهجيمً خضة الهضا  ؤهكَ ؤصغى هللا ؤن جىك

 .الجلؿت ألطهب بلى خاُ وخضحي

ً الػال ؤها شخو  - جدُت  ال ًدؿً قيها ب ال ناث غلى ؤي خاُ و الًجُض جٌٍى

  .الُغناث

*** 



     

78 
 

 َحلَؿت مؿلهت
 

لخض الؿاغت هى ؤهجي لم ؤحض ألامغ مىهكا باليؿبت  لاغخظاعما مىػجي مً 

آؾل" بضث لي ويإجها غباعة ؾُدُت وؾازغة ؤيثر منها مىخُت  لَ. " ؤها

ًان ماطًا حضا خل بَ ؤو ناؾُا حضا ما ، ؤو مضمغا حضا  ،بالػىى. هل 

لٌىجي ؤغخهض طلَ وؤلىم هكس ي يثحرا بط لم ، بؿبب زُئي؟ لؿذ ؤصعي جماما

 .ًًٌ غلي ؤن ؤقػل ما قػلخه

 .ي قيها طلَػلذ ؤهخهم لَ مجي في ًل مغة ًخاح لال م ؤهجي نّض  -

*** 

ؤقٌغ باألمغ ويإن قِئا  ال هٌظا وبمىخهى البؿاَت جضغىوي ألن ؤججاوػ نلهي و 

 : لم ًدضر، ويإن ألامغ ؾهل حضا باليؿبت لي، يإهه ًجب ؤن آمغ هكس ي قإنُى

ػا، ويإن هظه ، ؤنلو ؤبضا ال ؤقٌغ باإلاىيىع و ال "ًجب ؤن  قُخدهو لي طلَ ؾَغ

 ."on"/ "off" ًدخاحه ػع ث الىكؿُت ش يء ماصي ًل ما ال الخضاز

 وال ؤجدغى ال ًا ؤهذ، ؤها لؿذ آلت ؤجدٌم قيها بمىُو غملي مباقغ، ؤها ال 

 .ؤهُكئ بًؿُت ػع... ؤها مخاهت

*** 
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ًلما جهاَػذ بىا الؿبل، وؤن  بلَُوػم ؤؾخُُؼ. ؤؾخُُؼ ؤن ؤصًغ ظهغي 

ؤيغهَ وؤؾهَُ مً اغخباعاحي ًلها، ؤؾخُُؼ ؤن ؤحػلَ حؿضو يؿحرى مً 

ٌػىُجي مً ؤمغهم ؤمغ، ؤؾخُُؼ ؤن ؤنهَُ بلى مىكى ال الؿغباء الظًً  ءالها 

الظايغة ألقػغ بىزؼ َكُل في نلبي ًلما خًغججي طيغاى وؤهخهي مىَ، لٌىجي 

هظه الهغابت التي ؾيؿإُ  ّم هظا الضم الظي ًجمػىا.. َه  م  ؤخمل في غغوقي َه 

 الؿبب الخهُهي؟الغخم الظي ؾُهل بُيىا هىاى لِؿإلىا غً  غنها ؾضا.. هم  

هت وؤػماجىا الٌبحرة: لم ؤجسُله ؾِسخغ مىا خحن هجُبه غً مكاًلىا ا لػٍى

، يغب ابجي، لم حهىئجي في ابىتي، سخغ مجي، ؤًل محرار ؤبي.. لخكلتجي ًضغ

 ُ  .وجلٌم الهًاًا اإلاٌغعة مىظ ألاػ

مً  لٌىه الىنل ،إ الخلُى إلاكاًلىاؤؾهل مً الهُُػت خحن جٌىن ؤهىال بهه 

 .مغاعة نبرهاًدخاج 

*** 

ػضو ،بهجي جماما يمً ٌػضو ض ؤن ًلخكذ بلى الخلل ال و  ،َو يإهجي ؤقغ مً  ،ًٍغ

 .لؿذ ؤصعي  ،خهُهت ما، يإهجي زاثل مً ش يء ما

ض ؤن ؤقٌغ بما خهل وعاجي ال و ، ؤحغي  .ؤها قهِ ؤحغي..   .ؤٍع

*** 
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هم هم واهخهاصاتلهاءاجىا ألاولى اؾخكاى في خضًثه اإلاجزعج مً الىاؽ وآعائفي 

