
 ** اإلهداء ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة ****
 

 

يزن ، خلقنا هللا ويعلم ِلَم خلقنا ... لم يخلقنا ليستمتع بالنظر إلينا ونحن 

غضبى نغرق في بحر اآلالم واألحزان ، هو رحيم وال يرضى بعباده الشر، 

فنصبر على البالء أرحم من أم  بفصيلها إنما خلقنا لنعمر األرض ،  

  ...وندخل الجنة بغير حساب  ونتحمل لننفع في الدنيا

 ________ 

  

أنا يزن أتدرون من هو يزن ؟ هو ذاك الذي رمته مناكفات  مرحباً  -

الحياة في بقعة اليأس واإلحباط والذي تمنى الموت على أن يعرف 

لتي أحدٌ خارج إطار ميتمه أنه "لقيط " إلى أن جاءت تلك اللحظة ا

قوته وعلمته دروساً كثيرة ، إنها تلك الرحلة "رحلة التغيير " والتي 

 قلبت كيانه كلياً نحو اإليجاب وفي نهاية المطاف أخيراً ما عدت لقيطاً   

 يزن !! أنت هنا وأنا أبحث عنك ؟؟؟  -

 هههه يا إلهي لقد نسيت ها هو دفتر مذكراتي  -

 هاته سأقرؤه بتمهل  -

 

 ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 ** العاشرة* *                       
 ليستقبلني عام جديد ، يا ترى كيف سيكون ؟!!  اليوم أنهي عامي التاسع

كبرت يا يزن ولن تجد بعد هذا العمر من يتبناك مطلقاً ، ذهب أحمد وتبنته 

 ، ل بصحبة عائلة األشقرحدي هنا ليرحعائلة مهدي ، تركني سليم و

ت عمتها جاءيكا ليتربى في كنفه ، وجمانة رأما حمزة فقد جاء عمه من أم

إال بصحبة ملك الموت  من ماليزيا لتصحبها يبدو أنني لن أرحل من هنا

 وهللا أعلم ...

 ا في أزقة الظلم ويرحلون؟؟؟ليرمونأدري حقاً لم ينجبون ؟؟؟  ال

 ليجعلونا نعاني بسببهم ؟؟

ً  أكره كلمة "الوالدين " كم  على ما فعلوه  أمقتها بشدة ، لن أسامحهما مطلقا

 بولدهما ...

صوت وما قاطع مناقشات يزن ليزن  حدثت نفسي يومها بأكثر من ذلك ....

 المربية هالة :

 يزن ، يزن أيها الطفل المشاكس ماذا تفعل هنا ؟؟!! -

 نفسه ؟؟! أال تتركي يزن   لبضع دقائق مع  ماذا هناك؟؟!!أوه  -

اه ما جديدة كذلك المقلب الذي لن أنس أتركك لتحضر لنا مقالب ،ال -

بيض وخرجت لليلى الصغيرة الغطاء األ يوم أن ارتديت  ؟؟ حييت 

 ؟؟!!جف طوال الوقت إلى أن أزلنا مخاوفهاتلتخيفها وأخذت تر ليالً 

أم أتركك لتضع دلو الماء على الشجرة وفور مرور سالم من تحته 

 !!حبل ليستحم المسكين؟؟تسحب ال

 أنا بريء من كل هذا فقط وددت أن أستمتع  ليس أكثر ... هههههه  -



ً  تستمع بإيذاء اآلخرين ياماذا ماذا ؟؟!!  -   لك من طفل مشاغب حقا

 تشعرني بالحيوية  أحب هذه الكلمة كثيراً  -

-  ً  في جعبتي لك خبر أكبر من طولك  حيوية ؟؟!! عموما

-  ً  وما هو ؟؟!! حقا

هناك  مثلك مثل  األمل لتكمل الصف السادس ك في مدرسةتم قبول -

 أطفال المدينة العاديين 

 ؟؟ أتمزحين ؟؟ حقاً  -

 أقسم أني ال أمزح حتى أن المديرة سلمية ذهبت لتقابل مدير المدرسة  -

 خبرته بأني لقيط ؟؟أ -

-  ً  سجلتك على أنك ولدها  ممممم ال ال ممم ال طبعا

 لقيط؟ أخبرته أنيتم رائحة كذبة أش      

  ؟؟!!بهذا الخبر ألست سعيداً  ..قلت ال يعني ال -

 بلى  -

 ومتى أول يوم لدوامي هناك ؟؟     

 بإذن هللا غداً  -

 جميل -

بسرعة وإال لن  سأذهب ألراه يت طعام الغداء على النارنس هي إل يا  -

   تتناولوا وجبتكم اليوم 

 نأكل منه تى الههههه ليست المرة األولى ، أسأل هللا أن يحترق ح-

 فطعمه علقم 

 ________ 

 

 مدرسة األمل !!!

 ر خيالي من إرادتي بعيداً ،  هل سأكون الطفل اللقيط الوحيد هناك ؟تحر

 ة في تلك المدرسة ؟؟عماذا لو علم الجميع بهذه الحقيقة المري

خرون سيرمونني بعضهم سيهزأ بي وآ نحوي؟؟كيف ستكون نظراتهم 

 فظ هذه الظنون بعيداً ... ينبغي أن أل بوابل شفقة ! 

_________ 

 

 

 

 ** عجوز خرف **

 



 ستعد للمدرسة يا استيقظ ، قم لصالة الفجر وايزن ه -

 يزن ... ن   يايز        

 مربية هالة دائماً مصدر إزعاجي  أووووووه لم أنم جيداً  -

 قم يا كسول قم  -

 .. !!!خ أتسكبين الماء على وجهي أف يا لك من قاسية آ -

 شاطك يا بني هههههه لتستعيد ن -

أسوأ شيء جلبه لي   أنتِ س من بدايته ألستعيد نشاطي؟؟!! يوم تع -

  القدر

 يا قليل التهذيب قم هيا قم يا ولد  -

-  ً  حسناً حسنا

وبعد أن تجهزت أخيراً ركضت بسرعة علني أصل بسرعة زما إن    

 وصلت وجدت الكثير من الطوابير التي حيرتني فلم أعرف أين أذهب 

 

- ً  مرحبا

 أهالً -

 التأخر يا بني؟؟                                مَ لِ -

 من أنت لتسألني ؟؟ -

 على ما يبدو أنك معكر المزاج أليس كذلك ؟؟-

أتعلم أين الصف  ،نعم الحمد هلل أن هناك من عرف أني معكر المزاج -

 السادس واحد؟؟؟

 إنه هناك أمام شجرة الجميز تلك بجوار ثالجة المياه -

ً ح -  شكراً لك  سنا

 أنت جديد هنا أليس كذلك ؟ -

 نعم واسمي يزن  -

 ابتسم العجوز ولم يعقب ثم رحل ، يا له من عجوز غريب 

ولكن لماذا تلك االبتسامة على وجهه ؟؟ أهو سعيد في حياته لهذه الدرجة 

 ألرى ابتسامة عريضة على وجنتيه ؟!!

 ً  مض إلى صفك الجديد وا يزن ، ال تفكر فيه  كثيراً ال عليك يا  حسنا

** 

إال عالم جديد لست أدرك عنه فما هذا  الفصل آنذاك وال أنكر خوفي  دخلت

 ً   أما أنا فوحدي كنت في آخر مقعد  ،بجواره زميل جلس الطالب كلٌ  شيئا

 وز الفصل فإذا بالمعلم يقول : فجأة دخل ذاك العج

 " "رحبوا بالمدير أعزائي



فهو أشعث الشعر  ي  بذلك  مطلقاً  !!!!ره ال يوحماذا ؟؟مدير؟؟ولكن منظ

 ذا صلعة في الوسط، قميصه بسيط للغاية وكذلك بنطاله !!

 خرجت كلماته الواثقة لتعم المكان :

كيف حال قادة المستقبل الصاعد؟؟ من المؤكد أنهم يعلمون سبب وجودهم -

هو موجود  يقف بشجاعة ويخبرني لم منفي هذه المدرسة أليس كذلك ؟؟

  آلن؟؟!!بيننا ا

 ين زرقاوين يرفع يده بكل جرأةٍ ومن بين الحضور طفل أشقر ذا عين

 أنا أخبرك معلمي -

 تفضل يا زين -

لطالما سهرت الليالي الطوال أبكي على تلك الحنون التي خطفها السرطان  -

 ليلة ظلماء  ليس فيها ضوء قمر ،ذاك الشبح البغيض في 

 شيئاً نبيالَ يجعلها تفتخر بي ، لذا قررت أن أفعل، اشتقت لها كثيراَ 

.. هذا سبب وجودي ها هنا اآلن "أن أكون طبيباً " هذا طموحي .

سأصارع ألجل هذه الوسيلة التي ستوصلني لغاية نبيلة أال وهي اكتشاف ،

 بي وأسأل هللا الذي منحني ثقة وطني وأ، عالج لمرض حرمني من أحب 

  أن يثبتني على أن أكون مخلصاُ لهذه الثقة

اسمي ولكن  ! ال أصدق واسمه زين كم يشبهما هذا ؟؟ أهو بعمري ؟! 

 أهو صادق ؟هل سيكون مستقبله كما تحدث؟الشخصيات مختلفة تماماً !

 ال أعتقد ولكن يبدو عليه الثقة 

 خلي قطعه لمسة زميل يجلس أمامي حديث دا

 أنت !! أال تسمع المدير يحاورك منذ دقائق وال تجيب   -

 !! نعم ..أنا ؟ ،من-

 يزن ، الطالب الجديد أليس كذلك؟!-

 نعم -

 أال تخبرني بني عن سبب وجودك بيننا ؟؟-

 هنا أولياء أمري هم سبب وجودي ، ال أدري ، فهذا ليس بقراري -

 ههههههههه-

 لماذا تضحك يا هذا -

 ماذا ؟ تحدث مع مديرك بأدب يا شقي-

                                   دعه يا أستاذ أحمد هو يحدثني وأنا من سيرد -

 غرفتي بعد انتهاء الحصة ؟؟ يزن أيمكنك اللحاق بي إلى 

 ال أدري سأفكر باألمر  -

                                         الكثيرنك إن لم تأت ستفقد ألداً فكر جي -



ابتسم ذاك الرجل الغريب وذهب ومع أنه مدير لم يوبخني أمام الطلبة 

غرفته وما نال عقابي في ال الذي أثارني وقتها ، هل سأكن السؤول

ضع أحدهم يده الطرد ودقت أجراس القلق في فؤادي فجأة وربما  نوعه؟

                                   على كتفي أللتفت إليه 

 يزن -

 نعم ! أهذا أنت زين أليس كذلك ؟!!-

 نعم -

 ك ؟تلبي طلب المدير منك هنا ؟!! ألن َم أرالِ -

 ؟طلب أم أمر -

 طلب ...-

تعجرفون ال يطلبون إنما طلب !!!!!هههههه أتمازحني ،المدراء الم-

 يأمرون 

ً ما  - حبنا بشدة ويسعى ألن يسمعنا دوماً ي عدا مديرنا فهو أب لنا جميعا

 ويحاول قدر المستطاع أن يربي فينا األدب في الحوار وإدالء اآلراء ...

كنت في الصف األول  ناً لفراق أمي ،كم كنت حزيإنه إنسان عظيم 

أدرس هنا ... فجاء هذا الطيب ليعلمني أن الحياة ال تقف عند هذه الحدود 

وإن كانت صغيرة  ،جه مهما اشتدت ال تحطم صخرة متجذرةفالبحر أموا

 الحجم من الخارج إال أنها ضخمة الصالبة واإلرادة من الداخل ...

فابتسم  ،ن الحزن ليس وفاء إنما معاناةولك ،ألمك قال لي " أعلم أنك وفيٌ 

أماه حبيبتي سأكون كما أحببت ألنها تشعر بك وحزينة لحزنك قل لها 

سأفعل أي شيء لترضي عني سأتحمل دوماً أن تريني ابنك البار ، 

سأدعو هللا أن يجمعني بك هناك في نعيم جميل " ومسح دمعي ، وأتحمل 

ائع يا زين وأرى أن ه ب "أنت رثم أتبع قول  الرقراق بيديه الدافئتين

                                    "  أسب  تَ  فال  سيشرق لك وأن أمك ستفخر بك كثيراً  المستقبل

حاولت أن أضمدها ولكنها لم تلتئم ...فمهما كان، فتح زين جروحاً لطالما 

ن له الفارق بيني وبينه كبير جداً ،له أب وعائلة أما أنا لقيط ،هو يتيم ولك

 أقارب ، أما أنا فال أعرف من أين جئت وعائلتي من؟؟؟

ن أذهب آه يا يزن كم أنت حزين ، خانتني قدماي فبعد أن قررت أني ل

استقبلني أراهما تتحركان وحدهما ، دخلت دون أن أطرق الباب 

 يرة وقال :بابتسامة كب

 أيمكنك أن تقف هناك ؟

 أين؟-

 أمام الباب -



 ؟؟!!م َلِ -

                               ستعلم قف وبعدها-

- ً  ، وها قد وقفت حسنا

 أحسنت  -

 دخل بعدها اطرق الباب ثم ا

 لهذا السبب أخرجتني هنا ! -

 نعم-

يا له من مستفز مثير لألعصاب ... أف له ال يختلف عن سلمية العجوز -

 مطلقاً ...

 ماذا  تقول يا بني ؟؟-

 كثر ال ال !! فقط كنت أحدث نفسي ليس أ -

 تفضل بالجلوس هنا -

 بجوارك ؟!! -

 نعم ...-

 ال ال  سأجلس هنا-

                                       ال بل هنا بجواري ؟ أم تخجل من عمك سعيد يا ولد !!-

 يزن بني أنت ولد جديد لي هنا اعتبرني كوالديك 

 ن سأمقتهإن كنت سأعتبره كوالدي إذشعرت بغضبة مدوية في أعماقي 

 : ه  قائالً على هرائِ رددت  أكثر منهما وبأسلوب يضج بالقسوة 

-  ً  سأذهب إلى الفصل وداعا

 جلس هنا ا -

عاقبني كني وشأني إن كنت ترغب بمعاقبتي فترا ماذا تريد مني ؟  -

  وأرحني يا أخي 

 ابتسم الخرف فأثار غضبي حتى صرخُت في وجهه :

 لماذا تبتسم كلما حدثتك أتسخر مني ؟؟  

فقال   للقيانا سامة مجانية أوصى بها من بكى شوقاً ألن االبتال فقط -

 :" الحبيب " صلى هللا عليه وسلم

فما بالك باالبتسامة في وجه ابنك؟؟ كم " "ابتسامتك في وجه أخيك صدقة

 صدقة سيكون أجرها؟ 

 لست ابنك-

ن يزن ، خلقنا هللا ويعلم ِلَم خلقنا ... لم يخلقنا ليستمتع بالنظر إلينا ونح-

غضبى نغرق في بحر اآلالم واألحزان ، هو رحيم وال يرضى بعباده 



فنصبر على  ،  األرضإنما خلقنا لنعمر الشر، أرحم من أم  بفصيلها 

 البالء ونتحمل لننفع في الدنيا وندخل الجنة بغير حساب في اآلخرة ...

 

! أشعر ه يعلم حكايتي ؟تربع الصمت لحظتها في عرش محياي ... أترا

 ما سر هذا الشعور ؟عرفني وأعرفه منذ زمٍن بعيد ه يأن

 نصر قضايا لطالما كانت منسية بني هذه اليد الصغيرة يوماً ما ست -

مخفياً إن ظهر سيحلق بك على  وعينيك الالمعتين يحويان إصراراً 

 فتنقش اسمك على جميل الغيم ...، حتى تصل عنان السماء جناحيه 

                                          أرجوك ال وقت للهو وداعاً  قول ؟أقلبتها دراما أتعي ما ت ههههههه -

 بواجب منزلي تقوم به  كانتظر قليالً ، سأكلف -

 ماذا تعني بالواجب المنزلي  نعم ؟  -

أريد منك يا بني أن تجيب عن هذا السؤال لماذا يزن اآلن في  -

 مدرستنا؟؟

 

                      _________________ _______ 

     

 السارق الصغير**    **                       

   
 ولكن سؤاله وجيه حقاً لماذا أنا هنا ؟؟ عجوز خرف ما شأنه بذلك ؟

آه له ، لقد أدخلني في مغارة أكاد أضيع فيها ، إن كنت ال أدري سبب 

 وجودي في الحياة وهو األهم فهل سأدرك األقل أهمية ؟؟!!

 ألنني أجهل اإلجابة لن أحضر له ما طلب يحلم هذا الرجل 

نعم سأرجع إليه وأخبره بأني ال أعرف اإلجابة وليفعل ما يود فعله فأنا 

ً  هال أخاف ه ، فإذا بصوت تلفه الخشونة يناديني بالذهاب إليهممت  مطلقا

 ثم يتبع قوله :

 أنت أيها البطل ألست يزن الذي تحدث مع المدير بغرور -

 ا حترم نفسك يا هذا-

 هههههه هدئ من روعك يبدو أنك عصبي المزاج-

 ما ال يرضيك ...مني  ىال شأن لك فال تدخل فيما ال يعنيك لكي ال تلق-

، أعرفك نفسي اسمي عجرفتك كنت أود أن أصادقك ليس أكثر ل  يا-

وأنا في صفك أجلس في الكرسي األمامي ، أعجبتني جرأتك أسامة وليد 

 يك ؟؟فرغبت أن نصبح أصدقاء ما رأ

 للواقع بصلة ... حب الصداقة فهي مصطلح فارغ ال يمتال أنا ال أ -



عكس نظريتك  ضي  ، ولكن شاءت األقدار تعليميكنت مثلك في الما -

 هذه ...

 أوضح فأنا ال أفهمك  -

 نظر ألصابعك يا يزن ،أكلها بنفس الشكل والطول؟؟ا -

 ال  -

عهم إذن كذلك الناس ، ليس كلهم أشرار وفي نفس الوقت ليس جمي -

ية التعامل مع الصنفين ، هذا خيرين ، وحكمتك هي التي تحدد كيف

تعلمته من إنسان عزيٍز غالي ... أخجل من رؤيته اآلن إنه  درسٌ 

  المدير سعيد ...

 المدير! هو من علمك ذلك ؟ -

 نعم  -

 ؟ولكن لم تخجل من رؤيته اآلن  -

ي علي ألنني .. فعلت ذنباً وعدته أال أفعله مجدداً ولكن الشيطان قو -

وتغذى على جزء من روحي التي أقسم أنها طاهرة فهي من صنع 

 طاهر 

                      ارتكبت ؟؟ ذاوما -

 آه يا صحبي ... ماذا أحدثك وأقول !! -

وأمي امرأة ، سأخبرك بقصتي كلها للعبرة ليس أكثر أنا طفل يتيم األب 

الدين  حينا ، فلم نرث منه سوى رجالكان والدي أفقر مريضة جداً 

 أما أقاربنا فهم عقااااارب أنا أكبرهم  ، لي أخت وأخ  "رحمه هللا"

 عقارب !!-

ا تركونا ونحن في أمس الحاجة إليهم ، نعم يا يزن عقارب ... تخلو عن-

وحرارة عاني برد الشتاء ن الهم والغم وحدنا ، نواجه عواصفجعلونا 

 سنوات عشر  معيله ابنكوخ صغير   بيتيالصيف 

 !أنت ؟-

علك تتساءل فقير ال يملك درس صباحاً وأعمل مساًء أنعم أنا معيله -

ل ريبك يا عزيزي قوت يومه ويأتي إلى مدرسة جميلة كهذه؟؟حسناً سأزي

حلمت لو أن أعيش طفولتي ليوٍم وأقتل فضولك كرهت عيشتي كثيرا 

ً  واحد فقط لماذا علينا نحن الفقراء أن نشقى  ،  ما أتساءل وكنت دوما

األغنياء يعيشون في فرح وترف ؟؟لذا قررت أن أغامر بمهنة  بينما

 ااام "جديدة ولكنها مع األسف "حر

 حرام !! وما هي؟؟-

 السرقة!!-



 السرقة ؟؟!! -

نعم !قررت أن أسبح في شالالت السرقة!!ومن يجابه الشالَل ال يلَق -

  سوى الغرِق يا صحب آه يا يزن آه 

 م الغريب العجيب جاء ذاك اليو نجوت كثيراً إلى أن

 أي يوم ؟؟-

 قررت أن تكون سرقتي أكبر من الطعام والشراب واألواني -

 "محل مجوهرات وذهب "

 ح أصغر سجيٍن في زنازينهاألم تخف أن تقبض الشرطة عليك فتصب -

                                     ال أدري ! -

ون أن المهم أنني تمكنت من سرقة مفتاح قفل  المحل من صاحبه د

وفي الليل والناس نيام دخلت المحل وسرقت منه ما مكني هللا  ،يدركني

 بسرقته 

 إنما شيطانك ، ليس هللا من مكنك -

وأخذ يطاردني إلى أن  وأثناء خروجي من المحل لمحني  ال عليك .. -

 ما ثم أخرجت سكيني ألقضي عليه إال أنه أوقعني بحركة أمسك بي 

أخذ الذهب وأرجعه إلى ، ي وإغماض عيني بيته وقام بربط أخذني إلى

وأغلق الباب من الخارج  المحل وأخذ المفتاح مني ووضعه في المحل

المجوهرات د بشيء إنما يظن الجميع أن صاحب ال يشك أحبالقفل لئ

 والذهب نسي مفتاحه داخل المحل ...

 ؟من هذا الذي تتحدث عنه -

 إنه المدير سعيد -

- !!! 

الذي دفعني لهذا العمل السبب أمرني بقول قيدي ،  ثم عاد إلى بيته وفك -

 فأخبرته بقصة حياتي ... الشنيع ،

أمك أنك تطعمها فابتسم وقال " الغاية ال تبرر الوسيلة " لو علمت 

 فإن مرضها سيزداد ولن تقبل بهذا مطلقاً  وأخوتك من حرام 

 :فسألته إذا ما كان سيبلغ عني فأجابني  

شعورك لو كنت قد حصلت على سرقة ثمينة جداً " أجب عن سؤالي ما 

 تسد فيها أودك وأهلك ،ثم جاء لص وسلبها منك ثم هرب ؟؟"

 لنه بيدي هاتين قتُ وقتها غضبت وقلت له ألَ   

 :فضحك وقال

 يحق لمن سرقت منهم أن يقتلوك ". إذنألقتلنه ،الزلت صغيراً وتقول  "



هو ضئيل بالنسبة ف : ولكنهم ليسوا بحاجة لما سرقته صمت ثم قلت

 لممتلكاتهم

 :فرد على غبائي قائالً  

حاول فعلى سبيل المثال صائغ الذهب الذي كنت توما أدراك أنت بذلك؟؟ 

 سرقته طفلته مريضة بالكلى  كم من النقود يدفع ألجلها 

والناس كل له همه فكر بهمومي وحدي ل خجلي حقاً إني أناني كنت أ يا

 وآالمه الضخمة ... 

فأجبته أني انقطعت عنها ألجل ، وقال بني أتحب المدرسة  أمسك يدي

 العمل 

فأجابني بأنه يود لقاء أهلي فرفضت إال أنه أصر ووعدني أن تبقى قصة 

 السرقة سراً بيننا ...

ي وداعبهم أخذته إلى كوخي وأنا خجُل منه ... فرأى أمي ورحب بأخوت

 ثم  أعطى أمي مبلغاً من المال يكفي لشراء منزل 

  تعمل ساعتين في عمل أوفره لك وستدرسس  -

دلني على هذه المدرسة وشجعني كثيراً فجئت ألتعلم وأعمل بعد 

 الدوام الدراسي لساعتين 

 :  بهمسربت على كتفي وقال 

.. وكافح بعرق جل نعيم دنيوي زائل بني إياك أن تخسر اآلخرة أل "

ً جب ينتظرك  ما في مقامك الذي ينك لتصل ألعلى الرتب ولتكون يوما

صحفي ،مهندس ،فمقامك ليس سارق إنما أرق وأعلى وأجل .. طبيب 

  أي مهنة ماعدا السرقة ... أو معلم،

 ؟كم من المدة مكثت هنا -

-  ً  عام تقريبا

 ومصدر غضبه مني اآلن هو أنني ....

لح منه محفظته ، ألعب فوقعت قبل أيام  كان أستاذ الرياضة يسير في الم

نتبه لوقوعها ، أخذتها وفرحت ا ألن المعلم لم يالشيطان علي أن آخذه

فأنا سأنال ماالً إضافياً لهذا اليوم ، في اليوم التالي استدعاني المدير 

 فوقعت أرضاً وسال الدم من أنفي إليه فإذا به يلطمني بقبضته ذهبت 

 : قال 

 "وثقت بك إال أنك خنت ثقتي يا أسامة "

لم أرد إخبارك ألمنحك فرصة  لقد رأيت الموقف أمس من نافذة غرفتي

لتفكر أو باألحرى ألمنح ضميرك فرصة صفعك بدالً عني إال أنك مع 

 األسف أثبت لي أن ضميرك مات يا أسامة ، ثم طردني من غرفته 



قمت بإحضار المحفظة له في اليوم الذي وذهب وأنا خجل من تصرفي  

 يليه لكنه بقي ناقماً علي إلى اليوم ....

 !معه لكنني خجل وربي  أود أن أتحدث

 إذن هات يدك -

 إلى أين ؟؟ -

 إلى ذاك العجوز الخرف -

 ال ال -

 حدث إليه هيا أنا من سيت-

أسامة  يتحامى  بظهري ، طرقت بابه و ذهبنا إلى ذاك العجوز  

 الغرفة حتى فعله آنذاك ال يليق باسمه دخلت كالجبناء بالضبط 

 فابتسم المدير وبقي أسامة على الباب 

 خاطبت المدير قائالً:

 أتعفو عمن أخطأ ؟؟-

 أنت؟  وبم أخطاتَ -

 جابة إل  هو فقط سؤال جائع-

د لكن مالمحه كانت تخفي أغلق المدير عينيه ، ثم أخذ يمثل أنه جا

 ثم قال :ضحكات خفية 

 عفونا وصفحناه وعدم تكراره إن وعد المخطئ بتصحيح خطئ-

 إذن تعال يا أسامة  -

 ال ال أريد-

 تعال يا أسامة قلت -

 يزن أرجوك يكفي -

 تعاااااااااااااال وال تخف شيئاً فليس من جالد هنا -

مشهداً آنذاك جعلني أمعنن النظر في قضية االعتذار لطالما كنت رأيت 

عنيداً ال أعتذر عن أي خطأ مدعياً أن االعتذار ضعف أما أسامة فقد 

                                                                       أثبت لي أنه قوة شخصية 

 هللا أعمى الطمع بصيرتي فو ، وليسامحني هللا قبلك ،  معلميسامحني -

 وشق الشيطان صدري فاعف عني واصفح  ، 

 كان المدير صامتاً يسمع ..

 :ثم تابع أسامة قوله 

 أشهدك وهذا عهد أشهد هللا عليه وأقسم باهلل أني لن أعيدها مهما حدث  -

 :وقال  المدير يده على صدر أسامةوضع  



إن ها هنا لمضغة إن فسدت فسد سائر الجسد وإن صلحت صلح سائر -

إن أعيدت بني سأنسى ما حدث ولكن ، الجسد فاعمل على صالحها 

ً  والَكَرة فلن أعف  فعلتك مجدداً إنك إذن أعدت هللا سترك  ولو عنك مطلقا

 ... نتها نفسك لذا حاول صياتصر على فضح 

لك ، ويزن أيضاً لن أنسى معروفك ما حييت أشكرك  معك حق شكرا-

  أيها الطيب الشهم 

 لم أفعل شيئاً ، لقد تأخرت سأذهب  -

 انتظر -

 ماذا بعد أيها الرجل ماذا تريد مني ؟؟-

أريد أن أغير السؤال ، فواجبك المنزلي اآلن هو اإلجابة عن هذا -

 ؟"السؤال " لماذا خلقني هللا ؟

مضيت بعدها والراحة تصافح فؤادي ، ؟؟!!يقرأ أفكاري  هي أيا إل 

سألت نفسي أيعقل أن يكون مصدرها موقفي مع أسامة ؟؟!! ألول مرة 

في حياتي أفعل كهذا الفعل فأنا معروف بمقالبي المستمرة ال مساعدتي 

 لآلخرين  .... 

 _____________ 

 

 

 

 **كير العميق ** يوم التف                         

 

 "لماذا خلقني هللا؟؟"

 عالم السرحان أبرزها !! لسؤال الذي نقلني لعوالم كثيرةهذا ا

لها من أعماق كظلمات في بحر لجي  وياغصت في أعماق أموٍر كثيرة 

صبح في أخلقني ألتعلم فأموج من فوقه سحاب يغشاه موج من فوقه 

 ذه األرض الحرمان ؟؟أم خلقني ألعاني في هالمستقبل مهماً نافعاً ؟ 

مذ كنا صغاراً وهم يعلمونا "ولقد كرمنا بني ءادم" إذن خلقنا ولكننا 

 نكرم مع أن الناس مصرون على إذالل بعضهم بعضاً ل

 لماذا ؟؟!! الماذا خلقت أن

 هو ليس وليي ألجيبه ، لن أجيبه مطلقاً ....، حسناً ال إجابة 

لم يسألني هذا  كن سأعتبرهسأذهب غداً إلى المدرسة وكأن شيئاً لم  ي

 ن أخترع إجابةإن كان لديه إجابة فليجب هو أما أنا فل السؤال المعقد ،

وفي اليوم التالي ، ذهبت إلى المدرسة وحرصت كل  بعيدة عن واقعي 



وبشكل خاطف وصلت صفي رص على أال يراني ذاك العجوز الح

وفجأة ي ، مر الوقت هم يدرسون ،  وأنا غارق بسرحانوجلست فيه ... 

 وقطع حبل سرحاني بسؤال األستاذ:دق باب الفصل ، 

 أين يزن ؟؟-

 نعم -

 المدير يستدعيك ...-

 

 

 

 

 *خلقت ألتألم **                        

وقفت باضطراب شديد وأنا أمشي ، فإذا بأسامة يبتسم ويغمز ، همس 

 قائالً:

 ليتني أنا من استدعاني المدير!  ه يا -

اب طويالً حتى وصلت غرفته ، انتظرت على الب ه ومضيت ابتسمت لمزاح

مني  يريدفإذا بأحدهم يداعبني واضعاً يديه على عيني  ظناً مني أنه بالداخل 

بل وهذه الرائحة إنها ،  غريبتين عني ن ليستا أن أحزر من هو ؟ هاتين اليدي

 رائحة عطر المدير 

 أنت األستاذ سعيد -

 صامت لم أتحدث ؟يا إلهي كيف عرفت مع أني  -

 من رائحة عطرك ، وملمس يديك  -

 بدأأنا متلهف لسماع إجابتك فهيا ا،  ذكي يا بطل هههههه -

 أنا .. أنا ... لم ...-

 واجبك أليس كذلك؟؟ تتحدث بارتباك ، يبدو أنك لم تؤد ما بك -

 نعم -

 السبب ؟؟حسناً ،  و-

 بحثت عن إجابة واقعية إال أنني لم أجدها  -

- ً .. بني ما رأيك أن ندخل فمن المعيب أن أترك ابني يزن على  حسنا

 ا رأيك أن نجيب على السؤال سوياً؟متفضل ، الباب هكذا 

 ال أدري -

"عبادة هللا وحده ال شريك له واالقتداء بحبيبه _صلى هللا عليه وسلم _  -

 "عمارة األرض " تحت أي ظرف مهما كان في كل فعل" 



ضافة ومساعدة كل محتاج وسائل لذلك باإل ومحاربة اليأس واإلحباط

 لنشر الشريعة اإلسالمية 

 ما رأيك بإجابتي ؟؟!!

 يحق لك أن تجيب بما شئت  يسهل عليك قول ذلك -

 وأنت أيضاً يحق لك هذا -

 ال ال أرجوك دعني وشأني  -

 م أشعر بأنك ترغب بالبكاء ؟؟؟لِ -

  ال أنت مخطئ  -

 ن وجهة نظرك أنت ؟؟حسناً أجبني لماذا خلقك هللا م -

 للمعاناة ، لأللم ، للبكاء ، للحسرة ، للحقد ، للتعب ...-

وأذكر أني قضيت ربع ساعة وأنا مستمر في إجابة محبطة ال تليق بحق 

 المولى إلى أن وصلت لجملة نلت عليها ما أستحق أال وهي 

 "إن هللا يكرهني ، ال يحبني "

 : فإذا به يقول بغضب 

.. ال أسمح لك أن تتحدث عنه بهذا السوء ، فاهلل يحب يا يزن  إال ربي 

 رحلة حضر نفسك لسمع ب أن تقول ذلك ، امن المعي اس جميع الن

 معي أتفهم ؟؟كون تعليمية ستأخذ بضع أيام ، وست

 والمدرسة ؟؟-

 ستعوض ما فاتك بعدها-

 ال أستطيع -

 بل تستطيع ، أنت تخاف عدم موافقة المديرة سلمية أليس كذلك-

  ؟أتقصد أمي !نعم-

ال ، هم أخبروك أنك سجلت على أنك ولدها ، أما أنا أعرف الحقيقة -

كاملة ، ال تخف سرك في مأمن معي المهم ال تنس غداً في تمام الساعة 

 عد إلى صفك ...                                 ابعة صباحاً انتظرني هنا أتفهم انتهى النقاش الس

هه من شخص بشوش المخجلة ؟؟!! قلب وج يا ويلي يعرف حقيقتي

 !غاضب غضب الهدوء غريب ! مبتسم إال إنسان

 أسبوعان ؟؟ إلى أين ؟ ربما لبيته ... 

                         

 _________ 

 

وفي صباح اليوم التالي انتظرته كما طلب ، وجاء بمنظر رحال فدهشت 

 وقلت له إلى أين نحن ذاهبان ؟؟



 ة التغيير رحل فأجاب : إلى

 هل يمكنك أن تخبرني ما هي محطات هذه الرحلة؟؟ -

 قنبلة العمر بالنسبة لك هههه  ال إنها -

 هال كنت جاداً وأخبرتني -

 ال تستعجل على رزقك وتعلم الصبر  -

حقاً أمور غريبة تحدث معي منذ مستفز للغاية يا له من عجوز 

 مجيئي لهذه المدرسة الغريبة ...

 يوية إذن هيا بنا لننطلق بح-

 أقلني بسيارته إلى شوارع لم أعرفها في حياتي مطلقاً  

 ها قد وصلنا إلى أول محطة يا عزيزي -

 

 **المحطة األولى **                 

 **أٌب مجنون **                 

 نزل من السيارة هيا ا-

 إلى أين ؟؟-

 تعلم الصبر يا فتى -

غريب أنه ضيق ال يتسع والدام على األق أخذنا نسير شارعاً كامالً سيراً 

ة من تفاح ونخيل  وزهور وعشب وعلى يمينه أشجار كثيفلسيارة وعلى 

 شماله مزارع واسعة كبيرة للبقر والخرفان ...

 هو شارع رملي ، والمكان يختلف عن الريف الذي أعيش فيه ...

 ها قد وصلنا ، فلنطرق الباب إذن -

 ؟؟من بالباب -

 أختي أنا األستاذ سعيد يا -

  حال استبشروا بالفرح جاءنا ضيف غالٍ  أهالً وسهالً ، أمي ، معاذ ،-

 كم أنا سعيد بوجودك عمي  -

 لقد أحضرت لك لعبة جميلة يا حبيب عمك معاذ ،  -

 تفضلوا إلى الداخل أهالً وسهالً ،  -

 أسأل المولى أن تكون أموركم بخير  يا أم معاذ  كيف حالكم-

 تركنا لذاك الطاغية ..بالتأكيد ، خاصة بعد -

 طاغية ؟؟ من تقصد تلك المرأة ؟؟ ومن هؤالء ؟ كيف يعرفهم المدير ؟؟

موجود في هذا محطة غريبة عجيبة األغرب أن مثل هذا البيت البسيط 

 المكان !!!

 مرحباً -



 أهالً  -

 وأنت كم عمرك ؟سنوات  أنا معاذ وعمري ثمان-

 نوات واسمي يزن سعشر عمري  -

 جميل ، أتحب لعب الكرة ؟؟  اسمكما شاء هللا-

 نعم بالتأكيد  -

 هيا لنلعب سوياً إذن  -

ذهبت مع معاذ لنلعب خارجاً بالكرة وال أنكر استمتاعي الكبير معه، ما 

أن يلعب تعجبت منه أن عقليته تبدو أكبر من عمره حتى أنه يستطيع 

 : ير فإذا بأم معاذ تقول مخاطبة المد عدنا إلى الداخل الشطرنج !! 

ما رأيك يا سيدي أن آخذ يزن ألعرفه على بيتنا ، وأريد أن أحدثه عن -

 بعض األمور 

 نعم خذيه  -

 رة ماذا تريد مني هذه المرأة ؟ابتسم المدير ، وأنا في حالة حي

تحت عينيها خطوط سوداء ،  ،امرأة نحيلة جداً ذهبت معها ، أم معاذ 

 عمرها خمس وأربعون  سنة 

 ام بها معاذ وحال  أما أنا وإيمان ننام في غرفة الضيوف هذه الغرفة ين-

 التي أجلسناكم فيها 

 هذا مطبخ ، وهذا حمام 

 اليوم ستنامون عندنا لذا سننام أنا وإيمان في غرفة حال ومعاذ 

 ولكن من قال أننا سننام هنا ؟؟-

 األستاذ سعيد-

 م بيتهم صغير جداً سنكون ضيوفاً ثقال عليههذا العجوز الخرف 

أراك مندهش ، ال تظنن أنكم ثقال علينا فنحن نسعد جداً عندما يزورنا -

المدير سعيد ويعم السرور في هذا البيت عندما ينار بنوره الوضاء 

 وخاصة معاذ كم يحبه ...

 متى تعرفونه؟؟  ذمن -

  منذ زمن بعيد -

 وكيف تعرفتم عليه ؟؟!! -

يع سأحدثك حكاية ، وقف بجانبنا وقفة القريب ، ال تستبق المواض-

 ستعلمك أموراً كثيرة أنت بحاجة لتعلمها 

 تفضلي -

توفي أبي ، وبقيت تحت رحمة أخوتي الذين حرموني الميراث على -

 اعتبار أني فتاة والميراث سيذهب إلى غريب ...



والكرم شحيح جداً ثم زوجوني لرجل ال يرحم ، ال يعرف معنى العطاء 

 بة مني فماذا سيكون نتاجه؟؟؟زواج على غير رغحتى بمشاعره 

ي الزالت وتحملت ألجل إيمان فهي ابنتي البكر ... صبرت على سوطه الذ

لم تتجاوز إيمان السنة وكان يضربها وكنت أدافع آثار ضرباته على جسدي 

 لتشاركني وإيمان حزننا وألمنا  عنها ، وجاءت حال

 لماذا كان يضرب بناته ؟؟-

 الليل  اتِ ألن قلبه شديد الظالم كعتم-

، أال يوجد في قلبه نقاط بيض وإن كانت  النجوم  ولكن الليل يحوي-

 صغيرة ؟؟!!

،  أنني ال أذكر أي موقف إيجابي له في تاريخي معه ال يا بني ، حتى-

 أتصدق أنني طرحت طفلين قبل معاذ من شدة تعذيبه لي ؟!!

  كان يتركنا في جوعنا دون أن يصرف علينا ولو قرشاً واحداً ،

 وكيف كنتم تقضون حوائجكم؟؟-

كنت أخرج من الصباح سيراً على األقدام ،  ومعي طفلتاي لنمد أيدينا -

السيد  لتقيتيام اعند أبواب المساجد والمدارس واألسواق وفي يوٍم من األ

 فقال لي عند باب مسجد المحسنين 

 "أختي أيمكنك أن تأتي معي ألستضيفك في منزلي أنت وابنتيك؟؟"

 نه كثيراً ورفضت خفت م

 فقال : حسناً سأرسل معك أختاً عزيزة ما رأيك ؟؟ 

 ثم اتصل على آنسة اسمها سلمية 

 

 سلمية ؟-

 ؟أتعرفها -

 ؟؟ي عسليتيننظارات وهي ذات عينأهي طويلة ، وسمينة ، ترتدي -

 نعم هي -

 كيف ؟؟ أهناك قرابة بينهما !!-

 بين من ومن؟؟هل تعرفها -

 أكملي حديثك  نسي الموضوع ، هياا -

 وصحبتني اآلنسة لمنزله ، وهناك وضع لنا الطعام وأكلنا بشراهة حسناً -

 ل لي ثم قا

يجعل امرأة في عز شبابها تجلس عند باب المسجد  بائعة  ما الذي   -

 لكرامتها ؟؟ 



فحدثته بقصتي كاملةً سألني عن أخوتي ، فأخبرته أنهم عادوا إلى 

ي وحيدة هنا ، وقلت له أتعلم كم موطننا األصلي السعودية  وتركون

، أتمنى لو أنفصل عنه ، أجلسني في بيته وأخذ مني عنوان بيتنا ثم خرج 

وعاد في منتصف الليل ليخبرني أنه تحدث مع زوجي ، واكتشف أنه 

مريض نفسي أي أن أخوتي زوجوني لرجل مجنون عقلياً ، وما أثبت لنا 

يباً نفسياً فرآه وحدد أنه ذلك إحضار المدير سعيد لصديٍق له يعمل طب

هو من ساندني  متخلٌف عقلياً ، وهنا ال يقف بيني وبين الطالق أي حائل

م أباه امل بمعاذ في شهري األول ولم أعلفي المحكمة وكنت آنذاك ح

 المجنون بذلك ، كسبت القضية "قضية الطالق" 

نقوداً وبقي أبنائي معي بحمد هللا واشترى السيد هذا البيت لنا وأعطانا 

لنبدأ حياةً نظيفة بها ، فاشتريت آلة خياطة وطرزت المالبس ألبيعها في 

وهكذا  ت بعض الدجاج ألبيع منه وبيضه األسواق والمحال ، واشتري

 نعيش بحمد هللا والفضل بعد هللا لذاك العزيز الطيب ...

جنون وإال كنا في عداد الموتى مأحمد هللا أن حياتنا لم تستمر مع ذاك ال

 آلن !!ا

 تابعت الخالة كلماتها التي علمتني أول درس في رحلتي ...

