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Booka Mohammed

 اقســم بمــن خلــق �وعتــك أنــك لــم تمــت بــل بقيــت حيــا 
داخلي

وكيف لرجل مثلك أن يموت؟
وقــد ��ع فــي قلــوب أجنــاس النــاس ســيرته الف��ــدة 
ــا�ه  ــد وجلس ــه الممت ــه وكرم ــه الصارم ــره ومواقف العط

العذبه
ــا أبــي ان تكــون بهــذه الجنــة وبهــذا  (كيــف اســتطعت ي

النعيم
وكأنك رجل من سالله النور والمطر) 

ومالي ال أرى نفسي �ين الباكين باكية؟
أكنت أنت من دعا ربه ان �ربط ع قلبي؟

أأشــفقت ع قلبــي ونح�بــي ع مــا اصابــك عندمــا قلــت لــك 
الترحل او دعني أرحل معك

ما انت يا ابي!!
أما �لت في تلك اللحظات وانت معي

تمسح دمعي تف�ج همي
تسعد قلبي

أ�علم ماذا حل بي عندما قال�ا انك رحلت؟
وقفت وقفة الم�أة القوية

وواجهت الجميع أن التحزنوا
قــد ذهــب لخالقــه الــذي ســواه ونفــخ فــي �وحــه ثــم نــ�ع 

هذه ال�وح

أقول لهم يا ابي
االن ابي سعيد ف�ح بما ا�اه اهلل من فضله

�نتهــي  ان  لتمنيتــم  لــه  اهلل  كــرم  عــن  تعلمــون  ولــو 
حيا�كم ايضا

ألقيــت ع مســامعهم يــا أبــي الحمــدهلل الحمــدهلل هلل مــا 
أخذ وهلل ما اعطى

فهل سيجا��ني اهلل لصبري عند المص�بة االولى
أن انجب رجل مثلك؟

أم كنت انت دعوة أم قالت
رب هب لي غالم الينبغي الحد من بعدي

ــات فــي رده فعلــي عندمــا ينكســر  ــد الثب أم اننــي ال اجي
قلبي

أبي يطول الكالم جدا
ولكن اعدك أن ا�صبر وا�ظاهر بالقوة

ألبستني تاج العز وبأذن اهلل سألبسك تاج الك�امة
وستعلم انني ابنه صالحة تدَعو لك

(وســ�بقى قلبــي معلقــا فــي قلبــك ولــو كنــت فــي 
كوكب آخر)

أحبك
وعليك فالتبكي هذه الحياة. 
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٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي
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Ghala Ali

ــح ُدَجــى  ــا وُت�� ــمس الدني ــر الشَّ ُكل ُعتمــٍة ســُتنير كمــا ُ�ني
سِر اال ُيس�ًا َيُسر   الليل ..وليس بعد العُّ

 وكل ُمر سيمر �إذن اهلل.. 

 ال تجعــل هــذا يمــر ُســدى ياصديقــي فالع�لــة انجبــت 
ــق  ــع دقائ ــك بض ــن وقت ــت�ق م ــاء ، اس ــن العظم ــر م الكثي
ــت  ــًا ان ــف اي عظيم ــه اكتش ــنينًا ضوئي ــك س ــا �نقل لعله
وفيمــا تكمــن قوتــك والمهــم المهــم جــدًا ال تيــأس انــت 
قــادر انهــض و إيــاك ان يعجبــك الســقوط ، التصتغــر شــيئًا 
ــا وطــن  ــا وأنــت لدين ــه أن ــه او ربمــا هــذا وقــت إ�قان �تقن
ــتحق ان  ــن يس ــل ، وط ــن الجمي ــا م ــه بعًض ــرد ل ــب ان ن يج

يفتخر بنا كما نفتخر به دوًما 
 

 نحــن قاد��ــن علــى إبهــار العالــم فطموحنــا عنــان الســماء 
وهمتنا كجبٍل صارم قال أميرنا العظيم اننا نشبهه بذالك..  

ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي
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 Khadijah Muktar

ذات �ــوم كنــت خــا�ج المنــ�ل ا�جــول مــع رفقتــي وكان 
هــدوء اليــوم وجمالــه فــاق ان أوصفــه وعــن اي شــعور 
إرتيــاح وطمأنينــة  كنــت أشــعر بهــا وقتهــا أذكــر أنــي 
أقتطعــت مســافات طويلــة فــي المشــي وإستنشــاق 
مخيلتــي  كل  اســتحضرت  إنــي  حتــى  الطلــق  الهــواء 
الجميلــة بنظــرة متأملــة ومتفائلــة للقــادم أســتغ�ق وقــت 
متيقنــة  كنــت  وكأنــي  ٦ســاعات  للمنــ�ل  عودتــي 
أنــه �ــوم سأشــتاق لــه �ومــًا ، ومــا إن عــدت إلــى المنــ�ل 
إال و أمــي كانــت �نتظــر عودتــي وهــي فــي حالــة هلــع 
ــي  ــل �ناولت ــطح ؟ ه ــتي اس ــل لمس ــأل ه ــوف  وتس وخ
ــر  ــار وأنظ ــرة األخب ــر لنش ــت أنظ ــا كن ــاه طالم ــام ؟  ي طع
لتــداول النــاس أخبــار الكو�ونــا فــي العالــم إال أنــه كنــت 
مطمئنــة تمامــًا بعــدم إ�تشــاره فــي مملكتنــا الح��بــة او 
ــردد  ــًا ت ــت دائم ــة كان ــا جمل ــرددت حينه ــه ، ت ــدم دخول ع
فــي ذهنــي مواســاة لــي ((التــدع شــعور األطمئنــان 
يخلــي عنــك الخــوف )) ال تشــائم ولكــن حتــى يتقبــل 
اإلنســان أزما�ــه بنظــرة تفائــل وإيجا�يــة ،ال أخفيكــم عــن 
شــعوري بالخــوف والوســاوس اللتــي واجهتنــي كل ليلــة 
منــذ بــدأ الحجــر أنــا أعانــي مــن الربــو والد�اســات أ�بتــت أن 
مرضــى الجهــاز التنفســي هــم األكثــر عرضــة لإلصابــة 
ت�ورنــي  وأصبحــت  الد�اســة  بهــذه  أخــذت  بالفيــ�وس 

كالشبح وأصبح بخاخ 

أختنــق  أن  كــدت  لوهلــة  اليفارقنــي   ventolin
بالوســواس ،أخــذت قســطًا مــن ال�احــة والتفكيــر أخرجــت 
مــن عقلــي الســل�يات وبــدأت أفكــر �إيجا�يــة مطلقــة ، ال 
ــق �نفــس وال قلــق أكتشــفت حينهــا أن أزمــة  أشــعر بضي
ح�ن،يأس،خــوف،  ســيء  شــعور  بــكل  متعلقــة  الربــو 
وأ�م�تهــا  لق�ا�تهــم  كتا�يــن  أخــذت  لعالمــي  ألتفــت 
ــى حســابات المسلســالت واألفــالم وأخــذت  ــت عل تجول
مايكفينــي منهــا أفرطــت فــي شــرب محبوبتــي القهــوة 
،وكان للرقــص مــكان داخلــي  ؛ اســتمتعت جــدًا بالجلــوس 
ــنوات  ــالث س ــذ ث ــي ، من ــع عائلت ــه م ــي كل ــاء وقت وقض
وأنــا أ�حاشــى الجلــوس فــي ال�يــت كثيــ�ًا خوفــًا مــن 
�ؤيــة حزنــي علــى مهجتــي و محبوبــي  أبــي  يتجــدد منــذ  
بوفــاة  الحيــاة  أخبر�نــي  عندمــا  أشــهر  وثالثــة  ســنتين 
والــدي بحــادث مــ�وري أكتســحني الشــحوب وفارقنــي 
ــة جــدًا وال مجــال لــي فــي التأمــل  األمــل أصبحــت عملي
فــي الحيــاة ، أعتقــد أن هــذه الجائحــة أخرجــت مــن عقلــي 
نظرتــي الضيقــة للحيــاة وســوف تعيــد لــي مــا ســلبه 
جــدًا  مســتمتعة  حقــًا  وقتــي  مــن  والجهــد  العمــل 

ومتأملة أنها شدة وست�ول ونعود �ومًا نجتمع . 

ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي

"�وميات كنت أضنها جائحة "
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ذات �ــوم كنــت خــا�ج المنــ�ل ا�جــول مــع رفقتــي وكان 
هــدوء اليــوم وجمالــه فــاق ان أوصفــه وعــن اي شــعور 
إرتيــاح وطمأنينــة  كنــت أشــعر بهــا وقتهــا أذكــر أنــي 
أقتطعــت مســافات طويلــة فــي المشــي وإستنشــاق 
مخيلتــي  كل  اســتحضرت  إنــي  حتــى  الطلــق  الهــواء 
الجميلــة بنظــرة متأملــة ومتفائلــة للقــادم أســتغ�ق وقــت 
متيقنــة  كنــت  وكأنــي  ٦ســاعات  للمنــ�ل  عودتــي 
أنــه �ــوم سأشــتاق لــه �ومــًا ، ومــا إن عــدت إلــى المنــ�ل 
إال و أمــي كانــت �نتظــر عودتــي وهــي فــي حالــة هلــع 
ــي  ــل �ناولت ــطح ؟ ه ــتي اس ــل لمس ــأل ه ــوف  وتس وخ
ــر  ــار وأنظ ــرة األخب ــر لنش ــت أنظ ــا كن ــاه طالم ــام ؟  ي طع
لتــداول النــاس أخبــار الكو�ونــا فــي العالــم إال أنــه كنــت 
مطمئنــة تمامــًا بعــدم إ�تشــاره فــي مملكتنــا الح��بــة او 
ــردد  ــًا ت ــت دائم ــة كان ــا جمل ــرددت حينه ــه ، ت ــدم دخول ع
فــي ذهنــي مواســاة لــي ((التــدع شــعور األطمئنــان 
يخلــي عنــك الخــوف )) ال تشــائم ولكــن حتــى يتقبــل 
اإلنســان أزما�ــه بنظــرة تفائــل وإيجا�يــة ،ال أخفيكــم عــن 
شــعوري بالخــوف والوســاوس اللتــي واجهتنــي كل ليلــة 
منــذ بــدأ الحجــر أنــا أعانــي مــن الربــو والد�اســات أ�بتــت أن 
مرضــى الجهــاز التنفســي هــم األكثــر عرضــة لإلصابــة 
ت�ورنــي  وأصبحــت  الد�اســة  بهــذه  أخــذت  بالفيــ�وس 

كالشبح وأصبح بخاخ 

أختنــق  أن  كــدت  لوهلــة  اليفارقنــي   ventolin
بالوســواس ،أخــذت قســطًا مــن ال�احــة والتفكيــر أخرجــت 
مــن عقلــي الســل�يات وبــدأت أفكــر �إيجا�يــة مطلقــة ، ال 
ــق �نفــس وال قلــق أكتشــفت حينهــا أن أزمــة  أشــعر بضي
ح�ن،يأس،خــوف،  ســيء  شــعور  بــكل  متعلقــة  الربــو 
وأ�م�تهــا  لق�ا�تهــم  كتا�يــن  أخــذت  لعالمــي  ألتفــت 
ــى حســابات المسلســالت واألفــالم وأخــذت  ــت عل تجول
مايكفينــي منهــا أفرطــت فــي شــرب محبوبتــي القهــوة 
،وكان للرقــص مــكان داخلــي  ؛ اســتمتعت جــدًا بالجلــوس 
ــنوات  ــالث س ــذ ث ــي ، من ــع عائلت ــه م ــي كل ــاء وقت وقض
وأنــا أ�حاشــى الجلــوس فــي ال�يــت كثيــ�ًا خوفــًا مــن 
�ؤيــة حزنــي علــى مهجتــي و محبوبــي  أبــي  يتجــدد منــذ  
بوفــاة  الحيــاة  أخبر�نــي  عندمــا  أشــهر  وثالثــة  ســنتين 
والــدي بحــادث مــ�وري أكتســحني الشــحوب وفارقنــي 
ــة جــدًا وال مجــال لــي فــي التأمــل  األمــل أصبحــت عملي
فــي الحيــاة ، أعتقــد أن هــذه الجائحــة أخرجــت مــن عقلــي 
نظرتــي الضيقــة للحيــاة وســوف تعيــد لــي مــا ســلبه 
جــدًا  مســتمتعة  حقــًا  وقتــي  مــن  والجهــد  العمــل 

ومتأملة أنها شدة وست�ول ونعود �ومًا نجتمع . 

ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي
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ــ#تحديات  الع�لة

Nora Alharbi

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي
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ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي

Norah ALmohisen
"الحجر المن�لي"

ــق  ــبات عمي ــي س ــُط ف ــا اغ ــً�ا وان ــده ظه ــاعه الواح  الس
جــًدا و�يــن احالمي..لحظــة ماهــذا الصــوت!؟ اوه حســًنا 
ــه صــوت امــي خــا�ج حلمــي توقظنــي لصــالة الظهــر  ان

وكنت أأبه اإلستيقاظ ابًدا
ــ�ل ..  ــرة الع ــن اّول فت ــا م ــي اخترته ــي الت ــا كعادت  وطبًع
ــت  ــي الصــداع وتفوي ــب ل ــذي يجل نومــي المعكــوس ال
بعــض األعمــال والف�ائــض لكــن فتــرة إســترخائي فــي 

الليل الُيضاهيها شيٌء ابًدا
 حسًنا لنأ�ي للجزء السيء قبل اإلجابي 

ــرد هــذا  ــم ُ� ــم اجمــع ل ــل العال ــع مســتاء ب ــع الجمي  بالطب
الحــدث ابــًدا انــه �هــدد حيــوات ُأنــاس ُكثــر و�هــدد اقتصــاد 
دول ويجلــب العديــد مــن المشــاكل والخســائر واألخطــار 

التي التعد
 لكن ِلما ال ننظر للجانب اإليجابي للحظة؟

 اصبحنا نعرف بعضنا البعض اكثر 
 اصبحنا ق���ين لبعضنا جًدا

 اصبحنــا نجلــس بالســاعات مــع اهلنــا اصبحنــا ُنحــب بعضنــا 
ونحب قربنا 

 قربنــا هــذا علمنــا ان العائلــه هــي اإلحتــواء هــي المــالذ 
واألمــان هــي التــي ســوف تبقــى لنــا لألبــد ولــن تخذلنــا 
مهمــا فعلنــا ومهمــا اخطأنــا بحقهــا هــم اهلنــا هــم مــن 
ُخلقــوا ليكونــوا الحافظيــن لنــا بعــد اهلل وايًضــا هنــاك 

جوانــب إجا�يــه عديــدة ومنهــا اننــا عرفنــا قيمــة مدارســنا 
ومعلمينــا وقيمــة كرســي الد�اســه ومــكان الد�اســة 
ــك  ــاب لذل ــن الذه ــر م ــاح ا�ذم ــي كل صب ــت ف ــذي كن ال
المــكان واصفــه بالســجن اللعيــن آٍه لــو يعــود بــي الزمــن 
ــكان  ــذا الم ــد ه ــة ض ــوه بكلم ــن ا�ف ــو�اء واهللِ ل ــى ال ال
الــذي يتمنــاه مــن لــم يجــده وهنــاك الكثيــر ال يســتطيعون 

الوصول اليه!
ــٌة بالفطــره وال أفضــل   وايًضــا بحكــم اننــي انســانة �يتوتي
الخــ�وج، لكنــي اشــتقت للخــ�وج اشــتقت ل�ؤيــة لشــوا�ع 
ــاس والم�اكــب اشــتقت  ــة ومكتظــٌة بالن ــي ممتلئ مدينت
ــتقت ان  ــي، اش ــة حال ــه بط�يع ــت اكره ــذي كن ــزه ال للتن

اكون خارًجا فقط!! 
الــذي حــدث اشــبه   لنتوقــف لحظــًة.. اال تشــع�ون ان 

وبحٍد ك�ير لموت الفجأه!
 ان هذه رسالٌة ربانية ص��حة تماًما للعباد 

 وي��ــد ربنــا جــّل وعلــى أن النلتهــي بأمــور الدنيــا عــن 
ــا  ــره بدأن ــذه الفت ــاء ه ــيًئا ا�ن ــرت ش ــًدا..اوه تذك ــه اب عبادت
نكتشــف بعضنــا البعــض ونكتشــف تلــك المواهــب التــي 

ُصدمنا ألمتالك بعضنا لها..وهذه نقطٌة إيجا�يٌة ايًضا!
 نعــم اخيــً�ا اود ان اقــول كونــوا وا�قيــن بربكــم تمــام 
ــل  ــه قب ــان وصحت ــت االنس ــي قدم ــا الت ــم بدولتن ــه ث الثق
كل شــيء! استشــع�وا هــذا النعــم ارجوكــم، ارجوكــم 

حاولــوا المســاعدة بجلوســكم بمنا�لكــم وع�لتكــم! واود 
ــتقت ان  ــد اش ــي لق ــى التوال ــة عل ــرة الثاني ــول للم ان اق
وطنــي  شــوا�ع  ل�ؤيــة  اشــتقت  فقــد  خارًجــا  اكــون 
ل�وتيننــا  عهدنــا  لســابق  لط�يعتنــا  نعــود  أن  اشــتقت 
والــد�وس  واألختبــا�ات  الــدوام  أليــام  جــًدا  العــادي 
ــذا  ــن كل ه ــي م ــي..اود ان ننته ــي ال�نته ــ�وض الت والف

ونعود لما اعتدنا عليه

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي

ــق  ــبات عمي ــي س ــُط ف ــا اغ ــً�ا وان ــده ظه ــاعه الواح  الس
جــًدا و�يــن احالمي..لحظــة ماهــذا الصــوت!؟ اوه حســًنا 
ــه صــوت امــي خــا�ج حلمــي توقظنــي لصــالة الظهــر  ان

وكنت أأبه اإلستيقاظ ابًدا
ــ�ل ..  ــرة الع ــن اّول فت ــا م ــي اخترته ــي الت ــا كعادت  وطبًع
ــت  ــي الصــداع وتفوي ــب ل ــذي يجل نومــي المعكــوس ال
بعــض األعمــال والف�ائــض لكــن فتــرة إســترخائي فــي 

الليل الُيضاهيها شيٌء ابًدا
 حسًنا لنأ�ي للجزء السيء قبل اإلجابي 

ــرد هــذا  ــم ُ� ــم اجمــع ل ــل العال ــع مســتاء ب ــع الجمي  بالطب
الحــدث ابــًدا انــه �هــدد حيــوات ُأنــاس ُكثــر و�هــدد اقتصــاد 
دول ويجلــب العديــد مــن المشــاكل والخســائر واألخطــار 

التي التعد
 لكن ِلما ال ننظر للجانب اإليجابي للحظة؟

 اصبحنا نعرف بعضنا البعض اكثر 
 اصبحنا ق���ين لبعضنا جًدا

 اصبحنــا نجلــس بالســاعات مــع اهلنــا اصبحنــا ُنحــب بعضنــا 
ونحب قربنا 

 قربنــا هــذا علمنــا ان العائلــه هــي اإلحتــواء هــي المــالذ 
واألمــان هــي التــي ســوف تبقــى لنــا لألبــد ولــن تخذلنــا 
مهمــا فعلنــا ومهمــا اخطأنــا بحقهــا هــم اهلنــا هــم مــن 
ُخلقــوا ليكونــوا الحافظيــن لنــا بعــد اهلل وايًضــا هنــاك 

جوانــب إجا�يــه عديــدة ومنهــا اننــا عرفنــا قيمــة مدارســنا 
ومعلمينــا وقيمــة كرســي الد�اســه ومــكان الد�اســة 
ــك  ــاب لذل ــن الذه ــر م ــاح ا�ذم ــي كل صب ــت ف ــذي كن ال
المــكان واصفــه بالســجن اللعيــن آٍه لــو يعــود بــي الزمــن 
ــكان  ــذا الم ــد ه ــة ض ــوه بكلم ــن ا�ف ــو�اء واهللِ ل ــى ال ال
الــذي يتمنــاه مــن لــم يجــده وهنــاك الكثيــر ال يســتطيعون 

الوصول اليه!
ــٌة بالفطــره وال أفضــل   وايًضــا بحكــم اننــي انســانة �يتوتي
الخــ�وج، لكنــي اشــتقت للخــ�وج اشــتقت ل�ؤيــة لشــوا�ع 
ــاس والم�اكــب اشــتقت  ــة ومكتظــٌة بالن ــي ممتلئ مدينت
ــتقت ان  ــي، اش ــة حال ــه بط�يع ــت اكره ــذي كن ــزه ال للتن

اكون خارًجا فقط!! 
الــذي حــدث اشــبه   لنتوقــف لحظــًة.. اال تشــع�ون ان 

وبحٍد ك�ير لموت الفجأه!
 ان هذه رسالٌة ربانية ص��حة تماًما للعباد 

 وي��ــد ربنــا جــّل وعلــى أن النلتهــي بأمــور الدنيــا عــن 
ــا  ــره بدأن ــذه الفت ــاء ه ــيًئا ا�ن ــرت ش ــًدا..اوه تذك ــه اب عبادت
نكتشــف بعضنــا البعــض ونكتشــف تلــك المواهــب التــي 

ُصدمنا ألمتالك بعضنا لها..وهذه نقطٌة إيجا�يٌة ايًضا!
 نعــم اخيــً�ا اود ان اقــول كونــوا وا�قيــن بربكــم تمــام 
ــل  ــه قب ــان وصحت ــت االنس ــي قدم ــا الت ــم بدولتن ــه ث الثق
كل شــيء! استشــع�وا هــذا النعــم ارجوكــم، ارجوكــم 

حاولــوا المســاعدة بجلوســكم بمنا�لكــم وع�لتكــم! واود 
ــتقت ان  ــد اش ــي لق ــى التوال ــة عل ــرة الثاني ــول للم ان اق
وطنــي  شــوا�ع  ل�ؤيــة  اشــتقت  فقــد  خارًجــا  اكــون 
ل�وتيننــا  عهدنــا  لســابق  لط�يعتنــا  نعــود  أن  اشــتقت 
والــد�وس  واألختبــا�ات  الــدوام  أليــام  جــًدا  العــادي 
ــذا  ــن كل ه ــي م ــي..اود ان ننته ــي ال�نته ــ�وض الت والف

ونعود لما اعتدنا عليه

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي

ــق  ــبات عمي ــي س ــُط ف ــا اغ ــً�ا وان ــده ظه ــاعه الواح  الس
جــًدا و�يــن احالمي..لحظــة ماهــذا الصــوت!؟ اوه حســًنا 
ــه صــوت امــي خــا�ج حلمــي توقظنــي لصــالة الظهــر  ان

وكنت أأبه اإلستيقاظ ابًدا
ــ�ل ..  ــرة الع ــن اّول فت ــا م ــي اخترته ــي الت ــا كعادت  وطبًع
ــت  ــي الصــداع وتفوي ــب ل ــذي يجل نومــي المعكــوس ال
بعــض األعمــال والف�ائــض لكــن فتــرة إســترخائي فــي 

الليل الُيضاهيها شيٌء ابًدا
 حسًنا لنأ�ي للجزء السيء قبل اإلجابي 

ــرد هــذا  ــم ُ� ــم اجمــع ل ــل العال ــع مســتاء ب ــع الجمي  بالطب
الحــدث ابــًدا انــه �هــدد حيــوات ُأنــاس ُكثــر و�هــدد اقتصــاد 
دول ويجلــب العديــد مــن المشــاكل والخســائر واألخطــار 

التي التعد
 لكن ِلما ال ننظر للجانب اإليجابي للحظة؟

 اصبحنا نعرف بعضنا البعض اكثر 
 اصبحنا ق���ين لبعضنا جًدا

 اصبحنــا نجلــس بالســاعات مــع اهلنــا اصبحنــا ُنحــب بعضنــا 
ونحب قربنا 

 قربنــا هــذا علمنــا ان العائلــه هــي اإلحتــواء هــي المــالذ 
واألمــان هــي التــي ســوف تبقــى لنــا لألبــد ولــن تخذلنــا 
مهمــا فعلنــا ومهمــا اخطأنــا بحقهــا هــم اهلنــا هــم مــن 
ُخلقــوا ليكونــوا الحافظيــن لنــا بعــد اهلل وايًضــا هنــاك 

جوانــب إجا�يــه عديــدة ومنهــا اننــا عرفنــا قيمــة مدارســنا 
ومعلمينــا وقيمــة كرســي الد�اســه ومــكان الد�اســة 
ــك  ــاب لذل ــن الذه ــر م ــاح ا�ذم ــي كل صب ــت ف ــذي كن ال
المــكان واصفــه بالســجن اللعيــن آٍه لــو يعــود بــي الزمــن 
ــكان  ــذا الم ــد ه ــة ض ــوه بكلم ــن ا�ف ــو�اء واهللِ ل ــى ال ال
الــذي يتمنــاه مــن لــم يجــده وهنــاك الكثيــر ال يســتطيعون 

الوصول اليه!
ــٌة بالفطــره وال أفضــل   وايًضــا بحكــم اننــي انســانة �يتوتي
الخــ�وج، لكنــي اشــتقت للخــ�وج اشــتقت ل�ؤيــة لشــوا�ع 
ــاس والم�اكــب اشــتقت  ــة ومكتظــٌة بالن ــي ممتلئ مدينت
ــتقت ان  ــي، اش ــة حال ــه بط�يع ــت اكره ــذي كن ــزه ال للتن

اكون خارًجا فقط!! 
الــذي حــدث اشــبه   لنتوقــف لحظــًة.. اال تشــع�ون ان 

وبحٍد ك�ير لموت الفجأه!
 ان هذه رسالٌة ربانية ص��حة تماًما للعباد 

 وي��ــد ربنــا جــّل وعلــى أن النلتهــي بأمــور الدنيــا عــن 
ــا  ــره بدأن ــذه الفت ــاء ه ــيًئا ا�ن ــرت ش ــًدا..اوه تذك ــه اب عبادت
نكتشــف بعضنــا البعــض ونكتشــف تلــك المواهــب التــي 

ُصدمنا ألمتالك بعضنا لها..وهذه نقطٌة إيجا�يٌة ايًضا!
 نعــم اخيــً�ا اود ان اقــول كونــوا وا�قيــن بربكــم تمــام 
ــل  ــه قب ــان وصحت ــت االنس ــي قدم ــا الت ــم بدولتن ــه ث الثق
كل شــيء! استشــع�وا هــذا النعــم ارجوكــم، ارجوكــم 

حاولــوا المســاعدة بجلوســكم بمنا�لكــم وع�لتكــم! واود 
ــتقت ان  ــد اش ــي لق ــى التوال ــة عل ــرة الثاني ــول للم ان اق
وطنــي  شــوا�ع  ل�ؤيــة  اشــتقت  فقــد  خارًجــا  اكــون 
ل�وتيننــا  عهدنــا  لســابق  لط�يعتنــا  نعــود  أن  اشــتقت 
والــد�وس  واألختبــا�ات  الــدوام  أليــام  جــًدا  العــادي 
ــذا  ــن كل ه ــي م ــي..اود ان ننته ــي ال�نته ــ�وض الت والف

ونعود لما اعتدنا عليه

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي

Nov Fahad

ــت  ــ��ن فاصبح ــة العش ــي بداي ــاب ف ــا االكتئ ــاة اصابه فت
�نفــر عــن البشــر التحــب االحاديــث الكثيــرة واالجتماعــات ، 
وا�خــذت مــن دارهــا عالمــًا خاصــًا بهــا ..  وكان العالــم 
ــا  أصبــح يســع تلــك الُحجــرة التــي تُقطــن فيهــا ، اعــادة بن
نفســها فــا أنغمســت بُحــب التعلــم واكتشــاف مها�ا�هــا 
ــت عــن ُكل مــن بجانبهــا ،  ــى تخل ــاة حت ــك الفت نضجــت تل
النهــا وجــدت فــي ع�لتهــا أكبــر ممــا يحتو�هــا العالــم 
هــي وجــدت االنســانة التــي تركتهــا فــي عمــر العاشــرة 
عــاد قلبهــا ينبــُض للحيــاة مــرًة اخــرة ، الع�لــة هــي المــكان 
الوحيــد الــذي يحتويــك الــذي �نظــر فيــه الــى نفســك 
و�تســأل فيــه عــن حالــك ، الع�لــة هــي الشــفاء ال�وحــي 

لك هي تجعلك تحب ذا�ك أكثر وتعلمك . 

فــان  للح��ــه  الع�لــة فقــد  ان  يعتقــد  العالــم  "أن كان 
الع�لة هي ح��ة النفس "

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

٢٣-٣-٢٠٢٠  الساعة ٤:٠١ فج�ًا

ــ��ري  ــى س ــي عل ــي غرفت ــس ف ــ�ًا اجل ــن فج ــوم اال�ني �
مستلقية افكر ماذا حدث بالعالم 

قــد أ�ممــت األســبوع الثالــث فــي من�لــي بــدون ان اخــ�ج 
إلى العالم الخارجي 

�تيجــة ا�تشــار فيــ�وس لعيــن قــد حــال �يننــا و�يــن ان 
نكمل حيا�نا بشكل ط�يعي! 

توقفــت المــدارس والجامعــات والمطــا�ات وُفــرض حظــر 
مدينــة  خاليــة وكأنهــا  المدينــة  بــدت  حتــى  التجــول.. 

اشباح. 
الشاشــات  خلــف  داره  قعــر  فــي  محبــوٌس  الجميــع 
يترقبــون ازديــاد الحــاالت فــي أعيــٍن خائفــة تــكاد ان تخــ�ج 

من شدة الذعر 
بصمــت مقيــت  االخبــار  �تابــع  التلفــاز  خلــف شاشــات 

بنفوٍس يائسة.
ــا االمــل فــي نزهــة لتخيــل تح��ــر هــذا العالــم  ــارًة يأخذن ت
ــث اال ان نقــع مجــددًا فــي  وا�تهــاء هــذا المــرض ومانلب

واقعية مان�اه 
يا�رى كم لبثنا وكم سنلبث ونحن �ترقب 

ماذا حل بي وبأمنيا�ي ؟ 
ــي  ــل حيا� ــتي ان اكم ــل د�اس ــتطيع ان اكم ــى سأس مت

التي حينما اوشكت ان ابدأها بشكل جديد 
جاء الفي�وس ليجعني ا�مهل قليال 

حقــًا انــه ليــس بــذاك الســوء، اشــعر وكأنــه اعطانــي فتــرًة 
العيــد النظــر فــي ق�ا�ا�ــي، ألتمهــل قليــًال قبــل ان اخطــو 

اهم خطوة في حيا�ي.
رغــم تلهفــي وحماســي لخــوض تلــك التجربــة الف��ــدة 

ولكن انا ممتنه لهذا الفي�وس قليًال 
ــعي  ــغال والس ــم االنش ــي خض ــ�اري ف ــذت ق ــي ا�خ الن

الدائم و�اء الحياة 
أما االن فإني أعيد ترتيب أموري كلها 

بدايــًة مــن قــ�ار اختيــاري لمــاذا ســأرتدي اليــوم حتــى اخــر 
سنة في عمر العش��ن 

هكــذا أنــا اقلــق كثيــ�ا مــن مــا ســيأ�ي وافكــر واســتهلك 
كل ما منحني اهلل من طاقة في التفكير 

امــا االن قــد منحــت وقتــًا كافيــًا الفكــر حتــى ســن 
الخمسين 

مــن  ا�تهيــت  ســأكون  الكارثــه  هــذه  تــ�ول  وعندمــا 
التفكير ألبدأ العيش ب�أس خالي من كل ماكان يثقله 

ايضــًا اليــوم اخبر�نــي الســماء بأمــور عديــدة عندمــا كنــت 
اطيل النظر اليها 

ــى  ــام ال ــتعود االي ــًا وس ــي�ول ق��ب ــاء س ــي ان الوب اخبر�ن
مج�اها الط�يعي

Nuha Rabeh
"عق�وص رضوى"

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟
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ــ#تحديات  الع�لة

ــدر  ــُت بق ــي لس ــه انن ــة مبني ــي الفك�� ــت رحلت ــًة كان  بداي
ــم ؛ كان  ــن التعل ــر م ــاج الكثي ــل ؛ أحت ــع ب ــر واس ــم ك�ي عل

لدي شغف الق�اءة وطلب العلم وفهم األمور 
ــي  ــت بأن ــ�أت ظنن ــا ق ــم وم ــار بالعل  بعــد ســنة مــن اإلبح
ــة ظهــرت لــدي قناعــات فــي بعــض  لــدي معرفــة كافي

األمور جًدا شديدة ؛ اعتبرتها ثوابت يجب أن ال �تغير 
يــدور فــي  لــكل ســؤال   إلّنــي أصبحــُت أملــك جواًبــا 

ذهني !  
 بعــد مــ�ور فتــرة قصيــرة فوجئــْت اّن الكثيــر مــن الثوابــت 
الّتــي افترضــت بأنهــا يجــب أن اال �تغيــر شــبه انهــارت مــع 
ــرة والتجــارب العمليــة التــي مــ�رت  ــد والخب اإلطــالع ال�ائ

بها نعم انهارت ..
  تسببت لي تشويش فكري والسبب في ذلك ؛

 اعتقــاد اإلنســان اّن هــذا الشــيء ١٠٠٪ صحيــح بعــد فتــرة 
سيكتشف اّن اعتقاده خاطئ ؛

 قــد يســبب نــوع مــن األزمــات الفك��ــة ولّكــن مقابــل هــذا 
ــد اال وهــو قــد يجعــل  ــب جي ــم �وجــد جان ــب المظل الجان

اإلنسان يتواضع ويعترف بجهله
 المقولــة تقــول : |ُكلمــا ازداد اإلنســان علًمــا المفتــرض 
ــا بجهلــه وليــس بعلمــه ..  ببســاطه ُكلمــا  منــه �ــزداد يقيًن
تعّلــم اكثــر سيكتشــف أشــياء كثيــرة لــم يعرفهــا بعــد وقــد 

كانت �ؤيته لألمور ضيقه بل محدوده ايًضا .

الفصل االول:
عق�ووص... ابتلعته رضوى!

****
"عق�وص.... أ�ن أنت "

"ال أ��د لحمًا.... عودوا إلي "
ذهبــت  ....أ�ــن  ولــدي  يــا  أنــت  "أ�ــن 

�إخوانك.....عق�وووووص"
"عامر.... عمر أ�ن أ�تم".

"ويــح حالــك يــا يمامــه"... تضــرب ( أم عقــ�وص) ج�بهــا 
�يد�هــا وتجــري بغيــر هــدى  محدثــه نفســها...تجري فــي 
كل مــكان بحثــًا عــن بصيــص أمــل �رشــد إلــى أبنائهــا، 

ولكن بدون جدوى.
"كم أنت مشؤوم أ�ها الجبل.... أعد إلي أبنائي"  

ال يجــ�ؤ أحــد أن يقتــرب مــن هــذا الجبــل المخيــف... فــكل 
الق��ــة  رجــال  تجعــل  المخيفــة  وال�وايــات  القصــص 
يمتنعــون الذهــاب إليــه ولــو حتــى فــي النهــار فهــو 
ــد  ــن صع ــة ، وكل م ــات الغ��ب ــوش والكائن ــئ بالوح ملي
إليــه لــم يعــد ليحكــي مــا حــدث لــه فالــكل يصبــح مفقــود 

إلى أن ينسى أمره ويذهب اسمه في اد�اج ال��اح. 
رضــوى  جبــل  فــي  الثالثــة  االوالد  اختفــى  ان  مــا 

العظيم....كرس الرجال أوقا�هم للبحث عنهم
ولكن ....ولكن دون فائدة تذكر.

أمــا أهالــي الق��ــة.... أهالــي (ق��ــة الع��ــش) الذ�ــن �أوا 
مــا حــدث بــأم أعينهــم.... أن عقــ�وص وأخويــه كانــوا 
ولكــن  النحيــب،  بئــر  مــن  الق��ــب  النخــل  �يــن  يجــ�ون 
ــًا  ــه �افع ــع نفس ــدث م ــه يتح ــه أن ــر كعادت ــ�وص يظه عق
ــم  ــل،  فل ــل طو� ــدث لرج ــه يتح ــواء وكأن ــى اله ــه إل �أس
يكــن هنــاك مــا ي��ب...وذهــب اإلخــوه الثالثــة �يــن النخــل 

مسرعين. 
رجوعهم....ولكــن  وقــت  وحــان  طو�ــل  وقــت  مضــى 
ــع�وا  ــد ش ــا. فق ــم بعده ــم تجده ــ�وص فل ــت أم عق خرج
بأنهــم لــم يحرصــوا علــى األبنــاء الثالثــة خصوصــًا بعــد 
ــجاعًا  ــًال ش ــث كان مقا� ــرب (حي ــي الح ــم ف ــاة والده وف
ينصــر المظلــوم ويقــف فــي وجــه األعــداء أينمــا كانــوا). 
ــوا  ــد أمض ــم فق ــث عنه ــم البح ــدة، أنهكه ــد م ــن بع ولك
وقتــًا طويــًال يفتشــون فــي كل مــكان لكــن ال �وجــد ولــو 
حتــى أ�ــر ألي منهــم. فيأســوا وحاولــوا إقنــاع أم عقــ�وص 

الثكلى أنهم ما�وا وال فائدة من ا�تظارهم.
لــم تأهبــه بمــا يقولــه الرجــال، وفــي كل �ــوم �نــادي أم 
الليــل...  الــذي يشــق صمــت  بأعلــى صوتهــا  عقــ�وص 
ــه الذ�ــن خرجــوا للبحــث عــن  تبحــث عــن عقــ�وص وأخوان
طعــام ولــم يعــودوا.  �نــادي بحرقــه... "عقــ�وص أ�ــن 

أنت"... تجري بسرعة إلى البئر الق��ب من جبل رضوى
( ببئــر النحيــب).   �تدلــى منــه فــي كل �ــوم و�نــادي 

ــر هــو المــكان  ــى فقدانهــم (فهــذا البئ ــًا عل وتبكــي حزن
الــذي اعتــاد أبنائهــا أن يلعبــوا بقربــه) بئــر عميــق وبــه مــاء 
قليــل ولكــن ســرعان مــا يمتلــئ بميــاه المطــر وســرعان مــا 
يختفــي هــذا المــاء جد�انــه محكمــة اللبنــات وتعيــش 

على أط�افه الكثير من الطيور والحيوانات الصغيرة
اســتمرت (يمامــه) ال تــكل وال تمــل �نــادي وتصــ�خ لثالثــة 
أشــهر، ولكــن فــي اآلونــه االخيــره حــدث أمــر عجيــب، أنهــا 
كلمــا �نــادي باســم عقــ�وص تســمع عــواء الذئــاب بصــوت 
عــن  �توقــف  إن   ومــا  الصغــار،  وُ�بكــي  االذان  ُيصــم 
منــاداه اســمه تســكت الذئــاب وكأن شــئيًا لــم يكــن. 

حتى شاع عنها أنها أص�بت بالجنون.
ــأدرك  ــكاء ف ــب والب ــى النحي ــوم اختف ــر ذات � ــي فج وف

أهالي الق��ة أن أم عق�وص قد أصابها مك�وه.
ــة.   ــدار خالي ــ�ان إلــى دارهــا فوجــد أن ال فأســ�ع أحــد الجي

اختفت هي كذلك.
ــم  ــن أمه ــرى... وأ� ــا ُت ــه ي ــ�وص وأخوان ــى عق ــن اختف أ�

(المجنونه) هل ابتلعتهم رضوى؟
لــم يكــن أحــد مــن أهالــي الق��ــة لينســى عقــ�وص ذلــك 
الفتــى الغ��ــب المختلــف، نعــم ... نشــأ �يــن ظه�انهــم 
ومــع أبنائهــم ودرس فــي الكتا�يــب وعمــل فــي الرعــي 
(كبقيــة الفتيــان) الذ�ــن يأنســون بم�اقبــة جيــش ق��ــة 
ــل الشــجاع  ــد�ان المعصبــي) المقا� الع��ــش وباألخــص (ب

ســيد المقا�ليــن فــي ق��ــة الع��ــش لكــن أهالــي الق��ــة 
المختلفــة  يخافــون مــن تصرفــات عقــ�وص  وفتيانهــم 
ــوا  ــماء فكان ــن االس ــر م ــه بكثي ــًا وينعتون ــه دائم ويلم�ون
ــاض شــعره، حيــث  يســمونه عقــ�وص (الكهــل)؛ لشــدة �ي
كان مختلــف عــن بقيــة النــاس وعــن إخوانــه أيضــًا مــع أنــه 
لــم �ولــد كذلــك. فعندمــا كان عمــره ســنتين كان يلعــب 
فــي فنــاء الــدار وفجــاه صــ�خ بأعلــى صوتــه وســقط 
ــئ  ــكاؤه ويختب ــر ب ــت كث ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــيًا علي مغش
ــر  ــدأ يتغي ــًال خلــف خمــار أمــه وقــل نومــه، إلــى أن ب طوي

لون شعره األسود إلى األ�يض وال أحد يعرف السبب.  
ولــم يكــن شــعره األ�يــض ســر اختالفــه عــن بقيــة الفتيــان 
التحــدث مــع نفســه وكأنــه  ُعــرف عنــه  لكــن  فقــط، 
يخاطــب شــخصًا آخــر ولكــن فــي حقيقــة األمــر ال �وجــد 
ــ�ان ومنعــوا أبناءهــم باللعــب معــه  ــه الجي ــذا هاب أحــد؛ ل
فــكان طــوال الوقــت �بقــى مــع إخويــه الصغــار (عامــر) 
بثــالث  يصغــره  الــذي  و(عمــر)  بســنتين  يصغــره  الــذي 
ســنوات فهــو االبــن األكبــر الــذي تحمــل المســؤولية بعــد 
وفــاة والدهــم (عيــاض ابــن شــدهان الزبرقــي)  قبــل أشــهر 

قليلة من اختفائهم.
كمــا يتجلــى ولعــه الشــديد باكتشــاف الغ��ــب حتــى ولــو 
كان فــي أحلــك ظلمــات الليــل فــال يخــاف قــط، بــل 

يضحك بصوت مرتفع يجعل من حوله يتحير في حاله.

ــه  ــق كعادت ــام، انطل ــه بأي ــ�وص وإخوي ــاء عق ــل اختف  قب
خــا�ج داره قبــل آذان الفجــر إلــى جبــل رضــوى، فهــو 
�يــن  يغــوص  مســرعًا  فيذهــب  لــه،  المفضــل  المــكان 
األحــ�اش حتــى ال تعــرف أمــه بذهابــه إلــى الجبــل فوجــد 
ــغ  ــرة جــدًا ومنحــدرة ال يســتطيع البال مغــارة بفتحــة صغي
يعهــد  لــم  ألنــه  و�اد فضولــه؛  تعجــب  بهــا...  الدخــول 
ــاه،  وجودهــا، فقــد جــاب اســفل الجبــل ويعــرف كل خباي

إال هذه المغارة. فدخلها ووجد العجب.
لــم يكــن الوصــول إلــى داخــل المغــارة ســهًال بــل كانــت 
ــن  ــم يك ــا ول ــي كل جد�انه ــي تغط ــواك الت ــة باألش مليئ
�ــرى مــا تخطــو بــه قدمــاه فيشــعر بمالمســه أشــياء 
�تحــرك وتــدب علــى ســاقيه وكعادتــه فضولــه أشــد مــن 
ــو  ــا ه ــه. و�ينم ــن أن �ؤذي ــا يمك ــرث بم ــم يكت ــه فل خوف
فــي المغــارة الحــظ ضــوء أخضــر خافــت جــدًا مــن فتحــة 
األيمــن ق��بــة مــن ســقفها...  المغــارة  بجــدار  صغيــرة 
فدحــ�ج صخــرة ك�يــرة إلــى أن اســتطاع التســلق و�ؤيــة مــا 
بداخلهــا. فوجــد عصــًا صغيــرة (بطــول الــذ�اع) يظهــر مــن 
طرفهــا المكســور أنهــا جــزء مــن عصــا أطــول محفــرة 
ومزخرفــة بحجــر يظــن عقــ�وص بأنــه الزبرجــد. تلفــت يمنــه 
ــن  ــاك ولك ــا هن ــذه العص ــع ه ــن وض ــائًال م ــرة متس ويس
فــ�ح بهــا فرحــًا شــديدا وقــال فــي نفســه: " يظهــر أنهــا 
ــذا  ــي ه ــأة ف ــي مخب ــًا... فه ــح��ة ايض ــة وس ــا قديم عص

الجبــل ولــم يســتطع أحــد أن يجدهــا قبلــي، لــن �هــ�أ بــي 
الفتيــان، فســوف أخــ�ج بهــذه العصــا العج�بــة والتــي 
أ�ــن  مــن  يتســاءل  الق��ــة  فــي  مــن  كل  أن  أظــن 
�هابنــي  بشيء.....وســوف  أخبرهــم  وجدتها...فلــن 
ــز  ــى كن ــل عل ــه حص ــه وكأن ــن ذ�اعي ــا �ي ــع" .حمله الجمي

ثمين وخ�ج من المغارة بعق�وص مختلف....
تغيــرت نظــرة رجــال الق��ــة الذ�ــن يلم�ونــه دائمــًا، حــدث 
أمــر عجيــب، ازدادت خطوا�ــه ثبا�ــًا وشــموخًا وعــزة. لدرجــة 
أن الفتيــان يحاولــون تقليــده فــي مشــيته ولــم يســتطيعوا 
ــت  ــت... ذهب ــموخ ذهب ــزة والش ــذه الع ــكل ه ــه. ف اد�اك

مع عق�وص الذي اختفى لم �بقى له أ�ر.
توالــت الســنوات بعــد اختفــاء عقــ�وص وأخوتــه واختفــاء 
ــًا  ــر القصــص رعب ــت قصتهــم مــن أكث ــى، فكان أمــه الثكل
لتخويــف الص�يــان مــن الذهــاب الــى الجبــل وال أحــد �رفــع 
ــن  ــه م ــدث ب ــد يح ــا ق ــًا مم ــ�وص خوف ــم عق ــه باس صوت
أهــوال. حيــث لــم يعــرف أي أحــد غيــر قصتــه وكيــف 
ــة  ــال ق�اب ــك الح ــتمر ذل ــودة، اس ــال ع ــن) ب ــه (الج اختطف
�بتلــع أي  رضــوى مه�بــًا  جبــل  فــكان  الثالثيــن ســنه. 

شخص يقترب منه.
أهالــي  يخيــف  الــذي  اختفــى عقــ�وص ومــا  فلمــاذا 
ــع  ــي تبتل ــه ومــا قصــة رضــوى الت ــة مــن ذكــر قصت الق��

الصغار والكبار دون أن تشبع؟

التــي ســمعتها مــن  الجميلــة  المقــوالت  احــد   هنــاك 
�وميــن | أكبــر فائــدة مــن العلــوم الحديثــة علمتنــا مــدى 

جهلنا |
 وهذه هي الحقيقة الُمكمنة

 وقــد يجــب علــى اإلنســان ايًضــا عندمــا �بحــث يكــون لديــه 
االنفتــاح للــ�أي اآلخــر النــه أصبــح مؤمــن بــاّن مفاهيمــه 
ليســت ثابتــة قــد �تغيــر أو �تجــرد كلًيــا مــع ��ــادة اطالعــه 
الحقيقــة  يمتلــك  قــد ال  وأنــه  الحيــاة  تجاربــه فــي  أو 

الكاملة مقابل هذا العلم.
 " وما ُأؤتيُتم من العلم إال قليًال ".
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ــدر  ــُت بق ــي لس ــه انن ــة مبني ــي الفك�� ــت رحلت ــًة كان  بداي
ــم ؛ كان  ــن التعل ــر م ــاج الكثي ــل ؛ أحت ــع ب ــر واس ــم ك�ي عل

لدي شغف الق�اءة وطلب العلم وفهم األمور 
ــي  ــت بأن ــ�أت ظنن ــا ق ــم وم ــار بالعل  بعــد ســنة مــن اإلبح
ــة ظهــرت لــدي قناعــات فــي بعــض  لــدي معرفــة كافي

األمور جًدا شديدة ؛ اعتبرتها ثوابت يجب أن ال �تغير 
يــدور فــي  لــكل ســؤال   إلّنــي أصبحــُت أملــك جواًبــا 

ذهني !  
 بعــد مــ�ور فتــرة قصيــرة فوجئــْت اّن الكثيــر مــن الثوابــت 
الّتــي افترضــت بأنهــا يجــب أن اال �تغيــر شــبه انهــارت مــع 
ــرة والتجــارب العمليــة التــي مــ�رت  ــد والخب اإلطــالع ال�ائ

بها نعم انهارت ..
  تسببت لي تشويش فكري والسبب في ذلك ؛

 اعتقــاد اإلنســان اّن هــذا الشــيء ١٠٠٪ صحيــح بعــد فتــرة 
سيكتشف اّن اعتقاده خاطئ ؛

 قــد يســبب نــوع مــن األزمــات الفك��ــة ولّكــن مقابــل هــذا 
ــد اال وهــو قــد يجعــل  ــب جي ــم �وجــد جان ــب المظل الجان

اإلنسان يتواضع ويعترف بجهله
 المقولــة تقــول : |ُكلمــا ازداد اإلنســان علًمــا المفتــرض 
ــا بجهلــه وليــس بعلمــه ..  ببســاطه ُكلمــا  منــه �ــزداد يقيًن
تعّلــم اكثــر سيكتشــف أشــياء كثيــرة لــم يعرفهــا بعــد وقــد 

كانت �ؤيته لألمور ضيقه بل محدوده ايًضا .

التــي ســمعتها مــن  الجميلــة  المقــوالت  احــد   هنــاك 
�وميــن | أكبــر فائــدة مــن العلــوم الحديثــة علمتنــا مــدى 

جهلنا |
 وهذه هي الحقيقة الُمكمنة

 وقــد يجــب علــى اإلنســان ايًضــا عندمــا �بحــث يكــون لديــه 
االنفتــاح للــ�أي اآلخــر النــه أصبــح مؤمــن بــاّن مفاهيمــه 
ليســت ثابتــة قــد �تغيــر أو �تجــرد كلًيــا مــع ��ــادة اطالعــه 
الحقيقــة  يمتلــك  قــد ال  وأنــه  الحيــاة  تجاربــه فــي  أو 

الكاملة مقابل هذا العلم.
 " وما ُأؤتيُتم من العلم إال قليًال ".

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 
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Zoser

فــي حقيقــة األمــر هــذه الكلمــة ( الع�لــة ) لطالمــا كانــت 
مــن أحــب الكلمــات إلــى قلبــي إن لــم تكــن األحــب 
ــن  ــا م ــض نوع ــ�اه البع ــد ي ــذي ق ــن ال ــذا ال�وتي ــم ه �ينه
المضايقــة أو ســجنا للح��ــة أعيشــه منــذ ٢٠١٤ حتــى 
�ومنــا هــذا لــم يفــرض علــي مــن أحــد بــل كنــت ا�خذتــه 
فــي قــ�ارة نفســي حتــى أطفــئ تلــك النــار التــي تشــتعل 
فــي صــدري تلــك التســاؤالت التــي تلتهــم خاليــا مخــي ( 
ــن ) لقــد نهمــت  ــى أ� ــا ) ( و إل ــف وجدن مــن نحــن ) ( كي
ــى وجــدت  ــب واألبحــاث حت بقــدر مــا أســتطيع مــن الكت
و  القــدر  ســخ��ة  مــن   ،٢٠١٧ فــي  ظالتــي 
مه�لــة الحيــاة وجــدت أننــي أنــا مــن يمتلــك اإلجابــة 
وليســت تلــك الكتــب أيقنــت ذلــك بعدمــا أعــدت تشــكيل 
لــكل  أن  أدركــت  لكنــي  بالكامــل  أفــكاري  و  عقلــي 
شــخص مــالذه و إجابتــه التــي �بحــث عنهــا ال توجــد 
أجوبــة واضحــة أمــام مــرئ العيــن بــل قــدر لنــا أن نبحــث 
ســاعين علــى وجوهنــا فــي إيجادهــا، الع�لــة ليســت 
تحلــق  �ينمــا   ( الجســد   ) المــادة  يحجــز  قفــص  ســوى 
العقــول إلــى أبعــد مــن ذلــك بكثيــر، العقــول تصــدح 
التــ�ال  �ينمــا  الح��ــة  ســموات  أعلــى  فــي  وتســكن 
األجســاد مكبلــة فــي حجــ�ات ضيقــة �يــن أعــداد هائلــة 
كوفيــد  ع�لــة  فتــرة  �نتهــي  ســوف  القطيــع،  مــن 
١٩ فــي عــدة أســا�يع أو أشــهر ليخــ�ج األغل�يــة العظمــى 

ــة  ــداد صامت ــك أع ــد أن هنال ــي متأك ــوا�ع لكنن ــي الش ف
سوف تمتد ع�لتها وتطول.

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 
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فــي حقيقــة األمــر هــذه الكلمــة ( الع�لــة ) لطالمــا كانــت 
مــن أحــب الكلمــات إلــى قلبــي إن لــم تكــن األحــب 
ــن  ــا م ــض نوع ــ�اه البع ــد ي ــذي ق ــن ال ــذا ال�وتي ــم ه �ينه
المضايقــة أو ســجنا للح��ــة أعيشــه منــذ ٢٠١٤ حتــى 
�ومنــا هــذا لــم يفــرض علــي مــن أحــد بــل كنــت ا�خذتــه 
فــي قــ�ارة نفســي حتــى أطفــئ تلــك النــار التــي تشــتعل 
فــي صــدري تلــك التســاؤالت التــي تلتهــم خاليــا مخــي ( 
ــن ) لقــد نهمــت  ــى أ� ــا ) ( و إل ــف وجدن مــن نحــن ) ( كي
ــى وجــدت  ــب واألبحــاث حت بقــدر مــا أســتطيع مــن الكت
و  القــدر  ســخ��ة  مــن   ،٢٠١٧ فــي  ظالتــي 
مه�لــة الحيــاة وجــدت أننــي أنــا مــن يمتلــك اإلجابــة 
وليســت تلــك الكتــب أيقنــت ذلــك بعدمــا أعــدت تشــكيل 
لــكل  أن  أدركــت  لكنــي  بالكامــل  أفــكاري  و  عقلــي 
شــخص مــالذه و إجابتــه التــي �بحــث عنهــا ال توجــد 
أجوبــة واضحــة أمــام مــرئ العيــن بــل قــدر لنــا أن نبحــث 
ســاعين علــى وجوهنــا فــي إيجادهــا، الع�لــة ليســت 
تحلــق  �ينمــا   ( الجســد   ) المــادة  يحجــز  قفــص  ســوى 
العقــول إلــى أبعــد مــن ذلــك بكثيــر، العقــول تصــدح 
التــ�ال  �ينمــا  الح��ــة  ســموات  أعلــى  فــي  وتســكن 
األجســاد مكبلــة فــي حجــ�ات ضيقــة �يــن أعــداد هائلــة 
كوفيــد  ع�لــة  فتــرة  �نتهــي  ســوف  القطيــع،  مــن 
١٩ فــي عــدة أســا�يع أو أشــهر ليخــ�ج األغل�يــة العظمــى 

ــة  ــداد صامت ــك أع ــد أن هنال ــي متأك ــوا�ع لكنن ــي الش ف
سوف تمتد ع�لتها وتطول.

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 
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ــ#تحديات  الع�لة

أ�ير السلطان

ُأواعــد  ،بــال موعــد  ،أحتســي قهوتــي  بع�لــي  تحــ�رت 
كتابــي حينمــا ُأ��ــد ،وتأخذنــي رســمتي إلــى الغيــوم 

اإلسفنجية الوردية اللون ألغفو عليها .
ــا  ــا أن ــب ،وه ــة والح ــل الرغب ــخ كان بكام ــي للمطب دخول
ــا  ــي رحلتن ــى أن �نته ــغف إل ــون بش ــة الليم ــع كعك أصن
مــع حبــات التــوت المتســاقط والليمــون المكرمــل علــى 

أط�اف الكعكة. 
اووه صحيــح لــدي محاضــرة فــي صبــاح الغــد ،صبــاح الغــد 
وعلــى أصــوات زقزقــة العصافيــر وت�انيــم عالقــة فــي 
الفصــل  تجربــة  هــي  ،وهــا  بالتحضيــر  بدأنــا  ذهنــي 
بالالفصــل وطالبــات يكتبــون تســمعون؟ للتهــرب مــن 
ســؤال األســتاذة الفجائــي علــى غفلــة  ينتهــي الالفصــل 
،وأمــي �نادينــي قائلــة :هيــا تعالــي انظــري مــاذا أعــددت 
لكــم ،فأركــض مســرعة بلهفــة وأنغــام معدتــي كالقيثــارة 
،الحمــد هلل أســتطعم اللــذة ،حــي علــى الصــالة ،حــي 
علــى الفــالح ،وهــا هــو أبــي أمامنــا  يصلــي بنــا ،الســالم 

عليكم ورحمة اهلل ،السالم عليكم ورحمة اهلل .
فــي غرفــة المعيشــة ضحــكات ومــ�ح ،وقنــاة األخبــار 
،ضيــف الشــرف وهنــاك ،ضيــف مميــز أعددتــه بــكل مــا لــذ 
وطــاب ،وبحضــور الصحــون واألشــواك ،فمــن يثنــي علــى 

صنعي ؟ومن يعطي المالحظات ؟ذو�ق العائلة .
حضــرت األلعــاب الورقيــة ،والذهنيــة والفنيــة ،لتجعــل 

�نافســنا أكثــر متعــة ،تــارة أخســر ،وتــارة أربــح ،هــذه هــي 
الحياة ،

فالحمد هلل نحن في زحام من النعم .
ــل  ــت ،وح ــلل الصم ــي ،وتس ــي عقل ــكار ف ــت األف ت�اقص
ــًا  ــعر حق ــرة أش ــاي ،أول م ــت عين ــا دمع ــدوء ،وعنده اله
بمــا يدعــى بالســعادة ،ال ُأبالــغ ،ألنهــا فعــًال أول مــرة 

يكون الع�ل ح��ة، أدركت ،تعلمت ،وعلمتني الحياة.

"ع�ل للح��ة"

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 
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ــ#تحديات  الع�لة

ُأواعــد  ،بــال موعــد  ،أحتســي قهوتــي  بع�لــي  تحــ�رت 
كتابــي حينمــا ُأ��ــد ،وتأخذنــي رســمتي إلــى الغيــوم 

اإلسفنجية الوردية اللون ألغفو عليها .
ــا  ــا أن ــب ،وه ــة والح ــل الرغب ــخ كان بكام ــي للمطب دخول
ــا  ــي رحلتن ــى أن �نته ــغف إل ــون بش ــة الليم ــع كعك أصن
مــع حبــات التــوت المتســاقط والليمــون المكرمــل علــى 

أط�اف الكعكة. 
اووه صحيــح لــدي محاضــرة فــي صبــاح الغــد ،صبــاح الغــد 
وعلــى أصــوات زقزقــة العصافيــر وت�انيــم عالقــة فــي 
الفصــل  تجربــة  هــي  ،وهــا  بالتحضيــر  بدأنــا  ذهنــي 
بالالفصــل وطالبــات يكتبــون تســمعون؟ للتهــرب مــن 
ســؤال األســتاذة الفجائــي علــى غفلــة  ينتهــي الالفصــل 
،وأمــي �نادينــي قائلــة :هيــا تعالــي انظــري مــاذا أعــددت 
لكــم ،فأركــض مســرعة بلهفــة وأنغــام معدتــي كالقيثــارة 
،الحمــد هلل أســتطعم اللــذة ،حــي علــى الصــالة ،حــي 
علــى الفــالح ،وهــا هــو أبــي أمامنــا  يصلــي بنــا ،الســالم 

عليكم ورحمة اهلل ،السالم عليكم ورحمة اهلل .
فــي غرفــة المعيشــة ضحــكات ومــ�ح ،وقنــاة األخبــار 
،ضيــف الشــرف وهنــاك ،ضيــف مميــز أعددتــه بــكل مــا لــذ 
وطــاب ،وبحضــور الصحــون واألشــواك ،فمــن يثنــي علــى 

صنعي ؟ومن يعطي المالحظات ؟ذو�ق العائلة .
حضــرت األلعــاب الورقيــة ،والذهنيــة والفنيــة ،لتجعــل 

�نافســنا أكثــر متعــة ،تــارة أخســر ،وتــارة أربــح ،هــذه هــي 
الحياة ،

فالحمد هلل نحن في زحام من النعم .
ــل  ــت ،وح ــلل الصم ــي ،وتس ــي عقل ــكار ف ــت األف ت�اقص
ــًا  ــعر حق ــرة أش ــاي ،أول م ــت عين ــا دمع ــدوء ،وعنده اله
بمــا يدعــى بالســعادة ،ال ُأبالــغ ،ألنهــا فعــًال أول مــرة 

يكون الع�ل ح��ة، أدركت ،تعلمت ،وعلمتني الحياة.

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 
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ــ#تحديات  الع�لة

أ�ير علي

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 
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ــ#تحديات  الع�لة

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 
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ــ#تحديات  الع�لة

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 

أمجاد المطيري

ع�لتنا ايقظتنا 
ــا  بالرغــم مــن بشــاعة هــذا المــرض وســرعة  نعــم ايقظتن
ا�تشــاره وانع�النــا عــن العالــم الخارجــي والحجــر بمنا�لنــا و 
ارتفــاع عــداد الوفيــات بالعالــم وكثــرة المصا�يــن وتعطــل  
ايقــظ فينــا نعــم  المــرض  العالــم اال أن هــذا  اقتصــاد 
افتقدناهــا كثيــ�آ منهــا اجتمــاع األهــل اصبحنــا  نــرى 
اخواننــا واخوا�نــا بعــد مافرقتنــا ملهيــات العصــر مــن 
الجماعيــة  إللعابنــا   ُعدنــا  ود�اســه  واعمــال  اجهــزه 
التــي  النعــم  استشــعرنا  والبلــوت  كالكيــرم  القديمــه 
تعودنــا عليهــا وبتنــآ نعتقدهــا �وتيــن وهــي حيــاه عظيمــه 
ــكر هلل  ــعارها والش ــا استش ــدر بن ــن كان األج ــت �وتي ليس
عليهــا  ســتعود الحيــاه افضــل مــن قبــل علمنــا الد�ــن  
التفــاؤل ســتمضي  هــذه االيــام وتعــود الحيــاه وننشــغل  
بااعمالنــا و�تباعــد قليــآل وســنحن لهــذه الع�لــه كحنينــا 
للماضــي وختامــآ اســأل اهلل الشــفاء لــكل مــن اصيــب 
ــات  ــن م ــه لم ــع والرحم ــم اجم ــي العال ــرض ف ــذا الم به

والسالمه لمن بقي
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ــ#تحديات  الع�لة

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 

أمل الخماس

مــا نعيشــه اليــوم مــا كان ليتوقعــه أكبــر المتشــائمين 
ــال، نحــن نعيــش مرحلــة الترقــب، ننتظــر  ــاع الخي وأبــ�ع صن

أي شيء وكل شيء. 
   ننتظــر أن تعــود الحيــاة كمــا عهدناهــا فحســب، أن تعــود 
كمــا كانــت؛ فنجــان قهــوة وقطعــة حلــوى، جلســة 
ــوات  ــا، خط ــى م ــي مقه ــرة ف ــة وثي ــى أ��ك ــة عل م��ح
اجتمــاع  بالبشــر،  مكتــظ  تجــاري  فــي مجمــع  ســ��عة 
أنــا  واألحاديــث،  والصــ�اخ  بالضحــك  ملــيء  عائلــي 
وســيارتي أقودهــا بــال توقــف، وال أضجــر مــن الزحــام أو 

صوت الم�امير.
   للحظــة نعــود لحقيقــة األزمــة، وأنــك ما�لــت فــي حالــة 
الحجــر، هــا أنــت ذا ت�اقــب أعــداد المصا�يــن و�تأكــد مــن 
ــه  ــ�ا و تفعل ــه كثي ــن �تقن ــك، �وتي ــي مدينت ــي ف ــك الت تل

دائما.
ــذي  ــور ال ــك الن ــر ذل ــم ن ــداث ل ــك األح ــع كل تل ــا م    ربم
يشــع وســط الظــالم الــذي نعيشــه اآلن، فنحــن لــم نكــن 
األزمــة  نظــر وطننــا، هــذه  نعــي مــدى قيمتنــا فــي 
أظهــرت تلــك الجوانــب اإليجا�يــة، أجملهــا أن قيمتــك 
لهــذا الوطــن ثمينــة، فهــو وطــن �اق يعطيــك األمــان 
والحــب بقــدر مســاحته وي��ــد، وطــن بقــدر الخــوف الــذي 

يجتاح العالم يطمئنك، وطن أ�اه يشبه أمي كثي�ا.
هــي رحلــت قبــل عــام تق��بــا، و كان هنــاك حــوار معهــا 

�تحــدث وشــيء فــي قلبــي  أ�ــر فــي كثيــ�ا، كانــت 
�رتجــف، كيــف يمكــن للتســامح والرقــي أن يتجســد بهــا 
هكــذا؟! كيــف �نســى اإلســاءة و تمنــح المســيء �وعــة 

العطاء؟!
وطنــي لــم يكــن ك��مــا معطــاء ألبنائــه فحســب، بــل 
ــل  ــو مث ــة، ه ــى القم ــع عل ــم ليترب ــانيته العال ــت إنس فاق

أمي عامل �ائ��ه كما يعامل أبناءه.
   هــي أزمــة ســتمضي و�بقــى وطنــي صاحــب أ�وع 
مثــال فــي اإلنســانية، تلــك التــي فقدهــا العالــم وظللنــا 
نحــن متمســكين بهــا، إنســانية تجعــل منــك شــخصا قبــل أن 
الدعــاء  ويظــل  �وعتــه،  ُيــدرك  يقــدره،  وطنــه  يعشــق 

بحفظه ديدنه.

"وطني يشبه أمي"
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ــ#تحديات  الع�لة

الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 

مــا نعيشــه اليــوم مــا كان ليتوقعــه أكبــر المتشــائمين 
ــال، نحــن نعيــش مرحلــة الترقــب، ننتظــر  ــاع الخي وأبــ�ع صن

أي شيء وكل شيء. 
   ننتظــر أن تعــود الحيــاة كمــا عهدناهــا فحســب، أن تعــود 
كمــا كانــت؛ فنجــان قهــوة وقطعــة حلــوى، جلســة 
ــوات  ــا، خط ــى م ــي مقه ــرة ف ــة وثي ــى أ��ك ــة عل م��ح
اجتمــاع  بالبشــر،  مكتــظ  تجــاري  فــي مجمــع  ســ��عة 
أنــا  واألحاديــث،  والصــ�اخ  بالضحــك  ملــيء  عائلــي 
وســيارتي أقودهــا بــال توقــف، وال أضجــر مــن الزحــام أو 

صوت الم�امير.
   للحظــة نعــود لحقيقــة األزمــة، وأنــك ما�لــت فــي حالــة 
الحجــر، هــا أنــت ذا ت�اقــب أعــداد المصا�يــن و�تأكــد مــن 
ــه  ــ�ا و تفعل ــه كثي ــن �تقن ــك، �وتي ــي مدينت ــي ف ــك الت تل

دائما.
ــذي  ــور ال ــك الن ــر ذل ــم ن ــداث ل ــك األح ــع كل تل ــا م    ربم
يشــع وســط الظــالم الــذي نعيشــه اآلن، فنحــن لــم نكــن 
األزمــة  نظــر وطننــا، هــذه  نعــي مــدى قيمتنــا فــي 
أظهــرت تلــك الجوانــب اإليجا�يــة، أجملهــا أن قيمتــك 
لهــذا الوطــن ثمينــة، فهــو وطــن �اق يعطيــك األمــان 
والحــب بقــدر مســاحته وي��ــد، وطــن بقــدر الخــوف الــذي 

يجتاح العالم يطمئنك، وطن أ�اه يشبه أمي كثي�ا.
هــي رحلــت قبــل عــام تق��بــا، و كان هنــاك حــوار معهــا 

�تحــدث وشــيء فــي قلبــي  أ�ــر فــي كثيــ�ا، كانــت 
�رتجــف، كيــف يمكــن للتســامح والرقــي أن يتجســد بهــا 
هكــذا؟! كيــف �نســى اإلســاءة و تمنــح المســيء �وعــة 

العطاء؟!
وطنــي لــم يكــن ك��مــا معطــاء ألبنائــه فحســب، بــل 
ــل  ــو مث ــة، ه ــى القم ــع عل ــم ليترب ــانيته العال ــت إنس فاق

أمي عامل �ائ��ه كما يعامل أبناءه.
   هــي أزمــة ســتمضي و�بقــى وطنــي صاحــب أ�وع 
مثــال فــي اإلنســانية، تلــك التــي فقدهــا العالــم وظللنــا 
نحــن متمســكين بهــا، إنســانية تجعــل منــك شــخصا قبــل أن 
الدعــاء  ويظــل  �وعتــه،  ُيــدرك  يقــدره،  وطنــه  يعشــق 

بحفظه ديدنه.
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الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 

أمل الحربي

ي��ــد ان  ، الجميــع وألول مــره  ادرك صعوبــة الشــعور  
يمــ�ق شــعور الع�لــة وينقــض علــى العالــم الخارجــي 
بش�اســة، كاســد جائــع مفتــرس ُمنــع عنــه الطعــام ألجــل 

غير مسمى !
اغمــض عينــك وتخيــل ! مــن بــالد الســند وبــالد الهنــد إلــى 
ــة بنــي  ــه مخيل القــارة العجــوز مــ�وً�ا بــكل مــا قــد أدركت
ــ��ة ، ال  ــد البش ــل وح ــر جل ــره أم ــ�ر . ألول م ــد تض ادم ، ق
ــع اخــوه مــن  ــة ،الجمي ــون وال عــ�ق وال افضلي د�ــن وال ل

رحم البالء ، عفوا قصدت الوباء ! 
ومــع هــذا  ! أحســدك بشــدة علــى ع�لتــك ، نعــم يــا 

صديقي ، أ��دها بشدة !
شــعرت  كلمــا  ذهنيــة  عــادة  ممارســة  علــى  اعتــدت 

بصعوبة االيام ، اقفل عيني وأ�خيل  !
أ�خيل شعوري في تلك اللحظات :

- عند اخر م��ض يغادر ا�وقة الع�ل !
ــ�ق  ــذي يخت ــع وال ــود" البش ــك "الك ــداء بذل ــر ن ــد اخ - عن

مسامعي كل �وم عش�ات الم�ات ،
بالحمــد هلل رب  المنتهــي  الملكــي  الخطــاب  - لحظــة 

العالمين وقد فرجت !
ــة ،  ــى (دودة) مختلف ــالق عل ــة اإلغ ــرنقة محكم ــل ش مث

تخنقها بقسوة فتخ�ج منها ف�اشة بديعة المظهر ! 
ــي  ــ�ات تفــ�ق �ين ــات الكيلومت ــي ، مئ ــام تخنقن ــا األي  هي

ــت  ــذا ُأقفل ــوج" - هك ــا الم ــال �ينهم ــي -"وح ــن احبت و�ي
الحــدود �يننــا وأصبحــت بعيــدة جــدا عنهــا ،لوقــت غيــر 
�يــن  ان تكــون ع�لتــي  �يــدي  لــو كان  آواه   ، معلــوم 
ــوف  ــت س ــى َاي وق ــم ال ــت اعل ــو كن ــا ! آواه ل أحضانه
ــل الســفر ان  ــو ادركــت عندمــا ودعتهــا قب ا�تظــر ! آواه ل

هذا الوباء يتربص وحضا�تها بشدة آلخر مره ! 
اعتــدت علــى تكــ�ار المشــهد بذهنــي - وإذ �يعقــوب �رتــد 
اليــه بصــره بــرداء القــي عليــه يحمــل معــه البشــرى - 
�وســف هاهنــا ، ا�تظــارك لــم يخــب ، دعائــك قــد اســتجابه 

اهلل !
ــم  ــى رح ــض إل ــض وارك ــي األ�ي ــع معطف ــى ان اخل أ�من
إلــى حضــن أمــي  إلــى حيــث ا�تمــي   ، أمــي ! نعــم 
ــون  ــاء ، تخرج ــم باللق ــذا احل ــي ، هك ــون ع�لت ــاك تك وهن
مــن ع�لتكــم الــى العالــم واعــود بعــد ان ا�رجــل مــن 
ــي، بعــد ان اســمح لضعفــي ان يظهــر ودموعــي  معركت
ــذة  ــي ، ألدرك ل ــى حضــن والدت ــة ال ــي ، مقبل ــان تغمرن ب
الع�لــة ، و أســتفيق مــن الحلــم �يــن ذ�اعيهــا واحمــد اهلل 

انه مجرد حلم مزعج !
ا�تهى.
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الصمت القا�ل
ــى كل شــى يحــدث ألستشــف  ــال .. ألنظــر  ال صمــت قلي

ما انا عليه 
كنــت منطــوي علــي نفســي فــي ســ��ري (ســ��ري 

ملجأي من كل ح�ن ) 
الدنيــا مظلمــه وهــدوء تــام يعــم فــي اإلرجــاء اســمع 
ــى  ــداث ش ــا يح ــي صوته ــدأ ل ــاعه ب ــت الس ــط تكتك فق

داخلي وبدأ مع كل تكه يترتب شى بداخلي 
كان كل شــى مت�اكــم ال يمكــن ترت�بــه هــل تصــدق مــن 

صوت صغير بدأ �رتبني 
ــي  ــول نفس ــاف ح ــدأت بااللتف ــه ب ــماعي ل ــي اول س ف

ارمم حزني بحتضاني لي 
كان شى اشبه ب�وح تحتضن جسدها 

لم يجدوئ بشى بال كان صوت مزعج 
ضغطت ��يدي عل �اسي محاول إسكات مابداخلة 

مــن فوضــئ فبــدأ لــي صــوت يتكــ�ر ســيطر علــى افــكارك 
تســتطيع فعــل ذلــك وبــدأ صــوت اخــر اشــبه بصــوت 

موحش يقول ال تستطيع 
�يــن  �اســي  احنيــت  بشــده  ضغطــت  ما�ينهــم  تهــت 

قدمي اصبحت يائس وال استطيع البوح بشئ
ليال وظالم مخيف �رعبني كثير 

حاولت اسكات كل شئ لكني لم أستطيع 

مؤقتــه  إغمــاء  بحالــة  ادخــل  انــي  لــو  بوســعي  كان 
ليختفي كل ذاك 

الصمــت قا�ــل جــدًا الصمــت يدمــر كل شــى يصنــع منــك 
شخص يأس وهش وضعيف .. 

ي��ــد ان  ، الجميــع وألول مــره  ادرك صعوبــة الشــعور  
يمــ�ق شــعور الع�لــة وينقــض علــى العالــم الخارجــي 
بش�اســة، كاســد جائــع مفتــرس ُمنــع عنــه الطعــام ألجــل 

غير مسمى !
اغمــض عينــك وتخيــل ! مــن بــالد الســند وبــالد الهنــد إلــى 
ــة بنــي  ــه مخيل القــارة العجــوز مــ�وً�ا بــكل مــا قــد أدركت
ــ��ة ، ال  ــد البش ــل وح ــر جل ــره أم ــ�ر . ألول م ــد تض ادم ، ق
ــع اخــوه مــن  ــة ،الجمي ــون وال عــ�ق وال افضلي د�ــن وال ل

رحم البالء ، عفوا قصدت الوباء ! 
ومــع هــذا  ! أحســدك بشــدة علــى ع�لتــك ، نعــم يــا 

صديقي ، أ��دها بشدة !
شــعرت  كلمــا  ذهنيــة  عــادة  ممارســة  علــى  اعتــدت 

بصعوبة االيام ، اقفل عيني وأ�خيل  !
أ�خيل شعوري في تلك اللحظات :

- عند اخر م��ض يغادر ا�وقة الع�ل !
ــ�ق  ــذي يخت ــع وال ــود" البش ــك "الك ــداء بذل ــر ن ــد اخ - عن

مسامعي كل �وم عش�ات الم�ات ،
بالحمــد هلل رب  المنتهــي  الملكــي  الخطــاب  - لحظــة 

العالمين وقد فرجت !
ــة ،  ــى (دودة) مختلف ــالق عل ــة اإلغ ــرنقة محكم ــل ش مث

تخنقها بقسوة فتخ�ج منها ف�اشة بديعة المظهر ! 
ــي  ــ�ات تفــ�ق �ين ــات الكيلومت ــي ، مئ ــام تخنقن ــا األي  هي

ــت  ــذا ُأقفل ــوج" - هك ــا الم ــال �ينهم ــي -"وح ــن احبت و�ي
الحــدود �يننــا وأصبحــت بعيــدة جــدا عنهــا ،لوقــت غيــر 
�يــن  ان تكــون ع�لتــي  �يــدي  لــو كان  آواه   ، معلــوم 
ــوف  ــت س ــى َاي وق ــم ال ــت اعل ــو كن ــا ! آواه ل أحضانه
ــل الســفر ان  ــو ادركــت عندمــا ودعتهــا قب ا�تظــر ! آواه ل

هذا الوباء يتربص وحضا�تها بشدة آلخر مره ! 
اعتــدت علــى تكــ�ار المشــهد بذهنــي - وإذ �يعقــوب �رتــد 
اليــه بصــره بــرداء القــي عليــه يحمــل معــه البشــرى - 
�وســف هاهنــا ، ا�تظــارك لــم يخــب ، دعائــك قــد اســتجابه 

اهلل !
ــم  ــى رح ــض إل ــض وارك ــي األ�ي ــع معطف ــى ان اخل أ�من
إلــى حضــن أمــي  إلــى حيــث ا�تمــي   ، أمــي ! نعــم 
ــون  ــاء ، تخرج ــم باللق ــذا احل ــي ، هك ــون ع�لت ــاك تك وهن
مــن ع�لتكــم الــى العالــم واعــود بعــد ان ا�رجــل مــن 
ــي، بعــد ان اســمح لضعفــي ان يظهــر ودموعــي  معركت
ــذة  ــي ، ألدرك ل ــى حضــن والدت ــة ال ــي ، مقبل ــان تغمرن ب
الع�لــة ، و أســتفيق مــن الحلــم �يــن ذ�اعيهــا واحمــد اهلل 

انه مجرد حلم مزعج !
ا�تهى.
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ابتسام المطيري

حينها كتبت له تقول 
ياسيدي التلبس رداء الفضيلة 

فكل منا قصص و�واية والقليل من المغام�ات
الذ�ــن  للغربــاء  وشــيئا  لالصدقــاء  منهــا  شــيئا  نحكــي 
النرجــوا مقابلتهــم مــرة أخــرى .. وشــيئا كثيــر نحتفــظ بــه 

في صدورنا 
ك جبال مسمومه ...

تلك هي األخطر واالوجع ..

تلك التي تحيا بنا وتهلكنا ...
�نهش بنا ك ورم خ�يث ... يتكا�ر ليحتل ا�واحنا

ويتركنــا اجســاد بــال �وح بــال احســاس �تبــادل الضحــك 
الذي اليتعدى حناجرنا ويجهل ماهية قلوبنا 

ــت  ــي ما� ــات الت ــك االمني ــة وتل ــات المت�اكم ــك الخ�ب تل
قبل ان نحدد ماهيتها 

تلــك النظــ�ات المكســورة .. وتلــك الدمــوع التــي جفــت 
قبل خ�وجها 

مــن  النعــرف  بشــر  منــا  يجعلــك  ياســيدي  ذلــك  كل 
ــا فــي عقيــدة  الفضيلــه اال اســمها ومايشــاع عنهــا .. كلن
الحــب كفــار .. لــكل منــا خ�با�ــه ولــكل منــا ونا�ــه ولــكل 
ــت وجعــي فــي  ــت مــن كن ــا قصــة يحيهــا بوجــع وان من
الزحــام .. عفــوًا ياعفــن ســكن صــدري ســنين عجــاف .. ال 
اســتطيع ان احيــا بــك ع�لتــي ... لــن ارســل لــك رســائل 

الــوداع .. التــي لطالمــا طويتهــا لحظــة لحظــة لقائنــا 
فكأنمــا اقــع مــن جديــد فــي محيطــك .. واغــ�ق بــك 
...بــكل تفاصيــل ... فّيــك .. فــي لحظــة حضنــك الــذي 
ــب  ــن ارك ــرة ل ــذه الم ــط ه ــوتك .. فق ــر قس ــا أنك لطالم
ــي  ــق لنفس ــاق الخل ــد العش ــى بل ــك ال ــة من ــره هارب طائ
فرصــة االشــتياق كلمــا اضــاء ايڤــل .. ولــن اهــرب للصحــ�اء 
الوقــد نــارك التــي تحرقنــي كلمــا �أيتــك �تدثــر بمعطفــي 
الــذي تحتفــظ بــه رغــم وداعنــا مــ�ار وتكــ�ار .. فقــط هــذه 
المــره ... لــم اصــ�خ ولــن اصــ�خ فــي وجهــك انــك الشــئ 
ــن  ــط ل ــره فق ــذه الم ــي .. ه ــه �وح ــا ب ــذي تحي ــت الل وان
احــذف رقمــك لــن الغيــك مــن كل حســابا�ي هــذه المــرة 

فقط سأعت�لك .. 
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حينها كتبت له تقول 
ياسيدي التلبس رداء الفضيلة 

فكل منا قصص و�واية والقليل من المغام�ات
الذ�ــن  للغربــاء  وشــيئا  لالصدقــاء  منهــا  شــيئا  نحكــي 
النرجــوا مقابلتهــم مــرة أخــرى .. وشــيئا كثيــر نحتفــظ بــه 

في صدورنا 
ك جبال مسمومه ...

تلك هي األخطر واالوجع ..