ًان غلي ًىمها ؤن ؤحػاَل مؼ قٌغة ؤن: الىاؽ  ،اإلاخىانلت لصخهه ال و

 .ًتريىن ؤخضا وقإهه

ٍا بُباغه  ًي به وحضججي ؤنُل بظاث نل الىاؽ، ؤمّغ بػض مضة مً اخخ

ُ الاإلاكِىت، وؤز   :نه اإلاػُبت وؤنى

لم ًهظف هللا الٌغاهُت في نلىب مً خىله له مً زىاء، وفي الغئي اإلاكتريت  -

ً اججاهىا غبحن آلا   .لى هخكٌغ لتالوص ،متال زٍغ

*** 

لهض ؤؾغقذ مً الػمغ ؾىىاث غضًضة وؤها في ويػُت ؤقبه بمهىت الخاعؽ 

 .اإلاخإهب الظي ًسص ى حؿلل اإلاجغمحن بلُه

وبوي آلان بداحت ألن ؤعجذي... ؤن ؤعجذي جماما وؤجهاغض مً خظعي صون ؤن 

  .ؤهاب قِئا ؤو ؤقٌغ بص يء

*** 
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نُل الهؿحرة، ويُل ؤهجي ؤظهغ في جلَ اإلاىانل غلى ؾحر جغههجي جلَ الخكا

ًًاًهجي ؤهجي  ومخصخغ اإلاكاغغ.. ،وحاف ،اخؿاس ي الخهُهي اججاهها.. باعص

 ال لؿذ ؤغغف يُل ؤغلً اهخمامي ؤمام شخو ٌكخٍي لي همه الُىمي و 

عؾم طلَ  ،يُل ؤؾاًغه في اهخهاء ًلماث اإلاىاؾاة ولاخخىاء يما ًيبغي

ًخمؼم بضازلي ألحله، ًضهكىهجي ؤولئَ اإلاؿخكًُىن في  الكػىع الظي نض

ً، وؤها غلى ألاؾلب ؤخؿض َغاوتهم  .بث صفئ ججاوبهم مؼ آلازٍغ

*** 

 صخغةيُل لي ؤن ؤنل لَ قػىعي آلان؟ ؤها في هظه اللخظت يمً ًدمل 

ل ش يء حهىي به ه لتزهُ ُ غلى نلبه، ًو ، دى ألاؾكل، هدى الترادي، والظبى

هت  ..ش يالوعؾبت الخ ،وؤلاغُاء في خحن ؤهه زمت شخو ًهابلجي ًخهغف بٍُغ

ؿإلجي ؤؾئلت غبثُت غً وحبتي اإلاكًلت  !مهغة غلى الخماؽ، َو

 !النلُ ًسغؽ لى آه، 

*** 

ًان هظا الظي ًمىج بضازلصؤ غضثما  جيؤهال ب هاحم غً خؿاؾُت ي عي، بن 

ت جطخم الهؿاثغ، ؤو نضعة اخخماُ قاثهت تهحن ضخامت ألامىع!؟  مكَغ
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*** 

يء ًبهى غلى خاله، هدً هخؿحر يثحرا بمغوع ألاخضار وألاشخام ش ال 

واؾخدىطث غلى  عجؼ الخسلي واإلاىانل، وختى جلٌم ألاقُاء التي ؤنابىا قيها

 ."حل اهخمامىا قةن مهحرها ؾالبا بلى "الظيغي 

 بػض غكغ..

