


 

 

 
- 1 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
ْ

ُــــــِاز
َ

 ِخَل
 



 

 

 
- 2 - 

 

 ختلالاالكتاب: 
 محمود خواجةالمؤلف: 

 محمد محسنالغلاف: 
 سارة صلاح: تدقيق لغوي
 978-977-6502-22-2 :رقم الإيداع

  3462/2015:الترقيم الدولي
 12222530130مدير النشر: عمر عودة: 

يع  01153339390: مدير التوز
 الإشراف العام: محمد المصري

 
 جميع الحقوق محفوظة

لدار الرسم بالكلمات وأي اقتباس أو تقليد أو إعادة طبع أو نشر بشكل إل كتروني أو 
 القانونية.فوتوغرافي أو غيره دون موافقة كتابية، يعرض صاحبه للمساءلة 

 

 قاعع غثمان مدغم، الُالبُت، هغم. 50الػىىان: 

 0225622743/ 01221064663/ 01111520020ث: 

 https//www.facebook.com/dar.elrsm.blklema 



 

 

 
- 3 - 

 

 
ْ

ُـــــِاز
َ

 ِخــــــــــــــــــــــــــَل
 عواًت

 

 مدمىص زىاحت
 

 

    

 صاع الغؾم بالٍلماث 



 

 

 
- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 5 - 

 

 

 بهضاء زام

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 7 - 

 

 

 بهضاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 9 - 

 

 ُ  الُجؼء ألاو

 "نُاص الكغاقاث"
 

 )ما بػض النهاًت( 

ـ وال وخل؟بهتي قاًكاوى بػاي ًا  -  ُصيخىعة؟، قاًكاوي شدو يَى

 بهذ قاًل هكؿَ بًه؟ -

 ؤها مل غاعف..  -

ٍي.. - ٍي ًا وخُض.. بخ  َُب بخ

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 11 - 

 

 

(0) 

 

 

ا في طلَ الىنذ، لم ؤقهم 
ً
ىذ في الػاقغة مً غمغي، لم ؤيً ؤقهم قِئ

ُ
ي

ل ًىم يغًبا 
ُ
ًغبجي ً ػامل ؤبي ؤمي بخلَ الػهبُت والدكىهت، ٍو ٌُ ِلَم 

 
ً

ا، قػَل
ً
ًما، ؤها ال ؤقهم قِئ ا ُمدغَّ

ً
ا ؤو قػلذ قِئ

ً
ا ويإوي ؾغنذ قِئ ًُ ناؾ

ىذ ؤعجضي م
ُ

ٌت، وي ىذ ؤحلـ غلى ألاٍع
ُ

ا.. ي
ً
ًي ؤطهب ال ؤقهم قِئ َلبسخي 

بلى اإلاضعؾت، اؾدُهظذ مً ؾُاهب الىىم مًُغًبا ألن ؤمي ؤًهظخجي 

ُمخإزًغا، قهالذ لي ؤن ؤيمل هىمي، ولًٌ بػض هظا ؤحى ؤبي ونكػجي غلى 

م ًي جظهب بلى مضعؾخَ، 
ُ
وحهي، قجلؿذ ؤبٍي، قؿإلخه له إلااطا ناُ لي ن

إلاضعؾخه؟.. وبضؤ في الهُاح بىحه ؤمي:" يُل جتريُىه ًىام وال ًظهب 

ًاهذ جمسح  ٍي، بٌُذ ولٌنها  ًاهذ ؤمي جب وبالكػل اعجضًذ مَلبسخي و

ًػا ًي ال ؤعاها، ولًٌ غُنها زظلتها.. وعؤًذ جلَ الضمىع  صمىغها ؾَغ

سبإة التي َاإلاا ازخبإث ؾإعاها، بالكػل اعجضًذ وؾإلُتها غلى الؿاغت 
ُ
اإلا

يثر قهالذ ؤن الؿاغت آلان "الؿابػت والدمـ صناثو" قإؾغغذ ؤ

ا 
ً
واعجضًذ خظاجي، وؤزظث خهُبتي غلى ظهغي.. واهُلهذ.. اهُلهذ جاًع

ُى بلى اإلاضعؾت وؤها ال ؤغغف يم 
ُ

ؤمي مؼ ؤبي اإلاخىخل الؿبي، ؤؾغغذ الد
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الؿاغت.. ومً زم ونلذ، ووحضث البىابت ُمؿلهت، وجٍلمذ مؼ )غم 