تلك التي تحيا بنا وتهلكنا ...
�نهش بنا ك ورم خ�يث ... يتكا�ر ليحتل ا�واحنا

ويتركنــا اجســاد بــال �وح بــال احســاس �تبــادل الضحــك 
الذي اليتعدى حناجرنا ويجهل ماهية قلوبنا 

ــت  ــي ما� ــات الت ــك االمني ــة وتل ــات المت�اكم ــك الخ�ب تل
قبل ان نحدد ماهيتها 

تلــك النظــ�ات المكســورة .. وتلــك الدمــوع التــي جفــت 
قبل خ�وجها 

مــن  النعــرف  بشــر  منــا  يجعلــك  ياســيدي  ذلــك  كل 
ــا فــي عقيــدة  الفضيلــه اال اســمها ومايشــاع عنهــا .. كلن
الحــب كفــار .. لــكل منــا خ�با�ــه ولــكل منــا ونا�ــه ولــكل 
ــت وجعــي فــي  ــت مــن كن ــا قصــة يحيهــا بوجــع وان من
الزحــام .. عفــوًا ياعفــن ســكن صــدري ســنين عجــاف .. ال 
اســتطيع ان احيــا بــك ع�لتــي ... لــن ارســل لــك رســائل 

الــوداع .. التــي لطالمــا طويتهــا لحظــة لحظــة لقائنــا 
فكأنمــا اقــع مــن جديــد فــي محيطــك .. واغــ�ق بــك 
...بــكل تفاصيــل ... فّيــك .. فــي لحظــة حضنــك الــذي 
ــب  ــن ارك ــرة ل ــذه الم ــط ه ــوتك .. فق ــر قس ــا أنك لطالم
ــي  ــق لنفس ــاق الخل ــد العش ــى بل ــك ال ــة من ــره هارب طائ
فرصــة االشــتياق كلمــا اضــاء ايڤــل .. ولــن اهــرب للصحــ�اء 
الوقــد نــارك التــي تحرقنــي كلمــا �أيتــك �تدثــر بمعطفــي 
الــذي تحتفــظ بــه رغــم وداعنــا مــ�ار وتكــ�ار .. فقــط هــذه 
المــره ... لــم اصــ�خ ولــن اصــ�خ فــي وجهــك انــك الشــئ 
ــن  ــط ل ــره فق ــذه الم ــي .. ه ــه �وح ــا ب ــذي تحي ــت الل وان
احــذف رقمــك لــن الغيــك مــن كل حســابا�ي هــذه المــرة 

فقط سأعت�لك .. 
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ابتسام الحربي

فــي �ومــًا مــا تلونــت االخبــار باالحمــر عاجــل كو�ونــا 
يقتــل كو�ونــا ينتشــر كو�ونــا يعــ�ل كو�ونــا يحظــر كو�ونــا 
يلغــي كل ماهــو ُتجمــع للبشــ��ه ليعلــن كو�ونــا عــ�ًال 
ــخ البشــ��ه جمــع  ــر فــي تا�� للعالــم ليفعــل الحــدث االكب
ــه  ــه الع�ل ــر الع�ل ــه بحــدث واحــد غنــي ام فقي ــم كل العال

ا�ها البشر 
ــف هــي  ــم االخ كي ــه ايضــًا ؟ تعل ــا مافعلت ــم يكو�ون ا�عل
اختــه تعلــم االب ابنــاءه واحتياجتهــم العاطفيــه وايقــن ان 

االحتياجات ليست للماده فقط
 " ســاكنه  الشــوا�ع  وجعلــت  المدينــه  ع�لــت  انــت 
ــه قاطنهــا  نعم"ولكنهــا تفيــض ســعاده لجمعــة كل عائل
الوالد�ــن وحولهــم  المدينــه ضحــكات  تمــالء   . ب�يتهــا 
ابنائهــم.. فتــاة تمالءهــا الســعاده الن ا�يهــا يقــ�ا لهــا 

قصة كان في ذاك الزمن
االم التــي ينبــض قلبهــا فرحــًا وهــي تــرى ابنائهــا يعــدون 
ــم  ــ�ق الســعادة ب اعينهــم . انــت ل الطعــام برفقتهــا و�ي
تكــن فايــ�وس يقتــل وحســب بــل انــت جمعــت مــا اشــغله 
الزمــن  ســيخلده  درســًا  لقنتنــا  كو�ونــا  شــك�ًا  الزمــن.. 
وســتحفره االقــالم فــي الُكتــب شــك�ًا كو�ونــا النــك لــم 
ــا ،  ــد لوطنن ــا ُحــب مــن جدي ــل انــت اعطيتن ُترهــق فقــط ب
لعائال�نــا  للكــوادر الصحيــه للكــوادر االمنيــه .. شــك�ًا 

كو�ونا
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الب�اء آل سليم

اليــوم الــذي اعيشــه اآلن هــو حصــاد  األمــس ..  ( تــم 
ــ�ام ..  الســيطرة علــى الفايــ�وس .. كل شــيٍء علــى مــا ي
هــذه   ( آمنــون  كلنــا   .. مجا��هــا  إلــى  تعــود  الميــاه 
هــذه   ... بهــا  وآمنــت  وتخيلتهــا  صنعتهــا  الكلمــات 
ــت مــن كلمــات  ــي مــن فــ�اغ .. انمــا أ� ــم تأ� الكلمــات ل
 .. الفايــ�وس  علــى  الســيطرة  نحــاول   ) اآلن  اســمعها 
ــا  ــ�ل .. كلن ــن .. يجــب البقــاء فــي المن ــر مطمئ الوضــع غي
مســؤول ) .... توقعــت أن الكلمــات هــذه مجــّرد ( �ن�يــه و 
تهو�ــل للموقــف ) حتــى أصابتنــي ( انفلونــ�ا بســيطة ) .. 
ت��ــد الحقيقــة ؟ .. كــدت افقــد عقلــي .. بحثــت فــي كل 
و�ارة  مــع  تواصلــت   ... األعــ�اض  عــن  رســمي  موقــع 
الصحــة .. حتــى اطمئننــت علــى نفســي أنهــا مجــرد ( 
انفلونــ�ا عابــرة ) هنــا عرفــت أن شــعور الخــوف هــو الــذي 
يســتحق أن يكــون الســائد .. و اإلحســاس بالمســؤولية 
يفتــرض أن يكــون ال�ائــد ... فـــ هــل ن��ــد أن يكــون    ( �ومنا 
المســتقبلي )  أزمــة تشــهد لهــا الشــعوب ... أبــًدا .. ال ن��ــد 
ذلــك .. إذن نحــن ال �لنــا فــي ( أمــس �ومنــا المســتقبلي ) 

... و ال �ال �يدنا الق�ار .. و . كلنا مسؤول 

"أبها ،حي المنهل"
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المستشارة ندى الضحيان

ــي  ــى قلب ــف عل ــت االلط ــل كان ــاف ب ــام عج ــن أي ــم تك ل
كنــت اســتعد قبــل األزمــة للســفر بحثــًا عــن العلــم ولكــن 
قــدر اهلل ورحمتــة لطفــت بــي لــم اكــن أ�وقــع �ومــا ان 
ــي فــي  ــة ســ�تقبل عمــل بحث ارقــى الجامعــات الب��طاني
مجالــي عــن بعــد فــي فتــرة قصيــرة هــذا ماابهرنــي وانــا 
فــي من�لــي و�يــن عائلتــي ايقنــت ان ال شــي فــي هــذه 
يحــدث  ان  الممكــن  مــن  شــي  كل  مســتحيًال  الحيــاة 
بلحظــة لــم تكــن �توقعهــا كانــت تحد�نــي امــي عــن 
عــدم رغبتهــا لســفري وكان قلبهــا يخبرهــا بوقــوع كارثــه 
لــم تكــن بالحســبان وكنــت أ�جاهــل احاسيســها وأخبرهــا 
اننــي ســأكمل بحوثــي وأ�قــدم فــي مجالــي واعلــم 
يعلــم  يارفــاق  أم  قلــب  علــي  خوفــك  مــدى  ياأمــي 
ودعوتهــا تســتجاب وتضلــل لــك الصعــاب علمــت بالكارثــة 
وت�اجعــت عــن ســفري وحزنــت لعــدم مواصلتــي بحوثــي 
اآلخيــره وادركــت ان الخيــره فيمــا اختارهــا اهلل ولكــن 
رغبــة  فينــي  و�رعــت  صــدري  ا�لجــت  دعــوة  ســمعت 
الوصــول مــره اخــرى مــن امــي حينهــا ادركــت ان الشــئ 
ــ�ح  ــه وش ــع الجامع ــل م ــى التواص ــت ال ــتحيًال وهرع مس
تقــدم  ومــدى  بهــا  نمــر  التــي  العالميــة  الظــ�وف 
تقديــم  واقتــ�اح  العلــم  مواصلــه  فــي  التكنولوجيــا 
بحوثــي عــن بعــد ولكــن الاخفيكــم اننــي وضعــت احتمــال 

ك�ير جدا يصل الى

 ٩٠٪ ان الجامعــه لــن توافــق علــى طلبــي وذهبــت الــى 
اســتيقظت  وعدمــه  حلــم  تحقيــق  ما�يــن  وانــا  النــوم 
ألصلــي صــاله الفجــر واذا بأمــي تقــول لــي ياأبنتــي 
ــم حقيقــه تســعد�ن  دعــوت اهلل أن يجعــل لــك هــذا الحل
ــول  بهــا فــي ظــل هــذة األزمــة دعــوت وعلــى اهلل القب
أصابنــي شــعور مــن ال�احــة والطمأنينــة وكان اهلل وقتهــا 
يقــول لــي اســتجبت و ق��بــا حلمــك �يــن يديــك اســتيقظت 
ــت  ــة ذهل ــه بالموافق ــن الجامع ــي م ــد إلكت�ون ــى ب�� عل
مــن هــول الموقــف ألول مــره فــي تا��ــخ هــذه الجامعــه 
ــبحانك  ــد س ــن بع ــة ع ــوث الخارجي ــل البح ــل و�تقب ان تقب
والرحمــة  البشــائر  �تجلــى  المصائــب  عمــق  مــن  ربــي 
ــس  ــم التد�� ــد وطاق ــن بع ــتها ع ــوث وناقش ــت البح قدم
ــتي  ــي ومناقش ــي أدائ ــن ف ــدًا مبهو�� ــه ج ــي الجامع ف
حقــًا الشــئ مســتحيل مادمــت �تحلــى باإلصــ�ار وتحظــى 
بدعــوات والديــك فأنــت بخيــر حتــى فــي اســواء الظــ�وف 
المســلمين  عــن  والــداء  البــالد  يكشــف  ان  اســأل اهلل 
ــرة فــي ع�لتــي مــع  احببــت ان اشــارككم قصتــي القصي
ــم  ــم رغ ــوغ الحل ــى بل ــي ومناقشــا�ي وإصــ�اري عل بحوث

مانعيشة من ظ�وف عالمية صعبة .
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ــي  ــى قلب ــف عل ــت االلط ــل كان ــاف ب ــام عج ــن أي ــم تك ل
كنــت اســتعد قبــل األزمــة للســفر بحثــًا عــن العلــم ولكــن 
قــدر اهلل ورحمتــة لطفــت بــي لــم اكــن أ�وقــع �ومــا ان 
ــي فــي  ــة ســ�تقبل عمــل بحث ارقــى الجامعــات الب��طاني
مجالــي عــن بعــد فــي فتــرة قصيــرة هــذا ماابهرنــي وانــا 
فــي من�لــي و�يــن عائلتــي ايقنــت ان ال شــي فــي هــذه 
يحــدث  ان  الممكــن  مــن  شــي  كل  مســتحيًال  الحيــاة 
بلحظــة لــم تكــن �توقعهــا كانــت تحد�نــي امــي عــن 
عــدم رغبتهــا لســفري وكان قلبهــا يخبرهــا بوقــوع كارثــه 
لــم تكــن بالحســبان وكنــت أ�جاهــل احاسيســها وأخبرهــا 
اننــي ســأكمل بحوثــي وأ�قــدم فــي مجالــي واعلــم 
يعلــم  يارفــاق  أم  قلــب  علــي  خوفــك  مــدى  ياأمــي 
ودعوتهــا تســتجاب وتضلــل لــك الصعــاب علمــت بالكارثــة 
وت�اجعــت عــن ســفري وحزنــت لعــدم مواصلتــي بحوثــي 
اآلخيــره وادركــت ان الخيــره فيمــا اختارهــا اهلل ولكــن 
رغبــة  فينــي  و�رعــت  صــدري  ا�لجــت  دعــوة  ســمعت 
الوصــول مــره اخــرى مــن امــي حينهــا ادركــت ان الشــئ 
ــ�ح  ــه وش ــع الجامع ــل م ــى التواص ــت ال ــتحيًال وهرع مس
تقــدم  ومــدى  بهــا  نمــر  التــي  العالميــة  الظــ�وف 
تقديــم  واقتــ�اح  العلــم  مواصلــه  فــي  التكنولوجيــا 
بحوثــي عــن بعــد ولكــن الاخفيكــم اننــي وضعــت احتمــال 

ك�ير جدا يصل الى

 ٩٠٪ ان الجامعــه لــن توافــق علــى طلبــي وذهبــت الــى 
اســتيقظت  وعدمــه  حلــم  تحقيــق  ما�يــن  وانــا  النــوم 
ألصلــي صــاله الفجــر واذا بأمــي تقــول لــي ياأبنتــي 
ــم حقيقــه تســعد�ن  دعــوت اهلل أن يجعــل لــك هــذا الحل
ــول  بهــا فــي ظــل هــذة األزمــة دعــوت وعلــى اهلل القب
أصابنــي شــعور مــن ال�احــة والطمأنينــة وكان اهلل وقتهــا 
يقــول لــي اســتجبت و ق��بــا حلمــك �يــن يديــك اســتيقظت 
ــت  ــة ذهل ــه بالموافق ــن الجامع ــي م ــد إلكت�ون ــى ب�� عل
مــن هــول الموقــف ألول مــره فــي تا��ــخ هــذه الجامعــه 
ــبحانك  ــد س ــن بع ــة ع ــوث الخارجي ــل البح ــل و�تقب ان تقب
والرحمــة  البشــائر  �تجلــى  المصائــب  عمــق  مــن  ربــي 
ــس  ــم التد�� ــد وطاق ــن بع ــتها ع ــوث وناقش ــت البح قدم
ــتي  ــي ومناقش ــي أدائ ــن ف ــدًا مبهو�� ــه ج ــي الجامع ف
حقــًا الشــئ مســتحيل مادمــت �تحلــى باإلصــ�ار وتحظــى 
بدعــوات والديــك فأنــت بخيــر حتــى فــي اســواء الظــ�وف 
المســلمين  عــن  والــداء  البــالد  يكشــف  ان  اســأل اهلل 
ــرة فــي ع�لتــي مــع  احببــت ان اشــارككم قصتــي القصي
ــم  ــم رغ ــوغ الحل ــى بل ــي ومناقشــا�ي وإصــ�اري عل بحوث

مانعيشة من ظ�وف عالمية صعبة .
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ــ#تحديات  الع�لة

جمانة محمد

نمــت ذات  ليلــه واصبحــت بعالــم غيــر الــذي عهدتــه 
سابقًا 

 ١
 ٦
 ٧

 ١٣
٤٥
 ٧٨

هذي ارقام اصابات مدينتي بالفاي�وس  .. 
وبعد ذلك اصبحت ال اهتم 

همي اكبر 
و�احتــي  ومــالذي  ملجأئــي  �وجــي  �يتــي  ســأفا�ق   

وانيسي 
�وجي ط�يب طلُب لضغط يحدث في مشفاه .. 

وانا من يداوي خوفي واشتياقي  .. !! 
من يداوي احتياج طفله لحضن ا�يها !!

ما اعيشه االن ال يشبه اي فليم �أيته عن الح�وب 
 العالميــه فهــو ليــس باليابــان او المانيــا او ام��ــكا او 

الع�اق ! 
بعــض  واحيانــًا  ميتــ�ات  الكيلــو  بعــض  عنــي  �بعــد 

الخطوات  .. يأ�ي بمالبسه الط�يه ..
هنــا يقــف بزقــاق حينــا و�ــرف قلبــي  علــى الشــرفه 

ويغنــي لــه " ومــن الشــباك الرميــك حالــي " ..  ليتنــي 
استطيع  فأنا مجنونه وافعلها .. ولكن !! 

لــو اقتربــت انــا  .. ســأجر الضــ�ر بأعــز مالــدي ابنتــي امــي 
ابي ويتبع ... 

هذا الفاي�وس كلعنه حلت بالعالم ! 
يقــف ويفتــُح يــداه نحــوي  وانــا ارهــا اجنحــه ا��ــُد التشــبط 
بهــا والتحليــق بعيــدًا هنــاك .. علــى قولــة اصالــه :" لدنيــا 

مابها فرقى وال كذبه وال غدِر " 
كنــت متخوفــه دايمــًا بأننــي ربمــا اعيــش حــرب سياســيه  

او حرب جوع او ماء .. اما حرب كهذه !! 
 كيــف لشــي ال ُ�ــرى بالعيــن المجــرده ان يجعــل مــن 

حضنه سالح اذا لمسته او عانقته سُأصيب حتمًا  !!!!
ياهلل مالذنب الذي اقترفناه حتى تعقبنا بهذا العقاب 

ياهلل الجميع يدعي بان يحل بالعالم السالم 
ياهلل وانا ادعوك ان تحفظه لي فهو عالمي 

واردد دايمًا ياهلل التؤذني به ..
ــاهلل  ــي ب ــع ودائعــه .. وظن ــذي ال تضي اســتودعتك اهلل ال

لن يخيب 

"المدينة المنورة"
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ــ#تحديات  الع�لة

نمــت ذات  ليلــه واصبحــت بعالــم غيــر الــذي عهدتــه 
سابقًا 

 ١
 ٦
 ٧

 ١٣
٤٥
 ٧٨

هذي ارقام اصابات مدينتي بالفاي�وس  .. 
وبعد ذلك اصبحت ال اهتم 

همي اكبر 
و�احتــي  ومــالذي  ملجأئــي  �وجــي  �يتــي  ســأفا�ق   

وانيسي 
�وجي ط�يب طلُب لضغط يحدث في مشفاه .. 

وانا من يداوي خوفي واشتياقي  .. !! 
من يداوي احتياج طفله لحضن ا�يها !!

ما اعيشه االن ال يشبه اي فليم �أيته عن الح�وب 
 العالميــه فهــو ليــس باليابــان او المانيــا او ام��ــكا او 

الع�اق ! 
بعــض  واحيانــًا  ميتــ�ات  الكيلــو  بعــض  عنــي  �بعــد 

الخطوات  .. يأ�ي بمالبسه الط�يه ..
هنــا يقــف بزقــاق حينــا و�ــرف قلبــي  علــى الشــرفه 

ويغنــي لــه " ومــن الشــباك الرميــك حالــي " ..  ليتنــي 
استطيع  فأنا مجنونه وافعلها .. ولكن !! 

لــو اقتربــت انــا  .. ســأجر الضــ�ر بأعــز مالــدي ابنتــي امــي 
ابي ويتبع ... 

هذا الفاي�وس كلعنه حلت بالعالم ! 
يقــف ويفتــُح يــداه نحــوي  وانــا ارهــا اجنحــه ا��ــُد التشــبط 
بهــا والتحليــق بعيــدًا هنــاك .. علــى قولــة اصالــه :" لدنيــا 

مابها فرقى وال كذبه وال غدِر " 
كنــت متخوفــه دايمــًا بأننــي ربمــا اعيــش حــرب سياســيه  

او حرب جوع او ماء .. اما حرب كهذه !! 
 كيــف لشــي ال ُ�ــرى بالعيــن المجــرده ان يجعــل مــن 

حضنه سالح اذا لمسته او عانقته سُأصيب حتمًا  !!!!
ياهلل مالذنب الذي اقترفناه حتى تعقبنا بهذا العقاب 

ياهلل الجميع يدعي بان يحل بالعالم السالم 
ياهلل وانا ادعوك ان تحفظه لي فهو عالمي 

واردد دايمًا ياهلل التؤذني به ..
ــاهلل  ــي ب ــع ودائعــه .. وظن ــذي ال تضي اســتودعتك اهلل ال

لن يخيب 
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ــ#تحديات  الع�لة

جمانة القرني

جــرس المنبــه عنــد السادســة صباًحــا، االســتعداد المعهــود 
بطاقتــي  وجــود  مــن  األخيــر  التأكــد  �ــوم،  أي  مثــل 
الجامعيــة، االفطــار ثــم الخــ�وج، حاملــًة معــي اجهزتــي و 

كل ما احتاجه ألقضي هذا اليوم الد�اسي. 
باقــي  اكملــت  و  االمتحــان  أديــت  للجامعــة،  وصلــت 
اليــوم بشــكل �وتينــي جــًدا و لــم تكــن هنــاك إي اشــارة 
أو داللــة أنــه اليــوم األخيــر فــي ســاحات الجامعــة لهــذه 

السنة. 
ــدأت االســتعداد  ــام و ب مضــى باقــي اليــوم كباقــي األي

المتحان الغد. 
ازدادت اشــعا�ات الرســائل و لكنــه أمــر ط�يعــي فغــًدا 
�ــوم امتحــان و هــذا المعهــود مــن زمــالء الد�اســة، و 
ــت  ــددة، التقط ــج متع ــن ب�ام ــت م ــعا�ات توال ــن االش لك

الجهاز ألرى ماذا يجري؟ 
ــت  ــه! توقف ــت أن تركت ــا لبث ــاب و م ــكت الكت ــو أمس للت

الد�اسة! ال �وجد امتحان! 
ال ذهاب للجامعة حتى اشعاٍر آخر! 

ــٍرٍ مجلجــل و هــو  ــم إال ألم مــاذا جــرى؟ ال يتوقــف التعلي
كذلك. 

كائــٌن صغيــر ال �ــرى بالعيــن المجــردة ال ُيعلــم حتــى 
تكوينه قد اجتاح العالم! 

ــها  ــة يعيش ــل حقيق ــة ب ــا أو �واي ــس فلًم ــرة لي ــذه الم ه

البشر. 
تعطلــت جميــع نشــاطات البشــ��ة فــال يتوقــف األمــر 

على موضوع د�استي. 
ــا،  ــً�ا صعًب ــة عــن بعــد، كان أم ــة التعليمي اســتمرت العملي
تجربــة جديــدة كنــا نحلــم بهــا و نضحــك كيــف لهــا أن 
ــا ولكــن عشــناها فــي ظــل ظــرٍف قاســي،  ــح واقًع تصب

قاسٍي جًدا. 
ُحِظــَر التجــول و ُمِنعــت االجتماعــات و ال��ــا�ات. الــكل 

أصبح مسجوًنا في قعر داره و بكامل ح��ته و صحته! 
توقفــت الحيــاة الط�يعيــة، ال�وتينيــة، المللــة للبعــض و 

العادية لآلخر. 
استشــعر الجميــع و أنــا معهــم نعمــة الخــ�وج للعمــل دون 
تــردد أو تخــوف أو قلــق، القضــاء الســ��ع لالحتياجــات 

اليومية الذي بات أمً�ا حاسًما لحياة أحدهم. 
أبــ�ز مــا لفــت نظــري فــي هــذه المرحلــة هــو أن االنســان 
كائــن ضعيــف، ضعيــف جــًدا جــًدا و لكنــه ســرعان مــا 
ــت  ــينما ُأغلَق ــى أن دور الس ــور، حت ــاد األم ــف و يعت يتكي

حتى يترك البشر و الواقع دور األفالم الخيالية. 
ــن  ــي ع ــل مذاكرت ــأعود ألكم ــة و س ــن الكتاب ــت م ا�تهي
بعــد و و أوثــق تفاصيــل هــذه األيــام لتكــون القصــة 

الشيقة التي ي�و�ها األجداد لألحفاد. 
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ــ#تحديات  الع�لة

جــرس المنبــه عنــد السادســة صباًحــا، االســتعداد المعهــود 
بطاقتــي  وجــود  مــن  األخيــر  التأكــد  �ــوم،  أي  مثــل 
الجامعيــة، االفطــار ثــم الخــ�وج، حاملــًة معــي اجهزتــي و 

كل ما احتاجه ألقضي هذا اليوم الد�اسي. 
باقــي  اكملــت  و  االمتحــان  أديــت  للجامعــة،  وصلــت 
اليــوم بشــكل �وتينــي جــًدا و لــم تكــن هنــاك إي اشــارة 
أو داللــة أنــه اليــوم األخيــر فــي ســاحات الجامعــة لهــذه 

السنة. 
ــدأت االســتعداد  ــام و ب مضــى باقــي اليــوم كباقــي األي

المتحان الغد. 
ازدادت اشــعا�ات الرســائل و لكنــه أمــر ط�يعــي فغــًدا 
�ــوم امتحــان و هــذا المعهــود مــن زمــالء الد�اســة، و 
ــت  ــددة، التقط ــج متع ــن ب�ام ــت م ــعا�ات توال ــن االش لك

الجهاز ألرى ماذا يجري؟ 
ــت  ــه! توقف ــت أن تركت ــا لبث ــاب و م ــكت الكت ــو أمس للت

الد�اسة! ال �وجد امتحان! 
ال ذهاب للجامعة حتى اشعاٍر آخر! 

ــٍرٍ مجلجــل و هــو  ــم إال ألم مــاذا جــرى؟ ال يتوقــف التعلي
كذلك. 

كائــٌن صغيــر ال �ــرى بالعيــن المجــردة ال ُيعلــم حتــى 
تكوينه قد اجتاح العالم! 

ــها  ــة يعيش ــل حقيق ــة ب ــا أو �واي ــس فلًم ــرة لي ــذه الم ه

البشر. 
تعطلــت جميــع نشــاطات البشــ��ة فــال يتوقــف األمــر 

على موضوع د�استي. 
ــا،  ــً�ا صعًب ــة عــن بعــد، كان أم ــة التعليمي اســتمرت العملي
تجربــة جديــدة كنــا نحلــم بهــا و نضحــك كيــف لهــا أن 
ــا ولكــن عشــناها فــي ظــل ظــرٍف قاســي،  ــح واقًع تصب

قاسٍي جًدا. 
ُحِظــَر التجــول و ُمِنعــت االجتماعــات و ال��ــا�ات. الــكل 

أصبح مسجوًنا في قعر داره و بكامل ح��ته و صحته! 
توقفــت الحيــاة الط�يعيــة، ال�وتينيــة، المللــة للبعــض و 

العادية لآلخر. 
استشــعر الجميــع و أنــا معهــم نعمــة الخــ�وج للعمــل دون 
تــردد أو تخــوف أو قلــق، القضــاء الســ��ع لالحتياجــات 

اليومية الذي بات أمً�ا حاسًما لحياة أحدهم. 
أبــ�ز مــا لفــت نظــري فــي هــذه المرحلــة هــو أن االنســان 
كائــن ضعيــف، ضعيــف جــًدا جــًدا و لكنــه ســرعان مــا 
ــت  ــينما ُأغلَق ــى أن دور الس ــور، حت ــاد األم ــف و يعت يتكي

حتى يترك البشر و الواقع دور األفالم الخيالية. 
ــن  ــي ع ــل مذاكرت ــأعود ألكم ــة و س ــن الكتاب ــت م ا�تهي
بعــد و و أوثــق تفاصيــل هــذه األيــام لتكــون القصــة 

الشيقة التي ي�و�ها األجداد لألحفاد. 
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جميله الفيفي

ــأن  ــي ب ــدا ل ــد ب ــي، ق ــر المن�ل ــمى بالحج ــة أو مايس الع�ل
شــيئ  هنالــك  ليــس  الواقعيــة  حيا�ــي  هــي  هــذه 
ــع  ــادة م ــي المعت ــع قهوت ــتيقظ صباحًا،أصن ــف، أس مختل
ــش  ــك أنع ــد ذل ــدي، وبع ــة ل ــكوالة المفضل ــة الش قطع
جســدي وعقلــي بالقليــل مــن ال��اضــة، وأســتمر بد�اســة 
و�نميــة مها�ا�ــي وممارســة مــا أحب.وبهكــذا علمــت 
خــالل هــذا الشــهر ونصــف بــأن هــذا ماكنــت عليــه حالتــي 
ــا  ــق عليه ــرة المطل ــذه الفت ــنوات الماضية.وه ــالل الس خ
الحجــر المن�لــي كان اليفــ�ق عــن كل األيــام الســابقة 
التــي أعتدتهــا ولكــن لقــد أكشــتفت بــأن هــذه هــي 
شــخصيتي واليجــب علــي محاولــة فــي تعديلهــا أو فــرض 
نفســي علــى تقبــل الحيــاة األجتماعيــة لــدى البعــض مــن 
ــا تقبــل أختالفــات  حولــي وبهكــذا علمــت أيضــًا بــأن علين

من حولنا،وتعايش معاها.
أيضــًا هــذه الع�لــة أعتبرهــا بأنهــا نوعــًا مــا كهديــة لكــي 
حولــه  كان  شــي  كل  بــأن  ويستشــعر  األنســان  يعلــم 
ــُه نعمــة  ــاد عليــه، فأن ويعتبــره شــي بســيًط أو شــي معت

عظيمة جدًا ويجب تقد�رها.فالحمداهلل دائمًا وأبدًا.

47
 Madeed Madeed



ــ#تحديات  الع�لة

جواهر إب�اهيم

منا�لنــا هــي األصــل و األســاس و هــي المــالذ الــذي 
نعــود إليــه بعــد �ــوم ُمتعــب طو�ــل فــي العمــل ، هنــاك 
ــدرك مــا هــو  ــم ن ــو ل ــا حتــى و ل شــيئًا يشــبهنا فــي �يو�ن
و  ألفــكارك  الحاويــة  الوســادة  هــي  ربمــا   ، الشــيء 
طموحا�ــك و أح�انــك و إنجا�ا�ــك التــي رميتهــا عليهــا قبــل 
بــه  تحتســي  الــذي  المفضــل  كوبــك  هــو  النوم،ربمــا 
قهوتــك عندمــا تســتيقظ صباحــًا منطفــئ الطاقــة ، ربمــا 
دفتــر �وميا�ــك الــذي تعــود إليــه فــي ليعــج بحــ�وف 
ــي  ــا ه ــيانها ، ربم ــد نس ــف ال ت�� ــات و مواق ــل ذك�� تحم
ــوت  ــة ال�ي ــن بقي ــك ع ــز �يت ــي تمي ــي الت ــة الت ــك ال�ائح تل
أهــي �ائحــة العائلــة؟أم �ائحــة الوحــدة ؟�يو�نــا هــي 
مــكان العــودة وهــي مــكان الع�لــة البــد أن نجــد مــا 
يشــبهنا و نمضــي بمعيتــه الوقــت أ�نــاء الحجــر المن�لــي، 

دمتم بسالم
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حسن الحسن

 كمــا نعلــم الكثيــر مــن الــدول بــدأت بحظــر التجــوال 
ســانحه  فرصــة  ،فهــذه  كليــًا  أو  جزئيــًا  كان  ســواء 

للتغير...فرصة لتحول المستحيل إلى ممكن..
والفوضــى  الوقــت  ضيــق  مــن  يشــكو  كان  فالكثيــر 
المشــاغل  او  العمــل  بســبب  قلــق  مــن  النفســية 

الحيا�يه...الخ 
نعــم القلــق موجــود خصوصــا مــع هــذه الجائحــة فــال 
تجعلــه يســيطر عليــك  (ربَّ ضــارة نافعــة) فالمصبــاح الــذي 
ــن قلقــك هــو اللجــوء  ــك ويخفــف ع ــك عتمت ســيضيء ل
َفــَال  ِبُضــرٍّ  ــُه  اللَّ َيْمَسْســَك  إلــى اهلل قــال تعالــى (َوِإن 

َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو).
ــك أن  ــوض ..يمكن ــك النه ــر ..يمكن ــك التطو� ــاالن يمكن ف
..و�يــن  ســنين  منــذ  بــك  مــرت  التــي  الســل�ية  تهــدم 
ضيــق  ..مــن  العمــل  ضغــوط  مــن  العوجــاء  النفســية 

الوقت ..من العشوائية المدمرة .
الوقــت  مــن  نهــر  فلديــك  بحكمــة  وفكــر  اهــدأ   لــذا 

إلستغالله.
ــب أو�اق الماضــي الجيــدة وانظــر  تأمــل فــي النفــس وقلِّ
ــه نفســك خــالل المــدة الســابقة مــن الزمــن وال  ماأجادت
�نســى شــكر اهلل علــى النعــم والدعــاء �إ�الــة هــذا الكــرب 

عن األمة اإلسالمية.    

```الع�لة تصنع المعج�ات:```
�وجــد جانــب �ائــع يســمى بالع�لــة اإليجا�يــة والتــي يجــب 
علــى أغلــب األشــخاص العمــل بهــا حاليــا فــي هــذه 
ــبب  ــتغلها بس ــي لمس ــداع حقيق ــج إب ــي �نت ــ�وف الت الظ
ــة  ــد باألمــور الجان�ي ــة األشــغال والمهــام وعــدم التقي قل

بسبب البقاء في المن�ل.
أيًضــا �وجــد ع�لــة ســل�ية وتعمــل علــى إ�ــارة األفــكار 

السل�ية فلنحذر منها.
 فاإلنسان مخير �ين اختيار الع�لة اإليجا�ية أو السل�ية. 

``` الع�لة االيجا�ية واإلبداع:```
النابــض هــو  الع�لــة اإليجا�يــة وقلبهــا  نوا�ــج  إن مــن 
الوقــت  ويســتغل  �بــدع  أن  لإلنســان  فيمكــن  اإلبــداع 
�تحقــق  ال  األمانــي  ألن  وأمانيــه  لمبتغــاه  للوصــول 
بالســل�ية بتا�ــًا فاإلبــداع هــو" مفــاده أنــه تفكيــر أو نشــاط 
يقــوم علــى األصالــة والفائــدة أو أنــه أفــكار جديــدة 
تجميــع  أو  بحــل مشــكالت معينــة  ومفيــدة ومتصلــة 
ــب األنمــاط المع�وفــة مــن المعرفــة فــي  ــادة تركي وإع

أشكال ف��دة " .
العالــم  فعــل  كمــا  اإلبــداع  تولــد  اإليجا�يــة  فالع�لــة 
اينشــتا�ن في عام ١٩٣٧عندما اكتشــف النظ��ة النســ�ية 
فــكان معــ�ول فــي من�لــه بســبب وبــاء الطاعــون الــذي 

"إيجا�يات كو�ونا �ين النعمة والنقمة"

أ�ــى فــي ذاك الزمــان فاســ�ثمر ع�لتــه باإليجا�يــة وعــدم 
اإلنطواء في السل�ية التي تأخذه عن االبداع.

ــورة  ــاًء منث ــر فــال �تركهــا هب ــادره للتطو� فهــذه فرصــة ن
فالع�لة اإليجا�ية تصنع العظماء.

```ربَّ ضارٍةنافع:```
كمــا نعلــم أن فايــ�وس كو�ونــا ملــيء بالمضــرة وبعــض 
األشــخاص يأخــذوه بالجانــب الســلبي وفقــد األمــل ولــم 
ينظــ�وا للجانــب اإليجابــي فكمــا قيــل "ربَّ ضــارٍة نافعــة"  
هنــا نجــد  الكثيــر مــن الفوائــد وأهمهــا مــا ذكــر فــي هــذا 
المقــال باإلضافــة إلــى : ��ــادة الت�ابــط األســري .. تطو�ــر 
..أيضــا  والمعرفــي  العلمــي  االجتهــاد  الذات..وكذلــك 
األرض طُهــرت بســبب توقــف التلــوث ســواء مــن عــوادم 

السيا�ات ومخلفات االنسان أجمع..
وأخي�ا انظر للنعم كن متفائًال.

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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ــ#تحديات  الع�لة

 كمــا نعلــم الكثيــر مــن الــدول بــدأت بحظــر التجــوال 
ســانحه  فرصــة  ،فهــذه  كليــًا  أو  جزئيــًا  كان  ســواء 

للتغير...فرصة لتحول المستحيل إلى ممكن..
والفوضــى  الوقــت  ضيــق  مــن  يشــكو  كان  فالكثيــر 
المشــاغل  او  العمــل  بســبب  قلــق  مــن  النفســية 

الحيا�يه...الخ 
نعــم القلــق موجــود خصوصــا مــع هــذه الجائحــة فــال 
تجعلــه يســيطر عليــك  (ربَّ ضــارة نافعــة) فالمصبــاح الــذي 
ــن قلقــك هــو اللجــوء  ــك ويخفــف ع ــك عتمت ســيضيء ل
َفــَال  ِبُضــرٍّ  ــُه  اللَّ َيْمَسْســَك  إلــى اهلل قــال تعالــى (َوِإن 

َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو).
ــك أن  ــوض ..يمكن ــك النه ــر ..يمكن ــك التطو� ــاالن يمكن ف
..و�يــن  ســنين  منــذ  بــك  مــرت  التــي  الســل�ية  تهــدم 
ضيــق  ..مــن  العمــل  ضغــوط  مــن  العوجــاء  النفســية 

الوقت ..من العشوائية المدمرة .
الوقــت  مــن  نهــر  فلديــك  بحكمــة  وفكــر  اهــدأ   لــذا 

إلستغالله.
ــب أو�اق الماضــي الجيــدة وانظــر  تأمــل فــي النفــس وقلِّ
ــه نفســك خــالل المــدة الســابقة مــن الزمــن وال  ماأجادت
�نســى شــكر اهلل علــى النعــم والدعــاء �إ�الــة هــذا الكــرب 

عن األمة اإلسالمية.    

```الع�لة تصنع المعج�ات:```
�وجــد جانــب �ائــع يســمى بالع�لــة اإليجا�يــة والتــي يجــب 
علــى أغلــب األشــخاص العمــل بهــا حاليــا فــي هــذه 
ــبب  ــتغلها بس ــي لمس ــداع حقيق ــج إب ــي �نت ــ�وف الت الظ
ــة  ــد باألمــور الجان�ي ــة األشــغال والمهــام وعــدم التقي قل

بسبب البقاء في المن�ل.
أيًضــا �وجــد ع�لــة ســل�ية وتعمــل علــى إ�ــارة األفــكار 

السل�ية فلنحذر منها.
 فاإلنسان مخير �ين اختيار الع�لة اإليجا�ية أو السل�ية. 

``` الع�لة االيجا�ية واإلبداع:```
النابــض هــو  الع�لــة اإليجا�يــة وقلبهــا  نوا�ــج  إن مــن 
الوقــت  ويســتغل  �بــدع  أن  لإلنســان  فيمكــن  اإلبــداع 
�تحقــق  ال  األمانــي  ألن  وأمانيــه  لمبتغــاه  للوصــول 
بالســل�ية بتا�ــًا فاإلبــداع هــو" مفــاده أنــه تفكيــر أو نشــاط 
يقــوم علــى األصالــة والفائــدة أو أنــه أفــكار جديــدة 
تجميــع  أو  بحــل مشــكالت معينــة  ومفيــدة ومتصلــة 
ــب األنمــاط المع�وفــة مــن المعرفــة فــي  ــادة تركي وإع

أشكال ف��دة " .
العالــم  فعــل  كمــا  اإلبــداع  تولــد  اإليجا�يــة  فالع�لــة 
اينشــتا�ن في عام ١٩٣٧عندما اكتشــف النظ��ة النســ�ية 
فــكان معــ�ول فــي من�لــه بســبب وبــاء الطاعــون الــذي 

أ�ــى فــي ذاك الزمــان فاســ�ثمر ع�لتــه باإليجا�يــة وعــدم 
اإلنطواء في السل�ية التي تأخذه عن االبداع.

ــورة  ــاًء منث ــر فــال �تركهــا هب ــادره للتطو� فهــذه فرصــة ن
فالع�لة اإليجا�ية تصنع العظماء.

```ربَّ ضارٍةنافع:```
كمــا نعلــم أن فايــ�وس كو�ونــا ملــيء بالمضــرة وبعــض 
األشــخاص يأخــذوه بالجانــب الســلبي وفقــد األمــل ولــم 
ينظــ�وا للجانــب اإليجابــي فكمــا قيــل "ربَّ ضــارٍة نافعــة"  
هنــا نجــد  الكثيــر مــن الفوائــد وأهمهــا مــا ذكــر فــي هــذا 
المقــال باإلضافــة إلــى : ��ــادة الت�ابــط األســري .. تطو�ــر 
..أيضــا  والمعرفــي  العلمــي  االجتهــاد  الذات..وكذلــك 
األرض طُهــرت بســبب توقــف التلــوث ســواء مــن عــوادم 

السيا�ات ومخلفات االنسان أجمع..
وأخي�ا انظر للنعم كن متفائًال.

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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ــ#تحديات  الع�لة

 كمــا نعلــم الكثيــر مــن الــدول بــدأت بحظــر التجــوال 
ســانحه  فرصــة  ،فهــذه  كليــًا  أو  جزئيــًا  كان  ســواء 

للتغير...فرصة لتحول المستحيل إلى ممكن..
والفوضــى  الوقــت  ضيــق  مــن  يشــكو  كان  فالكثيــر 
المشــاغل  او  العمــل  بســبب  قلــق  مــن  النفســية 

الحيا�يه...الخ 
نعــم القلــق موجــود خصوصــا مــع هــذه الجائحــة فــال 
تجعلــه يســيطر عليــك  (ربَّ ضــارة نافعــة) فالمصبــاح الــذي 
ــن قلقــك هــو اللجــوء  ــك ويخفــف ع ــك عتمت ســيضيء ل
َفــَال  ِبُضــرٍّ  ــُه  اللَّ َيْمَسْســَك  إلــى اهلل قــال تعالــى (َوِإن 

َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو).
ــك أن  ــوض ..يمكن ــك النه ــر ..يمكن ــك التطو� ــاالن يمكن ف
..و�يــن  ســنين  منــذ  بــك  مــرت  التــي  الســل�ية  تهــدم 
ضيــق  ..مــن  العمــل  ضغــوط  مــن  العوجــاء  النفســية 

الوقت ..من العشوائية المدمرة .
الوقــت  مــن  نهــر  فلديــك  بحكمــة  وفكــر  اهــدأ   لــذا 

إلستغالله.
ــب أو�اق الماضــي الجيــدة وانظــر  تأمــل فــي النفــس وقلِّ
ــه نفســك خــالل المــدة الســابقة مــن الزمــن وال  ماأجادت
�نســى شــكر اهلل علــى النعــم والدعــاء �إ�الــة هــذا الكــرب 

عن األمة اإلسالمية.    

```الع�لة تصنع المعج�ات:```
�وجــد جانــب �ائــع يســمى بالع�لــة اإليجا�يــة والتــي يجــب 
علــى أغلــب األشــخاص العمــل بهــا حاليــا فــي هــذه 
ــبب  ــتغلها بس ــي لمس ــداع حقيق ــج إب ــي �نت ــ�وف الت الظ
ــة  ــد باألمــور الجان�ي ــة األشــغال والمهــام وعــدم التقي قل

بسبب البقاء في المن�ل.
أيًضــا �وجــد ع�لــة ســل�ية وتعمــل علــى إ�ــارة األفــكار 

السل�ية فلنحذر منها.
 فاإلنسان مخير �ين اختيار الع�لة اإليجا�ية أو السل�ية. 

``` الع�لة االيجا�ية واإلبداع:```
النابــض هــو  الع�لــة اإليجا�يــة وقلبهــا  نوا�ــج  إن مــن 
الوقــت  ويســتغل  �بــدع  أن  لإلنســان  فيمكــن  اإلبــداع 
�تحقــق  ال  األمانــي  ألن  وأمانيــه  لمبتغــاه  للوصــول 
بالســل�ية بتا�ــًا فاإلبــداع هــو" مفــاده أنــه تفكيــر أو نشــاط 
يقــوم علــى األصالــة والفائــدة أو أنــه أفــكار جديــدة 
تجميــع  أو  بحــل مشــكالت معينــة  ومفيــدة ومتصلــة 
ــب األنمــاط المع�وفــة مــن المعرفــة فــي  ــادة تركي وإع

أشكال ف��دة " .
العالــم  فعــل  كمــا  اإلبــداع  تولــد  اإليجا�يــة  فالع�لــة 
اينشــتا�ن في عام ١٩٣٧عندما اكتشــف النظ��ة النســ�ية 
فــكان معــ�ول فــي من�لــه بســبب وبــاء الطاعــون الــذي 

أ�ــى فــي ذاك الزمــان فاســ�ثمر ع�لتــه باإليجا�يــة وعــدم 
اإلنطواء في السل�ية التي تأخذه عن االبداع.

