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 الكنيســـــــــة إلـــــــــ  أرافقهـــــــــا أن إلـــــــــي   وتوســـــــــل  ميرنـــــــــا ىـــــــــاتفتني
 :باستغراب لها فقل ُ  ،ىام ألمر

 ...مسلمة امراة وأنا معك أذىبُ  كيف *

 :وقال  ورجاءىا توّسلها كّررت

ـــــــ   مظهرنـــــــا فـــــــنحن ،مســـــــلمة مـــــــراةا أنـــــــك يـــــــدل مـــــــا يوجـــــــد الـ
ـــــــا أرجـــــــو ، واحـــــــد ـــــــا ســـــــلم  ي ـــــــي أن ـــــــك الحاجـــــــة أمـــــــ ّ  ف  إلي
 .غداً 

 يغمرنــــــــــــي، واالســــــــــــتغراب معهــــــــــــا الــــــــــــ ىاب علــــــــــــ  وافقــــــــــــ 
 مثــــــــــل طلبـــــــــاً  منــــــــــي تطلـــــــــب لـــــــــم القديمــــــــــة صـــــــــداقتنا فـــــــــرغم
 موعــــــــد علــــــــ  أنهــــــــا وأخبرتنــــــــي التقينــــــــا الصــــــــباح وفــــــــي ىــــــــ ا،

ــــــــــــرا  ألجــــــــــــل ؛القــــــــــــ  مــــــــــــع مســــــــــــبق ــــــــــــو االعت ــــــــــــ ل   نوبهاب
 ...الرب   عن نيابة المغفرة ليمنحها
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 :سألتها

 ؟ مضطربة أن  لماذا  *  

 .  حياتي في األول  المرة ألنهاـــــ 

ــــــا ــــــ  دخلن ــــــم ،الكنيســــــة إل ــــــا ث  فيهــــــا يتجمــــــع قاعــــــة إلــــــ  دخلن
 علـــــــــ  للجلـــــــــوس أدوارىـــــــــم منتظـــــــــرين المـــــــــ نبون األشـــــــــ اص

 ســــــــاعة وبعــــــــد بــــــــ نوبهم، لــــــــو ليعترفــــــــوا القــــــــ  أمــــــــام كرســــــــيّ 
ــــــــاً  ــــــــا دور جــــــــاء تقريب ــــــــاب خلفهــــــــا وأقفلــــــــ  فــــــــ ىب  ميرن  ،الب

ــــــــ  ــــــــا فمكث ــــــــارب م ــــــــع يق ــــــــمّ  ســــــــاعة، رب  ووجههــــــــا خرجــــــــ  ث
ــــــــــ ي بال جــــــــــل مصــــــــــبو   فشــــــــــيئاً، شــــــــــيئاً  يتالشــــــــــ  أخــــــــــ  ال
 ت برنــــــــــي أخــــــــــ ت الكنيســــــــــة بــــــــــاب مــــــــــن خرجنــــــــــا أن وبعــــــــــد
 لحظــــــــــــــــة جســــــــــــــــدىا أصــــــــــــــــاب  التــــــــــــــــي القشــــــــــــــــعريرة عــــــــــــــــن

 : وخاطبتني عميقة تنهيدة دتتنهّ  ثم االعترا ،

ــــــــــ   والطمأنينــــــــــة بالراحــــــــــة اآلن أحــــــــــ ّ  كــــــــــم !ســــــــــلم  يــــــــــا آهـ
 ...الرب   عن نيابة المغفرة الق  منحني أن بعد
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ــــــــــق فــــــــــي ــــــــــا وقفــــــــــ  الطري ــــــــــة أمــــــــــام ميرن ــــــــــع عرب  الكعــــــــــك لبي
   افترقنا... حت  ومشينا ولها لي واشترت ،والسمسم

 وولـــــــــديّ  عملـــــــــو مـــــــــن زوجـــــــــي عـــــــــودة قبـــــــــل البيـــــــــ  وصـــــــــل 
 زوجــــــــــــي قــــــــــــدم وعنــــــــــــدما، مدرســــــــــــتهم مــــــــــــن ورائــــــــــــد خالــــــــــــد
 7  لو فقل  ،مس  فتب ميرنا، مع حدث ما لو قصص 

 ؟ مبتسماً  يجعلك ال ي ما* 

 7وجهي إل  النظر يتحاش  وىو قال

 ولـــــــــم واحـــــــــد، ب طـــــــــأ تعتـــــــــرفين أســـــــــمعك لـــــــــم زواجنـــــــــا منـــــــــ 
 عل  االطالق... ألحد تعت رين أشاىد 

 والحقيقـــــــــــة المطـــــــــــب ، إلـــــــــــ  وذىبـــــــــــ  بالغضـــــــــــب تظـــــــــــاىرت
ّـــــــ ـــــــم يأن ـــــــد غاضـــــــبة، أكـــــــن ل ـــــــاد ىـــــــ ا ســـــــمع  فق  مـــــــن االنتق

 مــــــــن فيــــــــو لمــــــــا االعتــــــــ ار أكــــــــره فأنــــــــا مــــــــرات، عــــــــدة زوجــــــــي
 ،الصــــــــف  فـــــــي ورغبـــــــة طمـــــــعو  ،العفـــــــو فـــــــي رجـــــــاءو  انكســـــــار



10 
 

ــــــــك وكــــــــلّ  ــــــــة للــــــــ لّ  ســــــــاطعة صــــــــور ذل  أمقــــــــ  كــــــــم ،والمهان
 ... والت لل واالنكسار المهانة من فيو لما االعت ار

 

ـــــــــة فـــــــــي ـــــــــا األســـــــــبوع نهاي ـــــــــارة ذىبن  خـــــــــارج زوجـــــــــي أىـــــــــل لزي
 بكلمـــــــــات تكلمـــــــــ  ىنـــــــــا  وجودنـــــــــا وأثنـــــــــاء ،عمـــــــــان مدينـــــــــة
 ...  جارحة كلمات أنها الجميع رأى ،عمتي بحق

 كنـــــــ  ينـــــــأنّ  كمــــــا زوجـــــــي، يكلمنـــــــي لــــــم العـــــــودة طريـــــــق فــــــي
ـــــــر ـــــــرا  مســـــــتعدة غي ـــــــ نبي لالعت ـــــــم ،ب ـــــــي ي طـــــــر ول ـــــــي ف  ذىن
 ....لعمتي اعت ر أن خاطر مجرد

 إذ ،بـــــــــــــالتوتر المشــــــــــــحون الصــــــــــــم  ىــــــــــــ ا وســــــــــــ  فجــــــــــــأة
ـــــــــــة  عـــــــــــن مســـــــــــارىا، تنحـــــــــــر  بالســـــــــــيارة ـــــــــــ  حاف منزلقـــــــــــًة إل
 اللحظـــــــــات ىـــــــــ ه فـــــــــي ،الـــــــــوادي إلـــــــــ  وتتـــــــــدحرج الطريـــــــــق،
 ...الوعي فقدت
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ـــــــيّ  فتحـــــــ  قـــــــدرىا أعلـــــــم ال مـــــــدة بعـــــــد   علـــــــ  بـــــــي وإذا ؛عين
 كبيـــــــــرة صـــــــــ رة عنهـــــــــا تفصـــــــــلني الســـــــــيارة مـــــــــن أمتـــــــــار بعـــــــــد

ــــــــــ  لحظــــــــــات إال ىــــــــــي ومــــــــــا منبســــــــــطة، ــــــــــاس أخــــــــــرج حت  الن
ــــــــداً  محمــــــــوالً  زوجــــــــي ــــــــ  ووضــــــــعوه ،الــــــــوعي فاق  الصــــــــ رة عل

 ووضــــــــــــعوىما ا،ورائــــــــــــدً  اخالــــــــــــدً  أخرجــــــــــــوا ثــــــــــــم ،المنبســــــــــــطة
 يســــــــــــيل الــــــــــــدماء مــــــــــــن غلــــــــــــي  وخــــــــــــي  ،أبيهمــــــــــــا بجانــــــــــــب
 فصـــــــــرخ  الصــــــــ رة، علـــــــــ  من فضــــــــة بقعـــــــــة فــــــــي ويتجمــــــــع
 ...الوعي فقدنيأ ويغتالني حت  يلتهمني والرعب

 

 فــــــــــي بكســــــــــر مصــــــــــابة المستشــــــــــف  فــــــــــي وأنــــــــــا اســــــــــتيقظ 
ــــــــو وأخــــــــي ،األيســــــــر الف ــــــــ   علــــــــ  همســــــــألت بجــــــــانبي، وزوجت
   ؟ وولديّ  زوجي عن الفور

 إلجــــــــراء الطبيــــــــة المدينــــــــة إلــــــــ  نُقلــــــــوا أنهــــــــم أخــــــــي فــــــــأخبرني
ثــــــــــم  ...المستشــــــــــف  ىــــــــــ ا فــــــــــي متــــــــــوفرة غيــــــــــر فحوصــــــــــات

 : وقلقي  خوفي من لي فف قال
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  .خطيرة ليس  إصاباتهم إن  ـــــ 

ـــــــــم إن*  ـــــــــرة تكـــــــــن  ل ـــــــــوىم  فلمـــــــــاذا خطي ـــــــــة  نقل ـــــــــ  المدين إل
 ؟ الطبية

 .الرأس في إصاباتهم بعض ألنـــــ 

 قــــــــــام الفــــــــــور وعلــــــــــ  ،الهــــــــــاتف عبــــــــــر أكلمهــــــــــم أن فطلبــــــــــ 
 أنهــــــــــــم عمــــــــــــي فــــــــــــأخبره حمــــــــــــاي، مــــــــــــع باالتصــــــــــــال أخــــــــــــي
 ...نائمون

 يحتــــــــــاج  ال كســــــــــري أن األطبـــــــــاء قــــــــــرر التـــــــــالي اليــــــــــوم فـــــــــي
 ...تكفيو الجبيرة وإن ،عملية إل 

 أيــــــــــام خمســــــــــة فيــــــــــو قضــــــــــي  بعــــــــــدما المستشــــــــــف  غــــــــــادرت
ـــــــــــار مصـــــــــــطلية ـــــــــــألن ؛وال ـــــــــــو  القلـــــــــــق بن ـــــــــــم يّن  اســـــــــــتطع ل
ــــــــم أن خاللهــــــــا  التوجــــــــو علــــــــ  عزمــــــــ ُ  وزوجــــــــي،  ولــــــــَدي   أكّل
ـــــــــر مباشـــــــــرة، الطبيـــــــــة المدينـــــــــة إلـــــــــ  المستشـــــــــف  مـــــــــن  أنّ  غي
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 عينــــــيّ  فــــــي نظــــــر ىــــــام، ألمــــــر لــــــو همــــــدير  بانتظــــــار تعــــــّ ر أخــــــي
 : وقال السيارة مرآة من

ـــــــــ ىاب أســـــــــتطيع ال قينيصـــــــــد   * ـــــــــوم، ال  غـــــــــداً، ســـــــــن ىب الي
 خـــــــــروجهم حـــــــــين إلـــــــــ  معنـــــــــا ســـــــــتمكثين منـــــــــي، وعـــــــــدٌ  ىـــــــــ ا
 ...المستشف  من

ـــــــي ـــــــالي اليـــــــوم ف ـــــــ  ا،بـــــــاكرً  صـــــــحوت الت  الحمـــــــام إلـــــــ  وذىب
 أننـــــــــــي إال صـــــــــــعباً  الوضــــــــــع كـــــــــــان عكــــــــــازين، علـــــــــــ  مّتكئــــــــــة
 تســــــــــّرب ومقاومــــــــــة نفســــــــــي، علــــــــــ  االعتمــــــــــاد علــــــــــ  عازمــــــــــة
ــــــــ  الكســــــــر ىــــــــ ا ــــــــي، إل ــــــــ  عــــــــودتي وخــــــــالل قلب ــــــــي، إل  غرفت

ـــــــــــاب، زوجتـــــــــــو ففتحـــــــــــ  أخـــــــــــي، غرفـــــــــــة بـــــــــــاب دققـــــــــــ   الب
 أصــــــــــــررت ينــــــــــــأنّ  إال مســــــــــــاعدتي، حاولــــــــــــ  الفــــــــــــور وعلــــــــــــ 
 : لها وقل  نفسي، عل  االعتماد عل 

 عرتِنــــــــــيأ ىــــــــــاّل ...   جــــــــــًدا خفيــــــــــف ماكيــــــــــاج عمــــــــــل أريــــــــــد* 
 ؟ األدوات
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ـــــــــ  رأســـــــــها ىـــــــــّزت ـــــــــ  ورجعـــــــــ  غرفتهـــــــــا ودخل ـــــــــي،  إل  غرفت
ــــــــــو، أخــــــــــي جــــــــــاءني لحظــــــــــات وبعــــــــــد  صــــــــــم  وبعــــــــــد وزوجت
 7  قال مريب

 ألن   ؛الطبيــــــــــــة المدينــــــــــــة إلــــــــــــ  ذىابنــــــــــــا نؤجــــــــــــل أن علينــــــــــــا* 
 لقــــــــد المركـــــــزة، العنايـــــــة غرفـــــــة إلـــــــ  نُِقلـــــــوا وولـــــــديك زوجـــــــك
  ...السبب يعر  أحد وال حالتهم تدىورت

 أضــــــــرب وأنــــــــا الشــــــــقة بــــــــاب نحــــــــو أســــــــير وأخــــــــ تُ  نهضــــــــ ُ 
 أخـــــــــــــــي فاعترضـــــــــــــــني غاضـــــــــــــــبة، األرض علـــــــــــــــ  العكـــــــــــــــازين

 ؟  أين إل  مشفقا وصرخ

  ولـــــــــــدي   أرى حتـــــــــــ  أرجـــــــــــع لـــــــــــن الطبيـــــــــــة، المدينـــــــــــة إلـــــــــــ * 
 ...وزوجي

ــــــــــــة، اجلســــــــــــيــــــــــــــ  ــــــــــــدىا واســــــــــــمعيني دقيق ــــــــــــي وبع  مــــــــــــا افعل
 ؟تشائين
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ـــــــــزع جلْســـــــــ ُ  ـــــــــ  يتســـــــــرب والف  وأخـــــــــ  كّلهـــــــــا، أحشـــــــــائي إل
ـــــــدي   زوجـــــــي بوفـــــــاة لي برنـــــــي فشـــــــيئاً؛ شـــــــيئاً  يمهـــــــد أخـــــــي  وول
 ... بنهايتي شعرت اللحظة تلك في الحادث، نتيجة

   ...حياتي معاني انفجار سمع لقد 

 ...أمامي  م بوحاً  الحياة في وجودي سبب رأي و 

 تســــــــــــــتطيع ال التــــــــــــــي الم ىولــــــــــــــة المــــــــــــــرأة بكــــــــــــــاء بكيــــــــــــــ 
  ...الجديد واقعها لت يّ  حت  أو استيعاب

 زوجـــــــــي وأقـــــــــارب أقـــــــــاربي مـــــــــن والمعـــــــــّزون أســـــــــبوعاً  مكثـــــــــ 
ـــــــــ  المعـــــــــّزون، انقطـــــــــع وبعـــــــــدما مجلســـــــــي، يفـــــــــارقون ال  مكث

ــــــــدة ــــــــي وحي ــــــــي، ف ــــــــاكًرا أنهــــــــض غرفت ــــــــومي المتقطــــــــع ب  مــــــــن ن
ـــــــــديّ  ألوقـــــــــ  ـــــــــاد، المدرســـــــــة موعـــــــــد علـــــــــ  ول  أن ومـــــــــا المعت
ــــــي مــــــن أخــــــرج ــــــ  غرفت ــــــ كر حت ــــــع أت ــــــل، الواق ــــــرا القات ــــــا كثي  م

 لزوجـــــــــــي البـــــــــــاب ألفـــــــــــت  الجـــــــــــرس ســـــــــــماع عنـــــــــــد نهضـــــــــــ 
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ـــــــــوقفني ـــــــــ كرى فت ـــــــــأرجع األليمـــــــــة، ال ـــــــــ  ف ـــــــــي إل ـــــــــي غرفت  وقلب
 وع ابا...تنز  ألًما وحرمانًا وشوقًا  ةمتقطع شظايا

 لزيــــــــارة أخــــــــي مــــــــع ذىبــــــــ  فــــــــاجعتي، علــــــــ  أســــــــبوعين  بعــــــــد
 ســــــــاعتين مــــــــن أكثــــــــر قبــــــــورىم علــــــــ  وقفــــــــ  األحبــــــــة، قبــــــــور

ـــــــــم والبكـــــــــاء ـــــــــن فض تعلـــــــــو واآلىـــــــــات يتوقـــــــــف، ل  طـــــــــوال وت
ـــــــــر قبـــــــــورىم؛ عـــــــــن االبتعـــــــــاد التجـــــــــرؤ ونظراتـــــــــي الوقـــــــــ ،  عب
ــــــــدموع ــــــــداءٌ  كــــــــان ،والحســــــــرات واآلىــــــــات  ال  مــــــــن ينبعــــــــ  ن
 ال لكنــــــــــــــي النــــــــــــــداء اســــــــــــــمع الوقــــــــــــــ ، طــــــــــــــوال  أعمــــــــــــــاقي
  شـــــــــرع ثـــــــــم ويعلـــــــــو يعلـــــــــو أعمـــــــــاقي فـــــــــي والنـــــــــداء أفهمـــــــــو،
 أفهــــــــــم ال وأنــــــــــا ،وأحشــــــــــائي وعقلــــــــــي قلبــــــــــي بعنــــــــــف يــــــــــدقّ 
ـــــــــــد مـــــــــــاذا ـــــــــــداء يري  أن ومـــــــــــا أعمـــــــــــاقي، فـــــــــــي الصـــــــــــاخب الن

 النــــــــداء، ىــــــــ ا فهمــــــــ  حتــــــــ  أمتــــــــار عــــــــدة قبــــــــورىم غــــــــادرت
 وولــــــــديّ  زوجــــــــي مــــــــن الصــــــــف  أطلــــــــب أن منــــــــي يطلــــــــب وإن ــــــــ

 فــــــــــــي الصــــــــــــوت ىــــــــــــ ا ينــــــــــــاديني بحّقهــــــــــــم، أخطــــــــــــائي عـــــــــــن
   حقهم، في تقصيري عن لهم أعت ر أن أعماقي
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 الوحيــــــــدة المــــــــرة ىــــــــي ىــــــــ ه زالتــــــــي، عــــــــن العفــــــــو أطلــــــــب أن
 يــــــــــدفعني نــــــــــداءٌ  داخلــــــــــي مــــــــــن ينبعــــــــــ  التــــــــــي حيــــــــــاتي فــــــــــي

 الموقــــــــف ىــــــــ ا ورغــــــــم واالعتــــــــ ار، والعفــــــــو الصــــــــف  لطلــــــــب
ـــــــــب ـــــــــداء وىـــــــــ ا الرىي ـــــــــي الصـــــــــارخ اللحـــــــــوح الن  أعمـــــــــاقي، ف

 ال ينــــــــــأن ربمــــــــــا بــــــــــل ،النــــــــــداء ىــــــــــ ا ألبــــــــــي أن أســــــــــتطع لــــــــــم
 واالعتــــــــــــــ ار، الصـــــــــــــف  طلــــــــــــــب يمـــــــــــــارس كيــــــــــــــف أعـــــــــــــر 
ـــــــــ  ومضـــــــــي  ـــــــــب ء العكـــــــــازين عل ـــــــــداء شـــــــــديد ب ـــــــــدّوي والن  ي

 ...كالقنابل الحارقة  أعماقي في

ــــــــــامي مضــــــــــ  ــــــــــة أي ــــــــــوان  ســــــــــوداء كئيب ت لــــــــــو مــــــــــن كــــــــــل أل
 إحــــــــدى فــــــــي عملــــــــ  بأشــــــــهر الجبيــــــــرة فــــــــك وبعــــــــد ،الحيــــــــاة

 وبينمــــــــــا مــــــــــرة وذات ،معلمــــــــــة الصــــــــــغيرة ال اصــــــــــة المــــــــــدارس
  العامــــــــــــة الحافلــــــــــــة فــــــــــــي مدرســــــــــــتي إلــــــــــــ  متوّجهــــــــــــة كنــــــــــــ 
ـــــــــا شـــــــــابّين حـــــــــدي  ســـــــــمع  ـــــــــالقرب يجلســـــــــان كان ـــــــــي، ب  من
 حــــــــاول لــــــــو صــــــــديق قصــــــــة لصــــــــديقو  يــــــــروي أحــــــــدىما كــــــــان

 يمــــــــ ، لــــــــم وولكن ــــــــ فمــــــــو، فــــــــي رصاصــــــــة بــــــــ طالق االنتحــــــــار
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 الشــــــــاب ىــــــــ ا اســــــــيق  ،الغيبوبــــــــة فــــــــي معــــــــدودة أيــــــــام وبعــــــــد
 ولكن ـــــــــ بصـــــــــوتو اهلل مـــــــــن الصـــــــــف  يطلـــــــــب أن أرادفـــــــــ ا،بكًمـــــــــأ
 : لزّواره يكتب كان يستطع، لم

ــــــــــد ال"  ــــــــــاة  مــــــــــن أري  بصــــــــــوتي، اهلل أســــــــــتغفر أن ســــــــــوى الحي
ــــــــــب أن ــــــــــو أطل  أطلــــــــــب أن أســــــــــمعها، بكلمــــــــــات الصــــــــــف  من

 والحســــــــــــرة، بالنــــــــــــدم مشــــــــــــبعة بعبــــــــــــارات والمغفــــــــــــرة العفــــــــــــو
ـــــــــد ـــــــــ ار أري ـــــــــم اهلل إلـــــــــ  االعت ـــــــــد ال مـــــــــ ن، بف  أنطـــــــــق أن أري

 أنطــــــــــــق أن أريــــــــــــد بــــــــــــل ،فقــــــــــــ  الــــــــــــ نب عــــــــــــن االســــــــــــتغفار
 شـــــــــكر عـــــــــن لعجـــــــــزي اهلل، حـــــــــق فـــــــــي لتقصـــــــــيري االســـــــــتغفار

 أشـــــــــعر أو أراىــــــــا أكــــــــن لــــــــم التــــــــي الكثيــــــــرة نعمــــــــو علــــــــ  اهلل
 "وبأىميتها في حياتي بها

ــــــــة وصــــــــل  ــــــــ  الحافل ــــــــي مكــــــــان إل ــــــــي عمل ــــــــم ولكن ــــــــزل ل  ،أن
ــــــــ لقــــــــد  ــــــــو مــــــــا اســــــــمع بقي ــــــــ ي الشــــــــاب ىــــــــ ا كتب  فقــــــــد ال
ــــــــــو بســــــــــبب نطقــــــــــو ــــــــــو ذنب ــــــــــ  االنتحــــــــــار لمحاولت  أخــــــــــر وكان
 : الشاب ى ا كتابة من سمعتها كلمات
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 تتفلـــــــــــ  قلبـــــــــــي، فـــــــــــي محبوســـــــــــة االســـــــــــتغفار عبـــــــــــاراتإن  " 
 أنظــــــــــر أن أتمنــــــــــ  كــــــــــم جــــــــــدوى، دون فمــــــــــي مــــــــــن لت ــــــــــرج
 أرددىــــــــا وأبقــــــــ  العظــــــــيم، اهلل اســــــــتغفر وأقــــــــول الســــــــماء إلــــــــ 
 " صوتي يب  حت 

