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إىل لك أوئلك اذلين أدركوا أن القلوب اليت اعهدوها ما زالت 
مهما  -فعزموا ىلع الوفاء  ،تعيش ىلع بصيص من أمل االنتظار

 !ك انلور اجلميلحيت ال يطفئوا فيها ذل -اكنت الِصعاب
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 (1) 

 ِاد  ـه  ـوجِ  ر  ـب  ـن  م 

 

يف ساعة متأخرة من الليل الذي بسط أذرَع ظالمه األسود  علوك  ول  وتى أتوك أخ وا            

الكول مهاوا    رَّوالسكدُن  فأصبحت الدنيا سد اَى مدأشًة  َف وأ ل ِبصمِته  لَّ صدٍت أتك ساَ 

 .ألأالما املع ..ا إال يف ذلك العاملآخَر  فال ج ن ي تح لعيهه فياا باًب إىل عامٍل

*** 

اا الرعو  دود َّسَّود يف ر اى    نأ َ َوْت صرخٌة ُم ِزَعٌة وَعَلْت أتك  سرت أاجَز الصمت     

 من الصدت:

 !"هذا بهت علدا  الاتر د ..  ! ال" 

صواأ  امموس سوهدات  فاوزت  ولَّ أ واى        (عمَّار) ديدًة من صدر  خرجت الصرخُة    

وصلت إىل أمه يف غرفتاا وهزَّت دلباا  الزلزال ف زعت من ندماا ثو  د وزت مون    املهزل أتك 

 .تستطلع ما أل به ؛ها د غرفة صغرِي ر ضت و علك سريرها

فتحت باب غرفته فدجدته يتأمل و أنَّ تعابري وجاه تستهجد باا وتقدل بكل ما فياوا مون      

 "أنقذيين"!طادة 

وجسد  يهت ض علوك سورير   أ وا ي ور مون مدتوه          انت دطرات العرق عالقًة علك جبيهه 

 ويضرب بيديه يف اهلداى ويصيح:



2 
 

 "!أيب.. أيب"

علك ولدها وانتشلته من براثن  ابدسه الذي  وا  ي توك بوه ثو  جلسوت       (سومويَّووُة)نا ت    

 ان بالغ ودالت:جدار صغريها متسح علك  عر  وهت تضمه إىل صدرها يف أه

 .فأنا هنا ما بك يا ولدي؟.. ال بأس -

*** 

فتح ال تك ج دنه و  تا  ترتعشان من امدف  وض  ددمه إىل صدر   ثو  أمسوك بأناملوه        

 يف أطراف ثدباا.

 أنا خائف يا أمي. -

 ماذا هناك يا عمار؟ -

 !الكابوس.. الكابوس يا أمي -

 مسحت األم علك رأس ولدها وضمتاا إلياا  ودالت يف أهان بالغ:

 ال ختف.. ال ختف.أنا هنا يا عمار،  -

ث  نامت جبدار  وهت تضمه إىل صدرها وتتمت  بآيات القرآن أتك غطَّ يف ندم متحصوًها بوذراع   

 أمه.

من ندموه ن وس الكوابدس الوذي المموة مهوذ        عاًما  يف ظلمة الليل  جذب عمار بعد أأَد عشَر

 جبيهه! ط دلته  استيقظ يف هلع ونا ى جمدً ا علك أبيه ودطرات العرق تتسادط من علك

*** 



3 
 

 

 جاىت مسية وسألته:

 هل أفزعك الكابوس جمدًدا؟ -

 :ر  ال تك به س متقطع  أنه  ان يعدو

 .نعم -

 ن، مل يعد على الفجر إال القليل.ال عليك يا عمار، قم وتوضأ واستعذ باهلل من الشيطا -

اطموأن  دام عماُر وتدضأ ث  هدأ  بعد ذلك جلس مع أمه يتحود  دليًلوا أتوك مال هلعوه و        

 .دلبه  ث  صلَّك ال جر ونام

 عا تاوا  لكهاوا    يقظت مسيوُة  أرا ت أن توددَظ عموار   عهدما أرسلت الشمس أ عتاا است    

 ْت أغلك  تى!َرِسعهدما نظرت إليه  تذ رت ذلك اليدم الثقيل  يدم َخ

ث  تذ رت عمار وهد ط ل يبكت  متكهت مهاا تلك الصدرة مبشادها اللعني  وتوذ رت أثرهوا   

 ا بعد فزع  فرت ته ليكمل ندمه.لعميق يف ن سه فأ  قت عليه ملا رأته مطمئًها

خرجت مسية تستطلع الصوبا,  ثو  وضوعت يف ذلوك الطبوق الصوغري يف ةوني  ورفة املهوزل          

 أبيبات تط د علك املاى الذي فيه لتأ لاا الطيدر  ث  جلست تقرأ يف ور ها من القرآن.

س  وملا مسعت مسيوة الصودَت الهوديَّ آٍت مون املئذنوة      تأخر عمار يف ندمه أتك ا تدت الشم

 يتلد آيات من القرآن دبل الهداى علك الصالة.

 .عهدها أ ر ت أنه تأخر   خلت عليه وأيقظته؛ أتك يهزل إىل املسجد

 اجلمعة يا عمار، قم إىل الصالة. -
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 تثاىب ال تك يف ِثقل ث  دام ودال:

 حاضر يا أمي. -
الكوبري   إىل املسوجد  بيض ث  وضع علك رأسه عمامته البيضاى  وذهو  تدضأ وارتدى جلبابه األ

 الذي ي صله عن بيته عدة  دارع.

 

عمار فتك ذ ت يكثر التأمل فيما أدلوه مون أ وياى  و وثرًيا موا  انوت َّذبوه طبيعوة بوال            

 هذ  البال  بشدة وتعلق باا بشدة.املَّابة   ان حي  

رًيا ما  ان يدر ه البكاى  لما  اهد ما باوا مون ظلو     أباا  ما مل حي   يًئا يف أياته  و ثأ

 ودار ووجع.

 أمني جوار عموار  مًعوا؛ فو  ليوذهبا   (أموني ) صديقه يف طريقه إىل املسجد  ان معتاً ا أن ةر علك

 ر.وجووه مووهري  البوود    لووه  ووعر أريووري  ثيوو  و   أطوودل مهووه دلوويالً    وصووديقه الووديف 

إال  الكلموةَ  خرجُيوال فاد  ا ما تصي  مقصد  انت  ائًم  انت دليلة إال أناا   لماتهورغ  أن 

وثق فيه عمار وأأبه أبًّا مجًّا؛ ألخالده احلميدة ون سوه الهقيوة  و وثرًيا     وروية    كريبعد ت

 .من امسك نصيب؛ فإنك دوًما أمين على األسرار" "لك يا أمين ما دال له: 
*** 

 

 ا ثدب الصالة  فقال له معاتًبا:يهتظر  مرتدًي هاى سري عمار يف طريقه  وجد أميًهايف أث

 مل تأخرت اليوم؟!، ليست تلك عادتك! -
 لقد أتاين الكابوس أمس يا أمي! -
 جمدًدا؟! -
 نعم. -
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 .ال عليك، سينتهي كل هذا يوًما ما يا عمار -

 

ولكن ما مرَّا به من أأدا  جعل العمر ردًما  من عمرهما  ةيف السا سة عشرعمار وأمني فتيان 

   َة له؛ فاما يعرفان أن العمر يقاس بالتجاِرب واملشاعر ال باأليام والددائق.ال أقيق

طريقاما يتسامران  عا تاما  أاول أمني أن يسلت صوديقه وياود ن عليوه لكهوه مل      سارا يف   

 يستطع  أتك َأِنَسْت عيدُناما مبشاٍد ُصهع من الباجة:

 وهت تها ي: (َةيَضمَّالُغ)ن ايلعب وهما خيتبئ من أخته ط الن يلعبان يف احلقل.. ولد صغري 

 أين أنت؟ -
 ضوحكاته   ضوحه فمه أتك ال ت فيضحك أخدها يف براىة بديعة  ولكهه حياول جاهًدا أن يكت 

 .هلداى إىل أذنياا فتعرف مكانهاليت سيحملاا ا

لذي يف  ل مكان  يتعاىل صدُتاا الرديق ا حبًثا عههويف الهاأية األخرى َّري ال تاة الصغرية 

 وهت تقدل:     تهظر خل   جرة عاليةن ويهسياا  ل ضجيجاذيسعد اآل

 _أأنت هنا؟، أين آآآنت؟
الوييى    مجيلوة  جماهلوا الط ودلت    خرجت الكلمة مهاوا طديلوة  ف" أنت"يف براىة أل   ْتدََّم

 :عمار هلا هامًسا ودال الصاأبانابتس  هلا 

 هد وراى الشجرة ههاك. -

 شكرًا لك. -
  يدها علك فماا  وغمست رأساا بني  ت ياوا مون  ودة ال ور,     تضعث  و ديد  دالتاا حببدر

 نا رة يف األجداى رائحة الياىة  رائحة الط دلة  بل رائحة اجلهة!

 

 دال عمار ألمني:

ما مالكان! -  كأَّنه



6 
 

 إَّنا براءة الطفولة. -
*** 

اسوتحالت   أتوك  به س راضية مطمئهة  ولكن مل يكود ةور احلقول   سجد إىل امل أ مال طريقاما

 نار رجل األمن!إىل خدف و ر  من هلي  جهة الط لني نظرات األمل يف 

 ويطلو  مهوه املوال حبجوة     متجوه إىل املسوجد   رجل صدبيرفع بهدديته أأده  متعالًيا ود  

 :الضرائ 

 أعطين النقود وإال وضعتك يف األسر! -
فياوزأ الرجول بوه ويعه وه  ثو       أخذ ُيقس  يف ضعٍ  أنه دد  فع ما عليه وال ةلك اآلن مااًل  

 علك وجاه وياد  :يضربه 

 سآتيك بعد أيام، وإياك أاله تعيَد املاَل! -
 أومأ الرجل يف ضوع  برأسوه مون  ال وزع  وهود ال ةلوك إال نظورة سواخطة ولسواًنا مطيًعوا!          

 

   تعج  نظرة الرجل اجلهدي املت اخر  فاستشاط غضًبا وسبه:َل   

 أيها اهلَرُِم املزعُج! -
جمدً ا فسقط هذ  املرة بشدة  ونزف وجاه مون دودة اللطموة الويت رمتوه       لطمه علك وجاهث  

 !حبدة   علك األرضروج علك األرض  ومل يكت ت اجلهدي باذا القدر  بل ذه  إليه

ث  أخذ ير لاا حبذائه والرجل يصرخ مون  ودة األمل  وهموا يشواهدان يف أمل      جذبه من رأسه

  عه ولد أتك بكلمة!وعجز  ال طادة هلما علك ر

 لوه   وا ت السوماُى تبكوت   يف مشاٍد من الذل استمر اجلهدي يضرب املسن أتك ملَّ ث  ذه   

 . مًا

 الصاأبان وأداما   فإذا به يبكت!وملا غا ر اجلهدي ذه  
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لوك  رسوت   وكرهما الرجول ثو  دوال يف       نظرا إليه ومسحا له  مدعه املتسادطة ث  أجلسوا  ع 

 ن سه:  

درًا مددا ييكددي الروددال ولكددن  سددقوُو  دمعددة  واحدددة  يعددين أن وراَءهددا سددياًل مددن لقددد بكيددُت ونددا"
 !".األمل.. حبرًا من القهر، والكثرَي الكثرَي من الكتمان الذي ما عادت تتحمله العيون

 ودال بصدت مبحد,:ث  رفع رأسه إىل السماى 

 يا رب، إليك ال ُمشتكى! -
  واسووتحالت تتددوود نوواًرا ضوومائُرَبْتاا دوود َصوو غضوو سووحة موون الَم اياموواعلووك وج ارتسوومت

تخرج الرصاصات يف رأس الظامل لضغط عليه من ددة التتمهك أن تكسر الزنا   بها َق أضالعاما

 ا!فتهس اا نسً 

أيقظ املشاُد ذ رى عمار وأعا   إىل حلظات ال ُتهسك وذ ريات تأبك أن ت ارق ذا رته  بل    

 أأالمه.أصبحت تطار   يف  ل أأداله  أقيقته و

 ا!ولن ُيمحك من ذا رته أبًد ُيْمَح مشاد ملفقَد أبا  يف  يدَم

ا علوك الرجول    أزًنو ؛ أزًنوا وإ و اًدا و ودًدا    دمعت عيهوا  ف مبا يف دلبه من نار ستبُدامل ُ َر ََّذ

   و ددًا ألبيه.بال  ا علك أال وإ  اًد

 أتيكي يا عمار؟ -

   مسح عمار  معته:   

  َقذ  فق..ال، ال شيء، دخل يف عيين -
 عِل  أمني أاَل صاأبه فحاول أن يطيَّبه:

 ال حتزن يا عمار، واصرب فنهاية الصرب فرج. -
نقدداوم أعلددم أَّنددا أقدددار اهلل، لكنهدده مل يأمرنددا أن نتكدداذل، بددل يكددرل ضددعفنا، وواوددب علينددا أن  -

راضددهن، أيددن املددروءة ورددن نددر  يف كددل خطددوة شدديون هددان، ونسدداء تنتهددك أع، وإن لقينددا حتفنددا
 وأطفال يُدَيتهُموَن؟! 
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  بُدحَت مبا جيب أن ُيكتم يا عمار!  -
 كرهنا الضعف والد...  -
 إىل أين تذهيان؟  -

 ت وه  ونظور    علوك  بهدديته سانًدا آٍت من امل    ان جلهدي آخر ةشت داطع عمار صدٌت

 ر  وأر ف ساخًرا بقدله:اقتأاإلياما نظرة  لاا 

 أحتتاج مندياًل يا فىت؟  -
 وأطلق بعدها ضحكة مقزمة.

 فيه: ديد إليه  فغض  اجلهدي من نظرته وصرخ  أهقنظر عمار يف 

 إىل أين أنت ذاهب؟ -
   سريًعا خم ًيا ارتبا ه: أجابه أمني

 إىل الصالة.. إىل الصالة. -
 هيا خذل واذهيا. -
 ما ببهدديته ذات السكني.َلدََّ, هلو

*** 

  أاملني بيودم الَقصوا    راغبني يف دتله  عليه نقنيأا إىل املسجد  أ مل الصديقان سريهما  

ور  احلقدق  متدجاني إىل خالقا  يستهجدان بوه ويسوأالنه أن يورمق أهول هوذ  الوبال  مون        

الوذي   الصي والقدة ما يتحملدن به مرارة الصعاب  وتساىال: "متك يوأتت اموال  مون ذلوك    

 ؟!"!بقدته وظلمه وجيوته  ل نداأت احلياةحتك  يف   ول األرض  واغتال احل رقس

 :ت كر عمار  عا ته فيما رأى  ث  نظر إىل السماى وسأل صاأبه

هل أدركت اآلن الفدار  بدي اجلندة يف صدورة الطفلدي ولعيهمدا، والندار الدل يريدد الشدياطي أن  -
 يضرموها يف اجلنة ألَّنم ال يستطيعون العيش فيها؟ 

 هم.هذل طياُع الشياطي، يَهنئون بشقاء غري  -
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 يا للعجب!؛ كيف ألبناء شعب واحد أن يفعلوا هذا؟! ملاذا َيظلمون؟! -
 ال تفسري إال أن نفوسهم مريضة، ودينهم احلياة فق.. -
 يوًما ما سيثور الربكان، وعندها سيكونون عربة على ودار الزمن. -

 _نرووها عمها قريب.. نرووها!
 

خلعوا     لما عص ت بوه اهلمودم   هقلبل اأةرار طاملا وجد فيه عم إىل املسجد الذيأخرًيا وصال 

إىل دلبياما مون بورو ة أرضوه     ت خلعانقتاما رياأه الطيبة وأ  الساأةأذاىياما و خال إىل 

متشوت علوك صو حة     أنوك  ترى السح  َّري علياوا   معة اللاصافية الساأته والرخامية  

 السماى.

*** 

  ناصوعة البيواض   ن األضالع تعلد  دبةمثمتدهش  لَّ عني.. جسد  بهاى املسجد دطعة فهية   

مجوال البلودة    ناملسوجد هود القطعوة الباديوة مو      أن و  اختذت الطيدر مهاا ُعشًّا هلا آمهة فيه 

 قدي  الذي تر ه األجدا .ال

بالوذه     ُجم لوتْ دن فضت لجسد  من اللدن األخضر الذي يريح اله دس  ومخرفته مهقد ة ب

  أنه دصر من دصدر اجلهة!

*** 

 

أخذ عمار يبتال إىل اهلل  يدعد  أن خيلصا  مون    ود   ل مهاما يصلتو  املسجد خال    

 ثقيلة.ال شاعرعن  اهله هذ  امل همه   ان ذلك سبيله؛  ت يزيحيشتكت إليه و هذا العجز

يقدل لوه:   يها يه بكل يقني  و أنَّ ههاك يف السماوات العال َمن ادلًب ويرىاهلل يسمع  يعل  أن

 ."!رنهك ولو بعد حيألنصواهلل "
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القلدب ِأمًموا   اإلمام علك املهي وخط  يف الهاس خطبة جعلت من دصِعث  جلس يهتظر أتك 

 تأ ل يف صدر  ل رجل:

إنَّ الحمدددهلل    ، دحمدددهللع ندبدددنسته يدددو ندبدددن هللنو ،ندسدددفس يدددم  سددده  ددد ن    د بددد م  نسددده  دددت م   "
  عممل م..

 نسملفن يسلم م.الل م ا زق م علًمم دمفًسم ناجسل م سمه 
  سم يسهلل..

 دم تبتل في كل  محة، فمنى دغضب؟!اآلن نقهلل  صبحت ُح سمت م سبمحة، ندسمؤ 
 لددم تبددمسفا فددي نددفأ عدده اسدد    ل جددت تبنددمخ حلتددة تلببدد م فبددي  س  ددم قددفأ ناعنددهللنا علت ددم، نعدده 

 سلك ال جل الذي غلت ي اكته الغضب في صهلل ع فقنل سه اعنهللى علت م نقُنل يسهللهم؟!
 صلت األلبم  إلى دبت م المينم  غضب، نحم ب ألجل م ن جالهم جمتًسم سه البالد؟!نلمم ن 

 فكم سه ال بمء التفأ تُ ن ك ُح سمتُ ه، نُتبلُب  ع اُض ه! فمنى دغضب؟!
َ  صدفتُ م   دت ً ، فلمدم نصدل اليبد  إلدى  ستد  دنلدن م حد ك ال تدف ، كدل   لم تبمسفا عه اس    ُ دم 

 ال تف  إلت م حنى ح  هم؟!
 فكم سه اس    التفأ ت  ف في  غالل م علً م!

  أ  د م طُفنت سَ ص حم  األدهلللس!
 " ناحهلل  فأتي سلبًتم يكل عنمدع؟! لم تبمسفا عه سلك ال جل الذي  مَ "ناسسنصممع

 فكم نم تُ ى صهللح في األفق ال هللاء؟!
 نلكه آساد م  صمي م الصمم، فمنى دبمَ؟!، نسنى دلبي؟! 

 اسٌة ناحهلل .. نددتم فمدتة.. إلى للفد ناحهلل! هي ستنة ناحهلل .. هي ك  
 فل م  اليفف؟!

  سم آن لل جمل  ن نثف نا ل بمئ م..  ط مل م..  نطمد م.. ح نن م.. ك اسن م.. دن  م؟! 
  أ  نَّ ال جمل قهلْل سمتفا في ثف ات م األنلى؟! 
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الم مضدلته، ناعلمدفا  سملكم  ضدتنم يملضَّدتم، نقبلدنم الدذل نال دفان؟!، اعلمدفا  ن ا  سدَ الصدمدقته
 نَّ اإلنممن ن سل سده الصدي  ق بلدًة، نسده الفاحدهلل  لً دم، فدال ت دميفهم نهدميفا  بَّ األ يدمب،  أ  دكدم 

 ت ميفن المف ؟! 
 !فتم حب تي على  قفاأ تملكن م الهللدتم كأدَّ م يمقتة، ندبفا يأنَّ الستش  عتُش اآلل  

 

ـُكنَّـا ىلع    ـد  ق  و   ِ الس ِ  م   يـــن  نِ ـر 
 

ــمُ   ــم  وًكا يف ال  لُ ِ ظ  ــدِ اع   مِ ال  ـي  لـِ
 

َ  ات  ال  ب  و     َ ال  ِس ظُ ُل األم  د  و  ما
 

ـِـو    ِِ  ألوغ  ل ـــا ت  دِ  ِ نـ ـــين  عِ ـاب  اـ
 

ــف   ــُر ح  اء  الَّ ج  َِ ه ــرع  ــات  قَّ  :ابا
 

  
 
ِ  م  اكُ ر  أ  !ايــن  ـرِ اشِ ــِد ن  اسِ ف  م  ل  ل

 
ِ ـنِ ـح  ـبَّ ذ  و   َِ ذ  اُن ال   س  ي ل اـبـ و  حا
 

ِ فِ عِ ُب ال  ل  ات  ق  م   ل  ى ه  ر  تُ    !؟اين  ز 
 

 هتم  فتقفا ن حمكم ا ..
إن جددمء المددف  فددي  ددبتل دعفت ددم.. فددي  ددبتل ح نن ددم.. فددي  ددبتل دن  ددم ننط  ددم ن هلت ددم.. فتددم س حبًددم 

  يمْلم   تَّة ، ننم س حًبم يملم تة، ننم س حًبم يملم تة"!

 

*** 

 
 خرجت مهه تظاهرة  برية.   انتات الصالة وأصبحت ساأة املسجد  علة من الغض   

 انت األعدا  فياا تستعصت علك العد   أنا  أددام خيرجدن من  ل أدب وصودب.. َتورى   

 أوهل  وال ترى آخره .
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خرج الشباب يطالبدن برفع الظلو   والقضواى علوك ال سوا   و و  أذى دودات األمون و بوار         

 سادط من دمة اجلبل.املهت عني  و لما مروا بهاأية انض  إليا  املزيد   السيل ال

يشوعلدن األرض  موا     انت انت اضة أقيقيوة أرا  الهواس باوا إناواى عصور الظلو   فخرجودا       

 .ا رجدلُت -بعد طدل ُسبات-  واستيقظت  أنَّا  تذ روا بال ه   ا تعلت صدوره 

 و أنووووه ات وووواق مسووووبق.  عقوووو  صووووالة اجلمعووووة  افووووة املوووودن حتوووورك الهوووواس يف 

أنوه يودم ال    ؤ ودين م رفَضا  لكل ما حيود  مون ظلو      دا اندا يصرخدن بأعلك صدت  أعَله

 إما أرية وإما  اا ة.؛ رجدع فيه

وأي وطون    جبسود مأسودر ورو, مذبدأوة؟!   املرى عيش يما معهك أن وال يرفعدن إال سؤاهل : 

 ذلك الذي ُيستعبد فيه أهله؟!

*** 

ا وجودا يف تلوك   مو  أنَّ  ثائرين ُتحر ا  محية الشوباب   خرج عمار وأمني يف وسط اجلمدع    

 أر املؤجل.ثلل مدطًها  اللحظة

 ارك عمار وأمني يف تلك االنت اضة  عهدما علمت مسية والدته عمار بامي مل ياودأ هلوا      

بال  فزعت من تأخر  عهاا رغ  تأ يدها عليه أال ي عل ذلك  وتذ رت ما أود  مون دبول     

ا بذلك  تريود  أن يكودن جدارهوا    ما ترك يف دلبه جر, ال يهدمل  ضع  جعلاا تهصحه  ثرًي

 ا فقط!آمًه

استمرت االنت اضة أربعة أيام   ا ت مسيوة أن متودت فياوا مون طعهوات القلوق الويت مل           

 ت ارداا.

يف صبا, اليدم امامس  عا  عمار وترك علك الطاولة رسالة إىل والدته يطل  مهاا أال تغض  

 ن ترا .ث  عا  إىل الص   ون أمهه؛ فاد يسعك  ما يسعك  ل الشباب إىل احلياة  
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 ملا درأت الرسالة اطمأنت أنوه ريوري  لكون دلباوا  وان يغلوت مون الغضو  وامودف عليوه.          

علوك  و َّموع أ ثور مون  سوة آالف  واب ورجول أموام املسوجد ويف سواأته         يف مساى اليدم 

   ودد درروا البقاى أتك تتحقق مطالبا .جدانبه

 

رأني بتلك االسوت ادة الويت اسوتطاعدا فياوا أن يقدلودا      أصبحدا م تخرين بكثرة األعدا   ف   

   ك.

را وبني    رافعوني بهوا دا    ددة من اجلهد أماما  ولكن مل يكد اجلمع يقرر بقاى  أتك جاىت 

عربوواتا  الغريبووة الوويت أصوولدا علياووا مووؤخًرا  واصووط دا أموواما  وطددووده  عوواممني علووك    

 إخراجا   ولد علك أ  انا !

أ ثور   ريوة أن من ثار يشوتاق إىل احل تها ي  تقدل بأعلك ما تستطيع  لكن  انت ههاك أصدات

 أن املدت يف سبيل دضية هد احلرية. ف ياا يتذوق معهاها ويدركمن  دده إىل احلياة  

 أجووًرا  أمووام سوويل موون الرصووا  يف أوورب غووري متكافئووة.    محوول  وول واأوود مووها      

   وأنَّ الشومَس غابوت     د اجلهود  يف اهلوداى  و  ف مهاوا ُدوذف   ال.. اآلمًعا احلجارةانطلقت 

ليول الغضو  الوذي    بعاصو ة   فاا هت غيدم الثودرة دود أط وأت  وعلة الظلو        والدنيا أظلمت

 واألمل. نتصارسيسطع بعد  صبح اال

 

 أموام  ودو  الرجوال  و  سقطت احلجارة عليا   أناا مح  أرسلتاا طيودر جواىت مون السوماى    

 ت مئريه .ال  تى يعلد فدق صد أسد يات دن  أنا  اجلهد  

  قابل الرجال الرصاصوات بصودوره  العاريوة   لكهَّا  وجدوا وابًلا من الرصا  يعدو  ده   ف

   .الدماى يف الساأاتوسالت  وت جرت الرؤوس  ومتزَّدِت الصدور
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 َفَعَلك الصدت من املئذنة يها ي  يوا مون بوايعت  بال  و  علوك احلريوة أو املودت ال ختوافدا!        

ا يا  وود دا بوال رجعوة يف وجوه اجلهود   بوال  وتى رفعودا أ و          فرفع طائ ة من الرجال أي

 .يا مرأًبا بلقاى اهلل أيا يا  أن د دا  ودالدا

فاخرتدت الرصاصات األ    ومزدت الصدور  وحتررت األروا, اليت تر ت أجساً ا مبتسمة 

 راضية أرة.

جوارة.. نصوبدا   دوذفا احل   ن بوال خودف وال هودا ة   ا ان عمار يف هذ  األثهاى مع أموني يتقودم  

 ال خاخ أتك يسلبدا من اجلهد  بعض بها دا .

وط وق يصوطا ه  الداأود تلود اآلخور        واأتمك جبدار املسوجد  أتك أصل عمار علك واأدة

 أتك ن دت ذخريته.  

*** 

 ووصولت أخبوار موون العيودن إىل اإلمووام تقودل أن القوودات آتيوة مدججووة بأسولحة وعتووا .          

 فدد  اإلمام يها ي:

ستصعد كثرين من األرواح يف ظالم تلك الليلة، فقد علمنا أن قدوات العاصدمة الناس..  يا أيها" 
آتية مدوجة بكل سالح حىت تستأصلنا، وقد طوقدوا املكدان حدىت ال  درج أحدد، أوصدي الدذين 
سدددينجون مدددنكم أن يكملدددوا املسدددري ولدددو بعدددد حدددي، وال تيأسدددوا؛ فإَّندددا احلريدددة.. ال تتحقددد  بدددال 

ا َدربًدا يسدريًا فإنهده واهدم!، وكلمدا اسدتوحش ايُيدك فيندا كدان استئصداله عليندا تضحيات ومن ظَنههد
 "!أش  وأصعب

تضوحيات مؤملوة مون أجلواا فإناوا أ ون موا ةلكوه         و مون خمواض   هلا البد ..هذ  هت السهن

 اإلنسان يف أياته الدنيا ال انية.

*** 
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ملخربني الذين ال حيبودن الودطن  وأن   عهدما ُنقلت األخباُر أن ُددَّاًتا  ثرية آتية مؤيدة ضد ا   

 الدول الكيى ترى ضرورة دمع امل سدين  ت كر عمَّاُر ث  دال:

أرأيددت يددا أمدددي؟.. أيدددهدوهم علينددا!، هدددذل الدددول الدددل تَدددهعي نصددرها ل نسدددان ودفاعهددا عدددن  -
 الذي نرال؟!حقوقه، دعمت الغاصيي اللصوص، ها هم واؤوا يف عدهم الكاملة، ما هذا 

مدداذا توقعددت يددا عمددار؟!، هددسالء الددذين سددليوا وقتلددوا لددن  روددوا إال بدددحرب، وحددرب ضددروس  -
 ميوت فيها آالف وُهدهم فيها مدن. 

 مل أتوقع يوًما أن يتجربوا إىل هذا احلد!، وأين العامل؟!  -

ا؟، هدذا  العامل!.. هو الظامل األكرب، تُر  من َسههَل هلم املواثي  ومن الذي اعرتف هبدم ونسدان -
 كله كذبن يف كذب، ورن احلقيقة الوحيدة فيه. 

 .تقدم اجلهد  بال رمحة.ويف غ لة من احلديث يف ظلمة الليل  

 .مات ومل ي ر إال القليل ل من  ان خارج مهزله   صدن  لَّ من دابلد يقِه

يف هووذ  احلالووة  هووؤالى قتووالل سووبيلال رأوا أنووه اسووتطاع الووبعض االختبوواى  اخوول املسووجد  

 هدنية.اجل

اختذ عمار وأمني طريًقا ضيًقا خلَ  املسجد   ان أمني يف املقدمة يهظر إىل الطردات اجلانبيوة  

اليت ما إن ختطك إأداها أتك اتبعه جهدي من امل  وصدب سوالأه  ود   انتبوه إليوه     

عمار من امل    ان متوأخًرا دليًلوا عهوه  فجورى  ود اجلهودي يف هودوى ومحول أجوًرا           

درتب مهه نا ى ُمهبًاا أمني  وضوربه بواحلجر علوك رأسوه  فأخطوأ التصودي   ثو         وعهدما ا

 الت ت إىل عمار وأطلق عليه رصاصة أخرى فأصابته ما بني  ت ه وصدر !
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يف هذ  اللحظة  بعد أن أطلق مبا رة علك عمار   وان أموني دود وصول إىل اجلهودي فضوربه        

  ث  اناوال عليوه وأخوذ يضوربه     حبجر آخر علك رأسه عدة ضربات  أت سقط علك األرض

 علك رأسه أتك سالت الدماى مهاا َوَخرَّ دتيال.. 

 جرى  د عمار بكل طادته  يكا  ي تك به فزُعه ولكهه محله مسرًعا وعا ا إىل املهزل.

 واستمرت اال تبا ات  واستمر الكر وال ر!

*** 

يف ماويوة موع    جلوس  ذلك الرجل الوذي  ته ذا رة  ل ذي ضمري أت:لكن املشاد الذي خلَّد 

ن خل  صخرة متاالكة رافعني الراية البيضواى ال حيملودن سودى    دصغري حيتمامرأة وط لاما ال

 .أيا يا  دلدبا  يف

  ان اإلمام يهظر إليا  وإىل اجلهد ..

 وهوت محوت صوغريها يف أأضواناا    خلو  ظاور    موجتوه   ومحا ..رفع الرجل يًدا فياا رايته

 ولكن..

موجتوه فسوقطت وهوت تهوزف  فانكو  علياوا بصودر         ق صودر مل جيد سدى الرصاصة ختورت 

 !"ع جارية  وصراخه يعلدا مها يا: "الحمرتق بدمد

ض  بيديه وجهتياا  وغسلت  مدعه وجااا  فهظرت إليه نظورة طديلوة أخورية  أناوا تقودل      

 له:

 نية يا دمري  ألتقت بك يف اجلهة"."هت الدنيا فا
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   بل و همه جهدي فهزع صغري  من بني يد  ث  رمق اجلهد   مدع الرجل وصراخ الط ل بتاك

 جزَّ ردبته وألقاها إليه  فصرخ الرجل صرخًة أمسعت  ل الكدن.  

  ؟!"حرام عليكم، واهلل حرام، أي بشر أنتمَسبَُّا  ودال هل : " 

 رقَّ له جهدي من اجلهد  ودال:

 هل  هَّا ُدساًة عليه؟!   عدنا نرمحه لقد أبكانت أاله._

 !  أحلقه باماو  فحر ته عاط ة الياىة البادية يف دلبه  بهما يرأ ان  

*** 

يف تلك اللحظة  ان إمام املسوجد يف ماويوة مظلموة يشواهد يف صومت  ولكهوه بكوك وَعَلوك            

  يُبه رغًما عهه  فسمعه واأد من اجلهد  وحمله!

 "!!إنه اإلمامصرخ بشدة: "

قتلد   ضربد  مبؤخرة البهددية و بلدا يديه ث  َعَدا خل ه أتك أمسك به   انت أوامره  أال ي 

خل  ظار   ث  أخذو  والشيخ ال حيرك سا ًها  مامالت عيدنه جاأظة مون املشواد الوذ رآ     

 وأخذ يقدل يف ن سه وه  جيرونه:

أأ  أأبابوه  يف تلك اللحظة؟  وما مشاعر اإلنسان ودت مدت  لرجلا "ُترى ما  انت مشاعر

 .  ا"اهلل وأد  أعل  بامميتة  رمبا  ..رمبا هت داسية أبًدا..ذن .. رمبا ال ُتدَرك  وبدون
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  فقد ماتوت روأوت وأنوا أرى موا     جسد قتل روأه وإن بقت ت الكن الشتى الدأيد املعلدم أنا

 رأيت فقط!

 ؟!موورتنيا روأووه دتلوودمل يدجعوود    يوو  ودوود     لكووها  يف احلقيقووة  تلوود درمبووا هوو   

أمام ناظريه  يا ترى ملواذا يصومت   صغري   عهد ذبح وأدساهمااملسكيهة   األوىل مع دتل موجته

 يف ل  يورتعش مون الوي      إن مات حبردة فا  يتبا دن ؟! ال حتر ه الدماى الييئة  أالعامل

 "!!إأدى  دارعا  الهظي ة

   َوَفرَّْت َ معة من عني الشيخ ونظر إىل األرض وأغلقاا.

*** 

 ائوع   وان الوبعض موها  يسوتقبل األجسوا        عا   لُّ ُمَتَدفًّك إىل أهلوه أتوك يد عود  آخور و    

بالبكاى  والبعض بال ر, والُبشرى  وسرت يف البال  رائحة أرية غابوت مهوذ  هور  إال أناوا     

 تسللت بني عداص  الدجع!

 و ان الصبا, جهائز من املساجد   لاا تدعد علك القاتل  وتسأل اهلل الهعي  األبدي للمقتدل.

الُصح  أخبارها بعهاويهاا اليادة اليت ناصرت الظل  علوك   ويف صبيحة اليدم التالت استالت

احلق  فقد نعتت  ل مون ثواروا بوأنا  خمربودن م سودون يريودون هوالك بال هو   ويسوبدن          

 أا ماا اْلَمصدن.

 انت الكلمات صا مة هل  مل جيدوا يف أي ص حة أديًثا واأوًدا عون العهو  الوذي دوابلد        

 واملدات الذي أاطا !
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واتاواما    امَلودَتك ة املدن من جديد  وما ت األعودا  ملوا وجودوا الكوذب وسو       فا تعلت  اف

 بالباطل!

وملا نقل املذياع لدهلة األأدا  يف  افة البقاع وارت عت أ   الهاس تودعد إلخودانا   بعودها    

 وجدوا املذياع يقدل أنا  خمربدن من جديد!  

*** 

ك املهعمدن مون فيودض احلوا   الوذي      انت العاصمة فقط هت اليت مل خيرج مهاا أأد  أولئ 

 يسل  من الضعاف ددتا .

متت اجملزرة بأوجاعاا  و واهد الهواس الصوح   لكوْن مل َتكتو  أ لوة  ويًئا عون أولئوك          

 الرجال  سدى أنه دد مت وأ  التمر !...

******* 
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(2) 

 
 ِـنَّـة ج  ـة  ِمـن  الـ  ـع   قِـط 

 

  

ه  أخذ يهظور إىل العاصومة خوالل نافوذة السويارة الويت       بيهما ُيحمل الشيُخ عزيز إىل سجه    

 تقد    أصابه احلزن الشديد؛ مما رآ  يف طريقه.

أط ال يعيشدن يف خراب وفقر  ُرغو  ابتسواماتا  الرديقوة وأأالماو  البديعوة  إال أن آالم         

 ال قر والدجع  انت با ية علك أجسا ه .

حت عليه البال   ث  أغمض عيهيوه  ونظور يف   أطرق الشيخ وأزن أزًنا  ديًدا علك ما أصب   

 واخله أيث املاضت السحيق.. أيث ط دلته وأياته  أي ط ل يف أي بقعة من بقاع الدنيا  

يلع  يف سرور وأمان  وتذ ر أأالم الصبا اليت  ان ُيَحلِّوُق باوا يف عودامَل أخورى غوري عودامل       

 افع عن احلقدق  وخيلق له سوه أعوداىَ  الكبار  ذلك العامل الذي  ان يرى ن سه فيه جهديًّا يد

 وصراعات معا  يهتصر فياا عليا .

"أهدذا مدا  ث  فتح عيهه جمدً ا ورس  ابتسامة رثاى علك خد   نظور إىل اجلهودي أماموه ودوال:    
 ."؟!متنيَته
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"رحم اهلل أحالم صياي؛ فأحالم األطفال حمي. ال يدابس فيده وال شداط  : ودال يف ن سه يف أمل
 ."!له

ما ختطك أسدار العاصمة  تلك اليت متهع أي أأد من ختطياا إال بوإذن  رأى ههواك   وبعد   

 لكرةة ولكهه تعج  مها   وتساىل:الغهك واحلياة ا

كيف يعيشون هكذا وال يتحركون حىت ألهليهم الفقراء املعداني مدن كدل مدرحمل واورومدون مدن  "
لدددل، وهنددداك خلدددف األسدددوار كدددل حددد ؟!.. أعرصدددون علدددى أطفددداهلم هندددا يرتعدددون ويلعيدددون بدددال م

أطفال ال صياح هلم إال وكان خمتلطًا بايوف، وال هلو هلم إال وكان ممزوًوا باحلزن، وال أمل هلدم 
إال وعمدددادل اليدددأس، دمدددوعهم تسددديل يف كدددل يدددوم وليلدددة، مندددامهم فدددزع، ويقظدددتهم أمل، وحيددداهم 

ا من سوو اجلالد، ورواء يف رؤية اآلباء، أو يف تذكر األ
ً
 ."!حيابرواء؛ أمل

 أنت أيها الشيخ أف ! -

صدًتا غليًظا  ُيخرجه من تساؤالته وأريته  وجيذبه إىل مكوان جماودل     (عزيز)مسع الشيخ 

أ عة الشمس أن تصل إليه  وال صدت يعلودا   -أتك-نزلدا يف دبد حتت األرض أيث تعجز 

 فيه غري أصدات التعذي  والتدجع!

*** 

حلظوات احلسو  أن القودات دود حتر وت لودأ  التمور         عهدما مسعت مسية املذياع يهوا ي يف  

 ذ ساعات  وأنَّ العملية دد جنحت.وعقاب املتمر ين مه
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سقطت علك مقعدها يف خدف  ا  أن يقتلاا  متتموت بكلموات تهواجت رباوا باوا أن حي وظ       

ولدها وأن ير  الظاملني  أتك  خل علياا أمني أامًلا عمار مصاًبا ما بني  ت ه وصدر   بتلوك  

 صاصة..الر

ملا  اهدت عمار غارًدا يف  مه  َتَسمََّرْت مسية من اهللع وبرمت عيدناا املصدومة وحتجرتا    

 من هدل املهظر!

مل تستطع أن تتحرك من مكاناا للحظوات   ارت مقلتاهوا أودل الوزمن وعوا ت إىل تلوك          

ق الوذي أعياهوا   الذي عا ت تضمد    عرت من جديد بذلك الشر املطل رُ,اجُل َداللحظة  ُفص 

 بكل دسدة.

 نا اهووا أمووني أتووك اسووتدعبت مووا توورا   فووان جرت موورة واأوودة بلسووان مرتعوود:             

 ."!"عمار.. عمار

خبارها ماذا أد   فالت توت إليوه مسيوة وأمرتوه أن     إ  بال طادة تعيهه علك ود  أمني املتَع

أضهاا  بعد حيضر الطبي  بسرعة  وهت َّلس بعيدن ت يض  مًعا جبدار ولدها وتضمه إىل 

 وهلة محلته إىل فرا ه  وظلت جبدار  تدعد اهلل أن حي ظه أتك جاى طبي  البلدة.

 استخدم الطبي  أ واته اجلراأية ث  أخرج الرصاصة من مكاناا.

 وهت يف أمل من صدمة اجلداب: سألت مسيُة

 هل حالته خطرة؟ -
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ي، ولكددن عمددار سدديظل ال، احلمددد هلل؛ الرصاصددة مل ختددرت  وسدددل ومل تصددل إىل مكددان حيددو  -
 على حاله فرتة.

 الطبيوو  أن ولوودها ريووري  وأنووه دوود جنووك موون موودت دريوو .   اهوودأت األم بعوودما أخيهوو

بعد دليل غا ر أمني  ث  جلست مسية جبدار صغريها أزيهة  ولكن بقل  مطمئن بعد فوزع   

 دد استيقظت بعدما أنامتاا سهني! ولكن الذ رى

 أما هد فقد  ان يف عامل آخر..

*** 

عهدما  ان عمر  ثوال  سوهدات فقوط  رأى     0391َألََّق يف مساى أأالمه أيث ط دلته.. عام 

تلوك املديهوة احلدو يوة  مبزارعاوا امضوراى      (.. سور) مديهتهن سه يتأمل ما بقك من مجال 

 املمتدة وأ جارها املثمرة.

   ويسكن من أمله.رأى عامل ط دلته الذي صهعه ليارب فيه من أزنه

طاع مون    ولكهه هرول  د  يف  دق إليه ونا ى عليه بأدصك ما استيهتظر  فتعج  رأى أبا 

 ددة  ولكهه مل يلت ت إليه.

ميدت؟، وهدذل حيدا   "هدل أندا: فدجد ن سه الصغرية رفقة أبيه يلعبان  فظول يتسواىل   ادرتَب
 ."؟تُعرحمل أمامي

 .هذه  عهه أريُتلكهه مل جيد جداًبا ُي
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 ق يف فراغ ال  تى فيه!ث  وجد الدنيا تدور وهد معل

 دبل عام من احلياة تدور به  تعاد  الليل والهاار سريًعا  أتك وجد ن سه ههاك

 .  جالًسا وأد  اآلن

  ان املكان بايًجا؛ فالسماى صافية واألرض ماهرة والهسي  املعطر يداع  خيا يمه املتعبة.

 ث   خلت عليه والدته وجلست جبدار  دائلة له:

 الصغري؟ كيف حال الرول  -

 خبري يا أمي. -

 ؟ماذا تفعل هنا يا تر  -

 .أتأمل؛ لعلي أر  يف هبجة املكان سعادة لِدما يف قليب -

 أسعدك اهلل يا صغريي، ومحاك من كل حزن. -

 !نا اهما جمدً ا  ولكن مل يسمعه ومل ير  أأد 

 !وترأاله  ومل يعل  ماذا حيد  له تعج  من تقل  الزمان به

*** 

ًبا وطِّو َقةسكاما ولكهه وجدهما فوراغ  تعوي يودا  مون خاللوه  فجلوس صوامًتا مُ       أاول أن    

 يشاهدهما ويتذ ر أأالمه مع ن سه الصغرية.
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ت والدتوه يستهشوقان اهلوداى    جالًسا علوك دودمَ   جديد أتك عا  إىل ط ل ن سه ط ال ث   ار من

 ث  دطع عمار ذلك الصمت دائال: العليل

 ة من اجلنِة يا أمي، أكانت؟مسعُت أنه بالدنا كانت قطع -

 بالطيع، وإن أردت حدثُتَك عنها. -

 فقال يف  دق:

 حدثيين.. حدثيين. -

 آل  يا ولدي!.. كم كانت  مجيلة  قيل أن يتوغل الشيطاُن فيها! -

ث  عا ت مسيوة بوالزمن إىل أيوث  انوت ط لوة يف مثول عمور ولودها تتوذ ر الوبال  وصودرها            

  وص  ما ترى.. ضت عيهاا وبدأت يفاجلميلة  أغم

 وأخذ عمار يتذ ر ط دلته الييئة مع أمه.

 ان سعيًدا مبشاهدتاما ومساع أمه حتكوت لوه وتوداع   وعر رأسوه  ذهو  لويجلس معاموا         

 ويسمع يف هذا احلل  اجلميل الذي يعيشه.

يف جان  بعيود مون الودنيا ها ئوة بديعوة وهباوا اهلل مون        (.. العِراَ)تدعك هذ  الدولة بأرض

يشوقاا ناوران عظيموان يقسوماناا     وه   فكانت خضوراى مزهورة  أرض خصوبة      اجلمال ما

 مشالت وجهدبت و به جزيرة ما بني الهارين.  جلزأين: 
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مع  ل  تاى  انت تتسادط األمطار  وثلج السماى فتكسدها بياًضوا  بيواض العوروس  وي ويض     

الصبا, مع أ عة يف    تلمُعخضراَى مروًجا الهاران علك األراضت فرتوياا أتك يكسدها الربيع

 الشمس فتأسر العيدن.

*** 

تأخذ  به اجلزيرة وأدها تقريبا   انت تطدداا أسودار عاليوة    (الرأس انت عاصمة البال  )

 وأبووووراج  ووووبرية  وعلووووك نووووداأت األسوووودار عوووودة دوووورى صووووغرية تابعووووة هلووووا.      

كثورة  وذلك جعلاا خضراى ل دصك غرب الهار فكانت جهدب العاصمة يف أ  (سورما مديهة )أ

 اجلهان واحلقدل املزهرة.

 :ههاك أخذت حتكت مسية لعمار ذ رياتاا يف أقدل املديهة

 " كنُت يا عمار أحب أن أولس إىل شجرة أستظل هبا، أمسع الطيور الل متلسها تغرد فتطربين.

كانت من كلِّ لون ونوع، وكأنه الشدجرة قدد أمسدكت قدوس قدزح بأغصداَّنا، وشدد القدوس حيلده 
قية مددددن تغريددددد الكددددروان وحفيددددف األشددددجار، كأَّنددددا قطعددددة موسدددديقية قددددد كتيهددددا بأصددددوات موسددددي

 ."!موسيقار حلفِله األخري

ا  لكهه  وعر بوأمل يف  ت وه ورأى الودماى تسويل مون       متع عمار حبديث أمه  فهام جبدارهاست

 جر, فياا فتذ ر ما أد   وتساىل:
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لسدعيدة؟ لكدن مداذا حدد  "هل هذل اجلنة؟.. حيك نر  ما رب أن ندر !، ونعديش ذكرياتندا ا
يا تُر ؟ هل قتلوا مجيع من يف املدينة؟.. هل حتولت إىل أشالء وذكر  كما كانت؟، لكن ملداذا 

 ال تراين أمي؟، أين أنا؟!

 ظوول يف أريتووه هكووذا  ولكهووه رأى ن سووه وهوود ط وول سووعيد يسووتأنس باحليوواة ويووهع  باووا. 

 :ث  نظر إىل ن سه ودال هلا

رك بعدد أن احليداة مل حرحده بشدوكها، ومل تذقده مدن كدأس آالمهدا!، "آل يا أندا، طفدل صدغري مل يدد
 ها أنا اآلن تائه يف الفراغ.

فىًت قد أحاطته األشواك مدن كدل حددب وصدوب، وقاتلتده اآلالم بكدل وديش، حدىت وودد نفسده 
 ."!فىت ورًعا، يُيصر طفال سعيًدا

 ."!" ويا لطييعتها ايالبة -

 أنصت جمدً ا..أعا   صدت أمه من  وامة أفكار   ف

"مجدددال مسائهدددا ونقائهدددا صددديًفا ظددداله ييعثدددان راحدددًة للدددنفس عنددددما تدنسدددها مدددرارات األيدددام، كاندددت 
األوددواء دومددا ربيعيددة، ولكددين عشددقت الشددتاء لربودتدده اليديعددة وثلوودده النقيددة، الددل كانددت حتيددي 

مشددددس  األوسدددداد وتغمرهددددا بالنشدددداو، فعلهددددا يف ذلددددك مثددددل املدددداء اليددددارد يف مسددددرية حتددددت هليددددب
 الصحراء".

 مث عله  عمار الصغري بنربة حادة ألمه:

 أنا أعرف ووهها، حدثيين عن شيء  آخَر! -



28 
 

 تبسمت ودرصت أذن الصغري  فابتس  معاما عمار الكبري:

 استمع أيها املشاكس! -

 امتعض وجاه  ومفر مفرة تدل علك غض  ط ل مجيل ودال:

 حسًنا.. حسًنا، أكملي.. -

 مَع َقصًصا من الطرائف.رمبا تود أن َتس -

 .ابتس  ال تك مبتاًجا جمد ا ودال يف محاسة

 _نعم.. نعم.. َهيها..

"آل  مددن السددو !؛ يف مددرة ذهيددت مددع ودددتك إىل سددو  األمسدداك علددى شدداط  النهددر كانددت  -
 طازوة تتالعب يف دالء اليائعي.األمساك ال

ه مسكدددة كيدددرية ال حتدددرك وعنددددما وقفدددت أمدددي عندددد أحددددهم لتشدددرتي فنظدددرت إىل دلدددول، كاندددت بددد
سدددداكًنا، فتعجيددددُت هلددددا، مث مددددددُت طددددرف يدددددي روهددددا ألر  إن كانددددت حيددددة، ففووئددددت حبركددددة 
خاطفدددة نثدددرت قطدددرات املددداء يف اهلدددواء، فروعدددت للكلدددف فزعدددة حدددىت سدددقطت علدددى ظهدددري وأندددا 

 أنادي يف خوف على أمي.

 ضحكت عليه وضحك األطفال واليائع حىت امحره ووهي حرًوا!

وكددم كانددت ، تعلددو فتيعددك يف كددلِّ شدديء احليدداة! كددم كانددت ِضددحَكات األطفددال ر..آل يددا عمددا
 بالدنا كلها مجيلة مثلك.
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إن ُووددد الفقددر وانتشددر اجلددوع، ظلددت أبواهبددا مفتوحددة فددال يُددرد سددائلن.. كانددت رمحددة للضددعفاء    
 هبم قسوة اجملاعات الل ال ترحم.عندما تعصف 

م مدا يكفديهم، حدذهبم مدن مدرارة اجلدوع والعطدش، كاندت كماء زمزم باقية إىل يوم اليعدك تعطديه
 أم اليالد كلِّها حبناَّنا!

أذكر حينما ولسنا يف املسجد نسمع من الشديون عدن تار هدا الدذي مل تدزل فيده رايدة خفاقدة    
 مهما تعاقب الزمن..

ا، وإن فكددم كانددت حاميددة ل,نييدداء، تددربتهم ايصددية لددزرع بددذرهم ورعايتدده، فاملدداء كددان فيهددا وفددريً 
 نضيت األَّنار كانت دماؤهم هلا رِيًّا.

فتنمو وتصيح شجرًة أصلها ثابت، ال حتثها أي ريح مهمدا عتدت، وفرعهدا يف السدماء ال تصدل 
 إليه أياد القاطعي.

تعلو رافعدة معهدا رايدة السدالِم والتعدايِش بدي األديداِن، وكنائُسدها تشدهد علدى تسداحمها مساودها 
 نة ، ال فر  فيها بي أحد ، فالعقاب بايطأ وليس بالدين".وأمان أهلها من كلِّ فت

 

 ه  وتذ ر ثدرة املسجد.. تذ ر الدماى والقتل الوذي أود  يدماوا فبكوك  توأمل     عمار جرُأ َ آَل

 ."!"يا ليتنا نعود ليالدنا احلرة كما تصفها أميجلرا, أتعبته وآهات  بلته فقال: 

 

 دال يف إعجاب  ديد: الذي  تهد علك صدرهاسامل ط لاانظرت إىل   وث  صمتت مسية دليال

  يا للروعة!؛ كل هذا يا أمي؟! -

 تهادت األم حبزن ودالت:

 نعم يا ولدي، وأكثر!  -
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منددارة السددالم، ووامعددة العلددم، مددالذ الضددعفاء، وأرحمل األديددان، أصددل التعددايش واألخددوة.. كددل  
 ذلك وأكثر، كانت قطعة من اجلنة حب !

 ا هذا وقتلوا كل ذلك فيها؟ولكن ملاذا فعلوا هب -
 تهادت األم ودالت يف هدوى:

 دع عنك هذا يا ولدي، غًدا تكرب وتعرف! -
 :فر  عمار اجلريح ولكن بصدت مل يسمعه أأد

 اآلن كربت، وعرفت يا أمي ملاذا. -

 ه يف أوزن..يووهوويووض عوومووه وأغوورأووك ُجوولود  عووع يوووض

******* 
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(3) 

  وشـيـطـان   كـابـوس 

 

وعدً ا  برًيا من الذين مت اعتقاهل  بعدما انتات اجملوزرة إىل ذلوك    (عزيز)مت ادتيا  الشيَخ    

 القبد الذي ال ُيسمع فيه إال صدُت األمل  وال جيري فيه إال عتمة الظالم.

ه ددٌر َظلَّ الشيخ عزيز يف غرفة ال يدجد فياا أأد أسبدًعا  امال بال طعام  فقط  ان يدخل إلي

ع ضودى  وجسوٌ    دليٌل من املاى  ما يك يه أيًّا  ث  ُفتح الباُب املظل  وتسرب مون خاللوه  وعا   

 ددي حيج  ما عا ا .

أخذ ذلك الرجل القدي الشيخ وسار به يف ممر ضيق متلؤ  الغرف املغلقة اليت ختورج مهاوا      

جسود  متاتوك وال   أسداط التعذي   رأى غرفة ُفتحت وخرج مهاا  اب يبدو عليه اهلالك  

 تبدو مالمح وجاه لكثرة الدماى عليه.

ث  َأ خل الرجُل الشيَخ غرفًة وأجلسه علك  رست   خل عليه بعود دليول رجول يبودو عليوه      

   وبعد دليل سأله:مالمح التمدن  وأعطا  املاى الذي  ان يف أاجة ماسٍَّة إليه وعامله ِبِد ٍّ

 ماذا فعلت يا شيخ؟ -

 ا  ُيسمع دد هدَّ  التع :فر  الشيخ بصدت بالك

 ال شيء! -
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 ييدو أن معاملل لك برف  مل تسِت أُكلها! -

 ظ الرجل ودال يف أس  بصدت غاض .مل جيْبه الشيخ املتع   فاغتا

 ملاذا هيهجت الناس ودعوهم إىل التمرد على احلاكم؟! -

 ر  عليه الشيخ بادوى:

 ما قلُت إال احلقيقَة! -

 رأيته؟ أنك فعلت ذلك، أال ختاف املوت الذيحقيقة!.. إًذا تعرتف  -

 وهل هذل حياة الل نعيشها؟! -

 :ادرتب مهه احملقق ودال بد 

 حسًنا.. حسًنا. -

 من الزمن ودال: ث  صمت برهًة

امسدددع يدددا شددديخ عزيدددز.. كدددل مدددا نريددددل مندددك هدددو توقيعدددك علدددى مقدددال، مقدددال واحدددد وبعددددها  -
 ستكرج من هنا سالدًما.

 بة ليقرأها  أمسك الشيخ بالدردة فرأى مقااًل ِصيَغْت أأُرُفه..  ث  أعطا  وردة مكتد

وأنـه مـا ل ـل الـعل ل ـل خال لـلبالد الـبالد مـ           ,لـمدح احلاكم واالعرتاف بأن ما متر به البالد كانت أزمـ  

وأن الشلخ قد عالم كل ذلك وظهر له أنه  ,الظالم ويرتفع هبا خىل طريق النور ويتغالب عالى كل الص اب للها
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نت ختتفي عالله أشلاءُ ملا رآها جالل  عاد ع  خطأه، ويطالب م  اجلملـع الت ـاون ىتـى تتزـاوز الـبالد      كا

 ..وخُتمت الورق ُ بقرار ال فو ع  هتم كثرية وعقوب  باإلعدام ,األزم 

 ملووا درأهووا الشوويخ أطلووق ضووحكة سوواخرة  ثوو  ألقووك بالدردووة علووك األرض ودووال يف مشوودخ: 

 أين منصة اإلعدام؟ -

 احملقق غضًبا يف هذ  اللحظة ولكمة بشدة أتك خر علك األرض مغشًيا عليه.استشاط 

بعدما استيقظ الشيخ وجد ن سه يف ن س الغرفة اليت يأ لاا الظالم من  ل ناأيوة يسوتمع إىل   

 أصدات الصراخ تأتيه من  ل جان .

يف بلودة   وبعد مرور  ار من اعتقالوه  ُأخوذ الشويُخ إىل مهصوة إعودام ُأعودت لوه ِخص يًصوا           

أمام املسجد  حتت رعاية الودالت اجلديود الوذي ُأرسول علياوا مون دبول احلوا   يف          (سور)

العاصمة   انت حتت محاية  ديدة.. جهود  بأسولحتا  وسويارات تطودق السواأة  والكول       

 الشيخ اجلليل يف حلظاته األخرية.يق  من خل  السيارات يشاهد 

 لموة أخورية  فهظور الشويخ إىل  ول الدجود         ود  خل ه الدالت اجلديد ثو  سوأله عون أي      

 "!!"سُتغليونرفع   َّه مشرًيا بالهصر ث  دال: احملزونة أدله و

*** 
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معلًَّقا بني احلياة واملدت  اًرا  ال يدرك ِمن أياته سدى ما يورا  مون ذ رياتوه      ظلَّ عمار   

 أتك ذلك اليدم.

َت ُيسمع يف سوكدن الليول اسوتيقظ عموار     يف مساى اليدم الكئي   بيهما يهام اجلميع وال صد   

 أن اسه مضطربة: من غيبدبته وهد يصرخ يف أمل ورع   يتصب  عرًدا وضربات دلبه تتصارع 

 ال!.. اتركوا أيب.. اتركوا أيب! -

مسعت مسية صدته فاستيقظت علك عجل وأ علت األضداى ث  جلست جبدار صوغريها  رأت  

ال وزع  مودع األسوك  فأخذتوه بوني ذراعياوا وهوت         علك وجاه خدًفا ويف عيدنه املتسوعة مون  

 تهاجيه يف فزع:

 ماذا هناك يا عمار؟ -

 الكابوس! -

 ستجمعت دداها ث  دالت بصدت ها ئ:أطردت يف أزن وصمتت دلياًل أتك ا

 ال بأس عليك يا ولدي. -

أاولْت أن تبدو أ ثر صالبة  أرا ت أن تعاتبه بشودة علوك َفعلتوه  هوت ال تتحمول ذلوك          

 دً ا  مل تعد تتحمل ال قد!جم

لكهاا  بحت ِجماَأاا؛ أتك ُتخ ت عهه أزناا من أخبوار اليودم  لكون خانتاوا عيدناوا         

فسقطت  معة أخ تاا سريًعا يف وجوع  ف وت دلباوا ُجور,  لموا أخ توه  لموا ام ا  اتسواًعا          



35 
 

عار نوار  ولكهاا ترضك باالتساع واألمل علوك أن يتوأمل ولودها أ ثور موع رؤيوة الكوابدس  واسوت        

 الذ رى   أن ذلك الليل  ان خي ت هلما من اهل  ما ال يتحمله دل !

بعني ألنوه رأى   ان  ابدس عمار يؤمله يف أ ثر لياليه مهذ ط دلته   أنَّه عاش بقلو  فواق السو   

 العجز بأم  عيهه.

عدَّلت مسية من ِجلستاا جبدار ولدها ث  ضمتُه يف أهان لتادئ من روعه وغهت لوه بصودتاا   

 هدن أغهيتاا اليت اعتا ت أن تغهياا يف ط دلته له:احل

غِـريِي  ..ال َت  ف   ،ن م  ي ا ص 
ك  آِملا  ِ د  لُم  بِغ  اح   ،و 
ن ا ب اح  نَّ ص 

 
ل م  بِأ  َ ا  و 

ا ُمع تِم  و اد  الـ  ِِف السَّ  يُش 
ِب   ط   ...ف ل ت ص 

ا الِما  ..ُكن  يِف اْل  ي اةِ ُمس 
ُدو    َ ا  ب دا

 
اال ت تَّبِع  أ الِما  ا ظ 

ل   ص  ا ح  ه م   ..مَّ
اب ت ِسم   بِيِِب و  اب ت ِسم   ,ن م  ي ا ح   ،ن م  و 
ِقٍ  ْش  لُم  بُِصب ٍح مُّ اح   ...،و 

 .ال ت ن ت ِظر  
ُبن ا ر  اي د  ك  ا ت ز  ه م   م 

اُنن ا ز  ح 
 
اَل  ت  أ ت ك   و 
ل يك    َ ِن   بُّنا ؛هو   ف ر 
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ل ق  ال ب ْش     ،خ 
ر   د  ت ب  ال ق   .ك 

ا ر  و  اء  الَّضَّ  ا ج  ِث ل م   .ْل  رُي آٍت م 
ِب   ط   ..ف ل ت ص 

ِب  ط  اص  غرِيِي و  ِب   ،ن م  ي ا ص  ط  اص   ...ن م  و 
 

سكن اضطراب دلبه  وذه  ال زع من عيهه  ومسوحت أموه علوك    عمار بني ذراعياا   َأَدَه   

   ودالت:رأسه

 زن.ستتحسن األحوال يا ولدي، وسيعود أبوك يوًما ما، فال حت -

 وواصلت غهاىها له أتك نام يف أضهاا   ما نامت الدمعة يف ج هاا حمبدسة.

*** 

 ؟(واكون)ماذا تر  أن  نفعل يا  -

اآلن وقددد أُعدددم الشدديُخ، واعُتِقددَل املشدداغيون، رمبددا تكددون الصدددور متأوجددة يف هددذل القريددة، ال  -
األمثددل أن ففددف عددنهم  تددنس أَّنددا كانددت مددن اليدايددة علددى عددداء معنددا، لددذلك أر  يددا مددراد أن

 م أننا سنستجيب ليعض مطاليهم.وُنشِعَرهُ 

 وكيف ذلك؟ -
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سننشدددر يف صدددحف الغدددد أندددك ستصددددر عفدددًوا عدددن كثدددري مدددن املعتقلدددي، مث سدددنكرج الشددديون  -
 م قليال..الكيار الذي طال هبم األمد، رمبا ميتص ذلك غضَيهم ويُنسيهم ثوَرهَ 

 فكرة طيية، سنفعل ذلك. -

أتوك يوت  تدميعاوا يف  ول      ؛ عهاوين الصح  يف اليدم التوالت نيه بتزياَبوتَّوُ  اُن()ُس يث  أمر 

  .(سور)أ اى البال  بامي  خصدًصا مديهة 

*** 

ه جبودار     وجد أمَّأِهاًما متأثًرا جبروتألِّيف الصبا, استيقظ عمار أخرًيا من ندمه الطديل  ُم   

 ر ها من القرآن.تقرأ ِو

 ى سالمتك.ولدي، محًدا هلل عل أخريًا أفقَت يا -

 صياح ايري يا أمي. -

بعد دليل ذهبت مسية لتعد ال طدر  وأخذت ت كر  يو  ختوي  مبرا هوا مهوه   يو  تأخوذ       

عليه العاد أال ي عل ما فعل جمد ا  هت مل تكن ترفض ولكهاا مل تكن تتحمل ال قود  دلباوا   

  ا ت أن ت تك باا.ما عا  يقدى  أصبحت الذ رى تطار ها يف  ل مكان أتك 

 يصلت ث  جلس يأ ل مع والدته.ود  عمار 

  نظر إىل اجلريودة فدجود صودرة الشويخ دبول علوك املهصوة فسوأل أموه يف          بعدما أناك فطدر 

 خدف:
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 ماذا حد  يف اليلدة؟ -

 نظرت إليه أمه ث  صمتت..

 هل مات الشيخ عزيز؟! -

 بل ذهب ليعيش حرًّا. -

 جمدً ا وأخذ يهظر إىل سق  غرفته من جديد وي كر.. سرير لك مل يعلق عمار  فقط استلقك ع

   فياا متاما  طردت أمه علك باب الغرفة ث   خلت عليه:دد غاب ذههه  ل رتة  ارً ا ظل

 عمار أريد أن أطلب منك شيًئا. -

 ماذا؟ -

 ِعدين أاله خترج إىل مثل هذا جمدًدا، عدين يا ولدي. -

 ث  بكت وام ا   يباا.

 ه ذلووك يدًمووا  فقووال بلاجووة غاضووبة:  اضووًبا مل يكوون يتحموول أن تطلوو  مهوو   ووان عمووار غ

 ملاذا يا أمي؟! - 

ال أستطيع أن أحتمل اجلرح مرتي، لن أستطيع خسارتك، أشدعر بقلديب يدا عمدار، لقدد تعيدت  -
 يف ذلك، عليك أن ترمحين!

*** 
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واألم تهظور   يف الغرفة تغد  يدا  بني خصوالت  وعر  الهاعموة غاضوًبا      ود  عمار وَجاَل   

 تظر مهه وعًدا بذلك.إليه بعيدن  امعة ته

 لكن يا أمي...! -

 داطعْته يف غض :

إَّنم قتلدة وحدو ، لدن يرمحدوك، وأندا مدا  !؛يف أحد   ةً مه  ذِ اَل  وَ إالًّ  يونَ ر قُ ددأال تفهم؟!.. هسالء ال يَ  -
 زال يقتلين ذلك اليوم وتلك الذلة، عليك أن تعدين.

 ي؟كيف حد  كل هذا يا أم  -

   ث  دالت:صمتت برهًة

 .لقد كادوا وخانوا األمانات كلها يا عمار -

أين احلقيقة يا أمدي؟!، لقدد قرأندا يف كدل كتداب أن مدراد هدو الدذي حدرر الديالد مدن الظلمدات  -
الشديدة، وقتل امللك سفيان الذي كان يأخذ كله ثروات اليلد لنفسده وحلاشديته، مث قيدل لندا أنده 

القصدص الدل ُرويدت عدن احتيالده علدى امللدك وأنده هدو السدار ، مث ندر  خائن من شديوخنا ومدن 
العاصمة مزدهرة متقدمدة وردن يف فقدر وضدعف ألنندا نرفضده!، مث أتدذكر كابوسدي وفقددي أليب، 
مث أمسع أنه حارب مراد اليطل لذلك مت ذلك، مث أسعى كمدا علمتموندا للكدالص مدن مدراد ألنده 

 م، مث تقولي يل ال تفعل!، كيف يل أال أفعل؟!ظامل وألين أر  الذل والفقر كل يو 

 سأحكي لك القصة كلها.. -
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"بالدنا كانت مليئة بايريات كما تعلدم، أبواهبدا مفتوحدة لكدل مدن أتاهدا مهداورًا أو زائدرًا، مل تَددُرده 
ا عاصمة السالم و   األمان كما عرفتها مجيع اليلدان.أبًدا سائاًل، وكأَّنه

 )تلك الدولة الكيرية وبدأت ايطة عندما طليت 
 
من امللك بَدَعثَات  من القيادات؛ حدىت  (يك  سِ أ

تدرهبم علدى األسدلحة املتقدمدة، فأرسدل امللدك قائدَدين كيدريَين  دا محدزَة وأخدال مدراد، فأقامدا فيهدا 
ائدددًدا للجددديش الددديالد وأخدددول عددددة سدددنوات مث عدددادا إىل العاصدددمة، ومتدددت ترقيتهمدددا ليكدددون مدددراد ق

 نائيه.

يف  نوات انيهر الدروالن مبدا رأول مدن تقددم يف هدذل الديالد، فُزرَِعدت  يف عقوهِلمدا رغيدةن يف هذل الس
 نقل كل شيء لنا كما هو.

بعددد عدددة سددنوات أصدديح هلددم تددابعي وعندددها أتددى للدديالد ميعددو  رمسددي مددن تلددك الدولددة يدددعى 

 ، بعد تسع سني من وصوله حد  كل شيء.(واكون)

 دبر لكل شيء. كان واكون امليعو  هو العقل امل

 (مددراد)وعندددما مت االنقددالب ظددل عكددم بددامسهم متكفيًددا حددىت ال يُقددال "احددتالل"، فجعلددوا مددن 

 ا وديًدا؛ حاكًما صوريًّا فق."!حاكمً 

 ماذا فعلوا بعدها؟ -

 كشفت الشياطي وووهها املسترتة حتت أقنعة الرباءة..  -

 وودنا كل شيء  يف اليالد غريًيا.. يف إحد  الليايل أعلنوا ثورهم وسرقتهم، استيقظنا ف   
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وودنا ويًشا ُمنظًما يستقر يف العاصمة، دخل كله القر ، سيطروا على كل شديء يف الديالد    
 بالقوة.

 أمل يكن لنا ويش عمينا؟!  -

بلى.. كان لنا بدالطيع، لكدنهم خططدوا طدوياًل، وعملدوا علدى إسدقاو القصدر امللكدي قيدل كدل  -
لعاصدددمة،  أمدددا الضدددربة القاتلدددة  فكاندددت.. شمدددراد  قائدددد اجلددديش الدددذي شددديء، مث سددديطروا علدددى ا

 خاننا وباع اليالد من أول حفنة من الوعود أخذها منهم!

 ومل يكن يتوقع أحد أن الغدر قد يأ  ممن فتحنا هلم األبواب.

 وماذا فعل الناس؟ -

هدا رايدات الددفاع عدن غضيوا غضًيا شدديًدا يف العاصدمة وبداقي القدر  الدل سدليوها.. َعلَدت  في -
الوطن، واشتعلت ثورات عدة يف كدل املددن وعاونندا إخوانندا مدن الديالد اجملداورة، وكدان ليلددتنا يف 
 الثدددددددددددددددددددددورة حكايدددددددددددددددددددددات، عليدددددددددددددددددددددك أن تتأكدددددددددددددددددددددد أن والددددددددددددددددددددددك بطدددددددددددددددددددددلن يدددددددددددددددددددددا عمدددددددددددددددددددددار!

 تريديين أن أكون مثله؟إذن ملاذا ال  -

 فصرخت بشدة:

 ا، حرام عليك!فكرة فقدك أيضً  -حىت-ألين ال أستطيع، ال أحتمل  -

 جلس عمار علك سريرة  وض    يه إىل بعضاما وأخذ يهظر إىل األرض مدًة  ث  دال:

  ختربيين من قيل؟!ملاذا يا أمي ملَ  -

 !يومها يووعين احلديك يا ولدي، وإصابتك قد أيقظت النظرة الل رأيُتها يف عيين أبيك -
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 احكي يل. -

 .عدين أواًل  -

اب ولددن أسددتطيع أن أفعددل شدديًئا اآلن، لكددن لددِك أن ختربيددين مددا دعددي الوعددد اآلن؛ فأنددا مصدد -
 حد ؟

*** 

بالزمن أعداًما تتوذ ر تلوك اللحظوة الويت مل      ا تجدار  بعيدن  امعة  أغمضتاا ث  ع لستج

 ث  سر ت القصة لدلدها اْلُمَتَشد ِق: تهساا

روددال مددن رفددض دخددل أبددوك ليلتهددا ليكددربين مبددا حددد  يف العاصددمة مددن انقددالب، ومبددا قددررل ال -
 للوضع، حىت وإن كلفهم ذلك أرواحهم، مث أطلعين على القرار الذي اختذول يف القتال..

 ومنندددددددددا يف هدددددددددذل الليلدددددددددة نومتندددددددددا األخدددددددددرية، مل أكددددددددددن أعلدددددددددم حينهدددددددددا مدددددددددا الدددددددددذي سدددددددددديجري!
 .يف صياِح اليوِم التايل، استيقظ وودعين مث ذهب

  لكهاوا عزموت علوك    جديد فبكتك رأت املشاد أمام عيهاا من   أتأيقظ احلديث ذا رتاا

 ما  ار  لعله يعدها مبا تريد.  أن ختي   لَّ

 ث  أعا ت  ل ما  ار..

"اآلن يددا أم عمددار سددأذهب، رمبددا يكددون ذلددك آخددر أحاديثنددا، اعلمددي أن احلددب الددذي منددا يف  -
 قلدديب لددك، ال ميزقدده اليعددد، وال يتكطددال الددزمن؛ عمددرل دائددم إىل األبددد، ومكاندده سددييقى وددزًءا مددن
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روحدددي، فقددد. األوسددداد تدددذهب، لكدددن األرواح حتيدددا باحلدددب، حدددب هلل والدددوطن والددددين، وحدددب 
 احلييب حليييته وزء منها".

 .ايَاَتَهْجَو َةَرْمتسقت ُأ ته والدمدعابأج

 ال تقل ذلك يا ياسر، ستعود إن شاء اهلل. -

لاا له يف ذلوك  ن تكمأث  أعا ها عمار من تلك الذ رى طالًبا مهاا أن تكمل  لكهاا مل تستطع 

 الددت فقالت له:

 كان يشتا  إليَك قيل الذهاب يا عمار، كأنهه يسمع مقالتك اآلن.  -

 حقًّا! -

  أن الذ رى أعيتاا ث  دالت: صمتت دلياًل

نعددم، سدددأكمل لددك القصدددة يف وقددت آخدددر؛ عليددك أن تسدددرتيح اآلن ألن ِوراَحددَك مل ُتشدددفى  -
 بعد.

 حسًنا. -

 ام.جلست معه علك سرير   أتك ن

ه الهائ  وتتوذ ر موا جورى  وتتوأمل  بوال صودت وال  وكدى         تتأمل وجَا يف غرفته؛ ْتلََّظ   

 تشتاق إليه بعد  ل هذا الددت الذي مر  ولكن ال يه عاا الشدق.