ــورة  ــاًء منث ــر فــال �تركهــا هب ــادره للتطو� فهــذه فرصــة ن
فالع�لة اإليجا�ية تصنع العظماء.

```ربَّ ضارٍةنافع:```
كمــا نعلــم أن فايــ�وس كو�ونــا ملــيء بالمضــرة وبعــض 
األشــخاص يأخــذوه بالجانــب الســلبي وفقــد األمــل ولــم 
ينظــ�وا للجانــب اإليجابــي فكمــا قيــل "ربَّ ضــارٍة نافعــة"  
هنــا نجــد  الكثيــر مــن الفوائــد وأهمهــا مــا ذكــر فــي هــذا 
المقــال باإلضافــة إلــى : ��ــادة الت�ابــط األســري .. تطو�ــر 
..أيضــا  والمعرفــي  العلمــي  االجتهــاد  الذات..وكذلــك 
األرض طُهــرت بســبب توقــف التلــوث ســواء مــن عــوادم 

السيا�ات ومخلفات االنسان أجمع..
وأخي�ا انظر للنعم كن متفائًال.

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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حسين أبو العيد

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

"منح المحن"

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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ــ#تحديات  الع�لة

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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ــ#تحديات  الع�لة

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
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ــ#تحديات  الع�لة

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
 

حصة الر�يعان

فــي الثامــن من شــهر مــارس لعــام ٢٠٢٠ وصلتني رســالة 
أحدثت تغ�ي�ًا في حيا�ي ..

ــى إشــعار آخــر نظــ�ًا  ــل دورة الغــد حت ــم تأجي (عــذ�ًا قــد ت
لألوضاع الحالية) ..

مــع  ســنتعامل  كيــف  داخلــي  وارتبــاك  حيــرة 
الحدث؟كيــف ســُنعيد المبالــغ الماليــة للمتدربــات؟ أم 

تحفظ لدينا لوقت غير معلوم؟!
الكثيــر مــن االتصــاالت والرســائل لإلعــالن وإعــادة �نظيــم 
ــي  ــن أعمال ــر م ــت الكثي ــوم ُعّلق ــك الي ــُذ ذل ــال. من األعم
فــي أصعــب مرحلــة فــي حيا�ــي المهنيــة -بدايا�ــي- 
كنــُت قــد ابتــدأت قبــل شــه��ن تحديــدًا بتقديــم الــدو�ات 
التد���يــة وورش العمــل، كانــت البدايــة تحتــاج لجهــد ك�يــر 
وبــدأت االتصــاالت تردنــي لتنظيــم عمــل لم�اكــز مختلفــة، 
ــي  ــات وكان عمل ــض المؤسس ــي لبع ــ�رت ��ارت ــًا تك أيض
يتوّســع كمــا خططــت لــه بــل أكثــر ممــا اعتقــدا، وبشــكل 

مفاجئ توقف كل شيء وعدنا لنقطة الصفر. 
المســتوى  علــى  صعبــًة  كانــت  الع�لــة  أيــام  ُأولــى 
النفســي؛أوقفت أعمالــي تمامــًا حتــى تلــك األعمــال 
التــي أســتطيع االســتم�ار بهــا مــن المنــ�ل، مــ�رُت بحالــة 
الفائــدة  ال��اضــة  كانــت  باإلحبــاط.  ما�كــون  أشــبه 
الوحيــدة مــن �ومــي أمــا بقيــة الســاعات فتمضــي �يــن 

مسلسل وآخر أو حتى تصفح لوسائل التواصل.

الحــظ مــن حولــي هدوئــي الغيــر معتــاد ، لطالمــا كنــت 
المحّفــزة  والصديقــة  لعائلتــي  المبتســمة  االبنــة 

واإلنسانة ذات الحضور الُمبهج.
بعــد مضــي األســبوع األول وجــدت أّنــي أهبــط لمســتوى 

أقل بدًال من التقدم أو حتى الثبات!
وفــي اليــوم الثامــن للع�لــة اســتيقظت بـــ رضــا ك�يــر 
تطورنــي  كتــب  عــن  بحثــُت  الحالــي،  للوضــع  وتقّبــل 
شــخصيًا كــي أســتطيع تطو�ــر محتــواي التد��بــي ثــم 
ــن  ــن حي ــاة اآلخ�� ــي حي ــي ف ــر إيجاب ــل تغ�ي ــتطيع عم أس
ُنعــاود العمــل، حــددت ســاعات �وميــة �تنــوع ما�يــن 
قــ�اءة أو تدو�ــن �ومــي أو حتــى اســتماع لكتــب أو 
ــي  ــاد إل ــًا ع ــر إمتاع ــح أكث ــر أصب ــجلة، األم ــ�ات مس محاض
ــرى  ــي أســعى أن � ــدأت فــي مشــ�وع تد��ب شــغفي ، ب
ــًا عــن كل ماُيقــدم  ــًا مختلف ــًا وســيكون برنامج ــور ق��ب الّن
�ــإذن اهلل. تضاعفــت حماســتي ألبــدأ  فــي منطقتــي 
تدو�ــن �وميا�ــي المليئــة بالمتعــة والفائــدة علــى وســائل 
التواصــل، تصلنــي رســائل أّن مــا أشــاركهم إيــاه يمنحهــم 

تحفي�ًا ورغبًة في التغ�ير.
اآلن ُأمضــي خمســة أســا�يع فــي الع�لــة -�بــدو وقتــًا 
طويــًال والســبب يعــود لرغبــة أمــي إذ منعــت التجــول 

قبل أن �بدأ تط�يقه رسميًا- 
هــذه األيــام غّيــرت فــي مســتوى التكّيــف لــدي بــل 

"نقطة تحول .."

منحتنــي وقتــًا طويــًال ألتفكــر فــي حيا�ــي ، وأدركــت 
ــدة ، شــعرُت أّن  ــي دون فائ ــي تأخــذ مــن وقت األمــور الت
الحيــاة صفعتنــي إذ أّنــي أدركــت األعــذار التــي كنــت 
أصنعهــا لنفســي لتأجيــل بعــض األعمــال أو حتــى رغبــات 
لــدي، أعــدُت اكتشــاف ذا�ــي مــن جديــد وبــكل صــدق .. 

أحببتني أكثر.
شك�ًا لهذه الع�لة .. منحتني الكثير.
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ــ#تحديات  الع�لة

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
 

فــي الثامــن من شــهر مــارس لعــام ٢٠٢٠ وصلتني رســالة 
أحدثت تغ�ي�ًا في حيا�ي ..

ــى إشــعار آخــر نظــ�ًا  ــل دورة الغــد حت ــم تأجي (عــذ�ًا قــد ت
لألوضاع الحالية) ..

مــع  ســنتعامل  كيــف  داخلــي  وارتبــاك  حيــرة 
الحدث؟كيــف ســُنعيد المبالــغ الماليــة للمتدربــات؟ أم 

تحفظ لدينا لوقت غير معلوم؟!
الكثيــر مــن االتصــاالت والرســائل لإلعــالن وإعــادة �نظيــم 
ــي  ــن أعمال ــر م ــت الكثي ــوم ُعّلق ــك الي ــُذ ذل ــال. من األعم
فــي أصعــب مرحلــة فــي حيا�ــي المهنيــة -بدايا�ــي- 
كنــُت قــد ابتــدأت قبــل شــه��ن تحديــدًا بتقديــم الــدو�ات 
التد���يــة وورش العمــل، كانــت البدايــة تحتــاج لجهــد ك�يــر 
وبــدأت االتصــاالت تردنــي لتنظيــم عمــل لم�اكــز مختلفــة، 
ــي  ــات وكان عمل ــض المؤسس ــي لبع ــ�رت ��ارت ــًا تك أيض
يتوّســع كمــا خططــت لــه بــل أكثــر ممــا اعتقــدا، وبشــكل 

مفاجئ توقف كل شيء وعدنا لنقطة الصفر. 
المســتوى  علــى  صعبــًة  كانــت  الع�لــة  أيــام  ُأولــى 
النفســي؛أوقفت أعمالــي تمامــًا حتــى تلــك األعمــال 
التــي أســتطيع االســتم�ار بهــا مــن المنــ�ل، مــ�رُت بحالــة 
الفائــدة  ال��اضــة  كانــت  باإلحبــاط.  ما�كــون  أشــبه 
الوحيــدة مــن �ومــي أمــا بقيــة الســاعات فتمضــي �يــن 

مسلسل وآخر أو حتى تصفح لوسائل التواصل.

الحــظ مــن حولــي هدوئــي الغيــر معتــاد ، لطالمــا كنــت 
المحّفــزة  والصديقــة  لعائلتــي  المبتســمة  االبنــة 

واإلنسانة ذات الحضور الُمبهج.
بعــد مضــي األســبوع األول وجــدت أّنــي أهبــط لمســتوى 

أقل بدًال من التقدم أو حتى الثبات!
وفــي اليــوم الثامــن للع�لــة اســتيقظت بـــ رضــا ك�يــر 
تطورنــي  كتــب  عــن  بحثــُت  الحالــي،  للوضــع  وتقّبــل 
شــخصيًا كــي أســتطيع تطو�ــر محتــواي التد��بــي ثــم 
ــن  ــن حي ــاة اآلخ�� ــي حي ــي ف ــر إيجاب ــل تغ�ي ــتطيع عم أس
ُنعــاود العمــل، حــددت ســاعات �وميــة �تنــوع ما�يــن 
قــ�اءة أو تدو�ــن �ومــي أو حتــى اســتماع لكتــب أو 
ــي  ــاد إل ــًا ع ــر إمتاع ــح أكث ــر أصب ــجلة، األم ــ�ات مس محاض
ــرى  ــي أســعى أن � ــدأت فــي مشــ�وع تد��ب شــغفي ، ب
ــًا عــن كل ماُيقــدم  ــًا مختلف ــًا وســيكون برنامج ــور ق��ب الّن
�ــإذن اهلل. تضاعفــت حماســتي ألبــدأ  فــي منطقتــي 
تدو�ــن �وميا�ــي المليئــة بالمتعــة والفائــدة علــى وســائل 
التواصــل، تصلنــي رســائل أّن مــا أشــاركهم إيــاه يمنحهــم 

تحفي�ًا ورغبًة في التغ�ير.
اآلن ُأمضــي خمســة أســا�يع فــي الع�لــة -�بــدو وقتــًا 
طويــًال والســبب يعــود لرغبــة أمــي إذ منعــت التجــول 

قبل أن �بدأ تط�يقه رسميًا- 
هــذه األيــام غّيــرت فــي مســتوى التكّيــف لــدي بــل 

منحتنــي وقتــًا طويــًال ألتفكــر فــي حيا�ــي ، وأدركــت 
ــدة ، شــعرُت أّن  ــي دون فائ ــي تأخــذ مــن وقت األمــور الت
الحيــاة صفعتنــي إذ أّنــي أدركــت األعــذار التــي كنــت 
أصنعهــا لنفســي لتأجيــل بعــض األعمــال أو حتــى رغبــات 
لــدي، أعــدُت اكتشــاف ذا�ــي مــن جديــد وبــكل صــدق .. 

أحببتني أكثر.
شك�ًا لهذه الع�لة .. منحتني الكثير.
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ــ#تحديات  الع�لة

قــد يتســأل القــارئ عــن ســر تعجبــه مــن موضــوع المقــال 
وكيــف لهــذا الخفــي الصغيــر المرعــب قــد اجتــاح العالــم 

كله وفعل ماقد فعلته الح�وب وأكثر .
البورصــات  وهبطــت  العالــم  إقتصــاد  ُعّطــل  فقــد 
واألســواق العالميــة وتوقــف اإل�تــاج فــي أغلــب مصانــع 
العالــم وأغلقــت الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
التجا��ــة  ، وأغلقــت األســواق والمجمعــات  التعليميــة 
ضحــكات  والحدائــق  والمالهــي  المنتزهــات  وفقــدت 
األطفــال وركضهــم ، وأصبحــت المقاهــي خاليــة مــن 
واإلفــ�اح  اإلبتســامة  وغابــت   ، والفتيــات  الشــباب 

واألع�اس وُمنعت التجمعات في اإلست�احات .
وبــدء حضــر التجــول فــي الطرقــات ، وأصبحــت المــدن 
وكأنهــا ال تســكنها إال األشــباح ليــًال بعــد أن كانــت مليئــة 

بصخب الناس .
ثــم أن الطائــ�ات بعــد ان كانــت ملتقاهــا الســماء مــع 
ــًا فــي َمدرجهــا  بعضهــا لبعــض أصبحــت التجــد لهــا مكان
بالمطــا�ات وذلــك بتوقــف رحــالت الطيــ�ان ، ورســت 

السفن في موانئها وكأن اهلل يصور لنا هذا المشهد 
ــاِس  ( َظَهــَر ٱْلَفَســاُد ِفــى ٱْلَبــرِّ َوٱْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدى ٱلنَّ

ُهْم َ�ْرِجُعوَن ) ِذى َعِمُلوْا َلَعلَّ ِلُيِذيَقُهم َبْعَض ٱلَّ
األكبــر  المص�بــة  تأ�ــي  كلهــا  المصائــب  هــذه  وبعــد 
بتوقــف الُجمــع والجماعــات فــي المســاجد بــل أصبــح 

المســجد الحــ�ام المكــي والمدنــي اليصلــي فيــه إال 
ــف  ــن خل ــم م ــكاد أن تعده ــة ت ــة قليل ــه ثل ــام ومع اإلم
ــرفة  ــة المش ــول الكعب ــواف ح ــف الط ــات ، وتوق الشاش

فال حول والقوة إال باهلل .
ثــم يتســأل الســائل مــرًة أخــرى وبعــد كل هــذه األحــداث 

من هذ الطاعون
أ�ن َيكُمن الخير ؟!

الشــك أن مامــرَّ بــه العالــم هــي مص�بــة وكــرب إجتاحــت 
كل دول العالــم ، لكــن إذا علمنــا أن ذلــك كلــه هــو مــن 
تد�يــر وتقد�ــر اهلل عــز وجــل لهــذا الكــون هانــت علينــا 
ــا عندمــا  ــا . كيــف ال وهــو المبشــر والمهــون علين مصائبن
ــْم  ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذ� ــَن الَّ اِبِ�� ــِر الصَّ ــه ( َوَبشِّ ــي كتاب ــال ف ق

ا ِإَلْيِه َ�اِجُعوَن )   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ُمِص�َبٌة َقاُلوا ِإنَّ
وليتذكــر المؤمــن المســلم الصابــر قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : (عجبــا ألمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه 
خيــر، وليــس ذلــك إال للمؤمــن، إن أصابتــه ســ�اء شــكر 

فكان خي�ا له، وإن أصابته ض�اء صبر فكان خي�ا له )
البشــ��ة  �أينــا خيــر  التا��ــخ  وإذا فتشــنا فــي صفحــات 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أبتلــي بالمصائــب منــذ 
ــك  ــع ذل ــه وم ــ�و�ًا بدعوت ــه م ــه و�يت ــي أهل ــه وف والدت
تجــده صابــ�ًا محتســبًا متفائــًال بــأن يخــ�ج مــن أزمتــه كيــف 
ال وهــو يعلــم ان مــع العســر يســر وأن مابعــد الظــالم 

ب�وغ الفجر .
ــدق إذ  ــ�وة الخن ــي غ ــلمين ف ــال المس ــل ح ــا �تأم ودعون
ــم  ــه ( ِإْذ َجآُءوُك ــب بقول ــم العصي ــم اهلل بموقفه وصفه
ــُر  ْبَصٰ ٱْألَ َ�اَغــِت  َوِإْذ  ِمنُكــْم  َأْســَفَل  َوِمــْن  َفْوِقُكــْم  ــن  مِّ
ُنوَنــا� * ُهَناِلَك  ِه ٱلظُّ ــوَن ِبٱللَّ َوَبَلَغــِت ٱْلُقُلــوُب ٱْلَحَناِجــَر َوَتُظنُّ

ٱْبُتِلَى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُ�ْلِ�ُلوْا ِ�ْلَ�اًال َشِديًدا )
ومــع ذلــك كان عليــه الصــالة والســالم يغــرس فــي 
نفــوس أصحابــه الضعفــاء والمضطهد�ــن التفــاؤل وعــدم 

اليأس واليقين بنصر اهلل
ــول اهلل  ــا رس ــا أمرن ــول لم ــازب يق ــن ع ــ�اء ب ــو الب ــا ه فه
صلــى اهلل عليــه وســلم بحفــر الخنــدق، وعرضــت لنــا فــي 
بعــض الخنــدق صخــرة عظيمــة شــديدة ال تأخــذ فيهــا 
ــى اهلل  ــي صل ــى النب ــك إل ــتكينا ذل ــال: فاش ــاول. ق المع
ــه وســلم،  ــه وســلم، فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل علي علي
فلمــا �آهــا ألقــى ثوبــه، وأخــذ المعــول، فقــال: بســم اهلل 
ثــم ضــرب ضربــة فكســر ثلثهــا، وقــال: اهلل أكبــر، أعطيــت 
الحمــر  قصورهــا  ألبصــر  إنــي  واهلل  الشــام،  مفا�يــح 
ــا آخــر، فقــال: اهلل  ــة فقطــع ثلًث ــم ضــرب الثاني الســاعة، ث
أكبــر، أعطيــت مفا�يــح فــارس، واهلل إنــي ألبصــر قصــر 
المدائــن األ�يــض، ثــم ضــرب الثالثــة، وقــال: بســم اهلل 
ــح  ــت مفا�ي ــر، أعطي ــال: اهلل أكب ــر، وق ــة الحج ــع بقي فقط
اليمــن، واهلل إنــي ألبصــر أبــواب صنعــاء مــن مكانــي هــذا 

الساعة.
هل هناك تفاؤل أكبر في هذا الموقف الصعب ؟

ونحــن فــي خضــم هــذه األحــداث بحاجــة لمنهــج النبــي 
صــل اهلل عليــه وســلم فــي الفــأل . لنحســن الظــن بــاهلل 

رب العالمين .
فكــم مــن أزمــة مــرت وأذهبهــا اهلل وســتذهب هــذه 
ــب  ــب الطي ــل الجان ــا �تأم ــه ، ودعون ــه ومّن ــة بفضل األزم

من في�وس كو�ونا ( كوفيد ١٩ ):
وجــل  عــز  اهلل  قــوة  اآلن  والملحــدون  الغــرب  عــرف   -

ــوش  ــت الجي ــم وُجيش ــات العال ــت مؤسس ــف توقف وكي
جنــدي  عــن  عاجــ�ًا  وتقدمــه  بتطــوره  الغــرب  ووقــف 

خفي ال�رى بالعين .
- مهمــا وصلنــا مــن العلــوم والتطــور والتقنيــة فنحــن لــم 

نصل لشيء ( َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال )
�أينــا فــي مجتمعنــا كيــف عــادت األســرة لوضعهــا   -

الط�يعــي فهاهــو المســؤول األول ورب األســرة ( األب ) 
ــه يعلمهــم يدارســهم يضاحكهــم بعــد أن  ــن أبنائ تجــده �ي
ــي  ــ�ل ف ــا�ج المن ــه خ ــب وقت ــ�ًا وأغل ــم مقص كان بعضه
اإلســت�احات واليعطــي حتــى القليــل مــن وقتــه ألســرته 

.( فخيركم خيركم ألهله )
وشــاهدنا األم كيــف عملــت بمقتضــى اآليــة الك��مــة 
)َوَقــْ�َن ِفــي ُ�ُيوِتُكــنَّ ) والتخــ�ج مــن مملكتهــا إال لحاجــة 

ض�و��ة .
منا�لهــم  فــي  والفتيــات  الشــباب  مكــوث  كذلــك   -

ــدو�ات  ــق بال ــن إلتح ــم م ــب ومنه ــ�أ وكت ــن ق ــم م ومنه
التد���يــة عــن ط��ــق ( األونال�ــن ) ومنهــم مــن تعلــم 

وكسب ومهارة .
ــم بالتعلــم عــن ُبعــد وشــاهدنا أغلــب  ــة و�ارة التعلي - تجرب
الجامعــات ومــدارس المملكــة بهــذه التجربــة ال�ائعــة 
الناجحــة وفــي قــت وجيــز بتفعيــل هــذه التقنيــة وتفاعــل 

أغلب الطالب والطالبات .
- حــرص أغلــب األســر علــى �نــاول الوجبــات الصحيــة مــن 
ــ��عة  ــات الس ــن الوجب ــتغني ع ــتطيع أن نس ــا ونس منا�له

والمطاعم .
شــرب  عــن  باإلســتغناء  �ومنــا  ُنكمــل  أن  إســتطعنا   -

القهــوة الســوداء صباحــًا ونحــن ذاهبــون إلــى أعمالنــا 
وأن نوفر قيمة ال��االت للكوب الواحد .

- مارســنا ال��اضــة وأوجدنــا البد�ــل المناســب للتما��ــن 

بعــد أن كنــا (�تحجــج) بأنــه يجــب أن ألتحــق بنــادي ��اضــي 
أو صحي حتى أمارس ال��اضة . 

- عرفنــا قيمــة النظافــة وقيمــة الوصايــا النبويــة بالتنظيــف 

علــى  بجديــد  ليــس  وهــذا  واألجســاد  لأليــدي  الدائــم 
شــ��عتنا ومصداقــًا لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ( 
ــوم  ــه كل � ــاب أحدكــم يغتســل من ــً�ا بب ــو أن نه ــم ل أ�أيت

خمــس مــ�ات، هــل �بقــى مــن درنــه شــيء؟))، قالــوا: ال 
�بقى من درنه شيء ...... الحديث )

ــا أّن هنــاك كماليــات لســنا بحاجــة لهــا وأن نــوف  - وجدن
مي�انية سنكون بحاجة لها

وجــل  عــز  اهلل  إلــى  النــاس  رجــوع  وأهمهــا  وأخيــ�أ   -
والتضــ�ع لــه بالعبــادة والدعــاء وقــد أصبحــوا مقبليــن بعــد 
ــي  ــع األذان ف ــون , وُرف ــون نادم ــن ، تائب ــوا مدب�� أن كان
الكنائــس  وأغلقــت   , محضــور  كان  أن  بعــد  الغــرب 
ُ�تلــى فــي المتاجــر  آيــات اهلل  ، وُســمعت  واألضرحــة 

وهذه هي البشارة النبوية في الحديث 
( ل�بلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، وال يتــرك اهلل 
�يــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهلل هــذا الد�ــن بعــز ع��ــز أو 

بذل ذليل، ع�ًا يعز اهلل به اإلسالم، وذًال يذل به الكفر)
اللهــم التحرمنــا خيــر ماعنــدك بســوء ماعندنــا، وادفــع عنــا 

هذا البالء برحمتك ولطفك ، إنك على كل شيء قد�ر
 

فــي الثامــن من شــهر مــارس لعــام ٢٠٢٠ وصلتني رســالة 
أحدثت تغ�ي�ًا في حيا�ي ..

ــى إشــعار آخــر نظــ�ًا  ــل دورة الغــد حت ــم تأجي (عــذ�ًا قــد ت
لألوضاع الحالية) ..

مــع  ســنتعامل  كيــف  داخلــي  وارتبــاك  حيــرة 
الحدث؟كيــف ســُنعيد المبالــغ الماليــة للمتدربــات؟ أم 

تحفظ لدينا لوقت غير معلوم؟!
الكثيــر مــن االتصــاالت والرســائل لإلعــالن وإعــادة �نظيــم 
ــي  ــن أعمال ــر م ــت الكثي ــوم ُعّلق ــك الي ــُذ ذل ــال. من األعم
فــي أصعــب مرحلــة فــي حيا�ــي المهنيــة -بدايا�ــي- 
كنــُت قــد ابتــدأت قبــل شــه��ن تحديــدًا بتقديــم الــدو�ات 
التد���يــة وورش العمــل، كانــت البدايــة تحتــاج لجهــد ك�يــر 
وبــدأت االتصــاالت تردنــي لتنظيــم عمــل لم�اكــز مختلفــة، 
ــي  ــات وكان عمل ــض المؤسس ــي لبع ــ�رت ��ارت ــًا تك أيض
يتوّســع كمــا خططــت لــه بــل أكثــر ممــا اعتقــدا، وبشــكل 

مفاجئ توقف كل شيء وعدنا لنقطة الصفر. 
المســتوى  علــى  صعبــًة  كانــت  الع�لــة  أيــام  ُأولــى 
النفســي؛أوقفت أعمالــي تمامــًا حتــى تلــك األعمــال 
التــي أســتطيع االســتم�ار بهــا مــن المنــ�ل، مــ�رُت بحالــة 
الفائــدة  ال��اضــة  كانــت  باإلحبــاط.  ما�كــون  أشــبه 
الوحيــدة مــن �ومــي أمــا بقيــة الســاعات فتمضــي �يــن 

مسلسل وآخر أو حتى تصفح لوسائل التواصل.

الحــظ مــن حولــي هدوئــي الغيــر معتــاد ، لطالمــا كنــت 
المحّفــزة  والصديقــة  لعائلتــي  المبتســمة  االبنــة 

واإلنسانة ذات الحضور الُمبهج.
بعــد مضــي األســبوع األول وجــدت أّنــي أهبــط لمســتوى 

أقل بدًال من التقدم أو حتى الثبات!
وفــي اليــوم الثامــن للع�لــة اســتيقظت بـــ رضــا ك�يــر 
تطورنــي  كتــب  عــن  بحثــُت  الحالــي،  للوضــع  وتقّبــل 
شــخصيًا كــي أســتطيع تطو�ــر محتــواي التد��بــي ثــم 
ــن  ــن حي ــاة اآلخ�� ــي حي ــي ف ــر إيجاب ــل تغ�ي ــتطيع عم أس
ُنعــاود العمــل، حــددت ســاعات �وميــة �تنــوع ما�يــن 
قــ�اءة أو تدو�ــن �ومــي أو حتــى اســتماع لكتــب أو 
ــي  ــاد إل ــًا ع ــر إمتاع ــح أكث ــر أصب ــجلة، األم ــ�ات مس محاض
ــرى  ــي أســعى أن � ــدأت فــي مشــ�وع تد��ب شــغفي ، ب
ــًا عــن كل ماُيقــدم  ــًا مختلف ــًا وســيكون برنامج ــور ق��ب الّن
�ــإذن اهلل. تضاعفــت حماســتي ألبــدأ  فــي منطقتــي 
تدو�ــن �وميا�ــي المليئــة بالمتعــة والفائــدة علــى وســائل 
التواصــل، تصلنــي رســائل أّن مــا أشــاركهم إيــاه يمنحهــم 

تحفي�ًا ورغبًة في التغ�ير.
اآلن ُأمضــي خمســة أســا�يع فــي الع�لــة -�بــدو وقتــًا 
طويــًال والســبب يعــود لرغبــة أمــي إذ منعــت التجــول 

قبل أن �بدأ تط�يقه رسميًا- 
هــذه األيــام غّيــرت فــي مســتوى التكّيــف لــدي بــل 

منحتنــي وقتــًا طويــًال ألتفكــر فــي حيا�ــي ، وأدركــت 
ــدة ، شــعرُت أّن  ــي دون فائ ــي تأخــذ مــن وقت األمــور الت
الحيــاة صفعتنــي إذ أّنــي أدركــت األعــذار التــي كنــت 
أصنعهــا لنفســي لتأجيــل بعــض األعمــال أو حتــى رغبــات 
لــدي، أعــدُت اكتشــاف ذا�ــي مــن جديــد وبــكل صــدق .. 

أحببتني أكثر.
شك�ًا لهذه الع�لة .. منحتني الكثير.
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ــ#تحديات  الع�لة

حواء صالح سليمان

أن  وماأعنيــه  ســأكتبه  ممــا  يندهــش  ســوف  الجميــع 
ــا هــى هديــة مــن اهلل لكــن قــول هديــة تحمــل  الُكو�ون
معنــى ك�يــر وعميــق والنفــس تفــ�ح بهــا علــى إى شــكل 
مــن اإلشــكال تعالــوا  لــو نستشــعر قليــًال بأنهــا مــن مالــك 
الســمواِت واألرض وإنــه القد�ــر والقــادر علــى كل شــٍئ و 
المثــل  إالمــن شــخص محــب وهلل  التأ�ــي  الهديــة  أن 
األعلــى ونحــن متيقنــون  بهــذا ونعلــم جميعــًا أن  رب 
ــن اهلل  ــر م ــرض بأم ــذا الم ــر وأن ه ــِى إال بالخي ــر اليأ� الخي
ــالء إال  ــُ�ل ب ــبحانه الُين ــه ُس ــود اهلل وأن ــد مــن جن ــه جن وأن

وله حكمة بالغة اليعلمها إالهو ...  
ــاء والمــرض الــذي  ونظــ�ًا لمــا نعانيــه األن مــن هــذا الوب
صباحــًا  البشــ��ة  حديــث  وأصبــح  فجــاءة  العالــم  لــِزم 
ومســاًءا  ولهــذا �توقــف قليــال ونفكــر بهــدوء و�تــُرك 
العالــم جانبــًا وما�بثــه اإلعــالم واألخبــار ووســائل التواصــل 
اإلجتماعــى مــن أخبــار ســواًء كانــت صحيحــة أو غيــر ذلــك 
ــع  ــرة  الهل ــاس والبشــ��ة  وإدخالهــم فــي دائ وعيــش الن
والخــوف الدائــم ومحاولــة ا�بــاع وتصد�ــق ونشــر مــن 
أقــوال وافت�اضــات الصحــة لهــا.. فقــط أنهــا مجــرد أقــوال 
ــره  ــات نظ ــره ووجه ــد تفكي ــى ح ــرى عل ــات كِل � ونظ��
وال ُأقلــل مــن شــأن هــذه النظ��ــات وال اإلفت�اضــات لكــن 
ارجــو عــدم ا�خاذهــا علــى محمــل الجــد فــي حــال عــدم 
مؤكــده  نظ��ــة  او  دارســة  اي  إ�بــات 

ــا فعلهــا ودعــم  ــا لألســباب التــي يجــب علين ١٠٠٪ وترُكن
ــان   ــكل اطمئن ــاز هــذه األزمــة ب ــا البعــض فــي اجتي بعضن

وِحكمه ...
فقط يتطلب منا الصبر والرضا والدعاء .

أنت أ�ها المصاب ! 
أنت أ�ها الُمعافى ! 

أنت يامن ا�تشر في بالدك الوباء ! 
ليس هذه هي نهاية المطاف ونهاية الدنيا ! 

لكن ما يجب علينا نحن كالبشر  في هذه األزمة . 
نحــن جميعــًا نحمــل أفــكا�ًا داخــل  أدمغتنــا ممــا توجهنــا 
إدارك  لدينــا  األزمــات وكلمــا كان  مــع  التعامــل  فــي 
ــق  ــي الط�� ــرى ف ــره تج ــذه الفك ــل ه ــي جع ــى ف ووع
ــح لديــك تقبــل وتكيــف  والرضــا فــي أقــدار  ــح أصب الصحي

اهلل سبحانه وتعالى .. 
ــع  ــح الجمي ــى أصب ــب إليكــم بعــض النقــاط الت ــك أكت لذل
المطــاف  نهايــة  بأنــة  المــرض  لهــذا  وننظــر   يغفلهــا 

والتمسك فقط بها في الجانب السلبي..  
ــا  ــه هن ــة ماأعني ــا �إيجا�ي ــر إليه ــكار والنظ ــر األف أوًال : تغي
متصلــه  تكــون  التــي  األفــكار  ..هــى  األفــكار  بتغيــر 
بخالقهــا ممــا ينتــج عنهــا العيــش الرغــد والســالم الداخلــى 
ــاة  ــهام الحي ــدى لس ــي والتص ــاء الدين ــى البن ــل عل والعم
وتعامــل معهــا فــي األزمــات  وال أحصــر كالمــى فقــط 

ــع  ــي نعانيهــا اآلن إنمــا فــي جمي ــى هــذه األزمــة الل عل
أحوالنــا فــي هــذة الدنيــا ..والمجاهــدة فــي جعــل اعتيــاد 
المــخ علــى اســتبدال األفــكار الــى النظــرة االيجا�يــة 
مهمــا كان حجــم األزمــة أو المشــكله فهنيئــًا لمــن �زقــة 

األفكار اإليجا�ية والرضا بأقدار اهلل ... 
ثانيــا: اليقيــن بــاهلل التــام بــأن هــذا الوبــاء بأمــره  وســوف 
ينتهــي أيضــًا بأمــره وذلــك اســتنادًا لقــول الرســول صلــى 
اهلل عليــه وســلم أنــه قــال : ( ماأنــ�ل اهلل داء إال َأَنــَ�ل َلــُه 
َشــِفاًء) لذلــك اطمــن أ�هــا المســلم وإســتودع نفســك 

وأبناءك وأحبائك .... 
ــا   ــا وذكرهــا لن ــم واألذكار التــي أمرن ــن الدائ ــا: التحصي ثالث

ن�ينا محمد صلى اهلل عليه وسلم .... 
ــا و�ارة  �ابعــًا: ا�خــاذ اإلجــ�اءت الوقائيــة التــي �نشــرها لن

الصحة والمختصين بهذا األمر ... 
بالتحديدلــدى  الســامة  األفــكار  نشــر  عــدم     : خامســًا 
األطفــال وتخويفهــم بهــذا المــرض بالعكــس  يجــب علينــا 
ــي  ــح ف ــق الصحي ــى الط�� ــم عل ــم وتوعيته ــن توجيهه نح
التعامــل مــع األزمــات وربطهــم بالوعــى الدينــى وأن اهلل 
ــال  ــي ح ــط ف ــن التخب ــم ع ــئ  وُبعده ــى كل ش ــادر عل ق
وجــود اي أزمــة تحــل بنــا علــى الوجــه العــام أو  الخــاص 

إنهم أمانة لدينا ...

سادســًا : اإللحــاح علــى اهلل ع�وجــل بالدعــاء أن �رفــع عنــا 
البالء والوباء .. 

ــَذاِم،  ــوِن، َواْلُج ــَرِص، َواْلُجُن ــَن اْلَب ــَك ِم ــوُذ ِب ــي َأُع ــمَّ ِإنِّ ُه اللَّ
ِئ اَألْسَقاِم  َوِمْن َسيِّ

ســابعًا:أن أي أزمــٍة أو مص�بــٍة  أو هــمٍ يأســر قلبــك  فقــط 
وأطمئــن   ( الرحمــن  مــن  هديــة   ) أنهــا  دائمــا  تذكــر 

واجعلها منهج تسير به في حيا�ك
ثامنــًا: الســعى فــي تف��ــ� كــ�وب النــاس  أيــًا كان دورك 
ــي  ــن أب ــ��ف ع ــث الش ــي الحدي ــاة .. وف ــذه الحي ــي ه ف
ه��ــرة رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم: "مــن فــ�ج علــى مؤمــن كربــة فــ�ج اهلل عنــه 
كربــة، ومــن ســتر علــى مؤمــن ســتر اهلل عورتــه، وال يــ�ال 

اهلل في عونه ما دام في عون أخيه"
ــذل  ــل والب ــي العم ــي أوًالف ــم ونفس ــا أوصيك ــن هن وم
ســويًا ودُعونــا بأمــر اهلل نخــ�ج مــن هــذه األزمــة وقــد 
غيــرت لدينــا العديــد مــن األشــياء لألفضــل  واســتحضار 
الغفلــة  عــن  وُبعدنــا  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  قــدرة 

والنهوض مجددًا ...
ختامًا : 

ــذه  ــد ه ــك  بع ــر في ــوف يتغي ــذى س ــك " مال ــأل نفس اس
ــك لهــذا الســؤال هــو  ــك وإجابت األزمــة والحظــر ” معرفت

الدافع في النهوض مجددًا  

"(الكو�ونا) هدية من هدايا الرحمن"

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة
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ــ#تحديات  الع�لة

أن  وماأعنيــه  ســأكتبه  ممــا  يندهــش  ســوف  الجميــع 
ــا هــى هديــة مــن اهلل لكــن قــول هديــة تحمــل  الُكو�ون
معنــى ك�يــر وعميــق والنفــس تفــ�ح بهــا علــى إى شــكل 
مــن اإلشــكال تعالــوا  لــو نستشــعر قليــًال بأنهــا مــن مالــك 
الســمواِت واألرض وإنــه القد�ــر والقــادر علــى كل شــٍئ و 
المثــل  إالمــن شــخص محــب وهلل  التأ�ــي  الهديــة  أن 
األعلــى ونحــن متيقنــون  بهــذا ونعلــم جميعــًا أن  رب 
ــن اهلل  ــر م ــرض بأم ــذا الم ــر وأن ه ــِى إال بالخي ــر اليأ� الخي
ــالء إال  ــُ�ل ب ــبحانه الُين ــه ُس ــود اهلل وأن ــد مــن جن ــه جن وأن

وله حكمة بالغة اليعلمها إالهو ...  
ــاء والمــرض الــذي  ونظــ�ًا لمــا نعانيــه األن مــن هــذا الوب
صباحــًا  البشــ��ة  حديــث  وأصبــح  فجــاءة  العالــم  لــِزم 
ومســاًءا  ولهــذا �توقــف قليــال ونفكــر بهــدوء و�تــُرك 
العالــم جانبــًا وما�بثــه اإلعــالم واألخبــار ووســائل التواصــل 
اإلجتماعــى مــن أخبــار ســواًء كانــت صحيحــة أو غيــر ذلــك 
ــع  ــرة  الهل ــاس والبشــ��ة  وإدخالهــم فــي دائ وعيــش الن
والخــوف الدائــم ومحاولــة ا�بــاع وتصد�ــق ونشــر مــن 
أقــوال وافت�اضــات الصحــة لهــا.. فقــط أنهــا مجــرد أقــوال 
ــره  ــات نظ ــره ووجه ــد تفكي ــى ح ــرى عل ــات كِل � ونظ��
وال ُأقلــل مــن شــأن هــذه النظ��ــات وال اإلفت�اضــات لكــن 
ارجــو عــدم ا�خاذهــا علــى محمــل الجــد فــي حــال عــدم 
مؤكــده  نظ��ــة  او  دارســة  اي  إ�بــات 

ــا فعلهــا ودعــم  ــا لألســباب التــي يجــب علين ١٠٠٪ وترُكن
ــان   ــكل اطمئن ــاز هــذه األزمــة ب ــا البعــض فــي اجتي بعضن

وِحكمه ...
فقط يتطلب منا الصبر والرضا والدعاء .

أنت أ�ها المصاب ! 
أنت أ�ها الُمعافى ! 

أنت يامن ا�تشر في بالدك الوباء ! 
ليس هذه هي نهاية المطاف ونهاية الدنيا ! 

لكن ما يجب علينا نحن كالبشر  في هذه األزمة . 
نحــن جميعــًا نحمــل أفــكا�ًا داخــل  أدمغتنــا ممــا توجهنــا 
إدارك  لدينــا  األزمــات وكلمــا كان  مــع  التعامــل  فــي 
ــق  ــي الط�� ــرى ف ــره تج ــذه الفك ــل ه ــي جع ــى ف ووع
ــح لديــك تقبــل وتكيــف  والرضــا فــي أقــدار  ــح أصب الصحي

اهلل سبحانه وتعالى .. 
ــع  ــح الجمي ــى أصب ــب إليكــم بعــض النقــاط الت ــك أكت لذل
المطــاف  نهايــة  بأنــة  المــرض  لهــذا  وننظــر   يغفلهــا 

والتمسك فقط بها في الجانب السلبي..  
ــا  ــه هن ــة ماأعني ــا �إيجا�ي ــر إليه ــكار والنظ ــر األف أوًال : تغي
متصلــه  تكــون  التــي  األفــكار  ..هــى  األفــكار  بتغيــر 
بخالقهــا ممــا ينتــج عنهــا العيــش الرغــد والســالم الداخلــى 
ــاة  ــهام الحي ــدى لس ــي والتص ــاء الدين ــى البن ــل عل والعم
وتعامــل معهــا فــي األزمــات  وال أحصــر كالمــى فقــط 

ــع  ــي نعانيهــا اآلن إنمــا فــي جمي ــى هــذه األزمــة الل عل
أحوالنــا فــي هــذة الدنيــا ..والمجاهــدة فــي جعــل اعتيــاد 
المــخ علــى اســتبدال األفــكار الــى النظــرة االيجا�يــة 
مهمــا كان حجــم األزمــة أو المشــكله فهنيئــًا لمــن �زقــة 

األفكار اإليجا�ية والرضا بأقدار اهلل ... 
ثانيــا: اليقيــن بــاهلل التــام بــأن هــذا الوبــاء بأمــره  وســوف 
ينتهــي أيضــًا بأمــره وذلــك اســتنادًا لقــول الرســول صلــى 
اهلل عليــه وســلم أنــه قــال : ( ماأنــ�ل اهلل داء إال َأَنــَ�ل َلــُه 
َشــِفاًء) لذلــك اطمــن أ�هــا المســلم وإســتودع نفســك 

وأبناءك وأحبائك .... 
ــا   ــا وذكرهــا لن ــم واألذكار التــي أمرن ــن الدائ ــا: التحصي ثالث

ن�ينا محمد صلى اهلل عليه وسلم .... 
ــا و�ارة  �ابعــًا: ا�خــاذ اإلجــ�اءت الوقائيــة التــي �نشــرها لن

الصحة والمختصين بهذا األمر ... 
بالتحديدلــدى  الســامة  األفــكار  نشــر  عــدم     : خامســًا 
األطفــال وتخويفهــم بهــذا المــرض بالعكــس  يجــب علينــا 
ــي  ــح ف ــق الصحي ــى الط�� ــم عل ــم وتوعيته ــن توجيهه نح
التعامــل مــع األزمــات وربطهــم بالوعــى الدينــى وأن اهلل 
ــال  ــي ح ــط ف ــن التخب ــم ع ــئ  وُبعده ــى كل ش ــادر عل ق
وجــود اي أزمــة تحــل بنــا علــى الوجــه العــام أو  الخــاص 

إنهم أمانة لدينا ...

سادســًا : اإللحــاح علــى اهلل ع�وجــل بالدعــاء أن �رفــع عنــا 
البالء والوباء .. 

ــَذاِم،  ــوِن، َواْلُج ــَرِص، َواْلُجُن ــَن اْلَب ــَك ِم ــوُذ ِب ــي َأُع ــمَّ ِإنِّ ُه اللَّ
ِئ اَألْسَقاِم  َوِمْن َسيِّ

ســابعًا:أن أي أزمــٍة أو مص�بــٍة  أو هــمٍ يأســر قلبــك  فقــط 
وأطمئــن   ( الرحمــن  مــن  هديــة   ) أنهــا  دائمــا  تذكــر 

واجعلها منهج تسير به في حيا�ك
ثامنــًا: الســعى فــي تف��ــ� كــ�وب النــاس  أيــًا كان دورك 
ــي  ــن أب ــ��ف ع ــث الش ــي الحدي ــاة .. وف ــذه الحي ــي ه ف
ه��ــرة رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم: "مــن فــ�ج علــى مؤمــن كربــة فــ�ج اهلل عنــه 
كربــة، ومــن ســتر علــى مؤمــن ســتر اهلل عورتــه، وال يــ�ال 

اهلل في عونه ما دام في عون أخيه"
ــذل  ــل والب ــي العم ــي أوًالف ــم ونفس ــا أوصيك ــن هن وم
ســويًا ودُعونــا بأمــر اهلل نخــ�ج مــن هــذه األزمــة وقــد 
غيــرت لدينــا العديــد مــن األشــياء لألفضــل  واســتحضار 
الغفلــة  عــن  وُبعدنــا  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  قــدرة 

والنهوض مجددًا ...
ختامًا : 

ــذه  ــد ه ــك  بع ــر في ــوف يتغي ــذى س ــك " مال ــأل نفس اس
ــك لهــذا الســؤال هــو  ــك وإجابت األزمــة والحظــر ” معرفت

الدافع في النهوض مجددًا  

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة
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ــ#تحديات  الع�لة

أن  وماأعنيــه  ســأكتبه  ممــا  يندهــش  ســوف  الجميــع 
ــا هــى هديــة مــن اهلل لكــن قــول هديــة تحمــل  الُكو�ون
معنــى ك�يــر وعميــق والنفــس تفــ�ح بهــا علــى إى شــكل 
مــن اإلشــكال تعالــوا  لــو نستشــعر قليــًال بأنهــا مــن مالــك 
الســمواِت واألرض وإنــه القد�ــر والقــادر علــى كل شــٍئ و 
المثــل  إالمــن شــخص محــب وهلل  التأ�ــي  الهديــة  أن 
األعلــى ونحــن متيقنــون  بهــذا ونعلــم جميعــًا أن  رب 
ــن اهلل  ــر م ــرض بأم ــذا الم ــر وأن ه ــِى إال بالخي ــر اليأ� الخي
ــالء إال  ــُ�ل ب ــبحانه الُين ــه ُس ــود اهلل وأن ــد مــن جن ــه جن وأن

وله حكمة بالغة اليعلمها إالهو ...  
ــاء والمــرض الــذي  ونظــ�ًا لمــا نعانيــه األن مــن هــذا الوب
صباحــًا  البشــ��ة  حديــث  وأصبــح  فجــاءة  العالــم  لــِزم 
ومســاًءا  ولهــذا �توقــف قليــال ونفكــر بهــدوء و�تــُرك 
العالــم جانبــًا وما�بثــه اإلعــالم واألخبــار ووســائل التواصــل 
اإلجتماعــى مــن أخبــار ســواًء كانــت صحيحــة أو غيــر ذلــك 
ــع  ــرة  الهل ــاس والبشــ��ة  وإدخالهــم فــي دائ وعيــش الن
والخــوف الدائــم ومحاولــة ا�بــاع وتصد�ــق ونشــر مــن 
أقــوال وافت�اضــات الصحــة لهــا.. فقــط أنهــا مجــرد أقــوال 
ــره  ــات نظ ــره ووجه ــد تفكي ــى ح ــرى عل ــات كِل � ونظ��
وال ُأقلــل مــن شــأن هــذه النظ��ــات وال اإلفت�اضــات لكــن 
ارجــو عــدم ا�خاذهــا علــى محمــل الجــد فــي حــال عــدم 
مؤكــده  نظ��ــة  او  دارســة  اي  إ�بــات 

ــا فعلهــا ودعــم  ــا لألســباب التــي يجــب علين ١٠٠٪ وترُكن
ــان   ــكل اطمئن ــاز هــذه األزمــة ب ــا البعــض فــي اجتي بعضن

وِحكمه ...
فقط يتطلب منا الصبر والرضا والدعاء .

أنت أ�ها المصاب ! 
أنت أ�ها الُمعافى ! 

أنت يامن ا�تشر في بالدك الوباء ! 
ليس هذه هي نهاية المطاف ونهاية الدنيا ! 

لكن ما يجب علينا نحن كالبشر  في هذه األزمة . 
نحــن جميعــًا نحمــل أفــكا�ًا داخــل  أدمغتنــا ممــا توجهنــا 
إدارك  لدينــا  األزمــات وكلمــا كان  مــع  التعامــل  فــي 
ــق  ــي الط�� ــرى ف ــره تج ــذه الفك ــل ه ــي جع ــى ف ووع
ــح لديــك تقبــل وتكيــف  والرضــا فــي أقــدار  ــح أصب الصحي

اهلل سبحانه وتعالى .. 
ــع  ــح الجمي ــى أصب ــب إليكــم بعــض النقــاط الت ــك أكت لذل
المطــاف  نهايــة  بأنــة  المــرض  لهــذا  وننظــر   يغفلهــا 

والتمسك فقط بها في الجانب السلبي..  
ــا  ــه هن ــة ماأعني ــا �إيجا�ي ــر إليه ــكار والنظ ــر األف أوًال : تغي
متصلــه  تكــون  التــي  األفــكار  ..هــى  األفــكار  بتغيــر 
بخالقهــا ممــا ينتــج عنهــا العيــش الرغــد والســالم الداخلــى 
ــاة  ــهام الحي ــدى لس ــي والتص ــاء الدين ــى البن ــل عل والعم
وتعامــل معهــا فــي األزمــات  وال أحصــر كالمــى فقــط 

ــع  ــي نعانيهــا اآلن إنمــا فــي جمي ــى هــذه األزمــة الل عل
أحوالنــا فــي هــذة الدنيــا ..والمجاهــدة فــي جعــل اعتيــاد 
المــخ علــى اســتبدال األفــكار الــى النظــرة االيجا�يــة 
مهمــا كان حجــم األزمــة أو المشــكله فهنيئــًا لمــن �زقــة 

األفكار اإليجا�ية والرضا بأقدار اهلل ... 
ثانيــا: اليقيــن بــاهلل التــام بــأن هــذا الوبــاء بأمــره  وســوف 
ينتهــي أيضــًا بأمــره وذلــك اســتنادًا لقــول الرســول صلــى 
اهلل عليــه وســلم أنــه قــال : ( ماأنــ�ل اهلل داء إال َأَنــَ�ل َلــُه 
َشــِفاًء) لذلــك اطمــن أ�هــا المســلم وإســتودع نفســك 

وأبناءك وأحبائك .... 
ــا   ــا وذكرهــا لن ــم واألذكار التــي أمرن ــن الدائ ــا: التحصي ثالث

ن�ينا محمد صلى اهلل عليه وسلم .... 
ــا و�ارة  �ابعــًا: ا�خــاذ اإلجــ�اءت الوقائيــة التــي �نشــرها لن

الصحة والمختصين بهذا األمر ... 
بالتحديدلــدى  الســامة  األفــكار  نشــر  عــدم     : خامســًا 
األطفــال وتخويفهــم بهــذا المــرض بالعكــس  يجــب علينــا 
ــي  ــح ف ــق الصحي ــى الط�� ــم عل ــم وتوعيته ــن توجيهه نح
التعامــل مــع األزمــات وربطهــم بالوعــى الدينــى وأن اهلل 
ــال  ــي ح ــط ف ــن التخب ــم ع ــئ  وُبعده ــى كل ش ــادر عل ق
وجــود اي أزمــة تحــل بنــا علــى الوجــه العــام أو  الخــاص 

إنهم أمانة لدينا ...

سادســًا : اإللحــاح علــى اهلل ع�وجــل بالدعــاء أن �رفــع عنــا 
البالء والوباء .. 

ــَذاِم،  ــوِن، َواْلُج ــَرِص، َواْلُجُن ــَن اْلَب ــَك ِم ــوُذ ِب ــي َأُع ــمَّ ِإنِّ ُه اللَّ
ِئ اَألْسَقاِم  َوِمْن َسيِّ

ســابعًا:أن أي أزمــٍة أو مص�بــٍة  أو هــمٍ يأســر قلبــك  فقــط 
وأطمئــن   ( الرحمــن  مــن  هديــة   ) أنهــا  دائمــا  تذكــر 

واجعلها منهج تسير به في حيا�ك
ثامنــًا: الســعى فــي تف��ــ� كــ�وب النــاس  أيــًا كان دورك 
ــي  ــن أب ــ��ف ع ــث الش ــي الحدي ــاة .. وف ــذه الحي ــي ه ف
ه��ــرة رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم: "مــن فــ�ج علــى مؤمــن كربــة فــ�ج اهلل عنــه 
كربــة، ومــن ســتر علــى مؤمــن ســتر اهلل عورتــه، وال يــ�ال 

اهلل في عونه ما دام في عون أخيه"
ــذل  ــل والب ــي العم ــي أوًالف ــم ونفس ــا أوصيك ــن هن وم
ســويًا ودُعونــا بأمــر اهلل نخــ�ج مــن هــذه األزمــة وقــد 
غيــرت لدينــا العديــد مــن األشــياء لألفضــل  واســتحضار 
الغفلــة  عــن  وُبعدنــا  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  قــدرة 

والنهوض مجددًا ...
ختامًا : 

ــذه  ــد ه ــك  بع ــر في ــوف يتغي ــذى س ــك " مال ــأل نفس اس
ــك لهــذا الســؤال هــو  ــك وإجابت األزمــة والحظــر ” معرفت

الدافع في النهوض مجددًا  

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة
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ــ#تحديات  الع�لة

أن  وماأعنيــه  ســأكتبه  ممــا  يندهــش  ســوف  الجميــع 
ــا هــى هديــة مــن اهلل لكــن قــول هديــة تحمــل  الُكو�ون
معنــى ك�يــر وعميــق والنفــس تفــ�ح بهــا علــى إى شــكل 
مــن اإلشــكال تعالــوا  لــو نستشــعر قليــًال بأنهــا مــن مالــك 
الســمواِت واألرض وإنــه القد�ــر والقــادر علــى كل شــٍئ و 
المثــل  إالمــن شــخص محــب وهلل  التأ�ــي  الهديــة  أن 
األعلــى ونحــن متيقنــون  بهــذا ونعلــم جميعــًا أن  رب 
ــن اهلل  ــر م ــرض بأم ــذا الم ــر وأن ه ــِى إال بالخي ــر اليأ� الخي
ــالء إال  ــُ�ل ب ــبحانه الُين ــه ُس ــود اهلل وأن ــد مــن جن ــه جن وأن

وله حكمة بالغة اليعلمها إالهو ...  
ــاء والمــرض الــذي  ونظــ�ًا لمــا نعانيــه األن مــن هــذا الوب
صباحــًا  البشــ��ة  حديــث  وأصبــح  فجــاءة  العالــم  لــِزم 
ومســاًءا  ولهــذا �توقــف قليــال ونفكــر بهــدوء و�تــُرك 
العالــم جانبــًا وما�بثــه اإلعــالم واألخبــار ووســائل التواصــل 
اإلجتماعــى مــن أخبــار ســواًء كانــت صحيحــة أو غيــر ذلــك 
ــع  ــرة  الهل ــاس والبشــ��ة  وإدخالهــم فــي دائ وعيــش الن
والخــوف الدائــم ومحاولــة ا�بــاع وتصد�ــق ونشــر مــن 
أقــوال وافت�اضــات الصحــة لهــا.. فقــط أنهــا مجــرد أقــوال 
ــره  ــات نظ ــره ووجه ــد تفكي ــى ح ــرى عل ــات كِل � ونظ��
وال ُأقلــل مــن شــأن هــذه النظ��ــات وال اإلفت�اضــات لكــن 
ارجــو عــدم ا�خاذهــا علــى محمــل الجــد فــي حــال عــدم 
مؤكــده  نظ��ــة  او  دارســة  اي  إ�بــات 

ــا فعلهــا ودعــم  ــا لألســباب التــي يجــب علين ١٠٠٪ وترُكن
ــان   ــكل اطمئن ــاز هــذه األزمــة ب ــا البعــض فــي اجتي بعضن

وِحكمه ...
فقط يتطلب منا الصبر والرضا والدعاء .

أنت أ�ها المصاب ! 
أنت أ�ها الُمعافى ! 

أنت يامن ا�تشر في بالدك الوباء ! 
ليس هذه هي نهاية المطاف ونهاية الدنيا ! 

لكن ما يجب علينا نحن كالبشر  في هذه األزمة . 
نحــن جميعــًا نحمــل أفــكا�ًا داخــل  أدمغتنــا ممــا توجهنــا 
إدارك  لدينــا  األزمــات وكلمــا كان  مــع  التعامــل  فــي 
ــق  ــي الط�� ــرى ف ــره تج ــذه الفك ــل ه ــي جع ــى ف ووع
ــح لديــك تقبــل وتكيــف  والرضــا فــي أقــدار  ــح أصب الصحي

اهلل سبحانه وتعالى .. 
ــع  ــح الجمي ــى أصب ــب إليكــم بعــض النقــاط الت ــك أكت لذل
المطــاف  نهايــة  بأنــة  المــرض  لهــذا  وننظــر   يغفلهــا 

والتمسك فقط بها في الجانب السلبي..  
ــا  ــه هن ــة ماأعني ــا �إيجا�ي ــر إليه ــكار والنظ ــر األف أوًال : تغي
متصلــه  تكــون  التــي  األفــكار  ..هــى  األفــكار  بتغيــر 
بخالقهــا ممــا ينتــج عنهــا العيــش الرغــد والســالم الداخلــى 
ــاة  ــهام الحي ــدى لس ــي والتص ــاء الدين ــى البن ــل عل والعم
وتعامــل معهــا فــي األزمــات  وال أحصــر كالمــى فقــط 

ــع  ــي نعانيهــا اآلن إنمــا فــي جمي ــى هــذه األزمــة الل عل
أحوالنــا فــي هــذة الدنيــا ..والمجاهــدة فــي جعــل اعتيــاد 
المــخ علــى اســتبدال األفــكار الــى النظــرة االيجا�يــة 
مهمــا كان حجــم األزمــة أو المشــكله فهنيئــًا لمــن �زقــة 

األفكار اإليجا�ية والرضا بأقدار اهلل ... 
ثانيــا: اليقيــن بــاهلل التــام بــأن هــذا الوبــاء بأمــره  وســوف 
ينتهــي أيضــًا بأمــره وذلــك اســتنادًا لقــول الرســول صلــى 
اهلل عليــه وســلم أنــه قــال : ( ماأنــ�ل اهلل داء إال َأَنــَ�ل َلــُه 
َشــِفاًء) لذلــك اطمــن أ�هــا المســلم وإســتودع نفســك 

وأبناءك وأحبائك .... 
ــا   ــا وذكرهــا لن ــم واألذكار التــي أمرن ــن الدائ ــا: التحصي ثالث

ن�ينا محمد صلى اهلل عليه وسلم .... 
ــا و�ارة  �ابعــًا: ا�خــاذ اإلجــ�اءت الوقائيــة التــي �نشــرها لن

الصحة والمختصين بهذا األمر ... 
بالتحديدلــدى  الســامة  األفــكار  نشــر  عــدم     : خامســًا 
األطفــال وتخويفهــم بهــذا المــرض بالعكــس  يجــب علينــا 
ــي  ــح ف ــق الصحي ــى الط�� ــم عل ــم وتوعيته ــن توجيهه نح
التعامــل مــع األزمــات وربطهــم بالوعــى الدينــى وأن اهلل 
ــال  ــي ح ــط ف ــن التخب ــم ع ــئ  وُبعده ــى كل ش ــادر عل ق
وجــود اي أزمــة تحــل بنــا علــى الوجــه العــام أو  الخــاص 

إنهم أمانة لدينا ...

سادســًا : اإللحــاح علــى اهلل ع�وجــل بالدعــاء أن �رفــع عنــا 
البالء والوباء .. 

ــَذاِم،  ــوِن، َواْلُج ــَرِص، َواْلُجُن ــَن اْلَب ــَك ِم ــوُذ ِب ــي َأُع ــمَّ ِإنِّ ُه اللَّ
ِئ اَألْسَقاِم  َوِمْن َسيِّ

ســابعًا:أن أي أزمــٍة أو مص�بــٍة  أو هــمٍ يأســر قلبــك  فقــط 
وأطمئــن   ( الرحمــن  مــن  هديــة   ) أنهــا  دائمــا  تذكــر 

واجعلها منهج تسير به في حيا�ك
ثامنــًا: الســعى فــي تف��ــ� كــ�وب النــاس  أيــًا كان دورك 
ــي  ــن أب ــ��ف ع ــث الش ــي الحدي ــاة .. وف ــذه الحي ــي ه ف
ه��ــرة رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم: "مــن فــ�ج علــى مؤمــن كربــة فــ�ج اهلل عنــه 
كربــة، ومــن ســتر علــى مؤمــن ســتر اهلل عورتــه، وال يــ�ال 

اهلل في عونه ما دام في عون أخيه"
ــذل  ــل والب ــي العم ــي أوًالف ــم ونفس ــا أوصيك ــن هن وم
ســويًا ودُعونــا بأمــر اهلل نخــ�ج مــن هــذه األزمــة وقــد 
غيــرت لدينــا العديــد مــن األشــياء لألفضــل  واســتحضار 
الغفلــة  عــن  وُبعدنــا  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  قــدرة 

والنهوض مجددًا ...
ختامًا : 

ــذه  ــد ه ــك  بع ــر في ــوف يتغي ــذى س ــك " مال ــأل نفس اس
ــك لهــذا الســؤال هــو  ــك وإجابت األزمــة والحظــر ” معرفت

الدافع في النهوض مجددًا  

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة
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خديجة ال �وسف

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

"هواجس كو�ونية"

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة
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هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة
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ــ#تحديات  الع�لة

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة
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ــ#تحديات  الع�لة

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة

خ�امى العم�ان

�ــوٌم جديــد كباقــي األيــام المعتــادة، نذهــب للعمــل 
لفعــل  وبعدهــا  األهــل  أو  األصدقــاء  إللتقــاء  بعدهــا 
النشــاطات كال��اضــة أو القــ�اءة أو مــا إلــى ذلــك ثــم 
الخلــود للنــوم ،  يتكــ�ر هــذا األمــر �ومًيــا مــع تغيــ�ات فــي 
أيــام  إحــدى  فــي   ، النشــاطات  أو  األشــخاص  بعــض 
إ�تشــار مــرض  بــدأت تظهــر أخبــار عــن  ديســمبر ٢٠١٩ 
ــ�ا  ــابه لإلنفلون ــن مش ــي الصي ــا ف ــمى بكو�ون ــب يس غ��
ــاس و�ــؤدي فــي بعــض  ــن الن ــه ســ��ع اإل�تشــار �ي ولكن
الحــاالت إلــى الوفــاة ! كان موضــوع المــرض غ��ــب عنــد 
ذلــك  األمــر  اعيــر  لــم  ولكــن  األولــى  للمــرة  ســماعه 
ــن  ــر �ي ــي ينتش ــًدا لك ــد ج ــه بعي ــت بأن ــام، أحسس اإلهتم
ــل أن  ــا قب ــه حتًم ــي علي ــوف تقض ــن س ــدول وأن الصي ال
ينتشــر ، فأكملنــا حيا�نــا كمــا عهدناهــا. مــرت األشــهر وبــدأ 
ــى  ــت حــاالت إل ــى أن وصل ــدول، إل ينتشــر فــي بعــض ال
بلــدي ! وال �ال النــاس يمارســون حيا�هــم بشــكل ط�يعــي 
جــًدا إلــى أن تدافعــت القــ�ا�ات واحــدة تلــو األخــرى 
بشــكل مفاجــىء عــن تعليــق الد�اســة الــى اشــعاِر آخــر ! 
وهنــا أحسســت فعــًال بــأن الوضــع جــدي وأنــه أكبــر ممــا 
ا�خيــل أو أ�وقــع وبعدهــا تعليــق العمــل ثــم شــل الحيــاة 
تماًمــا ، وحجزنــا فــي منا�لنــا لكــي ال نختلــط بالنــاس 
ونصبــح عرضــه لإلصابــه بالمــرض ! ضجــت ال�يــوت بأعــداد 
األســره وهــي مكتملــة تماًمــا علــى مــدار الســاعات 

ولكنــه  جديــد  و  غ��ــب  إحســاس  واألســا�يع،  واأليــام 
ــر أن  ــذه العب ــن ه ــًدا ؛ وم ــرة ج ــر كثي ــي وعب ــل معان يحم
دوام الحــال مــن المحــال ومهمــا اعتقدنــا أننــا مســيط��ن 
علــى األوضــاع وعلــى حيا�نــا فــي لحظــة �تبــدل األمــور. 
إضافــة إلــى أن النعــم محاطــة بنــا واعتدنــا عليهــا لدرجــة 
إعتقادنــا أنهــا أصبحــت مــن المســّلمات، وأيًضــا أن الحيــاة 
أدخلتنــا فــي عواصفهــا وأيامهــا فلــم نعطــي أهميــه 
لألمــور األساســية وكرســنا األهميــه لألمــور األقــل. ومــن 
أهــم العبــر والــد�وس هــو التفكــر بالعمــل آلخر�نــا بشــكل 
ــا متــى ســتنتهي رحلــة  ــا ال نعلــم حًق أوســع وأعمــق ألنن

الحياة ربما في وقت غير متوقع نهائًيا. 

"الحجر المن�لي"
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ــ#تحديات  الع�لة

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة

�ــوٌم جديــد كباقــي األيــام المعتــادة، نذهــب للعمــل 
لفعــل  وبعدهــا  األهــل  أو  األصدقــاء  إللتقــاء  بعدهــا 
النشــاطات كال��اضــة أو القــ�اءة أو مــا إلــى ذلــك ثــم 
الخلــود للنــوم ،  يتكــ�ر هــذا األمــر �ومًيــا مــع تغيــ�ات فــي 
أيــام  إحــدى  فــي   ، النشــاطات  أو  األشــخاص  بعــض 
إ�تشــار مــرض  بــدأت تظهــر أخبــار عــن  ديســمبر ٢٠١٩ 
ــ�ا  ــابه لإلنفلون ــن مش ــي الصي ــا ف ــمى بكو�ون ــب يس غ��
ــاس و�ــؤدي فــي بعــض  ــن الن ــه ســ��ع اإل�تشــار �ي ولكن
الحــاالت إلــى الوفــاة ! كان موضــوع المــرض غ��ــب عنــد 
ذلــك  األمــر  اعيــر  لــم  ولكــن  األولــى  للمــرة  ســماعه 
ــن  ــر �ي ــي ينتش ــًدا لك ــد ج ــه بعي ــت بأن ــام، أحسس اإلهتم
ــل أن  ــا قب ــه حتًم ــي علي ــوف تقض ــن س ــدول وأن الصي ال
ينتشــر ، فأكملنــا حيا�نــا كمــا عهدناهــا. مــرت األشــهر وبــدأ 
ــى  ــت حــاالت إل ــى أن وصل ــدول، إل ينتشــر فــي بعــض ال
بلــدي ! وال �ال النــاس يمارســون حيا�هــم بشــكل ط�يعــي 
جــًدا إلــى أن تدافعــت القــ�ا�ات واحــدة تلــو األخــرى 
بشــكل مفاجــىء عــن تعليــق الد�اســة الــى اشــعاِر آخــر ! 
وهنــا أحسســت فعــًال بــأن الوضــع جــدي وأنــه أكبــر ممــا 
ا�خيــل أو أ�وقــع وبعدهــا تعليــق العمــل ثــم شــل الحيــاة 
تماًمــا ، وحجزنــا فــي منا�لنــا لكــي ال نختلــط بالنــاس 
ونصبــح عرضــه لإلصابــه بالمــرض ! ضجــت ال�يــوت بأعــداد 
األســره وهــي مكتملــة تماًمــا علــى مــدار الســاعات 

ولكنــه  جديــد  و  غ��ــب  إحســاس  واألســا�يع،  واأليــام 
ــر أن  ــذه العب ــن ه ــًدا ؛ وم ــرة ج ــر كثي ــي وعب ــل معان يحم
دوام الحــال مــن المحــال ومهمــا اعتقدنــا أننــا مســيط��ن 
علــى األوضــاع وعلــى حيا�نــا فــي لحظــة �تبــدل األمــور. 
إضافــة إلــى أن النعــم محاطــة بنــا واعتدنــا عليهــا لدرجــة 
إعتقادنــا أنهــا أصبحــت مــن المســّلمات، وأيًضــا أن الحيــاة 
أدخلتنــا فــي عواصفهــا وأيامهــا فلــم نعطــي أهميــه 
لألمــور األساســية وكرســنا األهميــه لألمــور األقــل. ومــن 
أهــم العبــر والــد�وس هــو التفكــر بالعمــل آلخر�نــا بشــكل 
ــا متــى ســتنتهي رحلــة  ــا ال نعلــم حًق أوســع وأعمــق ألنن

الحياة ربما في وقت غير متوقع نهائًيا. 
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ــ#تحديات  الع�لة

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة

خلود الظاهري

الرسائل الربانية للجائحة العالمية 
مقدمة..

اكتبهــا اآلن وأنــا وا�قــه ومتأكــده وأملــي بخالقــي ك�يــر 
إنــي ســأعود لق�اءتهــا بعــد ا�تهــاء األزمــه وأنــا مبتســمه 
كذكــرى مميــزه تركــت فــي داخلــي أ�ــر اليمحــى ...يــارب 

..
الجائحة العالمية..

بعيــدًا عــن أســباب الجائحــة ومعلوما�هــا التــي أصبــح 
الــكل خ�يــ�ًا فــي تفاصيلهــا أبحــث أنــا دائمــًا عــن األســباب 
العميقــه وال�وحانيــه وحكمــة ورســائل ربــي العظيمــه 
فــي  عنهــا  ونبحــث  �تأملهــا  لــو  التــي  البشــ��ه  لــكل 
دواخلنــا فــي ذوا�نــا نجــد إجابا�هــا، ظاهرهــا ســئ ولكــن 

باطنها خي�ر وخير ك���ي��ر...
ــي  ــذات ف ــع ال ــة م ــذات أو جلس ــع ال ــوده م ــميها ع ُأس
ــا  ــا ألهواءن ــاس ألعمالن ــري للن ــت نج ــوال الوق ــا ط حيا�ن
ــم نحاســب  ــع معاهــا ول ــاه ونضي و�تشــتت وتمشــي الحي
أنفســنا بأبســط األمــور كأن هــذه الجائحــة تمســك بنــا 
ــا  ــا لندعمه ــح أخطاءه ــبها ونصح ــنا لنحاس ــا ألنفس وتعيدن

ونقو�ها.. 
ــا بعصــر الســرعة والمظاهــر المبالغــة والسوشــل   انجرفن
بــدون  فقــط  الــذات  ملــذات  و�اء  واإلنجــ�اف  ميديــا 

محاسبتها وتصحيحها .. 

الع�لــة اآلن ُتبصرنــا وتوضــح لنــا أن نركــز علــى ذوا�نــا أوًال 
قبــل اإللتفــات لغيرنــا أو مقارنــة أنفســنا بهــم، نرضــى 
ونمتــن علــى أبســط األمــور فــي حيا�نــا علــى مصافحتنــا 
ألحبابنــا، علــى تجمعنــا وتســوقنا واإلمتنــان األعظــم علــى 

صالو�نا في �يوت اهلل ..
حيا�نا قبل وبعد كو�ونا حتمًا ستكون مختلفه..

ب ؛  ال ُ�بَتلى  اإلنسان دومًا لُيعذَّ
ب  ..  ما قد ُ�بَتلى لُيهذَّ وإنَّ

ابن القيم..

"الرسائل الربانية للجائحة العالمية"
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ــ#تحديات  الع�لة

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة

الرسائل الربانية للجائحة العالمية 
مقدمة..

اكتبهــا اآلن وأنــا وا�قــه ومتأكــده وأملــي بخالقــي ك�يــر 
إنــي ســأعود لق�اءتهــا بعــد ا�تهــاء األزمــه وأنــا مبتســمه 
كذكــرى مميــزه تركــت فــي داخلــي أ�ــر اليمحــى ...يــارب 

..
الجائحة العالمية..

بعيــدًا عــن أســباب الجائحــة ومعلوما�هــا التــي أصبــح 
الــكل خ�يــ�ًا فــي تفاصيلهــا أبحــث أنــا دائمــًا عــن األســباب 
العميقــه وال�وحانيــه وحكمــة ورســائل ربــي العظيمــه 
فــي  عنهــا  ونبحــث  �تأملهــا  لــو  التــي  البشــ��ه  لــكل 
دواخلنــا فــي ذوا�نــا نجــد إجابا�هــا، ظاهرهــا ســئ ولكــن 

باطنها خي�ر وخير ك���ي��ر...
ــي  ــذات ف ــع ال ــة م ــذات أو جلس ــع ال ــوده م ــميها ع ُأس
ــا  ــا ألهواءن ــاس ألعمالن ــري للن ــت نج ــوال الوق ــا ط حيا�ن
ــم نحاســب  ــع معاهــا ول ــاه ونضي و�تشــتت وتمشــي الحي
أنفســنا بأبســط األمــور كأن هــذه الجائحــة تمســك بنــا 
ــا  ــا لندعمه ــح أخطاءه ــبها ونصح ــنا لنحاس ــا ألنفس وتعيدن

ونقو�ها.. 
ــا بعصــر الســرعة والمظاهــر المبالغــة والسوشــل   انجرفن
بــدون  فقــط  الــذات  ملــذات  و�اء  واإلنجــ�اف  ميديــا 

محاسبتها وتصحيحها .. 

الع�لــة اآلن ُتبصرنــا وتوضــح لنــا أن نركــز علــى ذوا�نــا أوًال 
قبــل اإللتفــات لغيرنــا أو مقارنــة أنفســنا بهــم، نرضــى 
ونمتــن علــى أبســط األمــور فــي حيا�نــا علــى مصافحتنــا 
ألحبابنــا، علــى تجمعنــا وتســوقنا واإلمتنــان األعظــم علــى 

صالو�نا في �يوت اهلل ..
حيا�نا قبل وبعد كو�ونا حتمًا ستكون مختلفه..

ب ؛  ال ُ�بَتلى  اإلنسان دومًا لُيعذَّ
ب  ..  ما قد ُ�بَتلى لُيهذَّ وإنَّ

ابن القيم..
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ــ#تحديات  الع�لة

هــل ســيخطئني كو�ونــا..أم أنــه يختبــيء لــي فــي مــكان 
مــا؟ مــع اال�تشــار الســ��ع لفايــ�وس كو�ونــا، وتغ�يــر 

مسماه من وباء إلى جائحة..بدأ القلق يخنقني! 
يا�ــرى هــل يختبــيء كو�ونــا خلــف مقبــض بــاب الســيارة؟ 
أم أنــه فــوق علبــة االيســك��م التــي أوصتنــي اســ�اء أن ال 
أنســاها ضمــن قائمــة طويلــة مــن طلبــات الســوبر ماركــت 
ــذي  ــتا ال ــاس الباس ــى رف أكي ــه عل ــة..أم أن ــبه �ومي الش

لمسته بالخطأ! 
ــي  ــا ف ــي ن�اه ــات الت ــك الفئ ــا تل ــد لدين ــرى توج ــل يا� ه
السوشــال ميديــا؟؟! ممــن يعطســون و يكحــون علــى 

األغ�اض والمقابض؟؟ 
هــل مقبــض بــاب الشــا�ع ل�يتــي نظيــف تمامــا أم أن 
حيوانــا بهيئــة البشــر لوثــه وتــرك كو�ونــا ينتظرنــي ويقــول 

لي #خليك_بال�يت ! 
يا الهي! الهواء شديد هذه الليلة!!

ــر عطســة مــن  ــا ينتقــل مــع الهــواء ا� ــرى كو�ون هــل يا�
أحدهــم لتصــل الــى أنفاســي وأنــا آخــذ لــي نفســا عميقــا 
أنــه حقــا ثقيــل ويســقط  الهــواء..أم  مســتمتعة بهــذا 

مباشرة على األرض! 
مالذي ستؤول له األمور في ايطاليا؟ 

وإلى أي حد سيتوقف عداد األرقام في أم��كا!؟ 
ــا  ــاء الــى تشــاد، مالــي، بوركين ــم يصــل هــذا الوب لمــاذا ل

فاسو؟ 
هل صحيح بأن هذا الفاي�وس من صنع البشر؟ 

ولماذا؟؟ 
ــ�وس  ــه فاي ــ�أت فــي إحــدى تعليقــات االنســتغ�ام بأن ق
معــد لكبــار الســن..ألنهم يشــكلون عبئــا علــى مي�انيــة 

الدول!!  هل يا�رى يكون هذا اله�اء صحيحا؟ 
شــي  مافيــه  بــس  تعبانــة  "مامــا  لــي  تقــول  اســ�اء 
ــي بشــدة مــع  ــة" فيخفــق قلب ــس أحــس تعبان يعورني..ب
ــوال  ــا ط ــب ح�ارته ــل أ�اق ــل! وأظ ــينا��و طو��ي ــل س تخي

اليوم! 
ترتفع ح�ارة ما��ة بدون أية أع�اض أخرى عليها

ولكــن أع�اضهــا تأ�ينــي أنا..فيتولــد لــدي مغــص فــي 
بطني وصداع مع هذيان..ويتملكني القلق! 

هل يا�رى ستدخل الكو�ونا في �يتنا؟ 
فــي الحقيقــة هــذه بعــض مــن التســاؤالت والشــكوك و 
القلــق و الهواجــس التــي فرضهــا كو�ونــا علينــا وهــو 

يحوم حولنا
أكــون  أن  أحــاول  التعقيم..وأنــا  هواجــس  أنهكتنــي 
مــن  البعــض  مقاطــع  توتر..تضحكنــي  بــدون  ط�يعيــة 
صديقا�ــي عندمــا يصــو�ون أغــ�اض الســوبرماركت وهــم 

يغسلونها ويعقمونها..ولكن في قلبي أقول
ماذا لو تربص لي كو�ونا فوق علبة الملح مثال

وأنا التي ضحكت على تعقيمها! 
لمــاذا نخــاف مــن كو�ونــا ونحــن ســنموت علــى أيــة 

حال؟ عن نفسي أخاف أن أنقله لبنا�ي أو أمي! 
أخاف أن يأ�ي لهم ثقيال..ينهكهم، يتمكن منهم

ولو ال سمح اهلل أفقدهم..وأنجو أنا بنفسي
اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه األمة

دانة م.ف

الخيرة فيما أختاره اهلل لنا 
ــرددت  ــا ت ــة لطالم ــا ) مقول ــاره اهلل لن ــا أخت ــرة فيم (الخي
علــئ مســامعنا منــذ الصغــر والــئ مرحلــة ُعم��ــة ق��بــة 
أســتمر طرحهــا علــئ مســاِمعي كثيــ�ًا لكــن لــم أعلــم بــأن 
ــا  ــم  وأعمــق مم ــئ عظي ــا معن ــة له ــارة القوي هــذه الِعب

ُكنت أ�خيل ..
ــئ  ــش إل ــل للعي ــأن ننتق ــدر ب ــا الق ــم علين ــر حت ــة األم بداي
(ب��طانيــا العظمــئ )كمــا ُيطلــق عليهــا ، فما�يــن تذبــذب 
أن  تــكاد  التــي  الصدمــة  ومرحلــة  ومشــاعري  ذا�ــي 
ــي وعــدم ُمالئمــة المــكان  ــة بالنســبة ل توصــف بالمرضي
والبشــر ورفــض ذا�ــي للتأقلــم أجبــرت نفســي بالقــوة 
بعــد مضــي ثالثــة أشــهر بــأن أ�عايــش علــئ مــا أنــا عليــه 
ــذات بــل مــن أجــل أ�واحــًا كانــت  ليــس مــن أجــل تلــك ال
ــّل  ــًا ع ــا أيض ــٍل له ــص أم ــر بصي ــي �نتظ ــت ظل ــي وتح مع

األيام تمضي و�نقضي علئ خير وسالم ..
ــرة الك�يســة مــن عمــري إن صــح  ــك الفت تعرفــت فــي تل
التع�يــر علــئ ذلــك المجتمــع وعلــئ تفاصيلــة ..لربمــا تأ�ــي 
يطــول  وربمــا  �أيــي  بشــدة  ترفــض  ُمعينــة  فئــة  لــي 
النقــاش بــل لربمــا يشــتد ويصــل الــئ مرحلــة سيخســر بهــا 

النقاش أنا وا�قة من ذلك ..
أمضيــت تســعة أشــُهٍر بلياليهــا الُمضلمــة ..كإمــ�أٍة تحمــُل 
فــي أحشــائها جنينــًا ترغــب �إنقضــاء أيــام الوهــن مــن أجــل 

العودة إلئ ُحضن الوطن ...
اآلن أخب�ونــي ياســادة أ�ــن هــو ذاك المجتمــع اإلنجليــزي 
ــو ذاك  ــن ه ــورة أ� ــئ ص ــالم بأبه ــا اإلع ــوره لن ــذي ص الل
العامــة  اآلداب  علــئ  الُمحافــظ  الُمتحضــر  المجتمــع 

الملتزم بالوقت ؟ 
ــُه  ــا �أ� ــو م ــًا ه ــس تمام ــ�ام فالعك ــا ِك ــات ي ــه .. هيه ه

عيني ..
ــز  ــع اإلنجلي ــك م ــم أحت ــي ل ــك بأنن ــئ ذهن ــ�اود ال ــد يت ق

السكان األصل�ين للمملكة !ربما ...لكن ياسادة
تسعة أشهر  كفيلة بأخذ إنطباع كامل ..

توالــت المواقــف و اإليحائــات خصوصــًا عنــد إنقضــاء فتــرة 
الع�لــة اإلختيا��ــة وإعتيــادي علــئ الخــ�وج بشــكل �ومــي 

مع طفلي الصغير ..
ــا  ــت لحظته ــا وتمني ــي حضرته ــف الت ــع المواق ــن أفض م
ــوٍم  ــي � ــوت ف ــئ ص ــ�خ بأعل ــواي وأص ــتجمع ق ــأن أس ب
أســود ِمظلــم قــ�رت خــوض تجربــة ركــوب البــاص لعلــي 
ــن  ــي يتحدث ــة الت ــه كالمتع ــي ركوب ــة ف ــك المتع ــد تل أج
بهــا رفيقــات غربتــي عنــد ركوبهــن (بــاص لنــدن ) فــي 
بــال  وجهــي  فــي  البــاب  البــاص  قائــد  أغلــق  البدايــة 
ــي  ــاب الخلف ــه للب ــي التوج ــب من ــذوق  وطل ــات لل م�اع
نفســي  تمالكــت  لكــن  قليــًال  ُمحِرجــًا  موقفــًا  كان 
.. تحــرك  وأســتجمعت قــواي وأنصعــت ألمــر الســائق 

"الرسائل الربانية للجائحة العالمية"

البــاص قليــًال وإذا بالقائــد  يقــف بشــكل مفاجــيء وينهــر 
ســيدة خليجيــة بأعلــئ صــوت دون م�اعــاة لعمرهــا أقســم 
بأننــي ال ا�ذكــر ســوا ُكبــر فاهــُه النتــن وهــو يتفاخــر 

بنهرها والسبب ؟! ..
ألن حفيدها �ركل الكرسي اللذي أمامه برجله !!!

كنــت ق��بــة مــن الطرفيــن ولــم أســمع ذلــك الصــوت 
المزعــج اللــذي آلــم �أس قائــد البــاص ولــم يتمكــن بســببه 
مــن القيــادة بشــكل جيــد وظــل �رفــع صوتــه وكأن أحــدًا 
قــد أعطــاه األمــان والضــوء األخضــر لفعــل ذلــك ..لــم 
ــة مــن الســيدة وال لدموعهــا  ــذا�ات الُم�تالي ــرث لإلعت يكت
التــي بــدأت بالتســاقط عندمــا وصــل بــه األمــر بــأن ينهــال 
فــي  األحمــق  وضعهــا  لقــد  الجــا�ح  بالــكالم  عليهــا 

موقٍف تكاد ال ُتحسد عليه ..
أمــا أنــا فقــ�رت إلتــ�ام الصمــت خشــيًة مــن ان يأ�ينــي مــا 

أ�اها المسكينة ..
ــارة  ــض الم ــن بع ــا م ــي أ�لقاه ــ�ات الت ــن النظ ــك ع ناهي
فــي الشــا�ع وفــي المواصــالت و ســيا�اة األجــرة علــئ 
ــت أعتمــد عليهــا  ــي كن ــد ألنهــا الوســيلة الت وجــه التحدي
لــم  (الُمتحول)الــذي  الســوء  جــار  ومــن  التنقــل  فــي 
ينقصنــي اال هــو ليســكن بجــواري، لقــد كان جــار الســوء 
اللــذي نســتعيذ منــه ،والكثيــر مــن المواقــف التــي يطــال 

ذكرها ..

ُفجائــًة؛ وفــي �ــوٍم تا��خــي عظيــم كان أقــرب ليــوم 
مولــدي فتحــت بهــا ها�فــي بعــد أن أســتودعت اهلل 
ــب  ــي الح�ي ــة وإذا ب�وج ــئ المدرس ــوا ال ــي وذهب أطفال
يخبرنــي بــال مقدمــات بأنــه قــ�ر الرجــوع الــئ الوطــن 
الغالــي وعلــي اإلســتعداد لهــذا اليــوم ألنــه ســيكون بعــد 
ــول  ــح قب ــام فيصب ــام خشــيًة مــن أن تمضــي األي ــالث أي ث

أبنائنا في مدارس الوطن أصعب ..
كنــت أخاطــب نفــس حينهــا عندمــا تــردد أمــي علــئ 
مســامعي الخيــرة فيمــا اختــاره اهلل يــا أبنتــي وكنــت 
الشــكل  لمــاذا اآلن وبهــذا  يــااهلل  الخيــرة  أ�ســائل مــا 

الُمفاجيء تكون عود�نا ..
لد�رجة ظن البعض بأن هناك أمٌر طاريء القدر اهلل ..

علــئ عجــل لملمــت كل شــيء تقــع عليــه عينــي والبقيــة 
البلــد  بتلــك  ُتذكرنــي  قــد  التــي  األســياء  مــن  الكثيــر 
ــاركني  ــت تش ــي كان ــة الت ــاعدتي ال�وماني ــا لُمس أعطيته
آ�ائــي وإ�تقادا�ــي للبشــر اللذ�ــن أصادفهــم أكثــر مــن 
ــر مــن أشــتاق  ــ�ل ..هــي أكث مســاعدتي فــي مهــام المن
لــه اآلن أدعــو لهــا بهالــة إلهيــة تحميهــا وعائلتهــا مــن كل 

شيء مؤذي..
ــا  ــ�رت به ــي م ــارعة الت ــداث المتس ــك األح ــد تل اآلن وبع
ُمكالمــة  عليــه فبعــد  العالــم  أســتوعب ماهــو  بــدأت 
ها�فيــة مــن رفيقــة ُعمــري ُتهنئنــي بهــا بالعــودة ســالمة  

مــن تلــك الديــار وكأن مرســول ســالٍم صــب فــي أذن 
�وجــي بــأن ينفــذ بجلــدة و�رجــع لحظــن وطنــه قالــت لــي 
رفيقــة دربــي هــل اآلن علمتــي مــا الخيــرة و�اء رجوعكــم 

الُمفاجيء ؟!
نعــم إنــه الخيــر اللــذي أســبقه اهلل علــي وعلــئ عائلتــي 
فبعــد شــهر بالضبــط بــدأ البــالء ينتشــر وأغلقــت كل الســبل 
التــي قــد تعينــك للوصــل الــئ وطنــك ســالم بعــد إغــالق 

المجال الجوي .. الحمد هلل 
وُمتألمــة  ُمســتمتعة  وطنــي  أحضــان   �يــن  االن  أنــا 
مســتمتعة وفخــورة بتعلقــي بوطنــي ومتألمــة لرفقتــي 
إلغــاء  تــم  الديــار ممــن  تلــك  الُمعلقيــن فــي  ال�ائعــة 
فهــم  معهــم  ُكــن  إلهــي  ســفهرهم  ليلــة  رحالتهــم 

بحاجتك ..
الخيــرة فيمــا أختــارة اهلل نعــم اآلن أستشــعرت عظمــة 
ــي  ــا قــد أقدمــه لحيا� ــارة  إن افضــل م ــك العب ــئ تل معن
ــك  ــي بذل ــق ،ألنن ــًة للخال ــك ممتن ــد ذل ــون بع ــو أن أك ه
والع��مــة  الصبــر  منحنــي  الــذي  ســأكون شــاكرًة هلل 

لمواجهة ماواجهته في تلك الديار ..الحمد هلل 
لقــادة وطنــي  يصــل  أن  أ�منــاُه  خــاص  ُشــكر  أخيــ�ًا..  
الُشــكر  كلمــاِت  أن  مــن  فبالرغــم  حقيقــة  العظيــم 
والعرفــان ال تفيُهــم حقهــم مــن االمتنــان والتقد�ــر لكــن 
ــا ُمتأكــدة مــن يقينهــم ويقينهــم بمشــاعرنا تجاههــم ،  أن

فُمنجــ�ات الوطــن لــوال �ؤيتهــم ودعمهــم لمــا تحققــت، 
ــادة  ــز و�� ــوم مــن تمُي ــه الي وال وصلــت إلــى مــا نحــُن علي
وعطــاء ، نحمــد اهلل ونشــكره علــى أن هيــأ لنــا فــي هــذه 
البــالد المباركــة قيــادة رشــيدة واعيــة صدقــت العهــد 
وأوفــت الوعــد بحــزم وعــزم بقيــادة البــالد الــى بــر األمــان 
خاصــة فــي هــذا الوقــت وفــي خضــم هــذه الص�اعــات 
التــي يمــوج بهــا العالــم مــن حولنــا واعــداء يتربصــون ِبَنــا ، 
فشــك�ًا هلل ســبحانه علــى هــذا العطــاء . وشــك�ا هلل علــى 
هــذا األمــن ،حمــدًا وُشــك�ًا يليــق بجــالل وجهــه وعظيــم 
ِســلطانه علــي كل شــيء وعلــئ  هــذه القيــادة الرشــيدة 
وعلــى هــذه اللحمــة التــي تميــز بالدنــا مــن �يــن دول 

العالم.
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ــ#تحديات  الع�لة

الخيرة فيما أختاره اهلل لنا 
ــرددت  ــا ت ــة لطالم ــا ) مقول ــاره اهلل لن ــا أخت ــرة فيم (الخي
علــئ مســامعنا منــذ الصغــر والــئ مرحلــة ُعم��ــة ق��بــة 
أســتمر طرحهــا علــئ مســاِمعي كثيــ�ًا لكــن لــم أعلــم بــأن 
ــا  ــم  وأعمــق مم ــئ عظي ــا معن ــة له ــارة القوي هــذه الِعب

ُكنت أ�خيل ..
ــئ  ــش إل ــل للعي ــأن ننتق ــدر ب ــا الق ــم علين ــر حت ــة األم بداي
(ب��طانيــا العظمــئ )كمــا ُيطلــق عليهــا ، فما�يــن تذبــذب 
أن  تــكاد  التــي  الصدمــة  ومرحلــة  ومشــاعري  ذا�ــي 
ــي وعــدم ُمالئمــة المــكان  ــة بالنســبة ل توصــف بالمرضي
والبشــر ورفــض ذا�ــي للتأقلــم أجبــرت نفســي بالقــوة 
بعــد مضــي ثالثــة أشــهر بــأن أ�عايــش علــئ مــا أنــا عليــه 
ــذات بــل مــن أجــل أ�واحــًا كانــت  ليــس مــن أجــل تلــك ال
ــّل  ــًا ع ــا أيض ــٍل له ــص أم ــر بصي ــي �نتظ ــت ظل ــي وتح مع

األيام تمضي و�نقضي علئ خير وسالم ..
ــرة الك�يســة مــن عمــري إن صــح  ــك الفت تعرفــت فــي تل
التع�يــر علــئ ذلــك المجتمــع وعلــئ تفاصيلــة ..لربمــا تأ�ــي 
يطــول  وربمــا  �أيــي  بشــدة  ترفــض  ُمعينــة  فئــة  لــي 
النقــاش بــل لربمــا يشــتد ويصــل الــئ مرحلــة سيخســر بهــا 

النقاش أنا وا�قة من ذلك ..
أمضيــت تســعة أشــُهٍر بلياليهــا الُمضلمــة ..كإمــ�أٍة تحمــُل 
فــي أحشــائها جنينــًا ترغــب �إنقضــاء أيــام الوهــن مــن أجــل 

العودة إلئ ُحضن الوطن ...
اآلن أخب�ونــي ياســادة أ�ــن هــو ذاك المجتمــع اإلنجليــزي 
ــو ذاك  ــن ه ــورة أ� ــئ ص ــالم بأبه ــا اإلع ــوره لن ــذي ص الل
العامــة  اآلداب  علــئ  الُمحافــظ  الُمتحضــر  المجتمــع 

الملتزم بالوقت ؟ 
ــُه  ــا �أ� ــو م ــًا ه ــس تمام ــ�ام فالعك ــا ِك ــات ي ــه .. هيه ه

عيني ..
ــز  ــع اإلنجلي ــك م ــم أحت ــي ل ــك بأنن ــئ ذهن ــ�اود ال ــد يت ق

السكان األصل�ين للمملكة !ربما ...لكن ياسادة
تسعة أشهر  كفيلة بأخذ إنطباع كامل ..

توالــت المواقــف و اإليحائــات خصوصــًا عنــد إنقضــاء فتــرة 
الع�لــة اإلختيا��ــة وإعتيــادي علــئ الخــ�وج بشــكل �ومــي 

مع طفلي الصغير ..
ــا  ــت لحظته ــا وتمني ــي حضرته ــف الت ــع المواق ــن أفض م
ــوٍم  ــي � ــوت ف ــئ ص ــ�خ بأعل ــواي وأص ــتجمع ق ــأن أس ب
أســود ِمظلــم قــ�رت خــوض تجربــة ركــوب البــاص لعلــي 
ــن  ــي يتحدث ــة الت ــه كالمتع ــي ركوب ــة ف ــك المتع ــد تل أج
بهــا رفيقــات غربتــي عنــد ركوبهــن (بــاص لنــدن ) فــي 
بــال  وجهــي  فــي  البــاب  البــاص  قائــد  أغلــق  البدايــة 
ــي  ــاب الخلف ــه للب ــي التوج ــب من ــذوق  وطل ــات لل م�اع
نفســي  تمالكــت  لكــن  قليــًال  ُمحِرجــًا  موقفــًا  كان 
.. تحــرك  وأســتجمعت قــواي وأنصعــت ألمــر الســائق 

البــاص قليــًال وإذا بالقائــد  يقــف بشــكل مفاجــيء وينهــر 
ســيدة خليجيــة بأعلــئ صــوت دون م�اعــاة لعمرهــا أقســم 
بأننــي ال ا�ذكــر ســوا ُكبــر فاهــُه النتــن وهــو يتفاخــر 

بنهرها والسبب ؟! ..
ألن حفيدها �ركل الكرسي اللذي أمامه برجله !!!

كنــت ق��بــة مــن الطرفيــن ولــم أســمع ذلــك الصــوت 
المزعــج اللــذي آلــم �أس قائــد البــاص ولــم يتمكــن بســببه 
مــن القيــادة بشــكل جيــد وظــل �رفــع صوتــه وكأن أحــدًا 
قــد أعطــاه األمــان والضــوء األخضــر لفعــل ذلــك ..لــم 
ــة مــن الســيدة وال لدموعهــا  ــذا�ات الُم�تالي ــرث لإلعت يكت
التــي بــدأت بالتســاقط عندمــا وصــل بــه األمــر بــأن ينهــال 
فــي  األحمــق  وضعهــا  لقــد  الجــا�ح  بالــكالم  عليهــا 

موقٍف تكاد ال ُتحسد عليه ..
أمــا أنــا فقــ�رت إلتــ�ام الصمــت خشــيًة مــن ان يأ�ينــي مــا 

أ�اها المسكينة ..
ــارة  ــض الم ــن بع ــا م ــي أ�لقاه ــ�ات الت ــن النظ ــك ع ناهي
فــي الشــا�ع وفــي المواصــالت و ســيا�اة األجــرة علــئ 
ــت أعتمــد عليهــا  ــي كن ــد ألنهــا الوســيلة الت وجــه التحدي
لــم  (الُمتحول)الــذي  الســوء  جــار  ومــن  التنقــل  فــي 
ينقصنــي اال هــو ليســكن بجــواري، لقــد كان جــار الســوء 
اللــذي نســتعيذ منــه ،والكثيــر مــن المواقــف التــي يطــال 

ذكرها ..

ُفجائــًة؛ وفــي �ــوٍم تا��خــي عظيــم كان أقــرب ليــوم 
مولــدي فتحــت بهــا ها�فــي بعــد أن أســتودعت اهلل 
ــب  ــي الح�ي ــة وإذا ب�وج ــئ المدرس ــوا ال ــي وذهب أطفال
يخبرنــي بــال مقدمــات بأنــه قــ�ر الرجــوع الــئ الوطــن 
الغالــي وعلــي اإلســتعداد لهــذا اليــوم ألنــه ســيكون بعــد 
ــول  ــح قب ــام فيصب ــام خشــيًة مــن أن تمضــي األي ــالث أي ث

أبنائنا في مدارس الوطن أصعب ..
كنــت أخاطــب نفــس حينهــا عندمــا تــردد أمــي علــئ 
مســامعي الخيــرة فيمــا اختــاره اهلل يــا أبنتــي وكنــت 
الشــكل  لمــاذا اآلن وبهــذا  يــااهلل  الخيــرة  أ�ســائل مــا 