 

 عــــــــن األمتــــــــار مئــــــــات بعــــــــد علــــــــ  وأنــــــــا الحافلــــــــة مــــــــن نزلــــــــ 
ــــــــــــ  فوقفــــــــــــ  مدرســــــــــــتي،  شــــــــــــهيقاً  وأخــــــــــــ ت الرصــــــــــــيف عل

 7وقل  السماء إل  ونظرت

 . العظيم اهلل استغفر* 

 خطـــــــــــوات عـــــــــــدة مشـــــــــــي  وكلمـــــــــــا عملـــــــــــي إلـــــــــــ  ومضـــــــــــي 
     7وقل  السماء إل  ناظرة وقف 

 .العظيم اهلل استغفر* 

ـــــــــــ ا وكلمـــــــــــا ـــــــــــر المدرســـــــــــة مـــــــــــن قترب  إحساســـــــــــي ازداد ؛أكث
 يـــــــــ وب جامـــــــــدٍ  بشـــــــــيء و أكثـــــــــر، جســـــــــدي فـــــــــي بقشـــــــــعريرة
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 وبســـــــــــتائر قلبـــــــــــي، عـــــــــــن يتهتـــــــــــك وبغـــــــــــال  صـــــــــــدري، فـــــــــــي
ـــــــــــّي، عـــــــــــن تســـــــــــدل  ظهـــــــــــري، عـــــــــــن تتســـــــــــاق  وبأثقـــــــــــال عين
 طعمهـــــــــــا زال مـــــــــــا األحاســـــــــــي ، وتلـــــــــــك المدرســـــــــــة دخلـــــــــــ 
 قلبي... في يتجدد

 فطاريا أخ ت استراحة، في كن  حي  الثالثة الحصة وصل 
 اقترب  وعندما وحدي، للجلوس لحاجتي قليال االبتعاد وأردت
 تدّرب المعلمة سمع  األساسي، الثال  الصف نواف  من

       7 ىو فقرة كل بعد يكررونو ال ي المقطع أنشودة، عل  الطالب

 وارحم اغفر  رب  

 موتكر   واعف

 تعلم عما وتجاوز

 نعلم ال ما تعلمُ  إنك

 األكرم األعز أن َ  إنك
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 دعــــــــــاء ىــــــــــو المقطــــــــــع ىــــــــــ ا أن بعــــــــــد فيمــــــــــا علمــــــــــ  وقــــــــــد
ـــــــــو اهلل صـــــــــل  ـــــــــــ للرســـــــــول ـــــــــ  ـــــــــــ وســـــــــلم علي ـــــــــب ومكث  بجان
 شـــــــــــــفتاي أخـــــــــــــ ت منـــــــــــــي وعـــــــــــــي ودون اســـــــــــــمع، النافـــــــــــــ ة
 طلبـــــــــ  ثـــــــــم صـــــــــوت، بـــــــــال المقطـــــــــع ىـــــــــ ا وتـــــــــرّدد تتحـــــــــر 
 أردد فأخــــــــــ ت األنشـــــــــودة، إعـــــــــادة الطــــــــــالب مـــــــــن المعلمـــــــــة
 أعــــــــــــاد ثــــــــــــم خافــــــــــــ ، بصــــــــــــوت الطــــــــــــالب مــــــــــــع المقطــــــــــــع
 صــــــــفهم إلــــــــ  فــــــــدخل  الثالثــــــــة، للمــــــــرة األنشــــــــودة الطــــــــالب
 وبانفعــــــــــال عــــــــــالٍ  بصــــــــــوت معهــــــــــم المقطــــــــــع رددت بعفويّــــــــــة،
 إلـــــــــ  المعلمـــــــــة نظـــــــــرت األنشـــــــــودة، انتهـــــــــ  ولمـــــــــا صـــــــــارخ،
 : وقال  المكشو ، شعري

 كتبهـــــــــا عنـــــــــدما والـــــــــدي، بقلـــــــــم إنهـــــــــا ؟ أعجبتـــــــــك ىـــــــــلــــــــــ 
 االســـــــتغفار، أتقـــــــن إنمـــــــا الشـــــــعر كتابـــــــة أتقـــــــن ال أنـــــــا"  7قـــــــال

 ـــــــــــ وســـــــــلم عليـــــــــو اهلل صـــــــــل  ـــــــــــ اهلل ورســـــــــول أتقنـــــــــو ال وكيــــــــف
 اليـــــــوم فـــــــي ورب ـــــــ يســـــــتغفر كـــــــان الـــــــ نب مـــــــن المعصـــــــوم وىــــــو
 " مرة سبعين من أكثر
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 : لها قل 

  ! رائعة حقاً  إنها ... رائعة أنشودة إنها* 

 مــــــــــن نبـــــــــع االســــــــــتغفار"  ...دائمـــــــــاً  يـــــــــردد والــــــــــدي كـــــــــانــــــــــ  
ــــــــــــــابيع ــــــــــــــرات ين ــــــــــــــة، ال ي ــــــــــــــتحطم وقلع ــــــــــــــ  ت  جــــــــــــــدرانها عل
 ...للرصاص مقاوم رداء ىو االستغفار ...الشرور

 

 

 عـــــــدت العـــــــادة، مـــــــن أقـــــــلّ  بالتعـــــــب وشـــــــعوري الـــــــدوام انتهـــــــ 
 نزلـــــــ  البيـــــــ  مـــــــن األمتـــــــار مئـــــــات بعـــــــد وعلـــــــ  البيـــــــ  إلـــــــ 
 أنظـــــــــر وأنـــــــــا البيـــــــــ  نحـــــــــو بهـــــــــدوء وســـــــــرت الحافلـــــــــة، مـــــــــن
 مــــــــــن اقتربــــــــــ  ولمــــــــــا اهلل، اســــــــــتغفر 7وأقــــــــــول الســــــــــماء إلــــــــــ 
 7 أردد شرع  البي 
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 وارحم اغفر رب  

 موتكر   واعف

 تعلم عما وتجاوز

 نعلم ال ما تعلمُ  إنك

 األكرم األعز أن َ  إنك

ـــــــــ  ـــــــــ  دخل ـــــــــ  أخـــــــــي، بي ـــــــــ  لالغتســـــــــال وذىب ـــــــــور، عل  الف
  أضـــــــــعو غطـــــــــاءً  أجـــــــــد لـــــــــم ولكنـــــــــي ،للصـــــــــالة انـــــــــدفع  ثـــــــــم
 ... أصلي وشرع  المنشفة، فوضع  رأسي، عل 

 معينـــــــة، صـــــــالة نيتـــــــي فـــــــي أحـــــــدد لـــــــم ،فقـــــــ  هلل صـــــــالة ىـــــــي
ـــــــي كمـــــــا ـــــــ  الصـــــــالة، أتقـــــــن ال الحقيقـــــــة فـــــــي أن  صـــــــالة فكان

 بالبكــــــــــــــــاء مليئـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  ولكنهـــــــــــــــا باألخطـــــــــــــــاء، مليئـــــــــــــــة
 ...والمغفرة والعفو الصف  وطلب وال شوع
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 والصــــــــــــــــالة الحجــــــــــــــــاب التزمــــــــــــــــ  اليــــــــــــــــوم ذلــــــــــــــــك منــــــــــــــــ 
 يشـــــــــدّ   االســـــــــتغفار عـــــــــن كـــــــــالم كـــــــــلّ  وأصـــــــــب  ،واالســـــــــتغفار
 مـــــــــــن أســـــــــــابيع عـــــــــــدة وبعــــــــــد بـــــــــــ اكرتي، ويلتصـــــــــــق انتبــــــــــاىي
ــــــــــــــي ــــــــــــــ  االســــــــــــــتغفار، مالزمت ــــــــــــــارة ذىب ــــــــــــــور لزي ــــــــــــــديّ  قب  ول
 تســـــــــاقط  حتـــــــــ  قبـــــــــورىم علـــــــــ  وقفـــــــــ  أن ومـــــــــا وزوجـــــــــي،
 ولـــــــــــم واالعتـــــــــــ ار، الصـــــــــــف  نـــــــــــداءات وانطلقـــــــــــ  الـــــــــــدموع
 طلـــــــــب ســـــــــوى مكـــــــــوثي طـــــــــوال وفمـــــــــي قلبـــــــــي مـــــــــن ي ـــــــــرج
 اعتـــــــــــ رت لقـــــــــــد وولـــــــــــدّي، زوجـــــــــــي مـــــــــــن والعفـــــــــــو الصـــــــــــف 
ـــــــيهم ـــــــي مـــــــرة ألول إل ـــــــاتي ف ـــــــاتهم، وبعـــــــد حي ـــــــم  حي  غـــــــادرتث

مطمئنــــــــــــــة بعيــــــــــــــدة عــــــــــــــن دوّي  ىادئــــــــــــــة ونفســــــــــــــي قبــــــــــــــورىم
   ...حارقةالقنابل ال

 اســــــــتطاع لقــــــــد الكثيــــــــر، نفســــــــي فــــــــي االســــــــتغفار فعــــــــل لقــــــــد
ــــــــدة يحــــــــلّ  أن االســــــــتغفار ــــــــي ال ــــــــاط  اإلصــــــــرار عق  قلبــــــــي ف
 ... وأعماقي
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 تقـــــــــــدم ،زوجـــــــــــي وفـــــــــــاة مـــــــــــن الســـــــــــنتين يقـــــــــــارب مـــــــــــا بعـــــــــــد
 ىمــــــــا ولــــــــدين لــــــــو وتركــــــــ  زوجتــــــــو، توفيــــــــ  رجــــــــل ل طبتــــــــي
ـــــــــــي  منـــــــــــو تزوجـــــــــــ  اهلل، رحمـــــــــــة عليهمـــــــــــا ولـــــــــــديّ  عمـــــــــــر ف

ــــــــــــو وعشــــــــــــ  ــــــــــــو، مع ــــــــــــ  وولدي ــــــــــــراً  أتضــــــــــــايق كن  مــــــــــــن كثي
 أكثــــــــــر، اهلل اســــــــــتغفرت أكثــــــــــر تضــــــــــايق  كلمــــــــــاف ،الولــــــــــدين
 ففرحـــــــــ  الشـــــــــهرية دورتـــــــــي انقطعـــــــــ  حتـــــــــ  األيـــــــــام ومـــــــــّرت
 مــــــــــن بلغــــــــــ  فقــــــــــد حامــــــــــل، أنــــــــــي معتقــــــــــدة شــــــــــديداً  فرحــــــــــاً 
 الحمــــــــــــل فــــــــــــي وفرصــــــــــــتي ســــــــــــنة، وثالثــــــــــــين ثمــــــــــــان العمــــــــــــر
ــــــــــع تتضــــــــــاءل ــــــــــام، م ــــــــــ  فهرعــــــــــ  األي  الفحــــــــــص، إجــــــــــراء إل

 ىجرتنــــــــي ثــــــــم حمــــــــل، بعــــــــدم وجــــــــود جــــــــاءت النتيجــــــــة لكــــــــن
 إجــــــــــراء أكــــــــــّرر شــــــــــهر كــــــــــلّ  وفــــــــــي شــــــــــهور، عــــــــــدة الــــــــــدورة
 أخـــــــ  ،كســـــــابقاتها مـــــــرة كـــــــلّ  فـــــــي النتيجـــــــة وتـــــــأتي  الفحـــــــص
 بــــــــــــأن أطمــــــــــــع كنــــــــــــ  فقــــــــــــد بتمهــــــــــــل، يبتلعنــــــــــــي اإلحبــــــــــــاط
 عنـــــــــــدما يراودنــــــــــي كــــــــــان مـــــــــــا ىــــــــــ ا بــــــــــاألوالد، اهلل يمــــــــــدني

 غفــــــــــارا كــــــــــان وإن ــــــــــ ربكــــــــــم اســــــــــتغفروا { 7تعــــــــــال  قولــــــــــو أردد
 بــــــــــــــأموال ويمــــــــــــــددكم مــــــــــــــدرارا علــــــــــــــيكم الســــــــــــــماء يرســــــــــــــل
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 ســـــــــأنجب بـــــــــأني يكبـــــــــر أمـــــــــل داخلـــــــــي فـــــــــي كـــــــــان  }وبنـــــــــين
 : نفسي أحدث أصبح  لكن جديد، من أوالداً 

 يكونــــــــوا قــــــــد ،رحمــــــــي مــــــــن ليســــــــوا بــــــــأوالد اهلل يمــــــــدني ربمــــــــا
 يعنــــــــــــــــــــي ال اإلمــــــــــــــــــــداد ...زوجــــــــــــــــــــي أوالد أو أخــــــــــــــــــــي أوالد

 ...اإلنجاب

 إجــــــــراء وتكــــــــرار  شــــــــهور عــــــــدة الــــــــدورة انقطــــــــاع تكــــــــرار مــــــــع
ـــــــــــأتي الـــــــــــ ي الفحـــــــــــص ـــــــــــالنفي، نتيجتـــــــــــو ت ـــــــــــ  وصـــــــــــل  ب  إل
ــــــــــ ين األوالد أن قناعــــــــــة  مــــــــــن ليســــــــــوا بهــــــــــم اهلل ســــــــــيمدني ال
 شــــــــعرت حتــــــــ  األربعــــــــين ســــــــن أكمــــــــل كــــــــدت ومــــــــا رحمــــــــي،
ــــــــات ــــــــ  ت فــــــــ  ال ونفســــــــية جســــــــدية بتقلب ــــــــ  مــــــــرأةا عل  جرب
 األمــــــــل تضــــــــائل بســــــــبب متشــــــــككة بقيــــــــ  ولكنــــــــي الحمــــــــل،

 األيـــــــــــام، مــــــــــع يكبــــــــــر بــــــــــدأ األمــــــــــل ولكــــــــــن داخلــــــــــي، فــــــــــي
 مبشـــــــــــرة النتيجـــــــــــة فجـــــــــــاءت الفحـــــــــــص، إلجـــــــــــراء فـــــــــــ ىب 

 مــــــــــن أقــــــــــوى فيهــــــــــا وأنــــــــــا الحمــــــــــل أيــــــــــام ومــــــــــرت مــــــــــل،بالح
 أخيــــــــو اســــــــم علــــــــ  ســــــــميتو فقــــــــد خالــــــــد، وجــــــــاءني الســــــــابق،



27 
 

ـــــــــوف  ـــــــــ  ســـــــــنة وبعـــــــــد ،المت ـــــــــد أنجب ـــــــــ  أيضـــــــــا وىـــــــــو رائ  عل
 ...اهلل رحمة عليو أخيو اسم

ــــــال ــــــد ابينجــــــا مــــــن رغمب ــــــد خال ــــــا ورائ ــــــين ســــــن فــــــي وأن  ،األربع
ـــــــي أشـــــــعر بـــــــل الســـــــابق، مـــــــن أقـــــــوى كنـــــــ  ينـــــــأن إال  أزداد أن

ــــــوة، ــــــي  ق ــــــي ل ــــــ  جســــــدي ف ــــــل فق ــــــي ب ــــــن نفســــــي ف  ىــــــم وم
 أذكـــــــر الـــــــدوام، علـــــــ  قـــــــوة االســـــــتغفار منحنـــــــي لقـــــــد حـــــــولي،
 قــــــــــــوم يـــــــــــا { تعـــــــــــال  قولــــــــــــو مـــــــــــرة ألول مع تســـــــــــا عنـــــــــــدما
ــــــــوا ثــــــــم ربكــــــــم اســــــــتغفروا ــــــــو توب  علــــــــيكم الســــــــماء يرســــــــل إلي
ــــــــ  قــــــــوة ويــــــــزدكم مــــــــدرارا  عالقــــــــة مــــــــن تعجبــــــــ  }قــــــــوتكم إل
  بالقوة ! االستغفار

 ،ورائــــــــد ب الــــــــد حملــــــــي بعــــــــد تالشــــــــي التعجــــــــب ىــــــــ ا لكــــــــن  
 ...واليوم األم  بين الفرق وتلمس 

 صــــــــباح وفــــــــي ،المدرســــــــة فــــــــي وأصــــــــبحا ورائــــــــد خالــــــــد كبــــــــر
 إلــــــ  رحلــــــة فــــــي زوجــــــي أخــــــ  عائلــــــة مــــــع ذىبنــــــا جميــــــل يــــــوم

 تكلمـــــــــ  الشـــــــــاط  علـــــــــ  وجودنـــــــــا وأثنـــــــــاء ،الميـــــــــ  البحـــــــــر
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ــــــــــــــع رأى زوجــــــــــــــي أخــــــــــــــ  بحــــــــــــــق بكلمــــــــــــــات  أنهــــــــــــــا الجمي
ــــــــ رت جارحــــــــة، كلمــــــــات ــــــــ  فاعت ــــــــور عل ــــــــ  ،الف  منهــــــــا وطلب
ـــــــــال الصـــــــــف  ـــــــــردد، ب  غيـــــــــر كلمـــــــــات أنهـــــــــا لهـــــــــا وأكـــــــــدت ت

 إلــــــــــــــ  الميــــــــــــــاه وعــــــــــــــادت اعتــــــــــــــ اري فقبلــــــــــــــ  مقصــــــــــــــودة،
 ...مجاريها

 عمتهمـــــــــا مـــــــــع العـــــــــودة زوجـــــــــي ولـــــــــدا رغـــــــــب عودتنـــــــــا عنـــــــــد
ـــــــــ  ـــــــــي ســـــــــنلتقي حي ـــــــــتهم ف ـــــــــي بي ـــــــــا وغـــــــــادروا عمـــــــــان ف  قبلن

 مبتســــــــــماً  زوجــــــــــي رأيــــــــــ  طريقنــــــــــا وفــــــــــي دقــــــــــائق، ب مــــــــــ 
 النظـــــــر يكـــــــرر وىـــــــو فأجـــــــابني ابتســـــــامتو ســـــــبب عـــــــن فســـــــألتو

 7وجهي في

 ...ألختي السريع باعت ار  سرورًا أبتسم* 

ــــــــ  ارتســــــــم ــــــــف فمــــــــي عل ــــــــم ابتســــــــامة، طي  وجهــــــــي أزحــــــــ  ث
 :نفسي في وقل  السماء إل  الناف ة من ونظرت

 العظيم اهلل أستغفر* 
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فعــــــــاجلتني خضــــــــة عنيفــــــــة أجبرتنــــــــي علــــــــ   عينــــــــيّ  وأغمضــــــــ 
  نزاحـــــــــوا ال لـــــــــف، مـــــــــن  صـــــــــدم فـــــــــت  عينـــــــــّي فالســـــــــيارة
ــــــــــب بالســــــــــيارة وإذا ،منزلقــــــــــة عــــــــــن مســــــــــارىا ــــــــــدحرج تنقل  وتت

 ...الوعي فقدت اللحظات تلك في الوادي، إل 

ــــــــا اســــــــتيقظ  ــــــــب وأن  إليهــــــــا نظــــــــرت منبســــــــطة، صــــــــ رة بجان
 بقعــــــــــة وبقايــــــــــا الــــــــــدماء، مــــــــــن غلــــــــــي  خــــــــــي  أثــــــــــار فرأيــــــــــ 
ـــــــــــاء،  حتـــــــــــ  لحظـــــــــــات إال ىـــــــــــي ومـــــــــــا جيـــــــــــداً، أعرفهـــــــــــا دم
ــــــــــــــــاس أخــــــــــــــــرج ــــــــــــــــديّ  زوجــــــــــــــــي الن ــــــــــــــــدي وول ــــــــــــــــوعي فاق   ال

 مـــــــــــ ت صـــــــــــرخة فصـــــــــــرخ  الصـــــــــــ رة، علـــــــــــ  ووضـــــــــــعوىما
 ... الفور عل  الوعي وفقدت الوادي،

ــــــــــم و المستشــــــــــف  فــــــــــي اســــــــــتيقظ   برضــــــــــوض إال ُأَصــــــــــب ل
 وزوجتــــــــــــو، أخــــــــــــي إلــــــــــــ  نظــــــــــــرت األيســــــــــــر، ف ــــــــــــ ي فــــــــــــي

 7  باكية أخي ف اطب 

 ؟ وزوجي ولداي أين* 
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 ...خفيفة إصاباتهم تقلقي ال ... ب ير إنهماــــــ 

 7وخو  بعصبية صرخ 

 !أكّلمهم أن أريد* 

 :وقال مني اقترب يجيب، أحد ال ولكن أخي اتصل

 .نائمون أنهم يبدو* 

ــــــــ   أجبرتنــــــــي حتــــــــ  أبكــــــــي وبقيــــــــ  بالبكــــــــاء أجهشــــــــ  عندئ
 ...النوم عل  المسكنة الحقن

 وإذا عينــــــــــــيّ  فتحــــــــــــ  الصــــــــــــباح فــــــــــــي اســــــــــــتيقظ  وعنــــــــــــدما
 صـــــــــــــــدمة أصـــــــــــــــابتني أمـــــــــــــــامي، وزوجـــــــــــــــي ورائـــــــــــــــد  الـــــــــــــــدب

ــــــــ  أحلــــــــم، أنــــــــي إلــــــــيّ  خيــــــــل حتــــــــ  الدىشــــــــة، ــــــــي وظّل  نظرات
 ...بالفرح مشبع بصم  وجوىهم تأكل المتشككة

 وولـــــــــدّي،  زوجـــــــــي مــــــــع المستشـــــــــف  غــــــــادرت العصـــــــــر عنــــــــد
 مــــــــــا أن يقينــــــــــاً  ألزداد بهــــــــــم أحــــــــــدق وأخــــــــــرى لحظــــــــــة وبــــــــــين
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 بــــــــالي فــــــــي ي طــــــــر لــــــــم ذىــــــــولي تالشــــــــ  ولمــــــــا حقيقــــــــة، أراه
ـــــــــــو ســـــــــــوى  ىـــــــــــم و معـــــــــــ بهم اهلل كـــــــــــان ومـــــــــــا { تعـــــــــــال  قول
   } يستغفرون

 مــــــــــن وأمانــــــــــاً  واقيــــــــــا ســــــــــياجاً  لنــــــــــا االســــــــــتغفار شــــــــــكل لقــــــــــد
 ... اهلل ع اب

ـــــــــل ىـــــــــو االســـــــــتغفار ـــــــــال كمـــــــــا  بالفع ـــــــــد ق ـــــــــي وال  رداءٌ " زميلت
 ".للرصاص مقاوم