 دالً من العيش في سجن التعذيب أحياناً يتمنى البعض أن يكونوا يتامى ب"

ومع ذلك الحمد هلل على كل حال فلقد خلقنا هللا لنصبر ونتحمل فندخل 

سنبتسم الجنة بغير حساب ، خلقنا لنكافح ونجاهد من أجل البقاء نعم 

 "برغم آالمنا وأحزاننا 

أنسى جملة الخالة أم معاذ مطلقاً "أحياناً يتمنى البعض لو يكونوا  لن

 يتامى بدالً من العيش في سجن التعذيب" 

عتقد يتامى !! أم لقطاء ؟؟ أم أبناء رجل مجنون !! أيهم أفضل حاالً، أ

 رغدة أكثر من حياة معاذ اآلن !!أنني في الميتم أعيش حياةً 

لعجوز الخرف في غرفة ا طعام العشاء ، ثم ذهبنا للنوم ، أنا واتناولن

 الضيوف 

 ما بك أراك منزعجاً ؟ -

 ال ال أبداً -

                           أتعلمت شيئاً اليوم ؟-

 قص علي قصة حياتها؟أنت من أخبر الخالة أم معاذ أن ت-

 نعم -

 لماذا ؟-

 .لكي تتعلم الدرس األول من رحلتنا هذه .-



 ذا برأيك سيكون فحوى هذا الدرس؟وما-

 ههه أنت من يجب عليه إخباري-

يزن دون كبرياٍء مزيف ، أرجوك أزل هذا الطالء وأخبرني ماذا تعلمت 

 اليوم 

- ً  ال شأن لك ، لم أتعلم شيئا

على  كسأتركتحدث معك ولو لمرة واحدة ، يزن تحدث معي كما أ-

ستتعلمه في رحلتنا بيق ما جو أن تحاول تطراحتك ولكن لي رجاء ، أر

 تفقنا؟؟اهذه 

 لم نتفق  ،ال-

لماذا ؟؟ ماذا تحب أن تكون ؟؟ ماذا تحب أن يقول الناس عنك بعد -

 مماتك ؟؟

 ال أعلم ؟؟-

إن كنت تود منهم أن يذكروك بالخير ، فانقش اسمك على الغيم وكن -

 في لما ستتعلمهرقماً صعباً بشخصيٍة مميزة ، ومن سيمنحك ذلك تطبيقك 

 يداً ، تصبح على خير...ي جفكر في كالمسأخلد إلى النوم رحلتنا 

 وما إن وضع رأسه على وسادته ، فإذا بي أخرج ورقة وقلم وأكتب :

"من يرى مصائب غيره تهون عليه مصائبه ، أحياناً يتمنى البعض أن 

 هذا ما تعلمته اليوم " دالً من العيش في سجن التعذيب يكونوا يتامى ب

ولت أن أنام ونمت بعد الورقة عند رأس العجوز الخرف ثم حاوضعت 

 ء شديد ...عنا

مدير الورقة وابتسم  ثم علق قائالً هذا صباح وفي اليوم التالي قرأ ال

  هو هدية القدر لي  المشرق أشبه بطفل

لست طفالً إذن كان بودي أن أعلم هل هذا الطفل أنا أم معاذ ولكني 

االستضافة ثم تابعنا  ئبنا ، وشكرناهم علىحملنا حقافالطفل هو معاذ 

لم تفارق االبتسامة وجنتي ذاك العجوز مطلقاً ،  تساءلت عن رحلتنا 

 السبب أهو ورقتي أم ماذا بالضبط!!؟؟

 :رة فجأة أوقفها ، نظر إلي باسماً اوأثناء سيرنا بالسي

 أنت طيٌب جداً ، وأنا سعيدٌ برفقتك  أتعلم يا بني-

 فأنا أمقت المجاملين  ال تجاملني رجاءً -

 أنا ال أجامل مطلقاً ، ليتك ترى ما في قلبي -

وصلنا إلى مدينة مالهي ظننته  تابع المسير ،وأنا تابعت صمتي  ثم

 سينزلنا فيها إال أنه قال :



المالهي ، تسمع أصوات األطفال تخيل لو أنك تسكن هنا ، قريٌب من -

ال تستطيع حتى زيارتها من يلعبون ويفرحون يومياً وأنت في بيتك  وهم

 شدة الفقر ولو لمرة واحدة ؟؟؟

 ماذا سيحل بك؟

 سأغضب وأستفز -

 أكل الناس ردة فعلهم ستكون مثلك؟؟-

 ال أدري -

 نزل من السيارة وصلنا لمحطتنا الثانية ستدري قريباً ، هيا ا-

 

 

 **المحطة الثانية **                 

 **كفاح فتاة **                

 أين تأخذني ؟؟ -

 إلى هذا الكوخ الجميل أال تراه ؟؟!- -

 أبه سكان ؟؟ -

 نعم بالتأكيد فيها معلم براتب ضئيل يكدح ألجل تعليم ابنته يحاول -

وفي إحدى الحروب قصفت قوات توفير لقمة العيش لها وألمها 

االحتالل منزله وأصيبت ابنته بشظية وهي في حالة رعب شديد ، 

 من أن يرتمي في الشارع خ أفضل سكن في هذا الكو

ومن شدة الصدمة التي لم تتحملها ابنته قط ، رسبت في الثانوية العامة 

على مدار أربع سنوات ، أحضرها والدها لي ، تعرفت عليها وارتاحت 

 لي وتواصلت مع أطباء كثر في الداخل والخارج حتى تم عالجها ،

  من بطلة هذه المحطة هيا انزلقية الحكاية ستعرفها ب

ه بشدة وبدا الفرح ق باب الكوخ حتى خرجت له فتاة حيتأخذ المدير يطر

 على محياها :

 نعتذر يا عم على الـتأخير ، تفضل تفضل-

 أهالً بك يا نسمة ، كيف حالك؟؟-

 لقد كبرت ما شاء هللا وأصبحت عروس 

 الحمد هلل  ليس بعد هههه-

 كيف حال أم نسمة -

 الحمد هلل -

ه يعمل صباحاً عامل بناء وفي المساء مدرساً أين والدك ؟؟ كعادت-

 للدروس الخصوصية في المنازل ..



 تقت لرؤيتك ألحدثك عن شيء يحيرني أتعلم يا عم كم اش -

 وما هو تفضلي بالحديث -

 أشعر أنني السبب بآالم أبي وتعبه وعمله المنهك -

 ؟لماذا تقولين ذلك -

 :وما قاطع الحديث تدخل الحاجة أم نسمة قائلة 

  ؟أرأيت يا أبا المنذر ، تظن أن أباها يعمل مرغماً ألجلها -

 بنيتي نسمة !! ما بك ؟؟ لماذا تقولين ذلك ؟؟-

  اً وأبي يبذل قصار جهده لتعليمي يا عم الطب في جامعاتنا غاٍل جد-

 ية العامة ألربع سنوات متتالية ماذا ؟؟ طب ؟؟ أليست من فشلت في الثانو

 ظتها هكذا جاب في خاطري لح

 ستبق األحداث وسأتابع للنهاية ال يهم ، لن أ

ال تلومي نفسك ابنتي ، خلق هللا الوالدين ليعتنوا بأبنائهما فإن رحال  -

 ً ليعلمه كيف  عن هذه الدنيا فليعلم اإلنسان كيف يكافح ، وإن بقيا أيضا

أن وهي  حاول أن يحقق جزءاً من أحالمه المتمثلة فيكوالدك ييكابر 

نافعة للوطن والدين يا ابنتي ، ثم إنه يتعب ألجلك اليوم يراك طبيبة 

جتهدي وكوني مكافحة كما عهدناك تتعبي ألجله غداً في المستقبل ، ال

 دوماً فغداً يعتز بك والداك ...

معك حق عماه ، أشكرك فكعادتك ترجع لي األمل المنشود فور  -

 ضياعه ...

 ثم تحدثت محاورة إياي :

 أنت يزن ؟؟ -

 لكن كيف عرفِت ؟؟نعم ، و-

باألمس اتصل بنا أبو المنذر وقال أنه سيبيت عندنا ليلة ويحضر طفالً هو -

 اليوم يا يزن هدية القدر له ، ألعلمه معنى "الكفاح" إذن فانا معلمتك 

إذن فذاك العجوز كان يقصدني أنا ؟؟؟ فجأة ما شتت سرحاني دخول رجل 

 ، إنه والدها!!  ذا شعر كثيف سم نحيل الج

 ر يا هال ومرحب بأبي المنذر السالم عليكم ، بيتنا منا-

 أهالً بأبي نسمة ، النور نوركم يا رجل ...-

 التفتت نسمة لي قائلة "  

 ما رأيك أن نخرج لنتحدث قليالً  -

 أين ؟؟-

  ال تخف في الخارج يوجد باحة خلفية مفتوحة ، وهي جميلة سنتحدث هناك -

 



،   يل الجميلة ، وأمامنا حقل بطاطسنخجلسنا أنا وهي تحت شجرة ال

خلفنا حديقة زهور ولكن كل هذه الممتلكات ليست لهم ، ما يمتلكونه فقط 

 هو االستمتاع بالنظر إليها ...

 ابتسمت وقالت : 

 أتسمع ؟؟ صوت أطفال المالهي يلعبون ؟؟-

 أتتمنين لو تحرق المالهي لكي يذهب هذا الصوت ؟؟ -

- ً ال من سعادتي ، أمنيتي بالذهاب إلى المالهي ، فسعادة األطف ال طبعا

آخذه اً ، ولقد وعدته أنه سيأتي يوٌم تتحقق عندما يزورنا المدير سعيد دائم

حياتنا هنا كفاح ، وأقسم أنه ألذ الخاص في رحلة جميلة هو وأهلي بمالي 

هو الذي وعدنا كفاحنا هذا ،على ، أتعلم لماذا ؟؟ ألن هللا سيجزينا كفاح 

 دما قال جل في عاله "وسنجزي الصابرين "بذلك عن

ستثمر وكلما   بها لشجرة التي نستظل تحتها ، إذا اعتنيناا نظر لهذها

زادت الضربات عليها أسقطت ثماراً لذيذة وكذلك نحن كلما زادت 

المصاعب واشتدت اآلالم واآلهات أرجعتنا أكثر ثباتاً وقوة من ذي قبل ، 

أدرس على ضوء الشمع في كثر إبداعاً ،إنجازات أكبر وأ وجعلتنا نمنح

قطرة كثير من األحيان ومع ذلك لن أستسلم وسأستمر إلى النهاية آلخر 

معنى الصمود والصبر علمتني الحياة دماء في عروقي فهدفي نبيل ،

يزن ... أريد أن أغرس فيك هذا المبدأ "كلما كافحت أكثر على الجوع ، 

تدرك أن هللا خلقنا لنكافح  ت األجمل واألهم من ذلك أندكلما حص

في الدنيا واآلخرة  ال أن ونعمل متلذذين بطعم العمل والجهاد لننال الخير 

ونضع أيدينا على خدودنا متباكين مستسلمين فاهلل ال يحب  نستسلم 

 المتواكلين المحبطين" 

  :عندما جاء الغروب قالت لي، وهذا درٌس آخر أتعلمه من مدرسة الحياة 

ً هكذا الحيا -  من ذي قبل ب األمل ولكنه يعود أكثر إشراقةً يغر ة أحيانا

بنة مصنوعة عدنا إلى الداخل ، فإذا بنا نتناول طعاماً بسيطاً مكوناً من ج

 وبيض مقلي ألذ جبنة أتذوقها في حياتي  في البيت وحبات من الطماطم ،

 بطعم الكفاح والنضال والثبات مصنوعة من حليب الصبر والعز  فهي

 ك نسمة تعلمت منك الكثير اليوم ...ل شكراً 

فقد كنت أريد من نسمة أن تكثر من  عاد الليل لم أرد منه أن يعود مطلقاً 

 حديثها الجميل الذي أحببته بشدة ...

لنا أن ننام في الخارج ، وبعد عناء  من أبي نسمة أن يسمحطلب المدير 

 وافق والد نسمة مندهشاً من تصرف المدير 



عراء لننام وفوقنا ضوء القمر  حيث كان ليلتها مكتمالً ، بدٌر ال تمددنا في

 جميالً ...

 قال لي ذاك الرجل : 

 ماذا تعلمت اليوم ؟  -

  

ت األجمل واألهم من ذلك أن تدرك أن د"كلما كافحت أكثر كلما حص -

هللا خلقنا لنكافح ونعمل متلذذين بطعم العمل والجهاد لننال الخير في 

وليس لنستسلم ونضع أيدينا على خدودنا متباكين الدنيا واآلخرة ، 

 مستسلمين فاهلل ال يحب المتواكلين المحبطين" 

جيب نقني تكبر في عيني يوماً بعد يوم  ألنك تلميذ صدأحسنت  أنت رائع -

 للحياة 

 

صلينا ورتلنا ورداً قرآنياً ثم صوت أبي نسمة استيقظنا للصالة  وعلى 

زعتٌر وزيتون ، ة هذه األسرة الجميلة فهو تناولنا فطوراً يعبر عن بساط

حمدنا هللا على النعمة ، أخذني المدير في جولة على بندورة وخيار ... 

 األقدام بين األراضي ألرى مشاهد طبيعية جميلة أتعلم منها أموراً عديدة ، 

البد أن نعلن الربيع ونفتح األزهار كيف تتفتح فتبهجنا بجمالها وكذلك نحن 

الديك يصيح وطربنا بصوته الذي ينبهنا أن هللا أمد فينا سمعنا حياة  ، للآفاقنا 

 عمراُ لنعمل ونمنح ونعطي بال كلل أو ملل 

موعد حصاد العمل قادم ال  الفالح حامٌل فأسه يحصد ما زرع لي ليعلمنا أن

ً ناتج اً وفيرة ولو بعد حين فإما أن يكون خيراً محال عن اجتهاد جميل وإما  ا

 ع خيراً تلق خيراً العكس فازر

داً أكاد هلها للمالهي ، كان المدير سعيداً جثم عدنا للكوخ ، لنأخذ نسمة وأ

قضينا اليوم بطوله هناك ، استمتعنا كثيراً خاصة أجزم أنه فرح لفرحهم 

على لعبة السيارات ، قدتها ألول مرة في حياتي ، وكان ذاك العجوز يتعمد 

غضبي منه فقد اشتاق ثير أن يضرب سيارته بسيارتي ليضحك وي

وما إن أشرقت امل من التعب عدنا للكوخ ونمنا وبعد يوم كالستفزازي 

وقتها ، همست نسمة في تى حملنا حقائبنا لنكمل رحلتنا شمس اليوم التالي ح

 أذني قائلةً: 

 ..."ه يا عزيزي إن كنت ترغب بأن تكونهنا ، وطبق ه"ال تنس ما تعلمت

 ا ، ثم خرجنا ..وأظهرت لها الرض ابتسمتُ 

 حقاً قضينا ثالثة أيام جميلة ، أليس كذلك بني ؟؟ هللا  -

 نعم -



 أين تتوقع أن نذهب اليوم؟؟-

 ال أدري -

 متى سنصل -

 قريباً ، إن شاء هللا -

أخرج كتاباً وطلب مني قراءته ، كان هذا الكتاب بعنوان "الحياة اإليجابية"  

لى كيفية التخلي عن األفكار السلبية أخذت أقرأ وأقرأ يال جماله ، أرشدني إ

 قرأت جزًء منه ...باألفكار الجميلة اإلبداعية  والتحلي

 ___________ 

 

 **المحطة الثالثة **                                  

 **"ولسوف يعطيك ربك فترضى"**               

 محطتنا الثالثة ... -

 أين ؟؟  -

 اآلن ستعرف  -

رته حتى نزل شاٌب قصير القامة ، خرجنا من أعلى صوت زامور سيا

السيارة وبدأ الشاب يحضن العجوز بشدة ويقول هللت أهالً ونزلت في 

 بيتك معلمي بل وأبي 

 ههههه لقد كبرت يا مهند هههههه -

 نعم وأصبحت أباً ههههههه -

 الحمد هلل ، وكيف حال زوجك سماح؟؟-

 داً بقدومك الحمد هلل إنها بخير وسعيدة ج-

 أثناء حوارهما فإذا بصوت قادم من شرفة البيت يقول :و

 بك ستبقي حبيب الشعب على الباب مهند ما 

 هههههه آسٌف يا زوجتي من شدة الفرح نسيت تفضال بالدخول-

  صعدنا درجات المنزل حتى وصلنا للشقة التي يقطن فيها ذاك الشاب

ناك بوفيه من في غرفة الضيوف وه استقبلتنا زوجته بفرح وهناء ، جلسنا

 اب وفي وسطه كيكة مكتوب عليها الطعام والشر

 أبا المنذر"  "أنرت

 ثم أخذ يعرفنا على بعض ترنم المدير وبدت السعادة واضحة على محياه 

مبدع للغاية وأنا متفائٌل به حيث ،  مهند أعرفك بالشقي يزن طفٌل طموح-

 أنني أرى مستقبله الباهر بعيني هاتين 

 رك لتفخر به ، سررت بمعرفتك يا بطل أمد هللا بعم -



ويدرس مواد البالغة العربية ، بمهند إنه محاضر جامعي يزن  أعرفك -

 حصل على الماجستير في علم البديع في تونس ...

 سررت بمعرفتك -

 هذه زوجتي أم سعيد-

 يحبانه ؟! سعيد!! مماثل السم مديرنا وتيمناً به ألهذه الدرجة 

 ماً ساخناً معلمي؟؟حسناً، أال تأخذ حما-

 يستحسن ذلك ، أشكرك -

 وأنا سأجلس مع يزن ريثما تنهي حمامك -

 حسناً -

 .ذهب هو ليستحم وتركني مع قصة جديدة ..

 أتعلم يا يزن يبدو أنك تحب المدير ولكنك   تكتم ذلك -

 كيف تعرفت عليه؟؟-

  كان مدرسي في الجامعة  -

 التدريس في الجامعة أعلى ؟!! حقاً ؟؟ ولماذا أصبح مديراً مع أن درجة-

ألنه أحب أن يربي جيالً واعداً صاعداَ من الصغر ، فالتعليم بالصغر يا 

 .عزيزي كالنقش على الحجر..

سأخبرك بقصتي كاملة ، زوجتي والدتها متوفاة وزوجة أبيها تعذبهم وال 

ترحمهم مطلقاً ، تحرض أباهم على أبنائه ، هم جيراننا وكنت أحب سماح 

ي فأتزوجها ، جاء لسماح عريس ي أكتم حبي ، إلى أن أقف على قدمولكن

فزوجوها إياه مرغمة لتهرب من عذاب أبيها من طرف زوجة أبيها ،

لم يكن زوجاً إنما كان وحشاً ال يرحم ، يحضر أصدقاء السوء في ،وزوجته 

والمخدرات سوياً ، منعها من التواصل  " التريمال ليتناولو "منتصف الليل 

 في لتحتمي أهلهابالهم في بيته ،خرجت من نيران أهلها أو حتى استقمع 

 لتكتشف متأخراً أنها جنة الدجال جنة زوجها فإذا بالجنة تنقلب نيراناً حارقة

ت منه  ولد وبنت ، وعندما اشتدت عليها الخطوب وسقاها مر العلقم أنجب ،

لت بيت أبيها قررت أن تعود لبيت أبيها هربت ومعها أطفالها ، وما إن وص

، أخذ أبوها حفيديه ليرجعهما ألبيهما طلبت منه الطالق حدث الحدث الجللو

، بحجة أنه لن يتمكن من اإلنفاق عليها وأبناءها ، عاشت أم سعيد في معاناة 

ترفا بي إن كبيرة إلى أن رغبت أنا بالزواج منها فمنعني أبواي وقررا أال يع

فأنا أحب سماح  تسع شعوري ، فعلت ذلك، غضبت أو حتى كلمة غضب ال

عمتي على  ها زوجتي ،أما والداي فكانا يرغبان بتزويجي من ابنةوأرى في

اعتبار أنها موظفة وعزباء لم تتزوج من قبل خالف سماح المطلقة التي لم 

 تكمل دراستها بعد فقد تزوجت بعد أن أنهت الثانوية العامة مباشرة



كعادتي خرجت للجامعة ،  قررت أن أقدم على أمر فظيع آنذاك و

 المحاضرة األولى كانت مع الدكتور أبو المنذر 

 دخل المدير القاعة وبعد أن رحب بنا قال :

" محاضرتي يا أبنائي خارج نطاق المنهاج ،  وهي بعنوان "االنتحار" 

 كثيراً من العنوان ...صدمت 

 ثم أتبع قوله :

حقق األمر تراه يقدم على " البعض يا أبنائي يرغب بشيء ملح فإذا ما لم يت

نيران جهنم ، متناسياً قول هللا "ولسوف مر حرام هارباً من الدنيا لتستقبله أ

يعطيك ربك فترضى" لو أنه وثق بربه حق ثقة وتوكل عليه وآمن بهذه 

 ...  ر أن يقدم على شيء شنيع كهذا اآلية لما قر

، مشكلة  االنتحار تهرب وليس حل لمشكلة بل مشكلة آخروية ودنيوية

 عقابها داااائم !!" 

ثم حدثنا عن الغرب وكيف أنهم يلتجئون لالنتحار لغياب الوازع الديني 

عندهم ، لذا يجب أن نتميز عنهم بحكمتنا ال عشوائيتنا وهروبنا من 

 المواجهة والواقع .... 

 ثم تابع األستاذ مهند قوله : 

ت المحاضرة أتعلم يا يزن أخذت أبكي لحظتها ، وعندما انتهى وق-

 ناداني الدكتور وقال لي :

 "لقد وقعت هذه منك " -

وقعت مني بحمد هللا الرحيم علم يا يزن ما هي إنها حبات حبوب قاتلة أت

 ا من قذف هللا الرحمة في قلبهليلتقطه

 أكنت ... !  -

  نعم االنتحار ، بكيت يومها كثيراً فقال :  -

 "هدئ من روعك ما بك؟"

فدهشت من زيارته ذا به عصر يومها  يزورنا فإبحت له بكل شيء ،   

أراد أن يجلس هو ووالدي وحدهما ، وبعد جلسة استمرت لثالث ساعات 

، خرج مبتسماً وكذلك والدي والكل منهم يبارك لي ، ذهب هو وأهلي 

 ليخطبوا لي في اليوم التالي ، نعم استطاع أن يقنع والدي بما أرغب ، 

ضيتها ليجعل أبناءها يسكنون عندنا تدخل في قوبعد زواجي من سماح 

هنا في بيتنا وأمرني بأن أعاملهم كأبنائي إنهم سليمان وسلمى هما اآلن 

في زيارة لبيت جدهما وسيعودان بصحبة خالهما بعد أذان العشاء إن 

 شاء هللا ....



تحول حلمنا أنا وسماح إلى حقيقة عيد ليحمد هللا الذي سخر لنا الدكتور سن

من يؤمن بهذه اآلية "ولسوف يعطيك ربك فترضى" سيجد  أتعلم يا يزن

سمه هللا لنا ليزيد  في الكون جميالً مبتهجاً له ولكن علينا أن نرضى بما ق

  أما اآلن فقد حان دورك لتستحم ...عطائه 

اوية قد اتخذت دخلت الحمام ألستحم ، بل ألنظف نفسي من أفكار سود

أمين  سليمان وسلمى ويبلغان من بل التوثم خرجت ألستقداخلي عشاً لها 

سنوات لعبنا معاً حتى جاء موعد نومنا جهز المدير فراشه  تسع  العمر

ن مثله ، يساعد الناس بال مقابل ليتني أكو وأنا أنظر إليه نظرة إعجاب 

 إنسان شهم للغاية ... 

 ها يا يزن ، ماذا تعلمت اليوم ؟؟-

 أنا ...  -

  ما بك تتحدث وأنت محرج خجل ؟؟-

 ال .. لم .. -

 ما هذه الكلمات المتلعثمة يا فتى أخبرني ماذا تعلمت اليوم -

 "ولسوف يعطيك ربك فترضى " -

، لقد قرر مهند ممتاز رائع جداً ، أريد أن أخلد إلى النوم لنستيقظ باكراً -

عنه مطلقاً وقال أنها مفاجأة  حبنا إلى مكاٍن جميل لم يصرحطأن يص

 تصبح على خيٍر يا يزن 

 وأنت من أهل الخير-

- ً  صحيح أنت تتطور سريعا

 شكراً لك -

 عندما تلعثمت في الحديث ، كان سبب ارتباكي هو ...

كلمة" أحبك كثيراً" كنت أود أن أصرح له عن مشاعري تجاهه اآلن 

لم أستطع النوم وقتها ، منعني ، سحقاً لسخفي وغبائي ...  ولكن كبريائي

 وم كعادتي ، وأنظم خواطري :فخرجت إلى الشرفة ألتمعن النج

 وفي اليوم التالي : 

 ها هو إنه هنا في الشرفة نائم  -

 الحمد هلل ، الحمد هلل  -

 نت بخير ؟؟يزن بني أ-

  اك ؟ماذا هن-

 استيقظت فلم أجدك في الغرفة -

 ليك كثيراً لقد قلق األستاذ سعيد ع-

 



 

 خيري؟!ثقلت عليك بشجعلك تنام في الشرفة ودون غطاء هل أما الذي -

كال ليس األمر كذلك مطلقاً ، إنما أردت تأمل النجوم فغفوت دون أن   -

 أشعر بنفسي 

 الحمد هلل انك بخير بني -

  أال تصاب بالزكام يا مشاكس  سماح أسأل هللامهند :  

 ثم نادى زوجته وطلب منها أن تجهز كل شيء للرحلة 

 حبنا يا مهندطإلى أين ستص-

 .إنها مفاجأة .. -

ا وركبنا سيارته طوال الوقت وأنا شارد الذهن أحاول ا أنفسنجهزن

 استيعاب ما تعلمته في رحلتي إلى أن وصلنا 

  تاتاً أن تحضرني إلى البحر لم أتوقع ب هههه-

، أعلم أنك تعشق البحر لذا قررت أن نتناول طعام الغذاء والعشاء هنا -

 ويزن ، وال تخف أحضرنا ألبسة بديلة لكي تسبح كما تشاء أنت 

 إذن هيا لنستمتع بوقتنا  -

حملني المدير على رقبته ، وصرخت به أن ينزلني  لقد سبحت يومها 

 فأخذ يضحك ويضحك علي ثم أنزلني وقال :

 نظر لتلك الصخرة ؟؟؟ صامدة رغم أن ضربات الموج عالية وقوية ، ا

 قوية مهما اشتدت المصاعب بني ، ركبنا أنا وهو كذلك هي إرادتنا صلبة

 بالقارب  فقال لي : 

حياتنا سفينة إما أن نسيرها بالطريق الصحيح فنرسو على بر األمان   -

 والسعادة وإما أن نسيرها في طريق المطبات فتتحطم ونهلك ....

نحن قادة سفينة الحياة ، ليست هي من تحركنا إنما نحن من نحركها كما 

 نشاء نديرها بالطريقة التي تالئمنا ...

أرضاً وهو يحاول  ا الكرة ، ضحكت يومها لوقوع األستاذ مهندلعبنا جميعن

ً و التقاط الكرة  مضى اليوم دون أن نشعر ، عدنا للشقة ، أخذنا حماماً ساخنا

والترفيهي  لنكمل مشوارنا التعليمي ...غادرنا  التالي  ثم نمنا وفي اليوم

 أيضاً ...

 

***** 

 

 



فالحين ولعزيمتهم الجبارة نظر لهؤالء الها موسم الزيتون يا بني ، ا-

 رغم أن سنهم كبير إال أن إرادتهم في صباها ...

 .نزل فقد وصلنا ..هيا ا

 

 **المحطة الرابعة **                   

 عمل لتعيش**** ا                   

سنقضي هنا ثالث لياٍل  ، في هاتين  األرضين  الكبيرتين، سنتعلم  -

أما منه  و كيف نخلل جزًء آخر  زيتون ، نعصر جزءً كيف نقطف ال

األرض الثانية فسنتعلم كيف نستخرج القمح ونطحنه ليصبح دقيقاً 

،واعلم يا عزيزي أن طعامنا قد نفذ ، لذا يجب أن نعمل هنا لنأكل 

 ..ونأخذ زادنا من هذا المكان ، ثم نكمل المسير 

 ؟ أتمازحني ؟ماذا ؟؟ أيجب أن أعمل آلكل  -

 تم ؟؟ألم تكن تعمل في المي -

ن أو غسل الصحون أو كنا ولكن أعمالنا كانت غسيل في بعض األحيا -

 وليس حصاد وطحن وتخليل ...ما شابه 

 ألنك ستتعلم هنا أشياء جديدة  إذن جميل-

رجال ، ومن بين ال ة ة ، وفجأمضينا لنرد السالم على عمال المنطق

، لمسني وقال : أهالً بك في يخرج عجوٌز طاعن في السن وضرير 

  .عملك الجديد لمدة ثالثة أيام يا يزن ..

 أخبرك المدير بقدومي بهذه السرعة ؟  -

حدثني سعيد عنك وقال أنه سيحضرك معه ، لتكون رفيق دربي  نعم  -

 في العمل يا عزيزي هههههه 

 وما المضحك في األمر -

 أشك في قدرتك على العمل -

ت الناس قبل أن قدرا شك في قدرتي !! ومن أنت لتشكك فيماذا ؟؟ ت-

 تتعرف عليهم ؟؟

 تغضب بسرعة ؟؟!!أنا الحاج محمود ، ههه لماذا -

ريد أن أرحل من هنا لن ، أي استقباٍل هذا، أستاذ سعيد أ ال شأن لك-

 أبقى ثانية واحدة ...

 حواٌر صارم جداً ، وما أثاره قول ذاك الحاج:

 ألم أقل لك إنك تثبت رأيي -

 !! أعمى يصدر أحكاماً جزافا  -

                                  



وما إن قلت ذلك القول الذي أعترف أنه نجم عن قلة تهذيب فإذا بالمدير 

 يصرخ في وجهي قائالً 

أن تشتم رجالً كبيراً وتعايره بما  ؟ ؟ أهذا ما تعلمته في رحلتناما هذا -

 ليس له به يد؟؟؟!! 

 مل ولن تأكل وإال ستطرد من الع هيا قبل رأسه واعتذر منها

 ال لو علقتني على حبل المشنقة أرحم من أن أعتذر ألمثال هذا الخرف -

 يزن ، لن تعمل معنا بالتالي لن تأكل ستقضي ثالث ليال دون طعام ... -

 أفضل من االعتذار لشخص أهانني  -

 إذن ستعاقب على فعلك  -

 وكيف؟؟-

 منه ... ال عالقة لي بك منذ اآلن ، ال تحدثني إلى أن تعتذر-

 لن أعتذر ولو على جثتي ... -

كلما تذكرت الموقف زدت رغبة في ضرب نفسي ، ما الذي دفعني لمثل 

تلك األقوال واألفعال؟؟ جلست تحت إحدى األشجار ، والمدير والرجل 

جلسوا جميعاً على سفرة طعام ر بل وجميع العمال يعملون بجد الضري

 شهي مصدره الطبيعة التي كنا فيها ....

كانوا سعداء ووحدي عوقبت ، كنت وحيداً، في شجار حتى مع نفسي 

 فضميري يؤنبني تخيلته أمامي يقول : أال تخجل مما فعلت؟؟

 وأنا أجيبه : هو من أهانني 

فإذا بصوت داخلي يقول : يبقى أكبر منك وإن عملت معه ستأكل وتأخذ 

 ....أجراً 

ل أن يخرجك من ثم أال يوجد في فؤادك حنين وحب لذاك الذي يحاو

اد منك كل ما طالحزن الذي أنت فيه ، وينقذك من بحر الظالم ؟؟ ويص

 هو إيجابي لينظفه فيزداد بريقه ولمعانه؟؟!!

 آه لست أدري ماذا أفعل ؟؟ -

 هذه األثناء تذكرت أسامة صوت معدتي أخذ يعلو من الجوع  في

العادة في تغطى الكون بغطاء الليل ، وبقيت أنا تحت شجرة الظل ، و

وم فقد تركني في العراء ليعلم ماذا تعلمت ، أما الييناديني المدير للنوم 

 أين كان يخفي هذه القسوة ؟ 

... ازداد جوعي فقررت أن أصعد شجرة الجميز ألتناول بعض الطعام 

 تناولت حباتها ،نزلت بصعوبة 

ً  فإذا بصوت كلب وضربته بها فهجم  ينبح جارياً باتجاهي ،أمسكت عصا

ي ، بقيت أضربه دون أن يذهب ، استيقظ  الجميع على صوت نباح عل



 ويبعد الكلب بها ، ثم جاء نحوي  فإذا باألستاذ يحمل عصى قوية‘ الكلب 

 :  قائالً 

 ِلَم لم تطلب النجدة ؟؟-

 صمت ولم أجبه ... 

 تركونا وحدنا فإذا بضحكة هزت المكان  إنه الحاج محمود ... قال لهم ا

 ثم جلس وقال :

خر جرأتك للحق وشجاعتك أنت شجاع ، وجريء ولكن لو تسأتعلم -

تكوين حياتك ...سيكون خيراً لك وب  في سبيل تحقيق ذاتك وللعمل الدء

يقولون عني حكيم ويسألونني من أين لك ذلك ، فأجيبهم من كثرة إنهم 

 مالحظاتي في هذه الحياة وأنا الحظت فيك إصراراً مخفياً ، 

من الوهلة األولى ولكني أردت أن أعلمك كيف صدقني إني أحببتك 

 ب األمر ذلك تترك كبرياءك وغرورك عندما يتطل

يزن ، رأيت من هذا الزمان ما هو كفيل بأن يجعلني اآلن في عداد 

 الموتى ولكن الثقة باهلل والعمل من أجل البقاء تفوق كل الصعوبات ...

، ازداد طمع أبنائي  توفيت زوجتي قبل أعوام ، بقيت وحيداً ، في بيتي 

الخمسة بهذا البيت فأرادوا أخذه وطردي منه ، فألحقوني بدار المسنين 

حفظت القرآن وتعلمت األحكام وبعد ذلك دخلت في مسابقة ترتيل وهناك 

على مستوى الوطن وحزت على المركز األول حتى أن الفضائيات في 

ائزة مبلغ ضخم من ... وكانت الج ل والخارج قاموا بعقد لقاءات معيالداخ

 المال مكني من شراء هاتين األرضين وذاك البيت الجميل أتراه وكذلك

ألنني قبل كل عملي في إعطاء دورات القرآن يمأل علي حياتي بحمد هللا 

أعلم كتاب هللا ، وهللا منحني بشارة من عنده واضحة في حديث شيء 

 ن وعلمه"رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" خيركم من تعلم القرآ

 وأما الشيء اآلخر أنني إن لم أعمل فلن أبقى ...

 

 لي من أحمق ، لم أدرك من شتمت !! أستحق الموت ، سحقاً لي ،  يا

 أنا .... أعتذر منك على تصرفي  عماه ...-

 ال عليك المهم أن تعلم م أخطائنا  -

 أما اآلن هيا بنا للداخل لننام 

 

  ر أمام الجميع في اليوم التالي اعتذرت له وللمدي

  

 



                     

** 

،  يوماً متعباً ورائعاً في ذات اللحظة قضينا النهار  أخذنا نعمل طوال

 جاء موعد النوم وكالعادة سألني المدير ماذا تعلمت اليوم؟؟ 

 عمل  لتعيش فأجبته : ا

 ير أن تستهينوإياك بالغ

 وامض في الدرب المستقيم 

 كن لك حبيب علم أن من يعاتبك يوا

 أحسنت بني  -

*** 

م على معه أعماالً رائعة ، فقد عملنا في هذا اليو نهاٌر جديد ، يحمل

وبعض وطحن القمح وعملنا منه دقيقاً لنأكل عصر الزيتون ، وتخليله 

المأكوالت البسيطة ...وأثناء العمل إذا بطير يسقط على األرض ، 

ول الطيران من بين يدي وما فـأخذته ألرى ما به ولم أعلم لماذا ال يحا

 إن وضعته بيد الحاج محمود حتى جزم بأنه مصاب وعالجه ... 

هذه المرة حيث أن معناه أن اليوم انتهى وفي  ضيف ثقيالً الغروب جاء 

الغد سنحزم أمتعتنا للمغادرة ، وهللا أعلم إن كنت سأرى الحاج محمود 

 مجدداً أم ال ...

 وعلى فراش النوم : 

ل سأعطيك اإلجابة ، تعلمت أن الطيب طيب في كل شيء مع قبل السؤا-

 اإلنسان والحيوان وحتى النبات ....

 ه لقد حفظت الدرس أيها الذكي ههه -

 شكراً لك  -

 على ماذا ؟؟-

 اسمح لي أن أحتفظ باإلجابة هذه المرة  -

 ت ...حسناً لك ما أرد -

أستمتع وأنا  قد كنتجاء يوم األحد سريعاً لم أكن أرغب بمجيئه مطلقاً ، ف

ودوران برد قارص سرنا بالسيارة ، كنت أشعر بآكل من عرق جبيني 

 أنظر إلى المدير فإذا بي يغشى علي .... كبير ، أخذتفي رأسي 

وفور استيقاظي رأيت نفسي في مكاٍن غريب ، روضة فيها غرفة !! 

وبجواري المدير يمسك يدي وعلى جبيني كمادات باردة ، على يساري 

 ب أسود البشرة ...شا

 تساءلت أين أنا وكيف وصلت إلى هنا ؟؟؟



 ليصنع حساءثم ذهب حمداً هلل ، أشكره على سالمتك فإذا بالمدير يقول 

 وترك الشاب ذا البشرة السوداء   عندي...

 

 **أبي الحنون **                    

 

 أبوك شخٌص رائٌع يا فتى ...-

 ما الذي يجعلك تقول ذلك؟!! -

نت في السيارة بلل قميصه بالماء ووضعه عليك لتخف درجة وأ-

حرارتك ، ثم خرج من السيارة ليطلب النجدة فأحضرناك إلى هنا 

واتصل بطبيب خاص ليأتيك، لم يتصل باإلسعافات ألنه يعلم أن هذه 

المنطقة ال يصل لها رجال اإلسعاف أما إن اتصل بطبيب خاصة لو كان 

والناظر لسهره عليك طول الليل إلى أن  صديقه ويعرفه فإنه سيأتي ،

نبك يبكي ويتضرع هلل ويقرأ القرآن ويردد اخفت درجة حرارتك وهو بج

"عفوك ربي أنا السبب، سامحني بني " كل هذا يدلل على شدة حبه لك 

 وتعلقه بك ... 

 أغبطك على هذا األب الحنون 

 أنت أين والدك؟؟-

 ، وها أنا أعمل هنا ناطوراً لهذه توفي ، لقد كان حنوناً جداً رحمه هللا -

الروضة المهجورة حيث أن أهلها في نيويورك اآلن وسيعودون في آذار 

 القادم ...

 وكيف تتقاضى أجرك؟-

 يرسلونه لي عبر البنك ،الحمد هلل -

 ما اسمك ؟؟-

 اسمي سهيل -

 تشرفت بمعرفتك يا سهيل ...-

 وأنا أكثر -

 قعت فيها سهيل أريد أن أصحح معلومة خاطئة و-

 حقاً وما هي؟؟-

 ذاك الرجل الحنون ليس بوالدي -

 ماذا؟؟ !! أهو عمك إذن أم قريبك ؟؟ -

 ال إنه مديري في المدرسة -

 أتمازحني يا أخي !!؟؟-

 أقسم أني ال أمازحك -



 ما شاء هللا إذن فأنت ومديرك أصدقاء؟ -

 تقريباً -

 ونعم الصداقة ، ما شاء هللا -

 تصل المدير بوالديك ليخبرهما عن حالك؟!ولكن ... لماذا لم ي

ال يهم ، دعك من هذا اآلن وأخبرني كيف تقضي نهارك وأنت وحيدٌ  -

 هنا

 بقراءة الكتب المختلفة ... خاصة كتب السياسة أنا شديد الشغف بها  -

 ائع ر -

 سأذهب ألساعد المدير سعيد ... -

** 

 لماذا لم يتصل المدير بوالديك ليخبرهما عن حالك؟!"  "

 ا السؤال .. تباً ، وكيف سيعلمهما وأصالً نحن ال نعرفهم ...هذ

حاولت أن أتناسى يأتي شيء يذكرني فمنك أستجد الصبر  رب ، كلما يا

 يا هللا....

جاء المدير ليخبرني أن اآلن موعد تناول الدواء رفضت ذلك إال أنه 

 .. وأخذ يطعمني ألستعيد قوايسقاني إياه بيديه 

 في روضة المستقبل أربعة أيام  قضينا

وبعد أن استعدت عافيتي ودعنا سهيل وشكرناه على استضافتنا ، 

، وشكرته على األراجيح الجميلة التي سمح لي باللعب عليها أنا والمدير 

 ضي إال أنني فرحت بالمكانوال أنكر أنني برغم مر

 

 

 

 

 **المحطة الخامسة **            

 خلد****إلى جنان ال                   

مضينا نعبر سبيلنا باطمئنان  تام  حتى وصلنا إلى بيت ٍ مهدم ، أخبرني 

ثم في إحدى الحروب  أن قوات االحتالل قصفت هذا البيت فوق ساكنيه 

ج من أهل البيت ادعت أن صاروخها كان خطأً من غير قصد ، لم ين

هو اآلن وحيد يقطن في بيت جده ... عندما  سوى شاب اسمه رامي 

ن "اعرف عدوك اذا المكان بعد قصفه مباشرة وجدت كتاباً بعنوزرت ه

 " قد فتح على آية تقول :

 "من المؤمنين رجاٌل صدقوا ما عاهدوا هللا عليه"



 ووجدت صورة ألحد الشهداء الذين قتلوا على يد العمالء مكتوٌب عليها 

 ا هللا بكم يوم ميعاد""جمعن

 

اجد ، فاألب إمام وابنه الصغير أتعلم لقد كان أهل هذا المنزل أبناء مس

من في  يعتبر أصغر خطيٍب في فلسطين ...وبناته قمة في األخالق وكل

 البيت حفاظ لكتاب هللا 

ك واآلن هم يرتاحون هنا قدموا وقدموا لإلسالم والوطن  رحمهم هللا.. كم

  في جنان الخلد بإذن هللا 

إنها نصرة الوطن ونوها تركوا لنا رسالة عنوانها حملناكم األمانة فص

 الحبيب وجعل راية اإلسالم خفاقة ....

* 

لم أعقب على كالمه فأنا مصدوم مما أسمع ، زاد هذا من حقدي على 

هو  األعداء،فقد كان كل همي في الماضي أني لقيط أما اآلن فهمي أكبر

 علي أن أقاتل األعداء إلعالء الراية ولكن كيف؟؟  أني فلسطيني

 كثر؟؟ وننتقم لهذه العائلة ؟؟ بل وعائالت األوغاد من هؤالء  كيف نستدُ 

أكملنا دربنا في مناطق عدة ورأينا مناطق ال يعلم بحالها سوى هللا ، ثم 

وجدنا خيمة منصوبة بجوار بيت مهدم ، وتقطنها امرأة ، تابعنا دربنا 

حزين ، سلمنا عليها وطلبنا منها أن تحدثنا عن حالها فقالت ، تم قصف 

 هي فقد كانت عند أهلها آنذاك تشهدت كل عائلتها أما منزلها واس

 يزاً فتبقى لهذا الكون وحيداً حقاً من الصعب أن تفقد عز

 

ومضينا حتى وصلنا إلى قصٍر يفترض أن يكون جميالً إال أن األبواب 

والشبابيك المحطمة والفتحات في الجدران والتي نجمت عن رصاص 

دته  رونقه ، ولعل ما يجمل القصور العدو الغاشم بشعت هذا القصر وأفق

بالعادة باحاتها الجميلة وأشجارها الرائعة ، ولكن مع األسف حتى الشجر 

 والحجر لم يسلم من غطرستهم وحسبنا هللا وهو نعم الوكيل ...

 ،  ئجارها  تلننام الليلة في شقة صغيرة قمنا باس تابعنا دربنا

 ر لحظتها كنت غاضباً جداً لما رأيته ، سألني المدي

 ليوم ؟ماذا تعلمت ا-

 

تعلمت أن قضية الوطن تفوق قضيتي ، فوطني حكايته كحكاية يوسف -

"عليه السالم" تركوه إخوته في بئِر الطغاة دون رحمة وذهبوا بجزء منه 

لسطين إنما ليخدعوا العالم بقولهم أكله الذئب ، فهو ذهب ال شيء يسمى ف



فوطننا هو فلسطين وسنحميه بإذن  ه من مخيلتهمإسرائيل وهذا ما سنمحو

هللا وليس خياالً إنما حقيقة سيأتي هذا اليوم الذي لن يبقى في وطننا أي 

 أثر للصهاينة ...