*** 
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هدل يف الددار اوا  مسعوت البواب يطورق موع الهوداى: "      بيهما مسية َّلوس يف أريتاوا وأمل     
 ."؟أحد

ملدرسة  اًرا بسب  إصابة عموار  ذهبوت ل وتح البواب فدجودت       انت تغيبت عن عملاا يف ا

 أمني وأمه عائشة:

 كيف حال عمار يا خالل؟   -

 احلمد هلل يا أمي، خبري. -

 .-إن شاء اهلل-حسًنا سأترك أمي وأعود مساًء؛ آخذها  -

 ال تتأخر عليه يا أمي. -

 حاضر يا أمي. -

 :ل أن يذه ها ته  فأتاها دبف نظرت مسية إليه

 اذا هناك يا خالة؟م -

 عدين أال حعل عمار يذهب جمدًدا. -

 عمار لن يقيل.سأحاول يا خالل، لكنه  -

 عدين أنك ستحاول. -

 إن شاء اهلل. -

 بعدما رأل جلست أم أمني مع مسية  ث  دالت:
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 لقد طرقنا الياب طويال يا مسية؟أين كنِت،  -

 ؛ مل أمسع، تفضلي.عذرا يا عائشة -

 مسية وحال عمار؟ ك يا كيف حال  -

 احلمد هلل خبري. -

 مايل أراِك حزينة اليوم؟  -

 فق. قلقة على عمار. ال شيء.. -

 هل ور  شيء؟ -

 _استيقظ وحدثته يف األمر حىت يكف، لكنه مل يعدين بشيء.

 كذلك أمي، يَأ ََب أن  أطلَب منه هذا.  -

أنددا.. أنددا خائفددة، الددذكر  تددأكلين يددا  لقددد ُفصِّددَد اجلُددرُح الددذي أردتُدده أن يندددمل طددول عمددري، -
 عائشة، والشو  حُمر . 

ال بدددددأس عليدددددك.. ال بدددددأس، لقدددددد أذاعدددددوا اليدددددوم أَّندددددم سيسدددددتجييون للمطالدددددب الدددددل قيلدددددت،  -
 وسيحررون بعض األسر  قرييا.

 مل أعد أث  هبم. -

 ورد إليك زووك وحفظ إليك ولدك. فَدرهَج اهللُ كربك -

 آمَي.. آمي.  -
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أتك أ ر اموا املغورب وانتاوك اليودم  أيهاوا عوا  أموني          سامران يف أمدر  تكتا تتث  أخذ

 ألخذ أمه وو عا مسية.

  وأخوذت تهظور إلياوا    صعدت إىل عمار فدجدته ما مال نائًما  أخرجت صدرة حل ول مفافاوا  

   ..وتبكت  دًدا

عن ولودها  عهاا و األمَل َ ذِهوتدعد اهلل أن ي رج الكرب وُي  ث  أمسكت املصح  وأخذت تقرأ

 ووطهاا.

 جاى الليل ومل يستيقظ عمار  فذهبت إىل غرفتاا ونامت.

*** 

  لكن ا و دًبا من احللي  يشربه  أعطته خبًزر  ذهبْت إليهيف صبا, اليدم التالت استيقظ عما

 عمار سأهلا مبا رة:

 كيف كان أيب يشتا  إيل؟  -

لوت أن خترجوه مون ر وام       أاويه تبحث فيه عن والد  الذي تشوتاق إليوه  ونظرت إل صمتت

 الزمان واألمل:

اعتين بعمدار، قدويل لده أين أحيده حيًّدا مجًّدا، وقدويل لده أن يسداحمين  قال يل أبوك: يف ذلك اليوم،-
 ألين مل أعد جبانيه. 

 َعلََّق عمار بسرعة علك  الماا:
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 وأنا أحيك يا أيب. -

 ث  أ ملت:

ب بدداك  َيُشددق ه األملُ، كددان ذاهيًددا إىل إحددد  خددرج والدددك وأنددا أَُودُِّعددُه بوودده صددابر، ولكددن بقلدد -
الييدوت الدل قدرروا االوتمدداع فيهدا، كدان بعيدًدا حددىت ال تدرال العيدون، وكدان يوًمددا أُعلندت فيده بدايددُة 

 احلرب الل مل تنهي، ولن تنتهي أبًدا حىت يعود الوطن.

ساء، تفاوأندا بسدماع ومل يعد كما كان يعود كل يوم، تأخر الوقت وازداد قلقي، وعندما حله امل
أصوات بعض طلقات الرصاص فتدووهَس اجلميدع منهدا وخروندا إىل الش درُفات ندر ، فكدان الغيدار 

 احلركة، فال تر  العيون أي شيء! يتطاير من شدة

مث احهددوا اورة  اجملوو مث عرفنددا بعددد ذلددك أن الروددال قددد حتركددوا، وطددردوا اجلنددود مددن بعددض القددر 

 .(الار) رو مدينة

ا هرولددددت قددددوات داعمددددة للعدددددو، فرتاوددددع الروددددال، واحتدددددم القتددددال بددددي الطددددائفتي حددددىت عنددددده
 خَتَضهَيِت الرتبة بالدماء.

بعدها بفرتة عاد ياسر، أخربين أن اجلنود قد كثر عددهم وحمعوا حوهلم، ومل يكن معهم سدو  
نددة، فلددم جيدددوا مددا بعددض اليندداد  القليلددة واألسددلحة الددل سددليوها مددن اجلنددود الددذين كددانوا يف املدي

 يردوا به العدو، ففر من استطاع الفرار.

 َأَحَدَ  ذلك كله؟  -
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-مات من ُكتيت  له الشهادُة، وُأسر مدن الرودال َمدن ُأِسدَر، َوفدره إىل بيتده ، وقد نعم يا ولدي -
 من فر. -متكفًيا

 استطاع والدك أن يفر يومها، ال خوفًا؛ ولكن ما عاد هناك ما يستطيعون فعله.

  حينمدددا ظهدددرت اليطولدددة الار) اء إىل الييدددت يف ودددوف الليدددل، وقدددال يل مدددا حدددد  يف قريدددةوددد

والفدددداء حبددد ، فقدددد استأسدددد الرودددال هنددداك، وتوالدددت التضدددحيات الدددل حُتكدددى فقددد. يف قصدددص 
األسدداطري، ولكددن كعددادة احلددروب، الكثددرة أقددو  مددن الشددجاعة، فقددد حددد  بعدددها مددا ال ُعمددُد 

 عقيال!

 ماذا حد ؟ -

َقضهت  كتييدة مدربدة بكامدل عددها علديهم كمدا يَددند قهُض الدذئُب علدى فريسدته املصدابة، أخدذوا اند   -
 !يضربون.. واءوا من كل االحاهات، أحاطوا هبم فلم يكن هلم مفر

حكددى يل مددا حددد  واحلددزن يعصددر قليدده حددىت كددادت دموعدده أن تفدديض، وأنددا مل أرل قدد. يف مثددل 
 حزنه يومها.

الفجددر، وودددنا جمموعددة مددن اجلنددود ودداءوا إىل عدددة بيددوت يف مدددينتنا، قددد  مث يف َّنايددة الليددل قيددل 
َدله عليدددده بعددددض مددددن ايونددددة الددددذين صدددددقوهم وكددددانوا يكرهددددون امللددددك ملعاقيتدددده مددددن قيددددل علددددى 
ودددرائمهم، وددداء أحددددهم وهدددم خلفددده مددددوجي بسدددالحهم وكسدددروا األبدددواب، وأخدددذول يف يدددوم  

 كئيب ال يُنسى.
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 ات عمار وأمه  ما مل حيد  من دبل  أصبحت أجسوا هما دطًعو   انت الدمدع تهساب من عيَه

 من األمل ومل يستطيعا الصمت.  

 كمل:اا من جديد وعا ت ُتَتعني  استجمعت مسية ددَّبعدما هدأت األ

ُهزم املناضلون؛ بسيب خدذالن الديعض هلدم؛ مل ينصدرهم ودار وال حليدف؛ كلهدم بداعوا أرحمل  -
  شيء إال ايوف واألموال واييانة!السالم وايريات، من أول ماذا؟.. ال

وهكذا أخذوا األراضي وعاثوا فيها فساًدا، كل رول كان ُ يُل إليه أن يعرتحمل، أو يضدع واحدًدا 
مددن أولئددك اجملددرمي امسدده هلددم، كددان يُهددان وكأندده مددواطن ال حدد  لدده يف حيدداة وال يف كرامددة وال أي 

 شيء..

وحدددو  قدددد َسدددلهت  خمالَِيهدددا لتأكدددل يف حلدددوم الدددرِ   ال ضدددري عنددددهم أن يقتلدددوا األبريددداء، وكدددأَّنم -
 الذي مل يوشك أن يقيل على احلياة. 

 ملاذا يفعلون كل هذا.. ملاذا؟!، أليسوا بشرًا؟ -

هددددذا مَس ددددُت املفسدددددين، يكرهددددون احليدددداة لغددددريهم، مسددددتيدون يف حكمهددددم، ال يشدددديعون مددددن  -
 ِضعاف! لى أرحمل سليوها من ُعزهل  السرقة،  فحياهم هنا قامت ع

كدددون، فأخدددذ وندددودهم يضدددربون فرضدددوا الضدددرائب علدددى الشدددعب، سدددليوا مدددن النددداس كدددل مدددا ميل
ويكسددروَّنا، يهينددون أصددحاب الدددور ويسددليون كددل مددا يريدددون، األمددواَل والنسدداَء، فكددم  األبددواب

مددن امددرأة عفيفددة كانددت تسددري لتقضددي حاواهددا وتيتدداع بعددض اليضددائع فددإذا بددالكالب ينقضددون 
عفتهددا، والدددموع علددى ووههددا تعلددن الووددع واحلسددرة، والصددران يعلددو فُيسددمع كددله عليهددا، يسددرقوا 
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شددديء  يف الددددنيا، إال آذاََّندددم، ويهتدددز هلدددا كدددل ويدددال األرحمل، ولكدددن ال هتدددز قلدددوهبم، أخدددذوا مدددن 
 بالدنا كله مجيل  يا ولدي.

 حتت أنقاحمل املياين وذرات الرتاب!كل هذا الووع مدفون 

 ا أمي؟أمل ُيكمل أحد الطري  ي -

 بالطيع أكملنا.. -

يف كدددددلِّ عدددددام بعدددددض االنتفاضدددددات كاندددددت حتدددددد ، فتقابدددددل بدددددالقمع الشدددددديد، بالقتدددددل واأَلسدددددر 
خرودت عهودما   والتعذيب، فكم أبادوا ُقر  عن بكدرة أبيهدا، وأكثرهدا بشداعة تلدك الدل حددثت

  .(ُكرمة) قرية

 ماذا حد  هناك؟ -

يون حبقوقهم فق. يف حياة كرمية ال أذ  فيهدا، بعدما أعلنوا فعلتهم بعامي، خرج أهلها يطال -
فقد ازداد بطش اجلنود فيها، وتكاليت وحشيتهم وطالت براثنهم وبرزت أنياهبم، فكان عقداهبم 
ألهلهددا الددذين طليددوا بعًضددا مددن الرمحددة فقدد.، أن أوقفددت النسدداء يشدداهدن كددله روددل  قددد أمسددكول 

 يهانون، مث مل يكتفوا بذلك..  يف تلك االنتفاضة اليسيطة وهم مكيلون يف األصفاد

بددل حفددروا خندددقًا، أو قُددل قددربًا كيددريًا، وأوقفددوا الروددال وضددربوهم ضددربة روددل واحددد أمددام نسددائهم 
العرايا، فمات كل  رول يف القرية، وبعدها وضعوا زوواهم علديهم أحيداء وأحرقدوا كدل مدن فيهدا، 

ظهددر عالمددات الدديغض هلددم، فهددو العِددربة حيًّددا وميتًددا، وأخددذوا أطفدداهلم عييددًدا هلددم، وَمددن رفددض وأ
 لليقية..
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يُعددذُب حددىت املددوت، يضددربونه حددىت يُنددزَُع ولددُدل مددن وسدددل، ويصددليونه ميتًددا  حددىت تأكددل الغربددان 
 من وسدل الصغري!

 

 ما هذل املكلوقات، من أي طينة  ُخلقت؟! -

دددا للطيدددوِر اجل - ميلدددة، واآلن ال نددددري يدددا ولددددي واهلل!، كلمدددا تدددذكرت كيدددف كاندددت بالدندددا ُعشًّ
أصدديحت بيتًددا كيددريًا للغربددان الددل تددنهش يف اجلثددك، فددال حددد قطعددة مددن األرحمل إال وفيهددا وثددك 

 منتشرة!

حتولت بالدندا مدن وندة، لديس فقد. بطييعتهدا ومواردهدا، ولكدن بتسداحمها والسدالم املنتشدر فيهدا، 
الُذ ملجدًأ، أصديحت إىل نار تأكدل كدله مدن يدأ  إليهدا، فدره مدن اسدتطاع منهدا أن يفدر، أصديح املد

 ر السماء!طيو  -حىت-اجلنة نارًا حتر  

 ماذا حد  بعد كل ذلك يا أمي؟  -

 بعد ذلك..  -

حصهددددنوا مدددددينتهم بأسددددلحة كثددددرية، يف ذلددددك الوقددددت مل تكددددن األسددددلحة منتشددددرة وال املعدددددات    
يددة، والسدديارات، كددان كددل شدديء بدددائي الصددنع، ولكددنهم قددد حصددنوا العاصددمة بأسددوار وأبددراج مراق

 قوية، بل وحصلوا على عدة طائرات.عليها أضواء 

كددان أمددرًا غرييًددا يددا ولدددي، كددان كددل شدديء متدداح لددديهم، مل نعلددم حينهددا كيددف وصددلوا إىل هددذل 
يف  املووددوداملعدددات ورددن حددىت ال منلددك وسددائَل للتواصددل غددري الرسددائل الربيديددة، وذلددك اهلدداتف 

 منزل واحد بكل قرية!
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 وكل ما فعلول ألول قتل امللك. (أسيك) مر امليعو  ودولةلكن فيما بعد اكتشفنا أ

 آل  من الووع! -

اآلن يا عمار عليك أن تعدين، باهلل عليك.. ال أستطيع أن أحتمل كل هدذا جمددًدا، سدأكون  -
 وحدي!

أندا أكددرل هددسالء الطغدداة.. كلمددة الكددرل ال تكفددي ألن ختدرج مددا أشددعر بدده، مددا زال ذلددك املشددهد  -
ليلة، كل يدوم أكدرب فيده يكدرب معدي حقددي، ورغيدل يف االنتقدام مدن هدسالء الظلمدة يأتيين يف كل 

 الغادرين، ال أستطيع أن أمنع النار من التأوج يف صدري..

 كلنددددددددددا نكددددددددددرههم يددددددددددا ولدددددددددددي، ويوًمددددددددددا مددددددددددا سدددددددددديأ  ايددددددددددالص، ولكددددددددددن عدددددددددددين فقدددددددددد..  -
 سأسدددددددددعى دوًمدددددددددا أن أكدددددددددون مثدددددددددل أيب، ولدددددددددن أخشدددددددددى أبدددددددددًدا مدددددددددن الددددددددددفاع عدددددددددن احلددددددددد . -
 ك مل يرد ذلك.كن أبال -

 ماذا أراد؟ -

 أرادك أن تكون طييًيا يفتكر به! -

هل علمَت اآلن ملاذا أطلب منك أن تعددين بدأاله تعدوَد، أندا أريدد ذلدك أكثدر كدل هدذا، لكدين  -
 ال أستطيع.. عليك أن تفهم.

 ث   ررتاا بصدت خافت:

 ال أستطيع.. -



53 
 

ا وغلبت  مدعاوا املهاسوبة بر وان غضوبة     صمت عمار وهلة  وفكر فيما دالت أمه  أ  ق عليا

 فقال:  املتأجج

 أعدك يا أمي، أعدك.. -

******* 
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(4) 

 ِاء  ـق  ـلِ و   اق  ر  ــف 

   

  األرُض نشأ عمار يف أسرة بسيطة   انت أياتاا مثالية  إىل أن انقلو  األمول  وُسولبتِ      

   وختللاا ال سا  والظل  وال قد.

الدسامة ما جيعل أثرة طيًبا علك  ل عوني  بشوعر  األملوس وبشورته الهضورة        ط ل له من   

 ا يف  راسته.وفدق ذلك  ان أا  الذ اى  ثري السؤال مت دًد

فأصوبح حيمول يف صودر       ضادت احلياة علك ط دلته وأأالمه بعدما أود  لدالود  ياسور      

 ر أتك أتعبته. رًها ورغبة يف الثأر يؤججاا العجز  و ت تلك الرغبة مع عما

 يعد انه. (عائشة)ووالدته  (أمني)بعدما أفاق عمار بأسبدع وأصبح صحيًحا معافك  جاى  

 جلسدا مجيًعا يتسامرون  وتطرق احلديث إىل األسرى وأوضاعا   ث  دالت عائشة لسمية:

 أولئك هم فكر األمة بثياهم رغم الصعاب. -

لل خور باو      وأنا  أبطوال  أو أناو  مصودرٌ   ى  ان عمار  لما مسع أأًدا يتحد  عن اأُلساَر

   لكهه هذ  املرة دال بصدت عاٍل:ه يف ن سه  أزَنحيزن ويكُت

 ملاذا ير  اليعض أن األسر فكر وعزة؟!،... -
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رمبدا هدو كدذلك، ولكنده علدى األهدل وودع ومدرارة حدىت وإن أظهدروا ولددهم!، اأَلسدر َأسددُرهم،    
  حال اليعيد جيعله أشد وأقسى.الووع ووعهم، بل ورمبا شعورهم بالتقصري

 ه  ولكن مل يعلق أأد.  أتك والدُتتعج  اجلميع من هذ  املشاعر اليت أظارها عمار

 دق عمار ألبيه اتقواً ا  ذلوك الرجول الوذي مل يور  ومل حيصول        ناَر هذ  الكلماُت أ علْت   

 متعلاًل جبرأه. ليهام دلياًل ؛علك ط دلته معه  بادت األط ال  استأذن ودال إنه سيصعد

*** 

ه  واستلقك علك سرير  وأاول أن يتذ ر أبا   أاول أن حي ر يف املاضت أتوك   خل غرفَت   

  يصل إال للحظات دصرية سعيدة..يصل إىل ذ رى يف داع رأسه يرا  فياا  لكهه مل

 حيملوه بوني يديوه ويقذفوه إىل السوماى  فيشوعر عهودها أنوه عصو در         أبود   هدما  ان َتَذ ًَّر ع   

أن له يف احليواة أصون    جبهاأني  يطري باما بال خدف  ويلتقطه حبهانه املمتد الذي يشعر 

 يه ويشعر أنه فارس مغدار.له  ةتط ًةدَبُ ملا جعل ظار  َر  أبا  تذ ر. مهيع.

ابتس  عمار وهد يهظر إىل سق  غرفته   انت ابتسامة معلقة بش ا  مغلقة تعلدهوا عوني المعوة    

 خترج   أناا بني السعا ة واحلزن!ومل  من  معة دابعة باا

تذ ر يف هذ  اللحظة الشيخ عزيز وهد يتحد  إليه يف املسوجد وحيتضوهه  أنوه أبود   وتوذ ر      

تلك املرة اليت حتد  فياا عن  ور اآلباى َّا  أبهائا  من و  ومعاملة طيبة  وخرجت صدرة 

 :ل تلك الكلمة اليت ما نساهايقد الشيخ أمام عيهه  اليت  دهت الدمعة املشاد أماماا  وهد
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"وهكددذا اآلبدداء ينحتددون يف عقددول أطفدداهلم، ففددي كددل كلمددة يلقوَّنددا أثددر يف شكصدديتهم، َوَمددن  يف 
 تلك احلياة مل يكن أبول بطله الذي أراَد أن ُيصيَح مثله؟!"!

 يل يسرق فيه حلظة مع طي  أبيه.ث  نام عمار آماًل يف أل  مج

*** 

ا يف ا  وًمو لبطله  برغ  البعود الوذي طوال  إال أنوه  وان أاضورً      هكذا عاش عمار يف أهني    

فروأه  انت جزًىا من روأه  و لماتوه علوك    َدطُّ؛تغا ر   دلبه  وصدرته املبتسمة يف جيبه مل

مل تغا ر أذنه دط   دق عمار ألبيه دد غل   ل  عدر  أأالمه  انت بقربوه    (مسية)لسان 

 ما أرا  أن يصحد مهاا! مه اليتويقظته مل تكن إال ذ رى ألأال

ذنه و روأه  اختلطت بكول  يف أ ْتَقِلصارت  لمات ياسر لدلد  ندر عيهه  ال يرى إال باا  َع

 أهايا ..

سه عاًدا أن حيقق هذا ألجول  أخذ علك ن  ..عهدما أخيته أمه أنه متهك أن يرى صبيه طبيًبا

 أبيه.

 ق ذلك.ه  مل يدخر أي جاد أتك حيقق عمار يف  راستوبذلك ت دَّ

وبرغ  حماوالت عمار يف سوردة حلظوات طيبوة  إال أن حلظوة االعتقوال  انوت هوت الصودرة         

 ت عمار املهكسرة!املالممة لعيَه
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نظرة أبيه البائسة  خدفه علك ط له وموجته احلبيبة  علوك صوغر     ..يه دطمل تغ  عن ناظَر

 رأي  ل ذلك يف عني أبيه.

 ه والودطن  وحتقيوق ألو  أبيوه.    يو طغواة وحتريور أب   ي عمار و يت معه غايتان  الثأر من ال

 ه مسية  فقد  انت أياته..مُّا ُأأمَّ

موات احلوزن  وسوهد      ُلُظ َطَسو اجلحي   جناته من بني بوراثن الضويق  وفرأتوه وَ    َطْسجهته َو

وما    وطبه  رغ  خمال تاا له يف نضاله  إال أنه  ان يعل  أناا حمقة يف  ل موا تطلو   ملوا    

 يع أن يتذوق مرارة ال قد جمدً ا.دلباا  ان يتأمل  ال يستط ي عل  أن 

 لكل ه   يداها عهدما تالمس جسد  فياا األمان  أديثاا أمتوع مون آالف    ان أضهاا   اًى

 القصص.

 ه  جعلوتْ ه أتوك أتقَهو  ه أروَفو يف صغر  علمْت ه القرآَن  أهدْتواألمانِة علك الصدِق اعماًر بَّْتَر

 ا للمسجد.مهه رفيًق

 ب ضلاا دائلة: ُ ُر َِّذت  ل صالة ُتف 

ي يََرللَرأ  " :-صددلى اهلل عليدده وسددلم-يددا ولدددي.. ِعددش  هلل، وتددذكر دوًمددا قددوَل حيييددك  - ِي  َمثَلل ا ا

ظٌ َلا  ،الراَرأ نَ  َو َحاف  َرة   َمعَ  َوها َفَرة  الك َرام  الََبَ  "السي

 ا..  راسة جمدً أتك خيرجا إىل الد ؛(أمني)يف الصبا, التالت  جاى  

 طرق باب املهزل:

 كيف حالك يا أمي؟  -
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 خبري يا خالل، واحلمد هلل. -

 ادخل يا أمي، عمار يرتدي مالبسه فق.. -

 شكرًا لك يا خالة. -

 تقبل صاأبه  ث  اأتضهه ودال له:جاى عمار واس

 شكرًا لك يا أمي. -

  ، أهذا بيننا؟!؟!َعاَلَم الشكُر يا فىت -

 ين   أوراق الشجرة  مت ردات ولكن جذورها واأدة.َدانا  األَخث  خرجا  إىل املدرسة   

 ا يسريان دال عمار علك أني غ لة:وهم

 كم أشتا  إليه يا أمي!  -

 سيعود والدك يا عمار رمبا قريًيا. -

 .كلي ثقة يف ريب أنه لن  ذلنا أبًدا  -

 وأخرَج عمار صدرة والد  ودبلاا..

  َدطُّمن بسمته اليت مل ختت ت  َ ْت ِهمَُّته  َووههْت عزةته انت  لماته تدفعه  وًما  لما َضُع

 "سيظل رأسك مرفوًعا يا أيب، وامُسك َرنهانًا، بطوالته ُتسمُع يف كلِّ أرحمل".نظر إلياا ودال: 

*** 
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 : (عائشة)ودالت  دلياًل تتحدثانعائشة  جلستا بخرجت مسية إىل عملاا والتقت ههاك 

 كيف حالك وحال عمار؟   -
 لقد وعدين أاله  رج، لكين خائفة يا عائشة. -
م  للعييد. -  ال ختايف؛ سيحفظه اهلل، لقد عانيِت كثريًا يف تربيِته وحدك، وما اهلل بظاله
 اللهم ارزقنا الثيات والصرب على كل ما جنهل سييه. -
 زادِك اهللُ ثقًة ويقيًنا. -

لردة دلباا معا  وأسون   ؛ا  ديًدااا أبًّألط ال   اندا حيبدنلتدريس الإىل  (مسية) ث  ذهبْت

 معاملتاا هل .

 ا ت إىل بيتاا دبل أن يعد  عمار.العمل وع انتات من

 خل عمار مهزله وألقك السالم علك والدته  بعدما جلس واسرتا, ذهبوت والدتوه وأعودت لوه     

 دائلة:الطعام ث  جلسا علك املائدة يأ الن  سألته 

 كيف كان اليوم يا عمار؟   -

 ال وديد، أَّنينا املدرسة وذهينا إىل املسجد، مث مشينا قلياًل وُعدنا. -

 حفظك اهلل يا ولدي. -

*** 
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  فورأى  ِهاِتو يَقَرأناك عمار طعامه ث  ذه  إىل غرفته  وجلس ليذا ر باجتاوا   نظور إىل وُ     

 فياا صدرة اجلهد  اليدم أمام عيهه  ذ رتوه بأبيوه  وبواجملزرة الويت أودثت يودم إصوابته..       

 :ه من عيهه داًرا و ارت يف رأسه ذ رياته املؤملة من جديد ودال يف ن سهفرَّت  مدُع

"إن كانددددت حكايددددات األسددددر  واملظلددددومي هكددددذا تدددددمي قلينددددا وحتفددددز دمعنددددا  ملددددا فيهددددا مددددن أمل 
  ".وخوف، فيا تُر  كيف أيب؟!.. كيف عيا يف تلك الغياهب وحيًدا؟!

"اللهدم ُكدن  أليب معينًدا ونصدريًا، : ٍلَجو ل  عداته  ودوال يف وَ ه الذي حيما   َّوود  مبتااًل رافًع
  ."!َوُردهُل إلينا ردًّا مجيالً 

   ع دائاًل:وأر ف يف أدار  مع ن سه نادًما علك العامل والدضع والداد

"قليب الدذي محلتده ضدلوعي، كدان قليًدا شديًكا كيدريًا يف وسدد شداب صدغري، كدم أكدرل هدذا العدامل 
ا ندداقم عليدده، وعلددى هددذا الظددامل الددذي عكمنددا ومعاونيدده، ولكددن ملدداذا يتجاهلنددا الكدداذب، أنددا حقًّدد

العددامل رغددم علمدده بأننددا علددى حدد ؟!.. نسددمع خطدديهم يف املددذياع ونقددرأ شددعاراهم يف الصددحف، 
 ."!ولكننا ال نر  منهم هنا إال رب. حيل املشنقة لكل من قال "حرية"

*** 

 

 ا علك سرير .س  صلك وعا  إىل غرفته مستلقًيلَّ علك أالته هذ  أتك غربت الشمَظ   

 مل السماى والهجدم ودال يف ن سه:مل يستطع الهدم  فقام يهظر من الهافذة ليتأ
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"مددددا هددددذل النجددددوم!، أليسددددت أرواًحددددا َصددددِعدت إىل اجلِندددداِن ولكددددنه أثَرهددددا الطيددددب بقددددي لينددددري لنددددا 
 !"؟!الطري 

ميوة يف خارطوة العوامل  املهظموات والرؤسواى       أخذ يتأمل الدنيا  لاا من أدله  البلودان املرتا 

 هد أا ما . ولكن ما  غل ن سه أ ثر من  ل  تٍى

 :ظل يتساىل يف ن سه 

 "ملاذا فعل هذا يف بالِدنا؟!.. ملاذا َرِغَب يف أخذها واحتالهلا؟!.. 

ملي، يا ِلُقيِح الشياطي الل تعوهدت على السرقة، حياها كمكالب ترتكها لتنقض هبا علدى املسدا
سددارقًة أحددالَم أطفاهلددا، قاتلددًة آمدداَل أهلهددا، وإن اعددرتحمل أحددد فلدديس لدده عندددها إال األسددر الددذي 
 ميددددددددددز  يف حنايددددددددددا الصدددددددددددور، لدددددددددديس يف حيدددددددددداة األسددددددددددري وحدددددددددددل، ولكددددددددددن يف قلددددددددددب أهلدددددددددده.
زووتدده املسددكينة الددل مددا ليثددت  َأِن اعتددادت  عليدده، وطفلدده الددذي ُولِددَد فلددم يددرل، أو يف أمدده الددل مددا 

 ن فرحت بولدها، حىت ماتت كمًدا عليه.ليثت أ

فما ذنب كلِّ هسالء أن يعيشدوا يف ذلدك األمل؟!، ويدا تُدر  إن كدانوا َوُهدم أحدرارًا يعدانون مدن كدلِّ 
 هذل األوواع، فيا تُر  فيَما يفكر األسري؟!

ريقدت أيف حياته؟.. أيف أهلده؟، أم يف وطنده املسدلوب الدذي خَتَضهدَب ترابُده مدن كثدرة الددماء الدل أُ 
 عليه؟!..

ملددداذا يدددأَب جِلَنهدددِة األرحمل إاله أن تكدددوَن ندددارًا علدددى أهِلهدددا، مل؟!.. ال لشددديء  إال إلشدددياع رغيتددده يف 
 امللك!، حىت وإن كانت على أرواح األبرياء، ومستقيل األطفال، وأشالء الروال!..
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ودد لده قد. ووابًدا  يدُدث ِلُج ويا تُر .. أين هو العدامل الدذي يَددهعي املثاليدة، سدسايل الددائم الدذي مل أ
 صدري، أين يا تر ؟!..

 أمل نسمع يف كلِّ يوم عن املنظمات الل حُتَلُِّ  شعاراها كعنقاَء تراها كل  العيون إن رفرفت؟!.. 

ولكنهددا أسددطورة علددى مددا ييدددو، وال مكددان ل,سدداطري يف عددامل احلقيقددة، احلقيقددة منهددا أوهددام أو 
 حكايات ل,طفال..

ن مصدددونة، وحقدددو  الطفدددِل حمفوظدددة، والنسددداء واملستضدددعفي و.. و... كثدددرية هدددي حقدددو  احليدددوا
 الكلمات، ولكن أليست كلها أكاذيب يضحكون هبا على شعوهبم؟!.. 

فهددا رددن اآلن َوقَددد  أَقَدددره العددامل كلدده أندده ال حدد  لنددا فيهددا، وأن دفاعنددا عددن نفسددنا قتددل، وقددتلهم لنددا 
 ح !..

احلدد ، كددل  حكامدده حمتلددي، الصددد  فيدده كددذب، واييانددة فيدده  عددامل غطددت فيدده غيددوم الظلددم أشددعة
 أمسى معاين األمانة!..

العددامل واهددل، واجلاهددل عددامل.. هددا أنددا اليددوم سدداِخ.ن علددى كددلِّ الشددعارات الددل يَدددهعوََّنا، أصدديح 
 أملي الطفويل يف غد  أفضل جمرد حلم أمح !..

 ."!امل ميددددددين علددددددى األكاذيددددددبفكلهددددددم كدددددداذبون، بددددددل ورمبددددددا رددددددن أيًضددددددا جمددددددرد أكذوبددددددة يف عدددددد
 

 _الَعَشاَء يا عمار.

 م واحلرية اليت عص ت بعقله.الاآل  خرجه من  ل  هذ  لُيهتساؤالت أمهدطع نداى 
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 .حاضر يا أمي، أنا آت   -

موح احلوزن علوك وجاوه      شاى مع أموه  جلسوا علوك املائودة ودود بودت مال      ذه  ليتهاول الَع

 فالأظت أمه:

 مار، يوًما ما ستفهم؟أرووك ال تغضب مين يا ع -

ددُب حلدداِل الدددنيا!، كيددف يَدددهعي اجلميددع مناصددرة احلقددو ، ومددع ذلددك قَِيلَددوا مددا رددن فيدده  - أَتَدَعجه
 ألعوام؟

ألَّنددا دنيددا!، تَددارًَة ينتصددر احلدد  مددرة، فيجعددل الدددنيا نعيًمددا وِسددلًما رددو اجلنددة، وكثددرين مددا َيُسددوُد  -
 الياطُل.

 ولكن ملاذا ينتصر الياطل؟! -

 ىت مَيِيَز اهللُ ايييَك ِمَن الطهيِِّب.ح -

 ومل كل هذا يا أمي، ألسنا على احل ؟ -

 بلى، ولكنه اجلنَة يا ولدي سلعةن غاليةن. -

 آل  من الدنيا يا أمي! -

هددي كددذلك يددا عمددار، ُفتَددرَب لَِيتهِضددُح مدددن كددان ميشددي وراء مصدداحلِه، فددإذا كددان احلدد  منصدددورًا  -
 مدددن الددددُمفسد، بدددل رمبدددا مل يكدددن هنالدددك ُمفسدددد، وهدددذا ال جيدددب أن عدددد .دائًمدددا، َلَمدددا َعِلمندددا 

 ملاذا؟ -
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ألن اجلندددة ال يددددخلها املدددرء بدددال بدددذل وتضدددحية، واجملتمدددع الفاضدددل ال يكدددون إال فيهدددا، وفيهدددا  -
 فق..

 أليس من املمكن أن رققه بطاعتنا ألوامر اهلل؟! -

سدو  صدوت املصداا واألمدوال، القدوي  العامل يا ولددي حتكمده املاديدات، ال صدوت يعلدو فيده -
 هو من ملك أكثر، وأعطي أكثر..

سياسددداته كاذبدددة، امدددت,ت بايياندددة، واألصدددوات املنتشدددرة فيددده صدددرخات املكلدددومي، ولكدددنه آذاَن  
القوم فيها وقدرن ال َتسدمع أبدًدا إال مدا تريدد، وقلدوهبم حمصدنة بدِدرع  مدن حديدد خدال  مدن املشداعر، 

بصدددكب وصدددوت احلقيقدددة خلدددف هدددذل الضوضددداء خافتًدددا، ال يريددددون أن األصدددوات تعلدددو وتعلدددو 
دَت حزينًدا النتصدار الياطدل، فداعلم أنهدك تسدري  ينصتوا لده، وإن مسعدول حداهلول عدن عمدد، ومدا ُدم 

 يف الطري  الصحيح.

 ولكن يا أمي، اآلالم تزداد والشو  يغليين، أريد والدي، أشتا  إليه يا أمال! -

 ت له:ودال علك جبني ولدها مسحْت

 اصرب يا ولدي، َوَتذهكهر  دوًما َقول اهلل تعاىل:  -

  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  چ 

 يا اهلل! -

 ما كتيه اهلل هو ايري يا ولدي، ثياتنا ورضانا هو ُسلهُمنا للجنة.  -

 ثَديهتَدَنا اهللُ أمام عواصَف الفنت! -



65 
 

ِمل  مسريتك، هذ -  ا هو العام الذي ستحق  فيه حلم أبيك فال تتكاسل  واوتهد .اآلن َأك 

 أعانين اهلل يا أمي، أخشى أن أخذله.  -

 ما عليك إال أن تعمل، والنتيجة على ُمَسيِِّب األسياِب. -

 يسر اهلل علينا كل صعب. -

 حفظك اهلل من كل مكرول يا ولدي، وفرج عنك كل ضي . -

 يدددددددا أمدددددددي كيدددددددف كاندددددددت  حيدددددددا ؟!، أسدددددددأل اهلل أن تكدددددددوناللهدددددددم آمدددددددي، ال أدري لَدددددددواَلِك  -
 زوول مثلك!

 لن حد يا ولدي أبًدا، فأنا فريدة من نوعي. -

األأوزان   داصو ُ صغريها  وابتسما مًعا  بعدما  وا ت ع  ريح دلَ دالتاا ب خر و عابة لعلاا ُت

 أن ت تك بقلبياما.

 أدامِك اهلل يل سنًدا وعونًا يا أمي. -

 .هيا اذهب وذاكر -

 حاضر.. -

*** 
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خَّه القلو  يف  ول  عرودوه     َضو ت  لموات أموه يف دلبوه أمواًل  وَ    خَّدام عمار بعد ذلك  ودد َضو 

 ؛أن يت ودق يف أياتوه  علوك  وغذت به العروق  ل ذرة يف خاليا جسد   فتحرك وعزم بعودها  

 يغريون العامل. ْنمَّآماًل يف أن يكدن ِم

 أمووني: املدرسووة  وبيهمووا همووا يف الطريووق  دووال عا تووه ليووذهبا إىل  (أمووني)يف الصووبا, أتووا  

 عمار، أريد أن أخربك شيء. -

 ماذا هناك؟ -

   على حدود اليالد الشمالية.الغارسنرحل إىل بلدة ش -

  ماذا؟!.. ملاذا يا أمي؟! -

 !  الشار ونصَ  اسأله متعجًبا  فالددت املتبقت علك االمتحانات أصبح أدالت  اًر

هنداك، كمدا أنده مدريض وعتداج إىل أمدن ورعايدة، وهدي القريدة الوحيددة الدل َوَوَد والددي عمداًل  -
 جنت إىل اآلن.

 ومىت ستنتقلون؟  -

 يف الغد إن شاء اهلل، فقد باع والدي الييت، ووهزنا أمتعتنا.  -

 ال أدري ماذا أقول؛ لقد فاوأتين!  -

 .-إن شاء اهلل-سنتقابل يف اجلامعة  -

 سأفتقدك كثريًا. -
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 ذلك يا عمار سأفتقدك.وأنا ك -

 اليوم ستقضيه معي إذن؛ فستكون ليلتنا األخرية إىل أن نلتقي جمدًدا. -

 :ضحك أمني ودال

 بالطيع يا فىت، سأخربهم يف الييت وأعود. -

 حسًنا.. يف انتظارك. -

موا يسوتطيعان  خرجوا يلوادان يف      ال فياوا  ولَّ  َعو وهكذا  انت آخر ليلة لعمار موع أموني  فَ  

 احلديث عن ال تيات  فسأله عمار:  ا من الشباب أبًد حتدثا  ومل ختُل أأا يُثاملديهة  و

 حدثين عن فتاة أحالمك يا أمي؟  -

طاملا أَّنا أحالم، فكم أريدد أن ُيكدرمين اهلل بفتداة  حسدناَء، عيوَّندا زرقداُء، وحافظدًة كتداَب اهلل،  -
 حتب الَيهجة وترتك الكآبة، تطيعين وال تزعجين.

 اختت  ددله بسؤاله:يف ضحك  ديد  وأمل أن خترج له من هت مبثل ص اتاا ودال  ل ذلك 

 وماذا عنك يا عمار، فيما َتر  مجال املرأة؟ -

 ابتس  دائاًل:

 مجاهَلا..؟ -
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أمددا عددن مجاهلددا يددا صددديقي، فلددم يكددن أبددًدا يف شددعر يتددأروح مددع مداعيددة الريدداح لدده، أو عددي     
ضواء القمر، ولكنهه كان يف عقل يتغذ  علدى عيدرِي الكتدب، تلمع كأمواج اليحِر عندما تغازهلا أ

 ووناح من الدين يسمو يب فو  سهام من الفنت!..

هكذا أريدها يا صديقي، مجاهلا يف تلك الروح الكامنة يف قليها، وخاروهدا ال أريددل حلًمدا كمدا 
 إليهدددددا.. يَدددددهعي اجلميددددع، فجمدددددال األوسدددداد يددددذهب، ولكدددددن أريدددددها أن تسددددرين ُكلهَمدددددا نظددددرتُ 

 يف ذلك فق. يا صديقي أر  مجال املرأة.

 ومن أين لك أن تأ  هبا إذن، يف أحالمك! -

 ج :ر َّ عمار يف فخر وُع

 هذا أقل ما عندي بالطيع. -

 حسًنا أيها العظيم، الوقت قد تأخر وجيب أن أعود؛ سفري غًدا. -

 هيها بنا. -

 لبيته..   اأميًه عماٌر َلوَصَأ

بعضواا يف   الصودورَ   وا ت أن ُتصوارَ   ه حبورارةٍ وأمَّو  اعا أميًهار وأمه  وو َّيف الصبا, ذه  عم

 بعض  وعا ا إىل البيت.

عموار واجتاود   ول     مرت األيام بعد ذلك وجاى صبا, أول يدم من أيوام االمتحانوات  ذا ورَ   

 حيقق أل  أبيه. أالَّ رام  إال أنَّ يف دلبه رهبًة تى علك ما ُي

 مله الثقيل دائلة:مزيلة عهه ِأمطمئهة له   أمهدابلته 
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اليددوم يددا ولدددي ستحصددد كددرَة تعيددك، سددتعلم أن كددله قطددرة عددر  سددقطت، كانددت تددروي مددا  -
 ستحصدل اليوم.

 يف قليب رهية يا أمي أال أحق  احللم. -

 اهلل لن  ذلك؛ فقد اوتهدَت، حىت وإن مل تدخل الطب، فوالدك سيكون فكورًا بك.  -

 ادعي يل كثريًا. -

 .-إن شاء اهلل-فدهَقَك اهلل يا ولدي، ستحق  مراَدنا وَ  -

 ان  جلس يهتظر أتك جاىت الدردة..وذه  إىل االمتح

 وبدأ يف القراىة ودال يف ن سه: اهلَل كمَّأمسك بدردة األسئلة   انت لديه رهبة يف أن يقرأ  َس

 "السسال األول.. احلمد هلل أعرفه".

 تدد   وأناك االمتحان علك مجيع األسئلة بال علك اراطمأن دلبه  وبدأ يكمل وجيي  بادتد

 خري.

 لبيت  وعهدها درر أن ُيداع  أمه.سلك طريقه عائًدا إىل ا

عهدما  خل إىل البيت   انت أمه  تهتظر  أناا من  انت ُتموتحن  علوك جبيهاوا العورق  و     

 ري.تدعد له بالتدفيق والتيس

 :ملا رأته دالت يف رهبة ورجاى

 يا ولدي!َبشِّر ين  -
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 عالمات احلزن ودال: هاصطهع عمار علك وجا

 احلمد هلل على كل حال! -

 خ ت أزناا:ولكهاا متاسكت ودالت حماولة أن ُت أزنت

 ال بأس يا ولدي لعله خري، لقد أديَت ما عليك فال حتزن. -

 ولكنه كان صعًيا يا أمي، حرام أن يضيع كل هذا.. -

 الضحك:أن يكمل  ذبه  وان جر من  مل يستطع

 حىت أين أويت كل األسئلة. -

 أيها املشاكس! -

ذاىها مون  ودة الغضو     أو  ذفْتإىل وجاوه  فقود َدو     ود  متجاوةً   دا موةً  ورأي عمار دذي ًة

 وصرخت دائلة:

 ال تعيك معي جمدًدا هبذل الطريقة، أبًدا، هل تسمعين؟ -

 ..َوَدوبَّوَل رأَساا .حاضر.. حاضر يا غالية -

االمتحانات  أول يدم  الرهبة يف البدايوة  مسيوة متحود القلوق مون دلو        ومرت بادت األيام و

أتوك     ويوداعباا أخورى  صغريها فيطمئن  جيي  علك األسوئلة  ويبشور أموه املهتظورة توارةً     

 انتاك.

*** 



71 
 

 وموورت األيووام وانتظوورا الهتيجووة  ويف صووبا, أأوود األيووام  بعوود أسووبدعني جوواى مهوواٍ :       

 ا.. يا آل ياسر.. يا آل ياسر، أبشرو  -

 ماذا هناك؟ -

 الوُمها ي:أجاب 

 لقد ظهرت نتيجة الثانوية، أنت األول يا عمار!  -

 ماذا؟!.. أأنت واد؟! -

 نعم، ميارك عليك يا طييب اليلدة. -

يف هذ  اللحظة مل يكن يستطيع أن يعي عن السعا ة  أخذ املبشر بني ذراعيه  ودبله  سوجد  

 انت ألول مرة ت ر من عيهه فرًأا.ه   مدُع ْترََّفا هلل علك حتقيق احلل   َو كًر

 ضن أمه  والسعا ة يف وجه صا ًأا:وجرى عمار يف أ

 .أمي يا أمي، لقد ظهرت النتائج، أنا األول -

 مجيوول: اناووا وأجابتووه يف أهوو  يأطلقووت األم أصوودات ال رأووة  وفوورت الوودمدع موون عيهَ    

 ميارك يا أيها الطييب، اآلن سيفرح أبوك بك. -

 

عد الهاس يف تلك اللحظة  ولكن ليس له سه  فكو  متهوك أن يكودن مون سوعك      أصبح عمار أس

 لسعا ته معه اآلن  ودال يف ن سه:



72 
 

"قددد كددان حلمددك واآلن حتقدد ، ليتددك معددي يف هددذل اللحظددات يددا أيب، ليتددك معددي فددأر  عينددك 
الددل رأيُتهددا آخددر مددرة مكسددورة، وهددي ترتفددع يف السددماء يف فكددر  وعددزة ، تقددول هددا هددو ولدددي قددد  

 أصيح ممهن  َسُيشار هلم بالينان يف يوم  من األيام".

*** 

ف وت ن وس اليودم مسواًى  بيهموا      ؛ ذلوك اليودم   ياسورَ  اهلل دد هطلت علوك آلِ  ماِتَأو أنَّ َر   

 :حيت لدن ويتقبلدن التاانت من اجلريان  نا ى مهاٍ  آخَر

 يا آل ياسر، يا آل ياسر أبشروا.. -

 ماذا هناك؟ - 

 ر بالعفو عن كثري من األسر ، ووالدكم ياسر ممن أُفرج عنهم!لقد صدر قرا -

 ماذا؟!.. ُاصُدقين القوَل!  -

 واهلل ما أنا بكاذب. -

ت عموار ومل حيورك سوا ًها  رمبوا مورت أموام عيهيوه يف هوذ  اللحظوة ذ ريوات           اتسعت عيَهو 

 . دائَق ه فل  حيرك سا ًها لبضِعه ووجداَنعقَل لَّْتوذ ريات َ 

  علينا!، كل ذلك يف يوم!يا لفضل اهلل -

 نعم بشراك يا عمار ستتلقى بوالدك وتأخذل بدي أحضدانك يف صدياح الغدد، فلتسدتعد للقداء. -
 َبشهَرَك اهللُ باجلنة. -
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 وجرى  د أمه يبشرها من جديد..

 أمي، سنقابل والدي يف الغد. -

 ماذا؟! أصاد ن أنت أم دعابة من دعاباتك؟ -

 أمي. واهلل أتيُت بالصد  يا -

مل يرها عمار دط   انت ابتسامة ختبئاا  مدع  مع ابتسامٍة  ثرًيا  وبكت طدياًلمسية صمتت 

ال ر, ووجه مشرق  غمرتاا مشاعر احل  الذي فقدته طدياًل ضمت ن ساا بذراعياا وأمسكت 

 ا ة مبشواعر نقيوة  وهول ههواك مشواعرُ      ت ياا  وبكت  ط لة؛  ط لة صغرية تبكت من السع

 !َىلقا اى احمل  بعدما ظنََّ أالَّأصدق من لق

 هل صدر قرار بالعفو؟ -

دالت الكلمات وعيدناا ممتلئة بالودمدع  رمبوا فكورت يف تلوك اللحظوات عون األ وداق الويت         

أأردتاا  عن اآلالم اليت حتملتاا  عن البكاى الذي عذباا يودم أخوذو  مون أأضواناا  عون      

 من املشاعر الصا دة!هذ  املتاع  اليت بذلتاا  عن تربيتاا عن  ثري 

والتعو     د َكو باْل  حتملت مشوقة  ول  وتٍى    ياِفًعا! كأتك صار فًت مب ر ها اعماًر ْتبَّ ي  َر

فرأت ألن سهدها أتك  رمبا دد ا تادت إىل يد  اليت مسوحت علوك رأسواا يف تلوك األيوام       

 هت سعيدة أدَّ البكاى!

  . الهللا ينة شنعم يا أمي، وسنستقيله صياح الغد عند السجن يف مد -
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السعا ة عهودما مسعوا    ُرَثأخذت ولدها يف أضهاا وجرت السعا ة يف أجسا هما جمرى الدم  َأ

 اما حبصدل عمار علك املر ز األول.فرأَت -بكثرٍي-الع د  فاق  خَي

أخريًا ستتحول صورتُه الل يف وييب إىل حقيقة واقعية، سأحكي له عن كل شيء  وسديحكي  -
 ي يف حضنك يا أيب..يل، أخريًا سأرمت

 !ولديأخريًا يا  -

*** 

 ث  ذه  عمار إىل الهدم بعدما غا ر اجلميع وبار دا هلموا  وهود علوك سورير  أخوذ ي كور:         

 .."عهدما يشعر املرى أن بعض أقدده عا ت إليه ف ت ذلك سور السوعا ة  فموا هوت السوعا ة؟     

بعود عمول هوت       جهًةٍدَ بعد  بعد تع   راأًة أليست هت تلك اللحظة اليت ترى فياا  رًة

مون   ..ا من األمول اللحظة اليت تتدد  فياا  ل ثانية من ثدانت الزمن  فتح ر يف العقل  عدًر

 من البسمة  من  ل  تى مجيل! ..القدة

 .السعا ة  إأدى هذ  اللحظات املطلقة اليت يتدد  عهدها الزمن  وخيت ت يف مواياها املكان"

أهول األرض يف اجلهوة  فأنسوا      سر  و أنَّه يدم ُغمس فيه أتعُس ان أسعد يدم مر علك  ار يا

 الهعي    لَّ ما مضك من  قاى.

*** 

ا  و أنوه عمور  امول علوك     ؛ طودياًل جودًّ  وجاى الصبا, الذي انتظرا   مرَّ الليل علياما طوديالً 

 وت الغود   ف ؛تا   ل األيام اليت ا تادا فياا لياسر ولَّا سيصبح دريًب لياما   ل ما  ان بعيًد
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ا سويتحرر بعود   سيكدن بيهاما يعانقانه  سيجرب عمار أخرًيا اأتضانه وتقبيول رأسوه  وغودً   

 سهدات الهضال  فيجد أن ألمه يف ولد  دد أصبح أقيقة.

 اُتَيو ر انطلقت األم وولدها داصودين املديهوة  دوابال اجلهود  الكورياني  جورت يف  مائاموا  ُ       

 صوبا,! ا  أتوك ظهَّوا أنوه ال يدجود يف احليواِة      أعداًم الغض  واحلقد  فقد مهعدا عهاما الهدر

 عمار يتساىل طيلة طريقة يف صمت:  ان

"كددم عددال والدددي يف غياهددب السددجون مددرارة الوحدددة، رمبددا كددان الشددو  إلينددا أصددعب عليدده مددن 
 ولد اجلالد،

 ورمبددا عددا  يتكيددل صددور  كثددريًا، ويقددول: "ليتددين أر  ولدددي"، ويقددول للجنددود يف صددمت بعيندده:
  "يوًمدددددددددا مدددددددددا سدددددددددننتقم، وسدددددددددنثأر لكدددددددددل مدددددددددن عدددددددددال مدددددددددن ظلمكدددددددددم، ولكدددددددددن لددددددددديس اآلن"!".

 

 بشودةٍ  يهبضغمض  القل  ال ُت يقظٌة  عيدناما اود ا أمام الباب  حيمالن دلبياما يف أيا يام

 ا. أنَّه جيري من خدف  أو إىل فر, غاب  ثرًي

زعت من  حات أ داداما  َنأأالماما املغلقة مهذ ممن  ص تحت معه ص حاُت  وُفُفتَح الباُب

 آٍس. َمالص حات آالًما  َو

ه  اجلبل خيرج رافًعا خرج من الباب  بدت عليه عالمات األمل والدجع  لكهَّ (ياسر)ها هد 

 .فياا ه  يهظر للجهد  نظرة عزة  ال ذلةرأَس
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"أنددا الددذي انتصددر علدديكم بعددد كددل هددذل السددني، فاحلريددة ال حتدددها أبددواب  :و أنووه يقوودل هلوو  
لسددجون، لكنههددا روح ختددرت  كددل شدديء، كمددا  ددرت  الضددوء النوافددذ املغلقددة.. كمددا ختددرت  الطيددور ا

  !"!واذبية األرحمل حملقة يف السماء

ا سودى ملسوة   مو   وترك ددما  للوريح َّوري وال يدد ا  بشدٍقك يف األفق صدت عمار يصرخ َلَعَو

 والد :

 أيب.. أيب.. يا أيب!  -

 عمار!  -

 أنَّ الزمن تدد  عهد هذ  اللحظة!  داهلا ياسر يف أرية 

ه صوودرة الط وول الوويت يتووذ رها  صووغري حيملووه ويلعوو  معووه يقذفووه للسووماى يووظاوورت يف عيَه

 جيري  د . ويلتقطه  واآلن يرا  رجاًل

 .نعم يا أيب، أنا عمار ولدك الذي أصيح طييًيا -

 يف وجاه  والسعا ة يف دلبه.   داهلا لهشر ال رأِة

 ليك يا حيييب. عمار، كم اشتقت إ -

ا يف القلو    موا   أسوريً  لَّوجذبه يف أضهه  وسالت الدمدع من املآدت من  دة ال ر, الذي َظو 

 ا خل  القضبان! ان ياسر أسرًي

 أحيك يا أيب.. أحيك، اشتقُت إىل روحك الطيية وملستك احلانية. -
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 تعال بي َيَديه يا ولدي تعال. -

اموا  ذلوك   يَهمدع ترتدرق من عيدنا   موا تسويل مون عيَ   نظر اجلميع إىل التحاماما مًعا  والد

 املشووواد الوووذي لووود وصووو ه الشوووعراى ملوووا وجووودوا يف معووواج  اللغوووة  لموووة تعوووي عهوووه.   

 !ا يؤثر يف اله دس  ذلك اللدن من السعا ةولد رمسه ال هاندن ملا وجدوا يف الدنيا لدًن

ن اعا ت مون القوي   و    اهدت مسية رجلياا وبكت ب رأة مل تعادها من ممن   أناا روٌ, 

 من دبل! مل يكن معادً ا هلا ًئا ي

اما دد  وقت الصودور لتتالدوك    فقط ةسك به   أنَّ دلدَب ..لَّ عمار يف أأضان أبيه ال يتكل َظَو

 فيا لرمحِة القدر!..  ما تالدت األجسا   لتتالأ  األروا,!

 ودال عمار يف ن سه:

ذرة ممدددا أندددا عليددده  -حدددىت-أمسدددك بدددأيب، مل يكدددن "اآلن علمدددُت أنه كدددله مدددا فكدددرُت فيددده عنددددما 
اآلن.. حقًّا إنه حلظات اللقاء تقتل يف الذاكرة كل املاضي املسمل، وتفتح اآلفا  رو شعور َربهداين  

 ال يُوَصُف، َشُعر ُت به يف هذل اللحظة فق..

مدن حديب أليب،  علمُت اآلن ملاذا ستكون رؤية اهلل هي أعظم لدذة يف الكدون، فحيندا هلل أشدد     
بددل أشددد مددن حدديب أليِّ شدديء  آخددَر، فكيددف عندددما ُيكشددف لنددا السددتاُر يف اجلنددة ونددراُل بعددد كددلِّ 

 هذا الشوِ !..

إن كانت هذل السعادة الل تغمرين فق. لرؤيدة أيب احلييدب، فكيدف هدي رؤيدة أحدب األحيداب، 
 بل من كان القلب َعََي بنفكة  من روحه!
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للحظددددة الددددل ال ميكددددن أن ُنَسددددمِّيها إاله النعدددديَم املطلددددَ ، والسددددعادَة اللقدددداء بعددددد األشددددوا ، هددددو ا
 ."!األبدية

******* 
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(5) 

 ِبِ ـاهِ ـي  ـي غ  ـف  
 رِ ـس  األ  

 عا  ياسر وأ ردت معه مشس السعا ة يف املهزل بعدما طال به ليل احلزن الباي .   

االبتسامة علك وجه مسيوة و وعرت باألموان      ِتَلا من جديد  َعأصبح البيت من ال رأة  ابًّ

إىل  -لطودل غيابوه  -ذهو ؛    ما لود أناوا دود وجودت دلباوا املسوروق بعودما ظهوت أنوه دود          

 رَّ  وجااا بالسعا ة  و أنه أخورًيا دود ارتودى مبواىِ    َدت الدماى يف عروداا  وَتاجملادل  فجَر

 .رِيِموالهَّ احل  

ا ضاع مهه بني أغصان أ جار الغابة الكثي وة   ط ول   أصبح عمار  عص در وجد سربه بعدم   

 األمل. انتا  من أهله سهني  ث  وجده  بعدما فقد

األسرة  لاا أصبحت  زهرة مارها الربيع فت تحت بعدما طال خري اا   ت أوراداوا مون      

 جديد بعدما سقطت  وفا, عطرها بعدما ج َّت  وتطي  باا اجلميع.

دنوه بعد توه  الكول فخودر بوه لهضواله  وأصوبح        ئألهول البلودة ياه  أصبح بيت ياسر مزاًرا    

العمر يف غياه  السوجدن الويت    ت ِهوأديث البلدة  لاا أنه دد عا  ياسر بعدما دضك أغل  ِس

 ال ترأ .

تدالت األيام يهقضت الهاار يف استقبال املاهئني بهجا, عمار وأرية أبيه  ويغطويا  الليول      

 بالهدم املريح.

*** 
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 سر باب غرفة عمار ليددظه للصالة:فجر أأد الليالت طرق يايف 

  استيقظ يا عمار، لنذهب إىل صالة الفجر. -

 :ه عمار بصدت يغلبه الهعاس وهد يتثاىبأجاب

 حسًنا يا أيب. -

 ا ث  حتر ا إىل املسجد يف هدوى الليل  وسارا يف الطريوق الوذي ال توهري  إال مصوابيحُ    استعدَّ   

 مدة.  علك األع صغريٌة

أتَدَر  يا عمار اهلواء الطل  الذي يوقظ النفوس، الطرقات خالية إال مدن بعدض الرودال الدذين  -
 .قد خرووا إىل الصالة أيًضا

 هدوء الليل اجلميل. -

 وضع ياسر يد  علك  ت  ولد  ودال:

 كم أنا فكور بك يا عمار. -

يل لدك يدوم أن تعدود كون هددمنذ أخربتين أمي أنك قد أردت ذلك وعلته طموحي، لكي ت -
 إلينا.

 وقد كانت أمجل هدية يا ولدي. -

  اعوذبً  الهداى  ان أسرع  إليه اامودلدب اهلل إىل تتسابق اامخطدات  املسجدإىل  وصال أخرًيا   

 .بالتكبري يصد, واملؤذن
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 .القاور  فويض  مون  تسوقط  بدمعوة  مقيدًة اأأرًف تض  سجدة رأاب  د تا د بشدق روا,األ   

دار  ولد  يذ ران اهلل أتك أديمت الصالة جب ل واأد ر عتني  ث  جلس ياسر و  خال وصلك

 ا  ث  جلس ياسر يف ماوية ودال:َيوصلَّ

 احضر املصحف يا عمار. -

 حاضر يا أيب. -

ين علوك جودار تعلود     ذه  عمار وعا  مبصح ني له وألبيوه  وجلوس جبودار أبيوه مسوتهدَ        

 نافذة  ث  سأل ياسر:

 تاب اهلل يا عمار؟كم حتفظ من ك -

 .أحفظه كاماًل  -

 ودال: رعة  ث  دبل رأس ولد  يف راأة وفخنظر ياسر حببدر  ديد يكا  يق ز من عيهه الالم

 .حسًنا، لنقرأ ِورًدا من القرآن كما كنُت أفعل يف كل يوم -

ياسر القراىة بصدت فيه ددة وودار وخشدع  جعول  ول مون يف املسوجد يلت وت إليوه         أبد   

هكذا أتك   املة  وأخذ  ل واأد يقرأ ص حة يتلد  من جياور  بأخرى  وظالَّ ت ألقٌةوأديم

 أضاىت الدنيا.

 :يف طريق العد ة دال عمار ألبيه

 إليك كثريا يا أيب.لقد اشتقنا  -
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ددر ُت نفسدد - ي بددأن اهلل مددع وأنددا كددذلك يددا عمددار، مل يكددن هنالددك مددا يددسملين كفددراقكم، لكددين ذَكه
 الصابرين، فتصربت.

رُل على اهلل ولن  ذله.  -  كذلك فعلت أمي، علمتين أنه من صرب فأو 

 آل  يا عمار، مسية.. وهل هناك مثلها؟! -

  بزووة مثل أمي. صدقَت، كم أمتىن أن يرزقين اهلل -

 رزقَك اهلل بكل مجيل يف الدنيا واآلخرة. -

 مجيًعا علك املائدة يأ لدن. طدر  وملا  خال  اجتمعدا وجلسداالُ  دُِّع انت مسية تهتظرهما وُت

   ث  ذه   د مسية  ودبَّل رأساا:يغسل يديهياسر ال طدر دام وبعدما أناك 

 لِك على كلِّ شيء. شكرًا -

ذرٍة يف جسود   انوت تاتوز مموا      كولُّ   أموا عموار ف  فرٍ, ا  ث  بكت بكاَىرًض ابتسمت ابتسامَة

 من فرط السعا ة! رُِّعَشْقه َيدلَبأنَّ رأى  وأأس ب

 ال تشكرين فأنا مل أفعل شيًئا! -

واهلل مددا أنكددر فضددَلِك إال واحدددن!؛ أمل تُدَعلِِّمددي ابننددا وتربيدده أحسددن تربيددة؟!.. زرعددِت يف نفسدده  -
مدددا كندددُت أريدددد، فهدددا هدددو اآلن علدددى أبدددواب شكليدددة الطدددب ، وقدددد َحِفدددَظ كتددداب اهلل، عفيًفدددا يف 

حتملِت غيايب رغم السدني، مل تطلديب . مانة.م منِك العفة والصد  واألخطال، أميًنا ورواًل، تعله 
أن تعيشي حرًة من الزواج الذي ال زوج فيه، كاندت دعواتدِك يل يف كدلِّ ليلدة تصدل  -ولو ِلَمرهة  -
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لددوالِك يددا أُمه ولدددي مددا حددد  كددل . إيله فتُنددري ظُلمددل، تعطيددين أمدداًل عندددما يكددون اليددأس زادي.
رًا"، وإن كان  !ت ال تُدَوفِّيِك حقكِ ذلك، لذا أقول لك: "ُشك 

ودود اغروردوت عيهاهوا     مسية يف أأضان ياسر وأغمضوت عيهياوا مطمئهوة راضوية      ارمتْت   

رت باألموان  اا بذراعيوه  فشوعُ  مََّضو . راٍض متام الرضك. فر, مشت علك وجٍه  مدع بالدمدع..

  ما مل تشعر به من دبل.

 أنَّ  لَّ سوعا ة    "أحيدك" :دل لها  وصدتاا املتقطع وهت تق انت ابتسامتاا ترفرف عالًي   

يف الدنيا  انت يف بيتا  يف هذ  اللحظوات  صودرتاا يف ذلوك الددوت  بابتسوامة و مودع دود        

 !ُنسجت من أهايا القل    أنه احل  يف أباك وأنقك صدر 

 حفظك اهلل يل يا أبا عمار. -

 .وحفظِك اهلل يل، سندا وعونا دائًما -

 :ل يف ن سه معت عيدن عمار من املشاد ودا

"ال أظن  أينِّ َعَرف ُت السعادة من قيل؛ أسرتنا قد اكتملدت مدن وديدد، عدودة والددي إليندا كاندت 
 مبثابة عودة الروح إىل اجلسد؛ فقد بعثت نا بعد املوت".

 "احلمد هلل". :بابتسامة ودال ث  أطلق تهايدًة

أصوحابه     ياسور للقواى بعوضَ   ذه -بعد صالة العشاى-ودبل ِبْدِى الدراسة اجلامعية بيدمني    

 الذين حترروا معه من األسر وأخذ معه عمار   ان لقاًى مايًبا..

 مرحًيا بك وبولدك يا ياسر. -
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   علك اجلمع ودال له:ولَد رََّف ياسُرعليا   َع القدِة ا تبدو مالمُحرأى عمار  يدًخ   

 سعد... شيخ أمحد وهذا آسر وهذا أَسلِّم يا عمار على أعمامك، هذا ال -

 عرجة تدل علك إصابة له فيما مضك.   ان الشيخ أمحد يف ددمه اومسك له أمساىه  مجيًع

 والد  ودال الشيخ أمحد: ُ بدأوا ياهئدن عمار علك جناأه يف الثاندية وحتقيق ُأُل

 عليك يا عمار، أم نقول يا طييب؟ ميارك -

 فرفع عمار يديه نافًيا وضحك جميًبا:

 ر.ال.. ال، فق. عما -

 ا.أتدري يا عمار، مل يكن لوالدك حديك إال عنك، كان يتمىن دائًما أن َتصري طيييً  -

 احلمد هلل الذي وفقين ملا عب أيب. -

 ك، وسر على طري  احل .وفقك اهلل يا عمار، كن دائًما كما أنت، متفوقا يف دراست -

 إن شاء اهلل. -

يتحد  موع أصوحابه يف    إىل املهزل دبله أتكبعدما حتدثدا مجيًعا  أمر ياسر ولد  بالعد ة    

 بعض األمدر.

 دام عمَّار وسل  علك اجلميع ث  ذه .

سألته مسية عن أبيه فأخيها أنه دد دابل بعض أصددائه الوذين خرجودا معوه  ودوال لوت         

 األعمال.سيتحدثدن يف بعض 
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تريود أن   انوت ختشوك مون جديود علوك ياسور وال        عهدما مسعْت ذلك  مل يطمئن دلباا؛   

 .َةرَّوظهت أنا  سيعيدون الَك ْتَسجََّدت قد  جمدً ا  لذلك َت

*** 

الوذي  -  ث  أخذ الشيخ أمحد َّاذبدا أطراف احلديث  وحتدثدا عن الدطن  وأمدر  ثرية   

 ا:جمدً  احلديِث ماَمِم - ان يبدو أ يه  سًها

، كل واحد فينا مدن بلددة، اآلن يا أبطال، قد خرونا من غياهب السجون، وعدنا إىل بالدنا -
متفددرقي ولكددن مجعنددا الطغيددان يف جملددس واحددد ألعددوام ظانًددا أننددا سننسددى، حددىت ودداءت اليشددائر 
عندددما رأينددا ُأسددار  ودددد ودداءوا بعددد أعددوام طددوال، ودداءوا وقددد رفعددوا مددن وديددد رايددة النضددال؛ 

 ا سنفعل؟ليُثِيتوا لنا أنه ما زال هناك روال يرفضون الظلم مهما طال الزمن، فماذ

 َر َّ الشيخ أسعد:

وا كثددريًا يف احليدداة، كددأَّنم حدداولوا أن يُنسددونا طريدد  النضددال أو  - لقددد أسددرونا ألعددوام طددوال، وَغددريه
 .معىن احلرية، لقد غريوا فطرة وفكر ويل كامل من األشيال، وال بُده من َوقَدَفة  

 :ر َّ ياسر

الصددرب، أنددا أر  أنه الندداس قددد َسددئموا سددُنكمل الطريدد  الددذي بدددأنا، وسددنحرر الددوطن، ولكددن ب -
 من الواقع، وينيغي لنا أن نستغل ذلك كله وننظم األوقات حىت عي الوقت ونيدأ الثورة.
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 دال هل  الشيخ أمحد:

حسددًنا، احلمددد هلل أنه  ددَتكم مازالددت عاليددًة، مل تغريهددا السددني الطددوال، بدداهلل مث بكددم سدديغدو   -
 راية احلرية!كل  شيء  كما كان، وستعلو 

علويا  أكايوة االنت اضوة مون      صََّدو حتد  الشيخ حممد   وهد  ان تلميًذا للشيخ عزيوز وَ    

عدام الشيخ عزيوز  و دناوا  انوت مكتظوة بالشوباب والرجوال  وأخويه  موا         إبدايتاا أتك 

ر  ل ما فياا من خلق  بل أتك استطاعدا أن يكذبدا أصبحت عليه العاصمة من ا الل وتغيَّ

البطل الذي دتل امللك ألجل البال  وأنا  صاروا يدرسدن يف  (مرا )أجيال وأجيال بقصة علك 

 الكت  أنه حمرره !

يدخلواا أأود   الدولة  ال ث  أخيه  عن أال العاصمة اليت أصبحت و أناا  ولة أخرى غري 

سويطة  ك  ههاك ال سا  علوك احليواة الطيبوة  وههوا احليواة الب     َهإال بتصاريح  ثرية  ههاك الِغ

 وال طرة السليمة.

 الشيخ أمحد: َقلَّعلك اآلذان  ث  َع ِعْدالَد الكالُم سيَئ ملا مسعد    ان ِجباَها  اجلميُع َ طََّد

لقددد أصدديح احلددال قددامت كالليددل، ال سددييل للعددودة إال بنددا، خددروج الندداس دليددل علددى أن الرغيددة  -
هدددابوا دعوتددده، لدددذا اسدددتِعدوا؛  يددددل علدددى أَّندددم -رمحددده اهلل-بدددداخلهم، وإعددددامهم للشددديخ عزيدددز 

 فأماُمنا عملن كثري.

   وو ع ياسر الشيدخ  وذه  يف طريقه للمهزل.مهاما اآلخَر  ل واأٍد َع َّث  َو

*** 
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 ..من جديد لَّويف طريق العد ة  اهدا الذُّ   

يضرب امرأة تدسلت إليه مدافعة عن موجاا  جرت الدماى يف عروق ياسر مون  ودة    اجهديًّ   

 !دَُّبوو ال هاووت  وول ذلووك.. أن ُن دَُّبوو   و وودَّ دبضووته بقوودة  ثوو  دووال يف ن سووه ال   الغضوو 

 موا  و خلوت املورأة وموجاوا إىل املهوزل     لَُّاظل اجلهدي يستلذ بإهانوة املورأة وموجاوا أتوك مَ    

 با يني. خائ ني

 إىل غرفتاموا  دالوت لوه يف    عهدما  خل ياسر املهزل   انت تهتظر  مسية دلقة  وعهدما  خال

 أزم:

 هل ستفعلها جمدًدا يا ياسر؟ -

 مسية.ال بُده يا  -

ال.. أروددوك ال؛ مل أعددد أسددتطيع التحمددل.. عمددار سدديذهب للجامعددة وإذا علددم أنددك تفعددل  -
 يا ياسر! هذا سيفعل مثلك، ورمبا أفقدكما مًعا، عندها سوف أموت

 قلقي؛ لن َأُضمه عمار يف األمر.ال ت -

ِحقدًدا علديهم مندك، وأكثدر كرًهدا هلدم، لكدن هدم أقدو ، معهدم   باهلل عليدك يدا ياسدر، أندا َأَشدد   -
َلمُ   من شرهم الذي يرحم ما بقي. كل شيء ورن ليس معنا شيء، دعنا نعيش وَنس 

 هات ذلك احلدار الثقيل فقال هلا:أرا  ياسر أن ُي

 إن شاء اهلل. -
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اوا أتوك  وا ت    يمام عيَهظلت الصدر القدةة تظار تباًعا أمل ته  مسية تقريًبا تلك الليلة     

 رتعشت فشعر باا ياسر  فقال هلا:تبكت  ا

 كل شيء على ما يرام هذل املرة.  ال تقلقي يا مسية؛ سيكون -

ال أنت وال ولدك تشعران يب، عندما وداءين يف آِخدِر مدرة برصاصدة كدان غارقًدا يف دمائده.. مل  -
 .اول أن تقتلين من وديد يا ياسرأستطع أن أحتمل، وها أنت حت

 هل أصيب عمار؟! -

 أن ميوت لوال سرت اهلل. نعم، وكاد -

دددددددرِك عمدددددددار يف ذلدددددددك. -  حسدددددددًنا، َأِعدددددددُدِك أن أكدددددددون قليدددددددل الظهدددددددور كثدددددددري احلدددددددرص، وأاله ُأش 
مث خددرج ياسددر مددن الغرفددة وأتددى مبفكددرة كددان يكتددب هبددا أيامدده وظددل يكمددل حددىت غليدده التعددب، 

 فرتكها وذهب إىل النوم.

***** 

قظ عمار مبكًرا  ورأى تلوك امل كورة الويت يعلدهوا القلو   أخوذها يف صومت        يف الصبا, استي   

 وفضدل و خل غرفته وبدأ يقرأ..