ـــــــك بعـــــــد ـــــــة  تل ـــــــا اتصـــــــل  بأشـــــــهر الحادث ـــــــ  ميرن ـــــــي وطلب  من
ــــــــ  مرافقتهــــــــا ــــــــ  فهــــــــي الكنيســــــــة، إل  مــــــــع مســــــــبق موعــــــــد عل
 عــــــــن نيابــــــــة المغفــــــــرة فيمنحهــــــــا بــــــــ نوبها لــــــــو لتعتــــــــر  القــــــــ 
 عملـــــــــــي مـــــــــــن إجـــــــــــازة وأخـــــــــــ ت بـــــــــــ لك فرحبـــــــــــ  الـــــــــــرب،
ــــــــــــ  ــــــــــــي ،معهــــــــــــا وذىب ــــــــــــم لكن ــــــــــــ  أدخــــــــــــل ل  الكنيســــــــــــة مبن
ــــــــــ  ــــــــــي ومكث  اليــــــــــوم األســــــــــوار،فمظهري داخــــــــــل الســــــــــاحة ف

 . مسلمة امرأة ينأن بوضوح يدل
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 الـــــــــ كرى وأخـــــــــ تني شـــــــــديد، بـــــــــب ء الســـــــــاحة فـــــــــي مشـــــــــي 
ــــــــ  ــــــــرة أول إل  بــــــــال االســــــــتغفار كــــــــان فيهــــــــا، اهلل اســــــــتغفرت م

 وال وســـــــــــــــــــــطاء وال حـــــــــــــــــــــواجز وال مراســـــــــــــــــــــم وال طقـــــــــــــــــــــوس
 عــــــــن الصــــــــف  مباشــــــــرة اهلل ســــــــؤال ىــــــــو االســــــــتغفار شــــــــفعاء،
 اســـــــــتثناء، دون البشـــــــــر جميـــــــــع مـــــــــن عليـــــــــو والســـــــــتر الـــــــــ نب

 يتــــــــراكم الــــــــ ي الصــــــــدأ يزيــــــــل فهــــــــو !االســــــــتغفار أجمــــــــل مــــــــا
ــــــــــــ  ــــــــــــوب عل ــــــــــــ  ويأخــــــــــــ   والنفــــــــــــوس، القل  اهلل مناجــــــــــــاة إل
 وســـــــبيل للعبوديـــــــة عظـــــــيم شـــــــعار ىـــــــو معرفتـــــــو، إلـــــــ  ويقـــــــود 
 وســـــــبب ،ىـــــــم كـــــــل مـــــــن والفـــــــرج ،ضـــــــيق كـــــــل مـــــــن لل ـــــــروج
 القــــــــــوة، مصـــــــــادر مــــــــــن ومصـــــــــدر ،واألوالد الــــــــــرزق لحصـــــــــول

 فرأيـــــــــ  وســـــــــنوات، ســـــــــنوات االســـــــــتغفار مـــــــــع عشـــــــــ  لقـــــــــد
ــــــــــور وشــــــــــعرت وجهــــــــــي فــــــــــي ضــــــــــياءً  ــــــــــي بن ــــــــــي ف  وراحــــــــــة قلب
  ...نفسي في وطمأنينة

 ميرنــــــــا صــــــــوت ســــــــمع  االســــــــتغفار مــــــــع شــــــــرودي ظــــــــل   فــــــــي
 عنــــــــــــــدما ارتبكـــــــــــــ  كيــــــــــــــف ت برنـــــــــــــي أخــــــــــــــ ت ينـــــــــــــاديني،
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 نفســـــــــــــــها تمالكــــــــــــــ  ولكنهــــــــــــــا القــــــــــــــ ، أمــــــــــــــام جلســــــــــــــ 
 أن بعـــــــــــد بالراحـــــــــــة اآلن تشـــــــــــعر وكـــــــــــم بـــــــــــ نوبها، واعترفـــــــــــ 
ــــــــ  منحهــــــــا ــــــــة المغفــــــــرة الق ــــــــرب عــــــــن نياب ــــــــاء، ال  ســــــــيرنا وأثن
 والسمســــــــــــم الكعــــــــــــك لبيــــــــــــع عربــــــــــــة علــــــــــــ  ميرنــــــــــــا وقفــــــــــــ 

 وصـــــــــل  ودعتهـــــــــا، ثـــــــــم معـــــــــاً  ومشـــــــــينا ولهـــــــــا لـــــــــي شـــــــــترتاو 
 النافـــــــــــ ة عنـــــــــــد فوقفـــــــــــ  وولـــــــــــدّي، زوجـــــــــــي  قبـــــــــــل البيـــــــــــ 
 إلـــــــــ  نظـــــــــرت ثـــــــــم ،المـــــــــارين النـــــــــاس إلـــــــــ  تتنقـــــــــل ونظراتـــــــــي
 7  مسموع بصوت أردد وأخ ت السماء

 ربي أن  اللهم

 أن  إال إلو ال

 عبد  وأنا خلقتني

 استطع  ما وعد  و عهد  عل  وأنا

 صنع  ما شر من بك أعوذ

 ب نبي بوءأو  علي بنعمتك لك  بوءأ
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 أن  إال ال نوب يغفر ال ف نو لي فاغفر

 

ــــــــــــم ــــــــــــ إ قفــــــــــــزت ث ــــــــــــي ل ــــــــــــان ذىن  الطــــــــــــالب، أنشــــــــــــودة بحن
 7خاف  بصوت شفتاي فتحرك 

 وارحم اغفر رب  

 وتكرم واعف

 تعلم عّما وتجاوز

 نعلم ال ما تعلمُ  إنك

 األكرم األعز أن َ  إنك

 

 *** النهاية*** 

 زياد غزال فريحات
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 قصة

 

 

 

  للحب آخر شكل
 

 

 

 

 فريحات غزال زياد
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 باكيـــاً  أخـــرج لـــم الحيـــاة إلـــ  خرجـــ  عنـــدما ينـــأن أمـــي أخبرتنـــي
  ! حركة بال القسمات، ىادئ خرج  بل

 الفــــــور علــــــ  الطبيــــــب فاســــــتدع  ،ميــــــ  أنــــــي القابلــــــة فظنــــــ 
 وقســــــــمات حركــــــــة دون وأنــــــــا ،مــــــــؤخرتي علــــــــ  بضــــــــربي فقــــــــام
 علــــــــي ظهــــــــر الثالثــــــــة الضــــــــربة وبعــــــــد تهتــــــــز، ال ثابتــــــــة وجهــــــــي

 فتعجـــــــب خافـــــــ ، بصـــــــوت عنـــــــو وعبـــــــرت بـــــــاأللم اإلحســـــــاس
 7إليّ  ينظر وىو وقال الطبيب

   ...إحساس بال أنو يبدو...  ! الطفل ى ا ما* 

 مـــــن اإلبتدائيـــــة المرحلـــــة فـــــي أصـــــبح  وعنـــــدما األيـــــام مضـــــ  
  المــــــؤدب المجتهــــــد للطفــــــل المثــــــل بــــــي يضــــــرب صــــــار حيــــــاتي
 لــــــي  فالحســــــاب الرياضــــــيات، ىــــــي المفضــــــلة مــــــادتي وكانــــــ 
ــــادة ــــي بالنســــبة دراســــية م ــــا أصــــب  بــــل ،فقــــ  ل  لتفكيــــري منهًج

 كانــــ  حســــاباتي وأغلــــب ،دائًمــــا أحســــبو شــــيء كــــلف وحيــــاتي،
   ...صغير طفل وأنا حت  دقيقة

 



38 
 

ـــدي كـــان مـــرة أذكـــر ـــة ينظـــف وال ـــديزل أل  بنطـــالي علـــ  فوقـــع بال
ــــــــي أشــــــــعر، أن دون الــــــــديزل مــــــــن قطــــــــرات  ير أد ال غفلــــــــة وف
ــــف ــــارً  بنطــــالي شــــتعلا كي ــــ  فــــ ىب  ،ان ــــ  الفــــور عل  الحمــــام إل

ـــــدش) وفتحـــــ  ـــــ  (ال ـــــو وبقي ـــــ  تحت ـــــ  حت ـــــار أطفئ ـــــع الن  وجمي
 واثًقــــا كنــــ  ألنــــي صــــام  وأنــــا ،يصــــرخون  وأبــــي وأمــــي أخــــوتي
 لقـــــــــد ،ثـــــــــواني خــــــــالل ســـــــــتنطف  النــــــــار أن حســـــــــاباتي ضــــــــمن

ــــــــار شــــــــتعل ا ــــــــي الن ــــــــ وأُ  ،ب ــــــــي يرتجــــــــف نأ دون طفئ  أو ،قلب
ــــــــــدني يــــــــــرتع  ــــــــــر علــــــــــ  قــــــــــدرتي فقــــــــــدان حتــــــــــ  أو ب  التفكي
 ... والحساب

 

  المحاســــبة قســــم قــــي الجامعــــة فــــي لدراســــتي األولــــ  الســــنة فــــي
 بيــــع محــــل فــــي مكانــــو يســــدّ  أن ألحــــد بــــد   ال وكــــان ،أبــــي مــــرض

  الثالثــــــــة خــــــــوتيإ أصــــــــغر وكنــــــــ  ،التموينيــــــــة للمــــــــواد الجملــــــــة
 لهـــــــــ ا يصـــــــــل  ال أنـــــــــو لقنـــــــــاعتي مكانـــــــــو، أكـــــــــون أن فقــــــــررت
 كــــان ليتــــو يــــا بــــل منــــي، اغــــرورً  ذلــــك يكــــن لــــم أنــــا، إال المكــــان
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ـــــا ا،غـــــرورً  ـــــي فأن ـــــك ف ـــــم اللحظـــــات تل ـــــي الغـــــرور طعـــــم أذق ل  ف
 ...مني دقيًقا حسابًا كان بل حياتي

 

ــــي عمــــل فــــي رتســــ ــــ ، ســــنةال خــــالل األربــــاح زدادتوا أب  األول
ــــة وفــــي ــــوف  الســــنة نهاي ــــي، ت ــــي شــــفاء توقعــــ  لقــــد أب  خــــالل أب
 أنـــــي رغـــــم، جـــــامعتي إلـــــ  وعـــــودتي ،محلـــــو إلـــــ  تـــــوعودو  أشــــهر
 ...ذلك غير كان  اهلل مشيئة لكن ،شيء كل أحسب

ـــــ   ـــــي محـــــل أديـــــر بقي ـــــ  أرجـــــع ولـــــم أب   توســـــع  ،جـــــامعتي إل
ـــــــاجرً  وأصـــــــبح  تجـــــــارتي ـــــــًرا ات ـــــــا كبي ـــــــم وأن ـــــــة أتجـــــــاوز ل  الثامن
   ...عمري من والعشرين

 

ــــــي ــــــام تلــــــك ف ــــــي  ألّحــــــ األي ــــــًرا علــــــي أم  ،الــــــزواج ألجــــــل كثي
 وفـــــــي وفاتهـــــــا، قبـــــــل أبنــــــائي رؤيـــــــة فرحـــــــة أمنحهـــــــا أن وطلبــــــ 
 حســــــب  ألنــــــي بــــــل أمــــــي ألجــــــل لــــــي  ولكــــــن ،قبلــــــ  النهايـــــة
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ـــــــن المســـــــألة ـــــــع م  ىـــــــو الصـــــــواب أن فوجـــــــدت ،جوانبهـــــــا جمي
 ... سنوات بعد ولي  ،السن ى ا في زواجي

 والعواطــــــف المشــــــاعر مــــــن كتلــــــةب مجبولــــــة فتــــــاة مــــــن تزوجــــــ 
 ىـــــيو  ،عالقاتنـــــا فـــــي شـــــيء كـــــل أحســـــب كنـــــ  واألحاســـــي ،

بــــال  نحــــوي ىامشــــاعر  تتــــدفق بــــل شــــيء، الحســــابات تعــــر  ال
ــــــــف ــــــــ  ،توق ــــــــادراً  كن ــــــــ  ق ــــــــة عل ــــــــدفق وفهــــــــم رؤي ــــــــل الت  الهائ

 قـــــادر غيـــــر ينـــــولكن ،بـــــي الشـــــديد والتعلـــــق ،نحـــــوي لعواطـــــفل
 7 يوماً  لي قال  و،كل   به ا حساساال عل 

ــــــا * ــــــا موســــــ  أن ــــــدنيا إمــــــرأة كــــــأي ي ــــــر فــــــي ال  ينصــــــب مــــــا أكث
ـــــــــو ىتمـــــــــاميا ـــــــــل ،الحـــــــــب علي ـــــــــ  إذا ب ـــــــــد كن  تعـــــــــر  أن تري

 ،الحـــــــب ســــــوى الحيــــــاة فــــــي عمــــــل لــــــي لــــــي  ، أنــــــاالحقيقــــــة
 رأيتـــــك منـــــ  أشـــــعر لـــــم موســـــ  يـــــا أنـــــا مثلـــــي، النســـــاء وأغلـــــب

ـــــ  نحـــــوي، بمشـــــاعر  ـــــك العشـــــرة حســـــن أن ـــــال ولكن ـــــب، ب  قل
 الينبــــع جــــا  قلــــب أيًضــــا وتمتلــــك عمــــالق عقــــل تمتلــــك أنــــ 
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ـــــو ـــــي أرجـــــو  شـــــيء، من ـــــابيع تشـــــعر أال أجبن ـــــي المشـــــاعر بين  الت
    ؟ أجبني أرجو   ؟نحو  قلبي في تتفجر

   ...؟ تجيـبني نأ مصرة ناأ

 عــــــن التعبيــــــر أجيــــــد ال ولكنــــــي ،بــــــك وأحــــــ ّ  شــــــعرأ بــــــالطبع* 
 ...ذلك

ـــا عليهـــا كـــ ب  لقـــد  ووأدركـــ تقـــول مـــا تفهمـــ  الحقيقـــة فـــي فأن
   ...اإلطالق عل  بو أشعر لم ولكني ،جيًدا

ــــــ  ســــــنوات ال مــــــ  مضــــــ لقــــــد  ــــــم األول ــــــرزق ول ــــــود، ن  بمول
ـــــي، ىـــــو الســـــبب وكـــــان  يســـــيطر نجـــــاباال موضـــــوع أخـــــ  زوجت
ــــــل ومشــــــاعرىا تفكيرىــــــا علــــــ  ــــــ  ب ــــــاوأ ،حــــــديثها علــــــ  حت  ال ن
 الــــــزمن أن عهــــــااقنا وأحــــــاول ،طبيعــــــي غيــــــر شــــــيء بــــــأي أشــــــعر
   ...للعجلة داعي وال ،طويل أمامنا

 وجـــــــود كتشــــــفناا  غــــــرة حــــــين وعلـــــــ  ال مــــــ  الســــــنوات بعــــــد
 ىتمامهـــــاوا مشـــــاعرىا كـــــلّ  فصـــــب  الثالـــــ ، الشـــــهر فـــــي حمـــــل
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 ىــــــــ ا أن األطبــــــــاء أخبرىــــــــا عنــــــــدما وخصوصــــــــاً  الجنــــــــين علــــــــ 
 لمشـــــــاكل ؛األخيـــــــر وربمـــــــا األول الحمـــــــل يكـــــــون قـــــــد الحمـــــــل
   ...المبيض في عندىا كبيرة

ــــــا ــــــدأ إســــــماعيل وجاءن ــــــر وب ــــــ  ســــــنة، وراء ســــــنة يكب  دخــــــل حت
 كنـــــ  أنـــــا والحقيقـــــة ،توصـــــف ال أمـــــو فرحـــــة وكانـــــ  المدرســـــة
ــــ مبتســــًما ــــي اومرتاًح ــــم ولكن ــــا أكــــن ل ــــيالً  إال فرًح  فــــيف ؛جــــًدا قل
 صــــــغيرة قطــــــرات إال حيــــــاتي فــــــي الفــــــرح أذق لــــــم األيــــــام تلــــــك
 فـــــــي وبكثـــــــرة بـــــــوفرة موجـــــــوداً  كـــــــان الفـــــــرح نأ رغـــــــم ،وقليلـــــــة
  لزيــــــارة ذىبنــــــا إلســــــماعيل، ســــــبوعيةا إجــــــازة أول وفــــــي حيــــــاتي،

ـــــر خـــــيأ ـــــل ال إســـــماعيل وكـــــان ،الكبي ـــــدي يمســـــك أن إال يقب    بي
ــــاا أن وبعــــد  إســــماعيل رأى الكبيــــر ألخــــي ىديــــة شــــراء مــــن نتهين
 عنـــــده أن مـــــع حمـــــراء كـــــرة الشـــــارع مـــــن المقابلـــــة الجهـــــة علـــــ 
    ايضاً  وحمراء كثيرة كرات
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 إســــــماعيل علــــــ  شــــــديد بعنــــــف إســــــماعيل أم صــــــرخ  وفجــــــأة
 لــــــو ارجاعــــــو الســــــهل مــــــن وكــــــان الشــــــارع لقطــــــع مشــــــ  حيــــــ 

 ومشـــــي  ذاتـــــي فـــــي الحـــــرارة أفتقـــــد ولكنـــــي المشـــــي أســـــرع 
 معهـــــــــا أخــــــــ ت مســـــــــرعة ســــــــيارة عاجلتهـــــــــا بطيئــــــــة ب طــــــــوات
ـــ  بســـرعة إســـماعيل  قســـًما معـــو إســـماعيل خـــ وأ ،صـــغير قبـــرٍ  إل
 الجياشـــــــــــة ومشـــــــــــاعرىا وتوازنهـــــــــــا مـــــــــــوأ صـــــــــــبر مـــــــــــن كبيـــــــــــًرا

ـــرأ خـــ وأ ،بتســـاماتهاوا ـــك مـــن كث ـــي، حبهـــا ذل ـــافأ ل  نظرىـــا فـــي ن
ـــــي ىـــــي الشـــــحيحة مشـــــاعري إســـــماعيل، وفـــــاة فـــــي الســـــبب  الت
ــــ  ــــن مــــن ىــــي الضــــئيلة عــــواطفي إســــماعيل، قتل  إســــماعيل، دف
 ىــــو والقلــــم بالورقــــة قلتهــــا علــــ  همشــــاعر  يحســــب الــــ ي قلبــــي
   ...إسماعيل دم سفك من

 وىـــــي بيتهـــــا إلـــــ  رجاعهـــــاا حاولــــ  عنـــــدما كلماتهـــــا أنســـــ  لــــن
  7أىلها بي  في

 ؛ســـــرةأ ألمثالـــــك يكـــــون أن جريمـــــة مـــــن ،انســـــانً إ لســـــ  أنـــــ  *
   ...المعوق قلبك برصاص القتل ىي نهايتها ألن
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ـــا أنـــا -  رالّشـــ أتمنـــ  لـــم فأنـــا الســـوء بهـــ ا لســـ  إســـماعيل أم ي
 أحـــًدا أحســـد لـــم قـــ ، بشـــر علـــ  حقـــدأ لـــم حيـــاتي، فـــي ألحـــد
ــــاهلل أقســــم ،عمــــري طــــوال ــــم ب ــــ  أحــــد كــــرهأ ل  األرض، وجــــو عل
   .العلن في وال السر في ال أتكبر لم

 7بالغضب مليئة وعيونها قال 

 نفــــــ  فــــــي ولكنــــــك ألحــــــد الشــــــر تتمنــــــ  لــــــم بالفعــــــل أنــــــ  *
 بشــــــًرا تكــــــره لــــــم نــــــ أ أحــــــد، ألي ال يــــــر تتمنــــــ  لــــــم الوقــــــ 
  .إنسانًا تحب لم أيًضا ولكنك

 7 صوتها بأعل  صرخ 

ـــــــــدأ ال المجـــــــــرم أيهـــــــــا  خـــــــــرجا * ـــــــــدأ ال أرا ، أن ري   أرى نأ ري
ــــا أخــــرج المشــــلول، وجهــــك ــــدأ ال مجــــرم ي ــــك أحــــ  نأ ري  بقلب
   رجاخ... خرجا... خرجا...  البور
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 أم كلمــــــــــات إال ســــــــــمعأ ال وجهــــــــــي علــــــــــ  ئًمــــــــــاىا وخرجــــــــــ 
 بشـــــــــــــكل تصـــــــــــــرخ وىـــــــــــــي صـــــــــــــورتها إال أرى وال إســـــــــــــماعيل
   7نفسي في وقل  ىستيري،

 لـــــي  قاحلــــة، صــــحراء قلبــــي ىــــل حقــــاً  مشــــلول وجهــــي ىــــل *
  ...أشوا  حت  وال نبات فيها

ــــــامأ وخــــــالل ــــــ  ي ــــــة، وحســــــبتها مشــــــكلتي عرف  فمشــــــكلتي بدق
 فكيــــف نــــييترو  نأ التقــــدر قلبــــي ينــــابيع المشــــاعر، شــــحي  أنــــي

ــــــًدا وحســــــب  ،حــــــولي ممــــــن بالعطــــــاش ــــــف جي ــــــن أخــــــرج كي  م
ـــــي  وأروي منهـــــا ألرتـــــوي واألحاســـــي  والمشـــــاعر العواطـــــف قلب
 إال منهـــــــا ي ـــــــرج ال قلبـــــــي ينـــــــابيع كانـــــــ  فـــــــ ذا حـــــــولي، مـــــــن

ــــو ؛القليــــل القليــــل ــــارًا أحفــــر أن علــــي ف ن  عمــــاقأ فــــي إرتوازيــــة أب
ىــــــ ه  التعامــــــل أحســــــن لــــــم ؛الدقيقــــــة حســــــاباتي ورغــــــم قلبــــــي،
 وظــــل العقــــل، مــــع التعامــــل أحتــــر  أنــــي مــــع ،القلــــب مــــع المــــرة
 أم بالغضـــــــب أم بالحنـــــــان... أبـــــــدأ بئـــــــر بـــــــأي يحيرنـــــــي، ســـــــوأل

 باألمــــــان أم بــــــال و  مأ ،متنــــــانباال أم بالحســــــرة أم بالتعــــــاطف،
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 بالحـــــب أبـــــدأ أن قـــــررت قـــــد ،الطويلـــــة الحســـــابات نهايـــــة وفـــــي
 أول ئدتـــــأب بمـــــن نفســـــي فـــــي قلـــــ  ثـــــم العواطـــــف، ســـــيد ألنـــــو
 قــــررت ســـريع اتوبحســــاب ،قلبـــي فــــي الحـــب مشــــاعر مـــن دفعـــة

 فـــــي الحـــــب بئـــــر أحفـــــر وبـــــدأت وجـــــل، عـــــز اهلل مـــــع بـــــدىاأ نأ
 وكانــــــ  ،جاللــــــو جــــــل   اهلل بحــــــب اإلحســــــاس ألســــــتطيع ؛قلبــــــي

 ومناجــــــاة الــــــرحمن ودعــــــاء القــــــرآن قــــــراءة الحفــــــر فــــــي دواتــــــيأ
   ...المنان 

ـــــا كـــــان لقـــــد اهلل، بحـــــب شـــــعرتو إحســـــاس  أول نســـــ أ لـــــن  دافًئ
   ! اباردً  قلبي كان كم أشعرني

 كم كان فؤادي قاحاًل خالًيا من المشاعر !