 يوماً ما سيتحول الخيال إلى حقيقة بازغة ...

سينجلي الليل لتبزغ شمس الحرية ... الحرية الحمراء ستفتح حضنها لنا 

... 

 أحسنت بني ...-

فقط جل همي اآلن هو   يهمني  لننام ، حقيقة لم يعد النوموضعنا رأسنا 

المساهمة بأقصى قدراتي من أجل رفعة هذا الوطن ، والسؤال هو ما 

 السبيل لتحقيق ذلك؟؟

 وفجأة ، ودون مقدمات ، تبعثرت كلماتي األثيرة أمامي :

 أنا الذي اصطفاني المولى إالهي  

 ألكون في هاذ األرض من المعمرينا 

 لذي سيفخر بي ديني وأمتي أنا ا

 وسأمأل بعطر الفواح كل الميادينا 

 ما عدت بأخطار الحاقدين أبالي 

 

 فرب الدنا لي في حياتي دوماً معينا 

 سيسجل التاريخ الغراء أني 

 من أمة الهادي طه نبينا 

 على نهج العدنان دوماً أمضي 

 الرائعينا  وكذا صحابته األفذاذ

 الشادي رغبت أن أكون كما الطير 

 أحلق وأطرب بصوتي كل المحبينا 

 هيا هلمي ألعانقك بشدة أهدافي 

 ألريهم ماذا تعني لي نصرة فلسطينا 

 هيا تحققي وانقلبي واقعاً كل أحالمي 

 ألعلم وطني ماذا تعني كلمة العاشقينا 

 انتظرنا لحظة بلحظة أيا زماني 

 فغداً على لوحات الشرف تكتب أسامينا 

 بتلك الخاطرة ..نمت وأنا أتلفظ 

وعلى صوت أذان المسجد المجاور للمكان استيقظنا ، توضأنا لنصلي 

الفجر في المسجد ، وفور انتهائنا جلسنا نتدارس القرآن حتى أشرقت 



الشمس فعدنا إلى البيت وقمنا بعمل الفطور معاً ، تناولناه ثم انطلقنا في 

 جولتنا ،

 

 ة ****المحطة السادس                       

 **صدق هللا فصدقه**                      

د أصدقاء المدير سعيد ، إنهم بيت أبي الحارث ، رجل ملتزم زرنا أح

ثالث شبان وسبع بنات ، ابنه البكر الحارث أستشهد ، لديه عشرة أبناء 

 يقول لنا العم الطيب قصة بطل :

وقالت  " ودعنا وقال أدعوا لي أن ألق وجه ربي شهيداً ، بكت أمه

 :لتتركني في حسرتي بني؟؟!! 

 

 

 

فرد مقبالً يديها : هي أمنيتي فال تحرميني منها ، ألست تحبينني ؟؟ إذن 

أدعو هللا أن يحول هذا الخيال الذي يراودني منذ دخولي ميدان الجهاد 

إلى حقيقة، أماه أال ترغبين أن يشفع لك؟؟؟ أنا باستشهادي سأشفع 

عداه الهناء  نين وسبعين من حور العينسأتزوج اثلسبعين من أهلي و

بكت أمه وقالت ناولك هللا ما تريد ،  -صلى هللا عليه وسلم-برفقة الحبيب

سلم علينا ثم خرج ... كانت أخباره تصلنا أوالً بأول ، ثم انقطعت فجأة 

إلى أن علمنا أنه فجر دبابة بها عشر صهاينة ثم استشهد رحمه هللا تمناها 

 فنالها " 

هلل يا أبا الحارث ، فاهلل أحب لقاء ولدك ، إنها دنيا زائلة الحمد  -

 هناك حيث الراحة واالطمئنان  وسيأتي يوم تجتمعون به

 ن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته صدقت يا أبا المنذر أسأل هللا أ -

 ** 

  ! وإنه ألعظم طموح ورب السماءطموحه الشهادة !! لقاء هللا !

  أجد إجابة ، ركبنا السيارة ائٌر الأما أنا فماذا عن طموحي ، ح

 ما رأيك في هذه الرحلة يا يزن ؟؟-

 إنها مؤلمة -

 حقاً ؟؟-

 نعم -

 ألم تكن متعبة ؟-



بلى ، ولكنها كانت منوعة بين أموٍر دينية ، ووطنية ، وتنموية ... لم -

 أخرج رحلة كهذه في حياتي قط ...

 ولكن قل لي ما هي وجهتنا القادمة ؟؟

  مفاجأة ... -

 ولكن خذ هذا الكتاب واستطلعه ،

تأملت بالعنوان " الشيخ أحمد ياسين "مقعد هز الكيان الصهيوني ، 

أخذت أقرؤه بشغف ، وكيف لمثل هذا الرجل العظيم أن يسطر أمجاد 

أمة بأكملها ، غصت في أعماق الكتاب ، نعم سأكون ما أريد أن أكونه 

ن أن يالزمك كرسي مثل الشيخ أحمد ياسين ... فليس هناك أسوأ م

 متحرك!!! ولكنه وضع بصماته ...

 

طالت الطريق ، ثم وصلنا إلى منطقة شعبية ، نزلنا من السيارة ، كل من 

 في ذاك الحي أخذ يرحب بالمدير ويقولون "حلت البركة" 

  "اشتقنا لصباحك" 

 سألته إلى أين نحن ذاهبون ؟؟

 فأجاب،إلى منزلي ...

 ؟؟ حقاً ؟؟ أهنا تقطن  !!-

 نعم -

 ولكنه حي يبدو من منظره أن سكانه فقراء !!-

 وما العيب في ذلك؟؟-

 العيب أنك مدير !!-

 جميع يا بني ، كلها بالد واسعة تتسع لل من تواضع هلل رفعه-

 معك حق -

 تفضل بالدخول -

 شكراً ، ولكن هل لي بسؤال من فضلك؟؟-

 نعم تفضل -

 متى سأرجع إلى الميتم ؟؟-

 لم تنته رحلتنا تمهل قليالً ، -

 مت موضوٌع هام أريد أن أصارحك فيه فقد ث

 خيراً إن شاء هللا  -

وفي الغد أخبرك   احة ، أوالً دعنا نأخذ قسطاً من الرء هللاإن شا -

 بالموضوع ...



أأنتظر للغد؟؟ أنا ال أجيد فن التحمل ففضولي سيقتلني أرجوك حدثني  -

 به اآلن 

 ألم تتعلم الصبر في رحلتنا يا ولد؟؟ -

 بلى  -

 حسناً لك ما أردت ..

 

 

 ** الحمد هلل على كل شيء**          

في شرفة البيت فإذا برجل على كرسيٍ متحرك ينظر إلي من  جلست 

 بي المنذر ؟؟ف أالشقة المقابلة ويبتسم لي ، ثم قال : أأنت من معار

 فأجبته أني أحد طالبه 

ن حكايته مؤلمة ثم دخلت الشقة وسألت المدير عن هذا الرجل فأجابني أ

وفي يوم من األيام ،  أخبرني أنه كان معلماً في إحدى المدارس جداً ،

وهو عائد من مدرسته ، كان هناك شجار بين عائلتين ، تتراشقا 

بالرصاص ، فإذا برصاصة طائشة تشق طريقها لتحط في جسد هذا 

 ي المسكين ... قيل أن حياته معجزة ولكنه عاش ، عاش برفقة هذا الكرس

لديه من األبناء ثالثة أوالد وفتاة جميلة ، تمأل البيت بضحكاتها ، وبعد 

عام من إصابته ، وفي إحدى األيام ، كان يالعب ابنته الصغيرة في 

الشرفة ، فإذا بها تركب حافة الشرفة ، صرخ بها لكي ال تقع نادى أهل 

 ً أن خارجه ، حاول أن ينقذها إال  البيت ولكن مع األسف كانوا جميعا

وضعه ال يسمح حتى وقع هو على األرض ليأتيها زحفاً ولكن ، مع 

 األسف كان األوان قد فات ، سقطت الفتاة وانتقلت روحها إلى بارئها ....

 

ومع ذلك ال تسمع منه إال كلمة "الحمد هلل " أو آية "إنما يوفى الصابرون 

 أجرهم بغير حساب " 

 آبه لماضيه األليم ...تراه يكافح ويعمل في الوزارة اآلن ،غير 

يا لها من قصة ، أتعلم معلمي من رضي بقضاء هللا فحمده على كل -

 خرة ...شيء عاش جنتي الدنيا واآل

 

صلى هللا عليه [مؤكد يا عزيزي ، فهذا ما علمنا إياه الحبيب المصطفى -

عندما قال : "عجباً ألمر المؤمن فإن أمره كله له خير ، إن  ]وسلم

كر فكان خيراً له ،وإن أصابته ضراء صبر وكان خيراً أصابته سراء ش

 له"



تعال معي إلى المطبخ ، لنقوم بعمل طعاٍم يسد جوعنا فنحن لم نأكل شيئاً 

 منذ الصباح ...

 

 

 

ن كان متزوج أو ما دخلت المطبخ معه ، فوجدته مرتباً وجميالً ، سألته إ

هنا قادر على  ال ، فدهشت أكثر ، كون رجٍل يقطن وحيداً شابه ، فأجاب 

سنا نأكل ، ثم لنجان ، ج، والباذأموره بنفسه ، قمنا بقلي البطاطس تدبير 

 معاً ،  نظفنا األطباق

رغب بأن يريني الحمام األبيض والعصافير ، كذلك السالحف واألرانب 

روع التي يربيها ، صعدنا إلى َسطح المنزل ، يا له من سطح جميل ، مز

صغيرة وبعض حبات الطماطم ،  طاطسفيه نعناع ، وبقدونس ، وب

وكذلك زهور عطرية جميلة ، أراني حيواناته التي يعتني بها ، سطح 

 غريب في منطقة شعبية !!! 

 أطعمت السالحف خياراً ، والحمام حبوب والمدير أطعم األرانب ...

رفة العلم حسب مسماه ، دخلنا تلك نزلنا ، ارتأى المدير لو يريني غ

تبة كبيرة جداً تستقبلنا ، بفحواها من كتب منوعة ، الغرفة فإذا بمك

 سياسية ، جغرافية ، دينية ، تنموية ، ثقافية ... إلى آخره ...

 وبجانبها مكتب عليه حصالة !! 

 سألته عن سر وجود الحصالة ؟؟ 

 حتى إذا ما مر يوم وأنا لم أقرأ أضع بضع نقود فيها -فأجاب 

 ها ؟؟!! وأين ستنفق تلك النقود بعد تجميع-

 يتمكم إلى م-

 هل لي بسؤال ؟؟-

 تفضل -

 ولكن أتعدني أن تجيب عليه؟؟!!-

 ال أستطيع أن أعد دون أن أعرف ما السؤال !-

 منذ متى وأنت تعرف ميتمنا ؟؟! -

 غداً سأخبرك -

 اآلن أرجوك -

 تعلم الصبر يا فتى ....-

 الفراش للنوم .. اآلن هيا بنا نجهز 

 ير ؟؟أتنام على فراٍش أم سر-



 عندي سريٌر داخل غرفة النوم ، تعال ألريك إياه ... يتسع لواحد فقط، -

 حسناً ، نم أنت عليه وسأنام أنا هنا على األرض ...-

 ال سننام سوياً على األرض -

 لماذا؟ ربما يرتاح بالنوم األرضي أكثر مع أنه عجوز!!

 ** 

                            

 

 صدمتي التي لم أتوقع****                    

 

 

جاء اليوم التالي بطيئاً ، كم كنت أنتظره بفارغ الصبر ، كما العطش في 

صحراء القحط يتلهف لكوب ماء ، فهذا يوم كشف ذاك الموضوع المهم 

الذي سيحدثني به المدير ، على صوت األذان استيقظنا ، للمسجد خرجنا 

 ، 

 حر ..والمدير مشغول البال في عالم السرحان يب

لسان حاله يقول كيف سأوصل ذاك الموضوع ليزن ، ولكن يجب أن 

ونحن نسير ، ما مزق هذا الهدوء صوت  ته هذا ما استشعر يعلم ... 

 أغاريد العصافير ، حيث عقب المدير عليه قائالً :

 بأيام طفولتي ... جميلة هي هذه الطيور ، تذكرني " -

، كنا نتمنى لو يفهمها  جلدتنا  سيقى ال يفهمها سوى أبناءكنا نغرد بمو

العالم الخارجي عله يبني أعشاشاً لنا ، تكون رمز الدفء والحنان فتأخذ 

بيدنا إلى جناٍن لطالما حلمنا بارتيادها ، ولكن مع األسف جاء هذا األمر 

متأخراً ، نحمد هللا على كل شيء ، أعلن العصفور الصغير ثورته على 

منحه هللا جناحين ليحلق بهما ، أن يرضى  واقعه المرير ، فكيف لكائنٍ 

 يستخدمهما في الطيران !!!   المشي فقط على قدميه دون أن

س ، لنحلق واثقين باهلل ثم بأنفسنا ، ووصلنا كسرنا ذلك الحاجز التع

 وسنستمر حتى يأخذ هللا أمانته "....

 كالٌم ينطبق علي ولكن هل يشعر بكل هذا ألجلي أم ماذا ؟!!

ظة السجود الحظت أنه أطال كثيراً ... أجزم أنه كان يدعو  صلينا ولح

 في السجود؟هللا كثيراً ، ولكن السؤال الفضولي الملح ، ماذا طلب من هللا 

 حتى بعد تسليم التشهد ، رفع يديه يتضرع ويدمع ، خرجنا من المسجد ، 

 ن طريق آخر ، حتى وقفنا أمام بضع شجرات نخيل غير طريقه لنذهب م



   فقال إلى حقيقة البد منها إلى أين نحن ذاهبون ؟؟  سألته

  

 ماذا تعني بالحقيقة التي البد منها ؟ -

هم أال نقع فهناك من مر بتجربتك هذه ليس أحياناً نعاني نتألم ،ولكن األ-

، إنما ليحول الحزن إلى ليحبط فيجد نفسه في حاوية األغالل دون حركة 

ل ليصل إلى القمم ناقشاً تجربته على سلم وأدراج من المعنويات والتفاؤ

 الغيم لتمطر عطاء مستمر ... 

 بني من يقف اآلن أمامك هو لقيط ...

 ال تخدعني لتعازي  ألمي!! ماذا ؟؟ ال ال ال ،-

وجدت أنا وأختي التوأم في سرير واحد ،على باب مسجد السالم ، أعلمت -

 ِلَم أرتاد هذا المسجد بكثرة ؟؟؟

 التوأم ؟؟؟ أتعلم من هي أختي 

 يتمها ، سلمية هي أختي يا يزن إنها مديرتك التي ترعرعت في م

 أرجوك يكفي كذباً  ال أصدق ما تقول أتمازحني أم ماذا ،-

أقسم وربي أني أقول الصدق ... أتعلم من وجدك ملقًى في ذاك الزقاق -

 وتولى إرسال الهدايا في أيام ميالدك لك؟؟ إنه أنا بني 

 جلبني إلى هذا الميتم ؟؟ حقاً أنا ال أفهم شيئاً !! أنت؟؟ أنت الذي-

 أعرني تركيزك وانتباهك آلخر لحظة ، -

 

 

وبعد إيجادنا ربينا ففي ميتمك هذا ، عشنا أياماً أليمة ، نعامل بشفقة ، يأتي 

السياح من كل حدب وصوب ليروا هذا المشهد ، لقطاء الميتم ، كم لقاء 

نت س بيدنا حيلة فنحن إن رفضنا كاصحفي أجري معنا رغماً عنا ، لي

أو من اللعب ، أو أن تكون حبيساً في غرفة  النتيجة الحرمان من الطعام 

 ظالم ، كالعالة كنا بل وأكثر صغيرة جداً شديدة ال

، ؟؟؟ أبيعت في زمن  ننساأين تلك الكرامة التي تتحدث عنها حقوق اإل

 طوعٍ منهم غلقت غصباً ليس عن الظلم ذاك ؟؟ وأفواه أطفال أ

 كنت الحضن الدافئ لسلمية ولكن أذكر أنني 

ثلج الحضن الذي يجب أن يحتضنني وذاب في حرارة الحقد ليصبح سيالً 

 تلتقطه أنهار المأساة والبعد

كانت طفلتي المدللة ال تعلم معنى ماما أو حتى بابا ، لم تكن تعلم سوى أن 

 الثمين هو أنا ، وال أحد غيريغاليها 

 



ا كنا في نفس السن ، إال أنني عشت جميع األدوار ليخرج ورغم أنن

 السيناريو كما تراه اآلن ....

 فرعية كاألخ والمعلم والمربي أدواراً رئيسية كاألب واألم ، أدواراً 

 مدفأة الشتاء ، مروحة  الصيف  كنت

 بستان األمل ، مقبرة األلم ،

أللم ، والتحمل ، صمتي هذا بالنسبة لسلمية ، أما أنا فقد اعتدت على كتم ا

 الشرارة لتنفجر مخرجة بريقها  طفولة رعد ، انتظرت

 بعد هللا ، كاتم سري ؟؟  أتعلم من كان المستمع لي

 إنها أوراقي ، مداد أقالمي 

، آنذاك كان الميتم ال يكاد يتسع لنا نظراً لجهل الناس وتخلف غياب  

ن لدينا راديو قديم ، اثني عشر طفالً ، كاالضمير ، في الغرفة الواحدة 

قليلة للغاية ، ولكنها تنطق بالعربية الفصحى ، هذا ما  يحوي بضع إذاعات 

األلفاظ ،  زاد المخزون البالغي لدي ، ومنحني دون مقابل ثروة ضخمة من

 المعاني والتراكيب 

 

 

سي كمن يمتلك أموال الدنيا إال أنه يحرم نفسه وأهله احتفظت به لنفولكني 

 ، الذي جعل البركان ينفجر ، ليلفظإلى أن جاء هذا اليوم منها ،  والمحتاجين

ما في جوفه من نيران وأحجار لتصل للعالم ، فتنقل له األلم ليقف معنا ، بل 

 معي في منع حلول كارثة بالنسبة لي ولسلمية،

حيث أنه في إحدى األيام ، جاءت امرأة مع زوجها تريد تبني طفلة ذات 

تأخذها معها إلى مصر ، امرأة عقيم ال تنجب وتحتاج عمر عشر سنوات ، ل

لعمر عشر سنوات والشرط أن تكون طفلة ، لكي تساعدها في أعمال البيت 

، وقع االختيار على سلمية ، متناسين أن لها أخاً توأم ، هي جزء من روحه 

، وقفت أصرخ أال تأخذوها وإال سأقتل نفسي ، صدف أن هناك قناة عربية 

صحفيين من القطاع زارونا ، اتفقت مع سالمة أني سأقف على دولية لها 

سطح الميتم وأنت قم بإفزاع األطفال وكل من في الميتم أن سعيد سينتحر ، 

والسبب قسوة اإلدارة التي تريد أن تفرق األخت عن أخيها ، وبالفعل ، طبق 

خرج مدير الميتم وبصحبة سالمة قولي فهو معجٌب بي  ويحبني ، 

والجميع تجمهروا ، استغلت الصحافة ذلك فأخت تصور المشهد  الصحفيين

 ، كنت قد سرقت مكبر الصوت من المخزن بنفسي وركبته على السطح ، 

 ثم ناديت بكلماتي التي غيرت بعد  ذلك مجرى حياتي 

 



 قلت :

"رضيت الزهرة الجورية أن تحاط باألشواك ، تحدت ذلك لتخرج عبيرها 

جها ، افتقرت ألبسط حقوقها لكنها صبرت ، الفواح ، رغم أنف من يزع

ُهمشت لكنها تناست وتحملت ، حرمت من االختالط بأبناء بستانها ، دمعت 

،بكت ، تألمت لكنها في النهاية قبلت ، رضيت ، أما أن تؤخذ أختها منها 

؟؟؟ فلكأنكم أزلتم زهرتنا من جذورها فحرمتموها الغذاء الداعم لها !! وهذا 

 داً ...ما لم ترضه أب

 

 غيِر قرارك لست بالعقاب أبالي 

 إن كنت على الحق فاعلم قراري 

 سلمية شرابي وطعامي 

 أختي دوائي لحظات دائي 

 ي مائي فيها لحظات ظمئأجد 

 حين أتوه في صحراء القحط أجدها دليلي 

 عشقها يجري في خالياي وشراييني 

 ؟؟؟ يا سادة يا كرام ، ماذا يجني الجسد من دون روحٍ تحركه

 ليتكم حياً دفنتموني 

 قبل أن تسمعوني

 خبر إبعاد أختي عني 

 سأتحدث وليسمع العالم الخرس صوتي 

 إن كنتم صماً أسأل هللا أن يشفيكم 

 وإن كنتم عمياً أسأل هللا أن يبصركم 

 فأنتم عن قضيتنا نائمون 

 ونحن هنا نعاني ، كل يوم يغرس في أجسادنا ألف سكين 

يلة نبكي ، نتألم !! أنحن على هذا الوطن المغشي عالة وليتكم تعلمون كم ل

 ؟؟

 أم نحن لهذا المجتمع الكئيب ضالة ؟؟

 أال ترحمون ؟

 حسبنا هللا وأنت نعم الوكيل "

 ثم أشرت إلى المدير وقلت مترجالً:

ي جعل عائلة منير تتبناها ع ساعة لتتنازل فيه عن قرارك  ف" معك رب

أختي أتعلم أختي التي لن أفرط فيها  والرحيل بها دوني إلى مصر فهذه

مطلقاً ، وإن لم تفعل فإني ورب الكعبة سأرمي بنفسي من هنا ، ليقول 



، لذا أنقذ نفسك الجميع طفل من ميتمك انتحر دليل على سوء المعاملة 

وميتمك بتخليك عن هذا القرار وإال ستكون العواقب والمحاسبات المتدفقة 

 عليك وخيمة "

 

 

 

 

 فير األطفال ، وبكاء المربيات ، وتصفيق الزوار ، ضج صوت تص

رفع  المدير ، رأيته يصغر شيئاً فشيئاً أمام نظرات الصحفيين  ومن بينهم

 المدير سبابته وقال : 

بعادها عنك ، ي سأرفض قصة تبني سلمية لوحدها وإأقسم باهلل العظيم أن

 وهذا وعد مني ...

ي كالطائر الذي يبكي محناً فنزلت من على السطح ، فإذا بسلمية تجر

لحضن أمه ، وركض معها الصحفيون والمذيعون الذين رغبوا إجراء لقاء 

 صحفي معي ، 

 حجري دموعي متدفقة كاألنهار دون ضفاف ، مخرجت من 

ضممتها بين يدي ، ليقبلها فؤادي الذي كان سيتوقف نبضه لو رحلت عني  

... 

 ترجلت أمام كاميرات كبيرة وكثيفة ، 

 : قلت

 لقيٍط : معاناة

 لست بيتيٍم ولكني 

 لقيٌط 

 من ذا الذي ال يعرفني 

 والدي مكانهما ال أدري 

 ولكني 

 أدري 

 أن في قلبي 

 حكاية 

 بل وألُف ألِف حكاية 

 مبدع أنا 

 رغم األلم 

 ينبت األمل 



 لتزهر فينا 

 أحالم الطفولة 

                 

 

 

 

 لست أبالي 

 بقولكم 

 حجر مأساتي فأنا الذي نطق ال

 وسمعت الصقور والنسور آهاتي 

 أنا من هنا أعرفتموني 

 لقيطٌ 

 ألقت أمواج البالهة بي 

 على شواطئ معاناتي 

 ؟؟أعرفتموني 

 لم تحرموني 

 من أبسط حقوقي 

 لم تحبسوني 

 في ميتمٍ 

 ليس بمكاني 

 بسهام نظراتكم ترموني ؟؟

 ال أريد شفقة منكم 

 ولكن

 وشأني دعوني 

 أنا جرح ٌ 

 نا آآآهٌ أ

 أنا قلٌب 

 مشاعٌر أنا 

 لست جماداً 

 إنما 

 حبي

 بطاريتي

 التي 



 تحركني 

                                          

 

 

 

 

 أأبقى هنا سجين ؟؟ 

 والصراع يراودني من حين إلى حين ؟؟

 وأنتم الفطن منكم من يفوز في السباق 

 فيلتقط لنا الصور لينال بها المكافآت 

 أنني بفعله حزين لم يعلم 

 أنا ال أريد صوركم ، أريد دمجي في عالمي في وطني 

 فلسطين ...

 أخذت مكبرات الصوت تقترب مني ، ولصوص الكالم يسرقونه رغماً عني 

 بأسئلتهم ، فأحدهم قال :كلمة للسادة المستمعين 

فأخبرته أن  خاطرتي التي قلتها ارتجاالً ، أظنها لبت الغرض فمنبعها 

 .فؤادي .

أدخل المدير الصحفيين غرفة االستقبال ، شعرت أنه يحترق من الداخل 

 بسببي ، فهو يرى صراحتي فضيحة له ، كنت أتوقع أن أنال عقاباً قاسياً ، 

صعدت إلى الغرفة ، ومعي سلمية تمسك بيدي وال تكاد تتركها ، طرق 

 الباب أحدهم وقال : أتسمح لي بالدخول 

 أجبته باإليجاب 

م قال : لو قدر أن  تخرج أنت وسلمية إلى مستقبل أفضل من هذا صافحني ث

 بكثير ، هل تقبل ؟؟

 ؟؟ ن بحوزتك مصباح السندباد أتقصد أ ضحكت بصوت مرتفع وقلت له :

 قال لي لست أمازحك فأنا جاد

 نظرت إليه لتخرج كلماتي مجبرة 

 وكيف يا سيدي؟؟

 

 فأجاب :

كالجوهرة الحبيسة في محارتها ، أنت شخصية متكلمة ، وأنا أكره أن تكون 

لذا سأدربك على التقديم والخطابة أكثر لتعمل في اإلذاعة ، هذا يدري عليك 



أمواالً كثيرة ، مما يساعدك على التعلم أنت وأختك في مدارس ممتازة ، 

 ويعينكما على تحمل أعباء الحياة 

 

 

 

ي عمارتي  للمسكن فال تقلق عندي شقة  تالئمكما موجودة ف أما بالنسبة

 حيث أن شقتي تقع مقابل شقتكما فما رأيك ؟؟؟

صدمت لكالمه ، كنت متردداً ، ولكني خفت أن يكون مخادعاً ، أو نصاباً ، 

 لذا قررت أن أفكر ملياً باألمر ...

 جلست أغوص في خياالت كثيرة ،

 ماذا لو وافقت ؟؟ هل ستسعد سلمية ، سنعيش عيشة كريمة؟؟!!

 على مساعدتنا من المؤكد أن هناك مقابل !! ولكن ما الذي يجبره 

 أتراه يخادعني ؟؟

 يا رب ألهمني ...

 يا رب في زمن انعدام األمن ما عدنا نعرف أيهما ليلى من الذئب ؟؟

 أأجالس مدير الميتم فأسأله عن هذا الرجل ؟؟؟ اسمه تيسير عادل !!

 ماذا سيجيب ؟؟

 .من المؤكد أنه سيرحب بالفكرة ولن يصارحني ...

 إذن يجب أن أفكر ملياً ، 

أسبوعٌ بأكمله وأنا منغمٌس في التفكير ، إلى أن وصلت إلى هذه الفكرة ، 

 قرار النهائي ، وسأخبره بذلك ..سأجرب أسبوعين ثم أقرر ال

أخذت رأي سلمية التي رحبت بالموضوع كثيراً، فهي توافقني وتدعمني في 

 كل خطوة أخطوها ، 

 ،ب بدوره بالفكرة صرحت عن هذا األمر ، فرح

دخلنا ، جاءت إلينا زوجته على رحلنا إلى العالم اآلخر إلى مملكتنا الجديدة 

 عجل ترحب وتقبل ، وتردد :

 !!!ه تيسير أصبح لنا أبناء يااااااااااأخيراً يا  -

 ماذا أتبنيتنا ؟؟ -

ال وربي ، إنما نحن ال ننجب ... وحدثت زوجتي عن فكرتي فرحبت بها  -

      ب األطفال ، حتى أنها كانت ترغب أن تسكنكما في شقتنا لكنني ، فهي تح

 تكما هذه الشقة لتكونا أحراراً ذلك لذا منح خفت أال تحبا

 

 



 

 

 

 

 

 حسناً متى سنبدأ تدريباتنا  وعملنا ؟؟ -

 بعد أن نحتفل بكم ... -

 تحتفلون بنا؟؟؟ أتمازحني؟ -

 مطلقاً .... -

  ، هيا اآلن تفضلوا  إلى بيتنا 

دخلنا فإذا به مزين وفيه ما لذ وطاب من الطعام ، وفتحوا لنا األناشيد 

وأدخلونا غرفة مليئة باأللعاب ، الشيء الذي أفرحني فعالً سعادة أختي فقد 

 عال صوت ضحكاتها كما األغاريد بدأت نواجذها ألول مرة و

 ي ، كم أنت جميلة وأنت تضحكين ل روعتك يا أخت يا

متناني كنت ممتناً له ،ولكن اسر  وأخذ يدور بها ويداعبها تيحملها  األستاذ 

قضينا أول ليلة لنا خارج ذاك السجن ، سريٌر مريح خالطه شيء من الريبة 

 ما كنت في الصحراء أرى سراباً لربوطعام لذيذ ، أغطية حريرية 

 كني تألمت إذن فأنا لست بسراب وكان هذا ليس بحقيقي ،قرصت نفسي ول

وعلى خالف كل يوم ، لم تجئ رحي بخوف من المستقبل لك مزج فمع ذ

إلى حضني ألحدثها قصة كالعادة فترتاح وتنام على يدي ، نوماً هنيئاً سلمية 

 غاليتي ...

****** 

 ا عن يوم جديد ، فهيا استعدوا بزغ الفجر ليخبرن

 دق باب الشقة 

 من الطارق -

 في المسجد أم في البيت أنا العم تيسير يا بني ، أتحب أن تصلي الفجر معي -

 وسلمية هل ستبقى وحدها هنا ؟؟؟-

 ل ستصلي مع خالتك الفجر جماعة بالتأكيد ال ب-

 ند أناٍس ال نعرفهم راودني القلق من هذا ، فأنا ال أترك أختي ع

 سأصلي الفجر في البيت -

 

 حسناً ، على راحتك ...-



عد الفطور بنفسي صليت الفجر أنا وسلمية جماعة ، ثم ذهبت إلى المطبخ أل

، فتحت الثالجة فوجدت فيها العديد من المأكوالت ، خجلت من نفسي ثم 

 سألتها : متى ستسدين هذا الدين الذي في رقبتك ؟؟

 أي برنامج إذاعي أو أي شيء آخر علي أن أسارع في العمل في 

 عصفورتي أن تطير من شدة الفرح سعدت غاليتي بالطعام ، كادت 

 قربي منك جنة وبعدي عنك نار  يا من بالهناء والشفاء

 

 أما أنا فخضت في ساحات التفكير ، كيف أجيب عن هذا السؤال : 

 ماذا بعد ؟؟؟ 

طرق باب عشنا الجديد مرة أخرى ، الطارق هو الذي جلبني إلى هذا العالم 

 العجيب ، 

 ً  يود أن نتناول طعام اإلفطار سويا

 ولكننا تناولناه 

 أصر بشدة 

األدب  وهذا بالضبط نقيضوافقت  رغم أنها ستكون وجبة ثانية  في النهاية 

وعلى طاولة السعادة أتذوق ألول مرة في حياتي شعور لكنه هو من أصر ، 

 العيش في أسرة ...وبعد الطعام بدأ الجد ...دار حواٌر بيني وبين الصحفي :

 

سعيد ، ألنني المست فيك حب التميز وعشقه ، وشعرت أنك بحق مبدع -

غاية ، وال يليق بك إال محيط يناسبك ،أشير عليك التعلم أنت وسلمية في لل

مدرسة المبدعين ، إنها قريبة من هنا ، ستعلمك كيفية اإللقاء الجيد  

 وستساعدك على رسم مستقبٍل باهر يليق بعقليتك وفهمك ...

 

 

 ومتى سأذهب إليها ؟؟-

 منذ الغد-

 ؟؟  بها كم عام سأقضي -

 عمل في اإلذاعة إذا كنت جيداً ها ستعامين بعد-

 وبراتب ممتاز ...

 جميل ، ما رأيك يا سلمية هل أنت موافقة ؟؟؟-

 نعم بالتأكيد وأنا معك وهل سأجد لي عمالً أنا أيضاً ؟؟-

 نعم بالتأكيد-

 إذن اتفقنا ...-



 ابتسمت الخالة ، وحضنت سلمية فرحة وقالت :

 عبهم ويداعبوني ، آه يا بنيتي كم حلمت بأن  يحيط بي أطفال أدا

 بمنتهى الصراحة رق فؤادي لها ... 

مر الوقت كعادته وعلى سفرة طعام الغذاء كلنا موجودون إال األستاذ تيسير 

... 

 نه كثيراً ما يتعارض وقت عمله مع وقت طعام الغذاء ...قالت زوجته أ

 يا لها من امرأة مسكينة ، وتقضي جل يومها وحدها ؟؟؟ 

 رفضي النوم معهم في نفس شقته هو ريبي منهم .. سألتني إذا ما كان

فأجبتها كاذبا أن هذا األمر غير صحيح ... شعرت بغصة في حلقي ، نعم أنا 

أكذب عليها فأنا هنا ليس ألراعي مشاعر امرأة وزوجها أحبانا فرغبا أن 

يساعدانا ...سألتها عن رغبتها في سكنها معها في ذات الشقة ، فرحبت 

نظرت إلي سلمية بحال بريء ، كمن  دنا قدر المستطاعوعدت أن تساعو

 يريد أن يطلب طلباً لكنه خجل حرج أعارت مقلتاها قلبي العاشق ...

 وسطرت فيه كلماتها :

أني حرمت من حنان والدي لسنين ، دعني أعيش هذا الحلم ، فأكون بطلة 

 السيناريو ولو لبضع أيام يا أخي ....

ً  خير حافال تخف علي ، فاهلل  يا حبيب الفؤاد  ظا

 أعلم مدى خوفك علي ، لكنك علمتني أال نخاف شيئاً فالقوة الربانية معنا ، 

 نشعر بها .. تحركنا دوماً 

 لطالما عشنا المآزق معاً ، مللناها وملتنا ، إال أننا لم ننكسر يوماً 

 ولم نقع ...حملنا مركب القدر إلى هنا يا أخي 

 ون أبدية إلى هذه السعادة لربما لن تك

 ولكن أرجوك يكفيك تخوفاً ودعنا نعيش اللحظة ولو لمرة !!

 لمرة فقط !!أرجوك ....

 قبل أوانك بكثير بسرعة  هللا يحميك يا أختي ، لقد كبرتِ 

 بطريقة أفضل من قسوة تفكيري  معك حٌق ، صدقيني إنك تفكرين

*** 

استبشر ثم قال كعادته التي علمناها عاد في المساء فرآنا في بيته ، فضحك و

 : 

 ياه أجمل فرحة ، أن أعود من عملي فأجد أطفالي حولي يغردون ... 

 دخل المطبخ مع زوجته 

 أخذ يجهز معها طعام العشاء ، ويحدثها عن عمله ولقاءاته ، ويمازحها ،

 ثم قال لها : أراك أجمل من ذي قبل يا زوجتي ما هي قصتك ؟؟



على  نعم ، فلقد وافق أبناؤنافردت عليه بضحكة ترقص لها المشاعر : 

 العيش معنا في نفس الشقة 

 حقاً !! -

زة وسنقضيه خرج من المطبخ مسرعاً ليقبلنا ، ثم قال : سآخذ يوم غد إجا

 سوياً خارج المنزل 

 قاطعته كلمتي : والمدرسة ؟

 فضحك وقال :

تلميذ نجيب من اآلن !! ال تقلق يا عزيزي المدرسة ستذهب إليها بعد غد ، 

 ا في الغد فسنستمتع في رحلة مفاجأة لن أخبركم إلى أين ...أم

تناولنا الطعام ، ويده لم تكد تخرج من يدي ، وكذلك يد زوجته في فم سلمية 

، حتى أصبنا بالتخمة ...حدثنا بكثير من المواقف الطريفة التي مر بها في 

 عمله ، كاتصال أحدهم على برنامجه الصباحي قائالً :

 عشرين سنة  ذي ، إني أتابعكم منأحييكم يا أخ

 سبع سنوات اإلذاعة بحد ذاتها لم يمض على إنشائها المضحك أن 

نمنا في الفراش الدافئ بمحبتهما ا نضحك حتى كدنا ننفجر لكثرته قضينا ليلن

لنا قبل أي شيء ، فقد اطمأنا علينا ، وروت الخالة قصة لنا حتى نام العم 

 بصوت مرتفع ، ففتح عينيه قائالً :تيسير على كتفها فأخذنا نضحك 

 م ، إنما خدعتكم يا أشقياء لم أن

 ة في حياتي نوماً هانئاً،نمت ألول مر

** 

 اليوم الذي يليه كان رائعاً للغاية ...

 أخذنا رحلة إلى المالهي ،الحديقة والبحر ...

 لعبنا واستمتعنا ...

الكرة ، في البحر سبحنا وفي الحديقة لعبنا  اباً كثيرة، ركبنا في المالهي ألع

 ، ركبنا السفينة ، ووقت الغروب ،

 حيث تهدي الشمس البحر قبلتها ثم تذهب لتترك خلفها آثاراً جميلة ، 

 جلست متأمالً هذا الجمال ، فجلس بجانبي ، وأمسك بي قائالً:

 أتقبل بي رفيق دربك وأعز صديٍق عندك ؟؟-

 

 !!ولكن ؟؟ لماذا أنا ؟؟ هناك من يتميز عني -

 ألنك ذو هدف نبيل ... وقلة من هم مثلك ...-

 ً  للوهلة األولى ... وألنك فور دخولك وأختك بيتنا وألنني قلما أحب أشخاصا

 رأيت زوجتي ليلة عرسنا أمامي ...



 عاد لها الفرح وتناست ألم العقم وعلقمه ...

ا أشكركما ، حقيقة كل عبارات الشكر ال توافيكم هذه السعادة التي غمرتمون

 بها ...

 أتعلم يا عمي ... أنا من يجب أن يشكرك ويعتذر منك على سوء الظن ....-

*** 

 كان يوماً جميالً....

 آآآه لكنها اآلن تبقى ذكريات ....

 ما بك يا يزن صامت ال تعقب أهذا ما يسمونه هول الصدمات ؟؟

 أكمل قصتك أرجوك ...-

 حسناً ، سأتابع :

 المهم ...

وتعلمت أموراً كنت جائعاً لها ، تعرفت على مبدعين ذهبت إلى المدرسة 

 ثم زاد التنافس الفعال بيننا كثر ، 

ياناً كنت أذهب إلى إذاعة  كان العم يأخذني أيام إجازتي إلى عمله ، فأح

 معه وأحياناً إلى فضائية اإلخاء ... الوفاء

في بداية  سبت الخبرة والمعرفة الالزمين زاداً ليريني آلية العمل ، بفضله اكت

 رحلتي ...

تخرجت من المدرسة ، ولقد امتلكت المركز األول فيها ، قدمت أوراقي 

 امج األطفال كمقدم أنا وسلمية لإلذاعة وعملت في إحدى بر

 جمعنا نقودنا 

  عربية ، وسلمية تربية أطفال وقررنا إكمال تعليمنا فدرست اللغة ال

 الطيبين في كل خطوة هما هؤالء والمساند الداعم لنا 

 حتنا لم تستمر طويالً يا حسرتي ولكن فر

 ففي إحدى الحروب أضطر العم تيسير أن يخرج لرصد األحداث 

وإظهار الحق للعالم ..حتى تم قذفه بصاروخ ، وهو يحاول رصد حدث 

 الل ألحد البيوت تدمير قوات االحت

 نعم ..

 ارتقى هلل شهيداً ، روت دماؤه الطاهرة ترب فلسطين ...

أصدق عندما رأيت الخبر على شاشات التلفزة ، سقطت الخالة مغشياً لم 

 عليها ..أما سلمية فقد عال صوت نحيبها تناديه :

 أبي أين رحلت يا أبي ...

 هدية القدر أنت لي ...

 أرجوك ارحم قلب أمي ...



 أبي ...

 أبي ....

 أخذت أصبرهما ، وبداخلي جرٌح غائر ... 

 ثر جلطة دماغية أودت بحياتها إوبعد عام ، لحقته زوجته ، 

كيف نقدم لهما ولو جزء بسيط  مما وعدنا لوحدتنا والفرح جافانا حتى فكرنا 

 قدماه لنا ؟؟

 ومن هنا انطلقنا ...

قررت سلمية أن تكون مديرة الميتم الذي قطنا فيه وسعت لذلك ، لتربي 

لعم تيسير األطفال خير تربية وتمنحهم كل ما تقدر عليه ، سيراً على نهج ا

 وزوجته ...

أما أنا فقد أكملت دراسات عليا ونشرت الفضائل وحاولت أن أقدم المساعدة 

 على قدر االستطاعةللمحتاجين 

وفي إحدى األيام ، وأثناء سيري في الطرقات كعادتي ، سمعت صوت 

صراخ ، جئت أجري فإذا بي أجد طفالً يبكي ، مالك ضممته إلى صدري 

 ية به ، الميتم ، ووصيت بالعنا أجد ، أخذته إلىبحثت عن أحد فلم ثم 

 نعم يا يزن إنه أنت بني ....

 

أنا الذي كنت أرتدي لباس األرنوب الذي يالعب ‘ كنت أعلم كل شيء عنك 

 أطفال الميتم أتذكرتني ؟؟

 كنت أحملك وأداعبك وأنت ابن السنوات الضئيلة ...

 "وك ...وعندما كنت تمرض ، كنت أرسل أفضل أطباء ليعالج

 صدمت كثيراً ، أقسم أني لم أتوقع ذلك مطلقاً ، 

أنت ؟؟!! يا إالهي كم أنا غبي ... وكنت أنعتك بالعجوز الخرف وأنت -

 .... أنه لن يشعر بآالمي أحد لكنك كنتَ  عانيت أكثر مني ، فلكم ادعيتُ 

 إبرة ... يف إن المستككنُت أقطع بالس-

الجارف الذي ال يقف في طريقه أحد  حجريه ... كما السيلمتدفق الدمع من 

 ..... 

 يا ل حنانه ، يا ل حبه ..

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 *بين تفاؤل ويأس *                       

 

 كم كنت غبياً، كنت أظن نفسي الوحيد المعاني ...

 وهو ذاق مرارة أشد ...

 لذا أخذتني إلى هذه المحطات ؟؟؟

 لتعلمني أن هناك ...

، من أُبتلو ... لكنهم حولوا الداء المميت  ، إلى دواء من يعانون أكثر مني 

 شافي يحيي من جديد بمشيئة هللا جل في عاله ....

** 

 ثم وقفُت رافعاً يداي إلى السماء :

 رباه أعتذر منك وال أدري 

 على ما ظننت كيف أسامح نفسي

 سامحني 

 يا رب لك الحمد أنت خلقتني 

 من طيٍن لكنك سخرتني 

 وأحول أخيلتي ألعمر أرضاً 

 إلى حقيقة بارزة في األعالي 

 يا رب هال قبلتني 

 عبداً ربانياً يحبك خالقي 

** 

 ابتسم المدير وأنا أردد كلماتي ثم قال:

 هذه حياتنا ، سفينتنا قبطانها  نحن ، ندير المركب كيفما نشاء ، بإرادتنا ، 

وكل شيء مما  نرفع الشراع ، والسؤال أنحب أن يكتب عليه "حياتنا كلها هلل

 أبتلينا به  يهون فداء الجنة "؟؟ أم نظهره ممزقاً متذمراً من حكمة هللا ؟؟!!