ِِسنا يف بدلة }
ُ
وقابلونـا  ,أخذونا إىل السـجن ..بعدما حاونلا أن حنررها ,(الار)َندما أ

ُضـنا حيت ال يـرى بع ,ف رَّقُونا يف زنازين َديدة ,بالشتائم اليت يرتفع اللسان َن ذكرها
ا  .ودخل لكُّ واحد ِمنَّا الزنزانة بعدما الىق لكَّ أنواع الَّضب ,بعضا
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ربمـا  ,غرفة طولها يكِف فقط جلسدك أن يتمـدد   تنـاَ ؛اكنت الزنزانة أشبه بالقب
رضها مرت أو أكرث بقليل ,وصلت مرتين باب الزنزانة مـن اْلديـد ايقيـل اذلي ال  ,َو

ن ُفذ  منه وال ح ـات  !..يت الضوءيسمح ليشٍء أن ي  اْلجرة ممتلئة بثقوب تسكنها اْلْش
 ..وراحئة القاذورات فيها تفوح ,والفرئان اليت تبيت معك

 ,تناَ مع الروائح !,وتغتسل به !,تقيض حاجتك هناك يف نفس الكوب اذلي تْشب فيه
رَّ َليك   ا أىت جبوار أو م  ل ال جمـا ,فأنـت  هنـاك ايـا اكلميـت ,ال ضري  فيها أن جتد فأرا

 .ال يتسع المكُن ِِلُفرد  يداك ,تناَ ىلع جانب واحد ,للحياة اآلدمية

ا ا وشهورا َ  فيها وال أمل   ,بقِيت يف هذه الزنزانة أياما  ..ال نو

لـم أر  ,ولكن ال أمـوت ,الموت حويل من لك مكن ,وطعايم اجلوع ,اكن غطايئ البد
وال أدري كيـف حـال  ,ءفلم أكن أَلم ميت الصباح ومـيت المسـا ,ضوء انلهار فيها

 !اَلقية

ولمـا فُـتح اَلـاُب  ,وأدَو يف صب ,كنُت فقط أتصب بآيات اهلل اليت يف صدري أتلوها
  ..بدأت حفلت اِلعذيب

*** 

ُب  ,دخل ىلعَّ رجلن غليظان َظيما اجلسم اكجلبال ِيَُّتهُم السَّ  ال ,وسلُمهم الَّضُب  ,ا 

 .سوى العنف يفهمون لغةا 
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ثـم للـين  ,ين لمدٍة ال تقل َن انلصف ساَة حيت اكد يدركين الموتفقد ظلَّ يَّضبا
بَّيِن  ,أحدهما ا ل م  أقدر ىلع الوقوف س   .فلمَّ

َّ إله وأنا  رُ  ,متهالكرفعُت َيين    :ولم أنطق فقال اآلخ 

 ستأ  معنا؛ اوق  يريدك. -

هلك هنـا ولكن بعد رضبهما َلمت أن ال ,وللين بعدما تهالكُت من البد واجلوع
ت الرلُة من قلوبهم ,هل معين آخر فل يعرفـون معـين الشـفقة أو  ؛فمثل هؤالء قد نَُز

 !تعبد الطغاة ,قاسية ىلع الضعفاء ,وال تتأثر ,ال تنكرس ,قلوبهم مثل اْلديد ,األلم

ربطـوا يـداي   ,غطوا َيين ,وأقعدوع يف غرفة ال أحد فيها ,أخذوع وأنا يف هذه اْلالة
بَّلة  يف بعضها ,خلف ظهري ا ,وقديم ُمك   أستطيع أن أحـت  فل ,وأخذا يَّضباين جمددا

 .بيدي المكبلة

أين قـد انكمشـت   ,لك ما فعلُته يف ذلـك الوقـت ,وال أرى مكن  الَّضبة فأبتعد َنها
اكلفريسة الـيت أمسـك بهـا  ,وسكنُت أستقبل الَّضبات ,قدماي ىلع بطين ويه مكبلة

 !وسلمت رقبتها هل ,األسد

ولم أَد أدري ما اذلي  ,لكما تتمايل الكرة بي أقداَ األطفا ,أيس تتمايل بي أقدامهمر
  ..جيري

 !"كفى.. اتركول؛ سيموت بي أيديكم" -
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اكن ذلـك المحقـق اذلي اـدثا  !,قاطعهم صوت  رغم قسوته إال أنه اكن ىل رلة وجناة
 .َنه

وأجلساين وديم يـفف  , األر فرفعاين من ىلع ,أمرهما أن جُيلساين ىلع الكريس أمامه
 .من لك مكن

 حسًنا هل تثورون علينا؟ -

 .فلم أرد ,سألين المحقق

 ... رد على اوق  يا بن الد -

 ,وسقطُت من ىلع الكـريس ,كأنَّها صخرة ذهبت  بأذين ,وسقطت ىلع أذين يده الضخمة
 :وقلُت 

 ألموال؟!ِبَكم  ِبعَت وطنَك، ألول ماذا خنَتنا.. ألوِل حفنة من ا -

 "أدِّبال"! :استشاط غضباا وبدأ يسب وقال لهما 

  أمسكوا العِِصَّ  ,وبدأ الرجلن بعدها يَّضباين ولكن لم تكن أياديهم هذه المرة

خرجهـا اكفيـة للتعبـري  ,وبدءا يف رضيب حيت تورََّ جسدي لكه
ُ
لم تعد الرصخات اليت أ

أىت اللحظة اليت أَجُز فيهـا َـن حيت ت ,وكذلك لم أَد قادراا ىلع أن أتنفس ,َن األلم
ِ ذلك

ِخة طويلة فيها  ,أسحب لكَّ الهواء اذلي يف الغرفة يف نفيس ,لك  وأِخ بعدها 
   !لك اآلالَ
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 اآلن يا ابن الد... سأوعلك تندم وترتواين أن أتوقف.  -

 أمسكال! -

ا , الرجلنفأمسكيِن  واحـد  وجذبين ,وبدءا يَّضباين يف رأيس ويف بطين حيت تقيأُت دما
ــه يف اْلــائط ِ قوت

 ,أول مــرةحــيت تشــقق اْلــائط يف  ,مــن شــعري وقــذفين بكــل 
 اشت ى اجلـدار بعـدها وقذفين أخرى حيت ,جزء من رأيس فتفجرت الماء منهوتكرسَّ 

رمـاين ىلع األر   ,بعدها يـا ولي ..واآلخر يَّضبين بالعصا اليت ال ترحم. .من الماء
وسـالت  ,ن حيت ُحبس نفيس مـن شـدة األلـموبحذائه القذر أخذ يَّضبين يف لك مك

 !ولم أدرِ بعدها ماذا حدث ,َيين الموع من

 ,جسدي لونه أزرق من شدة الورَ ,استيقظُت بعدها وىلع رأيس شاش ألُر اللونِ 
 وال مكن ىل   أارك فيه إن أردُت  ,لك يشٍء من حويل يؤلمين ,َظايم ُمكرسة

 !الوجعن جسدي قطعة من العذاب و اك ,اْلركة

ورلكين أحدهما يف قديم لريى إن كنت حي ا  ,نمُت بعدها ولم أفق إال َندما فُتح اَلاب
يتاا   !أَ م 

  هذا طعامك. -

ووضع يف  ,مرَّ َليها العمر ىلع ما يبدو ,وكوب فيه حساء ,وألىق إىلَّ بقطعة من اْلزب
 !الكوب اذلي أتبول فيه قليل  من الماء

*** 
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ن جسديا ,مرَّ شهر بعد ذلك َُ الشفاء ,سَّ تح اَلـاب ثـم فُـ ,ولكن لم يُكتب هل تما

 .وجاء القذران من جديد

 _قم يا ابن الد...

 ,لـلين ,ربما يف للهما ىل راحة للجسد المتعـب ,تركُت جسدي لكه لهما ,ولليِن 
 .إىل غرفة اِلعذيب وذهبُت  ,وقديم تزحف ىلع األر  خلفهما 

 أما زلت ال تعلم مكاَّنم؟ -

َ  صو  .ل من جديدت الرجل اذلي اكد أن يقتلين 

 :هل وابتسمُت وقلُت  ,رفعُت رأيس اعلاا ,استجمعُت لكَّ ذرٍة يف قويت من جديد

 إَّنم يف صدر كل رول يف هذل اليالد! -

 :لمرة األويلَكس ا ,ردَّ ىلع يف بروٍد تاَ

 حسًنا.. أنَت من أردَت ذلك! -

 أحضرا اآلالت. -

 حاضر يا سيدي. -

 تدفع اآلن كن ما قلَته، وكن هذل االبتسامة!س -
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 ,فحاولُت أن أنترص  َليه ولـو يف حـرب الـفَ فقـط ,كنُت أَتقُد أين مي ِت  ال حمالة  
 :فقلُت هل

ال َّندداب املددوَت؛ فموتتنددا واحدددة، ولكننددا ريدده كمددا حتددُب أنددَت احليدداة، أمهددا أنددَت فلددن تسددتطيع  -
 مات.من املعلو أن تقتلين؛ فأنا بالنسية إليك كنز 

 ستدفع كن الكلمات دماءك! -

ا فعنـدها أشـعر باالنتصـار  ؛اكنت هذه أسعد ْلظـاىت ,قالها وهو يستشيط غضباا جمددا
ا ,ةوالراحة أيضا ألنه سيَّضب رضبت ه األخري ,ايمي  !وأرتاح أنا من اِلعذيب شهرا

 األدوات يا سيدي. -

 أعدول. -

أصـبح جسـدي  , األىلع ورأيس يف األسـفلوربطـا قـدماي  يف ,بوا جسديل  ق   ,َندها
 .وأصبحُت فريسة سهلة لهذا اذلئب اجلائع ,بالكمل مكشوفاا لهم

 ؟َفكِّر أمل تَدَتذَكهر  بعدُ  -

 وابل كما هي.. اقتلين إذا أردت.إ -

 ر. سنر  اآلن يا ياس -

ي ز فُـُر  والرجـل ,وبدأ الرجلن يف تعـذيِب ,وابتسم بعدها ابتسامة فيها من الْش ما فيها
 .أشعله يف يده ىلع وجيه دخاناا ما قد
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ةا ىلع أظافر  قديِم وبدأ يفِع اش  مَّ ـ فيهـا أسـنان بـدأ  ,وضع واحد منهم ك  واآلخُر بعصا
 ,ن أدري حينها ماذا أفعلفاق األلم حدود توقعاىت لم أك ,يَّضب ىلع قديم

ها اكنت تلـك وحين ,وبدا ىل أنَّ رويح ستصعد من جسدي ,ما اعدت َترج الرصخات 
ِ هذا ,أمنييت

ويت بدأ يتوقـف أمرهمـا أن ولما رأى َيين تُغلق وص ,الموت أهون من لك 
 !يتوقفا

 .اقذفال باملاء اليارد حىت يستفي  -

  :بعدها وهو يقول أفقُت 

 ما األحوال؟.. أتذكرت؟ -

 كما قلُت لك.. ليس عندي ما يُقال.  -

حيت خرجِت المـاء منهـا وسـالت ىلع  ,أخذ بعدها يَّضبين بالسوط ىلع بطين العارية
 ,جسدي أصبح مصبوغا بـاأللر   ,وأخذت  تتساقط من ىلع رأيس ىلع األر  ,جسدي

 "! !"قدل لده مدا يريدد، أرحندا مدن األمل :ولك خلية يف جسـدي ترصـخ مـن األلـم وتقـول ىل
 انزعا شعر رأسه. -

وأخـذا  ,يبـه شـعرِ   مـا يمسـكووضعا ىلع رأيِس  ,وأدارع الرجلن ,قالها ذلك الرجل
ووصلُت إىل درجة أين ِ لم أَد أقو ى  ,حيت اكدت رأيس نفسها أن َُتلع ,جيذبان فيه بقوة
ــا الكثـري  مـن شـعري ,أصبحُت أنتظر الموت  فقط ,حيت ىلع الرصاخ ولـم يعـد  ,نَز

 .نفيس حينها تصعد تركُت  ,بداخيل أي دافٍع للحياة
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 _اعرتف يا ابن الد...

رلكين رلكـة  ,وأنزلين ىلع األر  ,ورضبه بكل ما أويت من قوة ,وأخذ رأيس يف غضب
يي بعدها  .ولم أفق  بعدها إال بعدة أشهر َندما اكن طبيب السجن يفحصين ,فقدُت َو

 ."سيكون ويًدا" :سمعُته يقول

 .ولك مكٍن فيه مغطي بالضمادات ,نظرُت إىل جسدي 

*** 

 ِ ا ولــم أســتيق  إال بعــد أســابيع ربمــان   !لــم أَلــم حينهــا مــيت الزمــان ,مــُت جمــددا
رتاف ا قد يئسوا من حماوالتهم ميع يف ااَل فلجـأوا إىل حماولـة  ,وىلع ما يبدو أنهم أيضا

نقلوع إىل َنب كبـري فيـه كثـري  مـن األِسى  ,بعدما أفقُت واِلأمت  جرايح ,جديدة
 .لم أذكر ولكن ىلع األقل مر اعَ بعد ميت ,والمعتقلي

ةا مـن األصـدقاء الُقـدايم قابلُت يف هذا العنب لـم  ,الشيخ  ألد  والشيخ  أسعد  وجممَو
ِِسوا فذهبُت إلهم ولم نتحدث

ُ
رأيـُت يف  ,خمافةا أن نكون مراقبِي ؛أكن أَلم أنهم أ

 .هنظرات الشيِخ ألد  البِْش   لما رآين ورأيتُ 

ا ذبنا مجيعا َُ لم نعلم يف  ,بر  أخرىواَلقية إما ماتوا أو ذهبوا إىل َنا ,تقابلنا هناك بعدما 
ا  .ماَ أحدوكنا خناف من اْلديث أ ,هذه العنابرِ أحدا
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ٍن آخر   ,اعملونا بلطٍف شديد ج  وكـأنَّ هـذا  ,أَطونا الكتب ,تودَّدوا إلنا !..كأننا يف س 
ك يف لكُّ يشٍء فيه كأنَّ  ,طعامه ممتاز ,لاماته جيدة ,نظيف ,السجن مكناا من المدينة

 .اَليت

حـاولوا  ,وًكنت فيه المدة الطويلـة ,ىلع ما يبدو خطة من خططهم اللئيمةاكن ذلك    
ي نا ,أن يُنسونا القضية فيه نَّا َو ي ُِبوا ع  فلم يكـن أحـد يتحـدث  ,اكنت خطتهم أن ُيغ 

 !هناك َن اْلرية تقريباا

خفنا يف اَلداية أنه قـد يكـون ممتلـا باجلواسـيس الـيت سـتنقل الـفَ بعـدما     
ِست يـَو اْلـرب  ,فلم نكن نثق سوى يف أنفسـنا ,ايكسبوا ثقت ن

ُ
ـة الـيت أ المجمَو

 .األويل مع المغتصب

ـلَّ  ,بدت َليه َلمـات اِلعـذيب الشـديد ,ويف يَو دخل إىل َنبنا وجه  جديد     ظ 
ا وال يرد ىلع أحدٍ منطوياا ىلع نفسه فرتةا طويلةا ال يكلم أ  .حدا

لم يأت أحد ولم  ,ألِس أكرث من ثلثة أَواَفقد ميض ىلع ا ,فقررنا أن نتحدث إله    
ا قد ثار من جديد وهذا سيبعث يف قلوبنا أملا من جديد ,خيرج أحد بعد  ظن نَّا أن أحدا

 ..انقطاع الرجاء فرتة طويلة

وبـدأت حلقـات  ,وجدنا أنفسنا خنرج إىل َنـب آخـر   ,ثم بعد فرتة من دخوهل إلنا    
 .اجلديد فقد ويش بنا الوجه ,تعذيب قاسية

*** 
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ٍٍ  ,وًكن مكناا لغسيل األدمغة وحمو األفكر ,بعد ذلك دخلنا إىل َنب آخر    فِف لك يـو
ولكـن  ال أحـد  خيـرج إلـه أو يـأىت إلـه  ,وأشيه المـأكوالت ,لعب للك الرياضات

 .مل يف اْلياةحيت ينيس األسري لك يشء ويفقد األ ,للزيارة

اكن األلم فيها أقيس من آالَ اِلعذيب  ,يش يف خُم ي ِل يِت كنُت أَ ,أما أنا يف هذه الفرتة   
تُـرى  ,كنـت أَتيـل ولي يف لك يـَو ,فلم أكن أكف َن اِلفكري يف أهيل ,الوحشية

أَ يا ترى فقدت األمل يف َودىت  ..؟هل ما زالت  أمه تنتظرع ..؟ما شلكه ..؟كيف حاهل
  ؟من هذا المكن

وق ,والشوق يذحبين ,اكد الشك يقتلين ِي  الشَّ فقـد  ,ال أموت ,وسيف الشك ,وبي ِسك 
 !حدتهم تؤلم وال تذبح اكنت  

ٍٍ أادث إىل السماء ِ يو
ـار  ,كنُت يف لك  أطلب من السحب أن تقول ىل كيف شـلك َمَّ

   !؟وكيف حاهل وحال حبيبيت

ِن اِن ىلع و  ويف مرة َندما أَيـاين لهيـب الشـوق حـيت حـرق  ,كم جاءين الشيخان ُيه 
 :فجاء جواري رآين الشيخ ألدُ  ,سقطت دمعة مينجدلي ف

  ماذا بك يا ياسر؟ -

 أشتا  إىل أهلي يا شيخ، أتساءل كيف حال زوول وولدي عمار؟ -

 وسريعا ا ال تقل . ،َهوِّن  عليَك يا رول؛ اهلل لن  ذهَلما -
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وأر  طفلدددي  ثقددل يف اهلل كيددرية، ولكدددن لددو جيعلددون لندددا زيددارة حدددىت أراهددم فيهددا، أملدددس زووددل -
 الصغري؟

 :فقال الشيخ أسعد

 . -إن شاء اهلل-يِه سيمر األسر وييقى األور، وسيتحرر الوطن، وسوف تُدَربِّ  -

 ال أدري دوَنكما يا صديقيه ماذا أفعل؛ أنتما من هونان عليه مرارة األسر. -

ا لألفكر تَّااكا بالعقول ,وًكن المكن حبق ٍ ناسفا ِ يش ,فـ 
ٍء يمكـن أن اكن يعصـُف بكـل 

 .هنتخيل  

ٍٍ حمارضاٍت َن أشياء  تافهةٍ     وتـارة  ,تارة َن فضل األلك ,تارةا َن الرياضة ,يف لك يو
 !يناكن ذلك أشدُّ ما يُدهشُ  ,َن الين

ـوا يف العقـول ,كيف لهؤالء أن يتحدثوا َن الين    دينـا  ,ديناـا كمـا أرادوه ,قـد زَر
ا َـن اسـرتداد اْلقـوق أو اسـرتداد وال يتح ,ويف اْلريات ,يتحدث يف الصلة دث أبدا

ا  !,أو الفاع َن انلفس ,األر  بل اكن أوئلك الشيوخ اذلين حيارضوننا يمجدون مرادا
 !اْلائن  

ـي هم ,واِلَّكرار تغري يف نفوس اَلعـ  مفـاهيم كثـرية ,مع الوقت ال  ,لقـد صـهروا َو
 .زياراٍت و ال لقاء  بأي ِ شخٍص خارج المبين

ِ مـا املـه اللكمـة مـن فاِلعذيُب انل
فيس أقيس وأَنف من اِلعذيب اجلسدي بكل 

 .معين
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واَ     ُـ ُّ انلـاس  ىلع رفـ  فكـرتهم ,وبعد مرور اأَل وتعلـيمهم اليـن  ,وجدونا حن 
وأن هـؤالء سـجاني  ,أن هـذه أرضـهم ,كنا مع لك حمارضة نُعيل يف نفوسهم ,الصحيح
ةِ  ,غصبي   .يف حلقهم كنا كمثل الُغصَّ

يدونا َن فكرتنا بتعذيبهم نلا ونقلنا من َنٍب آلخـر  وب    قـرروا  ,عدما فشلوا يف أن حي 
  ,حينها أن خُيرجونا من هنا

 
مـن  كثـريٍ  ِسُ وذلك بعدما حدثت انتفاضة جديـدة وتـم أ

داد  {.إلهِ  بون  ص  خافوا أن جنتمع معهم فنثري العنابر لكها ضدهم ونقتل ما ي   ,اأَل

******* 

بطول  افوع عون     و ول   والرجوالِ  يف أبيوهِ  ا ُفعولَ َمو ِل َنِزَأن القراىة  ث  بكك َوم انتاك عماٌر   

ا بوني  علًقو ألمه وغضبه وظول أوائًرا مُ   ُ َدْعَور  ََّذالدطن أتك مت تشدياه وسجهه وتعذيبه  ث  َت

 مجد, الرغبة  وديد الدعد!

 فخر: ه ودال له يفرأَس َلبََّدذه  َو ..رأى أبيه اعهدم

 أيب.أنت بطل يا  -

 يف يد :وجدها  امَّث  أعطا  األوراق اليت درأها  ارتبك ياسر َل   

 كيف حصلت عليها؟!  -

 وودُها هنا عندما استيقظُت. -

 يا عمار عدين أن حتفظ نفسك أيًضا، ال أريد لك ذلك. -
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وتعج  من صي أبيه علوك    ان عمار يهظر يف وجع الذ رى  ويصمت من دار فال يهطق    

 اآلالم.

 ال تصمت يا عمار!، أظنك تووهعَت وتعجيَت من حديثي. -

 نعم يا أيب. -

هذا طريد  كلده أمل، وأندا أدرك رغيتَدك الشدديدة فيده، لكدن أمدك أخربتدين عدن إصدابتك، أندت  -
 ما زلَت صغريًا والطري  أمامك طويل، ال ختسر حياتك يا عمار، ال تقتل أمهَك!

"َأع لَدُم يدا : برأسوه ودوال   َأوَمو لك الكلمات  ولكهه َأمل يستطع عمار أن خي ت إأباطه من ت    
 تر ه وذه .    ث  أيب"

ز أ ياى  اليت حيتاجاوا أتوك   ا َجاليدم وعمار يستعد فيه للذهاب إىل اجلامعة  ظل ُي رَّووَم   

 انتاك من  ل  اإلعدا ات.

*** 

 ثرية  ودالت مسيوة: ثدن يف أمدر  روا مجيعا يتحديف املساى  جلست األسرة املرهقة  وسِا   

إيهدداك يددا عمددار وصدددي  السددوء، اجلامعددة مدد,  بالفكددان والفددنت، كمددا أَّنددا يف العاصددمة الددل  -
 حوهلوها.

 ه دال هلا بصدت ها ئ: ان عمار ال يزال غاضًبا  ولكهَّ   

 حاضر يا أمي.  -

 كما عهدُتك متفوقًا رغم كل شيء.  واوعل دراستك هي هدفك، وكن -
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 إن شاء اهلل. -

ث  نام اجلميع ومرََّ الليل  وغر ت الطيدر مع صالة  ال جر  استيقظ  وذهو  ياسور وولود        

ه ود وت والدتوه يف   ابو ه وحتورك ليلحوق بالقطوار  دبول ذه    إىل املسجد  عهدما عا ا أخذ أمتعَت

 معه إىل القطار. به  ث  ذه  ياسر الصبا, حتتضهه فخدرًة

 يف الطريق دال ياسر:

يا عمار، ولكن يوًمدا مدا سدتعرف إحساسدنا يدا ولددي عنددما تكدرب وحُتدب َأعلُم أنك غاضب  -
 وحد بي يديك صغريك، ستعلم عندها سيب حرصنا الشديد عليك.

 ابتس  عمار واأتضن والد  ودال:

 حسًنا يا أيب. -

أعلدددم أندددك وعددددَت أمدددك، لدددذا جيدددب عليدددك أن تدددتعلم شددديئي: إذا وعددددَت فدددال ختلدددف، وإذا  -
 ، وأقو  عهدن يف الدنيا هو احلب.فإن الرول عهد ولسانعشقت فال تغِدر؛ 

  .-إن شاء اهلل-سأكون عند حسن ظنك  -

 ًعا.  َدُم ِ له بيِد َ,دَّعمار ث  َل َ ِ    وَرولَد ث  جاى القطار واأتضن الدالُد

******* 
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(6) 

  ُـة ـاِمـع  ج   الـ 

  

ب ثو     ذه  إىل مكان سكن الطوال عهدما  خل عمار العاصمة سار أتك وصل إىل اجلامعة   

 وضع أمتعته ونزل إىل  ليته.

ود  بني الطالب يشواهد هوذ  احليواة اجلديودة واجملتموع الوذي مل يعتود عليوه يف تلوك             

   و أناا بلد غري بلده !العاصمة اليت مت تغيريها  لية

وأصولدا   ان  غله الشاغل هد البحث عن أمني   ان علك ثقة بأنه سويكدن ممون ت ددودا       

 إىل عمار ودال له: ه علك مكان؛ فقد تعاهدا علك ذلك  يف مدجة البحث جاى أأُد

 

 مرحًيا، كيف حالك؟ -
 خبري، احلمد هلل. -
 أنا سامل، وأنت؟ -
 عمار. -
 من أي بلدة أنت؟ -

 وأنت؟  (سور) من بلدة -

 .(الرأس) من العاصمة -
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 سعيدن لرؤيتك. -
 سعيد أيًضا لرؤيتك يا عمار. -

 متسائاًل:ث  أر ف سامل  لياًلصمتا د   

 أليس لك أصدقاء هنا؟ -
 أحبك عن صدي  يل مل أرل منذ مدة. -
 حسًنا ألقاك قريًيا يا عمار. -
 إن شاء اهلل. -

ذه  سامل وود  مع فتاة وأخذ يضحك معاا ويتمايل  ث  استمر يف التعرف علك الطالب    

 ني.  وعا  عمار يبحث عن أملد اآلخَرواأًدا ِت

 وبيهما هد يبحث رأى أن هذ  عا ة مهتشرة يف ذلك املكان!

فتيات يتمايلن  ويرتدين القصري من الثياب  يق ن جدار الشوباب يوداع   ول مهاموا اآلخور      

 باأليا ي دبل األلسن!

*** 

عزيز و روسه له  عهدما أخي  عن مورا  وموا جواى بوه مون خطوط  لتودمري         الشيَخ عماٌر َر ََّذَت

    انت امطة ظاهرة بشدة يف العاصمة..  وتغريها  ليًةعقيدة البال

 الودينَ  دالو َعَج ديتا   تغيي  عقدهل   بول  ي  لع  أولئك علك تغيري فطرة الهاس وطمث ُه

علك دلدبا    ي  أصبح عهده  جمر  صلدات يؤ ُّوناا  وطقودس حير ودن فياوا      تٍى أهدَن

 تر دا  يها  يف الداخل. املسجد  أجسا ه  يف املساجد  أتك إذا خرجدا من
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 تذ ر  ل  لمة داهلا له ووجدها أقيقة واضحة أمامه!

مون أصودداى السودى وال ون املهتشورة يف هوذ         اه  وثريً ُترته والدذا أذَّاتذ ر يف هذ  اللحظات مل

 اجلامعة!

ه  جلس بعدما  اهد وأخرج  فرت ه ووطُهعمار تربك جيًدا و ان  ائًما ما يشغل باله  يُه

 ..ه ودلمه وبدأ يكت مذ رات

غلري }أ ول أ ايم اجلامعة،  بدا يل أ ني الرلوب قد تغريت، وأ ن النلا  قلد وعلوا م,لفق، فرلد  خلة يف ت لة   ت

 الف رة، وها قد انعدم الوعي.

هيل,ق، فهلها هلو كلة مكسل  َق،  ن أ شلارت ا  فالش باب هنا اتفه حتركه شهوته، رمبا يتشاجرون عىل فتاة ويفرحون ا 

ه أ و أ وه!.. ال ن أ فهق لكامت أ يم عنلدما قاللة" "اعل  اي معاوهتق غر  ن َسبي صاحباه أ مي ا، ال يغضب واحد ا  يبة جدًّ

ن وقع الرلب   فخ ها فال خالص ل مفا  {.."!ودلي أ ن الررأ ن حياة الرلوب، أ ن ادلنيا فتنة، وا 

ه دبل  فرفع رأَس ذلك الصدت الذي اعتا  عليه من اع عماًرداَط .."؟"ماذا ُتَدوُِّن يا فىت

 ع  ث  ت اجأ ودال يف فر, وأمل:يستطل

 أمي، اشتقُت إليك يا صاحيب. -
واأتضها بعضاما البعض  فاضت مشاعرهما بال ر, أتك طغت علك األلسن وتدد ت 

 الكلمات..

 كنت أعلم أنك ستأ  هنا. -

 ن نسري مًعا يف كل طري .لقد تعاهدنا أ -

اجلامعوة ويشواهدان موا يشواهدان مون       َ ويتعرفان علوك معاِلو   أغلق عمار  فرت  وط قا هد وأمني

 خلله نقاط من ندر  ث  دال عمار:سداٍ   ثي  يت
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  ا نذهب إىل غرفتنا يف هذا السكن.هيا بن -

*** 

ني  يف سريهما وجدا احلراسة األمهيوة  وديدة   بشارَع (ْ ِاِتليَُّ ) ان مبهك سكن الطالب خل  

داباوا  وان  أنَّوه ثكهوة عسوكرية  اجلهود  ةورون يف اجلامعوة         أدَّ العج   فكلُّ باٍب من أب

 بأسلحتا   حتسًبا ألي   غ .

مبهوك   ..وصل عمار وأمني إىل سكها  يف ذلك املبهك الكبري الذي يقوع  اخول أسودار اجلامعوة    

 بري من أربع طدابق   ل طابق فيه غرف ومحام جامع  يف  ول طوابق عشورون غرفوة   ول      

 ؛ني مون  امول أ واى الوبال       جيمع هذا السكن الطالب القوا مِ غرفة حتتدي علك  خصني

 فات اجلامعة الدأيدة يف البال .

ويف أول األيام استيقظ عمار مبكًرا يف  غ    عا ته يف فعل أي  تى جديد وخصدصوا لود      

 مني: ان  افعه احل   ث  دال باألمل اجلميل أل

 هيا بنا يا أمي. -

 .هيا بنا يا صديقي -

*** 

من جديد  جلسا وجلس الطالب مجيًعا يف أموا ها   و خول احملاضور      (الكلية)وانطلقا إىل 

ل إىل السومرة مهوه إىل البيواض     َي ان متدسط الطدل عظي  اهليئة  له وجه أْم ..(ناظ )  تدر 
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تعطيه ودار األطباى  يرتدي علك بدلته ما يرتديوه األطبواى    اتعليه حلية خ ي ة  يرتدي نظار

 :  عل  الط ب ف الطالَبر َع  وبدأ ُياض ت وداًرأبيض مالئكت  يدل علك الرمحة وُي من لباس

"اعلمددوا أيهددا الطليددة أنهكددم قددد وئددتم ألمسددى املهددن؛ فددأنتم سددتكونون يف املسددتقيل سدديًيا يف شددفاء 
الطدددب علدددم عتددداج إىل تعدددب وَكدددد ، وحياتدددك سدددتكون رسدددالة مدددن أودددل  ..-بدددإذن اهلل-املدددريض 

ل املريض وعافيته، وثوابكم عند اهلل عظيم، وقدركم يف الدنيا رفيع، فاوتهددوا فيده ايري، من أو
 وال تتكاسلوا يوًما، واوعلوا نياتكم هلل خالصة".

ناظ   وبدا له أنه من أهل امري يف البال  رغ  ما أد  فياا   عر أنه ما    تدَر عماٌر  ََّأَأ

 الظل  الدادع يف البال    حال أغل  القدماى.مال يف دلبه أ  الدين  واألمل يف امال  من 

 اما له:يا ن َسَفرََّعَو  ذهبا إليه بعدما أناك حماضرته

 كيف حالك يا دكتور؟، أنا عمار.  -
 وأنا أمي. -
 أهال بكما يا أطياء الغد، أمتىن لكما مستقياًل طيًيا. -

 ابتس  عمار ودال له:

 عثَت يف قليب أماًل وعزميًة لتحقي  أهدايف.لقد أسعدتين كلماتك كثريًا يا دكتور، وب -

 كذلك أنا، واحل ه أنين أحييُتك يا دكتور.  -
، ال -وأشار هلما ناحيته-، إن احتجتما أي شيء فمكتيب هناك يه أحيكما اهلل يا صغريَ  -

 تتحروا مين.
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 داال له:

 إن شاء اهلل. -

ا  وأن حيققا آلبائاما أأالماو    وًم عمار وأمني أن يكدنا علك الدرب َررَّبعد هذ  الكلمات  َد

 وتعاهدا علك ذلك من جديد.

*** 

 وعهدما خرجا إىل الساأة امارجية  دال عمار:

 كيف حال مرحمل أبيك يا أمي؟  -

علك أمني مالمح احلزن بعد  لمات صاأبه  تعج  عمار حلال صاأبه ونظر إليه يف  ْتَدَب

 إ  اق:

 ما سيب حزنك يا أمي؟  -
 الدي متأثرًا مبرضه، مل يستطع األطياء مساعدته.لقد مات و  -

 ت أمني الدمدع  بكك بصمت فحزن عمار علك صاأبه ودال له:ثارت يف عيَه

 اليقاء هلل، مل أكن أعلم، أعتذر إليك. -
ال عليك يا عمار، إنها هلِل وإنها إليِه راوعوَن، ذلك دافعن يل؛ كي أكون طييًيا ناوًحاً عاملاً  -

 أساعد كله مريض. بالطب؛ لكي
 إن شاء اهلل ستكون يا صديقي.. إن شاء اهلل. -

*** 
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ثوو  أخووذا يسووتطلعان معووامل الكليووة  فشوواهدا متاأ اووا وعلمووا أمووا ن الدراسووة فياووا وأمووا ن 

ا علك املشرأة فخافا من الدخدل يف البداية ث  تشجعا و خال ههاك فشاهدا االسرتاأة  ث  مرَّ

 ا.اجلثث وهت تقطع  فخرجا سريًع

 ومر اليدم بادوى  دام علك التعارف ما بني الطالب اجلد   ث  ذه   ل طال  إىل مسكهه.

يف الساأة اليت ت صل بوني الكليوات الويت  انوت تبعود عهاموا       -وبيهما  انا يسريان   اهدا 

لبعض الشباب  تساىال عن هذا التجمع  لكن مل يكود ةور الددوت     اًعمَُّجَت -ئة مرتما حبدالت

 ا عهدما نا ى أأده  بصدٍت عاٍل:ت أريتامأتك تبد 

 حرية.. حرية.. -

ِ ح  نُ س    ي   رُ ر 
 
ا أ ِ الظَّ و   دِ اسِ الف   ِش ط  ب   ن  مِ  ـــ   انااوط  وما  مال

عمار هلذ   ذ  الساأة بالشعارات واهلتافات  ا تاقور َّ  بعد  بعض الشباب  ا تعلت ه

 املشاهد..

   عر بأن آلَن  أتك اُ عاِوه الذي ما مال ُيابدُسو  املسجد واالنت اضُة ه صدرُةيجرت أمام عيَه

 احلق املكسدر جهاأه بدأ يتعافك..

  ومل يكد ةر الددت أتك هطل علك ٍضَضوادً ا يشاهد علك َم لََّظ  ألمه  َفتذ ر عمار وعَد

من القهابل الغامية اليت ت رق الطلبة  واستطاع اجلهد  أن يعتقلدا بعض  وابٌل ِعْماجَل

 .اآلخُر البعُض رََّفالشباب  َو

 من سرعة التعامل مع الطالب: داُقواتسعت احِل  ود  أمني وعمار
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 ييدو أنه الكفاح له كن غال حًقا. -
 لن ينحين اجليار إال إذا ُكسر ظهرُل يا أمي. -
أَيُدر ِسُل هذل القوات من أول حمع بسي. كهذا؟!، مل يستطع أن يسمع كلمة واحدة هلا  -

 ؟!مرادف احلرية

هو على يقي أن حياته سرقة وأن ملكه زائف، وما هي إال مسألة وقت، حىت حتدي السداعة  -
 سر، والتكويف.الل ما زال عاول أن يسخرها قدر ما يستطيع.. بالقتل، واألَ 

 سريهما وصال إىل غرفتاما يف السكن.بعد ذلك أ مال 

*** 

  ذا ورا  اودياما ليحققوا أأالماموا   مرت األيام  واجتاد الصديقان يف عملواما  ضواع ا ج     

أماماموا    ون تكاسل عن العمل يف أي يدٍم ألي سب   جعال من الهجوا, غايوةً   واجتااٍ  دٍِّجِب

 ا  فل  يتااونا ومل يتدد ا.لن يصال إلياا إال ر ًض

ث  درأ أمني مهشدًرا عن تعل  اإلسعافات األوليوة لطلبوة السوهة األوىل  فوادرت, علوك عموار أن       

 فيه  فدافق.يشرت ا 

وعهدما أان مدعد الدورة ذهبا يف صبا, اليدم املذ در علك املهشدر  فدجدا أن احملاضر هود     

 الد تدر ناظ  فت اىال به أ ثر  وتدطدت عالدتاما به أ ثر..

  يتعلموان ههواك خياطوة اجلورو,  و ي يوة تر يو        (ِةَأَرْشو َماْل) انا يذهبان يف  ل يودم إىل  

 الدم وغري  من األمدر. العقادري  ودياس ضغط
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يف يدم الراأة  استأذنا للذهاب إىل الد تدر ناظ  ليسمعا مهه بعض الدروس  عهدما وصال    

 إليه رأ  باما ودال هلما بعدما حتدثا عن أمدر  تك:

"اجلامعددة مكددان للتفددو  يف كددلِّ شدديء أو االرطدداو يف كددل شدديء؛ جمتمددع مفتددوح ال رقابددة فيدده، 
ل، وكددل شدديء هبددا يُعددِيُ علددى التفددو  أو علددى الفسدداد وحمددو األخددال ، الطددالب هندداك دون أهدد

فكونددا يددا أوالد كمددا آَمددُل أن تكونددا؛ فتَديَددِي صدداحَلي هلمددا غايددة سدداِمَيةن وَيسددَعيان مددن أولهددا بكددل 
 وهد".

ًاوا هلموا  لموا    ب َهياما  و وان مُ ت اىل الصديقان حبديث الد تدر  فقد جد  الطادة يف صودرَ    

 .ا تعااًل امل سديَن ل ن وام ا ت خطُطا تدت ا

 .حاربا  بكل ما أوتيا من ددة  بهشره  األخالق بال عل والقدلوتعاهدا علك أن ُي

 .يريدانلهشر ما  يف املر ز األول؛ ن يكدنااألنظار لذا أرا ا أ طََّح وًما يكدن َم املت دُق   

 انت علك مستدى اجلامعة  ة طاَبوأعلهت اجلامعة عن مسابقتاا املدمسية يف اَم   

 ه ودال:أمني صاأَب َعجَّوحيضرها مجيع الطالب  َ 

 ال تقف مكتوف األيدي! -
 ماذا أفعل؟ -
 اذهب وقدم فيها؛ أنت قويٌّ يف ذلك. -
 أَتر  هذا يا أمي؟ -
 نعم بالطيع، ستسثر يف كثري  من الطالب، َوهِّز ُخطيَتك لنشر األخال  واستعن باهلل. -
 شرُي الدكتوَر ناظم.إَذن أست -

 ث  ذهبا إليه واستشارا  يف األمر:

 ما رأيك يا دكتور، أقرتح على عمار املشاركة يف املسابقة ولكنه متكوف. -
 ال داع  للكوف يا عمار، قَدت ُل الرهيِة هو بدايُة النجاِح. -
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 أتر  ذلك يا دكتور؟ -
 نعم توكل على اهلل. -

*** 

ُخطَبَته َوَنمََّقَاا باأل عاِر والكلماِت احلماسيِة  ث  َتَدرََّب علياا أتك  َددََّم فياا عماٌر  َوَأَعدَّ

 جاى يدم املسابقة..

 ان مسرًأا  برًيا  أس له جيلس الطالب علك الكراست املرصدصة  وعلك ةني املتسابق 

 َّلس جلهة التحكي  املكدنة من أربعة من روا  اللغة العربية.

علك  يِهلِقه  أو ما أرا  أن ُيته أو دصيدَتر  ل متهافس مقاَلد أضَّد ؛ انت املهافسات حمتدمة

 الهاس  من أدله مئات الطالب  وجلهة التحكي  جبدار  تهصت. مسامَع

 ودال ألمني:  رأى عمار  ل هذا  فانتابته الرهبة

 هل يا تر  ما كتيُته ويًدا يا أمي؟ -
، ما كتيَته ممتاز، فق. أل ِقِه كما فع -  لَت يف حجرتِنا.ال ختف 
 حسًنا. -

*** 

جاى  ور عمار يف املسابقة  نا ى املها ي علك امسه  فصعد بني الهاس  بكل ثقة  ولكهاوا     

 مرة من جلهة التحكي .من مهظر الطالب احلاضرين  و َمرٌَّةبرهبة   زجْتُم

ألقوك علوك    َى ودد انت ُخطبًة عصما وبدأ يف الكالم سر   يف  ك اهلَلود  أمام الهاس ث  مسَّ   

مسامعا  ِخطاًبا حتد  فيه عن األخالق اليت اندثرت واحلياى الوذي موات وأأودال الشوباب     

 :تعاىلل اهلل ه بقدبدأ أديَث وال تيات اليت ال َتُسرُّ..
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ں  ڻ  ڻ    ںک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ

ۓ  ڭ   ڭ      ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ڻڻ

ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     

ىئ   ی    ی  ی  ی    ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۇئائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 .١٣النور: سورة  چجئ  حئ  مئ  ىئ

كمة تتلد أختاا  يكش  موا  واثًقا يف ن سه  ددي اللسان بديع البيان  يلقت احل هث  أ مل خطاب

   ودبلودا عيشوا     ارا  الزمن من أخالٍق تهدثر  وأياٍى  ا  أن ةدت  وعن  باب نسدا دضيتا

 مجااًل:أنااها بأبيات عذبة ت يض ددة وث   م حتت غطاى األوها

 

لا  مُّ ـــج  ــاةِ ت  ت  ـــُدوا لِل ف  ــم  يُرِي
ـــم  ل   ،ُه

 
ــــلَّ     ؛ك 

 
ـــوا ن  ادُ ر  أ ـــر  ظ  ـــجِ  ن  ةا ِم  !اه  مِ س 

 
ــ ــو   م  ُه ــ اِلَّـىل  إِ  ون  عُ اِض ـــِج خُ رُّ ـب   ؛ةا ـطَّ
 

ِ ن ـاَل    ر  ه ـوا طُ دُ ـِسـف  ـيُ  ي  ـك    ِــسُ اِت ب  هاـم 
 

 **  
ـان  ك  ـك   ن  إِ  ــِ ُف اجل  ـش  ِ ا حُ ِم ذ  ـس   ةا ـيَّـر 

 
ــح  ـم  اِلَّ لِــف    ُُ يِف  مُ ـشُّ دُ وٍد ُصــُيــ   ؟!وافَّ

 
 **  
ــــنَّ اجل  إِ  ـــاةِ ث  ت ــــف  ى ال  ال  ل   م   :ة  لثـ 

 
ــَ  و   ،ن  ـيدِ   ـتِ ـاح  ـف   ،ل  ـق  َُ رِ ـش  ِ د  ا  اـ  هــائ

 
علوك   حكوي  تصو ق  رأى السورورَ   بلجهوة الت خطبَتوه يف محواس دودي  وفودجئ     أناك عموار  

طاملوا أأبود  وا وتاددا إليوه ب طرتوه      أوا يف  لماته عد ة للماضت الوذي  وجدها   و أنَّا  دد ر

 أ ظ وسرت. ات  وبهاته اللداتت يفالطيبة  بهسائه الطاهر
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 حبرارة. َنْق ََّص من ال تيات وضعن وجدهان يف األرض خجاًل  وأخرياٍت اورأى  ثرًي

 لوما دال  ولكها   اندا يداروناا.ووسط ذلك  ان ههاك  ثري من الذين يهظرون نظرة امشئزام 

يف  دوةً ه خ املوا فعول وأصوبحت رسوالتُ     من اجلميع  َفُسورَّ  ًةاَد َّتعلدا َخ التص يِق مسع أصداَت

 وسط اجلامعة.

  ه ويشوكرُ رأَس ُلب َقيف اليدم التالت دابل الد تدر ناظ   فها ا  وعهدما ذه  إليه عمار  وجد  ُي

 علك ما دال:

 بارك اهلل فيك يا عمار. -

 لكهه  كر  وفر, بذلك  ثرًيا.  خجاًل هوجا رَّامَح

*** 

ألول  وانتشور امسوه ورسوالته    بعد خطبته بأيام ظارت الهتيجة  أصل عمار علك املر وز ا    

 بني اجلميع  الكثريون تد  وا له.

ع عن الدعابات ويتحد  معان بكول  َهمََّتتد   اجلميع إليه  وأاولت ال تيات الدصدل إليه فَي

 للجميووع. موون أن يكوودن دوودوًة دَُّبوو الطيوول  َفووأاجتاووا وال ُي قضووت ملوون أرا ت مهووهأ ب وَي

   أمني يشورتي بعوض املوأ دالت لسودَّ    أة الكلية  ذهوبيهما  ان عمار وأمني جيلسان يف سا

 انتظر  عمار  فجاى  سامل ودال:.. جدعاما

 كيف حالك يا عمار؟  -
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 خبري وهلل احلمد. -

عندددي رسددالة لددك يددا عمددار.. أرسددلت إحددد  الفتيددات مددع صددديقل رسددالًة ألوصددلها إليددك،  -
 ."قالت يل: "إَّنا تُريد أن تتعرف عليك وتكونا أصدقاء

 ، أعتذر عن ذلك.ال - 
 ما بالك يا عمار تتمنع عن الكثريات؟! -
 ما وئُت هنا لذا األمر يا سامل! -
 آل  لو كانت يل شهرتك هذل! -
 ماذا؟ -
 0لصادقُت الكثريات، واستمتعُت كثريًا -

 نظر إليه عمار وسأله:

 وما الفائدة إًذا يا صائَد اجلميالت؟ -
 نستمتع هبذا، نشعر باحليوية معهن.  -
 هداك اهلل يا سامل! -
 يا لك من أمح ! -

 داهلا له بهظرة حييطاا الكر  واالأتقار  ديد.

*** 

ا له وأاول جاهًدا أن يشد  صدرته أتك جاى يدم درر فيوه سوامل   اختذ  َعدوًّ  اعماًر سامٌل َ ِرَ 

 !لعمار كيَدأن َي
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موع فتواة مون اموارج      ا له أتك يشدهه  ات وق ليدم الدراست درر سامل أن يضع فخًّيف بداية ا

ليجعول   املددو َ  -يف ن وس الددوت  - َديََّصو ت عول موا أرا   تَ    توأ خلاا وأعطاها بعض املال 

   الطالب يشاهدون ذلك..

 إليه يف نااية اليدم الدراست وانتظرته يف مكان ال أأد فيه.. ال تاة ذهبت

مام سوامل وجممدعوة   لقت ن ساا عليه ويسقطان علك األرض أأتك ُت ؛عمار تهتظر خروَج ود ت

فا  لن يشاهدوناا  ؛مل تكن ال تاة من اجلامعة فلن يضرها ذلك  من األصحاب ليشاهدوا ذلك

 جمدً ا.

دليول ومودخل    خرج عمار من املكتبة بعدما أناك دراىته  مل يكن يف اجلامعة آن ذاك إال ن ورٌ 

نوة أو  يتددوع خيا  املكتبة مل يكن فيه أأد سدى عمار وخل ه أموني  سوار عموار يف طريقوه ومل    

 مكيدة من مثل هذا أبًدا..  

 ؟ ي  أالك يا أبييب ..عمار -

 ان نداى ال تاة هد السر بيهاا وبني سامل املخا ع  سقطت ال تاة علك عمار ونظر الشباب إليه 

 بعيدن متعجبة  امتة..

 مبيثوة! ال تاة عليه  ونظرات الوزمالى الشوامتني  وابتسوامة سوامل ا     الِتُبُصدم عمار من ُد   

رض وصورخ فياوا   صمت عمار ولكهه ابتعد عن ال تاة يف رج ة  و فعاوا عهوه بقسودة علوك األ    

 بشدة:
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  ابتعدي عين أيتها الفتاة! -

 دف  من مشاتة إىل رهبة!ام ر, إىل الصمت املشاهدون وتغري وجه سامل من 

 :دالت ال تاة يف بكاى

 أنا آسفة؛ هو من دفعين لفعل ذلك وأعطاين مااًل!  -
 رفقة أصددائه. اا إىل ساملِعصَبإوأ ارت ب

 فقط نظر إليه يف دسدة وترك املكان وغا ر. ..امل ي عل عمار  يًئ

 غض  عمار بشدة ودال ألمني وهما ذاهبان:

 ال بُده أن أَُرده له الصاَع صاَعي!  -
 إين ألعجب أنه َكهَة قلوبن حاقدة هكذا! -
 سُأريه، سأوعله يندم. -
يا عمار.. دعك منه؛ هذل األفعال لن تنتهي، وبرغم عجيب إال أنين أشف  عليه ال عليك  -

 وال على من هم مثله.
 أنَت الذي ُحزَت قلًيا نقيًّا يا صاحيب. -

 ث  أر ف بعد دليل سائاًل:    أمني فقط ومل يعلق علك  لمة عمارتبسَّ

 ماذا سنفعل إذن؟ -
 ال أعلم، لكن ال بُده أن أوعله يندم. -
 ما رأيك أن تدعول لينضم إلينا؟، وبذلك نتجنيه ورمبا يتغري ل,فضل. -
 حىت بعد مكيدته هذل؟! -
 نعم، هو اآلن غاية الغضب واحلرج، فقد َضره نفَسه ال أنَت. -
 يا لك من ساذج! -

 ابتس  أمني ملقالته وَعلََّق:
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يًئا يف نفسه من ما أعظم السذاوة إذن.. أن تعيش دوًما بقلب يصفح، ينام وال عمل ش -
حقد وال غضب إال إذا كان يف ح  دينه وأهله ووطنه، أما حقه يف نفسه جيعله بينه وبي ربه، 

 حسنات وحارة لن تيور، حىت وإن قالوا سذاوة،
 ..!   فما أمجل العيَش بقلب ساذج 

اآلخدرون  ذلك القلب الذي محل مزجًيا من بياحمل الثلِج ونقاء احَلَمداِم.. قلدب ال يهدو  أن ُ دربل
 بإساءهم له!..

 هو فق. عب أن عَب اجلميع، وإن عومل باإلساءة يقابلها بالصفِح اجلميل.. 
 أراد فق. من أعماله أن تكون جبناحي، أحد ا نية صادقة واآلخر من إخالص!

 فيصعدا بعمله اىل رب  جيازيه عليه، حىت وإن قالوا عليها "سذاوة"!.. فيا َحيهذا القلب الساذَج
 إن كانت هذل عندهم سذاوة!

 حسًنا.. حسًنا، غفر اهلل لنا ولك. -
اما  ملا  خال إىل غرفتاما ذه  أمني ليستح  ويهظ  ن سه من عرق يأ مال الطريق إىل سكَه

 اليدم  وذه  عمار ليبدل مالبسه  ث  جلس ي كر فيما داله صديقه.

 خرج أمني ودال لصاأبه:

 إًذا ما قرارك األخري؟ -
 ل كما قلَت.سأدعو  -
 كيف ستفعل؟  -
 سأذهب إليه قيل الصالة بقليل ألفاحته يف املسجد فاملكان أنسب، ورمبا يفتح اهلل عليه. -
 .-إن شاء اهلل-أحسنَت يا عمار، ُمَوفه ن  -
 

 بعض ال تيات  فذه  إليه ونا ا :وادً ا ههاك مع  اسامًل رأي عماٌر  ار من ذاك احلد بعد 
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 .. أميكنك أن تأ ؟سامل، أريدك حلديك -

 تعج  سامل ث  دال له ب تدر:

 حسًنا. -
 كيف حالك يا سامل؟  -
 خبري، وأنت؟ -
 احلمد هلل يف السراء والضراء، قل يل يا سامل كيف هي أحوال الفتيات؟ -

 ودال: عاليةًة ابتسام سامل أطلق

 .إَّنن مجيالت وأحاديثهن مجيلة -

 يا رول!، كيف هذا؟ -

ىل هدذل وإىل هدذل أودد املتعدة يف ذلدك، عنددما أعديش شديايب وحيدا  كمدا أستمتع باحلديك إ -
 أريد.

ُ "صدت املؤذن يها ي  ارت عأديث سامل  ِطَسيف َو  ُ أك   اهللَّ ُ  ..ب  ـ اهللَّ ُ أك   علًهوا صوالةَ  ُم ؛" ب 

 .الظار

 إنه الظهر يا سامل، تعال نصلي ونكمل بعد ذلك. -

 دلياًل  ث  دال: َركََّف

 حسًنا. -

ار أأود أعمودة   بعدما انتات الصالة اجتمعوا ههواك جبود   وا  َيبا إىل مسجد اجلامعة وصلَّذه   

 املسجد  دال عمار:

 األوواء هنا مرعة للنفس يا سامل ال أدري ملاذا!، أال تشعر بالراحة؟ -
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 _ بَدَلى، أشعر هبا، َمره زمن طويل على آخر صالة يل يف املسجد.

 دال سامل ذلك يف أزن وضيق.  

 اذا؟مل -

" ُكلهَمدا  - ال أود مدن ينصدحين، أتعلدم أنده بدداخل كدل مدذنب مندا بقايدا ضدمري، يقدول لده: "ُعدد 
 وود الفرصة.

 إن أردتَددددين أن آخددددذ بيدددددك دوًمددددا، وكلمددددا حانددددت الصددددالة وئتُددددَك وذهينددددا سددددويًّا.. سددددأفعل. -
 تبس  سامل يف رجاى ودال:

 املغَريات.أنت طيب حب  يا عمار، طاملا أعجيين ثياُتك يف ووه  -

يا سامل.. ايري يف مجيدع القلدوب دائًمدا، والتائدب يفدرح اهلل بتوبتده ويغفدر لده كدل مدا مضدى إن  -
 صد ، وكلنا نذنب وفط  ولكن اهلل يسرتنا، أمل تسمع قوَل القائل:

ِيــارِ 
ــبيُِن اجل  ِميــُع ِمــن  اْل  س  ي ح   ؛و 

 
ورِي  ــن  ُ ُ ــيِه ع  ــا إِل  ِك  ي  ــرت   بِِس

 

ــك  اْل    ــاإِل  ــاهُ د وما بَّ ــا ر  ــُد ي   ،م 

 
ُمـورِ  

ُ ـن  ُسـوءِ األ  ُح ع  ـف   و ِمن ك  الصَّ
 

 حديثك مجيلن يا عمار؛ يريح النفس دوًما، ولكين كنُت ُأكابر. -

 ونتحد .. اتفقنا؟ حسنا سنأ  كل يوم  معاً إىل هنا نصلي  -

 اتفقنا. -

 ودال هذا  أنه وجد طدق الهجاة يف حبر عميق. سعا ٍةس  يف ابت
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 تدالوووت األيوووام وعموووار وأموووني وسوووامل يوووذهبدن إىل املسوووجد  يصووولدن ويتسوووامرون.       

ا  ترك ال تيات وأصوبح صوا ًدا  يقورأ القورآن بول      تغري سامل وأصبح معاما يف  ل ودت تقريًب

 يؤذن يف املسجد للصالة. اوأأياًن

 موا دوال    ..ِ َعالوهَّ  ِرُمو ن ُأِمو  رجاًل خرٌي لَك بَك اهلُل ِدْاَي ْنِئَلَف ؛ ان عمار أسعد الهاس يف ذلك

 رسدل اهلل.

أدلوه مورة    السدِى أصدداُى  ََّتولكن مل يكد ةر  ار أو أ ثر  أتك وجد عبا ة سامل تقل  واْل

 !أخرى  وهكذا تذبذب أاله

 الشا لة  وجاى مدعد االمتحانات. ومر العام األول علك هذ  

يف  ول  صوبا,  و لماتاوا     ىل  عائاوا ا  اأتاج إعمار يف هذ  األودات  ان حيتاج إىل أمه  ثرًي

    .احلماسةاليت تعطيه 

  ان يعرف أناا بالتأ يد تدعد له يف  ل  صبا,  ليس يف ودت االمتحان فقط  بل يف  ل  يدم.  

دبول أتوك أن يعود      ا بعودما انتاوت بيودمني    ومرت االمتحانوات  وظاورت الهتوائج سوريعً    

 الطالب ألهلا .

 ا  وأصبح أ ار طال  يف الكلية  وأقق أمني املر ز الثانت أيًضو أّقق عمار أعلك الدرجات   

 ا البعض.فكانا خري رفقة وخري  ع  لبعضام

*** 
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 ضاما البعض بعد ذلك  ودال عمار:الصديقان بع َع ََّو   

 العام القادم، أو رمبا يف زيارة.أراك خبري يا صديقي يف  -

 ن خبري  يا  عمار.كُ   -

 .-اهلل إن شاء-ألقاك على خري  -

 يف رعاية اهلل يا صديقي. -

  وانطلق  ل مهاموا  آخَر    أخذ عماٌر  أخذ أمني دطاَرانطلق  ل مهاما إىل حمطة القطارو   

 إىل أهله.

 والدا  بشدق وأرارة.. هوصل عمار إىل بلدته  دابل   

 ث  دال ياسر:وأخذا  يف أأضاناما   أبيه َدأمه  وَي ل رأَسدبَّ   

 م يا عمار؟كيف كان العا  -

 كما تريد، كنُت األول كاملعتاد.  احلمد هلل يا أيب، كان خبري وتفوقتُ  -

 شرفَتين يا ولدي ورفعت امسي. -

 ودال له: سهل رأدبَّ

 ك.أنت َشَريف يا أيب، وما أنا إال َغيضن من فيض -

 حفظك اهلل يا عمار. -

 .ما سعا ٍةبدلدها أيَّ أضحت مسية سعيدًة
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جلس عمار ووالود    ا ماهية   البستان يف فصل الربيع  ويف إأدى األيامم  عا تامرت األيا  

 :  يتأمالن الغروب من أديقة املهزل فداعبه ياسر دائاًل

 كيف كانت حياتك مع الفتيات؟  -

 عمار بعد سؤال أبيه  وأجاب: حكاُتِض ْتَلَع

قد كان أكثر ما أعيا قليب أتدري يا أيب: قد وئَت على ُورح  لطاملا أرهقين، فآل  منهن يا أيب،  -
َر أن  ال أخددَت يل، هددذل النعمددة الددل َوِهددَل الكثددريون قيمَتهددا..  وأسدداَل دمعددي، هددو أنه اهلل قددد قَددده
 فإن كانت الصحة تاًوا على رؤوس األصحاء، فإن األخَت بئرن من املاء يف وس. الصحراء!

 درك.َأعَلُم هذا يا ولدي، ولكن تأكد أن اهلل من اختار فهذا ق -

؛ إذ ال عهدد يل  - أعلم، واحلمد هلل على كل حال، لكن حيا  يا أيب يف حاوة إىل ُحب  نقدي 
 ا ما!حبديك الفتيات على حاول به، وشياكهن قد مُتسك يب يومً 

اصددرب حددىت تشددر  مشددس اللقدداء بعددد عتمددة الليددل الكئييددة، اعلددم أنه الصددرب تريددا  ذلددك اجلددرح،  -
 بالصيام. ن اشتد بك األمر فعليكوإ

 أفعل ذلك يا أيب، لكنين يف حاوة إليه أيًضا. -

يددا ولدددي.. امسددع نصدديحل ويددًدا، احلددب إمددا أن يكددون لعنددًة عليددك تُنسدديَك َمددن أنددت، أو أن  -
يكدددون طدددائرك الدددذي يسدددمو بدددك فدددو  ِسدددهام الفدددنت ردددو اجلندددة، فدددال تتعجدددل يف االختيدددار، وكدددن 

 صيورًا.
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؟.. ماذا جيب أن أفعل ألفوز باحلب، وال أكسر العفاف لكن ماذا إن عشقَت يا أيب يف يوم -
 والنقاء؟

وقتما تشاء، سآ  معك ألطليها من باهبا، فاحلب ِطيب احلياة يا ولدي وعطدر القلدوب، بده  -
نرتقي ونسمو إن كنا على طري  اهلل، والزووة الصداحلة خدري متداع الددنيا وطريد  الوصدل معدروف 

 يا ولدي.

 ن ُه؛ فيكون عليك لعنًة ال ونة!فكن قويًّا ال ُتَشيطِ 

 وزاك اهلل خريًا يا أيب. -

تلك اجملادلوة دبول أن    َقِشه علك أال خيدن دبل اللقاى  َعمهذ ذلك احلني  عاهد عمار دلَب   

 يلقاها وهد علك ثقة بأنَّ اليدم سيأتت  وسيحلد اللقاى.

مهوه احلضودر وأود  إىل    يف مساى ذلك اليدم جاىت رسالة إىل ياسر   انت الرسالة تطلو      

 للقاى بالشيخ أمحد والرفاق الغد بعد صالة العشاى. ؛بيت بعيد يف نااية املديهة

د عهودما  عهدما أان املدعد ذه  ياسر وأد  إىل ههاك  ودابل الشيدخ  ود  الشويخ أمحو     

 اجتمع اجلميع ودال هل :

 يف ايروج. مر عام كامل على خروونا، اجلميع قد رأ  يف حميطه رغية الناس -

 علَّق أأد الشيدخ:

 وكيف سنقاوم؟ -
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لقددد كنددا ندددبر األسددلحة منددذ فددرتة عددن طريدد  السددفن التجاريددة الددل تددأ  خددالل النهددار، وعددن  -
طريدد  بعددض روالنددا مددع احلدددود، ومت ختددزين األسددلحة يف أمدداكن خفيددة يف كددل بلددد حددىت املوعددد 

 الذي سنيدأ فيه.

 دا مهتظرين اللحظة املهاسبة.وعهدما ات ق اجلميع علك ذلك خرج   

يوه وذهو  إىل   أبَد َع ََّد  وأوان مدعود ذهواب عموار  َفو     قضْتجامة تبدأ أتك انمل تكد اإلو   

 جامعته.

******* 
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(7) 

لقاء وإَداد 

 

عا  ياسر من صالة العشاى إىل املهزل  و خول إىل أيوث  انوت مسيوة ُتعود لوه الَعشواى  وملوا         

 ضع نظر إلياا ياسر حبهاٍن ودال:مًعا علك املائدة  وبيهما هما يف ذلك الدانتات  جلسا 

 أَوهالن يا مسية، أَبَعَد هذل السني جنلس ِولستنا جمدًدا، يا حلالوة اللقاء! -

 لقد تذوقُت املره يف غيابك كثريًا، وهل لقمر أن ينري لو غابت الشمس؟! -

صودر  وسوعا ة دلبوه ثو  ضوماا بوني أأضوانه وعوا           ابتس  ياسر ابتسامًة َ لَّْت علوك انشورا,  

 بذا رته طدياًل..

يا لذلك اليوم الذي مل يغب عن ذاكر  ق.، كنت يف ايامسة عشرة لكنين ما زلُت أذكرل  -
 وال يغيب عين.. يوم عرفُتِك يا مسية..

 يا ياسر، كيف عرفَتين؟مل حتِكِه يل يوًما  -
آن وأولس مع الشيخ يقرأ عليه الصغار، وعندما كنُت يف املسجد أتعلم القر  حسًنا.. -

دخلِت علينا أول مرة وأنت ما زلِت غصًنا غضًّا يانًعا يف التاسعة من عمرك، رحب شيكنا 
 بك وبأبيك وبدأت  رحلُتك يف تعلم القرآن.

يوًما بعد يوم كنت أستمع إليك وأنت تصدحي بآيات اهلل بصوتك النديِّ الذي يُثلج الصدَر 
 النفَس. ويُريح
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وأذكر لعينا بعد احلفظ يف ساحة املسجد مع األطفال ورن هنالك صغار ال نعرف شيًئا إال 
 اليهجة الل ُعرفت  عن أرضنا.

فكاندددت اللحظدددات ال تُنسدددى ومدددرت األيدددام وحفظدددِت القدددرآن يف عدددام واحدددد متفوقدددًة علدددى كدددل 
ظددِك وصددوِتِك الددذي كددان يَنعتُدده أقرانِددِك، وُحييددِت إلدددى شدديكنا كثددريًا؛ لسددرعة انتياِهددِك ودقددة حف

..  باملالئكيِّ

وما زلُت أذكر تلك النيضدة الدل أحيَدت  قلديب، أول مدرة ر  فيهدا لدك بعددما رأيتُدك تيكدي لوفداة 
والدددك عنددددما تغييددِت عدددن الدددرس فدددرتة وعدددِت، فحكدددى لنددا الشددديخ حكايددًة والددددك مددع القدددرآن 

 تذكر  مرضه على صغرك حينها. وكيف كان يعلمه يف صغرل ففرت الدمعة من عينيِك ملا

 تذكرت  أباها الذي فارقها صغرية فعيست  من أمل الذكر ، ودعت  له:

 رحم اهلل أيب، ووعله من أهل اجلنة. -

 وَتَرأَّ  عليه معاا ث  تابع.. َضمَّاا  

حينها ر  قليب الصغري أول مرة باحلب الذي مل أدرك  حيَنها أنه حب سيدوم معي إىل ما ال  -
ية، كأنه دموَعِك كانت التعويذة الل سدحرته، والددين الدذي مد,ل، والددماء الدذي ضدكها يف  َّنا

 كامدددل وسددددي!.. متنيدددُت لدددو أندددين أقددددر علدددى احتضدددانك وقتهدددا؛ ألواسددديِك كمدددا أفعدددل اآلن.
 ومسح دموعها املنسابة على خدها:

 ا.طاملا أنا حيٌّ فلن أمسَح هلذل الدمعة أن تسق. من تلك العيون جمددً  -

 ث  طبع دبلة علك جبيهاا وأر ف..
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يف العددام التددايل مياشددرة مددن قدددومِك تفرقنددا، فقددد انتقلددِت جملموعددة الفتيددات وانقطعددت الصددلة  -
 بيننا، ولكنِك كنِت تكرُبين على عيين، أراِك تكربين ويكرب حيب لك..

صددديح ومدددرت عشدددر سدددنوات وأندددا أكدددتم يف صددددري لوعدددة اشدددتياقي كلمدددا رأيدددُت الغصدددَن الغدددضه أ
شجرًة طييًة ُمزِهَرًة، فأصيحُت أفكر فيِك كل ليلة، وأراِك مع كل جنمة، وأمسُعدِك يف صدوت كدلِّ  

 كروان، ويف كل دعوة خترج من قليب يف سجودي..

 حبٌّ كأنهه أمل، ولكنه أمل مجيل رقي  يسر  بأوواعه!..

يف ُحلمي الذي كندُت وكانت كل مرة أراِك فيها صدفة يف ساحِة املسجد أو يف سو  اليلدة أو 
أخددتلس فيدده النظددرات بددال خددوف، أشددعر بدداألمل اجلميددل الددذي ُيسددعد وال يُددسمل، وأطلدد  زفددرًة مددن 

 وو  العشا  املشتاقي..

-بعددد ذلدددك اخدددرتُت الوصدددال واسددتكرت اهلل، مث عزمدددُت أن آ  ِيطَيتِدددِك واحهدددُت إىل شددديِكنا 
وقال يل: "نِع َم الفتداة يدا ياسدر"، وطلدب مدن وَقصصُت عليه اَلقصص، استيشر  -طَيهَب اهللُ ثرال

 زووتِدددددده الددددددل كانددددددت تشددددددرف علددددددى تعلدددددديم الفتيددددددات أن تسددددددأل والدددددددَتِك عددددددن ذلددددددك األمددددددر..
انتظرُت ليلتي، مرها كأَّنما عامان، كدأينِّ قدابضن علدى اجلمدر مدن شددة الرتقدب حدىت أتداين الشديخ 

 ن فرو الفرح.باليشر  وأسعدين، فتهلل ووهي وانطلقت السعادة يف عيين م

 :  تبسمت مسية واْدَشعََّر جسُدها ث  َفرَّت  معتاا ودالْت

آل يا ياسر لقدد كدان يوًمدا مجدياًل ذلدك الدذي ندنعم فيده بالوصدل يف حدالل، كدان الشديخ مجدال  -
وهدي -يقول عندك أندك أجندب طالبده وأحسدنهم ُخُلًقدا فأثندت  عليدك زووتده   -رمحة اهلل عليه-

إال أن استكرُت اهلل، فكانت الليلة هي أر  ليلة يف نومي وأصدفاها  فما كان يل -قدو  آنذاك
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على قليب يوم حلمت بأينِّ ألعب مع طفل يل وكان بشوًشا َنِضدَر الووده حسدن الصدوت لده طلهدة 
ا بشر  من اهلل يل ودعو  للقيول.  تشيه الشمس يف شروقها، فتهللُت عندها وعلمُت أَّنه

 ن جديد:سر ودبَّل رأساا متالل وجه يا

لقددد اشددتقُت إليددِك يددا مسيددة، حددىت كدداد الشددو  يفعددل يف قلدديب مددا مل تفعلدده القيددود يف راحددل،  -
 وكدددددان اأَلسدددددر ُيشدددددعرين بالدددددذنب طدددددوياًل ألندددددِك زوودددددة بدددددال زوج وال زواج، فسددددداحميين يدددددا مسيدددددة.

 نظرت إليه يف إشفا  وقالت:

َّنددا قويددة، ولكددن ألَّنددا هندداك قلددوب تسددتقيل األوودداع بصدددر رحددب، لدديس ألأتدددري يددا ياسددر،  -
!، فالتمسدت العدذر هلدم، وحتمهلدت يف صدمت أحيدت  ومدا أرادت  أن ُتظهدر ملدن أحيدتهم ذندَيهم،

فكيف أحزن منك وأنت مل ُتذنب؟!، أأحزن منك ومكانتك يف قليب مكانة الروح مدن اجلسدد، 
 ومكانة املاء من النيتة، فهل لقلب أن يستثقل روحه يا ياسر؟!

 ا:يتهاد ياسر لكلماتاا ودال مبتسًم مل يستطع إال أن

أتددددرين، مَل يدددسملين يف أسدددرِي ذاك التعدددذيب أو اجلدددوع أو العطدددش أو كدددل ذاك فددداجلوع هنددداك  -
نقدددر عليدده، والتعددذيب نصددرب عليدده.. ولكندده وددوعي لغددذاء الددروح، لتلددك الكلمددات الطييددة الددل 

 كلماتدددك الصدددافية.  تغدددذي قلددديب الضدددعيف هنددداك، كندددُت احتاودددِك كثدددريًا.. ملسدددتك، بسدددمتك،
 احلمد هلل يا ياسر أن ردك إلينا بعدما طال الغياب. -

 ونام احلبيبان بعدما وجد دلُ   ل مهاما ُروَأه بعد الغياب.

*** 
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يف صبا, اليدم التالت بيهما ُي طر ياسر وموجته طرق الباب فذه  ليهظر من ذا الذي أتاهموا يف  

 الصبا, البا ر.

اليودم يف مهزلوه بعود صوالة     لة من الشيخ أمحد أناما سويتجمعدن  فإذا به ط ل حيمل إليه رسا

 العشاى.

 ياسر ث   ت  امي عن مسية. أخذها

جاىت صالة العشاى فذه  ياسر إىل الصالة ث  إىل مهزل الشويخ أمحود لالجتمواع  رأو  بوه      

الشيخ وأ خله إىل الغرفة فدجد ههاك جممدعة السجن  له مبا فيا  الشيخ أسوعد الوذي جواى    

 مية وجلس.ن البلدة اجملاورة  سلَّ  عليا  ياسر حبم

 بدأ الشيخ أمحد أديثه:

اآلن، وقدد خروندا مدن األسدر ومددا زال وطنندا يف أسدرل، مدا زالددت األصدفاد يف راحتده ال بدد لنددا  -
مدددن وقفدددة، قدددد َغيدهدددَر املسدددتعمر كثدددريًا ممدددا أِلفندددال يف حياتندددا حدددىت كددداد أن يدددنجح يف خطتددده الدددل 

 مددع املسددجوني يف تغددري ديددنهم دون أن يشددعروا، وإين أرال يددنجح يف ذلددك.  يسددتكدمها هنالددك
الناس يعتقدون أن دينهم صدلوات يسدوَّندا وصدوًما يصدومونه ومعدامالت فقد.، قدد وعلدوا الددين 
يف املسددداود، وأضدددحى الشددديون شدددغلهم الشددداغل احلدددديك يف ندددواقض الوضدددوء والنزاعدددات، بدددل 

 لغاصب الظامل..وينتقدون من يصدح بكلمة ح  يف ح  ا

أَنَسوُهم حىت أصل الُكربة، فال بد لندا مدن إشدعال احلميدة مدن وديدد وتدذكري النداس بددينهم، مدا 
زالت يف أفئدة الشياب براكي ثائرة ال بد لنا مدن إطالقهدا؛ فدالوطن ال بدد وأن يتحدرر ولدن تدأ  

 احلرية هدية لنا فهي ُتسلب وتُنتزع من يد السجان واوتل..
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يعتنددا األوىل علددى حتريددر الددوطن واسددرتدادل عنددوة مددن قيددود الغاصددب؟، أم أنكددم تددركتم فهددل جندددد ب
 حياة اجلهاد من أول الراحة والسكون والدعة؟!

 ان خطابه ها ًئا لكهه محاسيًّا  مجع بوني الضودين يف آن واأود  حتود  بكول موا أسورته        

 ن دس األبطال فدافقدا مجيًعا علك العمل.

 ث  علَّق ياسر:

ن إعددددادنا سدددار علدددى مدددا يدددرام، األسدددلحة أصددديحت معندددا يف مواضدددعها الدددل ال يعرفهدددا أر  أ -
سدددوانا، ومجيعندددا عمدددل علدددى توعيدددة النددداس يف الطرقدددات، ويف خطدددب اجلمعدددة عدددن فضدددل وهددداد 
الظدداملي وذكرنددا قصددص مددن األمددس عددن قطددز والتتددار وكيددف قددابلوهم رغددم وددربوهم، فأصدديحت 

 ر  أن نتحدددددددرك بعدددددددد عددددددددة أشدددددددهر مدددددددن اآلن.صددددددددور النددددددداس متأوجدددددددة مدددددددن وديدددددددد، وإين أ

 مت االت اق.ُأعج  اجلميع حبديثه  و

 ث  خت  الشيخ أمحد:

توكلنددا علدددى اهلل، لكددن عليندددا أن نعمدددل يف هدددوء، وأال تكدددون ايطدددب واضددحة كدددل الوضدددوح  -
حىت ال َيشعر اجلواسيس بعملنا، اآلن كل منا يف أسرته وأصحابه والشياب قد وصل إىل حوايل 

-وسنكملهم بأمر اهلل يف كل مدينة إىل مئة قيدل اليددء ومدع بدايدة احلدرب سينضدم لندا مخسي، 
 الكثريون، وسنمشي خبطى ثابتة وختطي. لكل خطوة حىت ال فسر. -إن شاء اهلل

*** 
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 ت ردوودا مجيًعووا بعوودما تبووايعدا علووك التجووارة مووع اهلل موون أجوول  يووها  ووطووها .             

ت قدا عليه  وعلك غري املتددع ابتسمت الزوجوة الصوابرة   عا  ياسر إىل مسية وأخيها علك ما ا

 دالت لزوجاا:و

كنت أعلم أنك لن تكله يا ياسر، رغم علمي أنه ال خري فينا إن تركنا احل  حىت وإن كاندت   -
 العاقية موتنا، إال أَّنا حقيقة قاسية.

 ياسر ودال:تبس  

 ال حتزين؛ الشجاعة ال تقدم املوت. -

*** 

 روق صبا, اليدم التالت  استمر الرجال يف التدعية يف املسواجد رجواًل برجول    وبدأ العمل مع 

يف خ اى  ومع  ل مجعة ُيحيدن يف ن دس الهاس من جديد ما  ان دد أو وك علوك أن يهوام     

ومن يهض  إليا  يذه  إىل التدري  علك السال, يف أما ن بعيد  عن العيودن يف أدبيوة املهوامل    

 اليت علك أطراف املديهة.