 قخُدت( بىاب اإلاضعؾت لُكخذ لي البىابت قهاُ لي: 

سل.. " وبٌُذ له، " بهذ اجإزغث، مػل
ُ
ل ًا وخُض.. بهذ مل هُىكؼ ج

ًان ًبدؿم، ابدؿم ببدؿامت حػلخجي ؤعجاح عؾم  ولٌىه عبذ غلى يخكي و

ض صي، 
ُ

صمىعي، ويؼ ًضًه في حُبه وؤغُاوي خلىي ُمؿلهت وجٍلم: " ز

خبي في اإلاضعؾت بل 
ُ

َِ ل وؤصًَ ؤزضث صعؽ غكان مخخإزغف جاوي"، لم ؤب

ا بإوي هغبذ مً للػٌـ، ؤها زاثل ؤن ؤعحؼ بل
ً
ى بُتي ألن ؤبي ؾًُغبجي ظى

 اإلاضعؾت، ولٌجي ؾإعحؼ، وؾإجغى الهضع ًكػل ما ٌكاء.. 

ي ؤمل ؤن ًٌىن ؤبي نض طهب بلى غمله، 
ّ

ل
ُ

بالكػل عحػذ، عحػذ وؤها ي

قخدذ الباب ببٍِء باإلاكخاح الظي معي.. وصزلذ ببِء قضًض، واججهذ 

ا غلى عنبتها هاخُت ؾغقت ؤمي.. وعؤًذ ؤبي حازًما قىنها، 
ً
وهى ًًؼ ؾٌُى

ظبدها...   وهي هاثمت، ٍو

لما بٌُذ غلى غضم 
ُ
لما جظيغث طلَ اإلاكهض، ً

ُ
اإلالػىن.. لهض طبذ ؤمي، ً

لي، لهض طبذ ؤمي، لم ؤجسُل ؤبًضا ؤهه ؾُظبدها، مهما بلؿذ صعحاث 
ُّ

جضز

الهؿىة.. ال ؤظً ؤهه ؾُيخهي به ألامغ بظبدها.. لهض عخلذ ؤمي، عخلذ 

َِ ؤوي ؾإهخهم، ؾإهخهم ؤقض صون وصاع..  وصون ؾَلم.. ولٌجي ؤنؿم ل

ا في جلَ الخُاة الُابؿت،  ًُ ، ولً ؤجغيه ٌػِل ًىًما واخًضا هى َِ الاهخهام ل

لهض ؤزظث غهًضا غلى هكسخي لُىم الخؿاب؛ ؾإنخله وؾإقػل به يما قػل 

 بَ.. 

 َبػض، جلُسذ مَلبؿه بضماء ؤمي، 
َ

ِاهخظغ، ؤها لم ؤيمل لَ ما خضر

غىضما عؤًذ هظا اإلاىظغ، ولًٌ بػضها زغحذ بلى الىاخُت ألازغي قبٌُذ 
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ًي ال ًغاوى، وعؤًذ ما قػله بها، لهض خملها بحن ًضًه، وويػها في 