الُمفاجيء تكون عود�نا ..
لد�رجة ظن البعض بأن هناك أمٌر طاريء القدر اهلل ..

علــئ عجــل لملمــت كل شــيء تقــع عليــه عينــي والبقيــة 
البلــد  بتلــك  ُتذكرنــي  قــد  التــي  األســياء  مــن  الكثيــر 
ــاركني  ــت تش ــي كان ــة الت ــاعدتي ال�وماني ــا لُمس أعطيته
آ�ائــي وإ�تقادا�ــي للبشــر اللذ�ــن أصادفهــم أكثــر مــن 
ــر مــن أشــتاق  ــ�ل ..هــي أكث مســاعدتي فــي مهــام المن
لــه اآلن أدعــو لهــا بهالــة إلهيــة تحميهــا وعائلتهــا مــن كل 

شيء مؤذي..
ــا  ــ�رت به ــي م ــارعة الت ــداث المتس ــك األح ــد تل اآلن وبع
ُمكالمــة  عليــه فبعــد  العالــم  أســتوعب ماهــو  بــدأت 
ها�فيــة مــن رفيقــة ُعمــري ُتهنئنــي بهــا بالعــودة ســالمة  

مــن تلــك الديــار وكأن مرســول ســالٍم صــب فــي أذن 
�وجــي بــأن ينفــذ بجلــدة و�رجــع لحظــن وطنــه قالــت لــي 
رفيقــة دربــي هــل اآلن علمتــي مــا الخيــرة و�اء رجوعكــم 

الُمفاجيء ؟!
نعــم إنــه الخيــر اللــذي أســبقه اهلل علــي وعلــئ عائلتــي 
فبعــد شــهر بالضبــط بــدأ البــالء ينتشــر وأغلقــت كل الســبل 
التــي قــد تعينــك للوصــل الــئ وطنــك ســالم بعــد إغــالق 

المجال الجوي .. الحمد هلل 
وُمتألمــة  ُمســتمتعة  وطنــي  أحضــان   �يــن  االن  أنــا 
مســتمتعة وفخــورة بتعلقــي بوطنــي ومتألمــة لرفقتــي 
إلغــاء  تــم  الديــار ممــن  تلــك  الُمعلقيــن فــي  ال�ائعــة 
فهــم  معهــم  ُكــن  إلهــي  ســفهرهم  ليلــة  رحالتهــم 

بحاجتك ..
الخيــرة فيمــا أختــارة اهلل نعــم اآلن أستشــعرت عظمــة 
ــي  ــا قــد أقدمــه لحيا� ــارة  إن افضــل م ــك العب ــئ تل معن
ــك  ــي بذل ــق ،ألنن ــًة للخال ــك ممتن ــد ذل ــون بع ــو أن أك ه
والع��مــة  الصبــر  منحنــي  الــذي  ســأكون شــاكرًة هلل 

لمواجهة ماواجهته في تلك الديار ..الحمد هلل 
لقــادة وطنــي  يصــل  أن  أ�منــاُه  خــاص  ُشــكر  أخيــ�ًا..  
الُشــكر  كلمــاِت  أن  مــن  فبالرغــم  حقيقــة  العظيــم 
والعرفــان ال تفيُهــم حقهــم مــن االمتنــان والتقد�ــر لكــن 
ــا ُمتأكــدة مــن يقينهــم ويقينهــم بمشــاعرنا تجاههــم ،  أن

فُمنجــ�ات الوطــن لــوال �ؤيتهــم ودعمهــم لمــا تحققــت، 
ــادة  ــز و�� ــوم مــن تمُي ــه الي وال وصلــت إلــى مــا نحــُن علي
وعطــاء ، نحمــد اهلل ونشــكره علــى أن هيــأ لنــا فــي هــذه 
البــالد المباركــة قيــادة رشــيدة واعيــة صدقــت العهــد 
وأوفــت الوعــد بحــزم وعــزم بقيــادة البــالد الــى بــر األمــان 
خاصــة فــي هــذا الوقــت وفــي خضــم هــذه الص�اعــات 
التــي يمــوج بهــا العالــم مــن حولنــا واعــداء يتربصــون ِبَنــا ، 
فشــك�ًا هلل ســبحانه علــى هــذا العطــاء . وشــك�ا هلل علــى 
هــذا األمــن ،حمــدًا وُشــك�ًا يليــق بجــالل وجهــه وعظيــم 
ِســلطانه علــي كل شــيء وعلــئ  هــذه القيــادة الرشــيدة 
وعلــى هــذه اللحمــة التــي تميــز بالدنــا مــن �يــن دول 

العالم.

أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 
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ــ#تحديات  الع�لة

الخيرة فيما أختاره اهلل لنا 
ــرددت  ــا ت ــة لطالم ــا ) مقول ــاره اهلل لن ــا أخت ــرة فيم (الخي
علــئ مســامعنا منــذ الصغــر والــئ مرحلــة ُعم��ــة ق��بــة 
أســتمر طرحهــا علــئ مســاِمعي كثيــ�ًا لكــن لــم أعلــم بــأن 
ــا  ــم  وأعمــق مم ــئ عظي ــا معن ــة له ــارة القوي هــذه الِعب

ُكنت أ�خيل ..
ــئ  ــش إل ــل للعي ــأن ننتق ــدر ب ــا الق ــم علين ــر حت ــة األم بداي
(ب��طانيــا العظمــئ )كمــا ُيطلــق عليهــا ، فما�يــن تذبــذب 
أن  تــكاد  التــي  الصدمــة  ومرحلــة  ومشــاعري  ذا�ــي 
ــي وعــدم ُمالئمــة المــكان  ــة بالنســبة ل توصــف بالمرضي
والبشــر ورفــض ذا�ــي للتأقلــم أجبــرت نفســي بالقــوة 
بعــد مضــي ثالثــة أشــهر بــأن أ�عايــش علــئ مــا أنــا عليــه 
ــذات بــل مــن أجــل أ�واحــًا كانــت  ليــس مــن أجــل تلــك ال
ــّل  ــًا ع ــا أيض ــٍل له ــص أم ــر بصي ــي �نتظ ــت ظل ــي وتح مع

األيام تمضي و�نقضي علئ خير وسالم ..
ــرة الك�يســة مــن عمــري إن صــح  ــك الفت تعرفــت فــي تل
التع�يــر علــئ ذلــك المجتمــع وعلــئ تفاصيلــة ..لربمــا تأ�ــي 
يطــول  وربمــا  �أيــي  بشــدة  ترفــض  ُمعينــة  فئــة  لــي 
النقــاش بــل لربمــا يشــتد ويصــل الــئ مرحلــة سيخســر بهــا 

النقاش أنا وا�قة من ذلك ..
أمضيــت تســعة أشــُهٍر بلياليهــا الُمضلمــة ..كإمــ�أٍة تحمــُل 
فــي أحشــائها جنينــًا ترغــب �إنقضــاء أيــام الوهــن مــن أجــل 

العودة إلئ ُحضن الوطن ...
اآلن أخب�ونــي ياســادة أ�ــن هــو ذاك المجتمــع اإلنجليــزي 
ــو ذاك  ــن ه ــورة أ� ــئ ص ــالم بأبه ــا اإلع ــوره لن ــذي ص الل
العامــة  اآلداب  علــئ  الُمحافــظ  الُمتحضــر  المجتمــع 

الملتزم بالوقت ؟ 
ــُه  ــا �أ� ــو م ــًا ه ــس تمام ــ�ام فالعك ــا ِك ــات ي ــه .. هيه ه

عيني ..
ــز  ــع اإلنجلي ــك م ــم أحت ــي ل ــك بأنن ــئ ذهن ــ�اود ال ــد يت ق

السكان األصل�ين للمملكة !ربما ...لكن ياسادة
تسعة أشهر  كفيلة بأخذ إنطباع كامل ..

توالــت المواقــف و اإليحائــات خصوصــًا عنــد إنقضــاء فتــرة 
الع�لــة اإلختيا��ــة وإعتيــادي علــئ الخــ�وج بشــكل �ومــي 

مع طفلي الصغير ..
ــا  ــت لحظته ــا وتمني ــي حضرته ــف الت ــع المواق ــن أفض م
ــوٍم  ــي � ــوت ف ــئ ص ــ�خ بأعل ــواي وأص ــتجمع ق ــأن أس ب
أســود ِمظلــم قــ�رت خــوض تجربــة ركــوب البــاص لعلــي 
ــن  ــي يتحدث ــة الت ــه كالمتع ــي ركوب ــة ف ــك المتع ــد تل أج
بهــا رفيقــات غربتــي عنــد ركوبهــن (بــاص لنــدن ) فــي 
بــال  وجهــي  فــي  البــاب  البــاص  قائــد  أغلــق  البدايــة 
ــي  ــاب الخلف ــه للب ــي التوج ــب من ــذوق  وطل ــات لل م�اع
نفســي  تمالكــت  لكــن  قليــًال  ُمحِرجــًا  موقفــًا  كان 
.. تحــرك  وأســتجمعت قــواي وأنصعــت ألمــر الســائق 

البــاص قليــًال وإذا بالقائــد  يقــف بشــكل مفاجــيء وينهــر 
ســيدة خليجيــة بأعلــئ صــوت دون م�اعــاة لعمرهــا أقســم 
بأننــي ال ا�ذكــر ســوا ُكبــر فاهــُه النتــن وهــو يتفاخــر 

بنهرها والسبب ؟! ..
ألن حفيدها �ركل الكرسي اللذي أمامه برجله !!!

كنــت ق��بــة مــن الطرفيــن ولــم أســمع ذلــك الصــوت 
المزعــج اللــذي آلــم �أس قائــد البــاص ولــم يتمكــن بســببه 
مــن القيــادة بشــكل جيــد وظــل �رفــع صوتــه وكأن أحــدًا 
قــد أعطــاه األمــان والضــوء األخضــر لفعــل ذلــك ..لــم 
ــة مــن الســيدة وال لدموعهــا  ــذا�ات الُم�تالي ــرث لإلعت يكت
التــي بــدأت بالتســاقط عندمــا وصــل بــه األمــر بــأن ينهــال 
فــي  األحمــق  وضعهــا  لقــد  الجــا�ح  بالــكالم  عليهــا 

موقٍف تكاد ال ُتحسد عليه ..
أمــا أنــا فقــ�رت إلتــ�ام الصمــت خشــيًة مــن ان يأ�ينــي مــا 

أ�اها المسكينة ..
ــارة  ــض الم ــن بع ــا م ــي أ�لقاه ــ�ات الت ــن النظ ــك ع ناهي
فــي الشــا�ع وفــي المواصــالت و ســيا�اة األجــرة علــئ 
ــت أعتمــد عليهــا  ــي كن ــد ألنهــا الوســيلة الت وجــه التحدي
لــم  (الُمتحول)الــذي  الســوء  جــار  ومــن  التنقــل  فــي 
ينقصنــي اال هــو ليســكن بجــواري، لقــد كان جــار الســوء 
اللــذي نســتعيذ منــه ،والكثيــر مــن المواقــف التــي يطــال 

ذكرها ..

ُفجائــًة؛ وفــي �ــوٍم تا��خــي عظيــم كان أقــرب ليــوم 
مولــدي فتحــت بهــا ها�فــي بعــد أن أســتودعت اهلل 
ــب  ــي الح�ي ــة وإذا ب�وج ــئ المدرس ــوا ال ــي وذهب أطفال
يخبرنــي بــال مقدمــات بأنــه قــ�ر الرجــوع الــئ الوطــن 
الغالــي وعلــي اإلســتعداد لهــذا اليــوم ألنــه ســيكون بعــد 
ــول  ــح قب ــام فيصب ــام خشــيًة مــن أن تمضــي األي ــالث أي ث

أبنائنا في مدارس الوطن أصعب ..
كنــت أخاطــب نفــس حينهــا عندمــا تــردد أمــي علــئ 
مســامعي الخيــرة فيمــا اختــاره اهلل يــا أبنتــي وكنــت 
الشــكل  لمــاذا اآلن وبهــذا  يــااهلل  الخيــرة  أ�ســائل مــا 

الُمفاجيء تكون عود�نا ..
لد�رجة ظن البعض بأن هناك أمٌر طاريء القدر اهلل ..

علــئ عجــل لملمــت كل شــيء تقــع عليــه عينــي والبقيــة 
البلــد  بتلــك  ُتذكرنــي  قــد  التــي  األســياء  مــن  الكثيــر 
ــاركني  ــت تش ــي كان ــة الت ــاعدتي ال�وماني ــا لُمس أعطيته
آ�ائــي وإ�تقادا�ــي للبشــر اللذ�ــن أصادفهــم أكثــر مــن 
ــر مــن أشــتاق  ــ�ل ..هــي أكث مســاعدتي فــي مهــام المن
لــه اآلن أدعــو لهــا بهالــة إلهيــة تحميهــا وعائلتهــا مــن كل 

شيء مؤذي..
ــا  ــ�رت به ــي م ــارعة الت ــداث المتس ــك األح ــد تل اآلن وبع
ُمكالمــة  عليــه فبعــد  العالــم  أســتوعب ماهــو  بــدأت 
ها�فيــة مــن رفيقــة ُعمــري ُتهنئنــي بهــا بالعــودة ســالمة  

مــن تلــك الديــار وكأن مرســول ســالٍم صــب فــي أذن 
�وجــي بــأن ينفــذ بجلــدة و�رجــع لحظــن وطنــه قالــت لــي 
رفيقــة دربــي هــل اآلن علمتــي مــا الخيــرة و�اء رجوعكــم 

الُمفاجيء ؟!
نعــم إنــه الخيــر اللــذي أســبقه اهلل علــي وعلــئ عائلتــي 
فبعــد شــهر بالضبــط بــدأ البــالء ينتشــر وأغلقــت كل الســبل 
التــي قــد تعينــك للوصــل الــئ وطنــك ســالم بعــد إغــالق 

المجال الجوي .. الحمد هلل 
وُمتألمــة  ُمســتمتعة  وطنــي  أحضــان   �يــن  االن  أنــا 
مســتمتعة وفخــورة بتعلقــي بوطنــي ومتألمــة لرفقتــي 
إلغــاء  تــم  الديــار ممــن  تلــك  الُمعلقيــن فــي  ال�ائعــة 
فهــم  معهــم  ُكــن  إلهــي  ســفهرهم  ليلــة  رحالتهــم 

بحاجتك ..
الخيــرة فيمــا أختــارة اهلل نعــم اآلن أستشــعرت عظمــة 
ــي  ــا قــد أقدمــه لحيا� ــارة  إن افضــل م ــك العب ــئ تل معن
ــك  ــي بذل ــق ،ألنن ــًة للخال ــك ممتن ــد ذل ــون بع ــو أن أك ه
والع��مــة  الصبــر  منحنــي  الــذي  ســأكون شــاكرًة هلل 

لمواجهة ماواجهته في تلك الديار ..الحمد هلل 
لقــادة وطنــي  يصــل  أن  أ�منــاُه  خــاص  ُشــكر  أخيــ�ًا..  
الُشــكر  كلمــاِت  أن  مــن  فبالرغــم  حقيقــة  العظيــم 
والعرفــان ال تفيُهــم حقهــم مــن االمتنــان والتقد�ــر لكــن 
ــا ُمتأكــدة مــن يقينهــم ويقينهــم بمشــاعرنا تجاههــم ،  أن

فُمنجــ�ات الوطــن لــوال �ؤيتهــم ودعمهــم لمــا تحققــت، 
ــادة  ــز و�� ــوم مــن تمُي ــه الي وال وصلــت إلــى مــا نحــُن علي
وعطــاء ، نحمــد اهلل ونشــكره علــى أن هيــأ لنــا فــي هــذه 
البــالد المباركــة قيــادة رشــيدة واعيــة صدقــت العهــد 
وأوفــت الوعــد بحــزم وعــزم بقيــادة البــالد الــى بــر األمــان 
خاصــة فــي هــذا الوقــت وفــي خضــم هــذه الص�اعــات 
التــي يمــوج بهــا العالــم مــن حولنــا واعــداء يتربصــون ِبَنــا ، 
فشــك�ًا هلل ســبحانه علــى هــذا العطــاء . وشــك�ا هلل علــى 
هــذا األمــن ،حمــدًا وُشــك�ًا يليــق بجــالل وجهــه وعظيــم 
ِســلطانه علــي كل شــيء وعلــئ  هــذه القيــادة الرشــيدة 
وعلــى هــذه اللحمــة التــي تميــز بالدنــا مــن �يــن دول 

العالم.

أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 
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ــ#تحديات  الع�لة

الخيرة فيما أختاره اهلل لنا 
ــرددت  ــا ت ــة لطالم ــا ) مقول ــاره اهلل لن ــا أخت ــرة فيم (الخي
علــئ مســامعنا منــذ الصغــر والــئ مرحلــة ُعم��ــة ق��بــة 
أســتمر طرحهــا علــئ مســاِمعي كثيــ�ًا لكــن لــم أعلــم بــأن 
ــا  ــم  وأعمــق مم ــئ عظي ــا معن ــة له ــارة القوي هــذه الِعب

ُكنت أ�خيل ..
ــئ  ــش إل ــل للعي ــأن ننتق ــدر ب ــا الق ــم علين ــر حت ــة األم بداي
(ب��طانيــا العظمــئ )كمــا ُيطلــق عليهــا ، فما�يــن تذبــذب 
أن  تــكاد  التــي  الصدمــة  ومرحلــة  ومشــاعري  ذا�ــي 
ــي وعــدم ُمالئمــة المــكان  ــة بالنســبة ل توصــف بالمرضي
والبشــر ورفــض ذا�ــي للتأقلــم أجبــرت نفســي بالقــوة 
بعــد مضــي ثالثــة أشــهر بــأن أ�عايــش علــئ مــا أنــا عليــه 
ــذات بــل مــن أجــل أ�واحــًا كانــت  ليــس مــن أجــل تلــك ال
ــّل  ــًا ع ــا أيض ــٍل له ــص أم ــر بصي ــي �نتظ ــت ظل ــي وتح مع

األيام تمضي و�نقضي علئ خير وسالم ..
ــرة الك�يســة مــن عمــري إن صــح  ــك الفت تعرفــت فــي تل
التع�يــر علــئ ذلــك المجتمــع وعلــئ تفاصيلــة ..لربمــا تأ�ــي 
يطــول  وربمــا  �أيــي  بشــدة  ترفــض  ُمعينــة  فئــة  لــي 
النقــاش بــل لربمــا يشــتد ويصــل الــئ مرحلــة سيخســر بهــا 

النقاش أنا وا�قة من ذلك ..
أمضيــت تســعة أشــُهٍر بلياليهــا الُمضلمــة ..كإمــ�أٍة تحمــُل 
فــي أحشــائها جنينــًا ترغــب �إنقضــاء أيــام الوهــن مــن أجــل 

العودة إلئ ُحضن الوطن ...
اآلن أخب�ونــي ياســادة أ�ــن هــو ذاك المجتمــع اإلنجليــزي 
ــو ذاك  ــن ه ــورة أ� ــئ ص ــالم بأبه ــا اإلع ــوره لن ــذي ص الل
العامــة  اآلداب  علــئ  الُمحافــظ  الُمتحضــر  المجتمــع 

الملتزم بالوقت ؟ 
ــُه  ــا �أ� ــو م ــًا ه ــس تمام ــ�ام فالعك ــا ِك ــات ي ــه .. هيه ه

عيني ..
ــز  ــع اإلنجلي ــك م ــم أحت ــي ل ــك بأنن ــئ ذهن ــ�اود ال ــد يت ق

السكان األصل�ين للمملكة !ربما ...لكن ياسادة
تسعة أشهر  كفيلة بأخذ إنطباع كامل ..

توالــت المواقــف و اإليحائــات خصوصــًا عنــد إنقضــاء فتــرة 
الع�لــة اإلختيا��ــة وإعتيــادي علــئ الخــ�وج بشــكل �ومــي 

مع طفلي الصغير ..
ــا  ــت لحظته ــا وتمني ــي حضرته ــف الت ــع المواق ــن أفض م
ــوٍم  ــي � ــوت ف ــئ ص ــ�خ بأعل ــواي وأص ــتجمع ق ــأن أس ب
أســود ِمظلــم قــ�رت خــوض تجربــة ركــوب البــاص لعلــي 
ــن  ــي يتحدث ــة الت ــه كالمتع ــي ركوب ــة ف ــك المتع ــد تل أج
بهــا رفيقــات غربتــي عنــد ركوبهــن (بــاص لنــدن ) فــي 
بــال  وجهــي  فــي  البــاب  البــاص  قائــد  أغلــق  البدايــة 
ــي  ــاب الخلف ــه للب ــي التوج ــب من ــذوق  وطل ــات لل م�اع
نفســي  تمالكــت  لكــن  قليــًال  ُمحِرجــًا  موقفــًا  كان 
.. تحــرك  وأســتجمعت قــواي وأنصعــت ألمــر الســائق 

البــاص قليــًال وإذا بالقائــد  يقــف بشــكل مفاجــيء وينهــر 
ســيدة خليجيــة بأعلــئ صــوت دون م�اعــاة لعمرهــا أقســم 
بأننــي ال ا�ذكــر ســوا ُكبــر فاهــُه النتــن وهــو يتفاخــر 

بنهرها والسبب ؟! ..
ألن حفيدها �ركل الكرسي اللذي أمامه برجله !!!

كنــت ق��بــة مــن الطرفيــن ولــم أســمع ذلــك الصــوت 
المزعــج اللــذي آلــم �أس قائــد البــاص ولــم يتمكــن بســببه 
مــن القيــادة بشــكل جيــد وظــل �رفــع صوتــه وكأن أحــدًا 
قــد أعطــاه األمــان والضــوء األخضــر لفعــل ذلــك ..لــم 
ــة مــن الســيدة وال لدموعهــا  ــذا�ات الُم�تالي ــرث لإلعت يكت
التــي بــدأت بالتســاقط عندمــا وصــل بــه األمــر بــأن ينهــال 
فــي  األحمــق  وضعهــا  لقــد  الجــا�ح  بالــكالم  عليهــا 

موقٍف تكاد ال ُتحسد عليه ..
أمــا أنــا فقــ�رت إلتــ�ام الصمــت خشــيًة مــن ان يأ�ينــي مــا 

أ�اها المسكينة ..
ــارة  ــض الم ــن بع ــا م ــي أ�لقاه ــ�ات الت ــن النظ ــك ع ناهي
فــي الشــا�ع وفــي المواصــالت و ســيا�اة األجــرة علــئ 
ــت أعتمــد عليهــا  ــي كن ــد ألنهــا الوســيلة الت وجــه التحدي
لــم  (الُمتحول)الــذي  الســوء  جــار  ومــن  التنقــل  فــي 
ينقصنــي اال هــو ليســكن بجــواري، لقــد كان جــار الســوء 
اللــذي نســتعيذ منــه ،والكثيــر مــن المواقــف التــي يطــال 

ذكرها ..

ُفجائــًة؛ وفــي �ــوٍم تا��خــي عظيــم كان أقــرب ليــوم 
مولــدي فتحــت بهــا ها�فــي بعــد أن أســتودعت اهلل 
ــب  ــي الح�ي ــة وإذا ب�وج ــئ المدرس ــوا ال ــي وذهب أطفال
يخبرنــي بــال مقدمــات بأنــه قــ�ر الرجــوع الــئ الوطــن 
الغالــي وعلــي اإلســتعداد لهــذا اليــوم ألنــه ســيكون بعــد 
ــول  ــح قب ــام فيصب ــام خشــيًة مــن أن تمضــي األي ــالث أي ث

أبنائنا في مدارس الوطن أصعب ..
كنــت أخاطــب نفــس حينهــا عندمــا تــردد أمــي علــئ 
مســامعي الخيــرة فيمــا اختــاره اهلل يــا أبنتــي وكنــت 
الشــكل  لمــاذا اآلن وبهــذا  يــااهلل  الخيــرة  أ�ســائل مــا 

الُمفاجيء تكون عود�نا ..
لد�رجة ظن البعض بأن هناك أمٌر طاريء القدر اهلل ..

علــئ عجــل لملمــت كل شــيء تقــع عليــه عينــي والبقيــة 
البلــد  بتلــك  ُتذكرنــي  قــد  التــي  األســياء  مــن  الكثيــر 
ــاركني  ــت تش ــي كان ــة الت ــاعدتي ال�وماني ــا لُمس أعطيته
آ�ائــي وإ�تقادا�ــي للبشــر اللذ�ــن أصادفهــم أكثــر مــن 
ــر مــن أشــتاق  ــ�ل ..هــي أكث مســاعدتي فــي مهــام المن
لــه اآلن أدعــو لهــا بهالــة إلهيــة تحميهــا وعائلتهــا مــن كل 

شيء مؤذي..
ــا  ــ�رت به ــي م ــارعة الت ــداث المتس ــك األح ــد تل اآلن وبع
ُمكالمــة  عليــه فبعــد  العالــم  أســتوعب ماهــو  بــدأت 
ها�فيــة مــن رفيقــة ُعمــري ُتهنئنــي بهــا بالعــودة ســالمة  

مــن تلــك الديــار وكأن مرســول ســالٍم صــب فــي أذن 
�وجــي بــأن ينفــذ بجلــدة و�رجــع لحظــن وطنــه قالــت لــي 
رفيقــة دربــي هــل اآلن علمتــي مــا الخيــرة و�اء رجوعكــم 

الُمفاجيء ؟!
نعــم إنــه الخيــر اللــذي أســبقه اهلل علــي وعلــئ عائلتــي 
فبعــد شــهر بالضبــط بــدأ البــالء ينتشــر وأغلقــت كل الســبل 
التــي قــد تعينــك للوصــل الــئ وطنــك ســالم بعــد إغــالق 

المجال الجوي .. الحمد هلل 
وُمتألمــة  ُمســتمتعة  وطنــي  أحضــان   �يــن  االن  أنــا 
مســتمتعة وفخــورة بتعلقــي بوطنــي ومتألمــة لرفقتــي 
إلغــاء  تــم  الديــار ممــن  تلــك  الُمعلقيــن فــي  ال�ائعــة 
فهــم  معهــم  ُكــن  إلهــي  ســفهرهم  ليلــة  رحالتهــم 

بحاجتك ..
الخيــرة فيمــا أختــارة اهلل نعــم اآلن أستشــعرت عظمــة 
ــي  ــا قــد أقدمــه لحيا� ــارة  إن افضــل م ــك العب ــئ تل معن
ــك  ــي بذل ــق ،ألنن ــًة للخال ــك ممتن ــد ذل ــون بع ــو أن أك ه
والع��مــة  الصبــر  منحنــي  الــذي  ســأكون شــاكرًة هلل 

لمواجهة ماواجهته في تلك الديار ..الحمد هلل 
لقــادة وطنــي  يصــل  أن  أ�منــاُه  خــاص  ُشــكر  أخيــ�ًا..  
الُشــكر  كلمــاِت  أن  مــن  فبالرغــم  حقيقــة  العظيــم 
والعرفــان ال تفيُهــم حقهــم مــن االمتنــان والتقد�ــر لكــن 
ــا ُمتأكــدة مــن يقينهــم ويقينهــم بمشــاعرنا تجاههــم ،  أن

فُمنجــ�ات الوطــن لــوال �ؤيتهــم ودعمهــم لمــا تحققــت، 
ــادة  ــز و�� ــوم مــن تمُي ــه الي وال وصلــت إلــى مــا نحــُن علي
وعطــاء ، نحمــد اهلل ونشــكره علــى أن هيــأ لنــا فــي هــذه 
البــالد المباركــة قيــادة رشــيدة واعيــة صدقــت العهــد 
وأوفــت الوعــد بحــزم وعــزم بقيــادة البــالد الــى بــر األمــان 
خاصــة فــي هــذا الوقــت وفــي خضــم هــذه الص�اعــات 
التــي يمــوج بهــا العالــم مــن حولنــا واعــداء يتربصــون ِبَنــا ، 
فشــك�ًا هلل ســبحانه علــى هــذا العطــاء . وشــك�ا هلل علــى 
هــذا األمــن ،حمــدًا وُشــك�ًا يليــق بجــالل وجهــه وعظيــم 
ِســلطانه علــي كل شــيء وعلــئ  هــذه القيــادة الرشــيدة 
وعلــى هــذه اللحمــة التــي تميــز بالدنــا مــن �يــن دول 

العالم.

أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 
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ــ#تحديات  الع�لة

الخيرة فيما أختاره اهلل لنا 
ــرددت  ــا ت ــة لطالم ــا ) مقول ــاره اهلل لن ــا أخت ــرة فيم (الخي
علــئ مســامعنا منــذ الصغــر والــئ مرحلــة ُعم��ــة ق��بــة 
أســتمر طرحهــا علــئ مســاِمعي كثيــ�ًا لكــن لــم أعلــم بــأن 
ــا  ــم  وأعمــق مم ــئ عظي ــا معن ــة له ــارة القوي هــذه الِعب

ُكنت أ�خيل ..
ــئ  ــش إل ــل للعي ــأن ننتق ــدر ب ــا الق ــم علين ــر حت ــة األم بداي
(ب��طانيــا العظمــئ )كمــا ُيطلــق عليهــا ، فما�يــن تذبــذب 
أن  تــكاد  التــي  الصدمــة  ومرحلــة  ومشــاعري  ذا�ــي 
ــي وعــدم ُمالئمــة المــكان  ــة بالنســبة ل توصــف بالمرضي
والبشــر ورفــض ذا�ــي للتأقلــم أجبــرت نفســي بالقــوة 
بعــد مضــي ثالثــة أشــهر بــأن أ�عايــش علــئ مــا أنــا عليــه 
ــذات بــل مــن أجــل أ�واحــًا كانــت  ليــس مــن أجــل تلــك ال
ــّل  ــًا ع ــا أيض ــٍل له ــص أم ــر بصي ــي �نتظ ــت ظل ــي وتح مع

األيام تمضي و�نقضي علئ خير وسالم ..
ــرة الك�يســة مــن عمــري إن صــح  ــك الفت تعرفــت فــي تل
التع�يــر علــئ ذلــك المجتمــع وعلــئ تفاصيلــة ..لربمــا تأ�ــي 
يطــول  وربمــا  �أيــي  بشــدة  ترفــض  ُمعينــة  فئــة  لــي 
النقــاش بــل لربمــا يشــتد ويصــل الــئ مرحلــة سيخســر بهــا 

النقاش أنا وا�قة من ذلك ..
أمضيــت تســعة أشــُهٍر بلياليهــا الُمضلمــة ..كإمــ�أٍة تحمــُل 
فــي أحشــائها جنينــًا ترغــب �إنقضــاء أيــام الوهــن مــن أجــل 

العودة إلئ ُحضن الوطن ...
اآلن أخب�ونــي ياســادة أ�ــن هــو ذاك المجتمــع اإلنجليــزي 
ــو ذاك  ــن ه ــورة أ� ــئ ص ــالم بأبه ــا اإلع ــوره لن ــذي ص الل
العامــة  اآلداب  علــئ  الُمحافــظ  الُمتحضــر  المجتمــع 

الملتزم بالوقت ؟ 
ــُه  ــا �أ� ــو م ــًا ه ــس تمام ــ�ام فالعك ــا ِك ــات ي ــه .. هيه ه

عيني ..
ــز  ــع اإلنجلي ــك م ــم أحت ــي ل ــك بأنن ــئ ذهن ــ�اود ال ــد يت ق

السكان األصل�ين للمملكة !ربما ...لكن ياسادة
تسعة أشهر  كفيلة بأخذ إنطباع كامل ..

توالــت المواقــف و اإليحائــات خصوصــًا عنــد إنقضــاء فتــرة 
الع�لــة اإلختيا��ــة وإعتيــادي علــئ الخــ�وج بشــكل �ومــي 

مع طفلي الصغير ..
ــا  ــت لحظته ــا وتمني ــي حضرته ــف الت ــع المواق ــن أفض م
ــوٍم  ــي � ــوت ف ــئ ص ــ�خ بأعل ــواي وأص ــتجمع ق ــأن أس ب
أســود ِمظلــم قــ�رت خــوض تجربــة ركــوب البــاص لعلــي 
ــن  ــي يتحدث ــة الت ــه كالمتع ــي ركوب ــة ف ــك المتع ــد تل أج
بهــا رفيقــات غربتــي عنــد ركوبهــن (بــاص لنــدن ) فــي 
بــال  وجهــي  فــي  البــاب  البــاص  قائــد  أغلــق  البدايــة 
ــي  ــاب الخلف ــه للب ــي التوج ــب من ــذوق  وطل ــات لل م�اع
نفســي  تمالكــت  لكــن  قليــًال  ُمحِرجــًا  موقفــًا  كان 
.. تحــرك  وأســتجمعت قــواي وأنصعــت ألمــر الســائق 

البــاص قليــًال وإذا بالقائــد  يقــف بشــكل مفاجــيء وينهــر 
ســيدة خليجيــة بأعلــئ صــوت دون م�اعــاة لعمرهــا أقســم 
بأننــي ال ا�ذكــر ســوا ُكبــر فاهــُه النتــن وهــو يتفاخــر 

بنهرها والسبب ؟! ..
ألن حفيدها �ركل الكرسي اللذي أمامه برجله !!!

كنــت ق��بــة مــن الطرفيــن ولــم أســمع ذلــك الصــوت 
المزعــج اللــذي آلــم �أس قائــد البــاص ولــم يتمكــن بســببه 
مــن القيــادة بشــكل جيــد وظــل �رفــع صوتــه وكأن أحــدًا 
قــد أعطــاه األمــان والضــوء األخضــر لفعــل ذلــك ..لــم 
ــة مــن الســيدة وال لدموعهــا  ــذا�ات الُم�تالي ــرث لإلعت يكت
التــي بــدأت بالتســاقط عندمــا وصــل بــه األمــر بــأن ينهــال 
فــي  األحمــق  وضعهــا  لقــد  الجــا�ح  بالــكالم  عليهــا 

موقٍف تكاد ال ُتحسد عليه ..
أمــا أنــا فقــ�رت إلتــ�ام الصمــت خشــيًة مــن ان يأ�ينــي مــا 

أ�اها المسكينة ..
ــارة  ــض الم ــن بع ــا م ــي أ�لقاه ــ�ات الت ــن النظ ــك ع ناهي
فــي الشــا�ع وفــي المواصــالت و ســيا�اة األجــرة علــئ 
ــت أعتمــد عليهــا  ــي كن ــد ألنهــا الوســيلة الت وجــه التحدي
لــم  (الُمتحول)الــذي  الســوء  جــار  ومــن  التنقــل  فــي 
ينقصنــي اال هــو ليســكن بجــواري، لقــد كان جــار الســوء 
اللــذي نســتعيذ منــه ،والكثيــر مــن المواقــف التــي يطــال 

ذكرها ..

ُفجائــًة؛ وفــي �ــوٍم تا��خــي عظيــم كان أقــرب ليــوم 
مولــدي فتحــت بهــا ها�فــي بعــد أن أســتودعت اهلل 
ــب  ــي الح�ي ــة وإذا ب�وج ــئ المدرس ــوا ال ــي وذهب أطفال
يخبرنــي بــال مقدمــات بأنــه قــ�ر الرجــوع الــئ الوطــن 
الغالــي وعلــي اإلســتعداد لهــذا اليــوم ألنــه ســيكون بعــد 
ــول  ــح قب ــام فيصب ــام خشــيًة مــن أن تمضــي األي ــالث أي ث

أبنائنا في مدارس الوطن أصعب ..
كنــت أخاطــب نفــس حينهــا عندمــا تــردد أمــي علــئ 
مســامعي الخيــرة فيمــا اختــاره اهلل يــا أبنتــي وكنــت 
الشــكل  لمــاذا اآلن وبهــذا  يــااهلل  الخيــرة  أ�ســائل مــا 

الُمفاجيء تكون عود�نا ..
لد�رجة ظن البعض بأن هناك أمٌر طاريء القدر اهلل ..

علــئ عجــل لملمــت كل شــيء تقــع عليــه عينــي والبقيــة 
البلــد  بتلــك  ُتذكرنــي  قــد  التــي  األســياء  مــن  الكثيــر 
ــاركني  ــت تش ــي كان ــة الت ــاعدتي ال�وماني ــا لُمس أعطيته
آ�ائــي وإ�تقادا�ــي للبشــر اللذ�ــن أصادفهــم أكثــر مــن 
ــر مــن أشــتاق  ــ�ل ..هــي أكث مســاعدتي فــي مهــام المن
لــه اآلن أدعــو لهــا بهالــة إلهيــة تحميهــا وعائلتهــا مــن كل 

شيء مؤذي..
ــا  ــ�رت به ــي م ــارعة الت ــداث المتس ــك األح ــد تل اآلن وبع
ُمكالمــة  عليــه فبعــد  العالــم  أســتوعب ماهــو  بــدأت 
ها�فيــة مــن رفيقــة ُعمــري ُتهنئنــي بهــا بالعــودة ســالمة  

مــن تلــك الديــار وكأن مرســول ســالٍم صــب فــي أذن 
�وجــي بــأن ينفــذ بجلــدة و�رجــع لحظــن وطنــه قالــت لــي 
رفيقــة دربــي هــل اآلن علمتــي مــا الخيــرة و�اء رجوعكــم 

الُمفاجيء ؟!
نعــم إنــه الخيــر اللــذي أســبقه اهلل علــي وعلــئ عائلتــي 
فبعــد شــهر بالضبــط بــدأ البــالء ينتشــر وأغلقــت كل الســبل 
التــي قــد تعينــك للوصــل الــئ وطنــك ســالم بعــد إغــالق 

المجال الجوي .. الحمد هلل 
وُمتألمــة  ُمســتمتعة  وطنــي  أحضــان   �يــن  االن  أنــا 
مســتمتعة وفخــورة بتعلقــي بوطنــي ومتألمــة لرفقتــي 
إلغــاء  تــم  الديــار ممــن  تلــك  الُمعلقيــن فــي  ال�ائعــة 
فهــم  معهــم  ُكــن  إلهــي  ســفهرهم  ليلــة  رحالتهــم 

بحاجتك ..
الخيــرة فيمــا أختــارة اهلل نعــم اآلن أستشــعرت عظمــة 
ــي  ــا قــد أقدمــه لحيا� ــارة  إن افضــل م ــك العب ــئ تل معن
ــك  ــي بذل ــق ،ألنن ــًة للخال ــك ممتن ــد ذل ــون بع ــو أن أك ه
والع��مــة  الصبــر  منحنــي  الــذي  ســأكون شــاكرًة هلل 

لمواجهة ماواجهته في تلك الديار ..الحمد هلل 
لقــادة وطنــي  يصــل  أن  أ�منــاُه  خــاص  ُشــكر  أخيــ�ًا..  
الُشــكر  كلمــاِت  أن  مــن  فبالرغــم  حقيقــة  العظيــم 
والعرفــان ال تفيُهــم حقهــم مــن االمتنــان والتقد�ــر لكــن 
ــا ُمتأكــدة مــن يقينهــم ويقينهــم بمشــاعرنا تجاههــم ،  أن

فُمنجــ�ات الوطــن لــوال �ؤيتهــم ودعمهــم لمــا تحققــت، 
ــادة  ــز و�� ــوم مــن تمُي ــه الي وال وصلــت إلــى مــا نحــُن علي
وعطــاء ، نحمــد اهلل ونشــكره علــى أن هيــأ لنــا فــي هــذه 
البــالد المباركــة قيــادة رشــيدة واعيــة صدقــت العهــد 
وأوفــت الوعــد بحــزم وعــزم بقيــادة البــالد الــى بــر األمــان 
خاصــة فــي هــذا الوقــت وفــي خضــم هــذه الص�اعــات 
التــي يمــوج بهــا العالــم مــن حولنــا واعــداء يتربصــون ِبَنــا ، 
فشــك�ًا هلل ســبحانه علــى هــذا العطــاء . وشــك�ا هلل علــى 
هــذا األمــن ،حمــدًا وُشــك�ًا يليــق بجــالل وجهــه وعظيــم 
ِســلطانه علــي كل شــيء وعلــئ  هــذه القيــادة الرشــيدة 
وعلــى هــذه اللحمــة التــي تميــز بالدنــا مــن �يــن دول 

العالم.

أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 
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ــ#تحديات  الع�لة

الخيرة فيما أختاره اهلل لنا 
ــرددت  ــا ت ــة لطالم ــا ) مقول ــاره اهلل لن ــا أخت ــرة فيم (الخي
علــئ مســامعنا منــذ الصغــر والــئ مرحلــة ُعم��ــة ق��بــة 
أســتمر طرحهــا علــئ مســاِمعي كثيــ�ًا لكــن لــم أعلــم بــأن 
ــا  ــم  وأعمــق مم ــئ عظي ــا معن ــة له ــارة القوي هــذه الِعب

ُكنت أ�خيل ..
ــئ  ــش إل ــل للعي ــأن ننتق ــدر ب ــا الق ــم علين ــر حت ــة األم بداي
(ب��طانيــا العظمــئ )كمــا ُيطلــق عليهــا ، فما�يــن تذبــذب 
أن  تــكاد  التــي  الصدمــة  ومرحلــة  ومشــاعري  ذا�ــي 
ــي وعــدم ُمالئمــة المــكان  ــة بالنســبة ل توصــف بالمرضي
والبشــر ورفــض ذا�ــي للتأقلــم أجبــرت نفســي بالقــوة 
بعــد مضــي ثالثــة أشــهر بــأن أ�عايــش علــئ مــا أنــا عليــه 
ــذات بــل مــن أجــل أ�واحــًا كانــت  ليــس مــن أجــل تلــك ال
ــّل  ــًا ع ــا أيض ــٍل له ــص أم ــر بصي ــي �نتظ ــت ظل ــي وتح مع

األيام تمضي و�نقضي علئ خير وسالم ..
ــرة الك�يســة مــن عمــري إن صــح  ــك الفت تعرفــت فــي تل
التع�يــر علــئ ذلــك المجتمــع وعلــئ تفاصيلــة ..لربمــا تأ�ــي 
يطــول  وربمــا  �أيــي  بشــدة  ترفــض  ُمعينــة  فئــة  لــي 
النقــاش بــل لربمــا يشــتد ويصــل الــئ مرحلــة سيخســر بهــا 

النقاش أنا وا�قة من ذلك ..
أمضيــت تســعة أشــُهٍر بلياليهــا الُمضلمــة ..كإمــ�أٍة تحمــُل 
فــي أحشــائها جنينــًا ترغــب �إنقضــاء أيــام الوهــن مــن أجــل 

العودة إلئ ُحضن الوطن ...
اآلن أخب�ونــي ياســادة أ�ــن هــو ذاك المجتمــع اإلنجليــزي 
ــو ذاك  ــن ه ــورة أ� ــئ ص ــالم بأبه ــا اإلع ــوره لن ــذي ص الل
العامــة  اآلداب  علــئ  الُمحافــظ  الُمتحضــر  المجتمــع 

الملتزم بالوقت ؟ 
ــُه  ــا �أ� ــو م ــًا ه ــس تمام ــ�ام فالعك ــا ِك ــات ي ــه .. هيه ه

عيني ..
ــز  ــع اإلنجلي ــك م ــم أحت ــي ل ــك بأنن ــئ ذهن ــ�اود ال ــد يت ق

السكان األصل�ين للمملكة !ربما ...لكن ياسادة
تسعة أشهر  كفيلة بأخذ إنطباع كامل ..

توالــت المواقــف و اإليحائــات خصوصــًا عنــد إنقضــاء فتــرة 
الع�لــة اإلختيا��ــة وإعتيــادي علــئ الخــ�وج بشــكل �ومــي 

مع طفلي الصغير ..
ــا  ــت لحظته ــا وتمني ــي حضرته ــف الت ــع المواق ــن أفض م
ــوٍم  ــي � ــوت ف ــئ ص ــ�خ بأعل ــواي وأص ــتجمع ق ــأن أس ب
أســود ِمظلــم قــ�رت خــوض تجربــة ركــوب البــاص لعلــي 
ــن  ــي يتحدث ــة الت ــه كالمتع ــي ركوب ــة ف ــك المتع ــد تل أج
بهــا رفيقــات غربتــي عنــد ركوبهــن (بــاص لنــدن ) فــي 
بــال  وجهــي  فــي  البــاب  البــاص  قائــد  أغلــق  البدايــة 
ــي  ــاب الخلف ــه للب ــي التوج ــب من ــذوق  وطل ــات لل م�اع
نفســي  تمالكــت  لكــن  قليــًال  ُمحِرجــًا  موقفــًا  كان 
.. تحــرك  وأســتجمعت قــواي وأنصعــت ألمــر الســائق 

البــاص قليــًال وإذا بالقائــد  يقــف بشــكل مفاجــيء وينهــر 
ســيدة خليجيــة بأعلــئ صــوت دون م�اعــاة لعمرهــا أقســم 
بأننــي ال ا�ذكــر ســوا ُكبــر فاهــُه النتــن وهــو يتفاخــر 

بنهرها والسبب ؟! ..
ألن حفيدها �ركل الكرسي اللذي أمامه برجله !!!

كنــت ق��بــة مــن الطرفيــن ولــم أســمع ذلــك الصــوت 
المزعــج اللــذي آلــم �أس قائــد البــاص ولــم يتمكــن بســببه 
مــن القيــادة بشــكل جيــد وظــل �رفــع صوتــه وكأن أحــدًا 
قــد أعطــاه األمــان والضــوء األخضــر لفعــل ذلــك ..لــم 
ــة مــن الســيدة وال لدموعهــا  ــذا�ات الُم�تالي ــرث لإلعت يكت
التــي بــدأت بالتســاقط عندمــا وصــل بــه األمــر بــأن ينهــال 
فــي  األحمــق  وضعهــا  لقــد  الجــا�ح  بالــكالم  عليهــا 

موقٍف تكاد ال ُتحسد عليه ..
أمــا أنــا فقــ�رت إلتــ�ام الصمــت خشــيًة مــن ان يأ�ينــي مــا 

أ�اها المسكينة ..
ــارة  ــض الم ــن بع ــا م ــي أ�لقاه ــ�ات الت ــن النظ ــك ع ناهي
فــي الشــا�ع وفــي المواصــالت و ســيا�اة األجــرة علــئ 
ــت أعتمــد عليهــا  ــي كن ــد ألنهــا الوســيلة الت وجــه التحدي
لــم  (الُمتحول)الــذي  الســوء  جــار  ومــن  التنقــل  فــي 
ينقصنــي اال هــو ليســكن بجــواري، لقــد كان جــار الســوء 
اللــذي نســتعيذ منــه ،والكثيــر مــن المواقــف التــي يطــال 

ذكرها ..

ُفجائــًة؛ وفــي �ــوٍم تا��خــي عظيــم كان أقــرب ليــوم 
مولــدي فتحــت بهــا ها�فــي بعــد أن أســتودعت اهلل 
ــب  ــي الح�ي ــة وإذا ب�وج ــئ المدرس ــوا ال ــي وذهب أطفال
يخبرنــي بــال مقدمــات بأنــه قــ�ر الرجــوع الــئ الوطــن 
الغالــي وعلــي اإلســتعداد لهــذا اليــوم ألنــه ســيكون بعــد 
ــول  ــح قب ــام فيصب ــام خشــيًة مــن أن تمضــي األي ــالث أي ث

أبنائنا في مدارس الوطن أصعب ..
كنــت أخاطــب نفــس حينهــا عندمــا تــردد أمــي علــئ 
مســامعي الخيــرة فيمــا اختــاره اهلل يــا أبنتــي وكنــت 
الشــكل  لمــاذا اآلن وبهــذا  يــااهلل  الخيــرة  أ�ســائل مــا 

الُمفاجيء تكون عود�نا ..
لد�رجة ظن البعض بأن هناك أمٌر طاريء القدر اهلل ..

علــئ عجــل لملمــت كل شــيء تقــع عليــه عينــي والبقيــة 
البلــد  بتلــك  ُتذكرنــي  قــد  التــي  األســياء  مــن  الكثيــر 
ــاركني  ــت تش ــي كان ــة الت ــاعدتي ال�وماني ــا لُمس أعطيته
آ�ائــي وإ�تقادا�ــي للبشــر اللذ�ــن أصادفهــم أكثــر مــن 
ــر مــن أشــتاق  ــ�ل ..هــي أكث مســاعدتي فــي مهــام المن
لــه اآلن أدعــو لهــا بهالــة إلهيــة تحميهــا وعائلتهــا مــن كل 

شيء مؤذي..
ــا  ــ�رت به ــي م ــارعة الت ــداث المتس ــك األح ــد تل اآلن وبع
ُمكالمــة  عليــه فبعــد  العالــم  أســتوعب ماهــو  بــدأت 
ها�فيــة مــن رفيقــة ُعمــري ُتهنئنــي بهــا بالعــودة ســالمة  

مــن تلــك الديــار وكأن مرســول ســالٍم صــب فــي أذن 
�وجــي بــأن ينفــذ بجلــدة و�رجــع لحظــن وطنــه قالــت لــي 
رفيقــة دربــي هــل اآلن علمتــي مــا الخيــرة و�اء رجوعكــم 

الُمفاجيء ؟!
نعــم إنــه الخيــر اللــذي أســبقه اهلل علــي وعلــئ عائلتــي 
فبعــد شــهر بالضبــط بــدأ البــالء ينتشــر وأغلقــت كل الســبل 
التــي قــد تعينــك للوصــل الــئ وطنــك ســالم بعــد إغــالق 

المجال الجوي .. الحمد هلل 
وُمتألمــة  ُمســتمتعة  وطنــي  أحضــان   �يــن  االن  أنــا 
مســتمتعة وفخــورة بتعلقــي بوطنــي ومتألمــة لرفقتــي 
إلغــاء  تــم  الديــار ممــن  تلــك  الُمعلقيــن فــي  ال�ائعــة 
فهــم  معهــم  ُكــن  إلهــي  ســفهرهم  ليلــة  رحالتهــم 

بحاجتك ..
الخيــرة فيمــا أختــارة اهلل نعــم اآلن أستشــعرت عظمــة 
ــي  ــا قــد أقدمــه لحيا� ــارة  إن افضــل م ــك العب ــئ تل معن
ــك  ــي بذل ــق ،ألنن ــًة للخال ــك ممتن ــد ذل ــون بع ــو أن أك ه
والع��مــة  الصبــر  منحنــي  الــذي  ســأكون شــاكرًة هلل 

لمواجهة ماواجهته في تلك الديار ..الحمد هلل 
لقــادة وطنــي  يصــل  أن  أ�منــاُه  خــاص  ُشــكر  أخيــ�ًا..  
الُشــكر  كلمــاِت  أن  مــن  فبالرغــم  حقيقــة  العظيــم 
والعرفــان ال تفيُهــم حقهــم مــن االمتنــان والتقد�ــر لكــن 
ــا ُمتأكــدة مــن يقينهــم ويقينهــم بمشــاعرنا تجاههــم ،  أن

فُمنجــ�ات الوطــن لــوال �ؤيتهــم ودعمهــم لمــا تحققــت، 
ــادة  ــز و�� ــوم مــن تمُي ــه الي وال وصلــت إلــى مــا نحــُن علي
وعطــاء ، نحمــد اهلل ونشــكره علــى أن هيــأ لنــا فــي هــذه 
البــالد المباركــة قيــادة رشــيدة واعيــة صدقــت العهــد 
وأوفــت الوعــد بحــزم وعــزم بقيــادة البــالد الــى بــر األمــان 
خاصــة فــي هــذا الوقــت وفــي خضــم هــذه الص�اعــات 
التــي يمــوج بهــا العالــم مــن حولنــا واعــداء يتربصــون ِبَنــا ، 
فشــك�ًا هلل ســبحانه علــى هــذا العطــاء . وشــك�ا هلل علــى 
هــذا األمــن ،حمــدًا وُشــك�ًا يليــق بجــالل وجهــه وعظيــم 
ِســلطانه علــي كل شــيء وعلــئ  هــذه القيــادة الرشــيدة 
وعلــى هــذه اللحمــة التــي تميــز بالدنــا مــن �يــن دول 

العالم.

أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 
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ــ#تحديات  الع�لة

رغد العت�بي

أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 
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أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 
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أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 

رغد الجميلي

تحت مظلة كو�ونا ، وفي خضم األحداث الجا��ة ، 
بعضهــا  نهــض   ، مصائرهــا  واختلفــت  الــدول  تفاوتــت 
مصــدق  �يــن  الفعــل  ردات  تباينــت   ، البعــض  وســقط 

ومكذب ومشكك !
بالُدنــا بــال ضيــوف ومنا�لنــا بــال �وار ، َخلــت األرصفــة 
والشــوا�ع مــن ضجيــ� المركبــات ، وبقيــت الســماء تكتــظ 

بالنجوم وحسب فارغًة من ب��ق الطائ�ات ،
كل منــا اختلــف بتفســيره ونظرتــه لمــا آلــت إليــه األوضــاع 

وفي ظل الظ�وف ال�اهنة ،
هنــاك مــن مــأل وقتــه بالحــب والفــ�ح والرضــى وابتهجــت 
أيامــه وكأنــه قــد عــاد إلــى الحيــاة بــل جــّدد وصالــه مــع 
�وحــه وأحالمــه ورغبا�ــه المنتظــرة ، جــدد مشــاعره وعــاد 
الّنســيان  رف  علــى  ما�ركــه  األولــى وكل  ذا�ــه  إلــى 

واإل�تظار سنيًنا عجاف .
وهنــاك مــن تشــرب الصدمــة بــكل م�احلهــا ابتــداًء بعــدم 
اإلســتيعاب والرفــض ومــن ثــم المفاوضــة منتهًيــا بالتقبــل 

ولو على مضض ! 
مضــى �ومــه ُمتأفًفــا ح��ًنــا ضجــً�ا ! يشــتكي حالــه ، 
ضاقــت بــه داره ولــم يعــد �ــرى للحيــاة أّي ملــذات وأي 

أسباب تدعوه لينهض من ف�اشه وينَعم �يومه !
وآخــ�ون افتقــدوا مــاكان يمّدهــم بوقوِدهــم ليســتكملوا 
الدمــاء  ليســفكوا  األحــوال  بهــم  الحيــاة وآلــت  هــذه 

ــاألرض فســاًدا ودمــاً�ا ، ابتغــاًء لنشــوة مؤقتــه  ــوا ب ويعيث
تؤدي إلى مآرب تهوي بهم إلى التهلكة !

عــّدة طــ�ق ومســا�ات مضــت بهــا البشــ��ة وســلكتها 
الّشعوب في مختلف القا�ات واألقطار ، 

ــا  مــن ناضلــوا ألجــل ال�يئــة وحمايــة األرض يصرخــون فرًح
بمــا ظفــ�وا ، فلــم يخطــر علــى بالهــم أن �تصاعــد األحــوال 
ر الظــ�وف لخدمــة مــا  حّتــى تحقــق مبتغاهــم وُتســخَّ

آمنوا به منذ عقوٍد مضت ولم ُينصت لهم أحد ! 
والليالــي  األيــام  عليهــم  تمضــي  االجتمــاع  وعلمــاء 
ــ�ات  ــذه التغي ــى ه ــة عل ــار المترتب ــون اآلث ــون ويدرس يحلل
وماهــي الطــ�ق الالزمــة لتخطــي األزمــة بأقــل األضــ�ار ، 
ــل  ــن يعم ــاء وم ــ�ون واألدب ــيون والمفك ــاك السياس وهن
فــي الســلك المالــي يحللــون األزمــات االقتصاديــة التــي 

مّر بها العالم ! 
هناك من نهضت تجارته وهناك من هلكت ! 

الغالــي  باقتنــاء  أيامهــم  أفنــوا  الذ�ــن  أولئــك  أ�ــن 
والّنفيس ؟

ماحال أحذيتهم وحقائبهم ومجوه�ا�هم ؟
ــم  ــي تغمره ــة الت ــك البهج ــع�ون بتل ــا ويش ــل �رتدونه ه
ــت  ــن وبه ــا الخ�ائ ــوا عليه ــاس ؟ أم أغلق ــام الن ــم أم وه
ب��قهــا ولــم تعــد بــذات األهميــة التــي كانــت عليهــا مــن 

قبل !

كٌل يغني على لياله ، أ�ن أنت من هؤالء ؟
ط��قــة تســميتك لمــا يجــري اآلن ُتحــدد مصيــرك ( كارثــة ، 

أزمة ، وباء ، نقاهه ، ُع�لة ، ُمعضلة ، مص�بة )
أنت من يقّ�ر هذه الفترة ِمنحة أم ِمحنة !

�ــرى حقيقتــه اآلن و�ــرى حصيلــة ماصنــع طيلــة  كٌل 
السنين الماضية 

ــّدم  ــم ق ــه ، وك ــده وصحت ــّدم لجس ــم ق ــه ك ــرى بداخل �
لعقله وفكره ، يتساءل ماذا قدم آلخرته ولرّبه ؟ 

أ�ــن ا�تهــت بــه األحــوال ، فقــط لي�اجــع ذا�ــه هــل حالــه 
التــي هــو عليهــا اآلن هــي مــاكان يطمــح أن يصــل لــه ! 
وهــل هــذه هــي الصــورة التــي صنعهــا بذهنــه منــذ 

الصغر ؟
لالســتجمام  ُفرصــة  الشــخصي  منظــوري  مــن  أ�اهــا 
وال�احــة ، وقــت وهبنــي اهلل إيــاه كــي أقضــي أكبــر 
 ، الهوايــات  ممارســة   ، العائلــة  برفقــة  ممكنــة  فتــرة 
ــي وإعــادة  ــى ذا� ــق األحــالم ، الرجــوع إل الســعي لتحقي

ترتيب األولويات ، والّتأُمل !
ُهنــاك د�وس وِعبــر تجدهــا أســفل كل ما�مــر بــه اســ�ثمر 
تقضيهــا  التــي  لحظا�ــك  مــن  تســتنقص  وال  وقتــك 

بالحديث مع من تحب ، سترى فيها �اَدك ووقودك .

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 
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ــ#تحديات  الع�لة

أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 

تحت مظلة كو�ونا ، وفي خضم األحداث الجا��ة ، 
بعضهــا  نهــض   ، مصائرهــا  واختلفــت  الــدول  تفاوتــت 
مصــدق  �يــن  الفعــل  ردات  تباينــت   ، البعــض  وســقط 

ومكذب ومشكك !
بالُدنــا بــال ضيــوف ومنا�لنــا بــال �وار ، َخلــت األرصفــة 
والشــوا�ع مــن ضجيــ� المركبــات ، وبقيــت الســماء تكتــظ 

بالنجوم وحسب فارغًة من ب��ق الطائ�ات ،
كل منــا اختلــف بتفســيره ونظرتــه لمــا آلــت إليــه األوضــاع 

وفي ظل الظ�وف ال�اهنة ،
هنــاك مــن مــأل وقتــه بالحــب والفــ�ح والرضــى وابتهجــت 
أيامــه وكأنــه قــد عــاد إلــى الحيــاة بــل جــّدد وصالــه مــع 
�وحــه وأحالمــه ورغبا�ــه المنتظــرة ، جــدد مشــاعره وعــاد 
الّنســيان  رف  علــى  ما�ركــه  األولــى وكل  ذا�ــه  إلــى 

واإل�تظار سنيًنا عجاف .
وهنــاك مــن تشــرب الصدمــة بــكل م�احلهــا ابتــداًء بعــدم 
اإلســتيعاب والرفــض ومــن ثــم المفاوضــة منتهًيــا بالتقبــل 

ولو على مضض ! 
مضــى �ومــه ُمتأفًفــا ح��ًنــا ضجــً�ا ! يشــتكي حالــه ، 
ضاقــت بــه داره ولــم يعــد �ــرى للحيــاة أّي ملــذات وأي 

أسباب تدعوه لينهض من ف�اشه وينَعم �يومه !
وآخــ�ون افتقــدوا مــاكان يمّدهــم بوقوِدهــم ليســتكملوا 
الدمــاء  ليســفكوا  األحــوال  بهــم  الحيــاة وآلــت  هــذه 

ــاألرض فســاًدا ودمــاً�ا ، ابتغــاًء لنشــوة مؤقتــه  ــوا ب ويعيث
تؤدي إلى مآرب تهوي بهم إلى التهلكة !

عــّدة طــ�ق ومســا�ات مضــت بهــا البشــ��ة وســلكتها 
الّشعوب في مختلف القا�ات واألقطار ، 

ــا  مــن ناضلــوا ألجــل ال�يئــة وحمايــة األرض يصرخــون فرًح
بمــا ظفــ�وا ، فلــم يخطــر علــى بالهــم أن �تصاعــد األحــوال 
ر الظــ�وف لخدمــة مــا  حّتــى تحقــق مبتغاهــم وُتســخَّ

آمنوا به منذ عقوٍد مضت ولم ُينصت لهم أحد ! 
والليالــي  األيــام  عليهــم  تمضــي  االجتمــاع  وعلمــاء 
ــ�ات  ــذه التغي ــى ه ــة عل ــار المترتب ــون اآلث ــون ويدرس يحلل
وماهــي الطــ�ق الالزمــة لتخطــي األزمــة بأقــل األضــ�ار ، 
ــل  ــن يعم ــاء وم ــ�ون واألدب ــيون والمفك ــاك السياس وهن
فــي الســلك المالــي يحللــون األزمــات االقتصاديــة التــي 

مّر بها العالم ! 
هناك من نهضت تجارته وهناك من هلكت ! 

الغالــي  باقتنــاء  أيامهــم  أفنــوا  الذ�ــن  أولئــك  أ�ــن 
والّنفيس ؟

ماحال أحذيتهم وحقائبهم ومجوه�ا�هم ؟
ــم  ــي تغمره ــة الت ــك البهج ــع�ون بتل ــا ويش ــل �رتدونه ه
ــت  ــن وبه ــا الخ�ائ ــوا عليه ــاس ؟ أم أغلق ــام الن ــم أم وه
ب��قهــا ولــم تعــد بــذات األهميــة التــي كانــت عليهــا مــن 

قبل !

كٌل يغني على لياله ، أ�ن أنت من هؤالء ؟
ط��قــة تســميتك لمــا يجــري اآلن ُتحــدد مصيــرك ( كارثــة ، 

أزمة ، وباء ، نقاهه ، ُع�لة ، ُمعضلة ، مص�بة )
أنت من يقّ�ر هذه الفترة ِمنحة أم ِمحنة !

�ــرى حقيقتــه اآلن و�ــرى حصيلــة ماصنــع طيلــة  كٌل 
السنين الماضية 

ــّدم  ــم ق ــه ، وك ــده وصحت ــّدم لجس ــم ق ــه ك ــرى بداخل �
لعقله وفكره ، يتساءل ماذا قدم آلخرته ولرّبه ؟ 

أ�ــن ا�تهــت بــه األحــوال ، فقــط لي�اجــع ذا�ــه هــل حالــه 
التــي هــو عليهــا اآلن هــي مــاكان يطمــح أن يصــل لــه ! 
وهــل هــذه هــي الصــورة التــي صنعهــا بذهنــه منــذ 

الصغر ؟
لالســتجمام  ُفرصــة  الشــخصي  منظــوري  مــن  أ�اهــا 
وال�احــة ، وقــت وهبنــي اهلل إيــاه كــي أقضــي أكبــر 
 ، الهوايــات  ممارســة   ، العائلــة  برفقــة  ممكنــة  فتــرة 
ــي وإعــادة  ــى ذا� ــق األحــالم ، الرجــوع إل الســعي لتحقي

ترتيب األولويات ، والّتأُمل !
ُهنــاك د�وس وِعبــر تجدهــا أســفل كل ما�مــر بــه اســ�ثمر 
تقضيهــا  التــي  لحظا�ــك  مــن  تســتنقص  وال  وقتــك 

بالحديث مع من تحب ، سترى فيها �اَدك ووقودك .

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 

81
 Madeed Madeed



ــ#تحديات  الع�لة

أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 

تحت مظلة كو�ونا ، وفي خضم األحداث الجا��ة ، 
بعضهــا  نهــض   ، مصائرهــا  واختلفــت  الــدول  تفاوتــت 
مصــدق  �يــن  الفعــل  ردات  تباينــت   ، البعــض  وســقط 

ومكذب ومشكك !
بالُدنــا بــال ضيــوف ومنا�لنــا بــال �وار ، َخلــت األرصفــة 
والشــوا�ع مــن ضجيــ� المركبــات ، وبقيــت الســماء تكتــظ 

بالنجوم وحسب فارغًة من ب��ق الطائ�ات ،
كل منــا اختلــف بتفســيره ونظرتــه لمــا آلــت إليــه األوضــاع 

وفي ظل الظ�وف ال�اهنة ،
هنــاك مــن مــأل وقتــه بالحــب والفــ�ح والرضــى وابتهجــت 
أيامــه وكأنــه قــد عــاد إلــى الحيــاة بــل جــّدد وصالــه مــع 
�وحــه وأحالمــه ورغبا�ــه المنتظــرة ، جــدد مشــاعره وعــاد 
الّنســيان  رف  علــى  ما�ركــه  األولــى وكل  ذا�ــه  إلــى 

واإل�تظار سنيًنا عجاف .
وهنــاك مــن تشــرب الصدمــة بــكل م�احلهــا ابتــداًء بعــدم 
اإلســتيعاب والرفــض ومــن ثــم المفاوضــة منتهًيــا بالتقبــل 

ولو على مضض ! 
مضــى �ومــه ُمتأفًفــا ح��ًنــا ضجــً�ا ! يشــتكي حالــه ، 
ضاقــت بــه داره ولــم يعــد �ــرى للحيــاة أّي ملــذات وأي 

أسباب تدعوه لينهض من ف�اشه وينَعم �يومه !
وآخــ�ون افتقــدوا مــاكان يمّدهــم بوقوِدهــم ليســتكملوا 
الدمــاء  ليســفكوا  األحــوال  بهــم  الحيــاة وآلــت  هــذه 

ــاألرض فســاًدا ودمــاً�ا ، ابتغــاًء لنشــوة مؤقتــه  ــوا ب ويعيث
تؤدي إلى مآرب تهوي بهم إلى التهلكة !

عــّدة طــ�ق ومســا�ات مضــت بهــا البشــ��ة وســلكتها 
الّشعوب في مختلف القا�ات واألقطار ، 

ــا  مــن ناضلــوا ألجــل ال�يئــة وحمايــة األرض يصرخــون فرًح
بمــا ظفــ�وا ، فلــم يخطــر علــى بالهــم أن �تصاعــد األحــوال 
ر الظــ�وف لخدمــة مــا  حّتــى تحقــق مبتغاهــم وُتســخَّ

آمنوا به منذ عقوٍد مضت ولم ُينصت لهم أحد ! 
والليالــي  األيــام  عليهــم  تمضــي  االجتمــاع  وعلمــاء 
ــ�ات  ــذه التغي ــى ه ــة عل ــار المترتب ــون اآلث ــون ويدرس يحلل
وماهــي الطــ�ق الالزمــة لتخطــي األزمــة بأقــل األضــ�ار ، 
ــل  ــن يعم ــاء وم ــ�ون واألدب ــيون والمفك ــاك السياس وهن
فــي الســلك المالــي يحللــون األزمــات االقتصاديــة التــي 

مّر بها العالم ! 
هناك من نهضت تجارته وهناك من هلكت ! 

الغالــي  باقتنــاء  أيامهــم  أفنــوا  الذ�ــن  أولئــك  أ�ــن 
والّنفيس ؟

ماحال أحذيتهم وحقائبهم ومجوه�ا�هم ؟
ــم  ــي تغمره ــة الت ــك البهج ــع�ون بتل ــا ويش ــل �رتدونه ه
ــت  ــن وبه ــا الخ�ائ ــوا عليه ــاس ؟ أم أغلق ــام الن ــم أم وه
ب��قهــا ولــم تعــد بــذات األهميــة التــي كانــت عليهــا مــن 

قبل !

كٌل يغني على لياله ، أ�ن أنت من هؤالء ؟
ط��قــة تســميتك لمــا يجــري اآلن ُتحــدد مصيــرك ( كارثــة ، 

أزمة ، وباء ، نقاهه ، ُع�لة ، ُمعضلة ، مص�بة )
أنت من يقّ�ر هذه الفترة ِمنحة أم ِمحنة !

�ــرى حقيقتــه اآلن و�ــرى حصيلــة ماصنــع طيلــة  كٌل 
السنين الماضية 

ــّدم  ــم ق ــه ، وك ــده وصحت ــّدم لجس ــم ق ــه ك ــرى بداخل �
لعقله وفكره ، يتساءل ماذا قدم آلخرته ولرّبه ؟ 

أ�ــن ا�تهــت بــه األحــوال ، فقــط لي�اجــع ذا�ــه هــل حالــه 
التــي هــو عليهــا اآلن هــي مــاكان يطمــح أن يصــل لــه ! 
وهــل هــذه هــي الصــورة التــي صنعهــا بذهنــه منــذ 

الصغر ؟
لالســتجمام  ُفرصــة  الشــخصي  منظــوري  مــن  أ�اهــا 
وال�احــة ، وقــت وهبنــي اهلل إيــاه كــي أقضــي أكبــر 
 ، الهوايــات  ممارســة   ، العائلــة  برفقــة  ممكنــة  فتــرة 
ــي وإعــادة  ــى ذا� ــق األحــالم ، الرجــوع إل الســعي لتحقي

ترتيب األولويات ، والّتأُمل !
ُهنــاك د�وس وِعبــر تجدهــا أســفل كل ما�مــر بــه اســ�ثمر 
تقضيهــا  التــي  لحظا�ــك  مــن  تســتنقص  وال  وقتــك 

بالحديث مع من تحب ، سترى فيها �اَدك ووقودك .

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 
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أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 

رهف المنصوري
"عادا�نا المنقذة"

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 
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أشــعر برغبــه شــديدة لتقديمــي إعتــذار شــديد وك��ــم، 
وذلــك مــن خــالل قــ�اءة الم��ــد مــن الكتــب، وســماع 
العديــد مــن الحــوا�ات وإقتنــاص العديــد مــن الفــرص 
والتحلــي بــ�وح شــجاعة،أ��د بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 
ــم  ــم. عوال ــى العوال ــى أبه ــا إل ــي وارفعه ــش بنفس أعي

النجوم والفلك. 
ــد  ــات الشــهّية لعقلــي. أ�� ــد مــن الوجب ــم الم�� ــد تقدي أ��
أن أجعــل عقلــي يتســع كثيــً�ا، ولســاني ُيصبــح رطًبــا 
باألحــرف بعــد إلتهــام العديــد مــن الــو�ق، أ��ــد أن أســافر 
ــي نفســي مــن خــالل  ــر عوالمــي، ان أشــقى وتعالجن عب
مــن  العديــد  أخــوض  أن  أ��ــد  واإلطــالع،  المعرفــه 
النقاشــات لُتخــ�ج مــا فــي الجــزء النائــم فــي داخلــي مــن 

إد�اك وحكم. 
الحجــر  علــى  اعتيــادي  عنــد  الرغبــات  اجتاحتنــي هــذه 
المن�لــي، وعندمــا اعتــدت علــى المكــوث طويــًال �يــن 
اربــع جــد�ان ومــع الفــ�اغ الملــيء بشــكل غ��ــب أخــذت 
أ�امــل عــن هــذه األحــوال الجديــدة، واستشــعرت اننــي ال 
اســتطيع الهــ�وب مــن اي مســائل شــخصية قــد تؤرقنــي، 
يــا لجمــال هــذا! انــا فــي مواجهــة المفــر منهــا مــع 
ذا�ــي، أخــذت باألّيــام أستشــعر الســمات التــي كانــت 
تؤرقنــي وتعطــل علــي ســير حيا�ــي مــن طبــاع، وعــادات 
غذائيــة ســيئة، وحتــى قلــة تواصلــي مــع عائلتــي اصبحــت 

اعمق وأقرب من ذي قبل. 
تعلمــت أن ال أؤجــل حيا�ــي قائلة(غــًدا أقــوم بفعــل هــذا) 
ــدء والمباشــرة  ــا الب وجد�نــي ارى ان مــن المناســب دائًم
الكتــب،  مــن  الكثيــر  قــ�اءة  بوســعي  ان  �أيــت  (اآلن) 
ســماع الكثيــر البودكاســت الســمعي، إنجــاز بــكل أ��حيــة 
ــه  ــي كل أزم ــل. ان ف ــت أ�ام ــة، اصبح ــص الجامع ــا يخ بم
ــُه اهلل  ــذي ينُص ــم، وال ــن رب ك�� ــي م ــان ه ــاح اإلنس تجت
فيــه خيــر وتطهيــر للبشــ�ّ�ة أجمــع، استشــعرت اننــا نحتــاج 
هــذا التوقــف الــذي اصــاب الحيــاة، واستشــعرت انــي 
ا��ــد ان آخــذ قســًطا مــن الوقــوف. حتــى استشــعر مــدى 
النعــم التــي لــم أوفهــا حقهــا بالشــكر، أشــعر ان هــذا 
الفاصــل الــذي حــدث تحتاجــه �وحــي ألعــود للحيــاة بــكل 
حيويــة، كمــا أنــي مؤمنــة أن حيا�ــي و�ؤيتــي للحيــاة 
ــكل  ــاكرة ل ــأصبح ش ــة، س ــذه األزم ــ�ور ه ــع م ــ�تغير م س
النعــم، ُمبدلــة مــاكان ســيء مــن قبــل، وأشــعر ان العالــم 
ــاة وننظــر لهــا  ــى الحي ــد ال ــا ســنبعث مــن جدي ومنهــم أن

بعين الطفل وأ�واحنا ممتلئة باألماني الناضجة. 

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 
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ــ#تحديات  الع�لة

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــ#تحديات  الع�لة

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 

�وان عبد اهلل

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

"عاجل ٢٠٢٠"

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــ#تحديات  الع�لة

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــ#تحديات  الع�لة

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــ#تحديات  الع�لة

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــ#تحديات  الع�لة

تحولت �يو�نا من مكان يقعد الغال�ية فيه ١٢ ســاعة إلى 
مــكان مجبــور تقعــد فيــه طــول اليــوم ، ميــن كان يتوقــع 
أن منا�لنــا هــي الســجن الجديد،ولكنهــا ال تــدل علــى ذنــب 
وعيــك  فهــو  شــيء  علــى  دلــت  إن  بــل  اقترفتــه 
المجتمعــي و رغبتــك فــي الحفــاظ علــى عائلــه مــن كل 
ــا أوكوفيــد ١٩ حيــث يكمــن خطــر  شــ�ور ، جائحــة كو�ون
هــذا الفايــ�وس فــي ســرعة ا�تشــاره لذلــك كان مــن 
فــي  البقــاء  علــى  النــاس  حــث  الحكومــات  واجــب 

منا�لهم تجنًبالإلختالط و لإللت�ام بالبعد المجتمعي .

و نظــً�ا لهــذا لجــأ كثيــر مــن النــاس لممارســة الحيــاة 
الطــارد  الخــاص  العائلــي  النطــاق  علــى  اإلجتماعيــة 
الطرقــو  فيــه  تعــددت   ، للســعادة  الجالــب  للكئابــة 
المواضيــع بــدًءا مــن الطبــخ حيــث ردد الكثيــر عبــارة ”��حــة 
ــة  ــإن لعب ــب ف ــا للع ــون“ و إن جئن ــة ليم ــعودية كيك الس
ــار  ــار و الصغ ــب الكب ــدر األلعابلح ــة �تص ــرم المخضرم الكي

لها حتى أنها نفذت من أغلب المتاجر .

أصحــاب  هــم  الحجــر  هــذا  فــي  الك�يــر  الحــظ  ذوي 
ــا  ــك وحــدك منه ــاج إال ل ــي ال تحت ــة الت المواهــب الفردي
يتمتعبهــا  التــي  القــ�اءة  حتــى  أو  الرســم  و  العــزف 
أصحــاب الع�لــة حتــى قــال أحدهــم ”كنــت أحــب الجلــوس 

موظفيهــا �ينمااضطــر البعــض لتقليــل بعــض مــن �وا�ــب 
فرصــة  عــن  تعلــن  أمــا�ون  بشــركة  فــإذا  موظفيهــم 
لتوظيف مايقارب ١٠٠ الف موظف بدوام كامل و جزئيلتغطي 
الطلبــات . و كأنهــا شــمس أشــ�ق بهــا األمــل و مــع 
ــبة  ــة نس ــث قل ــر حي ــب األكي ــألرض النصي ــإن ل ــ�وق ف الش
ــون  ــ�وع الكرب ــس مش ــث صرحرئي ــو حي ــي الج ــون ف الكرب
ــى  ــؤدي إل ــد � ــا ق ــ�وس كو�ون ــي في ــي أن تفش العالم
الحــرب  منــذ  الكربــون  انبعا�ــات  فــي  انخفــاض  أكبــر 
العالميــة الثانيــة وذلكبســبب هــدوء البشــ��ة كلهــا و 
اســتق�ارها .. أال تســتحق األرض منــا هــذه اإلجــازة لننعــم 
بهوائهــا ونمشــي خاللهــا و نســمع صــوت مدهــا و ج�رهــا 

؟ 

ــة اآلن  ــع العائل ــه ولكــن جمي ــ�ل ألن ال أحــد في فــي المن
ــاة لــن  ــة ”. فتذكــرت إن الحي فيــه لذلــك هــي ليســت ع�ل
فــي  صبــة  وإن  حتــى  النــاس  لبعــض  مرضيــة  تكــون 
مصالحهــم مادامــوا ال ينظــ�ون للجانــب األخــر منهــا وهــو 

األمل .

كــم منــا تمنــى الوقــت و هــو اغلــى ماقــد �هــدى إليــك 
ــر مــن ٢٤  ــب بأكث ــإن البعــض كان يطال ــك ف ــه لذل و أ�من
ســاعة فــي اليــوم لعمــل مايحــب ولذلــك لجأالنــاس فــي 
هــذه األيــام لجــدول �ومــي يملــؤه كل شــخص بمــا �بعــد 
عنــه التوتــر و يشــغل وقتــه فــال يلتفــت لمنغصــات الحيــاة 
ــب  ــدر يكت ــا ق ــم م ــة ، أه ــداد الحاالتاليومي ــار و أع كاألخب
ــد  ــذات و ق ــر ال ــة و تطو� ــو ال��اض ــدول ه ــذا الج ــي ه ف
تكــون لغــة جديــدة �تعلمهــا أو د�اســة مشــ�وع جديــد يــدر 
الكافــي إلكمــال  الوقــت  تمنيــت  الماللطالمــا  عليــك 

تفاصيله .

ــا  ــركات كان له ــن الش ــر م ــإن كثي ــدد ف ــذا الص ــي ه و ف
نصيــب مــن هــذه الجائحــة فمصائــب قــوم عنــد قــوم 
ــهم  ــبة اس ــث ارتفعتنس ــركة �ووم حي ــا ش ــد ، إحداه فوائ
الشركة الشهر الماضي ٢٠٪  و �تفلكس بـ٨،٢٨ ٪� و على 
الرغــم مــن أن بعــض الشــركات اضطــرت لفصــل بعــض 

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــ#تحديات  الع�لة

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  
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ــ#تحديات  الع�لة

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  

��حانة ن�يل

امتداد
ــ�ات  ــل مج ــون تحم ــمى بالك ــماء ُتس ــي الس ــة ف ــا قب ُهن
وجــود  علــى  تحتــوي  منهــا  كل  وكواكــب،  ونجــوم 
ذهنــي فــي الفضــاء الخارجــي قابــل للعــدم، المجــرة مــن 
ــوء  ــوم ض ــة، وللنج ــوم الهائل ــا النج ــي وبقاي ــار الكون الغب
ســاطع ُيحيــه االندمــاج النــووي الحــ�اري للهيد�وجيــن 

إلى الهيليوم.
وكــم نجمــة تشــيخ حتــى �نفجــر و�تفتــت لتنكمــش مــرة 

أخرى صانعة للفضاء الخارجي " الثقب األسود".
ــى  ــدل عل ــب ي ــكل كوك ــدة ل ــب ع ــون كواك ــي الك وف
معنــى يتصــف بــه، فكوكبنــا تحتويــه أكثــر مــن مئــة دولــة 
وفــي كل دولــة َصنعــة مــن صنــع اهلل عــز وجــل ومــن هنــا 
يســكن اإلنســان �رســم بعينــه األشــجار واألغصــان، ويحــوم 
حــول ســمعه هد�ــل الحمــام، ُ�بنــى مــا بداخلــه أكثــر مــن 
ثالثــون ت��ليــون خليــه و�زهــى عقلــه عــن أي خلقــه، 

وهذا اإلنسان تجلى الكون كله من أجله.
مــن أجــل الــذي يســعى للوصــول إلــى الســالم الداخلــي 
والــ�وح األمنــة فــي تكو�ــن العقــل وازهــاره مــا يكفيــه 
مــن  الــذات  واكتشــاف  والمعرفــة،  العلــم  مــن 
والتــي  العالــم  هــذا  فــي  �أهــا  التــي  الموجــودات 
ســي�اها، مــن المفاهيــم التــي تحلــو فــي مســامعه فــي 
كاألجــ�ام  لــإلد�اك  اســتعداد  علــى  ليكــون  الذهــن 

ــر ســمائها بالُســدم والمجــ�ات حتــى  ــي ُ�ني الســماوية الت
امتداد حيا�ه بحيث ينطوي العالم األكبر فيه.

"امتداد"
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ــ#تحديات  الع�لة

ــفر  ــع الس ــه ومن ــه والدولي ــالت الجوي ــق الرح ــل تعلي عاج
مــن وإلــى المملكــه العر�يــة الســعودية، إعتبــا�ًا مــن 
ــخ الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس إلــى إشــعار آخــر،  تا��
يأ�ــي هــذا االعــالن ضمــن االجــ�اءات الوقائيــه للحــد مــن 

ا�تشار فاي�وس كو�ونا (كوفيد ١٩)
 مــاذا يعنــي  ؟ انــا هنــا وحــدي ! ، فــي بــالد الغربــه ، اضــن 
انــه اســوء �ــوم قــد يمــر علــى طالــب مبتعــث بــل األكثــر 
رعبــًا علــى األطــالق. شــعرت فــي تلــك الحظــه بأنــي 
اضحيــت ســجينًة فــي تلــك البــالد، شــعرت بشــعور لــم 
ــابقًا كان  ــه س ــعر ب ــت اش ــا كن ــل . فم ــن قب ــه م ــعر ب اش
ــي  ــر نفســي ان ــت اصب شــعور الشــوق لألهــل و لكــن كن
فــي اقــرب اجــازه ســوف ا�مكــن مــن الســفر ألخــذ جرعــة 
مــن الحــب و ذك��ــات العائليــه واعــود الصبــر نفســي بهــا 
حتــى اإلجــازة المقبلــه امــا االن فهــذا غيــر متــاح حاليــًا و 
ال زمــن معــ�وف لنقضائــه باالضافــه إلــى ( تلــك المشــاعر 

الغ��به ) .
 

فــي بدايــة ا�تشــار تلــك الجائحــه كان ينتابنــي الخــوف 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي بأن ــعور يخبرن ــي ش ــي داخل ــن ف ولك
الهــرب عنــد اختناقــي  و انحصــاري و عــدم قدرتــي علــى 
ــر  ــي هكــذا كان إكســير الصب ــى عائلت التحمــل و أعــود إل
الخــاص بــي  و لكــن االن تغيــر كل شــيء ، ال ط��ــق 

واضح لله�وب او الرجوع.
ســاور�ني مشــاعر كانــت مخبــأه �يــن طيــات شــوقي 
للعائلــه هــي حنينــي للوطــن ال اخفيكــم ســ�ًا ان ايامــي 
متســارعه و ليــس لــدي الوقــت الكافــي ألتفحــص مشــاعر 
كنــت  مــا  اخــرى  بمشــاعر  ونطــوت  نفســها  غلفــت 
ل(أالحظهــا) فأنــا قــد إعتــدت علــى عمــل كل شــيء 
بســرعه حتــى اوقــات االفطــار كانــت امــا فــي وقــت 
الذهــاب للجامعــه او العمــل علــى شــيئ بنســبه لــي اكثــر 

اهميه ، كل شيء اعمله بزدواجيه. 
فهــل لــك ان �تخيــل تلــك اللحظــه انــت وحــدك ، و علــى 
ــاعات  ــت الس ــرب . أمضي ــ�يل لله ــك و ال س ــر ارض ارض غي
األولــى دون حــ�اك فقــط مشــاعري هــي مــن كانــت 

تعبث بالمكان حتى ا�تهى بي النوم .
  

ص�يحة اليوم التالي
 �ــوم اال�نيــن مــن شــهر مــارس الســعوديه تبــداء تط�يــق 
المنــع و ســوف يمتــد لمــدة اربعــة عشــر �ومــًا إنــه أخــف 

من وقت غير معلوم  و لكن  يضل الخبر صادم. 
الحيــاه مســتمره هنــا . لــم يتوقــف شــيء ، الد�اســيه 
مســتمره ، و حــاالت اإلصابــه فــي ت�ايــد مســتمر .وإذاعــات 
االخبــار بــدأت بنقــل االحــداث والنــاس يتناقلــون فيمــا 
ــو المتاجــر مــن معظــم الســلع االســتهالكيه ،  �ينهــم خل

ــ�ل ا�تظرما�ســفر  ــن إمــا ان اظــل فــي المن امامــي خيا��
عنــه االحــداث  او اكمــل تعلمــي و اذهــب للجامعــة رغــم 
ــن  ــه ع ــى الجامع ــن �تغض ــاء ل ــرت البق ــإن اخت ــاء . ف الوب
الغيــاب المســتمر بســبب خوفــي ، اذًا علــي  االســتم�ار و 
ــات وتضاربــت  ــدل الخطــط �تغي��ــت األولوي الذهــاب  .�تب

المشاعر.  

من هنا بدء التغير.
بــدات ا�اقــب كل شــيء عــن كثــب اصبحــت ابطــئ مــن 
حركتــي ، ا�أمــل ، ُادقــق بالتفاصيــل . ففــي تلــك الشــوا�ع 
اإلصابــه  حــاالت  و  ينتشــر  المــرض   ، االحــداث  �تســا�ع 
والوفيــات تــزداد  . كنــت ا�اقــب تســا�ع المــرض فــي 
ارضــي غيــر ابهــه او مهتمــه ألحصائيــات هــذه الدولــه 
ــت ان  ــو و ما�ل ــت ادع ــي . كن ــر وطن ــم الم ــا اهت ــدر م بق
يحفظــه اهلــي وطنــي (انــا دعــوت ليكونــوا فــي ودائــع 

اهلل) لم اكن اقدره على فعل اكثر من هذا.

٢٤ من مارس لعام ٢٠٢٠
ــام ، لكــن االن  ــم اكــن احســب االي يالهــا مــن صدمــه ( ل
احســبها كســجين ينتظــر �ــوم خ�وجــة ) لــم يتبقــى علــى 
ا�تهــاء تلــك المــده إال خمســه ايــام .  ليصــدر قــ�ار بتمديــد 

تعليق الرحالت الدوليه إلى اشعار اخر .  

الســفاره تأمــن ســكن لرعا�هــا علــى نفقتهــا . انــه وطنــي 
يا ساده فال تلوموني ان اطلت فيه المديح .

لملمــت حاجيا�ــي اســتعدادًا لذهــاب للمــكان المنشــود . 
اعيــش  كنــت  االطمئنــان   و  الخــوف  يســاورني  كان 
بأزدواجيــه االعمــال اليوميــه هاهــي مشــاعري �تعلــم 

مني وتظهر ازدواجيتها ) 

�وم الوصول للفندق
انــي ارى جــ�اًء مــن وطنــي ، اشــعر و كانــي فــي بــر 
االمــان مــع العلــم انــي لــم اغــادر تلــك الدولــه ، لكــن يــد 
الوطــن امتــدت هنــاك لتحتضننــي . و لــك ان �تخيــل كيــف 
لحــدث مثــل هــذا ان يحــول الغربــاء إلــى اقربــاء فنحــن هنــا 

�ين يدي اهلل و رعايتة ثم يد الوطن .
مضــت أيــام الحجــر … بــدأت افكــر مــن جديــد و ا�أمــل مــا 
ــن ،  ــت ا�ن الموا�� ــ�ان و أضحي ــت المي ــى ، وضع ــد مض ق
افكــر فــي مــن كان عاقــًا بالوطــن لكــن اليــوم لــم يعقــه 

هذا الوطن ، افكر في ماحدث ، وكيف … .

ايام الع�له 
اســتيقظ كل �ــوم أل�اقــب وا�أمــل مشــاعر هــؤالء النــاس 
مــا  بقــد  اهتماما�هــم  اشــاركهم  احاديثهــم  اســتمع   ،
اســتطيع . مــع ان الجائحــة تعــم هــذه الدولــه إال ان هنــاك 

نســمه مــن طمأنينــه ، كنــا نصّبــر بعضنــا اننــا ســوف نعــود 
ــوف  ــي س ــك ان وطن ــاورني الش ــم يس ــت . ل ــرب وق باق
�بقينــي هنــا او ان وطنــي لــن يســتطع ضمنــي فــي 
احضانــه مــره اخــرى . لكــن مــا كنــت أ�ســاءل عنــه متــى 
يحــدث ويأ�ــي ذلــك الصــوت و يقــول نحــن عائــدون الــى 
ارض الوطــن حيــث الرخــاء والحــب واألهــل ”حيــث الوطــن 

.”
ــب  ــا الح ــا حكاي ــص و أبه ــك القص ــل تل ــك اجم ــي ان وطن

وانقى المشاعر و أوفاها .

اليوم السابع من الع�له 
جميلــه  الشــمس  لــك  اقــول  لــن  صباحــًا  اســتيقظت 
والســماء صافيــه ألننــا نمكــث فــي ارض ابتلعهــا المــرض ، 
المــاره  مــن  تخلــو  تــكاد  الطرقــات  موحــش  الصبــاح 

الشاشات تعلن الوفيات واالصابات بشكل مستمر. 
انه اليوم السابع االكثر حرجًا في االزمه 

وطنــي تــزداد فيــه االصبــات و تعلــن الوفيــات ، تعــ�ل 
المــدن و يســن الحجــر االمــر �ــزداد ســوًء و ينخفــظ معــه 

االمل بالرجوع الق��ب. 
ــا اهلل كيــف  ــة وضحهــا ي كيــف يكــون كل هــذا فــي ليل
لمخلــوق ال �ــرى بالعيــن المجــرده ان يحــول ذلــك االنســان 
ــم ان  القــوي الــى مخلــوق يتوســل االكســجين مــع العل

األكسجين يملئ العالم  . 
ياهلل 

ــا واحفــظ  االمــر يخــ�ج عــن ســيطرة البشــر ،  يــاهلل احفظن
وطني ومن حوى 

ياهلل 
انــي احبــه فحفظــه . يــاهلل كــم مــن نعــم انعمتهــا علينــا 

أدامها علينا فضلك فأنسانا شكرها 
ربــي ان وطنــي بعيــد عــن ناظــري لكــن ال يغيــب عــن 

نظرك فيارب كن في عونه و أحفظ احبتي 
 نعم كانت هذه كل امنيا�ي وادعيتي .

و فــي عشــية احــد االيــام … كان اجمــل مســاء حيــن تــردد 
فــي اســماعنا نحن عائــدون إلى ارض الوطــن و بعد ٣ ايام 
ارضنــا  الــى  الطائــ�ات  تلــك  تقلنــا  ســوف  االن  مــن 
الوطنــي  النشــيد  �ــردد  الــكل  احبتنــا.  الــى  وا�تماؤنــا 
اجمــل  كان  البنايــه  ارجــاء  فــي  �تصاعــد  التحميــدات 
ــا  ــا واكثره ــاء اطوله ــك المس ــد ان كان ذل ــائا�ي بع مس

كأبه وضياع .
يالهــا مــن كلمــات تقلــب الموا��ــن ، ال تلبــث إال ان تخــ�ج 
 ، مــن فــم المتحــدث حتــى تقلــب موا��ــن كل شــي 
اخذنــي التأمــل الــى اعمــق مــن ذلــك كــم مــن الكلمــات 
ــر؟!  كــم مــن كلمــة  ــاب التغي قــد قيلــت فكانــت هــي ب
قــد قلناهــا ال نعبــه بهــا قلبــت كيــان مــن كانــت لــه ؟! ، و 

المشــاعر  تلــك  لكــم كل  �ترجــم  كلما�ــي  االن  كيــف 
وتعيشونها معي؟!

   
اربع وعش�ون ساعه قبل رحلت العودة للوطن   

الــكل يســتعد للذهــاب وانــا كذلــك والبســمات تعلــو 
ــقي  ــل ش ــز كطف ــاره ، اقف ــي ت ــاره ابك ــ�خ ت ــي، اص وجه
وتــارة اخــرى ابــدء بالحمــد واالبتهــال كشــيخ عجــوز . انــي 
اليــوم  اليــوم هــو  اعــود ألمــي البــي لوطنــي هــذا 
الوحيــد الــذي لــم اســتعن بذلــك المنبــه المزعــج إلقاضــي 

فالنوم لم يكن رفيق جيد لذلك المساء . 
الــكل كان يدعــو ان يتــم ذلــك االمــر بخيــر و ســالم . كنــت 
ا�خيــل ســاعة القــاء ، الوصــول ، كل شــىء ، و ا�ذكــر كل 
شــيء . كيــف كانــت الســاعات التــي قضيتهــا وحــدي ؟ 
كيــف مــر الوقــت الــذي قضيتــه هنــا ؟ كيــف اقضــي مــا 

تبقى؟ تأمالت …….. ق�ا�ات .  
ــا  ــتعد انه ــكل مس ــوم ال ــذ الي ــن ه ــ�ًا م ــة عص ــا ال�ابع انه

اجمل الساعات  و اطولها .
ليحفظنا الرب ويحفظ بالدنا واحبتنا و يتم علينا فضله

  
خمسة عشر ساعة تفصلنا عن الحلم 

ــه  ــره المتبقي ــه للكشــف واالجــ�اءات االخي ــر طويل طوا�ي
ــطفة  ــيا�ات المس ــك الس ــا تل ــوف تقلن ــا س ــا ، و بعده لن

الى المطار.
المطــار ليــس مكتضــًا كعادتــه الشاشــات خاليــه مــن 
الرحــالت ، تســتطع ان تــرى رحلتــك بــكل وضــوح لكــن 
ألول مــره لــم اعبــه لهــا ،  فنحــن نســير فــي اج�ائــات 
ــر .  ــل الطوا�ي ــن اجم ــا م ــه لكنه ــر منظم ــه وطوا�ي معين

النداء لصعود الى الطائ�ات .
ــه المقعــد نفســه و الحــ�ام نفســه و الوجهــه نفســها   ان
لكنهــا ليســت نفــس المشــاعر تغلــق االبــواب وتغلــق 
معهــا كل مخــاوف البقــى فــي ارض الغربــه ، �تحــرك 
ــان هلل  ــد واالمتن ــاعر الحم ــرك كل مش ــالت لتح ــك العج تل
علــى نعمــه و علــى نعمــة الوطــن ، ترتفــع تلــك الطائــره 
تبعدنــا عــن ارض الغربــه ه�وبــًا الرضــي ومملكتــي اللهــم 
ــا عــن  انــت الصاحــب فــي الســفر . إ�ناعشــر ســاعه تفصلن

القاء االن انام بسالم . 

الوصول الرض الوطن 
ــوا  ــن  ربط ــردد الكابت ــي … � ــي داخل ــيقى ف ــزف مس تع
ــى  ــدي عل ــط جس ــي ارب ــوط، ان ــتعدادًا للهب ــه اس االح�ام
ذلــك المقعــد ولكــن كيــف لــي ان امنــع قلبــي ان يحلــق 
ويصــل قبلــي . تقــف الطائــره وتقــف كل المشــاعر إجــالًال 
و حبــًا و وفــاًء  لوطــٍن عظيــم . تفتــح تلــك االبــواب التــي 
ــت  ــًة ُاغلق ــه و بواب ــول االولي ــرة الوص ــا تذك كان اغالقه

فــي وجــة الغربــه . هاهــي تفتــح مــن جديــد انــي اســمع 
وارى واشــتم �ائحــة الوطــن وســماءه و صوتــه يالــه مــن 
منظــر مهيــب … رقيــق … اجمــل تلــك الخطــوات هــي 
التــي خطوتهــا فــي ســنيني األولــى علــى ارضــه  و 

هاهي الثانيه . 
ــك�ًا  ــكرك اال ش ــه لش ــل صغي ــم افض ــا اهلل ال اعل ــك�ًا ي ش
ــى تمــام  ــئ الســماء واالرض ومــا حــوت عل واحمــدًا بمل
ــاء  ــالء والوب ــا نعيمــك وارفــع الب ــم علين ــارب ا� ــك في نعمت
ــاًء  ــ�ًا رخ ــامخًا ع�� ــا ش ــظ وطنن ــالد واحف ــاد والب ــن العب ع
ــا  ــا احبتن ــده و لتحفــظ لن ــده واعــوام عدي ــه مدي ــًا ازمن امن

واهلينا   شك�ًا يا اهلل  .  

امتداد
ــ�ات  ــل مج ــون تحم ــمى بالك ــماء ُتس ــي الس ــة ف ــا قب ُهن
وجــود  علــى  تحتــوي  منهــا  كل  وكواكــب،  ونجــوم 
ذهنــي فــي الفضــاء الخارجــي قابــل للعــدم، المجــرة مــن 
ــوء  ــوم ض ــة، وللنج ــوم الهائل ــا النج ــي وبقاي ــار الكون الغب
ســاطع ُيحيــه االندمــاج النــووي الحــ�اري للهيد�وجيــن 

إلى الهيليوم.
وكــم نجمــة تشــيخ حتــى �نفجــر و�تفتــت لتنكمــش مــرة 