 ..ً  بػض غكٍغ

 .لً هدمل مىا ؾحر ؤؾماثىا ..زحن ؾىتالبػض ز 
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 ًان...
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 ماث قجإة! -

ل -لٌىه ؤصعى  - ًاهذ جسكي باؾا  - ولؼمً ٍَى   ؤن خىاصر حؿضه اإلاترهل 

باء مغىياعبا لم ٌكإ الٌك ًان ًهُى بإن ألَا  وؤن الجهل عخمت. ،ل غىه، 

 

*** 

 آمً صاثمالم جًٌ مكٍلخه في قػىعه بالضون، ؤو ؤهه ؤنل قإها وجمحزا منهم، 

ًان غاحؼا غً يكل قٍل هظا ولٌ ،بىحىص ش يء مسخلل في هكؿه ىه 

ت مظلمت حضا باليؿبت له ومثحرة  ًاهذ هظه اإلاُاعصة الهكٍغ الص يء وماهُخه، و

 . لئلخباٍ

*** 

ً مما ًمغون بها  ؤؾىؤ ؤػماجه: ؤن جلَ ألاقُاء الػاصًت والبؿُُت لضي آلازٍغ

ًاهذ حؿخجزقه خض اإلاػاهاة الهبػهل   .وغُىن مؿمًت، 

*** 
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ً ًخهضم ؤنىاله وؤقػاله ًلها، وعؾم خُلت البػٌ مػه،  ًان نضنه مؼ آلازٍغ

ًاهذ خٌمخه في الخُاة ، عؾم يخكُه اإلاهضوصجحن وحػُل الػضًض مً مهالخه

: " مُى الىُت ًغبذ ًان ًهُى  ."ما وعزه غً حضه الظي 

 .ناخب الىُت الىهُت ًا نضًهي ًٌكله هللا

*** 

ه الجضًض وؤن في الؿىت الؿابػت اهخضي بلى يغوعة ؤن ًخهالر مؼ ويػ

 
ّ
ه بما قُه، انخىؼ ؤزحرا ؤهه ًجب ؤن حهضؤ، ؤن ًخٌُل، ؤن ًىظغ بلى ألامغ ًخهبل

وؤن ًخجاوب مػه يُكما هي خاله، ؾبؼ ؾىىاث  ،الخانل غلى هدى مسخلل

ججاهاث وهى ًجلـ ظل ًماعؽ قيها جسبِ الكاة بػض الظبذ، جلىي في ًل لا

ٍاعغلى خاقت الخهُهت ٌؿلخ مػُُاتها  ب يثحرا، لػً الىانؼ مغاعا، . ؾًبةه

 
ْ
خغام ببلى ال ٌؿعى ب ًخكذ بلُه، ؤصعى ؤهه لم ًٌجإقل ؤلكا... وخحن ال

 ال وؤن الخهاثو  ،ؤغهابه
ُ
 ح

َ
 .حر بغقٌ هكس يؿ

*** 

قػل صازل  مثله ؤن ًخػاٌل مؼ الكغاؽ، ما ًكػله الال مً هى ًهػب غلى 

 .عؤؾه ؤقبه بخكخِذ الصخغة الٌبحرة بمُغنت نؿحرة
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*** 

ن ؾايب جمجى لؿُاعجه اإلاتهالٌت ؤن جغجُم بص يء ما ًسغبها بلى في لخظت ؾب

خها اإلاخٌغع. هى لم ًًٌ ًملَ زمً ؾحرها.. لم ًًٌ ال ألابض غىيا غً غبء بن

ض لٍل  ًان ًٍغ ًملَ زُاعاث بضًلت مً قإجها ؤن جدؿً ؤوياغه اإلاؼعٍت لٌىه 

كؿض ،ش يء ؤن ًخػُل خسغب صقػت واخضة، قلغبما.. ،ٍو ه قضة عبما جىػغج ب ٍو

 .الههغ بلى ويؼ مؿاًغ ًىػل ؤخىاله الٌئِبت

*** 

ًاهذ غ نخه بىكؿه حكبه بلى خض ما نىعة بزر غمُو... غمُو الؤخُاها ؤزغي.. 

