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"أدزكٔا اهِطٚاْ" هطِا ١اهشعالْ ٗغ٘ا ٞٙاحلبّ ٗاخلالظ
ُصاز سطني زاشد



-------------------------------------

"عشلتٔا اهبشس ٞٙاهيت تُغسق أ ٜسصْ يف ضشٚق جلذٔا ،عِٚآا
اخلغساٗاْ بقدز سشا٢ش اهعامل"" ،شعسٓا اخلٚو ٛاألمحس" .ال تقاَٗ ضِا١
اهشعالْ غ٘ا ٞٙاهشعس ٗٓ ٛتضف هِا شدضٚات زٗاٙتٔا "أدزكٔا اهِطٚاْ".
ٗبقدز كبري ًّ اهعاطف ٞٚتركسن بتشازهص دٙلِص يف "كازٗي عٚد املٚالد"
اهيت تقف يف زأ ٛٙعو ٟاحلدٗد اهغا ٌٞ٢بني اهسٗاٗ ٞٙاملطسس!ٞٚ
ٗٓلرا ٙلتطب احلدخ اهعاد ٜاهرُ ٜطوتٕ اهسٗا ًّ ٞٙخ٘ٚط اه٘اقع
اه ًٛ٘ٚاهعاد ٜبعدٖ اهدزاً ٛاملت٘ٓر بِاز احللا!ٞٙ
زمبا مل تِظ ضِا ١سلاٙات اجلد ،ٝفاضتعازت بساعتٔا ٗتش٘ٙقٔا،
ٗتوُ٘ت بأه٘أُا اهيت ال تبٔت ٗال تفقد بسٙقٔا ،ست ٟه٘ كسزُآا أهف ًس!ٝ
فف ٛعاملِا كى شً ١ٛلسز فلٚف ُلطبٕ اجلِد ٝإذْ ؟برباع ٞاهساٜٗ
ٗقدزتٕ عو ٟاهلشف ٗفتح اهِ٘افر اخلاف ٞٚاهيت ُطى ًِٔا عو ٟاملعِٗ ٟاهدالهٞ
املتِلس ّٙبج٘ب اه٘اقع اهستٚب ،ستٙ ٟعجس عؤٌٚا اهساٗ ٜامل٘ٓ٘ب ،أٗ اهساٗٞٙ
اهعبقس ٞٙاملتِلس ٝيف ث٘ب دَد!ٝ
يف كى زٗاٙاتٔا تقسٙبا تفسد ضِا ١اهشعالْ ًطاس ٞهوض٘فٗ ٞٚاهعشق،
إُٕ بعدٓا األثري اهر ٜميِح اهعامل ددازتٕ أْ ٙعاشٓٗ ،لرا اُتشوت أبطاهلا أٗ
بطؤٚا اهغشان ٗبٔا ًّ ١سغٚض اه٘اقع اهسخ إىل مسا ١اهعشق ،سٚح تقاتى
املال٢لٗ ٞحتوّق األزٗاح اهيت ال تٔصًٔا قتاً ٞاه٘اقع ٗقط٘تٕ اهطاسق!ٞ
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ُعٍ! ٗهلّ األزٗاح يف اهِٔا ٞٙال تِطشقٓ ،را ًا تسٙد ضِا ١أْ ت٘صوِا
إه ًّ ٕٚخالي احلدخ اهرٙ ٜتِاً ٟعرب ًطافات ًقاضٗ ،ٞهلِٕ ٙفادِ٣ا عِد
كى اُعطاف ،ٞميد ًّ ٗزآ١ا اهقدز ٙدٖ ،هٚطِد ًضا٢سُا املتعجس!ٝ
يف صشسآ ١را اهعامل ِٓ ،ان ًطاسً ٞرتٗك ٞخغساٗ ، ١ععتٔا ٙد اهلل
ِٓانٙ ،أٗ ٜإهٔٚا املتعبْ٘ سني جيدْٗ دهٚؤٍ ،يف قوب مل ميت بعد ،اٗ إُطاْ مل
ٙتِلس إلُطاُٚتٕٗ ،مل ٙستدِ دود اهعامل اهقاض ،ٛشدط ال شاي ِٓان ٗاقفاً عوٟ
قدًِٙ ،ٕٚاعى هِٚقر ًا ميلّ إُقاذٖٗ ،يف اهِٔا ٞٙتشتبم كى توم اخل٘ٚط يف
شًاْ ًا ًٗلاْ ًا ،هتضِع هِا سبل ٞاخلالظ!
هِدسسز صدس ٝآالًِا إىل أضفى اجلبى دْٗ أْ حناٗي اهتقاطٔا ًسٝ
أخس ،٠فاهعراب هٚظ قدزُا املقدٗزٗ ،بإًلاُِا أْ ُتذدد ست ٟبعد أْ عدا عوٟ
كٚاُِا اإلُطاُ ٛاهدًاز ٗاهلدَ ،ضِتذدد ٗه٘ ًّ خالي اهِطٚاُِْٗ ،صهق خازز
ث٘ب املعاُا ٝاملٔرتئ طازسني إكوٚى اهش٘ن ًّ عو ٟزؤٗضِا ٗداهفني إىل دِتِا
امل٘ع٘د!ٝ
ٓرا ًا تسٙد اهشعالْ أْ تق٘هٕ ،إُِّا ضِدزن اهضفح يف اهِٔاُٗ ٞٙف٘ش باجلِٞ
بعد أْ ُعرب طسٙق اآلالَ فاملضري اإلُطاُ ٛهٚظ قامتاً هودزد ٞاهيت ُتدٚؤا ًا
داَ ِٓان قو٘ب قادز ٝعو ٟاحملب!ٞ
................... ***** ....................
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