
 

1 

 

 
 ادن  ماج  مه

 

مل ٜستترك،ىب ختتالِ ظيً اتتطا ظةر تتطٜه٠ب لتتهٛ،ٙ  ظي ْٗتتط٥ٞ  

خطيسهطد٠ ظييت ظعرتت٘ فجأ٠ ٚأحططر٘ خكف٤ٍ لهظيف مجٌٝ. يهٓ٘ نطٕ 

ٜك،ى متطًَط إٔ ل٦ًٝط َط قك حتك  يت٘ عٓتكَط ظنرست ظ ظياًُت١      

جك،ظٕ ظةهطٕب ظيذٟ مل ٜهكب يف تًو ظيً اطا ظةر طٜه٠ب حمهَٛتًط  

١ٝ. ٚخكأا ظألجستطد ظيشرته١ٜ ظيتيت ظنترا خٗتط      خأٟ قٛظْني فٝاٜط٥

ظةهطٕ تر ل٢ ،ٜٚكًظ ،ٜٚكًظب يرخرفٞ متطَتًط يف بتشطس ميتكملٞ مل    

ٜههف َٔ أٜٔ جط٤. ٚأطشتل متُظ عُٝتلب َعتٌ عُتل  ظيت        

إد،ظى  ظيذٟ ظلراٍ خهٓف خمًٝر٘ ظيصغري٠ب ٚأيف٢ ْفس٘ ٚحٝتكًظ  

ظيسُط٤ يف فضط٤ خكظ أقٌ حجًُط ٚأنعه ميهًْٛط. ٚميهَّح خصهٙ حنٛ 

ظيه ١ًٝ ظةًشك٠ خغّٝٛ ق ١ٝٓ نطْظ خطيكهسب حبٝث نطٕ ٜهركك إٔ 

قفا٠ ٚظحتك٠ ميترُهٓ٘ دٕٚ لتو َتٔ إيصتطم ،أميت٘ خست  ٗط        



 

2 

 

ظيك ين ظيهقٝل. ٚدٕٚ إٔ ٜههف نٝف تس٢ٓ ي٘ ذيوب نطٕ قك عكَّ 

خسهع١ ظألقُط، ظيٛظحك ٚظيهرهٜٔ ظةهًك١ ٚظةغرط٠ خهَطد بت٥ٛٞ  

 خط،د.

ٝف أَهٔ يت٘ ذيتوب ٚخرًتو ظيستهع١     ْهِب عكَّٖط ٚمل ٜهرت  ن

ظييت مل متهٓ٘ حر٢ َٔ ،ؤٜرٗطب ٚظميرسًِ خرًذذ نشري الْكٝطدٙ ٚ،ظ٤ 

تًو ظيً اطا ظةررطخه١ ظييت نطْتظ ترستط،يف يف ل ٖٛتط لتط،      

ْ طم ظيٛظقه١ٝب تًو ظألحتكظ  ظةادةت١ ظيغهٜشت١ ظيتيت أد،ى دٕٚ     

 مهٛخ١ أْ٘ نطٕ حيٛى تفطمًٝٗط خٓفس٘!  

* * * 

ال خت      تهظ٣٤ ي٘ب نُ ط نطٕ ٜهٜكب َٔ ٚ،ظ٤  ظي لت٤ٞ  ميتٛ، عتط

أيٛظٕب ظْررها يف حكٜكر٘ ظيصغري٠ نط٥ٓتطا ٚبتط٠٤ ترتف دف٦تًط     

ٚحٓطًْط. ٚتككَظ حنٛٙ إحكظٖٔ خفسرطْٗط ظيهلطَٞ ظي َتف ظيتذٟ   

خكظ ٜهٓس ظيغشط، ظيكُهٟ عٔ حرط٥ش ظحلكٜك١ ٜٚهٝتك يشلتٝط٤   

كٙ حنٖٛتط  أيْٛٗط ظي شٝه١ٝ.  َتط أمجًتٗط! ب تٓٗتك خهُتلب َٚتك ٜت      

فأَسهٗط حبٓطٕب ٚظٖرا ٚجكظْ٘ خهطًَ٘ عٓتكَط عهٗتط تُٗتس يف    
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أذْتت٘ب ظيتتيت ختتكا نُهتتد متتٛا َهتتكْٞع  أحشتتو! . عهٗتتط  

ٚظب ١ب ،غِ أْٗط مل تهٔ حر٢ تًو ظيً ا١ قك قطيظ ي٘ لت٦ًٝط  

ع٢ً ظإلط م! ٚٚجك ْفس٘ب ٖهذظب دٕٚ ميطخل إْتذظ،ب ٜتذٚس يف   

عطلتٗط أختكًظ!! ختكأا    غهظَٝطا ميطخك١ب خٌ ٚذنهٜطا مل ٜهٔ قتك  

تر ك . ٚخكأ ٜصغٞ. ٚتٓطغِ مٛتٗط ظيهتذس فكغتكأ أح َت٘    

ظيهشري٠ب نأْ٘ حكٜث قك خك٤ظٙ َٓذ زَٔ طٌٜٛ. ٚأَطٍ ،أمي٘ ظةعكٌ 

طخضب ٚغطص يف ْر٠ٛ ظيً اتطا ظيتيت أ،لتظ    ع٢ً مك،ٖط ظيٓ

نٌ ل ٜط حٛظمي٘ ظجملٗك٠ فٓتطّ قشتٌ إٔ ٜتك،ىب خرتٗك١ ظنررتطف      

 ٚفايفب أْ٘ نطٕ ْط٥ُط حبضٔ مشه١!! 