 .حضا ًداُو ؤن ًهل بلى ماثه ولِـ في ًضه ؾحر صلى مهترت وخبل نهحر

*** 

ىاجه هدى هضف ى ٌكو آزغ زًُان ؾحزهى بىكؿه يثحرا وه ،هشخو ؾحر 

في  الكػىعي هخهما ػاُ ًيخهو  هى كػل!ً لم ه، لٌىالهبُل غمل ألحله َىٍ

ل، الكغح
ّ
َهى  .ألاقُاء الكاعنت واإلامحزة في زاهت الػاصي وألانل مً غاصي وٍُ

*** 
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ًان لهم ًل ش يء، ؤخب ؤَكاله بما ًخػضي الخب ولم ٌؿمذ ألخض ؤن ًىاُ 

نؿحر، صاقؼ غنهم مغاعا وحػل الػالم ًبضو لهم منهم ؤو ؤن ًهُبهم بسضف 

لم ًجضوا قِئا مً  ،م، وخحن ماثال ملمذ قيها ؾحر اإلادبت والؿال يجىت آمىت 

ًاهىا غلى الهامل.. ؤحهل وؤيػل مً ؤن ًىاحهىا قغاؾت  غالم ؤبيهم، 

 .الخُاة وؤوؾاصها

*** 

خه، ؤهه عحل ..  ًاهذ مٍؼ ًدؿً لازخباء. نامذ غلى هدى ؾحر مغجي وؾحر و

 ؤملكذ. ؾاثب غىَ عؾم خًىعه.. ختى 
ّ
  .َ لخساله حثت قاعؾت مً خُاةه

ؤهه عخل، ماث  ال جظيغجه باألمـ، ؤعصث ان ؤؾدىُو مىه ؾبب طلَ ًله، ب

 .بهمذ ؤًًا صون ؤن ًإبه إلاىجه ؤخض
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 َاولت ونهىة
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 يُل ؤهذ؟ -

 .بضازليًخسّبِ .. لخىها مً اإلااء، لًٌ ًل ش يء هىا ٌت زغحذجماما يؿم  -

*** 

ؤما ؤها.. وغىضما يىذ ؤؾمػهم ٌػبرون غً خبهم لَ وؾػاصتهم بايدؿابَ 

ال يهضًهت حُضة، لم ؤيً نِ ؤقػغ بالؿحرة ؤو بظلَ الىزؼ الهلبي الظي 

ت اإلامؼوحت  ٌعجبه ؾماع طلَ، يىذ قهِ ؤبدؿم بص يء مً السخٍغ

ؿخدُل ؤن بالككهت، يىذ  وازها مً ؤن غىو نلبَ يُو... يُو حضا َو

 هجي ؤخُاها يىذ ؤقػغ باألؾل خُاًُدؿؼ أليثر مً شخو واخض. ؤغترف ؤ

هت الغ نخىا، يىذ زاثكا صاثما مً ؤن ؤزظلَ في ًىم ما.. ؤن ؤزظلَ بٍُغ

مؼاحُتي اللػُىت، عؾبتي في الىخضة ؤخُاها، يأبتي الخاههت  حؿخكغ..ال بكػت 

ًاهذ جىؿغؽ بُيىا يجضاع، وعؾم طلَ ؤظً ألًام غضًضة إهىا ب.. ؤقُاء 

اؾخُػىا ؤن هكهم َبُػت بػًىا حُضا، لم وػض ههُى لبػًىا: " قٌغا "حغاء 

ألامىع التي حؿخضعي " جٌغاع لامخىان" ، ناع ؤخضها ٌؿخكؼ آلازغ بإقُاء 

كاُ  ت ؤيبر وهخهغف يما ًخهغف ألَا  ًٌغهها لىطخَ مػا، هخدضر بػكٍى
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ًخجل ؤخضها مً ؾغص مىانكه اإلادغحت غلى آلازغ ويُل ؤهه لم ال ، وجماما

 ًدؿً الخهغف خحن طلَ.