أخرى صانعة للفضاء الخارجي " الثقب األسود".
ــى  ــدل عل ــب ي ــكل كوك ــدة ل ــب ع ــون كواك ــي الك وف
معنــى يتصــف بــه، فكوكبنــا تحتويــه أكثــر مــن مئــة دولــة 
وفــي كل دولــة َصنعــة مــن صنــع اهلل عــز وجــل ومــن هنــا 
يســكن اإلنســان �رســم بعينــه األشــجار واألغصــان، ويحــوم 
حــول ســمعه هد�ــل الحمــام، ُ�بنــى مــا بداخلــه أكثــر مــن 
ثالثــون ت��ليــون خليــه و�زهــى عقلــه عــن أي خلقــه، 

وهذا اإلنسان تجلى الكون كله من أجله.
مــن أجــل الــذي يســعى للوصــول إلــى الســالم الداخلــي 
والــ�وح األمنــة فــي تكو�ــن العقــل وازهــاره مــا يكفيــه 
مــن  الــذات  واكتشــاف  والمعرفــة،  العلــم  مــن 
والتــي  العالــم  هــذا  فــي  �أهــا  التــي  الموجــودات 
ســي�اها، مــن المفاهيــم التــي تحلــو فــي مســامعه فــي 
كاألجــ�ام  لــإلد�اك  اســتعداد  علــى  ليكــون  الذهــن 

ــر ســمائها بالُســدم والمجــ�ات حتــى  ــي ُ�ني الســماوية الت
امتداد حيا�ه بحيث ينطوي العالم األكبر فيه.
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سارة العثمان

علــى مشــارف أب��ــل قبــل أربعــة أعــوام ، أمطــرت ســماء 
بلدتي ..

ــت  ــع ، كتب ــح بالر�ي ــاد ، أطف ــوِن الرم ــن ل ــة م ــت فارغ كن
حينها :

مع المطر ..
أنسى لسعات الب�ق الفضية على

وجه السماء ..
ــي  ــه ف ــع تحت ــعري ، وأندف ــ��حة ش ــي وتس ــازف ب��نت أج

عطٍش لب�ودة القط�ات النقية ..

إنها نقية ، وطاهرة
لم تلمس شيئا غيري 

احًدا غيري 
َعت غيمتها وسافرت ، ِلَتُحطَّ علي ..  ودَّ

فيســتيقظ فرحــي ، وأدور فــوق صورتــي علــى م�ايــا 
الماء الالمع في الت�اب ! " .

••
ها أنا في أب��ل هذا العام ..

حيــث الع�لــة ُتْطِبــق علــى هــذا العالــم الخائــف كفقاعــة ، 
كبلورة السحر بداخلها كل بالد الدنيا ..

أقف وحيدة 
ممتنة لهذا الركود الذي يفوح في األجواء ..

ــباح  ــط أش ــي تخال ــيئية الت ــل ، والالش ــدوء المم ــذا اله له
الطرقات والمتاجر ..

فلســت بتلــك ال�اقصــة تحــت دالل المطــر ذات أب��ــل 
جميــل ، لســت بتلــك التــي يعلوهــا ســقف ســماء مدينتهــا 

..
إنني هنا ..

ضمن حدود العاصمة ، أجاهد كيال �هزمني الضباب ..
لئال أ�عثر فيه ، فقنديلي إنطفأ ..

وشعلتي ُتوِمض �يأس عسى أن ترحمها ال��اح !
••

الثالث من أب��ل ..
وماذا بعد ؟!

مــاذا بعــد هــذا األ�ق الطو�ــل ، وهــذا الغنــاء الخافــت 
على إطار نافذة �بكي عليها طلُّ الفجر ؟!

الشيء ..
سوى خدر ناعم يعانق القلب ..

وخطوات تعبر ، تدوس أرض الغرفة بكسل النعاسى ..
تعود للس��ر ، حيث تبدأ األحالم رقصة جديدة ..

ل الحنين لليلٍة أخرى ! وُ�َؤجَّ

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.

97
 Madeed Madeed



ــ#تحديات  الع�لة

علــى مشــارف أب��ــل قبــل أربعــة أعــوام ، أمطــرت ســماء 
بلدتي ..

ــت  ــع ، كتب ــح بالر�ي ــاد ، أطف ــوِن الرم ــن ل ــة م ــت فارغ كن
حينها :

مع المطر ..
أنسى لسعات الب�ق الفضية على

وجه السماء ..
ــي  ــه ف ــع تحت ــعري ، وأندف ــ��حة ش ــي وتس ــازف ب��نت أج

عطٍش لب�ودة القط�ات النقية ..

إنها نقية ، وطاهرة
لم تلمس شيئا غيري 

احًدا غيري 
َعت غيمتها وسافرت ، ِلَتُحطَّ علي ..  ودَّ

فيســتيقظ فرحــي ، وأدور فــوق صورتــي علــى م�ايــا 
الماء الالمع في الت�اب ! " .

••
ها أنا في أب��ل هذا العام ..

حيــث الع�لــة ُتْطِبــق علــى هــذا العالــم الخائــف كفقاعــة ، 
كبلورة السحر بداخلها كل بالد الدنيا ..

أقف وحيدة 
ممتنة لهذا الركود الذي يفوح في األجواء ..

ــباح  ــط أش ــي تخال ــيئية الت ــل ، والالش ــدوء المم ــذا اله له
الطرقات والمتاجر ..

فلســت بتلــك ال�اقصــة تحــت دالل المطــر ذات أب��ــل 
جميــل ، لســت بتلــك التــي يعلوهــا ســقف ســماء مدينتهــا 

..
إنني هنا ..

ضمن حدود العاصمة ، أجاهد كيال �هزمني الضباب ..
لئال أ�عثر فيه ، فقنديلي إنطفأ ..

وشعلتي ُتوِمض �يأس عسى أن ترحمها ال��اح !
••

الثالث من أب��ل ..
وماذا بعد ؟!

مــاذا بعــد هــذا األ�ق الطو�ــل ، وهــذا الغنــاء الخافــت 
على إطار نافذة �بكي عليها طلُّ الفجر ؟!

الشيء ..
سوى خدر ناعم يعانق القلب ..

وخطوات تعبر ، تدوس أرض الغرفة بكسل النعاسى ..
تعود للس��ر ، حيث تبدأ األحالم رقصة جديدة ..

ل الحنين لليلٍة أخرى ! وُ�َؤجَّ

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.
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سارة عبداهلل

ــُ�ل  ــب أن يع ــان يج ــأن األنس ــة ب ــّدي قناع ــت ل ــًا كان دائم
ــي  ــ�ل ف ــه- أن يعت ــدة طويل ــتطع لم ــم يس ــه -وإن ل نفس
ــارس  ــده يم ــا لوح ــى فيه ــل �بق ــى األق ــاعه عل ــوم س الي

هوايا�ه ، ينجز اعماله ، يكتب، أو حتى يستمع ألغنيه...
 فعندمــا اُصــدر قــ�ار العــ�ل فرحــت وليــس (الفــ�ح )الفــ�ح 
ألننــا مع�وليــن بســبب المــرض- حمانــا اهلل منــه- لكــن 
بســبب أنــي دائمــًا وإن أردت أن اعتــ�ل ال امتلــك الوقــت 
ــر منجــزه  فوجدتهــا فرصــه  ــاة واعمالهــا الغي بســبب الحي

لي وتحققت 
أبقــى  بــأن  أرغــب  ال  نفســي  وجــدت  لألســف  لكــن 

لوحدي  ولو لساعة !
�أيــت جانــب جميــل فــي عائلتــي كنــت افتقــده منــذ مــدة 
وحتــى  والعشــاء  للغــداء  جميعــًا  نجلــس  أن  طويلــة 
ــي  ــد اخوت ــًال أن أح ــف مث ــل، أن اكتش ــر جمي ــوة أم القه
يحــب مــ�اح كثيــً�ا ،واآلخــر ال ، أن ابقــى  ا�حــدث لفتــ�ات 
طويلــه عــن قصــص ومواقــف تجعــل منــا نضحــك لســاعات   
أونكتشــف  مواهــب بعضنــا فــي  الطبــخ، اللعــب، وحتــى 

في الص�اخ... هو أمر أحمد اهلل عليه.
مهمــا كان الجانــب الســيئ للحجــر  �بقــى فيــه جانــب 
أنــت تعلمــه ولكنــك ال تقــره وهــو أنــك وســط مجموعــة 
أشــخاص كل واحــد منهــم يأخــذ جــزء مــن قلبــك و�وحــك 
وهــؤالء األشــخاص كل �ــوم تســتيقظ وأنــت ت�اهــم بخيــر 

ــم يأخذهــم  ــم يص�بهــم المــرض ول و�بتســمون بوجهــك ل
منــك فمهماجعــل منــك الحجــر  تخســر الكثيــر مــن اشــيائك 

الممتعة لم يأخذ منك عائلتك .....

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.
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ــُ�ل  ــب أن يع ــان يج ــأن األنس ــة ب ــّدي قناع ــت ل ــًا كان دائم
ــي  ــ�ل ف ــه- أن يعت ــدة طويل ــتطع لم ــم يس ــه -وإن ل نفس
ــارس  ــده يم ــا لوح ــى فيه ــل �بق ــى األق ــاعه عل ــوم س الي

هوايا�ه ، ينجز اعماله ، يكتب، أو حتى يستمع ألغنيه...
 فعندمــا اُصــدر قــ�ار العــ�ل فرحــت وليــس (الفــ�ح )الفــ�ح 
ألننــا مع�وليــن بســبب المــرض- حمانــا اهلل منــه- لكــن 
بســبب أنــي دائمــًا وإن أردت أن اعتــ�ل ال امتلــك الوقــت 
ــر منجــزه  فوجدتهــا فرصــه  ــاة واعمالهــا الغي بســبب الحي

لي وتحققت 
أبقــى  بــأن  أرغــب  ال  نفســي  وجــدت  لألســف  لكــن 

لوحدي  ولو لساعة !
�أيــت جانــب جميــل فــي عائلتــي كنــت افتقــده منــذ مــدة 
وحتــى  والعشــاء  للغــداء  جميعــًا  نجلــس  أن  طويلــة 
ــي  ــد اخوت ــًال أن أح ــف مث ــل، أن اكتش ــر جمي ــوة أم القه
يحــب مــ�اح كثيــً�ا ،واآلخــر ال ، أن ابقــى  ا�حــدث لفتــ�ات 
طويلــه عــن قصــص ومواقــف تجعــل منــا نضحــك لســاعات   
أونكتشــف  مواهــب بعضنــا فــي  الطبــخ، اللعــب، وحتــى 

في الص�اخ... هو أمر أحمد اهلل عليه.
مهمــا كان الجانــب الســيئ للحجــر  �بقــى فيــه جانــب 
أنــت تعلمــه ولكنــك ال تقــره وهــو أنــك وســط مجموعــة 
أشــخاص كل واحــد منهــم يأخــذ جــزء مــن قلبــك و�وحــك 
وهــؤالء األشــخاص كل �ــوم تســتيقظ وأنــت ت�اهــم بخيــر 

ــم يأخذهــم  ــم يص�بهــم المــرض ول و�بتســمون بوجهــك ل
منــك فمهماجعــل منــك الحجــر  تخســر الكثيــر مــن اشــيائك 

الممتعة لم يأخذ منك عائلتك .....

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.
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سلمان ناصر

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.
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أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.
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أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 
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فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.

سلمى السليم

مــن كان مّنــا يتوقــع هــذه األحــداث ســتحصل ؟ مــن كان 
يتوقــع ان يكــون ُمجبــ�ًا علــى المكــوث فــي من�لــه الــى 
ــواب  ــف هــذه األب ــاء ينتشــر خل ــوم والوب ــر معل وقــت غي
فــأن خــ�ج فهــو ُمعــرض لألصابــه أن لــم يُكــن ســيعود مــن 
ــام  ــن األي ــوم م ــي � ــاء ف ــذا الوب ــل ه ــو حام ــل وه األص
الســابقة وأنــا أ�صفــح أحــد مواقــع التواصــل األجتماعــي 
�أيــت مقطــع لمصــدر هــذا الوبــاء كانــت الصيــن وأنــا 
اشــاهد ُفجعــت حيــُث أرى ان البشــر يتســاقطون بــكل 
هــدوء �احليــن مــن هــذه الدنيــا القصيــرة الــى أرحــم 
ال�احميــن ولكــن وأنــا أشــاهد ذلــك المنظــر المؤســف لــم 
ا�وقــع ابــدًا بأنــه ســيأ�ي ليــس لبــالدي فقــط بــل لــم 
رب  قــدرة  ولكــن  العالــم  لــكل  سينتشــر  انــه  أ�وقــع 
العالميــن اكبــر وأعظــم مــن تصو�ا�نــا كبشــِر ُضعفــاء هــذا 
الوبــاء علــى غ�ابتــه اال انــُه اســ�ع مــن الرعــد مــن الممكــن 
أن شــخص واحــد فقــط ان كان يحملــه ســينقله ألكبــر 
عــدد حولــه هــا نحــُن باليــوم الحــادي عشــر مــن حظــر 

التجول في بالدنا
ــول  ــل للتج ــر الكام ــع والحظ ــم المن ــوم ت ــذا الي ــل ه وقب
فــي اطهــر ُبقــاع األرض #مكــه # المدينــه وفــي مناطــق 
اخــرى ُحظــر التجــول فــي وقــت مُعيــن كل هــذه االشــياء 
ــه األمــر وعندمــا  ــر وأعمــل فــي بداي ــت فأصب لصالحــك ان
أصــدرت الدولــة قــ�ار لحظــر التجــول ذهبــو بعضــًا مــن 

مــن  ك�يــرة  كميــات  وأخــذ  التســوق  لم�اكــز  البشــر 
األطعمــة خوفــًا مــن ا�تهــاء كميتهــا ولكــن كان تصــرُف 
المواطــن  األنســانية  بــالد  فــي  نحــُن  وإذ  خاطــىء 
ــه  ــذه األزم ــي ه ــف ف ــى الُمخال ــم وحت ــد والمقي والواف
ــة  ــي المقدم ــان ف ــات االنس ــه واحتياج ــه وخدمت احتضنت
ــو  ــا ه ــ��ق اذ فقيرن ــا بال ــّن اهلل علين ــك م ــر ذل ــا وغي لد�ه
ــاله  ــل ُع ــُه ج ــم فل ــدان العال ــن بل ــر م ــبة لكثي ــي بالنس غن
الشــكر دائمــًا وبســبب هــذا الوبــاء ُقفلــت المــدارس و 
ــه  ــى صوت ــادي بأعل ــح المــؤذن ُين ــت المســاجد وأصب ُقفل
ــة  ــم يستشــعر بالجدي ــوا فــي فــي �يوتكــم البعــض ل صل
والخــوف اال عندمــا أغلقــت المســاجد وكانــت صدمــه 
وُحــ�ن شــديد لمــن كان ق��ــب وُمــالزم لطاعتــه وعبادتــه 
ــه منهــم مــن كان  ــع فــي من�ل ــاء الحظــر والجمي فــي أ�ن
يقــوم بالشــواء ومنهــم مــن كان يصنــع كعكــة الليمــون 
الشــهية اذ ان االغلــب عمــل االم��ــن وكان االمــر ُطرفــه 
ــة  ــوى كيك ــوش وماس ــي الح ــوا ف ــي ماش ــو " الل وقال
الليمــون يطلــع مــن ســعوديتنا " جميعنــا ُكنــا فــي نعمــه 
حربــًا  وليــس  مرضــًا  فالحمــدهلل  المــرض  مــن  برغــم 
ــر بســبب  ــ�اغ كثي ــدي وقــت ف ــن ل ــم يُك ــي ل وبالنســبه ل
ــا واصبحــت عــن ُبعــد كان األمــر  تحــول الد�اســه الكت�وني
ــع  ــه ضغوطــات مــن جمي اصعــب ممــا كان العقــل يتخيل
ــا ذاهــُب  ــاذن اهلل ســنخ�ج مــن �يو�ن االتجاهــات ولكــن ب

"ُع�لة إجبا��ة ٢٠٢٠"

ــتهيه  ــه او ما�ش ــته او الهل ــه او د�اس ــى عمل ــا ال ُكل من
نفســه بــكل �احــه وطمأنينــه وُسنبشــر بعضنــا بــ�وال هــذا 

الوباء بالق��ب العاجل باذن اهلل

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 
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ــ#تحديات  الع�لة

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.

مــن كان مّنــا يتوقــع هــذه األحــداث ســتحصل ؟ مــن كان 
يتوقــع ان يكــون ُمجبــ�ًا علــى المكــوث فــي من�لــه الــى 
ــواب  ــف هــذه األب ــاء ينتشــر خل ــوم والوب ــر معل وقــت غي
فــأن خــ�ج فهــو ُمعــرض لألصابــه أن لــم يُكــن ســيعود مــن 
ــام  ــن األي ــوم م ــي � ــاء ف ــذا الوب ــل ه ــو حام ــل وه األص
الســابقة وأنــا أ�صفــح أحــد مواقــع التواصــل األجتماعــي 
�أيــت مقطــع لمصــدر هــذا الوبــاء كانــت الصيــن وأنــا 
اشــاهد ُفجعــت حيــُث أرى ان البشــر يتســاقطون بــكل 
هــدوء �احليــن مــن هــذه الدنيــا القصيــرة الــى أرحــم 
ال�احميــن ولكــن وأنــا أشــاهد ذلــك المنظــر المؤســف لــم 
ا�وقــع ابــدًا بأنــه ســيأ�ي ليــس لبــالدي فقــط بــل لــم 
رب  قــدرة  ولكــن  العالــم  لــكل  سينتشــر  انــه  أ�وقــع 
العالميــن اكبــر وأعظــم مــن تصو�ا�نــا كبشــِر ُضعفــاء هــذا 
الوبــاء علــى غ�ابتــه اال انــُه اســ�ع مــن الرعــد مــن الممكــن 
أن شــخص واحــد فقــط ان كان يحملــه ســينقله ألكبــر 
عــدد حولــه هــا نحــُن باليــوم الحــادي عشــر مــن حظــر 

التجول في بالدنا
ــول  ــل للتج ــر الكام ــع والحظ ــم المن ــوم ت ــذا الي ــل ه وقب
فــي اطهــر ُبقــاع األرض #مكــه # المدينــه وفــي مناطــق 
اخــرى ُحظــر التجــول فــي وقــت مُعيــن كل هــذه االشــياء 
ــه األمــر وعندمــا  ــر وأعمــل فــي بداي ــت فأصب لصالحــك ان
أصــدرت الدولــة قــ�ار لحظــر التجــول ذهبــو بعضــًا مــن 

مــن  ك�يــرة  كميــات  وأخــذ  التســوق  لم�اكــز  البشــر 
األطعمــة خوفــًا مــن ا�تهــاء كميتهــا ولكــن كان تصــرُف 
المواطــن  األنســانية  بــالد  فــي  نحــُن  وإذ  خاطــىء 
ــه  ــذه األزم ــي ه ــف ف ــى الُمخال ــم وحت ــد والمقي والواف
ــة  ــي المقدم ــان ف ــات االنس ــه واحتياج ــه وخدمت احتضنت
ــو  ــا ه ــ��ق اذ فقيرن ــا بال ــّن اهلل علين ــك م ــر ذل ــا وغي لد�ه
ــاله  ــل ُع ــُه ج ــم فل ــدان العال ــن بل ــر م ــبة لكثي ــي بالنس غن
الشــكر دائمــًا وبســبب هــذا الوبــاء ُقفلــت المــدارس و 
ــه  ــى صوت ــادي بأعل ــح المــؤذن ُين ــت المســاجد وأصب ُقفل
ــة  ــم يستشــعر بالجدي ــوا فــي فــي �يوتكــم البعــض ل صل
والخــوف اال عندمــا أغلقــت المســاجد وكانــت صدمــه 
وُحــ�ن شــديد لمــن كان ق��ــب وُمــالزم لطاعتــه وعبادتــه 
ــه منهــم مــن كان  ــع فــي من�ل ــاء الحظــر والجمي فــي أ�ن
يقــوم بالشــواء ومنهــم مــن كان يصنــع كعكــة الليمــون 
الشــهية اذ ان االغلــب عمــل االم��ــن وكان االمــر ُطرفــه 
ــة  ــوى كيك ــوش وماس ــي الح ــوا ف ــي ماش ــو " الل وقال
الليمــون يطلــع مــن ســعوديتنا " جميعنــا ُكنــا فــي نعمــه 
حربــًا  وليــس  مرضــًا  فالحمــدهلل  المــرض  مــن  برغــم 
ــر بســبب  ــ�اغ كثي ــدي وقــت ف ــن ل ــم يُك ــي ل وبالنســبه ل
ــا واصبحــت عــن ُبعــد كان األمــر  تحــول الد�اســه الكت�وني
ــع  ــه ضغوطــات مــن جمي اصعــب ممــا كان العقــل يتخيل
ــا ذاهــُب  ــاذن اهلل ســنخ�ج مــن �يو�ن االتجاهــات ولكــن ب

ــتهيه  ــه او ما�ش ــته او الهل ــه او د�اس ــى عمل ــا ال ُكل من
نفســه بــكل �احــه وطمأنينــه وُسنبشــر بعضنــا بــ�وال هــذا 

الوباء بالق��ب العاجل باذن اهلل

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 
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ــ#تحديات  الع�لة

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.

مــن كان مّنــا يتوقــع هــذه األحــداث ســتحصل ؟ مــن كان 
يتوقــع ان يكــون ُمجبــ�ًا علــى المكــوث فــي من�لــه الــى 
ــواب  ــف هــذه األب ــاء ينتشــر خل ــوم والوب ــر معل وقــت غي
فــأن خــ�ج فهــو ُمعــرض لألصابــه أن لــم يُكــن ســيعود مــن 
ــام  ــن األي ــوم م ــي � ــاء ف ــذا الوب ــل ه ــو حام ــل وه األص
الســابقة وأنــا أ�صفــح أحــد مواقــع التواصــل األجتماعــي 
�أيــت مقطــع لمصــدر هــذا الوبــاء كانــت الصيــن وأنــا 
اشــاهد ُفجعــت حيــُث أرى ان البشــر يتســاقطون بــكل 
هــدوء �احليــن مــن هــذه الدنيــا القصيــرة الــى أرحــم 
ال�احميــن ولكــن وأنــا أشــاهد ذلــك المنظــر المؤســف لــم 
ا�وقــع ابــدًا بأنــه ســيأ�ي ليــس لبــالدي فقــط بــل لــم 
رب  قــدرة  ولكــن  العالــم  لــكل  سينتشــر  انــه  أ�وقــع 
العالميــن اكبــر وأعظــم مــن تصو�ا�نــا كبشــِر ُضعفــاء هــذا 
الوبــاء علــى غ�ابتــه اال انــُه اســ�ع مــن الرعــد مــن الممكــن 
أن شــخص واحــد فقــط ان كان يحملــه ســينقله ألكبــر 
عــدد حولــه هــا نحــُن باليــوم الحــادي عشــر مــن حظــر 

التجول في بالدنا
ــول  ــل للتج ــر الكام ــع والحظ ــم المن ــوم ت ــذا الي ــل ه وقب
فــي اطهــر ُبقــاع األرض #مكــه # المدينــه وفــي مناطــق 
اخــرى ُحظــر التجــول فــي وقــت مُعيــن كل هــذه االشــياء 
ــه األمــر وعندمــا  ــر وأعمــل فــي بداي ــت فأصب لصالحــك ان
أصــدرت الدولــة قــ�ار لحظــر التجــول ذهبــو بعضــًا مــن 

مــن  ك�يــرة  كميــات  وأخــذ  التســوق  لم�اكــز  البشــر 
األطعمــة خوفــًا مــن ا�تهــاء كميتهــا ولكــن كان تصــرُف 
المواطــن  األنســانية  بــالد  فــي  نحــُن  وإذ  خاطــىء 
ــه  ــذه األزم ــي ه ــف ف ــى الُمخال ــم وحت ــد والمقي والواف
ــة  ــي المقدم ــان ف ــات االنس ــه واحتياج ــه وخدمت احتضنت
ــو  ــا ه ــ��ق اذ فقيرن ــا بال ــّن اهلل علين ــك م ــر ذل ــا وغي لد�ه
ــاله  ــل ُع ــُه ج ــم فل ــدان العال ــن بل ــر م ــبة لكثي ــي بالنس غن
الشــكر دائمــًا وبســبب هــذا الوبــاء ُقفلــت المــدارس و 
ــه  ــى صوت ــادي بأعل ــح المــؤذن ُين ــت المســاجد وأصب ُقفل
ــة  ــم يستشــعر بالجدي ــوا فــي فــي �يوتكــم البعــض ل صل
والخــوف اال عندمــا أغلقــت المســاجد وكانــت صدمــه 
وُحــ�ن شــديد لمــن كان ق��ــب وُمــالزم لطاعتــه وعبادتــه 
ــه منهــم مــن كان  ــع فــي من�ل ــاء الحظــر والجمي فــي أ�ن
يقــوم بالشــواء ومنهــم مــن كان يصنــع كعكــة الليمــون 
الشــهية اذ ان االغلــب عمــل االم��ــن وكان االمــر ُطرفــه 
ــة  ــوى كيك ــوش وماس ــي الح ــوا ف ــي ماش ــو " الل وقال
الليمــون يطلــع مــن ســعوديتنا " جميعنــا ُكنــا فــي نعمــه 
حربــًا  وليــس  مرضــًا  فالحمــدهلل  المــرض  مــن  برغــم 
ــر بســبب  ــ�اغ كثي ــدي وقــت ف ــن ل ــم يُك ــي ل وبالنســبه ل
ــا واصبحــت عــن ُبعــد كان األمــر  تحــول الد�اســه الكت�وني
ــع  ــه ضغوطــات مــن جمي اصعــب ممــا كان العقــل يتخيل
ــا ذاهــُب  ــاذن اهلل ســنخ�ج مــن �يو�ن االتجاهــات ولكــن ب

ــتهيه  ــه او ما�ش ــته او الهل ــه او د�اس ــى عمل ــا ال ُكل من
نفســه بــكل �احــه وطمأنينــه وُسنبشــر بعضنــا بــ�وال هــذا 

الوباء بالق��ب العاجل باذن اهلل

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 
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ــ#تحديات  الع�لة

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.

سهيلة آل فيصل

ال أدري ما يحدث اآلن ، وما الذي أ�ى بي إلى هنا ؟ 
كل األحــداث .. حتــى التــي مــّرت ال أدري كيــف مــّرت ؟ 
ــيء  ــا أم ال ؟؟ الش ــرة بتجاوزه ــًال جد� ــا فع ــت أن ــل كن ه
الوحيــد الــذي أعرفــه هــو أنّنــي أؤمــن باللطــف والرحمــة 
الخارقــة التــي هــي دائًمــا كالظــل خلفــي تلزمنــي حيــُث 

كنت ..
ــى  ــاِت األول ــي اللحظ ــا تحك ــي عندم ــا والدت ــر دائًم أ�ذك
ــي  ــت خرجــت مــن رحــم والدت ــاة ، قــد كن ــي فــي الحي ل
لهــذه الحيــاة ومــا إن ِكــْدُت حينهــا أن أســقط علــى األرض 
ــه مــن أجــل  ــي في ــت والدت ــذي حارب ــك الســ��ر ال مــن ذل
ــم  ــم األل ــى، وعندهــا تصــ�خ رغ ــا األول ــاٍة البنته ــة حي بداي
ــي ،فبســرعٍة تالقفــت قدمــاي  ــة ب لكــي تمســّك الط��ب
ورفعــت �أســي قبــل ســقوطه علــى األرض ، فكأننــي 
عــدت ألعيــش مــرة أخــرى رغــم أّنــي عشــت للتــّو ! وكأن 
شــيًئا �همــس لــي قائــًال لــم يكــن ذلــك صدفــة ، بــل هنــاك 

شيٌء عليِك القيام به والمحاربة ألجله ..
ولكــن الســؤال مــا هــو ذلــك الشــيء الــذي علــّي أن 

أحارب من أجله؟
ُبدأت قبل فترة بتجربة العديد من األشياء ، وسأواصل

حتــى أصــل إلــى ذلــك الشــيء ، فأنــا اآلن أســتطيع القــّول 
وبــكل ثقــة ، ســأعرف مــن أكــون ، وســأبدأ عندهــا أيًضــا 

من جديد .. 

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 
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ــ#تحديات  الع�لة

أنت أقدر على االختيار لنفسك...

فقــط مــن بــاب العلــم بالشــئ، قــد �أيــَت أخيــ�ًا مــا وجــده 
ــم �بالــون  ــرك مناســبًا لــك، فــي شــأن مــن شــؤونك. ل غي
بمــا تحــب أو بمــا تــرى، فقــط هــم مــن يختــار وُيحــّدد مــا 
هــو األنســب و األفضــل لــك! ربمــا يكــون شــخص لــه تأ�يــر 
عليــك مباشــر أو غيــر مباشــر عليــك، ومنهــم مــن �ــرى أنــه 
ملهــم وهــو فقــط يــ�وي لــك قصــص حدثــت لغيــره وي��ــد 
منــك أن تمشــي علــى خطاهــم. ولكــن أ�ــن أنــت مــن كل 
هــذا؟ فــي الحقيقــة، أحيانــًا، تــرى أنــك تخــوض معــارك ال 
تخصــك، ومــا كنــت ســتخوضها لــو كان لــك الخيــار فيهــا. 

فلماذا أنت آخر من يعلم؟
ذلــك عالمــك الخــاص، وليــس ثمــة قانــون فــي هــذا 
العالــم يجعــل مــن أيٍّ كان أن يختــار لــك ط��ًقــا تســلكه. 
فذلــك عالمــك، وتلــك محطــات عمــرك، وأنــت وحــدك مــن 
ــن  ــك ضم ــار لنفس ــب أن تخت ــك يج ــا. ولذل ــل �تائجه �تحم
إطــار ال يتعــارض فــي األســاس مــع مبــادئ المجتمعــات 
والــذوق العــام، ودون التعــّدي علــى ح�ّ�ــات وحقــوق 
اآلخ��ــن، نعــم هــذا مــا أ�اه فــي وقتنــا الحالــي فالجميــع 
ــه. لمــاذا  أصبــح لــه الحــق فــي قــ�ارك الــذي ســتمضي ب
ــواك،  ــد س ــي أح ــي ال تعن ــالت الت ــد والتدخ ــك القواع تل
كل  ُتعيــر  تجعلــك  التــي  المشــاعر  تلــك  هــي  ومــا 

نفســك،  نســيانك  لدرجــة  غيــرك،  إلنســان  اهتمامــك 
واالنصياع لرغبات اآلخ��ن؟

كثيــ�ون منــا ال يعلمــون كيفيــة تقديــم النصائــح لآلخ��ــن، 
ــارته  ــن استش ــذي يمك ــب ال ــخص المناس ــو الش ــن ه وم
مــن  الشــخصية.  والقــ�ا�ات  المســائل  بعــض  فــي 
الط�يعــي أن يكــون هــذا الشــخص هــو مــن أصحــاب 
العلــم والخبــرة وباســتطاعتك اللجــوء إليــه مــع العلــم أنــك 
لســت ملزًمــا بمــا ُيقــّدم مــن نصيحــة علــى اإلطــالق ألنــك 

أخبر وأكثر د�اية بنفسك.
شــاع. مؤخــً�ا، مفهوم"أنــا أكثــر معرفــة وعلًمــا منــك"، 
لذلــك االختيــار األنســب، واألفضــل، واألجــود، لــك بالطبــع 
يجــب أن يكــون مــن خــالل إرشــادي وتوجيهــي، لــذا عليــك 
ــر. مــن وجهــة  ــذ فقــط ال غي ــر التنفي ــ�ام وتقد� وبــكل احت
ــّل  ــل ج ــاء، فلتجع ــذا العن ــتحق كل ه ــر ال يس ــري، األم نظ
تركيــزك فــي نفســك، واالهتمــام بشــأنك الــذي هــو 
ــي عالمــي أســقط  ــرك ل ــركك الخــاص، و�ت عالمــك ومعت

وأ�ألم وأنهض، وأ�ابع المسير.
ــن إالَّ إذا طلبوهــا  ــح لآلخ�� م النصائ مــن األفضــل أال ُتقــدِّ
منــك، وعليــك معرفــة مبــادئ وذوق تقديمهــا أوًال، أو 
احتفــظ بهــا لنفســك. وهنــا ال يعــود الســبب لعــدم قدرتــك 
ــاليب  ــل األس ــك ألفض ــن فقدان ــاس ولك ــادة الن ــى إف عل
م بهــا النصائــح، وأحياًنــا كثيــرة تكــون  واألدوات التــي تقــدِّ

حالمة وغير واقعية.
ــم  ــرة ومــن ث ــدأت متعث ــ�اء ب تســمع عــن قصــص نجــاح وث
أصبــح صداهــا فــي العالــم كلــه، لدرجــة أصبــح لــدى 
ــكلة  ــن والمش ــيء بالناجحي ــم مل ــة أن العال ــض قناع البع
ــاة بهــذه  ــا و ال الحي ــس وردًي ــم لي ــت وحــدك. العال ــك أن ب
الســهولة، وال النــاس يتمّتعــون بقــد�ات متســاوية. لذلــك 
أنــت أعلــم بمــا ترغــب، وبمهارتــك، وقد�ا�ــك لذلــك استشــر، 
ــل وقــا�ن مــا ت��ــد،  وابحــث، واجمــع المعلومــات، وحلِّ
واخــ�ج بقــ�ار أو مشــ�وع �تحمــل وحــدك مســؤولية نجاحــه 

أو فشله.

شادن النفيسه

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

"ال تسخر من طقوسي"

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 
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ــ#تحديات  الع�لة

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 

109
 Madeed Madeed



ــ#تحديات  الع�لة

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 

شمس الم�واني

ابتعادنــا عــن البشــر ال يعنــي كرهــًا أو تغيــ�ًا ، الع�لــة وطــن 
لأل�واح المتعبة.

– إرنست همينغوي
باألثــارة والســرعه والتغ�يــر  نعيــش فــي حيــاة مليئــة 
والتجــدد ، نســتأنس فــي مصاحبــة الجميــع مــن االصدقــاء 

والعائلة وغيرهم .. 
ولكــن ننــَس أن نســعد فــي مصاحبتنــا ألنفســنا ،ونكتشــف 
ــا  ــن من ــب ، م ــد المتع ــذا الجس ــت ه ــرة تح ــا الكثي الخفاي
اليســتطيع ان يخلــو مــع نفســه ؟ ويعيــد احياءهــا مــن 
والنشــاط  بالســعاده  خلوتــه  مــع  يشــعر  وان   ، جديــد 

والمعرفه .
ــن  ــعيد�ن ، ل ــُن س ــنا ونح ــو بأنفس ــتطع ان نخل ــم نس "ان ل

نستطع ان نسعد غيرنا ،ولن يستطيعوا تقبلنا "
ــت تجهلهــا عــن  ــره كن ــك اســ�ا�ًا كثي ــح ل ــاب يفت ــه ب الع�ل
نفســك ، ربمــا هوايــة او حرفــه انــت �تقنهــا ؟ او ذك��ــات 

من الماضي البعيد لم تعلم انها محفوظة بذاكرتك ؟
والــ�وح  الموصــدة  لألبــواب  المفتــاح  هــي  الع�لــة 
المتعبــه والنفســيه المتهالكــة التــي ت��ــد ان تبنــأ مــن 
جديــد بداخلــك ،حتــى تســتطيع انــت تغــوص بأعماقــك وان 

تفهم و�تفوق على نفسك.
"الع�لــة هــي طــوق النجــاة لمــن غــ�ق فــي بحــور الشــتات 

وصخب الحياة."

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 
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ــ#تحديات  الع�لة

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 

شهد بامقابل

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 
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ــ#تحديات  الع�لة

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 

112
 Madeed Madeed



ــ#تحديات  الع�لة

ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 
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ال�ابع من نيسان : 
بــأن يصبــح هــذا  اســتجاب جميــع دعوا�ــي  وكأن اهلل 

العالم يشبهني ..
ــا ، بــل  عــ�َل النــاس بعضهــم عــن بعــض ؛ كمــا أعت�لهــم أن

حتى المدن شعرت بع�لتي عندما ُجِرم إلتقائها ..
كيــف أصبــح نمــط حيا�ــي هــو القانــون الفعلــي ، وكمــا 

أن االحكام تستمد مني ..
ــوع  ــا ، وممن ــ�ورة م ــ�وج إال لض ــع الخ ــى الجمي ــع عل فُمن
االفــ�اح  صــاالت  ُأغِلقــت  حيــُث   ، الغربــاء  مخالطــة 

ومساجد الع�اء ..
لقــد اصبحــَت تخشــى االزدحــام ، بــل مســافات ومســافات 

�ينك و�ين ذاك ..
انــت ال تلتفــت إلــى احــد كــي ال �ــرى الخــوف مــن عينيــك 
وإرتعاشــة يديــك ، حتــى انــك تحــاول كتــم كحتــك الهاربــة 

؛ كي ال تكون نقطة إلتقاء االنظار ..
وعندمــا تعــود ت�اجــع نفســك كثيــر المــ�ات ، خالطــُت مــن 
؟ ومــع مــن إلتقــت يــدآي ؟ ، فتلــوم نفســك وتأخــذ وعــدًا 

كاذبًا " أن ال خ�وج من جديد " .
ثم تبدأ بالتذمر من طقوس الع�لة كشامتًا بي ..

ُفــِرض عليــك الحجــر فــي من�لــك ، أمــا انــا ف�وحــي من�لــي 
ُحجرت فيها .

ُكــن ظيفــًا لطيفــا علــى وحدتــي ، ال تســخر مــن طقوســي 

وال تغتال صمتي ..
لقــد قــرب اهلل إلــي أهلــي دون عنــاء الخــ�وج المجبــور ، 
إننــي اســمع   ، إكتفيــت بســماع اصوا�هــم مــن بعيــد 

خططهم بعد االنجالء .
يتوعــدون ان العــودة للمنــ�ل قبــل الفجــر ، وقــد اشــتاقو 
عنــد  التذمــر  وألبــواق   ، الليلــي  ولإلزدحــام  للغــ�وب 
ــي  ــوى أنن ــا س ــم منه ــرى ال افه ــط أخ ــا�ات ، وخط االش
ا��ــد الهــ�وب معهــم مــن هنــا ، اكســ�و قيــد رهابــي 

وح��وني من عبث �وحي ..

- مذك�ات مصاب بالرهاب االجتماعي 

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 
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معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 
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ــ#تحديات  الع�لة

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 

عائشة النعيمي

كعادتي..فنجــان قهــوة وجهــاز حاســب آلــي. ال أنفــك 
أصــل  إيجــاد  فــي  والمواقع..أمــًال  الصفحــات  أقلــب 
ــائط  ــى ببس ــة أن الترض ــادة منهك ــة المرجوة..ع المعلوم

األمور وأن تسعى دائمًا لمعرفة الم��د..واألعمق.
هــذه  فــي  المعلومــات  وحــي  اســتجدي  أن  اعتــدت 
تحميــص  جهــاز  مــن  المقهى..ق��بــة  مــن  ال�اويــة 

القهوة..وبعيدة عن أعين الفضول�ين..!
و�يــن جدا��ــن وبــاب زجاجــي مشــرٍف علــى ممــر جانبــي 
مزهر..اســت�ق النظــر �يــن الفينــة واألخرى..لعلــي أجــد 
البحــث  شــغف  ُتســعف  المارة..إجابــات  وجــوه  فــي 

المستمر فيني..!
ومــن بــاب اإلنصــات لــ�أي أهــل اإلختصاص..ومحاولــة 
ــاي المنهكتان..أســمح لنفســي  ــي إل�احــة عين بائســة من
ــرك  ــة، ألع ــي الط�ي ــا�ق نظارت ــن أن أف ــاعة أو أ�نتي كل س
أن  قبــل  هــذه،  "الظلمــة"  بلحظــات  عيناي..مســتمتعًة 
ُأحــدق بعيدا..منتظــرة كل �ــوم أن يقــع ناظــري علــى 

شيٍئ مدهٍش جديد..
�ؤيتهمــا  عافيتهمــا/  عينــاي  ثانيتين..لتســتعيد  أ�تظــر   •
�نهيــدة  للو�اء..وبعــد  ظهــري  الواضحة..أعيــد 

خفيفة..ابتسم للقادم الجميل...
بنظرتــه  �رمقنــي  "مــارك"  هــو  جديد..هــا  ال 
التعب..يتقــدم  يمألهــا  المعهودة..و�إبتســامٍة 

نحوي.."حــان وقــت عودتــك للمن�ل...لتجمعــي بقايــاك 
من مقهاي..وحتى الغد..كوني بخير !"

ــا  ــا�ي العلي ــي لد�اس ــرة إكمال ــالل فت ــام خ ــن األي ــم تك ل
بالسهلة..فقد ُأجبرت على الغربة والبعد عن األحبة..

قيــل لي..بــأن الســعي و�اء المســتحيل يجعلــه ممكنــًا 
�ومــًا مــا..وأن القلــق مــن الغــد الغــادر ال يئــُده إال شــغٌف 

يملؤك لتحقيق حلمك..
ولكن..لــم يقــل لــي أحــد بــأن اإلختبــا�ات ال تقتصــر علــى 
ُهنــا ســُيختبر  �ــوم  .. وأنــه فــي كل  الد�اســة  مقاعــد 

صبري ألف مرة..وحيدة..سوى من رفقة األحالم!.
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ــ#تحديات  الع�لة

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 

كعادتي..فنجــان قهــوة وجهــاز حاســب آلــي. ال أنفــك 
أصــل  إيجــاد  فــي  والمواقع..أمــًال  الصفحــات  أقلــب 
ــائط  ــى ببس ــة أن الترض ــادة منهك ــة المرجوة..ع المعلوم

األمور وأن تسعى دائمًا لمعرفة الم��د..واألعمق.
هــذه  فــي  المعلومــات  وحــي  اســتجدي  أن  اعتــدت 
تحميــص  جهــاز  مــن  المقهى..ق��بــة  مــن  ال�اويــة 

القهوة..وبعيدة عن أعين الفضول�ين..!
و�يــن جدا��ــن وبــاب زجاجــي مشــرٍف علــى ممــر جانبــي 
مزهر..اســت�ق النظــر �يــن الفينــة واألخرى..لعلــي أجــد 
البحــث  شــغف  ُتســعف  المارة..إجابــات  وجــوه  فــي 

المستمر فيني..!
ومــن بــاب اإلنصــات لــ�أي أهــل اإلختصاص..ومحاولــة 
ــاي المنهكتان..أســمح لنفســي  ــي إل�احــة عين بائســة من
ــرك  ــة، ألع ــي الط�ي ــا�ق نظارت ــن أن أف ــاعة أو أ�نتي كل س
أن  قبــل  هــذه،  "الظلمــة"  بلحظــات  عيناي..مســتمتعًة 
ُأحــدق بعيدا..منتظــرة كل �ــوم أن يقــع ناظــري علــى 

شيٍئ مدهٍش جديد..
�ؤيتهمــا  عافيتهمــا/  عينــاي  ثانيتين..لتســتعيد  أ�تظــر   •
�نهيــدة  للو�اء..وبعــد  ظهــري  الواضحة..أعيــد 

خفيفة..ابتسم للقادم الجميل...
بنظرتــه  �رمقنــي  "مــارك"  هــو  جديد..هــا  ال 
التعب..يتقــدم  يمألهــا  المعهودة..و�إبتســامٍة 

نحوي.."حــان وقــت عودتــك للمن�ل...لتجمعــي بقايــاك 
من مقهاي..وحتى الغد..كوني بخير !"

ــا  ــا�ي العلي ــي لد�اس ــرة إكمال ــالل فت ــام خ ــن األي ــم تك ل
بالسهلة..فقد ُأجبرت على الغربة والبعد عن األحبة..

قيــل لي..بــأن الســعي و�اء المســتحيل يجعلــه ممكنــًا 
�ومــًا مــا..وأن القلــق مــن الغــد الغــادر ال يئــُده إال شــغٌف 

يملؤك لتحقيق حلمك..
ولكن..لــم يقــل لــي أحــد بــأن اإلختبــا�ات ال تقتصــر علــى 
ُهنــا ســُيختبر  �ــوم  .. وأنــه فــي كل  الد�اســة  مقاعــد 

صبري ألف مرة..وحيدة..سوى من رفقة األحالم!.
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ــ#تحديات  الع�لة

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 

عائشة فيصل

قبــل شــهر تحديــدًا مــن حــدوث هــذة األزمــة و أ�تشــار هــذا 
الوبــاء مــن منَبعــّه قــ�رُت الع�لــة أســتيقظت بمنتصــف 
 ) عنوانهــا  كان  لَعملــي  ب��ديــة  رســالة  ألكُتــب  الليــْل 
إســتقالة ) بعــد أربــع ســنوات مــن الجهــد وتأســيس قســم 
ــا  ــم بقاي ــت ُألمل ــا ُكن ــدع حينه ــع ُمب ــق �ائ ــل وف�� بالكام
بعث�ا�ــي فــي حقائــب النســيان ألهــرب بعيــدًا بعيــدًا جــدًا 
ــد الــذي قدمــُت  ــة، عملــي ليــس الشــيء الوحي فــي ُع�ل
رســالِة إســتقالٍة لــه فكنــت حينهــا أِهــُم فــي وداع أغلــى 
شــخص أســتوطّن قلبــي ُكنــت أهــرب مــن ذا�ــي مــن 
ماضــِي وحاضــري ألجهــل هــذة الرحلــة كفيلــة بقلــب 
موا��ــن ُمســتقبلي المجهــول العجيــب بالموضــوع أننــي 
ُكنــت أخطــط ِلســفر لدولــة الصيــن العظيمــة ألبــدأ رحلــة 
جديــدة قــد َحلمــُت فــي تفاصيلهــا منــُذ مــدة بعيــدة مــن 

الزمن لكن حدث ماحدث برمشة ِجفن ..
تــم اإلعــالن عــن وجــود مــرض ووبــاء فــي هــذة المدينــة 
بالتحديــد حينمــا َســمعُت الخبــّر إ�تابنــي ِضحــٌك هســتيري ال 
ــة  ــم لمــاذا لكــن أســتوقفني شــيء حينهــا لــكل بداي أعل
ناجحــة عثــ�ات فحينهــا ُكنــت قــد بــدأت شــهر اإلنــذار فــي 
تســليم  فــي  أبدعــت  قــد  كنــُت  و  الموقــرة  شــركتي 
المهــام لزمالئــي ِبــكل أخــالص وُحــب وكأننــي أســتودع 
أبنــاء مجهــودي عنــد أخوتــي لــّم أحــ�ن البتــه بــل العكــس 
و  ال�احــة  مــن  رهيــب  شــعور  ينتابنــي  كان  تمامــًا 

ــن  ــُت ركعتي ــأت و صلي ــدة توض ــي ع ــد ليال ــان بع اإلطمئن
ــي  ــا ف�اودن ــوُت بعده ــري و غف ــا أم ــر ِبه ــي ل�يس لخالق
ُحلــم لذيــذ ُكنــت ِبالحلــم مســافرة إلــى المدينــِة المنــورة 
ــا  ــوي وان ــجد النب ــالة بالمس ــتعدٍة لص ــأ مس ــُت ا�وض وكن
ــرة ُكلهــم أعرفهــم لكــن ال أذكــر  ــاس كثي ــت ن ــة �أي ذاهب
أســم شــخص واحــٍد منهــم وكنــت مبتســمة بط��قــة 
ــتيقظت  ــا أس ــاذا حينه ــم لم ــة ال أعل ــك َفرح ــة للضح مائل
مــن نومــي وبعدهــا بــدأت األحــداث �تفاقــم ِلهــذا الوبــاء 
ــا الحالــي أســبوعين م�تاليــن  ــه إلــى وضعن حتــى وصــل ِب
مــن التفكيــر و النــوم الكثيــر و ال�وتيــن المنقلــب �أســًا 
علــى عقــب بــدأت أُدخــل بنوبــة إكتئــاب رغــم أننــي قويــة 
ــرة إال  ــي ظــ�وف متغي ــس ِبالســهل أن تزعزعن الع��مــة لي
أننــي ِلوهلــة مــن التفكيــر �اودنــي شــعور ُيغيــر اهلل مــن 
ــب اهلل  ــى حــال وســؤال ســاذج ُمضحــك هــل قل ــاٍل إل ح

الدنيا مواساًة لي وتضاُمنًا لع�لتي ؟!
أعلــم أنــه أمــر جنونــي بســخافة مفرطــة لكــن ت�اُمــن 

األحداث هو مابثق هذا السؤال في ذهني ..
حدثــت أحــداٌث كثيــرة قبــل ِكتابــة رســالّة اإلســتقالة قــد 
أمــٍل  ُشــعلِة  كل  خذلــت  بداخلــي  خليــٍة  كل  أنهكــت 

بقلبي ومخيلتي ..
ِعندمــا قــ�رُت الع�لــة التامــة فــي ُغرفــة �يــن ورقــة وقلــم 

عن العالم أجمعه أصبح العالم بأكملة في ُع�لة ..

"عندما اخترت الع�لة"

هههه جنون أقسم أنُه جنون مايدور بمخيلتي 
مكتظــة  منع�لــة  جديــدة  بحيــاة  بالبــدأ  أود  ُكنــت 
ــح  ــام ِلُتصب ــاض األي ــر مخ ــر فتنتظ ــو وتكب ــا�ات لتنم باألنج
ــي  ــم ف ــن ُه ــة ِلم ــح ِملهم ــا أصب ــم ُربم ــذا العال ــدة ه ولي
ــي  ــون ل ــم أن تك ــم المه ــر .. ال�ه ــر أو أكب ــني أو أصغ س

رسالة نافعه مفيدة ِلهذا العالم 
أعلــم جيــدًا حــد اليقيــن أننــي أ�ثــى مســ�ثنى مميــزة 
ــف  بعقلهــا وقلبهــا قــد خلقــت مــن ِجذعهــا الُمنكســر أل
ــوش  ــه جي ــوي ال�ردع ــتقامة ق ــد اإلس ــتوي ح ــذٍع ُمس ج
ــدة  ــة الُمخل ــرة الزمني ــذة الفت ــالل ه ــاة .. خ ــ�وف الحي ظ
ــوٌب  ــدة كان مكت ــا تغ�� ــدُت قبله ــد َخل ــا ق ــخ حينه بالتا��

ِبها ( �وٌم ُيخلد بذاكرتي .. لن أنساه مهما ح�يت .
 السادس من مارس من عام ٢٠٢٠ )

ــي فقــد أســتأصلُت �وحــه  ــًا ِلجثمــان قلب ــه كان تا��خ َلكُن
حينها ألُعزي حالي على حالي ! 

ألن ببســاطة معقــدة  ال أحــد يعلــم كــْم كلفنــي هــذا 
الهدوء .

ــُذ ِصغــر ِســني ُكنــت الطفلــة الغ��بــة ِبجنــون جنونــي  من
 .. الرقــص  و  الضحــكات  ثــوب  �رتــدي  كان  المتباهــي 
مــن  التخجــالن  حافيتــان  تكــون  ان  اعتــادت  قدمــاي 
ايالمــس باطنهمــا األرض وكاننــي ا�حــ�ر مــن كل القيــود 

عندما ا�خلى عن حذائي ..

ُربما ألنني ُأ�ثى متناقضة ؟!
متهــوره ويمالنــي العقــل .. متواضعــه ويمالنــي الكبــر .. 
متفتحــه ويمالنــي الخجــل .. متعلمــه ويمالنــي الجهــل ..  

متناقضه أنا كذا في كل حين !
فلدي قناعة وهي : 

ــه مســتحيل  ال تضــع حــدودًا للصدمــات ال تصــف شــيئًا بأن
ــة بالمواقــف التــي تجعلــك تصــل إلــى قناعــه  ــاة ث�� الحي

بأن كل شيء متوقع .
وِحكمة قد سقطت من كيسي :

تعود أن ال�تعود و توقع أن ُكل شي متوقع 
حينهــا تخبطــت و أنــا متنزنــة أحــب أن أوقــع نفســي �يــن 
أحضــان مخاوفــي حتــى أ�بلــد تجاههــا، وأن أضغــط علــى 
نقــاط ضعفــي، حتــى أحولهــا إلــى قــوة، أنــا أ�فنــن فــي 
تعذيــب ذا�ــي ألرقــى بهــا هــذة هــي أنــا وهــذة قصتــي 

عندما َق�رُت الُع�لة أصبح العالم أجمع في ُع�لة .
جنون ..
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ــ#تحديات  الع�لة

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 

قبــل شــهر تحديــدًا مــن حــدوث هــذة األزمــة و أ�تشــار هــذا 
الوبــاء مــن منَبعــّه قــ�رُت الع�لــة أســتيقظت بمنتصــف 
 ) عنوانهــا  كان  لَعملــي  ب��ديــة  رســالة  ألكُتــب  الليــْل 
إســتقالة ) بعــد أربــع ســنوات مــن الجهــد وتأســيس قســم 
ــا  ــم بقاي ــت ُألمل ــا ُكن ــدع حينه ــع ُمب ــق �ائ ــل وف�� بالكام
بعث�ا�ــي فــي حقائــب النســيان ألهــرب بعيــدًا بعيــدًا جــدًا 
ــد الــذي قدمــُت  ــة، عملــي ليــس الشــيء الوحي فــي ُع�ل
رســالِة إســتقالٍة لــه فكنــت حينهــا أِهــُم فــي وداع أغلــى 
شــخص أســتوطّن قلبــي ُكنــت أهــرب مــن ذا�ــي مــن 
ماضــِي وحاضــري ألجهــل هــذة الرحلــة كفيلــة بقلــب 
موا��ــن ُمســتقبلي المجهــول العجيــب بالموضــوع أننــي 
ُكنــت أخطــط ِلســفر لدولــة الصيــن العظيمــة ألبــدأ رحلــة 
جديــدة قــد َحلمــُت فــي تفاصيلهــا منــُذ مــدة بعيــدة مــن 

الزمن لكن حدث ماحدث برمشة ِجفن ..
تــم اإلعــالن عــن وجــود مــرض ووبــاء فــي هــذة المدينــة 
بالتحديــد حينمــا َســمعُت الخبــّر إ�تابنــي ِضحــٌك هســتيري ال 
ــة  ــم لمــاذا لكــن أســتوقفني شــيء حينهــا لــكل بداي أعل
ناجحــة عثــ�ات فحينهــا ُكنــت قــد بــدأت شــهر اإلنــذار فــي 
تســليم  فــي  أبدعــت  قــد  كنــُت  و  الموقــرة  شــركتي 
المهــام لزمالئــي ِبــكل أخــالص وُحــب وكأننــي أســتودع 
أبنــاء مجهــودي عنــد أخوتــي لــّم أحــ�ن البتــه بــل العكــس 
و  ال�احــة  مــن  رهيــب  شــعور  ينتابنــي  كان  تمامــًا 

ــن  ــُت ركعتي ــأت و صلي ــدة توض ــي ع ــد ليال ــان بع اإلطمئن
ــي  ــا ف�اودن ــوُت بعده ــري و غف ــا أم ــر ِبه ــي ل�يس لخالق
ُحلــم لذيــذ ُكنــت ِبالحلــم مســافرة إلــى المدينــِة المنــورة 
ــا  ــوي وان ــجد النب ــالة بالمس ــتعدٍة لص ــأ مس ــُت ا�وض وكن
ــرة ُكلهــم أعرفهــم لكــن ال أذكــر  ــاس كثي ــت ن ــة �أي ذاهب
أســم شــخص واحــٍد منهــم وكنــت مبتســمة بط��قــة 
ــتيقظت  ــا أس ــاذا حينه ــم لم ــة ال أعل ــك َفرح ــة للضح مائل
مــن نومــي وبعدهــا بــدأت األحــداث �تفاقــم ِلهــذا الوبــاء 
ــا الحالــي أســبوعين م�تاليــن  ــه إلــى وضعن حتــى وصــل ِب
مــن التفكيــر و النــوم الكثيــر و ال�وتيــن المنقلــب �أســًا 
علــى عقــب بــدأت أُدخــل بنوبــة إكتئــاب رغــم أننــي قويــة 
ــرة إال  ــي ظــ�وف متغي ــس ِبالســهل أن تزعزعن الع��مــة لي
أننــي ِلوهلــة مــن التفكيــر �اودنــي شــعور ُيغيــر اهلل مــن 
ــب اهلل  ــى حــال وســؤال ســاذج ُمضحــك هــل قل ــاٍل إل ح

الدنيا مواساًة لي وتضاُمنًا لع�لتي ؟!
أعلــم أنــه أمــر جنونــي بســخافة مفرطــة لكــن ت�اُمــن 

األحداث هو مابثق هذا السؤال في ذهني ..
حدثــت أحــداٌث كثيــرة قبــل ِكتابــة رســالّة اإلســتقالة قــد 
أمــٍل  ُشــعلِة  كل  خذلــت  بداخلــي  خليــٍة  كل  أنهكــت 

بقلبي ومخيلتي ..
ِعندمــا قــ�رُت الع�لــة التامــة فــي ُغرفــة �يــن ورقــة وقلــم 

عن العالم أجمعه أصبح العالم بأكملة في ُع�لة ..

هههه جنون أقسم أنُه جنون مايدور بمخيلتي 
مكتظــة  منع�لــة  جديــدة  بحيــاة  بالبــدأ  أود  ُكنــت 
ــح  ــام ِلُتصب ــاض األي ــر مخ ــر فتنتظ ــو وتكب ــا�ات لتنم باألنج
ــي  ــم ف ــن ُه ــة ِلم ــح ِملهم ــا أصب ــم ُربم ــذا العال ــدة ه ولي
ــي  ــون ل ــم أن تك ــم المه ــر .. ال�ه ــر أو أكب ــني أو أصغ س

رسالة نافعه مفيدة ِلهذا العالم 
أعلــم جيــدًا حــد اليقيــن أننــي أ�ثــى مســ�ثنى مميــزة 
ــف  بعقلهــا وقلبهــا قــد خلقــت مــن ِجذعهــا الُمنكســر أل
ــوش  ــه جي ــوي ال�ردع ــتقامة ق ــد اإلس ــتوي ح ــذٍع ُمس ج
ــدة  ــة الُمخل ــرة الزمني ــذة الفت ــالل ه ــاة .. خ ــ�وف الحي ظ
ــوٌب  ــدة كان مكت ــا تغ�� ــدُت قبله ــد َخل ــا ق ــخ حينه بالتا��

ِبها ( �وٌم ُيخلد بذاكرتي .. لن أنساه مهما ح�يت .
 السادس من مارس من عام ٢٠٢٠ )

ــي فقــد أســتأصلُت �وحــه  ــًا ِلجثمــان قلب ــه كان تا��خ َلكُن
حينها ألُعزي حالي على حالي ! 

ألن ببســاطة معقــدة  ال أحــد يعلــم كــْم كلفنــي هــذا 
الهدوء .

ــُذ ِصغــر ِســني ُكنــت الطفلــة الغ��بــة ِبجنــون جنونــي  من
 .. الرقــص  و  الضحــكات  ثــوب  �رتــدي  كان  المتباهــي 
مــن  التخجــالن  حافيتــان  تكــون  ان  اعتــادت  قدمــاي 
ايالمــس باطنهمــا األرض وكاننــي ا�حــ�ر مــن كل القيــود 

عندما ا�خلى عن حذائي ..

ُربما ألنني ُأ�ثى متناقضة ؟!
متهــوره ويمالنــي العقــل .. متواضعــه ويمالنــي الكبــر .. 
متفتحــه ويمالنــي الخجــل .. متعلمــه ويمالنــي الجهــل ..  

متناقضه أنا كذا في كل حين !
فلدي قناعة وهي : 

ــه مســتحيل  ال تضــع حــدودًا للصدمــات ال تصــف شــيئًا بأن
ــة بالمواقــف التــي تجعلــك تصــل إلــى قناعــه  ــاة ث�� الحي

بأن كل شيء متوقع .
وِحكمة قد سقطت من كيسي :

تعود أن ال�تعود و توقع أن ُكل شي متوقع 
حينهــا تخبطــت و أنــا متنزنــة أحــب أن أوقــع نفســي �يــن 
أحضــان مخاوفــي حتــى أ�بلــد تجاههــا، وأن أضغــط علــى 
نقــاط ضعفــي، حتــى أحولهــا إلــى قــوة، أنــا أ�فنــن فــي 
تعذيــب ذا�ــي ألرقــى بهــا هــذة هــي أنــا وهــذة قصتــي 

عندما َق�رُت الُع�لة أصبح العالم أجمع في ُع�لة .
جنون ..
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ــ#تحديات  الع�لة

معــًا،  والّصــ�اخ  بالُبــكاء  مِلــح  شــعور  متقّلبــة،  نفســية 
هــدوء مخيــف وممتــع فــي آن واحــد ، صــوْت حشــرة 

الليل أعني الصرصار
ــاء، فقــط  ــدام الكهرب ــة ُمغلقــة بســبب انِع أْضــواء المدين
ــتطاعوا  ــن اس ــؤالء م ــاءة ه ــا إض ــ�ج منه ــذة يخ ــم ناف ك
دفــع الم��ــد مــن المــال لتوفيــر البطا��ــة التــي تعمــل 

أ�ناء انعدام الكهرباء. 
وبــاء عالِمــي ُمنتشــر ، ومــع ذلــك األخبــار جّيــدة بأننــا 
الدولــة الوحيــدة التــي لــْم �تلّقــى حالــة واحــدة، هُنــا ف 

اليمن. 
هه الموضوع قابل للّسخ��ة والجدال مًعا. 

بعــض مــن النــاس ُهنــا اليمكلــون أدنــى وســائل العيــش 
ــفيات  ــأوى ، المستش ــى م ــرب أو حت ــأكل أو مش ــن م م
ــَرض  ــخص بع ــل الش ــى يدخ ــة بالموت ــة مليئ ــة بائس فضيع
أشــخاص  هنالــك   ، األمــ�اض  بعشــ�اِت  هالًعــا  ويخــ�ج 
ــاِء  ــي أرج ــي ف ــر ط�يع ــه أم ــدام كأن ــ�اة األق ــون ع يتجّول
ــا  ــي ُهن ــام ل ــي لكــم طرفــة فــي أول ع الشــوا�ع ، أحِك
كنــت مــن شــدة اســتغ�ابي فــي كل مــرة أخــ�ج إلــى 
ــي  ــه حاف ــل �أيت ــ�أة أو طف ــل أو ام ــم رج ــد ك ــا�ع أِع الش

عاري األقدام 
ُسحًقا هل هو ط�يعي !

ــللت  ــا كان وتس ــا أو أًي ــه أو قدمه ــت قدم ــو ُجرح ــاذا ل م

الشــخص  وكان  األعمــاق  إلــى  الالهوائيــة  البكتي��ــا 
مصــاب بــداء الّســكري وتفاَقــم األمــر إلــى أن بتــرت 

قدُمه !!
هل األحذية باهظة إلى هذا الحد ؟
أمم أنها عادة و�اَحة بالنسبِة لهم؟ 

بأننــي  المســاعدة أم ســيظنون  ُيمكننــي تقديــم  هــل 
أسيُء لهم بط��قٍة ما؟ 

والكثير من األسئلة األخرى .. 
شــوا�ع تفيــُض مــن نفايا�هــا ويتنّقــل رجــل مــن حاويــة 
ألخــرى ومــع إضــاءة مثبتــة حــول �أِســه ، ال ليــس عامــل 
نظافــة وال عامــل مناجــم وإنمــا شــخص عاِجــز �بحــث عــن 

ما ُيستفاد منه في أعماق النفايات .. 
�وا�ــب متدنّيــة بالتالــي عمــل غيــر ُمنجــز �إخــالص ، الكثيــُر 
مــن المشــّرد�ن مســتلق�ين علــى جواِنــب الطــ�ق ، وامــ�أة 
ك�يــرة ف العمــر علــى جانــب الّط��ــق أيضــا فــي الجهــة 
ظّلــة  تحــت  الشــمس  حــ�ارة  مــن  تحتمــي  المقاِبلــة 
كرتونيــة متآكلــة �تســع قليــًال ل�أســها وجســدها اله��ــل ، 
القليــل مــن الســّيا�ات والكثيــر مــن ضّجــة الدبابــات ، لكــم 
أن �تخيلــوا دبــاب واحــد مــن الممكــن أن يتســع لعائلــة أم 
ــك  ــا كذل ــم أن ــوة ، نع ــاء أو إخ ــدّة، أصِدق ــال ع أب وأطف

مصابة بالذهول
معتقــدات مجتمعيــة بائســة بشــأن �واج الفتــاة بعدمــا 

تبلغ مباشرة ، والكث�ير الكثير هنا في اليمن.. 
اه تذكرت 

ال أ��ــد أن أدخــل فــي تفاصيــل كيــف لنــا أن �توجــه نحــن 
األضــواء  حامليــن  العمــارة  ألعلــى  فتيــات  األربعــة 

وحاملين ثقتنا وخوفنا مًعا
ــات  ــر دّب ــطح عب ــي الّس ــة ف ــى منطق ــا أعل ــّلق إحدان �تس
البــث  جهــاز  تعّلــق  لكــي  الموجــودة،  الك�يــرة  المــاء 

الخاص باإل�ترنت في إحدى األعمدة الطويلة ، 
عنــد هطــول  عــن معانا�نــا  أحكــي  أن  أيًضــا  أ��ــد  وال 
األمطــار الغ��ــرة وخوفنــا �إنقطــاع أحــد التيــا�ات ثــم 
انقطاعنــا مــرة أخــرى عــن العالــم اآلخــر، دائًمــا مــا أرتبــط 
ــاء أو  ــت أو الكهرب ــاع الن ــار �إنقط ــول االمط ــدي هط عن

اال�نين مًعا، حقا ُمح�ن.. 
كأننا نرجع إلى الو�اء ثالثون عاًما بْل وأكثر

ــو اهلل  ــال أدع ــذا الح ــأس له ــرة ابت ــي كل م ــك ف ــم ذل رغ
بــكل ُحرقــة قلــب علــى مــن فعــل وَنهــب أموالهــم ودّمــر 
بلدهــم وحقوَقهــم وحياَ�هــم َســلبها جّردهــا ِمنهــم ومّنــا 

أيضا ،، 
من الُمح�ن بأنني لْم

أستطع القول بأنها " ِبالدنا " و" حقوقَنا " و " حياُ�نا " 
ــا ال  ــة الوطــن ، حًق ــا ُمغترب ــدت وأن ــُذ ول ــي من رّبمــا لَكون

ُأ��د أن أخوض الكثير من الجَدل حول هذا الموضوع ،، 

لكــْن رغــم ذلــك لــم أ�ّصــور فــي �ــوم أن أرى كّفــة هائلــة 
ــطاء  ــخاص بس ــة بأش ــرى ُمكتظ ــة أخ ــاة وكّف ــن المعان م

لطيفين للغاية، مرح�ين بالجميع.. 
هْم أهلي هْم أصدقائي وزمالئي أيًضا

ــي لمعرفتهــم عــن  ــة ســنحْت ل ــة أن الفرَص ســعيدة للغاي
الظــ�وف  رغــم  تفائلهــم  و�ؤيــة  ومعاشــرِتهم  قــرب 
المحيَطــة بهــم ، حّبهــم للِعلــم والعَمــل وتكملــة مســيرة 

حيا�هم على هذه األرض والُمحاولة في اإلصالح ، 
الأعلم حًقا هل هو تفائل أم تقّبل للواقع؟ 

ــك  ــى أن أمتل ــم وأ�مّن ــا �أيته ــتغ�اب كّلم ــي اإلس يَتملكن
هذا التقّبل، تقّبل المأساة بهذه الط��قة

هــل هــو حقــا أمــر ُمــ�ري؟ أم يجــْب علينــا بط��قــٍة مــا أن 
نحُذو َحذوهم أن �تعامل مع األمور بتقّبل أكثر؟

تقّبل حيا�نا واستشعار أصغر النعم 
تقّبل أي شعور باِئس ح��ن 
تقبل ا�تهاء عالقات فاشلة

تقبل تبعثرنا في أي وظيفة 
والكثير من التقّبالت الالنهائية ... 

أ�منى أن ينفك الحْصر عليهم ليصبحوا أناس أعظم
ليعيشــوا ويكملــوا مســيرتهم بشــكل أفَضــل وأنَســب هــم 

يستحّقوا ذلك أنا متأكدة.. 
أ�منــى أيًضــا أن يأ�ــي الوقــت الــذي ن��ــد بــكل ُحــب 

وِصدق أن �تواجد في هذه الُبقعة الَمنسية أ�منى ...
٢٩ مارس، الساعة الثالثة فجً�ا من أيام الحجر الصحي. 

قبــل شــهر تحديــدًا مــن حــدوث هــذة األزمــة و أ�تشــار هــذا 
الوبــاء مــن منَبعــّه قــ�رُت الع�لــة أســتيقظت بمنتصــف 
 ) عنوانهــا  كان  لَعملــي  ب��ديــة  رســالة  ألكُتــب  الليــْل 
إســتقالة ) بعــد أربــع ســنوات مــن الجهــد وتأســيس قســم 
ــا  ــم بقاي ــت ُألمل ــا ُكن ــدع حينه ــع ُمب ــق �ائ ــل وف�� بالكام
بعث�ا�ــي فــي حقائــب النســيان ألهــرب بعيــدًا بعيــدًا جــدًا 
ــد الــذي قدمــُت  ــة، عملــي ليــس الشــيء الوحي فــي ُع�ل
رســالِة إســتقالٍة لــه فكنــت حينهــا أِهــُم فــي وداع أغلــى 
شــخص أســتوطّن قلبــي ُكنــت أهــرب مــن ذا�ــي مــن 
ماضــِي وحاضــري ألجهــل هــذة الرحلــة كفيلــة بقلــب 
موا��ــن ُمســتقبلي المجهــول العجيــب بالموضــوع أننــي 
ُكنــت أخطــط ِلســفر لدولــة الصيــن العظيمــة ألبــدأ رحلــة 
جديــدة قــد َحلمــُت فــي تفاصيلهــا منــُذ مــدة بعيــدة مــن 

الزمن لكن حدث ماحدث برمشة ِجفن ..
تــم اإلعــالن عــن وجــود مــرض ووبــاء فــي هــذة المدينــة 
بالتحديــد حينمــا َســمعُت الخبــّر إ�تابنــي ِضحــٌك هســتيري ال 
ــة  ــم لمــاذا لكــن أســتوقفني شــيء حينهــا لــكل بداي أعل
ناجحــة عثــ�ات فحينهــا ُكنــت قــد بــدأت شــهر اإلنــذار فــي 
تســليم  فــي  أبدعــت  قــد  كنــُت  و  الموقــرة  شــركتي 
المهــام لزمالئــي ِبــكل أخــالص وُحــب وكأننــي أســتودع 
أبنــاء مجهــودي عنــد أخوتــي لــّم أحــ�ن البتــه بــل العكــس 
و  ال�احــة  مــن  رهيــب  شــعور  ينتابنــي  كان  تمامــًا 

ــن  ــُت ركعتي ــأت و صلي ــدة توض ــي ع ــد ليال ــان بع اإلطمئن
ــي  ــا ف�اودن ــوُت بعده ــري و غف ــا أم ــر ِبه ــي ل�يس لخالق
ُحلــم لذيــذ ُكنــت ِبالحلــم مســافرة إلــى المدينــِة المنــورة 
ــا  ــوي وان ــجد النب ــالة بالمس ــتعدٍة لص ــأ مس ــُت ا�وض وكن
ــرة ُكلهــم أعرفهــم لكــن ال أذكــر  ــاس كثي ــت ن ــة �أي ذاهب
أســم شــخص واحــٍد منهــم وكنــت مبتســمة بط��قــة 
ــتيقظت  ــا أس ــاذا حينه ــم لم ــة ال أعل ــك َفرح ــة للضح مائل
مــن نومــي وبعدهــا بــدأت األحــداث �تفاقــم ِلهــذا الوبــاء 
ــا الحالــي أســبوعين م�تاليــن  ــه إلــى وضعن حتــى وصــل ِب
مــن التفكيــر و النــوم الكثيــر و ال�وتيــن المنقلــب �أســًا 
علــى عقــب بــدأت أُدخــل بنوبــة إكتئــاب رغــم أننــي قويــة 
ــرة إال  ــي ظــ�وف متغي ــس ِبالســهل أن تزعزعن الع��مــة لي
أننــي ِلوهلــة مــن التفكيــر �اودنــي شــعور ُيغيــر اهلل مــن 
ــب اهلل  ــى حــال وســؤال ســاذج ُمضحــك هــل قل ــاٍل إل ح

الدنيا مواساًة لي وتضاُمنًا لع�لتي ؟!
أعلــم أنــه أمــر جنونــي بســخافة مفرطــة لكــن ت�اُمــن 

األحداث هو مابثق هذا السؤال في ذهني ..
حدثــت أحــداٌث كثيــرة قبــل ِكتابــة رســالّة اإلســتقالة قــد 
أمــٍل  ُشــعلِة  كل  خذلــت  بداخلــي  خليــٍة  كل  أنهكــت 

بقلبي ومخيلتي ..
ِعندمــا قــ�رُت الع�لــة التامــة فــي ُغرفــة �يــن ورقــة وقلــم 

عن العالم أجمعه أصبح العالم بأكملة في ُع�لة ..

هههه جنون أقسم أنُه جنون مايدور بمخيلتي 
مكتظــة  منع�لــة  جديــدة  بحيــاة  بالبــدأ  أود  ُكنــت 
ــح  ــام ِلُتصب ــاض األي ــر مخ ــر فتنتظ ــو وتكب ــا�ات لتنم باألنج
ــي  ــم ف ــن ُه ــة ِلم ــح ِملهم ــا أصب ــم ُربم ــذا العال ــدة ه ولي
ــي  ــون ل ــم أن تك ــم المه ــر .. ال�ه ــر أو أكب ــني أو أصغ س

رسالة نافعه مفيدة ِلهذا العالم 
أعلــم جيــدًا حــد اليقيــن أننــي أ�ثــى مســ�ثنى مميــزة 
ــف  بعقلهــا وقلبهــا قــد خلقــت مــن ِجذعهــا الُمنكســر أل
ــوش  ــه جي ــوي ال�ردع ــتقامة ق ــد اإلس ــتوي ح ــذٍع ُمس ج
ــدة  ــة الُمخل ــرة الزمني ــذة الفت ــالل ه ــاة .. خ ــ�وف الحي ظ
ــوٌب  ــدة كان مكت ــا تغ�� ــدُت قبله ــد َخل ــا ق ــخ حينه بالتا��

ِبها ( �وٌم ُيخلد بذاكرتي .. لن أنساه مهما ح�يت .
 السادس من مارس من عام ٢٠٢٠ )

ــي فقــد أســتأصلُت �وحــه  ــًا ِلجثمــان قلب ــه كان تا��خ َلكُن
حينها ألُعزي حالي على حالي ! 

ألن ببســاطة معقــدة  ال أحــد يعلــم كــْم كلفنــي هــذا 
الهدوء .

ــُذ ِصغــر ِســني ُكنــت الطفلــة الغ��بــة ِبجنــون جنونــي  من
 .. الرقــص  و  الضحــكات  ثــوب  �رتــدي  كان  المتباهــي 
مــن  التخجــالن  حافيتــان  تكــون  ان  اعتــادت  قدمــاي 
ايالمــس باطنهمــا األرض وكاننــي ا�حــ�ر مــن كل القيــود 

عندما ا�خلى عن حذائي ..

ُربما ألنني ُأ�ثى متناقضة ؟!
متهــوره ويمالنــي العقــل .. متواضعــه ويمالنــي الكبــر .. 
متفتحــه ويمالنــي الخجــل .. متعلمــه ويمالنــي الجهــل ..  

متناقضه أنا كذا في كل حين !
فلدي قناعة وهي : 

ــه مســتحيل  ال تضــع حــدودًا للصدمــات ال تصــف شــيئًا بأن
ــة بالمواقــف التــي تجعلــك تصــل إلــى قناعــه  ــاة ث�� الحي

بأن كل شيء متوقع .
وِحكمة قد سقطت من كيسي :

تعود أن ال�تعود و توقع أن ُكل شي متوقع 
حينهــا تخبطــت و أنــا متنزنــة أحــب أن أوقــع نفســي �يــن 
أحضــان مخاوفــي حتــى أ�بلــد تجاههــا، وأن أضغــط علــى 
نقــاط ضعفــي، حتــى أحولهــا إلــى قــوة، أنــا أ�فنــن فــي 
تعذيــب ذا�ــي ألرقــى بهــا هــذة هــي أنــا وهــذة قصتــي 

عندما َق�رُت الُع�لة أصبح العالم أجمع في ُع�لة .
جنون ..
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ُربما ألنني ُأ�ثى متناقضة ؟!
متهــوره ويمالنــي العقــل .. متواضعــه ويمالنــي الكبــر .. 
متفتحــه ويمالنــي الخجــل .. متعلمــه ويمالنــي الجهــل ..  

متناقضه أنا كذا في كل حين !
فلدي قناعة وهي : 

ــه مســتحيل  ال تضــع حــدودًا للصدمــات ال تصــف شــيئًا بأن
ــة بالمواقــف التــي تجعلــك تصــل إلــى قناعــه  ــاة ث�� الحي

بأن كل شيء متوقع .
وِحكمة قد سقطت من كيسي :

تعود أن ال�تعود و توقع أن ُكل شي متوقع 
حينهــا تخبطــت و أنــا متنزنــة أحــب أن أوقــع نفســي �يــن 
أحضــان مخاوفــي حتــى أ�بلــد تجاههــا، وأن أضغــط علــى 
نقــاط ضعفــي، حتــى أحولهــا إلــى قــوة، أنــا أ�فنــن فــي 
تعذيــب ذا�ــي ألرقــى بهــا هــذة هــي أنــا وهــذة قصتــي 

عندما َق�رُت الُع�لة أصبح العالم أجمع في ُع�لة .
جنون ..
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عبدالرحمن السلمي

وت�اكمــات  االمــواج  وتضــارب  الحيــاة  ضجيــ�  فــي 
االعمــال وتوالــي االهــداف نغفــل عــن اشــياء بســبب 
اشــياء و�تــرك امــور لعــدة امــور و�توقــف عــن اعمــال 
لنبــدأ فــي اعمــال اخــرى ســطور حيا�نــا توحــي لنــا برغبا�نــا 
ــي ليــس لهــا حــدود ونســهى عــن  ــا الت ــرة وامالن المتكا�
ــام  ــن االهتم ــل م ــاه قلي ــو اعرن ــذي ل ــو ال ــم وه ــر مه ام
ــر مــن  ــا الكثي ــا لدين ــد مــن قبلن ــخ مثــل مــا خل ــا التا�� لخلدن
االفــكار و الكثيــر مــن المهــا�ات و الكثيــر مــن االبــداع 
لتحديــد  وقــت  انفســنا  اعطــاء  هــو  ينقصنــا  مــا  لكــن 
عــن  "ع�لــة"  الــى  العمــل عليهــا ونحتــاج  االهــداف و 
ــة  ــا الحقيقي ــا اهدافن ــل فيه ــات و�تأم ــ� و الت�اكم الضجي
ــا  ــا وابداعا�ن ونركــز عليهــا ونعمــل علــى تدعيمهــا بمهار�ن
ونضــع عليهــا �ونقنــا الخــاص لنظيــف للعالــم شــيء ي��ــده 
ــم نكــن نســتطيع الوصــول لهــذة  مــن الجمــال جمــال ول
ــاهم  ــنا وتس ــا بأنفس ــن معرفتن ــد م ــة ت�� ــه اال بع�ل المرحل
ــد ومــا الــذي نســتطيع  ــح مــن نحــن ومــاذا ن�� فــي توضي

تقديمة لهذا العالم.
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عبداهلل عبداهلل

اهــال صديقــي ، كيــف حالــك اليــوم ؟ هــل ما�لــت غــا�ق 
فــي ذلــك ال�وتيــن البائــس ؟ اعلــم ذلــك ،فأنــا وأنــت فــي 
نفــس المركــب ، لطالمــا كنــت خائفــا مــن ذلــك ال�وتيــن 
الغامــض الجلــي الوضــوح فــي نفــس الوقــت لطالمــا 
أردت أن اكســر ذلــك الوضــع الثابــت البائــس ، الخالــي مــن 
ويشــعل  رغبتــي  يملــئ  حقيقــي  هــدف  أو  حيــاة  أي 
جمــوح نفســي. أنــا أيضــا مثلــك يــا صديقــي منــذ والدتــي 
ــي  ــل ف ــوح واألم ــب والطم ــة بالح ــت مليئ ــي كان وحيا�
�ــوم مــا أن أحقــق ذا�ــي وأن اصــل إلــى مبتغــاي ، ولكــن 
يــا صديقــي أعلــم مــا قــد حــدث لــك ، فأنــا اشــاركك نفــس 
بــدأت  لقــد  أيضــا.  التوقيــت  نفــس  لربمــا  و  الظــ�وف 
ــا تكــون  ــك الظــ�وف واالســباب ، فــي بادئه ــاة تل بمالق
ــر حكمــة او فهــم ومــن ثــم تبــدأ بالتعاقــب  ــا مــن غي قوي
عليــك واحــدة تلــو االخــرى ، قــد تأ�يــك بشــكل حــوادث او 
تســتطيع  ،ولكنــك  الوقــت  اول  فــي  خفيفــه  عثــ�ات 
التعامــل والعيــش معهــا رغــم أنهــا أضعفــت وانــت ال 
تعلــم بأ�رهــا ، وكأنهــا تمهــد الط��ــق ألخوا�هــا الكبــار 
وتســهل عليهــم مهمتهــم. (حتــى ســلمنا االجتماعــي 
ــة  ــك المعمع ــي تل ــازي) . وف ــلمها المج ــع س ــابه م يتش
ــي  ــك النق ــر وقلب ــك الني ــدأ عقل ــتمرة �ب ــدة والمس الممت
بالتلــوث ، عندهــا تبــدأ تلــك الظــ�وف واألســباب بأخــذ 
األولويــة فــي حيا�ــك مبعــدة ذلــك الطمــوح ومســقطته 

من على عرشه. 
هــذان  �يــن  الملحميــة  المعركــة  تلــك  تبــدأ  هنــا  مــن 

العرشان . 
لحظــة أ�ــن نحــن االن يــا صديقــي ؟!  لقــد بــدأ قطــار زمننــا 
بالمضــي نحتــاج أن نســ�ع مــن رتــم حيا�نــا وق�ا�ا�نــا لعلنــا 

نعوض ما فا�نا من طموح. 
ــي  ــة والت ــ��عة الم��ح ــرة الس ــك الوتي ــا تل ــد بدأن ــم لق نع
متســلحين  الطمــوح  مــن  والخاويــة  المنطــق  يملئهــا 

بعرش أملنا المتين. 
مضــى وقــت طو�ــل منــذ أن التقينــا بفــارس طموحنــا 
المنهــزم ، هــل ســنالقيه �ومــا مــا ، أم ســ�بعث إلينــا مــن 
جديــد محطمــا كل أصنــام ه�ائمنــا و عث�ا�نــا ؟ أم �إمكاننــا 
ــذا .   ــا ه ــي زمنن ــش ف ــه ال يعي ــم أن ــه رغ ــوة ل ــه دع توجي
ــك الحــب  ــذي حــدث لذل ــم مــاذا ياصديقــي !؟ مــا ال أ�عل
ــف  ــو االن؟ وكي ــن ه ــا ؟! أ� ــي صغرن ــه ف ــا ب ــذي ملئن ال

بامكاننا ايجاده ؟! لعله ينفعنا في ورطتنا هذه.  

أ�منــى ان تجــدك هــذه الرســالة وانــت بصحــة جيــدة ، 
أرجــوك ال �نســى بــأن تــرد لــي رســالتي بجوابهــا الشــافي 

ان استطعت .

مع التحية والتقد�ر يا صديقي الع��ز.  

"رسالة من الواقع"
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اهــال صديقــي ، كيــف حالــك اليــوم ؟ هــل ما�لــت غــا�ق 
فــي ذلــك ال�وتيــن البائــس ؟ اعلــم ذلــك ،فأنــا وأنــت فــي 
نفــس المركــب ، لطالمــا كنــت خائفــا مــن ذلــك ال�وتيــن 
الغامــض الجلــي الوضــوح فــي نفــس الوقــت لطالمــا 
أردت أن اكســر ذلــك الوضــع الثابــت البائــس ، الخالــي مــن 
ويشــعل  رغبتــي  يملــئ  حقيقــي  هــدف  أو  حيــاة  أي 
جمــوح نفســي. أنــا أيضــا مثلــك يــا صديقــي منــذ والدتــي 
ــي  ــل ف ــوح واألم ــب والطم ــة بالح ــت مليئ ــي كان وحيا�
�ــوم مــا أن أحقــق ذا�ــي وأن اصــل إلــى مبتغــاي ، ولكــن 
يــا صديقــي أعلــم مــا قــد حــدث لــك ، فأنــا اشــاركك نفــس 
بــدأت  لقــد  أيضــا.  التوقيــت  نفــس  لربمــا  و  الظــ�وف 
ــا تكــون  ــك الظــ�وف واالســباب ، فــي بادئه ــاة تل بمالق
ــر حكمــة او فهــم ومــن ثــم تبــدأ بالتعاقــب  ــا مــن غي قوي
عليــك واحــدة تلــو االخــرى ، قــد تأ�يــك بشــكل حــوادث او 
تســتطيع  ،ولكنــك  الوقــت  اول  فــي  خفيفــه  عثــ�ات 
التعامــل والعيــش معهــا رغــم أنهــا أضعفــت وانــت ال 
تعلــم بأ�رهــا ، وكأنهــا تمهــد الط��ــق ألخوا�هــا الكبــار 
وتســهل عليهــم مهمتهــم. (حتــى ســلمنا االجتماعــي 
ــة  ــك المعمع ــي تل ــازي) . وف ــلمها المج ــع س ــابه م يتش
ــي  ــك النق ــر وقلب ــك الني ــدأ عقل ــتمرة �ب ــدة والمس الممت
بالتلــوث ، عندهــا تبــدأ تلــك الظــ�وف واألســباب بأخــذ 
األولويــة فــي حيا�ــك مبعــدة ذلــك الطمــوح ومســقطته 

من على عرشه. 
هــذان  �يــن  الملحميــة  المعركــة  تلــك  تبــدأ  هنــا  مــن 

العرشان . 
لحظــة أ�ــن نحــن االن يــا صديقــي ؟!  لقــد بــدأ قطــار زمننــا 
بالمضــي نحتــاج أن نســ�ع مــن رتــم حيا�نــا وق�ا�ا�نــا لعلنــا 

نعوض ما فا�نا من طموح. 
ــي  ــة والت ــ��عة الم��ح ــرة الس ــك الوتي ــا تل ــد بدأن ــم لق نع
متســلحين  الطمــوح  مــن  والخاويــة  المنطــق  يملئهــا 

بعرش أملنا المتين. 
مضــى وقــت طو�ــل منــذ أن التقينــا بفــارس طموحنــا 
المنهــزم ، هــل ســنالقيه �ومــا مــا ، أم ســ�بعث إلينــا مــن 
جديــد محطمــا كل أصنــام ه�ائمنــا و عث�ا�نــا ؟ أم �إمكاننــا 
ــذا .   ــا ه ــي زمنن ــش ف ــه ال يعي ــم أن ــه رغ ــوة ل ــه دع توجي
ــك الحــب  ــذي حــدث لذل ــم مــاذا ياصديقــي !؟ مــا ال أ�عل
ــف  ــو االن؟ وكي ــن ه ــا ؟! أ� ــي صغرن ــه ف ــا ب ــذي ملئن ال

بامكاننا ايجاده ؟! لعله ينفعنا في ورطتنا هذه.  

أ�منــى ان تجــدك هــذه الرســالة وانــت بصحــة جيــدة ، 
أرجــوك ال �نســى بــأن تــرد لــي رســالتي بجوابهــا الشــافي 

ان استطعت .

مع التحية والتقد�ر يا صديقي الع��ز.  
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عقيلة مدخلي

سألها قائًال:  لماذا تقبعين في الظالم ؟
ــا  ــى األرض لكنه ــكن عل ــ�ً�ا يس ــت بش ــا كان ــه أنه فأخبرت

ذات �وم صادقت نجمة من إحدى مدن السماء.. 

وقالــت: فــي إحــدى الليالــي خافتــه الضيــاء بدأنــا  �تبــادل 
أطــ�اف الحديــث و��نــت النجمــة لــي جمــال الســماء 

والعيش في الف�اغ حيث ال يحيط بها سوى الهواء..

ــة  ــتطيع �ؤي ــا ذاك تس ــن موقعه ــا م ــف أنه ــي كي أخبر�ن
كل شــيء علــى األرض �ينمــا هــي تبــدو لهــم مجــرد 
ــن مــن  ــد ليرمــي المتطفلي ــالأل مــن بعي وهــج مضــيء يت

مسترقي السمع ..

ــي  ــنى ل ــى يتس ــن حت ــادل األماك ــّي أن �تب ــت عل وأقترح
ــا  ــا أن ــي وأم ــل مكان ــت لتح ــه ون�ل ــدث عن ــا �تح ــة م تجرب

فأردت أن أصعد نحو النجوم ..

ولــم أدرك أنهــا خدعتنــي وأنهــا كانــت تشــعر بالملــل 
أن  أظــن  كنــت  مكانــي  تحــل  أن  وأ�ادت  والوحــدة 
الصعــود هــو أن ترتقــي لكــن هــذا اإلرتقــاء تهــاوت معــه 
أشــياء كثيــرة جعلــت منــي نجمــة أســكن الســماء لكننــي 
حقــًا لســت مــن ســكانها أنــا أعيــش والســماء فوقــي 

ــي  ــا لكنن ــي عليه ــال أرض أمش ــقف ب ــي س ــم لكنن مثلك
على الهامش .. 

 أ�دح�ج في الهواء وربما أهوي عليكم �ومًا .. 
بأنــك  فتأكــد  مــكان  أي  إلــى  �ومــًا  صعــدت  إن  لــذا 
بالحنيــن  ثابــت تســتقله كلمــا شــعرت  صعــدت بســلم 

وأردت العودة..
 أصعــد وخــذ مــا ت��ــده ثــم عــد لمكانــك يــا صديقــي حيــث 

�نتمي .. 

"قصة قصيرة"
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سألها قائًال:  لماذا تقبعين في الظالم ؟
ــا  ــى األرض لكنه ــكن عل ــ�ً�ا يس ــت بش ــا كان ــه أنه فأخبرت

ذات �وم صادقت نجمة من إحدى مدن السماء.. 

وقالــت: فــي إحــدى الليالــي خافتــه الضيــاء بدأنــا  �تبــادل 
أطــ�اف الحديــث و��نــت النجمــة لــي جمــال الســماء 

والعيش في الف�اغ حيث ال يحيط بها سوى الهواء..

ــة  ــتطيع �ؤي ــا ذاك تس ــن موقعه ــا م ــف أنه ــي كي أخبر�ن
كل شــيء علــى األرض �ينمــا هــي تبــدو لهــم مجــرد 
ــن مــن  ــد ليرمــي المتطفلي ــالأل مــن بعي وهــج مضــيء يت

مسترقي السمع ..

ــي  ــنى ل ــى يتس ــن حت ــادل األماك ــّي أن �تب ــت عل وأقترح
ــا  ــا أن ــي وأم ــل مكان ــت لتح ــه ون�ل ــدث عن ــا �تح ــة م تجرب

فأردت أن أصعد نحو النجوم ..

ولــم أدرك أنهــا خدعتنــي وأنهــا كانــت تشــعر بالملــل 
أن  أظــن  كنــت  مكانــي  تحــل  أن  وأ�ادت  والوحــدة 
الصعــود هــو أن ترتقــي لكــن هــذا اإلرتقــاء تهــاوت معــه 
أشــياء كثيــرة جعلــت منــي نجمــة أســكن الســماء لكننــي 
حقــًا لســت مــن ســكانها أنــا أعيــش والســماء فوقــي 

ــي  ــا لكنن ــي عليه ــال أرض أمش ــقف ب ــي س ــم لكنن مثلك
على الهامش .. 

 أ�دح�ج في الهواء وربما أهوي عليكم �ومًا .. 
بأنــك  فتأكــد  مــكان  أي  إلــى  �ومــًا  صعــدت  إن  لــذا 
بالحنيــن  ثابــت تســتقله كلمــا شــعرت  صعــدت بســلم 

وأردت العودة..
 أصعــد وخــذ مــا ت��ــده ثــم عــد لمكانــك يــا صديقــي حيــث 

�نتمي .. 
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عهد السلطان

يجــدر بالذكــر ا�نــاء الع�لــة مشــاعرنا الفائضــة ، حنينــا ، 
وحتــى ج�وحنــا التــي لــم تلتئــم بعــد ، أرفــق لــك باألســفل 
مشــاعر حديثــة الوقــع . جد�ــرًة بالطــ�ح وإن لــم تكــن 

�تحدث عن الع�لة بعينها .
مــر اآلن علــى رحيلــك شــهر بأكملــه وبضعــة ايــام ، تمضــي 
ــك  ــيٍء ذل ــدأ كل ش ــا ، ب ــٍة لج�وحن ــر آبه ــل غي ــام بعج االي
كلما�ــي  ارتديــُت   ، ل��ارتــك  توجهــت  حينمــا   ، اليــوم 
ركبــُت   ، وهذيانــي  بمواســا�ي  تحزمــُت   ، المبتذلــه 
ابتســامتي الم��بــة علــى وجهــي و فــي ط��قــي إليــك ، 
ــا �تــداول  أعلــم حــق المعرفــة ان صحتــك فــي تدهــور انن
ــى  ــل إل ــا ، نص ــي تفاصيله ــل ف ــن األم ــث ع ــارك ونبح أخب
هــذا المستشــفى اللعيــن ، إن الجــد�ان ال�يضــاء هــذه 
ــون  ــا يتعامل ــن هن ــعر ان الممرضي ــان ، تش ــي بالغثي تص�بن
مــع المــوت كل لحظــه حتــى اصبــح هــذا الخــوف لد�هــم 
، تســ�ثقل  العابســه  رفيــق ينعكــس علــى وجوههــم  
ــي ا�اك  ــة ك ــى لهف ــت عل ــا ، لس ــا اقتربن ــي كلم خطوا�
ــق  ــي يضي ــعر ان نفس ــك ، اش ــا علي ــم أعتده ــال ل ــي ح ف
ــر ، شــعور م��ــب ، محــ�ن وربمــا قــد ال  كلمــا اقتربــت اكث
يفيــه الوصــف وانــا ا�اك مســتلقي ، رجــٌل قــد خــاض كل 
رجــٌل   ، العجــز  الدنيــا وكافــح مســتلقٍي بكامــل  هــذه 
ارتــدي قوتــي  شــامخ ا�قــل المــرض كاهليــه ، كنــت 
بــال  اواســي والدتــي ولكــن  ان  المتشــلعه ألســتطيع 

جــدوى قــد تســّرب حزنــي وخوفــي عبــر هــذه الشــقوق ، 
كنــت بكامــل اخالصــي ادعــو ، كنــا ننظــر إليــك وبكامــل 
األمــل والعجــز نرجــو إال ندبا�ــك كانــت �ترجــم معانــٍي 

اخرى غضضنا عنها البصر عمدًا .
اننــي اخــ�ج مــن عنــدك بــال شــعور فقــد اســتزفُت كل 
مشــاعري فــي الداخــل ، امشــي بــال وجهــه فقــد تركــت 
بوصلــة األمــل عنــدك ، اننــي بكامــل الـــ... ال أعلــم ، اعــذر 
ــذي  ــر ال ــري الصغي ــذر عم ــر ، اع ــي التع�ي ــي ف ــة حيلت قل
ــي حينمــا ربطــت  ــت اول قصصــه اليأســه ، اعذرن ــت ان كن
الدمــوع صوتــي وانــا اقــول لــك ( تقــوم بالســالمة يــا 

جدي ) ، اعذرني ان لم يكفك أملي ، دعائي ، محبتي.
تمــر �ومــان بأكملهــا ، تســتطيع ان تستشــعر الدعــوات 
فــي ارجــاء منا�لنــا ، �ومــان حتــى ا�ــت الســاعة التاســعة 
مســاًء ، كانــت تلــك الليلــة غ��بــة فقــد كان هنــاك ضيــٌف 
ــي  ــى ا�ان ــة حت ــي قليل ــاء ، ثوان ــي االرج ــوب ف ــر محب غي
خبــرك .. قــد رحلــت ، مــن دنيانــا هربــت ، فــّرت �وحــك مــن 
ــل كــم تركــت خلفــك  ــة ، تخي ــى الجن جســدك المنهــك إل
مــن محــب؟ لــم نخبــرك بخيــًال حتــى ترحــل وتحرمنــا منــك ! 