* * * 

مل ٜهٔ قك أد،ى نِ َٔ ظيٛقتظ َضت٢ ٖٚتٛ ْتط٥ِ. يهٓت٘ ختكأ       

ٜرجهيف ظحلكٝك١ ظةه٠ عٓكَط ظْ شهظ ع٢ً جك،ظٕ قاحٝر٘ ظةركٚد٠ 

عًت٢ لتههٖط ظيتذٖل ظي َتف. نتطٕ قتك        مٛ،٠ ظيًٗب ظةررهٌ

تسُه يف َهطْ٘ فًِ ٜهك ٜك٣ٛ ع٢ً ظحلهظى. ٚخًف ،ٜك٘ خصتهٛخ١  

فجهح حٓجهتت٘ ظاطفت١ ظيتيت مل تهتك قتطد،٠ عًت٢ تُتٌ متٛت٘         
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ظةهعٛس فخه  ْصف حرهج١ ذظ١ٜٚع  ٜط إهلٞ! إْٗتط تترتم!! .   

أَط ٖٞ فًِ تهٔ طٛظٍ تًو ظةك٠ ظيتيت ْتطّ فٝٗتط عًت٢ متك،ٖط      

ٚظييت مل تسترغهم أنعته َتٔ يطْٝت١ زَٓٝت١ ٚظحتك٠ب قتك         ظيرُهٞب

تٛقفظ عٔ ظحلكٜثب ٚإٕ غكظ مٛتٗط ظآلٕ أنعه لت ٛخًطب ٚظٖٝتًطب   

 فًِ ٜهك خطمير طعر٘ إٔ ٜفِٗ َٓ٘ ل٦ًٝط. 

نطٕ إعصط، َٔ أمي ى َهكْٝت١ لتط٥ه١ ٜتكٚ، يف ذٖٓت٘ ظيهلتٛ.      

 إْٗط ترضه! . ٚمتًه٘ لٛف الْٗط٥ٞب ٖٚا ،٥رٝت٘ فتايف دظلًتٞ    

أحس خأطهظف٘ تضُه حر٢ خكظ ي٘ جسكٙ ٖاًٜ  نُا١ً حطَضب ٚ

طٜٛظ خهشث ٚ،َٝظ يف قطيف جمٍٗٛ. ٚخكأ متٛتٗط ترفتٞ لت٦ًٝط    

فر٦ًٝط يٝر ٍٛ إىل حرهج١ ظقرههَّ هلط جسكٙ ظيٓطحٌ ٚفكك تٛظزْ٘ب 

ٚأطشل مُظ َفطج٧ب فًِ ٜهك قطد،ًظ ع٢ً عطيف أٟ مٛا ميت٣ٛ  

متتٛا ٚظحتتكب قتتٟٛب ٚٚظبتت  أتتت٢ َتتٔ أعُطقتت٘ ظيغتتط٥ه٠ع      

 أْكذْٞ!! . َٚط ٖٞ إال حلاطا حر٢ تفجه يف مك،ٙ ظةكشتٛ   

فجأ٠ ٜٓشٛيف أٌَ نشري ظلضها ي٘ أٚ،ظم أمطخه٘ ظيذظخ١ًب عٓتكَط  

تذنه خًّٛ لكٜك قك،ت٘ عًت٢ إْكطذٖتطب ٚأحتس خه٥رٝت٘ تكفتاظٕ      

فهحًطب ٚظغهٚ،قظ عٝٓطٙ خكَٛيف َٓرصه٠ب ٚظميرجُف قتٛظٙ ٚحتكم   
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غتري َفَٗٛت١ب ْٚفت     حبكك حنٛ ظيًٗب ظةرتظقصب ٚمترِ خهًُطا 

 خك٠ٛ!!

* * * 

نطْظ أْغطّ َٛميٝك٢ ٚأمٛظا خره١ٜ خهٝك٠ قك خكأا َه٠ أله٣ 

تغاٚ ظيفضط٤ ظيصغري خست  ٘ ظيه تل ظيهقٝتل ظيتذٟ ت لت٢      

خستتهع١ عٓتتكَط أبتتط٤ا ظألْتتٛظ،ب ٚتهطيتتظ أمتتٛظا ظحرفطيٝتت١  

ٚتصفٝل َش أ،نطٕ ظةهطٕ ظيذٟ ظميرهطد لٛظمت٘ ظيفٝاٜط٥ٝت١ َته٠    

َر٘ ظةرصٓه١ ظيتيت ظ،تستُظ عًت٢ لتفرٝ٘     أله٣ يٝهسب ظخرسط

ظيهظعررني َاٜكًظ َٔ ظيكٖر١. ٚخُٝٓط ٖٛ غط،م يف حمطٚيت١ إد،ظى  

َتط حيتتك ب َررشهتتًط خهٝتتٕٛ فهحتت١ لتتٝت ظيتتكلطٕ ظةرصتتطعك َتتٔ  

ظيرُٛيف ظهلطجه١ أَطَ٘ب ،خرظ أٜتطٍد نتعري٠ عًت٢ هٗتهٙ ظةكتٛ ب      

 ٚظْٗطيظ ع٢ً عه٘ عشط،ظا َٔ نٌ جطْبع

 . عٝك َٝ د ميهٝك!!عٝك َٝ د ميهٝك!.. -

 

 

 5991ْٛفُد 



 

6 

 

 