أتك مرت ثالثة أ ار  ان  ل يدم يضاف إىل اجملمدعة واأد علك األدل مع  ول  ويخ مون    

العشرة  و ل واأد يهض  يض  صديقه  ويف نااية األ ار وجودوا أناو  تعودوا العود  ب ضول      

 اهلل.

فاجتمع الشيخ أمحد برأس  ل جممدعة  و هل  علوك أموا َن السوال, فأخوذ  ول واأود مون        

 ىت ساعة البدى..األبطال سالًأا  ث  جا
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جاىت اجلمعة احملد ة وخط  اجلميع حبماسة عن االنت اضة األوىل والثدرة اليت أودثت     

وأأيْت رو, اجلاا  من جديد ومات علك إثرها ذلك الط ول وأبودا  اللوذان َجسَّوَدا مبدَتياموا      

 إرهاَب الغاص  و ذب العامل ونقاى وبراىة رو,  ل  ايد!

يدم  بعد صالة اجلمعة  خرج  ل  ويخ موع جممدعتوه الويت ات وق      وا تعلت الثدرة يف هذا ال

معاا  دسمدا أن سا   سني جممدعة   ل جممدعة فياوا مون عشورة إىل عشورين  وخص؛      

أتك ال يالأظ أأد   ان اجلميع يتذ ر رو, اجلاا  بعد امط  احلماسوية الويت ألقيوت     

د عسكريًّا ددةا ُمَحهًَّكوا   وان   ث  ذهبت  ل جممدعة إىل املكان احملد  هلا   ان الشيخ أمح

 من رجال القصر مع امللك الراأل  و اد يدم اميانة واالغتيال.

وضع امطة حبيث  تلتقوت  ول جممودعتني بعود محول السوال, يف نقطوة حمود ة أتوك إذا          

 اجتمعت  امل اجملمدعات أدامت علك البلدة أصاًرا من  امل اجلاات.

اجملاورة للبلدة العدُ  األ ثور لتددعوه دودوم املود       (الار)ة ُوضع علك اجلاة املداجاة لبلد   

مهاا  وعلك ناأية الهاار والهاأية احلدو ية مل يضع أأًدا  وعلك الهاأية اجلهدبية   انت 

اجملمدعات أدل  أما َوْسط البلدة  انت جممدعات مقسمة أتك يسيطر علك  امول املديهوة يف   

 أسرع ودت ممكن.

اللحظة الوُمتََّ ُق علياا  وا تعلت املديهة سريًعا   انت  ول جممدعوة يف    انطلق اجلميع يف   

 مكاناا  وأطلق الشيخ أمحد من مهتص  املديهة  علًة محراَى يف اهلداى فكانت عالمة الِبدِى.
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يف هذ  اللحظة مت دهص  ل اجلهد  الذين  اندا يف املديهة  واستدىل الرجال علوك مهواطقا       

 ثووو  هجموووت ثوووال  جممدعوووات علوووك أاميوووة البلووودة الرئيسوووية.   وأخوووذوا معوووداتا  

دتلدا  ثرًيا من جهد  احلراسة  وفر البعض هارًبا أتك استدلدا علك  ل ما فياا مون مودافع    

 وأسلحة وعتا .

ومتت السيطرة علك املديهة  لواا  ومل تلبوث األخبوار أن انتشورت يف  امول املودن بعودها           

  مما أ ى إىل أدو  خلل يف دودات مورا  الويت اسوتيقظت     بأيام  وبدأت أرب يف  ل املدن

 علك امي امل زع  والشبح الذي يؤذن باضمحالل ملكه.  

 ولكهه الهاار.. الهاار الذي يهسل بلط  ليبد  الليل الكئي   وُيهات عاد الظلمة!   

سوتاان  أاضهة الثدرة  أتك أصبحدا ددًة ال ُي (سور)وأخذ ال دائيدن يتتابعدن علك مديهة    

باا وال ةكن لالأتالل  سرها بسادلة  يف ظل ما هد فيه من خلول  وموا  وان عليوه جويش      

  واسوتطاع اجلويش   (سـور)التحرير  ما أطلقدا علك أن سا  من تهظي   وا تعلت الثودرة يف  

 الصغري إأكام السيطرة علياا ومهع اجلهد  أن يأخذوها مها !

******* 
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(8) 

  ـحُ ـال   ارُ ـن ِ   بِ ر  ـح  ـال  و   ب 

 
 

ملا وصل عمار إىل اجلامعوة موع أول أيوام العوام اجلديود  التقوك بوأمني وبعوض الوزمالى يف             

 لكها  مل جيدو . ساملحبثدا عن وحممد   مال وأةن حممد  الدراسة 

  الساأة يستقبلدن الطالب اجلد .وود دا يف تسامر الزمالى دلياًل   

ا يف ن عليا  مورارة الددوت  مت دًدو   الدعابات اليت تاد  اًميلقت  و  ان  مال خ ي  الظل    

 .ومًنا خ ا ا  و ان أطدهل  دامة  وأالدراسة أيًض

كثور التأمول يف األمودر  وحيو  أن     ا  ُي  و ان أهداه  طبًعه  طداًلدصرأأما عن أةن فكان    

 يسمع أ ثر مما يتكل   وإن تكل  أصاب.

 فسأل حممد  مداعبا  عا ته:

كم ورهب ُحبه العيون؟.. عندما َهَو  من النظرة فتجد مجال احلب، وتشتا  إىل من من -
 نعيم الوصل؟
 فعلَّق عمار:

 كيف لرول أن عب من نظرة عي خاطفة؟!  -

 ه:ئأةن يف هدو فر َّ

احلب لعنة ال تعدرف مدىت سدتأ  أو كيدف، مدن نظدرة، أو مدن كلمدة، أو مدن أي مكدان، حدىت  -
 وإن كان من احللم!
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 انتاوك احلوديث  أخذوا يتجا لدن أدل احل  وأسبابه  و ل له رأيوه الوذي ال يغوري  ثو         

 وذه  عمار وأمني.

مون طالبوات السوهة     ٍعْمو ا علك َجيت قدان الكلية يف يدماما اجلديد   ث  مرَّ ىايف سريهما بد   

هو   اجلديدة وهن يستكشو ن الكليوة اجلديودة  ويقورأن الصوحي ة الويت تعطوت أخبواًرا عون أ         

 أنشطتاا يف  ل عام.

 أديًثا عن ذلك ال تك الدسي  عمار.. ؛صاأبتاا َنُذمل يكد عمار ةر أتك أخذت  ل فتاة ُأ

 

 :ا  اهدت املدد مَّاا َلصديقَت فتاة يف السهة األوىل وسألْت ..(َيَماٌن)ههاك  ود ْت

 مل يتحد  اجلميع عن هذا الفىت هكذا؟ -
لفتيات يف هذا اجملتمع يا صاحيل فقاطعتها فتاة أكرب منهما ال أعلم، رمبا واحد من رُفقاء ا -

 يف تعجب:
 أال تعلمان عمار ياسر؟! -

 :فأجابت أمرية نافية

 إذا، عليكما أن تقرآ هذا. -

ة  ووأعطت هلما صحي ة الكلية  واليت علك ص حتاا األوىل صدرة عمار يف مسابقة امطاب   

ر ز األول  و لمات عن أدار أ ير معه عن اجلمع وصدرته وهد يت  تكرةه حلصدله علك امل

 ث  أتبعت دائلة:  بني األنشطة والت دق

عمارن ابنن ألحِد اأَلسر  الذين ُحرُِّروا العام املاضي،  أولئك الذين مت وضعهم يف السهجن  -
 عند االنتفاضة األوىل وسيب شهرته أنه يف العام املاضي شارك يف مسابقة للكطابة، و...

 ار.. عمار. عم -
لت ت إلياا عمار يف أياى اف ها ي عليه اما ُتداطعت إأدى ال تيات أديث صاأبَت   
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سل  علياا فقالت ال تاة يف ت ال تاة إليه يدها ولكهه مل يدََّم  َّوأجاباا يف اأرتام  ومن َث

 ضيق:

 آسفة. -
 :إليااعتذر عمار فا

 ال داعي لآلسف، ألِك حاوة؟ -
منك كيف ميكن لنا أن جنمع ما بي التفو  يف الدراسة مع ممارسة كنت أريد أن أعرف   -

 األنشطة املكتلفة؟
كل ما عليك فعله هو تنظيم الوقت، ووعل الدراسة واملذاكرة يف أوقات ثابتة وال تسخري   -

 عمل اليوم إىل الغد.
 شكرًا لك. -
 الشكر هلل. -
 

عل ال تيات اللداتت أخذن يتحدثن عهه ب عل عمار ولكهاا امتعضت  ثرًيا ل  ةاٌن عجبْتُأ   

 .باذا اإلعجاب الشديد

 ُأرر من فرتةأبياا  ان يف السجن و فانتبات ةان  ألن أتبعت الصديقة أديثاا عن عمار 

 .أيًضا

 

 ث  أ ملت ال تاة تقدل ألمرية وةان:   

شام وغريل وبعدما وقف وألقى خطابًا حتد  به عن لياس الفتيات وما يفعلنه من عدم االحت -
من األمدور.. أصديح أشدهَر رودال الكليدة وزادت شدهرته يف النهايدة أنده حصدل علدى املرتيدة األوىل 

 يف َّناية العام.
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ةان صامته تهظور بعيودن     بيهما ظلت "!"ما شداء اهلل :أثهت أمرية علك  الم ال تاة ودالت   

 أكا هلا أبدها عهه؟ عقل أن يكدن هد ابن الشيخ ياسر الذيها التساؤل  أُيثادبة ةأُل

 

وصل الصديقان أخرًيا إىل السكن ث  ارتاأوا مون اليودم األول  وتتابعوت أيوام الدراسوة وال          

 جديد يذ ر.

*** 

عالن عون مسوابقة امطابوة مون     أتك وجدا يف يدم َّمع من الطالب  ورأيا أنه دد مت اإل   

 جديد.

ز يف مسوابقة العوام املاضوت  موا جورت      جاى مدعد املسابقة  و ان لعمار  ور  ريف لكدنه ال وائ 

 العا ة.

فقد  ان ههالك مسر, واسوع يعلود عون    القاعة هذا العام أ ثر اتساًعا؛  يف يدم املسابقة   انت

متدرجوة  السول      املقاعد دلياًل  جلست جلهة التحكي  علك ةني املتسابقني  و انت املقاعد

ا يشبه  ورفات املهوزل يف األعلوك جيلوس     ألعلك  ويف جدان  القاعة م دَتِعَص فكلما تأخرَت

فيه احلضدر األعلوك ديموة   العموداى واألسواتذة   انوت القاعوة مباجوة بلدناوا السوماوي           

 ن ومطرم برسدم.يََّزة   ان يتدسط السق  مصبا,  بري ُميَّه ومقاعدها الُب

يف خطابه ما ه لكها  مل جيدوا يلإ هدما بدأ املتهافس األول  استمعداجلس اجلميع يف صمت ع

 نتباها :يشد ا

ن التعللا ه هللو مللا يعلل, ااحلعللات، واصللب هللو مللا يصللنع الرللوة، وِا بللب علينللا أ ن نللتع  اصللب  "ا 

 ...."ملايض، هكها نع, جمحلًعا انجًضاوالتعا ه، أ ن نفيي اصروب ونصنع السالم، نرب  ال تر,ن ومنخو ا

***  
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رب دلوياًل مون املواى  وذهو  ُيَقض وت َبعوَض       مون هوذا امطواب  فخورج يشو      ر عموار َسُي ْ َل   

أصالة  فقد  انوت تودعد للتهوامل عون األرض وإن مل      َأاِجياِتِه؛ مل جيد يف خطبته ال ددة وال

 رة مبا رة.تكن بصد

 

ث  عا  متأخًرا دلياًل  ولكهه وجد الكل مهصت  ومسع صدت فتاة تلقت حبمواس  فودخل      

 باا أ ثر.عا   ومل يلبث أن أعج  وجلس وأنصت م

 

ملا وللمك فيلف تعنشلونو!، ول ي  ايلة ت مخلونو!.. أ فيرلوا ملن  .وأ نمت ما بمك اي معرش الشل باب. -

خ بوا حياتمَك، أ مل تسمعوا من قب  قول الشاعر" باتمك، واهنضوا بأ هدافمك، وَرت  س ا

 

ـةٍ  :ق الُوا ـع يت  لِقِمَّ ك  إِن  س   ..بِأنَـّ
 

ِب  ك   ~ ماءِ ق  ـف ارض  ـه ـٍم ل ِلسَّ ق  س  لـ   ِد ان ط 
 

ــفِهِ  اءِ بِع ص  ــم  ُع السَّ هُ دِر  ــا ر دَّ  ؛م 
 

ِســهِ  ~ ــوِيُّ بِن ف  ــو  ال ق  ه  ــق   ،ف  ــد  و    ــا ق   !ه 
 

ه باا   انوت مت ددوة يف عباراتاوا  سوامية يف أهودافاا       اا فام ا  إعجاُبع عمار  لماَتمِس   

 فكر عمار فياا طدياًل   وأخذ يتابعاا يف صمت... ددية يف إلقائاا

*** 

 فقال هلا:.. ؟هذ  ْنَم ا ونزلت  ذه  عمار خل اا متسائاًلبعد ما أنات ةان مقاهل

 أحسنِت، بارك اهلل فيك. -

 بته بصدت ددي َتَتَبدَّي عليه الرجدلة.أجا

 شكرًا. -
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 :ث  أومأت برأساا تطل  الذهاب  فقال عمار

 إن احتجِت أي شيء يف الدراسة فأنا هنا للمساعدة. -

 ان:فأجابته ة

 إن شاء اهلل. -

 فسأل عمار مبتسًما:

 هل حتتاوي شيًئا آخَر؟ -

الم  فارتبك  أنه ال يدري  ي  يهات احلديث أو  ي  يقدل هلا الس ؛ ان متلعثًما   

 ا.وأخرج  الًما عشدائيًّ

 فهظرت يف تعج  إليه ودالت بأ ب:

 شكرًا لك، عذرًا مضطرة إىل الذهاب اآلن، سالم عليك. -

وجاه حممًرا مما هد فيه  وعمار يف أرج ما بعد  أرج  أتك جاى أمني ورأى وذهبت    

 فسأله:

 ما بك يا عمار؟ -
 فَدَقصه عليه ما حد . -

 ياما.فضحك أمني علك ما ودع فيه عمار وعا ا إىل غرفَت

*** 
ملا عا  عمار إىل البيت  دضك ليلته يت كر يف  لمات هذ  ال تاة  و أنَّاا ملكت عليه    

 ه معاا فقال: مددَ  َر ََّذَت ه بأهدافاا السامية.. َوجدا

ليتين مل أفعل ما فعلُت يا أمي، تُر  كيف تفكر يفه اآلن؟.. ال بُده أن ظنهها يفه اآلَن ظن  -
 السوء.

 ما بك يا عمار؟!، موقف عابر ال عليك. -



141 
 

 أَتر  هذا؟ -
 هلل عليها.نعم، مل تتجاوز يف النهاية، لكنها قدوة ما شاء ا -
 احلمد هلل. -
 

*** 

ومرت األيام بعد ذلك وعمار عا  إىل  يدنه يف احلضدر وااللتزام ومل ير ال تاة جمدً ا    

 الختالف أما ن الدراسة واملداعيد  لكهه  ان ي كر فياا  ثرًيا.

ويف صبا, أأد األيوام جلوس عموار يف السواأة يهتظور أموني الوذي ذهو  ليشورتي بعوض              

 ..األطعمة

هوه ُأسور أول مورة بلسواناا     فمرت أمامه ةان تلك ال تاة اليت مل يكن يعلماا عمار بعود  لك    

 ..أسباب اجلموال   لَّ ْتَعَم  و أنَّاا َجدريهاتااواليدم جبماهلا الذي امتامت به عن وعقلاا  

 ال كري والشكلت.

ل يف ن سوه  ودوا اتسعت عيدنه فجأة وتعلقت مع ةان اليت اختلسوت نظورة سوريعة مهوه         

 :ر يف مكانهمََّسبعدما َت

 ما هذا الذي أرال؟! -
  يكن معاا  ودلباا دود  وق صودرها.   وأ ملت ةان سريها ناظرة إىل األرض  لكن عقلاا مل   

ومودت ألو     فها تاوا جمودً ا بصودت مرت وع دلويالً     نا تاا صديقتاا أمرية مرتني فل  َّ   

 امساا:

 ميااان.. ما بك؟ -
 هال.. ال شيء! -

هكر علك ن ساا ما أد  أمرية صديقتاا  وأخذت ُت اا ودلباا  لماُتإلياا عقَل  ُُّرمل َي   

 وتتعج !
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 عا  أمني بعدها فدجد صديقه يقدل بصدت مهخ ض:

 لكنهُه احلب! -
 ماذا؟  -
 هال، ال شيء يا أمي. -

 تيان مع أمني  فعلق حممد  دائاًل: ان حممد  وأةن آ

 من النظرة األوىل إذن. صدقتين اآلن يا عمار، -

 ضحك عمار يف أرج ودال:

 ال.. ال، فق. هي مجيلة يا شياب. -

 به حممد  علك  ت ه ث  دال أمني:ابتسمدا مجيًعا  ث  ضر

 !من ووع القلب واليطن صاحيناهيا نفطر قيل أن ميوت  -

 فابتس  عمار ودال هل :

 تيًّا لكم. -
 ث  بدأوا يف أ ل فطدره .

  *** 

 يا ميان؟ماذا بِك  -
 هال، ماذا هناك؟ -
 أراِك على هذا احلال من بعد املسابقة، أصيحِت شاردة الذهن مذ رأيِت ذلك الفىت. -
 ال أعلم ما هذا يا أمرية حب ! -
 ييدو أنه املكتار يا فتاة! -
ًفا يا أمرية، ال خمتار وال شيء.  -  كفاك ُسك 
مىت؟، ولكنها تلك النظرة الل حعله أليس احلب هو أن ير  القلب مرة، ال ندري كيف وال  -

 يهتز، تلك الفكرة الل تسر  ذهنك!
 واهلل إن مل تصمل لضربتك! -
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دها اا مهاا وتعمُّخريِتلُس ؛مهاا ْتَبِضضحكت أمرية بصدت عال و اعبت ةان اليت َغ

 اا.إأراِج

*** 

ل القامة   ثيو     رجل طدي(أسعُد) يف أسرة متدسطة احلال  والدها الشيُخ (ةاٌن)نشأت    

 .اللحية  وددر  ها ئ الطبع  دليل الكالم

  فعلماو  القورآن   اهلل ك أبهاى  علك آيوات للعربية يف دريتا   ربَّ امدرًسو للقرآن  اعلًم ان ُم   

لكهوه    اجملمدعة الشيخ أمحد وبقية ودابل يف السجن األوىلنت اضة سر يف أيام اال ل  تى  ُأ

 وتى بعودما طالوت    ا مو  رداياألخدة  مل  اتا عالدة من عالدونشأت بيهامأأ  ياسر بشدة 

ه أسورتَ  َ دَّبا  مدة األسر  رغ  أنه خرج دبل ياسر بثال  سهدات من السجن إال أنه طاملا َأ

 عهه وعن سهداته معه.

علماو   تالثقة   فكانت تربيا  علكو انت أماا من هؤالى اللداتت يعلني من ديمة أبهائان     

   القطوار  احلوق دضوبان  صرية  وأنا  جي  أن يسريوا فياا ريطك ثابتة  علوك  أنَّ احلياة د

 .الطرق فال حييدون ه  عن طريقا  فماما أا ت

ن اجلنة هدي َّنايدة القضديان، والددنيا هدي القطدار الدذي متد,ُل إ" دالت هل  عهد  ل  ربة مذ رة:
 .ت"العربا

متأخر  فكان عمر  يدم  خلوت ةوان    يف ودت َد  ُوِل(س يان) ان هلما ولد وبهت  األصغر    

 اجلري يف احلقدل. ا  ال يتع  وال يكل  يادىا   قيًّا ضحدً فقط   ان ولًد سهتنياجلامعة 

 ..أدَّ  روق الشمِس مع غروِباا فياا من اجلماِل    انْت فتاًةوةان
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رأتوه   ل  والالعقود  ُهْتو َاِقموا فَ   الددتني مهدجمة   ان هلا مجوالٌ  أنَّ وجااا أ عة الشمس يف

 العيدن.

تعلمت القرآن يف صوغرها ونشوأت نشوأتاا الطيبوة  أصوبحت بسومة للجميوع  حمبدبوة مون          

 األط ال والكبار  ت ددت يف  راستاا أتك  خلت  لية الط .

*** 

مني يف ذلك اليدم  جلس عمار مع بعد  ار ظارت نتائج املسابقة و انت ةان ضمن املكرَّ   

 شاهد ال ائزين.احلضدر لي

 متألقة متزيهة مبا ال خيال  معتقداتاا.. و خلت ةان   

 يههظر سحرها الذي ملك عليا   تسمر وادً هتعلقت نظرات و بشدة عمار خ ق دل    

 ه  ث  أخرج  فرت  الصغري يف وسط اجلمع ليكت  جمدً ا..جدا 

 

 

هر املتجيل كام املالك،    ال ذا ال ُّ هي,ا أ ول ملرة و  قويلة  "رمغ مرورها الرسيع مل خي ف ليب ا  بعدما اس حلعةا ا 

 صلللللللللامحة وصللللللللل؟.. اي تالللللللللر  ملللللللللن تكلللللللللونو!.. حوريلللللللللة ن للللللللللة ملللللللللن السلللللللللامءو!..

فتللاة لهللا مللن ا للال مللا دل للاوو  عنللدما يللنفه ر شلله، سلللبة مللا   صللدري، وأ ان أ ن للر  وهللا وال أ حللرك 

 ساكنًا...".

 دائاًل: القاعةوصد, صدت املها ي يف 

 الطالية ميان أسعد. الفائزة باملركز األول -
 فقال عمار يف ن سه:

بُُه.. اسمن َعَلى ُمَسمهى ُنُه وتُدَهذِّ  ."!"إَّنا ميان إذن، تيعك ايري يف كل شيء، تُدَيمِّ
 عمار! -

 ه:ودال لصاأبعال صدت أمني 

 ما بك ناديتك أكثر من مرة! -
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 آسف يا أمي.  -
 منذ رأيتها وأنت مل تعد أنت. -
ار مجيلددة حبددالوة املدداء، ولوعددة شددقاؤها ممتددع، ال تدددري كيددف بدددأ؟، أو  إندده احلددب يددا أمددي، ندد -

 كيف سينتهي؟!، خلي. غريب من املشاعر.

 ابتس  أمني ودال له:

 لقد وقعَت وخرج األديب من صدرك أيها العاش ! -
 اما.يوعال صدت الصديقني بالضحك  ث  عا ا إىل سكَه

 

*** 

 رية لتددظاا بدعابتاا املعتا ة:  فذهبت أميف الصبا, التالت تأخرت ةان يف ندماا   

 هيا يا ميان استيقظي. -
 حاضرة يا أمرية. -
 آل من احلب، وعل ميان ساهرة تتأمل النجوم وتتأخر يف نومها. -

 فق زت ةان من علك سريرها وجرت خل  صديقتاا تقس  أناا سدف تضرباا علك ذلك.   

 فها تاا أمرية: َّازت أمرية  وتأخرت ةان دلياًل بعد دليل

 هيا ميان ستفوتنا اواضرة. -
 حاضرة يا أمرية أكاد أنتهي.  -

 

ة أمرية للذهاب إىل اجلامعة  أمرية هت صديقة ةان الدفي ديقتاااستعدت ةان وص    

 باية. ٍةلَّوأافظة سرها  فتاة طيبة ذات َط

 مهه  ل يدم. وصال إىل اجلامعة   ان عمار جالًسا يف مكان دد اختذ  حبيث يراها
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استحت ةان من الهظر  عا تاا  لكهاا  انت تعل  حببه هلا  وإعجابه باا  فكانت    

 قل !الابتسامة إناا  ..ترسل ابتسامة خ ية أتك أمرية مل تكن تراها

 بعوض الودروس.   سوتذ ار ال ؛بعدما انتات احملاضرة  صعدت ةان وأمرية إىل مكتبوة الكليوة  

 

جيلس يف احملاضرة  ارً ا ي كر يف أمريته  فالأظه أمني فضربة  يف ن س الددت  ان عمار   

 علك رأسه ودال له:

 أف  يا عمار. -
 ال أدري يا أمي.. ماذا عد ؟! -
 دعك منها اآلن ونتحد  بعد ذلك. -

 _حسًنا.. حسًنا.
خرج األصدداى  جلسدا مًعا  انتبه عمار إىل احملاضر من جديد أتك انتاك الشر,  وبعدما

  ودال عمار هل :دلياًل

 أتدرون ما هو احلب؟ -
 دال أةن:

 كلٌّ ِمنها له تعريف حليه، قل لنا كيف ترال يا قيس؟  -
احلب هو أن تلتقي بتلك الروح الل خروت من صدرك يوم ولدت فأخذَت تيكي، وأخذ  -

ف قليَك ينتفض وينتفض كأنه يركض حبثًا عنها، ذلك النيض ما هو إال حزنن على فرا  النص
اآلخر، والدليل أننا يوم نلتقي من رب يتوقف القلب للحظات وكأنه أخريًا وود ضالته، 

 وهدأ.
 فعلَّق حممد :

 وكأنه اجملنون يتغزل يف ليلى! -
ُ  الشعور الذي عركنا يا حممود.  -  إنه ِصد 
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 حسًنا أيها العاش ، سنعود إىل سكننا، هل ستأ  معنا؟ -
 أنا وأمي.ال؛ سأذهب للمكتية قلياًل  -
 .حسًنا.. نراكما غًدا -

 ث  ت رق األصدداى وذه  عمار وأمني.

 ا عمار..موعهدما  خال رآهصعدا إىل املكتبة  

اما  تالدت للحظوات دصورية فكانوت    ملا تالدت عيدُن ك الهظرة اماط ة ث  ارتبك دلياًلنظر تل

 ل ضح  ل مهاما لآلخر.  افيًة

 ان أعرضوت عهوه وأر وت  و تياا مسوتهكرة ذلوك.      لكن ةو  .. أنه يقدل هلا:  ي  أالك؟

بسوادلة وإن   أا ة الطباع  ليسوت ممون يعورتف باحلو     الهظر لكهاا  انت   َُّد انت ةان َت

  إن بدا يف ن ساا  تى خت يه وتظار عكسه  لكهاوا  انوت مره وة احلوس نقيوة      امتكن مها

 .املشاعر ال تبدي ذلك ألأد

مون   هبودع اجل اى والقدة اليت إن انكشو ت  انبثوق يَ    ان هلا دلٌ  أهدن نقت تغطيه دشرة من

 احلهان واحل  ال يهض  أبًدا.

مل َّبوه  بول أر وت رأسواا يف     ذه  عمار إلياما وألقك السالم  نظرت إليه ةوان نظورة و  

 تعج .

  دًدا. ان إعراضاا عن عمار يزيد  تعلًقا و

 فقال له أمني يف تعج :

 اد تعلًقا هبا؟!غريبن طيعك يا عمار؛ تعرحمل عنك فتزد -
هكذا هو كل بعيد، يتمىن املرء أن يصل إليه مهما أعيال الطري ، فكيف إن كان اليعيد  -

 شقي  الروح؟!
 مل يعلق أمني علك عمار  أأاط رأسه بساعد  ث  ذهبا وجلسا يف ماوية بعيدة من املكتبة.

 أنظار الصديقتني  تساىلت أمرية:بعدما اخت يا عن 
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 ميان؟ ملَ مَل حييب يا -
 وملاذا أويب؟! -
 كعادتك يا ميان، تظهرين عكس ما تكتمي.  -
سأقول لك مرة واحدة أيتها اللحوحة: إن كنُت كما تقولي أظهر عكس ما أبطن، ففي  -

هذل بالذات ال بد أن أفعل، لسُت أنا ممن يرتكون سلطان احلب عيدهم عن طري  احل ، إن 
 ة.أراد وصااًل فهو يعرف الطري  يا أمري 

 وكيف سيعرف وهو بالكاد يعرف امسك؟ -
 من أراد بصد   حَبََك عن السييل يا صديقل. -
 

يف  هدو هلدعتو هيف أريت أمني آ وهها رعا  عمار وجلس علك مقعد  يف املكتبة   ارً ا هائًما  

 فقال بسخرية:  ذلَك العش 

 آل  من احلب! -
 حىت أنت تسكر؟! -
 نه، أتذُكُر أوَل يوم؟إنه احلب الذي كنَت تسكر م -

 

وعزم أن عهدما يهتات العام    والَدد  حيقد أخذ القرار بأن ف لماته  عمار  َّاهل   

 .والدها الكامل مكان إدامتاا واس يبحث عن 

*** 

حلظوة   خ ت  ثرًيا  أتوك جواىت  مرت األيام وعمار وةان علك أاهلما من اجل اى الذي ُي   

   .ريُقله الط َداََّمُيعل  عمار أن 
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وهود   بهشواط هوام  و خول علويا  احملاضور     ال ردتني األوىل والثانية للقيام  عهدما ُجمع طالُب

مون ال ردوة الثانيوة      مع طالو ٍ  ُ دُِّعالد تدر ناظ   وأعطك لكل طال  من ال ردة األوىل حبًثا ُي

 ا بأردام الطالب.و ان االختيار عشدائيًّ

 ل طال  من ال ردة األوىل موع مميلوه مون ال ردوة الثانيوة.     يف اليدم التالت ُعلق املهشدر بأردام  

ههاك تبحث  ويف هذ  اللحظة رأى عمار ردمه موع ةوان     اذه  عمار لريى ردمه فدجد ةاًن

ت اجأ االثهان يف هذ  اللحظة أمام املهشدر  ث  ذهبت ةان بعودما ألقوت نظورة جافوة أخ وت      

  ان يف السماوات من فرط السعا ة! اًر ثرًيا من ال ر, ومل تت د  بكلمة  إال أن عما

 إالَّ أرا  أن يصل إىل دلباا بدعدى احل   ولكون يوأبك احليواىُ     ةعمار هذ  ال تا ىمهذ أن رأ

 ذ عمار يكت  يف  فرت  من جديد..  يف مساى ذلك اليدم أخهَ ر أن حَي

 

كتله ال عاصل    ري فلال يلدري أ ,لن امللالن وال مه رسقَة عريل صورهتا، ورشب قليب مخرها، أ حضي كرب لان حري

 مىت ال مان، هكها هو اصب!..

ُّ يشء تعلي؟ حىت صار يل مالاًن أ جلس فيه   وقة ملن أ وقلات اليلوم، مخامملة ترقلد علىل بيضلشا   عاشلها  يفا

 الصغري  تنت ر وتنت ر، فال الوقة مييض، وال الرلب هيدأ ، وال البيضة تاكرس!..

الي أ ن تبوَح   يف مرٍة قائةًل"وتوالة ال ايم وما زال الرلب   يأ ىب أ ن هيدأ ، وادلسان يأ ىب أ ن يتلكق، والعني تأ ىب ا 

 

ــو   ــك  ــم  ال  ت  م  ك  َ  ؤ  ُف ــاُد  َِ ِظ ــيم    ،قٍ ش 
 

ــــــو     ت 
 
ــــــ ال  ب  أ  الَّ ُي إِ ع 

 
ــــــن  ت   أ  وح  ُب

 
ِ ال ُعُيــونُ  ــب   ..ايباــبِ ت  ح  ق ــال   ن  إِ  صَّ

 
ـــعِ ف    ُـــط  ِ ي  ُر اْل   و  ه ـــب 

 
 وح  ُفـــن  ي  ى أ

 
 .اا يف أرض العامل اآلخَرك صدرَتليرى هها ُهلََّع؛ غلق  فرت  وذه  إىل مردد ث  أ

 

*** 
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يف اليدم التالت  ذه  عمار ليعرف  ي  سيكدن البحث و ي  سيت   وجد الد تدر نواظ      

  املكتبة أتك يت قا علك  ل  وتى. دد وضع لكل اثهني مدضدًعا يهظمدنه ويتجمع  ل اثهني يف

 خ ًيووا مووا بووه.الهوواس يف تلووك اللحظووة ولكهووه عووزم أن يكوودن أماماووا مُ أصووبح عمووار أسووعد 

 أظنَك اآلن تطري فرًحا. -
 ألن تكفه عن إحراوي يا أمي؟!، ولكن احل ه أنين سعيد ودًّا. -
 طيًعا.. طيًعا، اآلن ستتحد  مع ملكة أحالمك. -
 سأذهب اآلن إىل املكتية.. وداًعا. -

 

ظاور هلوا   ُي هود ن سوه علوك التمسوك بواملروىة والُهبول  دورر أالَّ       برغ  فرأة عمار إال أنه عا   

 إ راًما هلا وحلبه هلا دبل  ل  تى. ؛  وأن يتعامل معاا بتجلدمشاعر  البتَة

 

 : ٍِّدتهتظور ههواك  فوألقك علياوا السوالم ثو  سوأهلا ِبو         اث  ذه  عمار إىل املكتبة  فدجد ةاًن

 كيف حالك؟  -
 مشروع عملنا؟ احلمد هلل خبري، إًذا ما هو -
 هذا حبك عن مرحمل الشلل، وكيف عد . -
 حسًنا لنيدأ به. -

أخذا يبحثان عن الكت  اليت سيسوتخدماناا يف البحوث يف املكتبوة  ثو  أتوك  ول واأود           

مهاما بكتاب وجلسا علك طاولة مًعا   ان  ل طال  جيلس مع مميلوه يف ذلوك الددوت علوك     

 جلسا مًعا  انا ثهائًيا بديًعا. طاولة يتحاوران  ولكن عمار وةان ملا

 ة بالرضووا واالطمئهووان. وجووه  وول مهامووا ابتسووامة نقيووة  مليئوو     يتحوودثان وعلووك  ظووالَّ   

 ظل عمار مهحهًيا إىل األمام وهد يتحد   واضًعا يًدا فودق األخورى يف سوكيهة علوك الطاولوة.     
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سوهد ظارهوا إىل   ةان فكانت حتاول أن تداري  ل  تى   انت أ ثر حت ًظا وانضباًطا  تأما 

 وهدوى. نٍياملقعد وتضع يدياا املشتبكتني فدق أدداماا يف ِل

سوته هوذ   ثو     مل يدر عمار ماذا يقدل  أو عن أي  وتى يتحود    وان فقوط سوعيًدا جبل        

 ها  ل مهاما:عن طبيعة الكت  اليت يقرُأ َّاذبا احلديث دلياًل

 هقك.حسًنا، تُر  هل حتيي القراءة مسيًقا أم أن هذا سري  -
 بالطيع أقرأ، وهل يستقيم العقل بال كتاب؟! -
 أحسنِت، أنا أيًضا أحب القراءة ، أحب األدب وخاصة الشعر. -

الشعراى  بع دية تامة خرجت الكلمات املداعبة مهه  بعض عن  طري ًة ث  ألقك عمار نكتًة

رتديه  وًما فاستجابت إليه ةان بضحكة ط لة صغرية  فقدت للحظة حت ظاا األنثدي الذي ت

   أطلقت ضحكة رنانة أسعدته بشدة.وختبئ حتته  ل مشاعرها الرديقة

 صمتا لدهلة بال  الم   أناما دد اطمئها واسرتاأا..

 ا   در ة فدداا فرا ة  تبدو علك وجه  ل مهاما األل ةني متاًمني  مهسجَم انا متهاغَم

 الهابعة من دل  مطمئن راض يقدل:

 كن مل يبح أي مهاما مبا يف صدر .  ول"!"أنَت الذي أردتَ 

مهاما يكا  يرى ذلوك يف وجوه اآلخور  يف الهظورات الرديقوة اماط وة  اإلةواىات         ولكن  الًّ

ه مهاموا نصو َ    ول   اهلا ئة  االن عاالت السعيدة   أناما نص ان دد تشاباا يف اِملقة  دد أمتَّ

 اآلخر فصارا مجيلني!

سهه تلوك  دد فر, باجتماعاما  فهسج علياما من ُأ الكدَن أاطتاما هالة نقية مضيئة   أنَّأ  

سام حت ظاما من احَلوَزن   من االبت ضع علك وجه  ل مهاما متيمًةُو  َواهلالة ليزيدهما جالاًل

 : "ابقيا هكذا دوًما.. حييَيي طاهَرين سعيَدين".ل هلما بكل لغات احملبنيث  دي

من  مهريًة ياما هالًةنظر إلياما فرأى علك وجَا ان أمني جيلس علك طاولة َّاورهما بقليل  

 فرط السعا ة  فابتس  ث  تابع مع مميله.
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 ما أد : اا  واستدر ْتدطعت ةان صمَت

 حسًنا.. لننظر إىل اليحك إًذا أم ماذا؟! -

 ارتبك عمار هد أيًضا:

 نعم.. نعم عذرًا، آسف على ذلك. -
 ا منه يف َّناية األسيوع.إًذا سأقرأ هذا وأوافيك بتلكيصه وما ينفعن -
 حسًنا وأنا كذلك. -

 .واأٍد ا وسعيًدا يف آٍنث  ذه   ل مهاما يف طريقة   ان عمار مرتبًك

يه ووضع   َُّه علك صدر  ودال خرج أمني بعد عمار ث  دابله أمني يف امارج  فأغمض عيَه   

 له:

و ى ِف  ال ه  خ 
 
اِشٍق أ ار ل  ت اهُ بِع   ،و 

 
ـ   َ  ُ ـحُ ل ِكن  هل  ت ف ض   ي  ت ُبـوُح و 

 
 ُ باا هل  ج  ـو ان  حِبُب ِـهِ  ؛َ   ،ذ اق  ال ه 

 
ــب  حُ   ــقِهِ ال  ي  َِش  ــن   ــُه ع   !ل ِكنَّ

 
 ضحك عمار من صاأبه وجرى خل ه يف غض  ولكهه مجيل.

*** 

بعودما ام ا     (ورسُ ) ما دامت يف مديهة  يف املدنثدرات الدامت يف هذ  ال رتة   انت دد    

 .سا   و ان الطاغية يتحرك بقدة لقمعاا أتك ال تهتشر بكل  الدسائل املتاأةالقمع وال 

 امووا مبكووًرا ليقدمووا مبووا ُطلوو  مهامووا. يويف ن ووس اليوودم  عهوودما عووا  عمووار وأمووني إىل غرفتَ 

 سوبًقا  واندا دود ات قودا مُ   عد  مون الشوباب يف اجلامعوة     أيث دام أد  ما ال يتمها  الطاغية

ال خودف عهوده       من دبل يف اجلامعة مثلاا. خرجدا بأعدا   بريةمل حتد  بانت اضة  برية
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 نيين  أريِصو ني غوري مودبرِ  سر تغي  فيه  ل معانت احلياة   اندا مقبِلأو َأ  ي من مدت در

 .علك الهضال من أجل احلق

 ع الصديقان أصدات هتافات تعلدا  ورصاصوات ُتضورب ألول مورة.   األأدا   مِس   َضيف ِخ   

ن   فال َم- ما ديل يف املذياع-املداخل أتك يستطيع األمن تطديق فاعلت الشغ   ودد ُأغلقت

ن يف الساأات يستطيع الدخدل  وهدأ الطالب ثو  عوا   ول    يف السكن يستطيع امروج وال َم

 مها  دبل أن يعد  األمن ويهقض عليا  بعدما مسعدا ذلك.

اجلامعة  و انوت أ ود مون األوىل      وبعد ثالثة أيام  دامت تظاهرة أ ي ا رت ت فياا  ل   

 اهد عمار فياا ةان تشارك  فام ا  أبوه هلوا  ودعوت عيهوه يف عيهاوا  فواهتز دلو   ول         

مهاما  وثبتت العيدن  أناا تقدل  ن ريري   انت ثدان معدو ة مون اللقواى  ولكهاوا  انوت     

 ن افيوا  اا  انو ا مروج  ل  لمة  انت يف القل   وأياى ةان وسرعة إبعا  عيدناو  افية جدًّ

 ل ضحاا.

امعوة   يف أرجواى اجل    وبدأ الغض  يعو ُّ بعد مدة دليلة عا ت ال تيات ملا أتت ددات األمن   

  وسوالت  قد  خلوت القودات األمهيوة ورفعوت األسولحة علوك الطوالب       طدياًل؛ ف ْمُدمل َي ولكنَّ

مات  وعا  مون  سر  ومات من ن ُأَم َرِسأرب  ث  ُأساأة و أناا الدماى  وأصبحت اجلامعة 

 استطاع ال رار.

ق مهشدر بأن الدراسة دد تدد ت وعلك مجيع الطوالب العود ة إىل مهوامهل     يف ن س اليدم ُعلِّ   

 بسب  األأدا  الدامية.

  

  ه .عائدين إىل بال دا  وحتر  اأمتعَت اجلميع َزجاَّف   

بوأنَّ  موا  عِل احملطوة إىل ه باا الذي دد انتاك  وعهودما وصوال    ان عمار ي كر يف ةان ولقائ   

 أصبحت مر ز الثدرة  واستطاعت طر   ل اجلهد  مهاا!  (سور)ة بلد
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 فقال أمني:     

 اسيقين يا عمار إىل هناك، سأذهب إىل أمي أودعها وآ  إليك كي أشارك. -
 حسًنا يا أمي، حفظك اهلل. -
 يف رعاية اهلل. -

*** 

تكون ت كور إال يف ذلوك ال توك عموار  صواأ        عا ت ةان يف ن س الددوت إىل بيتاوا  مل      

 الشارة الداسعة والعني اليت أر ت دلباا  وماذا أد  له يف هذا الشغ .

؟  أصبحت  ار ة الذهن و أناا يف أورية  ُهرى و مل أأبْتتتساىل  يف ليلاا من هذا ال تك يا ُت

 ا ال ت ا  ماذا حيد  من أدهلا.من أمره

 ماذا هناك؟ ميان .. لقد ناديُتك عدة مرات -
 عذرًا؛ مل أمسعك يا أمي. -
 أصيحِت شاردة الذهن مذ عدِت، ليست هذل عادتك. -
 إَّنا الثورة فق.، أفكر يف اليالد. -
 ا، هيا تعايل للَعشاء.حسنً  -
 حاضرة. -

عهدما  إىل أبياا لتتحد  إليه دلياًل ْتبَّذهبت ةان إىل العشاى  وانتات مهه.. بعد ذلك َه

 بأصحابه  سألته: (سور)يف مديهة  عا  من اجتماعه

 كيف حال الثورة يا أيب؟  -
 ، انضم إلينا الكثريون.   ف شاحلمد هلل، مازلنا نسيطر على األوضاع يف  -
 حسًنا. -

ث   ر ت ةان  أرا ت أن تسأله عن الشيخ ياسر لتعرف إن  ان عمار ولد  أم ال  ولكهاا 

 استشعرت احلرج دليًلا.
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 ن؟.. أعلم أنِك ختفي أمرًا.ماذا هناك يا ميا -

 ابتسمت ةان ث  دالت:

 دائًما ما تكشفين يا أيب، يف احلقيقة نعم. -
 حسًنا.. أخربيين. -
 ين عنه؟ياسر الذي حدثتَ  الشيخَ  رُ كُ ذ  تَ أَ  -
 نعم، كنا مًعا منذ قليل، مل؟ -

 تدر  خدها دليًلا  ث  دالت:

 عندل ولد امسه عمار؟ -
 نعم. -
 أتأكد منك فق..  اجلامعة كنتُ حسًنا هو معي يف -

تدر  خدها وأرجاا عهد السؤال ولكهه مل حيب  أن يثقل علك صغريته غري أنه  الأظ أسعُد

 عل  ما باا.

 نعم يا ميان أعلم، هل هناك شيء آخُر؟ -
 ال يا أيب شكرًا لك. -

  وويًئا يووا ةووان فقووط أخوويي .    صووغريته ثوو  دووال هلووا: إن أر تِ    جووبنَي ل أسووعُددبَّوو

 بالطيع يا أيب. -
 ث  ذهبت ةان إىل غرفتاا  وفرأت أن عمار هد ابن الشيخ ياسر الذي لطاملا امتدأه أبدها.

أخذت تهاجت رباا  عا تاا تقي  الليول وتقودل: اللوا  إن  وان فيوه خورٌي لوت فاجعلوه مون          

   وإال فاصرفه ع .نصييب

ًلا يف الغود  أال يكدن له وصو  رمبا ة وإن  قت  ستكت  أتك ال يهمد أ  أرا ت أن تكدن ع ي 

 البعيد.

*** 
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 د..إال  تى واأ هإىل البلدة  مل يكن يف رأس هيف طريق عماربيهما    

 " ونه ُت ِردليب  وُت ه دد ُسِلَ   أم أنَّاُترى سأرى هذ  احلدرية جمدً "

 يف  ِل ليلة  فكو  ودو  يف ليلوة مون     ه انت صدرتاا تداعب  هلا وأدها القلَ عمار  ظأِ    

 :ها يهُي  و  يف َر اًلآِم ٍة َّداعبه بكل  ِعيتأمل القمر  يليالت الصي  

تُدددر  هدددل مدددا فيدددك مدددن رسدددائِل العشدددا  فيهدددا مدددن الطهدددارة أم أنه كلههدددا شدددو ن وولدددعن؟!، تعدددب  -
ونَدَو ؟!، افرتا  َيُش   القلدوَب ويَفتِدك هبدا!.. هدل يدا تُدر  احلدب ال يكتدب لده اللقداء وكدان علدى 

  الفرا ؟العاشَقي
 فيسمعه جييبه:

 ي عانوا من اليي، من اآلالم يا عمار.بالطيع، كل اويِّ  -
 وحددديب لددديس مدددن ذلدددك الندددوع؛ حددديب أرويددده برسدددائلَ ، احلدددب أمسدددى مدددن كدددل ذلدددك أيهدددا القمدددر! -

مدا زالدت حمروسدًة  يها إىل أمدرية  هددِ مدن األوردة علدى ور  مدن القلدب، فأُ  رب  حِبِد كتُُيهداالدل أ العش ِ 
بدددعوات  ..سددألقاها رغددم املسددافات ،سددتأ  وإن طددال الغيدداب ،ا يف عقلدديفاهُ ِصدد، وَ ِخدددرهايف 

 د من وس. السجدات إىل السماء فتفتح املالئكة هلا األبواب من طهارها.من القلب تصعَ 
 :هر    عدتيوأخذ 

 ."!يل على األرحمِل ونة ا يسمو يب إىل اجلنة، ويكونُ "اللهم ارزقين حيًّ 
ددددن وَ هددددا سدددديكو وحينَ  هلددددا أبددددواب  فددددإنه الطهددددارةَ  ؛ل املسددددافاتدُ يعِددددوال تُ  األيددددامُ  طِّعددددهُ قَ ي هلددددا ال تدُ لِ ص 

فحدددب ؛ !األوسددداد؟قدددت القلدددوب وماتدددت حدددىت وإن تفره  لقددداءن  احلدددبِّ  يف نقددداءِ  يسَ لَدددوَ وأبدددواب!، أَ 
 ."!، وما دونه ميوتاألرواح يدوم

******* 
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(9) 

  ـي َُ  وطِ ـقُ ـالسُّ  و

 

راسة علك أبداباا أ ود موا ةكون  ودو  القطوار يف      احل   وجدإىل البلدة وصل عمارعهدما    

حمطته فدجد اجلهد  يف  ل مكان يهتظرون  ل دا م  إن  ان معه سوال, أمسوكد  ثو  عرفودا     

 فودخل البلودة.    ف اجلهود  أنوه عموار   رَّمن هود وامتحهود  أتوك يطمئهودا لوه  ملوا وصول َعو        

  فقد أصبحدا يف دلدب الشباب دد ا تعل تيل الثدرةف وبيهما هد سائر إىل بيته  رأى عمار أن

أتوك وإن   هذ  املورة  أن يهتصروا ودرروا  عاممني أن يكدندا ال عل الذي سيغري جمرى التاريخ

 !مدتأصبحت أرًبا ناايتاا إما نصر أو 

علوك الطاغيوة  وبودأ الشوباب يطالو  باحلريوة  حتر وت         املسوتعرة  هار الأصبح الرجال    

 ات السابقة.االنت اض حالهذ  املرة خمططة ليست عشدائية  ن التظاهرات لك

ل يدها   انت مسية دلقة علك عمار عهدما وصل عمار إىل بيته  ذه  ألمه فسل  علياا ودبَّ

 بسب  ما أد  يف اآلونة األخرية: ثرًيا 

ما حد  يف اجلامعة، ومع اشتعال األحدا  قد أصابين  لقد قلقُت عليَك كثريًا، مسعتُ  -
 ايوف.

 ال تقلقي يا أمي، لقد وعدُتِك. -
 محًدا هلل على سالمتك، هيا اذهب لتستحم وتزيل عمك آثار األمل. -
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ه تقرأ يف  تاب  جلس جدارها ث  ه وذه   عهدما خرج وجد والدَتوضع عمار أمتعَت   

   عهدها عا  ياسر من جملسه  فقابله عمار ودبل يد .الليُل َ يَّحتدثا أتك َخ

*** 

بعد أن أ ل ياسر طعامه ذه  معه إىل جممدعة القيا ة  سل  عليا  مجيًعا ث  وجد    

 .د إىل السماى يف أرية مع وفاتهالدجد  دد ام ا ت والبعض دد غاب  أو دد صِع

عد  من الشباب وأخذ يتحد  إلويا  أتوك يوبني     أ َي يف هذ  اللحظة مجع الشيخ أمحُد   

 هل   ل احلقائق:

 يهبببألاح اثبببتا  ال بببا ابببألا  نببب  اَّ عبببااذ كلبببتم  ثببب   ك  لببب   ا  ال ببب   ا الببب هن  لببب   ا -

ت  للجم ع أن يهبألاح القي يبةأل  ن التب      ي   الخ  نة ال ا لم يت قهه  أثتذ ولكن   ب 

..
 
 واللج ة

 
اِكَبٌرذ ون  الِهَبِر الَق طة

ل خببره بمب  ق   أكثر من  بع قألانذ كل  نج س ا ا  اَّ ك َّ  استتك ه ن  ي   من اي   

ثببببت ذ عبببب ن كلببببت   ابببب بل  نبببب  الخ م ببببة والهاببببألا ن مببببن كمببببألاهذ َّبببب  ابببب    مببببألاا   قبببب   لبببب  

ااَّ ك:

 يا مراد.. كيف حالك؟ -
 خبري يا موالي يف نعمتكم وفضلكم. -
ِسيك  )عندي لك خرب طيب، مت اختيارَك أنَت ومحزُة لتكونا ميعوَثي دولِتنا إىل دولة  -

 
  ؛(أ

 حلربية احلديثة والتدريب عليها.لالطالع على املعدات ا
 حقًّا يا موالي؟! -
 نعم، وستسافر إىل هناك بعد أسيوع. -
 شكرًا على ثقتك يا موالي. -
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ِســيك  )كلببت     ببَر مببألاا  لةبب   ولببة    
 
بب  مببن الل ث ببة (أ ذ ع نببد  ولببة متيتمببة  م  ا

 ثال  سل ا  يتت ب ن كل  ت 
َ
 أ  ه ط  ة

 
ك اسبلقةذ القألاب ةذ أق    ل   مألااٌ  وثمزة

ثم ك  ا بهت  لك ومههم ملحة من ت ك اسلقة اَّتطب  ةذ ع نبد اَّبألاة اوةب  ال با نبألا  

فيهببب  الطببب قألاا ذ قببب   اَّ بببك بكرق بببة مبببألاا ر كي قبببت ل يببب ا  القألاب بببةأل  نببب    ه أك بببم الجلببب   

ابم  تط   منه ..

ابهت  لك بهتة سل ا  ا    بهثة من ت ك التولة لل ل ..   ا

تاببب   اَّ بببك نببب  اسبببتي    ت بببك الَ هثبببِةذ عببب ن ق قبببت    اببب  ي بببتو أنببب  نببب  عببب ن مبببألاا  وم    

بببببت    وعببببب ن   اببببب ع نا ملتمبببببم الهمبببببألاذ ت بببببتو ك  ببببب  الَه  بببببة كلببببب  ككبببببس أقألاانببببب ذ عببببب ن ي 

اك ير م.

 ذ ع ن الي قم ك يه  بأم   التولة كوك  ر ا ع ن وق م  مع الي قت مألاا  لة  ب تة     

 أ بببببب  الي قببببببت مببببببألاا  فمكثبببببب ا ام 
 
بببببب   لبببببب  ذ ا ت  و بببببب    هبببببب  اقببببببألا  ليمببببببألا  بببببب  ثمببببببزة ها

االه  مة..

وبهبت س ببِع سبليَن ثببت  مب  ثببت  مبن ت ببك اَّجم كبة و بب ن الب الَ  مببألااٌ ذ   نبت   مبب     

يب     ا    م اس ا ذ ع  م  َكألافل ه    أن ال ال  قت است يظد كل   لك الكب ب ...

ببببَر اَّ ببببك ط ببببر مببببألاا  مببببن اَّ ببببك أن نجتمببببع ل هابببب   ومل قاببببة أثبببب ا  البببب ال   ع هبببب ذ َوَ ث 

اب لفكألاة و ث  ل  ام ها ذ ومع بتاية الها   ن  قمألا اَّ ك واتن  الهج  ..

 يلط ي ن مح  بألا ن اليمبألَا بأكمِ ب ذ كلب  ا انبَر اليمبألا    
َ
 الجل   بي   ة ثمزة

َ
  ح

 ِ
بم  اِ. مكرام ة بتأْ  تت  قطذ ومن بيَي ث ل  منهم أ  ح يه ني مبن     ال م ألا  اثث الق 

 ب ه لة..ا
َ
َك من ا ته وبتأ ن  مم  كة اَّ   فيت   ال    ثمزة

 
َم 

َ
الذ  ت
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اقتحمبب ا ال  ابببة و   بب ا لةبب  اليمببألا قبب ت ين عبب   مببن يجتونبب  نبب  طببألا يهم ث بب  أ بب ح    

ا
َ
خ اض  ا  ب لتم  .اليمألا م 

ِجين بأسلقتهمذ أ    اَّ ك والي  ة م  يحت ذ ف قبم ا بب ا      اقتحم ا الي كة متج 

ايي  :

 ماذا عد  هنا؟! -

أل ث بب       
ا
مببطلهة  م 

ا
ببة فحمبب  سببالث ذ ووقببم مهبب  اليبب  ة مببنهم مببألاا  الببذ  أطهببألا َثِم  

اي تو لهم امألاأل ف ألابم  أ ا  أن يحم  منهم كل  مه  م   م  ن  وقد  ثق.

اوقم اَّ ك مل  يا :

 توا فإما أن منوت ِكراًما أو أن ريا أحرارًا.اثيُ  -
 يت  .. وقم الي  ة ف اتوا   

َ
اثمزة

ا ألاخ الجم ع ن      واثت:   

 محزة؟!  -
 و ألاخ اَّ ك ن  اضر:   

 ماذا عد  هنا؟! -

 الجلب   اَّح ِ بألا ن ل ي كبة مبن  انضم   
َ
 ك بيهم َوْسبط

ذ ثم   ب  اب ع ن 
َ
مألااٌ  لة  ثمزة

اع  ب   وق   بهتم   فع سالث :

 أحسنت يا محزة، مث ضرب على كتفه بفكر. -
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اوا س وابها  قتما  كل  قت ر ثم نظألا لة  اَّ ك وق  ت : وقم بين الجم ع   

 اآلن يا سفيان قد أخذنا كله شيء، وأنت ستموت. -
 من أنت؟ -

 أال تعرفين؟!.. حسًنا ال يهم، أنا امللك اجلديد. -

 أ ذ الي  ة يلظألاون لة  بهضهم و لظألاون لة  اَّ كذ ثم ق   ل  كلت  :

 نذ سنوات وأقام يف كوك. إنه ميعو  دولة أسيكا الذي أتى م -
َق اَّ ك ن  عجر:

 
اَك 

 ايونة! -
 أمل تعلم يا سيدي أن اِيداَع أعظُم حيلة  يف احلرب؟! -

 !سر""ضعوهم يف األ إىل اجلهد : ث  صا,

ااستط ع الجل   أن ي  طألاوا ك يهم بهتم  ق وم ا.

  سبببب  ت اثببببم ابببب   ابببب ع ن لةبببب  ث ببببث اثتجزونبببب ذ وأ ببببذ يهببببذ  ف لبببب ذ نبببب   ببببذه اللقظببببة    

  ببة نبب  ق بب   الجم ببعذ  ببذه بغضببر فببأط ق     ببة  ون كببال  كلبب  قببتميأل لتابب ع الألاا

ا!نلة  لاا  ِجاألاَاس ر كَا

اثم أ ذ اَّ ك وق   ل :

 ؟كَ لُ تدُ قد  أَ سَ  يفَ كَ   فُ رِ ع  تدَ َهل   -

 هم؛ املوت ليس النهاية، لكن النهاية تأ  عندما ريا خائفي من املوت.ال يُ  -

 كيف؟   -
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علم أن املوت هو اليداية، وأن املوت يف حرب رن فيها مل نكن معتدين بل رن ال ننتهي، ن -
ُمعتَد  علينا نكون َموَتى، ويا لفرحة من مات منا يف سدييل حريتده!.. صدحيح نسديت أن هدذل 

 املصطلحات كيرية عليك.

اضقك ا ع ن ن  استهزا  ثم ق   ل م ك:   ا

ى سدددارية العلدددم؛ لدددري  اجلميدددُع ملَكهدددم هددده هددده، اآلَن يدددا سدددفيان سدددأنزع رأسدددك، وأعلقهدددا علددد -
 الذي عيونه.

 صدقين، سُتقطُع رأُسَك وتُعله  يوًما ما. -

أمل تدرك بعد أن املنتصر هو مدن يكتدب احلقدائ ، سدتثورون اآلن بكدل تأكيدد، ولكندا وضدعنا  -
خطة لكل ذلك، ستقمع الثورات اآلن إما بقتل أو بأسر، مث بعددها سنوضدح للعدامل أَّندا كاندت 

أحِسديَتنا ظللندا ِعقدًدا مدن . ورة على ملك، وسيقيلون بعدما  تفدي االعدرتاحمل، هدذا هدو احلدال.ث
الزمان بال ختطي.؟!، لقد فعلنا كل ذلك حىت نيدو للجميع أننا من داخل اليالد، فال يستطيع 
 أحددد أن يدددافع عددنكم، نُظهددُر الددديَن، ولكننددا مل نددسمن بدده يوًمددا، إًذا كددل هددذل األسددياب مًعددا وال

 سييل لكم.

ا   اَّ ك سف  ن بك  ثية:   ا

إن كددان معددك العددامل كلدده، فددنحن معنددا األرحمل، احلدد ، الدددافع، املددوت نفسدده معنددا.. معادلددة  -
 منتهيددددددددددددددددددددة هددددددددددددددددددددي، وإن ُقمعددددددددددددددددددددت أي ثددددددددددددددددددددورة سددددددددددددددددددددتقوم عليددددددددددددددددددددك الثددددددددددددددددددددورات تددددددددددددددددددددرت .

 حسًنا، اآلن ال صوت يعلوا فو  صوت القوة. -
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َسا   
َ
ذ أ

َ
 الب َ ه لةب  ب بتة ثم اثت  الجل    اليمألَا واله  مة

 ثم أ سَ  اب ع ن 
َ
وا الي  ة ألا 

ا ل مي ومة. كت به  استهتا ا  الخ قِن من اتيت ومه  الق م ة ال ا و 
َ
اع   مع ثمزة

ا***

اذ     ْهبببألاا
َ
َلببب  ق

َ
بببَتَح أك م

َ
ببب  وف َل  ام ها

َ
َ ببب 

ْ
وقبببم اببب ع ن وأمبببألا بككبببتا  اَّ بببك أمببب   أك ملببب ذ َس 

لهلببب  مبببن لابببال  أك ملببب ذ ثبببم ابببز وقبببم   بببم عببب  واثبببت ملببب  البببت  يث بببد   وسبببل ذ و م

ا ق ت  أم مل ..

بببب ذ لببببم  هكبببب  لبببب      وانفمبببب  الج ببببت كببببن الببببألاأ.ذ عبببب ن اَّ ببببك نبببب   ببببذه اللقظببببة ث بتبببب  ق  ا

ااهألاهذ وق   قطع  أس  ق  :

 .ال تيأسدددوا، وال هلعدددوا، املدددوت بدايدددة احليددداة، ولددديس َّنايتهدددا، ال ختدددافوا، أكملدددوا املسدددري، واهلل سينصدددركم -
 ن..ونطق ب لاه  تي

 اله  مِة كل  ال    ة.
َ
ْد َوْسط

َ
ي ِ

 
  أس   وك  

َ
 ذ

 
اثم أ

 هم بكل سهولة؟!وملاذا خان أولئك بالدَ  -

 وهم بالسلطان والقوة.ال أدري، رمبا أغرُ  ..ل؟!اوأخ امرادً  -

*** 

 الشيدخ الذين  اندا من أهل العاصمة: أأُد َلَمْ َأ   

امللك ُمعلهًقا واملديندة منتشدرة جبندود عملدون  سَ استيقظ الناس وخرووا إىل أعماهلم، فوودوا رأ -
 ..اليناد 
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ه مدن كثدرة املدوت ورأس امللدك واجلندود املنتشدرين يف كدل مكدان، مث خدرج ا يرونَدمه دُذعَر الناُس ِمد   
موع أنه امللك اجلديد لليالد، وأنه فعل ذلك   يف اجلُ ونادَ  من شرفة القصر وخلفه واكونُ  مرادن 

 ..ن الناس ويعذب األهايل يف السجونودل  ط. لسلب األموال ميف امللك عندما و 

وقددد  -بددالتجرب وسددلب األمددوال مددن الندداس حددىت يكرهددوا امللددك  وصددى اجلنددودَ أهددا قددد وكددان قيلَ     
 يف كثري من القلوب. لُ ر  والكُ  .ُ ك  ، حىت زاد الس  -كان والكل ال يدري

أشدد أندواع العدذاب، بلون لسدجون ويقدابَ النداس، يدتم وضدعهم يف ا كل فرتة  تفدي بعدضُ   وكان   
 قال هلم إن امللك أمر بذلك.ويُ 

 وبعددددددما خدددددرج مدددددراد، أمدددددر بدددددإخراج أولئدددددك األسدددددر  إىل أهلددددديهم، ففدددددرح النددددداس، ولكدددددن..   
و ا  وقف واحد من اجلنود، كان هناك يف تلك السجون وناد  أن من فعل هذا مراد وواكونُ 

 .من خططا لكل ذلك، فتم قتله على الفور

، وبددي مكددذب يعلددم غائيددهقسددم الندداس بدي ميددتهج بعددودة وكتيدت الصددحف مددا قالدده مددراد، فان   
 أن امللدددددددددددددددددددددددددك كدددددددددددددددددددددددددان أمينًدددددددددددددددددددددددددا ومدددددددددددددددددددددددددا كدددددددددددددددددددددددددان ليعدددددددددددددددددددددددددذب أو يظلدددددددددددددددددددددددددم أحدددددددددددددددددددددددددًدا.

 قد انقلب على امللك! اوانتشرت األخيار كالنار يف اهلشيم يف كل اليلدان أن مرادً 

*** 

 تذ ر ياسر ما أد  بكل ت اصيله.    

ههاك  أخذ اجلميع يتساىل مواذا   وُذعر الهاُس (سدرالتالت  انتقل امي إىل بلدة ) ميف اليد   

 سيحد ؟  هل سهرتك البال  تقع يف ذلك األسر؟!
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 ا وا يصدددن األخبار  ولكها   اندا حيبدن امللك  وعهدما غض  أأد حميب امللك ودوال     

   بقتل أي مشاغ .  الذين مت أمرهإن ذلك  ذب  وجد رصاصة يف رأسه من اجلهد

 ثارت ومل ختمد الهار فياا يدًما.وبذلك اتضحت احلقيقة يف سدر ف

   ال أأودَ ادوامدا علياوا أصواًرا  وديدً    أفدجدوا جهدً ا مدججني بالسال, دوا مني إىل البلودة و  

يستطيع امروج مهاوا   انوت أعودا ه  متدسوطة ليسوت بالعود  الكوثري الوذي ال ُيور   وال          

 ه.ر َع ُلُاْسبالقليل الذي َي

 :متسائاًل   ودال هلابعد صالة العصر إىل مسيَة عا  ياسٌر   

 أمسعِت ما حد  أمس يا مسية؟  -
 نعم مسعُت، تُر  ماذا حد  وماذا سنفعل؟!  -
 ال أدري.. مسعُت أن هناك جمموعًة ستكرج اليوم من اليلدة للمقاومة وحماولة ردع اجلنود. -
 ستشارك معهم؟ -
 ماذا ترين؟ -
أخاف عليك من الغياب إن ذهيَت فأفقدك، وأخاف أن أحرَمك شرف املشاركة يف ح   -

 تربينا عليه!
 ال ختايف يا مسية، أقدارنا مكتوبة وأعمارنا معلومة شئنا أم أبينا.  -
 اذهب يا ياسر، ولكن كن خبري. -
 كعادتك يا مسية.. أنِت األمان الذي ُرزقُته، والدعم الدائم.  -
 اسر، َوُعد  إيَله مرفوَع الرأس.كن خبري يا ي  -
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ًعا إياها دبل امروج بكل محية  ه وتالمحت األروا, والقلدب  مد  موجَت ث  اأتضن ياسٌر   

 وا تعلت البلدة  وسالت الدماى  وأصبحت ماًدا لثدرة أقيقية!

******* 
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(11) 

وُس ـابُ ـك  ـال  و   ىر  ـك  ذ ِ ـال 

 

 الهَِّحِس.را   ل ما  ان يف اليدم إىل املهزل بصحبة عمار  ودد تذ َّ لياًلعا  ياسر    

ني علوك عكوس موا    ني غاضوبَ ملا  خال املهزل  رأتاما مسية تتطاير الكآبة من عيدناما  عابَسو 

 اعتا ت عليه.

 ما يل أراكما وامِجَِي؟! -
 ر  ياسر:

 ال شيء، رن خبري. -
 بعد  مبا رة  ون مقدمات:ودال عمار 

 سأذهب اآلن للنوم، تصيحان على خري. -

ومل  آأد  بيهاما فرت تاما أتك ياود  ة من أمرها  ظهت أنه  ة  جار انت مسية يف أري 

 سأل ياسر وإن  ان  ذلك  أصلح بيهاما يف الصبا, إن  اى اهلل.ت أن   ودالت يف ن سااْ قَِّعُت

*** 

ا عبببب  مبببب  ثببببت ذ فأ ق    ألاا ِ
 
 ث بببب  أ  يْتبببب    ببببر كمبببب   لةبببب  الغألافببببة متببببذك

ا
ْتبببب  الببببذكألا  طبببب  ال

 أن يتل  با  مب  
ا
وأثي د ال    ك   ذ لم ي تطع اللب  ذ طب  يتأمب  سبيم األافتب  محب و 

ااست يظ ن   أس ذ ولكل  لم ي تطعذ وط  كل  ث ل   ذه ث   ا    الل  .



168 
 

 ماذا بك يا ياسر؟ -
  يف بيتنا هنا.. أتدرين، لقد ذكرنا الشيخ أمحد بكل ما حد  يوم قُتل امللك، بل وما حد -

 أتذكرين؟
 وكيف أنسى يا ياسر؟! -

مثل موجاا من أمل الوذ رى  ومتدجسوة دلقوة مون العادبوة ومون أودو  موا          وامجًة أصبحْت

 أد  جمدً ا!

يدم انت ضدا ضد انقالبا  علوك امللوك سو يان  ودود أ رك أن      (الدار)عهدما عا  ياسر من بلدة 

االنت اضات دد أانت دبول أن تبودأ   وان خائً وا      البال  ستدخل إىل ن ق مظل   وأن نااية 

فيسوتطيع اجلهود      ما  تٍى أدو ليس علك ن سه ولكن علك موجته وولد    ان خائً ا من 

   :فصله عهاما  ولكن ملا رأته مسية طمأنته  أخذته يف أأضاناا ودالت له

 ال بأس، كل شيء سيكون على ما يرام. -

ه ووجد األمان  فدد  أماماا ت موجِتبني ذراَع فِىبالد  َرُع  َ عهدها اطمأن دل  ياسر دلياًل 

 :دائاًل  رو  يف ااإليونظر 

- ...  أردِت أن تأخذي بيدي إىل اجلنة، َلِكن 
 لكن ماذا؟ -

 رفع ياسر عيهيه ونظر إلياا نظرة طديلة فياا  ل معانت اإل  اق واحل :

  حىت رأيُتِك، كأنهِك اجلنَة يا مسية!مل أكن أعلم أين سأراها بعييَنه يف حياتنا األوىل -
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جذباا بني ذراعيه   وأ اأت بدجااا حلظات..  امجل رطَف من ؛يااوجهَت رََّمْأِا   

 ث  تهاد يف أسك: ومسح بيد  علك رأساا..

 ماذا لو كان لقاءنا األخري يا مسية؟! -
 ال تقل ذلك يا ياسر.. إياَك! -

 ودال: اعتذر إلياا    

 هللُ خرين حاِفظًا.صدقِت، فا -
 نعم، هو واهلل خرُي احلافظَي. -

ا اهلل علوك تربيوة   ني يف أن تصبح البال  أفضول  وأن يعيهامو  ث   خال بعد ذلك ليهاما  آمَل   

 ولدهما الصغري.

*** 

يف  ْتَلو بشودة  وعَ  مل يكد ةر الددت علك  لمات مسية وموجاوا  أتوك ُضوربت األبودابُ       

 :ها ي يف دسدٍةُت هائجٌة األجداى صرخاٌت

  ياسر.. أين هو ياسر؟، افتحوا األبواب حااًل! -

 تدم ودال لزوجته يف صٍي عجي :ٍد وصي ملصريِ  احملَلاستعد ياسر يف غرفته يف  َج   

 لقد أدركوين يا مسية، عمار وديعل عندك فاحفظيها. -

 .  بكت الزوجة املرتعدة وأجابته والدمدع تهامر علك وجهتياا   

 أنتظرَك مهما طال الزمان.س -
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ُه يقودل هلوا ال   طديلوة و أنَّو   مسح ياسر  مدعاا ورفع رأساا  د   ونظر يف عيهياوا نظورةً     

 طديل..  انت حلظة الهااية! أتضهاا بني ذراعيه يف أهدٍّاَّزعت  ودبل رأساا و

حظوة مون    ان عمار دد غط يف الهدم  فأخذ يتذ ر هد اآلخر  ابدسه ودد بودأ عهود تلوك الل      

 الذ رى.. رأى عمار  ل ما  ان يف ألمه.

*** 

 مار و خلت غرفة بعيدة ودالت له:ولدها ع ِدَيِب مسيُة حتسًبا.. وأخذْتسار ياسر صامًدا ُم   

 ابددددددد  هندددددددا يدددددددا عمدددددددار وال ختدددددددرج مدددددددن الغرفدددددددة مهمدددددددا حدددددددد ، وإيددددددداَك أن ُتصدددددددِدَر صدددددددوتًا. -
 دطع ذلك الضجيج املتعالت حما ثتاا مع الصغري.

صرخ   ْ ِاِهو خلت جممدعة من الرجال مدججني بأسلحتا   والشرُّ يقطر من أعُي َر الباُبُ ِس

 دائد اجملدعة يف غض :

 أين أنت يا ياسر، ال مفر لك اآلن من قيضتنا؟ -

طريق الري  يف   مل يهدم علك َسَدطُّا  اْبمل َي  ٍردِبصري  غري ُم علك مود  ياسر أماما   مقباًل

 الذي بدأ .

دسدة أخذو  و بلدا يد  خل  ظاور   أسوقطد  علوك بطهوه يف مشواد مون مشواهد الوذل         بكل 

 املؤملة!

 صرخت مسية يف فزع:
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 ال تأخذول.. ال تأخذول! -

فرفع يد  وضرباا علك وجااا بوال رمحوة  فسوقطت أرًضوا وجسودها يرتعود مون  ول  وتى          

 أدهلا!

 اصمل أيتها الساقطة، إياِك أن تتفوهي بكلمة أخر ! -

ا   وبورغ   ول األمل  وان صوابًرا دديًّو     تلك الضربة علك دل  ياسر أ د من أل  رصاصة انت 

اس علك وجوه األرض وأ ثوره    اله علك وجه موجته جعلته أتعَس واأدًة ضربًة حمتسًبا  لكنَّ

 بؤًسا.

 يف الباب ما حيد   علك صغر  مل يتحمل ومل ي ا  ملواذا ُضوربت   قٍ  ان ال تك يشاهد من ُث

 أبيه من هذا العمالق.أمه ويقيد 

 محايتاوا.  حمواوالً  فجرى عمار من غرفته  وهد ط ل ال أدل له وال ددة   د ذلك اجلهوديُّ 

دِرب  أُمِّدَي يَدا  :ه ودلبوه الشوجاع الوييى دوائالً    ه صورختُ  افع عن أمه العاجزة  وسوالأُ  "اَل َتض 
 "! !َوغ دن 

 بعدما أصابه  ث  ر ل بقدمه الط ولَ  إليه اجلهدي يف أمل يه  فالت َتث  انطلق وضربه بني ددَم

 غشيًّا عليه.أتك سقط علك األرض َم ةبشد

ي عله ما الذي سو  ول أن ةهعاا ددر استطاعته  ولكنسالت الدمدع من عي  ياسر  بعدما أا

 رجل ُسلبت مهه  ل ددة؟!
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غ  أسره  لياسر وضرب موجته وولد  أمام عيهه أتك  ا  ةودت مون احلوزن علياموا      وُر   

أذلود    ه  للبطش مل يرتدي بذلك فقط  بل أخذوا جيتثدن ما بقك من ددة يف دلبوه.. كن ظمَأول

وبضرباا علك وجااا وهت تبكت وتصرخ تارة من األمل    ا  من موجتهِتخرَيوأأرددا دلبه بُس

 وأخرى من القار وأخرى من ظل  األيام!