ن السعادة الدنيوية و على  شطآفي  الرسذلك يرجع لرغبتنا الشديدة  

 واآلخروية ، أو الوقوع في دوامة الهالك ... 

 ل وقعها على نفسي معلمي .... كلماتك يتشربها وجداني ، يا-



 من المهجة إلى المهجة ....صدقني -

 صدقت فلنعم الصادق الصديق الصدوق أنت ....-

غطانا الصمت برهة ، بعد أن كشف الغطاء عن أمور نهايتها صدمة إيجابية 

 ير مسار حياة ...يتغ

 نعم...

 هناك من شاطرني اآلالم ..

 أي شعور ٍ هذا يا يزن ..، ولكن كم كنت أكره األرض التي يمشي عليها 

 شٌق يخجل أن يبوح ...أهو ع

 أم دمٌع يأتي ويلوح ؟؟

 أو عطر محبة في األجواء يفوح....

** 

 

 

 

 

 تسللت أسألته في أزقة سرحاني ...

 صافحت مخيلتي لتقول :

 ماذا يجول في خاطرك اآلن -

 شدُت عباراتي المخفية عنوة ...

 أنا ... -

 أنا ...

 أعشقك يا معلمي ... أحبك ورب الكعبة ..

 لو أني عرفتك مسبقاً ، كم تمنيت 

 برز الكلم المخفي خلف ستار الخجل -

 أخيييييييييييييييييييييييييييييراً 

 نعم برز ..-

 آه لو أستطيع الطيران ، فأحلق في األجواء من الفرح ،-

 أتعلم كلماتك هذه أجمل هدية أتلقاها في حياتي ....

 حقاً !!-

 نعم أتشك في هذا يا ولد -

 بولد فأنا اآلن رجل مي أرجوك لستمعل-

، رجل سيحول الخيال إلى  رجٌل علمته الحياة كيف يعيشها بفرحها وألمها

 طع كما الشمس ...حقيقة تص



 نعم رجل ..

 شعاري سأبقى َطموحاً ، كعبير الزهور ...

 طموح بال حدود هو لقبي من اآلن فصاعداً 

صعباً تي رغم الصعاب ، سأكون من اآلن رقماً لقد قررت أني سأضع بصم

 في هذه الحياة ...

 سأرسل صوت المحتاجين لذوي البطون 

 وأعلي راية الحق أينما أكون 

 والشاهدة على قولي السنون 

 لتنتشر األزاهر في الكون 

 إسالمي ووطني في الحفظ   والصون 

 فقضيتهما أسمى من آالمي ، فأنا كطائر الحنون 

 أغرد فوق الرياحين متناسياً الدموع 

 يوم باألمل الشموع وأشعل كل 

 وأزرع الهناء في كل الربوع 

 فلتشهدي يا رياح ولتغردي يا طيور 

 أني عبد هللا الغفور 

 آتاني الكتاب وأرسل لي الرسول 

 ألخرج من الجهل إلى العلم سامياً في البقاع والسهول ...

 أنا الذي نظر األلم إلى أملي ...

 فخر باكياً من قوتي 

 بعيدة عني وشقت الشياطين دربها 

 وزغردت أمهات الوطن ألجلي 

 وتنحى األسد جانباً ومكانه أقعدني  

 وفرش الرداء األحمر في مملكتي 

 ا وملذات حياتي يلست أهوى أهواء الدن

 إنما ألعلم النفس الدنيئة أال وقت لتلعبي 

 أو حتى من هموم الدنيا تشتكي 

 خلقنا لنصنع النهضة اإلسالمية في بالدنا ...

 ي دولة هللا في أرضنا ...ولنبن

 ونكن عند آمال وظن الرسول بنا 

 صلى هللا عليك يا من علمتنا 

 االجتهاد خير سبيل لنيل فردوسنا 

 اآلن حصحص الحق وهنا علمنا 



 أنا في الماضي البعيد كنا 

 ال نكترث إال لهمومنا 

 أما اليوم فقد أدركنا 

 أن المستقبل القريب ينتظرنا ...

 

 

 

 

 

** 

 ت ال فض هللا فاك أسأله أن يعلي شأنك أحسن-

 

على ما يبدو أني لست الوحيد المندهش مما سمع هنا ، فقد قاسمتني نسمات 

تتحمل هذه الهواء تعجبي ، حتى أنها هبت لتداعب األشجار ، التي لم 

ا تتضارب لتسمعني تلك النغمة الموسيقية الغريبة المداعبة فأخذت أغصانه

... 

 ، يخرج اإلبداع ...من قلب المعاناة -

 هذا ما أريدك أن تتذكره يا بني 

 "هكذا قال لي بعد سكوت بسيط"

أسئلة كثيرة عدنا إلى البيت ، جلست قليالً ، أبحر في عالمي الداخلي ، و

 تطالبني باإلجابة :

 أولها: هل سأعود إلى الميتم ؟؟

 أم أنه ... 

 تتزاحم على بوابة عقلي وفؤادي أخذت الذكريات  

 ن مديرنا ت زين الذي استطاع أن يقف على قدميه بمعاونة متذكر

 عشق المدير ولم يهن عليه غضبه تذكرت أسامة ، الذي 

 ى ذاك الغرور المتغطرس بعيداً !!!نسجا

 ً لي إن  بصراحة !!لو قيل لي اعمل عند أبي المنذر خادماً لقبلت ، هنيئا

 تبناني ...

إلى الجحيم فأحدثه بما تبوح به  ثم إنه حنون ، ليت خجلي هذا يذهب بعيداً 

 خوالج نفسي ...

 هب السؤال الثاني مباشرة : من أين أبدأ؟؟

 سة ؟؟؟أأبدأ من المدر



 أم أقصر الطريق على نفسي فأبحث عن نادي يعلمني؟

ولكني الزلت في قافلة الهواة ، إال إذا اجتهدت على نفسي أكثر ولكن كيف 

 ؟؟؟

أرد دين األب الحنون الذي كان خير أما ثالث أسئلتي :كيف أستطيع أن 

 حاضن لي ؟؟

 ما هذا الشعور الذي ينتابني اآلن ؟؟

 أهو رهبة ؟؟؟أم خوف ؟؟أم ..أم حيرة ؟! !

 إن كان رهبة ، فمن ماذا؟؟

 ال بل المربي سعيد من عظمة ومكانة األستاذ سعيد  ربما

  ال بل مممم بل الدكتور سعيد ال

 لقاب لقد تشابكت األسماء واأل أووووه

 وإن كان خوف ، فهو خوف من عدم اعتنائه بي ، أيفعلها ؟؟

 ولكنه ساندني كثيراً ، علمني أموراً لم أتعلمها في حياتي ....

 هل يعقل أن يأتي اليوم الذي سيرحل عني به ويتركني وحيداً؟؟

فية سداد الدين الذي أما وإن كانت مشاعر حيرة فإن مصدرها عدم تخيلي كي

 ....في رقبتي 

 إذن وماذا بعد ...انقضى على هذه الحالة العجيبة جل يومي 

طرق باب الغرفة التي كنت أجلس فيها ثم دخل ، حامالً في ثنايا جفونه 

 عبارات لم أتمكن من رؤيتها بوضوح ، 

 نظر إلي ثم قال :

 بح لي بما بحته لنفسك -

 أكنت تراقبني أم ماذا ؟؟ -

 ال مطلقاً -

 

 

 

 إذن فكيف عرفت ؟؟-

 من خالل ردة فعلك بعد طرقي الباب -

 كيف؟-

 نظرت نظرة خاطفة ، وارتعبت قليالً ، ثم غيرت جلستك ؟؟؟-

 ماذا أسمي ذلك ؟؟؟ 

 ال أدري -

 هههههه -



 يحق لك أن تضحك ...-

 لماذا ؟-

 ال ال ال شيء -

 لماذا تحدثني بخجل ؟؟؟-

 أأقارن بداية تعرفك علي بهذا الوقت 

 ال تقارنه -

 لماذا ؟.؟؟-

 كنت ...-

 كنت غبياً وقتها ...

 ماذا تتمنى اآلن ؟؟-

 ال أدري ...-

 حسناً هيئ نفسك ...-

 إلى ماذا ؟؟-

 إلى العودة للميتم ... -

يا إالهي ، سأعود إلى الميتم !! هل انتهى دوره هنا ؟؟ بعد أن تعلق قلبي 

 به؟؟

 سيتركني !!كنت أود لو أبكي ...مضطٌر أن أحبس دموعي ، يكفيك  صالة

استسقاء يا قلبي حسناً، هذا قدري الذي يجب أن أتكيف معه ولكن ليس 

            معنى ذلك أن أستسلم ، إنما سأثابر وأقاوم ،

****               

‘ ، ليستقبلني هاجس الماضي ، دخلت غرفتي ركبنا سيارته ثم عدنا 

لم أنم استلقيت على سريري ، نظرت إلى سقفها ... حاولت أن أنام ، نمت و

... 

استيقظت على صوت المربية هالة ، آه لكم اشتقت لصوتك الرنان فمنذ 

 وقت لم ينبهني لصالة الفجر ...

جهزت نفسي ، ثم خرجت إلى المدرسة منكسر الخاطر ، أتحولت لحظات 

 التفاؤل إلى يأس مفاجئ ؟؟

 ماذا إن رأيت معلمي ، ما هو شعوري وقتها؟؟

 لل كلمة " األمل " ، أحبة المدرسةوقفت أمام بوا

 وأقارن نفسي اآلن بأول يوٍم لرؤيتي لهذه الكلمة ...

 سبحان هللا ...

                             

                      



 

 

 

 

 

 

 **عدنا لها **                                      

دخلت بوابتها ، كنت متأخراً ، فتسللت حتى وصلت إلى غرفة الفصل ، 

ات ضحكاً على خلته فتم إمساكي على بابها من معلم الرياضيات ، الذي مد

 منظري في التسلل 

 ثم قال : ما رأيك لو نزور المدير ألال تعيد تأخرك ثانية ؟؟

 ال أرجوك ، ستلقي بي في حفرة الهاوية -

 لماذا أترى أن المدير مخيف؟؟-

 ال ولكني ...-

 ال أريد إغضابه مني ..

 على استحياء ؟؟ ولماذا تقولها-

 ، أرجوك -

 ههههههه ال تقلق ، ولكن ال تعيد الكرة -

 شكراً لك -

دخلت الفصل فإذا بالطلبة يهللون ، أين يا رجل ؟؟ إلى اليوم !! لقد افتقدناك 

... 

ركض نحوي ، وضع يديه على عيني ، ثم احتضنني من ظهري ، قال 

 فرحاً :

 

 

 يك يا فتى ياااااااااااااااااااااااااه اشتقت إل-

 أسامة ! أهالً ، كيف حالك ؟؟-

 الحمد هلل -

 صوت آخر يقول :

 وأنا أقول لماذا الفصل منير ، كأن الكهرباء زارتنا بعد طول غياب ..-

 زين ، كيف حالك ، النور نورك يا صاح ..-

ا أنا ألنني لم أرك منذ زمن سأسمح لك اليوم فقط أن تجلس على طاولتن

 وأسامة ..



 زين يا كثير المزاح خفف على يزن أال تراه مرهقاُ؟؟هههههههه -

 إني أداعبه يا أسامة ههههههه-

 جاء المعلم ، هيا لنجلس ...

 بدأنا حصة التربية اإلسالمية ، 

 قال المعلم سامي : 

اليوم درسنا يا أبطال عن تفسير سورة الضحى ، من هنا يحب تالوة القرآن  

 وحفظه ؟؟

ينا من دون كل الفصل ،فسعد المعلم بنا ، وقع أيد رفعت أنا وزين وأسامة

 راالختيار علي ، بدأت أرتل واضعاً عيني في األرض ال أتلفت وال أنظ

 أمامي وأنا أقرأ ،انتهيت من التالوة ،

ً ين "أحسنت ، صوت جميل أ  كان مخبأ

سقط نظري مغشياُ عليه إنه المدير سعيد ، أخذت قدماي ترتجفان وحدهما ، 

  ض األر لتلتقطه 

 وقف الطلبة يحيونه ،ابتسم لهم ثم قال :

"في جعبتي سؤال ، نود من بطٍل جريء شجاع أن يجيب عليه فمن يتبرع 

 بهذا ؟؟"

 قال الطلبة "أخبرنا ما هو السؤال أوالً "

 أجاب ال أوالً فليقف أشجعكم صاحب الحكمة ،

 

 .. فمن يرى أنه أهل لهذه الصفات فليرفع يده ، رفعنا ثالثتنا أيدينا

 حتى قيل لنا : 

 ما بال الثالثي المرح اليوم ؟؟

 اختارني المدير قال لي : 

 "لماذا خلقنا هللا " ؟؟

 قلت له :

 أأنت مستعد لسماعي ؟؟-

 فأجاب :

 بالتأكيد ، سألتك ألستمع إلجابتك 

 فقلت له :

 إذن فألبدأ باسم هللا ...

في األرض خليفة  يقول هللا جل في عاله " وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل

ء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما

 لك قال إني أعلم ماال تعلمون " 



خلقني هللا ألنه يحبني ، فقد اختارني خليفة على أرضه ، مساهماً في نشر 

 الفضائل 

 فهو القائل "وفوق كل ذي علم عليم" يعلم لماذا خلقني ، لحكمة ....

ى وإن مررت بمصائب ، هذا ال يعني أن الرب جل في عاله يكرهني ، حت

إنما ليختبرني "ليميز الخبيث من الطيب" لذا لن أتمنى الموت مطلقاً ، 

ستقولون كل إنسان له أجله ، وأنا أقول كذلك ، ولكن هذا ال يعني المكوث 

في نقطة الصفر منتظراً الموت دون حراك ، سأسأل ماذا قدمت في هذه 

الحياة ؟؟حياتنا كتاب ، نحن من يخطه بأيدينا ، سيقرأ غداً في العلن ، حتى 

 ما حاولنا إخفاءه بين السطور سيظهر بارزاً ، فلندع عنوان كتابنا إذا 

 "بحب هللا نحيا " 

ضع خطة متقنة لحياتك لتعمرها بأهدافك النبيلة ، اجعل حياتك منهجاً يدرس 

ال تخجل من أصلك وال نحو الفالح  تقودك وتقود أمتكهي حصانك التي س

فصلك ، إنما نستحي فقط عند الوقوع في المنكرات ، نستحي من الواحد 

 األحالم بجهدك إلى حقيقة راسخة األحد ، ثق باهلل ثم بنفسك ، وحول 

 حذوه في األخالق والدين ني هللا ألكون المثال الذي يحتذى قخل

 يعلمني أن االلتزام ليس تعقيدخلقني ل

 

 ها تبدو مستحيلة لدى المحبطين ربما في ظاهرلقني ألحقق أحالماً خ

 ي ممكنة مهما عصفت رياح األلم لكنها في قاموس العبد الربان

في الماضي البعيد كنت أتذمر وأقول "هللا ال فجراحنا سيضمدها األمل ،

يحبني " أما ما علمتني إياه مدرسة األيام جعلني مخيراً أقول "أحبك يا رب 

 عر بحبك لي "وأش

 

 كيف انطلقت تلك الكلمات ؟؟؟.... دث أجهل ما حبصراحة  

 أهو حب هللا ؟؟ أم ماذا ؟؟

 قول كل هذا ، لكنه أصبح حقيقة كان حلماً أن أتمكن من 

 أحبك يا رب ...

 حبك ، وحب عمل يقربني إليكن ياللهم إني أسألك حبك وحب م

** 

 م يقول : لي باستغراب ، ولسان دهشتهإالكل أخذ ينظر 

 "أهو ذاك المتعجرف الذي تطاول على مديره يوماً ؟؟؟ ما الذي غيره ؟؟؟

 من أين امتلك هذا اللسان الطلق وهو الذي لم يجد التحدث في الماضي !!!

 سبحان مغير األحوال " 



صفق المدير والمعلم ، ثم أتبعهما الصف كامالً بالتصفيق ، ابتسم المدير ثم 

 قال : 

في إن بقيت على هذه المعنويات ستحول كل ما يجول  استمر جميل يا بني -

 خاطرك من أحالم إلى حقيقة 

الجبل ال تهزه عواصف الرياح ، والفراشات ال ترعبها بشاعة الخفافيش ، 

الذي يستفيد منه جنس ليجمع العسل  رالنحل يبني خليته متنقالً بين الزهو

قاعدة الكسول المستهلك إلى البشر ، ال نود أن نأخذ فقط ، علينا أن نحول 

 علم النشيط المنتج ....لهذا السبب خلقنا هللا ...

 لننتج وننتج ونعلي من شأن وطننا وإسالمنا  وأنفسنا أيضاً ....

                                 

                                   

 

 

 *** * * موعد القطاف                     

 وحان وقت االختبارات ، مرت أشهر ، 

 ، لكن النتاج هو الذي ال يصدق ... مرت علي تلك األيام ببطء

 أسامة مستوى المنطقة ، أمالنا أنا وزين على الترتيب األول على فلقد حص

 فقد حصل على الترتيب الثاني 

واقترب موعد احتفال التكريم ، حضر المتفوقون بصحبة أهليهم ، فأنا 

ستاذ سعيد معها ، أما زين فقد أركبه والده على لمية واألالزمتني المعلمة س

أسامة تأخر ولم نعلم السبب مطلقاً ، انتظرناه كثيراً كتفه وكان يضحك فرحاً 

 ، ذهب المدير سعيد إلى بيته ليأتي به فله فقرة في االحتفال ، 

 بدأ االحتفال وكالهما لم يحضر!!

ادتها للجمهور ، وما إن أنهى هلت وسائل اإلعالم لتصحب حفلنا المهيج كع

 زين فقرته حتى جاءت فقرتي ، فوقفت أقول : 

اآلن فقط علمت أن المستقبل يفتح جناحيه لي ، ليحلق بي نحو النجوم "

 الساطعات ، فأقبل القمر وأمتص منه اإلنارة ألضيء في كل وقت وحين ، 

ناقشاً ،  موسوعات العالم أجمع وأنزل لألرض معمراً ، واضعاً اسمي في

إياه في لوائح األرقام الصعبة ، مسطراً ضياءه في أوراق تاريخنا المشرف 

.... 

  

 معكم يا سادة من قلب األمل وشعاع الحياة 

 طموح بال حدود 



 ي لذاك القريب إلى قلبي وعقلي "أوجه عبارات شكر

 اً الذي منحني من حبه الفياض أنهار

 عين في رحلة التغيير لمدة أسبوذاك الذي صحبني 

 !! نأسبوعي

 بفؤاده الذي ينبض بالحنان !! نأسبوعيهما رب العباد ،ن حركعلى يديه اللتي

 ن !!أسبوعي

 بصراحته وعفويته الجميلة 

 ن !!أسبوعي

 

كانت كفيلة لتصقل شخصيتي ، لتنقلني من عالم اآلالم إلى الثقة برب األنام 

... 

 ن !!أسبوعي

 " تعلمت بهما "أن ليس لإلنسان إال ما سعى

 ن !!أسبوعي

ران القوم يوم تخلى عنه أدركت أن هللا نجا إبراهيم_ عليه السالم_ من ني

 أباه 

 ألن يقف بجانبي أثناء تخلي والدي عني ؟؟؟

 ما ليزيد في عطائه مقابل صبري هو الذي كتب علي ذلك ليس ليعذبني إن

 رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ... يا

 فأنت الذي عرفتني بأب حنون ، رب  أحبك يا

 أبو المنذر أعشقك ... ليته هنا ليسمع كلماتي ، ر سعيد إنه المدي

 فأنا القلب والنبض أنت ...

مي سلمية ، حماك الجزيل ألاسمحوا لي يا سادة يا كرام أن أتقدم بشكري 

 هللا ورعاك ، وثبتك على فعل الخيرات ...

 ن ...يصديقَي أسامة ، وز عبارات شكري فاح عبيرها لتصل إليكما

 لتقيتك ى اإلرادة منذ اليوم األول الذي ازين أفخر بك صديقاً علمني معن

 طبيب المستقبل الواعد يا غالي  به ، حقاً تستحق أن تكون

 أسامة ، مشاكساتك وابتسامتك أجمل ما فيك فحافظ عليهما ، 

 ، كلمتي ال أنسى فيهما فلسطين ، األم األعظم :

 أنساها  قضيتك لست

 في القلب ينقش فحواها 

 فأنا األرض التي يهواها

 العشاق واألحباب يرويها 



 دم الشهداء األغرار يسقيها 

 لينبت النصر المؤزر الساحق لعاديها 

 

                                

 

 

 

 

 

 اسمحوا لي أن أختم فقرتي بأكثر آية أعشقها في كتاب هللا : 

 يعطيك ربك فترضى "من سورة الضحى "ولسوف 

 وفي الختام ... لكل المحبين سالم 

 محبكم 

 طموح بال حدود 

 يزن

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

التفت يميني فإذا بالمدير سعيد يحضنني مقبالً ، ثم همس في أذني قائالً أنت 

 ولدي الذي أمشي في األرض معتزاً أنه مني ، أنت مني وانا منك ...

 عيناه وخرت بالبكاء...ثم دمعت 

 سألته عن السبب فقال ، بعد انتهاء االحتفال أخبركم 

 نظرت إلى عينيه فقرأت فيهما كلمة " أسامة "

فسألته هل أسامة بخير ؟؟ لماذا لم يحضر إلى اآلن قطع حديثي زين الذي 

 جاء يجري بصحبة والده ، 

 يزن كلمتك رائعة كروعتك يا صديقي -

 عن فقرة أسامة ؟؟شكراً ، لكن ماذا -

 صحيح لقد ألغيت فقرته ، فلقد قارب االحتفال على االنتهاء ...-

 أستاذ سعيد أرجوك ما بال أسامة ؟؟-

 ستعرفون بعد قليل -

وأسامة ليس معنا  حان موعد القطاف اقتحمت المخاوف مهجتينا أنا وزين 

!!!!... 

يق أولى درجات موعد تكريم المتفوقين ، الذين وصلوا الليل بالنهار لتحق

أحالمهم ، وقف المدير على المنصة ، بجواره الهيئة اإلدارية ، وبابتسامة 

 خرجت لتشق طريقها وسط  دمع مخفي شعرت به ،ترجل ليقول :



 أحمد هللا على هذه المنة ، أن أرى أبطالنا تعبوا ، اجتهدوا ، عملوا ، فنالوا "

منهم من قضى وقتاً طويالً  أنهم كبروا ليصبحوا رجاالً  كنا نظنهم صغاراً إال

في مدرستنا ومنهم من قضى سنة واحدة ليلتحق بعدها إلى مدرسة 

نا تحوي من الصف األول "الطموح" فقد أصدرنا قراراً مؤخراً أن مدرست

 ل االختبارات دقيقة لكيعاالبتدائي ، لذا نعترف أنا قمنا بج إلى السادس

  

 غار مطمئنين ، ، ولنخرج علماء صنقيس المستوى الحقيقي 

 ولقد كانت المفاجأة أن أصحاب المراتب  األولى والثانية والثالثة من كل 

 ، على حساب دول داعمة مدرسة هم من سيلتحقون بهذه المدرسة بالمجان 

 غير هؤالء فحسب رغبتهم ، ولكن إن التحقوا بها  ب االمتيازاأما أصح

 طموح مدرسة تأسيسيةدفع رسوم فصلية لحجز مقاعدهم  مدرسة الفعليهم 

 تهيء أبناءها إلى رسم طموحاتهم بأيديهم وتعلمهم كيفية ذلك وكيفية أيضاً 

 مجابهة التحديات التي من الممكن أن تعترض طريقهم في الحياة ... 

 تهيئهم لمرحلة ثانوية وجامعية وحياتية وعملية ، تحوي الكثير من 

 يحترم إنسانية اإلنسان  النشاطات والمغامرات الشيقة مديرها صديق رائع

 ويعي أنه يبني جيالً به سننهض ومعلموها كذلك "

 

 ا سيسهل الطريق علي ويختصرها فرحت جداً عند سماع هذا ، فهذ

 الحمد هلل على ما أعطى ، فهذا فضل من هللا ونعمة ، أما زين فقد هلل مردداً 

 شكراً لك يا رب نعم نعم -

 كثرة الفرح ، تمنيت لو أن وبانت عوارضه البيضاء الصغيرة من 

 أسامة معنا ، ليفرح كفرحنا ، ولكن ما الذي جعله ال يحضر؟؟؟

                                             

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ** أسامة وسفر القلب الحنون **                 

 أكمل المدير بصوت لم أعهده عليه من قبل :

 لمراتب األولى ولكن فليسامحني زين ويزن   ألنني سأتوجه "عادة ما نكرم ا

 بوقفة التكريم الكبير ، واإلجالل المبجل لطفٍل حمل على عاتقيه إعالة أسرة 

 كاملة ، مارس دور األب واألخ والصديق ، الطفل والرجل والشاب ، 

 الطيب ، والحنون والبار ، ولم نر منه سوى ابتسامته الناصعة 

 شفى على راحة والدته ، التي كانت ستالذي سهر ليله كله في الم إنه أسامة ،

 آخر كلماتها له "رضي هللا عنك يا بني وأسعدك في الدنيا واآلخرة " 

 ثم حلقت روحها الطاهرة الزكية إلى ربها ...نعم األم التي أحسنت تربية ولد 

 بطل شهم كأسامة .."

 ير هذاأرجوك ، قل غ ما سمع ، ردد :عندما سمع زين 

 طرات ه ، ليلتقطه والده الذي أيقظه بقحبيبي يا أسامة ، ثم سقط مغشياً علي

 له ضحية  دتي ، وأخذ الدمع يفجر صمتي فأضحيماء ، أما أنا فصمت كعا

 

 الحمد هلل في السراء وفي الضراء وحين البأس ، أعانك هللا يا أسامة 

 أنا وزين وأسامة  على ما ستحمل ، حمل أكبر من سابقه ، رفضنا أن نكرم

 ليس بيننا ، قررنا أن نقف بجواره ، تركنا المدرسة لنذهب إليه ، 

 وفور وصولنا ، 

 

 

 سألنا عنه ،فقيل لنا أنه في المقبرة ال يكاد يفارق قبر أمه ، 

 به لوجودنا ، بقينا بضع وقت خلف شجرة ، تذهبنا إلى هناك ، فرأيناه لم ين

 حدثها باكياً :لم نتمالك أنفسنا ، فلقد كان ي

 أماه ...

 رضيتي عني 

 ثم رحلتي !!

 تركتني في هذا العالم الوحشي وحدي 

 وأخوتي ؟؟

 أتكفلهم وحدي!!

 منحهم حنانك الذي به علي جدتي كيف أستطيع أن أ



 أماه ..

 تركت ألجلك عيبي 

 س يا أمي كنت أود أن تري ابنك وهو يكرم مع خيرة النا

 يراً ،فأرفع رأسك غاليتي بح كبتمنيت لو ترينني عندما أص

 أماه ..

 رحلت مبكراَ ، وتركتني !!

 خارت قواي يا ربي 

 علقم بعدِك حياتي 

 مسكين من ال أم له تحيي 

 في فؤاده األمل والحب المنسي 

 كنت أود أن أهديك اليوم تفوقي 

 وأن أقبل قدميك العفيفتين أمام قومي 

 أمي ...

 أمي ...

 ..." أأضع على قبرك وردة أم جسدي 

 

 

 أخذ يردد كلماته وهو ينوح ، لم أره على هذه الحالة من قبل ، كان يتحدث 

 شعره بوجودنا ، فلم نرد أن نقطع عليه بحرقة دون أن  يوأنا وزين نبكي 

 خلوته ، 

 ، نظرت خلفي فإذا بالمدير يقول :سمعت حمحمة أحدهم في أذني 

 دعانا قليالً اآلن ...

 ي وأنا لن أتركه ، رفضت ذلك وقلت له هو صديق

 فرد علي :

 لم أطلب أن تتركانه إنما أردت أن أحدثه قليالً ، اذهبا إلى بيت العزاء وقوما

 بكل ما تقدران عليه 

 ذهبنا ، وبعد ساعتين جاء أسامة مع المدير ، سألته عن حاله فقال :

 الحمد هلل على كل حال في كل وقت وحين ، لن أندب فأمي لن ترضى "

 سأفعل المستحيل لترضى عني بأعمالي ..يقة بهذه الطر

 هديها كل يوم أفعالي سأ وردة بيضاء على قبرها ، إنما  لن أضع

 وإنجازاتي ودعاء ، لن تنقطع حسناتك وأجرك يا أمي فأنت ربيت ولد بار 

 "يدعو لكِ 

 أسامة لما هو عليه من عزيمة  نُت واثقاً أن المدير الطيب هو من حولك



 أسامة ، ولقد كبرت في نظري فوق ما تتخيل ...أسامة حقاً أنت 

**** 

ومرت أيام ، لم نلحظ تغير أسامة إال نحو اإليجاب ، رغم زيادة األعباء 

على كاهله ، إال أنه بقي المشاكس المداعب لنا بحركاته المضحكة تارة ، 

 وبعزيمته الصلبة تارة أخرى ...

 

            

 قة ****إجازتنا الشي                 

 أين سنقضيها ؟

 وهل كل واحد سيقضيها بمفرده ؟؟ 

 ماذا لو قضيناها بما يدر علينا فوائد مادية أو تنموية ؟؟

أسئلة كثيرة هي التي كانت تسبح في مخيلتي حتى اصطادها بطعمه 

 وبضربة صياد ...

 جلس معي  في حوار جميل

 المدير :

لتأليف والنشر وسأساعدك لك ملكة كتابة رائعة يا يزن فما رأيك لو قمت با

 بالتأكيد ...

 _حقاً ولكن عن ماذا أكتب ؟؟

 _ قم بتأليف كتاب عن الخواطر بأشكالها فما رأيك ؟؟

_ ممممم فكرة !! حسناً إذن سأبدأ بالكتابة وسأريك أوالً بأول كتاباتي 

 ختصين في هذا المجال فيقيموها لتعرضها على أصدقائك الم

 _ اتفقنا إذن 

في الكتابة ، أذهب إلى البحر فأنظم من هوائه ومياهه كلمات  بدأت أجتهد

وصفت أنها تنساب إلى الوجدان ، أذهب إلى تالل وهمية أقف عليها متأمالً 

 مخيلتي واصفاً األسود والنمور طيور اللقلق ، أسير في غابات 

 انتقلت من الخيال إلى الواقع  حتى

زل الفلسطيني بفلسطين ما غالواقع الغزلي ليس كغزل عنترة بعبلة !! إن

 العريقة ،انتقلت إلى هجاء األعداء ،وعتاب أب وأم تركاني وحدي 

الحب م لذاك الطيب الذي صقل شخصيتي ،حب األصدقاء وثم مديح ضخ

وما إن أنهيت قرابة مائة  ت في معاجم الكلم رغم صغر سني في هللا ..أبحر

قائه فأعجبوا بها صفحة قدمتها للمدير ، الذي بدوره عرضها على أصد

وقاموا بنشرها كبداية لطفل مبدع ...ونلت ثمن ما نشرت ، راتبي األول 

سعادة كبيرة جداً غمرتني ، بدأ اسمي يحلق في أجواء النجومية والكل سعيد 



شيء فرحتي الغامرة ....أتمنى أن تدوم ولكن هل كل بما أكتب وأنشر ....

؟؟ هذا هو السؤال الذي كان  يبقى أم يزول !!!أم دوام الحال من المحال

 يؤرقني !مع أن ما يصفعه جملة :

 هللا وعليك التوكل واالجتهاد دع الغد ليومه وكن ابن اليوم ...فالرزق على 

 

 

في أحد األيام كنت قد مضيت إلى شاطئ البحر صباحاً كعادتي ومعي 

 جلست ...تأملت...ابتسمت...دفتري وأقالمي ، 

 جوز يجلس جواري ت بالكتابة ، فإذا برجل عكالعادة أمسكت قلمي وباشر

 ويقول :

آآآآه يا وطن ، وضعونا هنا ، وشب أبناؤنا هنا كم أخاف أن تنسى بئر السبع 

... 

 دهشت كثيراً من كالمه ، دفعني فضولي بأن أسأله أرأى بئر السبع ؟؟

 فأجابني 

نعم !! رأيتها ، وطردت منها ، يا لي من جبان كيف سمحت لنفسي أن 

 أتمنى لو أصلي بالمسجد األقصى خرج منها ، واآلن أحلم بالعودة وكم ا

 بأقصاها  وقدسها علي عاتبون  كم فلسطين

 وضع يده النحيفة على كتفي ، استند علي ثم ناولته عصاه ومضى ، 

 ظهره كقوس كبير 

 يا ترى هل سأنطق بكلماته عندما أصبح في عمره ؟؟؟

مني تخيلت أني أحاور المسجد األقصى  عدت إلى الكتابة ، ومن غير إرادة

 وكيف يضربني بسوط العتاب :

كنت ال أدري أن الباكي هو ثم علمت بعد أن ناديت من أنت أيها الباكي فرد 

: 

 
 أنا األقصى المكبل تركني األخ والصاحب ***والزالت تثير النجوم معاناتي 

 هاتي قالئد الغدر تحيط بي من كل جانب *** وسكون الليل تكدره آ

 سنيين الطوال أعاتب *** أمة القرآن أما رأيتي مأساتي ؟؟فلكم قضيت ال

 الفلسطيني :

 حبيب القلب يناديني 

 صوت بكائك يلهب وجداني 

 أرجوك ال تبكي 

 فصراخك يهد كياني ....

 األقصى :

 حجريه ليس يواريه سكون ...مخرج الدمع من 

 ألٌم ألَم بهذه العيون 

 وعرب الوطن نائمون 

  أكبر منك يا زمن الجنون ...هللا



 هللا أكبر منك يا زمن الجنون ...

 

 

 الفلسطيني :

 ال تقل أنا نسينا 

 أتراك تدري ماذا تحريرك يعنينا 

 أنظر إلينا 

 في غزة رفعت ألجلك راياتنا 

 هيكلهم تحت أقدامنا 

 ندوس عليه ونكمل دربك سائرينا 

 يكفيك نواحاً ، فنواحك يبكينا ...

 األقصى :

 وعودكم سيٌل متدفٌق نهايته كذٌب وافتراء ..

 رب السماء..انصياع رفضه يشهد على كالمي 

 الفلسطيني :

 بالدمى ضحى شهداؤنا 

 وألجلك باع الحرية أسرانا 

 ولفلسطين فتيل النور أرواحنا 

 الموج اشتد علينا 

 لكنا االستسالم أبينا 

 رفعنا شراع سفيننا 

 ..اتحدينا الصخور واألغالل ومضين

 األقصى:

. 

 ال أنكر أبداً ال أنكر *** ولكن األمل ضاع 

 خائن وطنه باع حسرتاه تحجر **وال والقلب وا

 الفلسطيني :

 والمجاهد نفسه هلل وللوطن باع *** ورب األنام كان المشتري 

 والمرابط على الحدود لم ينم ولو لساع **واألنفاق تشهد مقولتي 

 زلنا للغرباء للعدى لن ننحني حتى لو كنا في زمن الضياع **ال

 تحريرك فال تنثني  فاألقصى ضياء في القلب شاع **سيسطر التارخ 

 واعلم بأن نورك فينا شعاع **قريباً نصر بالدي سيحلق كما الطير الشادي

 يغني لك فتمنحه أجمل أسماع *** ونغيظ بالنصر المؤزر حساد بالدي 

 ************** ويبزغ ذاك الفجر اللماع ***** 

 األقصى :

 أأستبشر خيراً !! أم تواسيني؟؟

 الفلسطيني:

 أما سمعت عن تلك الفعال ؟؟

 األقصى بسخرية :

 فعال!! ههه وأي فعال ؟؟

 الفلسطيني:

 فعال الرجال ...

 فنحن لسنا بقوم األقوال ...

 على رأس الجيش "محمدٌ الفاتح" آتيك إنه بيننا ال يزال 

 األقصى :

 قد فات  ات مات ، في زمنٍ نه مماذا تقول ؟؟ إ

 

 

 

 



 

 

 الفلسطيني :

 يقود جيشا  أسدٌ كال ،هو 

  صالح الدين  ومعه 

 وقادة أبطال 

 األقصى بابتسامة حزينة :

 بشرك هللا بما قدمت 

 وزادك خيراً إن طبقت 

 سأصبر وأتحمل ، رغم أن الحكام أعلنوا الصمت ...

 الفلسطيني :

 العشاق على أعتابك ينظمون 

 حب وأرقى كلمات ال

 ولك الزهور متفتحاٌت 

 واألطفال بك مرحى 

 األقصى :

 أنا الذي صدق المقاوم فصبر ..

 وغضب على المفاوض وفي وجهه زأر..

 وعلى بطش العدى تحمل وصبر

 ولك أهدي ولكل األبطال أجمل عطر ..

 فاح لينقش على الغيم فيهطل كالمطر 

 بكم سأنهض 

 بكم سأنهض 

 بكم سأنهض 

 الكلمات ولكنها في النهاية كتبت ....كتبت هذه  ال أدري كيف

قررت أن أرسلها لصحيفة تعنى بقضايا األقصى كثيراً ، فأرسلتها لصحيفة 

 القدس التي انبهرت كثيراً فأنا لطفل أن يخرج منه كل هذا اإلبداع ؟؟!!

 ووظفوني في صحيفتهم كاتباً كأصغر كاتب من رابطة كتاب القطاع ..

التغيرات ، بدأت تزداد أحالمي يوماً بعد يوٍم  مع ذلك شعرت ببعض

 وتتضاعف ...

ا المبدع صغير ؟؟ نتاجاتي هل هي ألن هذومتابعي إ يال أدري زيادة معجب

 نتاجاته مبهرة !!! أم كونه جمع بين الثالث ؟؟!!!أم إ أم لقيط ؟؟ 

 قضيت إجازتي بين أوراقي تارة وكتبي تارة أخرى وبين صحف محلية ..

 ة تريد عمل لقاءات معي ...ونيزيتلف وفضائيات

نتاج رغم كل هذا اإل تثريفي إحدى اللقاءات سألوني : كيف استطعت أن 

 أنك تفتقد حنان األم وعطف األب ؟!!

 

 فأجبتهم اإلحساس يثيره التحدي ...

 دهشوا ، كانت هذه المحطة تدعى ب "إبداع"

 مرت األيام ...



والبرامج والكتابة ال رب في اإلعالم كانت بالفعل إجازة شيقة فقد أخذت تجا

  ...في مدرسة الطموحلجديد اآلن حان وقت الجد إنه العام ابأس بها 

                                         

 

                                                                                     **فرحتي التي اشتقت **                     

 تك في الغرفة ديزن الحمد هلل أني وج

 ماذا هناك أستاذة هالة؟؟ -

 المديرة سلمية تطلبك  -

سأنزل لها  تحني في موضوع مدرستي الجديدة تطلبني !! ربما ستفا -

 في الحال 

؟؟  ها  تريد مني ، اللهم ماذا عساعندما تناديني المديرة يكون األمر مهم 

 ربما عن مدرستي الجديدة ... ربما لقاء صحفي جديد ؟؟ ال 

بالمجان اذهب لتعلم ماذا يا ل فضولك يا يزن ، اليوم الخبر بنقود غداً 

 تريد ؟؟

 وصلت باب غرفتها ، طرقت الباب :

 أنا يزن هال سمحت لي بالدخول -

 تفضل-

 طلبتني؟-

 نعم ...-

 فهناك أمٌر أريد أن أحدثك عنه ،

 تفضلي ..-

 هذا الميتم ويتبناك أحدهم ؟؟ بصراحة !! تتمنى لو تخرج من-

 ممممم ما لزوم هذا السؤال ؟؟-

 أرجوك أجب-

 بصراحة نعم ولكن هذا مستحيل ...-

 لماذا ؟-

 

 ، ومن يقبل أن يتبنى طفالً بسني !!! أنا اآلن في الصف السابع-

 ولكن الطفل المشهور الجميع يقبله ،-

 ما يضمن لي أن أسعد مع الغرباء؟؟ولكن -

 ي استغالالً ربما يريدونن

 من أكثر إنسان أشعرك بالحنان في حياتك؟؟-

 مممم بصراحة !!!-



ال تظني أني أجامل لوجودك ولكن فضله علي إنه أخوك األستاذ سعيد 

 انجازاتي اآلن ووقوفي على قدمي كبير فهو سبب 

 حقاً ؟ هل تقبل بأن يتبناك شخص يشابهه بالصفات ؟- 

 نادرة الوجود ال يوجد أحد مثله قط ،فهو شخصية -

 ين مقدار العشق الذي أنسبه له ال تعلم

 ولكن أرجوك عديني أن يبقى هذا األمر بيننا فال تبوحي له بهذا 

 طلبك مرفوض ألنني سمعت حديثكما -

 من؟ أستاذ سعيد ؟؟-

ني أن أسألك هذه األسئلة ليسمع أعتذر منك يا يزن فأخي هو من طلب م-

 منك  هاجابتإ

 ل بي أباً ؟؟يزن بني ... أتقب-

 أتقصد أن ....-

 نعم بالتأكيد -

نعم أول أحالمي سيتحول لحقيقة يا إالهي يا موالي كم أطربت هذه الكلمة 

 كل عضلة من عضالت جسدي وكل ربع بل جزء نعم 

ال أنا ال أصدق هذا حلم نعم حلم ، أريد المربية هالة بصوتها الرنان  -

 ... لتيقظني يا جماعة 

 ألمور، أخذتك في رحلة ألربي فيك ما هو لك زاد..ربيت فيك تلك ا-

لم أكذب عليك عندما قلت لك أنك أشعرتني بشعور األبوة ألول مرة بحياتي 

 ألني سأتبناك...

 رب  ه أرزق من عانى بمثل ما عانيت بتذوق ما أذوقه اآلن ياإالهي ربا -

بك حأرت ، وقدماي ال تكاد تحمالنني من الفرحة أقسم أن كلماتي تناث

وهللا لو جعلتني خادماَ عند ها ، يا قمري ويا ملكي بعد ربي صدقني كم تمنيت

 قدميك أللبي ...يا بصمة في لن تمحى ...

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إلى بيتي الجديد**  **                             

الفرح ومسجد قريب دخلت غرفتي الجميلة ، سرير مريح ، وشرفة تثير في 

 وأب حبيب ..

 الحمد هلل ...

 الحمد هلل ...