ــــــدفئني أخــــــ  اهلل حــــــب ــــــرد ىــــــ ا فــــــي ي  اهلل حــــــب القــــــارص، الب
 أصــــــبح  قبــــــل، مــــــن شــــــهاأع لــــــم جميلــــــة حيــــــاةٍ  إلــــــ  أخــــــ ني
 بمــــــن شــــــعرأ وال ي ــــــاطبني أنــــــو أحــــــ  اهلل كتــــــاب أقــــــرأ عنــــــدما
 عنـــــــدما الســـــــابق، مـــــــن بكثيـــــــر أوســـــــع األرض حـــــــ وأ ،حـــــــولي
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 دمــــوعي فتـــــتساق  ؛فيهتــــز قلبــــي تلســــع بهــــزة أحــــ  اهلل أنــــاجي
   ...قهًرا عل  تقصير بحقو سبحانو 

 

    ! شبيو لو يكون نأ يمكن ال م اق لحبك اهلل يا

ــــم أنــــا ــــاتي فــــي بالحــــب شــــعرأ ل  تشــــتعل فعــــواطفي اليــــوم أمــــا حي
 جامحــــــة برغبـــــة وأشــــــعر بالفعـــــل، بحبــــــك أشـــــعر دعائــــــك، عنـــــد
ـــيأ ف ـــور أنـــا كـــم اهلل، يـــا أحبـــك أنـــي مســـموع بصـــوت آلقـــول  ن
ـــــــد  ـــــــاأ كـــــــم عب ـــــــك مطمـــــــئن ن ـــــــك بحب ـــــــي معـــــــي ســـــــتقف بأن  ف
 ...نكساراتواال والحسرات الكبوات

 

 7وجل عز اهلل أناجي ناوأ إسماعيل أم إل  ومضي 

ــــي اللهــــم * ــــ ي العمــــل وأحــــب يحبــــك مــــن وأحــــب أحبــــك إن  ال
    ...حبك إل  يقربني
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ـــــــداخلي مـــــــا بكـــــــل شـــــــعرت وكانهـــــــا أمامهـــــــا جلســـــــ  ولمـــــــا    ب
ــــي تنظــــر خــــ توأ ــــل مندىشــــة إل ــــم أن قب  نأ يعقــــل ىــــل ...أتكل

  ؟ الوضوح به ا والجوارح الوجوه عل  يظهر الحب

 7لها قل 

 البيـــــ  إلـــــ  رجوعــــك غيـــــر أخـــــرى لغايــــة جئتـــــك اليـــــوم أنــــا *   
 خبيــــــــرة فأنــــــــ  بالضــــــــب ، أشــــــــعر بمــــــــاذا تجيبينــــــــي نأ أريــــــــد 
  ؟ بالعواطف

 وجـــــل عـــــز بـــــاهلل بشـــــدة متعلـــــق أنـــــي أشـــــعر إســـــماعيل أم يـــــا أنـــــا
 وكــــــل تفكيــــــري علــــــ  تطغــــــ  بمشــــــاعر مشــــــحون التعلــــــق وىــــــ ا
 بقــــراءة وجــــل، عــــز اهلل مــــع ألكــــون تــــدفعني رغبــــة ىنــــا  كيــــاني،
 تكــــن لـــم قـــوة أمتلـــك ،طاقــــة يملئنـــي شـــعورٌ  ذكـــره، ودوام كتابـــو

ــــي موجــــودة ــــ  تشــــرق بشــــم  تشــــعرني يعــــواطف داخلــــي، ف  عل
   ؟ إسماعيل مأ يا الشعور ى ا ما ...نفسي ظلمات

 7 متعجبة وىي قال 
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 ذكرتــــو مــــا كــــل موســــ  يــــا أتــــدري... تاكيــــد بكــــل الحــــب نــــوإ *
   ...تجاىك شعرهأ كن  الكثير عليو وزد

 نأ أريــــــد (  هلل حبــــــاً  أشــــــد امنــــــوا والــــــ ين)  يقــــــول اهلل لكـــــن -
ـــــــــي ـــــــــك مـــــــــا ...اوالً  اهلل تحب  اهلل حـــــــــب شـــــــــدة أعلمـــــــــك ان رأي
  ؟ أحبك أن ترغبين كما حبكأ كيف وتعلمني

 أقـــــــول أن وأســـــــتطيع البيـــــــ  إلــــــ  أســـــــماعيل مأ معـــــــي ومضــــــ 
 مأ بهـــــا دخلـــــ  التـــــي الليلـــــة نأ الحســـــابات فـــــي محتـــــر  نـــــاوأ

 وبعـــــــــد ،اآلخـــــــــر إســـــــــماعيل بهـــــــــا حملـــــــــ  البيـــــــــ  إســـــــــماعيل
 دوائــــــي نأ يبــــــدو بنــــــات، وثــــــالث بولــــــدين اهلل رزقنــــــا إســــــماعيل

     ...وجل عز اهلل حب ىو إسماعيل أم ودواء

 

 *** النهاية ***

 

 زياد غزال فريحات
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 فـــــرضوقـــــد  ،عمـــــره مـــــن العشـــــرينات فـــــي الـــــدين صـــــالح كـــــان
ـــو، مـــن كـــل علـــ  حترامـــوا ـــو مهنـــدس حول ـــو ل  وقـــد ال ـــاص مكتب

ــــــده، بمســــــاعدة أقامــــــو ــــــة يلقــــــي وال ــــــي الجمعــــــة خطب  مســــــجد ف
 وشــــــــاءت مفـــــــوه، خطيــــــــب أنـــــــو والحــــــــق المنطقـــــــة فــــــــي كبيـــــــر

 ،عمـــــل عالقـــــة عـــــدنان المقـــــاول وبـــــين بينـــــو يكـــــون أن الظـــــرو 
ـــوم كـــل وفـــي ،فشـــيئاً  شـــيئاً  عـــدنان لـــو نجـــ بفا  يتصـــل جمعـــة ي

   ...ال طبة لحضور معو ي ىب أن منو ويطلب عدنان

 

 يــــرى المهنــــدس أن فشـــيئاً  شــــيئاً  يشــــعر عـــدنان أخــــ  األيــــام ومـــع
 شـــــيء وال ضـــــ مة، قـــــدرات صـــــاحب وأنـــــو ا،كبيـــــرً  شـــــيًئا نفســـــو
 بـــــل عـــــدنان يــــزع  لـــــم ذلــــك وكـــــل ،فــــي وجـــــو يقـــــف أن يمكــــن
ــــــ ي  مــــــن يشــــــعر المهنــــــدس أن دراكــــــوا ىــــــو وآلمــــــو أزعجــــــو ال
 العجــــــز، ويغمــــــرىم وضــــــعا  صــــــغار األخــــــرين أن قلبــــــو صــــــميم
ــــــي  عــــــن فشــــــيئاً  شــــــيئاً  بتعــــــاداال عــــــدنان قــــــرر اللحظــــــة تلــــــك ف

 رجــــل المهنـــدس أن رغـــم عتــــاب، بـــال فعـــالً  أحبــــو الـــ ي صـــديقو
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ــــــو صــــــال  ــــــار العظمــــــة مشــــــاعر أن اليعــــــي لكن ــــــل واإلكب  والتبجي
ـــــو نبهـــــارواال ـــــو فـــــي محصـــــورة لدي  فـــــي لحظـــــات رقـــــرّ  ، وقـــــدذات
 ...بسالم بتعاداال

ـــد تعـــرض ـــو عـــدنان فقـــام ،ســـير لحـــادث المهنـــدس وال  فـــي بزيارت
 وىـــــــــم مـــــــــنهم وســـــــــمع صـــــــــالح بأعمـــــــــام لتقـــــــــ وا المستشـــــــــف 
ــــــــؤىم ــــــــار مشــــــــاعر تمل ــــــــاة عــــــــن عجــــــــابواال اإلكب  أخــــــــيهم حي
 المشـــــاعر تلـــــك مـــــن ي لـــــو الـــــ ي الوحيـــــد والشـــــ ص ،الكبيـــــر
 قنــــــاة علــــــ  برنــــــام  عــــــرض ذلــــــك أثنــــــاء وفــــــي ،المهنــــــدس ىــــــو

 ممــــا الجميــــع أذىــــلف ،العظيمــــة نجازاتهــــاوا الصــــين عــــن فضــــائية
 مــــــن نقطــــــة قلبــــــو مــــــن تقطــــــر لــــــم حيــــــ  ،المهنــــــدس إال ســــــمع
   ...رأى مما واإلكبار عجابواال العظمة مشاعر

ــــــ  فشــــــيًئا، شــــــيًئا صــــــديقو عــــــن يبتعــــــد عــــــدنانأضــــــح    وتحول
ـــ إ بينهمـــا العالقـــة ـــرة تلـــك وفـــي ،فقـــ  عمـــل عالقـــة ل  تقـــدم الفت

 الزفـــــــا  ينتظـــــــر وأخــــــ  عليهـــــــا قرانـــــــو وعقــــــد لفتـــــــاة المهنــــــدس
 وصـــــــاحبة جـــــــًدا، جميلـــــــة وخطيبتـــــــو ،أوضـــــــاعو ترتيـــــــب  لوقـــــــ 
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ــــة، ذكــــاء ــــة ليســــ  لكنهــــا وفطن  أن رغــــم ،الكــــافي بالقــــدر متدين
 فيهــــا بمــــا الفتــــاة أن ورغــــم لتــــزام،واال المســــاجد أىــــل مــــن أىلهـــا
ـــــا مـــــن ـــــو إال رجـــــل أي تبهـــــر مزاي ـــــم أن ـــــأي يشـــــعر ل ـــــن شـــــيء ب  م
ـــــك ـــــد ال بمـــــدة مـــــرة أســـــبوعين كـــــل يزورىـــــا وأخـــــ  ،ذل  عـــــن تزي

 ،أىلهـــــا مـــــن أحـــــد معهمـــــا يجلـــــ  الســـــاعتين وأغلـــــب ،ســـــاعتين
 المهنــــــدس تعلــــــق أن وبعــــــد ال طبــــــة مــــــن أشــــــهر خمســــــة وبعــــــد

 منــــو وطلبــــ  خطيبتــــو بــــو تصــــل ا بحبهــــا، يشــــعر وبــــدأ ب طيبتــــو
ــــراه أن ــــ لك يســــمحون ال أىلهــــا أن مــــع البيــــ  خــــارج ت ــــو ب  لكن

 7 لو فقال  رفض

   ...موت أو حياة فالمسألة نلتقي أن يجب *

 .ساعتين بعد عندكم للبي  تيسآ األعمال بعض عندي -

 وســــ  فــــي ب طيبتــــو المهنــــدس تفاجــــأ فقــــ  ســــاعة نصــــف وبعــــد
ـــــــــو  بجمالهـــــــــا عـــــــــدنان بهـــــــــر عـــــــــدنان وجـــــــــود وتصـــــــــاد  مكتب
  7لها وقال ،وقوامها
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 ؟ المهندس خطيبة أن  مرحًبا *

   7 لهما وقال إليهما نظر ثم

   صغيرة غرفةال ،ضيق ىنا المكان... أذىب أن يجب *

 7 بحزم المهندس لو فقال

   .ىام أمر في أريد  إنني تبق  أن يجب* 

 غرفـــــــة أمـــــــام الصـــــــغيرة المســـــــاحة فـــــــي وجلـــــــ  عـــــــدنان خـــــــرج
 فــــــــــي الحــــــــــدي  ألن ال ــــــــــروج ال طيبــــــــــة طلبــــــــــ  المكتــــــــــب،
ـــــو بشـــــدة رفـــــض المهنـــــدس لكـــــن ،أفضـــــل ســـــيكون ال ـــــارج  ألن
ـــــــــزعجهم أىلهـــــــــا أن يعلـــــــــم ـــــــــك، ي ـــــــــة ضـــــــــطرتفا ذل  أن ال طيب
  ، المكتب داخل تصارحو

 علـــــــ  أجبـــــــرت أنهـــــــا أخبرتـــــــو األدب غايـــــــة فـــــــي مقدمـــــــة وبعـــــــد
 تقـــــــدم وقـــــــد ،خـــــــرآ بشـــــــاب عالقــــــة علـــــــ  وأنهـــــــا ،بـــــــو القبــــــول
 ال فهــــو ملتــــزم غيــــر شــــاب ألنــــو ؛رفضــــوا أىلهــــا ولكــــن ل طبتهــــا
 يعـــــــي  والمهنـــــــدس حقيقـــــــًة، بدينـــــــو ملتـــــــزم غيـــــــر وىـــــــو يصــــــلي
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ـــــو لحظـــــات أقســـــ   فـــــي الصـــــدمات تتفجـــــر صـــــام  وىـــــو حيات
 وطلبــــ  بشــــيء، المكتــــرث بغيــــر أمامهــــا يظهــــر ولكنــــو ،أعماقــــو
 وختمـــــ  تحـــــب، كمـــــا حياتهـــــا تعـــــي  ويتركهـــــا يطلقهـــــا أن منـــــو
 7 قولها

ــــــا صــــــدقني * ــــــدما صــــــالح ي ــــــي عن ــــــي أجبرون ــــــ  أىل ــــــول عل  القب
ـــك،  كنـــ  ولكنـــي اليـــوم فعلـــ  كمـــا أصـــارحك أن قـــررت قـــد ب
 ويجعلنــــــي ،إليــــــو يجــــــ بني أن يســــــتطيع رجــــــل تكــــــون أن خائفــــــة
 بســـــهولو، نســـــيانو يمكـــــن رجـــــالً  كنـــــ  هلل الحمـــــد لكـــــن، أحبـــــو
ـــــر ـــــي ىـــــو أدىشـــــني شـــــيء أكث ـــــك ألمحـــــ  أن  الوســـــائل بكـــــل ل

 علــــــ  بــــــ لك تشــــــعر لــــــم ولكنــــــك عنــــــك بعيــــــدة أنــــــي والطــــــرق
 ... اإلطالق

 

 ،وغــــــادرت المكتــــــب علــــــ  ووضــــــعتو ال طوبــــــة خــــــاتم وخلعــــــ 
  لضـــــيق عنــــو رغًمــــا كلمـــــة كــــل ســــمع الـــــ ي عــــدنان إليهــــا نظــــر

ــــــــ ي عــــــــدنان أن ورغــــــــم المكــــــــان، ــــــــب يعــــــــر  ال ــــــــر العي  الكبي
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 إال العظمـــــــــة بمشـــــــــاعر وعـــــــــي دون يشـــــــــعر ال بأنـــــــــو لصـــــــــديقو،
 ومتــــــدين صــــــال  رجــــــل صــــــديقو أن أيًضــــــا يعلــــــم أنــــــو إال بنفســــــو
 ،طاقتـــــــو فـــــــوق معـــــــو حـــــــدث مـــــــاو  يحتـــــــرق اآلن وىـــــــو ،حقيقـــــــة
ــــــــل ــــــــو، مــــــــن وأثق ــــــــو إلــــــــ  عــــــــدنان غــــــــادر تحمل  رؤيــــــــة دون بيت

 ضــــــربتو لقــــــد صــــــديقو، مصــــــاب بعظــــــم يشــــــعر وىــــــو المهنــــــدس
ــــاة ىــــ ه ــــو الفت ــــو العظمــــة بمشــــاعر بمقتل ــــو ل ات  ومســــتقبلو وقدرات

   ...واتوطموح

 

ـــدس مضـــ  ـــ  المهن ـــو إل ـــم بيت ـــو ي ـــرج ول ـــا من ـــة رافًضـــا إطالًق  رؤي
ــــ  عــــدنان دخــــل ســــبوعينأ وبعــــد ،أحــــد  المتماســــك صــــديقو عل
 ال وصــــــديقو عــــــدنان وتحــــــدث ،خــــــاطره وكســــــور جراحــــــو رغــــــم
ــــتكلم ــــو عــــدنان وخــــتم ،ي ــــائقي لميفــــ بوضــــع زيارت  الكــــون عــــن وث
 يشــــــــاىد المهنــــــــدس وأخــــــــ  وغــــــــادر، الحاســــــــوب جهــــــــاز فــــــــي

 وبقـــــي وعواطفـــــو، حياتـــــو مـــــن فارقـــــة لحظـــــة فـــــي العظـــــيم الكـــــون
ـــــي مـــــرة ألول يشـــــعر وقلبـــــو يشـــــاىد  العظمـــــة بمشـــــاعر حياتـــــو ف
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 وخـــــتم وجـــــل عـــــز هلل العظمـــــة مشـــــاعر إنهـــــا ،ذاتـــــو غيـــــر لشـــــيء
  وصـــــــل ولمــــــا الكرســـــــي بآيــــــة بتــــــدأتا كريمـــــــة بأيــــــات  لميالفــــــ

( واألرض الســــــموات كرســــــيو وســــــع) تعــــــال  اهلل قــــــول مســــــامعو
 إلـــــ  يســـــتمع وأخـــــ  ،حياتـــــو فـــــي مـــــرة ألول ذاتـــــو بصـــــغر أحـــــ 

ـــــــــــات  ومشـــــــــــاعر ،تكبـــــــــــر اهلل تجـــــــــــاه العظمـــــــــــة ومشـــــــــــاعر األي
 ...تتوالد وعجزه ذاتو بصغر اإلحساس

 

 َفُســــْبَحانَ   فـََيُكــــونُ  ُكــــنْ  لَــــوُ  يـَُقــــولَ  َأنْ  َشــــْيئاً  َأرَادَ  ِإَذا َأْمــــُرهُ  ِإن َمــــا) 
 ( تـُْرَجُعونَ  َوِإلَْيوِ  َشْيءٍ  ُكل   َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  ال ِ ي

 

ــــــــل  ) ــــــــنْ  ُك ــــــــا َم َه ــــــــانٍ  َعَليـْ ــــــــ   َف َق ــــــــوُ  َويـَبـْ ــــــــاللِ  ُذو رَب ــــــــكَ  َوْج  اْلَج
 (َواإِلْكَرام

 

رُ  َأن ُكمْ  َواْعَلُموا)    (الل وِ  ُمْعِجِزي َغيـْ
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 (الَبِصيرُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْي َ ) 

 

ــــــَمَواتُ  َتَكــــــادُ ) ــــــْوِقِهن   ِمــــــنْ  يـَتَـَفط ــــــْرنَ  الس   ُيَســــــب ُحونَ  َواْلَمالِئَكــــــةُ  فـَ
ــــــدِ   ُىــــــوَ  الل ــــــوَ  ِإن   َأال اأَلْرضِ  ِفــــــي ِلَمــــــنْ  َوَيْســــــتَـْغِفُرونَ  رَب ِهــــــمْ  ِبَحْم
 (الر ِحيمُ  اْلَغُفورُ 

 قالــــو مــــا ىــــ ا اهلل، بعظمــــة إحساســــو مــــن بكــــ  األيــــة ىــــ ه عنــــد
 ... بعد فيما لعدنان

 حيــــاتي فــــي مــــرة ألول وىــــي... اهلل بعظمــــة حساســــاإ بكيــــ  * 
ــــــ  لقــــــد ...اهلل لعظمــــــة حــــــدود ال أن أشــــــعر  بــــــ لك أؤمــــــن كن
 اهلل بــــأن شـــعرت ...منــــو، األدنـــ  بالحــــد أشـــعر أكــــن لـــم ولكنـــي
 بـــــأن وشــــعرت صــــغير جاللـــــو جــــل غيــــره وأن إنتهـــــاء، بــــال كبيــــر
ــــــد مقاومتــــــو، يمكــــــن ال اهلل  أنــــــي عــــــواطفي بكــــــل حسســــــ أ لق

 بعظمـــــة اإلحســـــاس علـــــ  اهلل عظمـــــة أمـــــام كـــــامالً  عجـــــًزا عـــــاجز
   ...اهلل
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 7قولو كثيراً  لعدنان كرر لقد  

 األشـــــياء عظمـــــة بهـــــا يحســـــون مشـــــاعر للبشـــــر خلـــــق اهلل إن -*
 قـــــوة تعطيـــــك اهلل بعظمـــــة تحـــــ  عنـــــدما المشـــــاعر تلـــــك ولكـــــن
 مــــــن أكبــــــر شــــــيئاً  تــــــرى فــــــال األشــــــياء بحجــــــم ووضــــــوح ،غريبــــــة
   ...حجمو

ــــام ومضــــ   عــــز اهلل بعظمــــة المهنــــدس إحســــاس معهــــا وكبــــر األي
   7خطبو في يررد وأصب  وجل

ـــــة نإ * ـــــر ماســـــة بحاجـــــة األم  حتـــــ  اهلل بعظمـــــة إحساســـــها ليكب
 حتــــ  ،قلبهــــا فــــي األعــــداء مهابــــة تكبــــر ال حتــــ  نفســــًيا تهــــزم ال

 بغظمــــة حساســــهاإ مــــع إلنهــــا األعــــداء، قــــوى تقــــاوم أن تســــتطيع
 .وتتجاوزىم فتسير وضعفهم ،الجبارين بصغر ستشعر اهلل

 ! اهلل بعظمة اإلحساس عظيم سالح ىو كم  

 *** النهاية ***

 زياد غزال فريحات
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 قصة

 

 

 

 الدين سدادِ  أوجاعُ 

 

 

 

 
 فريحات غزال زياد
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 لحضـــــور طريقـــــي فـــــي وكنـــــ  العامـــــة الثانويـــــة فـــــي طالبـــــةً  كنـــــ 
ــــــ  فــــــي حفلــــــة  المكــــــان وصــــــل  ولمــــــا صــــــديقاتي، إحــــــدى بي
ـــــــ  ـــــــيا (التكســـــــي) ســـــــائق مـــــــن طلب ـــــــم لكنـــــــو نزال  يســـــــمعني ل
ــــو فكــــررت ــــب علي ــــ  بصــــوت الطل ــــف ،أعل ــــ  فتوق ــــة بعــــد عل  مئ

ــــر ــــ ، مــــن مت  تــــرن بعيــــد مــــن ســــه  لمحــــ  نزلــــ  فعنــــدما البي
 ،الحفلــــــة صــــــاحبة زميلتنــــــا أخــــــو البــــــاب ففــــــت  البيــــــ ، جــــــرس

 مـــــع وتحـــــدث ماجـــــد، ســـــموا الجامعـــــة فـــــي يـــــدرس شـــــاب ىـــــوو 
ــــ  البيــــ ، دخلــــ  ثــــم قلــــيالً  ســــه  ــــا ماجــــد وبقــــي إل  أمــــام واقًف
 أمتــــار بعــــد علــــ  أصــــبح  ولمــــا ىاتفيــــة، مكالمــــةً  يجــــري البيــــ 
 فأخــــــــــ ت زميالتــــــــــي، مــــــــــن مجموعــــــــــة وصــــــــــل  البيــــــــــ  مــــــــــن