 ا. اخله وأطمدا  ل ما فيه تقريًب  سروا أمتعته  ونابدا  ل ما يف ..ث  عاثدا يف البيت فساً ا

مها  ليودافع عون موجتوه اجلرحيوة       رَِّ أخذ ياسر يتلدى حتت دبضتا  وحياول جاهًدا أن َي

 فات مذبدأة ال حمالة! ؛ أنه ذبيحة بني يدي دصاب ال رأفة وال أمل هلا

ى وانساب ًدا إىل السماالليل صاِع ه سكدَنصدُت قَّأتك َ  اًليطده مل يستطع أن حيبس آالَم

 الدمُع من عيهه:

 يا رب.. مالنا سواك! -

-وهت تقدل هل   -املتاالكة علك األرض-استيقظ ال تك الصغري من غ دته علك صرخات أمه 

والهحي  يقطع صدتاا  والدمدع تسيل من عيهاا وتسقط علك أخداتاا اليت بللت األرض من 

 :-حتتاا

 ال.. أرووكم ال تأخذول.. أرووكم. -
  ..ه  يًخا عاجًزاما جعَل ِ ِرَغِصلريى علك 

املهاارة البا ية من  دة العجز ال من امدف  وأمه اًل بني أيديا   وعيدنه تبكت بََّكأبا  ُم

 اليت فقدت موجاا!

  يمألاخ بلفس  ألا ت  كلت  ذه اللقظة
ا
ا..فمألاخ كم   م ت يظ
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 ال تأخذوا أيب! ..ال -

اذ قببب   وابببألِا  ق ببب     مبببن اَّببب   ال ببب   ذ ثبببم اسبببته   بببب   ثبببم أ    أنببب  الكببب ب . مجبببت ا
ا
 ال

مببببن الابببب ط ن وثبببب و  أن يلبببب   مببببألاة ا ببببألا ذ ف ببببم س ببببمه  أمبببب  ولببببم تببببأ  لتغ ببببا لبببب  كمبببب  

ه  أيضا !
 
ق ِ

  َ
ؤ اع ند تفه  و    غيرذ فها ال    قت تذكألا  م  ي 

*** 

يف القصوور  بعوودما ُدمعووت الثوودرة  وانتشوور اجلهوود  يف  وول مديهووة موودججني بأسوولحتا      

الوذي يأخوذها بودور  مون مبعود        (مورا  )الذين يأخذون أوامره  من  دا اتا أوامر  مهتظرين

 .(جا دن)الدولة الكيى 

 اآلن قد اشتعلت ثورة يف شسور ، وردوا اجلنود بتضحياهم، ماذا نفعل يا واكون؟ -
ن ويأسرهم، أَر ِسل  محزَة حبامية  كيرية إىل اليلدة اجملاورة هلم الدار حىت يقمعهم هناك بالكمائ -

 ال أظن أَّنم جمموعة منظمة، وكل هذا يف احلسيان.
 حسًنا. -

أولئك الذين  أتك يقمَع (؛الار) مديهة   ث   عا  أن يذه  إىلخرج مرا  ونا ى محزَة

 .(سور)استطاعدا التمر  يف بلدة 

امطر من  ملقابلة ًةدََّع ثرية ُم ساى ذلك اليدم  واستطاع أن يأخذ معه دداٍتيف َم حترك محزُة

 (.القوات اْلاصة)هذ  
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  ومن فر أرسل خل ه ودمع من دمع وأسر من أسر (الار)ث  انطلق ودابل الرجال يف بلدة     

 ا أتك ةسكد  من دل  بيته ليهشروا ال زع يف دلدب اجلميع.من يتبعد  سرًّ

عوام  مثالية و يطانية  اسوتطاع أن يقموع  ول مون ثوار  ويف خوالل        (جا دن) انت خطة    

 واأد   انت السجدن ممتلئة والقبدر  ذلك.

للبال   واعرتفت به مجيع الودول مغلقوة    ممثاًل( إىل  افة الدول مرا )بعد ذلك العام سافر    

 عيدناا عما فعل من سل  للحقدق وس ك للدماى!

تل أو به  ولد د يعرتفدا لي عل  ل ذلك  فكي  هل  أالَّ (جا دَن)يف األصل من أرسلدا  ْ ُاَف   

 علك خراب  ول أخرى. أسر  فقياما  يكدن

اإلذاعة  ح يني  والقائمني علك بتغيري  افة الص  ابعد ذلك العام   ان جا دن دد أمر مراً    

تا   رفقة أولئك الذين  سده  من دبول أتوك يكتبودا موا     امؤسس وجاى جبد  ممن خترجدا يف

 فعل علك أنه  تى عظي .

 هدع ملرا  احلا   اجلديد  وجا دن يعمل من خل  األسدار.وأصبحت الصح   لاا تبث ام

 أتك االنت اضة اجلديدة  السجدن فياا تغيري لعقودل  استمر العمل بعد ذلك  ل هذ  السهنيو

 الرجال.

  ال الباطولِ  مشدَّ   ال ُيَمي ُز احلقَّ من والصح  فياا تغيري لعقائد األط ال  أتك نشأ جيٌل   

لمه بكل هوذا  أصوبحت العاصومة مديهوة حمصوهة بكافوة األسولحة         يدري  ي  يتقدم مع ع

ملا دامت فياوا ثودرة    (كرمة)يقمع الثدرات  وذه  إىل مديهة  (الار)استمر محزة يف مديهة 
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  والصح  ال تكت  خًيا عن  ول ذلوك  والعوامل      حبياة  رةة  فقتل البلدة بأ ملااتطال

  له ال يرى الدماى!

*** 

املعودات احلربيوة أتوك       وامتأل بكافوة   أيث يقي  محزُة(الار)ا يف ا أربيًّأدامدا مطاًر    

 َ ْغو   ُرآخورُ  أصبح  أنه داعدة عسكرية  ليكدن سالًأا أددى للقمع  وأدي  يف العاصومة واأودٌ  

ناا  انوت مودمرة    أ  إال الصهِع َة انت بدائيَّ يف هذ  األوداِت احلربيَة واملعداِت الطائراِت أنَّ

يف البال   ومل يكن أأد   ًةدجزة اتصاالت  رغ  أناا مل تكن مدعدا احلصدل علك أجاواستطا

 يستطيع التداصل إال بالرسائل.

ين أسداًرا ت الهاَرث  أصبحت العاصمة حمصهة بأددى التحصيهات  أيث وضعدا أدل ناأيَت

 ر العاصمة.من احلصدن خارج أسدا ادوا عدً جديدة  وأصبحت األسدار متتلئ باجلهد   و يَّ

يف  وَنوال يورَ  ٌةيودَ ِغفحيواتا  رَ  ؛نَيِعاليت حتتدي علك  بوار املهوت ِ   هت املديهُة و انت العاصمُة

 مووا يريوودون  لووذي أعطوواه  احلريووة يف فعوول أي  ووتى   يؤيوودون امللووك ااالثودرات إال متوور ً 

ر ا  ه مل يسوتطع تغويريه   فقود تو    ياا من خوارج العاصومة  لكهَّو   واجلامعة  ان أغل  مدرِس

 ولكهه مهعا  أتك من ددل أي رأي يف أي أمر.

    لواا دموعٌ  ٌةيَبو ِئَ  مرتاميوةٌ  ُنائفاسدة مستمتعة  ومود  باا عاصمٌة مع الددت أصبحت البالُ 

 بأ مله! ومن معا  علك  عٍ  (جا دُن)و (مراٌ )  وانتصر اجلهدِ  َنِم ٌربَُّجَتَو وخدٌف وأزٌن

******* 
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(11) 

  وت  ـم  و   اة  ـي  ـح 

  

ا  بعودما عواندا مون    َتفدً ا   أنا  دد وجدوا فياوا ضوالَّ  وانض  إلياا الشباب ُو  ت الثدرة   

 الظل  وال قر.

القا ة أن القدة هت اليت حتس  الصراع  فاستغلدا  ل ما غهمد  من معدات من مقرات  َ وعِل   

  سيطروا علياا يف حتصني أن سا .األمن اليت

أداف مديهة سدر  ولكها  استطاعدا ر   ول جهودي جواى     علك مداجاات حمتدمة انت    

 ُصغ َهُتو أصوبحت هلو   ود ة    وبوذلك    بسقدطاا يف هذ  اللحظوة  وجا دُن حمارًبا  فسلَّ  مراٌ 

 .اماأياَت وجا دَن علك مراٍ 

 ثدار أياتا   ما أد  لرجال مرا .بعض ال َدَقيف هذ  املداجاات َف   

 أمحد ودال: ديمت عليا  اجلهائز  ود  الشيخوعهدما ُأ   

رحم اهلل من مات ومن سيموت يف سييل حرية وعدالة هذا الوطن، وكما مات منا قد مات  -
منهم، ولكن شتان بي هذا وذاك.. بدي رودل رأ  يف الددماء أزهدد مدا يقدمده للدوطن وللحريدة، 

ا زهرة ال تنمو إال بدماء الصادقي، وآخُر  دفعها جميورًا ُمدِبرًا خائًِفا.. ال لشديء إال فقد علم أَّنه
لظلم واستيداد، فادعوا هلم بالرمحة والقيول عند اهلل، وكونوا على العهد ثابتي ال تعودوا أبًدا إال 

 وأنتم آخذين ثأرهم وثأر كل مظلوم.
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أتوك  ت  إصابته يف املاضو دام بعدما ظهَّه صيَّا و  دد مات متأثًرا بود  الثدار يزأرون  أسد    

 :ا مهتقًما يها يا عا  دديًّبه ملا  ُي اَجؤون

" ببب  أنببب  قببب      أ ببب   ابببعدا ذ أنببب  كبببت  بهبببتم  كبببذبت ا ط يبببة المببب    الغببب   ذ فزا ت بببا 

 وق ة
ا
 !".ثألا  

ين موا  دت رصاصات الطاغية علك أجسا  الصوامد علك أن تهمد الزهرة  فلد نِ  ميععزم اجل   

 ن دت دطرات التضحية أبًدا!

*** 

يف القصر غضًبا  وديًدا  فأصوبح  ول واأوٍد      و جا دَن ااالنت اضة امل اجئة دد أغضبت مراً    

 مهاما  الثدر اهلائج الذي ال ير   أأد.

 فاود  ؛يتحد  بلسان جوا دنَ  وأمرا باجتماع عاجل  وبدأ مراٌ   فجمعا  ل الرجال ههاك   

 العقل املدبر لكل  تى:

تسدددمحوا بدددذلك؟!، أخدددربُتكم مدددن قيدددل أندددين أكدددرل مدددا هدددذا الدددذي عدددد ؟!، كيدددف لكدددم أن  -
 نه.التمرد وال أحب مساع حكايات ع

 يا سيدي إَّنا ثورة كتلك الل حتد  كل فرتة وسنقمعها. -

 نا فيها؟!وماذا عن هذل األخيار الل تقول أَّنم قد سيطروا على شسور  وأخذوا كل معدات -

 ة.كانت مفاوأًة لنا فق.، ولكننا سنستعيدها ككل مر   -
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 ه:يدُنُع ْتَعَمودد َل ٍةدَّفدد  أماما  بني الكرست و الطاولة غاضًبا  ضارًبا بيد  علياا يف ِأ

 أريد منكم مجيًعا أن حعلوهم يندمون على خرووهم هذا، حىت لو قتلتم كل من يثور. -

 :دائاًل ه إىل محزَةث  وجه أديَث

ًدا استكدم الطائرات الل أتتنا بالسفن وأنت يا محزُة، إذا حاولوا التقدم اضرهبم ضربًا شدي -
م دذك هبددهم وال تأخدارهم موتًا، ال ترمحديما وَّندف اليحر، اوعل ليلهم وحدددقاء خلدمن األص

 شفقة، أريدهم أن يعلموا أن املوت قادم ال حمالة، ال رأفة هلم وال هوادة!

 !هيا انطلقدا إليا  وال أريد أن أمسع عن هذا التمر  مرة أخرى   

ك التمر   فهقلودا إلويا  أالوة الغضو  الشوديدة      لقا ة  ل اجلهد  حبزم أن يهادا ذافأمر ا   

 اليت يعيشاا القصر.

*** 

أبيه ورفض البقاى  ذه  عمار معاجتمع الشيدخ  لا  من جديد يف األأدا  اجلديدة  و   

 :متمرً ا علك والديه  فكان الشيخ أمحد يتحد   فأ ار هلما باجللدس ث  أتبع

اآلن.. لقد حققنا ُخطوة كيرية يف مسارنا الطويل رو احلرية، انضم إىل بلدتنا الكثريون من  -
 باقي املدن وأصيح كل شيء كما نرال اآلن.

أنا أعتقد أن ايطوة القادمة سيزداد الطغيان، وسيزداد القتل فينا، فال تيأسوا إن حد  كل    
تم للكطر كلما كنتم على الطري  احل ، فهل ذلك، مهما ور  أكملوا املسري، فكلما تعرض

 تعاهدوين على ذلك؟

 :أجاب اجلميع يف صدٍت واأد   أناا بيعة املدت من أجل احلقف
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 نعاهدك يا شيخ. -

*** 

يدر دن أن ا  ا واأًدود  اجلميع ص ًّ  بعد ذلك أصبح الثائرون ددة تؤرق ندم اآل ني   

   وها هت الثدرة تهمد لتهتصر!لك أول الطريقود دا ع  الهااية ما مالت بعيدة  لكهَّا

فعبري احلرية ال  ؛بال ماى  بال مزيد من التضحية  ولكن هياات أن تهمد الزهرة بال مشس

 من مرارة االنتظار! دَّا  وال ُبيأتت سريًع

اليت تأسر الهاس  موا يأسور الهسور     خمالبا طالت و علك الضع اى  يف طغيانا ام ا  اجلهد    

 .فريسته

 أصبح  ل جهديأيث  ؛يَنر ت املدن األخرى اليت دامت فياا انت اضات تعانت األَمأصبح   

 ض و ُ َخمون املوق  يُ   آخورُ   أنه نودعٌ   !معهك للرمحةأي يادى التعذي   ال يعرف  اسا يًّ

أذنيووه بآهووات  يطوورب  وتمتووع هوود بالشووباب الوودائ بوودماى الهوواس  يسوورق  ووبابا  لي   ووعر

 بني!امُلعذَّ

يصوودأدن يف  وول مووذياع  ؤه وعلمووايف غياهوو  السووجدن والقبوودر  حبووق العلموواى  دضووعداف   

 !حيرفدن الكل  عن مداضعه

ماًدا لكل الثائرين  هودأت  ول املودن  وانتقول  ول مون أرا  الثودرة إىل         (سدُر)فأصبحت    

 ا.اجليش الصغري فأخذ يهمد  يًئا فشيًئ
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  دابلوه عموار بعودما دوال للحورس أنوه       اأخوريً  البلودة  أبوداب  وصل أمني إىليف هذ  األثهاى    

 :صديقه

 أهال بعودتك يا أمي، محًدا هلل على سالمتك. -

 أهال بك يا أخي. -

 .ا يف السوعت للحريوة  فتحت األبداب  و خل أمني أاماًل معوه روأوه علوك   وه  مشوار ً        

  خال إىل الساأات  عاممني علك ال دم أو املدت.

ق إليوه ن سوه  الرجوال يق ودن عواممني علوك الهصور  مل يعود وا          اهد أمني ما  انت تتد   

 خائ ني من البطش  أ ر دا أنا  أصحاب احلق وأن صاأ  احلق مهتصر يف  ل أأداله.

*** 

 .هلايف القرى اجملاورة و (سدر)هدأت االنت اضات إال يف    

ا ة األيوام أن    و عو (دير اْلـري)جماورة لسدر مبا رة ُتدعك وذه  عمار وأمني يف درية    

 .اباًعتبدو اللحظات امل صلية ِت

 ذه  أرارَةاليت ُت األمِل اِتَمَسلريى باا َن ؛الثائرين دَ ُجُو - عا ته-بيهما يتأمل عمار    

 .ألملا

اا ُتخط  من بني احلدرية اليت أسكرْتلَّة َط  اليت مل تهس اعيه وجدت  اليدميف آخر    

أم ه من  دة فرأته    ر, وطار  ومل يستمع إىل نصائَحفان رأسه   أناا فرخ للتد تعل  الطري



181 
 

 ومل يهتبه إىل أين يطري!  ودال:
 انظر يا أمي، انظر سريًعا. -
 ماذا هناك؟ -
 إَّنا ميان، تنزل من ذاك املنزل. -
 ميان!، أما زلَت تتذكرها؟! -
 عجًيا!.. وكيف يل أن أنساها يا أمي؟! -

 :ا بعدها وأخرج عمار  فرت  و ت  فيهجلس ث  فضربه علك ظار  وتبس  

هب  نجمبة سبيطد مبن  "نزلد كح   ة ث    لتا  كل  القألا ةذ فك ن وقهه  كل  ك  ا كأ  

ويب ذ وا تطفبد بي يب  ق عبا بهبتم  أ ذتب   بين كيت ال ؤلؤ اَّلتاألا ن  ال م  ذ فأنب      

 م  أ  ؟!..
ا
اأو  مألاةذ أثي ية

ط ِل ا  ب لقألا ةذ ف  قع كل  أ ني كاتو كبألاوان فبأ اق ق عبا وطمبأن سمهد    َ ه  يه   م 

ا! وي ذ ولكل  ع ن كل  الهتو زقير أست  ألاج يط ر أا  ل  من  طألا الض  ع

لببم أكببن أ مببن ث نهبب  ب لقببر الببذ  يخِطببم الي بب َ  بابب    اله بب نذ ولكببن  بب   بب  مببن 

بد ط ا  ن  الج مهةذ ك    ال    لتؤكت أن ا مخطٌئ.
 
اكذ

ت ِا
 
ببألا ذ وأطفبب   ق ِ

م  ببألا    
 
 بب اذ والكثيببر الببذ  ت هببثم ل بب ني كلببتم  ثبب و  أن ي بب ق ببب ذ قببت ق

بب  مببن بطبب  الجببال ذ  ال ا
َ
س بب ر نبب   ابب ع  الكثيببرينذ تألاااهبب ا كنهبب  وكببأن نبب   ابب كهم  

ِ شاا  ث   من القألا ة!ذوق ل ا ام َن.. ام َن  ك ن  نه   كم  كل أل أو  ن  
اأ م من ع  

ا..ل ب لكنه  ع ند  ام ع   لك واقفة بك  شج كة ت

:ثيل  ا
ا
اثت   كيل  س قال
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ألا  أسكر  الفؤاَ  اَّ   َ ؟!ذ    ن  الَ  ِق س  ٌ  لهذا"؟
 
ا".!"ك م ي  ت

اوابطألا  المألااع الاتيت!

 :تعجًبا  وسأل ُمها لصديقرفع رأسه ناظًرث  

 أكل هذل الرقة تشاركنا؟! -
 ييدو أَّنا َأَسَرت  قلَيك يا عمار، ملاذا مل خترب أباك؟ -
 بالتأكيد، ننتهي من هذل القرية، ونعود إىل بلدتنا وأخربل.سأخربل  -

*** 

 :املرة الثالثة تها ي صديقتاا صرخت أمرية يف

 ميان، ماذا هناك أين أنت؟ -
 معك.. معك. -
 أما زلِت تفكرين يف هذا الفىت إىل اآلن؟! -
 كفاِك سكريًة يا أمرية!  -

 _حسًنا.. حسًنا كما تشائي!
 

 :مع ن ساا وحتد  القمر تتساىلها تتأمل الهجدم من  رفتاا  جلست ةان علك سرير

ا
َ
  َا "م   ذا الذ  يحت ؟!ذ أ ذه أن ؟! .. ك م سيطد  ن   ذه الا   ؟!ذ أمن نظألاة  

ا!"!ق عا؟!.. ب لط ع  ذه لع د أن 

ظلت ةان أائرة  ار ة الذهن  حتاول أن تشغل أفكارها مبا يهسياا ذلك األمر  دررت    
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 اا وتدعد اهلل من جديد بأن يرمداا الع اف  أن حي ظاا من فتهِةلت دياَمأيهاا أن تص

 .للدصال فيه احل  الذي ال سبيَل   وأمِلِقلَُّعتَّال

عد بأن خيلص اهلل الدطن مون ظلو  املسوتعمر وأن    تد  ود ت تتضرع وتبتال يف سكدن الليل   

"يدا رب اوعلده يل  : اف تقودل ذلك تدعد وهت تبكت أن يرمداا العحيرر البال   وانتقلت بعد 
 إن كان فيه خرين يل، وإاله فاصرفه عن قليب".

*** 

األأدا   انت نريان الثدرة دد ا تدت   ما لد  انت أمسكت ببحر من الددد    خض يف    

 -من الدأشية اليت ُوص  باا-ا  الغدل الذي عدََّ  الهاس   أصبح همجيًّاو ذلك الطاغية أيًض

 دنية!من املستحيالت الك

وأدس  علك أن يهات   مهنييتغذى علك حلدم الضعاف  ث  يرتدي بدماى اآلفااج يف البال     

 !تلك االنت اضة ولد أغرق البال  يف حبار من الدم

*** 

ههاك  مراٍ  اا  دابلدا جهدَ إىل أطراف توصلوعهدما    لااسرية يف القرية طافت امل   

 .ألي أر ةمتأهبني دا َّمعيهتظرونا  باألسلحة  

 فتدد ت املسرية مبتعدة عها  ونا ت حبماس:

ويف حلظة من حلظات احلماسة  رفع اجلهد  بها دا  وغاماتا  اليت ي رددن   "حرية.. حرية"
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وظارت بطدلة البعض  من الرصا  والقهابل الغامية.. باا  وأمطرت السماى عليا  واباًل

 ههاك.

العاريوة  وذاك الوذي انطلوق  ود دهبلوة الغوام        أولئك الذين ود دا أمام الرصاصات بصودوره  

ويف    ل أمل  متحماًل عن إخدانه عهاىها وآالماا وأد  اوأمسكاا ودذفاا علك اجلهد  متهاسًي

 عمار.. َبطَّلهذ  اللحظة َت

  ثارت الدماى يف عروده ملا رأى نظرة امودف يف عيهاوا    ةانرأى دهبلة من الغام تتجه  د 

 ..ت رجدلته  وأثارت  ل سا ن من عداط هأرك  ل ذرة من ذرا

هذ  القهبلة اليت تكت  األن اس يف الصدر  وتسيل ث  أمسك انطلق  دها أاماًل دلبه يف يديه  

 .اودذفاا بعيًد محلااوالدمدع من العني  

  أصوابت رأسوه دبول أن تطلوق غامهوا     وأيهاا مل يتحمل  ل هذ  الغامات  بل أتت واأودة  

 عليه.. ايًّفسقط علك األرض مغش

هود  و وةسح الدم عن جبيهه الذي أصي   ومحله بعيًدا  أخذ يطببه هجرى أمني  د صديق

مل حيرك سا ًها  فحمله أموني بعيوًدا يف خيموة مون اميوام الويت        اعماًر لكنَّ يصرخ يف أذنه..

 املهامل واحلداري. اِتَصَرأعدها الثدار يف َع

  تضورب ورجوال يصودون  أتوك اسوتطاع اجلهود  أن         جهود رٍَّفو َو رٍّث  استمر الدضع بوني َ و  

 ديدة عليا  فقمعده  وأسوروا الكوثري موها  ثو  ذهبودا  اختبوأ الرجوال علوك          ياجمدا هجمًة

لالنت اضوة   َةدَّوا الُعدُِّعفتجمعدا مرة أخرى لُي الطردات امللتدية  ث  عا وا لياًلأسطح املهامل ويف 

 القا مة.
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يسوتعيد   اجلرأك  وجلس جدار عمار أتك بدأ صبت ملداواةا اليت ُنذه  أمني للخيمة جمدً 

 وعيه  ودال بصدت متقطع:

 أين أنا؟ -
 فأجابه أمني بسؤال آخر:

 عمار هل أنت خبري؟ -
 :نظر إليه عمار وهد يعدل من جلسته

 نعم.. خبري. -

 .ومات من مات مها   من استطاعدا اجلهدُ  سرَأودد أفاق بعد ذلك وهدأ الصراع  

 ةان مسرعة  د اميمة تطمئن علك اجلرأك  ث  ذهبت إىل عمار ودالت له: ث  جاىت

 شكراً لك. -
 ..ا ون أن تسمع مهه ر ًّسريًعا دالتاا وذهبت 

 ييى عمار من  ل جر, ودال ألمني:ف

؛ حىت أمسع هذا الصوت مرة أخر . -  يا ليتين يُغشى عليه كل يوم 
 هل هذا وقت حلديثك هذا يا عمار؟! -

 عمار وابتس  ومل جي  صاأبه. تهاد

***** 
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عهدما هدأت األوضاع  وذه  اجلهد  معا  من معا  من األسرى وعا  الهواس إىل   ويف الليل 

رسوال  إن سواا  فقورروا    (سودر )مهامهل  والرجال إىل اميام اليت نصبدها  وصلت األخبار إىل 

 أامية باألسلحة علك  ل درية جماورة من صبا, الغد.

 ْ   ي كر يف هذ  ال تواة الويت مل تِغو   القمر متأماًلس نيام والقلدب مطمئهة  ظل عمار بيهما الها

 ..اه أبًديعن ناظَر

الرعد دد خلع دلدب الهائمني من صدوره   غارة تضرب البيدت يف  أنهبصدت  ولكهه فدجئ 

 ا.إأدى الهداأت من القرية  فتهس اا نسً 

 استيقظ يا أمي. -

 ر؟ماذا هناك يا عما -

 هناك قصف شديد. استيقظ لنحتمي؛ -

 ماذا؟! -

خرجا من اميمة وأيقظوا البقيوة واأتمودا مجيًعوا خلو  صوخرة  وبرية  وأخوذوا يشواهدون          

مما رأت  الكل جيري من مهزلوه خمافوة القصو  حيتموت      رالقص   وبلغت القلدب احلهاج

 .يف أي  تى

  مل يتخيول أأود أن هوذا     انت هذ  أول مرة يستخدمدن فياا الطائرات علك أناس عا يني!

 ..هفتهري الليل   أن الصبح أ رق في راملطأناا ان تتسادط من السماى  الهريدد حيد  أتك  

  الذي يشاهد  بال أراك عاجًزا:صرخ عمار يف غض   ديد من األمل
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 الغادرون.. يقصفون اآلمني يف ووف الليل!، اييانة حري يف دمائهم. -

 ضرب القرية! دد ملزااًل أنَّرض فتازها  ما لد  انت الصداعق تسقط علك األ

اا بعض الوهريان يف مشواد يرعو     تخرجت من األرض سحابة سد اى  حتج  البصر  ختلل

 القلدب!

فالهوار دود أأاطوت      تأخذ املاى لتخ   عن ولودها مورارة األمل  و تبكوت    م   ُأويف مشاٍد آخَر

هار اليت أمسكت به ولكون ال  اا ُتط ئ ال مدَع اا تبكت لعللدها فال يد هلا لتخرتداا  ولكهَّبد

 جدوى!

    وأنَّ ا يزيود احلطو  ا وتعاالً   ا للهريان  والرصاصات املتتابعة ميًتفباتت أجسا  الهاس أطًب

 أياًة ُتبعث من رأ  املدت!

وعيودُنان  امعوة      طام  الهساى يغلقون أفوداهان بأيوا يان   أخذ اجلميع يشاهدون الهار واحُل

ا  الصدمة مما يشاهدون  واجلميع يتسواىل  مواذا أود  هلوذا الرجول؟ هول       والرجال أصابت

الكل عهود  وجبوة جيو  أن يأ لواا ويشورب مون       أصابه اجلهدن؟ أيقص  الهاس؟ هل أصبح 

أطلوق     سور الطاغيوة  ول القداعود     ؟!.. فقود  مائاا لريوي أكمه اجلائر ولد علك بقايا  ولة

واأاو   بعودما اعتوا وا أن يسورددا أموداهل       جهد   يأخوذون مون الهواس أر   أصبح الطائرات  

 ؟!هبدعدة مه

 !؟آ ميةأصبحها يف الال هل  مَّر ُ ل  تى 

 صدر  ونا ى: أعماِق أطلق عمار صرخة من أعماِق
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 يا رب اغثنا! -
   ودال له اصي يا عمار:أمسك به أمني

سددائر، ال هددذل عددادة الطغيددان.. يف كددل زمددان ومكددان يددأَب أن ينتصددر احلدد  مهمددا كانددت اي -
ضري عندل يف فعل أي شيء، حىت وإن قتل طري السماء!؛ فالرغية يف امللك تعمي القلدوب قيدل 
العيددون، فكيددف إن كددان الغاصددب طاغيددة ال ديددن لدده؟!، يأخددذ أرحمل غددريل بقددوة ويشدده، وطييددة 

 !أهلها؟

مددا مل عددزن يوًمددا علددى تفريدد  أحيدداب، أو اسددتعياد أطفددال أو حددىت كسددر الروددل وطعندده يف أعددزِّ 
 ميلك!

مون  مثيول   ا  عمار أن يبكت ومل يستطع أن يتحد  بكلمه   ان يشاهد ب زع مل حيد  لوه  

 دبل.

***** 

البلدة  متهدا لد أنَّ  تادص بعدما  غا رت الطائرتانبعدما هدأت العاص ة  ومال الرتاب  و

 أتك ال يروا! الرتاب بقت  أو أن عيدنا  ُسلبت

الصغرية  أو   ما برصاصات دد اخرتدت أجسا هإمكان   انت جثث األط ال مرتامية يف  ل 

 حمرتدة بسب  الهريان اليت أ لتا .

يف عمر  واألرض دد وارتاا بقايا املهامل املتادمة  فال مكان لقدم!  وحتت األنقاض أط اٌل

   واملدت  ان رمحة هل !الزهدر دد أصبحت الصخدر هل  غطاًى
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أط واهلن  ولكون هوا هو      أول أبهائان  صي خروج يهتظرن يف نأماما نونساى دد  انت بطدنا

 من اللح ! مت حمة اطًعِدبعد صي..  الصغار دد خرجدا

إال مون   ا  ومل يوهجُ ا  امًيو  ان املدت حييط با  ويضرب من فددا   مات الكثريون و ان يدًمو 

 يف ذلك اليدم. له السالمُةت تبُ 

ومحلدا املدتك إىل دبدره  اليت  انوت   اجلرأك  -من بيها  عمار وأمني- بعدما طب  األطباُى

 دا هل  باملغ رة واجلهات.َعَ دا علك املدتك َووصلَّ  أأن عليا  من الدنيا واتساعاا

يف  ول  مورة خي وق مون      طار عمار بعيهه يف  ل  حلظة علك بيت دد تادَّم من القص   ودلبوه 

 هدل ما ظن!

و أنا  دد خرجودا عهودما مسعودا صودت     فإذا بالبيت ومن فيه جنا بال إصابات  فعلك ما يبد

 ئرات يف مقدمة الغارة وفروا مهه!الطا

 .ِ ِرْتعلك ِس اهلَل َدِمَحَف

طب  يف جرا, بعض الهساى واألط وال  نظور إلياوا    ُت اماًنَي رأى عماٌريف أثهاى رعاية اجلرأك  

 .؛ إذ ملا رآها هدأ دلياًلمبتسًما

 ث  أخرج  فرت  و ت :

.."ما فَ  علةا يوًملا ملث لا فهلدأ تا  لام ف علة اليلوم،  ن قاسل ًيا شلديًدا علينلا، ك لدتا أ َجلنُّ  لا حلدي، حلىت رأ ,شا

ن مل يلتلكق ادلسلان ن من َأَحبي بصدق، فرؤية حمبوبه تلر  علىل و له ابتسلامة، حلىت وا  فلالرلوب   هلهه  ؛ا 

ب أ صلدق ملن أ ي ادلخ ات قد وحة بلك معاين السعامة، واللكلامت ملع اصلب ترلل  ملن قوتله، وعيلون امل
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 ."!يشء

 ما أخيارهم يا بُدنَديهِل ؟  -

 ر  يًخا يها ياا  فهظر متعجًبا:مسع عما

 إنه هو! -
 من يا عمار؟ -
 إنه والد ميان  هو الشيُخ أسعُد، صدي  والدي من السجن! -

 أجابت هت:

 خبري وروحهم طفيفة يا أيب. -
 ن.حسنا ييدو أننا سنذهب إىل شسور ، فلم يعد هنا أما -

 ث  أخذ يهظر إىل الهاس فرأى عمار.

 ما هذا، من هناك، هل هو عمار؟ -

 "يا عمار". :ث  رفع صدته مها ًيا عليه

دوال يف   شلدهلوة مون ال ور, واالنودها     ي فإذا به الشويخ أسوعد  صومتَ   نظر عمار إىل املهاِ    

 :ن سه

  ."؟!ا له بعد كل هذا"إنه الشيخ أسعد، أيُعقل هذا؟!.. هل يكون والدها رفيًقا أليب صديقً 

  مها ًيا له جمدً ا: أسعَد   املكتدم صدت الشيِخداطع أداَر   

 _ ألسَت عمارًا؟

 :سأله الشيخ أسعد يف سرور ملا رآ 
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 نعم يا عم، أنا عمار. -
 كيف حالك يا ولدي؟  -
 خبري، احلمد هلل -
 ماذا تفعل هنا؟ -
 محد واجملموعة.كنا نشارك مع الثوار لننقل األخيار هناك للشيخ أ  -
 حسًنا، هيا بنا نعود إىل هناك اآلن. -

*** 

عن القص   ووصلدا إىل وَّمع اجلميع وانطلقدا  د املديهة   ت يقيمدا ههاك وخييوه  

 .اذ الالجئدن خياًماختاملديهة  و

 آخُر و ان معه رجٌلخييانه ما أصل   أمحَد ث  ذه  الشيخ أسعد ومعه عمار إىل الشيِخ

 ه:ب امُاَف  عرَِّدَله مالمح القدة واجَلتبدو علي

-هذا القائد خالد، أحد قادة اجليش الذين فَدرهوا من العاصمة، وسيكون من أعمدة ويشنا  -
 .-إن شاء اهلل

 أد  من دص  بالطائرات فأجاباما:  ث  دص الشيخ أسعد علياما ما به ارأب

اذهيوا للنوم  ن مطار بلدة شالدار ،لقد تكرر هذا األمر يف أكثَر من بلدة ، وكلها خترج م -
 اآلن، ويف الصياح نقرر.

 يف الصبا, ود  الشيخ أمحد ومجع الهاس  ونا ى فيا :

بعدما ُونه مرادن، أصديح واضدًحا للجميدع أن احلدرب قدد بددأت، اشدتعلت االنتفاضدة الدل أراد  -
 وإن ُهددت حياهم . ُمشعلوها أن ينتصروا حىت وإن قابلوا املوتَ 
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كددوا أن احليدداة حَمَطهددةن وأن امليتددة واحدددة، فإمددا أن تكددون بكرامددة ومنهددا تُيعددك احليدداة، وإمددا ال!، أدِر 
 واحلرية تسخذ وال توهب، ال تنمو إال بتضحيات، ودماء، هي وزء من احل .

والتدددداريخ قددددد َعلهَمُهددددم  أنه احلدددد ه ال يددددأ  إال بعددددَد ِوهدددداد  طويددددل  ومشددددقة، وطريقدددده لدددديس مفروًشددددا 
 .ود، بل مليء باألشواكبالور 

واجلميددع هندداك قددرر أن ميددوت ِميتَددًة شددريفًة، ال خددوف فيهددا مددن شدديء؛ فدداملوت ونددة واالنتصددار 
 حرية.

 فكما قال الشاعر: 

ـهُ  ل ف  رِي خ  ـ  ـر ءِ جي  ـوُت ال م  َ  م  ا ا د   ..م 
 

ـــارُ   ـــل   ؛ف ال ع  ـــاة  ذ ِل ش  اْل  ي   إِن  اع 
 

ــهِ جن    ــنُّ فِي ــو ان  ي ظ  ــر    ال ه  ــهُ ي   ..ات 
 

اِب ق تِــيل    ــذ  ِــرَّ ِمــن  الع  ــيتَّ خي   ح 
 

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

  



193 
 

(12)  

ـ م 
 
لـ ـأ

 
 م  ـل  و أ

 

الويت مل ختورج مون     من  ل  ندع  تلك املشواهد  اعا  عمار إىل بيته  أاماًل فدق رأسه همدًم   

 ذ أرسلتاا عيها  إىل ذا رته.تالفي   ماغه ُم

 لدة ومشار ته علك عكس ما وعدها:هابه خارج البعلك َذ ُهَتدابلته أمه القلقة  الَم   

 لقد أخلفَت وعدَك يا عمار! -

 مون ا سريًعا إىل غرفته  وظل حيد  ن سوه؛ غاضوبً  مل يستج  هلا عمار بل تر اا وذه     

 ه اليت تلدمه  لما  ارك يف احلق.أم

  فخرج مون غرفتوه   هل مل تغ  صدر املدتك عن عيهيه  وظل علك أاله هذ  أتك  ا  يقتله ا

 وذه  ليغتسل.

وبيهما يهظر عمار هلذ  القطرات اليت تتسادط علك جسد   تذ ر القص  الذي سقط من    

 السماى علك أناس أبرياى.

ه   ان أمله اله ست أ د إن محَل ُدكُّ اجلبَللقد أأاط به اإلجاا   ثقياًل مؤملًا يكا  َي   

 .  املهاكمن اآلالم اليت غزت جسَد دسكوأ
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صدر الضحايا اليت  اهدها مل تغا ر عيهه  ذلك ت كري  باؤالى الذين مت دتلا  بدم بار      

 الط ل الذي محله بني يديه و ماؤ  تتهاثر من رأسه املت جر..

 أخذ يبكت من  دة األمل!

 وتساىل:

ا"َّ  ا يْحا  ع مات 
 

 !"؟!و يت  ف ل  ي      ذاذ َّ  ا تكرك  يظ م  

من تلك الدسدسة  استغ ًرما عا  ُم رعاَنه ُسما يقدل لكهَّدِر مل ي ؛األملخانته ن سه من  دة 

 الشيطانية وأجاب ن سه دائاًل:

 من الط ِرذ من 
َ

خَتَبَرأل لَلميَ  الخ عث
 
ت  أن ن "ألع د التن    ا  ابتال ر لل ؟!ذ   ب 

ا
َ
 ج لة  . كم أثتألا ام نذ ف ج ز   هللا ب للج ة.م من الفكن فيه ذ ل م  لة  بسع  

ا."!الألااثة

  ترك جسد  يهام دلياًل وأ مل ألقته مع ال كر  أخرج  فرت  ذه  إىل سرير  ليسرتيح دلياًل

 ه من وجع:دلُب ىخرج ما أدو ت  لعله ُي

الي  ََ مهام، أ الي "مل يعد   قليب ا  في ه وسلبه اخلونة  ، وط, اِي نشأ تا !واحدٍ  ني   أ نٍ الوطنَ   أ فردَ  أ مران ال لال

فوطن  ؛به ةا مَ لا ووط, اِي ل املا حَ  ،ا وق ام  شاءونوهنل، يهحب ا، جعلوا من أ بنائه أ ضاحي عن أ ههل س نننً  ارغً 

ن  ن وطنه هها مجيالً  نس يه غربةَ الرج    حب ,منو وينشيي ب بة تا   .حدي رسقة الرلوبو!" املايض، مفاذا ا 

*** 

ار  تص عه تارة فتطيح به  وأخرى تادأ  أخذ عمار يدور يف هذ  احللقة املغلقة من األفك   

 ر  املالك عهدما طردت باب غرفته:أفكا أمه أبَل داطعْت
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 هل أنت خبري يا عمار؟ -

 أجاباا ب تدر:

 نعم. -
قد رأى املدت بعيهيه ة مل تستطع أن ترت ه علك أاله؛ فاا إال أناا  انت رديقخِطغ  ُسُر   

 يالك مع اهلالكني. أن و ا 

 علك جبيهه ودالت: بلًةه وطبعت ُدَتفدخلت غرف   

 أراح اهلل قليَك يا ولدي. -

 وأغلقت باب غرفته  ث  أ مل عمار تساؤالته..خرجت    

بببببب
 
ا"مبببببب  الببببببذ  أسببببببتط ع فه  لهببببببؤ   الاببببببهتا ؟ذ نبببببب      لبببببب ط ا الجببببببألا ح؟ذ ك ببببببم سببببببأقت م

الغضببر ااببته د نبب   ببت  ذ أ  ببت أن أنببتيم مببن  لببك الغبب   ذ الببذ  اهبب  الطفبب  نبب  

اَتايَا ا   
ا
امته لكةذ ولكن   أستط ع. اثة

و ذه الفت ة ال ا أسألا  ق عا وااته  ا ق  له ذ ع  ما كألا  تم   لة  القتيث لليهب ذ 

ا.!.وع م م   ئي تي   ة   

ا م تببب  ق سببب ااأ ببب ح المبببألااع نببب  كيلببب  م ا ببب  البببت   ر نببب  سببب ثة القبببألا  وكبببتوه ا بببب ذ كأن 

ذ ر كيل .. فيه  ق عا
 
اوتببب.... ذتك    ذه الابطألااب   أن ت

 _أميكنين الدخول يا عمار؟

من حبر هذ  الغريق  اطرق ياسر الباب  فكان دارًبا دد جاى وسط العاص ة ليهتشل عماًر

 الظهدن املميتة.

 نعم.. تفضل يا أيب. -
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   عمار ث  سأله:دارجب خل ياسر وجلس 

 قالت يل أمك أنك مهموم، ماذا بك يا ولدي؟ -
ًكا بشًعا وعلين ُمضطربًا، كل ما يف قليب يتمىن قتل ذلك القاتل، ما رأيُته اليوم كان ُمهلِ  -

 ولكن ال أستطيع.
 لقد أخربناك أال خترج يا عمار، أمك لن تتحمل فراَقك وكذلك أنا. -

  .مل يعلق عمار علك أبيه من اهل

 .-بإذن اهلل-حسًنا.. اسرتح يا ولدي، وكل شيء  سيكون على ما يُراُم  -
 حاضر. -

 :و ا  أن يرأل.. فها ا  علك استحياىود  ياسر 

 أيب، أريد أن أستشريََك يف أمر. -
 بالطيع يا عمار، ماذا هناك؟ -

 تهاد عمار ث  دال:

إذا التهيت مشاعرنا حد االحرتا  وتلعثمت  ألسنتُنا من حرارة االشتيا .. ففي أي شيء   -
 يكون التسكي؟

 ة رديقة:ما به  لكهه دال بهي َ ِاتبس  ياسر لعمار وَف

ِلَك يا ولد.. ال تكن أديًيا على أبيك، قل يل بيساطة. -  على رِس 
يف احلقيقة أنا أحب فتاًة بشدة يا أيب، ولكين مل أستطع فعل شيء، فقل يل كيف العفاف  -

 واللقاء مًعا؟!
 ذه  ياسر وجلس جدار ولد  جمدً ا  ث  وضع يد  علك ظار  ودال له ما أرا, دلبه:

ه، ددب هو ما شوهددو  احلدداس بدعدله الندأن احلب مل يكن ذنًيا، ولكن ما يفع اعلم يا عمار -
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ولكن كتمانك يا ولدي برغم لوعة الشو  كان صوابًا، فاحلب كالنيتة يف األرحمل، إن صربَت 
كر ددتددعه قتلتها، فاسددرت  أو بوح يف غري موضددتعجلَتها حبديك مسدد، وإن است  مَ دعليها بالعفة نَ 

 ستفت قليك وتوكل على اهلل وإنها إن شاء اهلل معك فيمن اخرتَت.ربك، وا
 حقا؟ -
نعم يا عمار؛ فالظلم كله أن نقتل قلًيا أحب بصد ، والقلوب ما كانت أبًدا طوًعا  -

 ألصاحيها.
 عداى  ث  اأتضن أبيه ودبل رأسه:ابتس  عمار وته س الص

 أنت فَدَرِوي يف كل كرب. -

 ه.ريح دلب اعبه ياسر أتك ُي

 حسًنا.. تعاَل جنلس حتت ضوء القمر وحدثين عنها. -
  خال الشرفة  وجلس  ل مهاما علك  رست يقابل  رست صاأبه:

 إَّنا أبنة الشيخ أسعد يا أيب.  -
 أسعد؟!.. صاحيب؟! -
 نعم يا أيب هو. -
 أبشر يا عمار.. فقد َسُهَل كل شيء هكذا، سنكِطيها لك ال تقل ، ماذا وذبك هبا إَذن؟ -

آل مددن مجاهلددا يددا أيب.. ملددا رأيُتهددا صدددفة تسددري، َأَسددَرت  قلدديب، ال أدري كيددف حددد  وال ملدداذا،  -
فق. كأَّنا ألقت عليه تعويذة سحرت قلديب، وشدقت صددري واسدتولت علدى مدا بده مدن قلدب.. 
تابعُتهدددا بعدددد ذلدددك، فووددددُها وقدددورًا هادئدددًة ال تتحدددد  إال حلاودددة ،عفيفدددة يف نظراهدددا، َحِييهدددة يف 

 وها، كأَّنا حورية واءت من السماء!ص
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 وعلَتين مشتاقاً لرؤيتها يا عمار. -
 وأنا أيضاً يا أبا عمار. -

داقه ياسر لكلمة ولد   وأخذا يتحدثان هذ  الليلة طدياًل  وبعد أديث هانئ ذه  عمار 

 لهدمه  وأخذ يغط يف ندم عميق.

ليدم يف خياما  ههاك  ويف نااية ا يف اليدم التالت  مل ختُل املدن من مظاهرة هها  والجئني

 جلس عمار مع أمني ودال له:

 لقد حدثُت أيب يا أمي. -
 وماذا قال لك؟ -
 رحب حبديثي، وأخربين أنه سيأ  معي. -
 ما شاء اهلل، يسر اهلل لك كل خري. -

*** 

 انت ليلة ممطرة من ليالت الهص   َيطلُّيف هذ  الليلة  مت تكلي  عمار وأمني للحراسة   

البدر بني أني وآخر من بني الغيدم يف علك الدنيا بصدرته اآلسرة و أنه أسهاى تطل علك 

 احلت من  رفات مهزهلا.

اق  ث  أدثه بعيهه فسخر مهه البدر ًرا  ل ما  ان من رسائل الُعشَّ َِّذَتُم نظر عمار إىل القمر

 ودال:

ها أنَت ذا واحدن منهم اآلن، أني أتذكر عندما وقفَت حتت ضوئي ساخرَا من العاِشِقي؟!،  -
قليك يتصاعد فأمسعه عندي كما تسمع أنت أني العاشقي يف أمطار الشتاء املتساقطة بعدما 
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 فرهت هنا من عيوَّنم!
وكل  ما تعانيه اآلن وزء واحد مما يف نفوسهم، الل فقدت وحارت ومل حد سيياًل للوصل، 

 أراك كالشاعر الذي قال حزيًنا:

ِحبَّةِ لُكُّ 
 
ُتلُُهم   ..األ ق    ،ُطوُل اَل  ِي ي 

 

ُِق       وِق حي  رت  ن  بِالشَّ  !ف امج  ع  إِل يِه  م 
 

أتعدداتيين أيهددا القمددر علددى طهددار ؟!.. سددأظل علددى عهدددي فعشددقي هلددا كددان قيددل أن ألقاهددا،  -
ان وضعُت صورًة منهدا يف صددري وأخدذُت أحيهدا وال أدري أتدأ  أم ال!، وهكدذا احلدب.. روحد

تعرفددان بعضددهما قيددل اللقدداء، نقددص يف صدددر كددل واحددد منهمددا ويكتمددل مبددا يف صدددر اآلخددر، 
 عرفان بعضهما وإن طالت املسافات.ي

"!، فدددازداد عشدددقي، ألددديس عشدددُ  العيدددون !وملدددا رأهدددا عيدددين انتفضدددت روحدددي وقالدددت: "هدددذل هدددي
إىل وندات مدن النعديم َّنايتهدا متمًما لعش  القلوب؟!، يُدَزيدُِّنُه وجيعل أزهارَل تُثمر فيتحدول القلدب 

 الوصل.

وَّمَّع أديث القمر الساخر  وبكاى السماى الصاخ   ومشاعر عمار املضطربة   أنا  جهد  

يف أرب ضروس  الكل فياا متحال   وال عدو إال دلبه  ومل تكن غايتا  فياا دتل دلبه  

 بل تعذيبه أتك خيطئ!

*** 

 أده  يد  علك  ت ه ودال:وبيهما عمار يف هذ  الدوامة يغرق  وضع أ

 ما يل أراك يف لوعة مستمرة يا عمار؟  -
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 ماذا؟!.. سامل!  -
 نعم أنا. -
 ماذا تفعل هنا؟ -

ن أبهاى وهد ِم ا ًيح َض ي  له أن يكدن معا  ُم ؛ت اجأ عمار لدجد   يف ميدان الثدرة

 !"."لعله اهلل هدال :! ودال يف ن سه؟العاصمة

 أنا أشارك يف الثورة. -
 حقًّا؟.. أأنت معنا؟ -
 بالطيع، أأر  طريًقا للح  وال أسري فيه؟! -
 إًذا أين كنَت يف بداية الدراسة؟ -
 مرضت أمي مرًضا شديًدا فاضطررُت إىل اليقاء معها، مث حد  ما حد  وماتت كمًدا. -
 اليقاء هلل. -
 اآلن ال أحد يل، فلم ال أموت مدافًعا عن احل . -
 ا سامل!لقد تغريَت حقًّا ي -
ومايل ال أتغري يا عمار؟!، إن َمن فقد عزيزًا على قليه، فاحلياة.. كل احلياة هون عليه  -

 بعدها.
 صدقَت. -

 ان الددت دد تأخر أتك نا ى ال جر  فاستأذن عمار من سامل  ليتدضأ دبل ال جر  أن 

 يق  مكانه.

 أسعد يهتشر ضدؤها يف هذا الليل!وبيهما هد يف الطريق إىل مهزهل   وجد ناًرا تضتى يف خيمة آل 

ال   ما يسرق املار  َمأاول عمار أن يرمت عيهيه  اخل اميمة  أاول أن يسرق بعض اجَل



211 
 

 عقة تسقط علك رأسه.السمع من السماى فإذا بالصا

تبعه ههاك  ااب ثاد   وهت دد ألقت عليه بكلماتاا أ ما اأرتق املار   ها دد اأرتق 

  ااب أارق..

.. اللهم انتقم من القاتلي، وانصر الثائرين، اللهم احفظ قليب وارزقين العفاف، اللهم "اهلل أكرب
 رده إلينا الوطن"

 يا ميان، تعايل يا ابنل. -

*** 

"أم   ن اوان له  ة  :استسلمت عيدن عمار للخجل.. رج  اجلسد ودال العقل للقل    

ا؟!"!بال اف ة ي  أيه  الي ر اك ج

ت أاماًل صدَتاا الرديق  و عاىها العذب  وأخرج  فرت  الصغري وأخذ يسطر وعا  يف صم   

  عا ته  لكن هذ  املرة ليمان:

 

"علمةا ال ن أ ني اعوجاج املرأ ة اِي نتغىن به أ صهل   ن ملن ضللع الرجل ، فضللعه قلد حلو  قلًبلا فاسلًدا 

 حتركه شهوته!..

والنا  نيام، فرد  نلة واقفلة ت تصليل، تلدعوه،  ال ن زال جعيب حيامن تساءلةا فيف ترجوا من الغارات

ع أ بًدا من تويف عليه، صلالة   جلوف ادليل   يلشق ملن قصلف  فنجاها مبعيته.. علمةا ال ن أ ني هللا ال يضيخ 

  امش  ري معلوم، ومن قلٍب جاء  ِئب اجلائع لنرسق قَعًَسا من نور و ها.

ر، واِي أ نشلده وادلي، هلهه   اال شلارة   ال ريل؟ علمةا فيف س يكون الوصل  اِي معلا بله الشلاع

 يب عل,ا   ندٍم خيال ه الهناء.تدل,  و الصواب، وتنامي, بلكخ  رقة، وأ ان أ ج 
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ب اصلب  ليك اي ميان، س تكون املسافات ال ويةل بيننا قريبة بصةل ادلعاء، فكام يدري يف ملن جلري سأ عوم ا 

 در واحد وتفرقا ليجحلعا من جديد!لَب,ام قد ترجا من صأ ن من أ حب، روحه من روح حبيبه، ك ني ق 

ليًما من العفة أ رتري به ا ىل السامء ل فوز بك  عندما ,كحل  اصلب حبلال وة الل واج ولك, سأ جع  من حيب سا

 وجامل ال هارة والعفة!

ليك  ال ن أ رسهل مع النجوم لتكونني نوري   يفخ  ليةل، أ ين سأ سل توي وللن أ جعل    ق  لليب م يلًداوعهدي ا 

 من الاعوجاج!

ليك  و  قليب لكامت لن ينساها أ بًدا" ِمـر ت  " سأ سري ا 
ُ
ا أ م  ت قِم  ك  اس  وسلأ حر؟ ا  ملراَمك وسل يكون  ،"و 

ك  الوطن، واشهدي عىل قويل أ ,شا النجوم ال اهرة"  .همرا

*** 

ا  عهدما   احلراسة ملن يليه وعا  ليهام ندًما هانًئتدضأ وصلك ال جر  ث  سلَّفث  عا     

 لدلد  مهه. ااستيقظ  ات ق مع أبيه علك ميارة الشيخ أسعد بعد العشاى وطل  ةاًن

 ليكدن هديته األوىل عهد اللقاى. اث  درر أن يكت  رسالة هلا  وجلس يكت  أول ما يكتبه هل

 بصديقه أمني  والتحق با  سامل. وعهد العصر اجتمع عمار

 ماذا؟!.. سامل! -

 معا    ما ت اجأ عمار.ت اجأ أمني لدجد   

 نعم.. سامل. -
 واهلل أسعدتين رؤيتك هنا يف امليدان. -
 أشكرك يا أمي، كان لك ولعمار الفضل بعد اهلِل فيما أصيحت. -
 مل نفعل شيًئا يا فىت. -
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 أجابه عمار  ث  تابع:

إن املهم سأخربكما شيء، سأكتب هلا رسالة قيل أن أذهب إليها مع والدي بعد العشاء، و  -
 وافقت سأهديها مصارحل.

 أخريًا، لقد أتعيَتين معك! -
 ضحك الثالثة بعدها وهدأ دل  عمار.

  :داطعا  القائد خالد ودال

 اوتمعوا يا ثوار، هناك قرار هام لكم وجيب أن تنصتوا.. -
سنيدأ بإذن اهلل حتريك ويش وسنهجم على املطار الذي هجم على القرية يف الغد ليال، 

 كم من سيذهب معنا للحرب، وددوا نياتكمليستعده من
ا لنذهب ونعود بالوطن. -  استِعده
 حسًنا يا عمار، لنجدد النوايا. -
سأذهب اآلن ألودِّع أبواي، وأطلب منهما أن نذهب ليمان، فأيب لن يستطيع ايروج ألن  -

 أمي ستلد قريًيا.
 ُكن خبري وأحسن القول هلما.  -
 حسًنا. -

 ث  و عه وذه .

*** 

وصل إىل البيت  دابلته مسية وسألته عن أاله  فحمد اهلل  طل  مهاا ومن أبيه أن    

 جيتمعا:
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 جلس الدالدان وود  عمار أماماما ث  دال:

بالغد سأحترك يف مسرية اجليش رو احلرية، أرووكما ال تغضيا مين وال متنعاين، فإما النصر،  -
 وإما املوت.

 س  ديد.عمار مرتدًبا ر تاما يف تدج لََّظ

 من اجمللس ومل تعلق عليه  فقط دامت غاضبة مهه. فقامت مسيُة

 ث  دال له ياسر بهية جا ة:

 هل أنت عازم على ذلك يا عمار؟ -
 نعم يا أيب. -

 واأتضهه. " ن ريري"   فقال له: مل يستطع الدالد أن يقدل له أمًرا آخَر   

 له:طبته  فقال بعد دليل سأله عمار عن أمر ةان وِخ   

 تعال فرب أمَك علها تفرح بذلك، دخال الغرفة وقال هلا ياسر: -
 سنذهب يطية ميان لعمار اليوم. -

 تعجبت مسية من ددله:   

 ماذا؟!، مل خترباين من قيل. -
 عذرا يا أمي، علمُت فق. أمس أَّنا ابنة الشيخ أسعد صاحب أيب. -
 حسنا ومن ميان هذل إذن؟! -
 يا مسية، كان أسريًا معي من قرية جماورة لنا. إَّنا ابنة الشيخ أسعد -

 ر ت علياما بيو  مل تستطع أن خت يه   انت ما مالت غاضبة من عمار الذي متر    

 علياا ومل ير  أن يستمع إلياا:
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 !حسًنا -
 الأظ عمار غض  أمه فجلس علك ر بتيه أماماا ودال له بدجه  له رجاى:   

ولكن هذا ما تعلمُته، ال أستطيع أن أمنع نفسي عن  آسف يا أمي، أعلم أنك غاضية، -
 ُنصرة احل .

 علك خدي عمار و معت.. ومل تعلق.وضعت مسية   ياا    

 ستظلي أكن النعم الل أكرمنا اهلل هبا. -

 ل رأساا ث  خرج مهتظًرا أبيه.بََّد  

أنت جلس ياسر جدار موجته وأاول أن خي   عهاا  ودال هلا ال َّعليه خيرج و   

 ساخطة عليه  هكذا لن يكدن مطمئًها.

 نظرت إليه مسية وأاولت أن متهع أزناا  ودالت له أسًها وارمتت بني أأضانه.   

ا يف أضن واأد  ليعلهدا للعامل  أنَّ ال رأة اليت يف ث  خرجا إىل عمار  واجتمعدا مجيًع

 بيتا  ال ةكن أن يقطعاا  تى.

 عد صالة العشاى إىل الشيخ أسعد.ث  دال ياسر لعمار أنا  سيذهبدن ب

 ان عمار أسعد إنسان يف هذ  اللحظات  فاد سيخرج أخرًيا وأمه لن متهعه  وسيذه  

 أخرًيا إىل ةان!

استعد عمار ث  جلس يهتظر أتك حتني صالة املغرب ليصلت ث  جيلس مع أمني أتك حتني 

 العشاى ويقابل والديه ليذهبدا مجيًعا.

*** 
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توودفق يف عوورق عمووار ممتزًجووا باملاابووة   أنَّووه يف آخوور ليلووة موون ليووالت     مووا مال ال وور, ي  

 االمتحانات  فال يدري أي ر, لقدوم الراأة بعد طدل التع   أم يااب االمتحان وال شل؟!

جلس علك  رست يف  رفته يشاهد آخر أضداى الهاار من أدله  يرى مجال الكودن  يتخيول   

كدن اللقاى األول بيهاما يا ترى  والسعا ة َّوري يف  سعا ة األيام يف الغد مع ةان   ي  سي

 عروده   ما جيري الدم!

أخرج الدردة والقل   وبدأ يقرأ ما  تبه إىل ةان  تهاد يف أمول ودوال    ث   خل إىل غرفته..   

 :بصدت رديق

 بسق هللا  الرمحن الرحمي.. 

 ا ىل مياٍن ..  

سامء، اليت تبدو معرو  ترتدي عىل عنرها قالمة من ال ملرم،   ا حد  ادليايل املرمرة، بنامن أ تأ م  جامل ال  

لئ  ة، تنشيي جبوهرة   هيئة البدر..حباهتا من النجوم املتل 

سر ة واحدة من ههه النجوم النرية عىل عي, تداع ا ملن مون أ ن تلدري، و نلة هلهه النجملة أ كل   

شلدي ليلايل الصليف هنلاًرا، فكيلف لهلا بشلعاعها جاماًل، وأ ك   ضوًء، وأ عال  قدًرا، فلهلا ضلوٌء قلد جعل  أ  

  لامتو!الثاقب أ ال ييضء قليب اِي اته كثرًيا   ال

ال وتتال  الن رات، وال قوة يل   أ ن أ ملسلها، رمغ  َة اليت متيش   وسط اجلامعة فال أ هنأ  هبا ا  ري  نة ادلُّ

رخ مة ال ينةا عىل ا  لرجال!..أ ين من وجدها ورأ   س وعها الرسمدي، فرد حا

ا بله، ترتلع فيله فليفام  َفا ملن يف علني أ تلر ، فتخلةا قلليب ووضلعشا فع مةا حيفا أ ن أ متسك هبا، أ ن أ حصخ 

ن أ رامت؛ فرد جعلتا   ه لها.تشاء، تأ خه من حيايت ا 

ا بله  ، يلوم فتخلةا قلليب بعلدما حرمتاله علىل الكثلريات، قلد جلهبة الصلفات الليت وضلعشا ههه  نة أ نلة 

 ب بداخهل.صورهَتا، ليكحل  اص
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ويوم اجحلعنا، رسقنا ص ة من ال من توقف عندها، مل أ نَس قط صوت حضكتك اليت طلعة، فلعة قلليب 

 حىت المس السامء!..

 ، فازمام ما   قليب اض راًما.كنة  حورية   عي, ال أ ر  لها مثياًل 

حة النضلال، وبعلدما وملا َحَرَمة اصربا قلًبا أ حب من رؤية حبيبه سر ة من جديلد علىل و ليي   سلا

عامت الفرصة وعلمةا أ ن طريَ؟ العفلة أ سل  طريل؟، كتعلةا ملا   الرللب ملن مشلاعَر علىل سل ور ملن 

ن شلاء هللا-الورق، وع مةا أ ن أ قدمه ا عنلدما أ يت ملع أ    قا البلاَب، وَأطللبا الرللَب، وَأهنلأ  -ا  ، َأَطلر 

 .ولرسور بعد أ ن يمت الَربول.

اء اصرب، منتًًرا أ تًيا ولوطن اِي حتلامني به، أ و أ ن تأ تيك جثليت الهاملدة وهمرك س يكون عوميت بعد انش

 ا منك!تتعسق ا  عندما تن ر ا ىل و ك ا ي  عىل السامء ساعة املوت!.. حفيفا سأ فونا قريبً 

ًة، فمك من قلب قد عاش عىل ذفر  وصوت أ ما صوتك  ف َ َعَد َحاِض  ليك  أ ن تكوين ب َرمَغَ الَبا رلد  ن وعهدي ا 

ليلك، فأ نلة وطل, قبل  اللوطن اِي  صل ًحا لرليب عند فسامه، قلد  ن   معلوة بعلومة اللوطن ل علوم ا  ما

 !متننتاه

ما ا ىل اجلنة ال ترة حيَ املوت،  وأ بتعد علن حيلاٍة  ابلة  ا سعيٌد أ يت وملهر ل فوز وجلنة جنة ادلنيا، وا  مي فا 

 ف,ا اجلنة!"

للمغرب  فتح ز واستعد جبميل الثياب  ث  أخي والد  ث  أغلق امطاب مع نداى املؤذن    

 أنه سيذه  إىل أمني وسيلقا  عهد صالة العشاى.

 ذه  دبل الصالة إىل صاأبه أمني:

 هذل أول رسائلي إليها، وقرأها عليه. -

 فقال:

 وابتس . ..أعاد اهلل وطننا إلينا، وأعاد وطنَك إليك -

      ان اإلمام يها ي وهما متأخران  د عن بيته دلياًليف مسجد صغري يبعوذهبا إىل الصالة     



218 
 

 ..ْتَلَع "اهلل أكب"ا الص دف املتأخرة  أصبح دل  عمار خي ق من ال ر, واألمل  َقِحَلَف

طبة فاحتة  يتلد اإلمام اآليات  صدته يريح فبداية اِم ؛مبا سيكدن اليدم ُ ُر َِّذال احتة ُت

 :دأ  واآليات تعلد يف السماىالقلدب  و أنَّ القدر يقدل له اه

ڳ  ڳ  ڱ     ڳڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ

 ١٣الروم: سورة  چڱ  ڱ    ڱ

*** 

بعدها تكبرية الر دع  ويسبح اجلميع رأسه  يعلن  أناك اإلمام اآليات وتعلد اآلية يف   

 ..هلل ملن َأموو.بعظمة اهلل  مسع ا

 لكن  ل  تى ذه !

 لصدت  طائرات جاىت و دص ت البلدة بشدة.ما هذا ا   

وجد عمار ن سه ملقك علك ظار   ويسمع طشاش صدت مرع  يتسرب إىل أذنه والضدى    

 أدله يف  ل مكان..

  صدت طائرات تقص   ا الذي  ان باألمس القري   أصبح الصدت مرعًب ا ديًد ادصً    

  "ولدي" :ري وتقدل يف صدت جمرو,راخ يهتشر من أفدا  املرعدبني  فاذ  صرخة أمُّ َّوُص

وتلك اليت تبكت بصدت يكا  ةزق أوصال القل   ويهزع الضلدع  أو  "أيب"، :وهذا يها ي

 يعلد إىل السماى فيسكت صدت الطائرة املدوي.

تتطاير  وأ جار  ت الطائرتان سريًعا  فدد  وجرى  فرأى الصدرة أصبحت أ الًىمرَّ   

 د..حترتق  َّد  املشاد من جدي
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ولد يسقط علك بطهه من رصاصة أتته من الظار  هذ  اللدأة امضراى املمتزجة بسماى    

فأضاف علياا اللدن األمحر الذي امتزج بكل  اَلَمصافية يف البلدة  جاىها م سد   ر  اجَل

   تدل علك مدت احلياة!مؤملًة الصدرة  فأصبحت فاسدًةنقطة يف 

لطائرتان يف مذياع املسجد الكبري  وأمر جبمع اجلرأك نا ى القائد خالد بعدما عيت ا   

 ونا ي بصدت خيرتق تلك الضدضاى أن تعالدا إىل املسجد ههاك لتحتمدا به.

ت  واجلميع جيري من َمد يت حص عمار املشاد يف ذهدل  الدماى يف  ل  مكان  بيدت ُه   

  ل مجال للبلدة.ريان تأ ل يف  ل عش   و ل  جرة  ودف  الهام

***** 

لعالج املصابني  لياتمدا باجلرأك  اوبعدما مرت العاص ة  أدام بعض األطباى مكاًن   

َل إىل املكان الصغري الذي  ان هد وأةن ويطاران اجلرو,  انض  إليا  وأخذ يطببا   وُأِم

 فيه  جسدان متاالكان..

صمت  أصبح  صمت عمار وجحظت عيها   أنكر ما يرى  وصرخات دلبه تتعاىل ولكن يف   

 ب دلبه  ث  ان جر بصدت  ق السماى:  ليل باي  أصاب  روق أمله  أصااالكدن دامًت

 أمي، أيب، أويياااااااين! -
 أنا أعتذر لك يا ولدي؛ فقد كانت حيا  معك قصرية. -
 ال تقل ذلك يا أيب، ستعيش. -

 ويساعد  بكل  ما أوتت من ددة! أخذ يضرب علك صدر  

 أنَت، وحرر الوطن يا ولدي. ُكن  دوماً كما  -
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 عمدد ... ا ر! -

 مسية تها ي بصدت متقطع.

 نعم يا أمي، باهلل عليك ال تذهيب! -
 و مدعه تاطل علك وجااا.

 .ال بأس يا ولدي، أعتذر لك، فقد كان ذلك يوم ِخطيتك، تعاَل ألقيلك مرًة أخريةً  -

 أمي، أيب.. ال تذهيا. -
 وماتا علك يدَيه  فأخذ يصرخ:

، أويين يا أيب، باهلل عليكما ال تذهيا، أنتما مل متوتا بعد أنا أعلم ال - .. أمي ردي عليه
 بذلك!

  فذابت سأصبحت مقلتا   سحابة  عص ت باا الريا, يف ليلة من ليالت الشتاى القار   

اا  ما علك  يبه وسقطت األمطار مهاا   ما سقطت الدمدع من عيهه  علك صدت الرعد مع

 ..ِهَوَوْلَدَلِتالذي يقطع 

مل  مل يعد يدرك أنه هها  تدد ت  ل مشاعر   وهاجت  ل معانت األمل  البكاى اآلن   

روأه دد ضاعت  ما حتمل الريح معاا ريشة طائر أيث إن فيتدد   ومل يعد يعل  أين هد؛ 

 تشاى  مل يعد له رغبة يف احلياة وال طادة   ما لتلك الريشة  اليت تذروها الذاريات!

 "!!"أمي.. أيبخذ يصرخ دائاًل بصدت دد تع : وأ

 ودال يف ن سه وهد حيتضهاما مًعا ويبكت علك صدرياما:   

"قت  ألااد من ق عا ع  مه ني ام  ن  الق  ةذ كل  م  ا سأبت م؟!ذ وِلَم سأثي ؟!ذ 

الن ع ن ع  م  ة  ن  ث  سي قت   ر!..

ذ وأ بر م أن ا سأك   ب ل طن لم تكت ع م سي أن تم  لة    ا هم بهتذ كلد أ اكبهم 



211 
 

لم تحتضل ا أميذ ولم يحتض ا  أو أس يهم  لة  الجلة ولانذ قت      ولم ي  ك نيذ

ا!"!   لي  ة ال اع و   َّألاا ة الم!ذ فأبي

ا اهد  أمني وأاول أن حيمله عهاما ولكهه فشل  فبكك خل ه ودال يف ن سه احلزيهة:

بب ببألا   أن ي ببألاق ا"وكببأن  ط ببع الغبب    ن  وما هم 
 
ا ق بب   اللبب . وأثالمهببمذ يببأب ن لببم ر أن س

 بببب ق  ال اببببألاذ  ولكببببن يهبببب ون  اقحببببة الببببتم   بهببببمذ فهببببم   ي تماببببي ن الهبببب ا  كولبببب  ث بببب  

ا..لات ة مع الغت !

ا!كم  قت  ا الهظم   من ق   ن   ال همذ بألاب ا الضهف   ال    ن   ع كهم"

 ممسًكا با  ودال يف ن سه: وأاول أن يساند عمار جمدً ا ولكهه أبعد  بذراعة وظل

ا"لان   ني الجم ع أبكي كثيراا
ا

ا!"!اذ وأ مد  ط  ال

 ودال بصدت رخي  تقطعه  مدع احلسرة:  يامافقط نظر إىل وجَا  ح بشتىُبث  مل َي

ا ا ..ة يب  أمبي؟ ا ب الخط   ي  أبيذ أم  زلِدا "اهز   بأف ِاا وهللا كلبد 
 
والدمدع تهامر  !"!ِكاد

 بكت  فجلس خل ه واأتضهه  ووضع  يد  علك  ت ه ودال:علك وردته وأمني يهظر وي

ددلَ وَ اصددرب يددا عمددار، أَ  - منددا ن عله ، أو لسددت َمدد"!سأسدديقكما إىل اجلنددة" :مددن قددال هلمددا اليددوم تَ س 
، أنه يف دمددداء الصدددادقي إمندداء الزهدددرة النقيدددة الدددل نسدددعى هلدددا؟! أنه للتضددحية أكانًدددا وأكانًدددا، وقلدددتَ 

مكيلدددة فيكدددون هلدددا  ألمدددل يف احليددداة، وندددزل بسددداحات اليدددأس بأيددداد  ملدددن فقدددد ا-مدددن قدددال  لسدددتَ أ
 :-فريسة
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ِ قُ  ِ ل  ل ِ ش  اْل   ي اع  ّلَّ  ل  ياة  ب
 
 :ل  م   أ

ك  مُ هُ د  رُ ط  اُ   ،طل  ا ب  ي   وم 

  ..ر  ظِ ت  ن  ت   ال  

 ،ان  بُ ر  د  ك  اي  ز  ا ت  م  ه  م  
 اَل   ك  ت  و  

 
  ان  انُ ز  ح  ت  أ

 ،ر  ط  دَّ اْل   ح  
َ  ه   ِن     ان  بُّ ر  ف   ؛يك  ل  و 

 ،ْش   ب  ق  ال  ل  خ  

 ،ر  د  ق  ب  ال  تِ كُ 

 رُي ي  اْل   و  
 
  ر  اء  الَّضَّ  ا ج  م  ل  ث   مِ ىِت أ

  ؛ِب  ط  ص  ت  ل  ف  
ِ و  اة  د  ي  نَّ اْل   إِ   ر  ائ
ِ  اوما ي   ِ  م  ل  ب  ،!اه  اٍء ب

َ  تُك   ِ ر  أو يو  ر  ط  م  ال  َُ ب
 ،قااارِ ف  يِب مُ بِ اْل    لَّ ى ظِ ر  ت   اوما ي  
ِ ر  ف  ت   مَّ     ن  مِ    ،ر  ظ  انلَّ ُح ب
 .ِب  ط  ص  ت  ل  ف  

 ا!وأخذ  بني ذراعيه.. وبكيا مًعفاصرب  يا صديقي،    

***** 

مل يكن يف رأس عمار أيهاا  إال أمران والدا  وذ رياتاما  والت كري يف أال ةان  هل هت 

 ريري أم أنَّ ضربات القص  الغا   دْد سردتاا؟! 

 ن دٍي ودال:ث  نظر إىل أم ه ودال بدجه  اأ  عابس  أنه خرج م
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 ألن تضميين يا أمي؟! -
 فبكك اجلميع حلاله.

ه  هما للدفن  وجلس ال تك يف خيمة بعدما تادم بيُتودِعبعيًدا عهاما أتك ُي اأخذوا عماًر   

  ويشاهد الذ ريات اليت ه إىل صدر يجبانبه أمني  ولكهه يف عامل ال يرى فيه أأد  يض  ددَم

أياته مع أمه مرت  املة يف حلظة    تتدد  علك خد جرت يف رأسه  جري الدمدع اليت مل

 واأدة..

 ونا اها:

 أمي الطيية.. -

تدددذكرُها عنددددما كاندددت تعدددود معدددي يف طفدددولل طفلدددة تلهدددو وتلعدددب، نغدددين سدددويًّا أمجدددل األغددداين 
 ما زالت على َوسدي! بطفولية وعفوية، نلعُب وجنري، ذكر  يديها عندما تدغدغين

كددلِّ مددرحمل دوائددي، كددان دواؤهددا مددن نددوع  آخددَر، تتمددىن أن تنددزِع املددرحمل   تددذكرُت أَّنددا كانددت يل يف
 بيَديها من وسدي الضعيف وتضعه يف قليها وُأشَفى أنا!..

كانت ُمَضِحيهًة حنونة، أمي هي الشيء الوحيد الذي يتلعثم قليب عندما يذكرها وهي بيننا حيًة 
؟!  وأمسع ضربات قلِيها، فكيف بعدما ذهيت 

أشددتكي مصددائب الدددنيا، وأبكددي فددأر  يددًدا خروددت مددن عينهددا عندددما نظددرت بكددلِّ أراهددا عندددما 
 ..!"احلناِن، تقول يل: "ال ختف

عندما تضي  الدنيا بصدري، فيتسع كل  شيء عنددما تأخدذين بدي يدديها يف حضدنها وتقدول يل 
 مهما ضاقت الدنيا؛ ففي حضين يكون اتساعها!..
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 من يا أمي يا تُر  يطيُِّيين بعدِك؟!..اآلن وفه الدمُع، َوَمِرحمَل اجلسُم، 

 من يا أمي يل ألوذ به من الضياِع الل حتوم؟!..