 ي حضنه ، روى لي قصص الصالحين وفي الليلة األولى نمت ف

 حدثني عن سر نهضة العديد من الدول ..ومنها أخذت الحكم 

 ائعة بكل معاني الكلم ،ليلة ربادلني عبارات كنت متلهفاً لها ألبعد الحدود ،

** 

 راً معاني األبوة والحنان مستشعنمت في حضنه 

 لي هو أعذب زهر وريحان 

 فقدتها مدة كانت بالنسبة لي أزمان.. الي يا نبع الرقة أبي الغ

 يا عبير األقحوان 

 سر معي في أفق العمر كن عوناً لي ضد األحزان 

 أنت المعوض لي عن كل نقص أو فقدان 

 أنت لي ليس أب واحد إنما أبوان

 أحبك 

 الحنان ... بل أعشقك يا رمز

علمني أبي االجتهاد ، أخبرني أن المرء عليه أن يكون كالنحل ، يستيقظ 

يومه باكراً ليسعى لرزقه ، يذهب للمسجد فيصلي الفجر على وقته ثم يبدأ 

 بروحانيات تطيب لها النفس أخذت أقتدي به في كل شيء 

ياً إلى غاب الفجر ليبدل مكانه بالنهار ، التقيت مع زين وأسامة لنذهب سو

لم يصدقوا حتى أن زين أخذ يزغرد  المدرسة ، فور سماعهم بخبر تبني

 بالطير العالق في حنجرته حصى  كالنساء أضحكنا حتى نعته أسامة

 

في الطريق سمعنا صوت تدريب المجاهدين في إحدى المواقع ، وقفت قليالً 

مة تمنى لها قلبي النور ، أما أساأشاهدهم ، لمعت فعالهم في عيني وأضاء 

ني الصمت فلم أتفوه وال اعترالو يكبر حاالً عله يكون من هؤالء بالنسبة لي 

وفي الطريق أخذ المشاكس أسامة يتالعب بالكلمات ليجاريني ويقول بكلمة 

: 

 كم بك قلبي من الفرح يلوح



 والحزن هناك بعيداً يروح 

 وإن ابتعدت عن مسماك فإني سأنوح

**  

 لمشي إليها له لذة من نوع آخر كانت الطريق طويلة جداً ولكن ا

 عالٌم جديد !! ماذا تراه يخفي خلفه ؟؟

أثناء سيرنا أخذ كل واحد يحدث اآلخر عن حلمه ، فكل منا لم يذهب إلى 

 دة األساسية لتحقيق هدف منشود تلك المدرسة إال ليبني القاع

 أسامة كان حائر بين معلم و...

 مجاهد !!!

نعت نفسه بالعالة على فعندما رأى تدريب المجاهدين استحقر ذاته ، و

 فرد عليه زين برد جميل قال:المجتمع 

لبيت فتعيله "كل إنسان ميسٌر لما خلق له يا أسامة ، خلقت أنت لتكون رجل ا

 مذ كنت صغيراً ، خلقت لتضع بصمتك وكذلك أنا ...

ألكون  عى مجاهداً أصيب لمستقبل ، ألرخلقني هللا ألداوي الناس في ا

من كتب هللا الشفاء على يديه من األمراض ومن جروح الحروب ، إن 

أردت أن تكون معلم فاحرص أن تخرج جيل التحرير بإذن هللا وجيل 

وإن أردت أن تمزج  رهخى آاألطباء والمهندسين والمعلمين و... و.... إل

 بين الجهاد والتعليم فهذا شيء عظيم "

 يلة ...كلمات زين جم

 ثم نظرا إلي وقاال :

وأنت يا يزن من المؤكد أن شغفك بالكتابة سيجعل منك كاتباً وعشقك -

 للصحافة سينقلك إلى مجاالته

 

 في إضافة إلى كاتب في آن واحد أود أن أكون صح -

 لحق دون أن أخشى بها لومة الئم أريد أن أصدح بكلمة ا

 يوماً ما  ي من خيال إلى حقيقةوسيتحول ما يجول بخاطر

 ولكنك اآلن كاتب صغير حسب مسمى اإلذاعات والفضائيات -

نعم كاتب صغير ، غداً أكون كاتباً كبير بكل بساطة فأطور من كتاباتي -

.. 

 جميل ! أتعلم توقعت من نظراتك للمجاهدين أن تقول مجاهد مثالً ..-

ابتسمت عند سماعي كلمات أسامة هذه ونظرت إليه ثم اعتراني الصمت 

 وتجاهلت كلماته فقلت له :



دعك من هذه األسئلة ، كل شيء في وقته جميل هيا لنسرع قبل أن -

 حبنا االستهتار إلى عقاب في أول يوم ..طيص

الذي نعتناه  أخذنا نتسابق بالجري حتى وصل أسامة ثم أنا ثم زين 

 بالكسول ...

 **مدرسة الطموح **                 

 اليوم األول فيك ...

 هذا الشعور !! تذكرت أول يوم لي في مدرستي السابقة "األمل" ما 

 ولكن ...

الشعورين ، ففي اليوم األول لي في مدرسة األمل كنت ذا  شتان بين 

شخصية عشوائية متعجرفة متسلطة ، رماها االكتئاب في بحر العتمات 

... 

 أما اليوم 

نبيل أسعى أني قادم لهدف أشعر في أول يوم لي في مدرسة الطموح ، 

 أشعر باالنبهار ...ني شخصية رزينة تعرف ماذا تريد أشعر بأإليه 

ال أدري أي شعور يعتريني اآلن بصراحة ولكن كل ما أدريه وأعلمه بل 

اتي نحو تحويل الخيال إلى وأيقنه ، أني لست هنا أللعب إنما ألنقش خطو

 حقيقة أسئلة كثيرة جابت مخيلتي :

 إلى مجلد خبراتي ؟؟!!!ماذا ستضيف مدرسة الطموح 

 هل ستغيرني لألفضل كما فعلت مدرسة األمل !!

 سعيد فيها ؟؟!! أبي هل سأجد من هم مثل 

 

 

 أعتقد أني سأجد الكثيرين  ولكن ليس كروعة أبي الحنون

ن وأسامة يدَي ونعتاني أمسك زي، الذي ال يضاهيه أحد في الكون 

 ثم دخلناها بالسارح 

 رسة عجيبة غريبة حتى في تصميمها ...دخلنا المدرسة ، مدنعم 

 لم أَر تصميماً مثله مسبقاً البتة ..

، على  ممر كبير رملي متعبففور دخولك إلى المدرسة  يستقبلك  

 يمينك أشجار مكتوٌب عليها:

 كانت ناطحة السحاب حبر على ورق.. 

 سأصل ..

 وراء كل نجاح قلب يحترق ..

 كل بداية محرقة نهاية مشرقة ل



  األمل

 أنا خليفة هللا 

 اسع لمعالي األمور 

 ال تنظر للعثرات حولك بل ركز عل هدفك 

** 

 وعلى يسارك أشجار شكلها البستاني على هيئة كلمات:

 هللا معك

 توكل على هللا 

 "ومن يتوكل على هللا فهو حسب"

 "قل اعملوا"

 في مناكبها" "وامشوا

** 

لقة كبيرة جداً من الغرف ائعاً للغاية ، حر تجد شيئاً روفي نهاية المم

 واألقسام ، الطابق السفلي غرف غريبة عجيبة :

 غرفة بعنوان "هو بيننا " : (1

هي عبارة عن غرفة تحوي مجسم كبير عن المدينة وبيوت الحبيب "صلى 

 هللا عليه وسلم" 

مكتبة كلها كتب سيرة ، غزوات وحروب وحياة النبي العدنان "صلوات 

 ربي عليه"

 

 

 

ف توظف قيادة الحبيب في كتب ، كي الصحابة القادة األفذاذتب عن وك

 عن رحمته ، عن عطفه ، تعامله كل حياته "صلى هللا عليه وسلم"حياتك ،

                

 ( غرفة بعنوان "قادة ذكرهم التاريخ "2

وسيرهم كمحمد الفاتح ، تحوي مجسمات عن المعارك التاريخية وقادتها 

وجدت فيها مجسم للملك عبد العدل في مملكتهم وبيبرس ،كذلك حكام شب 

 الثاني يمسك كتاباً فيه سيرته  الحميد

 ومجسم لصالح الدين األيوبي يمسك كتابين :

يرته منذ كان طفالً حتى األول مخطط كامل لمعركة حطين ، واآلخر س

 رأيت أيضاً مجسماً لمحمد الفاتح ...مماته 

** 



 ( غرفة بعنوان "كن حضارياً "3

 لحضارة رغم العديد من الصعوبات ي مجسمات لدول وصلت إلى اتحو

اخترعه ومن  رأيت مجسماً على شكل رجل آلي يحمل تاريخه ومن أول من

 أين انطلقت الفكرة 

 اً لليابان ، تركيا ، ماليزيا وجدت مجسم

االنطالق وجدت مكتبة كاملة تحوي الحضارة اإلسالمية ، وما هو أسس 

  نحوها ونهضة األوطان

 غرفة أدهشتني "رغم اإلعاقة وصلوا":( 4

 

رأيت مجسماً للشيخ أحمد ياسين وهو على كرسي متحرك ومجسمات 

 ألطفال صغار حوله جالسين كل واحد منهم يحمل كتيب فيه كلمات له مثل :

 أملي أن يرضى هللا عني

 بدنا أوالدنا يروحوا غصب عنهم ...

 ..وكان هو يحمل كتاباً يتحدث فيه عن سيرته 

كثيراً كم تمنيت لقاءه ولكن أسامة كان شديد الشغف به أكثر  أحببت الشيخ  

مني بكثير فقد رأيت دمعة براقة تحلق من مقلتيه لتهبط على وجنتيه وأخذ 

 يحملق بالمجسم وعيناه تقوالن المزيد ، انتبه لي أراقبه فابتسم وقال :

 ما بك يا فتى ههههه 

 ال ال شيء يا صديق -

 

 

جدت فيها سيرة الشيخ كشك ، وقصص كثيرة رائعة تدفعك نحو أيضاً و

 الغيرة واالقتداء بهم ..

** 

( غرفة تنمية بشرية ، فيها صور للدكتور إبراهيم الفقي ، وكذلك األستاذ 5

 كريم الشاذلي ، والعديد من التنمويين 

 وكتب لتنمية الذات والقدرات ، وطرق وسبل لذلك ..

مثل غسان كنفاني  ت وأسماء أدباء عربيين ( غرفة تحوي قصص وروايا6

 وأجانب 

 مثل باولو كويللو البرازيلي 

 ن ... إلى آخرهوهناك العديد من الغرف أيضاً التي تحوي معامل وفنو

****** 



ا تحوي صفوفاً لطلبة الصف السابع أم الحلقة الثانية في الطابق العلوي فإنه

 ة ونهضتها "في بوابتها مكتوب عليها "أهالً بقادة األم

الغريب ، أن هناك بوابة أخرى مغلقة خلفها جسر يوصلك إلى مبنى على 

 هيئة قلعة لست أدري ما فيها سوى أنها موزعة حسب المهن ...

 هذه مدرسة األوالد أما البنات فلهم أيضاً بالجانب اآلخر مدرسة لهم ....

 روعتها ..  يا

 دخلنا الصفوف وفي فصلي زين وأسامة ،

جميلة والطاوالت أيضاً ، هناك لوحة صغيرة مثبتة في الطاولة  المقاعد

 أخبرونا أن نكتب عليهما جملة تزيدنا دافعية كلما استسلمنا ،

 فكتبت :

 سأكون أسطورتي الشخصية مهما حصل""

 عام كامل سأقضيه في هذا الفصل ،

 اللهم اجعله عاماً يضيف الفائدة والمعرفة لحياتي 

 

 

 بشوشين عرفا عن نفسيهماا درسة ونائبه ، كانمدير المدخل علينا 

تسامة جميلة ، يرتدي فالمدير يسمى حذيفة كان ذا قامة طويلة جداً واب

كان متوسط القامة ذا شعر طويل قليالً نظارات أما نائبه فيسمى سليمان 

 سمين بعض الشيء ..

 قال المدير :

ستضيء الوطن "مدرسة الطموح تحييكم ، ترحب بهذه الوجوه النيرة التي 

 كالسراج له ...

ل الستقبا الثانوية والجامعية أحبائي فكرة المدرسة أن نهيئكم قبل دخول 

 طموحاتكم ، فهنا في الصف السابع تتعلمون كيف تحددون 

 أهدافكم وطموحاتكم والسبيل لتحقيقها ...

 ذاك الجسر للوصول للمبنى اآلخر ... برالناجحون هم فقط من يع

لينافسوا بقية  يتم اختيار الطلبة الممتازين .. للمتفوقين  هناك مسابقات 

 ...تحت مسمى مدرسة الطموحالمدارس 

رؤيتنا "خلق جيل واعي قادر على حمل األمانة وزرع أشجار المهن 

 المختلفة التي ستساهم بتحرير البالد ونهضتها "

 كل من في هذه المدرسة متميزين على ما يبدو أنني سأسعد هنا ف

 بع متنوعة وجميلة كثيراً ما نظرت لذاك الجسر كتب الصف السا كانت



كنا نتعلم ونجتهد ، نجد ال نسأم نة الخالق في العام القادم الذي سأعبره بمعو

 ، 

عبة كنا في دائرة المنافسة فلقد سمعنا أن االختبارات لقياس القدرات وهي ص

 ال ينجح فيها إال القالئل 

جداً حتى جلوسك في الفصل اختبار فحركاتك  كان نظام االختبارات شديداً 

 ه إال المدير ...ب ال يرايالحظها المعلمون وفي نهاية كل شهر تقييم لكل طال

 كنا ثالثتنا نثابر ..

كان أبي يساعدني كثيراً ، ويساندني على تنظيم وقتي بين التأليف والنشر 

 وبين االهتمام بدروسي ..

 

 

 

 ...ومرت األيام 

 ام دخل مدير المدرسة الصف ، ومعه مربي الفصل :في منتصف الع

 أبنائي تم اختيار أربع طالب ليمثلوا الصف السادس من مدرستكم ..-

وطالب أسامة  اختياري أنا وزين و أجريت االختبارات والمنافسات حتى تم

 يدعى نسيم ..

 كانت المسابقات على هذه الهيئة :

تين المتبقيتين يتنافسا ومن يتغلب كل مدرستين تتنافسا فيما بينهما والمدرس

 ز ...على األخرى هو الفائ

 نافسنا ، فزنا حتى وصلنا المسابقة النهائية ..

وفي التاسع من ديسمبر كانت المسابقة النهائية بيننا وبين مدرسة "صانعات 

 العز " وهي مدرسة بنات ..

 انقسمت المسابقة إلى:

 المرحلة األولى :

 ..  والفريق الفائز يحسب له نقطة أسئلة بين الفريقين . 

 المرحلة الثانية :

مناظرة شعرية بين طالب من فريقنا وطالبة من الفريق اآلخر الفائز يعطي  

 ه  نقطةلفريق

 المرحلة الثالثة :

 مسابقة تشكيلية بالفنون بين طالب وطالبة وأيضاً الفائز يعطي لفريقه نقطة 

 المرحلة الرابعة :

 لمية والفائز يعطي فريقه نقطة مسابقة في أسئلة ع



 المرحلة الخامسة :

 مسابقة في أسئلة أدبية والفائز يعطي فريقه نقطة ..

                                 

 المرحلة السادسة :

 مسابقة رياضية والفائز أيضاً يعطي فريقه نقطة 

** 

 

ولى ونحن وقفنا وقفة التناظر ، بدأت األسئلة بالتدفق واسمرت المرحلة األ

 في تعادل ..

 

. 

 حتى سؤال السرعة أجبنا أسرع منهم فحسبت لنا نقطة 

كم مرة ذكرت آية "فبأي آالء ربكما تكذبان؟؟ فأجبنا واحد وثالثون  وهو :

 ...  مرة 

 المرحلة الثانية:

تم اختياري على اعتبار أني كاتب ، وهذا مجالي وموهبتي ، وتم اختيار فتاة 

 تسمى ميسرة كمال ..

 ختير الحرف وبدأت هي وهو حرف الهاء :ا

 قالت :

 هل غادر الشعراء من متردم   *** أم هل عرفت الدار بعد توهم 

 فبدأت بحرف الميم وقلت :

 مررنا على دار الحبيب فردنا 

 عن الدار قانون األعادي وسورها

 فقلت في نفسي ربما هي نعمة 

 فماذا ترى في القدس حين تزورها

سة بيني وبينها ، لم تكن فتاة سهلة خاب توقعي فقد كانت واستمرت المناف

 قوية جداً...

الفاصل وهو حرف الشين ، تلبكت هي أما أنا فأجبت بسرعة رف وجاء الح

: 

 شهداؤنا بين المقابر يهمسون 

 وهللا إنا قادمون 

 في األرض ترتفع األيادي تنبت األصوات في صمت السكون 

 وهللا إنا قادمون ...



 نا نقطة وهكذا نتغلب عليهم بنقطة ..فحسبت ل

  "وفي عينيها كثير"تلحفت الصبر  فرح فريقي بهذا ، أما ميسرة فقد

كبرياؤها ولد داخلها انتقاماً البد منه ولكن ال أدري شعرت أنها تخفي في 

 وح الرياضية المتقبلة للخسارة في عينيها شرر ، لم أشعر أنها تحلت بالر

لعله خير أو عساه إال آخره "خير" ربما قالت فقد همست بشيء لم أسمع 

 خير ال أدري..

 ً  في األمور التشكيلية والفنون  المرحلة الثالثة : رشحنا نسيم فقد كان مبدعا

 وعلى نظيره تم اختيار هديل ...

 

 

وأعطي الطرفين أوراق ملونة ، وصمغ وصحن وأزرار وقيل لهما من 

 ط أن يكون متقناً يصنع الطبق الضاحك أوالً هو الفائز بشر

 بدأ الطرفان بسرعة ...

 فإذا بصوت أحدهما يقول انتهيت ...

 إنها هديل تغلبت على نسيم .. تفاجأنا لسرعتها وإتقانها ...

 حققت التعادل لفريقها ..

 أخذ فريقنا يعاتب نسيم وهو في حالة ارتباك ، كان يشعر بالفشل ،

ريق ، وطلبت منه أال يحزن ربت على كتفه بهدوء ألن هذا دوري كقائد للف

 وأن هللا سيعوضه خيراً إن شاء هللا ....

 

 المرحلة الرابعة :

مسابقة علمية ، رشحنا زين من فريقنا ، أما الفريق اآلخر فقد رشحوا فتاة 

 ..تسمى نعمة 

 بدأت األسئلة ...

 والتعادل قائم ...

عون فكانت حتى سئل زين  كم رجالً ألم أربعة وأربعين فأجاب أربعة وأرب

ذا إجابته خاطئة وحول السؤال لنعمة التي أجابت بدورها أربعون رجالً وهك

 كانت سبباً في تقدم فريقها 

 المرحلة الخامسة : 

 رشحنا أسامة كونه يحب اآلداب أما الفريق اآلخر فقد رشحوا نداء ..

  وبدأت المنافسة بينهما وتغلب أسامة على نداء ،                         

جتماع ؟؟ وكانت في سؤال  أين ولد العالمة ابن خلدون مؤسس علم اال

 اإلجابة تونس 



أعادنا إلى التعادل مجدداً ، والمرحلة السادسة هي من ستقرر أي الفريقين 

 هو الفائز ؟!!

 كنا محتارين من نخرج من فريقنا ؟!!

افسها رأيُت هديل تخرج من الفريق اآلخر ، أجمع الفريق أنني أنا من سين

 وفور دخولي الميدان فإذا بميسرة تجلسها وتخرج بدالً منها !!!

 أخذت دقات قلبي تزداد ...دهشت .

من يصل خط رياضية تسابق ليس على األقدام إنما بركوب الخير ومسابقة 

 النهاية هو الفائز 

 

 

 ركبنا وبدأ السباق صراحة لم أعتد ركوب الخيل إال قليالً ...

 ع وكنت قد سبقتها ولكن ...أخذنا نتسابق ونسر

ي الحسبان ، اضررت أن أشد وثاق خيلي حتى حدث شيء لم يكن ف

 تدحرجت ....

حاولت فتح عيني ..فتحتهما قليالً لكني وجدت ميسرة في المقدمة غير آبهة 

بسقوطي ، وصلت خط النهاية وغبت عن الوعي ، ألفتح عيني في المشفى 

 وقد أصبت بكسور في جسدي ...

 الذل ..شعرت ب

 لقد كنت سبباً في خسارة فريقي ... نعم أنا السبب أنا ..

كان أبي بجواري يمسك يدي ويطمئنني ، حاولت حبس دموعي لكني لم 

 ، رآني أبي وقال :البتة  أستطع 

 ال تلم نفسك أعلم أنك اآلن تعاتب يزن يا يزن أليس كذلك !! 

 بني "عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم " 

  أخبرتني كيف وقعت عن الخيل؟؟ولكن هال

 وكذلك حصانك وقع ولكن لم يصب بأذى !!

                                    

 لم أجد ركوب الخيل ليس أكثر يا أبي 

 ولكنك أجدت ركوبها في بداية السباق !!!-

 لقد شاهدت الموقف يا يزن فال تكذب على والدك ، وأعتذر على تنصتي -

 أهالً بكما ، هال أخبرتني ماذا رأيت يا أسامة ؟ من زين وأسامة ،-

عماه ، وقفت قطة في طريقه فأراد أن يوقف الحصان لحمايتها ...ثم حدث -

 ما حدث ...



أتعلم بني إني أفخر بك ، لم تفز في السباق ولكنك فزت برضى هللا وهذا -

 يكفيك ...

 ضجت بالبكاء ..وأخذت أقول وأنا أنوح :

ة فريقي .. لو كنت أجيد ركوب الخيل الستطعت كنت سبباً في خسار-

 التحليق بفرسي دون إيذاء نفسي أو حتى القطة ولوصلت إلى خط النهاية

 لو من الشيطان يا صديقي -

أرجوكم ال تبرروا فشلي ، فقد علمت اآلن أني فاشل !! وأمام من ؟؟ أمام -

 فتاة قررت االنتقام مني لخسارتها في مسابقة الشعر ...

 لِك سائر العمر ... تباً 

 أمقتِك بشدة ...

 

 تخسر أمام فتاة !!! فتاة يا يزن ؟؟!!!!!!

رأت في عينيها شرراً ، دق قلبي بشدة عندما دخلت الميدان ، شعرت بشيء 

 من الضيق ...

 كأني كنت أشعر ...

 خرجت يا صديقي ألنها قائد فريقها ...-

 أتني ووقفت هي ...ال يا زين ، إنما لتنتقم ، أجلست هديل عندما ر-

 

 وأثناء حديثي ، دخل الغرفة مدير المدرسة ونائبه ، كذلك مربي الفصل ..

 لم أستطع النظر في وجوههم من خجلي 

 وضعت الغطاء على وجهي وأخذت أبكي ...

وهم يهونون علي ، وبعد أن سمعوا ما حصل من الثرثار أسامة ، أخذوا 

 هجوا نفسي  ...يستزيدون من الثناء ، هم يمدحون وأنا أ

 

 

 مكثت أياماً عدة في المستشفى ...

تقريباً أسبوعين ،بعدها عدت إلى المنزل وال زلت أعاني من الكسور في 

كلتا قدمي ويدي اليسرى التي أكتب بواسطتها فأنا يساري ، وكذلك التواء 

بيدي اليمنى ... قيل لي أني عندما سقطت تدحرجت كثيراً ، كان أبي 

ني ، يعلمني يسقيني يدللني ، أخذ إجازة لشهرين كاملين يرعاني ، يطعم

 ألجل أن يبقى معي بالبيت ...

وكثرت زيارات األصدقاء فكنت أحب رؤيتهم ، أسامة صاحب الفكاهة 

الدائمة ، ومشاكساته ، يحضر أخوته معه ، وزين بفلسفته الغير طبيعية ، 



س يمسك نظارته ثم وبعد أن يتحدث مطوالً وعندما يشعر أننا بدأنا بالنعا

يقول ، أصدقائي ال أود أن أطيل يكفي هذا ، فيقف أسامة ليقلده ثم يبدآ 

 بالشجار الذي يختمه ضحك شديد ...

 جاء معهما نسيم أيضاً ، كان هادئ الطباع ...

 يستمع ثم يبتسم بهدوء ...

 أصدقائي هم حلقة الوصل بيني وبين العلم الذي يتناولوه في غيابي ،

ني كنت سعيداً بوجود أبي وأصدقائي حولي ، ولكن كانت سعادتي ال أنكر أ

خارجية ، تخفي وراءها شعوراً بخيبة األمل ، وصوت داخلي ينده بي "أنت 

 فاشل"

 تهزم أمام فتاة !!!!! فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشل 

 حتى خطرت في بالي خاطرة ألم أستطع كتابتها فيدي  مصابة ...

 أنا رمتني كآبة الخسارة في أعماق الكتمان  فاشل ٌ

 وتهت بين عبراتي المتالحقة ليس يواريها سعادة فكلي أحزان 

 يزن أنت !!! أخبرني أي إنسان ؟؟

 تخسر أمام فتاة ، وفي مسابقة صبيانية أيها الجبان

 على آخر الزمان 

 تخسر أمام فتاة أيها الجبان 

 تكون ردة فعلي ، لست أدري إن رأيتها مرة أخرى ماذا س

 تهت في غياهب النسيان ...

 حتى خفت أن أركب فيما بعد أي حصان ...

 

 

 

 فاشل**ب **لستَ                         

 بعد مرور شهرين ...

 التأمت كسوري أصبح بإمكاني الخروج وفعل ما أشاء بنفسي ...

 ، التأمت الكسور ولكن ...لم يلتئم الجرح في قلبي الحظ أبي تغيري 

 استيقظت يوم الجمعة ألرى حولي لوحات مألت غرفتي ،

 عليها صوري وأنا في حفالت إلقاء وتكريم وعلى بعض الشاشات ..

 ووجدت كتاباتي ومؤلفاتي مرتبة بجوار وسادتي ...

 ولوحات مكتوب عليها :

 ال نسقط اليوم إال لنرجع أكثر قوة من ذي قبل 

 إنما تحدي مررت به ألتعلم  لال تقل فش



 نحن أحياء وباقون وللحلم بقية 

 أنظر عاليا واطلب ما تشتهي فهو وحده من بيده كل شيء 

 هزم المسلمون في بداية أحد لكنهم تعلموا من الخطأ لينتصروا فيما بعد

 ويبقى األمل 

يا ل الدهشة ، نهضت من فراشي والصدمة شقت طريقها إلى أن وصلت 

 لمحياي ، أمسكت قبضة الباب لكنه..

 

 بمفتاح من الخارج ، طرقت الباب منادياً :ن موصداً كا

 أبي ما بك الباب موصد ماذا هناك ؟!! -

 حاول الخروج بطريقة ما  -

 هذا صعب جداً، فهو مغلق من الخارج ، لم فعلت ذلك ؟؟ -

حاول أوالً ثم قرر إن كان صعباً أم ال ... واعلم أن المفتاح ليس  -

 بحوزتي ...

 ذن ؟!!وكيف أغلق الباب من الخرج إ -

 فكر ال أدري ... -

 يا إالهي ، ... -

 

  

جلست حوالي نصف ساعة ، ال أدري كيف أخرج والسؤال لماذا 

 يعاقبني أبي بهذه الطريقة مع أني لم أفعل له شيء !!!

خطر ببالي أن أبحث عن المفتاح في غرفتي ربما وجدته ... ولكن كيف 

 سأجده والباب موصد من الخارج؟؟

 أخرى له ...ربما كان هناك نسخة 

 سأتوكل على هللا وأبحث فما باليد حيلة ..

معلقاً خلف إحدى أخذت أبحث كثيراً ، تعبت وأنا أبحث حتى وجدته 

 اللوحات التي كتب عليها ...

"ستحقق أسطورتك الشخصية مهما حدث فال تبالي بالعثرات وكن أبياً ال 

 يقبل بالهزيمة أو الخسارة وجاهد لتصل"

 مفاجأة الكبرى فتحت الباب ، وال

كل أصدقائي وفصلي ومعلمي في البيت ، وزينة ، مائدة مليئة بأصناف 

 الطعام وسماعات ...

 أمسك بي أبي يقبلني ثم قال :



"بني ال تكن حبيساً للمشاعر السلبية ، ال تضع نفسك في قفص الكآبة -

 ومفتاح السعادة قريب جداً منك .."

 ح هذه المرة تنبثق مجدداً ...أخذ الجميع يحتفل بشفائي ، دموع الفر

 يا أبي شكراً لك .. 

 فأنت رمز سعادتي بعد هللا 

 نعم يا أبي 

 سأتحرر ..

 لن أستسلم 

 فنحن أوالد اليوم 

 ال نقع إال لنحلق 

 لنصل الغيم فنحوله ألوان طيف 

 نعم يا أبي 

 سأثابر 

 لك بإذن هللا .... وسأهدي إنجازاتي يوماً 

 

 

 

 ولكن إلى االختبارات ** **عدت              

 بدأت االختبارات النهائية في األول من فبراير للفصل األول ...

 ثابرُت ونلت بحمد هللا ..

 مرت األيام ، أياٌم تتلوها أيام ، وانتهى العام ..

 حامالً كل ذكرياتي معه ...

 ذكريات ال تنسى ...

 خاصة تلك الكلمات التي خبأتها بين ثنايا أوراق دفاتري :

 يا عيون الصقر لن أنسى 

 أني هزمت على يديكِ 

 وشكري لِك أرسله شكرا شكرا 

 فقد وصلني درسِك 

 وزدت فَي إصرارا 

 ليَأتِيََن يوم وأنتقم منِك 

 وضعت كبريائي على 

 حافة طريقِك 

 وجعلتني متواضعاً مثابرا



 وانتقامي شريف هو منافستِك 

** 

ه ما حييت ، ال أنكر أني آنذاك نعم تلَك الفتاة "ميسرة" ، اسٌم لن أنسا 

كرهتها من صميم الفؤاد ، فلم يسبق أن هزمت على يد أحد في مناظرات 

مني فتاة هذا ما لم يكن في أني معروف بثقافتي ، أما أن تهز ، وخاصة

 الحسبان ..

 

 ولكن أنا السبب ... هي اجتهدت فنالت ...

 الشكلية ... ال ال كان عليها أن تراعي الفرصة وال تستغلها بهذه

 يكفي يكفي أيام ومضت ما بالك ال تنساها !!!!!!!!

 اسع لتحقيق ذاتك وقيمتك في مجتمعك ، وانهض بدينك وبالدك ، 

 

 

خرجت النتائج ، الخامس على قسم الصف  السادس في مدرستي ، فقد 

 تغيبت شهرين كاملين عنها ، ولكن هذا ليس مبرر ...

 ر ، حزنت ...ال أنكر أني تعبت في بداية األم

تلك الفتاة مجدداً ، أتراها حصلت على تحصيل أعلى  وفور حزني عاد شبح 

 مني هذا العام ...

 آه ال ال يارب ال ...

 ما بالك أحب لها ما تحب لنفسك ..

 ولكني أمقتها بشدة ، ذهبت في سبيلها فال تفكر بها ...

 حسناً حسناً يا ضميري ...

قادمة ، فالقادم رغم أنه أصعب أعوام ال يجب أن أعوض هذا العام بالثالث

 أنه أجمل بإذن هللا ، وهذه ثقتي بربي ولن تخيب .. إال

 عبرنا الجسر بسعادة ، إلى المبنى اآلخر ...

 ليس كأي مبنًى ، أقسام هو :

 واإلعالم  فرسان الصحافة

 فرسان الطب

 فرسان الهندسة 

 فرسان المحاماة 

 فرسان الكتابة والشعر والشعراء 

 ....إلى آخره ...

 المشكلة كانت عندي أن طموحي صحافة ، ولكني أعشق الكتابة أيضاً ،



ساعدني أبي في اتخاذ القرار ، قال لي الكتابة تبقى موهبة تستطيع 

 ممارستها متى تشاء والنشر أيضاً متى تشاء ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصحه :أجلسني أبي في جلسة أبوة ، ذكرني بلقمان عندما أجلس ولده ي     

 بني ، أقرر أسامة ماذا سيكون ؟؟ -

 نعم ، معلم لغة عربية  -

 وزين؟؟ -

 طبيب  -

 إذن سيذهب كل واحد إلى قسمه ؟؟ -

 نعم يا أبتي  ، لكن ال تقلق سنبقى معاً دائماً  -

 جميل ، بني الحب في هللا باٍق ال يزول  -

 ونعم باهلل  -

 بني أيهما تحب أكثر موهبتك الكتابة أم طموحك الصحافة ؟ -

ما وجهين لعملة واحدة ، بيد أن الكتابة أجد فيها راحتي ، أم كاله -

 الصحافة سأنشر من خاللها رسالتي 

 ولكن الكتابة أيضاً تنشر من خاللها كتاباتك !!! -

 أشعر أنك تخفي عني سبباً وراء اختيارك الصحافة 

 ستعلمه يا أبي ستعلمه ولكن ليس اآلن ، وسامحني إلخفائي السبب عنك -

 سبب وجيه ... أثق بأنه-

بني ، من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خيراً منه " ، احرص يا ولدي أن -

 تترك وقتك هلل ، اجعل طموحك خالصاً لوجهه الكريم ..

 واعلم أن طريق الناجحين ليست مفروشة بالورود..

 ستواجهك تحديات جمة ، فحاول أن تواجهها بعقل حكيم وقلب سليم 



هللا عليه  ى رفيقك ، والرسول "صلاجعل القرآن دستورك وحب هللا

 وسلم" 

 إياك وحب االنتقام إياك ،في كل األمور قدوتك ، أي بني 

اعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة ، وأن حب االنتقام هو أكبر 

 مراتب الضعف ..

 كبرت بني ...

ضع تقوى هللا على كفة ، وأفعالك على األخرى ، واحرص أن ترجح 

 . كفة التقوى ..

                                     

 

 

 

ليس السعيد من جرى  وراء العشوائية واتبع هواه ، بال من استطاع أن 

 يروض نفسه فلم تقدر عليه ...

 فإن لم تسطع  فحاول وحاول حتى تستطيع ...

 أيقن أن الصبر كالصبر طعمه مر ولكن عواقبه أحلى من العسل ....

 "اأعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكوتذكر هذه اآلية "ومن 

 وهذه اآلية " ولسوف يعطيك ربك فترضى "

 هذه نصيحتي يا بني 

 ر إلى قلبي وأقول :يأمسكت يديه أقبلهما وأش

 نصائحك هنا يا أبتي هنا 

 فوضع يده على رأسي وقال 

 "وهنا أيضاً ، تركت لك الموازنة "

ر يرافقني منذ شعرت وهو يحدثني بأني فعالً كبرت ، رغم أن الكب

صغري بالسن ، ولكن سني بالنسبة لما رأيت ال شيء ، الحمد هلل ذهبت 

تلك األيام لتزهوها أيام أجمل ، كلما زارتنا عمتي سلمية تذكرت تلك 

 األيام وابتسمت سبحان هللا أين كنت وماذا صرت ...

 الحمد هلل

 الحمد هلل 

                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ** فرسان الصحافة **                    

 

 

جرت عادة هذه المدرسة أن كل مواد المدرسة مشتركة ماعدا مادة تشمل 

 حلمك تكون مختلفة وتنقسم إلى قسمين أحدهما نظري واآلخر عملي 

كذلك كان قسم الصحافة فيه مادة بعنوان "فرسان الصحافة " تشمل كل ما 

مراسالت ، برامج...إلى يتعلق بهذا الجانب النبيل من تمهيد ، تقارير ، 

 آخره 

أبرز ما تعلمته في هذا القسم أن اإلعالم يجب أن يعنون بالشجاعة فأن تقول 

 كلمة الحق وال تخف فيها لومة الئم أبداً ...

 

 وانقضت األيام ...

واجهنا العديد من التحديات وأكملنا الدرب حتى تخرجنا من هذه المدرسة 

 الجميلة بتفوق والحمد هلل 

 

 

 

 رت األيام تتلوها األسابيع والشهور والسنتين ..م

 

حتى أصبحت في إجازة آخر السنة أهيء نفسي للثانوية العامة فكل ما 

 مضى بالسبة لي شيء وهذه المرحلة شيء آخر !!

 أصبحت شاباً ، كنت أرى فرحة أبي بي  كلما كبرت وتقدمت بانجازاتي ..

ة كثيراً كنت أصل الليل بالنهار كم تعبت ألحصد نعم تعبت في الثانوية العام

ألصل و... بصراحة ألن شبح تلك الحقود لم يكن ليغيب عن مخيلتي قط ، 



أريد أن أسحقها بانتصاراتي عليها ال أريد منها أن تهزمني مجدداً ال أنكر 

 أنني هزمت في صغري لكني اآلن أوعى وأكبر وبكامل قواي ...

 

**** 

                                     

 

 **النتائج يا ل الهول غير معقول !! **                      

 كان أبي والجيران وحتى عمتي الجميع قلق .. 

 فجأة دق جرس الهاتف ، ركض أبي ليرفع السماعة 

 ألو السالم عليكم-

 نعم هنا يقطن يزن 

 نعم نعم 

 ال لم نتابع 

 الكهرباء مقطوعة اآلن 

 حقاً 

 الحمد هلل 

 هلل الحمد 

كنت في الطرف اآلخر من الغرفة ومع كل حرف يخرج من ثغر أبي يدخل 

 في قلبي آالف تيارات ممن الخوف والرهبة 

 تابع أبي :

 حسناً شكراً لك

 اليوم الساعة التاسعة مساء 

 إن شاء هللا ..

 

 أغلق السماعة وسجد شاكراً وابتسم وأنا متخشب مكاني تسمرت دون حراك 

 طق يا رجل قبل أن يصعق ولدك والجميع يقولون ان

 خطفني إلى صدره وقال مبارك يا حبيبي األول على الوطن من غزة 

 نعم من غزة إنه يزن 

 كاد أن يغشى علي من الفرحة ، أأهلل أأكبر أريد أن أطير !! أحلق !! 

 نعم الحمد هلل 

 اتصل أصدقائي يباركون ، أسامة العاشر على القطاع ..

 ن ..أما زي



ف لم يكن من العشر األوائل فقد كان تحصيله خمس وتسعون فمع األس

 بالمائة ...

 لكنه كان سعيداً فهو سيدرس الطب في ألمانيا وليس هنا !

 

 

 

 

طبعاً أنتم تتساءلون عن تلك المتعجرفة ، بحثت عن معلومات تخص معدلها 

 إلى أن وصلت لها ...

 كان تحصيلها واحد وتسعون بالمائة فقط 

 ال أدري !!

اولت أن أفرح كوني هزمتها هذه المرة هزيمة أشد من هزيمتها السابقة ح

لكني شعرت بالحزن فجأة ... فقد كنت أسمع أنها األولى على مدرستها في 

 كل عام إال هذا العام ..

 غريب أمر هذه الفتاة توقعت منها أكثر من ذلك بكثير !

  *** 

 

                              

 

 هدية تفوقي وسفر أبي **  **                       

وفي تمام الساعة التاسعة مساء ليوم الثالثاء قامت إحدى القنوات بإجراء 

لقاء مع العشر األوائل على الوطن ، سئلت مجموعة من األسئلة كان منها 

 ما الدافع وراء اجتهادي وتحصيلي قلت :

 أرد لها الدين  أبي ووطني وفتاة هزمتني عندما كنت صغيراً فأردت أن

 األخيرة لم تعجب أبي مطلقاً فقد كان يرى أن هذا ترجمة لمفهوم الحقد تماماً 

 وكنت أحاول أن أغير هذه النظرة لكن أحياناً أشعر أنه صادق في هذا !!

 

 

 

 

كانت جائزة المرتبة األولى على الوطن حجة إلى بيت هللا الحرام لشخص 

 واحد ..



يستحقها أكثر مني ، فلواله بعد هللا لما وصلت  لم أشأ أن آخذها وهناك من

 إلى ما أنا عليه اآلن 

 هو أبي الغالي المستحق ألكثر من ذلك 

 فرح أبي بهذه الهدية جداً ، وألول مرة سيسافر أبي بعيداً لفترة من الزمن 

 في هذه الفترة سيسكن عندي أسامة وأخوته ...

 

 

 

ذكرياتي_ عن سفر زين إلى  صحيح نسيت أن أكتب في هذا الدفتر _دفتر

 ألمانيا ، مضى على سفره اآلن شهرين بعد النتائج ..

 وأبي سيسافر في يوم الغد ..

وفي اليوم التالي ودعنا أبي المسافر لفترة ووصيته بالدعاء لي طبعاً أخذ 

 المستفز أسامة يثير أعصابي ويقول :

 ابا هههههه يا ل االبن الذي لم يخرج من الكفولة بعد أتريد حضن الب

 أم أنك تخاف من أمنا الغولة وبابا ليس هنا 

 اهدأ يا ولد -

 أمازحك يا أخي أال تطيق المزاح -

 سافر أبي ..

 فليسهل هللا دربك يا والدي الحبيب ...

**** 

 

 ، 

 وفي إحدى الليالي ، جلسنا نتسامر أنا وأسامة أطراف الحديث...

 فأخذ يحدثني قائالً :

 امضة ؟لماذا أنت شخصية غ-

 من أنا !! لو كنت كذلك لما علم جمهوري أني لقيط-

تخفي كثيراً من األمور ، إلى اليوم ال أحد يدري ما السبب المكنون وراء -

طموحك بالصحافة ، لو قررت أن تكون كاتباً لوصلت لمبتغاك بسهولة 

والعادة جرت أن من يدخل القسم  خاصة وأنك منذ الصغر تمارسها ؟؟!!

 ل لهذا التحصيل يدخل الطب العلمي ويص

 ال فقط حبي للصحافة ليس أكثر -

يزن !!! نحن أصدقاء منذ الطفولة ، وحينما تكذب سأقول لك أنت تكذب -

 وأنت اآلن مع األسف ... "كاااااااااااااااااااااااااااااااااذب "



 أال تثق بي ؟؟ لماذا تخفي عني ما يجول بخاطرك

 ...لي أرجوك ، ال تأخذ هذا المأخذ ع-

 صديقي أثق بك وهللا ، وأحبك ... ولكن أود إخبارك شيء ..

اعلم أني وددت لو أن أنشر قضية اللقطاء بل وكل قضايا الوطن من خالل 

الصحافة ، ولكن تفكيري أضحى أعمق ... سأنشر من خالل كتاباتي ذلك ، 

 أما الصحافة فسيأتي الوقت المناسب ... ووقتها لن أخبرك بلساني ... بل

 ستعلم بنفسك...

 لم أقل لك أنك إنساٌن غامض ؟؟ حسناً يا يزن أ-

 أسامة ، أتحب لقاء هللا ؟؟ بصدق أخبرني -

يا صديقي ومن يكره أن يلقى مواله ؟؟ ولكن لست أدري إن مت من -

 سيرعى إخواني من بعدي ، كبروا معي ولكن مع ذلك أشعر أني أباهم...

 وأنت ؟؟

 ي ولكن ليس اآلن ... فأمامي الكثير لفعله ..أريد أن ألقى الحبيب إاله-

 من أجل أن ألقاه وهو محب للقائي 

 كيف تثبت هلل أنك تحبه ؟؟

 من خالل عباداتي ، تربيتي ألخوتي تربية حسنة ... نيتي هلل -

 و...

 وماذا ؟؟-

 ال ال شيء -

 أنت أيضاً لديك الكثير لتخفيه عني -

 ههههه ربما -

 

 في إحدى األيام ؟؟يزن ، أأعجبت بفتاة ما 

 سؤاله أثار في اإلحراج ، فأجبته وأنا مرتبك:

 من أنا ؟؟ أعجب بفتاة ؟؟!!!!!!!!!! ال ال ...-

 وأنت ؟؟

ال لكني أفكر في المستقبل كثيراً ، ماذا لو فكرت بالزواج هل سترضى -

 إحداهن بي 

 وماذا ينقصك زد ثقتك بنفسك يا ولد ، ثم نحن صغار على هذا التفكير -

 صغار ههههه -

 لماذا ال تحلق ذقنك ؟؟ 

 ألتكون أكبر من سنك كما نعَت منذ الصغر؟؟

 أم ... لتكون ذاك الشهيد الحي ؟؟!!