ًان ًبدؿم، ًبدؿم ابدؿامت  ل حؿضها، لهض  ِ
ّ
ىظ

ُ
)الباهُى( وجغى اإلاُاه ج

، هل هى قُُاهُت ال مثُل لها ، ال ؤغغف يُل ؾإغِل مؼ هظا اإلاسبُى

ٌ ه ػاوي مً مغى ما ًجػله بهظا الدبل.. لم ؤيً ؤغغف مٍغ ٌُ كسخي؟، 

ىذ نؿحًرا، وبالكػل، زغج بلى الهالت، 
ُ

ا ونتها، يما نلذ لَ.. ي
ً
قِئ

ا 
ً
ٍاه وؤقػل ؾُجاعة، وبضؤث غُىاه جظهب في حمُؼ ألامايً، ولٌجي عؤًذ م

ًان لضي  لها، 
ُ
نؿحًرا، صزلذ به بؿغغت صون ههاف، وهضؤث ؤهكاسخي ً

ىذ قػىع نىي قػغ 
ُ

.. وي
ً

ث بإوي ؾإمىث، ولٌجي جمالٌذ هكسخي نلَُل

؟!   ؤقٌغ، ما الظي ؾإقػله بهظا اإلاسبُى

ًان غمغي  لت حًضا،  لت.. ٍَى َاُ هظا الؿااُ بضازل عؤسخي ُمضة ٍَى

ًبا زماهُت غكغ غاًما، بضؤث ؤقٌغ وؤزُِ.. هل ؾإنخله؟ وػم،  خُنها جهٍغ

هت ؤمي بَل ههاف، لهض ؤنبذ نػُض  ولًٌ يُل؟، ؾإنخله بىكـ ٍَغ

ل بهضوء 
َ
هخ ُُ غسخي، وبالخإيُض لً جٌىن ُهىاى ُمكاحغاث وغىل، ؾ

ُ
الٌ

قضًض. في الهباح البايغ اهخظغجه خحن ٌؿدُهظ، حهؼث الؿٌحن وحهؼث 

ًػا ؤجاوي نىجه  ٌت، وؾَغ اإلاُاه بالخمام، وجظاهغث بالىىم غلى ألاٍع

غه:   الدبِث، طهبذ بلُه بؿغغت وحضجه مُمًضا غلى ؾٍغ

 ًا خاج.. نباح الدحر -

نباح الؼقذ.. حػالى قلجي مً اإلادغوم صه وصزلجي غلى اإلادغوم  -

 الخاوي.. 

 جظاهغث باالبدؿامت وجٍلمذ:

 خايغ ًا خاج، غُيُا..  -
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لما ؾإلخه، ؤًً ؤمي ًا ؤبي؟ 
ُ
غؾُه، ً