 أيب..

 احلصن املنيع الذي ألوُذ به من كلِّ عدو، مل أستمتع بُصحيل له بعد!..

ددًدا مددن النصددائِح  أيب مظلددل الددل حتميددين مددن كددلِّ َسددوو  كددان يضددربين، أيب الددذي كددان صددرًحا مُمَهه
 اآلمال العالية!..النقية و 

رًّا دكيف احلياة بعدكما يا تر ؟!، شري. احلياة مير، فَيزيُد يف الصدر مرارًة حعل العسل علقًما ُمد
 ال أستسيغه!..

طفولددة ولعددب، أمددل تالشددى وحلددم ضدداع، وكآبددة أضددحت ُكرِّيهددات يف دمددي، وخاليددا تعدديش علددى 
.. إال أنددا، يددا ليددت املددوت وسدددي!، ذهددب اجلميددع ليسددرتيح بعدددما تعددب، حددىت القمددر ذهددب!

  طفين!

بعد ساعات ُجمع الهاس  وصلدا علك املدتك مجيًعا  ث   فهده   وعمار يف  ول ذلوك بوني       

يدة عهودما  احلزن والتكذي  يف صمت مطبق ال يقدى علك احلديث  ولكهه بكوك حبردوة  ود   

 ُوضع أبدا  يف الرتاب.

 عه أتك نام.يمة  وظل مامبعد ذلك عا  عمار مع أمني إىل    

*** 
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الصبا, وأو ك الظار   ان عمار ما مال نائًما  أيهاا رق أمني حلال صاأبه  عهدما أ رَق   

بعود الصوالة    الذي مل يه  طدال الليل  فل  يددظه وتر ه  ث  درر أن يوذه  إىل الشويخ أسوعدَ   

 وخيي  بأمر عمار وما  ان ياسر دد درر فعله.

ه من القص  فوُبرتت  وطلو  مهوه    ددَم سعد الذي أصيبْتفأخذ خطابه وذه  إىل الشيخ أ   

لصاأبه  أزن الشيخ أسعد علك أال عمار وبكك فراق صاأبه حبردة وترأ  عليه  ث   اةاًن

 وولد   ث  دص علك ةان احلكاية..وافق علك ال در ملا يعرفه عن ياسر 

بدصل باحلو  الوذي   وافقت ةان  وأزنت علك عمار أزًنا  ديًدا  ولكهاا سعدت بلقائه    

 .باألمل ت  له اللقاُىُ 

 :دالت لدالدها

 و تبت باا..  أرسل مع صديقه تلك الورقة -

"ال حت ن اي عامر، عد ولوطن ذا همري وأ ان أ نت رك همام طال ال من، وال حت ن فأ ان أ حبك مه رأ يتاَك أ ول مرة، 

.. فن قوايًّ كام أ نَة َوعاد يل، لنس البوحا عيلي  سرًيا ولكنَك ج ء من روح، رمح هللا أ بويك ، ولك, عهدتاك قوايًّ

 .سأ نت رَك"

 

 فأعطا  الدردة واملدافقة  ومل يستطع الذهاب مع أمني لعمار أتك يبشور  بسوب  إصوابته.      

 ث  أ ل معا  وعا  بعد صالة العصر إىل عمار.

أأود  أتوك   واستيقظت عمار دبل ذلك مل يأ ل ومل خيرج مون اميموة  ومل يتحود  إىل       

  صلك العصر ومسع القائد خالد يها ي بطل  من سيخرج مع اجليش الوذي سويتحرك مسواىً   
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وبدأ باستقبال القا مني يف جدار املسجد الكبري ويشر, للبعض امطط البسيطة أتك يتحر دن 

 مساًى.

*** 

   :السؤالإال فذه  عمار وعزم أال يعد  إال ودد ثأر ألبديه  ومل يكن يف دلبه    

     الألا ثمبب    كلبب  ق ببرر تك ل ببد الكببألاو  ك  بب ذ أ  .. يببَن أببب اهذ وأيببن يمبب ن؟!أ"
َ
َتل

َ
 بب  َسببت

ِ الهمبببببب   مببببببألاة واثببببببتة  ث بببببب    ي يبببببب  ل ي ببببببر ل  بي يبببببب ه
ا!"؟!أ هبببببب  كبببببب  ة ايبببببب   تببببببأسي بكبببببب  

 ا ماما مرت عليه األيام.ل أبًدِما ال يهَدرًأيف دلدب اجلميع ُج َكَردد َت يدٌم

 امطط. دُِّعا ومل يبق إال القائد خالد  فأخذ يرت  اجليش اجلديد  وُييًعمات الشيدخ مج   

 فقال يف أسك: ! ه معهومل جيد خطاَب   

حىت أملي ضاع؟!، يدا لسدوء احلدظ!، فقدد مدات ِحصدين وضداعت دعدو !، أُدرُِك اآلن أنده ال  -
 "!!مكاَن يل على هذا األرحمل، وعزمت على أن أموت يف سييل الوطن

حياة أفضل من حياته، وهديته هلا تيقى الوطن، َتر  فيه من يدأ  إليهدا فيأخدذها علدى  ومتىن هلا
اوناحه مثلما كان سيفعل جبناحه، فيطري هبا رو اجلنة لرتيب ولدها يف وطن مليء باحلرية!

******* 
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(09 ) 

  د  ـب  و 
 
 ريُ ـسِ م  ـال   أ

 

أنوه دود حتورك بعود نوداى       َ ِلسأل عهه َعههاك  بعدما  اعا  أمني إىل اميمة فل  جيد عماًر   

 عد أمني ث  ذه  خل ه درب املغرب.القائد خالد  فاست

   وهووود ال يقووودل إاله يف مصووويبتهروَنب َصوووجووواى الوووبعض ُييف وسوووط اضوووطراب عموووار     

حبة  زهود يف الصُّو  طيول الصومت  يَ  ا  أصوبح يُ   تغريت أالته جودًّ "إنّا هلِل َوإنها إليدِه راِوعدوَن"

 !االن را  به سه كثروُي

 يصي   يدمئ برأسه يف صمت  ث  يهظر إىل السماى ويتسأل يف ن سه:  لما جاى  أأٌد   

 

ألا ؟!ذ لن  ن  المبمد أب ب   الك مب   ال با فيبط تحتب ج 
 
"   يفهم ن م  يهل    م ا ي  ت

ثألاونبب  المبب متة  لةبب  كببين تتأمبب  مبب  فيهبب  فتفهمهبب ذ ف بب  سببألا اوابب عذ وأ ببت  الببتم ع..

َمب نر يضبع لهب  مهب نَيذ ففبي المبمد لمب  سبه  ة ابتيتةذ أو بي يب   ذه  ألْاا 
 
  تحت ج لةب  ت

ب   ث  ة!.. ا وأ فب   م َكب ذ ث ب  ا تفبد ب بمت  ذ فأ ب ح تج  فا ... ف   ق بر بكب  كثيبرا  هر

 من الحجألا.
ا
ا  و ا    شاا  ف  ذ وف   سه  ة قت َاه ْد من ال   ن قطهة

 اَّاب كألِاذ وا
 
بة

َ
ْم   سهبببر  بذا المبمد  ب  ك 

ٌ
ابٌ  ملب  سبه تذ ولا بألا  لبعس نب  اَّهب ام لفظبة

اكن مهل هذ ولكن س فهم  من طغ  ك     ذا ال ا !".

*** 
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عهود غوروب    ىت بقايا القلدب ونا حِيه الذي ُيايبة  وصدِتَموال بايئِته (خالد)ود  القائد    

 الشمس فقال:

ن الرصاصدة صداروًخا ال  طد ، "أيها الروال الصابرون، ليست العربة بقوة العدة؛ احلد  جيعدل مد
ومدددن القنيلدددة الصدددغرية قنيلدددة نوويدددة، للحددد  قدددوةن حعدددل اجلندددديه أقدددو  مدددن الطدددائرة، فتسدددلحوا بددده، 
واوعلول رايَتكم الل تُرفرف على قلعة قلوبكم، وال تطليوا إال شيئي: نصرًا مدن اهلل علدى الطغداة 

ن املوت كن خبس يف مقابدل سدلعتكم الغاليدة، ومددل لنا، وحريًة َّنيها ألبنائنا وأحيابنا، اعلموا أ
سدددتدفعون كثدددريًا ألولهدددا، وسدددرتون التضدددحيات، ومعددداين الوفددداء، سدددرتون مشوًسدددا تغدددرب، وأقمدددارًا 
تضددددديء، قلوبًدددددا متدددددوت، وأخدددددر  حتيدددددا، ويف النهايدددددة لدددددن ييقدددددى إاله الدددددوطُن، أو روح ضدددددحت لددددده 

، فهيهددا بنددا إىل اجلنددات، أو إىل حلددم فأصدديحت باقيددًة ُمنَدعهَمددًة تغطيهددا ثيدداب مددن سددندس وإسددترب 
 سيتحق !".

رتوه ريطبوة    لماتوه القليلوة ذات األثور العميوق  ذ َّ       بعدعيهاتذ ر عمار والديه  اتسعت    

 عزيز  فتذ ر  المه عهدما دال له:شيخ ال

"إن أَز َهدددَد شددديء ميكدددن أن يقدمددده اإلنسدددان للدددوطن هدددو روحددده ودمددداؤل، وإنه الشدددجاعَة هدددي زاُد 
 ته".ل واإلقدام هو مسَ اليط

يف هذ  الزنوامين   يو  أ لوت السوياط      اثارت محيته  وتذ ر بعدها تضحيات أبيه سهيًهف   

وناضول    يوأبك أن يهتصوروا عليوه  فحوارب     ابطًلو  رضوه  و وان  ن جسد   والسباب مون عِ م

 ك بعمر  يف سبيل الدطن وأريته.حَّوَض
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  ليهعموا  اموا دود رأت اجلهوةَ   عيدَن علون أنَّ ما ُتُاُتَمْسَبن  َواَتي ه وهما بني يديه َميتذ ر والد   

 الدنيا  وبراثن الطغيان. ضروبدته فياا حبباما الذي فرَّ

  وهت واد ة بني ألسهة اللوا   تي هوا بودعائاا واسوتعانتاا بواهلل  وهوت واد وة        اتذ ر ةاًن

 جعل مهه دذي ًةتبتال  تذ ر ألماا الذي أرا ته  ووطهاا الذي ما مالت حتل  به   ل ذلك 

 يف صدر الطاغية. تهتظر الزنا  لتأ َل

جهود  فورَّوا وانضومدا إلويا        رجول آالف صغري الذي أدى أدالت ثالثة َّمََّع اجليش ال   

   فاربودا بعود ه   و وباب طواهر يأمول يف عويش  وري .       داتولٌ  وأٌش ابعدما أ ر دا أن مراً 

ا ني  وسوالأا  األدودى  وان اإلةوان     عدتا  من البها ق والقهابول  و وثري مون السوك     انت 

 باحلق  والدرع احلصني  ان التد ل علك اهلل.

لطديلة الويت ال ُيعلو    ك جدالت املعر ة اوَلساروا خل  القائد يف طريقا   د ُأشاى وبعد الِع   

 !متك ستهتات

 . ان أمني يبحث عن عمار بني هذ  األلدف اليت َّمعت خل  القائد خالد يف تلك الظلمة  

 ".؟رى أين أمني يف هذ  اللحظاتُت: "يتساىل يف ن سه عماٌر ان و

 : فرت  و ت وأخرج 

"لرد اش تدت أ اليم وأ خهت تفه   محلي بأ نياهبا، مفن يل س يزنعهاو!، فها أ ان أ سري هامئًا أ حبَ عن برلااي نف ل 

 الفيا  تنشيي!.. لرد بكة اليت سر ة   الفيا ، فغاصة   كثباهنا، فال البخَ يتوقف، وال نف  أ جد، وال

هلهه ادلخ لات الليت تشلعر ف,لا أ ني جلباًل فلوق صلدرك؛ نََفلٌس  يل؟ خيل ق !، اللروح ما أ شلدي بلالءَ روح، و 

  !.. روحك، ولكن بال جدو 
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تكل ادلخ ة اليت تتفد ف,ا عىل وسامتك طالًبا من الهواء اميط أ ن حينو عليك.. ههه ادلخ ة اليت تريد أ ن ختَب 

ذا بكة الروح حفرًّا ال ماعي أ بًدا دلموع العنيادل اي رب ملن يل سلواكو!".. الللك تنامي   أ م " " ..نيا ف,ا أ نه ا 

 ,رح  لكنيك تبرى، اللكُّ خيهل لكنيك تنًر، اللك ميوت لكنيك اي ربخ  حٌّ ال متوت".

عليوه معوامل    وأخذ يسري باذ  الهظرة امائ ة  والقل  املهكسر  والدجه الكئي  الوذي طغوت  

 .األمل

*** 

عمار فتوك طديول القاموة  بشودش الدجوه        بيهما هد يف هداجسه ودبضة أزنه  أدبل علك   

 :لكآبة يف دل  عمار فقتلتاايف العيدن  ودال له  لمات طيبة  ودعت علك ردبة ا ليبعث األم

 نسينا كله آالم املاضي قريًيا.نا، وسيُ عَ ال حتزن؛ فاهلل معنا ولن يضيدِّ  -

 بالضياى فأنار الطريق.   بعدما ناجك اهلل مستهصًرا بهجاى ٌكَلوتر ه وذه    أنَّه َم 

الشواب يف دلبوه بقايوا األمول       ُةَرِ ْذأ مل عمار سري  ويف دلبه دبٌس من ضياى  فقود أأيوت َتو   

 .يف صدر  بعدما جعله مقية للامدم دفن  ل ه ٍّأن ي حماِواًلوانطلق 

*** 

 يف الت كري إذا به يسمع أميًها يسأله: وبيهما  ان غارًدا    

 ملاذا مل تنتظرين يا عمار؟!، لقد قلقت عليك.  -
 مل أودك، ومسعُت النداء فقمُت. -
 حسًنا.. ال عليك. -



221 
 

 كيف حالك اآلن؟  -
 احلمد هلل. -

ال يستطيع أن يتحمل الكلمات  وال يقدى علك احلديث  فرتك له  اأ رك أمني أن عماًر   

 ليرت ه يقرأ. ابتسامة حم  خملص  ث  تقدم دلياًلعلك  ت ه ب َتبََّر الرسالة  ث 

 فتح عمار الدردة ودرأ..

  "ال حت ن اي عامر، عد ولوطن ذا همري، وأ ان أ نت رك همام طال ال من، وال حت ن...".

 ردت من أيام!فياا  ل األمل  فياا الرو, اليت ُس ملعت عيدن عمار ملعًة   

 :هامًسا يف أذنهيف فر,  ديد  هاأتضه  ث  نظر عمار إىل أمني

 شكرًا لَك. -
أطراف احلديث وهما  أاول أمني أن خي   عهه بأي طريقة  انت  فأخذ يتجاذب معه   

 سأله:  فرفقة اجليش الصغري  إىل مكان التخيي  ايف طريقام

 ما حلُمَك يا عمار؟ -
 الثأر، الثأر يا أمي. -
 .-إن شاء اهلل-سنثأر يا صديقي  -

   فقال أمني جمدً ا:ث  صمتا دلياًل

 أتدري ماذا أريد يا عمار؟ -
 ماذا تريد؟ -
حلمي أن أبين ألمي صرًحا كيريًا ترسم فيه إبداعاها يف نسج املالبس، لديها موهية تفو   -

أفضل املصممي، املشكلة يف عدم ووود إمكانيات هلا وال مال نصنع به، لكن ال شيء بعيد 
 عن اهلل!
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 فتبس  عمار وأجابه:   

 وعدي لك يا صديقي، أن نيين مصنعنا بعدما ننتهي من احلرب  ونيين وطننا وررر أرضنا. -

*** 

 "اصطهفوا واحتسيوا، ها قد وصلنا".

    اجلميوع أ وار العمليوة بعودما خويَّ    عِلو جلاودري  وههواك   داطعاما القائد خالد بصودته ا    

ة الدار   ان عبوارة عون مبهوك إلداموة اجلهود   وسواأة       اجليش دريًبا من املطار اجملاور لقري

جممدعة مون أبوراج املرادبوة  علياوا  شوافات وجبودار  ول         طااْسيف َوفياا بضع الطائرات  

 .ًئاد  لريفع راية اإلنذار إن رأى  ي شاف أأد اجله

 بوعَ أر ودسما  فدضع األ وار بعدما اختار  سمائة حمارب  ر ا ان القائد خالد يعل  أسر   

للوواجدم   ويف الدسووط جممدعووة  رة يسوويف امل جممدعووةيف امليمهووة  و جممدعووة  جممدعووات

 .هووذ  اجملمدعووة ا يف وسووامل مًعوو للتغطيووة موون املوو  و ووان عمووار وأمووني       جممدعووةو

طواره  الوذي    انت عملية عظيمة   سمائة مقاتل يقتحمودن م تني  حتر دا دبل ال جر بساع

 دتل الهساى واألط ال!

علوك الهواس   وان     ة هلبوه أ د من بر وان يثودر وتتعواىل ألسوه     اس يف صدر عمار ان احلم   

ة غاضبة وأخذ بقبضأمسك سالأه  احلقد علك األعداى جيعله دهبلة ندوية  ما مسع الكلمات 

 ير  :

"لان سأببببغط كلببب  الزنببب  أل لتتحبببألا  الط يبببة اَّ ته بببة نببب   بببت  ذ فم بببته ت قطهبببة مبببن 

 ال طن".



223 
 

 مون اجلمور  والسوداعدَ    دطعوةً  ريف الصود  هوانَ طبة محاسية َّعل اجَلوألقك القائد خالد خ   

 :للحق  واألددام فاد  تعدو فال يدد اا أأد دذائَ 

"أيهدددا اجلندددد الصدددادقون، اآلن حلظدددة جيدددب علدددى قلدددوبكم فيهدددا أن تكدددون خاليدددة مدددن أي نفدددا ، 
سالء القتلدددة اوعلدددوا نيددداتكم خالصدددة هلل، وأفئددددتكم هدددَو  املدددوت يف سدددييل احلددد ، كمدددا يهدددو  هددد

احليدداة. اسددتعينوا بدداهلل، ختيلددوا أن يف سددريكم هندداك اجلنددة، فاركضددوا روهددا، ال ترتكددوا تلددك الدددماء 
الددل سددقطت بقصددفهم تددذهب ُسددد ، فلكددل واحددد مددات مددن أهلينددا سدديموت مددنهم مثلدده، لددن 
وا جيدددونا بعددد اليددوم لُقمددة يسددرية، بددل سددنكون شددوكة يف حلقددوهم ال ييتلعددون بعدددها شدديًئا، سددري 

 على بركة اهلل وعودوا بالنصر!..

واعلموا أنه ذلك الذي باع دينه ووطنه من أودل ملدك يف عهدد اوتدل لديس مندا وال َّندوال، ذلدك 
الذي يقود مطارهم كان واحًدا منا باعنا من أودل قيدادة ومحايدة يظنهدا سدتدوم يف مِحَدى الطاغيدة 

 قدددوة حدددىت تتعلددد  وثتددده علدددى مشدددان َ فدددال تأخدددذكم بددده رمحدددة وال شدددفقة ولكدددن قدددابلول بددداحلزم وال
 احلرية"!

***** 

 وساروا بامطة احملكمة..   

 امتوة للصودت     بقانصوات  دن بني األ وجار الكثي وة   ئة من امليسرة يقائة من امليمهة ومام   

بكشافات صغرية فتهطلق إىل بقيوة اجلهود     ويقتلدن احلراس بعدها يبثدن يف  جك الليل إ ارًة

   اجلميع.  وبعدها يقتحيف املؤخرة والدسط
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 نوا ى مهوا ٍ     واحلماسة تشعل يف صدوره  و َّري يف عرودا   ثو  الليلظالم حتر دا يف    

  د الهصر. أسرعدا أْن

 .يف أياة ال خيال فياا بعود املودت   أو باجلهة عاممني أن ي دموا به ؛فجرى اجلميع  د    

 جهود  موات  ول    بعدما يتحر دن بصمت حترك أهل امليمهة وامليسرة  ختطدا أضداى األعداى 

 احلراسة.  ُعدمت األبراج بضربة واأدة

*** 

  فانطلقوت اإل وارة باألضوداى  الهودر يعلود يف مسواى       اا فل  جيدوا أأًددا املكان جمدً هأصَّ   

ادرتبودا مون    ا بصمت أتك ال يعل  أأد باهلجدم فاماا اجلميع وانطلقد هدر احلرية.. الظل  

 ههاك تعمل ولكن بال أراس. فاألضداى الكا  ة ؛السدر بال خدف

مون الوداخل     تح البوابَ حببول  َفو   د أأد اجلهود ِ ود  املتأخرون حيرسدن الطريق  وصِع   

 اجلهد  املكان  علت التكبريات! وانطلق اجلميع إىل الداخل  ادتح 

  ل  تى  ما وص ه القائد خالد..

لوهريان يف أفئودة العودو  اللواي  يتصواعد      شوعل ا ُت االرصاصات باإلةان أضحت صودارخيً    

 حرق دلدب الغاصبني.  وَتطاحمنيهري دلدب الوسط الليل ُت منفيبدو  شمس سطعت 

  أصوبح  أخود مورا ٍ   هد محوزةَ  األبرُم  ان األسرُي  مها  سروا مائًةطار  وَأامل خل األبطال إىل 

 غط علك أولئك.دا حمت ظني به أتك يكدن وردة راحبة يف الضنصًرا  برًيا  ظلُّ

***** 
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ا صاًصو ولود دَ - صَّدوتَ او  صدر  املتأججة يفألسهة اللا   بعًضا منأخرج أنه دد  عماٌر َرُعَ    

ني حتوت األبهيوة  يف ليلوة  وان املقودر لقلبوه       َته جثَّأبا  وأمَّ ن جعَلمَِّم دتصَّامها    -اغرًيَص

 !اأيهاا أن يبقك سعيًد

وأرسولاا موع القمور       عمار بعالمة الهصر األوىل إىل ةان ,نصر  بري ال تشدبه  ائبة.. لد    

 :ودال

 "ها أنا أدفُع وزًءا من املهر، وأسرتد قطعًة من الوطن!".

******* 
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(11) 

 ُلٍ ـبُ ـقُ  ن  مِ  ن  مِ ؤ  َُ مُ ز  ه  ـال ي 

 

ىل اجلودالت يف  أور يف فرأني بالهصو  بطال  وأنشد األرت مهصات اإلعدام يف ضدى الهااُأِعد   

 املعر ة الطديلة.  

 علك دلدب الظاملني! اً ْلوانطلقت رصاصات اإلعدام معلهة هل  أنَّ احلق جيعل املائة َأ   

يف األفق رمز احلرية اليت يسعك هلا  تر ودا   وعال  انتصرت أه  ضربات اجليش الثائر دد   

علك املشوانق  وهو  ةدتودن    األجسا  املعلقة  ونيشاهد  جعلده؛ بال دتلأسرى  اجلهد  بعض

 يتالرسول الو   فيكدنودا   دبا  عشوش الرعو  يف دلو   أتوك يُ  ؛يشاهدونمما  نيخائ  دنويصرخ

 . دا تا حمل الرع  إىلتس

 ا علك ر بتيه ث  أخذ يدريه بالكلمات:وأتك القائد حبمزة  أود ه جاثًي   

وياًل، وهددا أنددت اآلن قددد أشددر  احلدد  الددذي قددد طددال ليلدده، وانقشددعت الغيددوم الددل عاشددت طدد -
اآلن واثيًددا ذلددياًل.. هددل علمددَت اآلن أن ايددائن لدديس لدده َّنايددة إال املددوت، حياتدده سددتظل قصددة 
للعظددة والتددوبيخ، امسدده سدديظل مثددااًل علددى الددد نو وايسددة، هددا أنددت اآلن قددد القيددَت مصددريًا ُمشدديًنا 

 مالئًما حلياتك الدنيئة، ُمت غري مأسوف عليك وال على أمثالك!

 ه وباجلهد  أن يؤخذوا إىل السجن.ث  أمر ب
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 ان القائد خالد واعًيا ي كر فيما بعد الهصر أثهاى القتال  فعزم علك معرفة ت اصيل اميانة    

حيت ما دود أماتوه الكواذبدن  ويهصور مون دوامدا       من محزة  أتك يهقلاا بعد ذلك لألبهاى  فُي

 بظلمه.

 د   والرع  يارب من وجاه:ألأد اجلهد  الذين  اهدوا ما أدال القائد ث     

اذهدددب إلددديهم يف العاصدددمة، أخدددربهم أنندددا مل نعدددد تلدددك العندددزة الصدددغرية الدددل تأكلوَّندددا وقتمدددا  -
تشاءون، اذهب إليهم وأعطهم تلك اهلدية، وأخربهم أننا سنأ  إليهم، وها ردن منتلدك املددافع 

 والطائرات الل ستجعل أيامهم وحيًما.

 .ي خل ه أسد جائع يف الغابة الداسعةوانطلق اجلهدي جيري  من جير

  وأمر  بأن يقص عليه  ل ما أد  ابعد ذلك  ذه  القائد خالد إىل السجن ليقابل مراً 

 و ي   بروا خطتا  امبيثة.

 ودص عليه احلكاية من بدايتاا إىل يدم اميانة.

***** 

االخطة  بألا ه   ولة  أس ك   وا   به  م ه ثه   ا ع ن .   

ال ال ذ   ر لة  مألاا  ن  ب تة ع   ن  األافة مغ ية   يهألاح أثت كنه  كلتم      

اس   ثمزة أ  هذ وااتمع الثالثة:

 كيف حالكما؟  -
 خبري يا سيدي. -
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اليوم سنستعد لليدء، أنتم تعلمون أن مهمل هي تيسري اغتيال احلاكم، وإقامة حكم وديدد  -
كمدا تعلمدان حدىت ال ييددو احدتالاًل؛ ألن يكون القدائم عليده مدراد، ال جيدب أن أظهدر يف الصدورة  

االحدددتالل مدددن الدددداخل أسدددهل مدددن احلدددرب مدددن ايدددارج، وكمدددا وعددددناكم سددديكون مدددراد احلددداكم، 
 وسنمدل بكل ما يريد من األسلحة اجلديدة.

 رن معك، ولكن كيف سنفعل ذلك؟ -
من أنت يا مراد.. عليك أن تقرتح على امللك أن يسسس كلية خاصة بتكريج أفراد األ -
 .جلنود، وأنك ستكون مشرفًا عليها.وا

وسنعمل فيها بسرية حىت يكون الوضع فيها حتت سيطرتنا نيك العقيددة الدل نريددها مدن حيدك 
السددمع والطاعددة، مث ُفددرج القددادة الددذين نعدددهم علددى أيدددينا حددىت ردددد موعددد االنقددالب علددى 

، وسرتسدددل هلدددا األسدددلحة السدددلطة، وأندددا عنددددي تعليمدددات بدددذلك سدددرتحب دولتندددا هبدددذا التفكدددري
اجلديدة كمعونات للتقدم والرقي، ولكنها ستكون كلها يف أيدينا؛ فنحن من بددأناها يف النهايدة 

 ونسيطر عليها.

 حسًنا سأفعل. -
وأنت يا محزة.. عليك أاله ُتدخل أحًدا هذل الكلية إال بعدما تعرف أنه كان غييًّا يسمع  -

 به. ويطيع، ال يفكر، فق. يفعل ما يسمر
 ُعلم يا سيدي. -
ااآلن سأخرج، وسأستمر يف اإلقامة هنا، عليكما اليدء يف ذلك سريًعا. -

ثببم ابب    اَّكبب نذ واسببتمألا  الق بب ة نبب  اَّتيلببة كمبب   بب ذ أ ببذ مببألاا  ا ن بكق مببة ت ببك     

بببببب ان قببببببت أ بببببب ح لهببببببم تبببببب بهين يحم بببببب ن نفببببببس 
َ
 

َ
الك  ببببببة ال ببببببا سببببببتخألا ِج الجلبببببب  ذ عبببببب ن ا
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امببببببببببببببب  ببببببببببببببببين كببببببببببببببب   هم مبببببببببببببببن  أسببببببببببببببب ك   ث ببببببببببببببب  قبببببببببببببببتو  اببببببببببببببب ع ن. أفكببببببببببببببب   م نببببببببببببببب  الفكبببببببببببببببرة

اوبتأ ثمزة يخت   من بين اَّألاشقين من تلط ق ك    ع  الاألاوط.

ب  ب  سبلقة     ع ند تأت   اسلقة وعب  مب   ب  اتيبت مبن اَّهبتا ذ وعب ن ا يتبت ب ن ي م ل

اكل  الألاميذ والتت      ال تن ة الاتيتة.

ا مه  ومع  مألاا  :بهت س ع سلين..   ر  ا ع ن  لة  قمألا  ث امزة ذ وااتمع سألال

 كيف حالكما.  -
 خبري يا سيدي. -
 أمستعدان ملا أعددنا له طوال هذل السني؟ -
 وعلى أهية االستعداد، لقد مت كل شيء كما خططنا. -
حسًنا.. سنذهب اليوم لالوتماع بالقادة الذين خترووا ويعطون األوامر للجنود الذين  -

 يطيعون دومنا تفكري.
 أحسنتما عماًل حقًّا. -
 شكرًا لك سيدي. -
اهيا إىل اوتماع القادة، سألقي عليهم اليوم كلمة ردد فيها كل شيء. -

وقبببم اببب ع نذ عببب ن ا كابببألاة مبببن البببذين تبببم ا ت ببب   م بهل يبببة ب لغبببةذ عببب ن ا مبببن ثببب مل  

الفكألاة ق   قتوم  لة  ال ال ذ و كذا ع ن ا م تهتينذ ث َّين بمل  بهم الجتيتة ملبذ 

اللقظة اوة :ا
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"أيهددا اجلنددود املكلصددون، لقددد أعددددنا لددذلك منددذ سددني، َتَصددنهعنا االبتسددامات واآلن قددد اسددتعد 
اجلميدع، تدددربنا وعملنددا يف ايفدداء حددىت نصددل إىل هددذا اليدوم الددذي أتينددا مددن أولدده، سددنتحرك مددن 

االغد، وسيكون اهلجوم بعد ثالثة أيام من اليوم".

اذ ثببم نظببألا لةبب   مببألاا   ل  ضبب  لبب  أنهبب  ابب ع ن الك مبب   نبب  ث    م سببة وك لبب  تيطببألا اببألال

االطألا ية ال ا سعتحألاع ن به :

غددًدا سددتدعو اجلميددع يف قصددر امللددك لعشدداء بعددد ثالثددة أيددام، سددتدعو فيدده كددل القددادة اآلخددرين  -
علدى اليلددان، ويف الليددل سدآخذ جمموعدة مددن اجلندود املقيمدي يف مقرنددا يف العاصدمة وَّنجدم علددى 

ورتله، ونأسر كل القادة هناك وأنت ستكون وزًءا من املأسورين؛ حىت ال يشدك  القصر الكيري
أحد فيك بعد ذلك سنعيدك ليلدة شكوك  متكفًيا مع جمموعة من اجلنود؛ لتقمع الثدورات الدل 

 وم التايل بعد علمهم مبا فعلنا..ستقوم يف الي

املقاومددة حددىت نأسددر كددل  سددتعمل علددى أسددر كددل الثددوار هندداك، وتتيددع كددل مددن حدداول الفددرار بعددد
رؤوس املقاومددة يف الدديالد، مث تكتددب صددحفنا أنددك يددا شمددراد  قددد قمددت بتحريددر الدديالد مددن امللددك 

 الذي كان يسر  الثروات من اجلميع وأنك أتيت لتعيدها إىل أصحاهبا.

سدددييدو للجميدددع أنندددا ودددزء مدددن اليلدددد وثُرندددا علدددى احلددداكم الدددذي ظلمندددا وقتدددل مندددا بعدددض النددداس، 
ك حىت ال يتهمنا أحد يف ايارج بأنه احتالل لليالد، فال أحد يعرف َمن رن سدو  سنفعل ذل
 ستكون هذل ايطة يف مجع املدن. أهلها!،

 حسًنا.. فهمُت اآلن. -
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ا واهز التك ة ال ا س  ييه  كل   استهت مألاا  بهتم  أ ذ الته  م   من ا ع ن سألال

ة كل  َكا  ا ن  ال    اَّتفق م  مع اَّ كذ ثم   ر لة  اليمألا ل تك  ام ع الي  

اك   . 

 مرحًيا سيدي امللك. -
 مرحًيا يا مراد. -
 خبري يا موالي واحلمد هلل..  -
ذ وبهت   ت بع:  

ا
ا مد مألاا  ق  ال

موالي سأقيم حفاًل صغريًا على شرفكم، وأروو أن تقيل فكرتنا، سأدعو مجيع القادة حىت  -
فضل لنصنعه، مث نقيم نأكل مًعا على الَعشاء، فنحن نناقش أحوال الرعية واملدن ونر  ما األ

 مل جنتمع من فرتة طويلة.
 .-إن أحيانا اهلل-صدقَت القول يا مراد، إذن جنتمع  -

ثم ق   ل  بلبرة  "إن أحياكم اهلل يا موالي.. إن أحياكم"،أسألا   مألاا  ن  نف  ذ وق  : 

ا  عثة:

اأطال اهلل يف عمرك يا موالي وحفظك لنا. -

ا لة   ا ع ن  ل خبره أن امألا قت تم وأن الها   ن  اَّ كت.ثم  ألاا اج من اليمألا ك قتا

وأليببببب  ك  ببببب  الته  مببببب    نببببب  ال ببببب   اَّابببببه    ببببب  ثا ذ التيببببب  اببببب ع ن بمبببببألاا  نببببب  اَّيبببببألاا   

اا يرة:
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هذا الشراب فيه سم ال يتحملده أحدد، ييددأ يف عملده بعدد عشدرة سداعات خدذل اآلن، ووزعده  -
 ر حددددددددددىت نددددددددددأتيهم لددددددددددياًل وقددددددددددد خددددددددددال لنددددددددددا املكددددددددددان بددددددددددال حددددددددددراس.علددددددددددى اجلنددددددددددود يف القصدددددددددد

 حسًنا يا سيدي. -

أ بببببذ مبببببألاا  الابببببألاا  و  بببببر لةببببب  اليمبببببألاذ ثبببببم أسببببب  بأثبببببت الجلببببب   التببببب بهين لببببب  وأكطببببب ه 

اكل  ع  ال   اليمألا ب . الاألاا  وأمألاه أن يمألا ه

ثببم أمببألا الببت  نبب  عبب  اهببة مببن اهبب   اليمببألا ث بب  يضببمن   بب ه مببن الجم ببعذ عبب ن     

ا بتقبة وكل يبة ابتيتة ث بث   ي به  اليمألا ك  ا يح ط  س   ك يرذ وقبت عب ن ماب تا يرا

ا من الخ  ج. ااقتح م  أبتا

ال  عبببب  كبببين تحببببألا. ولكبببن قببببت ك بببم ابببب ع ن أسبببألاا ه ع هبببب  مبببن مببببألاا ذ فهمببب  كلبببب  لاببب   

اب ل م اَّتس .. 

ا م  يحت .   ا اوبهتم  تم ع  شاا  كم  قألا  ا ع ن ومألاا ذ   ر لة  الها   ملتظألاا

 بب  تكبب ن ابب  تة ألاح الي قببت القك يببة بتف  بب  ه  أمببألا بتلببج  ه  كلبب  او ا  ثكلببتم  كبب

اكل  أولدك ال م ص.

ثم ت الد اثتا  وأ بذ  الز بألاة تلمب  والجبع  يلمب ذ أ ب ح ا اب كة ق  بةذ وكبم    

 ن  ا ا  .
ا
 ام ن ق  ال

***** 

 يف ليلة ود  احلراس يف أما ها ..وبيهما ه  نيام    
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 .القتووال تن الهووائمني بعوود ليلووة موون ليووال د عووا تا  حيرسوووسووامل أمووني و ووان عمووار و   

 راسة.علك إأدى األبراج اهلامة يف احل حيرس جاة  ان  ل واأد

فسوقط   رب الويج ُضو والوهريان    تتعالسامل  وويف هذ  الليلة ُسمع ضرب  ديد من ناأية    

 دد سقط! اًمواجلميع أن سال ظن  له وأأد  فجدة 

ظور  صوعقدن مون امله  ُيمن الشاداى  فوإذا باو     اًموسالدافع عن اليج واأتسبدا ذه  الكل ي   

  أنَّ علك رؤوسا  الطري.

 ا انتقامه!ق  مع األعداى  بل وهد من ضرب اليج معلًه ان سامل ي   

تعج  عمار وأمني  ل العج  من املهظر!  مل يتددعا أنه  ان يقاتول معاموا باوذ  القودة ثو       

 أصبح خائًها..

 وأعا  الغا رون الكرة  رييانة...   

بهشر ذئ  من وها ه  اآلن يعيدوناا إال من خيانة وغدر  يف املرة األوىل يازم الصا ددن  مل   

 علويا .  اا  يرتدي ألة اجملاهودين  يعويش عيشوا  ولكون  انوت  مواؤ  أاملوة أقودً        ذئاب

يتددعدها   ي  ود   مل يستدع  أأد ذلك احلقد الذي  ان يف عيهه  وتلك اميانة اليت مل

 !من أ ل معا   و رب معا مسدمه  داتاًل  اسالأه  نا ًر اط اجليدش الغاصبة رافًعيف وْس

***** 
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الىظـت علـون مـراد وجـاكون ىركـ  املفـر          ,عندما بدأت الدراسـ    اجلام ـ    ,قبل ذلك   

 لطالب مرادٌ أن يؤتى بسامل اب  محزة! ,عنهم   بالدة )سور(

 ث  ذهبا مًعا إلياما. ( دك)بيه محزة يف مديهة ذه  سامل إىل أ

 كيف حالك يا سامل؟  -
 خبري يا عمي. -
 هل تعرف أحًدا من بلدة سور كان يف اجلامعة معك؟ -
 نعم، كان هناك عمار ابن ياسر؟ -
 ياسر؟!.. هل أبول كان أحد األسر  املفرج معهم؟ -
 نعم هو ذلك الفىت املشهور. -
عرف عليه وتصادقه؛ رن نشم رائحة مترد يف هذل اليلدة، ونريدك أن إذن.. أريد منك أن تت -

 تكون من بينهم حىت نكسرهم من حيك ال يعلمون.
 حسًنا. -

*** 

يف هذ  األثهاى  انت أر ة التمر  دد ا تعلت  فظل سامل يتدرب علك ذلك الدور يف القصور   

ك أتقون الودور   انوت    أتت له بعمائ  السولطان يودربد  علوك األسولدب الوذي يسوتخدمه أتو       

   وهها استعد سامل للذهاب!(سدر)اجلامعة دد تدد ت  وبدأت أر ة التمر  الشديدة يف بلدة 
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ليهض  إىل الثودار ههواك  ثو  أصوبح      (الدار)ع والد  وعمه  ومحل خيانته و ور  إىل بلدة و َّ   

 مها . اجزًى

معر وة موا  فيعطيوه سوامل       ان القصر يهتظر أي رسالة تأتيه مع أي جهدي هلو  ي ور مون      

 الرسالة وخيي  أنه للقصر من سامل.

   واستقروا يف مطارها.(الدار)وملا استعا  الرجال بلدة 

أزن ملا أد  لدالد  ولكهه أخ ك وملوا ُطلبوت احلراسوة مهوه  اسوتغل واأوًدا مون أولئوك            

 اجلهد  العائدين إىل العاصمة وأعطا  رسالة مبكان اهلجدم وساعته.

سوته  ذهو  عون السودر     هد الساعة اليت أود ها هلو    وان اللقواى ناأيوة مدضوع أرا      وع   

 هل  بني األ جار.مرتبًصا   ث  ذه  متخ ًيا ههاك مستخدًما أباًل

***** 

 ا  تبوايعدا علوك املودت.     َّمع الكثريون وود دا ود ة  وأنَّ  ان ذلك من أ د  األيام خسارة   

 يدماا  ت يدد ده  بكل الطرق.. الرجال َلطَّ  وتَبفال خدف وال تر 

: محول القهابول مجلوة يف صودر  ملوا ادرتبودا مون اجلودار املتاالوك  ودوال           فك  مون رجول     

   هكذا بكل بساطة باع روأه!"أسيقكم اآلن يا أصحاب"

"إين ألر  النددور يعلددو، ندددور احلريددة، زهرتنددا أضدددحت بسددتانًا تددوزهع منددده األزهددار علدددى  :ودوووال   
 لوطن احلرِّ يدفعين رو اجلنة!".ا حرة، إين أُشم  عيري االيلدات فتجعله
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  افواخرً  تكال  عليه البها ق  أنَّه طوري  سو  رأوا فيوه عشواىً    تق ز البطل بني أيديا   ث  ي   

  الزهرة اجلميلة يف ودت الربيع! أصبح دهبلة نارها  انت الرجلإذا بف

 .ا علك آخرينرً ا علك ددم وَبجحيًم أصبحت   

 خالد يف خطابه األول أيهما دال: نت  ما ذ ر القائد ا   

 "باحل  تكون القنابل الصغرية قناباًل نووية، هكذا تكون قوة احل ".

 للقا مني.. ديصبدأوا يف الت ما سدوا الثغرة اليت فعلاا سامل بعد

  را ذلك اليدمتعاهدوا علك املدت  ون العدو  خسروا  ثًي  ا وبدأ بالقص محل ر اً  ُ ل 

 ..ا من جثثجداًر دامدافأا بأجسا ه   سقط جزى من اجلدار ومات علك ال تحة من سدوهو

 .أرواأاا يف وطن آخر ياماتت لتح أجسا 

   أتك  ا ت املعر ة متيل إىل جيش العاصمة.بعدما مات الكثريون وخسروا اجلدلة األوىل

تك علك عقل  يطان ما ر  يعطيا  فكرة مل ختطر أ هود  القائد يها ي أن أنصتدا وإذا ب   

 اندا دد وجدوها ضمن معدات  للصداريخ اَ  مداضع العدو  وأعطك لكل واأد داذًفأمر أن ُتحدَّ

   أدالت مائة!املطار

   وأموور البقيووة أن حيمووده .. يداجووه العوودو  فوودق مبهووك مووا صووط دا ي أمووره  أنبعوودها    

 اجلهد . رونه ويرا ي يرى فيه العدو وال يصعد هد فدق جزى من املب  ذاك الذ

 ونا ى:

  "."عند إشار .. الكل يعلو ويضرب بزاوية سيعي دروة ل,سفل ضربة رول واحد
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  انت األمل األخري يف البقاى  بل يف أن يبقك الدطن!".

 "اللهم رميًة من رمياتك هلك ايونة هبا!". :ه للسماى دائاًليرفع عمار عيه

 ودال القائد:

 "نار"!

ن مهظر الهريان متسك با   مهظر ا  و اًعاالصداعق تهزل علك األعداى تبفإذا مبائة من 

 ه..ييف صدر عمار يدم دتلدا أبد رالي ان الثائ

 أناا  مدع حتزن من  يدم أ عل احلقد فتياًل ال يهتات إال بقاع الي ان فتعلد الهريان مهه

  دة اآلالم!

لظلمات املهتشرة يف دلدب اجلهد   تبدو مبثداه  األخري  تضتى ا اأصبح مهظر الهريان تذ رًي

ا للصدور  الهار مرحية هلا علك غري عا تاا  إذا مات الهاس بالهار  فالثأر باا يكدن  افًي

 هت الدواى!

الذي أ ل معا  يضرب صاروًخا  د  مائنوبيهما يشاهدون الهريان حترق يف الذئاب  إذا با

 !رعما

 د  فياا ن سه:أ أدق فيه ومرت حلظات رؤيته له ساعات

"اآلن سأطري إىل السماء رافًعا رأسي كما طار والداي، اآلن فق. سيطمئن القلب وهنأُ 
 النفس".

 حترك يا عمار، اقفز! -

 اتدفعه بعيًد اقد وجد يًدأعا ت تلك الصرخة الزمن  السرعة عا ت  ما  انت بل وأسرع   ف

 .اليسقط علك األرض وعيدنه ترى أميًه
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 ن املدت احملتدم  ودال:  أمني مأنقذ   

 أأنت خبري يا عمار؟ -
 نعم -
 ما هذل الدماء؟ -
 إَّنا إصابة طفيفة. -
 اذهب إىل الطييب يف احلال فأنت تنزف هيا. -

 أخذ  أمني وأوصله إىل الطبي  ليأخذ اإلسعافات وذه  ليكمل.   

 انوت هوذ  هوت     ا مبعوداتا   دود  وجدوه  يتقدمدن جمدً  ولكها  ظهدا أن العدو دد ُأبيد    

يف مودت   تتسبب يتوعد   مدعد اميانة ال ساملمقدمة اجليش القا م الذي أد   البداية فقط

 .الكثريين

 عهدما ُأمل عمار للطبي   ظل ي كر يف سامل وفعله  ويقدل يف ن سه:   

 " بم  لم يكن كل   أن أنصق  ملذ ال تايةذ لان أن  من يجر أن ييت  مل !".

 !د  ومعدات و أنه يهدي أن يستأصل اجلمعالعدو يأتت جبه

 ي  سري ون هذا العد  الكبري من اجلهد  والعتا   ومع هذا الضع   تساىل القائد خالد

 ؟!الذي  اندا فيه يف هذ  األثهاى

 :َّمع القائد خالد ببعض اجلهد  ودال هل 

طائرة، واليعض إننا لن ننجو من هذا العدوان إال بتضحيات، ال بد لليعض منكم أن يأخذ  -
 اآلخر  رج معه األسلحة الثقيلة ويضرب، ويعلم أنه سيموت!
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 أنا سأذهب أيها القائد. -

 أجاب أمني.

 حسناً يا أمي، ولكنك ال تقود الطائرة. -
سأخرج مع القصف، فيا مرحًيا بالشهادة، ولكن قل لعمار أنين كنُت أحيه، قل له عد  -

 ينتظرونك هناك. بالوطن وال متت يا صديقي، فهناك من

 ث  تقدم مع أمني عد  من األبطال الذين أ ر دا أن احلياة ما هت إال حلظة لعزة و رامة!   

 وخرجت طائرتان..

من األبطال الذين باعدا  نياه  من أجل آخرتا   باعدا أرواأا  من أجل  سدن خرج    

حلظات عزة يف اجلهة  اختاروا حلظة من حلظات احلرية  من حلظات األمل  من أجل 

 الدنيا يتبعاا عز و وام يف اآلخرة  هؤالى ه  القا ة واألبطال حبق.

 ياران ان الط  لت بعشرين ُدهبلة  ُجازت عملية التضحيةانطلقت الطائرتان   ل واأدة ُأم 

علما أنا  سيهقذون الزهرة  سيشرتون  ايعلمان أناما سيمدتان بالقذائ  املضا ة ولكهام

 احلرية.

عدا اجلميع  د العشرة أبطال خل ا  باألسلحة الثقيلة  ود دا علك األبداب  و َّاستع   

 وانتظروا دذي ة الطائرات..

ها هت الطائرات دذفت والهريان ا تعلت وسقطت األوىل  فتحدا األبداب وخرجدا    

  وذاك الذي أطلق الرصاصات  وآخر ل  الصداريخيطلقدن  ذاك الذي محل القاذف وضرب 

الكامل بالقهابل و ان مع الطائرة ود ز مهاا يف مشاد لن يتكرر إال يف مالأ  األبطال جسد  ب

 الصا دني.
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 د..يعهاصر اجليش  وود  األبطال علك أسدار احلصن وأخذوا يضربدن من بع ارتبكت   

  بدأوا يف التقاقر وخرج املزيد ليعاوندا هؤالى الهجاةوها هد اجليش يهاار واألبطال علك و ك 

 :مها  ا  أتك صرخ من بني اجليش مقاتل أعا  بعًض دائينيال

 .ساملهد  املها ي فيا  ان و   "ال ترتاوعوا هذل فرصتنا اضربوا.. اضربوا!"

صودر أموني     اخرتفوت الرصاصوة الويت    انطلقوت مل يرتاجع أتك ضورب موها  الكوثري  و      

 !ه دد أانسحبد  إىل الداخل حماولني إنقاذ  بعد بطدلته  ولكن يبدو أن ودت

إلويا      وأخذ األبطال يدافعدن  خرجا مرت معداتا   عا وا مجيعا فراًر ..تقاقر اجليش   

   باع فيه الكثريون ن سا  هلل.. د اجلهة الكثريون وأصبح ههاك باب واسع

أسودً ا أريصوة علوك اجلهوة      هكذا  انت امسارة والهصر  عا  الغاصوبدن فوارين ملوا وجودوا    

 واملدت.

 لريى ما أد  وحيت ل مع أصحابه بر  املعتدين.  امار من عهد الطبي  مسرًعخرج ع   

 سأل القائد خالد: وبعد دليل

 أين أمي؟ -
 خرج مضحًيا بنفسه يا عمار. -
 ماذا أين هو اآلن؟.. هل أصيب؟! -
 إنه هناك يا عمار. -
 ماذا حد ؟! -
 ضربه سامل منتقًما منه قيل أن يفر. -
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   ل  تى يف  اخله ئنع ترتدرق من عيهه  ودلبه يبكت وروأه تجرى  د أمني والدمد

 احلياة. يف هذ له  تمهاار  إنه  ل من بق

 أمي.. أمي.. أمي! -

من أجل وعلك األرض يل ظ أن اسه األخرية  باع أياته من أجل الدطن  اأمني مستلقًي  ان 

 .اصديقه  من أجلا  مجيًع

  ما محل أبدا  من دبل ودال له: وها هد جيري  د   محله بني ذراعيه 

 ملاذا يا أمي؟!، ال سند يل بعدك! -
 س  ووضع خد  علك يد صديقه ودال:فتب

 ال متت قيل أن تفي بوعدك، إياك!، اجلنة تنتظرك، أراها يا عمار وأشم رائحتها الطيية. -
 أعدك أن أحرر الوطن، وأن أحق  حلمك ألمك. -

 :خ  تعالت  اقاته  تارة ياذي يقدلض  وجاه إىل صدر   أخذ يبكت ويصر

 "ملاذا رحلت يا أمي، ملاذا تركتين؟!"!
 :وتارة يقدل يف صي 

 "اهنأ يف اجلنات؛ فمثلك مل تكن روحه على األرحمل".

 اا من األأباب  أًبَّمع األصدداى أدهلما  والكل خي   عن عمار  ولكهه محل علك يد   ثرًي

هد أخ وصديق ودطعة من القل   وفاى يذه  وأمانة متدت  ا  وهاضحت  ثرًي اغاب طدياًل  وأمًّ

 بروأاا الطيبة إىل املكان الذي جيتمع فيه الطيبدن  إىل اجلهة.

  صعدت الرو, الطاهرة مقبلة يف ساأة اوتبس  وجاه املهري  وصعدت روأة اليت مل تكل يدًم

التضحية يف سبيل وة  األمانو القتال  معلهة أن صاأ  هذا اجلسد  دد جسََّد معهك الصدادة

 احلق.
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يف امريات  يف إسعا  اآلخرين  صعدت مع  اأبًد ااًدهك ومل يدخر ُجُمو ان يادى نيل ال 

 ر!ك عمامن عني املبتَل االذين صدددا ما عاهدوا اهلَل عليه  وجمرى الدمع مل يهقطع جمدً 

*** 

تو  عليوه أن حيمول    و فون عموار صواأبه   أنوه  ُ      صلدا علك الشاداى   فهدهبعد ذلك    

  صحبة الهجدم وأخرج  فرت  و ت :ث  جلس عمار يف أأبابه مدتك..

ينا عندما نبيك   ص ات املوت، ال نبيك عىل املوىت، ب  نبيك  عىل أ نفس نا، عىل وحشتنا بعد .. "ال ن.. نع  أ ن

 أ ن ,كفكفوا مموعنا عندما نبيك.. مفن نبك,ق   ههه ادلخ ات،   من اعتدان

ال   اص .ك ت العهوم عيل، عوميت ملن أ ح ا ليك أ هنأ  حبدلرد   ,هثا اِي ال ,كون ا 

ا من أ ول ص ة حىت مات مد  افًعا عنه، الثأ ر ل يم وأ حصا ..عوميت ولوطن، اِي أ رام أ   أ ن ,راه حرًّ

ذا وعلدت فلال ختللف"!، ولكنلك مل ختل ذا عشلرة فلال تغلدر، وا  رب, أ ن أ لسة اي أ   من قلة يل" "اي ودلي ا 

 العهوم ثريةل، وأ ن الوحدة قاتةل!".

 :يف صدت يقطعه البكاى رفع رأسه ونظر إىل السماى  ونا ىو    

"اآلن يدددا أمدددي سددديقتين إىل اجلندددة، أرسدددل سدددالمي إىل أيب وقيدددل يددددل، وإىل أمدددي وقيدددل رأسدددها، 
ان أيًضدا وساحمكم اهلل على هذل الوحدة، فكلكم تركتموين هنا وحدي، وهل يدا تُدر  سديقتين ميد

 أم أنه ما زال يل  يف احلياة بقايا من مجال  أهنأ به؟"!
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 ث  أ مل  تابته..   

مل يعلد   قلليب  "فردت اليوم الر عة الباقية من قليب، مل يعد   اصياة ما أ متناه سلو  الثلأ ر ملن هلاالء الفجلرة،

 مشاعر سو  ذا..

ك اي لرد جعلةا من ضلوعي بنتًا دل اهر,ن لعليهق ينفعون,  لكام توحشة اصياة.. بنتًا ل يم، وأ تَر ل  ، وال ن أ علدا

ليك، وس ياخر؟ حا  أ مك  .. الوماع!..صديري أ ن حتيا معهق، سأ   بعهدي ا 

ل ا تفلوق أ ضلعاف أ علامر فههه اصياة ب بعها تابري الس يئني ويههب عفا ال يبون، لكام شاهدتا أ علامر ال غلاة رأ ,شا

 اِاهبني!..

 أ عللللللامر  ب ريرللللللة مللللللا مللللللن طللللللرقهق اخلبنثللللللة اللللللليت رسقللللللوا هبللللللا يفي يشء!.. رمبللللللا    رسللللللقون

 ، وأ م ار الش تاءو!..أ مل  رسقوا أ رض الضعفاء، ورشوق السامء، وينابيع ال رض

أ مل  رسقوا اجلنة وحولوها ا ىل حجمي، جعلوا أ هلها أ ذةل بعدما  نوا أ ع ة، أ مل بعلوا من رؤو  ال برايء نعااًل ل رجلهق 

 مل بعلوا ههه اصياة كئنبة بعدما  ن عنواهنا ال وحد السعامةو!..الرهرة، أ  

لرد رسقوا ما ال  ارسق.. العرول اصرة، جعلوها أ سرية أ فالر ، ال جسام الروية أ صبخة ولية ضعيفة، رسقوا من 

فر  ما ت ب ب عل,ق   مضاجعهق، رسقوا من ال طفال أ وء ، حلىت ِخ  دل ال فل  النساء أ زوا ق حىت انموا وا  وا

ال ص ات!..  رسقوا ال م  ب  رسقوا حىت أ حالم ال طفال!". مل ,َر أ وه، ومل هينأ  بلرائه ا 

******* 
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(15) 

 ىِت
 
اي ة  ت أ ت  انل ِه   !ل 

 

 وأن  داسوية  احليواة  أن ديؤ ن الغض   بر ا الطاغية ؤججي احلرب تليال من ليلة  ل يف   

  األسور  اوا وفا ات  الظلو   طعاماا  البشر عباىات ترتدي اوأدً  إال ليسدا املستعمرين الطغاة

 !التعذي  و راباا

وجيشه مون   (مرا )وتدالت اجلدالت بني العاصمة والشع   وأصبح الكل غاضًبا مما ي عله    

دتل إلخدانا  يف املدن  أتك ُأسمت أغل  املعارك للثائرين بسب  انضومام الشوع  هلو  يف    

 ياا. ل مديهة يذهبدن إل

بذلك سيطروا علك  ل ما  ان جهدب الهار   انت األسلحة تز ا  خصدًصا بعدما سيطروا    

 احلصدل علياا من امارج.علك بعض احلدو  مما يسر هل  

 ان خالد يرتك  تيبة يف  ل مديهة  يرأساا أأد أهل املديهة الذين انضمدا للجيش أتوك     

 يكدن من بني أهلاا.

وضاع يف هذا اجلزى من الوبال   دورر خالود أن يعوي الهاور أتوك يأخوذ        بعدما استقرت األ   

القرى اليت حتويط بالعاصومة  ثو  يوذه  إىل احلصون الوذي سوي تح مهوه العاصومة وتهتاوت           

 احلرب.
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ل الدصودل إلويا    سواُ حترك خالد مع اجلهد  وخيمدا بعدما عيوا الهار يف غابة أتك ال َي   

 .(رياك)يف طريقا   د دلعة 

*** 

ود ت احلراسة ونوام أغلو  اجلويش ليتحر ودا يف      ..اميام تصببعدما استقر اجليش  وُن   

   ولكن بيهما ه  نيام..,الصبا

 و أنَّوه  ا موه  ا انًيو  أصوبح  املودت   أصدات الطائرات اليت دص ت موؤخرة اجلويش   تعالت   

 !يغي  ال الذيا  دريه

الوذين ارتعودوا مون    طلع علك اآلمهني ا جعلت مهه نااًر  الليل سكدن أيقظت العدو غارات   

 دة الهار اليت أمسكت يف األ جار. 

  الكثريون استطاعدا الهجاة بسوب   ثافوة األ وجار الويت     رٍّوَف رٍّأصبح املخي   له ما بني َ    

 خ  ت من وطأة الصدمة األوىل وأيقظت اجلميع دبل أن تأ ل الهريان هوذا اجلوزى مون الغابوة.    

 .السماى إىل ت بعض األروا,صعد   

 أو أهول  أو لودطن  سوردة  ال أيث أياتا  بدأت رسان  فالمن   ثري ماتو الطائرات مرت   

 !أل  أتك

ما مرت الطائرات تار ة خل اا املدت  حترك اجليش و خلدا يف عمق الغابة  وخيمودا  بعد   

 من جديد يف ظالم الليل.
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 ذ ورى  مون  يهوام  وآخر  أمل من يهام .. ذاك الذي تى  ل ههاك يف تلك البقعة يهام وبيهما   

 .وطن

 :ليبود, لوه مبوا يف دلبوه علوك صو حاته البيضواى        ؛استيقظ عمار وأيقظ معه رفيقوه اجلديود     

َ نصفه فبدا تربيًعا، أ لكته الس يوف اليت ال تنلام   ادليل ، وهل  لسل يف أ ن يبرلى    "بنامن أ تأ م  الرمر اِي أ يف 

ة يف مللا ترلع عليلله، حللىت اللل من!، أ مللا أ ان فهللهه السلل يوف اللليت غلده وقللة اصللربو!، فسلل يوف اصللرب قاطعلل

ليك؛ فأ نة ما بري يل    تارق,.. س يف الوطن، س يف اصرب، ولكن لكها هتون أ مام س يف اصنني!.. اصنني ا 

 ههه اصياة، بعيدة عن العني قريبة من الرلب، أ راك  قريبة عىل صفحة البدر..

 ني أ ك هو!..فأ ,ن اي تر  أ راك وقد أ يف س يف اصن

لع   قلليب تلهفرتك.. تلهفرت ادلليةل ال وىل الليت اكتشلفةا ف,لا أ ني الاعوجلاج اِي  بنامن أ ان وسط الضوارب تار خ 

 أ تنة به كنة  أ نة  وحدك  من قومته، تهفرتا جامل الريام وحالوة ال حالم!..

صيليت، وطفلنلا وهلو بلري مبتسلًما فس بخةا هامئًا   أ رض املس ترب  اليت أ راك  ف,ا، أ ر  طفلتنا و  تداعب 

 حيم  طائرته الوريرة..

أ ر  مس تربلنا ا ي  اِي تس ره أ حرف ادل,ن واصب، ختيلةا البنة اِي س يكون عىل شاطئ هلهه اللب,ة، 

وأ ان أ جري معك  ومع ال طفال   سعامة أ بدية، وفيف أ اني أ نشأ ان بنتًا أ  دته ملن اصلب اململابج ول اعلة، وسلرفه 

 دل,ن اِي حيمي من أ ي ت ر...".من ا

 ما الذي يوقظك يا عمار يف هذل األوقات الساكنة؟ -

 ر .سأله عبُد اهلل  ذلك الشاب البشدش الذي دابله أول مرة يدم وفاة والديه وصبَّ   

 أخ. إحد  الرسائل الل ما زال يصرب هبا قليب مرارة احلني. -
يسلم من شياك احلب وحرقة الشو ، يا لفعل  ما قصتك يا عمهار؟ جماهد مثلك أنَت مل -

 احلب!
وما أدراك ما احلب!، إن كان كما يُرضي اهلل فالسعادة الل فيه ختربنا أن اجلنة ح ، فكل  -
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شعور طيب يف هذل احلياة إمنا هو إحد  آيات اهلل الل تدل على حقيقة اجلنة، واحلب شعور 
 من اجلنة..

مسى املشاعر، حياهلا منسووة بالسعادة واهلناء، شياك عندما تأسرك شياكه الل تطرز بأ
 .تصطادك من مرارة الوحدة إىل هناء األلفة.

ي عليها، فتاة مالئكية، برغم امنذ اللحظة األوىل الل وقعت عين اميانً  -يا عيداهلل- أحييتُ 
ها اوتشم ووهها املنري، إال أنين ال أعلم ما الذي وذبين إليها كل هذا االجنذاب، كانت بردائ

 وردة يف وس. أرحمل يياب.
كمثل ينيوع من املاء يف أرحمل صحراوية، نيع من احلياء الذي كان يفيض منها سقى قليب، 

 !وعله سكرانا بال مخر
 .مجع اهلل بينكما على خري تأسر القلوب بلسانك، يا لقولك يا عمار!، ما زلتَ  -

 _اللهم آمي.

  عا ته:نظر عمار إىل ص حة السماى  وتساىل     

ِ  ذه القألا ؟ذ تتذكألاني وتتك  ة  ن   بال ه  
ألا  ك م ث له  ال   ؟ذ أ   بخير ن  ط  

 
"ت

ببألا ؟..  هر مببن اسببد ة ال ببا   لا بببة لهبب  كلببت !ذ فهبب  أنبب  
 
ببألا  يبب  ت

 
ببألا  يبب  ت

 
كمبب  أ كبب ؟ذ يبب  ت

اوثت   ونك أ فع اَّهألا الذ  س تحيين!".

ع فيوه األأبواب  وفوتح لوه احللو  أبدابوه       وذه  يطرق باب الهدم بعد هذا اليدم الوذي و َّ    

 لريى ةاًنا..

*** 
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(   انت مديهة عصيَّة حبق  ودعت علك أبداباا معوارُك  كريايف الصبا,  أ ملدا الطريق  د )   

 طديلٌة مؤملة ومل ُتحرَّر بعد.

استطاع خالد أن يطدداا جبهد  وحياصرها   وان دود أمَّوَن جيشوه مبضوا ات الطوائرات الويت           

جويش الطاغيوة يضوع  أ ثور      باا معه؛ لري  أي دص  بطائرة من مكوان مكشودف مموا جعول    جل

 أماما !

ث  يف جدف ليلة من الليالت.. خرج أأد رجوال املديهوة الشوجعان وفوتح البواب هلو   وبوذلك           

استطاعدا فتح ) ريا( أخرًيا  وأذاددا مراً ا وجهد  مرارة ما  ان ي عله من خيانة  ولكن  تان بوني  

 ش فتح له الرجال أبدابا  أتك خيلصا   وبني خدنة  خلدا يف بيدت رجال ليسرددها!جي

  انض  للجيش الكثريون  وأرروا بعض املودن  لقرىسيطروا علك  ثري من اوتابعدا املسري أتك    

 ا!اليت فر, األهالت فياا فرًأا  ديًد

(  ذلوك الوذي  وان    اليـرصون ) بعد  ار من املعارك الطديلة  استطاعدا أن ي تحدا أخرًيا أو   

)الرأس( اليت يصبد إليه خالد  به س الطريقة اليت ُفتحت باا ) ريا(   ان ذلك طل علك مديهة ي

يزيد الرجال ددة  علما  أن أهل البال  ه  الذين يدعمدنا  علك هذا القاتل أمده  بالقدة والعزةة 

 واإلصرار علك الهصر.

 . انوت أدورب املهواطق إلياوا    دلعوة احلصون   بعيود ولكون   العاصومة تبودو مون     خلدا احلصون      

 لما أاولدا أن يقتحمودا أسودارها املهيعوة     من ههاك أاولدا أ ثر من مرة ادتحام العاصمة  ولكن   

 فشلدا  وخسروا اجلهد  فأمر القائد أن تبقك فياا أامية للمعر ة احلامسة.

*** 
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الويت   مورارة ال قود   اري مورا ً يعدموه لُيو   يف هذ  اللحظة أتك القائد خالد حبموزة  ودورر أن     

 أذاداا هها للرجال  ثرًيا.

أتك به ودطع رأسه  ث  وضعاا يف صهدوق خشيب  وأمر جهدي من السجن أن يوذه  بوه      

 !إىل مرا 

علوك مورا  القصوص و يو   وك ذلوك        صَّا خائً ا  َدهدما وصل اجلهدي إىل العاصمة فارًّع   

أن يسيطر بالطائرات علك  وثري مون املدادوع اهلاموة      (الدار) اجليش  واستطاع بعد أخذ مطار

 أتك وصل إىل احلصن  ث  أعطا  الصهدوق.

 ا!لسانه  وص َّ العرق من جبيهه صبًّه يف حماجرها  و لَّ جَّر عيدَنفتحه مرا  لريى ما َأ   

 بعد حلظات صرخ بأعلك صدته فزًعا:    

 ألذيقكم املوت أضعافًا! ، أيها املتمردون واهلل"ما هذا؟!.. محزة!"!

*** 

  تآخك الكل يف تلوك املديهوة  فاسوتقبل  ول رجول      (سدر)بعدما خرج اجليش الصغري من    

أخا  الذي ال بيت له  تقاس  الكل  ل  تى  وعا ت املديهة أيواة مجيلوة  بعودما ُأوررت     

 من هذا الطاغية.

 الشويخ  أسورة  وانتقلوت  ية خاو وأصبحت أهلاا فقدت بعدما مت ردة بيدت يف األسر تدميع مت

 .يأويا  أتك صغري مهزل إىل أسعد
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خيانوة أودثت وموات     والشيخ أسعد  وصولت األخبوار بوأنَّ     انت ةان َّلس مع أخياا   

 الكثري من اجلهد  الصابرين!

تلقت ةان امي فكان ودعه علياا  صخرة ودعت من اجلبل علك رأس ط ل  فوال حييوك      

 ا!بعدها أبًد

سالت  ما لد أن عيدناا سوحابة  وديدة يف  وتاى الصوحراى  فوال  وتاى الصوحراى         مدعاا    

 ..!يش ت دلًبا   وال  مع ةاٍنايسقت أأًد

ولكن هياات أن تيأس عا قة  انت مدصدلة باهلل  ود ت َّا  دبلتاا و رفعوت أ  اوا يف      

 تضرع وابتالت يف خشدع ودالت:

 .!""اللهم إنه يف قليب وزء من روحه فسلِّمها

   ارمتت علك سريرها ودالت:وصمتت بعدها  مل ختش عليه   

 . "واهلل خري حافظًا وهو أرحم الرامحي"

 وذهبت لتلقا  يف ألماا..   

 انت ةان تعل  أنَّ احل  أددى من أي   تى  إن  ان دائًما علك طاعة وددامه الدعاى     

ا تالدت رغ  بعد األجسا  وطدل أرواًأُيسقك مباى ممزم  فال املاى يهقطع  وال البعد يقطع 

 املسافات!

وتدالت األيام وةان ت كر يف اجليش وتدعد لعمار  تدالت أخبار االنتصارات أتك وصل    

اجليش إىل مشال الهار بعدما سيطر علك جهدبه فكانت تلك األخبار   يلة جبعل ةان 

 سعيدة.
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هلا تشاهد أخياا يلع  مع األط ال نا تاا يف صبا, أأد األيام وبيهما ةان َّلس أمام مهز   

 أمرية:

 كيف حالك يا ميان؟ -

 احلمد هلل ريري. -

 أبكما يف  تاب. ُتْخكة الكتابة  ألرََّللد  انت لدي َم ..أتدرين يا ةان  -

 ملاذا؟ -

بال  لمة واأدة بني الطرفني   ك  ما  ت  أبكما غريبة  غرابة الروايات  أ  دصة  -

يدماا األول  عهدما التقت العيدن فرمت القلدب بسااماا اليت ال ختطئ أبًدا  الثدرة يف 

 يقذف أربته! إذ و أناا وأشت 

 اهلل إليها يا أمرية.. ر   اهلل. ر   -

 .  ولكن ددلت لت يا ةان  يوو..اللا  آمني -

***** 

املضا ات اليت  جاىت الطائرات مباغتًة يف الصبا, علك غري العا ة  عد ها  بري ضرب  ل   

 ..!مل تتايأ هلذا القص  البا ر

ما  ان فيه أياة   طر  تثري تراب األرض  وتهزع  لَّالقذائ  تسقط من السماى   اطدل امل

 فيسقط الرتاب علك الهار  فيدفن األروا, اليت خرجت  أدَّل املديهة إىل دي  بري!

 !"اأرتست يا ةان"
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القوذائ   ات امدف  وجرت والودتاا حتتضوهه  و  صرخ الشيخ أسعد يف صدت تشدبه نظر   

 تسقط يف املديهة تباًعا.

 مل تتدد  الطائرات إال بعدما ُأبيدت املديهة!   

بأط ال حمرتدني  وأ والى ممزدوة لهسواٍى َّود يودها بعيودة عون        .. ُفر ت األرض باملدت!   

   !ومات ولدها بني أأضاناا تدد ت حَّ   وأخرى مات اجسدها حتمل رضيًع

مل يسل   تى من ذلك القص  أتك املسجد الذي  اندا حيتمدن فيه  فقد جعلوه الطاغيوة      

   !يقطع تعلَّقا  باهلل  ولكن هيااتهدفه  وأخذ يقص ه بال هدا ة   أنَّه يريد أن 

فعل ذلك ومل تبق به صوخرة علوك صوخرة  بول أصوبحت جممدعوة متاالكوة مون صوخدر             

بداخله  فخلصتا  من ضيق هوذ  الودنيا إىل فسوحة     مرتامية  أنقاض سقطت فدفهت من  ان

 .اآلخرة

بكول موا حتملوه الكلموة  ولكون موا عجوزت عهوه الكلموة دود سوطرته             ابات املشاد م جًع   

 الهريان..

علك الظل    ل علك القار   ل     لَّأسدَ  حَّمت أسرة فبقيت  ما ماتت!  متثااًلعهدما ُف   

ك ظل  الطغاة  وفسا  املستبدين الوذين فواددا يف دسودتا     ليبقك  اهدا عل؛ علك دسدة احلياة!

 أ د أنداع احليدانات ضراوة!
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 ا  فكوأنَّ وجااموا امللتصوق   ني إىل بعضاما البعض  تشابكت أيديامأب وأم يهظران مبتسَم   

كا باموا ومالموح األسوك والرعو  علوك      هلذين الط لوني اللوذان متسَّو    وأيدياما املتشابكة مظلٌة

 مأساة  ع  أكمه طاغية! وجاياما تروي

 !غاب القص   وظلت الهريان مشتعلة   ل  تٍى أصبح ال أياة فيه  هكذا  انت الهااية   

 وبقت يف البلدة متثال األسرة األسد   وذ رى العا قني!

دد فعل ذلك مرا  انتقاًما ملدت أخيه  أبوك للطيوبني أن يعيشودها بسوالم  أرسول الغوارة           

انتقاًموا مون اجلويش الوذي خورج مهاوا طالًبوا احلريوة يف وطون سولبه            (؛سودر )املشؤومة علك 

 اللصد !

 ددة  تأ ل فياا وتقطع يف حلماا! أدل هلا وال أتدا  ما تأتت الغربان علك جثة ال   

***** 

استيقظ اجملاهدون من الهدم  ترك خالد أامية يف احلصن  ث  درر العد ة إىل مطار     

 ويبحث مع القا ة عن إمكانية لكسر أصدن العاصمة.)الدار(؛ أتك يرت  الص دف 

 وأ ملدا سريه  إىل املقر  وبيهما ه  يف الطريق دال عبداهلل:   

 ملاذا  هَت عابًسا يدم رأيتك أول مرة يا عمار؟ -

تأثر عمار بسؤال صاأبه  وبدت مالمح احلزن َوضَّاأًة علك وجاه  ث  دال وهد يهظر علك    

 السماى بعدما تهاد:

  ان يدم فقدُت والداي   ان األمل ال يدص . -
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 رمحاما اهلل يا عمار  أعتذر.  -

 ال عليك يا عبداهلل. -

*** 

ع إىل املقر  أيهاا استلقك عمار إىل  جرة  وأغمض عيهيه لوريى  يو    يعهدما وصل اجلم   

 األأدا   ث  أخرج رفيقه ليكت .. تتابعت

 نتصار هناك.."ها   اصرب مل تنته بعد، ه مية هنا وا

ترسان كثرًيا، وترس ال غلاة أ يًضلا، جراحنلا مل تلتلىل ا ىل ال ن، أ صلبخة ال رض محملرة ملن كل ة ادلملاء، ولكلن 

 ضعف معها ال اغية وقومه..