 :ػاُ ًإجُجي نىلَما وؤزىاء صوعة اإلاكاغغ  

 ؤخبَ -

 ُ  :قإنى

 .وؤها ؤًًا ؤخبَ -

 بذجم ماطا؟ -

 .!ؤخبَ بذجم الىملت -

*** 

ها لخُبت ال ؤغض ؤومً ؤو ؤجهبل قٌغة "الىاؾُت" التي جغشر ق ؤجضعي؟ لم

  .هت... ًبضو ألامغ ؤقبه باهخهاء الؿلؼ في الؿىم ال ق

  ناجه؟الها.. وهل جامً بالخب وغ -

ٌعجبجي طلَ ؤًًا وحهُإ لي ؤهه مدٌ زضغت ؾغغان ما ًٌدكل ال ، الي -

  .ػوعها

 ؟بطن -

 !ؤئمً بالىخضة -

 



     

91 
 

 َحلَؿت مؿلهت
 

*** 

بٍي الهلىببضؤث ؤحؼم ؤن وعا -
ُ
 . ء ًل نلب ناٍؽ نهت ج

 الضقاع غً حاٍن  -
ّ

نض ًٌىن هظا مبرعا ألي صعاؾت هكؿُت جهل في نل

ًاهذ الهؿىة التي بحؿاءُ مما ؤمظلىم، لٌىجي  مبرعا  لى ؤطًت البكغ بجهل طا 

 ." غىضما ههل ؤمام هللاٌؿكغه نىلىا : "هم ؾببي

 .. بهجي ؤحؿاءُ قهِ

*** 

 .مً ؤنغب اإلاهغبحن ال جإجِىا بال الًغباث اإلاىحػت  -

كه، قٌُل إلاً البػُض بػُض  -  ال ًخىانل مػَ و  ال ٌػغقَ، و ال خؿب حػٍغ

  حكػغ اججاهه بكػىع زام ؤن ًًغى خض ألالم؟

 بمػجى؟ -

ٍاهت الصخو ، غاصة هظغبلى بُو ًدخاج بمػجى ؤن الخسهُو ألا  - وؤن م

 .لضًَ هي مً جدضص حجم الىحؼ اججاه ؤقػاله

*** 
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 .الالُىم ما جمىِخه، واهخظغجه مُى  جدهو -

 .ؤزحرا... هظا زبر عاجؼ، ؤها ؾػُض حضا ألحلَ  -

 .ال ؤقػغ بالكغح جيلٌى  -

*** 

ش اإلاىغىص صون ؤن ًدهل ش يء مً طاى.. ما خلمىا  - ؤجغي؟ نض مغ الخاٍع

ٍو بالظكغ به، ما ؾػُىا بلُه وزُُىا ألحل بلىؾه، ما ظىىا ؤهىا في الُغ 

خهلذ ؤقُاء مسخلكت جماما اوػُكذ ، خدهو مىه ش يءالصخُذ بلُه لم ً

  .بىا باججاه مؿاًغ

 عض ى آلان؟ هل حكػغ بالال -

ؤن ألاقُاء ومهما اقخضث  ؤقٌغ فيال، لِـ طلَ ما ؤخاُو نىله، لٌىجي  -

ضه خلما بال  ؤعيُتها قةجها ؾحر مًمىهت، هدً ال هملَ مما هملٌه اؾما ؤو هٍغ

بُ اههيمً ًجمؼ اإلااء بحن ًضًه، َو  .ػت اإلااء في النهاًت حٍغ

*** 
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 .ؤعحى ؤن جٌل ألاقُاء الؿِئت غً الخضور لَ -

الكغاع مً الُاثغة  وؤهه ٌؿخدُل غلي   مىام مً طلَ،ال ؤها وؤهذ هضعى ؤهه   -

هخظاع اإلاؿخمغ.. اهخظاع ما ًؼعججي هظه اإلاغة هى هظا لا  ونض خلهذ في الجى،

الكانل الؼمجي بحن ًل ؤلم وؤلم  الىزؼة الهاصمت والًغبت الالخهت، هظا

خخمي ؤعههجي حضا ولم ٌػض ًجػلجي ؤؾخمخؼ باألقُاء الجُضة مً خىلي. ؤها 

بداحت ألن جىضمج هظه الىزؼاث مؼ بػًها صقػت واخضة قُؿؼووي الىحؼ 

الكظُؼ مغة واخضة... مغة واخضة ًخػُل قيها قػىعي باألمىع الؿِئت بلى 

 .ألابض

*** 

 .بخحن نلذ: ؤقػغ بالخػ

 نالذ: وما الظي مً قإهه ؤن ًخػبَ في خالَ هظا؟

قإها ؤجهٌ ًل ًىم لٍي ال ؤقػل قِئا مجهضا، ؤهام بلى ما بػض الخاؾػت، آًل 

نلُال، ؤقاهض الخلكاػ، ؤجهكذ ألاهترهذ، ؤنغؤ ؤخُاها وؤيخب في ؤخُان ؤزغي، 

 .ؤماعؽ ؤؾالُب الغاخت غلى ؤجم وحه

  :ولٌىجي

 .مخػب
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*** 

 طلَ؟ بؿٌ الىظغ غً مساوقَ، هل جدب ؤن جكػل ا،خؿى.....  - 

 .وػم - 

ولِـ  ،،ؤن َغم الخُاة ًلها مملىءة بالخكغ واإلاُباث جترصص، جإيض ال  بطن - 