ُ
خملخه بحن ًضي وويػخه غلى ي

ت، ولً حػىص ؤبًضا.. جظاهغث  جاوبجي ؤجها طهبذ بلى ؤهلها باإلؾٌىضٍع ًُ

ٍاًت.. بال  خهضًو، وابخلػذ الٌظبت غىىة واهتهذ الخ

غسخي مػه بلى الهالت، ولم ًًٌ ًخٍلم.. الابدؿامت ال حػغف 
ُ

ىذ ؤحّغ الٌ
ُ

ي

ا ؤبًضا، غابـ صاثًما، ال ًخٍلم بال في ؤخُاٍن نلُلت، وبػضها 
ً

ه لىحهه ٍَغ

هت نخله،  حػىصث غلى ؤؾلىبه، وظللذ ؤيثر مً زماوي ؾىىاث ؤقٌغ في ٍَغ

حن زلل بىُالي، وونل هىَّ في ُمىخهل الهالت، قخدذ له ويػذ الؿٌ

لذ له ؤوي ؾإنىم بػمل بقُاع له، طهبذ بلى اإلاُبش، وؾغث 
ُ
الخلكاػ ون

عغكت بضازلي، عغكت لم ؤقهم مؿؼاها.. ؤهى الدىف؟، لم ؤقهمها 

ا!.. عقػذ ًضي التي بها الؿٌحن، وانتربذ مىه حًضا، وويػذ 
ً

مُله

 ..الؿٌحن غلى عنبخه، وطبدخه

ٍان، لهض زغحذ جلَ الضماء الىجؿت مً هظا  اهكجغث صمائه جلىر اإلا

الغحل الظي غاف وماث هجًؿا، هظا الغحل الظي ؾُظل غاًعا غليَّ بلى ؤن 

ل بكضة،  ًالظبُدت ؤزىاء طبدها، ًًغ ل  ؤمىث، وونؼ غلى ألاعى، وبضؤ ًًغ

ؤما  واهتهذ خُاجه، واهتهذ صناث نلبه وجىنل غً ضز الضماء.. بلى ألابض،

ىذ ؤبدؿم.. ؤها آلان قغٌِح يما لم ؤقغح مً نبل، لهض ماث َمً نخَل 
ُ

ؤها ي

 ؤمي..

قُما ًلي.. لً ًٌىن ُهىاى ألاب الظالم الظي نخل ؤم البُل، بل ؾٌُىن 

 ُهىاى خبِبت وغبحر وؾامذ وخاجم.. 

ٍاًت لم جبضؤ َبػض..   لظلَ.. اؾخػضوا.. قالخ

*  *  * 
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ٍاًت نض بضؤث، بضؤث مً ُهىا، في الُىم الخالي  ؤؾخُُؼ الهُى آلان ؤن الخ

ًان  م ُعغًبا مً مىظغه وهى ُملهى غلى ألاعى، 
َ
بػضما نخلذ ؤبي، لم ؤه

مىظغه ُمغغًبا بدو، بػضها طهبذ بلى اإلاُبش ًي ؤعوي ظمئي، قكغبذ ختى 

 ونلذ بلى طعوة الكبؼ، وطهبذ.. 

ٍان الُجثت..  طهبذ بلى م

 ؤحضها!ولم 

 لهض ؤزخكذ.. 

*  *  * 

دت بلى الضعحت  لُت ُمٍغ
ُ
لُت الخجاعة، لم جًٌ الٍ

ُ
بهه الُىم الػاقغ لي في ً

ىذ ؤجسُل ؤن ؤُو ًىم هظا هى خاقل بالكخُاث 
ُ

ىذ ؤجسُلها، ي
ُ

التى ي

والكخُان الظًً ًجلؿىن بجاهب بػًهم البػٌ يما هغاها في ألاقَلم، 

ًان ًىًم  ًاألقَلم ولٌىه ؤحى غٌـ ُمسُلتي، بل  ا 
ً
ا غابًؿا.. حػًِؿا.. باهخ

ىذ 
ُ

ألابٌُ وؤؾىص، لم جغحؿم الابدؿامت غلى وحهي ولى لىهلت، لهض ي
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وخًُضا يـاؾمي، مغَّ الُىم الثاوي والثالث والـ.. بلز.. ختى نغها في الُىم 

الػاقغ، ؤًً ألانضناء؟، ؤًً ألاخباء؟، هل ماجىا؟، هل ٌػِكىن 

كغبىن ٍو إًلىن َو دىكؿىن ٍو ًاهذ الؿاغت جضم ٍو ا ؤًً ُهم؟.. 
ً
ىامىن؟، بط

ضعج وخضي، لم ًًٌ 
ُ
ىذ ؤهخظغ، ؤهخظغ في اإلا

ُ
ؤحغاؾها غلى الػاقغة، وي

 هىاى ؾىي شدو ما ًجلـ بجاهبي والباقي مبخػضون ويإن عاثدتي نـ...