هةل.. َ الكثريون أ ني ال غاة ال يع وننا وطنًا، ولكن يع وننا حياًة ما  رأ يةا فيف عَ  

، فللأ ,ن اصريللة    لل خ  ذا الريللد اِي بعللهل يتخللرك كللام أ رام مخيللاة اللكللب عنللدما تريللده ب للوق حللول عنرلله

ال!، فه    ذا حريةو!". رامته هو لنس ا   املااو!، أ لكاه ما أ رامه املاا، نومه كام أ رام، يفُّ يشء وف؟ ا 

  القائد خالد اجلميع أنا  سيجتمعدن يف الغد لبحث امطة  ذه  اجلميع مع الليل أعَل   

 هلل لعمار:للهدم ودال عبدا

 ألن تتغري مالحمك احلزيهة يا عمار؟ -

 ؟!ودد خسرت األهل واألصحاب  وال عل  لت حببي  أ تاق إليه وأنَّك لت هذا _

 ك أمام أي أزن.ما مال ههاك بعض األصحاب  سيكدندن  رع -

!.. أيهما يذهبدن  فمن آٍ الصغر  و اهدوا  ل ما مررنا به!   لكن من عا دا معها مهذ -

 !  غابت أجسا ه  ع   ولكها  أأياى يف ذا رتت  أو رمبا أنا من أأيا با !نلدذ به لها 
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 ا صديقت  ولك  معك عهدما تريد.خ   اهلل عهك ي -

 .  جزاك اهلل خرًيا يا عبد اهللاللا  استج  -

 خ ت احلروب يف طياتاا رواياتما ُت اا  ائًموأ  غري   أقًّ قٍدن َفبه يا عمار ِم ما مررَت -

 وأكايات ال تصدداا عقدل السامعني.

  ومل جند خطة صباًأانا مع القائد ؤرمبا سهروياا عهدما نهتصر   عها ن كِّر يف خطة  فلقا -

 الخرتاق احلصدن بعد!

أمَّوا   -لبحث عن خطة ضاعت من عقودهل  إىل اليودم  اأو رمبا -وذه  عبداهلل   أرا  الهدم    

لو   وتسوعد   تودلت موع نسومات الليول الويت توريح الق      فضودى القمور امل   ؛عمار فكعا ته مل يه 

 اجلسد  ذ رته بأمريته!

 أخرج  فرت  وظل يكت  يف رسائله ومشاعر :   

ا و  تنامي,   الثورة حيلامن سلأ لة اصريلة،  "ما زلةا أ ذفرها، أ مسعها مع يف عصفور يغرم، مع يف طلرة أ طلرشا

 .وأ جيب   نف  لبيك.

س يأ يت الوطن س يأ يت الوطن!، أ راها   يف رشوق بو ها املبتسق اِي  شفي من به  أ راها   يف انتصار تنامي

أ مل، أ راها مع يف طري؟ أ ر  فيه ال هور املتفتحة فأ مش عبريها، عبري ميان اِي فاح فاس تنشرة  ال هور فيضه!.. 

صلدفشا،  وأ رست أ راها   يف ق رة م ر حيامن تداعب أ ثناء سروطها تيوط البدر فتبلدو لكاللاة ترجلة ملن 

 العني!..

ني النلوم بوابلة ال رواح، فيله تلتالع العيلون  كنة أ حامهثا   يف ليةل عىل عتبات اص ، حفيامن تتباعد ال جسام فا 

 كام تالقة أ ول مرة، فتشع    الرلب جامل اصب، وتعيل   النفس قوة ادلراء!..
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ٍ صلغري و  ك يم ا لر لة، أ انم   حضلفا وتلداعب, فلأ فون أ هنلأ  َملن علىل وجله أ راها   نويم فأ فون عندها َكه رخ

ملا مام بلني أ ايمي اصبنلب،  -عىل ضلي؟ مسلاحته-ال رض!؛ فكام نع  اصضن هو أ ك  ال مافن اتساعًا   الكون 

 والكون لكه ضي؟ عىل قلوب املش تاق ما مام حبيبه بعيد!".

 أغلق عمار  فرت  وذه  للهدم..   

 القائد خالد لالجتماع.م ومل يستيقظ إال علك صيحة رسدل إىل أرض األأال وهكذا فرَّ بالهدم   

 است اق اجلميع من ندما   وَّمعدا يف الساأة  وبدأ القائد خالد ودال:   

 "هيج الذكريات.. ذكريات الطفولة، األصحاب، األهل، األحياب..
زمان مهما تعاقيت  كل واحد منا بصدرل ورح ال يشفيه الطييب، فيعض اجلروح ال يشفيها

 لياليه، واأليام هي أمهر األطياء!..
وإن كانت عادة األيام تلي الصكور وتكسرها، فأيامنا كريح مير على بقايا نار ما زال فيها 

 محرة فتحييها فينا من وديد!..
كم يا تر  فقدنا يف هذل السنوات؟!، و كم يا تر  عدد األحياب الذين فارقناهم؟!، هذا يف 

 اك يف قرب!..أسر وذ
ثالثة أعوام بال راحة وال سكون، كل  ما فيها مسمل، هذل عادة احلروب ال رمحة فيها لقلب، 
يشيخ فيها الصيب فرت  آثار الشيكوخة يف عينيه دالة على حاعيد قليه، فهذل العيون الل يف 

 رأس الصغري قد شابت، وإذا شابت العيون فقد مات القلب!..
تشيب؟!؛ أمل تَر ما مل يرل شيخ فا  السيعي عمرل، فدعونا يا أبطال  ولكن كيف لعينه أال
 نضع َّناية للحرب!".

*** 
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مليئة بالشوجدن   -علك ما فياا من أمل- انت  لماته بأنَّا  دد أو كدا علك إنااِى احلرب    

بول أصوبح    ا حميًطو  ؤملة  لويس فقوط  من الذ ريات امل اواآلالم  جعلت من مشاعر عمار حميًط

بقسودة يف دلبوه!  فت توك بوه  موا ت توك ال يضوانات          د  عاص ة حترك أمداجه اليت تلتطتعل

 بأراض خصبة!

ومجع القائد بعد ذلك بعض األ خا  الذين يرى فويا  الثقوة   وان عموار وعبوداهلل مون          

 بيها   اجتمعدا وبدأ القائد خالد احلديث:

ي طدداليتم فيهددا باالسددتقالل واحلريددة، رفعددتم "لقددد بدددأنا ثورتنددا يف بلدددة صددغرية، بدددأمت بثددورة مسددامل
رايددددة احلدددد ، وأردمت أن تسددددرتدوا ديددددنكم ووطددددنكم، تعالددددت هتافدددداتكم حددددىت وصددددلت إىل قاعددددات 

 ايائن مراد..

ضددددايقته األصددددوات العاليددددة؛ فمثلدددده ال يهددددو  إال مسدددداع صددددرخات التعددددذيب ومطاليددددة املكلددددومي 
بدددالكم إذا حتدددول الدددوحش إىل وحدددش؟!..  بالرمحدددة يف تضدددرع وذل، كأنهددده حتدددول إىل وحدددش؛ ومدددا

يصدديح أمامدده الغددول مَحدداًل وديًعددا ال ختشددى مضدداربه، وال يهدداب أحددد مددن صددوته، وال يضددرب بدده 
 املثل يف الرعب وال القيح..

هاج مراد آمرًا ونودل اوتلي يف أن  رودوا بالطدائرات واملددافع علدى اآلمندي، وقدال: "اقتلدوا كدل 
 مي!"!..من ردد كلمة مناهضة حلك

 كاندددددددددددددددت الكلمدددددددددددددددات عليندددددددددددددددا كوقدددددددددددددددع الصدددددددددددددددواع  علدددددددددددددددى نيتدددددددددددددددة خضدددددددددددددددراء أحرقتهدددددددددددددددا!..
من عهد امللك  نكرل ذلك الطاغية املستعمر الذي سر   -رن اجلنود املأسورين للكدمة-كنا 
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أحالمندا، نتدذكر يف كددل ليلدة بلدددتنا حينمدا كانددت تعلدو فيهدا الطيددور املنشددة أمجددل األحلدان حتيددي 
 ك منهم اليأس!..هبا قلوب الذين متله 

الدذي قيدل أن -لكننا مل نتوقع أن  دون واحدد مندا دينده ووطنده هبدذل الطريقدة، ذلدك ايدائن مدراد 
،  -يعمددل لددد  ودداكون بددل ويكددون أمددريًا لدده علددى مطددار اليلدددة وأول مددن يعمددل علددى قصددفها!

كانددت هددذل األخيددار ملددا واءتنددا يف تلددك الليلددة عندددما عدداد إىل ودداكون يضددحك ويشددرب معدده 
ب انتصارل على أهله وعشدريته بايياندة سدارت كريدات الغضدب يف عروقندا وبدات احلدزن يغرقندا ف

عندددما ودداء معدده وبدددأ يسددكر منددا ومددن محيتنددا ألهلنددا ووطنددا، ظددل عكددي أمامنددا لدده كيددف ضددرب 
 ..اآلمني يف الليل مع الفجر لينتقم منهم!

ت ندومهم، فكيدف هدان عليده مل نكن نفعل ذلدك حدىت مدع العددو أن َّنجدم علدى اآلمندي يف وقد
 مل نفهم ذلك ق.! الضعفاء!..

ظللنا يف تلك الليلة نندب حظنا ونتذكر أيامنا احلرة يف بالدنا.. نتذكر السالم الذي كنا نُعَرف 
 به، جندتنا للضعفاء يف كل وقت بال استئذان.

عكددم وننتصددر، أو فاشددتقنا هلددذل األيددام، وقررنددا اهلددروب ممددا رددن فيدده ونعددود إىل أراضددينا لنناضددل م
الذين رمبا ظنه اليعض أَّندم -منوت فنحيا!، وقرهرنا رن جمموعة من األصدقاء املأسورين األحرار 

أن َّندددرب مدددنهم يف ودددوف الليدددل بندددور الصدددد  الدددذي يف  -بددداعوا أوطددداَّنم رخيصدددة للمسدددتعمر
 قلوبنا، حاملي أرواحنا يف أيادينا، مل فش املوت؛ فقد كنا أمواتًا!..

 وحد  ما حد  حيك كانت الرصاصات هائجًة كما هاج شواكون !..خرونا، 

 املوت أقرب إلينا من شراك نعالنا، أمسكت بيد صديقي حاولنا اهلرب وسددد...
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 :-صدت داطعه بالع- .."!" ن م القمئهلل

لقدددد أُبيددددت بلددددة شسدددور  بأكملهدددا قيدددل أيدددام!، وأشدددكال املدددوت هنددداك ال يسدددتطيع أن يصدددفها 
خيار تقول أنه ال يوود يف املدينة من جندى،  ولكدن قليلدون قدالوا أن الديعض قدد وكل  األ، لسان!

، وال ندري ما احلقيقة  كانت ضربته بعدما رأ  رأس أخيه، ثأر من اآلمني الُعزهل.!،  فره

ام  ا؟!.. يم ن! -

ام تد! -

 ..  ذ ب لط ع لم تمدذ ك م تم  ؟!ذ وأين س ك ن اَّ تي   الذ  أسع  ل ؟!ذ  -

ا م له  أن تكرك ا وتذ ر    ا ألا ؟!ذ ب لط ع    ث ة.ك

و    ي ي  َّث ك بي ي  أم ذ م   أب   وأمك وأمينذ َّ  ا ست ي  يم ن؟!.. من  م  -

امث ك   يجر أن يتم ك ا ب آلم   الك  بةذ واا  ثي يتك اَّألا ألاة!

ا  تي   لك!أل َّن سأكع ؟!ذ وَّ  ا أبت م بهت ال   ؟! -

فقط نظر حيرك لسانه   مل يبح به؛ مل يستطع أناحلدار يف عقل عمار  لكهه هكذا ا تعل    

 وفرت  معة هاربة من عني مل َّ ! إىل مصدر الصدت  واتسعت عيدنه 

 ودال يف ن سه:   

ا!"فهذه يم نذ ي تو أ ه  تألاكت ا و   د    ا ألا ا
 
الهع  وقت   ر ع   َماألا  لِاذ ف   ت

ذ وأن أسمع       ألا !م   أن يمتها  ذا ع  ذ كم أت؟!اث    وم   ع  اصق  

ا."!    ة ث   ولن ع ند ست تيألا ن   ت  ا

******* 
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(16) 

 ُ ُ  يلٍ وِ ط   لٍ ل   د  ع  ب   وق 

 

سقطت األخبار  الصاعقة  وأثارت املشاعر  وهيجت القلدب  أتك  ا ت أن تتحط !  ث     

 صي اجلميع وترأَّ  عليا   ودال هل  خالد:

جية الطاغية، كلما أدرك أن َّنايته قد حانت، لذا اصربوا فال ُيسرتد ح  إال بدماء "كلما زادت  
 وتضحية، وال راية تعلو إال بعر  يسق.".

لكنَّ عماًرا مل يهتبه  ا تعلت يف رأسه وساوس عص ت به  فااجت مشاعر  املكتدمة  وأرَّ ت    

 ال يضان فيضانني!استحال ال يضان ملزال  فيف داع ذلك 

وحيرق   ذب الدمدع من مقلتيه  جيمشاعر  من جذورهاا جيتث وأصبحت العاص ة إعصاًر   

 وظلت الصرخات الصامتة تضرب يف رأسه.. ا صدداير  أن يمل رأسه بالتساؤالت اليت 

ا أن يجتمه ؟!.. كتر لي  عل  أبتا ا"   م تد يم ن؟!.. ألن ي 

اثم تتحألاج ن   ت ه  ألا ة س تلجت هللا!

هم   ونم  ع م  ذ لم يمد  ام بهت ي    ..  ذان ق    ن تح ب  ف كذ  برا ون بالذ نم  ثبم

 اَّ  ف  ذ فه  ستم   اا   ؟!"!

نظر إىل السماى وخرج هائًما غاضًبا  اجملهدن!  أيهما نظر وجد صدرتاا تظار له فيجري    

  دها  ث  جيدها سراب خيت ت!..

*** 
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  اطش وبات يظار له املاى  فيجري  د  مسرًعيف الصحراى  فحاربه الع أصبح  من تا    

 أياة فياا وال ماى!ال  لكهه جيد  صحراى جر اى

ه ولكهه يف الهااية يرى أنه سراب ال أقيقة فيه  وملا تهكذا أصبح أاله  ياي  يف خياال   

 أاول أن يبصر صدرتاا وجدها غابت عهه  فالقمر مل يأت بعد!

ب األرض  اجملهدن  حي ر يف األرض بال أس بال  لل ود  عمار يف مهتص  الساأة يضر   

وال ملل  فلعّلاا تظار خل  هذا السراب الذي يقدل له اضرب  ولكهه يهتات باحلقيقة 

 املؤملة.

يراها تسقط يف الرتاب  أنََّ صدرتاا ماى متتصه األرض  فيضرب ويعدو خل اا  وتذه     

 ل  ولكن هياات! ا عن أمباأًث ؛فأبعد  وهد جيري ..فأبعد ..أبعد

مر الهاار  لُّه وعمار ما مال يضرب  فمع الضربات خيرج غضبه الهابع من بر ان ثائر يف    

 فكر !رأسه حيرق 

ي علدا أي  تى خيرجه مما سقط فيه  أاولدا أن يطعمد   أاول اجلميع أن ةهعد  و   

 ولكن أنَّك لطري ُ سَر جهاأه أن يطري؟!

 ا به  ث  نظر إليه يف إ  اق  ديد وأد  ن سه حبزن:دال هل  خالد اتر د  خيرج م

"مؤَّة ت ك الق  ة كلتم  تي   كل  الط  ينذ أولدك الذين  تق ا ن  ال ير فأك تهم 

  و سهذي ا  ن  اللج نذ يا  تون اَّ   مع ع   وق 
ا
البِمَحنذ يا  تون قمفا  و ثألاق

ز قذ ث   يتم   الي ر ل  أن  م   ق   أن يألا  
 
ما  ت كت ك!ذ ولكنهم ث عر لهم ت

ولن لم تمد أا    مذ فيت اات لد ق  بهم مألاا ة القلين لشاا  ط ر م  ك   

مر كثيرة.. 
َ
 
 
م ا ٌ  فيه !ذ م  أسهس الق  ة كلتم  تذييل  امَس القرذ ثم ي ي ل  ن  ط
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اط مة الا  ذ وط مة ال ثتةذ وط مة اَّ عاا الق بألا!

 رذ تطهن من الخ مذ ف ك ن ط م   بهضه  ف   بهنذ و ل   ث ث   يألا  الي

اَّ   بال  م عذ أقسا  من اَّ   القي يي!أل ففي الغ   ذ أ واثل  تفألا من أا   ن  

 مألا ف  ذ فال يهلد ن بهع ذ فع يط ن 
 
  كن  ؤ  ذ ولكن   أم  له ذ و  ن   ت

ا
بحث

 ".ن  ط م     تمتها!

*** 

من  اكلدم  إذ برأسه وضَّحت له دبًسأأا يثه الشجية يهظر إىل عمار امل ض  هد يف ِخبيهما و   

 أمل علك أني غ لة  فصرخ:

 "اهلل أكرب.. وودُت ايطة!"!

 !خرجت الكلمات من القائد خالد باعثة األمل لألروا, امليتة   

من ال يضان والغرق  فقد أدَّلت الكلمة بر ان عمار اليائس إىل بر ان يتأجج  اأنقذ عماًر   

 وأد.دبل أن يثدر علك عدو  األ

سيهتق   الي ان الذي يف صدر  سيحرق  -أخرًيا-وجد عمار الثأر والقدة  عر بأنه    

 القاتلني  واإلعصار سريمت جبثثا  الع هة يف داع احمليط الذي ما مال  حير ه الزلزال.

 ويهتظرون.. خدفاجلميع يف ذهدل ال يدرون عن ماذا يتحد   يهظرون إىل القائد يف    

عظيم!.. دائًما ما يرينا احللول اليسيطة عندما نيأس مما يف أيادينا، إن األزمات "سيحان اهلل ال
والشدائد خلقها اهلل رحم الَفرَج يا عمهار، ومن كربتك قد أدركُت كيف سنحق  النصر، 

 واحلصن املنيع الذي ال نستطيع الوصول إليه سنكرتقه عرب األرحمل!"!
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يهة الرأس حمصهة فمد؛ "كيف هذا؟!"كل يسأل: التعج !  ال ماٌتَغْمعلت يف اجلد َغ   

 بري عليه أسطدل  ط املديهة  حييط املديهة سدٌرأعلك  رجة  ومرا  جالس يف دصر وْس علك

باا أدالت ثالثدن أل  جهدي حيمدن   من املدافع اليت تقص  علك بعد مئات األمتار!

 املديهة والسدر  مها  من يق  علك األبراج يقهص من يقرتب.

االَّاهات    سدرها عبارة عن مدافع يف  لوالهاأية األخرى من املديهة تطل علك الهار   

 !اساا  ال س يهة خترج وال تأتت إال بعل  مسبقال يهام أرَّ

 :تساىل عمار يف صدت ال يكا  يسمعه أأدو

 "ك م لل  أن نفه ؟!ذ  بم  ال س  ة ال ث تة من تحد ا ر ولكلل  باألا!".

 جبا  ودال:فأناك القائد تع

 "سنأتيهم من حتتهم كما قلُت، واآلن أريد فالنًا وفالنًا وفالنًا؛ لنعد ايطة بإتقان".

مسَّك بعض الرجال ممن يثق با  حتسًبا ألي خيانة  وال أأد ي ا   و ان عمار من بني 

 املعدو ين!

 عهدما  خل الرجال الغرفة واجتمعدا مع القائد أمره  أن جيلسدا ث  دال:

ايناد ، ولكنهها ستصل إىل أسفل املدينة كلها، أنصتوا وصفوا أذهانكم، سننش    "سنحفر
 كتييتي، كل واحدة من ألف..

أمها األلف األوىل فسيحفرون ايند  كما أهلمين عمار، سيتكذون من قلعة حصن شالدير  
القنابل، مقرًا هلم، عفرون منها ايناد  إىل أن يصلوا إىل العاصمة، ويفجرون من حتتها 

 فنجعل عالَيها ساِفَلها..
أريد عشرة مواضع حتت املدينة، كل مائة عفرون واحًدا بالتناوب بينهم، ومعكم روال احلصن 



264 
 

 للحماية..
أهم  ايناد  ذلك الذي يعلول املطار؛ لكي ال ينقضوا على أبرياء، ولكي تسق. معه دفاعاهم 

 ضد الطائرات..

على شاط  النهر، وأر  أمهر الروال يف السياحة وأطوهلم  أما األلف األخر  سنذهب وفيم
نفًسا، ستكون عمليتهم األصعب، ولكنها ستكشف لنا ثغرة للطائرات الل منلكها من ظهر 

 املدينة..
 بعد االنفجار، تنهار كل دفاعات املدينة..

كم وأهلكم يف النهاية، استعينوا باهلل، سنتحرك اليوم مع الليل، تذكروا وطنكم، ضحوا لدين
وأصحابكم، تذكروا أنكم من بدأمت معنا، ومنكم من كان أبول من قادة احلركة، ومات دوَّنا 
رافع الرأس، فحققوا هلم آماهلم، وال تظنوا أن من مات منهم واعاًل روحه أزهد ما يقدمه 
من للوطن أمح  أو جمنون؛ فأولئك الذين وقفوا أمام الطغيان، حاملي أرواحهم على أُكفِّهم 

أول حلظة يشعرون فيها باحلرية املطلقة، باعوا عمرهم كله من أول نقطة توقف عندها معىن 
الزمن، هي قمة القوة وأمسى معاين احلرية، فقد باعوا بقية عمرهم من أولها، هسالء هم 

 األبطال حقا".

 خرجدا إىل بادت اجلهد  ودال:

تكون اجملموعة األوىل مقرهها عند قلعة كريا "يا أيها الناس.. سنكتار جمموعتي من املقاتلي، وس
 وقائدها عمهار، وهذا كتاب خمتوم لروال احلصن، حتركوا يف الليل وسيكربكم خطتكم".

 "ماذا؟! عمهار!"
 نظر عمار إىل القائد يف تعج  ملا مسع امسه و ارت األفكار من جديد..
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ألا  يح و  أن يم ك "ن   ذه اوق  ؟!.. ك م؟!أل كيل  لعس مع ذ    ن  أ ر أ 

ِ أثألا يته ق ب  ن  أ  أم ذ ولكن   س    لالككرار!".
 بأ  

ألنه أعل  بعمار  يعل  أن بداخله طادة عظيمة وإن تر ه  ؛د القائد خالد فعل ذلكعمََّت   

 لدساوسه رمبا ستقضت عليه  يعل  أنه رجل أيهما ُوضع وفَّك وبذلك أنقذ  من  ل أفكار لديه.

  لمته..أ مل القائد    

 "أما األلف الثانية قاعدتكم عند النهر، استعدوا للتدريب، وأنا من سيشرف على التدرييات".

أاول عمار أن خيتاره  بددة  فاختار مائة ممن يثق با   وجعل  ل واأد مها  خيتار    

 وبذلك مجع أ ثر الهاس ثقة يف رأيه  ألن امطة ال بد أن تبقك سرية.  عشرة ممن يثق با 

رك عمار وجممدعته مع بدايات الليل  وملا دطعدا نص  املسافة أخذوا برهة للراأة  حت

 جلس عمار أخرج صديقة اجلديد ودلمه..

ذا ولرمر يتعاطف معي، مل يبدا بدًرا   ذا اليوم خيَبين أ ن اليأ   هو اهيفاية، وأ ن  "تأ ملةا السامء  معاميت فا 

 العاشرني ال سعي  دلراهئق!..

هالاًل يدل عىل أ ني الرضبة ال بد أ ن تأ يت وتر ع   يفخ  ما هو مجي  الشلك، يرول بشلكه أ ن ِضبة لكنيه بدا 

 الردر يل قد أ عيته معي، أ و رمبا  ننة ذا!..

ما زلةا أ فكر   ميان   يف ت وة،   ال م  الوحيد اِي كنة أ تعل؟ به   حيايت، النفس اِي خيرج 

 .حاماًل معه حرارة الرلب، لكن.

ىل أ ,ن!، ما زلةا أ سرط  ماذا أ قولو!، لرد سرط اصب  اِي تعليرةا به، فهوية ا ىل ما ال قعر ل، ال أ مري ا 

 وأ سرط ا ىل ما ال هناية، فرط  الم..

ورمغ ذا، تبدو يل   ال عىل صورهتا،   النجوم الساطعة، حفال النجوم محال ميان، مامئًا ما تنري يل ال ري؟، 

ن  نة بعي ال أ هنا معي   يفخ  وقة وحني، ال تغيب..حىت وا   دة عن يدي ا 

أ ٍه من ال مل!، مك  نة تبدو يل   ال زهار البيضاء النرية الساحبة عىل اصشائه اخلرضاء   ال ري؟، يف يشء 

 مجي  أ راها فيه..
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 وع..اي حرسيت!، اي لًرايخ املكتوم خلف و يي الصامد اِي لو مشف أ حد  رسه، ل غرقه فيضان ادلم

 ه  يف ذا ا ال تبدمو!، أ م ه  ما زالة هناكو

,خ  عىل ما   رأ يس من توف وأ منيَة". تَعب وحيد خائف، فكن معي، وأ ع   اي رب، أ ان ما

  ت  عمار الكلمة  فقاطعه الصدت من خل ه  أنه يسمعه:   

 ال تفقد األمل. -

 :يف صدر  اوأخ ا  حمبدًس اأجابه يف يأسه الذي عا ا   ثرًي   

 عيداهلل!، وكيف ال أفقدل؟! -
 أتظن أنه اهلل  ذل عيًدا وعل رواءل فيه؟! -
 ال، لكن احلزن يغلينا. -
يا صاحيب.. أمل تقرأ يف يوم عن فىت ُأخَذ من أهله وبات عيًدا، فمظلوًما، فسجيًنا، فربيًئا،  -

 مجيلن؟ فملًكا، بل ويف رعه ضوء يأ  إىل عي أظلمت، فق. حينما قال أبول: فصربن 
 بلى قرأُت، وظين يف ريب خري. -

 :وضع عبداهلل يد  علك  ت ه وابتس   ودال   

 كن مع اهلل وال تيايل.  -

دلبه  أعطا  خمدر  الذي يسكن جروأه  الكلماتأراأت ابتس  عمار براأة عجيبة!؛    

 ا بقضاى اهلل. لما ا تعلت  ترتيبه لقصة سيدنا يدس  فيه أمل ورًض

*** 

 سريه  بعدما اسرتاأدا  عيوا الهار ث  ما لبثدا أتك وصلدا إىل احلصن. أ ملدا   

دال عمار للجهد  أن يدخلدا مت ردني من باب القلعة امل ت  مائة مبائة أتك ال يرى    
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  فياج  عليا   ث  فتحت أامية اجليش هل  الباب  االعدو ممحاه  فيعرف أن ههاك مدً 

 با  وأعطده  املاى والطعام.و خلدا إىل ههاك آمهني  رأبدا 

 طل  عمار دائد احلامية فجاى ..   

 نعم أنا القائد حممد. -
 أهال بك، هذا كتاب من القائد خالد. -

 .أرا  عمار الكتاب الذي صكه القائد  ودرأ  حممد

 حسًنا أخي، ننتظر التعليمات. -
 شددوا احلراسة اليوم؛ لعل الطاغية رآنا. -
 إن شاء اهلل. -

أو يرى إليه لعلا  يهسدن مصائ  الدهر     اجلميع بعدها للهدم الذي  اندا حباجةذه   

 .أأده  ألًما مجياًل

*** 

عهد ال جر استيقظ اجلميع للصالة  وبعدها عا  الهاس إىل أما ها   مها  من أخذ مكان    

 من الراأة. اصاأبه يف احلراسة  ومها  من ذه  يهال دسًط

 ان ال بدَّ هل  أن يبدؤوا العمل.بعدما طلعت الشمس      

طل  عمار من الهاس أن َّتمع واستعار لسان القائد خالد ليخط  فيا    ان يف دلبه    

 استعان باهلل وبدأ:لكهَّه بعض الرهبة  
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"أيها اجلند الصادقون، إمنا أنتم هنا أحياء، ألن لكل واحد منا من ضحى له صدي  مات، أو 
سر تعاديه قرون الشيطان!، قد دافعوا عن تلك اجلنة الل قد أن يرقد هناك يف غياهب األ

 أنزهلا اهلل يف أرضه لتكون شاهدة على حسن خلقه إىل يوم الدين..
قد ظنه الشيطان األكرب أنكم ويناء هابون احلرب وختشون األسر، فأخذ يضرب يف أرضكم، 

ىت قلتم بالعزم كلمتكم، ويستحيي نساءكم، ظنه أنه ال راد حلكمه، وال رادع لضربه!، ح
وأشعلتم باإلقدام ثورتكم معلني أن الدنيا هذل ال ريا فيها إال حياة كرمية، فال فاف موتًا وال 

 أسرًا، بل َّنو  املوت الذي كان ُسلهًما إىل ونة أعدها اهلل للصابرين املتقي..
، أقدام الطغاة املعتدين زلزلوا األرحمل من حتتفكونوا على العهد ثابتي، وإىل النصر ذاهيي، 

حركوا الزلزال الذي يف صدوركم، أثريوا الربكان الذي كتمتمول طوياًل يف قلوبكم، استعدوا 
 لتشعلوا أرضه نارًا ال تنطف  أبدا!..

قولوا له: "قد قِدمنا إليك ثائرين، كعاصفة الشتاء الل ال تردها حصون األرحمل، أتت لتجتك 
 أشجار األرحمل!"..  رأسك من وسدك، كما حتك الريح

 فاستعينوا باهلل وكونوا ثابتي..
خطتنا هي حفر ايناد  حىت نصل إىل أرحمل العدو، فنفجرها من حتتهم لتكون زلزااًل، يسر   

 كل ما يف قلوهبم من حياة..

عشر خناد  يف قلب مدينتهم، وأ ها ما كان أسفل مطارهم، خذوا مواقعكم لنيدأ يف 
 العمل!".

*** 
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ر بدأ عمار يتذ ر الطُُّردات بكل ما استطاع من ُجاٍد؛ أتك يرسو  خطودط احل ور    دبل احل    

يف األما ن اليت يريدوناا؛ َّهًبا إلصابة الهواس  وبعود جاود  واق اسوتطاع عموار أن يرسو         

 امطدط اليت سدف يسريون علياا يف احل ر.

ث    وأ وات احل ر الصي االستعانة باهلل ث  سالأا  واأد مكانه.. ث  بعد ذلك أخذ  ل   

 درروا أن يكدن العمق ثالثة أمتار حتت األرض.

دسمدا  ل مائة إىل أربع جممدعات يتهاوبدن احل ر  ل ست ساعات  البعض حي ر    

 لتهري الطريق ث  يتبا لدن  الكل يتعاون علك العمل. اواآلخر حيمل مصابيًح

*** 

 ا..أول أيام احل ر   ت  عمار جمدً مع ددوم ليل    

ليك   ن كنة لن ت لعني عىل ما أ كتب!-"أ كتب ا  ، اليوم بدأ ان وأ ان ما زلةا أ س تعني بن رتك،   يف ِضبة -وا 

، سأ عوم  رُّ قويت، أ مسع صوتك  اصاين يرول يل" "عاد ولوطن"، فأ ِضب بروة هت  ال رض ال أ يفُّ وال أ م ُّ عندما خت 

 ".!ولوطن وسأ ثأ ر، سأ نترق من هاالء همام لكف, ذا

فقد أناد العمق وتقدمدا خارج  ا؛ملحدًظ ايف األسبدع الثالث من احل ر  أققدا تقدًم   

احلصن  اهلمة  انت عالية  أ روا ما يقارب املائة مرت  واستمر احل ر مدة  سة أ ار 

 ! املة أتك وصلدا إىل سدر العاصمة  وههاك دابلتا  العقبة احلقيقية

أعياه   درروا أن يتعمقدا أس ل مهه أتك ال يشعر  اجلدران عميقة يف األرض مما ت ان   

 أأد بالطرق.

فأخذوا راأة من العمل وجلسدا يف ذلك امهدق الطديل الذي أ رو  ههاك علك أضداى    

 املصابيح امافتة  واهلداى القليل.
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 ث  حتدثدا دلياًل.. فسأل عمار:   

 هل ألحد منكم حييب فقدل؟ -
 أنا. -

ذلك الشاب الصغري الذي مل يكد يصل إىل العشرين  ورغ  ذلك  ..يلأجاب ال تك إمساع   

  وعزةته  ديدة يعمل جبد ال يكل وال ةل  تدور أدل وجاه ا ائًم اه راضًيا ان وج

 األبيض هالة  أنه البدر ليلة التمام.

 ماذا ور  لك يا إمساعيل؟ -
عين وقاما حبميا  من أولئك فقدُت أخَويه يف ليلة  واحدة، كنُت أصغرهم سًنا، فدافعا  -

اجلنود الذين دخلوا علينا الييت وقاال يل: "اهرب من الياب ايلفي"، ووقفا يدافعان حىت 
 رأيتهما و ا ميوتان قيل أن أهرب، كنت صغريًا حينها.

 ان علك وجه امساعيل وهد يقص عليا  احلا   ابتسامة  وإن  انت أزيهة  ديدة    

   وأ مل دائاًل:األمل!

لوهح يل أخي األكرب بيدل الل امحرت من الدماء حىت أوري، فجريت ال أدري إىل أين يف  -
 هلع.

 غفر اهلل هلما ورمحهما يا إمساعيل. -
 هاله أنشد لنا أحدكم شيًئا يُريح القلب. -

 فقال إمساعيل يف أ ب:   

 سأنشد لكم. -
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 ر  ك  ذ   امَّ ل  
 
 ..م  هِ دِ ع   بُ يِف  يِت بَّ حِ ُت أ

 
 ت  اك  و   ،وِع مُ دُ  فرَّت   

 
 ُت ت  ب  أ

 
ُّ أ  اما ل

 
 
 
ِ ح  ض  أ  اه  ريِ سِ م   ولِ طُ  د  ع  ي ب  د ِ ـخ  ـ ب

 
    ع  ا ال  ه  لُ تُ ق  ي   د   اك  ييِن َ  و   ،ق  شِ  

 
ِ  ر  كُّ ذ  اِلَّ  نَّ إِ   ،ب  ذ ِ ع  يِب مُ بِ ح  ل  ل

 
ُ ُل ي  ق  ع  ال  و    َ  ُخ يِف رص   ام  د  ُمع   اٍب ذ   

 
ِ نُ اك   ِ ر   ت  يٍل ال  ل  وا ب ِ ادِ و  س  ى ب  ه
 

ِ سا م  ش      و  هُ  ن  إِ  ب  ل  ق  ال   ريُ ا تُن
 
 !ام  ل  ظ  أ

 
ِ  م  يبِهِ حِ ـوت  ن  أنَّ ص  ك  و    ةٍ و  ل  تِ ب
 

 ام  نَّ ر  ت   احِ ب   الصَّ يِف  ايدا عِ س   اريا ط   
 

 ؛ةا ل  ةِ ُعم  ين  مِ وِح ايَّ الرُّ  ن  وا مِ لُ ع  ج  
 

ُ ش  ي   ي  ـك      ام  لَّ وُن السُ كُ ي   ؛اوتا وا م  رت 
 

 رِ اِن و  ن  جِ ـال   و  حن   
ِ ق  ف   ،م  ابِهِ ح  صِ ٍة ب

 
َ  كُ ي  و     ام  رَّ ك  اك  مُ ن  ُم هُ هُ يشُ وُن 

 
ِ ر  و   ين ِ إِ  ِ س  وِن ل  ك  ال   ب   ..ٍح ادِ م  ُت ب

 
 !ام  لُّ ك  ال  ت  و  الط ِ  م  م  قِ غ  ال  لُ ب  ت   ن  ل   

 
ِ وِق نَّ ش  كِ ل     ل

 ب  هِ ل  ةِ مُ بَّ حِ أل  
 

  ِ َِ ش  م  ل  ك  ب  ف   ،يرِ ا
 
 ام  اسِ ُم ب  ظِ ن  يُت أ

 
  بكدا حبردة  ديدة مل ي علدها ا  مل يكد يكمل األبيات أتك بكدا مجيًعاًب ان صدته عذ    

 من دبل!

 دال عمار وهد يبكت:   

 هلل َدر ك يا إمساعيل؛ ذكهرتَنا بأحيتنا الذين غابوا عنا.  -
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 بالطادة والرغبة يف الثأر. ابللت  مدعا  الصا دة أرض امهدق و حهتا  جمدً   

 أر ف عمار:

 لنتغلب على ذلك العائ ...". "هيا نكمل 

*** 

 أ روا من حتته وأ ملدا علك ذلك أتك انتادا.   

أتك عيوا السدر  أمتدا مهه عشرة ت ريعات وتدمعدا يف أغل    اماًلأخذ احل ر  اًرا    

أما ن العاصمة  وعلمدا أنا  درب املطار بسب  الضجة اليت  انت تسمع من أر ة 

 ل يف مداضع احل ر وانتادا بعد تسعة أ ار.الطائرات  ث  وضعدا القهاب

 وملا عا وا إىل احلصن  وانتادا من مامتا  ود  عمار خيط  يف اجلهد :   

"الكل  تعب يف هذا العمل، ولكن أَّنينال بالعزم واجلد، بالكفاح والرغية يف االنتقام، تعاونا 
 وع..وتعينا ووعلنا حلظة النصر ُنصب أعيننا، فكانت هون علينا كل و 

 سيكون القائد خالد سعيًدا هبذا العمل الذي كان ساحة من ساحات اجلهاد".

ختلل العمل مدت البعض  فل  يكن الطاغية يك  عن إرسال جهد    د احلصن يف    

 مهاو ات لعلمه أهميتاا  ولكهه مل يستطع إرسال طائرة بسب  مدافعا  الكثرية.

يف الليل يغدرون  لكهَّا  جيدون صقدًرا علك  انت مهاو ات يف أودات خمتل ة  تارة    

السدر أامية لألبطال  تهقض علك فريستاا فتلتاماا  وتارة يف وضح الهاار فيجدون ليدثا 

 تزأر يف وجه ال ريسة فتسكتاا  فال جيدون للدخدل سبيل.

*** 
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 عا  عمار إىل القاعدة خيي القائد بتمام املامة ويأخذ األمر الهاائت مهه.   

 وها دد عا  القائد خالد من الهار  معه األبطال ودد أمتدا التدري .   

 راك ودال:ود  القائد بني اجلميع  يعلن امطة واملدعد  و ي  سيكدن احِل   

"يا معشر اجلنود.. اآلن وقت احلصاد، اآلن تكلل سنوات الكفاح لتيقى شاهدة على موت 
 الطغيان أمام الشعوب..
اجلنة، سنلقيهم اآلن يف ووف النار، إىل اجلحيم الذي ُخلقوا سينتهي عهد الشياطي ب

 ألوله!..
اآلن كل موتور سيثأر، كل ورح سيندمل، الليل الذي طال وطال مانًعا شرو  احلرية عنها 
سينجلي، الزهرة الل رواها شهداء األمس، ربيعها اليوم، سيفوح عطرها، ويكون رمزًا دائًما 

 ية بالعيش الذي سليول..للنضال و للكفاح و للمطال
اآلن يا مراد، ستذو  مرارَة املوت، وستعلم أنه لكل يوم َّناية، وأنه الظلم عاقيته اهلالك الذي 

 ال يرحم!..
اآلن يا أبطال نضع اللمسات األخرية فو  لوحتنا الل ُرمست بالدماء والتضحيات، اآلن آخر 

 .. فإىل النصر، أو املوت!".صورة يف اللوحة الل ستيقى خالدة على مر العصور!
 

 بََّر اجلميع وتعالت اهلتافات احلماسية  أصبح الصدت رائًعا  أنَّه طرق الطبدل  تطرب    

 اآلذان هلذ  اهلتافات  إىل القتال  إىل الهصر.

 

 مجع دلة  ما  اندا أول مرة ودال ت صيالت امطة واألوامر:   
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سيتحرك وناح عمهار، عشرة خناد ، يف كل "يف متام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل 
خند  مائة قنيلة يف صندو   به فتيل طويل ينتظر االشتعال، ولكنه مبنتصف الطري  بي السور 

 واحلصن، لذا ستدخل مجاعة تشعله وخترج، عندها ستسق. املدينة معلنة بداية احلرية!.. 
ل واحد منهم قنيلة كيرية  تُوضع يف نفس الوقت تنطل  جمموعتنا املدربة على السياحة ومع ك

أسفل السور يف مقر املدافع ناحية اليحر، يرب. فيها فتيل معل  على ودران السور، وتشعلول 
 حبذر؛ فاجلنود هناك ال ينامون..

 وس. كل ذلك، سيكون اجلنود واقفون يف الغابات خمتيئون يف احلصن..
ول، خترت  املدينة من ناحية اليحر، الطائرات ستحل  يف الواحدة والنصف عند االنفجار األ

 من حيك ال عتسيون!..
 القصف سيستمر، ستكون الطائرات واالنفجارات أحدثت خلاًل شديًدا يف صفوفهم.

 عندها ستضرب املدافع بكل ما أوتيت من قوة، واجلنود ستقتحم خلفها.
يكون النصر  كل واحد يف مكانه، سنيدأ الليلة العمل، عد يا عمار جلندك، ورتيهم حىت

 .حليفنا إن شاء اهلل!"

 وأن يسألدا اهلل الهصر.  وأوصاه  بالصالة دبل احلر ة   

  ان خطابه  اأًها للقلدب رافًعا للام   تذ ر عمار أأبابه ورفع وجاه إىل السماى دائال:   

"ع  م  أ  ن ه س ك نذ لان ي  أبي ستاألا  الز ألاة  م    الط  ألاة بهتم  سيطد ن  

م  مه   القل ن من ع  اَّ   ِ
 
 ينذ لان ي  أمي ستاألا  ام ك كل  ق ر ال طنذ سه 

ااتيتذ فتغألا  ط   ه مه لة ك  ة الق  ة!..

لان ي  أمين ع  شاا  كم  أ   ذ  م   ستك ن وق   الليران ك يهمذ فكرقت  وثك ن  

اسال  م تمهة ب َّاهت من ف   ال م  !..
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س ا  كلِد ث ة لكرو  و و هذ أو  لان ي  يم ن ستتحيق  ك تكذ وس ه   ال طن

ام تة فت ت م  وثك كل   فحة ال م  ".

ا***

حترك بعدها إىل القلعة ليبدؤوا ته يذ امطة  حترك عمار ومعه آمال وأأالم وظل ي كر يف    

 طريقه.

"القي ية  اقما  مؤَّةذ والقألا  مهم  ع ند فها ق س ةذ و ام أن اللقظة الق سمة 

 د  أواكدذ ل  أن ع  شاا 
 
ن  القل ي  يهك ذ ال ت  لم يظهألاذ ولكن       يم ن ساك

 فيت      ق عا!". -مايرة لة   بهالمت -لة  اللمألا"ذ  ن  اللج   لتي   ة : "امِنا

 صل عمار وأخذ يشر, للجهد امطة  أتك فا  الكل  ور  وأصبح الكلُّ متحمس.و   

  :عهدما جاىت الساعة العا رة دال عمار للجهد    

مجعوا إىل الصالة.. اآلن ستعلو ثورتنا، ستنمو زهرتنا، سينكشف ليل الطغاة الذي أعيانا، "ا
طهروا قلوبكم، قو وا إميانكم، اوعلوا غايتكم رأس الطغيان، فال هابوا املوت، اشكروا اهلل على 
 ما هداكم، واستعينوا به على ما أصابكم، اآلن صالة هلل وتضرع، اسألول النصر واإلخالص".

 وصلك  ل واأد مها  و عا اهلل مبا يف دلبه.   

وبقية ا انتص  الليل يف الساعة الثانية عشرة.. أمر عمار جممدعة امهدق بالتحرك  عهدم   

 اجلهد بالتأه .

يف تلك اللحظات اأتضن  ل رجل أخا  يف و  وطمأنه   ان الكل مبتسًما يشعر بال خر    

 ها ق. رغ  الرهبة  ث  حترك الرجال إىل ام
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القرآن وأخذ يدعد اهلل  ث  صلك وأد  من  درأ ما تيسر له خل عمار مكان القيا ة     

   سأل اهلل الهصر يف هذ  املددعة.وابتال طدياًل

ر عمار عبداهلل  تى يف مكانه  أم  ان  ل عهدما جاىت الساعة الداأدة وادرتب املدعد..   

خارج احلصن وأماما   -أس  امطة-د  ك عبداهلل ومعه اجلهأن يسري باجلهد   حتر

 املدافع.

*** 

 ..ويف الداأدة والهص  اجلميع  ان اجلميع يف تردٍُّ    

 :صرخ اجلهد  يف خدف   

!"!  "إَّنا طائرات العدوِّ

تقص  احلصن  ولكن امطة  انت أني غ لة تقص  يف األرض  وأخذت  جاىت علك   

الطائرات أتك أسقطت بعضاا   تضرب يف تضع يف احلسبان ذلك  فبدأت املدافع مستعدة

 والقهابل أخطأت وسقطت علك األراضت ال علك القلعة..

ُط الطائرات  أصبحت األصدات صاخبة .. اجلهد  تضرب  املدافع ُتسِق!أدثت ىخيانٌة أخر

ما بني  وي الطائرات وصراخ اجلهد  وا تعال البها ق  العدو أسقط  مدخل امها ق بالقهابل 

 ك من فياا!   فسدت عل

 ههاك سقطدا  وطائرات العدو ت رُّ  أسقط اجلهد مهاا اثهتني. دتكأول امل   

 تكا  تكدن الثانية!
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لدغدا من جحر اميانة  انت متأخرة مل تدر بكل   تى  ودد  اندا مستعدين هلا  فلن ُي   

 مرتني.

ويف املطار  ويف أما ن  يف خض  املعر ة الدادعة  أ ردت نار احلق يف العاصمة  جدار القصر   

 .اجلهد   وها دد ساى ليل القاتلنيَّمع 

ثار الي ان من حتت األرض  فاا هت القهابل دد ان جرت تهري دلدب ددم  وحترق    

 أجسا  آخرين  و املديهة تسقط.

بالتكبري  أتت طائرات اجليش من ناأية  مديهة الظل  تهاار  واجلهد  تصيح ها هت   

ث  تقدمت املدافع وضربت األسدار ة  فأسقطت  ل من  ان علك األسدار  دمالبحر ومن املق

 أتك أخذت تسقط  التكبريات تعلد ال طائرات للعدو بعد اليدم.

األسدار يف صدوره   ها هت احلصدن تهكسر واملديهة أصبحت جزًىا من الي ان الذي    

حات  ثرية بعدما معمدا أنه فأصبح يف السدر فت ضربة رجل واأد  املدافع  اتتهاار!  ضرب

 كسر  املباغتة  انت العهصر األددى!السدر الذي ال ُي

*** 

 "اآلن!".
اهلائجة  انطلق   وعلت بعدها أمداج احلق "اهلل أكرب"صرخ عمار يف اجلهد   علت    

 ..!ال حمالة  الكل يارول  د املديهة  ولكن دابلا  فخ  ديد الهصر آٍت اجلميع معلها أن

العدو دد أأاط با  من اجلانبني  وضعدا مدافع خل  األسدار يف املديهة   أن اوجدو   

طائرات تقص ا    القص  علك األبطال دد ا تد  انسحبدا إىل مدادعا   وتقدمت املدافع..
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ال ومدافع العدو دبل أسدار املديهة  حتيط با   البعض تقاقر للخل   و ثري من األبط

وطار جبهاأني  د مدافعا  ي جرها  مل يكن ذلك  ت رايتهتقدمدا  بل والبعض أخذ املد

  ..  ولكها   اندا أبطالاجهدًن

 القائد خالد..   افحدا أتك وصل املد  من مات الكثريون!   

واملدافع حتر ت  خسر األبطال لكها  خسروا أ ثر     الطائرات وصلت أخرًيا وضربت   

من جدان  املدافع  أ مل  ات دد  مروا جانًبوالطائرا ؛ فمدافع األبطالتكدنت ههاك ثغرة

 اجلهد  طريقا   اجليش بأ مله حترك واخرتق السدر و خل العاصمة.

مل ةض الكثري أتك وصل اجلهد  إىل أرض املديهة رافعني رايات املدت فال را ع هل  إال    

 أن ي هدا هها أو يهتصروا.

 صدب القصر مبا رة. اندا ال يضربدن إال من محل سالًأا  وحتر دا    

ص أ ثر  هها رجل رفع راية ال داى وفتح دت  ههاك  ابان يتهافسان علك من يقِهتل وَمَد   

القهبلة لكنَّ و  !صاصاتالُقهبلة يف صدر  ودذف ن سه بني مائة جهدي أتك اخرتدته الر

 أفهت أ ثره .

 ربدا وفروا.وها ه  البقية  خلدا دي الشيطان  جهد   دد ه  رتاملالأ  ُسطِّ   

سدا ئها ه  املتجيون يف األمس  أصبحدا ي رون  ما ي ر الدأش من الليث املهطلق  دد ي   

 أن جيدوا الهصر.

دد انتصرت الثدرة  وانقشع الليل  أ ردت مشس احلقيقة بعدما مهعاا الغي  .. اآلن   

 ..!طدياًل
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من براثن  الهسر  ال  ها هد املتعجرف مرا  ومعه جا دن حماصران   أر ال خال  له   

 ..!خال  هلما من املدت

 "استسلما اآلن".

*** 

ذلك امائن الذي سل   (؛سامل)يف هذ  األثهاى أخذ عمار يبحث طدياًل بني األسرى علك    

مهه  ل  تى   انت رغبته يف الثأر مهه ت دق أي  خص آخر ماما  ان  فقد خدعه بتصهع 

 ه  ث  وجد ..مه ااهلداية  ودد دتل صديقه انتقاًم

ههاك مكبل األيا ي  مطأطئ الرأس  حيمل فدق رأسه خزيه  ويف دلبه أزنه  يعل  أنه ال 

 خال  له من املدت.

ذه  عمار  د سامل  ونظر إليه نظرة فياا من الكر  ما فياا  حترك عمار  د  يف هدوى    

 بالغ  ث  دام بقتله  دتله بيديه غري نا ٍم  ما دتل هد  ل أأبابه.

 بعد ذلك دال يف ن سه:   

"قت ت  أن  كم  قت  أمينذ س  د  مل   وث ذ ولكن ات ن بين  وق س  د مي  ة تت ي  

الألا   ة متافهة كن وطنه  ن  س    ل  ا ه  ث    هت  لة  ال م   تزاألا  بهألاسه  

ولي   أث  به  و   ة  به ذ س كريح بهتم  ع ند ث   ه  مث بألاة من أا  هللا وال طنذ 

 وق ك اد كل  اَّكألا والخ  نةذ ب كد التن   وا تق   والتين وال طنذ  كذا وبين 

    د  وق ط  ألاة وأ ألا  ف ستة!".

*** 
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ث  عا  عمار إىل اجملمدعة  ومت إعدا  مهصة اإلعدام  القاضت هد الثدرة  وها هت الشمس    

 دد أ ردت لتبقك  اهدة علك حمارده  والسياف  ان أروا, الشاداى.

 مرا  علك املهصة وود  أمامه خالد ودال: ُوضع   

"ها أنَت ذليلن ذلة كلب بال مأو ؛ قد واءك املوعد الذي كنَت هاب، ال حياة لك بعد 
 اليوم، اآلن تعلو كلمات احل  وأناشيد االنتصار!".

املشاد فيه   اى ملا يف صدر عمار من جرا,  تذ ر يف تلك اللحظات أديث والد  عن  ن ا   

 عا ى  عًبا ودال:غباى من 

"بالفعل أمح  من عاد  شعًيا!؛ فالشعب ال ميلك إال وطًنا سيموت من أوله، وسيولد معه 
أعدمت اجلسد، فال ميكن أن تعدم الروح، وال  -حىت-ويل وديد يكمل مسرية النضال، فلو 

 ميكنك أن تستأصل احلب!".
 "نار".. قاهلا القائد خالد..

  امدنة   ما  تأ ل جاه  يف أطباا من الهاس  لتدل وأخذت الرصاصات تأ ل يف حل   

 علك أنه سيكدن جزًىا من ودد ها يف الدار األخرى.

ث  ود  أمام مرا  وجا دن وظل يذ رهما باملاضت الع ن وأياتاما القذرة  رييانة مرا      

 وخبث جا دن.

عميل  ولتكدن  ث  أمر بقطع رأسياما وتعليقاا يف وسط العاصمة لتكدن عظة لكل خائن   

 دصاصا للملك الييى ولكل رو, دد ماتت.

 وُأعدم معه  ل امدنة.   
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 وانتصرت الثدرة  وت تحت الزهرة  وعا  الدطن  وها هد عمار ذا عائد باملار.   

 وا تعل رأس عمار فكًرا مرة أخرى..   

َكْت   وطلا 
َ
ألا  يم ن  ل   م تد أ  نجد من اليمم؟ذ    ي  تألا  أ

 
وفيت    "   ي  ت

   ألَا؟!".

 

  واإلجابة اأسئلة  ارت يف رأسه  وأصبحت  املطردة اليت ال ترأ   تضرب بشدة تريد جداًب

 عهاا غائبة.

 ودال آمال خائ ا:

"سأك       ع   شاا  له  ن  اَّتيلة بي ي  أم !ذ أو ثزن  فين   يمتها ل  بخألاوج 

  وي  لته ن مهه  اي   اله ايين!".

******* 
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(11) 

  اءٍ ـج  ر  و   ةٍ اب  ـه  م   ي  ب 

 

 من جديد  وأ رك اجلميع ديمتاا وأهميتاا  علمدا أناا  مثل أي  تى ال عا ت احلرية   

 بد أن تشرتيه بثمن  فباعدا أرواأا  ليشرتوا أرضا  فما ُسلَ  بالقدة ال ُيسرت  إال بالقدة.

م بعد أول حلظة من حلظات احلرية  تهاسدا اآلالدما مت الهصر  فر, اجلميع بذلك ووبع   

 من حلظات الثأر اليت فياا أياة.

ُسلبت اليت  إىل أصحاباا  األرض رضاألوعا ت  رَّن فَم رمات  وف نمات من اجلهد  م   

فياا بعد عهاى طديل علك  ل   تى  جيش التحرير   سيطرمن مداطهياا بال سا  والظل 

 وأروب داسية.

د  لريوا ما ا تهز  مرا  وأا يته من أمدال  خلأعدم القا ة  لا   ث  وها هد أسقط القصر و   

 وها ألصحاباا..عا فأالثروات الكثرية اليت سرداا جهد     مهادبة  فدجدوا

ها هت اآلن تعد  إىل أهلاا ليعم روا د أهل البال  مهاا دط   ستيماليني من األمدال  ومل    

 ر  الطغاة.بلَده  الذي  مَّ

  ث  أرسل فعا وا هصر ثري من املااجرين أخبار ال رت األخبار يف  ل البال   وعل انتش   

 أهالت الشمال مبار تا  وفرأدا بذلك  ثرًيا  وفر أمراؤه  بعدما سقط القصر.

  ل من ُهج ر من مديهته دد عا  إلياا  ودال ألصحابه:   
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يوود فيها رائحة الطفولة "إن الوطن على ورحه ييقى للنفس أكثر راحة من ألف غربة ال 
 وذكريات األحية، ييقى الوطن هو الوطن وإن كان مطعونًا أو طاعًنا".

دد بها  الطاغية   لما انطلق  د  رافعني أعالم احلرية   اسرين  ل ديناملداألبطال  طاف   

 .إىل بلدةاألبطال 

نا  أتك يستت  األمن علك مد -أهل املدن دبلا إن - ر البعضدرر القائد خالد أن يؤم ث     

 يف  ل البال  ويبدأ عصر الهاضة واالم هار.

 ه الصي  وعدته اإلةان.داُممل يكن ذلك اجليش يطمع يف أك  أو ملك  فقد  ان ِد   

  في ر, امن دلدب جالهصر   انت ختر لدأدن بعالماتيالهاس  يف  ل بلدة  خلدها وجدوا   

 !هذ رى أأبتب علك فرأته امذبدًأ عماربقك يو  اجلميع

 :هكذا  ان عمار  ود  يتأمل الهاس ويقدل يف ن سه   

"قت وف د  بأثت الهه  ذ ثأ    لَك ي  أبيذ ن مي ب ال  ي  أميذ ابت ما ي   وق أمين 

سأ  ر  مكذ وس ه   ث مك لة  أن يم  اسم  لة  ال م  ذ وأين أند ي  يم ن؟!.. 

  زالد تم ن ن   ت   لة  أن فيت ثييد   ك تِكذ سأكع  كل   كألااكم ال ا م

األي كم ن  الجلة ال ا س يتم ني لليه ..

ك   الكثيرون وق عا يتم   ك  ة واثتة فيطذ أو يأم  أن تك ن كل  ق ت الق  ة ث  ة 

اواثتة..

سأك   لة  متيلتل      م  سأ   فيه ذ فكم  أن تك ن القي ية كم   م ذ ولم  أن 

 تك ن سكين ييطه ا ل ب !".

*** 
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وفتح  لية إعدا  رجال األمن من جديد  جعل من املعلمني فياا    لَّ  تى ن القائُدأمَّ   

رجال الدين احلق ورجال احلرب  فأصبحت تستقبل الصا دني الذين يرتبدن علك العمل 

 للدطن  ال للسمع والطاعة.

 دنه.بهيهات الدطن الذي سِبَل ه إىل العاصمة أاملني يف صدور ا  اجلميعوع   

خرج من  رفات القصر اليت ود  فياا مرا  يدم جرةته  عهدما عا  القائد إىل العاصمة   

 دال:  ث  بالسكدنونا ى يف اجلمدع  صمت اجلميع بعدما أياه  القائد وأ ار هل  

" اآلن يا أبطال قد انتهت احلرب وطلع الفجر، وأصيح كل واحد منكم شاهًدا على أعظم 
ا مل هب، حاربتم وناضلتم عندما أمطرت اليناد ، رأيت مالحم العصر، قد كنتم أسودً 

صدوركم أمامها درع منيع، وعندما فُتحت احلصون، رأيت من أوسادكم قذائف تسكن يف 
أوكارهم، رفعتم الراية األمجل يف التاريخ، إمها النصر أو الشهادة، وكافحتم وحتملتم الصعاب، 

أصيحت قلوبكم منهكة، ولكن حياتكم منذ  تأملتم لفرا  األحياب، وتتابعت اآلالم حىت
اآلن ستصيح مضيئة، اجلراح ستندمل، وأرواح األحياب ستطل يف كل ليلة تقول لكم أحسنتم 

 الصنع، مل تذهب دماؤنا سد ..".
  أما عن الدولة  وترتي  املدن حلني استقرار األوضاع رتي   ؤونوتابع  لماته يف ت   

 لك  فقد دال:ُموال

أيادي الشيون الكيار، يديرون اليالد حىت تستقر و تارون بعدها من يستشريون "سيكون بي 
 الناس يف حكمه، إن وافقتم كان، وإن رفضتم واء غريل".

 ..(سدر)علك أن يكدن أمرًيا  اعماًر وملا أمر القائُد   

 "ماذا؟!".
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 "أُبيدت  اليلدة كلها".ل: الرسدل الذي دامل يغ  عن ذهن عمار 

تهاساها ومل تذه  ي اناليت   ه  تذ ر أريتهدت الذي مل تغ  صدرته عن عيهتذ ر امل   

 دائاًل:فأجاب  دط  هعه

"ال أستطيع أن أكون، فأنا أمحل على عاتقي كثريًا من العهود الل جيب علي أنه أعود ألويف 
 هبا".

ه الذي إن اآلن أأرار  ولكل واأد صدت  فُا  احلرية املطلقة هالقائد  وترك ل  مل ير    

 تكل  أمسع.

عه حبرارة ودال أيث أم أمني  و َّ (الغار)ذه  عمار وو ع القائد  أخي  مبسري  إىل بلدة    

 له:

 قد أبليَت حسًنا، كن خبري دائًما. -
اا وأأضان  لُّ هعلك جبيه الت أارةُبمن مال وو ع بعدها األصحاب  ُد تاجهحيأخذ ما    

     ان  لُّ  تى عهدميف يدم من األيا هلذي أعطا  أمني إليأهان  ولكهَّاا مل تكن  ذلك ا

من بعد فقده   ادف ؛شاعر والرو,ه  انت تهقصه بعض املإال أنوفرأة اجلميع  هرغ  فرأت

 !بقل  يعيش بال أمل

 : عا ته ودال اًعمد   عبداهلل  جاى   

 ينة هناك!أبشر يا عمهار، وال حزع مهما كلهفك األمر ومهما رأيَت يف املد -
 سأفتقد كلماتك اجلميلة. -
 احبك عنها يف طيات القرآن، هناك حلٌّ لكل عقدة، وُفروة لكل ضي . -
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 شكرًا لك يا صديقي على كل شيء. -
 عائدة..    وحتر ت ددما"إىل اللقاء أيها األبطال" :ودال عمار وتبس  وانتاك الد اع    

*** 

ان سه: أخذ عمار يف  ل خطدة يتأمل  ويقدل يف   

ِ  ط ة 
ْيت ولي  ذ  ذه    الق  ة!ذ ن  ع  

َ
"ث  ة وم  ذ  ير واألاذ ا    وك  ةذ ف

أسمع ِمن   في أ  ا  الفألاثة سه  ذ ولكن أ ني   س مع ل      يم نذ وبألاام 

  تألا  ل  كالمة اللمألا  ع  الل . ال ا تألافع كالم   اللمألا من ث ة ذ ل  أن  ك  ا ا

ِ شاا  ياهألا ب  اليال ا  فهته  يم نذ بألاام 
ا!.. رذ ل  أن     يألا ت ل  يم نع  

 ط ة تت      ط ة وأن  ن  طألا يي لة  ال  تةذ أا  ت أشج   الطألا قذ فأ   واثتة 

قت قطهد القألا  بهن أام  ه  ولكن تتتة  منه  بهن الثم  ذ فت هث ن  ق عا أم  

تلم  ف قهد ث لم   بأ ه   بم  نجد من اليممذ وتت     أ ألا ذ ع ند ك يه  الثم  ا

َتت  ن   وي  ت ك 
 
أع ته  ط ية من     ة ا   ةذ فت    بح  ة ام  الذ  قت َول

االشجألاة ال ا س يته  ل ت !..

ِ فألاق-أ  حد بألاب   الي ر 
مألاة تضألا  ب لخ ح وأ ألا  تخفق ب لألاا  ذ  -بألاام ع  

 أن  هللا 
ا
ع ق  ا  مألاة ي س . له  الا ط ن ب للخط وال أ.ذ وأ ألا  تم ؤه أمال ِ

لن يض  

اوبع ع    م ل  ك   ..

م  ة  ع م   أيد  طف ة تجألا    م أبيه ذ تذكألا  ت ك الطف ة ال ا قت ث مد به  

   يهتم لقألاوف  و   فه ل ؟!ذ ع م   أيد ابت  مة زواة 
ا

تتاك  ا وأك   مهه  طفال

   ل
ا
ك الق عر      لليه   وثه  كلتم  وبهد القألا  أوزا   ذ وك   منه  لليه  س َّ
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االذ  م  ن عت  قط !.. از ا    ن !..

 !".ع م  اقكربد  من اَّتيلةذ فخط ة تتيت  وأ ألا  سه  !ذ ع  ما كألا  متض  ة..

*** 

   فتساىل:إىل مدخل املديهة علك هذ  احلال أتك وصل ظلَّ   

 اَّ  ؟!".
َ
 "م ة  أامم  اقحة

خائ ة  وارَّ   دنهعي جرتحتعاجزة  و  أول خطدٍة  اخل البلدة  ود ت ددما معو   

 أْن ُيصد ق!  ه  وأبك عقلهمن  دة ارَّاف دلب د جس

ى بقايا أسرة   انت نظرات الزوجة فياا تسطِّر معانت احلياة اجلميلة  أم وأب وأط ال رأ   

حمرتدة علك األرض  أ الى مرتامية علك األرض   هائمةالبكة  وأجسا ه  تشام  وأيا يا

 بقايا ملزال  أتك املسجد الذي  ان مهارة السالم أصبح أطام! وبيدت مهاارة  أنَّاا

  هانطالد   وطائر رغ  علد  تى  ر عالمة واأدة للحياة  فاهاك  ل  مل يعد من جسدي مل   

 !حمرتق ال ةر من فدده  تى إال سقط يبدو أنَّ الهار دد  انت يف عظمتاا جباًل إال أنه

*** 

 ل:ث   ا  عمار أن يسقط فتساى   

 "م  ة  أ تجم؟!..   ب لط ع لم يحت !..    م تد يم ن ثيا ؟!"!

   فتساىل:أن ُيصدق احلقيقةبه دد ماتت  وأبك دل اأنَّ ةاًن هعقُل َظنَّ   

ف  ف   من "   ع ن لذلك اله ك  الط  ا الذ     ا
 
 ه هللا أن يك ن ث ل  ل   أن ن
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ن!.. َّ  ا أث   بهت ال   ؟!ذ فح  ة  وث ذ فه     ق عا قت فيت  وث ذ وتح   لة  طي

ال هن ن   ذه ا ر   ف قتة له أل    اثة فيه  و  سك نذ ع م م  فيه   فن لمث    

ا   سه   ف    ث   أبح  الي ر ميبرة لمفألااقذ والج ت م ألاثا  لمثزانذ م ألاثا  ك يرا

واثتة من ت ك ل  ما  ت الكآبة ال ا تيت  ك  ن الل طألا ن ق   ق  بهم!ذ وث  سي 

ت د ك يه  الته سة ابتية!"!
 
االق  ا  ال ا ك

 

 بعد ذلك التع  الطديل الذي دد  ان! امتاالًكث  سقط علك األرض 

"ث عد   ا هم وقت ا ب ا ام ها !ذ أ  ح ق عا م  دا  ب لثي  ذ ع  ثير قت    كل  

ين واثت من أولدك الذين كايل  م بمت  وا ب ا كل  ن   مدذ فتطهل ا سك

تت  الذاكألاةذ يت ع الثير 
 
الغ    ن  لقظة من لقظ   الظال ذ أو ن  ثت    

ذ  المغير ع م  ا  ت  الهين  األا ط الذكألا   ذ و أب  األا ط الذكألا    أن يت قم م 

ثَت ا كن لهين القر و   قت ع نذ ولكل    ألاَ  اَّتيلةذ  ل  ي  أبي ثت 
 
َّ د أقتامي ت

ر م  أ ا  ل  أن 
ايأسي لل   ف لهم بله م !.. كل  ق ر نيي 

اذ ث   أ  ح ن   ت   فألااغ   تم ؤه   هر ي  ق عا!أل قت اس هد الثي   المغيرة كثيرا

ألا  م  ا   أ اَّ تي  ؟!..
 
اأث  يث اَّ عاا والق بألاذ ف   ت

اأن  أست  م!ذ م  كت   أق  !..

د ام ع ال   ح كل  
 
ق عا الذ  أين أند أيه  اَّ   الألاث م كل   ذه الق  ة ال ا َس 

 م  ك   ف   م بها  لضألابة أ ألا ؟!"
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مدت أتك  األأبِة ُدْقَف ؛عليه من  دة احلزن  الصدمة  انت أددى مهه امغشيًّ ث  صمت   

 وإن  انت يف دلدب املرى بقايا أياة!

 ".يا أيها الفىت.. أأنت حي؟"

*** 

يخ الذي يتزع  إال علك صدت الش اإلغماى اهذ أد   مل يستيقظ من در بعدها ماذايمل  

 الدافدين إىل البلدة!

  نعم.. -

ا و  انتصرهيف عيدن وال أمل  ولكن بقل  أماتته احلياة  فال رو, فيه  الشيخ عمار باأج   

 ؟!شعيي م  فعالهيف احلرب وانازم أمل

 .البائسة هبح به.. رمبا  لت عليه نظراتي  مل ه ان  الم يف عقل   

 امليتة؟!ما الذي ألقاك يف هذل اليلدة  -
 وئُت أحبك عن حياة، بعدما انتهت احلرب. -
 رن هجرناها بعد القصف، وعدنا بعدما انتصر األبطال، لنينيها. -
 أمعك أحد؟ -
 نعم خلفي هناك. -
 أتعين أن هناك من جنا من القصف؟ -
 بالطيع، ولكن اجلميع هجر اليلدة، وسيعودون كما عدنا هنا. -
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الشيخ من  ا حص وجدها  تارً يت ى  وجرعمار ن  فانت ضوإذا من خل ه أددام دا مد   

 ه..خل 

اجرى عمار ودال صدت عقله:   

 ق عا من ميبرة لا  ؟!".
 

 "   أ   فيهم  لك ال ا  الذ  سع هث

 ك  دض يتعج  ألمر ليدم يف وجد  الهاس والكلبحث طدل ايري ههاك  جي قد هها  ويت   

أياة  ال أمل  ال جناة من ذلك البحر الذي ال  اطئ  ولكن ال  عن ةانا باأًث  له رالهاا

 له!

*** 

  انريتلك الشمس البا ية   أناا تغرق يف حبر من اله طهدسَّتوجاى الغروب بلدنه األمحر     

أول  هيف عيه ة الص راى اليت بردتعمل  آخذة معاا تلك الهصهعته  مدعاا عهدما رثت أال

 مرة!

و ت  بدمدعه اليت  ع وأخرج  فرت  وبكك.. نع  بكك عمارجلس يف مكان بعيد عن اجلمي   

 ..رفت من دلبهذ

ال أ ان!.. تار  ملاذا أ انو!، ملاذا مل  ب، وعاش ا يع ا  هخ  "اي لرسوة ادلنيا، ماتة ميان فعاشة، ومات ال اغية فعا

اذا مل أ مة أ ان يوم أ مة أ ان عندما قصفوا مدينتنا بداًل من أ  ، ملاذا مل أ مة يوم  در سامل ليعنه أ منيو!، مل

منا ذفر .. واِفر    الغالب مرة!  قصفوا ب,ة ميانو!، اصياة ال ن لنسة حياة، ا 

وما   اصياةو!.. أ لنسة روحنا املوزعة عىل أ ك  من جسد فتكحل  الروح وج امعهق، ترشق هبق مشس اصبور 

 والسكون، ,كون الاج امع هو اصياة..

نك تفرد ج ًءا من روحك فتبيك و تتأ مل، تغيب مشس اصياة وتصبح روحك سوماء ولكام فردتا واحًدا مفق، ف ا 

 معحلة..
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 ..؟!وما هد احلزن

رنا   لما رأيها   لما  عرنا أليس احلزن ذلك الطعن يف الصدر   عدر يتصاعد  لما تذ َّ

فاحلزن هد األددى  هد الذي ال يقار    ؟!بغياب من رألدا  بغياب من     أو ما   

وذ راه    علك دليب صدر األأبة تفاا دد َّمع.. ؟!أين احل  دى احل   ولكنس

 ..اداطًع اسكني احلزن سيً  بال أياة  وأصبحْت   فأصبحُتيهوتكال  احلزن عل

سأعيُش بال أمل  سأن ذ وعد ي  وعدي ألبت بأن أ مل الط   ووعدي ألمني  لكت تادأ 

بعدها  وبعدها..  ه ماما دابلها من صعابين الذي جي  أن ندفيفالعاد هد الدَّ ؛روأه

 ".أنام أتك املدت! ..سأذه  ألنام

 

******* 
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(18) 

  و   وق  ــش 
 
 م  ـل  أ

 

 س من الدنيا  نظر إىل السماى وتأمل ث  دال:جلس عمار بعدما يئ   

ا مل  وتزكم أنك  خألاا  وث تا
 
ا من قف  ف   أصق ب  وأث  ب ذ ت "كلتم  تأ ذ طيرا

ط   القألا ةذ فأ  ثألا ة ن   لك؟!أل لن القألا ة ن  أن تح   كم  سا    فية من تحر سه

غ ا كن الث ن ةذ لكن الث ن ة سغ ا كن اوة  
 
ث   ولن كلتم ن  قف ذ اوة    س

 ألَاج  من بين أث  ب  وط  ي حث و  حث 
 
والي ر ب نهم  به مذ و   أن  ع لطير الذ  أ

س أ  طألا ق ييت يألاا م ف  !".كنهم ولكل  لم يجت مذ فتح س  كألاا  ا م وت م 

 

وعزم علك أن ةضت أيامه البادية الدفاى به    فأخرج عمار من دلبه  ل عاد أخذو  عليه   

 وحبث  ل ذ رى له معه يلتمس باا بسمة تائاة.

*** 

  يبحث عن أم  أمني يف تلك البقعة البعيدة اليت دد وص اا (الغار)فقام وطار إىل مديهة    

 له.

يف طريقه  ان يتأمل املدن اليت ُتبعث فياا احلياة من بعد املدت بعدما انتات احلرب     

 أما هد فكانت ُتسلُ  مهه احلياة  ولكن بال مدت!

 ل  تى يرت ع  أما أأالمه تتااوى  لما رأى  تى يذ ر  بأأبائه  فيقرأ مقدلته اليت    
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 اا يف ص حة من ص حات  فرت ..خطَّ

ين ل هو  أ    ".ن أ هوي ولكَن ال أ هوي!"وا 

ذه  إىل حمطة القطار  ور   مهاا دطار يذه  إىل ههاك  آماًل أن يهتات من ذلك    

 الطدق الذي أدل دلبه  ليس العاد  ولكن احلياة.

 فال سبيل للخال  مهاا إال بعد انتااى الدفاى.   

 .ولد دلياًل أخذ مقعد  جبدار الهافذة  وط ق يغّط يف ندم يريح به جسد  املتع    

 يا ميان..  -

ها هي طفالتنا الصغرية  ,واحلزن سِم  قاليب ,ها أنتِ جبوارل ب دما كانت مرارة األيام عهدل

يا جلمال احللاة عندما  ,وها هو الولد األكرب يتالو آيات اهلل ,اليت ىالمت هبا قد أخعت مجالكِ

 يرضلنا اهلل حبالوة الالقاء ب د مُرِّ الفراق!

وقاليب مل جيحد ىبك،  ,علنال مل تنس مالحمك ,بك  يا عمَّار ىاضرًا م يكنت    غلا - 

ثم  ,ي شقها وخيفي سرَّه ب ني تفضح ,لحالم أل لتاة يظل رجالًا عفلفا ,و  نومي كنت  رللقي

 للأخعها عالى جناىله خىل اجلن .. ,يأتلها كفارسها عالى ىصان أبلض غزله   ابتهاله هلل
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أسأل اهلل أن يأتي بك ساملًا ىامالًا وطننا بني كفلك؛  ,كَ   سزودلقد كنتُ   كلِّ للال  أذكر

لنبين بلتنا لله ونربِّي أبناءنا ونرول هلم قصد البطول    م اركك مع الطغلان، وأذكر أني 

 رأيتك   يوم تب ث رسال  مع القـــ...