ًهىؼ الكغم ؤهىا وخحن هخسحر صعوبىا الظي زمت ؾبُل زاُ مً الػغانُل، لًٌ 

غً مدبت وعؾبت قةهىا ؾىىاحه نػىباتها بهىة ؤيبر، وؾخؿىِىا لخظاث 

ضه، لًٌ خحن والغزا ها ء غً ًل حػب بظلىاه ألحل الظكغ بما يىا هٍغ ؿلَ ٍَغ

ً قةن ًل غثرة ال ما بهلب مهكل اؾدىاصا  غخباعاث احخماغُت مؿيىت الػىاٍو

دىاوؿ ؾدىاُ مً اؾخهغاعها وعياها غً ، خهبلها بغؾم جهضمىا واؾخمغاٍع

 .م حلضاىا لخظاث يثحرة ًجلضها قيها الىضوؾخإحي غلُ ،ؤهكؿىا
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 ن..وآلا 

 

 ؤجغاها؟

 ..ًل جلَ الٌخاباث 

 ،ؾاثل.. وما ؾػُذ لكغخه والبىح بهًل جلَ الغ  

ٍاُ " اللل والضوعان" خُى ش يء واخض.. واخض  هي مدٌ قٍل مً ؤق

ًان نال قهِ، لًٌ   اصعا غلى ججؿُض الخهُهت يما هي.هو منها 
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 18............................................................................خبر ووعم     

 20..............................................................................لخظاث    

 21...............................................................................حؿلُم     

 22...................................................................................هصر    

 23............................................................................اؾم المؼ    

 25...............................................................................ازخالف    

 27...................................................................................بكغ    
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 

 28...................................................................................جهاًت   

 30.................................................................................اهؼالم   

 31..................................................................................قؿاص   

 32..............................................................................غالناث    

 37.................................................................................ؾلىى   

 38ؤبٌُ........................................................................... لبن   

 39بػٌ ؤقُاء ............................................................................

 54................................................................................مغآة...............

 84...................................ًان............................................................

 88.....................................َاولت ونهىة.............................................

 95........................................................................وآلان....................
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 

ٍاجبت:  نضع  لل
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 َحلَؿت مؿلهت
 

 