 شهيد ؟!! من أخبرك أن طموحي شهيد !!-

 ... وإحساسي يقول الكثير ولكن لن أبوح به أسامة يفهمك -

 ماذا يقول لك إحساسك -

 ت سنحشر معاً يقول أن دربنا واحد ، وأنني أنا وأن-

 وأن اسمنا لن يستطيع التاريخ محوه مهما حدث 

وألغ معتقداتك يا أخي أريد أن أقدم لوطني  هيا لننم فقد اعتراني النعاس ..-

 وأنا حي فالميت ماذا يقدم ؟؟

وضعنا رؤوسنا على الوسادة ، لم  أستطع حقاً النوم ، من أين يأتي بكلماته 

ت ساعة تقريباً فإذا به يقول ، لن تنام الليل تلك ، ظننته قد نام ... حتى مر

 على ما يبدو 

 اً مستيقظ؟؟وأنت أيض-

 نعم ...-

                                 

 

 قام من فراشه ، ونام معي بفراشي ثم أمسك يدي وقال :

 أحبك يا صديقي في هللا ، أشعر أن دربنا واحد ثم ابتسم ...-

 وأغمض جفونه ..

 نه يهذي على ما يبدو أ

 من أين يأتي بكالمه هذا ال أدري ، ثم إنه سألني هل أنا معجب بفتاة ؟؟ 

أنا أعجب بفتاة !! ههههه مجرد التفكير باألمر يجعلني أغرق بالضحك 

 فدربي طويل ولم أفكر بالزواج يوماً فأنا ال أحب النساء البتة ألسنتهن طويلة 

 .. وكيدهن عظيم ، ومكرهن مرهق ، شديدات الثرثرة

 أما األمر اآلخر لماذا يشعر أن دربنا واحد !!!!!

آه من يا أسامة رميتني طعماً ألسماك الخيال لتلتهمني ثم غرقت في نوم 

 عميق 

 

كعادتي في مثل هذه المواقف أصارع األرق علي أحظى بساعتي  أو ثالث 

 من النوم ...

شرب هللا كل طبعاً لم ينسني من ماء زمزم أ مرت األيام وعاد أبي من سفره

 مشتهي منها ...

أقمنا له حفالً باهراً ، فرحنا بمقدمه كثيراً آه يا والدي لو تعرف   كم اشتاق 

 فؤادي 

 فأنت عشقي وحبي األول في هذه الدنيا ..



 

 

 

  

  

 

 

 

 **الحياة الجامعية **                      

فشلت في  التحقت بإحدى الجامعات المحلية ألدرس  اإلعالم على أصوله ،

أول خطوة لي حيث أنني لم أكن األول على الجامعة في أول فصل ببل كنت 

السابع وهذا ما لم يرق لي لذا حملت حقيبة اإلرادة على كاهلي من جديد 

 ومرت السنوات األربع كالرياح بل وأكثر سرعة ...

 جميل هو اإلعالم ..

 ورائعة هي الحقيقة 

 ن ، حتى لو أمام سلطان جائر واألشد روعة أن تقول الحق مهما كا

 للمحتاج عوناً ، وللمظلوم لسان حق جميل أن تكون 

رائع أن توصل رسالة فارغي البطون لمالئيه ، أن تقف سيفاً أمام 

المحسوبية والواسطة وأن تقضي على الفهم الخاطئ والسائد لألخيرة في 

 ليست فيتامين "و" إنما السم المحرم "و" 

 علي أن كيف نسيت أن أحدثك عن أسامة وزين  لعلك يا دفتري تعتب

 أسامة درس اللغة العربية في نفس جامعتي "اإلسالمية " 

 ميونخ في برلين  ي جامعةأما زين فهو اآلن يدرس الطب ف

**** 

  

 

 

للغاية ، وهو  انفبقي أمران مهمحققت ربع ما أريد علي إكمال المتبقي ، 

ت بعمل مجموعة اتصاالتي مع السر الكامن وراء دخولي الصحافة ، قم

العديد من المعلمين الذين لهم باع وذراع بما يجول في خاطري ، يسروا لي 

الطريق ولكن بقي أبي ، هل أخبره أم أجعل األمر سراً ، لكن أبي يفهمني 

وهو يشعر بي في كل خطوة أخطوها ، سأخبره ولكن ليس اآلن ، تواصلت 

ي بمسجد الحي الذي أقطنه ، حدثته عن مع أخ يدعى مسلمة ، اتفقنا أن نلتق



حلمي األكبر في هذه الدنيا وطلبت منه أن يساعدني ، وبعد ثالثة أيام فإذا به 

 يرسل لي رسالة : 

"أخي الحبيب تم قبولك فاسعد وافرح ، لقد فرح الجميع بقدومك خاصة بعد 

ى أن ألقاك اليوم في تمام الساعة التحريات التي أجريت حولك ، أتمن

 عاشرة مساًء ، وذلك في مسجدكم ، دمت بخير ... "ال

فرحت بها  كثيراً ، وفي المساء كنت قد رتبت نفسي ألخرج فرآني أبي ، 

قلت له أن الصحيفة التي أعمل بها تطلبني ، خرجت وأنا الئم لنفسي لماذا 

 كذبت عليه وهو يعلم بل ويشعر أني كاذب فمررها ...

لمسجد ، هناك لقيت الشباب أعطوني خرجت إلى المكان المطلوب وهو ا

، ني إلى ساحة بعيدة عن أعين السكان لباس المقاومين ، والسالح وأخذو

 جاءني رجل ملثم وأنا أيضاً كنت ملثماً ، يقال له األمير ..

فأخذ يدربني على حمل السالح ، والقذف والهجوم والعديد من األمور ، 

عي تحت تدريب مكثف ألنني أنهكت يومها ولكنه قال لي أنه سيتم إخضا

 جديد هنا ...

 ث من أنفه ..كنت أشعر أني أعرف هذا الصوت ملياً ، رغم أنه كان يتحد

وكنت كلما قلت له أشعر أني أعرفك فعيناك تشبهان ... عيني أحداً أعرفه ، 

 يقول هنا للتدريب يا فتى ....

ذي أرهب جيش كثيراً ما تمنيت لقاء الرجل ذو اللحية البيضاء ، المقعد ال

سين ، لكن مع األسف رحل الشيخ منذ زمن االحتالل إنه الشيخ أحمد يا

 رحمه هللا ....

 

***                   

                                        في أحد األيام ...   

قلت له يا شيخي كم سعيت أن أصل إليك ألحدثك وآخذ منك اإلرادة والعزم 

 خ فمشواري صعب يا شي

 ابتسم القمر الوضاء ورأيت النور يخرج من وجنتيه ثم قال :

 

بني إن الجهاد ذروة سنام اإلسالم ، حدثني عما يجول بين ثنايا فؤادك 

 وأعدك أن يكون الحديث بين ثالث أنا وأنت وهللا جل في عاله ..

 أخبرته عن مخططي للسنوات القادمة ، قلت له أن أبي ال يعلم بشيء ، 

يخ ثم قال يا بني ، اجعل نيتك خالصة لوجه هللا الكريم وخذ الزاد ابتسم الش

مآذن األقصى من بعيد ،  أرى فيك مجداً تليد ، وأرى هللا إني  وانطلق ، فو

 تكبر فرحاً وتهليالً بقدومك ، والقدس تزغرد مترنمة حسناء ..



انطلق بمعونة رب السماء ... وكلما ضاقت عليك السبل غلف أمانيك 

ء ، وأرسلها لرب السماء ، اجعل القرآن الرفيق ، والصمت لباس ، بالدعا

 واإليمان حربتك ، أي بني وانقش في قلبك دوماً ، أملي أن يرض هللا عني "

 شكرته وقبلت رأسه ، وقررت أن أكمل دون أن أبالي بالعواقب أياً كانت ، 

 مضيت المشوار ..

 لقد كان هذا في منامي من شدة شغفي به ...

 

 **عملي الجديد والذكرى األليمة **                 

 

انتقلت للعمل في إحدى اإلذاعات ، أغراني مديرها كثيراً بالراتب الذي 

سيقدمه لي إن أنا انتقلت للعمل في إذاعته ، كان األستاذ معتز رجالً منفتحاً 

 للغاية يسافر بين الفينة واألخرى لدول الغرب !!

ه ، إحدى بناته مذيعة في إذاعتنا واسمها إسراء لم ويأخذ معه زوجته وأبناء

تكن لتعجبني تصرفاتها البتة ، فقد علمت أنها تخلع حجابها فور أن تحط 

 قدماها أرضاً غير عربية  ...

لم أستبع ذلك فهي كمن يرتدي الحجاب للزينة تخرج بسروال يثير الفتنة 

 وتلون وجهها بكل ألوان قوس قزح !!

 خولها اإلذاعة تفوح رائحة عطرها عن بعد ..بيد أنها بمجرد د

 ال تظنني يا دفتري أغتابها لكنه ألمر مستفز جداً 

خاصة عندما تعلمين يا مذكرتي الحبيبة أنني عندما وصلت اإلذاعة للعمل 

لم تكن غرفة المذيعين الذكور تتسع لمذيع جديد لذا وضعوا مكتبي في غرفة 

 يعة واحدة هي مع األسف "إسراء"المذيعات ألنها ال تحوي إال على مذ

 الراتب بصراحة أغراني كثيراً وسييسر علي الكثير من المتطلبات واألمور 

المهم وبعد الترحيب الذي لقيته ، دخلت الغرفة كان مكتبي بجوار النافذة 

وكانت هناك شرفة مطلة على الشارع العام ياه كم كنت أقضي وقتي فيها أو 

م أال أكون أنا وتلك في غرفة واحدة لسببين أولهما بالذهاب عند زمالئي المه

 أني أمقت النساء بشدة وأكرههم 

واآلخر أني ال أطيق منظرها فهي بصدق سافرة وقد ال تكفي كلمة سافرة 

في أن تصف منظر فتاة مرتدية وغير مرتدية للباسها في آن واحد أي 

 تناقض هذا !!!

 ن في أعماقي للنساء أألني لقيط ؟؟لعلك يا دفتري تتساءل لم هذا الحقد الدفي

 لن أبخل عليك باإلجابة ..



السبب األول : أنها لو كانت تحبني فعالً ، ولو راعت أني قادم من أحشائها 

أو لنقل أنه لو كان في قلبها ذرة حنان لما رمتني بقلب بارد متحجر في ذاك 

 الزقاق ، تباً لألمومة إن كانت كهذه !!

عندما كنت صغيراً ولن أنسى ذاك اليوم كنت في السبب الثاني : أنني 

الثامنة من عمري آنذاك ، وفي ميتمنا قبل قدوم المربية هالة كانت هناك 

 المربية سناء التي حاولت .... 

 آه كم هي ذكرى مؤلمة تلك !!!

 نعم ذكرى ال أحب تذكرها مطلقاً 

 حسبي هللا وهو نعم الوكيل 

رة التي ال يوجد في قلبها مثقال ذرة من حاولت اغتصابي تلك العاهرة الساف

 إيمان أو حتى رحمة !!

 لكن بحمد هللا دخلت المربية سهاد فجأة لتنتشلني من تحتها وتصرخ قائلة :

 ال أصدق عيناي .. ال أصدق !!

آنذاك كنت أشعر أن هذا عيب لكن لم أكن أستوعب أن هذا هو الحرام بل 

 تي حملوك إياها أيتها العاهر !!!الزنا بل "االغتصاب " أهذه األمانة ال

 الحمد هلل أنه أنقذني قبل فوات األوان ..

 

 

أما السبب الثالث يا صديقي : فهو تلك المتعجرفة الهادئة التي كانت الطرف 

 المنتصر علي وسبيالً لهزيمتي األولى التي منيت بها !!

  اآلن يا دفتر ذكرياتي أخبرني أال يحق لي أن أمقت النساء !!؟؟

 

 ** 

 أمام الشارع العام ، وبين أقالمي وأوراقي .. ومن شرفتي !!

 صوت ناعم شتت خواطري التي كنت أكتبها في تلك الدقيقة ، قالت :

 أستاذ يزن -

 ن.. نع .. نعم -

 ما بالك أراك مرتبكاً هل أزعجتك -

بصراحة لم تزعجيني إنما أوقعت قلبي كان يفترض أن تحمحمي أو أن 

 تفعلي أي شيء 

 ال أبداً من قال ذلك -

 الحمد هلل ، هل لي بسؤال من فضلك -

 تفضلي -



لماذا أنت تتهرب من الجلوس في الغرفة هل تراني أزعجتك في أمرر ما -

 دون شعوري 

 ال ال أبداً -

 إذن لماذا ؟ وأشعر أنك ال تطيق رؤيتي وتخجل مني أيضاً -

 ألنك فتاة وأنا شاب ملتزم -

 ي اإلسالم وهل حرم هللا الزمالة ف-

 ألم تكن السيدة عائشة رضي هللا عنها تحدث الصحابة ؟؟

يا ويلي لقد كانت رضي هللا عنها شديدة االحتشام ، إضافة ألن ذاك الزمن 

 هو زمن الحبيب صلى هللا عليه وسلم وليس زمننا 

 ال أدري وال أستطيع االفتاء عن إذنك ..-

 لطرف اآلخر يحدثك !!لكنني أتحدث معك ومن غير الالئق أن ترحل وا-

 عندما تكوني كالسيدة عائشة سأجيب عن أسئلتك -

 ماذا تعني -

 أعني أني ال أحدث النساء العاهرات -

 أنا عاهر !!-

نعم أنظري لشكلك في المرآة قبل أن تخرجي من البيت أو ال ال أكاد أجزم -

 أنك كثيرة النظر لنفسك بالمرآة  .. 

 هر أم ال !!أنظري للقرآن وقارني إن كنت عا

 أكل أهل االلتزام مثلك ؟؟-

 أتدري كم أكره المتشددين ؟؟ شباناً وفتيات !!

 أتدرين كم أمقت النساء ألنهن أس مصائب العالم ، أغربي عن وجهي -

 أنت شخص مريض للغاية نعم مريض -

 أنت المريضة وال أحد هنا مريض غيرك -

يف وصلت لهذا ضجت بالبكاء ثم خرجت من المكتب ، وأخذت أتأمل ك

 الحد وما الذي فعلته ؟؟

ألهذه الدرجة أمقت الفتيات ؟؟ أو جنس اإلناث !! مع أني أحب عمتي سلمية 

 ربما ألنها عاقبت تلك اللعينة على فعلتها !!

 عدت إلى الداخل وتسمرت في مكاني فور رؤياي لورقة كتب عليها

ن وال أطيقهم فهم "أيها المريض لن أنسى لك هذا  أكره الملتزمين المتشددي

 المنافقون اعلم أنك هنا رغماً عني فهي رغبة الوالد "..

حسناً أيتها الحمقاء العاهرة بما أني هنا رغماً عنك سأبقى صخرة على قلبك 

وسترين مني أياماً سوداء شديد الكحول كشعرك المنساب المتسلل من تحت 

 ما يسمى "حجاب" أو ربما "ممسحة"



 ومن هنا بدأنا ....

 

 

 

 

 

 **يزن الشرس **               

كثرت جلساتي في مكتبي ألني أقسمت أن أكون الصخرة على قلب تلك 

 "اإلسراء" المتخلفة ..

سأريها كيف يكون المريض فأنا فيما سبق كنت عاقالً بتجنبي أما اآلن 

 سأعلمك معنى المرض الحقيقي !!

 طرق الباب 

 تفضل -

 أهالً أستاذ معتز 

أن تخرجا اليوم في موجة مفتوحة حدثت بشكل مفاجئ وأنتما أريد منكما -

 األنسب لهذه المهمة 

لكني ال أريد أن نتحد أنا وتلك العاهرة في شيء وال أريد أن أعمل معها يداً 

 بيد

 فقلت له :

 أرجوك ال أستطيع فأنا على موعد مهم جداً اليوم -

 ة :وفجأة ودون مقدمات ، قرع صاخب على شيء ما وصرخة مدوي

أعلم !! نعم أعلم أنك ترفض أي عمل أكون أنا فيه ال تقلق وأنا أيضاً مثلك -

 أيها المريض 

 وقفت أنا كم أضحك على نفسي كلما تذكرت الموقف وكم أستصغر عقلي ، 

 هيييي أنِت ال أسمح لِك أتفهمين -

 ً  وقف المدير ببيننا مندهشا

 ما هذا ماذا بكما أجننتما ؟؟-

 لسؤال اسأل ابنتك هذا ا-

 متعجرفة ، أرى ؟أنك قد أخذت بنفسك مقلباً ضخماً يا عزيزتي "الليدي"

 ليدي وفوق رأسك أيضاً أيها الحاقد -

 أبي أنت تعلم أني ال أحب العمل مع المرضى المتعجرفين

إذن فلتعملي مهنة تليق بك مثالً منظفة لحمامات المدارس صدقيني -

 ستكونين أجمل ليدي هناك 



 دهشاً ثم قال لي ولها وقف المدير من

 ما هذا ؟؟!!-

 صرخت هي :

 أب...-

 

 

 قاطعها 

 لست أبا أحٍد وأنا في عملي أنِت ابنتي في البيت فقط -

ياه أشعر بفرحة النصر  رأيتها تصغر من اإلحراج وتصغر شيئاً  فشئاً 

 عارمة في داخلي 

 تابع 

 ماذا يحدث يا يزن هال أفهمتني -

 شيئاً لترى ابنتك الهانم على أصولها حسناً ، انتظر حتى أعطيك -

 أخرجت ورقتها التي لم تكن تتوقع مني أن أريها ألبيها 

 خجل المدير كثيراً ، وقال لها ما هذا ؟؟

 مم أبي.. أبي أنا ال أطيق المتشددين ذوي المكانس الملصقة على ذقونهم-

  

 كثيراً !! فجأة وبدون مقدمات تصفع االبنة المدللة وممن ؟؟ من الذي يدللها

انتصرت على الليدي المتعجرفة نشوة أخرى لالنتصار يهو مرحى ههههه 

 ههههههه

 

 اعتذري منه هيا -

 لن أعتذر -

 أقول لك اعتذري عما بدر منك -

 لن أعتذر مطلقاً -

ال عليك أستاذ معتز ال يهم األمر ثم إنني تأخرت عن أداء صالة الظهر -

 باإلذن ..

 بصراحة ...

ما حل بها بادئ األمر !! لكنني بعد ذلك وبعد أن حدثت أبي كنت سعيداً ل

 بالذي حصل وأنكر علي فعلي حزنت 

أبي كان رأيه مخالف لرأيي ، رأٌي تسوده الحكمة من جهة ومن جهة أخرى 

 يسوده الحنان ، فلقد قال :



"بني .. الفتاة تكره الملتزمين أما سألت نفسك لم؟؟ من المؤكد أن هناك من 

م تجربة سلبية سابقة بدالً من أن تؤكد لها عكس الفكرة السلبية أكرهها به

 المتأججة في داخلها سعيت إلثباتها ؟؟!! "

فكرت بكالم أبي ملياً ، معه حق أعلم أني أكره جنس اإلناث لكن هذا ال 

يعني أن أترجم كرهي على أرض الواقع فأنا أمر بما مرت به هذه إن كان 

جنس اإلناث بسبب تجارب ماضية ال ذنب كالم والدي صحيحاً ، كرهت 

لتلك فيها ، وكذلك هي كرهت كل الملتزمين وأضحوا من وجهة نظرها 

 متشددين ألمر ال ذنب لي فيه ...

 

 الصباح رباح ...

             

 ذكريات إسراء****                      

 

 السالم عليِك -

 ت أبي بالصبر عليها ..رددت السالم عليها وأبداً لم ترده ، كنت قد وعد

 حسناً أستاذة إسراء كيف حالِك؟؟

 دعني وشأني -

 أنا أعتذر عما بدر مني باألمس  -

 ولكنك أنت من اضطرني لفعل لك

 افرح أنا وأبي متخاصمان بسببك -

 إسراء -

 عفواً اسمي األستاذة إسراء -

بدأ  حسناً أستاذة إسراء أمس راجعت نفسي بما حدث واكتشفت أني أنا الذي-

بافتعال المشاكل منذ أول يوم حدثتني فيه كان من المفترض أن أكون لبقاً 

 في الحديث معِك سامحيني

 ما ذنبي  إن كنت تكره كل نساء العالم -

وما ذنبي إن كنِت تكرهين الملتزمين ،، حرام عليك أهذه اللحية الجميلة -

 مكنسة ؟؟

 وهذه الفتاة الناضجة عاهرة !!-

 هل تعتقد أنت أن النساء اللواتي يزين أنفسهن عاهرات !!لماذا أنا عاهر 

 أريد أن أسألك سؤاالً وأجب عليه بصراحة إذا سمحت 

 تفضلي -

 هل تصوم كل اثنين وخميس ؟؟-



- ً  ممم ليس دائما

 لكني أصوم وبالتزام أيضاً إال عندما يحدث ظرف طارئ -

 سؤال آخر هل تقيم الليل ؟؟

 نعم الحمد هلل -

 صلي وكم ركعة ت-

 بصراحة ركعتين أو أربع -

 أنا أصلي القيام عشر ركعات -

 ولو لم يكن على وجهي مكياج لرأيت عالمات السجود عليه 

 كم تحفظ من القرآن ؟؟-

 كله بحمد هللا -

- ً  الحمد هلل وأنا أيضا

 كم دورة أخذت في علومه ؟؟-

 ممم ال أذكر لكني أخذت التمهيدية والمبتدئة أيضاً العليا فقط-

 أتعلم أني أجيد القراءات السبع بحمد هللا -

 حسناً كم مرة تختم القرآن في رمضان ؟؟

 مرتين لكن بإمعان وتأمل -

على فكرة أنا أختمه سبع مرات كل مرة بقراءة مختلفة عن القراءة األخرى -

 أي أني أختم القرآن سبع مرات بالقراءات السبع !!

اتي .. صغرتني .. ال .. ال هزتني .. زلزلت كياني .. بعثرت أمن عباد

أستطيع وصف حالتي !! لكن لماذا أليس كل إناء بما فيه ينضح ؟؟ لماذا هي 

 على هذه الصورة والشكل ؟؟

أصدمتك ؟؟ هذه العاهر فتاة ال تؤمن إال باهلل وحده ، أتعلم أني كنت أرتدي -

 في الماضي خماراً ونقاب ؟؟

 صاح صوتي بانفعال غير معهود 

 ااااذا ؟؟ أتمزحين ؟؟!!!!!!!!!!!مااااااااا-

 أقسم أني ال أمزح !!-

 لكن لماذا ؟؟ لماذا تخليت عن هذا النعيم -

 ال أدري آه كم أتمنى أن أعود لذاك الخمار وذاك النقاب !!-

 لكنهما نقشا في فؤادي عقدة لن تمحوها ساعات الزمن أو سينينه 

 أرجوِك هال أخبرتني -

 مقابل شيء ؟ نعم-

 ذا الشيء وما هو ه-

 أن تخبرني عن سبب كرهك للنساء -



 ههههه يا ل النساء المبتزات -

 ألنني أريد أن أقتل فضولي ... نعم مع أنها ذكريات مؤلمة 

 إذن فلتعتبرها جلسة صراحة وأعدك أني لن أخبر أحداً بما أخبرتني إياه -

 وأنا أعدك أن يبقى األمر سراً بيننا -

 

 

 

 

 

ونصف من اآلن حدثت معي مصيبة بل كارثة  "قبل حوالي أربع سنوات

 كان سببها صداقة دامت لسبع سنوات ...

كنت أحب صديقتي لدرجة ال محدودة وكذلك هي ، كنا قد تعاهدنا أن نحب 

بعضنا في هللا وهلل نذكر أنفسنا بعباداتنا حتى أننا ارتدينا النقاب الشرعي معاً 

 تضاهيها كلمة البتة .."يااااه كم كانت أياماً شديدة الروعة بل ال 

فجأة وهي تسرد علي ما حدث شعرت أن هناك غصة عالقة في حنجرتها 

 صمتت ، هاج الدمع الفوري على وجنتيها ثم تابعت قائلة :

"كان والد صديقتي شديد االلتزام أما عن أهلي فلم يكونوا كذلك مطلقاً فكما 

أنا فحببتني تعرف والدي رجٌل يحب االنفتاح وكذلك أمي وأخوتي أما 

صديقتي بااللتزام .. وذات يوم ، شب شجاٌر عنيف بين عائلتينا كان سببه  

أن أخي البكر .. اكتشفنا أنه على عالقة غرامية محرمة مع أخت صديقة مع 

أنهما لم يلتقيا بتاتاً لكن هذا كان عبر البريد اإللكتروني ، قرر والدها أننا 

 دري ما ذنبي بما اقترفه أخي !!عائلة فاسقة ال تستحق مصاحبتهم ال أ

أقسم أني الشاذة على قول أهلي بينهم فأنا التي أصارح كسل الليل وأهب من 

أهوى تالوة القرآن أكثر من أي مضجعي ألحدث هللا وأدعوه ، انا التي 

 شيء آخر نعم أنا !! فما رأيك ؟؟ "

 قاطعتها 

 حسناً ال تبكي أرجوك وأكملي 

معي ولو سراً باعت عهدنا "الحب في هللا"  "لم تحاول حتى أن تتواصل

جعلت من حبي لعبة لها وأضحوكة بين أهلي ، حتى بت أكره ما تعاهدنا 

عليه الحجاب ... فقمت بخلعه وارتداء ما تراه علي ولكني عندما أمر على 

آيات الحجاب أبكي كثيراً ويهيج صدري وتخرج براكين االشتياق وشالالت 

ركتني وذهبت !! والحجاب بحبه وحب هللا و... و... الدموع على تلك التي ت

 عهود كثيرة ..."



 أال زلِت تحبينها ؟؟-

 بصراحة ال أدري لكني ناقمة عليها إلى حد الجنون -

 وما ذنب الحجاب ؟؟ أهي التي فرضته ؟-

 ال لكن ..-

 لكن من تحبين أكثر هي أم هللا -

 هللا بالتأكيد -

عهدها فالحجاب ربنا الذي أمرنا به أليس  إذن فلتنفذي أمر هللا وعهده ال-

 كذلك ؟؟

 

 الكالم سهل لكن بعد هذه السينين التنفيذ يغدو أصعب بكثير مما تتخيل  -

 ما رأيك أن أساعدك في هذا األمر ؟-

 تساعدني !! احم احم لكن حضرتك تكره النساء -

 قالت هذه الجملة وهناك ابتسامة مخفية خلف ستار التمثيل المستفز 

 قفت أنا ووضعت يدي خلف ظهري وأدرته ناظراً إلى النافذة ثم قلت :و

نعم ، وأمقتهم أيضاً ، لكن أحياناً هناك بعض التنازالت تفرضها الضرورة -

 احم احم

ضحكنا معاً بعدها فإذا بالمدير يدخل فجأة وصدم بالمشهد حتى فتح فاه من 

 شدة االستغراب قائالً :

 حمار من الذي مات !!

 : قلت له

 حمار جحا أتعرفه ؟ ههههه-

 ابتسم وقال 

 أدام هللا الضحك -

 ثم شد على أسنانه وقال ناظراً البنته :

 وأبعد هللا المشاكسات والشجارات -

 ثم ذهب ونحن نضحك 

 آه يا يزن ال تظن أنك تنسيني بمزاحك -

 ماذا؟-

 اآلن دورك بالحديث -

 ههههه يا ل ذاكرتك الحديدية ...-

تي كما وعدتها ، فدهشت كثيراً كنت أرى عالمات سردت عليها قص

 اإلعجاب واضحة على وجهها ...

 قالت 



 ما شاء هللا بعد كل هذا تصنع المجد -

وسأسير في طريقي تكوين أسطورتي رغم كل التحديات هكذا علمتني -

 رواية "الخيميائي" أقرأتها 

 نعم إنها لكويللو  البرازيلي غاية في الجمال هذه الرواية -

بدأت معها من الصفر .. أهديتها العديد من الكتيبات عن الحجاب وأيضاً 

 فيديوهات كثر وأقسم باهلل أن نيتي وراء ذلك وجهه الكريم ال شيء سواه ...

 

 

 

 ** الزميلة الجديدة **                       

 

كعادتي ، صففت سيارتي على الضفة األخرى لإلذاعة ، ثم هممت بشراء 

ن عند العم أبو راجي ، ركبت المصعد متوجهاً لمكتبنا في اإلذاعة الفطور م

دخلته فإذا بي أجد إحداهن تجلس في الشرفة رأيتها من الخلف خرع بل دق 

القلق وجسدي أين إسراء أم تراهم استبدلوها ؟؟ يا إالهي هل يعقل ذلك !! 

ه شهر ونصف وأنا أشتغل بإقناع إسراء بالحجاب فيبدلونها ويحضرون هذ

 بدالً منها !!!

 ركضت باتجاه غرفة المدير ، 

 سيدي أين إسراء ؟؟-

 ماذا ؟ أليست في الغرفة ؟-

 ال -

- ً  لكنها جاءت معي بعد أن تشاجرنا صباحا

 لماذا ؟-

اشترت خماراً أسود اللون من دون أن تخبرنا وفجأة صارت تريد أن تعود -

 الرتدائه 

 يا ل فرحتي إذن التي رأيتها إسراء -

 كالطفل الذي نجح في أول اختبار له وبتفوق أكاد أحلق  ركضت

 إسراء -

 أهالً يزن ، ما رأيك بهذا -

 جميل جداً ، أسأل هللا لك الجنة بل الفردوس األعلى يا رب-

 الحمد هلل 

 الحمد هلل 

 الحمد هلل 



 إنها فرحة كبيرة جداً 

 الحمد هلل والشكر بعد هللا لك-

 ال شكر على واجب-

 هل لي بسؤال-

 تفضلي -

 هل الزت تكره النساء -

 ممم ال أدري هههه المهم اآلن موعد برنامجك  -

 ممتاز أنت في التهرب -

 هههههههه -

 ** ذاكرة من الماضي **                  

طرق باب مكتبي ، فتاة لم أرها من قبل !! خطوات خجلة ، استحياء شبه 

 يد تام ، وجه تورد فور رؤياي ، محيى تحدث ببطء شد

 الس .. السالم عليكم -

 وعليكم السالم -

 بعد دهشة مني فأنا ألول مرة أراها 

 أن .. أنت !! الس .. السيد يزن ؟-

 نعم أنا -

 معي أمانة لك -

 حقاً لي ؟ من َمن ؟؟-

 من ماٍض مضى عليه عام تقريباً ..

 ماٍض !! كيف؟؟-

 

 على القطاع !!في ذاك اليوم ، بل في تلك الحرب المريرة الحرب األخيرة 

ج من الخار هدم البرج وكنت أنا في طابق العمل هدم المبنى بشكل جزئي

 ياتي آنذاك هدمت من الداخل !! من داخلي ..لكن بصراحة شعرت أن ح

زمالئي كنا ثالث نعم ثالثة  الحياة والموت وحولي الصحفيين  كنت بين

م كان بالتدريج أحدهعى حولي وطفل صغير حضر مع والده رأيتهم صر

وبدأ يصارع الموت متمسكاً بالحياة أما أنا فلماذا أتمسك بالحياة ؟؟ 

حتى هبت نجدة لست أتذكر مالمحها كوفية األكسجين ينقص شيئاً فشيئاً 

حمراء تغطي وجهه .. هب إلى الطفل أوالً ثم صعد به ليتنشق الدنيا من 

كني ال أرى جديد ... بعدها عاد ورأسي كانت تكاد تنفجر أالحظ ما يحدث ل

بوضوح هب نحوي حتى أني بعدها لم ألحق سوى سواد سواد سواد بعدها 

سقطت مغشياً ال أعي ما حدث لكني علمت ممن نجا بعد ذلك ... لف 



جراحي بكوفيته وانتشلني من تحت الركام ليخرجني إلى السطح بعد أن فتح 

بالمبنى  الطريق أمام زمالئي الصرعى ليخرجوا وحالما بدأ هو بالخروج إذا

 ينهار مجددا فوق ذاك المسكين ... "

 

 

 

هههههه الحمد هلل ال أدري كيف تم انقاذه فيما بعد استيقظ ليجد نفسه في -

المشفى بعد عملية صعبة قضى فيها أيام بالعناية المركزة ليخرج بأثر لن 

 ينسى في كتفه األيمن  !!

 إنه وسام شرف لَك -

 الحمد هلل ، لكن ممن األمانة ؟-

 تفضل !! قيل لي أن الذي أنقذ حياتي هو اإلعالمي الشهير يزن شكراً لك-

 إنها كوفيتي !! الحمد هلل إنها هدية من صديقي زين قبل سفره ذكرى غالية -

 شكراً لِك على تكبد عناء إحضارها إلي 

 أنا من ينبغي أن أشكرك -

 يا إالهي بعد هذه المدة أي مصادفة هذه سبحان هللا !! 

 

 

 أنت آه ...آ...آه  1هذا !!!!!!!! ما- 

 شهقة مفاجئة 

 و.. . سقوط مغشي 

 إسراء !! إسراء ماذا دهاِك ما بِك ؟؟-

 النجدة النجدة أحضروا اإلسعاف 

تمسكها تلك الفتاة وتربت ركض األستاذ معتز ليرى ابنته ملقاة على األرض 

 على وجهها وتبكي إسراء أرجوِك ال تلحقيها بسببي 

 اً ، خاصة تلك النظرات الغاضبة التي رمق بها المدير الفتاة لم أفهم شيئ

حملناها إلى سيارتي ، كاد قلبي أن يتحطم لسقوطها رغم أني ال أحب 

 الفتيات !! ال تندهش يا دفتري فالطبع يغلب التطبع !!

وعندما قلت للفتاة تفضلي اركبي رفض أبو الساهر ذلك وقال لها ال أريد 

 أتفهمين ؟؟رؤية وجهك مرة أخرى 

 بكت تلك الفتاة وقالت شكوتكم إلى هللا وحده ثم ذهبت ...

وفي طريقنا إلى المشفى اعترتني أرياح الفضول ، شعرت أني كاألبله الذي 

 دخل المدينة ألول مرة !!



 الحظ المدير حيرتي فقال لي :

سأسرد عليك قصة يا بني ، هذه الفتاة تخلت عن ابنتي لمجرد أن والدها أمر 

ك ، كان ولدي ساهر على عالقة مع أختها وهللا لم تتجاوز تلك العالقة بذل

حدود الهاتف والبريد االلكتروني وكان والدها أعز صديق لي وكذلك كنت 

أعز صديق له ، وابنتي أيضاً صديقتان البنتيه ، لكن حب إسراء لتلك كان 

 كبيراً جداً ، حب ال يضاهيه حب ...

ياسمين خيانة ال تغتفر ، فرحل من العمارة اعتبر والدها أن حب ساهر ل

 ذاهباً إلى بيت في مدينة أخرى ...

وقطع كل شيء يصلنا ببعضنا ، عاقبت ساهر وأنزلت به أشد عقاب حتى 

 بات يكره نفسه ، رغم أنني منفتح أنا وأسرتي إال أنني لست بديوث يا  يزن 

في قطع عالقة مرضت إسراء ولم تكلم أحداً منا على اعتبار أننا السبب 

دامت لسبع سنوات ... كانت تحاول االتصال بتلك كثيراُ لكن على ما يبدو 

أنها غيرت رقم هاتفها المحمول واألرضي أيضاً وحسابها على الفيس بوك 

 وعلى البريد ...

قطعت كل الحبال وأغلقت كل السبل المؤدية إليهم لنلقاها اليوم وأين في 

 " إذاعتي !!!

 .وصلنا المشفى ..

الحمد هلل كانت صدمة بالنسبة إلسراء التي فور أن استيقظت استدعتني 

 وسألتني من أين أعرفها فكذبت عليها وقلت : 

 جاءت لتعتذر منِك عما بدر منها 

 حقاً ببعد كل هذه السينين ، لكنك كنت تمسك بكوفية حمراء عندما رأيتك -

 إنها كوفيتي كنت أرتبها ، ما بِك؟-

 ال ال شيء -

 قلبي يقول لي أمراً أحاول تكذيبه فيه لكني ال أستطيع فهو يتمرد علي يزن

 تحدثي ما بك-

قلبي يقول أنك تعرفها !! فقد كانت مبتسمة وهي تتحدث معك وكذلك أنت -

ألم تقل لي أنك ال تحب النساء ؟؟ إذن كيف استطعت أن تتأقلم مع دخيلة 

 بهذه السرعة !!

معك نسين نزواتي ، آه يا إسراء ليتك عندما رأيتها إلحاحها بالتصالح -

 شاهدتي منظرها عندما أغمي عليك ، احتضنتك وأخذت تبكي بحرقة 

 دموع التماسيح !-

 ال حرام عليك يا ابنة الحالل -

 غريب !! لماذا تدافع عنها بهذه الصورة -



 هلل -

 أال يجب أن يكون في قلب اإلنسان شيء هلل 

 وأنت ؟؟-

 ماذا ؟-

 أعني  أنت تفهم ماذا-

 احم على ما يبدو أن الليدي تظنني شارلوك هولمز ،-

 ال لكنك تقرأ النظرات -

 بصراحة كنت أترجم نظراتها ، وأعلم بكل تفاصيل وأدق تفكير إسراء 

 وقفت وقلت لها 

 إسراء لقد تأخرت عندي موعد مهم اآلن أنت بخير -

 في مكاني أدرت ظهري وهممت بالذهاب فإذا بسؤالها يعرقل قدمي ألتسمر 

 يزن أال زلت تمقت النساء ؟-

 ضحكت وقلت لها بلهجة مستفزة على قولها :

 ربما ألن كيدهن عظيم وتفكيرهن شيطاني -

 نعم نعم !! ماذا أفهم -

 ههههه الكالم لِك يا جارة واسمعي يا كنة هههههه -

** 

انطلقت بسيارتي كالصاروخ إلى المينا ، كنت قد اتفقت مع ميسرة أن تأتي 

ناك للضرورة أحضرت أبي معي حتى ال يكون ما أقدم عليه فيه طريق أو ه

 ثغرة للشيطان ، في البداية رفضت حتى أصررت عليها القدوم 

 جاءت أخيراً ...

أفهمت أبي بالذي حصل وهو بدوره تفهم األمر الحمد هلل كان أبي رجالً 

 حكيماً يستوعب ويتفهم 

 ..قدمت إسراء ، وازداد فضولي بمقدمها .

 وبدأ الحوار ، نعم بدأ ...

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 **ارحل أيها الضباب بعيداً ليعود قوس قزح **             

 

 

 

حدثتني إسراء ووالدها بماٍض ولى ، فارتأيت أن أسمع من الطرف اآلخر -

فهال حدثتني بذاك الزمن وما مبررات تصرفك تجاه إسراء !! لماذا هذا 

 يس لكما ال باع وال ذراع بها ؟؟الجفاء والمشكلة عائلية ل

  

 أخذت الفتاة تضج بالبكاء !!

"في ذاك العام الذي أمقته بشدة ، كنا في أوج مصائبنا ، كنت في الثانوية 

العامة وكانت أمي في بدايته في طفولة ال... المرض اللعين "السرطان" 

وكم ذل أبي كان معلماً عادياً لم يكف راتبه لعالج أمي ، كم سهر عليها ، 

نفسه تحت أقدام الدين لتدوس على كرامته صعاب الحياة وتكاليفها لم أشأ أن 

أتعب إسراء بمصائبي البيتة ، فكتمت هذا السر ألنه قد يحزنها وأنا ال أريد 

لحزنها أن يكون حائالً بينها وبين دراستها خاصة عندما تخوض عباب 

حتى جاءت قصة ساهر وأكون أنا السبب ...مرت األيام التفكير المستمر 

وياسمين لم نكن قادرين على تحمل مصيبة جديدة ، كم غضبنا من ياسمين 

التي لم تراعي تلك الظروف ربما شاءت أن تهرب من واقع مرير كله 

ضغوطات إلى قلب تظن أنه سيعوضها بعد رحيل القلب األساسي ، قررنا 

ضب ألجل أو قرر أبي الرحيل وغضب ليس من الموقف بحد ذاته إنما غ

الغضب كان يريد أن يفرغ عصبيته في شيء ، ومن فرطها خسر صداقته 

 التي لطالما كان يمتدحها باألبدية !!

غير أبي رقم جوالي وحسابي وبريدي وأقسم أني سأعاقب إن حدثت إسراء 

 رغم ذلك حاولت بكل جهدي البحث عن طريقة ولو كانت واحدة فلم أجدها 

يخاف علينا من هذا الزمن وشبانه وكل ما يهمه حتى المدرسة جديدة .. أبي 

هي أخالقنا هذا بنظره التزام لكن الناس يجزمون أن هذا تعقيد ، في ذاك 



العام وبعد تلك الحادثة توفيت أمي ... تغير أبي كثيراً أصبح حنوناً أكثر من 

ذي قبل ألال يخسرنا نحن أيضاً أنا وياسمين ، فهو يحمل نفسه ذنب وفاة 

ي وصته علينا قبل رحيلها لوضعه المادي البسيط الذي انهار أمام أمي الت

تكاليف العالج ، هي الحبيبة الراحلة بنظره ونظرنا أيضاً ، عام الحزن 

بالنسبة لي ، ففي تلك الفترة لم أجد حتى إسراء كنت أبحث عن صورتها 

 حولي تواسيني فلم أجدها !!وجدت أبي يشد أزرنا وأنا أعرف أنه في غرفته

 ينوح كالصغار تماماً...

في ذلك العام رحل حبيبين عن حياتي أولهما أمي وثانيهما صديقتي التي 

أقسمنا أال يفرقنا شيء مهما حدث وأن نبقى على محبتنا في هللا ، صحبة 

 دامت لسبع سنوات تعود أدراج الرياح !!" 

 

ها نزل الدمع الرقراق على وجنتي من غير شعور وكذلك أبي الذي طلب من

 أن تكمل ما سردته !!

طوال سينين حياتي ، كنت األولى في كل شيء إال في الثانوية العامة فتاة لم 

تمسك كتابها إال ليلة االختبار ، لن تنصدم بهبوط معدلها الذي أضحى 

 كالبورصة !! لكن نحو االنحطاط والنزول بعد أن كان ثابتاً في تميز 

 ! الحمد هلل على كل شيء " واحد وتسعون بالمائة أي معدٍل هذا !

 

لم يلن قلبي لفتاة يوماً حتى إسراء ربما الن قليالً ألنني كنت أود أن أجعلها 

تلتزم بالحجاب ، أما هذه وأمام ما مرت به يكاد قلبي الصغير يتفطر لم 

 يحتمل !!

 قالت لي وهي مبتسمة ابتسامة تشق طريقها وسط الدموع 

ذاك الشهم الذي انتشلني من تحت الركام على فكرة أبي يريد التعرف على -

 دون مقابل 

 حقاً ! سلمي عليه كثيراً -

 قاطع أبي حديثنا قائالً ، بنيتي تحدثنا ما يقارب الساعة ولم نتعرف عليك 

 أوه نعم  ، ههه أيعقل أنكما لم تتذكراني ؟؟-

 صحيح يا يزن لقد تغيرت كثيراً واخشوشن صوتك أيضاً 

 أتعرفيني ؟؟-

 ومنذ الطفولة نعم ، -

 كيف ؟؟-

 منذ أن هزمتني فرددت لك الصاع !!-

 نع..نعمممممممممممممممممممممممم !!-



وقفت فجأة ، صدمت !! تبعثرت كلماتي هنا وهناك فلم أجد لملتها ، برميل 

 ال بل نهر بأكملة من الماء المثلج صب فوقي !!

 الفتاة التي أنقذتها من تحت الركام !! 

 ا إسراء ؟؟الفتاة التي تكرهه

 العامل المشترك الوحيد بيني وبين إسراء هو كره ..

 كرهها !! كره ميسرة كمال !!!