.. اننــي اخــ�ج إلــى فنــاء المنــ�ل فــي محــاوالٍت ح��نــة ان 
ــم  ــل ل ــي الداخ ــي ف ــي فوالدت ــي جيوب ــي ف ادس دمع
تعــرف بعــد ، امشــي فــي زقــاق من�لنــا الخلفيــة وانــا 
احــاول ان اجمــع دموعــي المتنا�ــره ، آه كــم كان صعبــًا ، 

متعبًا ، ثقيًال ، ح��نًا وغ��بًا خبرك .
دقائــق قليلــة حتــى عرفــت والدتــي خبــرك الك�يــر برســالة 
صغيــرة ، تســقط امــي علــى بســاط اليتــم ، بكامــل حزنهــا 
ــا  ــي خبأ�ه ــي الت ــا دموع ــرت حينه ــوع ، انفج ــذرف الدم ت
ــح  ــل يمس ــن مند� ــث ع ــض ابح ــه ارك ــا المجنون ــي كم ان
دمــع امــي وأي مند�ــٍل قــد يســُع تلــك الدمــوع ، تمســح 
ــن الدمــوع ،  وجنتاهــا ومــا حــدث إال ان غــ�ق المند�ــل �ي
ضــاع وتشــتت فــي وجنــُة امــي ، لــم يكــن كفيــًال ان 
ــًة  ــوع حارق ــت الدم ــد كان ــًال فق ــن كفي ــم يك ــا ، ل يضمه

ومؤذية .
تمــُر تلــك الليــل بحضــرة شــبح المــوت ، لــم اعلــم إن كنــت 
قــد نمــت او ال ، لــم اعلــم كيــف مــرت تلــك الليلــة إال انهــا 

مرت فحسب .
بليــغ  بحــ�ن  الشــمس  وتشــ�ق  الباكــر  الصبــاح  يأ�ــي 
نستشــفه فــي اشــعتها الســاقطه .. او هــذا مــا بــدا لــي ، 
�توجــه لمن�لــك الــذي يقبــع فــي الجهــة األخــرى مــن 
ال��ــاض اذكــر فــي ط��قــه كل لحظــات الفــ�ح عندمــا 
اعلــم اننــا �توجــه إليــك ، العطلــة االســبوعية فــي من�لــك 
كانــت بمثابــة فرحــة عارمــه ، كنــت امضــي ذلــك الط��ــق 
فــي صغــري وانــا ادعــو ان والــدي يقــود بنــا ا�جــاه 
لــم أكــن  اليــوم وألول مــره  اننــي  إال  العامــر  من�لــك 
متحمســه ، ألول مــرة امضــي ذلــك الط��ــق بحــ�ن ، �يــأس 

، بدعاء ان يكون األمر برمته كابوس استيقظ منه ..
ــن  ــ�ار م ــي ، أود الف ــل خطوا� ــك و ��ثاق ــى من�ل ــل إل أص
هنــا إال اننــي اجــد نفســي اخطــو اد�اج من�لــك ، ألول مــرة 
ــ�ل ،  ــاء المن ــر ارج ــي انظ ــ�ن ، انن ــة ح ــك بغاي ــل من�ل ادخ
فــي  الذك��ــات  ان  تخيــل   ! بالذك��ــات  موبــوٌء  برمتــه 
حضــرة غيابــك اصبحــت وبــاء! ، ادخــل علــى عتــب لمــوٍت 
ســرقك مــن دارك ، أجــد اول المتأذ�ــن مــن ف�اقــك ، اضــم 
خالتــي بــكل مــا فينــي ، إن عبــارة التع��ــة المبتذلــة تظهــر 
منــي بكامــل العجــز فــال�ال موضــوع رحيلــك صعبــًا بقــدر 
ــي  ــ�ج من ــي تخ ــات وه ــع الكلم ــع ، �تقط ــو موج ــا ه م
تأبــى ان تخــ�ج تخشــى ان   ، تأبــى ان تخــ�ج قاصدتــك 
تجرحهــا الدمــوع ، ا�ركهــا بعــد العنــاق وكأن قلبــي ســقط 
ا�نــاء تركــي ، ظــل هكــذا لثالثــِة أيــام ، ايــام عجــاف ، ثقــال 
إلــى  محملــًة بالدمــوع والذك��ــات ، ذك��ــاٌت تضمــك 
ــُد مــن عبقــك شــيئًا او مــن  ــاٌت لعلهــا تعي ــا ، ذك�� صدورن

حديثك نصًا او من ابتسامتك نو�ًا او تعيدك انت كلك.
بعــد ر�يــع الذك��ــات أعــود إلــى خ��ــف الدعــوات ، أضــم 
ذكــ�اك فــي قلبــي وفــي دعائــي ، اصلــي هلل مــن اجلــك 
ــدار النعيــم والخلــود ، ان تكــون  ، ان تكــون قــد ســبقتنا ل
فــي �وضــة مــن ��ــاض الجنــة ، ان نلقــاك مــن بعــد حنينــا 

بلهفة ، بحب ، وبرحمة من الرحيم .

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــا فــي تغيــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.
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ــ#تحديات  الع�لة

يجــدر بالذكــر ا�نــاء الع�لــة مشــاعرنا الفائضــة ، حنينــا ، 
وحتــى ج�وحنــا التــي لــم تلتئــم بعــد ، أرفــق لــك باألســفل 
مشــاعر حديثــة الوقــع . جد�ــرًة بالطــ�ح وإن لــم تكــن 

�تحدث عن الع�لة بعينها .
مــر اآلن علــى رحيلــك شــهر بأكملــه وبضعــة ايــام ، تمضــي 
ــك  ــيٍء ذل ــدأ كل ش ــا ، ب ــٍة لج�وحن ــر آبه ــل غي ــام بعج االي
كلما�ــي  ارتديــُت   ، ل��ارتــك  توجهــت  حينمــا   ، اليــوم 
ركبــُت   ، وهذيانــي  بمواســا�ي  تحزمــُت   ، المبتذلــه 
ابتســامتي الم��بــة علــى وجهــي و فــي ط��قــي إليــك ، 
ــا �تــداول  أعلــم حــق المعرفــة ان صحتــك فــي تدهــور انن
ــى  ــل إل ــا ، نص ــي تفاصيله ــل ف ــن األم ــث ع ــارك ونبح أخب
هــذا المستشــفى اللعيــن ، إن الجــد�ان ال�يضــاء هــذه 
ــون  ــا يتعامل ــن هن ــعر ان الممرضي ــان ، تش ــي بالغثي تص�بن
مــع المــوت كل لحظــه حتــى اصبــح هــذا الخــوف لد�هــم 
، تســ�ثقل  العابســه  رفيــق ينعكــس علــى وجوههــم  
ــي ا�اك  ــة ك ــى لهف ــت عل ــا ، لس ــا اقتربن ــي كلم خطوا�
ــق  ــي يضي ــعر ان نفس ــك ، اش ــا علي ــم أعتده ــال ل ــي ح ف
ــر ، شــعور م��ــب ، محــ�ن وربمــا قــد ال  كلمــا اقتربــت اكث
يفيــه الوصــف وانــا ا�اك مســتلقي ، رجــٌل قــد خــاض كل 
رجــٌل   ، العجــز  الدنيــا وكافــح مســتلقٍي بكامــل  هــذه 
ارتــدي قوتــي  شــامخ ا�قــل المــرض كاهليــه ، كنــت 
بــال  اواســي والدتــي ولكــن  ان  المتشــلعه ألســتطيع 

جــدوى قــد تســّرب حزنــي وخوفــي عبــر هــذه الشــقوق ، 
كنــت بكامــل اخالصــي ادعــو ، كنــا ننظــر إليــك وبكامــل 
األمــل والعجــز نرجــو إال ندبا�ــك كانــت �ترجــم معانــٍي 

اخرى غضضنا عنها البصر عمدًا .
اننــي اخــ�ج مــن عنــدك بــال شــعور فقــد اســتزفُت كل 
مشــاعري فــي الداخــل ، امشــي بــال وجهــه فقــد تركــت 
بوصلــة األمــل عنــدك ، اننــي بكامــل الـــ... ال أعلــم ، اعــذر 
ــذي  ــر ال ــري الصغي ــذر عم ــر ، اع ــي التع�ي ــي ف ــة حيلت قل
ــي حينمــا ربطــت  ــت اول قصصــه اليأســه ، اعذرن ــت ان كن
الدمــوع صوتــي وانــا اقــول لــك ( تقــوم بالســالمة يــا 

جدي ) ، اعذرني ان لم يكفك أملي ، دعائي ، محبتي.
تمــر �ومــان بأكملهــا ، تســتطيع ان تستشــعر الدعــوات 
فــي ارجــاء منا�لنــا ، �ومــان حتــى ا�ــت الســاعة التاســعة 
مســاًء ، كانــت تلــك الليلــة غ��بــة فقــد كان هنــاك ضيــٌف 
ــي  ــى ا�ان ــة حت ــي قليل ــاء ، ثوان ــي االرج ــوب ف ــر محب غي
خبــرك .. قــد رحلــت ، مــن دنيانــا هربــت ، فــّرت �وحــك مــن 
ــل كــم تركــت خلفــك  ــة ، تخي ــى الجن جســدك المنهــك إل
مــن محــب؟ لــم نخبــرك بخيــًال حتــى ترحــل وتحرمنــا منــك ! 
.. اننــي اخــ�ج إلــى فنــاء المنــ�ل فــي محــاوالٍت ح��نــة ان 
ــم  ــل ل ــي الداخ ــي ف ــي فوالدت ــي جيوب ــي ف ادس دمع
تعــرف بعــد ، امشــي فــي زقــاق من�لنــا الخلفيــة وانــا 
احــاول ان اجمــع دموعــي المتنا�ــره ، آه كــم كان صعبــًا ، 

متعبًا ، ثقيًال ، ح��نًا وغ��بًا خبرك .
دقائــق قليلــة حتــى عرفــت والدتــي خبــرك الك�يــر برســالة 
صغيــرة ، تســقط امــي علــى بســاط اليتــم ، بكامــل حزنهــا 
ــا  ــي خبأ�ه ــي الت ــا دموع ــرت حينه ــوع ، انفج ــذرف الدم ت
ــح  ــل يمس ــن مند� ــث ع ــض ابح ــه ارك ــا المجنون ــي كم ان
دمــع امــي وأي مند�ــٍل قــد يســُع تلــك الدمــوع ، تمســح 
ــن الدمــوع ،  وجنتاهــا ومــا حــدث إال ان غــ�ق المند�ــل �ي
ضــاع وتشــتت فــي وجنــُة امــي ، لــم يكــن كفيــًال ان 
ــًة  ــوع حارق ــت الدم ــد كان ــًال فق ــن كفي ــم يك ــا ، ل يضمه

ومؤذية .
تمــُر تلــك الليــل بحضــرة شــبح المــوت ، لــم اعلــم إن كنــت 
قــد نمــت او ال ، لــم اعلــم كيــف مــرت تلــك الليلــة إال انهــا 

مرت فحسب .
بليــغ  بحــ�ن  الشــمس  وتشــ�ق  الباكــر  الصبــاح  يأ�ــي 
نستشــفه فــي اشــعتها الســاقطه .. او هــذا مــا بــدا لــي ، 
�توجــه لمن�لــك الــذي يقبــع فــي الجهــة األخــرى مــن 
ال��ــاض اذكــر فــي ط��قــه كل لحظــات الفــ�ح عندمــا 
اعلــم اننــا �توجــه إليــك ، العطلــة االســبوعية فــي من�لــك 
كانــت بمثابــة فرحــة عارمــه ، كنــت امضــي ذلــك الط��ــق 
فــي صغــري وانــا ادعــو ان والــدي يقــود بنــا ا�جــاه 
لــم أكــن  اليــوم وألول مــره  اننــي  إال  العامــر  من�لــك 
متحمســه ، ألول مــرة امضــي ذلــك الط��ــق بحــ�ن ، �يــأس 

، بدعاء ان يكون األمر برمته كابوس استيقظ منه ..
ــن  ــ�ار م ــي ، أود الف ــل خطوا� ــك و ��ثاق ــى من�ل ــل إل أص
هنــا إال اننــي اجــد نفســي اخطــو اد�اج من�لــك ، ألول مــرة 
ــ�ل ،  ــاء المن ــر ارج ــي انظ ــ�ن ، انن ــة ح ــك بغاي ــل من�ل ادخ
فــي  الذك��ــات  ان  تخيــل   ! بالذك��ــات  موبــوٌء  برمتــه 
حضــرة غيابــك اصبحــت وبــاء! ، ادخــل علــى عتــب لمــوٍت 
ســرقك مــن دارك ، أجــد اول المتأذ�ــن مــن ف�اقــك ، اضــم 
خالتــي بــكل مــا فينــي ، إن عبــارة التع��ــة المبتذلــة تظهــر 
منــي بكامــل العجــز فــال�ال موضــوع رحيلــك صعبــًا بقــدر 
ــي  ــ�ج من ــي تخ ــات وه ــع الكلم ــع ، �تقط ــو موج ــا ه م
تأبــى ان تخــ�ج تخشــى ان   ، تأبــى ان تخــ�ج قاصدتــك 
تجرحهــا الدمــوع ، ا�ركهــا بعــد العنــاق وكأن قلبــي ســقط 
ا�نــاء تركــي ، ظــل هكــذا لثالثــِة أيــام ، ايــام عجــاف ، ثقــال 
إلــى  محملــًة بالدمــوع والذك��ــات ، ذك��ــاٌت تضمــك 
ــُد مــن عبقــك شــيئًا او مــن  ــاٌت لعلهــا تعي ــا ، ذك�� صدورن

حديثك نصًا او من ابتسامتك نو�ًا او تعيدك انت كلك.
بعــد ر�يــع الذك��ــات أعــود إلــى خ��ــف الدعــوات ، أضــم 
ذكــ�اك فــي قلبــي وفــي دعائــي ، اصلــي هلل مــن اجلــك 
ــدار النعيــم والخلــود ، ان تكــون  ، ان تكــون قــد ســبقتنا ل
فــي �وضــة مــن ��ــاض الجنــة ، ان نلقــاك مــن بعــد حنينــا 

بلهفة ، بحب ، وبرحمة من الرحيم .

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــا فــي تغيــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.
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ــ#تحديات  الع�لة

يجــدر بالذكــر ا�نــاء الع�لــة مشــاعرنا الفائضــة ، حنينــا ، 
وحتــى ج�وحنــا التــي لــم تلتئــم بعــد ، أرفــق لــك باألســفل 
مشــاعر حديثــة الوقــع . جد�ــرًة بالطــ�ح وإن لــم تكــن 

�تحدث عن الع�لة بعينها .
مــر اآلن علــى رحيلــك شــهر بأكملــه وبضعــة ايــام ، تمضــي 
ــك  ــيٍء ذل ــدأ كل ش ــا ، ب ــٍة لج�وحن ــر آبه ــل غي ــام بعج االي
كلما�ــي  ارتديــُت   ، ل��ارتــك  توجهــت  حينمــا   ، اليــوم 
ركبــُت   ، وهذيانــي  بمواســا�ي  تحزمــُت   ، المبتذلــه 
ابتســامتي الم��بــة علــى وجهــي و فــي ط��قــي إليــك ، 
ــا �تــداول  أعلــم حــق المعرفــة ان صحتــك فــي تدهــور انن
ــى  ــل إل ــا ، نص ــي تفاصيله ــل ف ــن األم ــث ع ــارك ونبح أخب
هــذا المستشــفى اللعيــن ، إن الجــد�ان ال�يضــاء هــذه 
ــون  ــا يتعامل ــن هن ــعر ان الممرضي ــان ، تش ــي بالغثي تص�بن
مــع المــوت كل لحظــه حتــى اصبــح هــذا الخــوف لد�هــم 
، تســ�ثقل  العابســه  رفيــق ينعكــس علــى وجوههــم  
ــي ا�اك  ــة ك ــى لهف ــت عل ــا ، لس ــا اقتربن ــي كلم خطوا�
ــق  ــي يضي ــعر ان نفس ــك ، اش ــا علي ــم أعتده ــال ل ــي ح ف
ــر ، شــعور م��ــب ، محــ�ن وربمــا قــد ال  كلمــا اقتربــت اكث
يفيــه الوصــف وانــا ا�اك مســتلقي ، رجــٌل قــد خــاض كل 
رجــٌل   ، العجــز  الدنيــا وكافــح مســتلقٍي بكامــل  هــذه 
ارتــدي قوتــي  شــامخ ا�قــل المــرض كاهليــه ، كنــت 
بــال  اواســي والدتــي ولكــن  ان  المتشــلعه ألســتطيع 

جــدوى قــد تســّرب حزنــي وخوفــي عبــر هــذه الشــقوق ، 
كنــت بكامــل اخالصــي ادعــو ، كنــا ننظــر إليــك وبكامــل 
األمــل والعجــز نرجــو إال ندبا�ــك كانــت �ترجــم معانــٍي 

اخرى غضضنا عنها البصر عمدًا .
اننــي اخــ�ج مــن عنــدك بــال شــعور فقــد اســتزفُت كل 
مشــاعري فــي الداخــل ، امشــي بــال وجهــه فقــد تركــت 
بوصلــة األمــل عنــدك ، اننــي بكامــل الـــ... ال أعلــم ، اعــذر 
ــذي  ــر ال ــري الصغي ــذر عم ــر ، اع ــي التع�ي ــي ف ــة حيلت قل
ــي حينمــا ربطــت  ــت اول قصصــه اليأســه ، اعذرن ــت ان كن
الدمــوع صوتــي وانــا اقــول لــك ( تقــوم بالســالمة يــا 

جدي ) ، اعذرني ان لم يكفك أملي ، دعائي ، محبتي.
تمــر �ومــان بأكملهــا ، تســتطيع ان تستشــعر الدعــوات 
فــي ارجــاء منا�لنــا ، �ومــان حتــى ا�ــت الســاعة التاســعة 
مســاًء ، كانــت تلــك الليلــة غ��بــة فقــد كان هنــاك ضيــٌف 
ــي  ــى ا�ان ــة حت ــي قليل ــاء ، ثوان ــي االرج ــوب ف ــر محب غي
خبــرك .. قــد رحلــت ، مــن دنيانــا هربــت ، فــّرت �وحــك مــن 
ــل كــم تركــت خلفــك  ــة ، تخي ــى الجن جســدك المنهــك إل
مــن محــب؟ لــم نخبــرك بخيــًال حتــى ترحــل وتحرمنــا منــك ! 
.. اننــي اخــ�ج إلــى فنــاء المنــ�ل فــي محــاوالٍت ح��نــة ان 
ــم  ــل ل ــي الداخ ــي ف ــي فوالدت ــي جيوب ــي ف ادس دمع
تعــرف بعــد ، امشــي فــي زقــاق من�لنــا الخلفيــة وانــا 
احــاول ان اجمــع دموعــي المتنا�ــره ، آه كــم كان صعبــًا ، 

متعبًا ، ثقيًال ، ح��نًا وغ��بًا خبرك .
دقائــق قليلــة حتــى عرفــت والدتــي خبــرك الك�يــر برســالة 
صغيــرة ، تســقط امــي علــى بســاط اليتــم ، بكامــل حزنهــا 
ــا  ــي خبأ�ه ــي الت ــا دموع ــرت حينه ــوع ، انفج ــذرف الدم ت
ــح  ــل يمس ــن مند� ــث ع ــض ابح ــه ارك ــا المجنون ــي كم ان
دمــع امــي وأي مند�ــٍل قــد يســُع تلــك الدمــوع ، تمســح 
ــن الدمــوع ،  وجنتاهــا ومــا حــدث إال ان غــ�ق المند�ــل �ي
ضــاع وتشــتت فــي وجنــُة امــي ، لــم يكــن كفيــًال ان 
ــًة  ــوع حارق ــت الدم ــد كان ــًال فق ــن كفي ــم يك ــا ، ل يضمه

ومؤذية .
تمــُر تلــك الليــل بحضــرة شــبح المــوت ، لــم اعلــم إن كنــت 
قــد نمــت او ال ، لــم اعلــم كيــف مــرت تلــك الليلــة إال انهــا 

مرت فحسب .
بليــغ  بحــ�ن  الشــمس  وتشــ�ق  الباكــر  الصبــاح  يأ�ــي 
نستشــفه فــي اشــعتها الســاقطه .. او هــذا مــا بــدا لــي ، 
�توجــه لمن�لــك الــذي يقبــع فــي الجهــة األخــرى مــن 
ال��ــاض اذكــر فــي ط��قــه كل لحظــات الفــ�ح عندمــا 
اعلــم اننــا �توجــه إليــك ، العطلــة االســبوعية فــي من�لــك 
كانــت بمثابــة فرحــة عارمــه ، كنــت امضــي ذلــك الط��ــق 
فــي صغــري وانــا ادعــو ان والــدي يقــود بنــا ا�جــاه 
لــم أكــن  اليــوم وألول مــره  اننــي  إال  العامــر  من�لــك 
متحمســه ، ألول مــرة امضــي ذلــك الط��ــق بحــ�ن ، �يــأس 

، بدعاء ان يكون األمر برمته كابوس استيقظ منه ..
ــن  ــ�ار م ــي ، أود الف ــل خطوا� ــك و ��ثاق ــى من�ل ــل إل أص
هنــا إال اننــي اجــد نفســي اخطــو اد�اج من�لــك ، ألول مــرة 
ــ�ل ،  ــاء المن ــر ارج ــي انظ ــ�ن ، انن ــة ح ــك بغاي ــل من�ل ادخ
فــي  الذك��ــات  ان  تخيــل   ! بالذك��ــات  موبــوٌء  برمتــه 
حضــرة غيابــك اصبحــت وبــاء! ، ادخــل علــى عتــب لمــوٍت 
ســرقك مــن دارك ، أجــد اول المتأذ�ــن مــن ف�اقــك ، اضــم 
خالتــي بــكل مــا فينــي ، إن عبــارة التع��ــة المبتذلــة تظهــر 
منــي بكامــل العجــز فــال�ال موضــوع رحيلــك صعبــًا بقــدر 
ــي  ــ�ج من ــي تخ ــات وه ــع الكلم ــع ، �تقط ــو موج ــا ه م
تأبــى ان تخــ�ج تخشــى ان   ، تأبــى ان تخــ�ج قاصدتــك 
تجرحهــا الدمــوع ، ا�ركهــا بعــد العنــاق وكأن قلبــي ســقط 
ا�نــاء تركــي ، ظــل هكــذا لثالثــِة أيــام ، ايــام عجــاف ، ثقــال 
إلــى  محملــًة بالدمــوع والذك��ــات ، ذك��ــاٌت تضمــك 
ــُد مــن عبقــك شــيئًا او مــن  ــاٌت لعلهــا تعي ــا ، ذك�� صدورن

حديثك نصًا او من ابتسامتك نو�ًا او تعيدك انت كلك.
بعــد ر�يــع الذك��ــات أعــود إلــى خ��ــف الدعــوات ، أضــم 
ذكــ�اك فــي قلبــي وفــي دعائــي ، اصلــي هلل مــن اجلــك 
ــدار النعيــم والخلــود ، ان تكــون  ، ان تكــون قــد ســبقتنا ل
فــي �وضــة مــن ��ــاض الجنــة ، ان نلقــاك مــن بعــد حنينــا 

بلهفة ، بحب ، وبرحمة من الرحيم .

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  ــا فــي تغي دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.
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ــ#تحديات  الع�لة

يجــدر بالذكــر ا�نــاء الع�لــة مشــاعرنا الفائضــة ، حنينــا ، 
وحتــى ج�وحنــا التــي لــم تلتئــم بعــد ، أرفــق لــك باألســفل 
مشــاعر حديثــة الوقــع . جد�ــرًة بالطــ�ح وإن لــم تكــن 

�تحدث عن الع�لة بعينها .
مــر اآلن علــى رحيلــك شــهر بأكملــه وبضعــة ايــام ، تمضــي 
ــك  ــيٍء ذل ــدأ كل ش ــا ، ب ــٍة لج�وحن ــر آبه ــل غي ــام بعج االي
كلما�ــي  ارتديــُت   ، ل��ارتــك  توجهــت  حينمــا   ، اليــوم 
ركبــُت   ، وهذيانــي  بمواســا�ي  تحزمــُت   ، المبتذلــه 
ابتســامتي الم��بــة علــى وجهــي و فــي ط��قــي إليــك ، 
ــا �تــداول  أعلــم حــق المعرفــة ان صحتــك فــي تدهــور انن
ــى  ــل إل ــا ، نص ــي تفاصيله ــل ف ــن األم ــث ع ــارك ونبح أخب
هــذا المستشــفى اللعيــن ، إن الجــد�ان ال�يضــاء هــذه 
ــون  ــا يتعامل ــن هن ــعر ان الممرضي ــان ، تش ــي بالغثي تص�بن
مــع المــوت كل لحظــه حتــى اصبــح هــذا الخــوف لد�هــم 
، تســ�ثقل  العابســه  رفيــق ينعكــس علــى وجوههــم  
ــي ا�اك  ــة ك ــى لهف ــت عل ــا ، لس ــا اقتربن ــي كلم خطوا�
ــق  ــي يضي ــعر ان نفس ــك ، اش ــا علي ــم أعتده ــال ل ــي ح ف
ــر ، شــعور م��ــب ، محــ�ن وربمــا قــد ال  كلمــا اقتربــت اكث
يفيــه الوصــف وانــا ا�اك مســتلقي ، رجــٌل قــد خــاض كل 
رجــٌل   ، العجــز  الدنيــا وكافــح مســتلقٍي بكامــل  هــذه 
ارتــدي قوتــي  شــامخ ا�قــل المــرض كاهليــه ، كنــت 
بــال  اواســي والدتــي ولكــن  ان  المتشــلعه ألســتطيع 

جــدوى قــد تســّرب حزنــي وخوفــي عبــر هــذه الشــقوق ، 
كنــت بكامــل اخالصــي ادعــو ، كنــا ننظــر إليــك وبكامــل 
األمــل والعجــز نرجــو إال ندبا�ــك كانــت �ترجــم معانــٍي 

اخرى غضضنا عنها البصر عمدًا .
اننــي اخــ�ج مــن عنــدك بــال شــعور فقــد اســتزفُت كل 
مشــاعري فــي الداخــل ، امشــي بــال وجهــه فقــد تركــت 
بوصلــة األمــل عنــدك ، اننــي بكامــل الـــ... ال أعلــم ، اعــذر 
ــذي  ــر ال ــري الصغي ــذر عم ــر ، اع ــي التع�ي ــي ف ــة حيلت قل
ــي حينمــا ربطــت  ــت اول قصصــه اليأســه ، اعذرن ــت ان كن
الدمــوع صوتــي وانــا اقــول لــك ( تقــوم بالســالمة يــا 

جدي ) ، اعذرني ان لم يكفك أملي ، دعائي ، محبتي.
تمــر �ومــان بأكملهــا ، تســتطيع ان تستشــعر الدعــوات 
فــي ارجــاء منا�لنــا ، �ومــان حتــى ا�ــت الســاعة التاســعة 
مســاًء ، كانــت تلــك الليلــة غ��بــة فقــد كان هنــاك ضيــٌف 
ــي  ــى ا�ان ــة حت ــي قليل ــاء ، ثوان ــي االرج ــوب ف ــر محب غي
خبــرك .. قــد رحلــت ، مــن دنيانــا هربــت ، فــّرت �وحــك مــن 
ــل كــم تركــت خلفــك  ــة ، تخي ــى الجن جســدك المنهــك إل
مــن محــب؟ لــم نخبــرك بخيــًال حتــى ترحــل وتحرمنــا منــك ! 
.. اننــي اخــ�ج إلــى فنــاء المنــ�ل فــي محــاوالٍت ح��نــة ان 
ــم  ــل ل ــي الداخ ــي ف ــي فوالدت ــي جيوب ــي ف ادس دمع
تعــرف بعــد ، امشــي فــي زقــاق من�لنــا الخلفيــة وانــا 
احــاول ان اجمــع دموعــي المتنا�ــره ، آه كــم كان صعبــًا ، 

متعبًا ، ثقيًال ، ح��نًا وغ��بًا خبرك .
دقائــق قليلــة حتــى عرفــت والدتــي خبــرك الك�يــر برســالة 
صغيــرة ، تســقط امــي علــى بســاط اليتــم ، بكامــل حزنهــا 
ــا  ــي خبأ�ه ــي الت ــا دموع ــرت حينه ــوع ، انفج ــذرف الدم ت
ــح  ــل يمس ــن مند� ــث ع ــض ابح ــه ارك ــا المجنون ــي كم ان
دمــع امــي وأي مند�ــٍل قــد يســُع تلــك الدمــوع ، تمســح 
ــن الدمــوع ،  وجنتاهــا ومــا حــدث إال ان غــ�ق المند�ــل �ي
ضــاع وتشــتت فــي وجنــُة امــي ، لــم يكــن كفيــًال ان 
ــًة  ــوع حارق ــت الدم ــد كان ــًال فق ــن كفي ــم يك ــا ، ل يضمه

ومؤذية .
تمــُر تلــك الليــل بحضــرة شــبح المــوت ، لــم اعلــم إن كنــت 
قــد نمــت او ال ، لــم اعلــم كيــف مــرت تلــك الليلــة إال انهــا 

مرت فحسب .
بليــغ  بحــ�ن  الشــمس  وتشــ�ق  الباكــر  الصبــاح  يأ�ــي 
نستشــفه فــي اشــعتها الســاقطه .. او هــذا مــا بــدا لــي ، 
�توجــه لمن�لــك الــذي يقبــع فــي الجهــة األخــرى مــن 
ال��ــاض اذكــر فــي ط��قــه كل لحظــات الفــ�ح عندمــا 
اعلــم اننــا �توجــه إليــك ، العطلــة االســبوعية فــي من�لــك 
كانــت بمثابــة فرحــة عارمــه ، كنــت امضــي ذلــك الط��ــق 
فــي صغــري وانــا ادعــو ان والــدي يقــود بنــا ا�جــاه 
لــم أكــن  اليــوم وألول مــره  اننــي  إال  العامــر  من�لــك 
متحمســه ، ألول مــرة امضــي ذلــك الط��ــق بحــ�ن ، �يــأس 

، بدعاء ان يكون األمر برمته كابوس استيقظ منه ..
ــن  ــ�ار م ــي ، أود الف ــل خطوا� ــك و ��ثاق ــى من�ل ــل إل أص
هنــا إال اننــي اجــد نفســي اخطــو اد�اج من�لــك ، ألول مــرة 
ــ�ل ،  ــاء المن ــر ارج ــي انظ ــ�ن ، انن ــة ح ــك بغاي ــل من�ل ادخ
فــي  الذك��ــات  ان  تخيــل   ! بالذك��ــات  موبــوٌء  برمتــه 
حضــرة غيابــك اصبحــت وبــاء! ، ادخــل علــى عتــب لمــوٍت 
ســرقك مــن دارك ، أجــد اول المتأذ�ــن مــن ف�اقــك ، اضــم 
خالتــي بــكل مــا فينــي ، إن عبــارة التع��ــة المبتذلــة تظهــر 
منــي بكامــل العجــز فــال�ال موضــوع رحيلــك صعبــًا بقــدر 
ــي  ــ�ج من ــي تخ ــات وه ــع الكلم ــع ، �تقط ــو موج ــا ه م
تأبــى ان تخــ�ج تخشــى ان   ، تأبــى ان تخــ�ج قاصدتــك 
تجرحهــا الدمــوع ، ا�ركهــا بعــد العنــاق وكأن قلبــي ســقط 
ا�نــاء تركــي ، ظــل هكــذا لثالثــِة أيــام ، ايــام عجــاف ، ثقــال 
إلــى  محملــًة بالدمــوع والذك��ــات ، ذك��ــاٌت تضمــك 
ــُد مــن عبقــك شــيئًا او مــن  ــاٌت لعلهــا تعي ــا ، ذك�� صدورن

حديثك نصًا او من ابتسامتك نو�ًا او تعيدك انت كلك.
بعــد ر�يــع الذك��ــات أعــود إلــى خ��ــف الدعــوات ، أضــم 
ذكــ�اك فــي قلبــي وفــي دعائــي ، اصلــي هلل مــن اجلــك 
ــدار النعيــم والخلــود ، ان تكــون  ، ان تكــون قــد ســبقتنا ل
فــي �وضــة مــن ��ــاض الجنــة ، ان نلقــاك مــن بعــد حنينــا 

بلهفة ، بحب ، وبرحمة من الرحيم .

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  ــا فــي تغي دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.
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غف�ان شحات

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  ــا فــي تغي دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.

"في ط��ق البحث عن السعادة"
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ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  ــا فــي تغي دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.
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ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــا فــي تغيــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.
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ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــا فــي تغيــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.

ف�ح الحربي

سأ�حدث عن تجربتي مع الع�لة 
 رمضان ١٤٤٠هـ-٢٠١٩م.

 قبــل ســنة مــن اآلن كنــت أعانــي مــن لخبطــة فــي 
األفــكار و المشــاعر لدرجــة أننــي كنــت أشــفق علــى 
ــي فــي  ــة اضطــ�اب فعــًال، تجدن ــت فــي حال نفســي كن
كثيــرة  أخــرى  أحيــان  فــي  و  الــكالم  كثيــرة  أحيــان 
بالضبــط ســبب اضط�ابــي ولكننــي  الصمــت، ال أعلــم 

كنت أدرك تمامًا أنني بحاجة للع�لة.
 كنــت أ�تظــر رمضــان بفــا�غ الصبــر ألننــي أعلــم تمامــًا أنــه 
ســيعينني علــى جهــاد النفــس، لدرجــة أ�تــي أصبــت بحالــة 
مــن الهلــع " ضيــق �نفــس و رجفــة" قبــل رمضــان �يوميــن 
ســببها  كثــرة األفــكار و تعــب اال�تظــار و ضغــط نفســي 

ك�ير لفك شفرة ما كنت أعاني به من اضط�اب.
 جــاء شــهر رمضــان.. أول �ــوم ال �وجــد شــعور! و ال توجــد 
همــة، لــم أكــن أعلــم مــن أ�ــن أبــدأ و مــا هــي خطتــي، 
ــد  ــة، كان الب ــى الكتاب ــأ إل ــي ألج ــعور جعلن ــن الالش ولك
مــن تلــك النفايــات الداخليــة أن تخــ�ج بــأي ط��قــة و مــن 

هنا بدأت الرحلة... 
 فاستعدوا لالنطالق.

ــات إلــى أن  ــة �ومي ــة كتاب ــة و كانــت بمثاب ــدأُت بالكتاب  ب

ــدة  ــت لم ــل كتب ــط و التحلي ــك و الرب ــي الف ــت ف انغمس
ســاعة ونصــف بــدون أي شــعور بالوقــت لــم أ�وقــف إال 

عند دخول أختي: ف�ح شتسو�ن! أنا: أفضفض للو�ق.
 فضفضــت و فضفضــت.. ظننــت وقتهــا أننــي وجــدت 
الط��ــق و لكننــي دخلــت فــي صدامــات كثيــرة أفــكار و 
ترســبات مــن الالوعــي  تحتــاج لفلتره..مــن أنــا؟ و مــن 
هــي  كيــف  شــغفي؟  هــو  مــا  أ��ــد؟  أكون؟مــاذا 
طباعــي؟ ومــن أ�ــن اكتســبتها ؟ هــل هــي مكتســبة أم 
و�ا�يــة؟  مــاذا عــن الغضــب و اإلنفعــال؟ هــل أنــا صبــورة 
أم ســ��عة الجــ�ع؟ هــل أنــا مغامــرة أم مكتشــفة؟ هــل أنــا 
مســتمعه أم منصتــه؟ مــاذا عــن تســمية األشــياء بغيــر 

مسميا�ها؟ كيف هي نيتي؟ ماذا عن قلبي؟
 تشــتت، بعثــرة، معانــاة، ألــم و الكثيــر مــن التســاؤالت، 
عــن  البحــث  وجــاري  بعضهــا  عــن  اإلجابــه  اســتطعت 

البعض اآلخر.
ال�وحانــي  للجانــب  بحاجــة  الرحلــة كنــت   خــالل هــذه 
أشــعر  أكــن  لــم  القــ�آن ولكننــي  أقــ�أ  بشــدة، كنــت 
بال�احــة.. كنــت أقــ�أه و كأن أحــد يالحقنــي! كأن أحــد 

�ركض خلفي! 
 أســمع صــوت مــن الداخــل يقــول لــي !STOP فــ���ح 

!STOOOP
 ِلما كل هذه السرعة؟ لما العجلة!

 دخلت في حالة من الالمباالة و األسى
 توقفــت حينهــا عــن القــ�اءة لمــدة �وميــن! كنــت متشــ�ته 

تمامًا! أ�عبني ذلك الشعور! 
 أيقظني بعدها صوت الضمير.. 

ــى؟  ــذا األس ــاذا كل ه ــ�اءة؟ لم ــن الق ــي ع ــاذا توقفت  لم
وأ�تي تقرئين الق�آن!

أيقنــت حينهــا أن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة مرتبطــة 
تمامــًا بالســؤال األساســي.. مــا الهــدف مــن الع�لــة؟ 
�تيجــة  الحقيقــة  أوليســت  للحقيقــة؟  ســأصل  كيــف 

للتساؤالت؟ 
و  لل�احــة  ســأصل  كيــف  التأمــل؟  و  التدبــر  عــن   مــاذا 

السكينة مع الق�آن؟
ــر  ــعر دون تدب ــ�أه كالش ــت أق ــي كن ــت! أنن ــة كان  الحقيق
ــم  ــ�آن ل ــات، الق ــدد الختم ــنات و ع ــع الحس ــًا بتجمي طمع
ــي  ــه ل ــر و التفكــر و التأمــل هــذا مــا قال ــر التدب يكــن لغي

الصوت الداخلي .
 فــاز هــذه المــره الصــوت الداخلــي و بــدأت رحلــة التدبــر و 

وقع اإلختيار على سورة األن�ياء.
 وجــدت ال�احــة و الســكينة �يــن قصــص األن�يــاء كل نبــي 
و كيــف واجــه قومــه و مــا هــو دعــاؤه، أ�ــن أجــد نفســي 
ــى  ــي هــي األقــرب إل ــك القصــص!، قصــة أي نب ــن تل �ي

قلبي! 

 شعور جميل و لذة عظيمة.
و اســتمرت التســاؤالت بالتدفــق ولكــن هــذه المــرة كنــت 
ــر  ــ�رف !! تدب ــكينة، أعت ــوا�ن و س ــر ت ــًا و أكث ــل اضط�اب أق
القــ�آن أعاننــي كثيــ�ًا فــي لــم شــتا�ي و �نظيــم أفــكاري 

و تطهير قلبي.

 الدعاء! الدعاء أيضًا أعانني كثي�ًا في هذه الع�لة..
ــت  ــة كن ــا بأمــس الحاجــة للهداي ــت أدعــي دائمــًا و أن  كن
أدعــي و قلبــي ينبــض باليقيــن، كنــت أدعــي  لدرجــة أننــي 
كنــت أضغــط علــى أســناني بقــوة و أغمــض عينــاي 
بشــدة و أســمع ذلــك الصــوت فــي أذنــي صــوت الضعــف 

و الحاجه الُملحه...
 "ربي اصلح لي شأني كله"

 "ربي اش�ح لي صدري"
 " اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي" 

 كل ما أحتاجه السالم الداخلي و البصيرة.

 تجربــة الع�لــة مــع النفــس لــم تكــن األولــى بالنســبة لــي 
ولكــن أعتقــد أن هــذه المــرة  كانــت مختلفــة، ذلــك أننــي 
التســاؤوالت  مــن  الكثيــر  علــى  أجيــب  أن  اســتطعت 
اســتطعت أن أخــ�ج مــن رمضــان و أنــا أكثــر ســالمًا و 

تصالحًا و أكثر خفه.

"الكويت ، محافظة مبارك الك�ير"

السؤال اآلن! لماذا أكتب تجربتي هنا! 
بــه مــن معانــاة هــو مــا   المعانــاة! مــا كنــت أشــعر 
دفعنــي للكتابــة.. أنــا ال أكتــب تف��غــًا لمــا حــدث! أنــا 

أكتب ألدفعك كي تخوض لتجربة مما�لة..
 الخلــوة مــع النفــس، ايقــاظ تســاؤالت العقــل المترســبة 

في الالوعي كلها س�يل لمعرفة ذا�ك الحقيقية.

 أن تكون مشوشًا يعني أنك ما �لت حر..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  ــا فــي تغي دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.

سأ�حدث عن تجربتي مع الع�لة 
 رمضان ١٤٤٠هـ-٢٠١٩م.

 قبــل ســنة مــن اآلن كنــت أعانــي مــن لخبطــة فــي 
األفــكار و المشــاعر لدرجــة أننــي كنــت أشــفق علــى 
ــي فــي  ــة اضطــ�اب فعــًال، تجدن ــت فــي حال نفســي كن
كثيــرة  أخــرى  أحيــان  فــي  و  الــكالم  كثيــرة  أحيــان 
بالضبــط ســبب اضط�ابــي ولكننــي  الصمــت، ال أعلــم 

كنت أدرك تمامًا أنني بحاجة للع�لة.
 كنــت أ�تظــر رمضــان بفــا�غ الصبــر ألننــي أعلــم تمامــًا أنــه 
ســيعينني علــى جهــاد النفــس، لدرجــة أ�تــي أصبــت بحالــة 
مــن الهلــع " ضيــق �نفــس و رجفــة" قبــل رمضــان �يوميــن 
ســببها  كثــرة األفــكار و تعــب اال�تظــار و ضغــط نفســي 

ك�ير لفك شفرة ما كنت أعاني به من اضط�اب.
 جــاء شــهر رمضــان.. أول �ــوم ال �وجــد شــعور! و ال توجــد 
همــة، لــم أكــن أعلــم مــن أ�ــن أبــدأ و مــا هــي خطتــي، 
ــد  ــة، كان الب ــى الكتاب ــأ إل ــي ألج ــعور جعلن ــن الالش ولك
مــن تلــك النفايــات الداخليــة أن تخــ�ج بــأي ط��قــة و مــن 

هنا بدأت الرحلة... 
 فاستعدوا لالنطالق.

ــات إلــى أن  ــة �ومي ــة كتاب ــة و كانــت بمثاب ــدأُت بالكتاب  ب

ــدة  ــت لم ــل كتب ــط و التحلي ــك و الرب ــي الف ــت ف انغمس
ســاعة ونصــف بــدون أي شــعور بالوقــت لــم أ�وقــف إال 

عند دخول أختي: ف�ح شتسو�ن! أنا: أفضفض للو�ق.
 فضفضــت و فضفضــت.. ظننــت وقتهــا أننــي وجــدت 
الط��ــق و لكننــي دخلــت فــي صدامــات كثيــرة أفــكار و 
ترســبات مــن الالوعــي  تحتــاج لفلتره..مــن أنــا؟ و مــن 
هــي  كيــف  شــغفي؟  هــو  مــا  أ��ــد؟  أكون؟مــاذا 
طباعــي؟ ومــن أ�ــن اكتســبتها ؟ هــل هــي مكتســبة أم 
و�ا�يــة؟  مــاذا عــن الغضــب و اإلنفعــال؟ هــل أنــا صبــورة 
أم ســ��عة الجــ�ع؟ هــل أنــا مغامــرة أم مكتشــفة؟ هــل أنــا 
مســتمعه أم منصتــه؟ مــاذا عــن تســمية األشــياء بغيــر 

مسميا�ها؟ كيف هي نيتي؟ ماذا عن قلبي؟
 تشــتت، بعثــرة، معانــاة، ألــم و الكثيــر مــن التســاؤالت، 
عــن  البحــث  وجــاري  بعضهــا  عــن  اإلجابــه  اســتطعت 

البعض اآلخر.
ال�وحانــي  للجانــب  بحاجــة  الرحلــة كنــت   خــالل هــذه 
أشــعر  أكــن  لــم  القــ�آن ولكننــي  أقــ�أ  بشــدة، كنــت 
بال�احــة.. كنــت أقــ�أه و كأن أحــد يالحقنــي! كأن أحــد 

�ركض خلفي! 
 أســمع صــوت مــن الداخــل يقــول لــي !STOP فــ���ح 

!STOOOP
 ِلما كل هذه السرعة؟ لما العجلة!

 دخلت في حالة من الالمباالة و األسى
 توقفــت حينهــا عــن القــ�اءة لمــدة �وميــن! كنــت متشــ�ته 

تمامًا! أ�عبني ذلك الشعور! 
 أيقظني بعدها صوت الضمير.. 

ــى؟  ــذا األس ــاذا كل ه ــ�اءة؟ لم ــن الق ــي ع ــاذا توقفت  لم
وأ�تي تقرئين الق�آن!

أيقنــت حينهــا أن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة مرتبطــة 
تمامــًا بالســؤال األساســي.. مــا الهــدف مــن الع�لــة؟ 
�تيجــة  الحقيقــة  أوليســت  للحقيقــة؟  ســأصل  كيــف 

للتساؤالت؟ 
و  لل�احــة  ســأصل  كيــف  التأمــل؟  و  التدبــر  عــن   مــاذا 

السكينة مع الق�آن؟
ــر  ــعر دون تدب ــ�أه كالش ــت أق ــي كن ــت! أنن ــة كان  الحقيق
ــم  ــ�آن ل ــات، الق ــدد الختم ــنات و ع ــع الحس ــًا بتجمي طمع
ــي  ــه ل ــر و التفكــر و التأمــل هــذا مــا قال ــر التدب يكــن لغي

الصوت الداخلي .
 فــاز هــذه المــره الصــوت الداخلــي و بــدأت رحلــة التدبــر و 

وقع اإلختيار على سورة األن�ياء.
 وجــدت ال�احــة و الســكينة �يــن قصــص األن�يــاء كل نبــي 
و كيــف واجــه قومــه و مــا هــو دعــاؤه، أ�ــن أجــد نفســي 
ــى  ــي هــي األقــرب إل ــك القصــص!، قصــة أي نب ــن تل �ي

قلبي! 

 شعور جميل و لذة عظيمة.
و اســتمرت التســاؤالت بالتدفــق ولكــن هــذه المــرة كنــت 
ــر  ــ�رف !! تدب ــكينة، أعت ــوا�ن و س ــر ت ــًا و أكث ــل اضط�اب أق
القــ�آن أعاننــي كثيــ�ًا فــي لــم شــتا�ي و �نظيــم أفــكاري 

و تطهير قلبي.

 الدعاء! الدعاء أيضًا أعانني كثي�ًا في هذه الع�لة..
ــت  ــة كن ــا بأمــس الحاجــة للهداي ــت أدعــي دائمــًا و أن  كن
أدعــي و قلبــي ينبــض باليقيــن، كنــت أدعــي  لدرجــة أننــي 
كنــت أضغــط علــى أســناني بقــوة و أغمــض عينــاي 
بشــدة و أســمع ذلــك الصــوت فــي أذنــي صــوت الضعــف 

و الحاجه الُملحه...
 "ربي اصلح لي شأني كله"

 "ربي اش�ح لي صدري"
 " اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي" 

 كل ما أحتاجه السالم الداخلي و البصيرة.

 تجربــة الع�لــة مــع النفــس لــم تكــن األولــى بالنســبة لــي 
ولكــن أعتقــد أن هــذه المــرة  كانــت مختلفــة، ذلــك أننــي 
التســاؤوالت  مــن  الكثيــر  علــى  أجيــب  أن  اســتطعت 
اســتطعت أن أخــ�ج مــن رمضــان و أنــا أكثــر ســالمًا و 

تصالحًا و أكثر خفه.

السؤال اآلن! لماذا أكتب تجربتي هنا! 
بــه مــن معانــاة هــو مــا   المعانــاة! مــا كنــت أشــعر 
دفعنــي للكتابــة.. أنــا ال أكتــب تف��غــًا لمــا حــدث! أنــا 

أكتب ألدفعك كي تخوض لتجربة مما�لة..
 الخلــوة مــع النفــس، ايقــاظ تســاؤالت العقــل المترســبة 

في الالوعي كلها س�يل لمعرفة ذا�ك الحقيقية.

 أن تكون مشوشًا يعني أنك ما �لت حر..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  ــا فــي تغي دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.

سأ�حدث عن تجربتي مع الع�لة 
 رمضان ١٤٤٠هـ-٢٠١٩م.

 قبــل ســنة مــن اآلن كنــت أعانــي مــن لخبطــة فــي 
األفــكار و المشــاعر لدرجــة أننــي كنــت أشــفق علــى 
ــي فــي  ــة اضطــ�اب فعــًال، تجدن ــت فــي حال نفســي كن
كثيــرة  أخــرى  أحيــان  فــي  و  الــكالم  كثيــرة  أحيــان 
بالضبــط ســبب اضط�ابــي ولكننــي  الصمــت، ال أعلــم 

كنت أدرك تمامًا أنني بحاجة للع�لة.
 كنــت أ�تظــر رمضــان بفــا�غ الصبــر ألننــي أعلــم تمامــًا أنــه 
ســيعينني علــى جهــاد النفــس، لدرجــة أ�تــي أصبــت بحالــة 
مــن الهلــع " ضيــق �نفــس و رجفــة" قبــل رمضــان �يوميــن 
ســببها  كثــرة األفــكار و تعــب اال�تظــار و ضغــط نفســي 

ك�ير لفك شفرة ما كنت أعاني به من اضط�اب.
 جــاء شــهر رمضــان.. أول �ــوم ال �وجــد شــعور! و ال توجــد 
همــة، لــم أكــن أعلــم مــن أ�ــن أبــدأ و مــا هــي خطتــي، 
ــد  ــة، كان الب ــى الكتاب ــأ إل ــي ألج ــعور جعلن ــن الالش ولك
مــن تلــك النفايــات الداخليــة أن تخــ�ج بــأي ط��قــة و مــن 

هنا بدأت الرحلة... 
 فاستعدوا لالنطالق.

ــات إلــى أن  ــة �ومي ــة كتاب ــة و كانــت بمثاب ــدأُت بالكتاب  ب

ــدة  ــت لم ــل كتب ــط و التحلي ــك و الرب ــي الف ــت ف انغمس
ســاعة ونصــف بــدون أي شــعور بالوقــت لــم أ�وقــف إال 

عند دخول أختي: ف�ح شتسو�ن! أنا: أفضفض للو�ق.
 فضفضــت و فضفضــت.. ظننــت وقتهــا أننــي وجــدت 
الط��ــق و لكننــي دخلــت فــي صدامــات كثيــرة أفــكار و 
ترســبات مــن الالوعــي  تحتــاج لفلتره..مــن أنــا؟ و مــن 
هــي  كيــف  شــغفي؟  هــو  مــا  أ��ــد؟  أكون؟مــاذا 
طباعــي؟ ومــن أ�ــن اكتســبتها ؟ هــل هــي مكتســبة أم 
و�ا�يــة؟  مــاذا عــن الغضــب و اإلنفعــال؟ هــل أنــا صبــورة 
أم ســ��عة الجــ�ع؟ هــل أنــا مغامــرة أم مكتشــفة؟ هــل أنــا 
مســتمعه أم منصتــه؟ مــاذا عــن تســمية األشــياء بغيــر 

مسميا�ها؟ كيف هي نيتي؟ ماذا عن قلبي؟
 تشــتت، بعثــرة، معانــاة، ألــم و الكثيــر مــن التســاؤالت، 
عــن  البحــث  وجــاري  بعضهــا  عــن  اإلجابــه  اســتطعت 

البعض اآلخر.
ال�وحانــي  للجانــب  بحاجــة  الرحلــة كنــت   خــالل هــذه 
أشــعر  أكــن  لــم  القــ�آن ولكننــي  أقــ�أ  بشــدة، كنــت 
بال�احــة.. كنــت أقــ�أه و كأن أحــد يالحقنــي! كأن أحــد 

�ركض خلفي! 
 أســمع صــوت مــن الداخــل يقــول لــي !STOP فــ���ح 

!STOOOP
 ِلما كل هذه السرعة؟ لما العجلة!

 دخلت في حالة من الالمباالة و األسى
 توقفــت حينهــا عــن القــ�اءة لمــدة �وميــن! كنــت متشــ�ته 

تمامًا! أ�عبني ذلك الشعور! 
 أيقظني بعدها صوت الضمير.. 

ــى؟  ــذا األس ــاذا كل ه ــ�اءة؟ لم ــن الق ــي ع ــاذا توقفت  لم
وأ�تي تقرئين الق�آن!

أيقنــت حينهــا أن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة مرتبطــة 
تمامــًا بالســؤال األساســي.. مــا الهــدف مــن الع�لــة؟ 
�تيجــة  الحقيقــة  أوليســت  للحقيقــة؟  ســأصل  كيــف 

للتساؤالت؟ 
و  لل�احــة  ســأصل  كيــف  التأمــل؟  و  التدبــر  عــن   مــاذا 

السكينة مع الق�آن؟
ــر  ــعر دون تدب ــ�أه كالش ــت أق ــي كن ــت! أنن ــة كان  الحقيق
ــم  ــ�آن ل ــات، الق ــدد الختم ــنات و ع ــع الحس ــًا بتجمي طمع
ــي  ــه ل ــر و التفكــر و التأمــل هــذا مــا قال ــر التدب يكــن لغي

الصوت الداخلي .
 فــاز هــذه المــره الصــوت الداخلــي و بــدأت رحلــة التدبــر و 

وقع اإلختيار على سورة األن�ياء.
 وجــدت ال�احــة و الســكينة �يــن قصــص األن�يــاء كل نبــي 
و كيــف واجــه قومــه و مــا هــو دعــاؤه، أ�ــن أجــد نفســي 
ــى  ــي هــي األقــرب إل ــك القصــص!، قصــة أي نب ــن تل �ي

قلبي! 

 شعور جميل و لذة عظيمة.
و اســتمرت التســاؤالت بالتدفــق ولكــن هــذه المــرة كنــت 
ــر  ــ�رف !! تدب ــكينة، أعت ــوا�ن و س ــر ت ــًا و أكث ــل اضط�اب أق
القــ�آن أعاننــي كثيــ�ًا فــي لــم شــتا�ي و �نظيــم أفــكاري 

و تطهير قلبي.

 الدعاء! الدعاء أيضًا أعانني كثي�ًا في هذه الع�لة..
ــت  ــة كن ــا بأمــس الحاجــة للهداي ــت أدعــي دائمــًا و أن  كن
أدعــي و قلبــي ينبــض باليقيــن، كنــت أدعــي  لدرجــة أننــي 
كنــت أضغــط علــى أســناني بقــوة و أغمــض عينــاي 
بشــدة و أســمع ذلــك الصــوت فــي أذنــي صــوت الضعــف 

و الحاجه الُملحه...
 "ربي اصلح لي شأني كله"

 "ربي اش�ح لي صدري"
 " اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي" 

 كل ما أحتاجه السالم الداخلي و البصيرة.

 تجربــة الع�لــة مــع النفــس لــم تكــن األولــى بالنســبة لــي 
ولكــن أعتقــد أن هــذه المــرة  كانــت مختلفــة، ذلــك أننــي 
التســاؤوالت  مــن  الكثيــر  علــى  أجيــب  أن  اســتطعت 
اســتطعت أن أخــ�ج مــن رمضــان و أنــا أكثــر ســالمًا و 

تصالحًا و أكثر خفه.

السؤال اآلن! لماذا أكتب تجربتي هنا! 
بــه مــن معانــاة هــو مــا   المعانــاة! مــا كنــت أشــعر 
دفعنــي للكتابــة.. أنــا ال أكتــب تف��غــًا لمــا حــدث! أنــا 

أكتب ألدفعك كي تخوض لتجربة مما�لة..
 الخلــوة مــع النفــس، ايقــاظ تســاؤالت العقــل المترســبة 

في الالوعي كلها س�يل لمعرفة ذا�ك الحقيقية.

 أن تكون مشوشًا يعني أنك ما �لت حر..

136
 Madeed Madeed



ــ#تحديات  الع�لة

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  ــا فــي تغي دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.

سأ�حدث عن تجربتي مع الع�لة 
 رمضان ١٤٤٠هـ-٢٠١٩م.

 قبــل ســنة مــن اآلن كنــت أعانــي مــن لخبطــة فــي 
األفــكار و المشــاعر لدرجــة أننــي كنــت أشــفق علــى 
ــي فــي  ــة اضطــ�اب فعــًال، تجدن ــت فــي حال نفســي كن
كثيــرة  أخــرى  أحيــان  فــي  و  الــكالم  كثيــرة  أحيــان 
بالضبــط ســبب اضط�ابــي ولكننــي  الصمــت، ال أعلــم 

كنت أدرك تمامًا أنني بحاجة للع�لة.
 كنــت أ�تظــر رمضــان بفــا�غ الصبــر ألننــي أعلــم تمامــًا أنــه 
ســيعينني علــى جهــاد النفــس، لدرجــة أ�تــي أصبــت بحالــة 
مــن الهلــع " ضيــق �نفــس و رجفــة" قبــل رمضــان �يوميــن 
ســببها  كثــرة األفــكار و تعــب اال�تظــار و ضغــط نفســي 

ك�ير لفك شفرة ما كنت أعاني به من اضط�اب.
 جــاء شــهر رمضــان.. أول �ــوم ال �وجــد شــعور! و ال توجــد 
همــة، لــم أكــن أعلــم مــن أ�ــن أبــدأ و مــا هــي خطتــي، 
ــد  ــة، كان الب ــى الكتاب ــأ إل ــي ألج ــعور جعلن ــن الالش ولك
مــن تلــك النفايــات الداخليــة أن تخــ�ج بــأي ط��قــة و مــن 

هنا بدأت الرحلة... 
 فاستعدوا لالنطالق.

ــات إلــى أن  ــة �ومي ــة كتاب ــة و كانــت بمثاب ــدأُت بالكتاب  ب

ــدة  ــت لم ــل كتب ــط و التحلي ــك و الرب ــي الف ــت ف انغمس
ســاعة ونصــف بــدون أي شــعور بالوقــت لــم أ�وقــف إال 

عند دخول أختي: ف�ح شتسو�ن! أنا: أفضفض للو�ق.
 فضفضــت و فضفضــت.. ظننــت وقتهــا أننــي وجــدت 
الط��ــق و لكننــي دخلــت فــي صدامــات كثيــرة أفــكار و 
ترســبات مــن الالوعــي  تحتــاج لفلتره..مــن أنــا؟ و مــن 
هــي  كيــف  شــغفي؟  هــو  مــا  أ��ــد؟  أكون؟مــاذا 
طباعــي؟ ومــن أ�ــن اكتســبتها ؟ هــل هــي مكتســبة أم 
و�ا�يــة؟  مــاذا عــن الغضــب و اإلنفعــال؟ هــل أنــا صبــورة 
أم ســ��عة الجــ�ع؟ هــل أنــا مغامــرة أم مكتشــفة؟ هــل أنــا 
مســتمعه أم منصتــه؟ مــاذا عــن تســمية األشــياء بغيــر 

مسميا�ها؟ كيف هي نيتي؟ ماذا عن قلبي؟
 تشــتت، بعثــرة، معانــاة، ألــم و الكثيــر مــن التســاؤالت، 
عــن  البحــث  وجــاري  بعضهــا  عــن  اإلجابــه  اســتطعت 

البعض اآلخر.
ال�وحانــي  للجانــب  بحاجــة  الرحلــة كنــت   خــالل هــذه 
أشــعر  أكــن  لــم  القــ�آن ولكننــي  أقــ�أ  بشــدة، كنــت 
بال�احــة.. كنــت أقــ�أه و كأن أحــد يالحقنــي! كأن أحــد 

�ركض خلفي! 
 أســمع صــوت مــن الداخــل يقــول لــي !STOP فــ���ح 

!STOOOP
 ِلما كل هذه السرعة؟ لما العجلة!

 دخلت في حالة من الالمباالة و األسى
 توقفــت حينهــا عــن القــ�اءة لمــدة �وميــن! كنــت متشــ�ته 

تمامًا! أ�عبني ذلك الشعور! 
 أيقظني بعدها صوت الضمير.. 

ــى؟  ــذا األس ــاذا كل ه ــ�اءة؟ لم ــن الق ــي ع ــاذا توقفت  لم
وأ�تي تقرئين الق�آن!

أيقنــت حينهــا أن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة مرتبطــة 
تمامــًا بالســؤال األساســي.. مــا الهــدف مــن الع�لــة؟ 
�تيجــة  الحقيقــة  أوليســت  للحقيقــة؟  ســأصل  كيــف 

للتساؤالت؟ 
و  لل�احــة  ســأصل  كيــف  التأمــل؟  و  التدبــر  عــن   مــاذا 

السكينة مع الق�آن؟
ــر  ــعر دون تدب ــ�أه كالش ــت أق ــي كن ــت! أنن ــة كان  الحقيق
ــم  ــ�آن ل ــات، الق ــدد الختم ــنات و ع ــع الحس ــًا بتجمي طمع
ــي  ــه ل ــر و التفكــر و التأمــل هــذا مــا قال ــر التدب يكــن لغي

الصوت الداخلي .
 فــاز هــذه المــره الصــوت الداخلــي و بــدأت رحلــة التدبــر و 

وقع اإلختيار على سورة األن�ياء.
 وجــدت ال�احــة و الســكينة �يــن قصــص األن�يــاء كل نبــي 
و كيــف واجــه قومــه و مــا هــو دعــاؤه، أ�ــن أجــد نفســي 
ــى  ــي هــي األقــرب إل ــك القصــص!، قصــة أي نب ــن تل �ي

قلبي! 

 شعور جميل و لذة عظيمة.
و اســتمرت التســاؤالت بالتدفــق ولكــن هــذه المــرة كنــت 
ــر  ــ�رف !! تدب ــكينة، أعت ــوا�ن و س ــر ت ــًا و أكث ــل اضط�اب أق
القــ�آن أعاننــي كثيــ�ًا فــي لــم شــتا�ي و �نظيــم أفــكاري 

و تطهير قلبي.

 الدعاء! الدعاء أيضًا أعانني كثي�ًا في هذه الع�لة..
ــت  ــة كن ــا بأمــس الحاجــة للهداي ــت أدعــي دائمــًا و أن  كن
أدعــي و قلبــي ينبــض باليقيــن، كنــت أدعــي  لدرجــة أننــي 
كنــت أضغــط علــى أســناني بقــوة و أغمــض عينــاي 
بشــدة و أســمع ذلــك الصــوت فــي أذنــي صــوت الضعــف 

و الحاجه الُملحه...
 "ربي اصلح لي شأني كله"

 "ربي اش�ح لي صدري"
 " اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي" 

 كل ما أحتاجه السالم الداخلي و البصيرة.

 تجربــة الع�لــة مــع النفــس لــم تكــن األولــى بالنســبة لــي 
ولكــن أعتقــد أن هــذه المــرة  كانــت مختلفــة، ذلــك أننــي 
التســاؤوالت  مــن  الكثيــر  علــى  أجيــب  أن  اســتطعت 
اســتطعت أن أخــ�ج مــن رمضــان و أنــا أكثــر ســالمًا و 

تصالحًا و أكثر خفه.

السؤال اآلن! لماذا أكتب تجربتي هنا! 
بــه مــن معانــاة هــو مــا   المعانــاة! مــا كنــت أشــعر 
دفعنــي للكتابــة.. أنــا ال أكتــب تف��غــًا لمــا حــدث! أنــا 

أكتب ألدفعك كي تخوض لتجربة مما�لة..
 الخلــوة مــع النفــس، ايقــاظ تســاؤالت العقــل المترســبة 

في الالوعي كلها س�يل لمعرفة ذا�ك الحقيقية.

 أن تكون مشوشًا يعني أنك ما �لت حر..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي  ــد نفس ــعادة أج ــن الس ــث ع ــي للبح ــاء ط��ق ــي أ�ن ف
ــر مســتمر فيمــا يخــص استشــعار المعنــى  ــا فــي تغي دائًم
الحقيقــي للســعادة؛ فأنــا كنــت ومــا �لــت متخبطــة فــي 
هــذا الط��ــق الــذي ابتــدأ بحثــي عنــه فــي أحــد اللحظــات 
الصعبــة بحيا�ــي. فــي ذلــك الحيــن، توصلــت لقــ�ار بأننــي 
المســؤول األول واألخيــر عــن ســعادتي؛ ألنــي تيقنــت أن 
حزنــي لــن يشــكل تلــك األهميــة لهــذا العالــم بمــن فيــه، 
لكنــه يشــكل كل الفــ�ق بــي. فقــ�رت أن أكــون الصانعــة 
الســعادة  الفــ�ق فــي مصيــري وأســلك ط��ــق  لهــذا 

باختياري. 

اســتمر بحثــي وقًتــا طويــًال ومؤخــً�ا، وجــدت ضالتــي. 
وجــدت أن الســعادة تكمــن فــي الشــعور باإلنجــاز. لذلــك، 
الشــعور، مقتنصــة ألي فرصــة  لهــذا  أصبحــت مدمنــة 
ــاة واســعة،  ــاه. وبمــا أن الحي تظهــر أمامــي وتمنحنــي إي
جميلــة ومليئــة للفــرص التــي ال تعــد وال تحصــى؛ أصبــت 
بالتشــتت. فأنــا ال أملــك الوقــت الكافــي القتنــاص جميــع 

هذه الفرص، لكن ال بأس! فالعمر أمامي. 

"ال بأس العمر أمامي“ 
ــا ولذلــك صففــُت رغبا�ــي  ــه لنفســي دائًم هــذا مــا أقول
ــو األخــرى علــى أمــل أن أحققهــا فــي هــذا  الواحــدة تل

أنقلــب  شــهر  منــذ  ولكــن  أمامــي.  أ�اه  الــذي  العمــر 
ــ�وس  ــة فاي ــور جائح ــد ظه ــب بع ــى عق ــا عل ــم �أًس العال
كو�ونــا حيــث توقــف كل شــيء للدرجــة التــي شــعرت أن 
عمــري "الــذي أمامــي" توقــف أيًضــا. فقــد كانــت لــدي 
مخططــات كثيــرة للفتــرة القادمــة لكــن جميــع خططــي 
تعطلــت وأصبحــت ح�يســة المنــ�ل وبــال إنجــاز، ممــا أدى 
ــى  ــاز- إل ــي اإلنج ــعادة ه ــون الس ــي لك ــق مفهوم -وف

شعوري بأنني بال سعادة. 

ــون  ــابًقا لك ــي س ــتعدت مفهوم ــاء، اس ــذه األ�ن ــي ه ف
ــًة:  ــي قائل ث نفس ــدِّ ــدأت أح ــؤوليتي" وب ــعادتي مس "س
"هــل الســعادة تقتصــر علــى الشــعور باإلنجــاز فقــط؟" 
د نفســي مــن  فلــو كانــت كذلــك فهــذا يعنــي أننــي أجــرِّ
كل معنــى وأننــي مجــرد إنســانة فارغــة مــن الداخــل 
تســتقي الســعادة مــن شــعورها باإلنجــاز فقــط! فقــ�رت 
ــة اإلنجــاز باستكشــاف  ــرة الفــ�اغ وقل أن أســتفيد مــن فت
الذا�ــي فقــط  عبــر االكتفــاء  للســعادة  معنــى جديــد 
ــدرة  ــك الق ــل أمل ــؤال "ه ــت س ــذا تح ــي ه ــت بحث وجعل
الكافيــة علــى استســقاء الســعادة مــن نفســي المجــردة 

فقط؟" 
الجوانــب  استكشــاف  لمحاولــة  داخلــي  فتوغلــت 
المهملــة التــي أدت إلــى إحساســي بالفــ�اغ بعــد اختفــاء 

لــُت  جميــع مــا كان يغطــي ف�اغا�ــي العميقــة. فتوصَّ
ــة  ــادة تهيئ ــى إع ــاج إل ــب تحت ــة جوان ــاك ثالث ــى أن هن إل
و�تمثــل فــي: (جانــب الرضــا النفســي، الجانــب ال�وحانــي، 

جانب العالقات العميقة).

حاولــت مــلء هــذه الجوانــب وســد ف�اغا�هــا، وبــدأت 
أستشــعر الرضــا واالكتفــاء والســعادة، وأن أكــون ســعيدة 

بنفسي ونفسي فقط.

شــطر  شــط��ن:  فــي  ــل  تمثَّ للســعادة  تع��فــي  واآلن 
تع��فــي  ألغــَي  لــن  نعــم،  اإلنجــاز.  وشــطر  االكتفــاء 
القديــم لكونــه مصــدر ســاحر و أخــاذ للســعادة، وأنــا أ�ــوق 
لرجــوع األحــوال كمــا كانــت ألكمــل ط��قــي، لكنــي اآلن 
ســأكمل هــذا الط��ــق بمصــدر يملــك ســحً�ا خــاص أيًضــا، 
وهــي نفســي. اآلن، أصبحــت أعلــم أن بوجــود اإلنجــاز أو 
بمختلــف  وتحملنــي  معــي،  ســتظل  نفســي  عدمــه، 

الظ�وف. لذلك، أنا سعيدة لكوني مكتفية بها.  
نــت أن العمــر أمامــي فعــًال، وســأرى مــاذا  واآلن، تيقَّ

ستضيف األيام لتع��في للسعادة.

وفــي الختــام، اســأل اهلل أن يتــمَّ نعمتــه علــى هــذي 
البالد الطّ�بة، ويمنَّ علينا بانحسار هذِه األزمة.

سأ�حدث عن تجربتي مع الع�لة 
 رمضان ١٤٤٠هـ-٢٠١٩م.

 قبــل ســنة مــن اآلن كنــت أعانــي مــن لخبطــة فــي 
األفــكار و المشــاعر لدرجــة أننــي كنــت أشــفق علــى 
ــي فــي  ــة اضطــ�اب فعــًال، تجدن ــت فــي حال نفســي كن
كثيــرة  أخــرى  أحيــان  فــي  و  الــكالم  كثيــرة  أحيــان 
بالضبــط ســبب اضط�ابــي ولكننــي  الصمــت، ال أعلــم 

كنت أدرك تمامًا أنني بحاجة للع�لة.
 كنــت أ�تظــر رمضــان بفــا�غ الصبــر ألننــي أعلــم تمامــًا أنــه 
ســيعينني علــى جهــاد النفــس، لدرجــة أ�تــي أصبــت بحالــة 
مــن الهلــع " ضيــق �نفــس و رجفــة" قبــل رمضــان �يوميــن 
ســببها  كثــرة األفــكار و تعــب اال�تظــار و ضغــط نفســي 

ك�ير لفك شفرة ما كنت أعاني به من اضط�اب.
 جــاء شــهر رمضــان.. أول �ــوم ال �وجــد شــعور! و ال توجــد 
همــة، لــم أكــن أعلــم مــن أ�ــن أبــدأ و مــا هــي خطتــي، 
ــد  ــة، كان الب ــى الكتاب ــأ إل ــي ألج ــعور جعلن ــن الالش ولك
مــن تلــك النفايــات الداخليــة أن تخــ�ج بــأي ط��قــة و مــن 

هنا بدأت الرحلة... 
 فاستعدوا لالنطالق.

ــات إلــى أن  ــة �ومي ــة كتاب ــة و كانــت بمثاب ــدأُت بالكتاب  ب

ــدة  ــت لم ــل كتب ــط و التحلي ــك و الرب ــي الف ــت ف انغمس
ســاعة ونصــف بــدون أي شــعور بالوقــت لــم أ�وقــف إال 

عند دخول أختي: ف�ح شتسو�ن! أنا: أفضفض للو�ق.
 فضفضــت و فضفضــت.. ظننــت وقتهــا أننــي وجــدت 
الط��ــق و لكننــي دخلــت فــي صدامــات كثيــرة أفــكار و 
ترســبات مــن الالوعــي  تحتــاج لفلتره..مــن أنــا؟ و مــن 
هــي  كيــف  شــغفي؟  هــو  مــا  أ��ــد؟  أكون؟مــاذا 
طباعــي؟ ومــن أ�ــن اكتســبتها ؟ هــل هــي مكتســبة أم 
و�ا�يــة؟  مــاذا عــن الغضــب و اإلنفعــال؟ هــل أنــا صبــورة 
أم ســ��عة الجــ�ع؟ هــل أنــا مغامــرة أم مكتشــفة؟ هــل أنــا 
مســتمعه أم منصتــه؟ مــاذا عــن تســمية األشــياء بغيــر 

مسميا�ها؟ كيف هي نيتي؟ ماذا عن قلبي؟
 تشــتت، بعثــرة، معانــاة، ألــم و الكثيــر مــن التســاؤالت، 
عــن  البحــث  وجــاري  بعضهــا  عــن  اإلجابــه  اســتطعت 

البعض اآلخر.
ال�وحانــي  للجانــب  بحاجــة  الرحلــة كنــت   خــالل هــذه 
أشــعر  أكــن  لــم  القــ�آن ولكننــي  أقــ�أ  بشــدة، كنــت 
بال�احــة.. كنــت أقــ�أه و كأن أحــد يالحقنــي! كأن أحــد 

�ركض خلفي! 
 أســمع صــوت مــن الداخــل يقــول لــي !STOP فــ���ح 

!STOOOP
 ِلما كل هذه السرعة؟ لما العجلة!

 دخلت في حالة من الالمباالة و األسى
 توقفــت حينهــا عــن القــ�اءة لمــدة �وميــن! كنــت متشــ�ته 

تمامًا! أ�عبني ذلك الشعور! 
 أيقظني بعدها صوت الضمير.. 

ــى؟  ــذا األس ــاذا كل ه ــ�اءة؟ لم ــن الق ــي ع ــاذا توقفت  لم
وأ�تي تقرئين الق�آن!

أيقنــت حينهــا أن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة مرتبطــة 
تمامــًا بالســؤال األساســي.. مــا الهــدف مــن الع�لــة؟ 
�تيجــة  الحقيقــة  أوليســت  للحقيقــة؟  ســأصل  كيــف 

للتساؤالت؟ 
و  لل�احــة  ســأصل  كيــف  التأمــل؟  و  التدبــر  عــن   مــاذا 

السكينة مع الق�آن؟
ــر  ــعر دون تدب ــ�أه كالش ــت أق ــي كن ــت! أنن ــة كان  الحقيق
ــم  ــ�آن ل ــات، الق ــدد الختم ــنات و ع ــع الحس ــًا بتجمي طمع
ــي  ــه ل ــر و التفكــر و التأمــل هــذا مــا قال ــر التدب يكــن لغي

الصوت الداخلي .
 فــاز هــذه المــره الصــوت الداخلــي و بــدأت رحلــة التدبــر و 

وقع اإلختيار على سورة األن�ياء.
 وجــدت ال�احــة و الســكينة �يــن قصــص األن�يــاء كل نبــي 
و كيــف واجــه قومــه و مــا هــو دعــاؤه، أ�ــن أجــد نفســي 
ــى  ــي هــي األقــرب إل ــك القصــص!، قصــة أي نب ــن تل �ي

قلبي! 

 شعور جميل و لذة عظيمة.
و اســتمرت التســاؤالت بالتدفــق ولكــن هــذه المــرة كنــت 
ــر  ــ�رف !! تدب ــكينة، أعت ــوا�ن و س ــر ت ــًا و أكث ــل اضط�اب أق
القــ�آن أعاننــي كثيــ�ًا فــي لــم شــتا�ي و �نظيــم أفــكاري 

و تطهير قلبي.

 الدعاء! الدعاء أيضًا أعانني كثي�ًا في هذه الع�لة..
ــت  ــة كن ــا بأمــس الحاجــة للهداي ــت أدعــي دائمــًا و أن  كن
أدعــي و قلبــي ينبــض باليقيــن، كنــت أدعــي  لدرجــة أننــي 
كنــت أضغــط علــى أســناني بقــوة و أغمــض عينــاي 
بشــدة و أســمع ذلــك الصــوت فــي أذنــي صــوت الضعــف 

و الحاجه الُملحه...
 "ربي اصلح لي شأني كله"

 "ربي اش�ح لي صدري"
 " اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي" 

 كل ما أحتاجه السالم الداخلي و البصيرة.

 تجربــة الع�لــة مــع النفــس لــم تكــن األولــى بالنســبة لــي 
ولكــن أعتقــد أن هــذه المــرة  كانــت مختلفــة، ذلــك أننــي 
التســاؤوالت  مــن  الكثيــر  علــى  أجيــب  أن  اســتطعت 
اســتطعت أن أخــ�ج مــن رمضــان و أنــا أكثــر ســالمًا و 

تصالحًا و أكثر خفه.

السؤال اآلن! لماذا أكتب تجربتي هنا! 
بــه مــن معانــاة هــو مــا   المعانــاة! مــا كنــت أشــعر 
دفعنــي للكتابــة.. أنــا ال أكتــب تف��غــًا لمــا حــدث! أنــا 

أكتب ألدفعك كي تخوض لتجربة مما�لة..
 الخلــوة مــع النفــس، ايقــاظ تســاؤالت العقــل المترســبة 

في الالوعي كلها س�يل لمعرفة ذا�ك الحقيقية.

 أن تكون مشوشًا يعني أنك ما �لت حر..

138
 Madeed Madeed



ــ#تحديات  الع�لة

فهد الج��سي

نعيــش أيــام ســيخلد ذكرهــا فــي تا��ــخ البشــ��ة فتــرة 
ــا كمــا تــ�وى  اســ�ثنائية .. قصــة تســتحق أن تــ�وى ألبنائن
ــع التــي عاشــوها ..  ــة الهل ــا قصــص أزمــة الخليــ� وحال لن
ــن  ــاف م ــن نخ ــخ ونح ــن الصوا�� ــون م ــوا يخاف ــد كان فق

في�وس ال �رى .. الوضع مخيف
بــدون حــ�وب  فــي �ــوم وليلــة اختلــف نمــط حيا�نــا 
وتدخــالت عســك��ة حيا�نــا انقلبــت علــى عقــب فتوقفــت 
الرحــالت الجويــة وأغلقــت الحــدود وتــم فــرض حضــر 
واألنشــطة  والد�اســة  العمــل  وتعليــق  التجــول 
والمســابقات ال��اضيــة حتــى وصــل األمــر لتعليــق العمــرة 
ــادر الحــدوث ..  ــن الشــ��فين فــي مشــهد ن ــارة الحرمي و��
هــذا وصــف حــ�وب ولكــن األوبئــة قــد تكــون مثــل 

خطورة وخوف وقع الح�وب.

 الحجر المن�لي :
الوقــت  معنــى  المن�لــي  الحجــر  تجربــة  مــن  ســنتعلم 
ــي  ــر ف ــت أفك ــي كن ــه الحقيق ــتغالله وثمن ــة اس وأهمي
حــال المســاجين والمنومــون فــي المستشــفيات مــن 
الوقــت  ثقــل  تجــاه  حالهــم وشــعورهم  ســنين كيــف 
ونظرتهــم للحيــاة  واهلل أنهــم أصحــاب المعانــاة الحقيقيــة 
ــى  ــنتعلم معن ــم .. وس ــبة له ــم بالنس ــا إال نعي ــا حيا�ن وم
الع�لــة الحقيقيــة وكيفيــة التعامــل معهــا ومــدى أهميــة 

ــادات  ــا بالعب ــة أ�واحن ــا وتغذي ــي فــي حيا�ن ــب الدين الجان
والنعــم التــي كنــا غارقيــن بهــا دون استشــعارنا لهــا فــال 

يعرف اإلنسان قيمة الشيء إال بعد فقدانه
آه كم كانت حيا�نا السابقة جميلة.

 حاجتنا للتضامن االجتماعي :
بعــد مشــاهدة رفــوف األطعمــة الخاليــة مــن الســلع 
ــد  ــة تأك ــوت بالمؤون ــن ال�ي ــى تخ�� ــال عل ــة والقت الغذائي
االجتماعــي  التضامــن  إلــى  بحاجــة  البشــر  أن  لــي 
والتصــرف  األنانيــة  عــن  والتخلــي  بعضهــم  ومســاعدة 
ــ�ر الــذي  ــر مب ــرك الهلــع االســتهالكي الغي ــة .. وت بحيواني

بدورة ينمي األنانية لدى الفرد
بالمناســبة تحيــة لشــعبنا الك��ــم الــذي أ�بــت قــوة وعيــه 
ــد  ــة تج ــلع الغذائي ــ�اء الس ــب لش ــا تذه ــه فعندم وتضامن
ــدى  ــع ل ــتهالكي مرتف ــي االس ــة  والوع ــوف ممتلئ الرف
الشــعب الســعودي .. وهــذا غيــر طلبــات التطــوع لــو�ارة 
الصحــة الــذي يثبــت اســتعداد الشــعب للمســاعدة وهــذا 

يثبت قوة التضامن االجتماعي لدينا.

 ما بعد كو�ونا اجتماعيا :
ليــس  أزمــة كو�ونــا  بعــد  أن حيا�نــا مــا  �تفــق  دعونــا 
كقبلهــا علــى جميــع األصعــدة فاقتصاديــا .. األرقــام فــي 

ــر الفــرد وأســلوب  انخفــاض وت�اجــع وهــذا يشــير إلــى تأ�
حيا�ــه مــن األزمــة االقتصاديــة القادمــة بســبب أزمــة 
ل��ــادة  ك�يــرة  فرصــة  ســتكون  واجتماعيــا   .. كو�ونــا 
و��ــادة  للشــائعات  والتصــدي  المجتمعــي  الوعــي 
التواصــل االجتماعــي �يــن األفــ�اد بعــد فقــدان عالقا�هــم 
ــي .. وأيضــا  ــرة العــ�ل والحجــر المن�ل ــة فــي فت االجتماعي

قد ت��د نسبة التد�ن والرجوع إلى االلت�ام الديني

ومــن الناحيــة السياســية ســتعلم الحكومــات أهميــة دعــم 
القطــاع الصحــي والمنشــآت الصحيــة ودعــم األبحــاث 
العلميــة  فقــد أ�بــت العلــم والقطــاع الصحــي أنــه المــالذ 
ــد  ــة  وق ــات الصحي ــة واألزم ــات األوبئ ــي أوق ــد ف الوحي
يكــون الهــدف القــادم للــدول هــو رفــع الوعــي الصحــي 

المجتمع.

 ختاما :
خوفنــا وحزننــا ســيصبح مصــدر قو�نــا غــدا .. هــذا الوقــت 
ســيمضي و�نتهــي كل المعانــاة والمآســي هــذا المــرض 
تفاصيلهــا  بجمــال  تزهــر  الحيــاة  وتعــود  ســينتهي 

ولحظا�ها التي ال �نسى .. تفاءلوا يا ك�ام.
كونوا ومن تحبون بخير.

"كو�ونا والتباعد االجتماعي"

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….

ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…

ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 

ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك
لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 

بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب
ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 

تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..

قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 
ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..

كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 

يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….

انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 

اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين
مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..

عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 

الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 

مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

نعيــش أيــام ســيخلد ذكرهــا فــي تا��ــخ البشــ��ة فتــرة 
ــا كمــا تــ�وى  اســ�ثنائية .. قصــة تســتحق أن تــ�وى ألبنائن
ــع التــي عاشــوها ..  ــة الهل ــا قصــص أزمــة الخليــ� وحال لن
ــن  ــاف م ــن نخ ــخ ونح ــن الصوا�� ــون م ــوا يخاف ــد كان فق

في�وس ال �رى .. الوضع مخيف
بــدون حــ�وب  فــي �ــوم وليلــة اختلــف نمــط حيا�نــا 
وتدخــالت عســك��ة حيا�نــا انقلبــت علــى عقــب فتوقفــت 
الرحــالت الجويــة وأغلقــت الحــدود وتــم فــرض حضــر 
واألنشــطة  والد�اســة  العمــل  وتعليــق  التجــول 
والمســابقات ال��اضيــة حتــى وصــل األمــر لتعليــق العمــرة 
ــادر الحــدوث ..  ــن الشــ��فين فــي مشــهد ن ــارة الحرمي و��
هــذا وصــف حــ�وب ولكــن األوبئــة قــد تكــون مثــل 

خطورة وخوف وقع الح�وب.

 الحجر المن�لي :
الوقــت  معنــى  المن�لــي  الحجــر  تجربــة  مــن  ســنتعلم 
ــي  ــر ف ــت أفك ــي كن ــه الحقيق ــتغالله وثمن ــة اس وأهمي
حــال المســاجين والمنومــون فــي المستشــفيات مــن 
الوقــت  ثقــل  تجــاه  حالهــم وشــعورهم  ســنين كيــف 
ونظرتهــم للحيــاة  واهلل أنهــم أصحــاب المعانــاة الحقيقيــة 
ــى  ــنتعلم معن ــم .. وس ــبة له ــم بالنس ــا إال نعي ــا حيا�ن وم
الع�لــة الحقيقيــة وكيفيــة التعامــل معهــا ومــدى أهميــة 

ــادات  ــا بالعب ــة أ�واحن ــا وتغذي ــي فــي حيا�ن ــب الدين الجان
والنعــم التــي كنــا غارقيــن بهــا دون استشــعارنا لهــا فــال 

يعرف اإلنسان قيمة الشيء إال بعد فقدانه
آه كم كانت حيا�نا السابقة جميلة.

 حاجتنا للتضامن االجتماعي :
بعــد مشــاهدة رفــوف األطعمــة الخاليــة مــن الســلع 
ــد  ــة تأك ــوت بالمؤون ــن ال�ي ــى تخ�� ــال عل ــة والقت الغذائي
االجتماعــي  التضامــن  إلــى  بحاجــة  البشــر  أن  لــي 
والتصــرف  األنانيــة  عــن  والتخلــي  بعضهــم  ومســاعدة 
ــ�ر الــذي  ــر مب ــرك الهلــع االســتهالكي الغي ــة .. وت بحيواني

بدورة ينمي األنانية لدى الفرد
بالمناســبة تحيــة لشــعبنا الك��ــم الــذي أ�بــت قــوة وعيــه 
ــد  ــة تج ــلع الغذائي ــ�اء الس ــب لش ــا تذه ــه فعندم وتضامن
ــدى  ــع ل ــتهالكي مرتف ــي االس ــة  والوع ــوف ممتلئ الرف
الشــعب الســعودي .. وهــذا غيــر طلبــات التطــوع لــو�ارة 
الصحــة الــذي يثبــت اســتعداد الشــعب للمســاعدة وهــذا 

يثبت قوة التضامن االجتماعي لدينا.

 ما بعد كو�ونا اجتماعيا :
ليــس  أزمــة كو�ونــا  بعــد  أن حيا�نــا مــا  �تفــق  دعونــا 
كقبلهــا علــى جميــع األصعــدة فاقتصاديــا .. األرقــام فــي 

ــر الفــرد وأســلوب  انخفــاض وت�اجــع وهــذا يشــير إلــى تأ�
حيا�ــه مــن األزمــة االقتصاديــة القادمــة بســبب أزمــة 
ل��ــادة  ك�يــرة  فرصــة  ســتكون  واجتماعيــا   .. كو�ونــا 
و��ــادة  للشــائعات  والتصــدي  المجتمعــي  الوعــي 
التواصــل االجتماعــي �يــن األفــ�اد بعــد فقــدان عالقا�هــم 
ــي .. وأيضــا  ــرة العــ�ل والحجــر المن�ل ــة فــي فت االجتماعي

قد ت��د نسبة التد�ن والرجوع إلى االلت�ام الديني

ومــن الناحيــة السياســية ســتعلم الحكومــات أهميــة دعــم 
القطــاع الصحــي والمنشــآت الصحيــة ودعــم األبحــاث 
العلميــة  فقــد أ�بــت العلــم والقطــاع الصحــي أنــه المــالذ 
ــد  ــة  وق ــات الصحي ــة واألزم ــات األوبئ ــي أوق ــد ف الوحي
يكــون الهــدف القــادم للــدول هــو رفــع الوعــي الصحــي 

المجتمع.

 ختاما :
خوفنــا وحزننــا ســيصبح مصــدر قو�نــا غــدا .. هــذا الوقــت 
ســيمضي و�نتهــي كل المعانــاة والمآســي هــذا المــرض 
تفاصيلهــا  بجمــال  تزهــر  الحيــاة  وتعــود  ســينتهي 

ولحظا�ها التي ال �نسى .. تفاءلوا يا ك�ام.
كونوا ومن تحبون بخير.

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….

ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…

ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 

ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك
لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 

بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب
ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 

تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..

قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 
ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..

كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 

يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….

انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 

اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين
مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..

عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 

الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 

مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..

140
 Madeed Madeed



ــ#تحديات  الع�لة

نعيــش أيــام ســيخلد ذكرهــا فــي تا��ــخ البشــ��ة فتــرة 
ــا كمــا تــ�وى  اســ�ثنائية .. قصــة تســتحق أن تــ�وى ألبنائن
ــع التــي عاشــوها ..  ــة الهل ــا قصــص أزمــة الخليــ� وحال لن
ــن  ــاف م ــن نخ ــخ ونح ــن الصوا�� ــون م ــوا يخاف ــد كان فق

في�وس ال �رى .. الوضع مخيف
بــدون حــ�وب  فــي �ــوم وليلــة اختلــف نمــط حيا�نــا 
وتدخــالت عســك��ة حيا�نــا انقلبــت علــى عقــب فتوقفــت 
الرحــالت الجويــة وأغلقــت الحــدود وتــم فــرض حضــر 
واألنشــطة  والد�اســة  العمــل  وتعليــق  التجــول 
والمســابقات ال��اضيــة حتــى وصــل األمــر لتعليــق العمــرة 
ــادر الحــدوث ..  ــن الشــ��فين فــي مشــهد ن ــارة الحرمي و��
هــذا وصــف حــ�وب ولكــن األوبئــة قــد تكــون مثــل 

خطورة وخوف وقع الح�وب.

 الحجر المن�لي :
الوقــت  معنــى  المن�لــي  الحجــر  تجربــة  مــن  ســنتعلم 
ــي  ــر ف ــت أفك ــي كن ــه الحقيق ــتغالله وثمن ــة اس وأهمي
حــال المســاجين والمنومــون فــي المستشــفيات مــن 
الوقــت  ثقــل  تجــاه  حالهــم وشــعورهم  ســنين كيــف 
ونظرتهــم للحيــاة  واهلل أنهــم أصحــاب المعانــاة الحقيقيــة 
ــى  ــنتعلم معن ــم .. وس ــبة له ــم بالنس ــا إال نعي ــا حيا�ن وم
الع�لــة الحقيقيــة وكيفيــة التعامــل معهــا ومــدى أهميــة 

ــادات  ــا بالعب ــة أ�واحن ــا وتغذي ــي فــي حيا�ن ــب الدين الجان
والنعــم التــي كنــا غارقيــن بهــا دون استشــعارنا لهــا فــال 

يعرف اإلنسان قيمة الشيء إال بعد فقدانه
آه كم كانت حيا�نا السابقة جميلة.

 حاجتنا للتضامن االجتماعي :
بعــد مشــاهدة رفــوف األطعمــة الخاليــة مــن الســلع 
ــد  ــة تأك ــوت بالمؤون ــن ال�ي ــى تخ�� ــال عل ــة والقت الغذائي
االجتماعــي  التضامــن  إلــى  بحاجــة  البشــر  أن  لــي 
والتصــرف  األنانيــة  عــن  والتخلــي  بعضهــم  ومســاعدة 
ــ�ر الــذي  ــر مب ــرك الهلــع االســتهالكي الغي ــة .. وت بحيواني

بدورة ينمي األنانية لدى الفرد
بالمناســبة تحيــة لشــعبنا الك��ــم الــذي أ�بــت قــوة وعيــه 
ــد  ــة تج ــلع الغذائي ــ�اء الس ــب لش ــا تذه ــه فعندم وتضامن
ــدى  ــع ل ــتهالكي مرتف ــي االس ــة  والوع ــوف ممتلئ الرف
الشــعب الســعودي .. وهــذا غيــر طلبــات التطــوع لــو�ارة 
الصحــة الــذي يثبــت اســتعداد الشــعب للمســاعدة وهــذا 

يثبت قوة التضامن االجتماعي لدينا.

 ما بعد كو�ونا اجتماعيا :
ليــس  أزمــة كو�ونــا  بعــد  أن حيا�نــا مــا  �تفــق  دعونــا 
كقبلهــا علــى جميــع األصعــدة فاقتصاديــا .. األرقــام فــي 

ــر الفــرد وأســلوب  انخفــاض وت�اجــع وهــذا يشــير إلــى تأ�
حيا�ــه مــن األزمــة االقتصاديــة القادمــة بســبب أزمــة 
ل��ــادة  ك�يــرة  فرصــة  ســتكون  واجتماعيــا   .. كو�ونــا 
و��ــادة  للشــائعات  والتصــدي  المجتمعــي  الوعــي 
التواصــل االجتماعــي �يــن األفــ�اد بعــد فقــدان عالقا�هــم 
ــي .. وأيضــا  ــرة العــ�ل والحجــر المن�ل ــة فــي فت االجتماعي

قد ت��د نسبة التد�ن والرجوع إلى االلت�ام الديني

ومــن الناحيــة السياســية ســتعلم الحكومــات أهميــة دعــم 
القطــاع الصحــي والمنشــآت الصحيــة ودعــم األبحــاث 
العلميــة  فقــد أ�بــت العلــم والقطــاع الصحــي أنــه المــالذ 
ــد  ــة  وق ــات الصحي ــة واألزم ــات األوبئ ــي أوق ــد ف الوحي
يكــون الهــدف القــادم للــدول هــو رفــع الوعــي الصحــي 

المجتمع.

 ختاما :
خوفنــا وحزننــا ســيصبح مصــدر قو�نــا غــدا .. هــذا الوقــت 
ســيمضي و�نتهــي كل المعانــاة والمآســي هــذا المــرض 
تفاصيلهــا  بجمــال  تزهــر  الحيــاة  وتعــود  ســينتهي 

ولحظا�ها التي ال �نسى .. تفاءلوا يا ك�ام.
كونوا ومن تحبون بخير.

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….

ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…

ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 

ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك
لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 

بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب
ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 

تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..

قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 
ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..

كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 

يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….

انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 

اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين
مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..

عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 

الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 

مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

فّي المحمود

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

"ِمَئْة َ�وْم ِمن الُع�لة"

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….

ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…

ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 

ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك
لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 

بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب
ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 

تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..

قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 
ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..

كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 

يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….

انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 

اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين
مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..

عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 

الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 

مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….

ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…

ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 

ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك
لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 

بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب
ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 

تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..

قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 
ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..

كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 

يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….

انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 

اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين
مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..

عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 

الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 

مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….

ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…

ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 

ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك
لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 

بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب
ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 

تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..

قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 
ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..

كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 

يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….

انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 

اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين
مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..

عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 

الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 

مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..

ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..

قوت السالم

هــل ما�لــت تحتفــظ بمذّكــ�ات ؟ أو صنــدوق رســائل مــن 
األصدقاء ؟ أو حتى أشياء محسوسة ؟

لغرٍض واحد وهـو: الذكرى 

ــدوق  ــك الصن ــك لذل ــح بوجه ــم ُتفس ــح، ل ــو واض ــا ه كم
ِسوى بعد اإلجبار على الع�ل!

وأخيً�ا أفسحت بوجهك للذك��ات الُمت�اكمة.. 
ثم ماذا بعد تجميع الذك��ات؟ 

هــي لحظــات ســعيدة فــي الماضــي، وُتشــعرنا بشــعوٍر 
لذيذ كلما أقبلنا عليها.. 

لكن، ماذا بعد ذلك؟ 
مــن المســاحة والمــكان لهــا حّيـــز، وعــدم وجودهــا ال 

يعني بالض�ورة ِنسيـان أصحابها والمواقف ذا�ها. 
وتطورهــا  الحثيــث،  ومشــيها  ِزحامهــا  فــي  والحيــاة 
الســ��ع هنــاك مــا يســمى بالذك��ــات الرقميــة.. ذات 

خّفة أكثر .
اإلقــدام علــى ذلــك يأ�ــي بخطــوة، والخطــوُة صعبــة، 

لكّنما ليست مستحيلة.
الذكــرى تأ�ــي بمجــرد فتــح صنــدوق الذك��ــات، و�نتهــي 
�إغالقــه، ال يمكــن إنــكار الشــعور الــذي ُتحدثــه.. الحقيقــة 
أخــرى،  حيــاٍة  لخّضــِم  خ�وًجــا  �إغالقــه،  �نتهــي  أنهــا 

وذك��اٍت جديدة. 

ويعــاد  لُيســِعد،  ُيفَتــح  نفســه  الصنــدوَق  أن  المشــكلة 
ــة  ــات المركون ــك الذك�� ــا تل ــرف، م ــا ال ــي �واي ــن ف لُيرك

التي �نتهي باال�تهاء منه!
ــن  ــك ع ــة.. ناهي ــاِر ُمجّمع ــا للغب ــرى، أنه ــة األخ  والحقيق

�نظيف ما يتوارى من أط�افها �ين الفينة واألخرى. 

ولــم ُتســمى الذكــرى بهــذا، إال ألنهــا مــاٍض وا�تهــى.. لــَم 
ر الماضي؟!  ُنجبر أنفسنا على تذكُّ

لَم ال نكتفي بحاضرنا وآ�ينا الُمش�ق؟ 
حتى وإن كانت الذك��ات جيدة، بل �ائعة.. 

الذك��ــات فــي ُقلوبنــا وإن لــم تطــ�أ علــى عقولنــا، فــي 
وداعِة اهلل كل الذك��ات.

ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..

هــل ما�لــت تحتفــظ بمذّكــ�ات ؟ أو صنــدوق رســائل مــن 
األصدقاء ؟ أو حتى أشياء محسوسة ؟

لغرٍض واحد وهـو: الذكرى 

ــدوق  ــك الصن ــك لذل ــح بوجه ــم ُتفس ــح، ل ــو واض ــا ه كم
ِسوى بعد اإلجبار على الع�ل!

وأخيً�ا أفسحت بوجهك للذك��ات الُمت�اكمة.. 
ثم ماذا بعد تجميع الذك��ات؟ 

هــي لحظــات ســعيدة فــي الماضــي، وُتشــعرنا بشــعوٍر 
لذيذ كلما أقبلنا عليها.. 

لكن، ماذا بعد ذلك؟ 
مــن المســاحة والمــكان لهــا حّيـــز، وعــدم وجودهــا ال 

يعني بالض�ورة ِنسيـان أصحابها والمواقف ذا�ها. 
وتطورهــا  الحثيــث،  ومشــيها  ِزحامهــا  فــي  والحيــاة 
الســ��ع هنــاك مــا يســمى بالذك��ــات الرقميــة.. ذات 

خّفة أكثر .
اإلقــدام علــى ذلــك يأ�ــي بخطــوة، والخطــوُة صعبــة، 

لكّنما ليست مستحيلة.
الذكــرى تأ�ــي بمجــرد فتــح صنــدوق الذك��ــات، و�نتهــي 
�إغالقــه، ال يمكــن إنــكار الشــعور الــذي ُتحدثــه.. الحقيقــة 
أخــرى،  حيــاٍة  لخّضــِم  خ�وًجــا  �إغالقــه،  �نتهــي  أنهــا 

وذك��اٍت جديدة. 

ويعــاد  لُيســِعد،  ُيفَتــح  نفســه  الصنــدوَق  أن  المشــكلة 
ــة  ــات المركون ــك الذك�� ــا تل ــرف، م ــا ال ــي �واي ــن ف لُيرك

التي �نتهي باال�تهاء منه!
ــن  ــك ع ــة.. ناهي ــاِر ُمجّمع ــا للغب ــرى، أنه ــة األخ  والحقيق

�نظيف ما يتوارى من أط�افها �ين الفينة واألخرى. 

ولــم ُتســمى الذكــرى بهــذا، إال ألنهــا مــاٍض وا�تهــى.. لــَم 
ر الماضي؟!  ُنجبر أنفسنا على تذكُّ

لَم ال نكتفي بحاضرنا وآ�ينا الُمش�ق؟ 
حتى وإن كانت الذك��ات جيدة، بل �ائعة.. 

الذك��ــات فــي ُقلوبنــا وإن لــم تطــ�أ علــى عقولنــا، فــي 
وداعِة اهلل كل الذك��ات.

ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..

ماجد ال�اشد

ــكل ؛  ــذا الش ــا به ــى م�وره ــد عل ــم نعت ــام ! ول ــرت االي م
كنــا نســمع بالحضــر ولكــن لــم �توقــع مآ�ــرة ؛  الســاعات 
طــوال عنــد البعــض فــي حيــن انهــا قصيــرة البعــض  اعتبــر 
خــالل  مــن  يتعلمــه  لــم  مــا  لتعليــم  فرصــة  الحضــر 
ممارســات وتجــارب وتد��ــب وفــ�أة وغيرهــا والبعــض 
ــر  ــث �تفج ــة حي ــدوء والكتاب ــل واله ــة للتأم ــا فرص اعتبره
لــدى البعــض الخيــال ومــن هنــا انــار البعــض ع�لتــه وفتــرة 
ــاؤل  ــوان التف ــرض او ال ــوان الم ــا بأل ــمة لونه ــر برس الحض
ــاده  ــم نعت ــح ل ــا مصطل ــال ال محــدود وادخــل علين مــن خي
ومارســناه حقيقــة وبالتالــي ظهــرت ثقافــة الحضــر ثقافــة 
جديــدة اعتبرهــا فرصــة لحالــة ســنتذكرها فيمــا بعــد ، 
ــذا  ــخ وه ــذا يطب ــل ه ــة نح ــًال وكخلي ــت مكتم ــح ال�ي اصب
ــابعة  ــد الس ــادر بع ــب ن ــ�وج صع ــ�أ ؛ الخ ــذا يق ــف وه ينظ
ولحظتــه مــن ذهــب لوقتــه والتســوق خــالل فقــرص الخبــر 
ربمــا يكلــف عشــرة آالف ��ــال ؛ ظهــر االلتــ�ام واعتــاد  
علــى النظــام وشــعرنا بوحــدة البشــر وتكا�ــف الــدول 
وتعاونهــم قلــت الضوضــاء ال طائــ�ات وال ســيا�ات واذداد 
بعــد  عــن  والتواصــل  للتقنيــة  احتجنــا  نقــاءًا  الهــواء 
و  الــو��اء  وحتــى  واالجتماعــات  واالعمــال  فالد�اســة 
�ؤســاء الــدول اســتخدموا االتصــال عــن بعــد ما�ــت الحيــاة 

في الخا�ج وتكرست في المنا�ل  

ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..

م�وة الغاوي

ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا

"سو��ا . دمشق"
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ــ#تحديات  الع�لة

ــي يحــب االنعــ�ال  ــي انســان انطوائ لطالمــا اعتقــدت انن
مــكان  فــي  األحيــان  أغلــب  وفــي  النــاس  عــن 
هادئ…...لكــن عندمــا تكــون الع�لــة امــ�ًا مف�وضــًا عليــك 

وال حكم لك عليه فإن األمر يصبح مختلفًا ……..
بعــد عودتــي مــن ســفري شــاع خبــر ا�تشــار الفيــ�وس 
الصحيــة  أنظمتهــا  مــع  الحكومــات  كل  وأعلنــت 
ــر مــن الجهــد  ــاج الكثي والعســك��ة انهــا حــرٌب صعبــة تحت

والصبر واألمل، هذا الوباء ال عالج له …..
لــم اكــن اكتــرث لألخبــار واإلعالنــات المثيــرة للجــدل التــي 
ــوب  ــي قل ــوف ف ــع والخ ــة والهل ــوى البلبل ــب س ال تجل
النــاس …..احيانــًا ال اصدقهــا. لكــن هــذه المــرة قامــت 
هــذه األخبــار بالــذات بمالحقتــي حتــى وصلــت الــى بــاب 
�يتــي، أحاطــت بــي وأصبحــت حولــي وفــي كل مــكان ، 

واجبر�ني على تصدقيها.  

اليــوم وكل �ــوم، بتــت ال انــام حتــى تشــ�ق الشــمس 
ليــس مــن ا�ق او تعــب ولكــن ألن شــ�وق الشــمس بــات 
يعنينــي ...هــي الوحيــدة التــي تصبــح علّي….فــي الواقــع 
وقــد يســغرب البعــض منــي ولكننــي لــم اكــن اشــعر 
اغتنــم  قبل...أصبحــت  مــن  الشــمس  شــ�وق  بجمــال 
اب��ــق  ُأحضــر  الفجــر  صــالة  بعــد  فجــر  كل  الفرصــة 
ــن  ــب م ــد أطي ــار….ال �وج ــود خي ــة وع ــاهي،خبزة ، جبن ش

هكــذا وجبــة عندمــا تأكلهــا امــام اوســع نافــذة او شــرفة 
 ١٥ مدتهــا  ربانيــه  لوحــة  لــك  ُتْبــ�ِوُز  من�لــك  فــي 
دقيقــة ال اكثر…..انهــا كســحر تملؤنــي بالســعادة والرضــا 
ــر مــن هــذا  ــا أكث ــد الواحــد من وال�احــة واألمــل. مــاذا ي��
كله..طاقــة ايجا�يــه ... وتأخــذ معهــا آســفي علــى حالــي 

و حالي غيري ……

ــر  ــخص آخ ــى ش ــول ال ــوف ا�ح ــي س ــم انن ــن اعل ــم اك ل
لجلــب  فقــط  للخــ�وج  تضطــره  التــي  الفرصــة  ينتظــر 
الض�و��ــات مــن طعــام ومنظفــات كلهــا معقمــات و 
أصبحــت  حتــى  األشــياء  ذات  مــن  اســأم  عالج...بــدأت 
حلــوى االطفــال تجــذب ا�تباهــي بألوانهــا المتعــدده  
بعــد ان كنــت ا�تقــد الشــركات التــي تصنعهــا واألهالــي 

الذ�ن يشت�ونها ألطفالهم……

لوهلــٍة بــدأت اشــعر اننــي كهــٌل كِبــ�ا كل أوالده وذهبــوا 
ــر  ــه الصغي ــاب �يت ــد ب ــوٍم عن ــر كل � ــدًا ينتظ ــوه وحي وترك
عــال احــدًا يســأل او �رفــع يــد الســالم....الصد�ق يســلي وال 

رفيق �ؤنس…..
ي��ــد  أحــد  أن ال  فارقًا...تشــعر  يعــد  لــم  الخــ�وج  حتــى 
قليــل  انطوائــي  اصبــح  الــكل  معــك  الحديــث 
ــك و  ــامات..ُخذ حاجيا� ــب األبتس ــات تحج الكالم....بكمام

ارحل بسرعه ….بدون اي تعليق.. 
ــا اعلــم اننــي اذا وصلــت الــى هــذه الحالــة التــي ابــدأ  ان
احــادث فيهــا نفســي فــإن عقلــي بــداء يفقــد صوابــه 
واننــي اذا اســتم��ت بهــذا الوضــع قــد افقــد القــدرة علــى 
شــخص  عــن  �ومــًا  شــاهدته  فلمــًا  الكالم...تذكــرت 
بشــر  ا�ــُر  �وجــد  ال  ج��ــرة  فــي  طائــرة  ســقطت 
فيها….مطلقــًا ..وكان هــو الناجــي الوحيــد ….ظــَل وحيــدة 
مخلوقــات  مــن  بهــا  مــا  حتــى  يعلــم  ال  ج��ــرة  فــي 
ونبا�ــاٍت صالحــة لــألكل وغيــر صالحــة ، هــذه قــد ال تكــون 
مشــكلة ك�يــرة فهــو انســان ولــه عقــل قــادر علــى توفيــر 
حيــاة تبقيــة حيــًا لفتــرة…. ولكــن الصعــب هــو فقــدان 
ــق  ــر وقل ــب التوت ــك …...يجل ــب ومرب ــو متع التواصل….فه
المتواصــل ويطــرد النــوم... ففــي داخلــك الكثيــر مــن 
الــكالم ت��ــد ان تقولــه والكثيــر الــذي ت��ــد ســماعه حتــى 
وان كتبــت مئــة رســالة، يصبــح �أســك كــ�أٍس ُغطــس بمــاء 
ــا  ــك فيه ــ�ُج �أس ــي ُتخ ــة الت ــر اللحظ ــة.. �نتظ ــرة طويل فت
ــل  ــه مث ــم ان ــة مولود….نع ــهيق كصرخ ــى ش ــِهق اعل لتش
النفــس. صحيحــة هــي المقولــة ( الجنــة مــن غيــر نــاس ال 

تداس) 

فــي هــذا الفيلــم قــام البطــل برســم وجهــٍه علــى كــورة 
وجدهــا مــن ضمــن أمتعــة طائرتــه المنكوبة...أعطــى 

الكــرة إســمًا ورســم لهــا وجهــًا وبــدأ يحادثهــا و يحاورهــا 
ــاء النفــس أن  ــا له...يقــول أطب ــا وكالمه ويتوهــم حديثه
هــذه تعتبــر ط��قــة جيــدة لمســاعدة عقلــك ونفســك 

لنسيان وحدتك….
ــري  ــور تذك ــي ف ــًال ولكنن ــكًا قلي ــر مضح ــون األم ــد يك ق
لمشــاهد هــذا الفيلــم ذهبــت ألبحــث عــن شــيء يســليني 
بطــل  مثــل  لهــا  ٌ�رثــى  بحــال  لســُت  انــا  ….اكيــد 
الفيلم...لــدي ها�فــي وكم�يوتــري وتلفــازي وا�ترنــت ال 
ــي اصبحــت  ــي ســئمت منها...اشــعر انن حــدود له...ولكنن

اعرف كل ما فيها…
ــا اصعــد لســطح من�لــي.  فــي احــدى صباحا�ــي قــ�رت ان
فنافذتــي لــم تعــد تســُع شــ�وق شمســي وألتشــارك 
ــوٍر لــم اعهدهــا مــن قبــل  ــاول وجبــة افطــاري مــع طي �ن
ا�خــذت مــن ســور الســطح �يوتــًا واعشاشــًا…...فالبدايه 
كانــت الشــمس التــ�ال فــي مخبأهــا والدنيــا ال تــ�ال 
اب��ــق  لصنــع  العــدة  بوضــع  الســواد….بدأت  حالكــه 
طــال  فلــٍم  ألبتــداء  اســتعد  وكأننــي  شــاهي 
بــ�وغ اول خيــط مــن خيــوط الشــمس  ا�تظاره...وفــور 
بــدأت ال�ؤيــة �تضــح أمامي!….مــاكل هــذا؟! مــا كل هــذه 
األغــ�اض والصناد�ــق التــي تمــأل هــذا المــكان ؟  منظرهــا 
ــدًا  ــول اب ــر مقب ــا غي ــِد عليه ــة الغبا�الُمْلَب ــع كمي ــذا م هك

لقدت شَوهت عليَّ مشهدي! 

لــذا بــدأت فــو�ًا بســحبها  منظرهــا لــم يكــن محتمــًال 
ومســح الغبــار مــن عليهــا وفتحهــا ماعــدا التــي َبنــت 
ــور أعشاشــها فوقها...لمــاذا هــي هنا….هــل تركهــا  الطي
ألبخــرة  �تحــول  ســوف  أنهــا  معتقد�ــن  واِلــداي 
كنــ�ًا  تحــوي  وال  مهمــة  غيــر  اكيــد  و�تالشــى...فهي 

لوكانت كذلك لما ُتِركت هنا. 
بعضهــا كان يحــوي صناد�ــق بالســتيكية، احــواض شــجر، 
بم�اســلة  قمــت  األو�اق.  مــن  والكثيــر  احذيــة  علــب، 
ــدى  ــن م ــألته ع ــالد وس ــا�ج الب ــ�ال خ ــذي ال ي ــدي ال وال
ــر  ــع غي ــا بالطب ــي انه ــق واخبرن ــة كل هــذه الصناد� اهمي
مهمــه ويمكــن ا�الفهــا ان اردت….وألننــي ابحــث عــن اي 
نشــاط جديــد فــي ظــل هــذه الع�لــه، بــدأت فــو�ًا بعمليــة 
اخــالء فــي ســطحي وحــ�ق فــي مدخنــة فــي فنــاء 
مســكنها  فــي  الطيــور  اضا�ــق  ان  ارد  ….لــم  من�لــي 
والقصاصــات  والملفــات  األو�اق  كل  بجمــع  …..قمــت 
وشــرعت �إح�اقهــا فو�ًا...كنــت أخــذ الورقــة تلــو األخــرى 
ــار …..كل  ــي الن ــا ف ــوم برميه ــا اق ــى معاينته ــدون حت وب
لــي  ليتســنى  نظيــف وجميــل  ما�همنــي هــو ســطح 

قضاء الم��د من الوقت فيه كل صباح …
ــت ا�تباهــي ورقــة قمــت  ــو�ق لفت ــت ارمــي ال �ينمــا كن
ــًا  ــوه توقيع ــل يعل ــم طو� ــا أس ــي أخره ــب ف ــا ُكِت برميه
ــدو مؤلوفــًا لي…..بعــد  لصاحــب ذات االســم….والذي  �ب

ــ�ان تذكــرت  ــن الني ــا �تالشــى �ي ــا انظــر اليه ــق وان التدقي
ــدي ...نعــم كيــف يمكننــي نســيان  ــه اســم جــدي لوال ان
شــئ كهــذا انــه أســم جــدي ! هــل هــي مــن آ�ــار العــ�ل 

...من الجيد انني لم انسى اسمي. 
ــ�اب  ــوض ت ــو�ًا بح ــه ف ــا ورمي ــور بأخذه ــى الف ــت عل قم
ــى  ــ�اب حت ــن الت ــة م ــا بحفن ــد تغطيته ــواري. وبع كان ج
ــ�اب عنهــا ….ولكــن  ــت ناُرهــا ابعــدت الت اختفــت وانطفئ
لســوء الحــظ لــم يتبقــئ ســوى جــزٍء بســيط منها…..تبــدو 
اخــر الورقــه مكتــوٌب عليهــا أســم جــدي الثالثــي مــع 
هــو  هــذا  ١٣٧٧…..هــل  شــوال   ٣ وتا��ــخ  توقيــع 
خــط يــده ؟…...جــدي الــذي ال اعــرف عنــه ســوى اســمه و 
انــه كان انســان ط�بــًا وحســن الســيرة….عندما توفــي 
لســت انــا مــن كان لــم �ولــد بعــد بــل والــدي ...ولــد 
والــدي بعــد شــهر مــن وفا�ــه …..كان شــابًا يافعــًا يعمــل 
بــكل جــٍد واجتهــاد ليعيــل اســرتة الصغيره…..لقــد شــعرت 
�تالشــى  ان  قبــل  بهــا  لحقــت  ليتنــي  لحالــي  بأســف 
ــًا فيهــا يا�رى...لــم اكــن اعلــم  كلها….مالــذي كان مكتوب
ان جــدي كان يكتــب ويقــ�اء …..هــل هــي رســالة ؟...تبــدو 
تبــداء  ان  …...قبــل  مــن؟  وإلــى  مــاذا  لــي كذلك..عــن 
ــرى  ــن او�اق آخ ــث ع ــت ابح ــص رح ــج القص ــي بنس مخيلت

تخصه……..البد انني قد احرقت بعضها ..
قمــت ِبَكــبَّ و�ثــر كل األ�اق التــي جمعتهــا وبــداءت 

ــة  ــدت ورق ــى وج ــرى ……...حت ــدة تلواألخ ــها واح بتفتيش
بــدت ارتعــد فــور �ؤيتــي لها...انهــا بأســمه وخــط يــده 
نفســي...هذه هــي  ا�مالــك  آخرى..لــم  رســالة  وهــي 
ا�عــرف بهــا علــى جــدي وعــن  التــي  المــرة األولــى 
ــخصيتة  ــى ش ــأ�عرف عل ــوب س ــه المكت ــن كالم كثب...م
..مشــاعره اســلوبه فــي الحديــث ...ذهبــت وجلســت علــى 
بالقــ�آءه  المدخل...وشــرعت  درجــات  مــن  درجــة  اول 

فو�ًا……..
كأن الزمــن توقــف بــي، كل شــئ حولــي توقــف عــن 
الحركــة وحــده النســيم الــذي يحــرك الشــجر واجــ�اس 
�يــوت العصافيــر ثــم لــم أُعــد اســمع ســوى صــوت رســالة 

جدي يترنم داخلي مع كل كلمة ……..
ــي  ــش ف ــه يعي ــق ل ــى صد� ــدي ال ــا ج ــالة كتبه ــا رس أنه
ــه ومــاذا  ــه فــي الرســالة عــن احوال ــب ل الســودان … كت
ــئ  ــد يمل ــد اح ــد يج ــم يع ــه ل ــف ان ــه كي ــد غياب ــدث بع ح
موضــوع  اي  عــن  الحديــث  ي��ــد  عندمــا  مكانــه 
يقلقه...وكيــف انــه اشــتاق الــى ســم�ا�هم وحديثهــم 
منهــا  الثقافيــة  العالــم،  مواضيــع  كل  عــن  ســوية 
والتا��خيــة ..توقعا�هــم عــن مســتقبلهم القــادم وعــن 

شغفهم المتجدد حول الكتابة والنشر…….
ــم  ــاص ومه ــب خ ــاض نصي ــام ان لل�� ــر لالهتم ــن المثي وم
ــه ليســت  ــدو لــي انهــا بالنســبة ل فــي رســالة جدي…...�ب

مدينة وكفى
بــل هــي �يــوت و أنــاٌس وحكايــا... فيهــا كانــت البدايــات 
والنجاحــات و فيهــا منبــع مجــٍد بنــاُه ابطــاٌل وقادة…..هــذا 

الحب يتشاركة مع صديقة الغائب..
ــاض وتطو�ا�هاوحماســه  ــت حــول ال�� نصــف رســالته كان
اســماء  مــن  الكث�يــر  جديد…..ذكــر  كل  تجــاه  الشــديد 
شــوارعها واحيائهــا منهــا الجديــد والقديــم… تحــدث مثــًال 
عــن انشــاء مستشــفى جديــد والمســمى بمستشــفى 
�يــن  ُأنشــئت  التــي  القطــار  ســكة  وعــن  الشميســي 
ال��ــاض والدمــام .كان كأنــه يتنبــاء بحالهــا الــذي ســوف 
ــك ت�اهــا األن  ــه االن…...ليت ــي هــي علي ــه والت تكــون علي

ياجدي……….
فــي نهايتــة رســالته تمنــى �وال الغمــة وعــودة صديقــة 
الــذي طــال ا�تظاره…...لــم اعــرف ان اي غمــة كان يتكلــم 
ولكــن شــعرت وكأنــه يتحــدث عــن حالنــا الــذي نحــن عليــه 

اآلن……….
انهيــت رســالته وال اعــرف وصــف الشــعور الــذي ا�تابنــي 
حينها…...اشــعر اننــي ا�عــرف علــى شــخص ق��ــب لــم 
اعرفــه منــذ  اننــي  الوقــت اشــعر  اقابلــه فــي نفــس 
ــت  ــا أشــبهك ياجــدي …….. انهي ــى اي مــدى أن زمن…...إل
رســالته وقــد امتــألت حنيــة للماضــي ...ولماضــي  لــم 

أعشه….ألناس لم اقابلهم ول�يئة ف��ده …..

قمــت فــوري وقــ��رت ان ا�وقــف عــن حــ�ق الــو�ق   وأن 
لــم  تخــص جدي…...ولكننــي  أخــرى  او�اٍق  عــن  أبحــث 
ا�وقــع اننــي ســوف اجــد الكث�يــر مــن الرســائل المرســلة 
لــه ومنــه ...ومجلــدًا يجمــع مقــاالت كلهــا مكتوبــة بخــط 
يــده وبعــض الصحــف التــي  تحــوي المقــاالت ذا�ها…..لــم 
اكــن اعلــم بــك ياجــدي حتــى ان جــاء هــذا اليوم…..جــدي 

كان كا�بًا مع�وفًا في ج��دٍة م�وموقًا.
كان قارئــًا ومثقفــًا يقــ�أ فــي شــتى المجــاالت…..ادب، 
تا��ــخ، وسياســه،وغيره.  كان حلمــه االول والوحيــد ان 
ينشــر كتابًا….كتابــًا واحــدًا ال أكثــر لكنــه توفــي قبــل 
تحقيقــه…. طبعــًا حصلــت علــى كل هــذه المعلومــات 
ــي  ــد ق�اءت ــو�ًا بع ــدي ف ــع وال ــا م ــة اج��ته ــد مكالم بع
ــى  ــدي عل ــاة ج ــص حي ــئ يخ ــن كل ش ــألته ع للرسالة...س
الرغــم انــه لــم يشــهده فــي حيا�ــه هــو األخــر لكــن هــذا 
اصدقــاء  او  األهــل  مــن  ســواء  عنــه   لــه  نقــل  مــا 
كتابا�ــه  تقــ�أ  عندمــا  انــه   عنــه  مايقــال  جدي….مــن 
ــذا  ــره وه ــابق لعص ــه كان س ــعر ان ــكاره تش ــق بأف و�تعم

ما التمسته فعًال……

ومنــذ ذالــك اليــوم وانــا اقضــي معظــم وقتــي فــي 
ــو  ــذا ه ــائله ومقاالته….ه ــ�اء رس ــدي  اق ــع ج ــطح م الس
ــه  ــارة وجدت ــد ان ــق عق ــت بتعلي ــد ان قم ــي األن بع �وتين

مــن ضمــن االشــياء الموجــودة فــي الصناد�ــق….ال شــك 
ــاف  ــاًال بزف ــام احتف ــن اي ــًا م ــت �وم ــذا ال�ي ــوق ه ــه ط ان

أحدهم…..
عمومــًا كتبــت قصتــي هــذه الننــي اعلــم الن اظطــر فــي 
�ــوم مــا انــا اصعــد للســطح مهمــا كانــت األســباب… وانــه 
ثــم حــدوث هــذه األمــة  لــوال مشــيئة اهلل عــز وجــل 
ــت  ــا تعرف ــذه لم ــديدة كه ــ�ٍل ش ــرة ع ــي فت ــ�وري ف وم
اآلن هــو  بــات  بــل  علــى شــخص مهــٍم فــي حيا�ــي 
ملهمــي فــي هــذه الحياة…..ربمــا انع�لــت عــن الكثيــر مــن 
المهميــن فــي حيا�ــي   ولكننــي قضيــت  األشــخاص 
اجمــل االوقــات مــع جــدي الغالــي الــذي لــم يعــد معنــا 
ــى ان  ــت عل ــي عزم ــدي ولكنن ــل ياج ــم �تقاب ــا ل هنا...ربم
و  الشــغوفة  ومقاالتــك  هــذه  رســائلك  كل  احمــل 
الملهمــة ألقــوم بنشــرها ســوية علــى صــورة كتــاب بعــد 
انقضــاء هــذه األزمــة ….�نفيــذًا لمــا كنــت تطمــح وتحلــم 

به. 
مــن الجد�ــر بالذكــر أنــه بعــد مــ�ور خمســة ايــام اكتشــفت 
ــي  ــه ف ــم وقت ــي معظ ــذي يقض ــد ال ــت الوحي ــي لس انن
ســطح من�لــه بــل الحــي كله...الجميــع صــار يجــد هــذا 

المكان متنفسًا..

ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ
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ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ
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ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا

مشاعل ناصر النويصر

لــم تكــد تصــدق عينيهــا .. فــاألرض تحتهــا قــد ُصغــرت للحــد 
ــكل  ــان وب ــ�ٍل أو ا�ن ــى من ــض عل ــه القب ــذي أوشــكت ب ال
بســاطة فــي �احــة يد�هــا .. فــي ذات الوقــت كانــت 
ــًا  ــاعًا مت�امن ــا ا�س ــع حوله ــا �تس ــي احتضنته ــماء الت الس
مــع انكمــاش حجــم األماكــن و األشــياء مــن تحتهــا .. 
اســتمرت محلقــًة ترتفــع .. والنســيم العليــل يداعــب أســفل 
النجــوم  وأضــواء   .. الهــواء  افترشــتا  الالتــاِن  قدميهــا 
ــعادة  ــتعلتا بالس ــاِن اش ــا الالت ــق عينيه ــى ب�� ــس عل �نعك

استجابًة لثغرها الباسم الذي حاكى قلبها.. 
مــا إن اســتوى ارتفاعهــا مــع الغيــوم حتــى توقفــت .. 
وأخــذت �نظــر إلــى الكــون الــذي أحــاط بهــا .. تــارًة ُتمعــن 
البصــر فــي منــا�ل وشــوا�ع مدينتهــا التــي عكــس الضــوء 
اســتيقاظ بعضهــا .. وتــارًة فــي البعــض اآلخــر الــذي غفــى 
بالظــالم .. والســكون قــد عــّم كالهمــا ..  ومــا كادت 
ترفــع بصرهــا عنهمــا حتــى تــ�اءى لهــا االنعــكاس الخــالب 
لضــوء القمــر علــى أمــواج بحــر المدينــة المجــاورة .. ومــن 
هنــاك أســرها نغــم تالطــم األمــواج  الهــادئ والــذي كان 
جــزء ال يتجــ�أ مــن ســيمفونية الليــل المتكاملــة التــي لــم 

تسطع مقاومة سحرها ..
ــهيقًا ..  ــال ش ــذا الجم ــي ه ــبعت ف ــا وتش ــت عينيه أغمض
ــذي  ــى ال ــى فتحــت عينيهــا عل ــ�ًا حت ومــا أن �نهــدت زفي
ــاه  ــرة با�ج ــذه الم ــًا ه ــا تمام ــرة أمامه ــر .. ناظ ــاء البح أض

القمــر .. متبصــرًة فــي جمالــه والنجــوم المتأللئــة �ت�اقــص 
ــ�ل �نتقــل  ــم ت ــى الســماء الحالكــة بالســواد.. ل ــه عل حول
 .. بهــا  أحــاط  مــا  كل  فــي  وقلبهــا  وبصرهــا  بعينيهــا 
متلــذذًة بتفاصيلــه .. منغمســًة بجمالــه .. مت�اقصــًة علــى 

نغمه.. منسجمًة معه كأنه جزُء منها أو تج�أ عنها ..
فــي ِخضــم ذلــك و ككل مــرة .. لــم تــدرك مــا الــذي حلــق 
أنهــا وإن  إال  أيضــًا..  المــرة  عاليــًا وماهيتــه هــذه  بهــا 
أدركــت شــيء واحــد فقــط وكمــا جــرت العــادة .. فهــو 
إد�اكهــا أنــه نفــس الــذي يحلــق بهــا هــذه المــرة وفــي 

كل مرة ..
ــى اقتطعهــا  ــم تكــد �نهــي فكــرة إد�اكهــا هــذه .. حت ل

الصوت من خا�ج غرفتها ..
-  حيــااااة!! ... لقــد جُهــز الطعــام .. حــان وقــت الغــذاء .. ال 
الع�لــة  و�نتهــي  األزمــة  ُتفــ�ج  أن  الدعــاء  إال  نملــك 

يابنيتي!! 
مــا أن طــ�ق لفــظ "ع�لــة" مســامع حيــاة .. حتــى ابتســمت 

وهي مدركة ماهية هذا اللفظ في قاموسها .. 
ــوال  ــا .. وط ــت أن قدميه ــا أدرك ــرعان م ــًا س ــا أيض وحينه

وقت تحليقها .. لم تكن مفترشًة إال شيء واحد .. 
السجاد القرمزي الذي افترش أرض غرفتها ..

 نعم غرفتها .. تلك التي سكنتها حياة في "ع�لتها" ..
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ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا

لــم تكــد تصــدق عينيهــا .. فــاألرض تحتهــا قــد ُصغــرت للحــد 
ــكل  ــان وب ــ�ٍل أو ا�ن ــى من ــض عل ــه القب ــذي أوشــكت ب ال
بســاطة فــي �احــة يد�هــا .. فــي ذات الوقــت كانــت 
ــًا  ــاعًا مت�امن ــا ا�س ــع حوله ــا �تس ــي احتضنته ــماء الت الس
مــع انكمــاش حجــم األماكــن و األشــياء مــن تحتهــا .. 
اســتمرت محلقــًة ترتفــع .. والنســيم العليــل يداعــب أســفل 
النجــوم  وأضــواء   .. الهــواء  افترشــتا  الالتــاِن  قدميهــا 
ــعادة  ــتعلتا بالس ــاِن اش ــا الالت ــق عينيه ــى ب�� ــس عل �نعك

استجابًة لثغرها الباسم الذي حاكى قلبها.. 
مــا إن اســتوى ارتفاعهــا مــع الغيــوم حتــى توقفــت .. 
وأخــذت �نظــر إلــى الكــون الــذي أحــاط بهــا .. تــارًة ُتمعــن 
البصــر فــي منــا�ل وشــوا�ع مدينتهــا التــي عكــس الضــوء 
اســتيقاظ بعضهــا .. وتــارًة فــي البعــض اآلخــر الــذي غفــى 
بالظــالم .. والســكون قــد عــّم كالهمــا ..  ومــا كادت 
ترفــع بصرهــا عنهمــا حتــى تــ�اءى لهــا االنعــكاس الخــالب 
لضــوء القمــر علــى أمــواج بحــر المدينــة المجــاورة .. ومــن 
هنــاك أســرها نغــم تالطــم األمــواج  الهــادئ والــذي كان 
جــزء ال يتجــ�أ مــن ســيمفونية الليــل المتكاملــة التــي لــم 

تسطع مقاومة سحرها ..
ــهيقًا ..  ــال ش ــذا الجم ــي ه ــبعت ف ــا وتش ــت عينيه أغمض
ــذي  ــى ال ــى فتحــت عينيهــا عل ــ�ًا حت ومــا أن �نهــدت زفي
ــاه  ــرة با�ج ــذه الم ــًا ه ــا تمام ــرة أمامه ــر .. ناظ ــاء البح أض

القمــر .. متبصــرًة فــي جمالــه والنجــوم المتأللئــة �ت�اقــص 
ــ�ل �نتقــل  ــم ت ــى الســماء الحالكــة بالســواد.. ل ــه عل حول
 .. بهــا  أحــاط  مــا  كل  فــي  وقلبهــا  وبصرهــا  بعينيهــا 
متلــذذًة بتفاصيلــه .. منغمســًة بجمالــه .. مت�اقصــًة علــى 

نغمه.. منسجمًة معه كأنه جزُء منها أو تج�أ عنها ..
فــي ِخضــم ذلــك و ككل مــرة .. لــم تــدرك مــا الــذي حلــق 
أنهــا وإن  إال  أيضــًا..  المــرة  عاليــًا وماهيتــه هــذه  بهــا 
أدركــت شــيء واحــد فقــط وكمــا جــرت العــادة .. فهــو 
إد�اكهــا أنــه نفــس الــذي يحلــق بهــا هــذه المــرة وفــي 

كل مرة ..
ــى اقتطعهــا  ــم تكــد �نهــي فكــرة إد�اكهــا هــذه .. حت ل

الصوت من خا�ج غرفتها ..
-  حيــااااة!! ... لقــد جُهــز الطعــام .. حــان وقــت الغــذاء .. ال 
الع�لــة  و�نتهــي  األزمــة  ُتفــ�ج  أن  الدعــاء  إال  نملــك 

يابنيتي!! 
مــا أن طــ�ق لفــظ "ع�لــة" مســامع حيــاة .. حتــى ابتســمت 

وهي مدركة ماهية هذا اللفظ في قاموسها .. 
ــوال  ــا .. وط ــت أن قدميه ــا أدرك ــرعان م ــًا س ــا أيض وحينه

وقت تحليقها .. لم تكن مفترشًة إال شيء واحد .. 
السجاد القرمزي الذي افترش أرض غرفتها ..

 نعم غرفتها .. تلك التي سكنتها حياة في "ع�لتها" ..
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ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا

منال حمود
"صوت التاسعة"

فــي �ــوم مــا أســتيقظت لإللحــاق �إســتكمال آخــر ســنة 
فــي جامعتــي بعــد مــا عــدت مكملــة أول إختبــار قــ�رت 
يليــه  الــذي  لألختبــار  طاقتــي  ألســتجمع  أســت��ح  أن 

أستجمعتها بالفعل و ها أنا أحمل الكتاب 
يقاطعنــي صــوت التاســعة الثامــن مــن مــارس ألول مــرة 
تختارنــي الع�لــة لتجعلنــي محــط أنظارهــا لــم أكــن أدرك 
حينهــا هــل أفــ�ح ؟أم أحــ�ن؟ هــل ســأهزم ع�لتــي أم 
ســتهزمني؟ هــل كو�ونــا حقيقــي أم مــ�ج خيــال ؟مــألت 
ــي  ــي ألهتن ــع التســاؤالت الت ــة جمي �أســي فــي أول ليل
عنهــا حيا�ــي الهادئــة توجهــت لغرفتــي ألنــام دعــوت اهلل 
كثيــ�ًا أن يكــون حلــم وأســتيقظ منه،مضــت أول ليلــة 
أخــي  أســتيقظ علــى صــ�اخ  الصبــاح ألول مــرة  ..حــل 
الصغيــر -لــم يكــن حلــم وال حتــى مــ�ج خيــال كو�ونــا 

حقيقة-!
ــادة  ــى إع ــادرة عل ــدة ق ــة واح ــع أن صرخ ــن أ�وق ــم أك ل
معنــى  "مــا  أردد  وأنــا  أســتقيظت  تســاؤالتي  ترتيــب 

الحياة؟"
أردت حينهــا أن ال تلهمنــي -صرخــة أخرى-لترتيــب تســاؤل 
كهــذا رغبــت جــدًا لمعرفــة إجابتــه أوهمــت نفســي بأنــه 
ــاعات كأي  ــي الس ــر ب ــوف تم ــل س ــادي بالفع ــوم إعتي �
ــر شــيء  ــم يتغي ــي ل ــر أن تســاؤلي أهلكن ــوم ســابق غي �
إعتيــادي  غيــر  وبشــكل  مّنــي  ســخر  الوهــم  أن  غيــر 

أيقظنــي مــن دوامــة تفكيــري حتــى كو�ونــا توقــف 
قليًال ساخ�ًا هل الوهم �وقظ إنسان؟ 

أحملــت نفســي عــبء ســؤال إجابتــه أحملهــا معــي 
طــوال حيا�ــي، لــوال الحــ�ن لمــا أدركّنــا الفــ�ح ولــوال 
ــا  ــة لمــا أدركّن ــا النهــوض ولــوال البداي الوقــوع لمــا أدركّن
النهايــة تســاؤل واحــد أبحــّر بــي أنقذنــي مــن جحيــم 

الف�اغ أيقظني �تيجة صرخة واحدة.
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ــ#تحديات  الع�لة

ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا

فــي �ــوم مــا أســتيقظت لإللحــاق �إســتكمال آخــر ســنة 
فــي جامعتــي بعــد مــا عــدت مكملــة أول إختبــار قــ�رت 
يليــه  الــذي  لألختبــار  طاقتــي  ألســتجمع  أســت��ح  أن 

أستجمعتها بالفعل و ها أنا أحمل الكتاب 
يقاطعنــي صــوت التاســعة الثامــن مــن مــارس ألول مــرة 
تختارنــي الع�لــة لتجعلنــي محــط أنظارهــا لــم أكــن أدرك 
حينهــا هــل أفــ�ح ؟أم أحــ�ن؟ هــل ســأهزم ع�لتــي أم 
ســتهزمني؟ هــل كو�ونــا حقيقــي أم مــ�ج خيــال ؟مــألت 
ــي  ــي ألهتن ــع التســاؤالت الت ــة جمي �أســي فــي أول ليل
عنهــا حيا�ــي الهادئــة توجهــت لغرفتــي ألنــام دعــوت اهلل 
كثيــ�ًا أن يكــون حلــم وأســتيقظ منه،مضــت أول ليلــة 
أخــي  أســتيقظ علــى صــ�اخ  الصبــاح ألول مــرة  ..حــل 
الصغيــر -لــم يكــن حلــم وال حتــى مــ�ج خيــال كو�ونــا 

حقيقة-!
ــادة  ــى إع ــادرة عل ــدة ق ــة واح ــع أن صرخ ــن أ�وق ــم أك ل
معنــى  "مــا  أردد  وأنــا  أســتقيظت  تســاؤالتي  ترتيــب 

الحياة؟"
أردت حينهــا أن ال تلهمنــي -صرخــة أخرى-لترتيــب تســاؤل 
كهــذا رغبــت جــدًا لمعرفــة إجابتــه أوهمــت نفســي بأنــه 
ــاعات كأي  ــي الس ــر ب ــوف تم ــل س ــادي بالفع ــوم إعتي �
ــر شــيء  ــم يتغي ــي ل ــر أن تســاؤلي أهلكن ــوم ســابق غي �
إعتيــادي  غيــر  وبشــكل  مّنــي  ســخر  الوهــم  أن  غيــر 

أيقظنــي مــن دوامــة تفكيــري حتــى كو�ونــا توقــف 
قليًال ساخ�ًا هل الوهم �وقظ إنسان؟ 

أحملــت نفســي عــبء ســؤال إجابتــه أحملهــا معــي 
طــوال حيا�ــي، لــوال الحــ�ن لمــا أدركّنــا الفــ�ح ولــوال 
ــا  ــة لمــا أدركّن ــا النهــوض ولــوال البداي الوقــوع لمــا أدركّن
النهايــة تســاؤل واحــد أبحــّر بــي أنقذنــي مــن جحيــم 

الف�اغ أيقظني �تيجة صرخة واحدة.
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ســكون مبــ�ح ، ظــالم يعــم الفضــاء، و صمــت يســيطر 
أنفــاس  صــوت  اختناقــًا،  عليــه  يحكــم  و  الجــو  علــى 
�تســا�ع، ع�لــة تعتــم علــى الذاكــرة فــال �ــرى إال صــور 
نهايــة  فــي  شــيطان  و  ذكــرى،  أشــباه  و  مشوشــة... 
المطــاف ذو قرنيــن ينظــر مطــوًال، و ينهــش الذكــرى 
كجيفــة ، فــال يتــرك منهــا إال بقايــا مشــوهة تجعلنــي غيــر 
الموقــف...  يســعفني  إليهــا، وال  التعــرف  علــى  قــادر 
فترتجــف أط�افــي ، و تبــرد أصابعــي، وال تعــود أقدامــي 
قــادرة علــى حملــي فأحبــو كطفــٍل صغيــٍر و أجهــش 
بالبــكاء، و أطلــق نــداء اســتغا�ة ألول كلمــة ينطقهــا 
صــدى  أســمع  مــا،  أحــد  فليســاعدني  عفــوًا،  لســاني 
كلما�ــي �رتــد فــي الفــ�اغ و يذهــب بعيــدًا ثــم يعــود 
ــ�ع  ــة أس ــق، أو بط��ق ــّي برف ــح عين ــب... أفت ــي، ال مجي إل
إ�ــر ذلــك  يــ�ال قلبــي يخفــق  (الرفــق ) قليــًال، ال  مــن 

الكابوس الذي البد و أنه من صنع إبليس.
ــذا  ــي ه ــياٌن ف ــع س ــان، الوض ــات نيس ــر آذار أم بداي أواخ
ــه  ــِة ســوى أن ــخ مهمــًا للغاي ــم يعــد التا�� ــق، ل الجــو الخان
ــة  ــا الصفح ــل محله ــا لتح ــة أمزقه ــى ال�وزنام ــة عل صفح
التــي تليهــا، هــذا  ال�وتيــن الــذي أعيشــه مــن مــدة تبــدو 
طويلــة للغايــة، أقــل مــن شــهر و أطــول مــن دهــٍر بــدأت 
أضيــق بــه ذرعــًا، أكاد ال أفــا�ق ســ��ري حتــى أعــود إليــه 
مــرًة أخــرى، هــا أنــا أجــر قدمــيَّ ب�ثاقــل با�جــاه النافــذة و 

قــد هــدأ �وعــي ، أفتحهــا علــى مص�اعيهــا و أجلــس 
اليمنــى  عينــي  بشــعاعها  الشــمس  تضــرب  قبالتهــا، 
فاضطــر إلغالقهــا �ينمــا أفتــح األخــرى، هــدوٌء فاجــع، 
متــى  يعــرف  ال  غ�بوبــًة  يعيــش  العالــم  أن  لــو  كمــا 
يســتيقظ منهــا، �بــدو الشــا�ع وحيــدًا، ح��نــًا ... بــال مــاٍر 
كئ�بــًا  األلفــة،  ببعــض  يشــع�ونه  أطفــال  أو  �واســيه، 
للغايــة ، يختنــق و يــكاد �بكــي، ال ســيا�ات تعبــر خاللــه و 
ال د�اجــات، و ال بائــع خضــ�وات متجــول ينــادي ليــ�وج 
لخض�وا�ــه،  بــال �وٍح تبــدو الشــام مــن النافــذة كمــا لــو أن 
شــبحًا تلبســها، الشــمس تســطع كمــا جــرت العــادة،  و ال 
�الــت الســماء �رقــاًء صافيــة كمــان كانــت، غيــر أننــي بــت 
أشــرب القهــوة فــي الصبــاح بــدل أن أســابق الوقــت 
أللحــق الــدوام الــذي لطالمــا تذمــرت منــه، كيــف كنــت 
أقضــي وقــت القيلولــة باالســتلقاء و التفكيــر بــدل النــوم 
ــام مبكــ�ًا  ، و كيــف أذاكــر د�وســي علــى عجــٍل حتــى أن
مــع  الغــداء  �نــاول  التالــي،  الصبــاح  فــي  ألســتيقظ 
الصحبــة فــي الخــا�ج نهايــة األســبوع وتحليــة خفيفــة 
عقبــه ، ال شــيء كان يعجبنــي، ال االســتيقاظ مبكــ�ًا، وال 
ال�وتيــن الــذي كان ينقضــي بــه �ومــي المشــغول جــدًا، و 
كنــت أ�ذمــر ،  اآلن ال أ��ــد ســوى أن يســتيقظ العالــم مــن 
ــًا  ــًا �اهي ــس ثوب ــة و تلب ــظ األرض العافي ــه ، أن تلف غ�بوبت
جديــدًا، أن �رتــدَّ ال�وتيــن و تعــود الحيــاة و الــ�وح و النَفــس 

، أن أعيــش تلــك النعمــة التــي اعتــدت جحدهــا ســابقًا، أن 
يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس كالــذي �اودنــي ، أ�منــى، 
ــو  ــًا تل ــم �وم ــع العال ــوس م ــذا الكاب ــش ه ــي أعي و لكنن
ــت أجهــل  ــذي كن ــر ال ــر "، الخي ــود " بخي ــد أن أع ــر، أ�� اآلخ

أنني أعيشه، أن نشفى من التوعك ، أنا ... واألرض معًا

منتهى سليمان
"تولد الفرص من االزمات"

في وقت ليس ببعيد
 كنا نشكو من ضيق الوقت وت�احم، 

األعمــال واالســتيقاظ ُكل الصبــاح والشــوا�ع التــي تشــكو 
الزحام

األصدقــاء  مــع  الحديــث   أطــ�اف  بتبــادل  ونســتمتع  
واألقارب.

فجــاًة تغيــر ُكل شــيء توقفــت األعمــال ،أصبحــت الطــ�ق 
ال تعرف خطى البشر ،

اصيــب الجميــع بالهلــع أصبــح الحديــث عــدد اإلصابــات 
والوفيات ، 

أصبحنا نبتعد عن األحباب واألقارب حبًا 
بهم

لكن هناك دائمًا جانب مش�ق ،نعم مش�ق..
الحياة ليست س��عة كالسابق 

-اصبــح لديــك وقــت وفيــر  لتعــرف نفســك اكثــر ،وتكــون 
اكثر قربًا لعائلتك 

عــن  والبحــث  االستســالم  عــدم  يجــب  دائمــا  وتذكــر 
الجانب اإليجابي في اي مص�بة وأزمة

نسأل اهلل �وال هذه الجائحة عاجًال غير اجل
 لكــن التكيــف ووضــع افــكار وخطــط نقضــي بهــا وقتنــا 

لنحظى بالفائدة ونستمتع به
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ميم

أيــام  منــذ  بالرمــادي  المتوشــح  للعالــم  الخيــر  صبــاح 
ــي  ــه وكأن بن ــت من ــاة خل ــش وكأن الحي ــا�يع موح وأس
البشــر انقــرض! حيوانــات استشــعرت باألمــان وخرجــت 
لشــوا�ع المــدن أو ربمــا فقــدت ذلــك الكائــن المتوحــش 
تجاههــا! العقــل ال يســتوعب حيــن أحــاول التفكيــر أن 
ــن  ــت م ــة خل ــوارعها الحي ــم وش ــدن العال ــب أو كل م أغل

البشر منظر م��ع
مخيــف ومهيــب للحظــة تحــاول التفكيــر كيــف فجــأة 
جميــع البشــر بشــتى بلدانهــم وأع�اقهــم لجــؤوا ل�يوتهــم 
ــن لمــدة  ــن محجو�� ــواب محبوســين مع�ولي ــن األب مقفلي
غيــر معلومــة مــن الزمــن خوفــًا وإجبــا�ًا مــن مــرض اجتــاح 
العالــم علــى غفلــٍة منــه ا�تشــر ا�تشــار فتــاك وكأنــه 
ــل  ــم يقت ــح ل ــا صحي ــال األرض كله ــًا ج ــرقًا وغرب ــم ش ينتق

الكثير!
ــر  ــوس البش ــي نف ــع ف ــق الهل ــن خل ــاب لك ــا أص ــدر م بق
فــي دولهــم وحكوما�هــم فــي دنيــا الحضــارة وعالــم 
التطــور المتقــدم ط�يــًا وحضا��ــًا قطــع أشــواطًا ك�يــ�ًا 
ــرى  ــ�وس ال ُ� ــام في ــز أم ــه عج ــة لكن ــذه الحدا� ــل له ليص
فأبــى  اإلنســان  بنــي  كعــادة  عليــه  اســتكبر  بالعيــن 
الفيــ�وس إال أن يثبــت قوتــه وم�اســه تجــاه اإلنســان 

فا�تشر بشكل م��ع،
ــك  ــي األرض أرب ــاة ف ــة والحي ــلل الحرك ــي ش ــبب ف فتس

عليــه  الســيطرة  ســ�يل  فــي  الحيــاة  توقفــت  العالــم 
ــًا فأصبحــت  ــ�اد اإلنســان جنون ــه وإن طــال ل والقضــاء علي
بعــض الــدول المتحضــرة تقطــع الط��ــق علــى مســاعدات 
الــدول المجــاورة لهــا فتســرقها لتنجــي شــعبها وال تأبــه 

بشعب البلد اآلخر 
ف يــارب ارفــع البــالء والوبــاء عــن هــذه األرض وأعــد 
الحيــاة لهــا وشــافي جميــع مرضــى العالــم وارحمنــا 

برحمتك يارب العالمين
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أيــام  منــذ  بالرمــادي  المتوشــح  للعالــم  الخيــر  صبــاح 
ــي  ــه وكأن بن ــت من ــاة خل ــش وكأن الحي ــا�يع موح وأس
البشــر انقــرض! حيوانــات استشــعرت باألمــان وخرجــت 
لشــوا�ع المــدن أو ربمــا فقــدت ذلــك الكائــن المتوحــش 
تجاههــا! العقــل ال يســتوعب حيــن أحــاول التفكيــر أن 
ــن  ــت م ــة خل ــوارعها الحي ــم وش ــدن العال ــب أو كل م أغل

البشر منظر م��ع
مخيــف ومهيــب للحظــة تحــاول التفكيــر كيــف فجــأة 
جميــع البشــر بشــتى بلدانهــم وأع�اقهــم لجــؤوا ل�يوتهــم 
ــن لمــدة  ــن محجو�� ــواب محبوســين مع�ولي ــن األب مقفلي
غيــر معلومــة مــن الزمــن خوفــًا وإجبــا�ًا مــن مــرض اجتــاح 
العالــم علــى غفلــٍة منــه ا�تشــر ا�تشــار فتــاك وكأنــه 
ــل  ــم يقت ــح ل ــا صحي ــال األرض كله ــًا ج ــرقًا وغرب ــم ش ينتق

الكثير!
ــر  ــوس البش ــي نف ــع ف ــق الهل ــن خل ــاب لك ــا أص ــدر م بق
فــي دولهــم وحكوما�هــم فــي دنيــا الحضــارة وعالــم 
التطــور المتقــدم ط�يــًا وحضا��ــًا قطــع أشــواطًا ك�يــ�ًا 
ــرى  ــ�وس ال ُ� ــام في ــز أم ــه عج ــة لكن ــذه الحدا� ــل له ليص
فأبــى  اإلنســان  بنــي  كعــادة  عليــه  اســتكبر  بالعيــن 
الفيــ�وس إال أن يثبــت قوتــه وم�اســه تجــاه اإلنســان 

فا�تشر بشكل م��ع،
ــك  ــي األرض أرب ــاة ف ــة والحي ــلل الحرك ــي ش ــبب ف فتس

عليــه  الســيطرة  ســ�يل  فــي  الحيــاة  توقفــت  العالــم 
ــًا فأصبحــت  ــ�اد اإلنســان جنون ــه وإن طــال ل والقضــاء علي
بعــض الــدول المتحضــرة تقطــع الط��ــق علــى مســاعدات 
الــدول المجــاورة لهــا فتســرقها لتنجــي شــعبها وال تأبــه 

بشعب البلد اآلخر 
ف يــارب ارفــع البــالء والوبــاء عــن هــذه األرض وأعــد 
الحيــاة لهــا وشــافي جميــع مرضــى العالــم وارحمنــا 

برحمتك يارب العالمين
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ميمونة الحارثي

ــع أرى  ــا المتواض ــي من�لن ــكاٍن ف ــى م ــي أعل ــت ف وقف
مــاذا يــدور حولــي ، مــن مكانــي الُمفضــل ونافذتــي 
الصغيــرة المطلــة علــى العالــِم الك�يــر ، أنظــر متأملــة 
ــي ؟  ــا عمت ــد ي ــاذا بع ــائلت : وم ــغوفة تس ــامٍة ش وبابتس
أجابــت العمــة قائلــة : ال شــيء ، ســوى أنــه اســتحوذ 
علــى العالــم بأكملــه ، هــل لكــي أن �تخيلــي أن كائنــًا ال 
ــًا ؟  ــداُن ِتباع ــُر البل ــًا ؟ وُيدم ــاِد ضياع ــوي باألجس ــرى �ه �ُ
لقــد كان األمــر مثيــ�ًا للقلــق وداعيــًا للخــوف والهلــع 
ــه  ــع �تبع ــتنفار ، كأن الجمي ــة اس ــي حال ــم ف ــاش العال ع
ــس  ــة ولي ــة ثالث ــكل يســتعد وكأنهــا حــرٌب عالمي ــار ، ال الن
فــي  منهمــك  الجميــع  حيــن  وفــي   ، وبــاء  ُمجــرد 
االســتعداد أليــام قادمــة تجعــل مــن الجميــع منعــ�ٌل فــي 
ــت  ــذار ، ُأغلق ــابق إن ــال س ــًا وب ــا جميع ــي غفلتن ــه وف من�ل
المســاجد وهــدأت المنــا�ل وألول مــرة اســمع الحــ�ن 
ــا  ــدًا ، وإنم ــاهده أب ــم أش ــاي ل ــ�اُه عين ــل أن ت ــاي قب بُأُذن
ســمعته فــي أصــوات المؤذنيــن حيــن بكــوا قائليــن : 
ــق  ــا جميعــًا وغــام حــ�ٌن عمي الصــالة فــي رحالكــم ، بكين
وكأننــا للتــِو فقدنــا رســول اهلل ، ال أعلــم لــَم ا�تابنــي 
شــعور احتيــاٍج عميــق لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
فــي تلــك األ�نــاء ذا�هــا تمنيــت لــو أنــه من�لــُه بقربــي 
اذهــب اليــه مه�ولــة ، يفتــح بابــه لــي ُ�هــديء مــن �وعــي 
أشــتم   ، ُأعانقــه   ، بــأن رحمــة اهلل واســعة  ، وُيخبرنــي 

�ائحتــه ، وأعــود للمنــ�ل مستبشــرة ، هــذا مــا ا�تابنــي تلــك 
للصــالة  جميعــًا  ودخلنــا  تجاوزناهــا  ولكــن  اللحظــات 
ــي  ــي وأخوت ــ�ثناء أب ــال اس ــا ب ــا ، جميعن ــًة ، جميعن جماع
وأخوتــك ، الجميــع ، ُكنــت أعلــم أن صــالة العشــاء جه��ــة 
ولكــن ذلــك اليــوم لــم أســمعها جيــدًا ، ليــس لخلــل فــي 
ــت  ــه كن ــن خلف ــي والُمصلي ــكاء أب ــدة ب ــا لش ــي وإنم أذن
فــي الصــف الثالــث ومــع ذلــك لــم أســمع وعنــد اال�تهــاء 
ســألت أبــي لــَم لــْم �رفــع صوتــه فأجــاب : يكفــي أن اهلل 
ســمع ، أبكانــي ُبــكاءُه كثيــ�ًا ونمنــا تلــك الليلــة فــي حــ�ٍن 

شديد . 
ــم مــاذا بعــد ؟ أجابــت  ــًال فســألتها : ث ســكتت العمــة قلي
ــام بُلطــف اهلل ومــرت األســا�يع  ــم مضــت األي عمتــي : ث
ثقــال ، وبعــد أن تعــاون الشــعب مــع الملــك وأحــس 
العالــم أجمــع بتفشــي األمــر تعــاون الجميــع وإن لــم يكــن 
ــن  ــ��ن م ــع والعش ــة التاس ــي ليل ــًة ، وف ــح رهب ــًة أصب رغب
أن  بعــد   ، هج��ــًا   ١٤٤١ عــام  شــعبان  شــهر 
ــة  ــلمون وقف ــف المس ــل وق ــه األم ــم بأكمل ــد العال فق
تفــاؤل بربهــم عــز وجــل  وثقــٍة فــي قدرتــه ســبحانه ، 
فــكان عنــد ُحســن ظنهــم وأصلــح حالهــم ، فــي الســاعة 
ال�ابعــة عصــ�ًا وقبــل أن يتــم اإلعــالن عــن �ؤيــة هــالل 
الشــهر الفضيــل ، ُأعلــن الخبــر الســعيد ، الُمربــك ، تصــدر 
خــادم الحرميــن الشــ��فين الملــك / ســلمان بــن عبدالع��ــز 

آل ســعود وأعلــن قائــًال : شــعبي الك��ــم بفضــل اهلل 
ــع  ــن جمي ــر ع ــع الحظ ــن رف ــوم ع ــن الي ــا ُنعل ــه علين ومنت
مناطــق المملكــة بــال اســثناء ونعلــن عــن بــدء إقامــة 
الصــالة جماعــًة فــي �يــوِت اهلل بــدًء مــن صــالة المغــرب 
ــك ،  ــا ذل ــر ، كان يكفين ــة الخب ــمع بقي ــم نس ــإذن اهلل ، ل �
ــن  ــي أ�علمي ــى أب ــًا إل ــا جميع ــة توجهن ــك الحظ ــي تل وف

لماذا ؟ أجبتها : ال ، لماذا ؟ 
فأجابــت عمتــي : ألنــه عــاد للبــكاء ثانيــًة وكأنــه للتــو علــم 
بخبــر منــع الصــالة فــي المســاجد ولكــن هــذه المــرة كان 
بــكاءه ُمختلــف ُمختلــف جــدًا أ�علميــن لقــد شــعرت وكأن 
عينــاه بحــ�ًا جميــًال يفيــض باللؤلــؤ ، كانــت فرحــُة أبــي 

جميلة ُتشبهه جدًا . 
ــس ألن  ــا ، لي ــكُت معه ــرى وس ــرًة أخ ــي م ــكتت عمت س
ــة مــن  ــي قــ�أت اإلجاب أســألتي قــد ا�تهــت ولكــن ، ألنن
ــى  ــت وا�ته ــة ا�ته ــت أن الحكاي ــن وعلم ــا الرقيقتي عينيه
ــاٍة  ــد ُمعان ــاء بع ــك الوب ــن ذل ــم م ــع وخوفه ــ�ُن الجمي ُح
المخاطــر  ُكل  �نتهــي  كمــا  الوبــاء  وا�تهــى   ، طويلــة 
والمآســي �ــإذن المنــان ، فكانــت تلــك الحكايــة القديمــة 
ــكاُد تكــون مــن أجمــل قصــص تخطــي المصاعــب  جــدًا ت

وقوة الع��مة التي قد سمعتها . قال تعالى : 
{ َسَيْجَعُل اهللُ بْعَد ُعْسٍر ُيسَ�ا } .
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ــع أرى  ــا المتواض ــي من�لن ــكاٍن ف ــى م ــي أعل ــت ف وقف
مــاذا يــدور حولــي ، مــن مكانــي الُمفضــل ونافذتــي 
الصغيــرة المطلــة علــى العالــِم الك�يــر ، أنظــر متأملــة 
ــي ؟  ــا عمت ــد ي ــاذا بع ــائلت : وم ــغوفة تس ــامٍة ش وبابتس
أجابــت العمــة قائلــة : ال شــيء ، ســوى أنــه اســتحوذ 
علــى العالــم بأكملــه ، هــل لكــي أن �تخيلــي أن كائنــًا ال 
ــًا ؟  ــداُن ِتباع ــُر البل ــًا ؟ وُيدم ــاِد ضياع ــوي باألجس ــرى �ه �ُ
لقــد كان األمــر مثيــ�ًا للقلــق وداعيــًا للخــوف والهلــع 
ــه  ــع �تبع ــتنفار ، كأن الجمي ــة اس ــي حال ــم ف ــاش العال ع
ــس  ــة ولي ــة ثالث ــكل يســتعد وكأنهــا حــرٌب عالمي ــار ، ال الن
فــي  منهمــك  الجميــع  حيــن  وفــي   ، وبــاء  ُمجــرد 
االســتعداد أليــام قادمــة تجعــل مــن الجميــع منعــ�ٌل فــي 
ــت  ــذار ، ُأغلق ــابق إن ــال س ــًا وب ــا جميع ــي غفلتن ــه وف من�ل
المســاجد وهــدأت المنــا�ل وألول مــرة اســمع الحــ�ن 
ــا  ــدًا ، وإنم ــاهده أب ــم أش ــاي ل ــ�اُه عين ــل أن ت ــاي قب بُأُذن
ســمعته فــي أصــوات المؤذنيــن حيــن بكــوا قائليــن : 
ــق  ــا جميعــًا وغــام حــ�ٌن عمي الصــالة فــي رحالكــم ، بكين
وكأننــا للتــِو فقدنــا رســول اهلل ، ال أعلــم لــَم ا�تابنــي 
شــعور احتيــاٍج عميــق لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
فــي تلــك األ�نــاء ذا�هــا تمنيــت لــو أنــه من�لــُه بقربــي 
اذهــب اليــه مه�ولــة ، يفتــح بابــه لــي ُ�هــديء مــن �وعــي 
أشــتم   ، ُأعانقــه   ، بــأن رحمــة اهلل واســعة  ، وُيخبرنــي 

�ائحتــه ، وأعــود للمنــ�ل مستبشــرة ، هــذا مــا ا�تابنــي تلــك 
للصــالة  جميعــًا  ودخلنــا  تجاوزناهــا  ولكــن  اللحظــات 
ــي  ــي وأخوت ــ�ثناء أب ــال اس ــا ب ــا ، جميعن ــًة ، جميعن جماع
وأخوتــك ، الجميــع ، ُكنــت أعلــم أن صــالة العشــاء جه��ــة 
ولكــن ذلــك اليــوم لــم أســمعها جيــدًا ، ليــس لخلــل فــي 
ــت  ــه كن ــن خلف ــي والُمصلي ــكاء أب ــدة ب ــا لش ــي وإنم أذن
فــي الصــف الثالــث ومــع ذلــك لــم أســمع وعنــد اال�تهــاء 
ســألت أبــي لــَم لــْم �رفــع صوتــه فأجــاب : يكفــي أن اهلل 
ســمع ، أبكانــي ُبــكاءُه كثيــ�ًا ونمنــا تلــك الليلــة فــي حــ�ٍن 

شديد . 
ــم مــاذا بعــد ؟ أجابــت  ــًال فســألتها : ث ســكتت العمــة قلي
ــام بُلطــف اهلل ومــرت األســا�يع  ــم مضــت األي عمتــي : ث
ثقــال ، وبعــد أن تعــاون الشــعب مــع الملــك وأحــس 
العالــم أجمــع بتفشــي األمــر تعــاون الجميــع وإن لــم يكــن 
ــن  ــ��ن م ــع والعش ــة التاس ــي ليل ــًة ، وف ــح رهب ــًة أصب رغب
أن  بعــد   ، هج��ــًا   ١٤٤١ عــام  شــعبان  شــهر 
ــة  ــلمون وقف ــف المس ــل وق ــه األم ــم بأكمل ــد العال فق
تفــاؤل بربهــم عــز وجــل  وثقــٍة فــي قدرتــه ســبحانه ، 
فــكان عنــد ُحســن ظنهــم وأصلــح حالهــم ، فــي الســاعة 
ال�ابعــة عصــ�ًا وقبــل أن يتــم اإلعــالن عــن �ؤيــة هــالل 
الشــهر الفضيــل ، ُأعلــن الخبــر الســعيد ، الُمربــك ، تصــدر 
خــادم الحرميــن الشــ��فين الملــك / ســلمان بــن عبدالع��ــز 

آل ســعود وأعلــن قائــًال : شــعبي الك��ــم بفضــل اهلل 
ــع  ــن جمي ــر ع ــع الحظ ــن رف ــوم ع ــن الي ــا ُنعل ــه علين ومنت
مناطــق المملكــة بــال اســثناء ونعلــن عــن بــدء إقامــة 
الصــالة جماعــًة فــي �يــوِت اهلل بــدًء مــن صــالة المغــرب 
ــك ،  ــا ذل ــر ، كان يكفين ــة الخب ــمع بقي ــم نس ــإذن اهلل ، ل �
ــن  ــي أ�علمي ــى أب ــًا إل ــا جميع ــة توجهن ــك الحظ ــي تل وف

لماذا ؟ أجبتها : ال ، لماذا ؟ 
فأجابــت عمتــي : ألنــه عــاد للبــكاء ثانيــًة وكأنــه للتــو علــم 
بخبــر منــع الصــالة فــي المســاجد ولكــن هــذه المــرة كان 
بــكاءه ُمختلــف ُمختلــف جــدًا أ�علميــن لقــد شــعرت وكأن 
عينــاه بحــ�ًا جميــًال يفيــض باللؤلــؤ ، كانــت فرحــُة أبــي 

جميلة ُتشبهه جدًا . 
ــس ألن  ــا ، لي ــكُت معه ــرى وس ــرًة أخ ــي م ــكتت عمت س
ــة مــن  ــي قــ�أت اإلجاب أســألتي قــد ا�تهــت ولكــن ، ألنن
ــى  ــت وا�ته ــة ا�ته ــت أن الحكاي ــن وعلم ــا الرقيقتي عينيه
ــاٍة  ــد ُمعان ــاء بع ــك الوب ــن ذل ــم م ــع وخوفه ــ�ُن الجمي ُح
المخاطــر  ُكل  �نتهــي  كمــا  الوبــاء  وا�تهــى   ، طويلــة 
والمآســي �ــإذن المنــان ، فكانــت تلــك الحكايــة القديمــة 
ــكاُد تكــون مــن أجمــل قصــص تخطــي المصاعــب  جــدًا ت

وقوة الع��مة التي قد سمعتها . قال تعالى : 
{ َسَيْجَعُل اهللُ بْعَد ُعْسٍر ُيسَ�ا } .
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ــع أرى  ــا المتواض ــي من�لن ــكاٍن ف ــى م ــي أعل ــت ف وقف
مــاذا يــدور حولــي ، مــن مكانــي الُمفضــل ونافذتــي 
الصغيــرة المطلــة علــى العالــِم الك�يــر ، أنظــر متأملــة 
ــي ؟  ــا عمت ــد ي ــاذا بع ــائلت : وم ــغوفة تس ــامٍة ش وبابتس
أجابــت العمــة قائلــة : ال شــيء ، ســوى أنــه اســتحوذ 
علــى العالــم بأكملــه ، هــل لكــي أن �تخيلــي أن كائنــًا ال 
ــًا ؟  ــداُن ِتباع ــُر البل ــًا ؟ وُيدم ــاِد ضياع ــوي باألجس ــرى �ه �ُ
لقــد كان األمــر مثيــ�ًا للقلــق وداعيــًا للخــوف والهلــع 
ــه  ــع �تبع ــتنفار ، كأن الجمي ــة اس ــي حال ــم ف ــاش العال ع
ــس  ــة ولي ــة ثالث ــكل يســتعد وكأنهــا حــرٌب عالمي ــار ، ال الن
فــي  منهمــك  الجميــع  حيــن  وفــي   ، وبــاء  ُمجــرد 
االســتعداد أليــام قادمــة تجعــل مــن الجميــع منعــ�ٌل فــي 
ــت  ــذار ، ُأغلق ــابق إن ــال س ــًا وب ــا جميع ــي غفلتن ــه وف من�ل
المســاجد وهــدأت المنــا�ل وألول مــرة اســمع الحــ�ن 
ــا  ــدًا ، وإنم ــاهده أب ــم أش ــاي ل ــ�اُه عين ــل أن ت ــاي قب بُأُذن
ســمعته فــي أصــوات المؤذنيــن حيــن بكــوا قائليــن : 
ــق  ــا جميعــًا وغــام حــ�ٌن عمي الصــالة فــي رحالكــم ، بكين
وكأننــا للتــِو فقدنــا رســول اهلل ، ال أعلــم لــَم ا�تابنــي 
شــعور احتيــاٍج عميــق لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
فــي تلــك األ�نــاء ذا�هــا تمنيــت لــو أنــه من�لــُه بقربــي 
اذهــب اليــه مه�ولــة ، يفتــح بابــه لــي ُ�هــديء مــن �وعــي 
أشــتم   ، ُأعانقــه   ، بــأن رحمــة اهلل واســعة  ، وُيخبرنــي 

�ائحتــه ، وأعــود للمنــ�ل مستبشــرة ، هــذا مــا ا�تابنــي تلــك 
للصــالة  جميعــًا  ودخلنــا  تجاوزناهــا  ولكــن  اللحظــات 
ــي  ــي وأخوت ــ�ثناء أب ــال اس ــا ب ــا ، جميعن ــًة ، جميعن جماع
وأخوتــك ، الجميــع ، ُكنــت أعلــم أن صــالة العشــاء جه��ــة 
ولكــن ذلــك اليــوم لــم أســمعها جيــدًا ، ليــس لخلــل فــي 
ــت  ــه كن ــن خلف ــي والُمصلي ــكاء أب ــدة ب ــا لش ــي وإنم أذن
فــي الصــف الثالــث ومــع ذلــك لــم أســمع وعنــد اال�تهــاء 
ســألت أبــي لــَم لــْم �رفــع صوتــه فأجــاب : يكفــي أن اهلل 
ســمع ، أبكانــي ُبــكاءُه كثيــ�ًا ونمنــا تلــك الليلــة فــي حــ�ٍن 

شديد . 
ــم مــاذا بعــد ؟ أجابــت  ــًال فســألتها : ث ســكتت العمــة قلي
ــام بُلطــف اهلل ومــرت األســا�يع  ــم مضــت األي عمتــي : ث
ثقــال ، وبعــد أن تعــاون الشــعب مــع الملــك وأحــس 
العالــم أجمــع بتفشــي األمــر تعــاون الجميــع وإن لــم يكــن 
ــن  ــ��ن م ــع والعش ــة التاس ــي ليل ــًة ، وف ــح رهب ــًة أصب رغب
أن  بعــد   ، هج��ــًا   ١٤٤١ عــام  شــعبان  شــهر 
ــة  ــلمون وقف ــف المس ــل وق ــه األم ــم بأكمل ــد العال فق
تفــاؤل بربهــم عــز وجــل  وثقــٍة فــي قدرتــه ســبحانه ، 
فــكان عنــد ُحســن ظنهــم وأصلــح حالهــم ، فــي الســاعة 
ال�ابعــة عصــ�ًا وقبــل أن يتــم اإلعــالن عــن �ؤيــة هــالل 
الشــهر الفضيــل ، ُأعلــن الخبــر الســعيد ، الُمربــك ، تصــدر 
خــادم الحرميــن الشــ��فين الملــك / ســلمان بــن عبدالع��ــز 

آل ســعود وأعلــن قائــًال : شــعبي الك��ــم بفضــل اهلل 
ــع  ــن جمي ــر ع ــع الحظ ــن رف ــوم ع ــن الي ــا ُنعل ــه علين ومنت
مناطــق المملكــة بــال اســثناء ونعلــن عــن بــدء إقامــة 
الصــالة جماعــًة فــي �يــوِت اهلل بــدًء مــن صــالة المغــرب 
ــك ،  ــا ذل ــر ، كان يكفين ــة الخب ــمع بقي ــم نس ــإذن اهلل ، ل �
ــن  ــي أ�علمي ــى أب ــًا إل ــا جميع ــة توجهن ــك الحظ ــي تل وف

لماذا ؟ أجبتها : ال ، لماذا ؟ 
فأجابــت عمتــي : ألنــه عــاد للبــكاء ثانيــًة وكأنــه للتــو علــم 
بخبــر منــع الصــالة فــي المســاجد ولكــن هــذه المــرة كان 
بــكاءه ُمختلــف ُمختلــف جــدًا أ�علميــن لقــد شــعرت وكأن 
عينــاه بحــ�ًا جميــًال يفيــض باللؤلــؤ ، كانــت فرحــُة أبــي 

جميلة ُتشبهه جدًا . 
ــس ألن  ــا ، لي ــكُت معه ــرى وس ــرًة أخ ــي م ــكتت عمت س
ــة مــن  ــي قــ�أت اإلجاب أســألتي قــد ا�تهــت ولكــن ، ألنن
ــى  ــت وا�ته ــة ا�ته ــت أن الحكاي ــن وعلم ــا الرقيقتي عينيه
ــاٍة  ــد ُمعان ــاء بع ــك الوب ــن ذل ــم م ــع وخوفه ــ�ُن الجمي ُح
المخاطــر  ُكل  �نتهــي  كمــا  الوبــاء  وا�تهــى   ، طويلــة 
والمآســي �ــإذن المنــان ، فكانــت تلــك الحكايــة القديمــة 
ــكاُد تكــون مــن أجمــل قصــص تخطــي المصاعــب  جــدًا ت

وقوة الع��مة التي قد سمعتها . قال تعالى : 
{ َسَيْجَعُل اهللُ بْعَد ُعْسٍر ُيسَ�ا } .
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نهى الع��ني

إلى أ�ن ينتهي المطاف ؟ 
 ، المطــاف  بــي  ينتهــي  ان  كاد  مرحلــة  إلــى  وصلــت 
ــن  ــا م ــا دائم ــي نعتاده ــه الت ــة الخ�ي ــى مرحل ــت إل وصل
الصد�ــق او الح�يــب لكــن شــعرت بالخ�بــه ألول مــره مــن 
ــة مؤلمــه ارى االشــياء مــن  ــى مرحل ــت إل نفســي ، وصل
بقلبــي  وا�حســرها  بصمــت  وأ�ألــم  �تدهــور  حولــي 
إلــى  ، وصلــت  وآهــات فــي خلجــان صــدري أكتمهــا 
ــاعري  ــى مش ــيطرة عل ــدم الس ــدم وع ــز التق ــة بعج مرحل
وموجــات مــن القلــق �تخللنــي كلهــا تدفعنــي للحــ�ن 
ــة تالشــت فيهــا ابتســاما�ي  الشــديد ، وصلــت إلــى مرحل
وخيــم مكانهــا اليــأس ، وصلــت إلــى مرحلــة ارى حيا�ــي 
تمضــي ســ��عًا لكننــي ال أعيشــها حقــًا ،وصلــت إلــى 
مرحلــة ارغــب فــي الع�لــة التــي تخلــو مــن جميــع النــاس 
وأكــون فيهــا وجهــًا لوجــه مــع نفســي. وصلــت إلــى 
مرحلــة النســيان المتعمــدة كــي أ�جاهــل األمــور ، وصلــت 
إلــى مرحلــة الص�اعــات والتناقضــات بداخلــي! وصلــت 
إلــى مرحلــة العيــش بــدون وعــي وهــدف فقــط أعيــش 
التشــاؤمية  النظــرة  مرحلــة  إلــى  وصلــت   ! أل�نفــس 

والسل�ية. 
لكــن ســرعان مــا تغ�يــر كل هــذا الصــ�اع الداخلــي واأللــم 
والمعانــاة والكفــاح وعــدت للحيــاة مــرة أخــرى ولــم 
ينتهــي بــي المطــاف. وحاولــت ان اكــف عــن امطــار 

إلــى  التــي واجهتنــي  دموعــي وان احــول التحديــات 
ــا قائمــًا بذا�ــي وان  فــرص. وعــدت مســتقلة بذا�ــي كياًن
أكــون وحــدي فــي هــذه الحيــاة الن االقويــاء هــم فقــط 

من يخوضون معاركها !!!!
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إلى أ�ن ينتهي المطاف ؟ 
 ، المطــاف  بــي  ينتهــي  ان  كاد  مرحلــة  إلــى  وصلــت 
ــن  ــا م ــا دائم ــي نعتاده ــه الت ــة الخ�ي ــى مرحل ــت إل وصل
الصد�ــق او الح�يــب لكــن شــعرت بالخ�بــه ألول مــره مــن 
ــة مؤلمــه ارى االشــياء مــن  ــى مرحل ــت إل نفســي ، وصل
بقلبــي  وا�حســرها  بصمــت  وأ�ألــم  �تدهــور  حولــي 
إلــى  ، وصلــت  وآهــات فــي خلجــان صــدري أكتمهــا 
ــاعري  ــى مش ــيطرة عل ــدم الس ــدم وع ــز التق ــة بعج مرحل
وموجــات مــن القلــق �تخللنــي كلهــا تدفعنــي للحــ�ن 
ــة تالشــت فيهــا ابتســاما�ي  الشــديد ، وصلــت إلــى مرحل
وخيــم مكانهــا اليــأس ، وصلــت إلــى مرحلــة ارى حيا�ــي 
تمضــي ســ��عًا لكننــي ال أعيشــها حقــًا ،وصلــت إلــى 
مرحلــة ارغــب فــي الع�لــة التــي تخلــو مــن جميــع النــاس 
وأكــون فيهــا وجهــًا لوجــه مــع نفســي. وصلــت إلــى 
مرحلــة النســيان المتعمــدة كــي أ�جاهــل األمــور ، وصلــت 
إلــى مرحلــة الص�اعــات والتناقضــات بداخلــي! وصلــت 
إلــى مرحلــة العيــش بــدون وعــي وهــدف فقــط أعيــش 
التشــاؤمية  النظــرة  مرحلــة  إلــى  وصلــت   ! أل�نفــس 

والسل�ية. 
لكــن ســرعان مــا تغ�يــر كل هــذا الصــ�اع الداخلــي واأللــم 
والمعانــاة والكفــاح وعــدت للحيــاة مــرة أخــرى ولــم 
ينتهــي بــي المطــاف. وحاولــت ان اكــف عــن امطــار 

إلــى  التــي واجهتنــي  دموعــي وان احــول التحديــات 
ــا قائمــًا بذا�ــي وان  فــرص. وعــدت مســتقلة بذا�ــي كياًن
أكــون وحــدي فــي هــذه الحيــاة الن االقويــاء هــم فقــط 

من يخوضون معاركها !!!!
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نور علي

اليوم العش�ون للحظر المن�لي ، الثالثه عص�ًا 
٣ اب��ل ٢٠٢٠ - ال��اض 

كان مــن الم��ــب جــدًا ان يتوقــف العالــم بأســره فجــأًة و 
دون مقدمات ، �تعطل الحياة عن الحياة 

�تأجل االحالم حتى اشعار آخر .. 
ــاًة  ــا ملق ــي هن ــي ب ــاش لتنته ــن خف ــه بصح ــدأت القص ب
ارتفاعهــا  يتجــاوز  ال  جــد�ان  اربــع  �يــن  الســ��ر  علــى 
الخمســة امتــار و يتــ�اوح عرضهــا ببــن ال ٦ الــى ٧ متــر 
ــر مــع نافــذه محاطــة  بعــدد ٧٠ بالطــة ربمــا اقــل او أكث
باالســوار تطــل علــى جــدار آخــر ألجــل غيــر مســمى ؛ أظــن 
اننــا االن فــي حيــاة مــع وقــف التنفيــذ او تــم وضعنــا فــي 
وضــع الطيــ�ان حتــى تأخــذ االرض اســت�احة مــن الدمــار و 

البش��ة و حتى من الدو�ان
بالمناســبة ، انــا نــور فتــاة الثــالث و عشــ�ون ر�يعــًا - لســت 
متأكــدة ان كان اســتخدام كلمــه ر�يعــًا صحيحــًا الــى هــذا 
الحــد و لكــن " ا�ا مــو هــأل فــا اكيــد �ومــًا مــا " ، مــن 
ــة التــي با�ــت تســكن اط�افــي "  ــر بالذكــر أن الع�ل الجد�
النحيلــة ســابقًا  " با�ــت تشــدني الــى بــؤرة مــن البــؤس اال 
ــاة و النجــاة ، فــاذا تمعنــت قليــال  اننــي اقــاوم جــدًا للحي
بالجملــة ال�ائجــه حاليــًا  " نحــن نســير نحــو المجهــول " تظــن 
ان الهــالك قــادم ال محــال ، اننــا غارقــون حتمــًا و اننــي لــن 
احظــى بفرصــة ان اشــّد علــى يــد مــن احــب �ومــًا و انظــر 

داخــل عينــاه ملّيــا ، اننــا االن فــي ختــام الحيــاة و كــم لبثنــا  
، فــي الع�لــة تكتشــف �ومــًا بعــد �ــوم ان ابســط االشــياء 
ــم  ــي ك ــكي و التبك ــوم و التش ــل كل � ــاب للعم كالذه
كان شــعو�ا �ومانســيًا مليئــًا بالحيــاة ، او التذمــر مــن كثــرة 
ــر  ــدًا كان يكس ــًا ج ــًا ت�اجيدي ــه كان �وتين ــاو�ر الالزم المش
الصمــت المهيــب ، حتــى محاضــ�ات مد�ــري فــي العمــل 
التــي كانــت �تجــاوز الســاعه و الســاعتين حتــى يثبــت لــي 
تهــب  كانــت  المحاضــ�ات  هــذه   ، جــدوى  دون  أننــي 
ســكوني �وحــًا و شــغفًا ، او صباحــات الخميــس التــي كنــا 

نستقبلها كما العيد 
اظــن ان كل تلــك التفاصيــل ال�وتينيــة التــي كنــا نجهلهــا 
قــد غابــت حتــى نشــعر بعظمهتــا ، و منــذ ان بــدأت هــذه 
ــف  ــن نختل ــالء " ل ــى هــذا الب الجائحــه او المؤامــرة او حت
علــى المســمى فالنتيجــه واحــده ، هلكــت البشــ��ة " منــذ 
ان بــدأت و انــا فــي كل ليلــة علــى امــل ان غــدًا هــو 

اليوم االخير 
غدا هو اليوم الموعود 

اطــ�ق  و   ، الطرقــات  فــي  اســوح  غــدا فقــط ســوف 
و  اخيــ�ًا  لونهــا  الســماء  اشــارك  غــدًا ســوف  االبــواب 
استنشــق غبــار الطرقــات دون ادنــى قلــق ، غــدا ســنتقابل 
ــتأنف  ــود و نس ــا بالعه ــي كالن ــاك و نوف ــدًا الق ــا غ و ربم
حيا�نــا مــن جديــد ، نعــود للشــكاوي و المحاضــ�ات و 

الضحكات و القبالت 
اعــود انــا و نلتقــي اخيــ�ًا دون قلــق و اخبــاٍر عاجلــة و عــداد 

ارقام مخيفة،
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٣ اب��ل ٢٠٢٠ - ال��اض 

كان مــن الم��ــب جــدًا ان يتوقــف العالــم بأســره فجــأًة و 
دون مقدمات ، �تعطل الحياة عن الحياة 

�تأجل االحالم حتى اشعار آخر .. 
ــاًة  ــا ملق ــي هن ــي ب ــاش لتنته ــن خف ــه بصح ــدأت القص ب
ارتفاعهــا  يتجــاوز  ال  جــد�ان  اربــع  �يــن  الســ��ر  علــى 
الخمســة امتــار و يتــ�اوح عرضهــا ببــن ال ٦ الــى ٧ متــر 
ــر مــع نافــذه محاطــة  بعــدد ٧٠ بالطــة ربمــا اقــل او أكث
باالســوار تطــل علــى جــدار آخــر ألجــل غيــر مســمى ؛ أظــن 
اننــا االن فــي حيــاة مــع وقــف التنفيــذ او تــم وضعنــا فــي 
وضــع الطيــ�ان حتــى تأخــذ االرض اســت�احة مــن الدمــار و 

البش��ة و حتى من الدو�ان
بالمناســبة ، انــا نــور فتــاة الثــالث و عشــ�ون ر�يعــًا - لســت 
متأكــدة ان كان اســتخدام كلمــه ر�يعــًا صحيحــًا الــى هــذا 
الحــد و لكــن " ا�ا مــو هــأل فــا اكيــد �ومــًا مــا " ، مــن 
ــة التــي با�ــت تســكن اط�افــي "  ــر بالذكــر أن الع�ل الجد�
النحيلــة ســابقًا  " با�ــت تشــدني الــى بــؤرة مــن البــؤس اال 
ــاة و النجــاة ، فــاذا تمعنــت قليــال  اننــي اقــاوم جــدًا للحي
بالجملــة ال�ائجــه حاليــًا  " نحــن نســير نحــو المجهــول " تظــن 
ان الهــالك قــادم ال محــال ، اننــا غارقــون حتمــًا و اننــي لــن 
احظــى بفرصــة ان اشــّد علــى يــد مــن احــب �ومــًا و انظــر 

داخــل عينــاه ملّيــا ، اننــا االن فــي ختــام الحيــاة و كــم لبثنــا  
، فــي الع�لــة تكتشــف �ومــًا بعــد �ــوم ان ابســط االشــياء 
ــم  ــي ك ــكي و التبك ــوم و التش ــل كل � ــاب للعم كالذه
كان شــعو�ا �ومانســيًا مليئــًا بالحيــاة ، او التذمــر مــن كثــرة 
ــر  ــدًا كان يكس ــًا ج ــًا ت�اجيدي ــه كان �وتين ــاو�ر الالزم المش
الصمــت المهيــب ، حتــى محاضــ�ات مد�ــري فــي العمــل 
التــي كانــت �تجــاوز الســاعه و الســاعتين حتــى يثبــت لــي 
تهــب  كانــت  المحاضــ�ات  هــذه   ، جــدوى  دون  أننــي 
ســكوني �وحــًا و شــغفًا ، او صباحــات الخميــس التــي كنــا 

نستقبلها كما العيد 
اظــن ان كل تلــك التفاصيــل ال�وتينيــة التــي كنــا نجهلهــا 
قــد غابــت حتــى نشــعر بعظمهتــا ، و منــذ ان بــدأت هــذه 
ــف  ــن نختل ــالء " ل ــى هــذا الب الجائحــه او المؤامــرة او حت
علــى المســمى فالنتيجــه واحــده ، هلكــت البشــ��ة " منــذ 
ان بــدأت و انــا فــي كل ليلــة علــى امــل ان غــدًا هــو 

اليوم االخير 
غدا هو اليوم الموعود 

اطــ�ق  و   ، الطرقــات  فــي  اســوح  غــدا فقــط ســوف 
و  اخيــ�ًا  لونهــا  الســماء  اشــارك  غــدًا ســوف  االبــواب 
استنشــق غبــار الطرقــات دون ادنــى قلــق ، غــدا ســنتقابل 
ــتأنف  ــود و نس ــا بالعه ــي كالن ــاك و نوف ــدًا الق ــا غ و ربم
حيا�نــا مــن جديــد ، نعــود للشــكاوي و المحاضــ�ات و 

الضحكات و القبالت 
اعــود انــا و نلتقــي اخيــ�ًا دون قلــق و اخبــاٍر عاجلــة و عــداد 

ارقام مخيفة،
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كان مــن الم��ــب جــدًا ان يتوقــف العالــم بأســره فجــأًة و 
دون مقدمات ، �تعطل الحياة عن الحياة 

�تأجل االحالم حتى اشعار آخر .. 
ــاًة  ــا ملق ــي هن ــي ب ــاش لتنته ــن خف ــه بصح ــدأت القص ب
ارتفاعهــا  يتجــاوز  ال  جــد�ان  اربــع  �يــن  الســ��ر  علــى 
الخمســة امتــار و يتــ�اوح عرضهــا ببــن ال ٦ الــى ٧ متــر 
ــر مــع نافــذه محاطــة  بعــدد ٧٠ بالطــة ربمــا اقــل او أكث
باالســوار تطــل علــى جــدار آخــر ألجــل غيــر مســمى ؛ أظــن 
اننــا االن فــي حيــاة مــع وقــف التنفيــذ او تــم وضعنــا فــي 
وضــع الطيــ�ان حتــى تأخــذ االرض اســت�احة مــن الدمــار و 

البش��ة و حتى من الدو�ان
بالمناســبة ، انــا نــور فتــاة الثــالث و عشــ�ون ر�يعــًا - لســت 
متأكــدة ان كان اســتخدام كلمــه ر�يعــًا صحيحــًا الــى هــذا 
الحــد و لكــن " ا�ا مــو هــأل فــا اكيــد �ومــًا مــا " ، مــن 
ــة التــي با�ــت تســكن اط�افــي "  ــر بالذكــر أن الع�ل الجد�
النحيلــة ســابقًا  " با�ــت تشــدني الــى بــؤرة مــن البــؤس اال 
ــاة و النجــاة ، فــاذا تمعنــت قليــال  اننــي اقــاوم جــدًا للحي
بالجملــة ال�ائجــه حاليــًا  " نحــن نســير نحــو المجهــول " تظــن 
ان الهــالك قــادم ال محــال ، اننــا غارقــون حتمــًا و اننــي لــن 
احظــى بفرصــة ان اشــّد علــى يــد مــن احــب �ومــًا و انظــر 

داخــل عينــاه ملّيــا ، اننــا االن فــي ختــام الحيــاة و كــم لبثنــا  
، فــي الع�لــة تكتشــف �ومــًا بعــد �ــوم ان ابســط االشــياء 
ــم  ــي ك ــكي و التبك ــوم و التش ــل كل � ــاب للعم كالذه
كان شــعو�ا �ومانســيًا مليئــًا بالحيــاة ، او التذمــر مــن كثــرة 
ــر  ــدًا كان يكس ــًا ج ــًا ت�اجيدي ــه كان �وتين ــاو�ر الالزم المش
الصمــت المهيــب ، حتــى محاضــ�ات مد�ــري فــي العمــل 
التــي كانــت �تجــاوز الســاعه و الســاعتين حتــى يثبــت لــي 
تهــب  كانــت  المحاضــ�ات  هــذه   ، جــدوى  دون  أننــي 
ســكوني �وحــًا و شــغفًا ، او صباحــات الخميــس التــي كنــا 

نستقبلها كما العيد 