 البيــــ ، إلــــ  يــــدخل وىــــو الشــــاب بعينــــي ألمــــ  وأنــــا أصــــافحهن
 الجــــرس قرعنــــا ثــــم ،أحــــد البــــاب يفــــت  لــــم لكــــن الجــــرس قرعنــــا
ـــــا فأطـــــل أخـــــرى مـــــرة ـــــن الشـــــاب علين ـــــم ،الســـــط  م  يلمحـــــو ول

 الشـــــاب  فـــــت  حتـــــ  الثالثـــــة للمـــــرة الجـــــرس قرعنـــــا ثـــــم ســـــواي،
 زميلتنــــــــا صــــــــوت ســــــــمعنا حتـــــــ  البــــــــاب فــــــــت  أن ومــــــــا البـــــــاب
 مجموعــــــة تحمـــــل وىـــــي تنادينـــــا، ال لــــــف مـــــن البيـــــ  صـــــاحبة
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ــــرة ــــب األغــــراض، مــــن كبي ــــا وتطل ــــي نســــاعدىا أن من  الحمــــل، ف
 7قائلة منا واعت رت معها فحملنا

ــــا * ــــأخرت لقــــد أســــفة أن ــــا ت ــــي، رغًم ــــوأ المشــــكلة عن  دو وجــــ ال ن
 لكـــي ســـاعات منـــ  غـــادر الجميـــع ،البيـــ  فـــي أىلـــي مـــن حـــدأل

 ...راحتنا نأخ 

 7 الزميالت إحدى لها قال 

   !؟ الباب لنا فت  من ىو أخو  يوجد *

   ! البي  في زال ما أنو غريب رأيتو، لقد نعم -

ـــــا أن ومـــــا ـــــع تفاجـــــأ حتـــــ  دخلن  ســـــه  بوجـــــود ســـــتثنائيبا الجمي
  ...الداخل في

   7 الزميالت حدىإ ف اطبتها

 ؟ ىنا وأن  مت  من  *

   ... فق  دقائق من  -
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 ؟ ساعات أم دقائق *

ـــــ  داخـــــل الشـــــاب مـــــع وجودىـــــا تقصـــــد وىـــــي ، لوحـــــدىما البي
ملقيــــــــة عليهـــــــــا ســــــــيل مـــــــــن الشــــــــكو  واالتهامـــــــــات الجارحـــــــــة 
وال ادشــــة لشــــرفها وعفتهــــا، وقفــــ  ســــه  عــــاجزة عــــن الكــــالم 
وعينيهــــا تتفجــــر قهــــًرا حابســــة ســــياًل مــــن الــــدمعات، ثــــم غــــادرت 

   ... الحفلة قبل بدايتها

 فتهامســــــ  المدرســــــة، عــــــن ســــــه  غابــــــ  التــــــالي اليــــــوم وفــــــي
ــــــــزميالت بعــــــــض ــــــــ  ســــــــه  أن ال  وأن ،ماجــــــــد مــــــــع عالقــــــــة عل
 بيــــوم ستشــــهدنوا الســــرير، فــــي النــــوم حــــد إلــــ  وصــــل  العالقــــة
  ســــه  بــــراءة بعنــــي رأيــــ  أنــــي مــــع قــــولهن ُأصــــدق وأنــــا الحفلــــة،
إال أننــــي لــــم أعلــــن  المقربــــات صــــديقاتي مــــن كانــــ  أنهــــا ورغــــم

   براءتها لكل المتهامسات...

 محمــــل علـــ  تأخــــ ه لـــم لكنهــــا ؛الفتيـــات بكــــالم ســـه  ســـمع 
 فقلــــ  ســــه  وبــــين بينــــي تفــــاىم ســــوء حصــــل يــــوم وفــــي الجــــد،
   7 لوحدنا ونحن لها
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 !!األدب لتعلميني تأتيني ثم السرير في ماجد مع تنامين *

ـــ  -  ذلـــك مـــن أقـــل ىـــو مـــا أفعـــل أن يمكـــن ال أنـــي تعلمـــين أن
   ...شاب بأي عالقة عل  لس  أنا ...بكثير

   ...شيء كل بأعيننا رأينا نحن *

 تفقـــد ورأيتهـــا عيونهـــا، كســـر صـــوت ســـمع  اللحظـــة تلـــك فـــي
 الشـــــاىدة أنـــــا أنـــــي مـــــع وغـــــادرت، تركتنـــــي بـــــالواقع، إحساســـــها
   ...الفتيات فتراءوا صدقها عل  الوحيدة

ــــــة بعــــــد ــــــا ودخــــــل صــــــديقاتنا كــــــل نجحــــــ  العامــــــة الثانوي  أغلبن
 أن قـــــررت فقـــــد ســـــه  أمـــــا المـــــوازي، بنظـــــام األردنيـــــة الجامعـــــة
 يأىلهــــــا معــــــدلها أن رغــــــم الطفيلــــــة جامعــــــة إلــــــ  بعيــــــًدا تــــــ ىب
 لقــــــــد التنــــــــاف ، بنظــــــــام بســــــــهولة األردنيــــــــة الجامعــــــــة لــــــــدخول
يـــــوم الحفلـــــة الـــــ ي  بعـــــد منـــــا واحـــــدة تـــــزر ولـــــم بهـــــدوء ىجرتنـــــا

 ...غير الكثير بعالقتها معنا
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ــــــاتي ــــــا يّ الجــــــامع أمضــــــي  حي ــــــة فــــــي وأن ــــــ  ،الســــــرور غاي  وكان
 يــــدرس شــــاب علــــ  تعرفــــ  حيــــ  ســــعادتي قمــــة الثالثــــة الســــنة

ــــزواج علــــ  وتواعــــدنا ،أحمــــد ســــموا الماجســــتير ــــم ال ــــق ول  إال يب
ــــــأتي أن ــــــو ي ــــــي، بأىل ــــــم وبالفعــــــل لي طبن ــــــد ت  بعــــــد موعــــــد تحدي

ـــة ـــام ثالث ـــك مـــن أي ـــوم ذل ـــ ي الي ـــو ســـددت ال ـــن عنـــي رغمـــاً  في  دي
ـــــ  فقـــــد ســـــه ، ـــــي مـــــع أســـــير كن ـــــ  المنتظـــــر خطيب ـــــاا حت  لتقين
ــــو بصــــديق ــــي ىــــو ل ــــ  نفــــ  ف ــــي الوق ــــي زميل ــــي  ،القســــم ف  ول
ـــو بينـــي ـــوع مـــن   وبين ـــر ومـــن ،كـــالمأي ن ـــ ار ســـابق غي ـــي قـــال إن  ل
   7يعرفني وكأنو

ــــك أفضــــل ىــــ ا * ــــدكتو مــــن ل ــــا ولكــــن عمــــر، ال  أن أنصــــحك أن
 مثلمـــــــا بـــــــو تفعلـــــــي وال ،رائـــــــع شـــــــاب ألنـــــــو بأحمـــــــد تتمســـــــكي

   ...عمر بالدكتور فعل 

 قاعــــــــــة فــــــــــي إال عمــــــــــر الــــــــــدكتور مــــــــــع أتحــــــــــدث لــــــــــم أنـــــــــا -
  ! المحاضرات
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 تشــــــــهد مكتبــــــــو فــــــــي كراســــــــيال كــــــــل المحاضــــــــرات، قاعــــــــة *
ــــك ــــاب إغــــالق بعــــد خصوًصــــا علي ــــاح الب ــــا ســــالم ...بالمفت ــــا ي  ي
   ...أحمد

   7 ألحمد قل 

ــــــــون ىــــــــ ا صــــــــديقك * ــــــــو لــــــــوال ...مجن  لضــــــــربتو صــــــــديقك أن
   ...وجهو عل  بالح اء

ـــــو أن بحجـــــة المغـــــادرة وطلـــــب صـــــامًتا ! بقـــــي حمـــــدأ لكـــــن  علي
ــــــوم وجــــــاء ضــــــروري، موعــــــد  وكلمــــــا احمــــــد أر ولــــــم ،التــــــالي الي
 خــــ وأ ،أىلــــي مــــع أىلــــو لقــــاء موعــــد وجــــاء ،اليجيــــب بــــو أتصــــل
 ولكـــــن بأحمــــد تصـــــالاال أحــــاول وأنــــا ،لـــــ لك يســــتعدون أىلــــي
 الموعـــــد عـــــن عتـــــ را أحمـــــد أن أىلـــــي فـــــأخبرت جـــــدوى، دون

ــــد خــــاص ظــــر  بســــبب ــــي أىلــــو، عن ــــ  بقيــــ  ولكن  أن أمــــل عل
 أحمـــــد يـــــأت ولـــــم الموعــــد يـــــوم وجـــــاء ،الموعــــد يـــــوم فـــــي يــــأتي

 وصــــورة قلبــــي تكســــير صــــوت أســــمع وأن غرفتــــي إلــــ  ودخلــــ 
ــــامي ســــه  ــــا عيونهــــا، تكســــير صــــوت أســــمع ،تفــــارقني ال أم  وأن
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 ذلـــــك ومنـــــ  ،مضـــــاعفة أضـــــعا  دينهـــــا أســـــدد محطمـــــة أجلـــــ 
ـــــي نقطعـــــ ا الحـــــين ـــــي كـــــان ،بأحمـــــد عالقت  الجامعـــــة  فـــــي يران
 مكســــــورة الجامعــــــة مــــــن وت رجــــــ  يعرفنــــــي، ال كأنــــــو ويمشــــــي
 ...وال اطر القلب

 بـــــــاص فـــــــي ةراكبـــــــ نـــــــاوأ ت رجـــــــي، مـــــــن ســـــــنوات ثـــــــالث بعـــــــد
 رســــول حــــدي  المــــ ياع مــــن ســــمع  بهــــا أعمــــل التــــي المدرســــة

 7وسلم عليو اهلل صل  اهلل

ـــــو وال بالفســـــوق رجـــــالً  رجـــــل يرمـــــي ال) ـــــالكفر يرمي ـــــدتا إال ب  رت
 ىـــــــ ا قصـــــــمني لقـــــــد ،(كـــــــ لك صـــــــاحبو يكـــــــن لـــــــم مـــــــا عليـــــــو

 ســـــــه  وصـــــــورة ،أســـــــمعو وبقيـــــــ  نصـــــــفين ونشـــــــرني الحـــــــدي 
 صــــل  قولــــو يتــــردد وعنــــدما ،أمــــامي ماثلــــة عيونهــــا تتكســــر وىــــي
 أبكــــــي وأنــــــا صــــــورتي أرى( عليــــــو رتــــــدتا إال) وســــــلم عليــــــو اهلل
 وصــــــوت ،أحمــــــد مــــــن خطبتــــــي موعــــــد يــــــوم فــــــي ،غرفتــــــي فــــــي
 ...أذاني ريفجّ  يكاد قلبي تمزق
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ــــاة فــــي اهلل ســــنة إنهــــا  ــــن بالباطــــل تهــــامفاال ،إذن الحي  ســــو  دي
ــــــــري يدفعــــــــو  اللحظــــــــات تلــــــــك فــــــــي مضــــــــاعفة، أضــــــــعافًا المفت

 الوحيــــــدة المــــــرة وىــــــي ،اهلل أنــــــاجي أن إلــــــ  بحاجــــــة أحسســــــ 
ـــــو اهلل ناجيـــــ  لقـــــد اإلحســـــاس، ىـــــ ا بهـــــا حـــــ أ التـــــي  وعاىدت
  ...الظرو  كان  مهما ش ص أي بالباطل أتهم ال أن

 الحقيقــــة فــــي ىــــو رجــــلٍ  مــــن تزوجــــ  بســــنتين اليــــوم ذلــــك بعــــد
 مــــــن ســــــنوات أمضــــــي  أنــــــي ومــــــع ،أحمــــــد مــــــن بكثيــــــر أفضــــــل
 بمــــا زوجــــي يســــمع أن أخــــا  زلــــ  مــــا ، لكــــنســــتقراربا زواجــــي

ـــــــراها ـــــــي فت ـــــــدو أحمـــــــد، صـــــــديق عل ـــــــن أن يب  ضـــــــ م ســـــــه  دي
     ...جداً 

        

 *** النهاية ***

 

 زياد غزال فريحات
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 قصة 

 

  

 

 

 الحسد من المنسوجة المشانق حبال 

 

 

 
 فريحات غزال زياد
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ـــــة صـــــاحب بنـــــوا بيـــــ  فـــــي نـــــائم واألب مـــــاطرة ليلـــــة فـــــي  الثالث
ـــــناأل ســـــتيق ا ،أوالد ـــــم م نوقُـــــا ب  محـــــاوالً  الغرفـــــة مـــــن خـــــرج ث

ــــوأ غرفــــة لــــ ع فــــ ىب جــــدوى دون ولكــــن ،التــــنف  ــــو بي  وزوجت
 بنــــــوا يــــــرى مــــــرة أول فهـــــي مفزوُعــــــا األب ســــــتيق ا تبكـــــي وراءه
ـــــناال لكـــــن ،الحـــــال بهـــــ ه  األوالد، وأيقـــــ  وذىـــــب أبـــــاه تـــــر  ب
ــــــــ  الزوجــــــــة فهرعــــــــ  مفــــــــزوعين، ســــــــتيقظوافا  ترجــــــــوه األب إل
 7 بثقة قال األب لكن المدني الدفاع ستدعاءبا

 كمـــــــا ويرجــــــع لوحـــــــده وســــــيهدأ دقيقــــــة مـــــــن أقــــــل ...تركيــــــوا *
 مسكين... ىشام يا مسكين...كان

ــــــد وبالفعــــــل ــــــل بع ــــــن أق ــــــة م ــــــو ىشــــــام ىــــــدأ دقيق  وأوالده وزوجت
ـــــو ـــــب ضـــــطراب،وا ب ـــــو  يبكـــــون حول ـــــ  أن األب طل ـــــع يبق  م

 7 الزوجة وخاطب لوحدىما بنوا

ـــــــــــــا * ـــــــــــــك أوكـــــــــــــد أن ـــــــــــــد الموضـــــــــــــوع أن ل  ىـــــــــــــ ه نتهـــــــــــــ ا ق
  ...لوحدنا معاً  لنكون حاجة في وىو أنا...إذىبي...الليلة
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 ذىــــــب األبنــــــاء، غرفــــــة فــــــي بــــــالنوم وتظــــــاىرت الزوجــــــة ذىبــــــ 
 ال حتـــــ  األبنـــــاء غرفـــــة عـــــن بعيـــــدة غرفـــــة إلـــــ  بنـــــوا مـــــع األب
 7 بنوال األب قال كالمهما الزوجة تسمع

... مناســــــباً  تــــــراه مــــــا فعــــــلا وبعــــــدىا فقــــــ  تســــــمعني أن أريــــــد *
 معـــــك يحـــــدث مـــــا معـــــي يحـــــدث كـــــان تقريبـــــاً  ســـــنك فـــــي وأنـــــا
 ومـــــا أمـــــك مـــــع يحـــــدث كـــــان زوجتـــــك مـــــع يحـــــدث ومـــــا ،ناآل

 وكنــــ  ،الكبــــار إخوانــــك مــــع يحــــدث كــــان أبنائــــك مــــع يحــــدث
  ...الليالي تلك تت كر ال سنوات ثالث بنا ىشام يا أن 

 لقــــــد الحســــــد، ىــــــو معــــــي يحــــــدث كــــــان مــــــا فــــــي الســــــببإن  
 أشـــــ اص ىنـــــا  لقـــــد كـــــان حســـــوًدا، ش ًصـــــا بطبيعتـــــي خلقـــــ 
 مـــــن معـــــارفي بعـــــض ىـــــم ،علـــــيهم النعمـــــة رؤيـــــة مجـــــرد يســــتفزني
 زدادا عنـــــــدما لكـــــــن ناجًحـــــــا، طبيبًـــــــا كنـــــــ  أنـــــــي مـــــــع األطبـــــــاء
ـــــــــاء ىـــــــــؤالء أن شـــــــــعوري ـــــــــا علـــــــــي يتعـــــــــالون األطب  مضـــــــــطر وأن

 مـــــــا بالضـــــــب  معـــــــي يحـــــــدث كـــــــان ،وم ـــــــالطتهم لمجـــــــاورتهم
 كنــــــ  أنــــــي بــــــي اهلل لطــــــف مــــــن ولكــــــن الليلــــــة، معــــــك حــــــدث
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ــــــي، أعــــــر  ــــــر ،نفســــــي أعــــــال  أن فقــــــررت دائ ــــــا أكث ــــــي م  دفعن
 أن جـــــلأل بـــــل ،اإلختنـــــاق حـــــاالت مـــــن الـــــت لص لـــــي  لـــــ لك

 مـــــع رأيتـــــو الـــــ ي المشـــــهد نفـــــ  فـــــي وأخوتـــــك وأمـــــك أرا  ال
 لمجموعـــــــة قـــــــراءة بعـــــــد اهلل فهـــــــداني الليلـــــــة، وأوالد  زوجتــــــك

ــــ  مــــن ــــو اهلل صــــل  اهلل رســــول أحادي ــــ ي أن وســــلم علي  يــــرد ال
 ...النعمة لصاحب بالبركة الدعاء ىو الحسد

   

ــــــي المشــــــكلة لكــــــن ــــــم أن  لهــــــوالء  بالبركــــــة أدعــــــو أن أســــــتطع ل
ــــــــ  أو ،األطبــــــــاء ــــــــو بســــــــبب أخشــــــــ  شــــــــ ص ألي حت  أن نعمت
ـــــي، يتعـــــال  ـــــدأت عل ـــــي بطريقـــــة أفكـــــر وب ـــــك تجعلن ـــــدرة أمتل  الق
 أدعــــــــــو بــــــــــأن اهلل فهــــــــــداني ،بالبركــــــــــة لهــــــــــؤالء الــــــــــدعاء علـــــــــ 

  ثــــــــم ،لهــــــــم ظـــــــاىرة نعمــــــــة أرى عنـــــــدما اعــــــــرفهم ال ألشـــــــ اص
 الظــــــاىرة الــــــنعم تســــــتفزني ال ولكــــــن أعــــــرفهم ألشــــــ اص أدعــــــو
 تســـــتفزني الـــــ ين ل شـــــ اص بالبركــــة أدعـــــو بـــــدأت ثـــــم ،علــــيهم
ــــنعم ــــيهم الظــــاىرة ال ــــم ،عل ــــدأت ث ــــرأ ب ــــي أق  والمســــاء الصــــباح ف
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ـــوم وعنـــد ـــق ســـورة الن ـــدما ،الفل ـــو أصـــل وعن  شـــر مـــن) تعـــال  لقول
ـــــًرا أكررىـــــا( حســـــد إذا حاســـــد ـــــةاآل فهـــــ ه كثي ـــــر لهـــــا ي ـــــ  أث  عل
  ...ىشام يا عر  ذاق ومن ،عظيم الحاسد قلب

 

 لهــــم أدعــــو كنــــ  لهــــم الــــدعاء بــــدايات فــــي ىشــــام يــــا صــــدقني
 ولكنـــــــي ،عـــــــنهم النعمـــــــة زوال يتمنـــــــ  وقلبـــــــي بلســـــــاني بالبركـــــــة
 أنــــ  ألجلــــك اإلختنــــاق حالــــة مــــن الــــت لص علــــ  اعازًمــــ كنــــ 

 ،أبـــــــالي وال وأحتـــــــرق أتعـــــــ ب كنـــــــ  فقـــــــد وأمـــــــك، وإخوانـــــــك
 حــــــــول تلتــــــــف الحســــــــد مشــــــــانق حبــــــــال وصــــــــل  لمــــــــا لكــــــــن
 ... للعالج التحر  من بد ال كان ؛بسببي أعناقكم

 

 الـــ ي ل طبـــاء أدعـــو تقريًبـــا ســـنة مـــن أكثـــر ىشـــام يـــا بقيـــ لقـــد 
ــــــنعم تســــــتفزني ــــــيهم ال ــــــي بلســــــاني بالبركــــــة عل ــــــ  وقلب  زوال يتمن
ــــدأت الســــنة بعــــد ولكــــن ،عــــنهم النعمــــة  تمنــــي شــــدة أن أشــــعر ب
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 ولكـــــــن ،قلبـــــــي مـــــــن فشـــــــيئاً  شـــــــيئاً  ت ـــــــف عـــــــنهم النعمـــــــة زوال
ــــي أحــــ  علــــي يتعــــالون أنهــــم أشــــعر أو علــــي يتعــــالون عنــــدما  أن
 أنــــــــ  أتــــــــ كركم عنــــــــدماولكــــــــن  ،األول المربــــــــع إلــــــــ  رجعــــــــ 

 ســــــتمرارلال أنــــــدفع خــــــائفين، حــــــولي تبكــــــون وأمــــــك وإخوانــــــك
ـــــــة ـــــــ  بالمحاول ـــــــيأ لدرجـــــــة وصـــــــل  حت  شـــــــ ص ألي أدعـــــــو ن
 األطبـــــاء حتـــــ  وقلبــــي بلســـــاني  عليـــــو نعمــــة أرى عنـــــدما بالبركــــة
   ...عليهم النعمة رؤية مجرد يستفزني كان ال ين

 

 

ـــــة الحســـــد ىشـــــام ـــــت  ماكن ـــــراضواال والحـــــزن الهـــــم تن  علـــــ  عت
 ومــــن ىشــــام يــــا فعلتــــو مــــا تفعــــل أن إال أمامــــك لــــي  ،اهلل أقــــدار
 علــــ  ...حياتــــك علــــ  الحســــد أثــــر ىشــــام يــــا تت يــــل ال اليــــوم،
 كمــــــرض إنــــــو ...وســــــمعك بصــــــر  علــــــ  قلبــــــك علــــــ  عقلــــــك

ـــــــل  صـــــــدقني ىشـــــــام يـــــــا الســـــــرطان  مـــــــرض مـــــــن شـــــــدأ ىـــــــو ب
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 أمـــــــــا ،الـــــــــدنيا فـــــــــي حياتـــــــــك يـــــــــدمر الســـــــــرطان ألن الســـــــــرطان
 .  ..االخرة في وحياتك الدنيا في حياتك يدمر ف نو الحسد

 

   

 

 

 *** النهاية ***

 

 

 

 

 زياد غزال فريحات  
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 قصة

 

 

 

 

 تتوقف ال التي االكتئاب طلقات
 

 

 

 

 فريحات غزال زياد
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 مــــن أجــــزاء ثالثــــة حفــــ  علــــ  جــــائزتي ســــتلم وا الحفــــل نتهــــ ا
ــــ  ورجعــــ  الكــــريم، القــــرآن ــــ  إل  ىشــــام الكبيــــر أخــــي مــــع البي
  .سنوات بس  يكبرني ال ي