 أول إنسانة تهزمني في تاريخ حياتي !! 

لما أنقذت روحها في ذاك الحادث ، لكن ما خطبي لماذا  لو كنت أعلم

أعجبت بها يوم أن ردت لي الكوفية !! أول فتاة أعجب بها في حياتي تكون 

 ها أول فتاة في سني أمقتها في حياتي يا ل الهول !!ذات

تخشبت ، وكاد ارتباكي أن يكسرني ، والحقد المـتأجج في صدري يعود 

 لالشتعال !!

أندمت على انقاذي بعد معرفتك هذه الحقيقة ، لقد كنا صغاراً يا يزن أتحمل -

 علي حقداً دفين منذ ذاك العهد ؟؟

 ا إنما صمتي أنا وأبي لست أنا من رد معلقاً على حديثه

 أتبعت 

أنت اآلن تختلف عن ذاك الوقت الذي كنت فيه شهماً وتختلف عن الزمن -

 الذي رددت أمانتك فيه !!

لو كان أساسك صحيحاً لما استغليت سقوطي من عن الفرس آنذاك لتفرحي -

 بفوزك 

كنا صغاراً ، وعدني والداي باقتناء مكتبة كاملة بكتبها وتزيين غرفتي -

 عقلي بها إن فزت فغرني ذلك !و

 ثم إنك هزمتني ورددت الصاع بصاعين 

ال لم أهزمك بعد ولم أشف غليلي ، فقد هزمت فتاة في أحلك ظروفها وأمها -

متوفاة .. وهذا ليس عدالً يا إالهي ألم تمت أمك إال في تلك الفترة أي حظ 

 هذا !!

.. لماذا أتلذذ يا ل غبائي كيف خرجت تلك الكلمات الجارحة ، من أين 

باستفزاز اآلخرين وجرحهم وإثارة غضبهم والمصيبة ليس كل اآلخرين 

 إنما الجنس اللطيف أو حسب مسماي العنيف !!

شق صمتها نحيب صارخ وبكاء استمر لربع ساعة وأكثر ، وأبي يرمقني 

 بنظرات العتاب ولوال حياء لضربني لكمة تيقظني من ورائها ..

 إلى البيت  عن إذنكم أريد الذهاب-

 تحركت شفاهي بشكل ال يصدق :



 انتظري أنا ... بصراحة ..مممم أعتذر منك كثيراً سامحيني لم أقصد -

ال عليك ، عموماً تخصصي إعالم مثلك  في الوقت الذي تريد أن تنتقم فأنا -

 جاهزة ..

 أنا حالياً ال أفكر في االنتقام فهناك ما هو أهم !!-

 وما هو -

 اك الضباب األسود ليعم بدالً منه قوس قزح مجدداً ، نريد أن نبعد ذ-

 لم أفهم -

حسناً أريد أن أصلحكما أنت وإسراء وعائلتيكما ، صدقيني إسراء تحبك -

 كثيراً 

 ومن قال لك ، لقد تخلت عني-

 ال على العكس تماماً ، ثم إنها هي التي أخبرتني أنها ال زالت تحبك كثيراً -

 ني هللا ألني فعالً مضطر .. أعرف أني كذبت .. فليسامح

سأحدد يوماً ألقابل أباك وأحدثه بهذا األمر ألم تقولي أنه يرغب بمقابلتي أنا -

 متأكد أنه لن يرفض هذا الطلب لمن انتشل مدللته من تحت الركام 

 ههههه أنا من جهتي أحن إلسراء كثيراً -

 *** 

األحداث التي  تواصلت مع إسراء ووالدها وقمت بزيارتهما وحدثتهما عن

 حدثت مع أهل ميسرة فتعاطفوا مع األمر وندموا أشد ندم على ذلك ، 

ثم تواصلت مع والد ميسرة الذي علمت أنه دكتور جامعي حالياً فقد ثابر 

 واجتهد ليصل !!

 جلست معه وتبادلنا أطراف الحديث حتى أقنعته ...

لحمد هلل عم وقمت بإرسال دعوة عشاء للجميع في أفخم فنادق القطاع ، ا

الفرح األرجاء وكانت المفاجأة أن أبا الساهر قدم وظيفة لميسرة كهدية في 

 اإلذاعة ...

 ** 

كان مكان ميسرة في اإلذاعة وبكل تأكيد غرفتنا ، أما إسراء فقد استعادت 

عالقتها بصديقتها القديمة وتميزا في كثير من البرامج معاً ، كانت إسراء 

عرف كل شيء عن معرفتي بميسرة ، حتى باحت شديدة الفضول تريد أن ت

 لها ميسرة بقصة طويلة كانت نهايتها 

 "وال بالخيال أتصدقين !!"

 فضحكت إسراء وأنا أصغر أمامهما وقالت :

هههههه يس يس هزم  الكنج في صغره إذن فالمتعجرف الذي حدثتني عنه 

 في ذاك الوقت يصبح زميلنا اآلن ههههه 



 وهمست آمرة إياها أن تلوذ بالصمت وإال ... تورد وجه ميسرة خجالً 

 أما أنا فكنت أستشيط غضباً وأقول :

هال أرحتني بصمتك يا ليدي إسراء ، أتراك نسيت نفسك عندما بللِت -

 فراشك وأنت في السابعة !!

 ونلت عقاباً قاسياً ههههههه

 نعم!!!!!!!!!!!!!!!-

 ومن قال لك هذا ؟؟

 والدك أضحكني عليك كثيراً -

 تقلقي جعلته يسرد لي تاريخك بحذافيره كي أستشيطك غضباً وتعييراً إن ال

 أقدمت فقط على فعل أو قول ماال يعجب هذا العقل أترينه ؟

 ال بل أرى وعاء فارغاً في جسم قرع -

 ال حول وال قوة إال باهلل تباً للنساء كم أكرههن -

  الحمد هلل أني لست من النساء إنما من الفتيات هههههه-

 أعانه هللا -

 من ؟؟-

 ال ال أحد-

 أرجوك أكمل -

 من سيفكر في الزواج منك ، يعيش حزيناً ويموت بجلطة دماغية -

تراشقنا أطراف الكالم ،أو عفواً أطراف الشجار ، هههه نعتتنا ميسرة التي  

كانت تكتفي بمتابعة هذا الشجار بوجه ضاحك ب "رية وسكينة " الذين لم 

 ها !!أعلم قصتها إال من

مرت األيام ... وأنا الذي لم أؤمن بحب النساء من قبل أشعر بالالشعور 

هههه!! أشعرت به يا دفتري من قبل ؟ أنا شعرت به كثيراً كلما لمحت 

عيني تلك المالك الهادئ الجالس في الزاوية األخرى من المكتب ، لم أكن 

 !!هكذا في الماضي لطالما غضضت بصري إال بعد مقدمي إلى هنا 

 أهذه الزمالة !! 

 ال أدري ...

 كم راقبت ابتسامتها ، ومشيتها ، وتقاريرها وبرامجها و... و...

 وكلها !!!! 

             

 ** أدق التفاصيل بت أنساها وأنِت السبب**                   

آه يا فؤادي الصغير أراك لم تعد تحتمل ، أحاول غض بصري عنها لكني 

... 



 ال أستطيع !! 

 بصراحة ، سرحاني ازداد وشرود ذهني لم يعد يغتفر ممن حولي !

كنت أقع كثيراً في البيت أو يطلب أبي مني بعض األمور فال ألبيها ليس 

اً غايةً جحوداً مني إنما نسيان نعم بت قليالً ما أتذكر ، حتى أني نسيت موعد

  في األهمية 

 ، هاتفني أسامة صارخاً: 

 خرت أين أنت يا رجل لقد تأ-

 نعم نعم يا ويلي كيف نسيت ؟؟ حتى أنني نسيت شراء هدية له يال غبائي ،-

 عقلك !! على ما يبدو أنك أضعته في العمل وعدت إلى المنزل دونه -

معك حق ، اسمع سأنزل إلى السوق فوراً في غضون ساعة أو أقل سأكون -

 عندكم ال تقلق ، سأستعير سيارة أبي وآتي بها 

ً يا غبي أنسيت -  أننا دعونا والدك أيضا

 يا ويلي ، لقد نسي إخباره -

 

أين عقلك يا رجل أتنسى يوماً كهذا ، عودة زين والحفلة المخطط ههههههه -

 لها !!

 أعذروني أرجوكم أقسم أني نفسي ال أدري ماذا يحل بي !!-

 حسنا عندما تأتي سنثرثر كثيراً لكن ال تتأخر -

 

حفلة ، ثم سارعنا على شراء الهدية ، أسرعت إلى والدي إلخباره بأمر ال

 وفي غضون ساعة كنا قد وصلنا الحفل 

وهناك رأيت زين الذي احتضنني بشدة حتى كاد أن يكسر عظامي ، قد 

تغير فزين النرجسي بعض الشيء أصبح لديه لحية شقراء جميلة ، ولم يعد 

ها قال ين ، وعندما سألناه عنارات مما زاد جمال عينيه الزرقاويرتدي النظ

: 

 "ليزر ههههه قمت بعملية ليزر في ألمانيا فشفيت عيناي بحمد هللا"

جلسنا نتسامر وكل يسأل عن أحوال اآلخر فقد مر وقت طويل جداً لم ير 

 بعضنا اآلخر ...

 نعم

 في الصغر كان ثالثتنا معاً دائماً ،  زمن ليس بالقليل مع أننا 

 ارح في عالم الخيال أخذ أسامة يضحك زين علي وينعتني باألخ الس

- ً     يكفي يا أسامة لست بسارح مطلقا



حقاً قلي إذن كيف نسيت أهم حدث وهو مفاجأة زين بالحفلة !! حتى نسيت -

ضاً ههههههه حقاً أغبطها تلك التي تحتل المركز األول في إخبار والدك أي

 عقلك !

هي حتى يكفيك هراء ثم أين أنت يا رجل ال مكالمات وال حتى رسائل يا إال-

 زياراتك ال تطاق كزيارة الغراب لفريسته ثم طيرانه 

ما هذا التشبيه يا أخي أنا غراب !! ثم مهما فعلت فإنك لن تغير الموضوع -

 هههههه ذكي هههههه ال تخف حفظنا أسلوب التهرب هذا 

 أخرجت لساني من فمي باتجاهه ثم قلت : 

 ها ساذج !!-

 ؟ حدثني كيف هي ميسرة والعمل معكما-

 نعم كيف عرفت ، لم أخبرك أنها معي بالعمل -

 

 هل ما يقوله أسامة صحيح يا يزن ؟؟-

 ماذا؟-

 أهي معك في العمل ؟؟-

 أوووه أتتذكرانها إلى اآلن .. عفى عنها الزمن يا شباب فلتنسوا -

 هههههه يا عم يا عم أنظر لوجهك اكفهر خجالً ههههه-

يرا الموضوع جئنا لنحتفي بك يا يا رب ال أسألك إال اللطف بالقضاء ، غ-

 زين حدثنا عن ميونخ وبرلين 

 بارع في الهروب أحسنت فنصف الهروب مرجلة على قول المثل -

 أسامة إن لم تصمت فسأترك لك المكان وأرحل -

 ضحك أسامة وزين ثم قال زين 

منذ الصغر وإلى اآلن الوحيد في العالم الذي له القدرة على استفزاز يزن -

 يزن في استفزازاته للمعلمات والمربية هالة أتذكرون عهدنا 

 رد أسامة :

 وكلهم نسوة الالتي يستفزهم ! أال تالحظ -

 الجنس اللطيف -

 ثم ضحك كليهما وكأني أصبحت محور الفكاهة اآلن 

 لكن زين لطف الجو بقوله :

أنت كاتب شهير وإعالمي مرموق ذاع صيتك في برلين والكثيرون من -

 يعرفونك  األلمانيين

 ويقرؤون مقاالتك الفلسطينية المترجمة لعدة لغات وكذلك كتبك !! 



أصدقائي هناك عندما علموا بصداقتي لك أرسلوا معي العديد من البطاقات 

 كتذكار لك !!منهم ويقولون لك لألمام أيها العالمي 

 ياه فرحة عارمة أن يصل صوتي إلى هناك ..

 ذي صعقني قاطع صوت فرحتي الداخلي أسامة ال

الجندي المجهول !! مجاهد يصنع مجده ، وكاتب وإعالمي شهير !! بزن -

 سعيد 

 مجاهد؟؟-

 ال تندهش يا زين فصديقنا غامض كتوم -

 كيف .؟؟؟!! كيف ؟؟؟-

 ما بك دهشت أتقصد كيف عرفت ؟-

 نعم -

 من أرسل رسالة تم قبولك ... أتذكرها ؟؟-

 ن ينادى باألميرومن قام بتدريبك في بداية عهدك والذي كا

 هو أنت ؟؟ شعرت أني أعرفه رغم محاوالته في إخفاء صوته -

 أنت ... لماذا أخفيت عني طوال هذه المدة ؟؟

 

 

 حتى ال أميل لك كصديق إنما أكون قاسياً في تدريبي لك -

 معلمي هو صديقي يا له من أمر مدهش وغريب -

عالم العجائب مجدداً هههههه على ما يبدو أنه في أثناء سفري زارت أليس -

 ههههه

.. 

يا ل الغرابة ، حقاً يوم جميل سعيد أنا وفخور أيضاً بأسامة الذي بلغ مطلبه 

 وحلمه مذ كان صغيراً ...

 فهل سأحقق أنا أيضاً ما تبقى من أحالمي ؟؟

 *** 

 

مشي ومعها أختها في في السيارة وأثناء عودتنا إلى البيت ، كانت ميسرة ت

 اري ،التجمركز البلدة 

وقفت وأنا بالسيارة واضعاً رأسي على الشباك فإذا بأبي يوقف السيارة 

 ويقول : 

  ل هذه ميسرة زميلتك في العم

 سأناديها لتركب معنا ، فنكسب بها وأختها أجر توصيلهما من هللا 



لتي ثم جلست مع أختها في المقعد الخلفي وصورتها بالمرآه ا ناداها أبي 

عنها وكلما الحظت ذلك قمت بإزاحة نظري  ال عينيأمامي ، لم أستطع إنز

 خجالً وهي تبتسم ...

 أوصلناهما ..

 

 

 

 

 **بين اعتراف مر وحلم ..**                   

 

 وفي طريق عودتنا ، سألني أبي :

أال تتزوج بني ؟ لقد قوي ساعدك وزاد مالك ونمت قدراتك وتحتاج إلى -

 زوجة تساندك 

 نعم ولكني يا أبي ..-

 ماذا؟-

 من ستقبل بي؟؟-

 بنات الحالل قد كثر هللا منهن ثق باهلل ، أم تراها تحتل قلبك ؟-

 من ميسرة ال ال ...-

 ثم إنني بصراحة ال أحب الجنس اللطيف 

 ها !! واضح !! -

 كنت أتمنى لو أن يمثل فقط أنه يصدق تمثيلي لكنه واضح معي !

 

 أبي انس األمر -

 ألمر وحدثني كيف كان زين حسناً حسناً ، دعنا من هذا ا-

 كان يبدو عليه سمات األطباء بحق -

 استرسلنا بالحديث .. 

 *** 

في اليوم التالي ذهبت إلى عملي ، كنت شديد اإلرهاق قد أصابتني 

األنفلونزا ، يا إالهي لم أشعر بنفسي استلقيت على مكتبي نائماً ، استيقظت 

 ي ،لونها رمادي !ألجد سترة صوفية مرمية على ظهري مغطية لكتف

 ابتسمت .. فرحت .. نعم إنها سترة ميسرة ! أنا متأكد من ذلك إذن فهي ...

 تميل إلي !! 

 صح النوم يا يزن ، على ما يبدو أنك سهرت الليل بأكمله -



 ههه ال يا إسراء إنه اإلعياء ليس أكثر -

 منى أنك حظيت ببعض دفئ سترتي ..إذن فسالمتك ، أت-

 صرخت بعشوائية :

 ماذا ؟؟ سترتك أنِت قولي وغيري !!-

 ما بك ؟؟ أتراها سترة من إذن -

 ال ال ههههه لم أقصد شكراً لكِ -

ابتسمت ابتسامتي الصفراء ، حزنت بشدة كنت أظنها سترة المالك الهادئ 

لكنها لم تكن كذلك مع األسف ، أشعر أن إعجابي لها من طرف واحد .. 

 !!وهذا ما تأباه كرامتي 

أبقى مجرد مراقب لها !! أريد أن أبوح لكن حرام !! حرام !! إلى متى س

وهل مراقبتي لها حرام!! بالتأكيد إذن فماذا عساي أفعل ؟ أأحدث أبي بأني 

 أريدها ؟

لكني لم أحب يوماً الجنس اللطيف فكيف أحبه اآلن ؟؟ كثيراً ما سألت نفسي 

فلم تترك ما الذي يجعلها تتميز عن سائر جنسها !! عبرت كل الحدود 

 المجال لبقاء أي حد !!

 عندما شعرت بأني مريض قالت لي :

 سالمتك ، كافور إن شاء هللا-

 سلمك هللا -

 شكراً لِك 

كلماتها القليلة السابقة ، عششت في حباً زاد هو حب عفيف طالما أني لم 

 أصرح عنها !

 لكن إلى متى ؟؟

ق  بحبها دون أن وألني لم أعد أحتمل تلك القريبة مني والتي بدأت أغر

أتحكم بنظراتي التي لم تكن كأي نظرات إنما نظرات عاشق !! قررت أن 

 أغادر الغرفة فلم أعد أستطيع تمثيل دور العادي !! وبدأت إسراء تلحظ ذلك 

ضحكة ليست كأي دوت من أعماقي كم يضحكني هذا األمر كلما تذكرته 

 ضحكة ، ضحكة ألم 

نتبه لعشقك وفي ذات الوقت أن يولع فمن المؤلم أن تعشق إنسان غير م

ة لك النظرات غير آبه مدعي الالمباالإنسان فقط لمجرد لمحك وأنت تترجم ت

 وعدم االنتباه ألنك فعالً ال تميل إليه !!

هكذا كنا أرميها بنظرات حبي وهي غير منتبهة بينما ترميني إسراء بعشقها 

 وأنا منتبه لكني أمثل عدم انتباهي !



أشعر أني بدأت أنجرف وأقع في حافة الهاوية قررت أن أفاتح لذا وألنني 

، كنت أشعر أن إسراء مثلي أيضاً تكاد تخاف المدير بتدبير غرفة لي 

الوقوع بالحرام فالنظرة سهم من سهام إبليس ! حتى في اآلونة األخيرة 

 أصبحت عالقتها مترددة 

 ذهبت إليه ألخبره :

  سنقوم بتوسيع المكان فتحمل يزن أرجوك اصبر قليالً إن شاء هللا-

 اضجرت كثيراً 

 حسناً – 

عدت إلى المكتب ألجد إسراء حزينة حشرجات كثر هن الالتي علقن في 

حنجرتها النحيلة ورأيت ميسرة بجوارها تحاول أن تعرف ما بها لكنها لم 

 تجب 

 ما بِك إسراء ؟؟ -

 أجبت بعصبية 

 ال شيء -

 إذن !!-

ثم بماذا يهمك األمر هل أعني لَك شيئاً ليهمك قلت ال شيء يعني ال شيء -

 هل أنت من بقية عائلي ؟

 ماذا دهاِك أجننِت ؟؟-

 ميسرة هال تركتنا قليالً  "خاطبت ميسرة"-

مسكينة هي ميسرة إن لم تنفذ أمر أمنا الغولة ستغوص في خبر كان باحثة 

 عن اسمها ولن تجده !! وربما تنسخها أمنا الغولة عن الوجود !!

 قتني بسهام العتاب ثم قالت وهي تدمع : رم

 أنظر يا أستاذ ولهان -

 ماذا؟؟-

 كيف حصلِت عليها ؟ 

 وجدتها ملقاة بجوار مكتبك عندما ذهبت إلى الشرفة -

 كانت ورقة مكتوب فيها :

"في الوسط بالضبط ، هذا الخط الذي أمقته لدرجة المقت ، وأكره لدرجة 

كل سنتمتر في جسدي  تلك التي يهيج الكره ،بين عاشق ومشفق فكيف أختار

، ويرتعش قلبي لمجرد لمحها وهي ال تبادلني الشعور مما يجعلني أستشيط 

 غضباً ألنني أشعر أن كرامتي قد بيعت في سوق البخس ؟



أم األخرى التي أقرأ حركاتها بالمرصاد فكل حركة لها معاٍن جمة ، تلك 

ى النقيض تماماً ، أضحك الحركات التي زعمت أنها زمالة عمل لكنها عل

 على نفسي ليس أكثر !! أعي و يا ليتني لم أعي .. كم أمقت خط الوسط "

 كان من المفترض يا هانم أن تضعيها بالدرج ال أن تقرئيها -

 منذ متى ونحن نقرأ خصوصيات اآلخرين ؟؟

 وبسخرية تغزوها بحة :

 أوه آسفة يا كنج سامحني !! -

 ء إسراء وحدي هللا ويكفي هرا-

 أتعلم أنت إنسان أناني جداً، كنت تعبث بي إذن -

 ال أبداً -

إذن لماذا كنت تبادلني اطراف األحاديث وكنت مصراً على أن أرتدي -

 الحجاب إضافة إلى يوم المشفى والصلح !!!

 كان هذا وهللا لوجه هللا ما قصدت به شيئاً -

 أوه هه شهم يا عم شهم أهناك من هو أشهم منك ؟؟-

 استهزاء إذا سمحتي  يكفيك-

أيها الخائن المخادع ، كنت تشعر بأنني مولعة بك لكنك كنت تخفي -

 معرفتك 

يكفي هذا أرجوك دخلنا على شيء سنحاسب عليه كثيراً أم نسيت أنك أكثر -

 التزاماً مني على ما أذكر يا أم القراءات السبع 

 ها خطبة ...هههههه حقاً يا ل نفاقك ، أنظر إلى خاطرتك  قبل أن تقلب-

 إسراء المهم عندي أال تتعثر عالقتك بميسرة من تحت رأسي -

 هههه ألم أقل لك  !! شهم !!!-

يكفي أرجوك ، وال تبوحي لها بشيء ال أريد أن أخوض عباب عالقات -

 غير شرعية سأحاول خطبتها بشكل ملتزم 

 هللا هللا بارك هللا لكما يا أخي  -

 بأيدينا أرجوك سامحيني فالقلوب ليست -

أعلم ، ليس هذا ما أغضبني بل كلماتك هل أستحق الشفقة لهذه الدرجة أأنا  -

 عانس !!! ألرمي نفسي على رجل ال يرغب بي زوجة بالحالل ؟

 يرضاه ... وفقكما هللا لما يحبه و

 شكراً لك -

يا لها من لحظة ، إسراء التي لطالما كانت مستفزة ، وكنا نتراشق دائماً 

فزاز أضحت فتاة رسمية معي ، وقبل هذه الرسمية الزائفة قالت كلمات االست

 لي 



يزن ، ال أنكر أني أعجبت بك وبشخصيتك ولقد كنت تشعر بذلك وكنت -

 أصمت دون أن أبوح ألنني خفت ..

خفت ان يغضب هللا مني ، حتى دعوته باستمرار أن إذا كان الخير لي معك 

ث ، أتمنى لك حياة سعيدة ، ال فليقربك مني بالحالل لكن هذا لم ولن يحد

تقلق ميسرة فتاة تناسبك فهي صابرة وهادئة ستتحمل استفزازاتك ، فلتتقدم 

 لها وال تطل حتى ال تمنح الشيطان وقتاً ليأخذك لدرب نهايته جهنم !!

 فأولها نظرة وختامها هللا يستر !!!

 أنا مجربة فاسأل مجرب وال تسأل طبيب ..

 أنت ... نادمة ؟-

 ربما  مممم-

 إسراء أنا لم ..-

لم تقصد ، كنت تقصد زمالة ، ال تخف أحياناً أندم ألني لم أصرح -

بشعوري المراهق قبل أن تأتي ميسرة وأحياناً أخرى أسعد فميسرة صديقتي 

 وأختي..

 شكراً لِك -

بصراحة !! لم أغص بحار عالقات كهذه مع اإلناث طوال حياتي لم أحدث 

 ميتم وممن قابلتهن في رحلتي مع أبي !!أنثى سوى مربياتي في ال

 وكنت صغيراً آنذاك ، يا إالهي رحماك ..

ال أريد أن يتطور األمر أكثر من هذا ، نعم لقد قررت سأحدث أبي سأبوح 

 له ، سأطلب منه أن يخطبها من أبيها .. 

 هل أقول لها قبل أن أرسله ؟؟

 ...ال ال ، لن أجرؤ على الحديث معها حول هذا  الموضوع 

** 

 

 

 **  قررت ...**                       

 الحمد هلل -

 الحمد هلل 

 أخيراً يا بني ، أخيراً سأرى أحفادي قريباً  ههههه

ردة فعل أبي مشجعة بحمد هللا حول موضوع زواجي من ميسرة ، اتصل 

 والدي بوالدها ، زارهم في بيتهم ..

يدق بشدة وبسرعة يقرع  كل دقيقة كانت تمر وأبي في منزلها ، كان قلبي

 كقرع الطبول ..



ما إن دخل البيت حتى ركضت كالطفل الصغير الذي ينتظر هدية من والده 

 العائد من عمله !

 أبي ..-

 أبشر أرجوك 

بني أنا فاتحته في الموضوع ، وعملنا ما بوسعنا وهو سيستشير ابنته -

 ويستخيروا هللا كما قال 

 يا رب ..-

فيما يختاره هللا لنا ، فأنت تريد وأنا أريد وهللا يفعل ما بني اعلم أن الخيرة -

 يريد ..

استلقيت على سريري وعيناي تنظران لسقف الغرفة ، هل ستكون من 

 نصيبي ، يا رب أرجوك ...

آه من فضاء أستسلم أمامه ، إنه السرحان والخيال ، حتى أن هاتفي 

التي انتبهت لها بعد المحمول كاد أن ينفجر من كثرة المكالمات الواردة و

 شوط من الشرود !!

 السالم عليكم -

 هههه أعذرني يا أسامة أرجوك 

 ماذا اليوم !! نعم صحيح لقد نسيت 

 حسناً ألقاك هناك 

 نعم 

 نعم 

 وسأحضر معي براد الشاي ال تقلق 

 معَك سيكون الرباط بطعم آخر ههههه

** 

 

م أحب النجوم والقمر ضياء يبعث في األمل ، كتحت ذاك الوهاج بنوره ،   

، الورد والشجر ، البحر والطر ، الغروب والطير كل شيء في الطبيعة 

 يجذبني حتى زرقة السماء 

 لكن اآلن أكثر ما يجذبني البدر المكتمل ! يا ل رونقه

 

  

 أووووووه تباً لك -

 هههههه أأفزعت أخينا السارح -

 يومهللا عليك يا رجل لم تترك عاداتك السخيفة إلى ال-



 سامحك هللا ما الذي فعلته لك يا رجل-

يا إالهي تثير ذعري بتغيير صوتك إلى نبرة مخيفة تهمسها في أذني ولم -

 تفعل شيئاً 

 يا أخي لو قطع خلفي ستكون أنت السبب 

 ههههه خلفك إذن فأنت تنوي الزواج-

 من !! احم ال احم ..-

 ما بال وجهك أصبح كلون الجوري-

 ستفزازاً وحد هللا ويكفيك ا-

 يااااه يا يزن -

 لم تتغير البتة ، ال زلت ذاك الذي تحوي شخصياته كل المتناقضات 

 أنا ؟؟ كيف !!-

 عشق وكره-

 حزن وفرح

 شعور بالنجاح والفشل 

 حكمة وعشوائية

 تسامح وحقد

 استفزاز وطيبة

 عصبية وهدوء 

 كرم وبخل

 تغيرت ولم تتغير 

 كبرت ولم تكبر 

 سبحان هللا !!

 ة وعشق للموت حب للحيا

 

 

 أتذكر ذاك اليوم الذي قلت لك فيه أنني أشعر أن هناك ما سيجمعنا 

 

 ابتسمت ، وضربت كفي بكفه ثم قلت 

 يومها لم أنم بسببك وأنت غرقت في نوم عميق ههههه-

 هههههه-

 صحيح ما أخبار ميسرة تقدمت لها أم متى -

 باسم هللا -

 أيسكن فيك جن 



 كيف تعرف دون أن أخبرك !!

 ، أنظر لنظراتك للقمر يا صديق كأنه يذكرك بأحدهم !!ههههه -

 يكفي يا أسامة أرجوك -

ههههه يزن الذي يمقت الجنس اللطيف !! سيتزوج ومن َمن ؟؟ من ميسرة -

 كمال ههههه 

 إلى أين ؟؟

 إن لم تتوقف أعدك أن أوسعك ضرباً -

 هدئ من روعك  ، يا ل أصالتك تضربني ألجلها ؟

 هههههأبدأت تغار -

 ههههه  يا ولد وحد الخالق -

 ال إاله إال هللا محمد رسول هللا -

 يزن ماذا لم يوافق أبوها ؟-

- ً  سأموت حزنا

 ألجل فتاة!!-

 ألنني أكره كل جنس حواء ما عداها هي وعمتي سلمية -

 إلى اليوم تحقد على النساء ؟ -

 يا صديقي نعم ... أنت قلتها أنا الذي استطاعت شخصيتي دمج المتضادات -

 لكن ما الشيء المميز فيها -

إرجاعها لكوفيتي ، عندما رق قلبي لها لم أكن أعلم أنها ميسرة ، أحببت -

الفتاة التي انتشلتها من تحت الركام ، الفتاة الوحيدة التي المس ثغري ثغرها 

 بالحالل 

 مااااااااااااذا ؟؟ كيف !!!-

 فلقد قمت بعمل تنفس صناعي لها لتعيش -

 ؟ لم تحدثني !! كيف-

بدأت أسرد على األمير ما حدث في اك اليوم ، آه يا دفتري حتى هو لم 

 يصدق حتى ارتسمت عالمات الدهشة كل أنحاء وجهه ..

 

 يا ه يا لها من قصة ، أنصحك أن تكتبها وتنشرها ههههههه -

 أسامة !!-

 حسناً ال تغضب أرجوك -

 يزن أعلم أنك تحبها لكن سؤال وأحجب بصراحة

 هل بحت لها ؟؟

 بالتأكيد ال -



هذا حرام أال يكفيني عالقة الزمالة التي كادت أن توقع بي نحو حفر عميقة 

 لوال رحمة هللا 

الحمد هلل ، أنا أؤمن أنك عاشق لكن بالمقابل أؤمن أن الحالل ال شيء -

 أجمل منه فارض بقدر هللا يا صحب ...

 

 له ، صعب المراس !! أشعر بأن أسامة كأبي كالهما إحساسه ال مثيل

 

 

 

 **هذا ظلم  **ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟               

 

كنت أجلس كعادتي في شرفة المكتب أتأمل المارة إلى أن يأتي موعد 

برنامجي ، لمحت طيفها الذي حيان  كالعادة ، مع أني توقعت أن يمنعها 

بتها االستحياء فهكذا هم الفتيات يستحيل أن تكون عادية مع شاب تقدم لخط

!! 

إسراء بصراحة ورغم كل شيء فيها خصلة جميلة ، أشعر بأنها تفهم لغة 

 الجسد بسرعة ، 

 وبعد وقت طويل من الرسمية تجاهي ، خطت خطواتها لتقول لي :

 ألم تتقدم لخطبتها؟-

 بلى ولكن والدها لم يرد بعد -

 غريب -

 ما الغريب في األمر-

 ا لم تخبرني بهذا الشأن ؟ميسرة تحدثني بكل صغيرة وكبيرة ما باله-

 ربما تخجل-

 ال ..-

 ها !! ماذا يا كونان ؟-

يزن يكفيك سخرية أنا أعتبرك كأخي ساهر ، اسمع أخاف أال يكون قد -

 فتحها في الموضوع 

 ماذا !!!!!!!!!!!!!!!!! -

 سأحاول اكتشاف األمر-

 أدارت ظهرها لتذهب فاستوقفها سؤالي الجائع إلجابة 

 إسراء لماذا ؟-

 أساعدك!!-



 نعم -

 يا ل سذاجتك ، طبعاً ألنني أريد أن أرد الدين-

 دين ماذا -

 احم احم-

 ثم أشارت إلى حجابها ، وذهبت .. 

 الحمد هلل إذن فهي ليست غاضبة مني ..

 

 

 

رأيتهما جالستين أخذت أرقبهما ، كانت ميسرة في حالة عالمات تعجب 

 واستفهامات كثيرة ، وكذلك إسراء ، 

 ذوا نحوي حتى وصلت أمامي ..أقدام تح

 يزن أبي ...-

 ما باله !! -

 رنن هاتفي المحمول ليبوح بما كانت تريد أن تبوح به ، أو بجزء منه 

 ألو السالم عليكم -

 نعم يا أبي ؟؟

 لماذا !!

 كيف لم يستريحا باالستخارة كيف ؟؟ أيعيبني شيء !!

 حسناً 

 ً  حسنا

 إلى اللقاء

 

 رمقتها بنظرات عتاب 

 رة ماذا دعوت هللا ففي االستخارة لكي ال ترتاحي فيها ؟ميس-

أرجوك ال تنفعل )قالتها بهدوء تكسوه قطرات من الدمع كاد قلبي ينفجر لها -

) 

 يزن أبي لم يخبرني بأنك تقدمت لخطبتي ، علمت قبل قليل من إسراء 

 حقاً لكن لماذا ؟-

 ال أدري-

 وأنِت ؟ ما رأيك اآلن ؟-

 يت إسراء لتهون عليها .. زاد نحيبها حتى ناد

  



ارتخت أناملي التي لم أشعر بها وخانتني قدماي فلم تعد تكاد تحملني ، حتى 

شعرت بثفل وزني فجأة ووقوعي على الكرسي ، لماذا لم يخبرها ولماذا 

 دكتور في  جامعة مرموقة يدرس السيرة النبوية يكذب !!

وأحبني أم أنه مجرد كالم أليس هو الذي يريد أن يتعرف على من أنقذ ابنته 

 ؟

 هل تراه استخار فعالً 

أألني لقيط !! كرهت النساء ألني لقيط وعندما أحببت واحدة تغنيني عن كل 

 نساء العالمين يحدث هذا وأنا لم أطلبها إال بالحالل !!

 كم أتمنى أن أصرخ ، أبي وأسامة كانا يشعران بذلك !!

 جي وجدت ورقة جميلة :في نهاية دوام العمل وأثناء عبثي في در

" أرجوك سامحني فليس لي ذنب ، لو كنت استخرت ولم أرتح أهون علي 

بكثير من أن يكذب والدي عليكم ويخفي عني أمراً يخصني ، سامحني 

 أرجوك ..

 كنت أود مصارحتك بالكثير لطالما أخفيت مشاعري تجاهك .......... 

ت هللا أن تكون من نصيبي ، لطالما راقبتك ، راقبت تحركاتك ، كم ليلة دعو

لكم دعوته أن يبعد عني شيطاني ألخفف من نظراتي ألصون عيني من 

 الزنا ...

 وعندما يتقدم لي من أريد يحدث ما حدث !!! 

 أرجوك 

 سامحني ... 

 ميسرة "

 ** 

اتصلت بوالدها وأخذت معه موعداً ، أريد أن أستفسر منه وجهاً لوجه عن 

 أهذا ذنبي ؟؟السبب أألني لقيط فقط ! 

جلست في غرفة الضيوف أنتظره حتى جاء وبعد الترحيب المصطنع ، 

 تحاورنا واشتد سبب مجيئي حتى وصل الذروة 

 يا عم لماذا ؟ -

لم أرد إخبارها حتى ال يتسبب هذا بمشكلة في البيت ، يزن يشترط في -

 الزواج التكافؤ 

 لكننا متكافئين هي إعالم وأنا أيضاً -

 نا أيضاً هي متميزة وأ

 هي ملتزمة وحافظة للقرآن وكذلك أنا 

 هي ابنة عالم وناس وكذلك ...



 لماذا صمت هيا أكمل ؟؟-

 أعلمت اآلن لَم ؟؟

 

 ليتك يا أرض شققت صخورك ألدفن نفسي تحتها !!

 ما ذنبي يا ربي ؟؟ ما ذنبي !!

 

 ما ذنبي !!! أيحرم علي الزواج ألني لقيط !!

 ا وأردتها زوجة !! بالحالل !!الفتاة الوحيدة التي أحببته

 لماذا هذه القسوة يا بشر ؟؟

 فجأة ..

 بدون أي مقدمات ..

 بشكل غاضب 

 باب الغرفة ... قد فتح ... 

ومنه هل طيفها .. ال بل قرب شبحها .. ال أدري أي التعبيرين أدق لوصف 

 الموقف ، كانت تبكي وترمق والدها بنظراتها الحادة 

، معلم السيرة على أصولها أال تجد أن سبباً كهذا بحد أبي ، يا واعظ الناس -

 ذاته ال يمت لديننا بصلة 

وقف أبوها من هول الموقف ثم حثها على العودة لغرفتها صارخاً ، هللا أعلم 

 بعد خروجي من عندهم ما الذي حدث بالضبط ...

انتظرت ثانية بثانية وما أطولها من ثوان ... كنت أتوق لليوم التالي كي 

 أرها وأعرف ما الذي حصل فلقد كنت شديد القلق ...

حتى هاتفي المحمول شاركني األرق ففجأة وفي تمام الساعة الثانية عشر 

 صباحاً ، وصلتني رسالة من رقم غريب لم يكن مسجالً عندي ...

"السالم عليكم ، يزن أرجوك ابتعد عن ميسرة ، فوالدي ال يحبذك زوجاً لها 

ة بك كثيراً وتريد أنت وأقسمت باهلل إن لم تتزوجك فإنها والمصيبة أنها مولع

لن تتزوج غيرك ، فأقسم أبي أنها لعنادها خذا لن تخرج من البيت إلى 

العمل مجدداً ، إلى أن تنساك ... أرجوك حاول أن تقنعها أنك لم تعد تريدها 

، أذكر أني كنت ألعب بدفتر مذكراتها دون إذنها فوجدتها قد كتبت عنك 

كثير ، ما أذكره أنها قالت يزن المالك الهادئ ، بحر المتناقضات ، فارس ال

أحالمي اللهم اجعل ما ببالي قريباً .. أختي أكاد أجزم أنها تسرح بك لدرجة 

 ال متناهية لذا أرجوك حاول نسيانها لتكسر الشر "



ياسمين هي من كانت مرسلة هذه الرسالة ، تخاف على أختها مما مرت به 

بتها مع ساهر على ما يبدو أخافتها ، وهي ال تريد لميسرة أن ، فتجر

 تخوض عباب ما مرت به بال شك ...

 

 لكني قلق بشأنها كثيراً ...

 فتاة مدللة كميسر لن تتحمل عقوبة كهذه !!

 

 

 

 

 

 ** خواطر من لب األلم وقلب الحدث **                

 

لى والحاضر يكمن دعني أحدث الذكرى عن الذكرى ، فاألولى ماض وو

 في األخرى .. ليتني أجيد لملمة أشالء األحزان ورميه في مقبرة الموتى ...

 ووضع أطنان من النسيان فوقه علي أنسى !! قسوة البشر.. آالم الدهر ..

 علي أنسى ....

 رحيل أحالمي وسط قلب فوالذي ال يرحم 

 كيف أنسى ؟؟

 علمني أيها الفاقد ذاكرتك كيف أنسى ؟؟

 مح لي بتبادل األدوار لبضع ثوينات يا صديق أو برهة هل تس

 علي أنسى ..

 علي أنسى ...

 ****** 

 أبصر !!

ذاك الشعور األليم ، يتوسد ني بين الفينة واألخرى ، مضجعاً على سرير 

قلبي العليل ...متخذاً صمتي بيدقاً على دمعي ... تمرد !! تمرد !! من حقك 

 ئة تحيا في عالم الدجتال الذي لم تعتد وربي أن تتمرد !! فمآقيك البري

 تمرد!!

 باهلل عليك تمرد !

 علك تريح فؤاداً ههه ههه ههه يضحك بسخرية عله يشفي غليالً 

 علك تريح قلباً حاول البحث عن سفينة عالء الدين أو مصباح السندباد 

 أو السفر لبالد السنديان ..



 تمرد !! 

 اً أفضل واترك العنان لذل الخيال ليبتكر عالم

 تمرد 

 أسألك باهلل أن تتمرد 

 على وسادتي 

 بين أضلع دفاتري 

 تمرد

 على الورق حبراً ورسومات 

 لكن إياك والتمرد على مرأى البشر يا صاح 

 وإال ستندم

 أنتظر ذاك الذي يظنه البعض شبحاً لكنه مفري لعالم الراحة 

 تمرد يا دمعي تمرد !!! 

 م يحق لك ..فبعد الذي مررت به في هذا العال

 أن تتمرد !!

 

  *** 

 جن الليل وبجنونه ثارت براكين الخواطر 

 أتراني أنظم من كذبي على نفسي خواطر 

 أكتب لكن هذه المرة من لب واقعي المر السافر 

 وقلب البشر الغادر

 مع قلبي دوماً في حلبة المصارعة مشاجر

 آخذي لعالم األحزان بشكل غير مباشر 

 طمح هال اتقيت هللا رب الجبابر !!يا من حرمتني من أ

  *** 

 بين زوايا الضباب الغشي 

 وبين جوانح الال شيء المفتعل 

 من لب حزٍن في مراحله الطفولية ، نترقب المساء لكن ..

 هل ستتذكرنا ضيوف األحالم بهدية تجعلنا نتفاءل ولو بالقليل 

 مدينة السراب ... منتجعاتها كذب وخداع ..

 يتلحف بثوب الليل  ينتظر طفلنا أن

 يتوسد القمر .. ويشهد على دمعه بعد هللا النجوم 

 حَكايا األلم ظٌل كتب .. بل نقش على صخور مدينة السراب ! 



ليس هناك من يمحوه .. فهو ظل ظليل من قلب الحس المدفون تحت تراب 

 الالمباالة حياً حياً ..

 والمنتظر لقبر يأويه مقرباً 

ح يبقى وإن لم يكن .. من نصيب فرٍد فإنه سيهبط ليس الطموح .. فالطمو

 ..على سطح من يستحق 

بعثرات أعرف ، نهجت درباً .. ربما يبقى وربما يرحل .. آالم الحاضر دمع 

 المستقبل !

 

 

  ***** 

 

 

 

 بحر !!!من فيض ، وفيض من شالل وشالل من كانت تلك قطرات 

 كتبتها وأنا في أوج حزني ...

  

 

 ****فترة جديدة لم أتوقعها مطلقاً                

 

كعادتي ، أكتب تقريراً أو أنظم شعراً ، أحضر لبرنامج أو  يكنت في مكتب

 أتشاجر مع إسراء التي استعادت زمالتها لي سريعاً ..

 حتى أنشد جوالي بصوته الرنان أنشودة :

 هنا    ***  كي يزول األلم  سوف نبقى

 نغم سوف نحيا هنا   *** سوف يحلو ال

 فلترد على هاتفك يا بليد-

 إنها رسالة ثم إنني أستمتع بسماع األنشودة  -

أخذت هاتفي المحمول لكي أرى ما يحمله من كلمات موصلة لي ، ومن رقم 

 أشعر أنه مر علي مسبقاً :

 أود أن أجمع أشالء الحاضر المغبر ألكتاف الماضي وأرحل ... "

 د ، المعطر برائحة المسك ...إلى عالم اللون األبيض المزهر بالورو

 المنبعث متخذاً أنفي سبيالً ليصل إلى عقلي فيذوب فيه فينصاع لنوم مريح ..