*** 

 ."!أياا الشاب َكَتَرذَ "َت

 ه علك أذنه ودال للرجل يف ن سه:ا الصدت الذي  ر  ودَعهذ اأيقظ عماًر   

ألاة أالحة تطير به ذ ك م ة  أن أكم  "م  الذ  فه َدا
َ
؟!..    س ك ن لهذه التذك

 ثتيثا مهه  وأ   أو   ؟!ذ من أين  سي بذلك الق م لان ي  أيه  الألاا ؟!"!

 صرخ يف رأسه ومل يتحد   فقد طار احلل  اجلميل  وسكهت التذ رة يف جيبه.   

 !ا  ولكن بال جدوىتذ رة وأعطاها له  ث  أاول أن يعد  ههاك جمدً أخرج ال   

ر أقيقته املؤملة  بقدر ما  ان يف احلل  من مجال  بقدر ما  ان يف الدادع من أمل  ألنه تذ َّ   

  لمات ةان الرديقة اليت أ رك أنه لن يسمعاا أبًدا.  معة من عيهه  فياا  لف رَّت 

*** 

قامة  جا  الدجه  يف جسد  بعض الشح  الدال علك أ  األ ل  له دصري ال  اب   خل   

 شمس الغروب  وضع أمتعته وجلس أمام عمار يف عربة القطار  وجرت  رحمَموجه  ائريُ 

 ا.العجالت جمدً 
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 أاول أن يسبح يف عامله اميالت الذي يارب به من الدادع:   

 أنا حسام، وأنت ما امسك؟ -
 عمهار. -
 َت يا عمار؟من أيَن أن -
 مدينة شسور . -

 ر علك وجه ودال يف سرور:ْشجرت مالمح الِب   

أرحمل األبطال، وروح الثورة، يا ليتين كنت معكم يف احلرب فأهنأُ بيطولتكم ونضالكم يف  -
 ، فعندما رأيُت الزِّن مواوهة الطاغية، ولكن بلد  بعيدة عن بالدكم كثريًا؛ فأنا من بلدة ش

ين الذين شرهدهم احلرب، وقد جلأوا إلينا ضعافًا متهالكي، كانت الثورة يف فيها قدوم العاوز 
 قليب نريانًا عليهم، وددت لو أنين قتلتهم كلهم!

 مار يف تلك اللحظة وبردت عيدنه:انتبه ع   

 ماذا؟.. هل واء عندكم أحد؟! -
 نعم، نفر قليلون! -
 ِصفهم! -
أذكر إال أنه احلرب قد أعيتهم؛ فكلههم كانوا   بعض الشيون ونساء وأطفال وبعض روال، ال -

 ُكهواًل مما عليهم من آثار املوت!

فصمت لدهلة  وفكر فيما دال  أمن املمكن أن تكدن ةان ههاك؟!  أمن املمكن أن أراها    

  بي  َك!أل  ك  يألات ق ِمم    أ ذ ك  ولكن ص عه عقله ودال ا؟..جمدً 
ا
: "كف َ  ك ث

 ل  لام   الك  بة!".ث  تك و  تتغذ  ك
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 أر ف أسام:

 هل من املمكن أن تصف يل بعًضا مما حوته احلرب وكيف كان االنتصار؟ -
هوِّن عليَك؛ احلرب مسملةن، واالنتصار كان نِتاًوا لكثري من القلوب الل ماتت وعاشت  -

دان، أوسادها وحيدة مشردة يف ظلمات اليأس الل ال ترحم، كم من وثة  محلتها هاتان الي
 مضحية لصدي ، أو راغية يف اجلنة..

كانت املشاهد يا حسام أقسى مما ينظمه الشعراء بقصائدهم الرنانة الل تثري دموع املستمعي، 
 فاحلرب فيها من األمل ما ال حتويه جملدات التعريفات!..

، يراها رمحك اهلل من شرِّها، وانتقم من الطغاة الذين عيوَّنا، احلرب كتلك النجمة الالمعة
ب!"، ولكنهه ال يعلم أَّنا  الناظر من بعيد فيقول: "يا ليتين كنُت قريًيا منها؛ فأر  مجاهلا اياله
نار حترت  من بعيد وحتر  كل ما اقرتب منها، وهكذا احلرب.. ترتك على كل قلب  نُدبة تدل 

َّنا هلل، وأنه اجلزاء ، ولوال أأن اجلمال الذي ييدو من بعيد ما هو إال وحيم وأمل إذا اقرتبعلى 
 على قدر التعب ملا هانت وملا شارك أحد فيها.

 فقال أسام:   

ولكن فيها من القصص ما ال يكون حىت يف عظيِم الروايات، وأنا أهو  االستماع هلذل  -
 اليطوالت الل تريح القلب عندما مُتزِّ  يف طياها صفحات القاتلي!

 نظر إليه يف عج :   
الة قاهلا أحد األصدقاء عندما قصصت عليه إحد  فصول الرواية.. رمبا يا ذكرَتين مبق -

حسام من األفضل أن تيقى هذل الروايات حمفوظة يف قلوب بعض الذين شاهدوها، ففي ذلك 
 راحة قلوهبم.. فيعضها يسملهم بشدة..
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 يذُكر بعضهم كيف ضحى صدي ن له كاتًيا فصاًل عن التضحية ميتدحه الناس.. 
قد والدل يف يوم كان املفرتحمل أن ييقى ذكر  خالدة يف قليه، ولكن أحالت احلرب قيلة وآخُر ف

 احلياة إىل رقصة املوت، فقد حرمت كل منهما من اآلخر!..
الكل يتعجب من حسن صياغة الراوي ل,حدا  وحيكها، ولكنه أحًدا مل يفهم أنه القلم 

 كل ورح نارًا تتأوج يف صدرل!..  الذي كتب، قد اختذ من قلب صاحيه دواة!، وأيقظ مع

يف احلرب رمبا جنا أحد اجلنود من غارات الطائرات، وأمطار الرصاصات، وخمالب األسر، 
 ولكنه مات، مات بأمل احلب، أو ترك سهم الشو  ندبة يف قليه ال تشفى مع الزمن..

وتشعل العهد يف األزمان، أن ترق  القلوب كلما مرت، ولكن أيام احلرب تقسي القلوب 
 اآلالم..

يف احلروب كل اليطوالت مسملةن، حىت وإن كان الظاهر فيها للعموم فرح وانتصار يروول 
 اجلميع..

تُر  هل فكرَت يوًما أنهه يف كلِّ يوم إحد  هذل احلكايات يكون واقًعا مريرًا على قلب 
وندي، فكم من َيد  دفنت قطعة من قلب صاحيها، وكم من صدي  مات وبات صديقه 

 احلي  بأمل احلني الذي ما زال يش  صدرل حىت ينزع القلب منه!

ييدو أنين ذكرتك مبآسي احلرب الل كنَت شاهًدا عليها، ييدو أن قليك رواية لو خطهتها  -
احلروف لكانت أعظم الروايات يف الفقد واألمل، يف معىن الوفاء والتضحية واحلب، بل يف معىن 

 احلرب!

مهاا إىل السماى يلقت بعض  يهظرام والت ت بعدها إىل الهافذة اليت تبس  عمار إىل أس   

أاله  حال   بصخدر   عجي  يف صياغته االيت تثادلت علك دلبه  فجعلت مهه هرًم اهلمدم
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 الهجمة اليت ذ رها حلسام!

ن محل َم ..البعض يتغزل يف ما هد عليه  ولكن  دليلدن من فكَّروا يف عد  الذين ماتدا   

 عني ترا  تقدل أهذا من صهع البشر؟! البهاى البديع الذي ما مالت  ل لكت خيرج  الصخدر

 ل أسام إىل حمطته  فد َّع عمار:ووص   

 ث  أعطا  وردة وذه .  سأنتظُرك يف زيارة، هذا عنواين.. -

*** 

يف أن يرى بعض الراأة يف دا م األيام  وصل البلدة ونزل  بدأ  أ مل عمار الطريق آماًل   

  ..نيلبحث عن أم  أمني أتك وصل  أاماًل جبَلا

 دد مات وضحك ليحيا هد  اإخبارها أنَّ أميًه :األول   

 أن يكدن وفًيا بعاد  له! :والثانت   

*** 

 ث  طرق باب البيت.. ود  أمام الباب  تهاد   

 من هناَك؟! -
 أنا عمار يا خالل. -

  :ومرأبةف تحت األم الباب ُمستبشرة     

 ضل يا ولدي، كيف حالك؟تف -
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 احلمد هلل خبري. -
 احلمد هلل يا ولدي، ادخل لرتتاح من سفرك. -

  خل عمار وجلس بعدما رأبت به األم وأعدت له  دًبا من الشراب الساخن.   

 د:ظل عمار حير ك  دبه ال ارغ يف تدتر  ث  دال يف جَل   

 أمي، أريد أن أخربك بشيء. -
 ما تريد! ل  قُ  ؟ماذا هناك يا بين -

 . ان ثقياًل عليه أن خييها مبدت أمني  مل يعل   ي  يبدأ أديثه   

 قد بعك أمي معي رسالة إليك يا أمي.. -

ه دد تاجر مع اهلل وباع  مه بل  انت حماولة مهه يف إيصال أن ومل يكن بعث  يًئا    

 ليسقت مهرة احلرية.

 ودد دال لت:   

نها: "احلمد هلل"، وقد اسرتد اهلل وديعته فال حزعي من أمر "قد رزقِك اهلل وديعة، فقلِت حي
اهلل، أولسِت من قلِت أنك تفدين دينك ووطنك بأعزِّ ما متلكي، فقد رزقين اهلل اجلنة يا أمال، 

 فياتت روحي هناك وعاد إليك الوطن".
جدت بعض مالمح امدف علك وجاه  وفرت  معة من عيهاا اليت دد تردردت است   

 لكثرة الدمدع احلبيسة! وملعت

 األممان: نَّه جبل ال حتر ه الريا, علك َمر ث  ر ت بإةان راسخ  أ   

رن يف دنيانا عياد هلل يهينا ملن يشاء، ويأخذنا وقت ما يشاء، وإنها هلل وإنا إليه راوعون!،  -
 قد فاز واهلل بالدنيا واآلخرة!
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صدته بالهحي   وها هت من جاى بقدم وما استطاع عمار أن حيبس  مدعه  بكك وعلك    

 تبطئ ودل  يرج  وجسد يتماسك رغ  األمل  تصي  ودد جاىها يصيها!

*** 

تذ ر عمار هها معهك األمدمة اليت فقدها  الثق  الذي  ان يف دلبه يدم رألت عهه أصبح    

 اليدم أ رة  برية صدر !.. وما عا  له دل !

يأسه من الهجا,  عهدما ا تدت به أعاصري اممدل  تذ رها يدم جاىها يف إأدى أيام    

ن بيدها اليت تطبط  علك ظار   لَّ ودد أخذته يف أضهاا  متتص بصدرها  مدعه  وتاد 

 أمل  فأصبح بكا  أ د و يبه أعلك!

 وضعت يدها علك  ت اا ودالت: أم أمني فجاىت عائشة   

ل، فق. عليه السعي والصرب، يا ولدي، اإلنسان ليس عليه أن عزن من هول ما مُحِّ  -
 األسياب بأيدينا، والنتائج ليست علينا، قم وال حزع، امسح دموعك وال هلع!

 تذ ر يف  لماتاا مشاد أمني أمام عيهه  يها يه:   

 "اقفز  يا عمهار".
تذ ر أضهه وتصبري  له عهدما فقدهما مًعا  تذ ر أخذ  باألسباب  درار  احلر من أجل    

 ةحدها التاريخ.حلظة لن 

 !اميتة   ديدة ال ترتك للرو, متسًعمرت أمام عيهه  ل حلظة  انت داسية  ُم   

  اهد  وهد يقدل له:   

 "امض على عهدك يا عمار، عد بالوطن".
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 ذه  عهه بعض احلزن ودالت:أ ملت أم أمني سحر  لماتاا  لُت   

من سفرك الطويل قلياًل، واصرب على  حمهل بالصرب يا ولدي، وال هلك أًسى وحلِد، اسرتح -
 ما أصابك.

  قلياًل واسرتح"."نَ  وأعدت له بعض الطعام  بعدما انتاك من األ ل دالت له:   
ن   خل عمار غرفة صاأبه فتذ ر  أ ثر  رأى الكت  يف مكتبته  فضل الشاا ة واإلةا   

 فضل اجلاا   فأخرج  فرت  و ت ..

*** 

الذ "كم ك يد   وي  بألاوثَك ي   أمينذ فأ ذَ  س م  بهتَ  ث   ع    أن تم  ل ه 

اكم أسألاَ  ق عاذ كتَ  ب ل طن ولكن بال ق ر!..

ف    ا ت  يات   لة  الألاث  ذ أات   لل ك لان ولكن   س    ل ت  اليميرة أن 

اتم  لل كذ ا كألاني كلت  بك ي  أمين..

وألماذ وأنِد ي  يم ن وأنَد ي  أبي تألا     تتذكألاني  ل   مع أميذ سا  تان وثتسي 

بهتم  ع ن ن  -ك م ث لك لان؟ذ    سا  تين لان ك م لم أكت أستطِع الل   

ذ أ ا   فأ بر كل  بهت  .-اَّ عاا أثر شاا  لة  ا اذ ف   أسمع  س ق ك لة  

ِ مألاة 
أم  لان.. الل   أاق كل   من أ  شاا أل في عا م  زا  مته ق ن  الالزم نذ ن  ع  

ِ  ال اقع ث   ي ت يظذ كمن م تد زوات  ي   كألاسهم  فأ عر يألا  فيه  يم ناا
 
كذ   ي 

اب لجل ن!".

ث  ارمتك عمار علك سرير أمني وصمت وابتس    ان يف وجاه الصامت املبتس   آالف من    

 الدمدِع احلبيسة اليت ال تهام!
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قط  جثة ث  أخذ  الهدم بعد عهاى  عا ته بعدما أعيا  الت كري  وذبَّحته الذ ريات فس   

 هامدة.

 مرَّ ودت طديل وعمار نائ   جثة  أتك نا ته عائشة:   

 ُقم  يا ولدي؛ فقد منَت كثريًا! -
 استيقظ عمار حبال أفضل مما  ان عليه!   

خ ا  من الدمدع يهسيه العمل والتع  اجلسدي  ما أبعد عدة أيام درر عمار أن يعمل لرمبا    

 احلبيسة.

 علك البالى أتك اطمأن دلبه دلياًل دلدها  تعد له الطعام وتعيهه انت أم أمني تعامله     

 وهدأت عداص  ن سه.

 ال العشاى.. نظر عمار هلا ودال:ويف ليلة بعدما تهاو   

 رحم اهلل أميًنا، كان عونًا يل حيًّا وميًتا، لقد عقرت األرحام أن تلد صديًقا مثله! -
 ابتسمت عائشة ودالت:   

 ه منازل الشهداء.رمحه اهلل، وأنزل -
 اللهم آمي يا أمي. -

باحلديث حماولة أن خت   عهه  فقد  انت مستعدة لتلقت خي  اوأخذت تداع  عماًر   

   بل إناا هت اليت أخيته عهدما دال هلا أنه سيذه  ليشارك يفافقدها ومل َّزع  ثرًي

 الثدرة  فدعت له أن ةدت يف ساأة املعر ة!

 :اوسألت عماًر   

  تنوي أن تتزوج بعد، فقد تزوج أمي اآلن حوريته؟أمل -
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 قد مات قليب يا أمي، وصامت نفسي عن النساء بعدما فقدُت من أحييُت! -
 ملاذا؟! -
قليب يا أمي ُأخذ من ِقيل طري  الوفاء، مل يهَو إاله واحدًة، وعلت من صحرائه بستانًا  -

إىل أن ماتت الزهرة األوىل، وتوقفت أمطار  مجياًل، ُيصدِّر الزهور إىل كلِّ القلوب العاشقة،
 احلياة فيه فمات كل شيء، فهل للحب أن ينمو بعدما مات أول حييب؟!

 هوِّن عليك يا ولدي، من خل  يف قليك حيًّا، سيكل  غريل! -
ال يا أمي؛ فقد كانت حورية يف قليب مل خترج منه ق.، حىت بعدما سليتها احلرب، وال ميكن  -

 استيداهلا!
 فابتسمت له و عت:   

 أراح اهلل قلَيك يا ولدي! -

*** 

 بعدها ذه  عمار إىل الغرفة  وفتح  فرت  يف أرية..   

ن  ن اصب صامقًا ال  "أ حيااًن أ تعجب من نف !، فيف أ ن أ برى هبها اصب بعدما ماتة صاحبتاه!، ه  حرًّا ا 

َن مات اصبنب!..  ميوتو!.. حىت ا 

 مفا هو اصبو..

ىل أ ,ن يههب، هو أ ن أ  نه ذا ا لشعور اِي بري   جسدك، ال تع  مىت جر ، أ و من أ ,ن جاء، أ و ا 

 تر  فون حتب نفسك و,ر  نفسه فيك بال أ ي تَب,ر!

هها هو اصب.. مشخنات الكهروء، ال نراها حريرة، ولكننا نامن بوجومها، ل ننا نر  الضوء ينترش حولنا   

 يف مالن، فنامن أ ن هناك حشنات..

كها اصب.. ال ندري من أ ,ن يأ يت، ولكنه شعور يغمران وبري فينا، و ري فيه، وال يتوقف عند أ حد، وال 

  س ت يع أ ن ,رفضه أ حد!..
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 وما هو الفردو!..

ن المسة جسدك، هت  يف ذرة   ماخكل، متتص يف املاء اِي بري  دهثا الكهروء ا  هو تكل الصاعرة اليت حتا

 ن املمكن أ ن تاومي مبن أ مسكة به!..  جسدك، صدمة ماملة، م

َمن فرد بعد حب  شعر بتكل الصدمة، يتأ مل، يف ذرات اصب اليت جرت   ماخهل حتاول أ ن خترج لتلخ؟ 

 حببنبه ولكن بال جدو ، فال املشاعر خترج، وال اصب يههب، ولكن تبرى الصدمة أ بدية!".

هجدم  وما مالت احلرية يف رأسه ث  أغلق  فرت   وذه  إىل الشرفة وتأمل السماى وال   

 !ألسرتيح وأنتظر الهااية األخرية.. املدت ؟؛تتساىل   ي  سأيف بدعد ي

******* 
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(19) 

 ُِل جُ ا الرَّ م  نَّ إ  ِ  ان  س  ل

 

مرت األيام  ودرر عمار أن يقضت الدَّين الذي عليه  أن حيقق العاَدين وأن حييا من أجلاما..    

الطبي   ي ا أرا  أبد   وأن تصبح مالبس أم أمني هت األفضل يف البال   ويعلد  أن يصبح ذلك

 امساا أتك تكدن خ ادة خترتق أدو  السماى  وبذلك تسرتيح رو, أمني.

*** 

 وبيهما عمار وأم أمني علك ال طدر سأل عمار أم أمني عن ذلك احُلل  الذي أدثه به أمني ودال:   

 مالبس؟يا أمي كيف حال صنعتك لل -
ما زالت هواية بسيطة، كنت أحيك مالبس أمي وأخيه فق.، واآلن أكسب منها قوت يومي  -

 حبياكة مالبس بعض النسوة.
 أريد أن أر  بعًضا منها يا أمي. -
قامت أم أمي وعادت بيعض القطع، أرته من التصميمات الل تسر العي ورمبا لو عرضت    

 ستياع أكثر!
متينة، وأنا قد وعدُت أميًنا أن نفتح لِك مصنًعا حتيكي فيه مث يشتغل هو يف واهلل إَّنا مجيلة  -

 التجارة ويييعه يف كل اليلدان، وسأنفذ وعدي ألمي، وقد غاب، احلمد هلل على بالئه قيل نعمائه.
 أنا هنا كأمي يا أمي، ما هي األشياء الل تريدينها ألشرتيها؟ -
 رتاج إىل كثري من األموال. -
 أنا آ  هبا. -
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 ماكينة للحياكة بشكل أسرع، تأ  من بلدة  بعد هذا اليحر. -
 سأذهب آل  هبا. -

عزم األمر  وأزَّم أقائبه  ويف ظار ذلك اليدم و عته وأعطته دميًصا أا ته له خصيصا   ان    

 مجياًل أقًّا..  كرها ث  حترك.

*** 

عمار يف البحث وهد يف طريقة إىل امليهاى   ان دد فر إىل هذ  البلدة بعض الالجئني  ف كر    

؛ -أتك وإن  ان  اذًبا-وبيهما يسري فأخذ يتأمل وجد  الهاس   ان حياول أن يتعلق بأي أمل 

لعله يرى ةاًنا أو أأًدا من أهلاا  تعلَّق يف أمله الضائع مرة أخرى  ومل يعد إىل احلقيقة إال 

 عهدما ص عه الدادع جمدً ا بقسدة.   

إىل امليهاى   خل غرفته يف الس يهة ووضع أمتعته  وخرج يتأمل السماى  وحياول أن  وصل   

 يشكِّل السح  لتكدن  دجه ةان ليتأمله ولد دلياًل ويريح دلبه!

 ود  يرس  بعيدنه علك ص حة السماى   ما ي عل الرسَّام علك لدأته...   

  عمار.. كيف حالك؟ -

ي دد اندمج للتد  باا  نظر إىل مصدر الصدت  صمت لدهلة صدت رديق سأله فأفسد رمسته الذ   

 ليستدع  ما يرى!

 أنِت هنا! -
 هل نسيتين يا عمار؟! -

   ومل حيرك ا  ومسعته أذنامن غرابة ما رأته عيه ؛ه مشلدل  تدد   أنَّانعقد لسان عمار   

 :يعلد  نظرة مهكسرة   سألت يف أزنسا ًها بإجابة
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 أاَل تذُكرين؟ -
 بالطيع أذكر! بلى، -
 كيف حالك يا عمار، أمل تتزوج بعد؟  -
 احلمد هلل خبري، ال، مل أتزوج! -
 وال أنا، قل يل كيف كانت حياتك يف احلرب؟ -
مآسي تتكللها انتصارات، على اجلميع أفراح تتواىل، وعليه ذكر  مسرقة، فقد فقدُت كله  -

 األحياب فيها، ففقدُت نفسي!
ذهب كل شيء، وبقي النصر امليي شاهًدا لكم بكلِّ  ال تقس على نفسك!؛ قد -

 التضحيات!

*** 

نظرات اإل  اق خترج من  حتدثا  ثرًيا   أناا تريد أن ختي  بأناا هها ما ملت تهتظر ..   

 (سارة)عيهياا علك دل  عمار  يهظر للسماى فدده مل تكتمل فياا صدرة ةان بعد  وها هت 

 خت   عهه دلياًل مما يعانيه!

تلك ال تاة اليت أرسلت يف اجلامعة رسالة إىل عمار يف السر تبد, حبباا له يف )سارة(..    

 أ ًظا لصدرتاا. -أتك عن أمني-أ ب  ولكهه اعتذر هلا و ت  السر 

 انت مجيلة بدجه ط دلت وعيدن متسعة  علك خدياا نقرتان تدالن علك خ ة الظل     

ت يتمايلن وخيضعن بالقدل  ولكن بعد اجلهة ال ةكن حمجبة مل تكن من هؤالى ال تيات اللدات

 يف أي أديقة من أدائق الدنيا. لعمار أن يرى مجااًل
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 انت الرألة تأخذ أدالت ثال  ليال  استغلت سارة ال رصة أتك تتحد  إىل عمار    

دما فشلت دبل ذلك يف أن تصل إليه!  حماولة أن ت تح دلبه هلا مستغلة وضعه احلزين  بع

 فكي  لسارة أن ت عل؟!.. عيدن عمار مل تَر أأًدا بعد ةان لكنَّ

*** 

 هي  بني دلبه وعقله بدأ  العقل.و ار أدار ع  ماذا ي عل؟! عا  عمار غرفته متسائاًل   

   ستهع  كل   كألا  من اَّ عاا؟!ذ أ  ستح و  أن تخألاج من ب تيت  لتك ن مع  -

امألاا ة الفيت في   ل : الجم ع ن  الق بألا؟!ذ وأ ا  كي  كم   أن يم   

      فألا ة أ ألا ذ األا  واسمح لي  ك أن يح و  القر من اتيت!ذ ألم تكن  -

اس  ة فيه  من الجم   م  يألاب ك؟!

 فأجابه القل :   

ا! - اولكن بهت يم ن   مك نذ لن القر او    مك ن لقر بهته أبتا

 دال مقاطعا:   

ك ستح   من أا  لا ألا نذ ف - اه     ق ر بح اة لل كذ أتتخل  كل ؟!ألم تتههت أن 

 "اصمتا!".  ودال: صرخ عمار يف غرفته   

دلبه هلا  أو  أرا  اهلروب من أأا يثاما  ودرر أن ي تح  الهدم ولكن مل يستطع َبجرَّ   

 علك األدل سيحاول.

له  أخذ يهظر من نافذة الغرفة  أتك نا ا  القمر بأندار  املتدلية مهاا حماواًل أن يراس   

 فهظر إليه ودال:

 ماذا تريد، أمشاتة أخر  تزيد هبا نريان قليب؟ -
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بل أردت أن أُهوِّن عليك، فما القيته أعياين، حاول أن تفتح هلا قليك لعلها تُنسيك مرارة  -
 احلني األوىل!

 نظر يف وجع إليه ور :   

لب وتفتحه بقوة يا أيها القمر، مجال احلب يكون يف أوله؛ النظرة األوىل ختِطف الق -
سحرها، ليس بأيدينا أن رب!، ولكن بأيدينا حفظ العهد، ونسري على أمل باللقاء، يف 

وفائك للحييب وإن غاب لذة لن جندها مرة أخر ، ولكن أتدري.. ما زال يف قليب بقايا أمل 
أن أن أود قلياًل من ريح ميان، ولكن أحفظه يف صدري فرمبا تكون رًِعا من اجلنة ختربين ب

 مو  قد اقرتب!

واستيقظ عهدما ا تدت بعد ذلك نام عمار  عا ته متاالًكا  جثة خرجت مهاا الرو,     

 القا مة يف أ عتِاا من الهافذة. أرارة الشمس

*** 

أعطته    فقطيهتظر الدصدل إىل ههاك  جاىت سارة ومل تتحد لخرج لريى السماى  و   

 ."اقرأها يف املساءردة ودالت له: "و

بال   يرها بعدها يف ذلك اليدم  ومره وذهبت يف خجل مسرعة  أ لتاا الس يهة وملوتر ْت   

 أأدا  أتك املساى  عهدها ذه  إىل الغرفة وفتح رسالة سارة القائلة:

 "  يار..

مغ كنةا  مامئًا عىل ع   ب مردار حيب ا، ذا اصب اِي مل ,كن بيدي، فرد تعلي؟ قليب بَك، وبأ خالقَك، وبر

..! ، وأ قىس الشوق أ قربها ها ن أ شد اصبخ  أ بعدا  أ نك كنَة موًما بعيًدا، ولك, أ قول ا ا 

يلي املاء اِي ,روي ال هرة، ولكفا  نة بعيدة عن املاء فتبكيه قهًرا وهو  سرط بعيًدا عفا..  كنَة ولنس بة ا 

هي,ا و ملاء، وما لرليب من لسان بَب قلبك عىل مفا دل هرة من لسان يرول دلراوي أ ان هنا فيجَبه عىل أ ن يأ يت ا 
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 حيب ل..

ا ال تس ت يع أ ن تأ خه العبري مفا، لضعفها وقةل حيلشا بني ويق الرسب  كنَة  لنحةل اليت ت ري فوق ال هور ولكفي

 الروي اِي بهب يفي العبري قب  وصويل!..

خفًفا ع, كثرًيا من ادلوعة، مك َر يل أ ن أ لراَك ما  كنةا أ تتلس الن رات منك عىل حني غفةل، كام ي قب ال ن.. قادخ 

ىل ما ,ريد؛ قد  ن قليب معلًرا بك، كام تتعل؟ البنة بأ ب,ا،  ن تو   السارق تروج صاحب البنة ليههب ا 

 أ ن ,كون لكه أ حالم الش باب اليت مترُّ رسيًعا..

أ م  أ ن يلتري بَك جمدًما، وها هو  ولكن ها   س نوات مرت، وما زال قليب خيف؟ ومسك، رفَض الكثري,ن عىل

َر يل أ الي يابَخَ  عىل قليب املسكني!..  قادخ 

َب من  َ تضنُّ عىل مسكني مبتىل ولهو و!، قد كتعةا كتا  هها حب  أ لنسة الصدقة عىل املساكني واجبةو!، ف  

! ن عش؟ وَّفي يك س فضه ال حماةل، مفثكل ا   ال م  ومموع من اخلوف؛ مموع ترول يل أ ن

ليك كام تكتب املكبةل   ال رس بلك أ نواع الريوم متهدةل ا ىل السجان لع  لكامهتا الصامقة تنس يه  ولك, كتعتاه ا 

 واجب اصريرة..

ال  وها أ ان ال ن، أ قولها بًراحة مل أ جرؤ عل,ا يوًما من قب ، ا ين أ حبك اي عامر، وأ متىن أ ن تكون زوًجا يل، وا 

وال أ  ن, أ س ت يع!، وهها عنوان غرفيت، فن رحوًا قاس ًيا و ق  فاكتب يل أ ن أ نًرف عن هها اصب، 

ن مل تكن عىل هواها!".   اصريرة؛ ففي اصريرة راحة دلنفو ، وا 

 غاف دلبه بصدق   ْتسََّمعيها  بعدها   لماتاا  درأ عمار الرسالة بصدتاا  و معت   

 ة سيرت اا دبل الرأيل!هلا  ولكهه ترك دلبه جيي  يف رسال قََّرأرَّ ت  لَّ مشاعر  َو

*** 

 ت  الرسالة يف ن س اللحظة  ويف صبا, اليدم عهدما رست الس يهة يف امليهاى  بدأ    

وترك الرسالة عهد   ث  نزل مسًرعا إىل    ذه  عمار إىل غرفتاا  طرق الباباجلميع بالهزول

 ما جاى ألجله!

 ا وبدأت تقرأ:  وجدت الرسالة ف تحتاافتحت سارة الباب ومل َّد أأًد   
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 "من  يار ا ىل سارة..

" ؟  ن وفيًّا، أ جيباك  ن عش  ن مثيل ا   ال ن وقد قالة  ا 

ن ماتة -أ جيبك  أ ن قليب قد عاهد من أ حب بأ ني يصوم عن النساء بعدها ؛ فا ن لسان الرج  هو -حىت وا 

 رجولته، وقد عاهدها، والعهد  ن عندي واجبًا  لصالة..

َكر مون أ ن أ جتاذب معها أ طراف اصديَ،  نة َوَرميت عندما جاء اخلريف، أ ميل عندما تعصف  أ صابت, ولسُّ

..    رايح اليأ   

ال لها!، لها وحدها ومع  ريها  علنًا، أ ني النصف اِي   صدري لن ,كون ا    ج ء من فاامي وقد انش ر ما

، و لًما م, دلغري..  س يكون انًرا عيلي

 ة لغريها، لعلها تنسن, مرارة الوحدة، وعَنيش   عباءة املايض، ولكن..حاولةا بعدما ماتة أ ن أ فتح انفه

وجدتا أ ني ذا ال بوز، ه  َمن أ حبي حورية س يفكر بعدها   العرش اِ,ن ير نون هها الكوفبو!، وقد 

ري قد  نة مزنهيشا   قليب أ فض  من اصورية!.. أ ما أ نة اي سارة، فكيف يل أ ن أ بتعد عن يفخ  ذا!؛ ه  ل 

 كارس جناحه أ َن ي ري من العاهو!..

تع  أ ضواء الرمر أ ن, قد حاولة، فكنة أ مام حماوليت م ف  صغري ذهب ليحارب أ ع ق حمار  )السومو(، 

 فكيف لهها الصغري أ ن حيم  هها العمالقو!

ياًل وتابعده من طريرها!..  فكيف هيمنةل أ ن حتم  ف 

ليك  بدموع، تديم قليب ويف يشء،  ذفرت, حببنبة مل أ نس بلراهئا، وبرلب عاش عىل ذفر  حب ال وصال أ عتهر ا 

 فيه!".

 اغروردت عيدن سارة بالدمدع  وابتسمت ث  ضمت الدردة إىل صدرها ودالت:   

 "حفظك اهلل من كل سوء يا عمار"!

*** 

 ذه  عمار إىل املديهة وعزم أن يعد  يف س يهة مساى اليدم  حبث عن ما أرا ته أمُّ أمني    

يسأل الهاس ويرى ما يف  اسأل الهاس عن عهدان البائع أتك وجد ضالته بعدما حترك  ثرًي
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 !هذ  املديهة من معامَل

 بالهاس   خل إىل التاجر ودال: ا ان دريًبا من امليهاى يف الهااية  وجد  مز مًح   

 السالم عليكم. -
 وعليكم السالم. -

 هل أود عندكم ماكينة احلياكة؟ -
 نعم. -
 كم سعرها؟ -
 ثالثون ألف قطعة نقدية! -
 كم؟!  -

 ما مع عمار من املال!..  ان ذلك  ل   

دطع التذ رة ومل يبق معه سدى بضع عمالت  !..احلرية من جديد تغمر    ي  السبيل؟   

 فدق هذا املبلغ!

 ولكهه آمن بقدرتاا علك احليا ة  ولد أتك مل تكن.. دال يف سر     

 !أعظُ  من ماِل الدنيا!" "وعدي إىل أمنٍي عهدي

 حسًنا سأشرتيها. -
 ان الليل دد أو ك علك أن يأتت ومدعد الس يهة دد أان   حن املا يهة  وبيهما هد يف    

 للصعد   اهد ما مل يصدده.. ةان!طريقة 

 ُمسرًعا وود  أماماا  ودال يف ن سه:  َلَوْرجرى  د فتاة  َه   

  ط م بتا ة  ع له  ة و تقت  ذ ي  ليهألا  وواع !ذ "م  ا؟!.. ل ه  لع د يم نا ذ ل ه

اال هم ا زقل   ثمة من كلت ".
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 أعتذر، ظننُتِك أخر ! -
 علك من الس يهة إىل غرفته   ل ن سه  صعد يرثتث  ذه  أزيًها  ئيًبا علك أاله     

  تى  ان جيًدا   انت الس يهة هذ  أصغر  وتصل يف يدم واأد!

*** 

مدج البحر اهلائج  ذه  يصطا  األمساك  ف ياا تعلي  الصِي الذي ال  تى ها ئ إال   ل   

 ا  أمداج البحر اليت  انت  ديدة  يف هذ  الليلة ودال هلجييد يف احلياة غري   وأخذ حيد 

 يف أزن  ديد:

 د  ب لههت 
 
ذ فه  ي  تألا   ن اوان لكي ألتحق بهم؟ذ -تيألا  ا -"لاَن أيه  ال حألا وقت وف

بحألا ن   ا ل ذ فال أن  و  د  لبر الألااثة و  أن  األاقد وا تحد!".أ  أن ا س
 
اأط  أ

أ علت مشاعر عمار  جدن البحِر فأصبح الزلزال الذي يف  اخله  يضرب يف داعة     

 والسماى ت اعلت مع اإلعصار الذي يف صدر   وبدأت متطر..

  تى يضرب  واألصدات تتعاىل! إناا عاص ة دا مة..  ل   

 لصخ   وصدت القبطان يها ي  علك اجلميع أن يدخلدا إىل الغرف أسرعدا!ما  ا   

   انت العاد  ا  بل ورمبا ما يف صدر  أ دعمار متاًم صدر يف ما دجيس  املشاد  ان   

ال  ..ر هذ  العاص ةعُبحتر ه دليال ومتأُل ال راغ الذي يف صدر  مكان القل   يريد فقط أن َي

أم  أمني أتك ت تتح مصهعاا اجلديد الذي سيكدن فاحتة خري  له سه  ولكن أتك يصل إىل

 هلا  وذ رى من أمني إىل أخيه الصغري!

*** 
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بدأ القبطان يصارع البحر اهلائج علك الدفة  واملساعدين يصارعدن اهلداى الغاض     

 وي تحدن األ رعة..

 :داطع صدت القبطان هذ  الضدضاى دائاًل   

 ة األمان.. على اجلميع أن يرتدي سرتة األمان!"!"على اجلميع أن يرتدي ُسرت 

امليا  هاجت  بدأت تضرب بعه   أو كدا علك الغرق  صارع اجلميع لساعات أتك    

 ! اليت تد ك أن تعص  بكثري من الهاسيعيوا هذ  املأساة 

 نظر عمار ودال:   

اذ وكأن  يم نا  تي ا   ة : "أنتظألا "ذ "ال     بم  سلذ رذ  اقحة اَّ   تتاك  ا مجت ا

 .. وأو  م  اممد  الألا حذ كأن  اعدا  م  اذب ا من  ذا اَّ   اليألا ر"

 و أنَّ  لَّ ذلك انعكاس ملشاعر !بدأت الثدرة البحرية تادأ  واألمطار تتدد      

 تى أتك رائحة األمل هدأت وهدأ معاا  ل أيهما ثارت ثار  لُّ  تى  وعهدما  اعبتاا    

 اجلميع من العاص ة! كجنأعاصري السماى  و

*** 

نزل الهاس من غرفا  إىل السطح  يساعدون أعضاى الطاد  علك إعا ة امليا  الغاضبة فدق    

   الكلُّ تعاون يف ذلك أتك أناد .الس يهة أن تصل إىل مكاناا

رسالة  أي   و خل عمار يف عامله وود  أمام باب احلل   يرىداليهام ا  خل اجلميع غرف   

من ةان  طرق الباب  ولكن مل جيد إال صدرتاا واد ة  تلد, له أن  -انت  اذبة  إنو-

 صدت وال أر ة. تعال  بال
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بيهاما دطار ةر!  فال يستطيع أن يذه  إلياا  وال أن يسمع صدتاا الذي يدخل يف    

 .به مر ما  ل بعد فيه  ثرت دد اليت الثغدر من ا ثرًي فيسددلبه 

 أو كدا علك الدصدل  أأد الر اب سأل عمار: جاى اليدم التالت..   

 من أين اشرتيت هذا القميص؟  -
 لبداية أدار   ودال له:نظر إليه يف تعج     

 أهدته إيل أم صديقي، ستفتح مشروعها قريًيا. -
 مجيل صنعها حب ، أين عنوان املكان الذي ستفتتحه؟ -

 أعطا  عمار العهدان  فشكر  وانصرف.   

 امليهاى  ودال أارس الس يهة:ىل وصلدا إ   

فذه  عمار ههاك ألخذ املا يهة ليعد  باا إىل  ..من  كانت له حاوة شحنها فليأت إليها -

 البلدة.

*** 

العاد أغلك من  هدم الدنيا    ته  لَّ ما ةلك  ولكنعا  أخرًيا ومعه املا يهة اليت  لَّ   

 خصدًصا إن  ان مع صديق ويفَّ!

نام اجلميع  يف  ث  اأمني املا يهة  أ لدا ث  مرَّ اليدم   كرت عماًر أمطرق الباب وأخذت    

 الصبا, دالت أم أمني:

 نريد كثريًا من اييوو. -
 :نظر عمار إىل األرض يف خجل ودال يف ن سه   
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."!
ا
ا"ولكن م  ك   مع  م  

 :ودالت له بابتسامة صغرية  مل ترت ه يكمل ت كري    

 يا ولدي. خذ هذا املال، واشرتي -
  ا رتى هد وعلت أخد أمني فقد  ان متدفًرا يف سدق املديهة  أخذ العمالت وذه  يشرتي   

يتدىل علك عيهه  يتحرك  وضحدً ا  لديه  عر أملُس قيًّا ان عمر  سبع سهني   األصغر.. 

 .دما جيري  وسي  ذلك ال تك الصغري لما جرى  ما يتحرك  عر احلصان عه

*** 

يهجح أم أنَّ  ل  تى سيذه  هل سبالعمل  مشروع صغري ال يعل  أأد  بدأت عائشُة   

 ؟سدى

 ل يدم تهسج ما تستطيع أن تهسج   ل  تى ةر  ما أرا وا  أخذوا باألسباب  انت    

 واستعاندا باهلل  وضعدا يف ذلك  لَّ ما ةلكدن من مال.

 مرت األيام  وتداىل اإلنتاج   ان  ل ما صهعته مجياًل.   

تحت اجلامعة من جديد   لية الط  ليكمل الدراسة  فقد فل عمار يف  هذ  األثهاى سجَّيف   

 وها هد يذه   ل  ار أسبدعني.

مااًل  جمال الطري أيهما يظار فيه تهساًدا وتهاغًما وصهعت عائشة َج  مرَّت ثالثة أ ار   

 .دانه املختارة  صهعاا متني ومباربني أل

 ...  ث  افتتحدا العرضا أخرًياأعلهت عائشة عن افتتاأا   
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 مل يأت إال دليل من الهاس!    

 "سننتظر؛ رمبا الناس مشغولون!". :استحالت نظرات األمل إىل خيبة  ولكن دالدا   

*** 

يدم ةر وآخر يهقضت وه  يهتظرون  ما بيعت إال دطع دليلة   لُّ املال ذهَ   والتع     

 الذي بذلد  ضاع؟!

 دالت أم أمني:   

 ال تيأس يا بين؛ فرمبا سيأ  الناس، وأعيد لك ما صرفت! -
 وأجاب:  غض  من ددهلا   

ساحمِك اهلل يا أمي، واهلل ما فكهرُت أبًدا يف مال، بل يف عهدي ألمي، تُر  كيف سأقضيه،  -
وعدتُه بأن يصري صرًحا كيريًا، يعلو امسه فو  السحاب، مالبس األمي تكون عالمة فارقة يف 

 املالبس، ولكن ييدو أن العهد الذي قطعته، قطعت حياله األيام! عامل

 فقالت:   

 قد وفهيَت يا عمار، وعلك اهلل سعيًدا يف عيشك، مرفوًعا بي الناس دائًما -
 مره شهر يا أمي، سنعلن فشل املشروع على ما ييدو. -
 دعنا نغل  اآلن، ولتكن تلك املالبس معنا ملن أراد. -

 من بعيد: ا خال املالبس إىل املهزل دبل اغالده  فقاطعا  صدت آٍتبدأوا يف    

 انتظروا.. انتظروا؛ أنا قادم ألشرتي! -

 صل الرجل  فقال عمار علك ال در:انتظرا أتك يأتت و   

 ألسَت ذاك الرول الذي سألين عن ما أرتدي يف السفينة وقال يل أين عنواُن الصاِنع؟! -
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 تعاقد مع الصانِع، أنا تاور أبيع بضائعي يف عدد من اليلدان.نعم أنا هو، وأريد أن أ -
 ث  دال لعائشة:   

رأيُت على هذا الشاب مالبَس صناعتها ويدة، أر  فيها سلعًة ويدة وسُتحق  رحًِبا كثريًا  -
إن ُعرضت، لذلك أريد أن تصنعوا يل كثريًا منها ألشرتيها، سآ  مع مطلع كل ستة أشهر 

 آخذ منكم!

 تبشر عمار ودال يف سر :اس   

"فألاج يأسي من ث ث   نت  ذ بهتم  ع   ال أ. أن يفتك بي  بل ذ لان أك م أن    ألا 

 .الهم  والتهر نج ق و اثة!"

 .ووافق التاجر  أخذ مها  التاجر أل  دطعة!   َّهدا الداأدة ريمسنَي دطعة نقدية   

التاجر وهد يأخذ القطع وحيملاا أتك  ن ألً ا نقًدا دد أصلدا علياا  واجلميع يرى سد   

 امليهاى.

  مرت الكل بعد ذلك أصبح يشرتي  جاى بعض الهسدة  يتعلمن احلرفة من عائشَة   

 يف السدق. التجار  أخذت مكاًنا أ َي باُرالشادر وأضحك يتعامل معاا ِ 

 للمالبس وأ ارها يف املديهة. أصبح أ َي مصهٍع   

 دالت عائشة لعمار:   

   ان التع  املبذول تى علك ما يرام  سرتى أنَّ    فقط بالعمل والتع  سيكدن  لأرأيَت -

دَّ  فال جنا, بال َ  ؛يف األيام املشمسة اظليًل ري من األ جار اليت ستكدن لك ِظلًّاالغذاى لكث

 والصي يا ولدي بداية  ل فرج!

******* 
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(21) 

 ِبِ ر  ـح  ـال   اُت ـاي  ـك  ـح 

 

يتذ ر األعدام العشر اليت   يسرتخت دلياًل علك  رسيه املتحركيف بيته  االًسج  ان عمار    

 بلغ  التع  الذي داتهس س  تاحلرب اليت ظلَّبه   طع  ويت كر يف  ل عاد دمضت

 .املال الدفريبال رج والهصر والهجا, و َجد وُت  ُ دَُّ َأ

ال طادة له   ا برًي ا يًخ ن سها فقط  فكي  يرى  ي  أنَّ عمر  تسعة وعشرين عاًمتذ ر    

 وال رغبة يف احلياة!

 ..ث  ت كر يف احلياة وأسرارها  فأتك بدفرت من  فاتر  و ت  يف أول ص حة فيه   

خ منا.. ٌّ ياعل هنا رس   "ما اصياةو!.. اي هللا!، ا 

ال ال قوايء، أ ولئك ا ِ,ن يثعتون   وجه الفنت اصياة تعلمنا مامئًا، مروسها قاس ية، ال ترمح الضعفاء وال جتازي ا 

ٍ س ور، وأ ن الرامم س يكون أ فض .. رخ  ويتخملون صعاهبا، ويعلمون أ ن يف ما

منا هو برش  لفرجٍ أ ت". ن أ صيبوا يرولون" "ال بأ  "؛ فلك جرح همام زام وجعه سنندم ، ويف أ مل ا   ا 

*** 

دد دضك  عمار  ت الدولة وأصبح هلا أا ٌ  أمنٌي  دد اختري مهذ ثال  سهدات  وها هد   

ك بعاد  ألمه وأصبح من   ووفَّد  ما أرا  أب اقد أ مل  راسته  وأصبح طبيًبف ل ما عليه  

 شار إليا  بالبهان  من األثرياى.الذين ُي تميزينامل

  اجلميع يأتت إليه !   ي  أصبح من أ ار األطباى!أ مل املسري وافتتح املش كأنه  ي     

 ويثق به.
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ا يف أياته ال يأ ل إال القليل  وال خيالط الهاس إال للحاجة   ان مته سه أصبح عمار ماهًد   

ا  حليته تغطت أ ثر أتك هزل جسد  وصار  يً الدأيد هد   اى الهاس من أوجاعا   

 وجاه.

أم أمني تسأل عن أاله  يف يدم بيهما هد جالس يف  رفته يتأمل السماى..  خلت عليه   

  عا تاا:

 هًدا يف الَعيش، حىت أصيح وسدك هزياًل هكذا؟!مالك يا ولدي زا -
 ر  علياا بابتسامته املعاد ة:   

 ال شيء يدعو للقل  يا أمي. -
 كن خبري يا عمار؛ هذل احلياة ليست إال دنيا، واليالء فيها على قدر إميان املرء.  -

 :ابتس  عمار و كرها  ث  أ ار وجاه ودال يف ن سه   

ي ر ل ك م   الط  ة أ م بكثير من ث اة الج ت ل طه   "ل تهم يت ع ن أن ث اة ال

ِاَت  والاألاا ذ يت ع ن أن الي    ال ا تفيت أث ته    س ت ذ الق  ة مألاة أ ألا  ولن و 

ق ة وامع ف   اث   ". ا ن  الهع .. ب  ص  تا
َ
 وَ ا

ا
!أل ف لله م لعس م    الله م 

*** 

 

ديد ويقرأ يبكت ويضحك  يتذ ر فتح  فرت  القدي  وأخذ يعيش مشاعر  من جث  ذه  و

 السهني اليت مرت  وأخذ يكت  من جديد..

"مر العمر وحرران البالم، فردان ال حباب وأ متمنا العهوم، وها أ ان أ صف دلنا  ادلواء حىت يمت شفاؤ  من 

 ال الم، ولكن ال أ حد هنا  شفي,  ا أ ان فيه، اي دلعجب!..
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 رلب أ صبح منكرًسا وما عامت تالمئه جبرية..حىت املوت مل ,كن رحوًا  ؛ فها هو ال

ن املال  ش ي السعامة أ و الراحة أ و اصب أ و ال حصاب، فليأ خه يف مايل ويع ي, لراًء بأ   أ و حضن  من قال ا 

 أ يم أ و لكمة مع ميان أ و ابتسامة مع أ مني!".

اا  ل  وابتس   ما عا  يبكت عمار  أصبحت  ل مشاعر  ابتسامة  أزيهة أو سعيدة   

 ابتسامة بار ة ال رو, فياا.

 :أ ملث     

ال أ هنا أ صدق صدي؟ وخري رفي؟، تكون معك   يف  "حصيح أ ن ادلموع ع , ة  الية، أ ثرها   النفس ع مي، ا 

ميانك  ؛أ حواا فا ن طلبشا أ تة..   فرحك تس ب؟ لكامتك، و  ح نك ت ي  امحل  عن لسانك، و  ترممك وا 

دلموع أ صدق شعور وأ بلغ من أ فصح لكمة، ولكن ادلموع جافت, ورافرت, وتوفك ويف أ وقاتك، ستبرى ا

مل!؛ يفُّ يشٍء عام ا ىل طبيعته، ولكن ما  العسمة، العسمة البارمة الراتةل اليت قتلة يف مشاعري، وأ حصا ، اي لل 

 زالة املشاعر حتتدم    قليب، لكام أ تهكير ال اغية!..

ني انتًران ونىس ا يع ب والت قد ت ي  ها ال ب ال، سأ    عىل نرش الرضية وقول ال رسار.. أ ج .. سأ قول ا 

ننا مس تخرون!".  العامل  ن لكه  ذًو، حتالف علينا   اصرب، قب  قتلنا، قب  أ رسان، ب  وقال ا 

  :يف ن سهم إىل  رفته ودد عزم علك فعل ذلك  درر د ل  فرت  ودا   

  أن ي تيي بيذ سأك ن ن  اَّتيلة أن ا "بهتم   اكد اهألاسيذ وأ  ح الجم ع يتم 

 سأثك  بط لة أمين ن  القألا  بتف    ه !".

*** 

.. وبعد يدمني عمار خطابه أعدُجاز املكان  وخرج من مهزله وأذاع يف املديهة ذلك  ث     

 ود  عمار يصد, بكل محاس:واجتمعت البلدة 

 "يا أيها الناس..
  وأصيح عالمة من عالمات التفو  يف جماالت اجلميع هنا ير  ذلك النجاح الذي قد حتق
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 التجارة..
الكثريون منكم قد مسعوا عن احلرب الل أكلت بآثارها قلوب الكثريين، فمنهم من مات 

 ومنهم من عا  بال قلب!..
أحد هسالء األبطال كان أمي.. أمي الذي مسَِّي بامسه هذا املصنع، ليعلن بقاَء ذكرِل على مرِّ 

 ًدا على طغيان املستعمرين والقتلة..العصور، شاه
 قد سطهر أمي حبياته معاين الوفاء والتضحية..

قد كان أميًنا يف كلِّ فعل، وفيًّا يف كلِّ أمر، حنونًا على من أتعيته الوحدة وأرهقته الليايل، قويًّا 
د كان رمزًا على العدو كما لو كان لَيثًا ضاريًا، إذا ور  هابه كل  عدو، أما عن التضحية فق

 هلا كاتًيا ملعناها بدمائه يف معاوم اللغة!..
يف ليلة من ليايل احلرب، بينما كل شيء ساكن مثل سكون النهر يف ليلة الصيف، والسماء 

 صافية..

 غدر العدو وباغتنا، ضرب بكلِّ ما ميلك، املدافع من أمامنا والطائرات من فوقنا!..
، كانت الشمس تطلع يف الليل الدامس من شدة احلرائ  أخذ احلراس املدافع وقصفوا الطائرات

 والنريان!..
 ضحى الكثريون حبياهم ليحيا اليقية، ليحيا الوطن الذي نعيش يف ضواحيه اجلميلة اآلن!..

كان شاخًما كاجليال الل ال تذروها الرياح، بعدما ضربَنا العدو  وفقد األبطال أرواَحهم حىت 
 جبثك املوتى!.. -ا املدافعالل أحدثته-سدت الفتحة 

انتهى كل  شيء، إال صاروًخا غاِدرًا ضربه خائن كان بي أظهرنا َيدهعي الفضيلة، وكل ورح 
 يهون إال طعنة خائنة يف الظهر!.. 
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ضرب الصارون عليه أنا!.. حينها قلُت أين ميت ال حمالة، ولكن يف تلك اللحظة  ور  
 وقذفين ليجنيين املوت.. ألحيا أنا.

مث ضحى بنفسه وخرج مع اشتداد القصف مع جمموعة من األبطال ليقابلوا اهلجمة، وميوتوا 
 من أول احلرية..

حريًصا على حريتنا، أميًنا على  -حىت آخر نفس يف صدر وآخر قطرة دم يف قليه-عا  
ان أرواحنا، وخرج حىت رده ايائني يف أهم معركة من معارك احلرب، تلك الل لو خسرناها لك

 اجليش كله قد هلك!..
مث مات.. مات أمي وأخذ معه قطعة من القلب الل ما زالت بعيدة بُعَد السماء عن 

 األرحمل!..
هسالء األبطال هم من وعلوا ألرواحنا قيمة، أناروا لنا الطري  بعدما كان الظالم حاِلًكا، وعلوا 

 لنا غاية نعلوا هبا بعدما كانت حياتنا بال هدف..

لوبنا معاين التضحية، فحفرت  يف القلوب معاين الوفاء.. الوفاء بكل عهد هو حفروا يف ق
 الوسيلة الل سنعيش هبا بعدهم، فنسمو ونسمو حىت نر  كل األحالم حقيقة..

هم الذين جيب أن تظله أمساؤهم مرفوعة يف كل نفس، حمفورة يف كل قلب، فلوالهم ملا كان 
ة يف اختاذ القرار، ولكانت أموالنا منهوبة وحياتنا معدومة أطفالنا أحرارًا، وملا كانت لنا حري

 ومعاُشنا كئيب مكرول..

 أعادوا لنا معىن احلياة بعدما غادروها، مضحي لنا كي ريا فيها مرفوعي الرأس".

 ت!َللُِّب إالعد يف املكان دطرة من الرتاب تمل أديث عمار أتك اجلميع بكك من    



324 
 

ا ما  وبآالم دد استيقظت من هك  وأأالم ستكدن أقيقة يدًموانتاك اليدم بآمال ستب   

 أاملاا أجسا  منيف اجلسد تهتظر أن تضع  املهاعة  ت تأ ل  ااثيًماا   ما لد  انت جرمند

 أ ل اجلائعني!

*** 

 اًمَيعلت ِدأروب ُت ؛هكذا بدأ عمار يعلن فصدل الطغيان اليت خت ياا روايات احلروب!   

 ا  سارً بقية أياته عمارقضت هكذا درر أن ي.. تل أخرى دههاا الطغاة  وتقنالصا دد عا اا

 ماًل يف أن يلتحق با  يف دري  األيام!آتا   اأكاي

.. ٍدِقم ت بقل  ثقيل وبعدما ا تعل  ل  تى يف صدر  عا  إىل البيت  جلس يف هذ  الليلة    

 الدعد   وخمالطة الهاس! بتحقيق  تمهمتكَّن الدجع مهه  بعدما 

أرا  أن ف ملمس يدها بيد   أن يعر أرا ولد ملرة   ارى ةاًني  أن ارأأن يبكت   ا رأ   

 تطبط  علك ظار  الذي دد ا هك من  ثرة األأزان! تكدن معه

 ارمتك علك سرير  يف يأس ودال:   

!.. ي  لقم قة الل .ذ يظل  ن أن  ال ه  ة ن  كثرة ام ا ذ عج ا !.. ا" هر

أن الي    ال ا فيت ذ يمكن  ثت أن يخفم كنه ذ و   َمن األا    من  ا الذ  يظن

اَبألْاَ  ال ثتةذ س جقت ول  لقظة ام    نئ ا  ؟!..

ا ه من التن   وم  فيه !..

اذ  ع ن ا يضألاب ن اَّث  بمن فيت ث   ت  فه ش سهع ا ذ ومن فيت أ    فه ش وث تا

ِ ال ن ذ فك م ي  تألا  من واته وفيته؟!"!
 وب لخ  
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أتك يف دلبه   امًع هذ  املشاعر  لهذا الدجع  َّمَّعت عليه   ل  أسرَيعمار أصبح    

 يف عيهه رخيصة. الدنياأصبحت 

 به يف دا م األيام! ضربُيس آخَر ًئادرر أن يهام لعل يف الدنيا  ي   

 علدن ديمة التضحية يفصُّدن أكاية أمني  ُيُق تى  ما هد  أناس َي جاى الصبا,  و ان  ل   

 "إن املوت يف سييل احل  غاية النيالء"!: اله دس ويقدلدن

*** 

 !بًثا بذ ريات املاضتومتش حيياقل  ميت وجسد ب عمار حيياتدالت األيام و   

بث را  أن َيحيت يف ن دس الهاس معهك احلرية  معهك التضحية  أُي دنعلك امل ث  طاف   

 ؛من ماتدا أأق أن ن خر با ! يف  ل دل  أن

 و رها  يفعن الدلد الذي خان  فأعلت يف ن دس الهاس ديمة الدفاى   قاى يذ ر دصةف ت ل 

ودل   سدرَجدصة أمني فيعل  الهاس أن التضحية حتتاج إىل جسد  خرآويذ ر يف   الغدر!

 .يدد

ودلبه الذي   مدت األهل واحلبيبة ..ويف بلدته اليت  انت  اهدة علك أكايات املدت   

 .مات يف جسد 

 !ينبأ ملاا  ليهتق  مها  جرَّاى هزةته من آخر درية ا ههاك دصة غا   أب كأك   

يف ذا رته عن تلك األسرة اليت دد جعلاا الطاغية  متثااًل  ظلعن الصدرة اليت ست كأك   

 .عن معهك املدت  عن معهك الظل  اأيًّ
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 روب!الزوجة يف نظراتاا بعد املدت  دصص عن ال صدل اليت خت ياا احل نَّأو    

ف ت .. علك الهاس  ويذ ر هل  أنَّا  يف عامل متلؤ  األ اذي   ان يروي مشاهد املدت   

: "لو ظُلَم حيوان ألتينا كثري من الذين يرفعدن  عارات اإلنسانية ويقدلدنالاحلرب  ان ههاك 
 يدعمدن الغاصَ  يف دتله هل !مع ذلك   حبقِّه!"

عن ذلك الشاب   هلا احلرب اال تمال  ويف مرة  حيكت عن دصة أ  نقية مل تكت   

 اا املار! ِلْغوماتت احلسهاى اليت مل ُي ر  ومن ث  عا  باملاسيكدن مارهاالذي دال بأنَّ الدطن 

رت واأد للحياة يف مديهتاا  ولكهه مل جيد  فدا ٍ َلْع ي  عا  بعد احلرب يبحث عن َم   

فام !  األرض فت ر ق بعضه عن بعضتراب  ارياُتذال ُرَذبه   ما َت تعص وأدله الدنيا 

ضادت عليه األرض مبا   ف! لَّ  تى سرخ هلكهعا  باملار ليحصل علك وطن  وباحلرب و

يف وسط املاى   ايًّ ا امثل تلك السمكة اليت رأت طعاًم فأصبح!  بعدما ماتت أبيبته ْتَبُأَر

  مهاا لََّكَمدد َت ياٍ َ  صْعُطوجدته بعد عهاى غريها  ولكهاا   د  لت دم به دبل تفسبح

ولكهَّه ملا رأى أسهاا جعل مهاا ميهة له  !  ن بني أدراناا  وظهت أناا ستمدتفأخذها م

املدت ال يرمحاا من دسدة الذ ريات وأمل  املدت ولكنَّمأسدرة يف بيت مجاجت وأيدة تادى 

 الدأدة  ومرارة احلهني!

*** 

رغ  أنه مل يزرها  عل  بأبطال احلروب لُّ مدن الدطن ت أتك أصبحتاملشدار  لأ م   

 مجيًعا.

باا األمثال  ولكهَّا  مل  داوضرب أققدهاال رأة اليت  دا اببطدالتا   عاجلميع ك هََّغَت   
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 !ت قد من  ان لك احلياة جيربدا معهك أن

 لصاأبه: تغهك ط ل يقدل      

 حاب"."أريد أن أكون مثل أمي؛ أضحى ألول الوطن، أعيش له، وألول األص

 ط ل كا  فا ََّعلعبة يستمتعدن با -بياىتا -وهذان الط الن اللذان دد جعال من القصص    

  فيبغض األط ال أن !امائنسامل أنََّه أمني البطل  وآخر لسدى أظِّه دد  ان  ور  أن يكدن 

 يادى أن يكدن يف اللعبة أمني. والكل  يكدن امائنأتك ال يقع الدور علك أأده  

  ألعاُب ت من جديد وأمهرت وعا  الربيعاخضرَّدد  هةبأنَّ اجل  ل ذلك يف دلبه أماًل بعث   

املدت يف سبيل وعشقدا أ  الدطن  والصدادة و يف ن دسا  معهك الدفاى ُخس َراألط ال ُت

 التضحية.  فتعلمدا قضيةال

طلق من أن ُيالسردة والطغيان  خدفا  ومن ن دسا  معانت القبح   اميانة  ودد اجُتثت   

محل بعدما  اويقتل أصحابه يدًم ُرغِد ور امائن الذي َي -أتك وإن  ان يف اللعبة-عليا  

 !أمانتا  وأسراره 

******* 
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(21) 

 ِـاء ي الل ِـق   إِلـ 

 

ث  تأملاا  بعدما عا  عمار من املش ك   خل غرفته وذه  إىل وردة ددةة دد اأت ظ باا    

 .وابتس  ث  دبَّلاا.

"ال حت ن اي عامر، عد ولوطن ذا همري وأ ان أ نت رك همام طال ال من، وال حت ن فأ ان أ حبك منه رأ يتك أ ول 

مرة، لنس البوح عيل  سرًيا ولكنك ج ء من روح، رمح هللا أ وبيك، ولك, عهدتك قواًي فن قواًي كام أ نة وعد 

 يل، سأ نت رك".

 دً ا  وصرخ:تأ د عمار من وأدته فسمح لعيهه أن تبكت جم   

 ولكن مل يسمع أأد.!، "!"آل يا قليب، كم أفتقُد أن أكوَن ُمفتقًدا

 :ايتذ ر املاضت واألأباب وتكالبت عليه األوجاع مرة أخرى فها ى ةاًن جلس دلياًل   

" هر ي  يم نذ وهللِا ليت كت   ب ل طنذ ووف د  ولكن أين أنِد؟ذ َّ  ا تخ  ِد ك ا 

ْلد  أن  ك  ك؟!"!و   ِد؟!ذ أ  ن القر ك    كذ و  

*** 

 عيا   ويقطع خيط  مدعه املغزول الباُب يطرُق ويقطع أبل أفكار  الذي أ   

 من الطار ؟  -
 أنا ساعي الربيد. -
 حسًنا. -
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 .ما يريدن واست سر مهه ع  فتح عمار الباب له   

 عمار ياسر؟ الطييبأليس هذا منزل  -
 بلى هو. -
 حسًنا هذل دعوة لك. -

 .رسالة من القائد خالدب رفقة انت  عدة ُم خذها عمار مهه ث  فتحاا أ   

درأ رسالته اليت يسأل فياا عن أاله  ويدعد  فياا إىل مؤمتر  بري بعد الغد للحديث عن    

و ان يف بلدة   ألهل البلدة متاأةله  ثري من القامات  والدعدة له  احلرب وآثارها  مدعد 

 .(الزير)

 :قالفالذي دابله يف القطار  اأساًمهدان املؤمتر تذ ر عهدما درأ ع   

غألاما  ب لقألا ذ  بم  أ اه  ل  ". أل"أطن أن   ث     س أسي ل   فيت ع ن م 

*** 

القطار  دطع التذ رة  وجلس  املال وذه  إىل حمطة معه بعضأخذ   يف صبا, اليدم التالت   

 ه:ن سيف دال   ويف ر دبه هها آخر مرة  تذ ر احلل  الذي  ان مجياًل  عا تهجبدار الهافذة 

  ب َّخ طألاأل فف   ع ن الله مذ ولكن  
ا
" ه ل  ع ن للق م طألا ٌق ل  كت  ول  ع ن محف ف

ا أن تك ن ثي يةذ و   ل د أثال  اَّل   ييين! كتر له  أبتا  أثال  اَّل     ي 

. الت بعد احلرب.انطلَق القطار  وأخذ يشاهد املهاظر   ي  عا ت احلياة يف سهدات دلي   

تاج جاى من السماى مرة أخرى   اان أ ألدان الطي زيهاا تالطيدر تغر  يف املروج امضراى  اليت 

 ليعلن عد ة احلياة بعدما أفسدها الطاغية!

 األط ال اليدم ةرأدن ويلعبدن  فابتس  ودال:   
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 "ألول هسالء ماتوا آملي يف مستقيلهم ناظرين له".
*** 

 فيه دري  من داعة املؤمتر ودال للعامل: يبيُت ٍلديهة فأخذ أمتعته  وذه  إىل ُنُزوصل إىل امل   

 السالم عليكم، أريد أن آخذ غرفة ليومي. -
 حسًنا. -
 ِبَكم الليلة؟ -
 مخسون عملة. -

ث  ذه  إىل الغرفة ووضع أمتعته البسيطة وبعدما اسرتا, من   أعطا  األمدال وأجز غرفة   

 رج يت قد البلدة.وعثاى الس ر  خ

 ان يرى السعا ة واألمل يف عيدن الهاس  هذ  البلدة الصغرية يف الشمال الشردت   ان حيكماا    

 رَّ البعُض إليه.رجل عا ل طي   ما مال علياا أتك اليدم هلذا َف

*** 

يف   انت تبدو له صدرتاا..  يف عامل اميال الذي حييا فيهدلياًل اَمَهَو  ت قد وجد  الهاس   

فعا  من خياله  ودال مبتسًما رافًعا    ل وجه   انت حم درة يف دلبه مل تغا ر  يدًما واأًدا!

 وجاه إىل السماى ودال هلا:

 ىِل  ام  
 
 ؟!،ر  م  ق   ال  ىلع    اءِ م   السَّ ا يِف اه  ر   أ

 

 ؟!ر  و  الصُّ   لُك ِ ي ىلع   ريِ  س  يِف  اك  ذ  ك  و   

 

َ  لُكُّ  ل  ه    ىر   ت  ُق ال  ش  ع  ي  ت  ٍي حِ  
 

 ؟!ْش   ب   ال  أنَُّه لُكُّ ك   ؛يب  بِ  اْل   الَّ إِ  

 

 ث  عا  إىل ال هدق ليهام..

*** 
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إليه  ذه  عمار إىل القاعة  اأتضن  َتِعيف صبا, اليدم التالت  ان مدعد املؤمتر الذي ُ    

القائد خالد وعبد اهلل و ل أصددائه من اجليش  ث  ذه  وجلس بني املدعدين يستمع 

 .لذي  ان بيها  القائد خالدللمتحدثني ا

 فتاة.. فانت ض من مكانه واهتزت  ل مشاعر : تأتك  خل يهصغت إل ان ُي   

    ذا  ..ذ أ     ؟!!"أ   ثي ية أ  لثت  الخ     ال ا تأت  ا ن  ع  س كة

ا!ثي يي؟!"

 ياا.  يراد   ل أر ة هلا  مهتظًرا ال رصة  ليتحد  إلشد ًداجلس يف القاعة مرتدبا  مت   

 عهدما جلست ال تاة أمامه  ذه  إلياا:   

 كيف حالك؟  -
 عمار! -
 نعم، أنا عمار. -
 كيف حالك؟!  -
 خبري -

 ث  دال هلا بال متايد يف هل ة يائس:

 كيف حال ميان؟!  -
 ث  دالت يف أسك:  لدهلة صمتْت   

 ال أدري، مل أرها منذ افرتقنا بعدما ُقصفت القرية. -
 ؟هل جَنَت  من القصف -
 نعم، وذهيت مع أهلها إىل إحد  اليالد. -

 

لكن  عدر  أناا ما مالت   هيبة هأمل خالط.. ر ونظر إىل السماى يف أبدر وأملالت ت عما   

قًبا من الثقدب اليت دد سببتاا ُث دَّا وَسد جد  يف دلبه األمل  دد ضمد جرًأعلك ديد احلياة د

 له احلياة!
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يصدق عقله  ويقدل ظل يتساىل  تارة يكذب ن سه  وأخرى ملع الييق يف عيهه جمدً ا     

 !هلليا لرمحِة ا

أصبح املؤمتر  له بالهسبة له  ذ رى اختالس الهظرات أيام اجلامعة  أالوة جلسة املكتبة    

 ك الكدن  له بضحكتاا اليت أطلقتاا ساًدا أيهاا!هََّغوأديثه معاا  َت

 ل ما يريد  هد أن  ؛مل يعد يف ذلك العامل اآلن ؛مل ُيهصت إىل أي  لمة داهلا املتحدثدن   

 يطري إىل أيث متشت ةان!

نزيل عن ذلك ال تك  دنا ع" :لي ق علك أاله  ود دد ُأه احلياة أ ردت من جديد   أنَّ   

 ".دلياًل من أأزان األمس!

د  لد استطاع أن يذه  إلياا ويسأهلا عن أاهلا  وخيرج هلا يف الصدرة من جدي كمتهَّ   

 ولكهه تذ ر أناا بعيدة  يف أيث ال مكان.

تسلل يف خميلته هاجس أناا دد عا ت أياة جديدة  وتزوجت رمبا لدياا اليدم ط لة من    

 أصابه ذلك جبر, جديد  أصبح  ثري الشك يف  ل  تى  ولكهه دال:.. رجل آخر

ا"يكفي أ ه  تح  ذ  بم  تذكألانيذ و كف  ا أ ه  سه تة"!

ا***

ا للصدت ليقدل  لمته قائد خالد  فانتشله  عا ته من  وامة اميال  وأعطا  مكًينا ا  ال   

 .أدل احلرب

مل  وابتس  ابتسامة ود  عمار ونظر إىل الدجد  املتأملة   ي  أعا ت احلرية إلياا األ   

 :عبث  ث  دال

 "يف احلرب روايات ال تصدقها العقول، وها أنا اآلن سأُقص  عليكم واحدة من هذل
 القصص..

يف ليلة من ليايل الثورة، كان أحد الشياب عاشًقا فتاًة، دار  حيهه بعفاف تام وحب صاد ، 
 مث عزم على ِخطيتها، فواف  والدال وقررا أن يذهيا معه ألهلها..
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 يف ذلك اليوم..
َخ.ه رسالة هلذل احلييية يف الليل ليهديها إليها، حكى هلا عن حيه هلا، ذلك احلب الذي 

 ال لكي ال يلوثه..أخف
 وعندما انتهى منه وحانت صالة العشاء قيل موعد اللقاء.. ذهب إىل الصالة..

 كان قليه يرفرف من الفرحة، كعصفور تعلم الطريان فال يييت يف العش، ولكن ضربه الصياد..
بينما هم يصلون، أعلن الطاغية ضربته هلم، فقصف ودمر اليلدة، ومل يكن ذلك القصف 

 يه، فقد أخذ أبويه، ومنعه من حالوة الوصل، وبقى يف مرارة العزاء، وأمل األشوا ..يسريًا عل
اجليُش الذي بدأ املسري ليحرر الوطن، وحترك الفىت معهم تارًكا  -يف نفس اليوم-وحترك 

 رسالته، أو لنقل: "فاقًدا األمل"؛ فقد ضاعت مع احلرب.
 مث واء صاحيه وقال له:
ها، ووافقوا على اِيطية، ومهرها الوطن، ففرح الفىت كثريًا؛ قليه الذي لقد أرسلُت الرسالة ألبي
 مات بُعك من وديد..

فأخذ يكتب هلا الرسائل، ويناضل يف ساحات اجلهاد، مل يَكله ومل ميل، وعل صورها أمامه يف  
لدة كل حلظة، أحيها ومل ينسها أبًدا حىت عاد بالوطن؛ عاد باملهر، لكنه مل جيد العروس، فالي

 قد أُبيدت يف يوم، ومل يكن فيها مشهد للحياة عندما عاد..
 بكى طويال، ومات قليه الذي بعك من قيل!..

عا  بال أمل، بال هدف سو  الوفاء بالعهد الذي أخذل عليه صاحيه الذي مات يف احلرب 
 ودفنه بيديه..

 األيام وضرباها.كان حيه هلا عميًقا، أعم  من األيام،  رت  الزمن فال تقطعه سكاكي 
 تُدع َرحمُل عليه النساء فيأَب، ويقول ال أخطب بعد خطيتها، فإما هي أو ال زواج!..

مرهت عليه األيام، ووَّفه بكل العهود، أصيح غنيًّا، ولكنه مل يستطع أن يشرتي السعادة أو 
وديد، احلب!، إىل أن فقد األمل، وانتظر املوت الذي يُرعه، فيعد املوت سري  حيييته من 

 سيعود القلب للحياة!..
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ها أنا عدت باملهر يا ميان، عدت ومهرك " :-عدها عنهعلى بُ -فوقف هنا عدثكم ليقول هلا 
ُت وفيًّا مل أفتح قليب لواحدة بعدك  ..ولكنها مل تسمع! ،"الوطن قد وليُته من سنوات، ُعد 

 ما زلُت أنظر كل يوم إىل السماء وأنادي:
 ما احلب؟!..

عندها الزمن، ويتحرك عندها القلب، ذكر  حتفر يف العقل فال تُنسى، إن إنه حلظة يتوقف 
 غاب احلييب عنا، حلظة ال ندري مىت تأ  أو كيف تأ ؟!..

هي حلظة  ف  فيها، فيحرك مجيع حنايانا، تلك اللحظة الل تتالقى فيها العيون، فتدل 
 األرواح الل تفرقت يف املهد أن هذا مكملها..

وحي بعدما سكنت يف حبك وديد، عن نصفها، عن كلها، عن ميان الل وهكذا عاشت ر 
 غابت، فغابت معها هبجة احلياة!".

 

أخرج الدردة اليت أرسلتاا إليه َّاهلا  مجيًعا و لكهَّه  د  اليت تأثرت مبا دالنظر إىل الدج

  .وابتس     ث  رفع رأسه إىل األعلكيدم امطبة  ودبض علياا بشدة

 

********** 
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