ــــة فــــي كنــــ   ىرعــــ  البيــــ  وصــــلنا ولمــــا والفــــرح الســــرور  غاي
ـــــــ   وجهـــــــي، فـــــــي تجهمـــــــ  ولكنهـــــــا جـــــــائزتي، لتـــــــرى أمـــــــي إل

ــــ  وأشــــارت ونهضــــ  ــــ  بهــــا ليلحــــق ىشــــام أخــــي إل  غرفتهــــا، إل
 فــــي دائمـــاً  المعلـــق بالمفتـــاح البـــاب أغلقـــ  ىشـــام  دخـــل ولمـــا

ــــا وبعــــد رقبتهــــا، ــــدموع ىشــــام خــــرج ســــاعة نصــــف يقــــارب م  وال
   .عينيو في

 7 بدىشو سألتو

   ؟أمي لك قال  ماذا *

 ؟حزين أن  لماذا

 ؟ عينيك في الدموع لماذا

 ؟ صام  أن  لماذااااااا
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 ... الحفل إل  ذىابنا ال طأ من -

 ماذا؟ـــــــل *

 .  ..بدروسي ىتماماال واألول ، عامة ثانوية طالب ألني -

 الصـــف بـــنا صـــبري أخـــي جـــاء ذلـــك مـــن شـــهر يقـــارب مـــا وبعـــد
 يبكـــــــي البيــــــ  إلـــــــ  واحــــــدة بســــــنة يصـــــــغرني الــــــ ي ال ــــــام 

   .وجهو عل  ظاىرة الشديد الضرب ثاروآ

   7 بغضب ىشام لو قال

  ؟ ذلك بك فعل من

 السوق في محل لو الحي في رجل عن فأخبره

ـــــو صـــــبري فـــــأخبره الســـــبب، عـــــن ىشـــــام ســـــألو  أخـــــاه ضـــــرب أن
 ...الصف نف  في معو يدرس ال ي الصغير

 



83 
 

  الرجـــــل محـــــل نحـــــو تجـــــووا الحديـــــد مـــــن ماســـــورة ىشـــــام حمــــل
 داخـــــل الرجـــــل وجـــــد ،وصـــــل ولمـــــا خلفـــــو نـــــركض وصـــــبري وأنــــا
ًـــــا ىشـــــام فصـــــرخ ،محلـــــو ـــــو منادي  خـــــرج المحـــــل، خـــــارج مـــــن ل
ـــــن الرجـــــل ـــــاب م  ضـــــرب ســـــبب عـــــن ىشـــــام فســـــألو المحـــــل، ب
 7 فأجابو صبري

 .  يربيو من يجد لم ألنو بتربيتو أقوم أن أحبب  *

 7 وشجاعة وحزم بغضب ىشام أجابو

 ...بتربيتك سأقوم ناآل وأنا *

 7 ستعالءبا الرجل قال

 . ..أبو  قُتل كما أقتلك ال حت  ولد يا ذىبا *

 7 ويصرخ زجاجال يحطم وتحدي بغضب ىشام خ وأ

   ن ل يا والدي ت كر ال ... حقير يا والدي ت كر ال *
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 لـــــم والرجـــــل ،البيـــــ  إلـــــ  ىشـــــام وأخـــــ وا الســـــوق أىـــــل وجـــــاء
 ...محلو زجاج حطم قد ىشام أن رغم شيًئا يفعل

 7 ىشام سأل  غرفتها في أمي نام  أن بعد الليل في

   ؟ قتلو ومن ...مقتوالً  مات أبي ىل *

ـــــو  - ـــــات أب ـــــي م ـــــن دعـــــك... ســـــير حـــــادث ف ـــــك كـــــالم م   ذل
 ...الوس 

 بالنســــبة فهشــــام، باألمــــان أشــــعر وأنــــا ىشــــام مــــن بــــالقرب نمــــ 
ـــا لنـــا  ال طـــر يتهـــددنا عنـــدما إليهـــا نلجـــأ التـــي القـــوة ؛وصـــبري أن
ــــة األمــــان مصــــدر ىــــو ــــا، والطمأنين ــــي القــــدوة ىــــو لن  نتشــــرب الت
 ...وعي ودون بوعي منها

 

 عالمـــــة علـــــ  وحصـــــل ،العامـــــة الثانويـــــة فـــــي ىشـــــام أخـــــي نجـــــ 
 إلـــــ  لـــــو صـــــديق وجـــــاء الهندســـــة، كليـــــة لـــــدخول تأىلـــــو مرتفعـــــة
 نجــــــاح بمناســــــبة المســــــاء فــــــي حفلــــــة يقــــــيم أن وأقســــــم البيــــــ 
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 ىشــــــام إلــــــ  أمــــــي أشــــــارت أخــــــي، صــــــديق غــــــادر ولمــــــا ىشــــــام
 البـــــــاب أغلقـــــــ  حتـــــــ  دخـــــــل أن ومـــــــا ،غرفتهـــــــا إلـــــــ  ليتبعهـــــــا
 الكبيـــــر أخــــي خــــرج ســــاعة نصــــف يقــــارب مــــا وبعــــد ،بالمفتــــاح
 7 مكبوت بحزن وقال ،عينيو في والدموع

 إن ...الثانويـــــة فـــــي نجـــــاح مجـــــرد إنـــــو ...حتفـــــاللال داعـــــي ال *
 ...الص ب تكره إنها ...العالي الصوت يزعجها أمي

 7 وحيرة دىشة وكلي سألتو

   ؟ حزين ن أ لماذا *

 ؟عينيك في الدموع لماذا

  ؟ بال ات أفراحنا في ى ا يحدث لماذا

 ؟ أخبرني أرجوووووووو  وأمي أن  عنا ت فيو ال ي ما

 ال أنـــــي األمـــــر فـــــي مـــــا كـــــل...عقلـــــك تتعـــــب ال... شـــــيء ال -
 ...أمك أزع  أن أريد
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 ال لمـــــاذا ســـــالوأ وعنـــــدما ،باختيـــــاره الجامعـــــة ىشـــــام يـــــدخل لـــــم
   7 الجملة نف  لي يقول ؟ الجامعة تدخل

    ...خبر وأ يوم سيأتي *

ــــــــب ــــــــي أن والغري ــــــــدما أم ــــــــاعإ حــــــــاولأ تســــــــمعني عن  ىشــــــــام قن
   7 وجهي في تصرخ الجامعة بدخول

 إلـــــ  يحتـــــاج ال ىشـــــام ...الجامعـــــة ىشـــــام يـــــدخل نأ ريـــــدأ ال *
   ...الجامعة

ــــي ىشــــام عمــــل ــــدوب مســــاعد شــــركة ف  ســــنة وبعــــد ،مبيعــــات من
ـــــد ،منـــــدوب أصـــــب   وبعـــــد ،لحســـــابو يعمـــــل أصـــــب  ســـــنتين وبع
ـــــة مـــــن ىشـــــام ت ـــــرج مـــــن ســـــنوات خمـــــ  ـــــدأ العامـــــة، الثانوي  ب
ــــــو، يهمــــــل ىشــــــام ــــــل عمل ــــــة نحــــــو ويمي  وال ،فشــــــيًئا شــــــيًئا العزل
 األيـــــام مـــــع ترتســـــم والكآبـــــة الحـــــزن وقســـــمات ،بمالبســـــو يهـــــتم
 الصــــدر وضــــيق العجــــز، مــــن يشــــكو وأخــــ  وجهــــو، مالمــــ  علـــ 
 ...جسده كل ينه  ال ي
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 عالمــــة علــــ  وحصــــل  ،العامــــة الثانويــــة فــــي نجــــاحي يــــوم وجــــاء
 دراســــــية منحــــــة علــــــ  سأحصــــــل أنــــــي ىشــــــام وأخبــــــرت ،جيــــــدة
 7 شديد برجاء وقل  كاماًل، القرآن أحف  كوني

 إال فيهـــــــــا يلقـــــــــ  فلـــــــــن المناســـــــــبة، بهـــــــــ ه أحتفـــــــــل دعـــــــــوني *
 ؟ والشعر األناشيد

 دخـــــل ولمـــــا ليتبعهـــــا، إليـــــو وأشـــــارت ىشـــــام إلـــــ  أمـــــي نظـــــرت
ـــــاب أغلقـــــ  ـــــاح، الب ـــــن النظـــــر أســـــترق وأخـــــ ت بالمفت ـــــب م  ثق
 مــــن ت ــــرج ثـــم كيًســــا خزانتهـــا مــــن ت ــــرج أمـــي فرأيــــ  البـــاب،
ـــــــة الكـــــــي  داخـــــــل ـــــــدماء مضـــــــم ة بدل  مصـــــــبو  وقمـــــــيص ،بال
 الـــــدموع كعادتــــو ىشــــام خــــرج ولمـــــا العتيقــــة، الحمــــراء بالــــدماء
 عـــــالٍ  بصـــــوت لتووســـــأ بقميصـــــو مســـــك  عينيـــــو، فـــــي محشـــــورة

 7  وخوفاً  حزناً  يقطر

 لمــــــاذا... المقتــــــول أبــــــي ثيــــــاب ىــــــ ه ...الثيــــــاب ىــــــ ه لمــــــن *
  ؟ قتلو ومن أبي، قتل لماذا أرجو  أخبرني ...بها تحتفظان
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ـــــف دون يبكـــــي وأخـــــ  ىشـــــام نهـــــارا ـــــدة المـــــرة وىـــــي توق  الوحي
 دون ويبكــــــي يبكــــــي بقــــــي حيــــــاتي، فــــــي فيهــــــا يبكــــــي أراه التــــــي
 فـــــي حيرنــــي مـــــا أيــــام، عـــــدة يــــتكلم ال صـــــامًتا بقــــي ثـــــم ،توقــــف
ــــــــو  ىشــــــــام  بكــــــــاء ــــــــ  الصــــــــغير، الطفــــــــل ببكــــــــاء أشــــــــبو أن  ملي

 رجـــــــل أمـــــــام أقـــــــف أنـــــــي أحسســـــــ  لقـــــــد ،والهـــــــوان بالضـــــــعف
 ...حياتي طوال عرفتو ال ي ىشام أخي عن تماًما ي تلف

 عـــــن يعبـــــر خـــــ فأ عليـــــو دخلـــــ  ،ىشـــــام صـــــم  مـــــن أيـــــام بعـــــد
 7 متكسر بصوت مشاعره

 فــــــــي أرغــــــــب العمــــــــل، عـــــــن وعجــــــــز شــــــــديد، بضــــــــيق أشـــــــعر *
ــــــــو أشــــــــتاق بــــــــل ال ...المــــــــوت ــــــــوال 7 لنفســــــــي وأقــــــــول إلي  نأ ل

 بأحـــــــد، أخـــــــتل  أن أريـــــــد ال ذلـــــــك، لفعلـــــــ   حـــــــرام نتحـــــــاراال
  ومهـــــين مــــؤلم ىـــــو مــــا منهـــــا فأنتــــــقي ذكريـــــاتي شــــري  أســــتعرض
 أســـــق  أنـــــي أشـــــعر، غيـــــره أرى أن أســـــتطيع وال أمـــــامي وأضـــــعو
 مســــكين ...النجــــاة فــــي أمــــل وال لهــــا قــــاع ال ســــحيقة بئــــرٍ  فــــي
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ــــــف...نــــــاأ ــــــا مــــــا يتحمــــــل أن إلنســــــان كي ــــــو أن ــــــي األن في ، اتركين
   األن ال أريد أن أكّلم أحد أو أرى أحد...

ـــام بعـــد ـــ  مـــن مـــيأ خـــروج نتظـــرتا أي ـــ  البي ـــ  وذىب  غرفتهـــا إل
  بالــــــدماء المصــــــبوغة أبــــــي ثيــــــاب وأخرجــــــ  ،خزانتهــــــا وكســــــرت

ــــم ــــ  ث ــــ  خــــارج ذىب ــــ  ووقفــــ  ،الكــــاز ومعــــي البي  نافــــ ة  عل
 فــــي النــــار فاشــــعل  ،النافــــ ة علــــ  فوقــــف وناديتــــو ىشــــام غرفــــة
 مــــن النــــار بــــقِ تُ  لــــم ولمــــا يتحــــر ، ال صــــام  وىشــــام أبــــي ثيــــاب
 7لو وقل   ىشام إل  ذىب  شيًئا أبي ثياب

 يجــــب الــــ ي الوقــــ  وجــــاء ،الــــوراء إلــــ  طــــويالً  نظــــرت لقــــد * 
 األمــــــام إلــــــ  النظــــــر تحــــــاول أن أو ،األمــــــام إلــــــ  تنظــــــر أن فيــــــو
 7   بيأس قال ...األوان فوات قبل

 ال... العمـــــــل فـــــــي رغبتـــــــي ماتـــــــ  لقـــــــد... األوان فـــــــات لقـــــــد*
ــــــ ــــــو جــــــدوى ال فيمــــــا نفســــــك يتتعب ــــــاب ...من ــــــي ثي  أن قبــــــل أب

منـــــ   روحــــي و جســــدي فــــي عل ْ تشــــا توقــــدي فيهــــا النــــار، قــــد
 .خرابًا.. صبح وأ تفحم ُ  حت سنوات 
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ـــــــ  - ًـــــــا... لســـــــ  أن ـــــــ  خراب ـــــــر األخ ىشـــــــام أن ـــــــ ي الكبي  ال
ـــو قتـــل ســـر أخفـــ  ـــو عـــن أبي ـــ  إخوت ـــار الحـــزن، ال حت  يحترقـــوا بن

   ...كبير ألنو ،لوحده حترقوا

 ال ــــروج علــــ  قــــادرًا يجعلــــك مــــا العظيمــــة المزايــــا مــــن فيــــك إن
 مـــــن تعلمـــــ  لقـــــد ىشـــــام كنـــــ ، ممـــــا أقـــــوى األزمـــــة ىـــــ ه مـــــن

 ...أزمتك من لل روج الطريق القرآن حف  في تجربتي

ــــ  تســــبني وأخــــ ت جنونهــــا فجــــن فعلــــ  بمــــا أمــــي علمــــ   حت
ـــــــ  ـــــــم...صـــــــوتها ب ـــــــي ث ـــــــل قصـــــــة أخبرتن ـــــــي قت ـــــــو وأن ...أب  قاتل

 أن علينــــا ي ــــرج وعنــــدما ســــنة، عشــــرين مــــدة بالســــجن محكــــوم
 7 لها قل  بثأرنا، نأخ 

ــــل إن * ــــي قات ــــو، أخــــ  أب ــــي سيســــتفيد ومــــاذا جزائ  وضــــع مــــن أب
 شــــيء ىنالــــك أخــــرى، ســــنة عشــــرين الســــجن فــــي الثالثــــة بنائــــوأ

 فــــ ذا أبنائــــو مــــن إال عملــــو نقطــــعا قــــد أبــــي إن ذلــــك مــــن أفضــــل
ـــــا ـــــة صـــــدقة فســـــنكون صـــــالحين كن  لنـــــا أفضـــــل ىـــــ ا لـــــو، جاري
 ...جميعاً 
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 وىــــي ،وكآبتــــو حزنــــو إلزالــــة األولــــ  ال طــــوة وىشــــام أنــــا وبــــدأنا
 فـــــــال قضـــــــيتي ىـــــــو ىشـــــــام أخـــــــي وأصـــــــب  اهلل، علـــــــ  التعـــــــر 
ــــــة فــــــي دراســــــتي وقــــــ  فــــــي إال أفارقــــــو ــــــدأت الشــــــريعة، كلي  وب
  7 لو وأقول اهلل عن أحدثو

ــــــو أكثــــــر، أحببتــــــو اهلل علــــــ  تعرفــــــ  كلمــــــا ىشــــــام يــــــا*   وأحدث
 أن مــــــرارًا لــــــو قــــــولأ ،نفســــــو عــــــن جاللــــــو جــــــل اهلل أخبــــــر كمــــــا
ـــــوِ   لـــــْي َ ... )اهلل ـــــِميعُ  َوُىـــــوَ  َشـــــْيءٌ  َكِمْثِل  فـــــاهلل ...( اْلَبِصـــــيرُ  الس 
 الواقـــــع فـــــي ال بعيـــــد مـــــن وال قريـــــب مـــــن ال ومثيـــــل لـــــو شـــــبيو ال
ـــــــــَماَواتِ  نُـــــــــورُ ... ) ىشـــــــــام يـــــــــا فـــــــــاهلل ال يـــــــــال، فـــــــــي وال  الس 

ـــــور ىـــــو(... َواأْلَْرضِ  ـــــ  ن ـــــور عل ـــــُ هُ  اَل ) ن ـــــَنةٌ  تَْأُخ ـــــْوم َواَل  ِس ... (نـَ
ــــــَماَواتِ  ُكْرِســــــي وُ  َوِســــــعَ ) و ــــــي  ) ...وىــــــو( َواأْلَْرض الس   ال ــــــِ ينَ  َوِل

 وىــــو الضــــار ىــــو ...(الن ــــور ِإلَــــ  الظ ُلَمــــاتِ  ِمــــنَ  ُيْ ــــرُِجُهمْ  َآَمنُــــوا
 َكاِشــــفَ  فَــــاَل  ِبُضــــر   الل ــــوُ  يَْمَسْســــكَ  َوِإنْ ... )ىشــــام يــــا ...النــــافع
  قَـــــِديرٌ  َشـــــْيءٍ  ُكـــــل   َعَلـــــ  فـَُهـــــوَ  ِبَ ْيـــــرٍ  يَْمَسْســـــكَ  َوِإنْ  ُىـــــوَ  ِإال   لَـــــوُ 
   ...(اْلَ ِبيرُ  اْلَحِكيمُ  َوُىوَ  ِعَباِدهِ  فـَْوقَ  اْلَقاِىرُ  َوُىوَ 
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ـــــــاِرئُ  اْلَ ـــــــاِلقُ  الل ـــــــوُ  ُىـــــــوَ )  اْلُحْســـــــَن  اأْلَْســـــــَماءُ  لَـــــــوُ  اْلُمَصـــــــو رُ  اْلَب
ـــــَماَواتِ  ِفـــــي َمـــــا لَـــــوُ  ُيَســـــب  ُ  ـــــزُ  َوُىـــــوَ  َواأْلَْرضِ  الس  ( اْلَحِكـــــيم اْلَعزِي
ـــــنْ  كـــــل  ) ...البـــــاقي ىـــــو َهـــــا َم ـــــانٍ  َعَليـْ ـــــ   َف َق  ُذو رَب ـــــكَ  َوْجـــــوُ  َويـَبـْ

ـــــو رغـــــم(  َواإْلِْكـــــَرام اْلَجـــــاَللِ  ـــــب فقـــــد  شـــــيء كـــــل خـــــالق أن  كت
ــــلْ ) ...الرحمــــة نفســــو علــــ  ــــنْ  ُق ــــا ِلَم ــــي َم ــــَماَواتِ  ِف  َواأْلَْرضِ  الس 
ـــــلْ  ـــــبَ  لِل ـــــوِ  ُق ـــــوِ  َعلَـــــ  َكَت ـــــده( الر ْحَمـــــة نـَْفِس  ...ال يـــــر وحـــــده بي
ــــــْؤِتي اْلُمْلــــــكِ  َمالِــــــكَ  الل ُهــــــم   قُــــــلِ )  َوتـَْنــــــزِعُ  َتَشــــــاءُ  َمــــــنْ  اْلُمْلــــــكَ  تـُ

ـــــنْ  اْلُمْلـــــكَ  ـــــِد َ  َتَشـــــاءُ  َمـــــنْ  َوتُـــــِ ل   َتَشـــــاءُ  َمـــــنْ  َوتُِعـــــز   َتَشـــــاءُ  ِمم   بَِي
ـــــرُ   القـــــوة صـــــاحب ىـــــو (... قَـــــِديرٌ  َشـــــْيءٍ  ُكـــــل   َعَلـــــ  ِإن ـــــكَ  اْلَ يـْ
ــــال ــــال القــــوة وصــــاحب حــــدود ب ــــا) ...نتهــــاءا ب ــــُرهُ  ِإن َم  َأرَادَ  ِإَذا َأْم
 (...فـََيُكونُ  ُكنْ  َلوُ  يـَُقولَ  َأنْ  َشْيًئا

 الطغــــاة، ضــــد المباركــــة الســــورية الثــــورة بــــدأت األثنــــاء تلــــك فــــي
 الحريــــة علــــ  مقدمــــة المقاومــــة مصــــلحة أن يقــــول مــــن فســــمع 
 أمــــــامي، ىشــــــام أخــــــي تمثــــــل اللحظــــــات تلــــــك فــــــي والكرامــــــة،
 ياليـــــــ  الــــــ ات، تـــــــدمير بطريقــــــة وأمــــــي ىـــــــو المقاومــــــة مــــــارس
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ــــوا ىــــؤالء ــــو الــــ ي العــــ اب مــــن قلــــيالً  شــــيًئا ولــــو ذاق  أخــــي ذاق
 وكيـــــف الـــــ ات، بنـــــاء ىـــــو المقاومـــــة أســـــاس أن ليعلمـــــوا ىشـــــام
 الــــ ات يــــدمر ســــتبدادفاال وكرامــــة، حريــــة غيــــر مــــن الــــ ات تبنــــ 

   ...ذاتك تدمير تمارس كيف تتعلم ويجعلك

ــــــك علــــــ  بقيــــــ  ــــــ  ر،أشــــــه ســــــتة معــــــو الحــــــال ذل ــــــو كن   أحدث
 تلـــــك خـــــالل ىشـــــام تقـــــدم أكثـــــر، أســـــمعو كنـــــ  ولكنـــــي كثيـــــًرا
 كلمــــاتي أن شــــعرت ،اأيًضــــ بســــرعة يتراجــــع كــــان ولكنــــو الفتــــرة
ــــــي تســــــتقر ال اهلل عــــــن ــــــو ف ــــــو عقل ــــــًرا، وقلب  نفســــــي ســــــأل  وكثي
ــــــك يحــــــدث لمــــــاذا ــــــد وىشــــــام ذل  ومــــــن... المعاصــــــي عــــــن بعي

 الــــ ي ىشـــام غيـــر ،أخـــر ش ًصــــا أصـــب  أظنـــو لهشـــام معاشـــرتي
 مــــن تمنعــــو موانــــع ىنالــــك أصــــبح  ، قــــدحيــــاتي طــــوال عرفتــــو
 يحـــــــــ  ذاتـــــــــو، نهيــــــــاربا يحـــــــــ  فهشــــــــام...أكثـــــــــر اهلل معرفــــــــة
 بشراســــو أحــــاول كنــــ  شــــل،ابالف دوًمــــا نفســــو ويصــــف بالفشــــل