 األبيض !!

 أال يليق بي !! "



 إسراء إسراء 

 نعم ماذا بك كمن أصابه السرع -

 الصرع وليس السرع يا مائعة ، هاتي هاتفك المحمول بسرعة -

 لماذا -

 ريد التأكد من أمر ما صدقيني لن أعبث به فقط أ-

 أعطني شيقالً أعطيك إياه هههه-

 يا ل مزاحك السخيف ال أريده .. سأتأكد من دون مننك علي يا ليدي -

 ال ال يا كنج تفضل -

كما كنت أتوقع ، رقص قلبي فرحاً فهي مع مرور تلك المدة لم تنسني  

 وبعثت لي برسالة ..

ة األسماء ، سجلته باسم حفظت الرقم في قلبي قبل أن أحفظه في الئح

 المالك الهادئ ..

اتصلت بها ، وال أنكر أنها فكرة جنونية أوالً أن ترسل لي الرسالة رغم 

 سعادتي بها وثانياً أن أتصل أنا بها .. 

 نكن ندرك أنها بداية لفترة سنندم عليها الحقاً .. ربما لم

اصل على شبكات التولطالما كنت أمقت الذين ينشؤون عالقات عشق 

االجتماعي ، أو على الهاتف المحمول ، حتى عندما اكتشفت أن زين هو 

صديق ساهر ، وأن كليهما كان يدرس الطب في ميونخ ، نهرته عن 

 صحبته .. خوفاً من أن يفسده ..

فليس من المعقول أن أخوض صحراء أعلم أن أمثالي بها سينتهون فريسة 

ة أن عبور البيداء وحدك أمر للجوع والحرمان بعد انتهاء الزائد .. خاص

بذروة االنتحار ، يجب أن يكون معك دليل ، وطوال العقد والنصف 

الماضيين وأنا معي ذاك الدليل منذ أن تعرفته إلى اآلن يرشدني ... 

 ينصحني ....

أما اآلن فأنا أعلم أن نصحه لي لن يتبع هواي ومزاجي ، مكالمتي تلك 

 تين !!!!مضت سريعاً رغم أنها استمرت لساع

سيجد لها ثرثرنا فيها كثيراً ، تحدثنا عن والدها وعقابه الصارم ، قالت أنه 

 عمالً في مجال اإلعالم بعيداً عن إذاعتنا ، غضبت لهذا وصمت ..

 قالت أعلم أنك غاضب جداً ، لكن أعدك أن أحاول بكافة السبل 

ذنب لي فيها لكن يا ميسرة هذه إهانة لكرامتي فوالدك أدخلني في معمعة ال -

 هو قدر كتب علي فتقبلته على مضض 

 ال .. ال تقل على مضض فمن وراء كل نصيب حكمة إالهية صدقني -



الغريب أننا كنا نتحدث بأريحية تامة ، وكان كالمنا يعتليه االلتزام 

والنصائح مع أن الطريقة التي استخدمناها بحد ذاتها إثم حاك صدري فخفت 

 أن يطلع عليه الناس !!

 أخبرني كييف هي إسراء أال زلتما تتشاجران -

هههه إسراء فتاة طيبة جداً ، رغم أنها عصبية ، ومائعة على ما يبدو أن -

 البالد الغربية التي ارتادتها نوعت في شخصيتها بتنوعها هههههه

 اه !!  -

 ما بك ؟؟-

 ال أبداً -

 لماذا لم تتقدم لخطبتها بما أنك تتحدث عنها بإعجاب هكذا -

 بلهجة مستفزة أثارت أعصابها وكشفت لي صفة تتسر خلف هدوئها 

 إن لم يتنازل والدك سأذهب لخطبتها -

 في ذاك الوقت أغلق السماعة في وجهي ..

أنا يزن !! تغلق فتاة السماعة في وجهي ؟؟ المصيبة أني أخذت أضحك 

 فرحاً كأني شعرت أنها تغار علي !! إذن تغار علي فهي تحبني ...

 يهو ههههههه  يس يس

 أرسلت لها رسالة وألول مرة في حياتي !! :

 "ميس ... لماذا فعلِت ذلك كالصغار ؟؟ ألم تعتادي على حركاتي بعد !! "

 ردت بسرعة كسرعة البرق 

 "وأنت ألم تعتد على ردود فعلي !! "

 "لم أعتد بعد لكني سأعتاد قريباً "

 " إذن عندما تعتاد سأحدثك "

 "ميس .... "

 فكرة أنَت أول شخص يناديني بهذا االسم ميس !! جميل " " على

 "بما أنك مدحت االسم إذن فقد رضيِت "

 "ال لن أرَض ولم أرَض "

 ربما جاءت بالمستقبل قبل الماضي لتشعرني بالذنب !!

 بطريقة مستفزة للغاية قلت :

 "حرة .."

 "مستفز "

 "أعلم ، لم تحضري معلومة جديدة من بيت أهلك ههههه "

 يزن ال تحدثني ليوم كامل أتفهم !!""

 "يوم بسطة ! ظننت شهران كنت سأرتاح منك يا عصبية "



 أرسلت لي مجموعة من الوجوه الغاضبة المخرجة ألسنتها من أفواهها ...

 

** 

ال أنكر أن حركاتي تلك لم تكن لتريحني البتة ، عقلي كاد أن ينفجر من 

 بررات غبية جداً لكي أحدثها !!كثرة التفكير ، أما قلبي فيضج في نفسي م

 ذات يوم كنت أستمع ألحد الشيوخ ... 

 تحدث عن هذه الصداقة الغرامية التي بدأت تنشأ ، كانت طفولية آنذاك ..

صداقة بين الشبان والشابات ، قال أترضا ها ألختك ؟؟ قلت ال فليس لي 

 أخت وضحكت بتهكم 

 قال أترضا ها ألمك ضحكت وقلت ههههه أمي ... 

ثم قال اعلم تلك التي ترضى على نفسها أن تخوض عالقة كهذه من وراء 

 أهلها فهي تخوض غيرها مع غيرك يا ذكي !!

 

استوقفتني األخيرة ؟؟ لكن ميسرة ليست من هذا النوع ، ثم إننا اضطررنا 

 بسبب والدها !! لذلك 

 لكن إلى متى ؟؟؟ إلى متى يا يزن 

 يا ضميري 

 يا ضميري 

 ، واحد كره كل نساء العالم بل األدق نساء وإناث !!اسمعني رجاء 

تأتي أول فتاة لتسحر قلبي ، أال أستحق أن أكون زوجها وأن تكون عروسي 

! 

 لم أفكر في الزواج قبالً قطعاً ، لكن .. 

 ميس روحي ... هي التي زرعت هذه الفكرة في قلبي 

 

 لح ضميري كثيراً قال

 ودردشات ونهايتها !! ماذا ؟؟يا أخ ثم ماذا ؟؟ أولها مكالمات -

 ضميري الحبيب هي فترة مؤقتة إلى أن يلين والدها -

 وإن الن هل تعتقد أن هللا سيغفر لك ؟؟-

 نعم فهو الغفور الرحيم-

 وهو الجبار !! شديد العقاب !!-

 لم أجابه ضميري الرطب ، اليانع ، ولم أحاول حتى أن أستمع له ..

 *** 



رباطي ، والغريب أن طموحي باألقصى أذكر مرة في إحدى ساعات 

والمخطط الذي كان في عقلي من أيام المراهقة قد تغبر ، ياااه كم هي أطنان 

من الغبار تلك التي علت طموحاتي في اآلونة األخيرة فقد تحول حلمي 

وطموحي إلى "ميسرة " كنت فقط أود امتالكها !! حتى في صالتي سرحت 

 بها كثيراً 

 ني تغيرت ولم أتغير في الماضي لتناقضي أسامة كان يقول أ

 لكني أقول لقد تغيرت لكن نحو األسوأ وهذا اعتراف كبير أتى بعد ماذا ؟؟

المهم كنت أراقب الحدود وأشرف على المرابطين ، كان القمر مكتمالً بدر 

 التمام ..

 تذكرتِك يا ميس ..

 ! مثلي ال أدري أألنك من وجهة نظري تشبهينه ؟؟ أم ألنك تعشقينه !

 كثيرة هي النقاط التي نتشابه بها ...

حب الكتابة ، القراءة ، اإللقاء ، لذة الكاكاو ، المطر ، الشجر ، البحر ، 

 كثيرة هي الطيور ، السالحف ، 

 حتى القمر ...

 و...

 االلتزام !!!

هل حقاً نحن ملتزمان ؟؟ أشعر بأني بعيدٌ كثيراً عن هللا .. ربما ألني لم 

 فغضب علي وأبعدني عنه ؟؟ ال أدري.. أرَض بقدره

أو ربما ألنه قلت خلوتي معه ... وأصبحت خلوتي الليلية معِك على هاتفي 

 المحمول ؟؟

 ال أدري !!

لقد تغيرُت كثيراً ، في الماضي لم تستهويني الدنيا مطلقاً فقد كانت 

 طموحاتي أعلى وأكبر !!

 أما اليوم فأرى فيِك كل طموحاتي وأحالمي ..

 إلى متى ؟ لكن

 نهاية المطاف إما أن نبقى معاً وإما !!!!!!!!!!

أن تمزق عالقتنا فأعود لذاك ال "يزن" الذي يمقت النساء أكثر من ذي قبل 

 والذي لن يتزوج إال بعد الموت !!!!

 المهم ...

وبعد رؤيتي للبدر ، لم أشعر بنفسي إال بعد أن أرسلُت رسالتي إليِك 

 وانتهيت ...

 حبيبة روحي ... أمامي شيء يذكرني بِك " "ميس عمري ،



 "وما هو؟؟"-

 " لن أخبرك لكي ال تأخذي بنفسك مقلباً "-

 "مستفز !! بليد يزن !! أرجوك " -

 "ماذا سيكون خمني ..." -

 " ماذا ؟؟"

 " إنها بومة جميلة على إحدى الشجيرات هههههه "-

 تقع !!" "بومة !! ولماذا تعشق البوم تذكر الطيور على أشكالها -

 "بنت !! لسانك يزداد طوله تدريجياً "

 "ولد !! كلما ازداد استفزازك يسقي لساني ليطول "-

 "هللا هللا ردودك محضرة سلفاً "-

 "يهو يهو هههه أهزمك كل مرة تحول في استفزازي "-

 "بنت !! حسناً لن أقول لك من الذي يذكرني بك " -

 "لكنك قلت وانتهيت "-

 ممم احم .. " " حبيبتي إنه ...

 "ال أعرفك خجوالً هكذا ماذا دهاك "

 "إنه القمر بدر مكتمل "

 "أيذكرك عشقي له به أم .."

 "االثنين !! فأنت في نظري أجمل قمر .."

 حبيبي " ي، شكراً لك طموح"حقاً ، يا ل سعادتي 

 "على فكرة أريد أن أعترف لك باعتراف .."

 مصيبة مخفية "" هههه كنت أعرف أن وراء غزلك الجاهلي 

" صفي نيتك ، حرام عليك يا ابنة الحالل !! كنت أود أن أعترف باشتياقي 

 لِك "

 "وأنا أيضاً اشتقت فوق ما تتخيل "

 فجأة شعرت أنها تبكي ودون أن تخبرني ، فأرسلت لها :

 "حافظي على قلبي الذي يقطن بين ساعديِك ... إن أبكيته سأبكي .."

 نطق ببنت شفة ""دائماً تشعر بي دون أن أ

 " إن لم أشعر بك فمن سأشعر ؟؟" 

 أذكر أننا ثرثرنا كثيراً ..

 من ضمن ثرثرتنا سؤال منها 

 "طموحي ، أخبرني ستكون أبا من ؟؟ ما الكنية التي تعجبك ؟

 "أبا سعيد هههه أنت ماذا كنت تحلمين أن تكني ؟؟ "

 "أم حسام "



 "حسام؟؟!! لماذا حسام بالذات ؟؟ "

، دكتور جامعي في إحدى جامعات  الواليات المتحدة مي "على اسم ع

 األمريكية "

 "ألهذه الدرجة تحبينه ؟؟ "

"نعم بالتأكيد فهو يحبني كثيراً ، كم لح على والدي أن نسكن هناك لكن أبي 

 رفض "

"الحمد هلل أنه رفض الشيء الوحيد الخير الذي فعله أبوك طوال حياته 

 رفضه لهذا األمر هههههههه "

* ******* 

استمرت عالقتنا هذه شهر ونصف ، كنا نحب بل نعشق بعضنا ألبعد 

 الحدود ..

 وطبعاً في الخفاء !! كلما تذكرت تلك األحداث تذكرت معها 

 "يستخفون من الناس وال يستخفون من هللا" 

 

 

أبي كان ينظر إلي بتشكك كنت أشعر بذلك .. فكنت أتوخى الحذر في كل  

وكنا نوصي بعضنا بدالً من تقوى هللا ، مسح الرسائل محادثة أو رسائل ، 

!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **شخصيتي الضائعة **                      

 

 يزن استيقظ يا بني -

 أبي ..ممم الوقت مبكر جداً -

 بني هاتفك المحمول لم يسكت البتة ، ثم إنك تأخرت عن عملك -



لمة لم يرد عليها هببت هرعاً من فراشي ألجد هاتفي يحوي عشرين مكا

 وتسع رسائل ..

هكذا الحظت من كان المتصل أسامة يريدني في موضوع مهم جداً ، 

رسائله الخمس ، أما األربع األخريات فكانت كالعادة من ميس خرجت إلى 

عملي أوالً بعد أن هيأت نفسي ، وفي تمام الساعة العاشرة مساء كنت على 

تي وحدي إلى منطقة رملية وصفها موعد مع أسامة الذي بدوره أمرني أن آ

 لي ..

 فور وصولي لم أجده ، انتظرت قليالً ، حتى جاء وقال لي :

 كيف حالك ؟؟-

الحمد هلل .. عجباً ما بالك !! هدأت فجأة ؟؟ ال أعرفك هادئ الطبع يا -

 صديقي حمار من مات ؟؟

 أنت -

 نعم ؟-

 أنت الذي مت -

 ديق أشعر أنك مريض عفواً !! أسامة هل أنت بكامل قواك يا ص-

 بل في كامل قواي التي ستتفرغ بعد قليل في جسدك -

 صفعني صفعة لم أرى لقوتها مثيل !!

 وقفت مصروعاً مما حدث ؟؟

 ما الذي فعلته يا مجنون !!-

لسَت أنا المجنون إنما أنت .. نعم أنت !!أنا ؟؟ وحد هللا يا رجل يكفيك -

 هراء فأنا ال أفهم ماذا تقصد ؟؟

 د لك حكاية ليست كأي حكاية ..سأسر -

دهشت منه لم يكن أسامة الذي أعرفه كان وحشاً خفت منه كثيراً ، وحٌش 

انقض على فريسته ليفتتها ، كلماته الجارحة ، ضرباته مع كل وقفة في 

لم أكن أود أن أرد له الصفعات فقد ذبت وذبل  جسدي من شدة حكايته ، 

 منذ زمن "شخصية ضائعة"صفعات حكايته ، أصبحت بل أنا فعالً 

 

 تائهة ... آه يا قدري آه !!

"كان ومنذ زمن بعيد ، طفٌل عنيد ... متكبر ... متعجرف .. ال يرى في 

الدنيا إال نفسه .. ، يمقت الحياة ال يحبها البتة إلى أن تعرف على أحدهم ، 

فوجده صدراً حنوناً ، نقله من زاوية شديدة السواد إلى واحدة مخضرة غناء 

!! كبر الطفل وكبرت طموحاته وأحالمه ، وفي ليلة جميلة ، كانت أول ليلة 

ينام بها صديقين تحت سقف واحد !! لمح صديقه له بأن هناك ميداناً 



مستقبلياً سيجمعهما ، وسيكونان ثنائياً رائعاً ، طفلنا كان شديد الغموض ولم 

 واآلخر !!! يفك غموضه في حياته كلها سوى شخصين ، أحدهما الذي تبناه

 أنا ... "

 دمعت عيني صديقي الحبيب وهو يتحدث ثمة أردف ما سبق :

"مرت األيام .. الناس ال يتوقعون من اإلعالمي والكاتب الشهير سوى كل 

خير أما أنا وألني أعرف صديقي جيداً فأدرك بل وأؤمن أنه لو بقي على 

ديق هنيئاً لك هذه الحال فإنه سيسقط في القاع ، قعر جهنم تنتظرك يا ص

 رتبة زاني مع مرتبة الشرف !!!!!!!!!!!!!! "

 ال ال أقسم أني لم ...-

 ما الذي تهدي به أال تعرف صديقك !!

 كل عضو فيك محل زنا ، عينيك إن لم تصنهما زنيا ...-

 ولسانك يا صديقي 

 يديك 

 كل شيء ...

 أسامة أنا !!-

 تنتقم ألنك تحبها ..أنت تائه وحزين وتريد أن تكسر كلمة والدها ، و-

 اسمع لمن وممن تنتقم ؟؟

 تنتقم من نفسك لحب الدنيا يا صاح !!عباداتك ما حالها اآلن !!

 قلت صلواتك في المسجد كثيراً 

والدك حزين جداً ألم تلحظ ذلك ؟؟ ألم تلحظ أنه ينتظر منك أن تأتي لحضنه 

فلم يعد كالعادة وتخبره بما تمر به ؟ أم ترى نفسك كبرت وتضخم جسدك 

 حضن والدك يتسع !! 

 ألم ترى الدنيا ببعدك عن المولى زوال ! يزن نحن شعب محتل أتعي ذلك !! 

 وسياسة الصداقة والحب الغرامي في الخفاء سياسة دخيلة متعمدة 

 يزن ...

 هناك دوماً ما هو أهم يا صديقي ، هللا يا يزن .. هللا .. 

 أسنا نأكل من خيره ؟؟أسنا نحب هللا ؟؟ ألسنا في أرض هللا !! 

 كيف تحبه وتعصيه ؟؟

 أليس المحب لمن أحب مطيُع !!

 لنكن أكثر تعقالً ووعياً وألسألك إلى متى ؟؟ 

 تعتقد أن هذه العالقة ستستمر 

 لنفترض أنه تقدم للفتاة رجل مناسب وقبل والدها رغماً عنها !! 

 ما الذي سيحل بك ؟؟



 سأموت -

!!لو أنك علقت قلبك باهلل آلمنت أن كل  ألنك علقت قلبك بها يا صديقي-

 أقداره خير لنا ...

 يزن هل ترضى لميسرة أن تدخل جهنم وأنت السبب !!

 ال ال بالتأكيد ال -

وأنتما تتغزالن ببعضكما وبعثتما على ما إذن لنفترض قبضت روحكما -

 ختمتما عليه أمام المأل الذين تتخفون منهم اآلن بعالقتكم هذه !!

 !!يا ويلي -

 

 يزن  هللا هللا هللا يا يزن وقل لميسرة "وال متخذات أخدان " -

 لكنني ابتعدت كثيراً عنه وعلى قولك هذا زنا -

 لكنه غفور رحيم -

 لكنه ... لن يسامحني فلكم أهملت صالة الليل ، ألحدثها !!-

"قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا -

 لذنوب جميعاً "يغفر ا

 وهكذا سأخسرها لألبد  -

"ولسوف يعطيك ربك فترضى .ألم يجدك يتيماً فآوى. ووجدك ضاالً -

 فهدى. ووجدك عائالً فأغنى "

 هل ستقبل تغيري المفاجئ معها !!-

 "من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خيراً منه "-

 يا إالهي ...-

  ""ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا-

األخيرة أبكتني كثيراً ، شخصيتي التائهة الضائعة تلك كانت تحتاج لكام 

 قوية كي تستيقظ ...

أتعلم يا صديقي وهللا ال أدر كيف خضت هذه العالقة وأنا التي كانت -

 طموحاتي ليت كأي طموحات !!

 دخلت فيها بسبب مبرراتي الالمحدودة ... 

قلبينا ... لكني يجب أن أفعل اعلم أنه من الصعب فك عالقة كهذه ربطت 

 ذلك ... ألجل هللا فحب هللا فوق كل حب ..

 "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب "-

 "وبشر الصابرين "

 شكراً لك يا أعز أخ في العالم ..-

 وقفت ألقبل رأسه الزاكي الطاهر...



 فهو الذي سخره هللا ليذكرني أني أحيا ألجل هللا، وحتى زواجي ينبغي أن

 يكون ألجل هللا أيضاً ، وحده ال شريك له ...

حبيبي يا صديق !! الصديق وقت الضيق ، ليس الضيق النفسي فحسب بل 

 ضيق اإليمان .. يأتي ليذكرك فيوسع دائرته 

 هل لي بسؤال يا أسامة - 

 هههه أعرفه سلفاً -

 إذن هال أجبت -

رك أنك كثير نعم .. لقد عرفت عن عالقتك بها ، من كثرة سرحانك ، أد-

السرحان كصفة أساسية فيك لكن هذا السرحان لم أالحظه وحدي هذه المرة 

 بل كان والدك له نصيب كبير من تلك المالحظة فلقد تغيرت كثيراً ..

كلما أمسكت هاتفك يتورد وجهك ، أصبحت تحب اسم حسام كثيراً ونحن ال 

 رفك تقريباً !ندري من أين جاء هذا االسم بالسحبة !! وأنا أعرف كل مع

إضافة لما سبق كلما رأيت القمر أمسكت هاتفك .. ذات مرة شككت في 

 األمر ، طلبت من والدك أن يعبث بهاتفك قليالً ...

لم يجد أن رسائل مريبة ! كنت تنام بعمق آنذاك لسهرك على الهاتف 

بصوت منخفض جداً ، كان أبوك يشعر بكل شيء لكن المتهم يبقى بريئاً إلى 

بت إدانته رغم أن هذا القانون عندي عكسي فالناس مدينون إلى أن أن تث

 يثبتوا العكس خاصة أننا في زمن ال يستهان به ..

بحث والدك كثيراً ، إلى أن وصل إلى لقب نسيت أن تحذفه أو تغيره كما 

 فعلت بالرسائل "المالك الهادئ " 

 ههههه نعم صحيح وعرفتموها بسرعة هههه-

 الحمد هلل ...

ههههه أتعلم كيف خانك ذكاؤك هذه المرة ، المهم يا صديقي أال تكرر ه-

 فعلتك تلك واستغفر هللا وعد إليه ساجداً باكياً ..

 إن شاء هللا -

 إن شاء هللا 

  

 

 *** 

 **عودة ضميري بعد سفر !!*                         

 

، وأقسم أال  أخيراً عاد إلي ضميري ، أذكر أنننا في آخر مرة تشاجرنا كثيراً 

 يعود لي مجدداً ، لكنه سيدفع كفارة يمينه ..



 أهالً بك ضميري الحي هللت مؤمناً في موضعك األصيل "قلبي "

 المهم هو التطبيق ...

عدت إلى ربي أوالً ، فلقد ذهبت إلى إحدى المساجد القريبة فور خروجي 

أدع هللا أن من عند أسامة وصليت كثيراً هلل حتى انقضى الليل بطوله وأنا 

يغفر لنا ويسامحنا على ما قدمنا عليه ، وأن يصبرنا وتتقبل ميسرة األمر ، 

 دعوته أن يعيد لي طموحاتي وحيائي منه .. 

 عدت إلى بيتي 

 كان والدي شديد القلق علي .. قبلت قدميه الزاكيتين العفيفتين الطاهرتين 

 ويديه ورأسه ..

 واعتذرت منه ..

رة هو فأنا ال طاقة لي ، أخاف أن يبعثرني طلبت منه أن يحدث ميس

 الشيطان أمام دموعها ، أو أصبح رماداً غبر قلبها ..

 

 

 اتصل أبي بها من هاتفي المحمول فهي ال ترد على األرقام الغريبة !

 دام حديثهما قرابة الساعة ، كل ثانية كانت تمر كان قلبي يدق معها 

عقلي وساررت رعشة ومع دق باب غرفتي قرعت أجراس الخوف في 

 القلق في أنحاء جسدي 

 أبشر بني -

 أنت الذي عليه أن يبشر يا طويل العمر -

 الحمد هلل قلت لها ما قلته لي بحذافيره ..-

 قلت لها نفس الحوار الذي دار بينك وبين أسامة 

 والخيرة فيما يختاره هللا لنا دوماً ، لكن علينا أن نصبر ونحتسب ..

أنا أبكي .. أمام أبي أرجع صغيراً ، وفي حضنه بالذات هممت بتقبيل أبي و

أشعر بالدفء ال أدري كم مرة وأنا أبكي قلت "إنما يوفى الصابرون أجرهم 

 بغير حساب "

 

الحمد هلل مرت األيام واألسابيع واألشهر وسنتين تقريباً .. لم تفارق ميسرة 

ا يختاره هللا لنا مخيلتي طوال تلك الفترة لكني كنت أصبر وأقول الخيرة فيم

 وكنت أحاول التفكير في أي شيء آخر من طموحاتي ...

 *** 

  

 **بعض األحداث التي نسيت أن أخبرك عنها يا دفتري **                 



 زين ...

 زارني يوماً في مكتبي قبل أن أنتقل للعمل في فضائية عالمية ، 

اته  لي مدعياً وبعد زيارته األولى لي في المكتب أخذ يكثر من زيار

االشتياق ، لكني كنت أعرف بماذا يفكر وألني ال أريد أن يخوض تجربة 

 مريرة نصحته ..

 والحمد هلل طبق نصيحتي ..

 جميلين ، وصاحبة الحظ هي واليوم هو أب لطفلين 

 "إسراء" !!!

نعم تزوجت إسراء أخيراً من شخص يناسبها فزين على خلق وطيبة وعلم 

 أيضاً 

 هللا على فلسفته الفائضة !!لكن أعانها 

 وأعانه على عصبيتها ...

 

 

 أبي ..

 بدأ الشيب يأخذ مجراه فيما تبقى له من شعر !!

 فقد ازداد عمره 

 بصراحة أخاف ذاك اليوم كثيراً  يا رب يا رب 

 أطل بعمره 

 

 ** 

 عملي الجديد ..

 قناة عالمية تسمح إلعالميها بالتنقل حيث يشاؤون ..

 يالئم طموحي ومخططي .. وهذا بالضبط ما

 ** 

 ميسرة !!

ال أدري عنها شيئاً ولم أتابع أي شيء لكني أتمناها ورب الكعبة ، الصبر 

 الصبر ..

  

 ** 

  

 

 



 

 ** أريد لكن ليس هذا الثمن !! **                   

 

 ألو أسامة السالم عليكم -

 ما بالك ال ترد على هاتفك المحمول -

 ل أستحم ، ماذا دهاك كنت في الحمام يا رج-

 أما سمعت بالخبر ؟؟-

 وأي خبر هذا ؟-

 والد ميسرة قد ... -

 قد ماذا ؟.؟؟ -

 توفي ..-

 ماذا !!!!!!!!! ماذا تقول متى ؟؟-

 اليوم صباحاً -

 وكيف عرفت أنت ؟؟-

 أنا أتابع أخبارهم -

حيد يا هللا إنا هلل وإنا إليه راجعون ، ليس لها أخوة وأقارب هنا ، عمها الو-

 في الواليات المتحدة األمريكية 

 إذن علينا أن نساعدهم نحن -

أخبرت أبي وأحضر العمة سلمية .. كان موقفاً حزيناً جداً ، العمة سلمية 

 شدت أزرهم كثيراً 

 وكذلك أبي ..

 عندما اصطدمت نظراتي بنظراتها .. تلعثمت أحرفي هنا وهناك 

كحل النساء إنما كحل األلم ذاك ، فلقد كان منظرها يثير الشفقة ، كحل ليس ب

 هاالت سوداء أحاطت مآقيها ..نحول شديد ذاك الذي رأيته !!

 عظ.. عظم ال... هللا أجركم -

 شكر هللا سعيكم -

 فقط ..

 وتركت البقية للعمة سلمية ...

 *** 

 بعد فترة من هذا الحادث قرر عمها حسام أن يأخذهما إلى أمريكا معه ..

 علمنا باألمر 

ت كثيراً ، لكن النصيب هو الذي يحتم األمر ويحسمه فليس من األدب حزن

 أن أقول لموالي وأنا عبده لماذا يا رب ؟؟



 

لم أتمنى موته قط ، نعم كنت أكرهه ألنه حرمني ممن أحب وأريد ، لكن 

 ليس هذا الثمن .. ليس هذا ..

 إنا هلل وإنا إليه راجعون ..

 "كل نفٍس ذائقة الموت "

 سبحان هللا ..منه وإليه 

من تراب لنعود للتراب ، فعالً نحن قاب قوسين أو أدنى من الموت .. 

 فالحياة سويعات قليلة جداً 

من تراب وإلى التراب وبين ذاك وذاك عمل إما أن يكون صالحاً وإما 

العكس .. صالح يجعلنا معززين مكرمين في الحياة الباقية ، واألجمل أن 

 نرى نور هللا ..

 كس الذي يودي بنا لهالك دائم والعياذ باهلل ..وإما الع

 بيدنا الخيار 

 نعم بيدنا ..

 فليرحمه هللا و يتغمد ه  بواسع رحمته ...

 

*** 

 

 ** "وما تشاؤون إال أن يشاء هللا رب العالمين"  **           

جاء عمها من أميركا ، فكرت في األمر ، لو تقدمت لخطبتها بشكل رسمي 

 أخيه !!! سيرفض الفكرة البتة .. منه هو لكنه أخ

 لكن سأجرب حظي 

حدثت أبي بما يجول في مخيلتي وكذلك أسامة حدثه بما يجول في مخيلته 

... 

 ، لكن ثقا باهلل وحده وزيدا من الدعاء هههه ال تتفاءالن كثيراً  -

-  

 أبي كان مندهشاً جداً من األمر واستغاللنا للفرص أنا وأسامة ..

 

 عد أن هاتفناه شخصياً ، قدمنا إلى عمها ب

 

 كان العم حسام رجالً قمة في الروعة ، على سجيته اللطيفة األنيقة ..

 قال

 



 بإذن هللا نستخير ، ونرى أيضاً رأي الفتاتين -

أخاف أن تتضارب الخطوط ههههه يزن لميسرة وأسامة لياسمين 

 هههه

 أخاف أن أخطب يزن لياسمين وميسرة ألسامة

م همس في أذني خمن لو حصل هذا كنت ماذا ضحك أسامة كثيراً ث

 ستفعل ؟

 سأقتلك-

 يا لئيم ألجل فتاة -

 بل ألجل صبر طويل -

 ههههههه- 

 

 

 

 

جاء الرد ببعد أسبوعين من الصبر والعناء وافقت ياسمين أخيراً على 

 أسامة ، 

 ميسرة !!

 تلك الكارثة بالنسبة لي ، رفضتني ..

 كنا نتوقع العكس أما هكذا !! 

حسام كان يحبني وصرح لي أنه من أشد المعجبين والمتابعين  العم

 لي ...

 واعتد بهذا النسب رغم ما يشوبه ...

 أما ميسرة فقد ..

 فقد رفضتني !!!!

سألت العم حسام عن السبب ، خاصة أنها تحببه كثيراً من المؤكد أنها 

 أجاببته بارتياح !

ان يرفض هذه قال أنها تخاف أن تغضب أباها وهو في قبره فقد ك

 الزيجة مسبقاً 

 حزنت لهذا .. لكن يحق لها أن تفعل ذلك فهي تحب والدها أيضاً ...

 

 

 *** 



، دعاني إلى ا كنت في عملي ، زارني األستاذ حسام مذات يوم بين

 مطعم يقع على المينا ..

 ذهبت معه ، دار بيننا حوار جميل :

 أتعلم أني أحب المينا كثيراً -

 ه وأنا أيضاً أحب-

جداً وأعلم فعالً أنك رجٌل مسؤول ، وأنا يزن أنا معجب بشخصيتك -

بأميركا حدثتني ميسرة عنك كثيراً ، كنت الوحيد الذي أعلم بتلك 

 العالقة ، ميسرة تعتبرني كأبيها بل وأكثر حباً ...

 حدثتني عن تلك المنافسة ههههه 

 

 احمَر وجهي كثيراً ، تباً حتى هذه لم تغفلي عنها ..

 تابع  ثم

حدثتني عن كل شيء عن الكوفية ههههه التي كانت سبباً في تغيرك -

 نحوها وأنت ال تعرف أنها التي هزمتك ذات يوم 

 

 ياه كم حدثتني عنك حتى بت أغبطها عليك غرت عليها منك أتعلم !!

 لكنها ليست من نصيبي في النهاية -

 في األمس ، استيقظت ميسرة من نومها وهي تبكي -

 لماذا ؟ نعم !-

وهي تفكر بوالدها هل رفضك عندما تقدمت لها ، مكثت أسبوعين -

 ألسباب أخفاها ... أم ألنك لقيط ! 

 إذن فأنت تعلم اني لقيط -

 نعم وأنا فخور جداً بك لكل ما حققته رغم كل الصعاب والتحديات -

 شكراً لك-

 المهم استيقظت تبكي ، رأت والدها في المنام ، رأته مسمر الوجه-

 حزين ، ثم أشار إليها قائالً أنا ظلمتك فسامحيني يا ابنتي ...

 كان يشير إلى أدراج مكتبه التي لم نمسها منذ رحيله عن هذا العالم

فعندما استيقظت هلم ظلها بسرعة إلى درج مكتبه الذي أشار إليه ، 

 قامت بفتحه فوجدت كارثة بل مصيبة فيه "

 ازددت رعباً أنا .. فهتفت 

 ؟ماذا ؟-

 وجدت مذكراته .. إحداها بعنوان ظلمتَك يزن فسامحني ...-

 أخذت تقرأ وتقرأ والدموع تنسكب على وجنتيها الباردتين 



 لما رأتها ياسمين نادتني هممت ألرى ما بها حتى صعقت أنا أيضاً 

 كان قد كتب في تلك المذكرات 

بة "يزن ... عندما علمت أنك نفسه يزن .. وهو نفسه الذي تقدم لخط

ابنتي ، خفت أن أكون سبباً لدمار ابنتي ، الفكرة ليست أنك لقيط 

أني صدمت عندما عرفت حقيقة ال بد أن تعلمها .. الفكرة بصراحة 

لقد انتقم هللا مني ... نعم انتقم وأنا أعيش حياة حزينة كئيبة بكل ما 

 تحمله الكلمات !! صدقني ... 

كيا ليكمل تعليمه بعد وفاة والدي سافر أخي عماد رحمه هللا إلى تشيكوسلوفا

، كان أخي حسام صغيراً ويحتاج لعناية ، تركني عماد في هذه المعمعة 

وحدي ، اعتنيت بحسام على حساب دراستي كنت أدرس وأتعلم معاً وأعلم 

أيضاً حتى زواجي تأخر ... راسلني أخي عماد ليخبرني أنه تزوج من فتاة 

 سالم وكان فرحاً بذلك كثيراً ...أجنبية طبعاً بعدما هداها إلى اإل

غضبت منه وقلت له أنت لست بأخي تتركني في هذه المعمعة وحدي أعاني 

الحرمان والفقر وأنت هناك تتزوج وتأكل وتشرب وتعمل أي قلب لك يا 

 دكتور !!

 فأجابني .. أنه هناك ألجلنا نحن فهو يصل الليل بالنهار ألجلنا .. 

 هيت االتصال بضغطة زر مني ...لم أعر نفسي عناء فهمه فأن

عاد أخي فجأة بعد سنة من االنقطاع .. توفيت زوجته بسبب العضال ، جاء 

 أخي وبيده طفل عمره أسبوعين .. توفيت أمه وهم يخرجونه من أحشائها !!

أما أخي عماد العائد الحزين الكئيب ، كان قد شاخ فجأة نعم .. شاخ أكثر 

أنه كان يجمع المال ألجلنا نحن درس نفسه  مني ، صدمت بالحقيقة الالذعة

من عمل الليل ليعمل ويعمل ويأتينا بما يوسع علينا حياتنا ، كان شخصاً 

 لم يمكث طويالً فهو..مسؤوالً جداً .. 

وضع مولوده بين يدي وكذلك ثروته ثم ابتسم لي وقال أخي اعتني بولدي 

أنهي بعض  جيداً أرجوك هو أمانة في عنقك أنا مضطر للعودة لكي

 الترتيبات ..."

 مولود!!!! وما دخلي أنا !! أرجوك ال ال تقلها ال تنطق بها أرجوك-

 وضعت رأسي على الطاولة ألجيش بالنواح كالصغار !!

 أكمل العم كالمه 

" وأثناء رحيله أصيب بحادث لقى به نحبه رحمه هللا .. تاركاً بحوزتي أمانة 

 أشعر أني خائن مخادع !!!! كنت أشعر أنه لن يعود ألخذها وكنت 

أغوتني أمواله وثروته ، أردتها لي لزيجتي أنا .. لتعليم حسام .. أال يكفي 

 أني اعتنيت بحسام أال بكفي ذلك .. فوضعتك في زقاق لعين ...



 يزن سامحني أرجوك ... 

أجلس اآلن وأنا أستعيد ذكرياتي كلها ، أكتبها ليأتي اليوم الذي تقرأها أنت 

 رحيلي يا يزن وليس بوجودي !!فيه بعد 

 ألني جبان 

 أنا جبان ...

انتقم هللا مني بموت أوالدي الذكور الخمس في سنواتهم األولى .. انتقام هللا 

يعني رسالة لي باالعتراف .. لكني همشت ذلك بقلب حجر !! انتقم هللا مني 

تها فقط نعم فقد فشلت كثيراً في حياتي ، شهادتي هذه ما هي إال شهادة اشتري

.. 

تكبدت الكثير يا يزن ... مرت األيام وبدأ الوضع االقتصادي يأخذ منحاه 

 نحو التدهور ال محالة .. في ذلك الوقت خسرت صديقي وخسرت ...

زوجتي التي لم يعد معي ما يسد أود السلطان حتى سرى في جسدها لتلقى 

 حتفها ..

رة وهزمتك ال أعتقد أن حدثتني ميسرة أنك كنت تكرهها عندما قابلتها أول م

هذا هو السبب الحقيقي أعتقد أنك كرهتها بالفطرة لوجود جينات إنسان ظالم 

 مثلي فيها !!

عندما أنقت ابنتي من غياهب الموت ، أحببت أن أتعرف على ذاك الشخص 

 النبيل ، الذي كاد أن يخسر حياته ألجل مساعدة أناس ال يمت لهم بصلة !!

، أصدقك القول تمنيت لو تكون زوجاً إلحدى  سعدت جداً بتعرفي عليك

 ابنتي ، كم كنت أحدث أصدقائي عنك بشغف حتى قيل لي أنك لقيط !!

 قلت لهم لقيط ؟؟

 من قال ؟

قال أحدهم : نعم لقيط يعرف أنه أول لقيط يحقق هذا الصرح العظيم من 

 اإلنجازات بعمر مبكر ، كثيرة هي الصحف التي تحدثت عنه ..

 جرد أن يسمع ب "لقيط" تدق أجراس الرعب كل جسده ..شخص مثلي لم

 بصراحة احتلت األفكار الشيطانية عقلي ، قررت أن أعرف هل أنت هو ..

ابن عماد ؟؟ بحثت كثيراً يا يزن كثيراً جداً صعقت فور علمي بذلك ، 

الحظت ميسرة قسوتي معها كثيراً وأنني ال أريدها أن تعمل في هذه اإلذاعة 

رراً ، وعندما تقدت لخطبتها قررت أني لن أخبرها .شعرت لم أعطها مب

بعالقتكما الخفية وكنت أبكي كثيراً فأنا ال أستطيع االعتراف نعم ال أستطيع 

 !! . والبقية عندك ...



مالحظة في نفس الدرج هناك شك بأمالكي نصفها لك أنت !! أرجوك 

حقيقة تزوجها تزوج ابنتي بعد موتي إن كنت ال تزال تحبها  بعد هذه ال

 أعزباً كنت  متزوجاً أعلم أنها لن تفكر بالزواج من غيرك على أية حال 

 سامحني يا ابنة أخي فمصير حياتي في اآلخرة مقررة بمسامحتك لي ..

 الظالم الذي ألقى بك في بحيرات األلم 

 كمال .."

 سقطت مغشياً علي ...

أبي .. العم حسام  وعندما استيقظت وجدت نفسي في المشفى حولي الجميع ،

 ..ياسمين ، زين ، أسامة ، العمة سلمية و.... والمالك الهادئ ..

 أرجوك سامحني لم أكن أعلم ، ال ذنب لي .. أرجوك وضجت بالبكاء ..-

 ابتسمت ثم قلت لها :

 ال يهم ... الحمد هلل على كل شيء -

 الحمد هلل على كل حال 

 كاء أنا أيضاً ...وعندما هممت بقول "رحمه هللا " ضجت بالب

 

 رحمه هللا ... لو لم يؤنبه ضميره لما اعترف بكل هذا ..

 *** 

تزوجنا بعد مدة أنا وميس ، قرر العم حسام أال يتخلى عن أبناء أخوته 

 االثنين ، كما فعل العم كمال رحمه هللا لذا قرر أن يبقى في القطاع ..

ندمت عليه هو ظلمي  سريعاً ما تداول خبر معرفة نسبي أخيراً ، أكثر ما

 لوالدي ..

وبقدر ما كنت أكرههما اآلن أحبهما حباً ال يضاهى ... أخذت من العم حسام 

 صورها وعلقتهما في غرفتي ....

بالنسبة لميدان الجهاد أيضاً سأكمل إلى أن أحقق شيئاً من شيئين إما الشهادة 

  ..وإما األقصى وكل بقاع الوطن وأنا أسعى لذلك جاهداً الحمد هلل

أنجبنا من األبناء سعيد ، حسام ،الخضر ، المعتصم باهلل ، صالح الدين ، 

 خالد بن الوليد ، والشيماء مدللتي الحبيبة ...

 أحيا مع حبيبتي ورفيقتي إلى الفردوس أياماً غاية في الروعة ..

 لكم صبرت حتى أنالها !!

 الحمد هلل 

ي طموحها وألننا نريد عندما أحببتها ، أحببتها ألنها ميس عمري وألن

 الذهاب إلى الفردوس معاً ..

 أبي .. أمي .. أتمنى أنكما سعيدين لسعادتي ..



 

 **** 

 ما بالِك ألم تنته من قراءة دفتر مذكراتي بعد ؟؟-

 لقد انتهيت يا حبيبي لتوي ، لكن بقي شيء لم تذكره به -

 وما هو ؟؟-

 سبب اختيارك لإلعالم لماذا ؟؟-

  ههههه لن أجيبكِ -

 يزن !!-

هكذا أنت عندما تغضبين تناديني يزن وعندما تكونين على ما يرام تناديني -

 طموحي حبيبي 

 هههه مستفز -

 ميسرة وحدي هللا -

هكذا أنت عندما تتودد لي برومنسيتك تناديني ميس حبي عمري .. وعندما -

 تستفزني تنطق االسم كامالً 

 هههههههههه

 *** 

 تم بحمد هللا 

 حدودطموح بال 

 شيماء أبو شقرة              

 

 

 

 **شوية بس **                        

 أتمنى تكون الرواية عجبتكم ^_^

 المهم االستفادة من المواقف واألحداث هي المهم بالنسبة إلي

 أتمنى التعليق عليها سواء بالنقد أو أي شي على صفحتي على الفيس بوك  

 

 اسم الصفحة "الشخصية " :

 أبو شقرة كاتبة شيماءال 

 

 وشكراً على الوقت للي منحتوه لقراءة الرواية ^^

 تحياتي لكم ..

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