اظــن ان كل تلــك التفاصيــل ال�وتينيــة التــي كنــا نجهلهــا 
قــد غابــت حتــى نشــعر بعظمهتــا ، و منــذ ان بــدأت هــذه 
ــف  ــن نختل ــالء " ل ــى هــذا الب الجائحــه او المؤامــرة او حت
علــى المســمى فالنتيجــه واحــده ، هلكــت البشــ��ة " منــذ 
ان بــدأت و انــا فــي كل ليلــة علــى امــل ان غــدًا هــو 

اليوم االخير 
غدا هو اليوم الموعود 

اطــ�ق  و   ، الطرقــات  فــي  اســوح  غــدا فقــط ســوف 
و  اخيــ�ًا  لونهــا  الســماء  اشــارك  غــدًا ســوف  االبــواب 
استنشــق غبــار الطرقــات دون ادنــى قلــق ، غــدا ســنتقابل 
ــتأنف  ــود و نس ــا بالعه ــي كالن ــاك و نوف ــدًا الق ــا غ و ربم
حيا�نــا مــن جديــد ، نعــود للشــكاوي و المحاضــ�ات و 

الضحكات و القبالت 
اعــود انــا و نلتقــي اخيــ�ًا دون قلــق و اخبــاٍر عاجلــة و عــداد 

ارقام مخيفة،
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نور ن�يل

ــوس  ــي قام ــا ف ــود له ــة الوج ــة وهمي ــيان.... كلم النس
الحيــاة .. ال أحــد ينســى .. بــل أن النســيان أمــر مســتحيل! .. 
ــر  أن الكلمــة التــي يصــح اســتخدامها اذا لــم اخطــأ التع�ي
هــي التناســي فــي بــاديء االمــر .. ثــم االعتيــاد.. ثــم 
ــق ال  ــيان المطل ــى! ألن النس ــن �نس ــك ل ــاالة.. لكن الالمب

وجود له ! 
ــم ننســاه رغــم ســنين  ــا نســي الوطــن؟ ال أحــد.. ل مــن مّن
ذكــ�اه  الوطــن ألن  �تناســى  نحــن   .. الطويلــة  الغربــة 
تؤلمنــا وألن مــا باليــد حيلــة تغيــر واقعنــا، نحــن اعتدنــا 
الغربــة حتــى صــارت موطننــا الجديــد، نحــن لــم نعــد نبــال 
كمــا كنــا ســابقًا للوطــن ألنــه خذلنــا كثيــ�ًا أو ألننــا خذلنــاه 
الجانــي  �يــن  فــ�ق  �وجــد  ال  دومــًا  النهايــات  ففــي 
والمجنــي عليــه ألن الطرفيــن ســيعانون مــن خســا�ات 

فادحة لكن بألوان واشكال مختلفة.
ــاب خافقــه فاقتلعــه  ــا نســي أول إعجــاب دق ب ومــن مّن
ك��ــح عا�يــة.. ا�حــدى أي منــا أن يكــون قــد نســي وجــه 
أول ضيــف دق بــاب القلــب .. ال أحــد ينســى .. لكنــه 
�ناســى فاعتــاد فلــم يعــد �بــال وصــار األمــر بــدًال أن يكــون 
ــى  ــر عل ــي.. يم ــاعات والثوان ــة الس ــ�اودك طيل ــًا ي هاجس

خاطرك م�ور الك�ام �ين فت�ات متباعدة...
االنشــغال فــي الحيــاة يجرفــك الــى الالمبــاالة .. إلــى كل 
مــن �بحــث عــن نســيان وطــن غــادره وانخــرط فــي زحمــة 

حياة بعيدة عنه
ــادره وانخــرط فــي  ــب غ ــد نســيان الح�ي ــى كل مــن ي�� إل

حياة جديدة أو حب جديد 
نحــن ال ننســى إّال بوجــود بدائــل لمفقودا�نــا .. لألمــور 
مرحلــة  إلــى  الوصــول  نســتطيع  ولــن  �نقصنــا  التــي 
الالمبــاالة إّال بوجــود مايّســد مــكان النقــص وي��حــه مــن 
عــرش الفكــر والذاكــرة ليصبــح مجــرد ذكــرى عابــرة كانــت 
�ومــًا مــا تعنــى كل الحيــاة.. كانــت �ومــًا مــا هاجســًا 

ك�ي�ًا .. صار اليوم مجرد خاطره… .
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ــوس  ــي قام ــا ف ــود له ــة الوج ــة وهمي ــيان.... كلم النس
الحيــاة .. ال أحــد ينســى .. بــل أن النســيان أمــر مســتحيل! .. 
ــر  أن الكلمــة التــي يصــح اســتخدامها اذا لــم اخطــأ التع�ي
هــي التناســي فــي بــاديء االمــر .. ثــم االعتيــاد.. ثــم 
ــق ال  ــيان المطل ــى! ألن النس ــن �نس ــك ل ــاالة.. لكن الالمب

وجود له ! 
ــم ننســاه رغــم ســنين  ــا نســي الوطــن؟ ال أحــد.. ل مــن مّن
ذكــ�اه  الوطــن ألن  �تناســى  نحــن   .. الطويلــة  الغربــة 
تؤلمنــا وألن مــا باليــد حيلــة تغيــر واقعنــا، نحــن اعتدنــا 
الغربــة حتــى صــارت موطننــا الجديــد، نحــن لــم نعــد نبــال 
كمــا كنــا ســابقًا للوطــن ألنــه خذلنــا كثيــ�ًا أو ألننــا خذلنــاه 
الجانــي  �يــن  فــ�ق  �وجــد  ال  دومــًا  النهايــات  ففــي 
والمجنــي عليــه ألن الطرفيــن ســيعانون مــن خســا�ات 

فادحة لكن بألوان واشكال مختلفة.
ــاب خافقــه فاقتلعــه  ــا نســي أول إعجــاب دق ب ومــن مّن
ك��ــح عا�يــة.. ا�حــدى أي منــا أن يكــون قــد نســي وجــه 
أول ضيــف دق بــاب القلــب .. ال أحــد ينســى .. لكنــه 
�ناســى فاعتــاد فلــم يعــد �بــال وصــار األمــر بــدًال أن يكــون 
ــى  ــر عل ــي.. يم ــاعات والثوان ــة الس ــ�اودك طيل ــًا ي هاجس

خاطرك م�ور الك�ام �ين فت�ات متباعدة...
االنشــغال فــي الحيــاة يجرفــك الــى الالمبــاالة .. إلــى كل 
مــن �بحــث عــن نســيان وطــن غــادره وانخــرط فــي زحمــة 

حياة بعيدة عنه
ــادره وانخــرط فــي  ــب غ ــد نســيان الح�ي ــى كل مــن ي�� إل

حياة جديدة أو حب جديد 
نحــن ال ننســى إّال بوجــود بدائــل لمفقودا�نــا .. لألمــور 
مرحلــة  إلــى  الوصــول  نســتطيع  ولــن  �نقصنــا  التــي 
الالمبــاالة إّال بوجــود مايّســد مــكان النقــص وي��حــه مــن 
عــرش الفكــر والذاكــرة ليصبــح مجــرد ذكــرى عابــرة كانــت 
�ومــًا مــا تعنــى كل الحيــاة.. كانــت �ومــًا مــا هاجســًا 

ك�ي�ًا .. صار اليوم مجرد خاطره… .
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نورة عبداهلل

توقفت عن حســاب األيام، �بدو أن هذا األمر ســيطول. ٣٠ 
الليــل  منتصــف  بعــد  اليومــي  المشــي  مــن  دقيقــة 
جعلتنــي فــي تمــاس حقيقــي ومخيــف مــع نفســي. 
جميعــا،  �ؤوســنا  علــى  عشــرة  الثانيــة  الســاعة  ُتخّيــم 
تلتحــف الشــوا�ع بالصمــت، ويمتــص هــذا الســكون الك�يــر 
كل صــوت خــا�ج �أســك، بثبــات وثقــة تبــدأ أفــكار اإلنســان 
�تكلــم. كنــت أ�رقــب بحماســة مــا الــذي ســيحدث للنــاس 
بعــد هــذا الســجن الطو�ــل! عرفــت لمــاذا �هــرب األب��ــاء 
زن�انا�هــم.  مــن  الطو�ــل  بالســجن  عليهــم  والمحكــوم 
 Shawshank فــي  حــدث  مــا  حــدث  لمــاذا 
ــه  ــكوفيلد ه�وب ــكل س ــرب ماي ــاذا ه Redemption ولم
الك�يــر. ولمــاذا ا�فــق البشــر علــى أن يكــون الحبــس هــو 
العقوبــة التــي ال مفــر منهــا بعــد أي ُجــرم، عرفــت، وأنــا 
ــرف  ــة، وال أع ــر لمحاكم ــم ُأج ــا ول ــب ُجرم ــم أرتك ــي ل الت
ُتقّيــد  حيــن  اإلنســان  يذبــل  لمــاذا  عرفــت  الم�افعــات، 
ح��تــه. الحظــت مؤخــ�ا أن الصغــار فــي الحــي بعــد فــرض 
ــون  ــذ ويتكلم ــر النواف ــون عب ــا�وا يطل ــل ص ــر الكام الحظ
أيــام كنــت  بأصــوات مســموعة مــع بعضهــم، وقبــل 
أ�اقــب الشــا�ع مــن نافــذة عاليــة بعــد الواحــدة صباحــا، ال 
ــكالب  ــى ال ــي، حت ــر ل ــر أن يظه ــت أ�تظ ــاذا كن ــرف م أع
التــي غــزت الحــي بدايــة الحظــر اختفــت، ولكننــي فعلــت 
ــا خــ�ح بهــدوء و�اح  ووقفــت هنــاك علــى أيــة حــال، جارن

الســتار  خلــف  اندثــرت  الوقــت،  ذات  الســماء  يصــّور 
وابتلعنــي الباقــي مــن المنــ�ل. اليــوم كســر حــ�ن والــدي 
وتململــه ضيوفنــا الجــدد، لقــد كان ســعيدا جــدا وهــو 
يصنــع قــن الدجــاج منــذ أيــام. وصلــت الدجاجــات وديكهــا 
بســالم مــع الســائق، أمــا والــدي الــذي يتــوق لحــدث 
جديــد يملــئ �ومــه لــم تفــا�ق االبتســامة وجهــه الســمح. 
اآلن الســاعة الثانيــة صباحــا، تجمعــت غيمــة هائلــة فــوق 
�أســي، �بــدو ســتمطر هــذه الليلــة، دخلــت غرفتــي اســتعد 
للنــوم، بصمــت مــا�ال حاضــ�ا، فتحــت المــاء وانهمــرت 
ــوع.  ــن كل ن ــكار م ــدس بأف ــي المتك ــى �أس ــه عل خيوط
متكــدس �إحصــاءات الوبــاء، بدجاجــات أبــي، بالترقيــة 
ــنا، ال  ــي. حس ــا زمالئ ــي ويترقبه ــوات عن ــد خط ــي تبع الت
األزمــة  هــذه  إدارة  فــي  نجحــت  إذا  حماســتي،  أنكــر 
ســأكون أصغــر وأول امــ�أة بمنصــب مد�ــرة حيــث أعمــل، 
نعــم، ســالت خيــوط المــاء علــى هــذه الفكــرة أيضــا. قبــل 
ــط لبوشــكين  ــة الظاب ــة ابن ــت �واي ــوم، كان أن ُأطفــئ الي
�نتظرنــي، تركتهــا وقــ�رت أن أكتــب. ال أعــرف إن كان 
ــٌد قــط ســيق�أ مشــاركتي هــذه أو الســابقات غيرهــا.  أح
ــكالم مــع صفحــة �يضــاء وســط هــذا الصمــت  ولكــن ال

�بدو أكثر اغ�اًء من كل شيء. 

"ك�اكيب الع�لة"
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توقفت عن حســاب األيام، �بدو أن هذا األمر ســيطول. ٣٠ 
الليــل  منتصــف  بعــد  اليومــي  المشــي  مــن  دقيقــة 
جعلتنــي فــي تمــاس حقيقــي ومخيــف مــع نفســي. 
جميعــا،  �ؤوســنا  علــى  عشــرة  الثانيــة  الســاعة  ُتخّيــم 
تلتحــف الشــوا�ع بالصمــت، ويمتــص هــذا الســكون الك�يــر 
كل صــوت خــا�ج �أســك، بثبــات وثقــة تبــدأ أفــكار اإلنســان 
�تكلــم. كنــت أ�رقــب بحماســة مــا الــذي ســيحدث للنــاس 
بعــد هــذا الســجن الطو�ــل! عرفــت لمــاذا �هــرب األب��ــاء 
زن�انا�هــم.  مــن  الطو�ــل  بالســجن  عليهــم  والمحكــوم 
 Shawshank فــي  حــدث  مــا  حــدث  لمــاذا 
ــه  ــكوفيلد ه�وب ــكل س ــرب ماي ــاذا ه Redemption ولم
الك�يــر. ولمــاذا ا�فــق البشــر علــى أن يكــون الحبــس هــو 
العقوبــة التــي ال مفــر منهــا بعــد أي ُجــرم، عرفــت، وأنــا 
ــرف  ــة، وال أع ــر لمحاكم ــم ُأج ــا ول ــب ُجرم ــم أرتك ــي ل الت
ُتقّيــد  حيــن  اإلنســان  يذبــل  لمــاذا  عرفــت  الم�افعــات، 
ح��تــه. الحظــت مؤخــ�ا أن الصغــار فــي الحــي بعــد فــرض 
ــون  ــذ ويتكلم ــر النواف ــون عب ــا�وا يطل ــل ص ــر الكام الحظ
أيــام كنــت  بأصــوات مســموعة مــع بعضهــم، وقبــل 
أ�اقــب الشــا�ع مــن نافــذة عاليــة بعــد الواحــدة صباحــا، ال 
ــكالب  ــى ال ــي، حت ــر ل ــر أن يظه ــت أ�تظ ــاذا كن ــرف م أع
التــي غــزت الحــي بدايــة الحظــر اختفــت، ولكننــي فعلــت 
ــا خــ�ح بهــدوء و�اح  ووقفــت هنــاك علــى أيــة حــال، جارن

الســتار  خلــف  اندثــرت  الوقــت،  ذات  الســماء  يصــّور 
وابتلعنــي الباقــي مــن المنــ�ل. اليــوم كســر حــ�ن والــدي 
وتململــه ضيوفنــا الجــدد، لقــد كان ســعيدا جــدا وهــو 
يصنــع قــن الدجــاج منــذ أيــام. وصلــت الدجاجــات وديكهــا 
بســالم مــع الســائق، أمــا والــدي الــذي يتــوق لحــدث 
جديــد يملــئ �ومــه لــم تفــا�ق االبتســامة وجهــه الســمح. 
اآلن الســاعة الثانيــة صباحــا، تجمعــت غيمــة هائلــة فــوق 
�أســي، �بــدو ســتمطر هــذه الليلــة، دخلــت غرفتــي اســتعد 
للنــوم، بصمــت مــا�ال حاضــ�ا، فتحــت المــاء وانهمــرت 
ــوع.  ــن كل ن ــكار م ــدس بأف ــي المتك ــى �أس ــه عل خيوط
متكــدس �إحصــاءات الوبــاء، بدجاجــات أبــي، بالترقيــة 
ــنا، ال  ــي. حس ــا زمالئ ــي ويترقبه ــوات عن ــد خط ــي تبع الت
األزمــة  هــذه  إدارة  فــي  نجحــت  إذا  حماســتي،  أنكــر 
ســأكون أصغــر وأول امــ�أة بمنصــب مد�ــرة حيــث أعمــل، 
نعــم، ســالت خيــوط المــاء علــى هــذه الفكــرة أيضــا. قبــل 
ــط لبوشــكين  ــة الظاب ــة ابن ــت �واي ــوم، كان أن ُأطفــئ الي
�نتظرنــي، تركتهــا وقــ�رت أن أكتــب. ال أعــرف إن كان 
ــٌد قــط ســيق�أ مشــاركتي هــذه أو الســابقات غيرهــا.  أح
ــكالم مــع صفحــة �يضــاء وســط هــذا الصمــت  ولكــن ال

�بدو أكثر اغ�اًء من كل شيء. 
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هاجر عبدال�ؤوف

كان يا ماكان 
في سالف العصر و االزمان ... 

ــال و  ــن الجب ــة �ي ــرة مخبئ ــة صغي ــاك ق�� ــت هن ــث كان حي
االشجار 

في احد �يوتها طفل مقعد 
ــورة  ــ�ًا لوع ــا�ج  كثي ــي الخ ــب ف ــتطيع اللع ــن يس ــم يك ل

المكان 
فدائما ماكان ح��نًا يشعر بالظلم ألختالفة 

عن اق�انة
يائسًا من تغ�ير حاله 

لعدم توفر المال الكافي لدى اهلة 
فـ والده كان اجي�ًا في احد المحالت 

و امه كانت تحلب االبقار و تصنع الجبن 
و اخوة االصغر كان �رعى االغنام.

في احد االيام وهو على الس��ر 
وقع عصفور صغير مصاب عند نافذتة 

وضعــة فــي قفــص و أخــذ �رعــاه و �هتــم بــه و يطعمــة و 
اصبح صديقة الودود في ازمتة 

الى ان اصبح بأفضل حال 
ثم اطلق ص�احة رغم حزنة على ف�اقة

العصفــور لــم �رغــب باالبتعــاد عــن الطفــل واصبــح �وميــًا 
يأ�ي الى النافذة وبفمة عود من القش

ــرة ممــا  ــام و الطفــل فــي حي ــى هــذا الحــال اي  ظــل عل
يفعله العصفور 

الــى ان ا�ــم العصفــور عشــة حيــث ا�اد ان تكــون النافــذة 
التي اصيب عندها سكنًا له 

فتعلم الطفل ان ينظر للحياة بتفائل اكثر 
وان االعاقة ليست نهاية الحياة 

اصبح ينظر للحياة من خالل نافذتة الصغيرة 
المليئة باألمل بعد اليأس 

يجلــس طــوال اليــوم هنــاك للعــب لــألكل و و �ــرى حــال 
الق��ة و اهلها 

مع الوقت اخذ يدون بمذك�ا�ة الصغيرة 
مايحب ان يتغير في حيا�ة 

�ومًا بعد �وم اصبحت المذك�ات كتابًا لل�يع 
عنوانه 

ليســت القدمــان هــي مــن توصلــك للقمــة و تجلــب لــك 
السعاهـ 

مادامت توجد نافذة للحياة 
ال تيأس 

فـ الطير لة جناحان 
وانت لديك ا�ادهـ

"نافذة الحياة"
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كان يا ماكان 
في سالف العصر و االزمان ... 

ــال و  ــن الجب ــة �ي ــرة مخبئ ــة صغي ــاك ق�� ــت هن ــث كان حي
االشجار 

في احد �يوتها طفل مقعد 
ــورة  ــ�ًا لوع ــا�ج  كثي ــي الخ ــب ف ــتطيع اللع ــن يس ــم يك ل

المكان 
فدائما ماكان ح��نًا يشعر بالظلم ألختالفة 

عن اق�انة
يائسًا من تغ�ير حاله 

لعدم توفر المال الكافي لدى اهلة 
فـ والده كان اجي�ًا في احد المحالت 

و امه كانت تحلب االبقار و تصنع الجبن 
و اخوة االصغر كان �رعى االغنام.

في احد االيام وهو على الس��ر 
وقع عصفور صغير مصاب عند نافذتة 

وضعــة فــي قفــص و أخــذ �رعــاه و �هتــم بــه و يطعمــة و 
اصبح صديقة الودود في ازمتة 

الى ان اصبح بأفضل حال 
ثم اطلق ص�احة رغم حزنة على ف�اقة

العصفــور لــم �رغــب باالبتعــاد عــن الطفــل واصبــح �وميــًا 
يأ�ي الى النافذة وبفمة عود من القش

ــرة ممــا  ــام و الطفــل فــي حي ــى هــذا الحــال اي  ظــل عل
يفعله العصفور 

الــى ان ا�ــم العصفــور عشــة حيــث ا�اد ان تكــون النافــذة 
التي اصيب عندها سكنًا له 

فتعلم الطفل ان ينظر للحياة بتفائل اكثر 
وان االعاقة ليست نهاية الحياة 

اصبح ينظر للحياة من خالل نافذتة الصغيرة 
المليئة باألمل بعد اليأس 

يجلــس طــوال اليــوم هنــاك للعــب لــألكل و و �ــرى حــال 
الق��ة و اهلها 

مع الوقت اخذ يدون بمذك�ا�ة الصغيرة 
مايحب ان يتغير في حيا�ة 

�ومًا بعد �وم اصبحت المذك�ات كتابًا لل�يع 
عنوانه 

ليســت القدمــان هــي مــن توصلــك للقمــة و تجلــب لــك 
السعاهـ 

مادامت توجد نافذة للحياة 
ال تيأس 

فـ الطير لة جناحان 
وانت لديك ا�ادهـ
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هال حمود

�بتلُعنــي الشــك فــي أّن ُكل هــذا مجــرد حلــٍم ســقط 
سهًوا من سلة األحالم إَلى عيناي. 

أســكُن بعيــًدا عــن والدتــي ، أخوتــي و جارُ�نــا الُمضحكــة، 
بعيًدا جًدا ... �يننا قا�ات و ُشعب. 

أســتيقُظ وحيــده حّتــى أنــاُم وحيــده، كان الوضــُع هكــذا 
فــي بدايــة األمــر حتــى وصلتنــي رســالة مــن صد�ــٍق لــي 

ُيخبرني كيف لي أن أقضي وقتي بشكٍل ُمثمر . 
ُحكــت الصــوف، صنعــُت الحلــوى، �رعــُت نعناًعــا و قــ�أُت 
ــن  ــي ع ــا يحك ــاهدُت برنامًج ــدة و ش ــا�وق جوي ــد ف قصائ

كيف تعمل أدمغتنا . 
بالحديــث عــن ذلــك لطالمــا شــعرُت بالوهــم المصبــوغ 
ــا  ــدم مصداقيته ــل ع ــاة، أو لنق ــذه الحي ــب ه ــى قوال عل
ــش  ــن العي ــنة م ــع�ون س ــتة و ش ــد س ــن بع ــة. لك الكامل

علمُت أن هذا ما تفعُله أدمغتنا بنا بعُض األحيان. 
قيــَل لــي مــره أننــا نســتطيع أّن نصنــع عالًمــا خاًصــا بنــا لــو 
ــا الرغبــة بذلــك، ُكنــت فــي عالــٍم وحيــد و فــا�غ و  امتلكن
صنعــُت لــي عالًمــا ملــيء باألصدقــاء حولــي، ُكتــب و 
ــا  ــٌة تهواه ــر أغني ــرف األخ ــى الط ــات، و عل ــوى و نبا� حل

أمي و صور التقطتها في ُع�لتي. 
أنــا ســعيدٌة اآلن و أ�منــى لكــم أن تجــدو الســعادة أيًضــا 

أينما كنتم. 
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هناء القو�ز

تصحوا على قط�ات ماء �تساقط من سقفها
�تأمل ذلك بصدمة اعترت قلبها الصغير 

ثــم تركــض بأ�جــاه البــاب لتخبــر والدتهــا بمــا حــدث دون ان 
تفهم ذلك كله

تربت االم على كتف ابنتها وتحاول طمأ�تها 
ليدخــال الغرفــة ســوًيا،  فتفاجــئ األم ان الغرفــة بــات كل 

شيء فيها يطفو وال مجال للبقاء فيها 
تمكــث الفتــاة الصغيــرة فــي ركــن صغيــر مــن ارجــاء 
المنــ�ل �نتظــر ا�يهــا ي��ــل كل هــذه الفوضــى وهــي 
ترقبــه لحظــة بلحظــة وبقلــق يجعــل قلبهــا يت�اقــص خوفــا 

ان تطيل مدة اال�تظار !!! 
ــا فــي  ــن العــ�ل الصحــي ودور حكومتن ــره ع  قصــة قصي
مواجهتــه كاألب الــذي يقــف فــي وجهــه العــدو حمايــة 

البنائه 

"قصة قصيرة"
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هيلة القحطاني

جــاءت ابنتــي البالغــة مــن العمــر الثالثــة عشــرة مــن العمــر 
تخبرنــي عــن مــرض جديــد ا�تشــر فــي الصيــن ، مــرض قا�ــل 
ــت تخوفهــا  ــل مــن الخــوف ، قابل ــان تذب وعيناهــا الجميلت
بطمأ�تهــا وأن العالــم �بالــغ فــي نقــل الحقائــق واإلعــالم 
يكبــر األمــور أكثــر ممــا تبــدو . لكــن صغيرتــي كانــت 
بمفردهــا  النــوم  عليهــا  صعــب  لدرجــة  جــدًا  قلقلــة 
مــن  بشــيء  لتحضــى  ف�اشــي  الــى  ليــًال  فتســللت 
ــل  ــف اللي ــي منتص ــعرت ف ــي ، ش ــرب من ــة بالق الطمأنين
بثقــل جســدها الــذي بــدت غارقــة فــي النــوم بعــد عــدة 

ليالي قضتها في قلق وخوف ،
أربــت علــى كتفهــا وتســرب الــي ذات  مــددت يــدي 
القلــق وكأنــه ســرى الــى جســدي المنهــك مــن أعمالــي 
المن�ليــة ومــن اإلشــ�اف علــى منــ�ٍل أصبحــت األب واألم 

فيه .

ــع  ــي منب ــاالت ف ــدد الح ــل ع ــار  بنق ــ�ات األخب ــدأت نش ب
الوبــاء مدينــة أوهــان الصينيــة وعــن أعــداد الموتــى �وميــًا 
الفايــ�وس  الــذي أصابــه هــذا  وعــن القلــق العالمــي 

بالرعب .
ــت أحــاول جاهــدة  ــة وكن ــت بفضــل اهلل مطمأن لقــد كن
نشــر هــذه الطمأنينــة إلــى عائلتــي بــأن ممــا ال شــك فيــه 
ــا نؤمــن كمســلمين بانــه لــن يمــوت أحــد قبــل األجــل  أنن

المحتوم .
ومــا لبــث أن تفشــى الوبــاء ســ��عًا فــي ام��ــكا والــدول 
فــي  انهيــا�ًا وعجــ�ًا  الــدول  األ�و�يــة وشــهدت هــذه 
ــواء هــذا العــدو الشــرس وبــدت فــي قمــة الضعــف  احت
والخــذالن لشــعوبها وعجزهــا علميــًا عــن ابتــكار عــالج لــه 
وأصبحــت المــدن خاويــة علــى ع�وشــها إ�ــر قــ�ارت الحضــر 

الذي شمل أغلب مدن الكرة األرضية 
يــاهلل مــا أعظمــك ومــا أضعفنــا هــذا الفيــ�وس الــذي ال 
تــ�اه العيــن كيــف غيــر اهلل بــه مالمــح األرض واختلــت بــه 
ــف  ــدول فكي ــن وانهــار اإلقتصــاد فــي معظــم ال الموا��
اذا كان �ــرى بالعيــن وكيــف اذا كان أعظــم وأكبــر ... 

يالعظمة اهلل وبطشه سبحانه
نقــل التلف��ــون الســعودي اعالنــه ألول حالــة مصابــة 
حضــر  وتالهــا  �وميهــا  صحفيــة  وتقا��ــر  أنبــاء  عقبهــا 
التجــول والحجــر المن�لــي . بــدت المملكــة قويــة بــاهلل ثــم 
األمــر  تقبلــت   ، الواعــي  وشــعبها  الحكيمــة  بقيادتهــا 
بتســليم هلل وحمــدًا لــه علــى جميــع مــا قــدر وأبــدى 
معظــم الشــعب تعاونــًا وســمعًا وطاعــة فالمســؤلية 
المواطــن  حيــاة  األســمى  والهــدف  الجميــع  علــى 
والهــدف  األمــر  جوهــر  هــو  كان  الــذي  الســعودي 
ــا  ــو�ًا بم ــ�ال فخ ــعب وال ي ــة ، كان الش ــامي للمملك الس
وتقديــم  المملكــة  ســكان  لجميــع  القيــادة  تبذلــه 

"التحدي الك�ير"

الخدمــات عــاى أعلــى مســتوى فيمــا كان المتشــدقون 
بحقــوق اإلنســان يظهــ�ون العجــز والخــذالن وخ�بــة األمــل 
لشــعوبهم وكيــف انهــارت منظوما�هــم الصحيــة وكيــف 
بــارد  بــدم  المــوت  مواجهــة  عــن  مســؤلوهم  تبجــح 
ــك اإلقنعــة الب�اقــة أمــام جهــود المملكــة  فســقطت تل
العظيمــة ومــا أولتــه لــكل مواطــن ومقيــم ومخالــف 

من الدعم والرعاية 
بعــد مــا فــرض الحظــر كامــًال كان البــد مــن شــغل الفــ�اغ 
لــدى العائلــة لتواصــل رحلــة الصبــر فــي هــذا المــأ�ق 

الصعب 
ــر  ــ�وج وكثي ــى الخ ــادت عل ــه أعت ــالت مترف ــم العائ معظ
مــن األحيــان علــى الخــ�وج المفــرط كمــا أن وســائل 
ــة  ــ�اد العائل ــن أف ــرة �ي ــوة ك�ي ــت فج ــد خلق ــل ق التواص
الواحــدة كٌل فــي فلكــه يعيــش مــع عالمــه اإلفت�اضــي  

وحيدًا يضحك ويح�ن ويتقاسم الهموم 
ــة محتمعــة فقلوبهــم شــتى .. ال  ــدت العائل ــو ب ــى ول حت
كالم وال نقــاش وال حتــى عواطــف اال مجامــالت خاويــة 
مــن الــ�وح أو للتخفيــف مــن وطــأة تأنيــب الضميــر  إن 

كانت به حياة.
شــمل  يجمــع  حانــي  أٌب  كأنــه  الصحــي  الحجــر  جــاء 
ــرة مــن كل مــكان ، بالرغــم مــن قســوة  العائــالت المبعث
ــدا �ائعــًا فــي عــودة األجــواء المفقــودة  ــه ب األمــر إال أن

ــك  ــع تل ــي م ــور الماض ــترجع ص ــا نس ــد كن ــن بعي ــذ زم من
الجــارف  الحنيــن  كوامــن  تبعــث  التــي  المع�وفــات 

لألوقات الجميلة والحميمة التي إفتقدناها جميعًا
ــا ومــن الهــوة الواســعة التــي خلقتهــا  بالرغــم مــن غربتن
التقنيــة التعيســة إال أنــت لــذة اللقــاء القســري با�ــت 
محببــة لنــا لكــي تحيــا دواخلنــا تلــك الــ�وح التــي شــارفت 
األ�واح وحتــى األجســاد كل  بعــد  الهــالك مــن  علــى 
ــش  ــة وتعي ــدة كئ�ب ــا وحي ــي قوقعته ــرة ف ــس محاص نف
بغربــة مدمــرة وصمــت مطبــق اال مــن بعــض القهقهــات 

المجنونة على طرفة سخيفة أو مقطع ساخر .
ــب  ــة غائ ــي كل مدين ــان ف ــا الزم ــا فرقن ــد م ــا بع اجتمعن
مثقــل بالغربــة ، ومحمــل بالشــوق لحضــن �يتنــا الدافــيء 
ــم  ــذة إذ أنه ــة ولذي ــاق متنوع ــن أطب ــم م ــده له ــا أع ولم
بالمقــام األول ســعادتهم هــي كل ســعادتي  عنــدي 
و�احتهــم مبتغــاي فقلــب األم نهــر متدفــق مــن العطــاء 

ال ينضب
وواحة من الحنان ال �نتهي ، 

ــي مــن كل مــكان بفضــل اهلل ومــن الحســنات  عــادوا إل
التــي جــاءت مــع وبــاء كا�ونــا المســتجد والمســتبد فــي 
آن واحــد ، تعرفنــا علــى مهــا�ات بعضنــا المختلفــة أصبــح 
المنــ�ل  أرجــاء  يعطــر  �ــوم  كل  يصــدح  القــ�آن  صــوت 
ــ�ات صمــن  ــة والصغي ــوات الخمــس جماع وأقيمــت الصل

أيــام القضــاء يــاهلل مــا ألطفــك ومــا أعظــم فضلــك ، وكأن 
ــوا مــن غفلتكــم  ــوا وأفيق ــوا وأن�ب ــا توب ــاري يقــول لن الب
يابنــي آدم ، درس قــاٍس يجــب علــى الجميــع إســتيعابه 
ــا  ــرك لن ــا قــد ال �ت ــي تأ�ين ــه فالفــرص الت واإلســتفادة من
(فــال  أ�واحنــا   فتزهــق  تذهــب  بــل  للعــودة  فرصــة 

يستطيعون توصية وال الى أهلهم �رجعون ) 
اللهــم إنــا تبنــا اليــك وأنبنــا فارفــع عنــا شــر مانــ�ل بنــا إنــك 

أنت ال�ؤوف الرحيم 

�يــن ليلــة وضحاهــا با�ــت شــوا�ع منطقتــي االحســاء 
-شــرقّي المملكــة العر�يــة الســعودية- شــبه خاليــه، ال 
المــدارس،  فــي  طــالب  وال  الحدائــق،  فــي  أطفــال 

وجامعات أشبه بالمقابر الخاوية على ع�وشها!
الحقيقــة أن ذلــك هــو حــال أغلــب بلــدان العالــم. توقفــت 
الحيــاة، ُخليــت المالعــب ال��اضيــة ودور العــرض الفنيــة و 
أزمــة  بســبب  العالميــة  األســواق  بورصــات  انهــارت 

في�وس كو�ونا الجديد كوفيد١٩.
ــة كمــا  ــأن الســبب هــي حــرب �يولوجي البعــض يعتقــد ب
�ــرى 'شــباب الد�وانيــة' واآلخــر �ــرى بأنــه عقــاب إلهــي 
ــوات  ــب قن ــر وهــو ُيقّل ــرى الشــيخ المصــري الك�ي كمــا �

التلفاز!
ــل  ــات ال أص ــه توقع ــن كون ــدو ع ــه ال يع ــك كل إال أن ذل

لها.
الشــك أن العالــم يمــر بمنعطــف صعــب واختبــار حقيقــي 
ــن  ــذا الكائ ــام ه ــد أم ــر ويصم ــيّتحد البش ــف س ــة كي ل�ؤي
الدقيــق مــع أن الفيــ�وس ال �بــدو حتــى اآلن ذلــك العــدو 
الشــرس الفّتــاك، وال شــك فــي أن العالــم ســيتجاوز هــذه 

المحنه بأمر اهلل عز وجل ثم بتضافر الجهود البش��ة.
التا��ــخ يحكــي لنــا كيــف تغّلــب البشــر علــى العديــد مــن 
-الــذي  والســارس  الطاعــون  أمثــال  'القا�لــة'  األوبِئــة 
قضــى علــى ما ُيقارب ١٦٪� مــن مرضاه- وكذلك متالزمة 

الشــ�ق األوســط (ميــرس) والــذي قضــى علــى ١٣٪ مــن 
ُمصا�يــه فــي حيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة ســجلت 
نســبة أقــل من ٤٪ فقط مــن الوفيات لوباء ووهان بفضل 

اهلل وأغلبهم ممن ُيعاني من أم�اض مزمنة.
ــتجد  ــا المس ــ�وس كو�ون ــة لفي ــاوف العالمي ــب المخ أغل
ــز  ــر- ترتك ــبب أو آخ ــالم لس ــائل اإلع ــا وس ــي ُتخفيه -والت
علــى كونــه شــديد العــدوى وليــس لكونــه فيــ�وس 
قا�ــل، لــذا فــإن االلتــ�ام بتعليمــات منظمــات الصحــة 
العالميــة وتجنــب األماكــن المزدحمــة قــدر المســتطاع 
الفيــ�وس وعــودة  ســُيعّجل بمشــيئة اهلل مــن انحســار 
ــا�ات  ــع الِبش ــا م ــدًدا، خصوًص ــدو�ان مج ــاة لل ــة الحي عجل
التــي تهــلُّ مــن الصيــن هــذه األيــام بقــرب نجاحهــا فــي 

السيطرة على الفي�وس وانحسار أعداد المصا�ين.
ُكــن ممــن ينشــر الحــذر المعتــدل والكثيــر مــن الطمأنينــة 
فــي ظــل هــذه األزمــة، فالتا��ــخ ســيتذكر مــن ينشــُر الهلــع 

ومن ينشُر الطمأنينة في نفوس البشر
ســت�ول الغّمــة وســتعود الحيــاة لط�يعتهــا �ــإذن اهلل، 

فقط كن وا�ق باهلل يا صديقي!
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ــ#تحديات  الع�لة

جــاءت ابنتــي البالغــة مــن العمــر الثالثــة عشــرة مــن العمــر 
تخبرنــي عــن مــرض جديــد ا�تشــر فــي الصيــن ، مــرض قا�ــل 
ــت تخوفهــا  ــل مــن الخــوف ، قابل ــان تذب وعيناهــا الجميلت
بطمأ�تهــا وأن العالــم �بالــغ فــي نقــل الحقائــق واإلعــالم 
يكبــر األمــور أكثــر ممــا تبــدو . لكــن صغيرتــي كانــت 
بمفردهــا  النــوم  عليهــا  صعــب  لدرجــة  جــدًا  قلقلــة 
مــن  بشــيء  لتحضــى  ف�اشــي  الــى  ليــًال  فتســللت 
ــل  ــف اللي ــي منتص ــعرت ف ــي ، ش ــرب من ــة بالق الطمأنين
بثقــل جســدها الــذي بــدت غارقــة فــي النــوم بعــد عــدة 

ليالي قضتها في قلق وخوف ،
أربــت علــى كتفهــا وتســرب الــي ذات  مــددت يــدي 
القلــق وكأنــه ســرى الــى جســدي المنهــك مــن أعمالــي 
المن�ليــة ومــن اإلشــ�اف علــى منــ�ٍل أصبحــت األب واألم 

فيه .

ــع  ــي منب ــاالت ف ــدد الح ــل ع ــار  بنق ــ�ات األخب ــدأت نش ب
الوبــاء مدينــة أوهــان الصينيــة وعــن أعــداد الموتــى �وميــًا 
الفايــ�وس  الــذي أصابــه هــذا  وعــن القلــق العالمــي 

بالرعب .
ــت أحــاول جاهــدة  ــة وكن ــت بفضــل اهلل مطمأن لقــد كن
نشــر هــذه الطمأنينــة إلــى عائلتــي بــأن ممــا ال شــك فيــه 
ــا نؤمــن كمســلمين بانــه لــن يمــوت أحــد قبــل األجــل  أنن

المحتوم .
ومــا لبــث أن تفشــى الوبــاء ســ��عًا فــي ام��ــكا والــدول 
فــي  انهيــا�ًا وعجــ�ًا  الــدول  األ�و�يــة وشــهدت هــذه 
ــواء هــذا العــدو الشــرس وبــدت فــي قمــة الضعــف  احت
والخــذالن لشــعوبها وعجزهــا علميــًا عــن ابتــكار عــالج لــه 
وأصبحــت المــدن خاويــة علــى ع�وشــها إ�ــر قــ�ارت الحضــر 

الذي شمل أغلب مدن الكرة األرضية 
يــاهلل مــا أعظمــك ومــا أضعفنــا هــذا الفيــ�وس الــذي ال 
تــ�اه العيــن كيــف غيــر اهلل بــه مالمــح األرض واختلــت بــه 
ــف  ــدول فكي ــن وانهــار اإلقتصــاد فــي معظــم ال الموا��
اذا كان �ــرى بالعيــن وكيــف اذا كان أعظــم وأكبــر ... 

يالعظمة اهلل وبطشه سبحانه
نقــل التلف��ــون الســعودي اعالنــه ألول حالــة مصابــة 
حضــر  وتالهــا  �وميهــا  صحفيــة  وتقا��ــر  أنبــاء  عقبهــا 
التجــول والحجــر المن�لــي . بــدت المملكــة قويــة بــاهلل ثــم 
األمــر  تقبلــت   ، الواعــي  وشــعبها  الحكيمــة  بقيادتهــا 
بتســليم هلل وحمــدًا لــه علــى جميــع مــا قــدر وأبــدى 
معظــم الشــعب تعاونــًا وســمعًا وطاعــة فالمســؤلية 
المواطــن  حيــاة  األســمى  والهــدف  الجميــع  علــى 
والهــدف  األمــر  جوهــر  هــو  كان  الــذي  الســعودي 
ــا  ــو�ًا بم ــ�ال فخ ــعب وال ي ــة ، كان الش ــامي للمملك الس
وتقديــم  المملكــة  ســكان  لجميــع  القيــادة  تبذلــه 

الخدمــات عــاى أعلــى مســتوى فيمــا كان المتشــدقون 
بحقــوق اإلنســان يظهــ�ون العجــز والخــذالن وخ�بــة األمــل 
لشــعوبهم وكيــف انهــارت منظوما�هــم الصحيــة وكيــف 
بــارد  بــدم  المــوت  مواجهــة  عــن  مســؤلوهم  تبجــح 
ــك اإلقنعــة الب�اقــة أمــام جهــود المملكــة  فســقطت تل
العظيمــة ومــا أولتــه لــكل مواطــن ومقيــم ومخالــف 

من الدعم والرعاية 
بعــد مــا فــرض الحظــر كامــًال كان البــد مــن شــغل الفــ�اغ 
لــدى العائلــة لتواصــل رحلــة الصبــر فــي هــذا المــأ�ق 

الصعب 
ــر  ــ�وج وكثي ــى الخ ــادت عل ــه أعت ــالت مترف ــم العائ معظ
مــن األحيــان علــى الخــ�وج المفــرط كمــا أن وســائل 
ــة  ــ�اد العائل ــن أف ــرة �ي ــوة ك�ي ــت فج ــد خلق ــل ق التواص
الواحــدة كٌل فــي فلكــه يعيــش مــع عالمــه اإلفت�اضــي  

وحيدًا يضحك ويح�ن ويتقاسم الهموم 
ــة محتمعــة فقلوبهــم شــتى .. ال  ــدت العائل ــو ب ــى ول حت
كالم وال نقــاش وال حتــى عواطــف اال مجامــالت خاويــة 
مــن الــ�وح أو للتخفيــف مــن وطــأة تأنيــب الضميــر  إن 

كانت به حياة.
شــمل  يجمــع  حانــي  أٌب  كأنــه  الصحــي  الحجــر  جــاء 
ــرة مــن كل مــكان ، بالرغــم مــن قســوة  العائــالت المبعث
ــدا �ائعــًا فــي عــودة األجــواء المفقــودة  ــه ب األمــر إال أن

ــك  ــع تل ــي م ــور الماض ــترجع ص ــا نس ــد كن ــن بعي ــذ زم من
الجــارف  الحنيــن  كوامــن  تبعــث  التــي  المع�وفــات 

لألوقات الجميلة والحميمة التي إفتقدناها جميعًا
ــا ومــن الهــوة الواســعة التــي خلقتهــا  بالرغــم مــن غربتن
التقنيــة التعيســة إال أنــت لــذة اللقــاء القســري با�ــت 
محببــة لنــا لكــي تحيــا دواخلنــا تلــك الــ�وح التــي شــارفت 
األ�واح وحتــى األجســاد كل  بعــد  الهــالك مــن  علــى 
ــش  ــة وتعي ــدة كئ�ب ــا وحي ــي قوقعته ــرة ف ــس محاص نف
بغربــة مدمــرة وصمــت مطبــق اال مــن بعــض القهقهــات 

المجنونة على طرفة سخيفة أو مقطع ساخر .
ــب  ــة غائ ــي كل مدين ــان ف ــا الزم ــا فرقن ــد م ــا بع اجتمعن
مثقــل بالغربــة ، ومحمــل بالشــوق لحضــن �يتنــا الدافــيء 
ــم  ــذة إذ أنه ــة ولذي ــاق متنوع ــن أطب ــم م ــده له ــا أع ولم
بالمقــام األول ســعادتهم هــي كل ســعادتي  عنــدي 
و�احتهــم مبتغــاي فقلــب األم نهــر متدفــق مــن العطــاء 

ال ينضب
وواحة من الحنان ال �نتهي ، 

ــي مــن كل مــكان بفضــل اهلل ومــن الحســنات  عــادوا إل
التــي جــاءت مــع وبــاء كا�ونــا المســتجد والمســتبد فــي 
آن واحــد ، تعرفنــا علــى مهــا�ات بعضنــا المختلفــة أصبــح 
المنــ�ل  أرجــاء  يعطــر  �ــوم  كل  يصــدح  القــ�آن  صــوت 
ــ�ات صمــن  ــة والصغي ــوات الخمــس جماع وأقيمــت الصل

أيــام القضــاء يــاهلل مــا ألطفــك ومــا أعظــم فضلــك ، وكأن 
ــوا مــن غفلتكــم  ــوا وأفيق ــوا وأن�ب ــا توب ــاري يقــول لن الب
يابنــي آدم ، درس قــاٍس يجــب علــى الجميــع إســتيعابه 
ــا  ــرك لن ــا قــد ال �ت ــي تأ�ين ــه فالفــرص الت واإلســتفادة من
(فــال  أ�واحنــا   فتزهــق  تذهــب  بــل  للعــودة  فرصــة 

يستطيعون توصية وال الى أهلهم �رجعون ) 
اللهــم إنــا تبنــا اليــك وأنبنــا فارفــع عنــا شــر مانــ�ل بنــا إنــك 

أنت ال�ؤوف الرحيم 

�يــن ليلــة وضحاهــا با�ــت شــوا�ع منطقتــي االحســاء 
-شــرقّي المملكــة العر�يــة الســعودية- شــبه خاليــه، ال 
المــدارس،  فــي  طــالب  وال  الحدائــق،  فــي  أطفــال 

وجامعات أشبه بالمقابر الخاوية على ع�وشها!
الحقيقــة أن ذلــك هــو حــال أغلــب بلــدان العالــم. توقفــت 
الحيــاة، ُخليــت المالعــب ال��اضيــة ودور العــرض الفنيــة و 
أزمــة  بســبب  العالميــة  األســواق  بورصــات  انهــارت 

في�وس كو�ونا الجديد كوفيد١٩.
ــة كمــا  ــأن الســبب هــي حــرب �يولوجي البعــض يعتقــد ب
�ــرى 'شــباب الد�وانيــة' واآلخــر �ــرى بأنــه عقــاب إلهــي 
ــوات  ــب قن ــر وهــو ُيقّل ــرى الشــيخ المصــري الك�ي كمــا �

التلفاز!
ــل  ــات ال أص ــه توقع ــن كون ــدو ع ــه ال يع ــك كل إال أن ذل

لها.
الشــك أن العالــم يمــر بمنعطــف صعــب واختبــار حقيقــي 
ــن  ــذا الكائ ــام ه ــد أم ــر ويصم ــيّتحد البش ــف س ــة كي ل�ؤي
الدقيــق مــع أن الفيــ�وس ال �بــدو حتــى اآلن ذلــك العــدو 
الشــرس الفّتــاك، وال شــك فــي أن العالــم ســيتجاوز هــذه 

المحنه بأمر اهلل عز وجل ثم بتضافر الجهود البش��ة.
التا��ــخ يحكــي لنــا كيــف تغّلــب البشــر علــى العديــد مــن 
-الــذي  والســارس  الطاعــون  أمثــال  'القا�لــة'  األوبِئــة 
قضــى علــى ما ُيقارب ١٦٪� مــن مرضاه- وكذلك متالزمة 

الشــ�ق األوســط (ميــرس) والــذي قضــى علــى ١٣٪ مــن 
ُمصا�يــه فــي حيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة ســجلت 
نســبة أقــل من ٤٪ فقط مــن الوفيات لوباء ووهان بفضل 

اهلل وأغلبهم ممن ُيعاني من أم�اض مزمنة.
ــتجد  ــا المس ــ�وس كو�ون ــة لفي ــاوف العالمي ــب المخ أغل
ــز  ــر- ترتك ــبب أو آخ ــالم لس ــائل اإلع ــا وس ــي ُتخفيه -والت
علــى كونــه شــديد العــدوى وليــس لكونــه فيــ�وس 
قا�ــل، لــذا فــإن االلتــ�ام بتعليمــات منظمــات الصحــة 
العالميــة وتجنــب األماكــن المزدحمــة قــدر المســتطاع 
الفيــ�وس وعــودة  ســُيعّجل بمشــيئة اهلل مــن انحســار 
ــا�ات  ــع الِبش ــا م ــدًدا، خصوًص ــدو�ان مج ــاة لل ــة الحي عجل
التــي تهــلُّ مــن الصيــن هــذه األيــام بقــرب نجاحهــا فــي 

السيطرة على الفي�وس وانحسار أعداد المصا�ين.
ُكــن ممــن ينشــر الحــذر المعتــدل والكثيــر مــن الطمأنينــة 
فــي ظــل هــذه األزمــة، فالتا��ــخ ســيتذكر مــن ينشــُر الهلــع 

ومن ينشُر الطمأنينة في نفوس البشر
ســت�ول الغّمــة وســتعود الحيــاة لط�يعتهــا �ــإذن اهلل، 

فقط كن وا�ق باهلل يا صديقي!
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ــ#تحديات  الع�لة

جــاءت ابنتــي البالغــة مــن العمــر الثالثــة عشــرة مــن العمــر 
تخبرنــي عــن مــرض جديــد ا�تشــر فــي الصيــن ، مــرض قا�ــل 
ــت تخوفهــا  ــل مــن الخــوف ، قابل ــان تذب وعيناهــا الجميلت
بطمأ�تهــا وأن العالــم �بالــغ فــي نقــل الحقائــق واإلعــالم 
يكبــر األمــور أكثــر ممــا تبــدو . لكــن صغيرتــي كانــت 
بمفردهــا  النــوم  عليهــا  صعــب  لدرجــة  جــدًا  قلقلــة 
مــن  بشــيء  لتحضــى  ف�اشــي  الــى  ليــًال  فتســللت 
ــل  ــف اللي ــي منتص ــعرت ف ــي ، ش ــرب من ــة بالق الطمأنين
بثقــل جســدها الــذي بــدت غارقــة فــي النــوم بعــد عــدة 

ليالي قضتها في قلق وخوف ،
أربــت علــى كتفهــا وتســرب الــي ذات  مــددت يــدي 
القلــق وكأنــه ســرى الــى جســدي المنهــك مــن أعمالــي 
المن�ليــة ومــن اإلشــ�اف علــى منــ�ٍل أصبحــت األب واألم 

فيه .

ــع  ــي منب ــاالت ف ــدد الح ــل ع ــار  بنق ــ�ات األخب ــدأت نش ب
الوبــاء مدينــة أوهــان الصينيــة وعــن أعــداد الموتــى �وميــًا 
الفايــ�وس  الــذي أصابــه هــذا  وعــن القلــق العالمــي 

بالرعب .
ــت أحــاول جاهــدة  ــة وكن ــت بفضــل اهلل مطمأن لقــد كن
نشــر هــذه الطمأنينــة إلــى عائلتــي بــأن ممــا ال شــك فيــه 
ــا نؤمــن كمســلمين بانــه لــن يمــوت أحــد قبــل األجــل  أنن

المحتوم .
ومــا لبــث أن تفشــى الوبــاء ســ��عًا فــي ام��ــكا والــدول 
فــي  انهيــا�ًا وعجــ�ًا  الــدول  األ�و�يــة وشــهدت هــذه 
ــواء هــذا العــدو الشــرس وبــدت فــي قمــة الضعــف  احت
والخــذالن لشــعوبها وعجزهــا علميــًا عــن ابتــكار عــالج لــه 
وأصبحــت المــدن خاويــة علــى ع�وشــها إ�ــر قــ�ارت الحضــر 

الذي شمل أغلب مدن الكرة األرضية 
يــاهلل مــا أعظمــك ومــا أضعفنــا هــذا الفيــ�وس الــذي ال 
تــ�اه العيــن كيــف غيــر اهلل بــه مالمــح األرض واختلــت بــه 
ــف  ــدول فكي ــن وانهــار اإلقتصــاد فــي معظــم ال الموا��
اذا كان �ــرى بالعيــن وكيــف اذا كان أعظــم وأكبــر ... 

يالعظمة اهلل وبطشه سبحانه
نقــل التلف��ــون الســعودي اعالنــه ألول حالــة مصابــة 
حضــر  وتالهــا  �وميهــا  صحفيــة  وتقا��ــر  أنبــاء  عقبهــا 
التجــول والحجــر المن�لــي . بــدت المملكــة قويــة بــاهلل ثــم 
األمــر  تقبلــت   ، الواعــي  وشــعبها  الحكيمــة  بقيادتهــا 
بتســليم هلل وحمــدًا لــه علــى جميــع مــا قــدر وأبــدى 
معظــم الشــعب تعاونــًا وســمعًا وطاعــة فالمســؤلية 
المواطــن  حيــاة  األســمى  والهــدف  الجميــع  علــى 
والهــدف  األمــر  جوهــر  هــو  كان  الــذي  الســعودي 
ــا  ــو�ًا بم ــ�ال فخ ــعب وال ي ــة ، كان الش ــامي للمملك الس
وتقديــم  المملكــة  ســكان  لجميــع  القيــادة  تبذلــه 

الخدمــات عــاى أعلــى مســتوى فيمــا كان المتشــدقون 
بحقــوق اإلنســان يظهــ�ون العجــز والخــذالن وخ�بــة األمــل 
لشــعوبهم وكيــف انهــارت منظوما�هــم الصحيــة وكيــف 
بــارد  بــدم  المــوت  مواجهــة  عــن  مســؤلوهم  تبجــح 
ــك اإلقنعــة الب�اقــة أمــام جهــود المملكــة  فســقطت تل
العظيمــة ومــا أولتــه لــكل مواطــن ومقيــم ومخالــف 

من الدعم والرعاية 
بعــد مــا فــرض الحظــر كامــًال كان البــد مــن شــغل الفــ�اغ 
لــدى العائلــة لتواصــل رحلــة الصبــر فــي هــذا المــأ�ق 

الصعب 
ــر  ــ�وج وكثي ــى الخ ــادت عل ــه أعت ــالت مترف ــم العائ معظ
مــن األحيــان علــى الخــ�وج المفــرط كمــا أن وســائل 
ــة  ــ�اد العائل ــن أف ــرة �ي ــوة ك�ي ــت فج ــد خلق ــل ق التواص
الواحــدة كٌل فــي فلكــه يعيــش مــع عالمــه اإلفت�اضــي  

وحيدًا يضحك ويح�ن ويتقاسم الهموم 
ــة محتمعــة فقلوبهــم شــتى .. ال  ــدت العائل ــو ب ــى ول حت
كالم وال نقــاش وال حتــى عواطــف اال مجامــالت خاويــة 
مــن الــ�وح أو للتخفيــف مــن وطــأة تأنيــب الضميــر  إن 

كانت به حياة.
شــمل  يجمــع  حانــي  أٌب  كأنــه  الصحــي  الحجــر  جــاء 
ــرة مــن كل مــكان ، بالرغــم مــن قســوة  العائــالت المبعث
ــدا �ائعــًا فــي عــودة األجــواء المفقــودة  ــه ب األمــر إال أن

ــك  ــع تل ــي م ــور الماض ــترجع ص ــا نس ــد كن ــن بعي ــذ زم من
الجــارف  الحنيــن  كوامــن  تبعــث  التــي  المع�وفــات 

لألوقات الجميلة والحميمة التي إفتقدناها جميعًا
ــا ومــن الهــوة الواســعة التــي خلقتهــا  بالرغــم مــن غربتن
التقنيــة التعيســة إال أنــت لــذة اللقــاء القســري با�ــت 
محببــة لنــا لكــي تحيــا دواخلنــا تلــك الــ�وح التــي شــارفت 
األ�واح وحتــى األجســاد كل  بعــد  الهــالك مــن  علــى 
ــش  ــة وتعي ــدة كئ�ب ــا وحي ــي قوقعته ــرة ف ــس محاص نف
بغربــة مدمــرة وصمــت مطبــق اال مــن بعــض القهقهــات 

المجنونة على طرفة سخيفة أو مقطع ساخر .
ــب  ــة غائ ــي كل مدين ــان ف ــا الزم ــا فرقن ــد م ــا بع اجتمعن
مثقــل بالغربــة ، ومحمــل بالشــوق لحضــن �يتنــا الدافــيء 
ــم  ــذة إذ أنه ــة ولذي ــاق متنوع ــن أطب ــم م ــده له ــا أع ولم
بالمقــام األول ســعادتهم هــي كل ســعادتي  عنــدي 
و�احتهــم مبتغــاي فقلــب األم نهــر متدفــق مــن العطــاء 

ال ينضب
وواحة من الحنان ال �نتهي ، 

ــي مــن كل مــكان بفضــل اهلل ومــن الحســنات  عــادوا إل
التــي جــاءت مــع وبــاء كا�ونــا المســتجد والمســتبد فــي 
آن واحــد ، تعرفنــا علــى مهــا�ات بعضنــا المختلفــة أصبــح 
المنــ�ل  أرجــاء  يعطــر  �ــوم  كل  يصــدح  القــ�آن  صــوت 
ــ�ات صمــن  ــة والصغي ــوات الخمــس جماع وأقيمــت الصل

أيــام القضــاء يــاهلل مــا ألطفــك ومــا أعظــم فضلــك ، وكأن 
ــوا مــن غفلتكــم  ــوا وأفيق ــوا وأن�ب ــا توب ــاري يقــول لن الب
يابنــي آدم ، درس قــاٍس يجــب علــى الجميــع إســتيعابه 
ــا  ــرك لن ــا قــد ال �ت ــي تأ�ين ــه فالفــرص الت واإلســتفادة من
(فــال  أ�واحنــا   فتزهــق  تذهــب  بــل  للعــودة  فرصــة 

يستطيعون توصية وال الى أهلهم �رجعون ) 
اللهــم إنــا تبنــا اليــك وأنبنــا فارفــع عنــا شــر مانــ�ل بنــا إنــك 

أنت ال�ؤوف الرحيم 

�يــن ليلــة وضحاهــا با�ــت شــوا�ع منطقتــي االحســاء 
-شــرقّي المملكــة العر�يــة الســعودية- شــبه خاليــه، ال 
المــدارس،  فــي  طــالب  وال  الحدائــق،  فــي  أطفــال 

وجامعات أشبه بالمقابر الخاوية على ع�وشها!
الحقيقــة أن ذلــك هــو حــال أغلــب بلــدان العالــم. توقفــت 
الحيــاة، ُخليــت المالعــب ال��اضيــة ودور العــرض الفنيــة و 
أزمــة  بســبب  العالميــة  األســواق  بورصــات  انهــارت 

في�وس كو�ونا الجديد كوفيد١٩.
ــة كمــا  ــأن الســبب هــي حــرب �يولوجي البعــض يعتقــد ب
�ــرى 'شــباب الد�وانيــة' واآلخــر �ــرى بأنــه عقــاب إلهــي 
ــوات  ــب قن ــر وهــو ُيقّل ــرى الشــيخ المصــري الك�ي كمــا �

التلفاز!
ــل  ــات ال أص ــه توقع ــن كون ــدو ع ــه ال يع ــك كل إال أن ذل

لها.
الشــك أن العالــم يمــر بمنعطــف صعــب واختبــار حقيقــي 
ــن  ــذا الكائ ــام ه ــد أم ــر ويصم ــيّتحد البش ــف س ــة كي ل�ؤي
الدقيــق مــع أن الفيــ�وس ال �بــدو حتــى اآلن ذلــك العــدو 
الشــرس الفّتــاك، وال شــك فــي أن العالــم ســيتجاوز هــذه 

المحنه بأمر اهلل عز وجل ثم بتضافر الجهود البش��ة.
التا��ــخ يحكــي لنــا كيــف تغّلــب البشــر علــى العديــد مــن 
-الــذي  والســارس  الطاعــون  أمثــال  'القا�لــة'  األوبِئــة 
قضــى علــى ما ُيقارب ١٦٪� مــن مرضاه- وكذلك متالزمة 

الشــ�ق األوســط (ميــرس) والــذي قضــى علــى ١٣٪ مــن 
ُمصا�يــه فــي حيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة ســجلت 
نســبة أقــل من ٤٪ فقط مــن الوفيات لوباء ووهان بفضل 

اهلل وأغلبهم ممن ُيعاني من أم�اض مزمنة.
ــتجد  ــا المس ــ�وس كو�ون ــة لفي ــاوف العالمي ــب المخ أغل
ــز  ــر- ترتك ــبب أو آخ ــالم لس ــائل اإلع ــا وس ــي ُتخفيه -والت
علــى كونــه شــديد العــدوى وليــس لكونــه فيــ�وس 
قا�ــل، لــذا فــإن االلتــ�ام بتعليمــات منظمــات الصحــة 
العالميــة وتجنــب األماكــن المزدحمــة قــدر المســتطاع 
الفيــ�وس وعــودة  ســُيعّجل بمشــيئة اهلل مــن انحســار 
ــا�ات  ــع الِبش ــا م ــدًدا، خصوًص ــدو�ان مج ــاة لل ــة الحي عجل
التــي تهــلُّ مــن الصيــن هــذه األيــام بقــرب نجاحهــا فــي 

السيطرة على الفي�وس وانحسار أعداد المصا�ين.
ُكــن ممــن ينشــر الحــذر المعتــدل والكثيــر مــن الطمأنينــة 
فــي ظــل هــذه األزمــة، فالتا��ــخ ســيتذكر مــن ينشــُر الهلــع 

ومن ينشُر الطمأنينة في نفوس البشر
ســت�ول الغّمــة وســتعود الحيــاة لط�يعتهــا �ــإذن اهلل، 

فقط كن وا�ق باهلل يا صديقي!
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ــ#تحديات  الع�لة

جــاءت ابنتــي البالغــة مــن العمــر الثالثــة عشــرة مــن العمــر 
تخبرنــي عــن مــرض جديــد ا�تشــر فــي الصيــن ، مــرض قا�ــل 
ــت تخوفهــا  ــل مــن الخــوف ، قابل ــان تذب وعيناهــا الجميلت
بطمأ�تهــا وأن العالــم �بالــغ فــي نقــل الحقائــق واإلعــالم 
يكبــر األمــور أكثــر ممــا تبــدو . لكــن صغيرتــي كانــت 
بمفردهــا  النــوم  عليهــا  صعــب  لدرجــة  جــدًا  قلقلــة 
مــن  بشــيء  لتحضــى  ف�اشــي  الــى  ليــًال  فتســللت 
ــل  ــف اللي ــي منتص ــعرت ف ــي ، ش ــرب من ــة بالق الطمأنين
بثقــل جســدها الــذي بــدت غارقــة فــي النــوم بعــد عــدة 

ليالي قضتها في قلق وخوف ،
أربــت علــى كتفهــا وتســرب الــي ذات  مــددت يــدي 
القلــق وكأنــه ســرى الــى جســدي المنهــك مــن أعمالــي 
المن�ليــة ومــن اإلشــ�اف علــى منــ�ٍل أصبحــت األب واألم 

فيه .

ــع  ــي منب ــاالت ف ــدد الح ــل ع ــار  بنق ــ�ات األخب ــدأت نش ب
الوبــاء مدينــة أوهــان الصينيــة وعــن أعــداد الموتــى �وميــًا 
الفايــ�وس  الــذي أصابــه هــذا  وعــن القلــق العالمــي 

بالرعب .
ــت أحــاول جاهــدة  ــة وكن ــت بفضــل اهلل مطمأن لقــد كن
نشــر هــذه الطمأنينــة إلــى عائلتــي بــأن ممــا ال شــك فيــه 
ــا نؤمــن كمســلمين بانــه لــن يمــوت أحــد قبــل األجــل  أنن

المحتوم .
ومــا لبــث أن تفشــى الوبــاء ســ��عًا فــي ام��ــكا والــدول 
فــي  انهيــا�ًا وعجــ�ًا  الــدول  األ�و�يــة وشــهدت هــذه 
ــواء هــذا العــدو الشــرس وبــدت فــي قمــة الضعــف  احت
والخــذالن لشــعوبها وعجزهــا علميــًا عــن ابتــكار عــالج لــه 
وأصبحــت المــدن خاويــة علــى ع�وشــها إ�ــر قــ�ارت الحضــر 

الذي شمل أغلب مدن الكرة األرضية 
يــاهلل مــا أعظمــك ومــا أضعفنــا هــذا الفيــ�وس الــذي ال 
تــ�اه العيــن كيــف غيــر اهلل بــه مالمــح األرض واختلــت بــه 
ــف  ــدول فكي ــن وانهــار اإلقتصــاد فــي معظــم ال الموا��
اذا كان �ــرى بالعيــن وكيــف اذا كان أعظــم وأكبــر ... 

يالعظمة اهلل وبطشه سبحانه
نقــل التلف��ــون الســعودي اعالنــه ألول حالــة مصابــة 
حضــر  وتالهــا  �وميهــا  صحفيــة  وتقا��ــر  أنبــاء  عقبهــا 
التجــول والحجــر المن�لــي . بــدت المملكــة قويــة بــاهلل ثــم 
األمــر  تقبلــت   ، الواعــي  وشــعبها  الحكيمــة  بقيادتهــا 
بتســليم هلل وحمــدًا لــه علــى جميــع مــا قــدر وأبــدى 
معظــم الشــعب تعاونــًا وســمعًا وطاعــة فالمســؤلية 
المواطــن  حيــاة  األســمى  والهــدف  الجميــع  علــى 
والهــدف  األمــر  جوهــر  هــو  كان  الــذي  الســعودي 
ــا  ــو�ًا بم ــ�ال فخ ــعب وال ي ــة ، كان الش ــامي للمملك الس
وتقديــم  المملكــة  ســكان  لجميــع  القيــادة  تبذلــه 

الخدمــات عــاى أعلــى مســتوى فيمــا كان المتشــدقون 
بحقــوق اإلنســان يظهــ�ون العجــز والخــذالن وخ�بــة األمــل 
لشــعوبهم وكيــف انهــارت منظوما�هــم الصحيــة وكيــف 
بــارد  بــدم  المــوت  مواجهــة  عــن  مســؤلوهم  تبجــح 
ــك اإلقنعــة الب�اقــة أمــام جهــود المملكــة  فســقطت تل
العظيمــة ومــا أولتــه لــكل مواطــن ومقيــم ومخالــف 

من الدعم والرعاية 
بعــد مــا فــرض الحظــر كامــًال كان البــد مــن شــغل الفــ�اغ 
لــدى العائلــة لتواصــل رحلــة الصبــر فــي هــذا المــأ�ق 

الصعب 
ــر  ــ�وج وكثي ــى الخ ــادت عل ــه أعت ــالت مترف ــم العائ معظ
مــن األحيــان علــى الخــ�وج المفــرط كمــا أن وســائل 
ــة  ــ�اد العائل ــن أف ــرة �ي ــوة ك�ي ــت فج ــد خلق ــل ق التواص
الواحــدة كٌل فــي فلكــه يعيــش مــع عالمــه اإلفت�اضــي  

وحيدًا يضحك ويح�ن ويتقاسم الهموم 
ــة محتمعــة فقلوبهــم شــتى .. ال  ــدت العائل ــو ب ــى ول حت
كالم وال نقــاش وال حتــى عواطــف اال مجامــالت خاويــة 
مــن الــ�وح أو للتخفيــف مــن وطــأة تأنيــب الضميــر  إن 

كانت به حياة.
شــمل  يجمــع  حانــي  أٌب  كأنــه  الصحــي  الحجــر  جــاء 
ــرة مــن كل مــكان ، بالرغــم مــن قســوة  العائــالت المبعث
ــدا �ائعــًا فــي عــودة األجــواء المفقــودة  ــه ب األمــر إال أن

ــك  ــع تل ــي م ــور الماض ــترجع ص ــا نس ــد كن ــن بعي ــذ زم من
الجــارف  الحنيــن  كوامــن  تبعــث  التــي  المع�وفــات 

لألوقات الجميلة والحميمة التي إفتقدناها جميعًا
ــا ومــن الهــوة الواســعة التــي خلقتهــا  بالرغــم مــن غربتن
التقنيــة التعيســة إال أنــت لــذة اللقــاء القســري با�ــت 
محببــة لنــا لكــي تحيــا دواخلنــا تلــك الــ�وح التــي شــارفت 
األ�واح وحتــى األجســاد كل  بعــد  الهــالك مــن  علــى 
ــش  ــة وتعي ــدة كئ�ب ــا وحي ــي قوقعته ــرة ف ــس محاص نف
بغربــة مدمــرة وصمــت مطبــق اال مــن بعــض القهقهــات 

المجنونة على طرفة سخيفة أو مقطع ساخر .
ــب  ــة غائ ــي كل مدين ــان ف ــا الزم ــا فرقن ــد م ــا بع اجتمعن
مثقــل بالغربــة ، ومحمــل بالشــوق لحضــن �يتنــا الدافــيء 
ــم  ــذة إذ أنه ــة ولذي ــاق متنوع ــن أطب ــم م ــده له ــا أع ولم
بالمقــام األول ســعادتهم هــي كل ســعادتي  عنــدي 
و�احتهــم مبتغــاي فقلــب األم نهــر متدفــق مــن العطــاء 

ال ينضب
وواحة من الحنان ال �نتهي ، 

ــي مــن كل مــكان بفضــل اهلل ومــن الحســنات  عــادوا إل
التــي جــاءت مــع وبــاء كا�ونــا المســتجد والمســتبد فــي 
آن واحــد ، تعرفنــا علــى مهــا�ات بعضنــا المختلفــة أصبــح 
المنــ�ل  أرجــاء  يعطــر  �ــوم  كل  يصــدح  القــ�آن  صــوت 
ــ�ات صمــن  ــة والصغي ــوات الخمــس جماع وأقيمــت الصل

أيــام القضــاء يــاهلل مــا ألطفــك ومــا أعظــم فضلــك ، وكأن 
ــوا مــن غفلتكــم  ــوا وأفيق ــوا وأن�ب ــا توب ــاري يقــول لن الب
يابنــي آدم ، درس قــاٍس يجــب علــى الجميــع إســتيعابه 
ــا  ــرك لن ــا قــد ال �ت ــي تأ�ين ــه فالفــرص الت واإلســتفادة من
(فــال  أ�واحنــا   فتزهــق  تذهــب  بــل  للعــودة  فرصــة 

يستطيعون توصية وال الى أهلهم �رجعون ) 
اللهــم إنــا تبنــا اليــك وأنبنــا فارفــع عنــا شــر مانــ�ل بنــا إنــك 

أنت ال�ؤوف الرحيم 

�يــن ليلــة وضحاهــا با�ــت شــوا�ع منطقتــي االحســاء 
-شــرقّي المملكــة العر�يــة الســعودية- شــبه خاليــه، ال 
المــدارس،  فــي  طــالب  وال  الحدائــق،  فــي  أطفــال 

وجامعات أشبه بالمقابر الخاوية على ع�وشها!
الحقيقــة أن ذلــك هــو حــال أغلــب بلــدان العالــم. توقفــت 
الحيــاة، ُخليــت المالعــب ال��اضيــة ودور العــرض الفنيــة و 
أزمــة  بســبب  العالميــة  األســواق  بورصــات  انهــارت 

في�وس كو�ونا الجديد كوفيد١٩.
ــة كمــا  ــأن الســبب هــي حــرب �يولوجي البعــض يعتقــد ب
�ــرى 'شــباب الد�وانيــة' واآلخــر �ــرى بأنــه عقــاب إلهــي 
ــوات  ــب قن ــر وهــو ُيقّل ــرى الشــيخ المصــري الك�ي كمــا �

التلفاز!
ــل  ــات ال أص ــه توقع ــن كون ــدو ع ــه ال يع ــك كل إال أن ذل

لها.
الشــك أن العالــم يمــر بمنعطــف صعــب واختبــار حقيقــي 
ــن  ــذا الكائ ــام ه ــد أم ــر ويصم ــيّتحد البش ــف س ــة كي ل�ؤي
الدقيــق مــع أن الفيــ�وس ال �بــدو حتــى اآلن ذلــك العــدو 
الشــرس الفّتــاك، وال شــك فــي أن العالــم ســيتجاوز هــذه 

المحنه بأمر اهلل عز وجل ثم بتضافر الجهود البش��ة.
التا��ــخ يحكــي لنــا كيــف تغّلــب البشــر علــى العديــد مــن 
-الــذي  والســارس  الطاعــون  أمثــال  'القا�لــة'  األوبِئــة 
قضــى علــى ما ُيقارب ١٦٪� مــن مرضاه- وكذلك متالزمة 

الشــ�ق األوســط (ميــرس) والــذي قضــى علــى ١٣٪ مــن 
ُمصا�يــه فــي حيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة ســجلت 
نســبة أقــل من ٤٪ فقط مــن الوفيات لوباء ووهان بفضل 

اهلل وأغلبهم ممن ُيعاني من أم�اض مزمنة.
ــتجد  ــا المس ــ�وس كو�ون ــة لفي ــاوف العالمي ــب المخ أغل
ــز  ــر- ترتك ــبب أو آخ ــالم لس ــائل اإلع ــا وس ــي ُتخفيه -والت
علــى كونــه شــديد العــدوى وليــس لكونــه فيــ�وس 
قا�ــل، لــذا فــإن االلتــ�ام بتعليمــات منظمــات الصحــة 
العالميــة وتجنــب األماكــن المزدحمــة قــدر المســتطاع 
الفيــ�وس وعــودة  ســُيعّجل بمشــيئة اهلل مــن انحســار 
ــا�ات  ــع الِبش ــا م ــدًدا، خصوًص ــدو�ان مج ــاة لل ــة الحي عجل
التــي تهــلُّ مــن الصيــن هــذه األيــام بقــرب نجاحهــا فــي 

السيطرة على الفي�وس وانحسار أعداد المصا�ين.
ُكــن ممــن ينشــر الحــذر المعتــدل والكثيــر مــن الطمأنينــة 
فــي ظــل هــذه األزمــة، فالتا��ــخ ســيتذكر مــن ينشــُر الهلــع 

ومن ينشُر الطمأنينة في نفوس البشر
ســت�ول الغّمــة وســتعود الحيــاة لط�يعتهــا �ــإذن اهلل، 

فقط كن وا�ق باهلل يا صديقي!
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ــ#تحديات  الع�لة

جــاءت ابنتــي البالغــة مــن العمــر الثالثــة عشــرة مــن العمــر 
تخبرنــي عــن مــرض جديــد ا�تشــر فــي الصيــن ، مــرض قا�ــل 
ــت تخوفهــا  ــل مــن الخــوف ، قابل ــان تذب وعيناهــا الجميلت
بطمأ�تهــا وأن العالــم �بالــغ فــي نقــل الحقائــق واإلعــالم 
يكبــر األمــور أكثــر ممــا تبــدو . لكــن صغيرتــي كانــت 
بمفردهــا  النــوم  عليهــا  صعــب  لدرجــة  جــدًا  قلقلــة 
مــن  بشــيء  لتحضــى  ف�اشــي  الــى  ليــًال  فتســللت 
ــل  ــف اللي ــي منتص ــعرت ف ــي ، ش ــرب من ــة بالق الطمأنين
بثقــل جســدها الــذي بــدت غارقــة فــي النــوم بعــد عــدة 

ليالي قضتها في قلق وخوف ،
أربــت علــى كتفهــا وتســرب الــي ذات  مــددت يــدي 
القلــق وكأنــه ســرى الــى جســدي المنهــك مــن أعمالــي 
المن�ليــة ومــن اإلشــ�اف علــى منــ�ٍل أصبحــت األب واألم 

فيه .

ــع  ــي منب ــاالت ف ــدد الح ــل ع ــار  بنق ــ�ات األخب ــدأت نش ب
الوبــاء مدينــة أوهــان الصينيــة وعــن أعــداد الموتــى �وميــًا 
الفايــ�وس  الــذي أصابــه هــذا  وعــن القلــق العالمــي 

بالرعب .
ــت أحــاول جاهــدة  ــة وكن ــت بفضــل اهلل مطمأن لقــد كن
نشــر هــذه الطمأنينــة إلــى عائلتــي بــأن ممــا ال شــك فيــه 
ــا نؤمــن كمســلمين بانــه لــن يمــوت أحــد قبــل األجــل  أنن

المحتوم .
ومــا لبــث أن تفشــى الوبــاء ســ��عًا فــي ام��ــكا والــدول 
فــي  انهيــا�ًا وعجــ�ًا  الــدول  األ�و�يــة وشــهدت هــذه 
ــواء هــذا العــدو الشــرس وبــدت فــي قمــة الضعــف  احت
والخــذالن لشــعوبها وعجزهــا علميــًا عــن ابتــكار عــالج لــه 
وأصبحــت المــدن خاويــة علــى ع�وشــها إ�ــر قــ�ارت الحضــر 

الذي شمل أغلب مدن الكرة األرضية 
يــاهلل مــا أعظمــك ومــا أضعفنــا هــذا الفيــ�وس الــذي ال 
تــ�اه العيــن كيــف غيــر اهلل بــه مالمــح األرض واختلــت بــه 
ــف  ــدول فكي ــن وانهــار اإلقتصــاد فــي معظــم ال الموا��
اذا كان �ــرى بالعيــن وكيــف اذا كان أعظــم وأكبــر ... 

يالعظمة اهلل وبطشه سبحانه
نقــل التلف��ــون الســعودي اعالنــه ألول حالــة مصابــة 
حضــر  وتالهــا  �وميهــا  صحفيــة  وتقا��ــر  أنبــاء  عقبهــا 
التجــول والحجــر المن�لــي . بــدت المملكــة قويــة بــاهلل ثــم 
األمــر  تقبلــت   ، الواعــي  وشــعبها  الحكيمــة  بقيادتهــا 
بتســليم هلل وحمــدًا لــه علــى جميــع مــا قــدر وأبــدى 
معظــم الشــعب تعاونــًا وســمعًا وطاعــة فالمســؤلية 
المواطــن  حيــاة  األســمى  والهــدف  الجميــع  علــى 
والهــدف  األمــر  جوهــر  هــو  كان  الــذي  الســعودي 
ــا  ــو�ًا بم ــ�ال فخ ــعب وال ي ــة ، كان الش ــامي للمملك الس
وتقديــم  المملكــة  ســكان  لجميــع  القيــادة  تبذلــه 

الخدمــات عــاى أعلــى مســتوى فيمــا كان المتشــدقون 
بحقــوق اإلنســان يظهــ�ون العجــز والخــذالن وخ�بــة األمــل 
لشــعوبهم وكيــف انهــارت منظوما�هــم الصحيــة وكيــف 
بــارد  بــدم  المــوت  مواجهــة  عــن  مســؤلوهم  تبجــح 
ــك اإلقنعــة الب�اقــة أمــام جهــود المملكــة  فســقطت تل
العظيمــة ومــا أولتــه لــكل مواطــن ومقيــم ومخالــف 

من الدعم والرعاية 
بعــد مــا فــرض الحظــر كامــًال كان البــد مــن شــغل الفــ�اغ 
لــدى العائلــة لتواصــل رحلــة الصبــر فــي هــذا المــأ�ق 

الصعب 
ــر  ــ�وج وكثي ــى الخ ــادت عل ــه أعت ــالت مترف ــم العائ معظ
مــن األحيــان علــى الخــ�وج المفــرط كمــا أن وســائل 
ــة  ــ�اد العائل ــن أف ــرة �ي ــوة ك�ي ــت فج ــد خلق ــل ق التواص
الواحــدة كٌل فــي فلكــه يعيــش مــع عالمــه اإلفت�اضــي  

وحيدًا يضحك ويح�ن ويتقاسم الهموم 
ــة محتمعــة فقلوبهــم شــتى .. ال  ــدت العائل ــو ب ــى ول حت
كالم وال نقــاش وال حتــى عواطــف اال مجامــالت خاويــة 
مــن الــ�وح أو للتخفيــف مــن وطــأة تأنيــب الضميــر  إن 

كانت به حياة.
شــمل  يجمــع  حانــي  أٌب  كأنــه  الصحــي  الحجــر  جــاء 
ــرة مــن كل مــكان ، بالرغــم مــن قســوة  العائــالت المبعث
ــدا �ائعــًا فــي عــودة األجــواء المفقــودة  ــه ب األمــر إال أن

ــك  ــع تل ــي م ــور الماض ــترجع ص ــا نس ــد كن ــن بعي ــذ زم من
الجــارف  الحنيــن  كوامــن  تبعــث  التــي  المع�وفــات 

لألوقات الجميلة والحميمة التي إفتقدناها جميعًا
ــا ومــن الهــوة الواســعة التــي خلقتهــا  بالرغــم مــن غربتن
التقنيــة التعيســة إال أنــت لــذة اللقــاء القســري با�ــت 
محببــة لنــا لكــي تحيــا دواخلنــا تلــك الــ�وح التــي شــارفت 
األ�واح وحتــى األجســاد كل  بعــد  الهــالك مــن  علــى 
ــش  ــة وتعي ــدة كئ�ب ــا وحي ــي قوقعته ــرة ف ــس محاص نف
بغربــة مدمــرة وصمــت مطبــق اال مــن بعــض القهقهــات 

المجنونة على طرفة سخيفة أو مقطع ساخر .
ــب  ــة غائ ــي كل مدين ــان ف ــا الزم ــا فرقن ــد م ــا بع اجتمعن
مثقــل بالغربــة ، ومحمــل بالشــوق لحضــن �يتنــا الدافــيء 
ــم  ــذة إذ أنه ــة ولذي ــاق متنوع ــن أطب ــم م ــده له ــا أع ولم
بالمقــام األول ســعادتهم هــي كل ســعادتي  عنــدي 
و�احتهــم مبتغــاي فقلــب األم نهــر متدفــق مــن العطــاء 

ال ينضب
وواحة من الحنان ال �نتهي ، 

ــي مــن كل مــكان بفضــل اهلل ومــن الحســنات  عــادوا إل
التــي جــاءت مــع وبــاء كا�ونــا المســتجد والمســتبد فــي 
آن واحــد ، تعرفنــا علــى مهــا�ات بعضنــا المختلفــة أصبــح 
المنــ�ل  أرجــاء  يعطــر  �ــوم  كل  يصــدح  القــ�آن  صــوت 
ــ�ات صمــن  ــة والصغي ــوات الخمــس جماع وأقيمــت الصل

أيــام القضــاء يــاهلل مــا ألطفــك ومــا أعظــم فضلــك ، وكأن 
ــوا مــن غفلتكــم  ــوا وأفيق ــوا وأن�ب ــا توب ــاري يقــول لن الب
يابنــي آدم ، درس قــاٍس يجــب علــى الجميــع إســتيعابه 
ــا  ــرك لن ــا قــد ال �ت ــي تأ�ين ــه فالفــرص الت واإلســتفادة من
(فــال  أ�واحنــا   فتزهــق  تذهــب  بــل  للعــودة  فرصــة 

يستطيعون توصية وال الى أهلهم �رجعون ) 
اللهــم إنــا تبنــا اليــك وأنبنــا فارفــع عنــا شــر مانــ�ل بنــا إنــك 

أنت ال�ؤوف الرحيم 

�يــن ليلــة وضحاهــا با�ــت شــوا�ع منطقتــي االحســاء 
-شــرقّي المملكــة العر�يــة الســعودية- شــبه خاليــه، ال 
المــدارس،  فــي  طــالب  وال  الحدائــق،  فــي  أطفــال 

وجامعات أشبه بالمقابر الخاوية على ع�وشها!
الحقيقــة أن ذلــك هــو حــال أغلــب بلــدان العالــم. توقفــت 
الحيــاة، ُخليــت المالعــب ال��اضيــة ودور العــرض الفنيــة و 
أزمــة  بســبب  العالميــة  األســواق  بورصــات  انهــارت 

في�وس كو�ونا الجديد كوفيد١٩.
ــة كمــا  ــأن الســبب هــي حــرب �يولوجي البعــض يعتقــد ب
�ــرى 'شــباب الد�وانيــة' واآلخــر �ــرى بأنــه عقــاب إلهــي 
ــوات  ــب قن ــر وهــو ُيقّل ــرى الشــيخ المصــري الك�ي كمــا �

التلفاز!
ــل  ــات ال أص ــه توقع ــن كون ــدو ع ــه ال يع ــك كل إال أن ذل

لها.
الشــك أن العالــم يمــر بمنعطــف صعــب واختبــار حقيقــي 
ــن  ــذا الكائ ــام ه ــد أم ــر ويصم ــيّتحد البش ــف س ــة كي ل�ؤي
الدقيــق مــع أن الفيــ�وس ال �بــدو حتــى اآلن ذلــك العــدو 
الشــرس الفّتــاك، وال شــك فــي أن العالــم ســيتجاوز هــذه 

المحنه بأمر اهلل عز وجل ثم بتضافر الجهود البش��ة.
التا��ــخ يحكــي لنــا كيــف تغّلــب البشــر علــى العديــد مــن 
-الــذي  والســارس  الطاعــون  أمثــال  'القا�لــة'  األوبِئــة 
قضــى علــى ما ُيقارب ١٦٪� مــن مرضاه- وكذلك متالزمة 

الشــ�ق األوســط (ميــرس) والــذي قضــى علــى ١٣٪ مــن 
ُمصا�يــه فــي حيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة ســجلت 
نســبة أقــل من ٤٪ فقط مــن الوفيات لوباء ووهان بفضل 

اهلل وأغلبهم ممن ُيعاني من أم�اض مزمنة.
ــتجد  ــا المس ــ�وس كو�ون ــة لفي ــاوف العالمي ــب المخ أغل
ــز  ــر- ترتك ــبب أو آخ ــالم لس ــائل اإلع ــا وس ــي ُتخفيه -والت
علــى كونــه شــديد العــدوى وليــس لكونــه فيــ�وس 
قا�ــل، لــذا فــإن االلتــ�ام بتعليمــات منظمــات الصحــة 
العالميــة وتجنــب األماكــن المزدحمــة قــدر المســتطاع 
الفيــ�وس وعــودة  ســُيعّجل بمشــيئة اهلل مــن انحســار 
ــا�ات  ــع الِبش ــا م ــدًدا، خصوًص ــدو�ان مج ــاة لل ــة الحي عجل
التــي تهــلُّ مــن الصيــن هــذه األيــام بقــرب نجاحهــا فــي 

السيطرة على الفي�وس وانحسار أعداد المصا�ين.
ُكــن ممــن ينشــر الحــذر المعتــدل والكثيــر مــن الطمأنينــة 
فــي ظــل هــذه األزمــة، فالتا��ــخ ســيتذكر مــن ينشــُر الهلــع 

ومن ينشُر الطمأنينة في نفوس البشر
ســت�ول الغّمــة وســتعود الحيــاة لط�يعتهــا �ــإذن اهلل، 

فقط كن وا�ق باهلل يا صديقي!
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ــ#تحديات  الع�لة

�وسف الحيدر

�يــن ليلــة وضحاهــا با�ــت شــوا�ع منطقتــي االحســاء 
-شــرقّي المملكــة العر�يــة الســعودية- شــبه خاليــه، ال 
المــدارس،  فــي  طــالب  وال  الحدائــق،  فــي  أطفــال 

وجامعات أشبه بالمقابر الخاوية على ع�وشها!
الحقيقــة أن ذلــك هــو حــال أغلــب بلــدان العالــم. توقفــت 
الحيــاة، ُخليــت المالعــب ال��اضيــة ودور العــرض الفنيــة و 
أزمــة  بســبب  العالميــة  األســواق  بورصــات  انهــارت 

في�وس كو�ونا الجديد كوفيد١٩.
ــة كمــا  ــأن الســبب هــي حــرب �يولوجي البعــض يعتقــد ب
�ــرى 'شــباب الد�وانيــة' واآلخــر �ــرى بأنــه عقــاب إلهــي 
ــوات  ــب قن ــر وهــو ُيقّل ــرى الشــيخ المصــري الك�ي كمــا �

التلفاز!
ــل  ــات ال أص ــه توقع ــن كون ــدو ع ــه ال يع ــك كل إال أن ذل

لها.
الشــك أن العالــم يمــر بمنعطــف صعــب واختبــار حقيقــي 
ــن  ــذا الكائ ــام ه ــد أم ــر ويصم ــيّتحد البش ــف س ــة كي ل�ؤي
الدقيــق مــع أن الفيــ�وس ال �بــدو حتــى اآلن ذلــك العــدو 
الشــرس الفّتــاك، وال شــك فــي أن العالــم ســيتجاوز هــذه 

المحنه بأمر اهلل عز وجل ثم بتضافر الجهود البش��ة.
التا��ــخ يحكــي لنــا كيــف تغّلــب البشــر علــى العديــد مــن 
-الــذي  والســارس  الطاعــون  أمثــال  'القا�لــة'  األوبِئــة 
قضــى علــى ما ُيقارب ١٦٪� مــن مرضاه- وكذلك متالزمة 

الشــ�ق األوســط (ميــرس) والــذي قضــى علــى ١٣٪ مــن 
ُمصا�يــه فــي حيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة ســجلت 
نســبة أقــل من ٤٪ فقط مــن الوفيات لوباء ووهان بفضل 

اهلل وأغلبهم ممن ُيعاني من أم�اض مزمنة.
ــتجد  ــا المس ــ�وس كو�ون ــة لفي ــاوف العالمي ــب المخ أغل
ــز  ــر- ترتك ــبب أو آخ ــالم لس ــائل اإلع ــا وس ــي ُتخفيه -والت
علــى كونــه شــديد العــدوى وليــس لكونــه فيــ�وس 
قا�ــل، لــذا فــإن االلتــ�ام بتعليمــات منظمــات الصحــة 
العالميــة وتجنــب األماكــن المزدحمــة قــدر المســتطاع 
الفيــ�وس وعــودة  ســُيعّجل بمشــيئة اهلل مــن انحســار 
ــا�ات  ــع الِبش ــا م ــدًدا، خصوًص ــدو�ان مج ــاة لل ــة الحي عجل
التــي تهــلُّ مــن الصيــن هــذه األيــام بقــرب نجاحهــا فــي 

السيطرة على الفي�وس وانحسار أعداد المصا�ين.
ُكــن ممــن ينشــر الحــذر المعتــدل والكثيــر مــن الطمأنينــة 
فــي ظــل هــذه األزمــة، فالتا��ــخ ســيتذكر مــن ينشــُر الهلــع 
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�يــن ليلــة وضحاهــا با�ــت شــوا�ع منطقتــي االحســاء 
-شــرقّي المملكــة العر�يــة الســعودية- شــبه خاليــه، ال 
المــدارس،  فــي  طــالب  وال  الحدائــق،  فــي  أطفــال 

وجامعات أشبه بالمقابر الخاوية على ع�وشها!
الحقيقــة أن ذلــك هــو حــال أغلــب بلــدان العالــم. توقفــت 
الحيــاة، ُخليــت المالعــب ال��اضيــة ودور العــرض الفنيــة و 
أزمــة  بســبب  العالميــة  األســواق  بورصــات  انهــارت 

في�وس كو�ونا الجديد كوفيد١٩.
ــة كمــا  ــأن الســبب هــي حــرب �يولوجي البعــض يعتقــد ب
�ــرى 'شــباب الد�وانيــة' واآلخــر �ــرى بأنــه عقــاب إلهــي 
ــوات  ــب قن ــر وهــو ُيقّل ــرى الشــيخ المصــري الك�ي كمــا �

التلفاز!
ــل  ــات ال أص ــه توقع ــن كون ــدو ع ــه ال يع ــك كل إال أن ذل

لها.
الشــك أن العالــم يمــر بمنعطــف صعــب واختبــار حقيقــي 
ــن  ــذا الكائ ــام ه ــد أم ــر ويصم ــيّتحد البش ــف س ــة كي ل�ؤي
الدقيــق مــع أن الفيــ�وس ال �بــدو حتــى اآلن ذلــك العــدو 
الشــرس الفّتــاك، وال شــك فــي أن العالــم ســيتجاوز هــذه 

المحنه بأمر اهلل عز وجل ثم بتضافر الجهود البش��ة.
التا��ــخ يحكــي لنــا كيــف تغّلــب البشــر علــى العديــد مــن 
-الــذي  والســارس  الطاعــون  أمثــال  'القا�لــة'  األوبِئــة 
قضــى علــى ما ُيقارب ١٦٪� مــن مرضاه- وكذلك متالزمة 

الشــ�ق األوســط (ميــرس) والــذي قضــى علــى ١٣٪ مــن 
ُمصا�يــه فــي حيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة ســجلت 
نســبة أقــل من ٤٪ فقط مــن الوفيات لوباء ووهان بفضل 

اهلل وأغلبهم ممن ُيعاني من أم�اض مزمنة.
ــتجد  ــا المس ــ�وس كو�ون ــة لفي ــاوف العالمي ــب المخ أغل
ــز  ــر- ترتك ــبب أو آخ ــالم لس ــائل اإلع ــا وس ــي ُتخفيه -والت
علــى كونــه شــديد العــدوى وليــس لكونــه فيــ�وس 
قا�ــل، لــذا فــإن االلتــ�ام بتعليمــات منظمــات الصحــة 
العالميــة وتجنــب األماكــن المزدحمــة قــدر المســتطاع 
الفيــ�وس وعــودة  ســُيعّجل بمشــيئة اهلل مــن انحســار 
ــا�ات  ــع الِبش ــا م ــدًدا، خصوًص ــدو�ان مج ــاة لل ــة الحي عجل
التــي تهــلُّ مــن الصيــن هــذه األيــام بقــرب نجاحهــا فــي 

السيطرة على الفي�وس وانحسار أعداد المصا�ين.
ُكــن ممــن ينشــر الحــذر المعتــدل والكثيــر مــن الطمأنينــة 
فــي ظــل هــذه األزمــة، فالتا��ــخ ســيتذكر مــن ينشــُر الهلــع 

ومن ينشُر الطمأنينة في نفوس البشر
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�يــن ليلــة وضحاهــا با�ــت شــوا�ع منطقتــي االحســاء 
-شــرقّي المملكــة العر�يــة الســعودية- شــبه خاليــه، ال 
المــدارس،  فــي  طــالب  وال  الحدائــق،  فــي  أطفــال 

وجامعات أشبه بالمقابر الخاوية على ع�وشها!
الحقيقــة أن ذلــك هــو حــال أغلــب بلــدان العالــم. توقفــت 
الحيــاة، ُخليــت المالعــب ال��اضيــة ودور العــرض الفنيــة و 
أزمــة  بســبب  العالميــة  األســواق  بورصــات  انهــارت 

في�وس كو�ونا الجديد كوفيد١٩.
ــة كمــا  ــأن الســبب هــي حــرب �يولوجي البعــض يعتقــد ب
�ــرى 'شــباب الد�وانيــة' واآلخــر �ــرى بأنــه عقــاب إلهــي 
ــوات  ــب قن ــر وهــو ُيقّل ــرى الشــيخ المصــري الك�ي كمــا �

التلفاز!
ــل  ــات ال أص ــه توقع ــن كون ــدو ع ــه ال يع ــك كل إال أن ذل

لها.
الشــك أن العالــم يمــر بمنعطــف صعــب واختبــار حقيقــي 
ــن  ــذا الكائ ــام ه ــد أم ــر ويصم ــيّتحد البش ــف س ــة كي ل�ؤي
الدقيــق مــع أن الفيــ�وس ال �بــدو حتــى اآلن ذلــك العــدو 
الشــرس الفّتــاك، وال شــك فــي أن العالــم ســيتجاوز هــذه 

المحنه بأمر اهلل عز وجل ثم بتضافر الجهود البش��ة.
التا��ــخ يحكــي لنــا كيــف تغّلــب البشــر علــى العديــد مــن 
-الــذي  والســارس  الطاعــون  أمثــال  'القا�لــة'  األوبِئــة 
قضــى علــى ما ُيقارب ١٦٪� مــن مرضاه- وكذلك متالزمة 

الشــ�ق األوســط (ميــرس) والــذي قضــى علــى ١٣٪ مــن 
ُمصا�يــه فــي حيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة ســجلت 
نســبة أقــل من ٤٪ فقط مــن الوفيات لوباء ووهان بفضل 

اهلل وأغلبهم ممن ُيعاني من أم�اض مزمنة.
ــتجد  ــا المس ــ�وس كو�ون ــة لفي ــاوف العالمي ــب المخ أغل
ــز  ــر- ترتك ــبب أو آخ ــالم لس ــائل اإلع ــا وس ــي ُتخفيه -والت
علــى كونــه شــديد العــدوى وليــس لكونــه فيــ�وس 
قا�ــل، لــذا فــإن االلتــ�ام بتعليمــات منظمــات الصحــة 
العالميــة وتجنــب األماكــن المزدحمــة قــدر المســتطاع 
الفيــ�وس وعــودة  ســُيعّجل بمشــيئة اهلل مــن انحســار 
ــا�ات  ــع الِبش ــا م ــدًدا، خصوًص ــدو�ان مج ــاة لل ــة الحي عجل
التــي تهــلُّ مــن الصيــن هــذه األيــام بقــرب نجاحهــا فــي 

السيطرة على الفي�وس وانحسار أعداد المصا�ين.
ُكــن ممــن ينشــر الحــذر المعتــدل والكثيــر مــن الطمأنينــة 
فــي ظــل هــذه األزمــة، فالتا��ــخ ســيتذكر مــن ينشــُر الهلــع 

ومن ينشُر الطمأنينة في نفوس البشر
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