 عــــــن اعــــــاجزً  كــــــان ولكنــــــو نجاحــــــو، مكانــــــاتا يــــــرى أجعلــــــو أن
ـــة، ـــ ات لـــوم واحـــد، نمـــ  لهـــا مشـــاعره الرؤي   الـــنف  وتجـــري  ال
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ــــــة ــــــاه والبكــــــاء، والكآب ــــــي  أن أقســــــ  مــــــا ي ــــــنم  شــــــ ص يع  ب
ــــدما بالــــك فمــــا نفعــــاالت،اال مــــن واحــــد   الــــنم  ىــــ ا يكــــون عن
 ىــــو فقــــ  واحــــد لــــون لهــــا أفكــــاره وأوجــــاع، وأنــــات أىــــات كلــــو
  ...اللون ى ا أبشع ما ياه السلبية، لون

ـــــ لقـــــد   أو ،أصـــــدقائي مـــــع أدمجـــــو أن المـــــرات عشـــــرات حاول
ــــــــدة، عالقــــــــة لعمــــــــل أدفعــــــــو ــــــــو جدي ــــــــرى ال كــــــــان ولكن  فــــــــي ي

 دخـــــــل عليـــــــو أصـــــــررت وإن مكاســـــــب، جتماعيـــــــةاال العالقـــــــات
 الـــــرفض مـــــن ال ـــــائف الضـــــعيف بموقـــــف األخـــــرين مـــــع العالقـــــة

 7 يوماً  سألتو والتجاىل، نتقاداالو 

 مـــــن تجعـــــل لمـــــاذ مزايـــــا ، مـــــن وتقلـــــل عيوبـــــك تهـــــول لمـــــاذا *
 تجعـــــل لمـــــاذا لســـــمعتك، وتـــــدميراً  كارثـــــة الكبيـــــر غيـــــر ال طـــــأ

   ؟ لكرامتك جرحاً  العابر النقد من

ــــــة لهشــــــام كــــــان لقــــــد ــــــتكلم واحــــــدة لغ ــــــة ىــــــي بهــــــا ي  األالم لغ
 ممــــــــا أعقــــــــد ىشــــــــام مشــــــــكلة ...اه ...ها واألنــــــــين، واألحــــــــزان
 ىشـــــام فـــــ عر   إذا أنـــــي ظننـــــ  ت يلـــــ  ممـــــا وأصـــــعب توقعـــــ 
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 ســــــي ىب حزنــــــو فــــــ ن قلبــــــو فــــــي اهلل حــــــب ودخــــــل أكثــــــر بــــــاهلل
ــــي المشــــكلة، وتنتهــــي  مــــن فيــــو ىشــــام عقــــل أن كتشــــف ا  ولكن
ـــدمر التـــي القاتلـــة األفكـــار  معرفـــة عـــن يقـــال مـــا كـــل عقلـــو فـــي ت

 مـــــــــن فيـــــــــو ىشـــــــــام قلــــــــب أن وتفاجئـــــــــ  العظـــــــــيم، العلــــــــي اهلل
ــــــي الســــــامة والمشــــــاعر العواطــــــف  اهلل حــــــب مشــــــاعر تطــــــرد الت

 فأصــــــبح  ىشــــــام مــــــع طريقتـــــي فغيــــــرت بعظمتــــــو، حســـــاسواال
 اهلل عـــــن نفســـــو يحـــــدث أن منـــــو طلـــــبأ بـــــل اهلل عـــــن أحدثـــــو ال
 مــــع حــــوار يجــــري أن الــــدوام علــــ  وأحثــــو لــــو، أقــــول كنــــ  بمــــا
ـــو ـــو مـــن وعـــن ذاتـــو عـــن القاتلـــة األفكـــار لـــدحض ذات  وعـــن ،حول
 نفســـــو يحـــــدث الوقـــــ  نفـــــ  وفـــــي المســـــتقبل، لـــــو يحملـــــو مـــــا
 ...أكثر اهلل ليعر  وجل عز اهلل عن

 عــــن المــــدمرة األفكــــار دحــــض ىشــــام محــــاوالت مــــن ســــنة بعــــد
 عقـــــل بــــدأ المســــتقبل، لـــــو يحملــــو مــــا وعـــــن الحيــــاة وعــــن ذاتــــو
 اهلل علـــــ  يتعـــــر  وأخـــــ  اهلل عـــــن الكلمـــــات فيـــــو تســـــتقر ىشـــــام
 حساســــيتو يقــــاوم وبــــدأ يحبــــو، أن بــــد فــــال اهلل يعــــر  ومــــن أكثــــر
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ـــدة  ذالـــك يفعـــل ألنـــو ؛األخـــرين مـــن والتجاىـــل الـــرفض مـــن الزائ
 عرضــــها وجنــــة منــــو مغفــــرة إلــــ  يســــارع أن أمــــره الــــ ي اهلل لوجــــو

 ألن حولــــــو مــــــن وجــــــو فــــــي يبتســــــم أصــــــب  واألرض، الســــــموات
ـــــك، يحـــــب اهلل  يشـــــكل الكـــــريم ولوجهـــــو هلل العمـــــل فأصـــــب  ذل

ــــــو مكســــــًبا ــــــوم كــــــل فــــــي ىشــــــام وبقــــــي األخــــــرين، مــــــع لعالقت  ي
ــــاتاآل تــــالوة مــــن ويكثــــر اهلل عــــن نفســــو يحــــدث  يصــــف التــــي ي

ــــردد ،نفســــو فيهــــا اهلل ــــ  وي ــــي األحادي  عــــز اهلل عــــن تتحــــدث الت
 ...وجل

 الثــــورة نصــــرة نحــــو منجــــ باً  نفســــو وجــــد ىشــــام أن الطريــــف مــــن
ــــو كــــان فقــــد الســــورية، ــــورة لنصــــرة عمل ــــا الســــورية الث ــــو، عالًج  ل
 النظــــــــام ك بـــــــة عـــــــن يتحـــــــدث مـــــــن أفضـــــــل مـــــــن كـــــــان كمـــــــا

 والكرامــــــــــة، الحريــــــــــة علــــــــــ  مقدمــــــــــة المقاومــــــــــة أن الســــــــــوري،
ــــو مــــن فالمــــدمر ــــل يقــــاوم أن يســــتطيع لــــن أعماق  عــــن ســــيعجز ب
 *** النهاية***           . الحركة مجرد

 زياد غزال فريحات
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 قصة

 

 

 

 مريضة أم مسحورةٌ  أنا
 (حقيقية أحداث عل   قائمة قصة)

 

 

 

 

 غزال فريحاتزياد 
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 ،مكشــــــو  ظهــــــري بــــــأن أشــــــعر بــــــدأت ؛أيــــــامب أبــــــي وفــــــاة بعــــــد
ـــو يعـــد ولـــم ،ىـــدم إليـــو أســـتند كنـــ  الـــ ي الســـميك فالحـــائ   ل
ـــــر، ـــــا أث ـــــاة فأن ـــــب عمـــــري، مـــــن والعشـــــرين ال امســـــة فـــــي فت  أقل

 ســـــتناداال يمكننـــــي شـــــيء أجـــــد فـــــال الجهـــــات كـــــل فـــــي وجهـــــي
 حيــــاتهم تســــير زوجــــاتهم مــــع بيــــوتهم فــــي الثالثــــة فــــ خواني إليــــو،

 قـــــوت لتحصـــــيل المســـــاء حتـــــ  الصـــــباح مـــــن يعملـــــون بصـــــعوبة،
 أمــــا خـــر،اآل عــــن م تلـــف حـــي فــــي مـــنهم كــــل يســـكن ،عيـــالهم

 لنــــا يبــــق ولــــم المســــتأجر، بيتنــــا فــــي زلنــــا فمــــا وأمــــي وأختــــي أنــــا
 والمـــــــاء البيـــــــ  أجـــــــرة علــــــ  يتـــــــوزع الـــــــ ي والـــــــدي تقاعــــــد إال

ـــــاء ـــــي دراســـــة وتكـــــاليف والكهرب ـــــ  أخت ـــــوال الجامعـــــة، فـــــي رب  ول
    ...حرج وضع في ألصبحنا الشركة، في عملي

 

 نتهــــــاءا بعــــــد قضــــــيتها التــــــي الليــــــالي تلــــــك أنســــــ  نأ يمكــــــن ال
 ال ـــــو  طعنـــــي فـــــي وأث ـــــن القلـــــق خطفنـــــي لقـــــد العـــــزاء، أيـــــام
ــــر العتمــــة مــــن ال ــــو  وأخــــ  المجهــــول، مــــن  صــــدري فــــي يكب
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ــــ  ال ــــواطر ورود زدادوا ،افشــــيئً  اشــــيئً  ــــي بــــأن رأســــي عل  كــــل ف
 أو يغتصــــــــبني أو يقتلنــــــــي أن يريـــــــد مــــــــن ىنـــــــا  معتمــــــــة منطقـــــــة
 مـــــن أشــــهر عــــدة وبعــــد المجهــــول، إلــــ  بــــي ويــــ ىب ي طفنــــي

ــــدي وفــــاة ــــ  بينمــــا وال ــــي وحــــدي كن ــــ ، ف ــــاز أشــــاىد البي  التلف
ــــــ  ــــــم ا،فــــــورً  علــــــي فأغشــــــي التلفــــــاز مــــــن خــــــرج دخــــــان رأي  ول

 بمـــــا فأخبرتهمـــــا ،علـــــ  وجهـــــي المـــــاء تـــــرش وأمـــــي إال ؛ســـــتيق أ
 7 بقولها كالمي أختي فأكدت شاىدت،

 البي  في الدخان بعض شاىدت دخل  عندما بالفعل *

 يملــــ  صـــوتو زال مـــا الـــ ي التلفـــاز إلـــ  تنظـــر وىـــي أمـــي قالـــ 
 7 ىي كما واضحة وصورتو الغرفة،

 دخـــــان التلفـــــاز مــــن ي ـــــرج كيــــف ثـــــم ،اشـــــيئً  أشــــاىد لـــــم أنــــا *
ـــــــة... يعمـــــــل زال مـــــــا وىـــــــو ـــــــك عبل ـــــــن اشـــــــيئً  تقـــــــرأي أن علي  م
   ...تنامي أن قبل القرآن
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 قالــــ  ربـــ ، أختــــي بهـــا تشــــاركني التـــي نــــومي غرفـــة إلــــ  ذىبـــ 
 7التردد من بشيء رب 

   ؟تصلين أشاىد  لم أيام من  أنا *

ــــا نعــــم - ــــ  أن ــــم أســــبوع من  بضــــيق أحــــ  أصــــبح ... أصــــلي ل
  ! الصالة إل  أقوم عندما شديد

 

 حــــديثي محــــور وأصــــب  ،الحــــال تلــــك علــــ  وأنــــا األيــــام ســــارت
ـــــة وال ـــــواطر العتمـــــة مـــــع مشـــــكلتي ىـــــو ـــــ ي والتلفـــــاز المرعب  ال
 ىــــ ا أصـــب  العمــــل فـــي زميالتـــي مــــع حتـــ  الــــدخان، منـــو خـــرج

 حــــديثي كــــان الحــــدي ، فــــي األكبــــر النصــــيب ياخــــ  الموضــــوع
ـــي لمشـــكلتي حـــل عـــن بحـــ  حقيقتـــو فـــي  ىـــي مـــا أعـــر  ال الت

ـــــي بالضـــــب ، ـــــدأت ولكن ـــــي بعـــــض مـــــن أصـــــوات أســـــمع ب  زميالت
 مـــــن بشـــــدة أىـــــزء وكنـــــ  مســـــحورة، فتـــــاة أنـــــي أخـــــوتي ونســـــوة
 لمــــــا تفســــــيرات ىنــــــا  أن نفســــــي، فــــــي وأقــــــول الكــــــالم، ذلــــــك
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 مـــــــن لـــــــي  الســـــــحر أن عنـــــــدي ؤكـــــــدمال ومـــــــن ،معـــــــي يحــــــدث
 ...بينها

 

 إلـــــــ  الــــــ ىاب أريــــــد الصــــــباح فــــــي ســــــيقظ ا يــــــوم ذات فــــــي 
 ال لــــــف مــــــن أمــــــي رأيــــــ  غرفتـــــي مــــــن خرجــــــ  فلمــــــا ،العمـــــل
 ال ا،جــــــــدً  جميــــــــل نــــــــوم قمــــــــيص تلــــــــب  غرفتهــــــــا بــــــــاب علــــــــ 

 حتـــــــ  خطـــــــوات منهـــــــا قتربـــــــ ا أن ومـــــــا ،ســـــــنها مـــــــع يتناســـــــب
 المطـــــــب ، فـــــــي الفطـــــــور تجهـــــــز المعتـــــــاد بلباســـــــها أمـــــــي رأيـــــــ 
 الجميــــل النــــوم قمــــيص تلــــب  التــــي المــــرأة نحــــو نظــــري فأبرقـــ 
ــــم ــــة فــــي عنهــــا أبحــــ  فأخــــ ت ،شــــيًئا أرَ  فل  الشــــقة أرجــــاء كاف
 ال ــــو  فظهــــر شــــاىدت، بمــــا أمــــي فــــأخبرت ،اشــــيئً  أجــــد فلــــم
   ...حدث ما شأن من التقليل وحاول  أمي وجو عل 
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 وجلــــــ  ،خاطـــــب جــــــائني والـــــدي وفــــــاة مـــــن اتقريبًــــــ ســـــنة بعـــــد
ـــــا فـــــي معـــــي ـــــول وحـــــدث بيتن  عقـــــد جـــــراءاتا فـــــي وشـــــرعنا القب

 أحسســـــــ  ،الطبـــــــي الفحـــــــص نتيجـــــــة نتظـــــــارا وأثنـــــــاء الـــــــزواج،
 أن وبعــــــد الشــــــاب، لهــــــ ا متســــــارع وبقــــــرب توصــــــف ال بفرحــــــة
 بــــــــدأت وعــــــــي ودون فرحتــــــــي زادت يجابيــــــــةا النتيجــــــــة ظهـــــــرت
ــــــي أخبــــــر  مــــــا وبكــــــل معــــــي، يحــــــدث مــــــا بكــــــل المنتظــــــر خطيب

ـــو مـــددت اللحظـــة تلـــك فـــي شـــعر،أ ـــدي ل  حـــل فـــي ليســـاعدني ي
ــــــي مشــــــكلتي ــــــ  مــــــا الت ــــــارة زل  وســــــ  فــــــي وتائهــــــة فيهــــــا، محت
 امًعــــ لنصــــل معـــي وتحــــاور ،شــــديد صـــغاءبا ســــمعني لقــــد اآلمهـــا،
 تلــــك ولكــــن اللحظــــة، تلــــك فــــي بــــو شــــعرت مــــا ىــــ ا حــــل، إلــــ 

 الشــــاب ىــــ ا فيهــــا رىأ لحظــــات أخــــر كــــان الرائعــــة، اللحظــــات
ــــاتي، فــــي ــــوم فــــي حي ــــالي الي ــــو تصــــل ا الت ــــأمي أم ــــ  ب  لهــــا وقال
ـــــي  ـــــك ل ـــــا، نصـــــيب ىنال ـــــو تصـــــل ا بينن ـــــرد ب ـــــي ف ـــــو عل  وحاورت
 دون لكـــــــن ا؛مقنًعـــــــ اســـــــببً  ليعطينـــــــي ســـــــاعة نصـــــــف مـــــــن أكثـــــــر
 7 قال المكالمة من األخيرة الدقيقة وفي ،جدوى
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 ال فتـــــــــاة وأنـــــــــ  ،ســـــــــتقراراال عـــــــــن أبحـــــــــ  عبلـــــــــة يـــــــــا أنـــــــــا *
 بفتـــــــاة أرتـــــــب  أن أســـــــتطيع ال أنـــــــا لـــــــي، توفريـــــــو أن تســـــــتطيعين
   ...نفسية مشاكل عندىا أو مسحورة

 أجرحــــك ال أن حاولــــ  لقــــد الكلمــــات، ىــــ ة علــــ  أســــف أنــــا
 .  ..ب لك  علي أل  من أن  ولكن

ـــــي لقـــــد ـــــ  وقضـــــي الشـــــاب، ىـــــ ا جرحن ـــــة عل ـــــة البقي  مـــــن الباقي
 أســــــأل وأمســــــي  وأصــــــبح  بتســــــاماتي،وا وتماســــــكي، تــــــوازني
  7 السؤال ى ا نفسي

 ،مـــــاذا أنـــــا مجنونـــــة، أم ،انفســـــيً  مريضـــــة أم مســـــحورة أنـــــا ىـــــل *
 ! ؟ ماااااااااااااذا أنا

 بصـــــراخ فـــــي كـــــل وقـــــ  الســـــؤال ىـــــ ا نفســـــي أســـــأل أصـــــبح 
 كــــــــل يفجــــــــر صــــــــام  ىــــــــائ  وبانفعــــــــال عمــــــــاقي،أ فــــــــي عـــــــالٍ 

  ...أحشائي
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ــــي ــــ ىاب بســــهولة أمــــي أقنعتن ــــ  لل ــــرأة إل ــــة أم  أن تســــتطيع متدين
 ؟  ال أم مسحورة أنا ىل تعر 

ـــــي المـــــراة ىـــــ ه كتشـــــف ا  مـــــن وصـــــولنا إليهـــــا دقـــــائق خـــــالل  أن
 مواصــــفاتها، تعــــدد وأخــــ ت مــــرأةا ســــحرني مــــن وأن ،مســــحورة
 فالمواصـــــفات الكبيــــر، أخــــي زوجــــة صـــــورة ذىنــــي فــــي فتشــــكل
   ...منها اجدً  قريبة الم كورة

ــــــ مــــــرأةا مــــــن أتنقــــــل أصــــــبح لقــــــد   نســــــاء وســــــبع ،أخــــــرى  إل
 مســـــحورة، فتــــاة أنـــــي أجمعــــن الســــحر معرفـــــة فــــي مت صصــــات

   ...سنتين الحال تلك عل  ومضي 

 

 بشــــــاب لقائــــــو عــــــن أخــــــوتي أصــــــغر أخبرنــــــي األثنــــــاء تلــــــك فــــــي
ــــــدس صــــــديق الشــــــاب لهــــــ ا وكــــــان ،قصــــــتي تشــــــبو قصــــــتو  مهن
 والطــــب الســــحر عــــن يقــــرأ وىــــو شــــهور ســــتة عتكــــفا ،معمــــاري
ــــــــين يفــــــــرق أن ســــــــتطاعا حتــــــــ  ،النفســــــــي  والطــــــــب الســــــــحر ب
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 ضـــــطراببا مصـــــاب أنـــــو وأقنعـــــو صـــــديقو إلـــــ  وذىـــــب النفســـــي،
 الإ حـــــــــل يوجـــــــــد وال ،المـــــــــرض حـــــــــد إلـــــــــ  يصـــــــــل ال نفســـــــــي
 كمــــــــا ،المناســــــــب الــــــــدواء وأخــــــــ  ،نفســــــــي طبيــــــــب بمراجعــــــــة
ـــــة ليســـــتطيع صـــــديقو ســـــاعده ـــــك مقاوم ـــــاي  ذل ـــــو، والتع  وأن مع

 7 لي وقال ،حياتو في يسير أن توعاستطبا

  ب ذن اهلل...  الشاب ى ا ألجد جهدي قصارى سأب ل *

ــــوم صــــباح فــــي ــــاري ي ي ــــاتي فــــي ت ــــو وبشــــرني أخــــي تصــــلا حي  أن
ــــــك وجــــــد ــــــو ،الشــــــاب ذل ــــــي ســــــيزورنا وأن ــــــا ف ــــــع بيتن  صــــــديقو م

ــــدس حضــــر العشــــاء صــــالة وبعــــد ضــــطراب،باال المصــــاب  المهن
 أدركـــــــ  وجهـــــــو إلـــــــ  نظـــــــرت ولمـــــــا صـــــــديقو، مـــــــع المعمـــــــاري
 بكــــل أخبرتــــو صــــادق، رجــــل أمــــام أنــــي ،الممزقــــة ةالمــــرأ بحــــدس

 بمعرفـــــة المت صصـــــات النســــاء جمـــــاعا وعـــــن ،معــــي حـــــدث مــــا
 7   شديد برفق لي قفال مسحورة، فتاة نيأ ؛السحر

 أحـــــــداث عـــــــن وت برينـــــــي الـــــــوراء إلـــــــ  نرجـــــــع أن رأيـــــــك مـــــــا *
 ؟ أبيك وفاة بعد معك حدث لما مشابهة
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ــــو ــــا عــــن فأخبرت ــــك يشــــابو م ــــا ،ذل ــــي وأن  مــــن عشــــرة ال امســــة ف
 7 قل  عمري

 إلـــــ  متوجهـــــة غرفتـــــي مـــــن خرجـــــ  اصـــــباحً  اليـــــوم ذلـــــك فـــــي *
 عــــن غائــــب وكــــان العســــكري لباســــو فــــي بــــيأ فرأيــــ  ،المدرســــة
ـــــ  ـــــام، عـــــدة البي ـــــو فهرعـــــ  أي ـــــو ؛حضـــــنوأل إلي ـــــ  دخـــــل لكن  إل
 فـــــي أنجـــــ  لـــــم وعنـــــدما أجـــــده، فلـــــم الغرفـــــة فـــــدخل  غرفتـــــو،
ــــــادة ــــــاء م ــــــي الفيزي ــــــة متحــــــانا ف ــــــة الثانوي  خــــــو  أصــــــابني العام
 يريـــــــد العتمــــــة داخـــــــل شــــــ ص ىنــــــا  نوأ العتمـــــــة مــــــن شــــــديد
 فـــي الثالثـــة الســـنة فـــي وأنـــا ذلـــك يشـــبو مـــا تكـــرر ثـــم ،بـــي الشـــر

   ...الجامعة

 7 الشاب سألني

 ؟ ب لك أحد أخبرني ىل -

 7 لو قل 
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 بــــــااًل  لــــــو ألقـــــي وال معــــــي ذلــــــك يحـــــدث كــــــان الماضــــــي فـــــي *
 وفـــــاة بعـــــد أمـــــا ،مـــــرة ألول الكـــــالم ىـــــ ا يســـــمعون ىلـــــيأ حتـــــ 
   ا...تمامً  م تلف فالوضع أبي

 7 القهوة رتشفا مابعد قال

ــــك المؤكــــد مــــن * ــــاة أن ــــر فت  الســــحر ألن ؟ لمــــاذا ؛مســــحورة غي
  عزبــــــاء فتــــــاة يصــــــيب أن يمكــــــن ال مجتمعنــــــا فــــــي ندرتــــــو علــــــ 
 فجـــــأة يـــــأتي الســـــحر نأ كمـــــا المتـــــزوجين، إال يصـــــيبال   فهـــــو
 ســـــتة مـــــن أكثــــر األقصـــــ  حـــــده فــــي يســـــتمر وال واحـــــدة ودفعــــة
 ندرتــــــو علــــــ  وأغلبــــــو واحــــــدة، دفعــــــة يغــــــادر أنــــــو كمــــــا أشــــــهر،
ــــي يكــــون ــــين العالقــــة مجــــال ف ــــو، الرجــــل ب ــــي ســــتقولون وزوجت  ل
 لمـــــا فهـــــم إنـــــو أقـــــول ،للســـــحر الوصـــــف بهـــــ ا جئـــــ  أيـــــن مـــــن
   ،الصحيحة والسنة القرآن في جاء

