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اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮھﺒﺎن واﻟﺮاھﺒﺎت

إﱃ أﻋﺰ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ وأﰊ
ﻟﻘﺪ اﻧﻜﺴﺮ ﻗﻠﱯ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح إذ ﺗﻄﻠﻌﺖ إﻟﻴﻚ وأدرﻛﺖ ﻛﻴﻒ اﺑﺘﻌﺪت ﻋﻨﻚ .ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻃﻮل
اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻨﺬ آﺧﺮ ﻣﺮة ﲢﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻚ ﲝﻖ!! ﻗﻠﱯ ﳎﺮوح ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻓﻜﺮ ﰲ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺆﺧﺮاً
وأﺳﺘﻄﻴﻊ ﻓﻘﻂ أن أﻗﻮل أﻧﲏ أﻓﺘﻘﺪك وأﻋﺘﺬر ﻟﻚ .أﻋﺘﺬر ﻋﻤﺎ ﺑﺪر ﻣﲏ وﻋﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺸﻐﻼً ﺟﺪاً ﻣﺆﺧﺮاً ﺎﺑﻟﻌﻤﻞ وﻣﻊ اﻟﻨﺎس وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﲏ ﱂ أﻻﺣﻆ ﺣﻘﺎً أﻧﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ�ت ﻋﺪﻳﺪة
اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﳏﺒﱵ ﻟﻚ ﲟﺤﺒﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى .ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﺗﺒﻌﺪﱐ ﻋﻨﻚ وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﺣﺎوﻟﺖ أن ﲣﱪﱐ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪة ﻣﺮات وﻟﻜﻨﲏ ﱂ أرى ذﻟﻚ .أو رﲟﺎ رأﻳﺘﻪ وﻟﻜﻦ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﱂ أﻛﻦ أرﻳﺪ اﻻﻋﱰاف
ﺑﻪ ﻷﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﻣﺮﺎﺗﺣﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻳﻞ ﺻﺎرت ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺎﺑردة .ﻟﻘﺪ ﳉﺄت إﻟﻴﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﳓﺘﺎج ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ
وﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﰲ ذاﰐ .أﻋﺘﺬر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺟﺎدﻟﺘﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﺗﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ
ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﳐﻄﺌﺎً ﻓﻴﻪ .إﻧﲏ أﻋﺮف ﻛﻢ ﲢﺒﲏ .إﻧﲏ أﺄﺗﺳﻒ ﻛﺜﲑاً ﻋﻠﻰ أﻧﻚ اﺿﻄﺮرت ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﱵ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ
واﻟﻌﻨﻴﺪة ﺟﺪاً .أﻋﺘﺬر ﺑﺸﺪة ﻷﻧﲏ ﳌﺘﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺼﻴﺐ اﻟﺬي ﻣﺮرت ﺑﻪ .إﻧﲏ أﻋﺮف اﻵن أﻧﻨﺎ ﻣﺮر�
ﺑﻪ ﻣﻌﺎً وﺄﺗﳌﻨﺎ ﻣﻌﺎً .أﻋﺘﺬر ﺑﺸﺪة ﻷﻧﲏ ﱂ أرى ذﻟﻚ وأﻧﲏ ﱂ أﻗﺪر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻌﻠﻪ.
ﻟﻘﺪ أﺧﺬت ﻛﻞ اﻷﻣﻮر ﺷﻜﻼً رﲰﻴﺎً ﺟﺪاً وﺻﺮت أﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻮاﺟﺐ وﻟﻴﺲ ﻛﺎﺑﻦ ﻟﻚ .أ�
آﺳﻒ ﺟﺪاً � أﰊ ،أرﺟﻮك ﺳﺎﳏﲏ.

إﻧﲏ أﺗﺬﻛﺮ اﳌﺮات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﲏ ﻓﻴﻬﺎ أن آﺧﺬ راﺣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء وأن أﻗﻀﻲ وﻗﺘﺎً ﻣﻌﻚ ﺣﻴﺚ
ﻛﻨﺖ أﻗﻮل ﺎﺑﺳﺘﻤﺮار" :ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ" ...وﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﱂ ِ
�ت ﻗﻂ.
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إﻧﲏ ﱂ أﻛﻒ أﺑﺪاً ﻋﻦ إﺧﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻧﻚ ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻷﻗﺮب وﻗﺪوﰐ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء وأﻧﲏ أﺣﺒﻚ ﺑﺸﺪة! إﻧﲏ
أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻚ ﻛﻞ ﺣﲔ ﻣﻊ ﻛﻞ أﺣﺪ! أرﻳﺪ أن اﳉﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻚ وأﻳﻀﺎً أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻣﻨﻚ .وﻟﻜﻨﲏ أﻋﻠﻢ أن
اﻟﺸﻔﺘﲔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﺎن أن ﺗﻨﻄﻘﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻌﻴﺪاً ﺟﺪاً .أرﺟﻮك ﺳﺎﳏﲏ .أرﺟﻮك ﺳﺎﳏﲏ
ﻋﻠﻰ إﳘﺎﱄ وﺗﺸﺘﱵ اﻟﺬي أﺧﺬﱐ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻨﻚ.
اﺟﺬﺑﲏ إﻟﻴﻚ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺪت أن ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ اﻟﻜﻮن ﻛﻠﻪ ﺳﻮاي أ� وأﻧﺖ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ أي ﺷﻲء
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﺘﺘﲏ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻨﻚ .أرﻳﺪ أن أﺑﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮ ﲰﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ .إﻧﲏ أﻓﺘﻘﺪ أﰊ.
ﺳﻼم وﳏﺒﺔ رﺑﻨﺎ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﺗﻜﻦ ﻣﻊ ﲨﻴﻌﻜﻢ.
اﺠﻤﻟﺪ ﻪﻠﻟ داﺋﻤﺎً أﺑﺪ�ً .آﻣﲔ.
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