 7 السحر عن يقول وجل عز فاهلل
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ُهَمــــــا فـََيتَـَعل ُمــــــونَ )         َوَزْوِجــــــوِ  اْلَمــــــْرءِ  بـَــــــْينَ  بِــــــوِ  يـَُفر قُــــــونَ  َمــــــا ِمنـْ
ـــــا ـــــمْ  َوَم ـــــوِ  ِبَضـــــار ينَ  ُى ـــــنْ  ِب ـــــِ ْذنِ  ِإال   َأَحـــــدٍ  ِم ـــــونَ  الل ـــــوِ  ِب ـــــا َويـَتَـَعل ُم  َم

َــــــنَفُعُهمْ  َواَل  َيُضــــــر ُىمْ  ــــــدْ  ي ــــــوا َوَلَق ــــــنْ  َعِلُم ــــــتَـَراهُ  َلَم ــــــا اْش ــــــوُ  َم ــــــي َل  ِف
 (  َخاَلقٍ  ِمنْ  اآْلِخَرةِ 

ـــــدما  ـــــو اهلل صـــــل  الرســـــول ســـــحر وعن  ي يـــــل صـــــار وســـــلم علي
 أنـــو كمـــا ذلـــك، يفعـــل لـــم أنـــو والحقيقـــة ،زوجاتـــو جـــامع أن إليـــو
 وســـــلم عليــــو اهلل صـــــل  أنــــو مـــــع ،نســــائو يجـــــامع أن يســــتطيع ال

 واحــــــدة، ليلــــــة فــــــي بيــــــوتهن فــــــي زوجاتــــــو  علــــــ  يطــــــو  كــــــان
 الرجـــــــل بـــــــين العالقـــــــة مجـــــــال فـــــــي جـــــــاءت والحـــــــدي  يـــــــةفاآل

ـــــو،  والطبيعـــــة للعـــــادة م ـــــالف الرســـــول مـــــع حـــــدث ومـــــا وزوجت
 واحــــــدة دفعــــــة وغــــــادر ،مفــــــاج  وبشــــــكل واحــــــدة دفعــــــة وجــــــاء
 أي( عقـــــال مـــــن نشـــــ  كأنـــــو) الرســـــول ســـــحر فـــــي جـــــاء فقـــــد
 ســــتة مكــــ ) روايــــة فــــي وجــــاء الربــــاط وحــــل امربوطًــــ كــــان كأنــــو
ــــــو يطــــــول ال فالســــــحر(  أشــــــهر ــــــاهلل زمن ــــــول عزوجــــــل ف  وال)  يق
 (أت  حي  الساحر يفل 



110 
 

ــــــرة الســــــحر ســــــتدامةبا يفلــــــ  ال فالســــــاحر  أن كمــــــا طويلــــــة، فت
ــــزل وجــــل   عــــز   اهلل ــــي جــــاء فقــــد ،المعــــوذتين أن  ســــحر حــــدي  ف

ـــــــي ـــــــو اهلل صـــــــل  النب ـــــــاه)  وســـــــلم علي ـــــــل فأت ـــــــزل جبري ـــــــو فن  علي
ـــــــــالمعوذتين ـــــــــك فبعـــــــــد(  ب ـــــــــة تل ـــــــــان أصـــــــــبح  الحادث  المعوذت

   ...السحر من تشفيان

 أعمــــاقي مــــن قتنعــــ وا ،المهنــــدس قالــــو بمــــا اتماًمــــ قتنعــــ ا لقـــد
 7 فسألتو مسحورة لس  أني

   ؟ معي يحدث ما تفسير فما ،مسحورة أكن لم إن *

ـــــــي  صـــــــدقوني - ـــــــد أن ـــــــة عن  القـــــــراءة مـــــــن أشـــــــهر الســـــــ  نهاي
 بكيــــــ  لحيتــــــي، دمــــــوعي بللــــــ  حتــــــ  بكيــــــ  أنــــــي والبحــــــ 

 مـــــع النفســـــية فـــــاألمراض ،والصـــــدر والقلـــــب العقـــــل نعمـــــة علـــــ 
 كثيـــــــر عـــــــددىا والنفســـــــية ال ىنيـــــــة ضـــــــطراباتواال ،تفصـــــــيالتها

ـــــــر  فـــــــي تحـــــــدث التـــــــي الحـــــــاالت فـــــــي الســـــــحر ونســـــــبة ،وكثي
ــــا ــــف فــــي الواحــــد تتجــــاوز ال مجتمعن ــــ ومــــا  ،األل ــــ إال  بكي  عل
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 بعــــض حتــــ  أو المشــــعوذين طريــــق عــــن حيــــاتهم يــــدمرون الــــ ين
 ...الحسنة النوايا أصحاب المشاي 

 لـــــك بــــد   وال نفســــي طبيــــب لمراجعــــة تحتــــاجين أختــــي يــــا أنــــ 
  ألنــــــك  صــــــعبة ليســــــ  حالتــــــك هلل والحمــــــد الــــــدواء أخــــــ  مــــــن

 تمتلكــــــين وأنــــــ  ،كاملــــــة بوظائفــــــك القيــــــام تســــــتطيعين مازلــــــ 
ــــــــك اهلل بــــــــ ذن واثــــــــق وأنــــــــا قويــــــــة، مقاومــــــــة روح اهلل بفضــــــــل  أن

 ...  معو التعاي  ستستطيعين

 فـــــي الفـــــور علـــــ  تســـــجلي أن ىـــــو تفعليـــــو أن أريـــــد  شـــــيء أول
ـــــرآن لتحفـــــي  مركـــــز ـــــر الكـــــريم، الق  ت بـــــري ال أن األخـــــر واألم
 اإلمكــــان قــــدر بتعــــديوا معــــك، يحــــدث بمــــا اليــــوم بعــــد اأحــــدً 
ــــــــيا فراغــــــــك ووقــــــــ  ،التلفــــــــاز عــــــــن ــــــــب فــــــــي قرئ  الثقافــــــــة كت

 المعتمــــــة األمــــــاكن دخــــــول علــــــ  نفســــــك جبربــــــيوا ،اإلســــــالمية
ـــــد  شـــــيء وأخـــــر ،افشـــــيئً  اشـــــيئً   مـــــن دعـــــوة ىـــــو تفعليـــــو أن أري

 إلـــــ  حولـــــك مـــــن دعـــــيا منـــــو، تعـــــانين مـــــا عكـــــ  إلـــــ  حولـــــك
 مـــــن أكثـــــري اهلل، غيـــــر مـــــن ال ـــــو  عـــــدم وإلـــــ  القـــــرآن حفـــــ 
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ـــ كير ـــو اهلل عنـــد مـــن والضـــر النفـــع أن حولـــك مـــن ت  حـــول ال وأن
ـــــوة وال ـــــ كري... بـــــاهلل إال ق ـــــي أنـــــك ادوًمـــــ وت  الحاجـــــة أمـــــ  ف
   ...وجل عز اهلل لعون

 7 قلبي إل  طريقو يشق واألمل لو قل 

   ؟ ذلك فعل  إن سأشف  وىل *  

 7 مبتسًما قال

 نهيـــــــــاراال نقطـــــــــة عـــــــــن تبتعـــــــــدين لكنـــــــــك... ال ...األغلـــــــــب *
 مـــــع تتعايشـــــي أن الـــــزمن مـــــع وتســـــتطيعين... الســـــيطرة وفقـــــدان

   ...أحد بك يشعر أن دون بتالءاال ى ا

 ؟ تساءل 

  ؟ اأحدً  أخبر أن تريدني ال لماذا *
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 علــــــ  اســــــلبً  تــــــؤثر المســــــألة ىــــــ ه فــــــي المجتمــــــع ثقافــــــة ألن -
ــــي والســــير تعايشــــك ــــك، ف ــــ  حيات ــــيتتزوج إذا حت  اهلل شــــاء نإ ت

   ...بو بصلة يم  حدأ يأ وال ،اإطالقً  زوجك ت بري ال

  ؟ الدواء سأخفي وكيف *

 لـــــــك وســـــــيجعل اهلل مـــــــع كـــــــوني...حـــــــال تجـــــــدي أن عليـــــــك -
 إلــــــــ  الحاجــــــــة أمــــــــ  فـــــــي نــــــــكأل اهلل مــــــــع كــــــــوني...ام رًجـــــــ
 ...عونو

 فـــــي أحفـــــ  أن ســـــتطع وا ،المهنـــــدس قالـــــو مـــــا أطبـــــق توبـــــدأ
 فيــــو أنهيــــ  الــــ ي اليــــوم وفــــي ،القــــرآن مــــن أجــــزاء عشــــرة ســــنة

ــــــ  ــــــي تقــــــدم العاشــــــر الجــــــزء حف  زوجتــــــو توفــــــ  شــــــاب ل طبت
 محـــــــاوالً  لــــــي قــــــال معـــــــي جلــــــ  ولمــــــا ،صـــــــغيرة فتــــــاة وعنــــــده

 7   قناعيا

 واهلل يعينهــــا، لمــــن الحاجــــة أمــــ  فــــي ىــــي يتيمــــة الفتــــاة ىــــ ه *
   ...أخيو عون في العبد دام ما العبد عون في
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 أنـــــك ادوًمـــــ تـــــ كري – المهنـــــدس حـــــدي  الفـــــور علـــــ  تـــــ كرت
   ...وجل عز اهلل لعون الحاجة أم  في

 قـــــــــدر اليتيمـــــــــة الفتـــــــــاة ىـــــــــ ه أعـــــــــين نأ وحاولـــــــــ  وتزوجـــــــــ 
ـــــــم ،ســـــــتطاعتيا ـــــــرأ ول ـــــــ زوجـــــــي خب  النفســـــــية بمشـــــــاكلي ااطالًق

ـــــــو أخفيهـــــــا أن أحـــــــاول وكنـــــــ   وأخـــــــ ت المســـــــتطاع، قـــــــدر عن
 بعـــــد نـــــيأ العجيـــــب ومـــــن ،زوجـــــي معرفـــــة دون باســـــتمرار دوائـــــي
 ضــــــــطراباتيا مــــــــع أتعــــــــاي  أصــــــــبح  ؛بســــــــنتين الــــــــدواء أخـــــــ 

ـــــر مـــــن النفســـــية ـــــاة غي ًـــــ ،معان  دون وشـــــهور أســـــابيع تمـــــر اوأحيان
   وت ىب اسريعً  تأتي المعاناة جاءت وإذا ،نفسية معاناة

 7 ستمراربا  نفسي في أقول كن 

 الفتـــــاة ىـــــ ه عانـــــةا فـــــي صـــــادقة لكـــــوني أعـــــانني اهلل أن يبـــــدو* 
 ...اليتيمة

  ***النهاية***

 زياد غزال فريحات 
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 زياد غزال فريحات
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ـــــدٍ  علـــــ  ـــــاد األعـــــداء تحفهـــــا موائ ـــــ  أن اعت ـــــاس يجل  للعـــــب عب
 الم تلفــــــــة؛ بأنواعهــــــــا الــــــــورق ألعــــــــاب اختــــــــار فقــــــــد القمــــــــار،

 المصــــــادفة إلــــــ  باإلضــــــافة وال بــــــرة المهــــــارة علــــــ  عتمادىــــــاال
 المصــــــــادفة علــــــــ  عتمادىــــــــاال النــــــــرد ألعــــــــاب وكــــــــره والحــــــــ ،
 .فق  والح 

 

 بـــــل فقـــــ ، عبـــــاس حيـــــاة فـــــي جميلـــــة أشـــــياءً  يـــــدمر لـــــم القمـــــار
 أمضــــــ  قــــــرنٍ  نصــــــفَ  بلــــــ  فقــــــد ،دمــــــارًا بأســــــرىا حياتــــــو جعــــــل
 ش صــــيتو صــــهرت التــــي القمــــار موائــــد علــــ  اللعــــب فــــي نصــــفو
 .أيًضا وسلوكو وقلبو وعواطفو وعقلو بفكره مقامراً  وجعلتو

 

 بيتـــــــو أمـــــــام الرجـــــــال مـــــــن مجموعـــــــة وقفـــــــ  األيـــــــام أحـــــــد فـــــــي
ــــــيهم نظــــــر بحقــــــوقهم، يطــــــالبون ــــــ ة مــــــن إل ــــــ  ناف ــــــرس البي  وتف
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 وعنـــــــدما أفكـــــــارىم، وقـــــــرأ أطبـــــــاعهم، أغـــــــوار وســـــــبر وجـــــــوىهم
 يهجمــــــوا أن الســــــبعة أبنائــــــو مــــــن طلــــــب بيتــــــو، اقتحــــــام حــــــاولوا
ــــيهم، ــــب عل ــــو مــــن وطل ــــر ابن ــــو يحمــــل أن الكبي  الســــنة ذات أخت

ـــــدخل والنصـــــف، ـــــ  الرجـــــال، وســـــ  فـــــي وي ـــــأذى حت ـــــنهم، تت  بي
ــــــ  ــــــاء نّف ــــــة األبن ــــــيهم، لعب ــــــام أب  تصــــــالباال الفــــــور علــــــ  ىــــــو وق

ــــا الرجــــال وُســــجن بالشــــرطة، ــــم ،جميًع ــــام بعــــد قــــام ث  ســــقاطبا أي
 لـــــو التعـــــرض بعـــــدم تعهـــــًدا علـــــيهم كتـــــب أن بعـــــد عـــــنهم، حقـــــو
  .وأبنائو

 

ـــــاس لجـــــ  ـــــ  عب ـــــل ال ـــــداع، إل ـــــل كمـــــا معهـــــم وتعام ـــــع يتعام  م
 ليســـــوا عبــــاس مــــع يلعبــــون الـــــ ين القمــــار، موائــــد علــــ  أعدائــــو
 كـــــل   تجـــــاه الحقيقـــــي شـــــعوره ىـــــ ا لكـــــن الحقيقـــــة، فـــــي أعـــــداءً 
ــــدة علــــ  معــــو يجلــــ  مــــن ــــاس القمــــار، مائ ــــو رمــــ  عب  فــــي بأبنائ

ـــةٍ  فـــي بورقـــو يرمـــي كمـــا الغاضـــبين، الرجـــال وســـ  ـــو يشـــعر لعب  أن
 ألنـــــو آالمهـــــم، وال األبنـــــاء، مســـــقبل يتـــــ كر لـــــم فيهـــــا، محتـــــر 
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ـــم األمـــل ىـــ ا والنجـــاة، الفـــوز فـــي أمـــل حالـــة فـــي كـــان  يفارقـــو ل
 والكبيــــــرة، الكثيــــــرة خســــــاراتو رغــــــم ســــــنة عشــــــرين مــــــدى علــــــ 
 مواصـــــــلة عــــــن تثنيــــــو لــــــم والموجعـــــــة المؤلمــــــة خســــــاراتو فكــــــلّ 

ــــــــــاس اللعــــــــــب، ــــــــــ  اعتمــــــــــد عب ــــــــــو، أوراق كشــــــــــف عل  مهاجمي
 عـــــــن أوراقــــــو يحجــــــب كيــــــف تمـــــــرس فقــــــد بأبنائــــــو، وفاجــــــأىم
 .ال صوم

 

 فأشــــــهر بحقــــــو يطالــــــب شــــــابٌ  إليــــــو جــــــاء ســــــنوات عــــــدة قبــــــل
ـــــي مسدســـــاً  ـــــم إليـــــو فنظـــــر بالقتـــــل، وىـــــدده وجهـــــو، ف  أخـــــرج ث
 لـــو قـــال ثـــم مسدســـو مشـــهراً  وىـــو الشـــاب بتصـــوير وبـــدأ ىاتفـــو
 : عباس

 

 أذىـــب أن وإمـــا تقتلنـــي أن إمـــا خيـــارات، ثالثـــة أمـــام أنـــ   *
ــــــــك بالشــــــــكوى ــــــــي أن وإمــــــــا ألســــــــجنك، علي  المســــــــدس تعطين
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 دقيقــــة، نصــــف معــــك تصــــويره، تــــم مــــا وتمســــ  الهــــاتف وتأخــــ 
ـــــــ  ســـــــأتحر  بعـــــــدىا ـــــــة نصـــــــف بعـــــــد الشـــــــرطة، قســـــــم إل  دقيق

ــــــة فــــــي والشــــــاب ــــــاس أخــــــ  ذىــــــول حال  وأعطــــــ  المســــــدس عب
 : مبتسماً  وخاطبو الهاتف الشاب

ــــ  جميــــل مســــدس*  ــــو، أمتلــــك أن أتمنــــ  كن  لــــك فشــــكًرا مثل
 أنــــا بــــأس ال ...التصــــوير تمســــ  أن تريــــد ال الهديــــة، ىــــ ه علــــ 
   السالمة... رافقتك ...بمسحو سأقوم

 فقــــد الشــــاب، قــــراءة حــــاول أن بعــــد بحياتــــو، عبــــاس قــــامر لقــــد
ــــــــــأ ــــــــــو الشــــــــــاب؛ بســــــــــلو  تنب ــــــــــادا ألن  أنصــــــــــا  يفهــــــــــم أن عت

ـــــًرا ويكتشـــــف الحركـــــات، ـــــاني، مـــــن كثي  المهمـــــة واألشـــــياء المع
 كمــــا بــــااًل، لهــــا يُلقــــ  ال صــــغيرة وحركــــة عــــابرة، إشــــارة وراء مــــن
ــــــو ــــــاد أن ــــــون، يقــــــرأ أن اعت  مهمــــــا الوجــــــوه قســــــمات ويفهــــــم العي

 مــــع البــــرق ســــرعة فــــي كلــــو ذلــــك فعــــل لقــــد اإلختفــــاء، حاولــــ 
ــــــك فعــــــل ســــــالحو، المشــــــهر الشــــــاب  أن يقــــــين علــــــ  وىــــــو ذل
 الكــــــاذب اليقــــــين ىــــــ ا مصـــــلحتو، فــــــي دائًمــــــا ســــــتكون النهايـــــة
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 مـــــا الكثيـــــرة، خســـــاراتو ورغـــــم ســـــنة عشـــــرين مـــــدى علـــــ  رافقـــــو
 ...يقينو عل  زال

 

 أن دون ي ــــــاطر أن قــــــرر المســــــدس، إلــــــ  عبــــــاس نظــــــر عنــــــدما
 منــــو ي ــــا  الــــ ي الوحيــــد فالشــــيء ال ــــو ، قلبــــو فــــي يــــدخل
 ويرتـــــاح حقـــــو الشـــــاب يعطـــــي أن ب مكانـــــو كـــــان ال ـــــو ، ىـــــو
 يناضـــــــلون األســـــــوياء فالبشـــــــر المرحلـــــــة، ىـــــــ ه إلـــــــ  يصـــــــل وال

 لركـــــوب يجتهـــــد فهـــــو عبـــــاس أمـــــا والســـــكينة، الطمأنينـــــة ألجـــــل
ـــــــرة، أرواًحـــــــا يمتلـــــــك وكأنـــــــو الم ـــــــاطر يركـــــــب الم ـــــــاطر،  كثي

 فهــــو عبــــاس أمــــا يضــــطرون، عنــــدما ي ــــاطرون األســــوياء البشــــر
 واألخـــرين رابًحـــا يكـــون أن إمـــا أنـــو يعتقـــد ألنـــو ؛م تـــارًا ي ـــاطر

 مــــــن فهـــــو الـــــ ئاب، تأكلـــــو أو ذئبًــــــا يكـــــون أن وإمـــــا خاســـــرين،
ــــاة أن يفهــــم أن الصــــعب ــــر فيهــــا يكــــون أن يمكــــن الحي  مــــن أكث
 ...ال سارة الجميع يتجنب أن أو راب ،
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 فـــــي وشـــــركائو عبـــــاس بـــــين ال ـــــال  اشـــــتدّ  قليلـــــة ســـــنوات قبـــــل
 :لو فقالوا متجره

 فـــي شـــركاءً  ونصـــب  اللعبـــة قواعـــد تتغيـــر أن يجـــب عبـــاس يـــا*  
 :نفسو في وقال عالٍ  بصوت عباس فضحك القرار، إت اذ

ـــــــدون كيـــــــف*  ـــــــر أن مقـــــــامر مـــــــن يري ـــــــة قواعـــــــد يغي ـــــــر اللعب  لغي
 تفعـــــــل مـــــــاذا يفهمـــــــوا، لـــــــم أنهـــــــم ىـــــــؤالء مشـــــــكلة... صـــــــالحو
 أقبـــــل أن اليمكـــــن فأنـــــا ســـــنة، عشــــرين مـــــّدة رجـــــل فـــــي الموائــــد
ــــــارًا ــــــر م ت ــــــة قواعــــــد بتغي ــــــر اللعب  عبــــــاس شــــــركاء صــــــالحي، لغي
ـــــــاس، مـــــــع الصـــــــراع صـــــــعوبة اكتشـــــــفوا ـــــــال عب  قاعـــــــدة يوجـــــــد ف
 يتعامـــــل التـــــي الوحيـــــدة فالقاعـــــدة أساســـــها، علـــــ  معـــــو للتعامـــــل

 ...قاعدة ال أن ىي المقامر بها

 

 عنــــــد الصــــــبر قلــــــة الصــــــبر، قليــــــل لكنــــــو عنيــــــد، مــــــراو  عبــــــاس
 وىــــــي عبــــــاس، شــــــركاء عليهــــــا ســــــار التــــــي النقطــــــة ىــــــي عبــــــاس
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 الطويــــل، الصــــبر ســــوى مجــــال وال الطويــــل، الصــــبر مــــع ســــيرىم
 لتعـــــويض جاىـــــًدا يســـــع  بـــــل يتراجـــــع ال ي ســـــر عنـــــدما فعبـــــاس
 ...ال سارات يراكم من ىو الطويل فالصبر خسارتو

 

 أي فــــــي الــــــتحكم علــــــ  بقدرتــــــو كبيــــــٌر، وىــــــم لديــــــو عبــــــاس إن  
ـــــة ـــــو، حســـــب يســـــيرىما أن مقـــــدوره فـــــي وأن صـــــراع أو لعب  إرادت
 .التوقع عل  ىائلة قدرة لديو وأن

 

ـــــل الصـــــبر ـــــع للصـــــراع الطـــــرق أنجـــــع ىـــــو الصـــــراع فـــــي الطوي  م
 الــــ ي الــــوىم تزيــــل صــــدمة وانتظــــار خســــاراتو لتتــــراكم المقــــامر،
 أو اللعبــــة مســــار فــــي الــــتحكم علــــ  القــــدرة وىــــو عقلــــو، امتلــــك
 ...الصراعع مسار

 *** النهاية ***

 زياد غزال فريحات
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