لخظت!، هل مً اإلامًٌ ًا ونذ ؤن حػُض لي جلَ اللخظت مغة ؤزغي؟، وػم 

بها ولٌجي قػغث بها  ى غُجيَّ التي لم ؤقػغوػم جلَ اللخظت التي مغث غل

ا قلختريجوان؟!، ِلَم ال حؿخُُؼ؟!بػض قىاث ألا 
ً
 ي، لهض قاث الىنذ؟!، بط

 ِ
ّ
 ػَ بعًبا.. بؿَلم ًي ال ؤنُ

ا ًىظغ بليَّ صون ؤن ؤإلاده!، هظغاث هظا اإلاَلى حاءث 
ً
ا، مَلً

ً
لهض عؤًذ مَلً

خًضا ؾىاها!.. يثحًرا ما في ونتها!، هظغث قهِ ؤمامي.. وحضتها!، ولم ؤحض ؤ

دب مً الىظغة ألاولى.. ولًٌ ؤنؿم لَ، لً حػغف 
ُ
ٌػتريىن غلى ؤن ج

ا بال بطا ون
ً
بال زُُئت،  ػذ في زُُئخه، وػم.. الخب لِـمػجى قِئ

ا..
ّ
 هغجٌبها عؾًما غى

 بًه ًا مان.. عجباى وال بًه؟ -

صغجي َمً هظا ألاخمو الظي ًخٍلم ألان؟!، ؾإنُؼ لؿاهَ ًا ؤبله، ولًٌ 

 ؤهظغ بلَُ، هظغث له.. وحضث..

طلَ الىحه!، ؤظً ؤوي ؤغغقه، ؤغغقه يثحًرا، ولًٌ ال ؤجظيغ ؤًً عؤًخه 

 ومتى، ولًٌ هظا الىحه ؤغغف حًُضا ؤوي عؤًخه مً نبل:

 محن صي؟ -
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 جٍلم هظا الغحل وناُ:

نبل ؤي خاحت، غاعقَ هخخلدبِ اما جٍلمجي، ؤها ؾامذ.. ؾامذ  -

 البروـ.. 

 ًُ  هاقدجي قهاقدخه، وجٍلمذ:نضم ًضًه ًي 

ًامل..  -  مػاى وخُض 

 بَُ ًاؾُى وخُض.. أل مً ؾحر ما جبهلي يضا، ؤها بدب ؤنُى  -
ً

ؤهَل

 ألي خض ًاؾُى مخهلهل ٌػجي.. 

 ابدؿمذ له، قإؾخُغص:

 قٍلىا هىبهى ُصخاب..  -

إَإث عؤسخي صاللت غلى ِنضم يَلمه،  لم ؤجٍلم، بل ابدؿمذ ؤيثر َو

 قإيمل وناُ:

 غاوػ جٍلمها؟ -

ى.. -  ِهكسخّ

 عوخلها ونىلها غاوػ يكٌُى اإلادايغاث، وظبُذ مػاها بهى.. -

ضعج الدام بها، ولٌجي 
ُ
ٍاوي واججهذ هاخُت اإلا مذ مً م

ُ
ب زبًرا، ن ِ

ّ
لم ؤيظ

جىنكذ قجإة.. قٌغث في شخيء: ماطا لى ؤخغحخجي ونالذ )أل(!، ماطا 

ؾٌُىن ))قٌلي(( ونتها؟، لم جُل ؤؾئلتي يثحًرا، طهبذ بليها وونكذ 

امها، ولٌجي لم ؤجٍلم ألجها لم جىظغ بلّي، قجإة هظغث.. جلػثمذ ولم ؤم

 ؤؾخُؼ الخٍلم، قباصعث هّي:
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 زحر؟  -

نترقخه مً طهب، اما  يزكُكت وهظغة مَلثٌُت، هظغة ؤوؿخجبدؿامت انالتها ب

 ؤزحًرا: يقسغحذ ًلماح

ىذ غاوػ مً خًغجَ يكٌُى اإلادايغاث، ؤها آؾل غلى  -
ُ

ي

 ؤلاػغاج..

ًالهمغ في لُلت الخمام:ايخملذ   ابدؿامتها 

بهى غىضي..  - مكِل ؤي ماوؼ.. بجكًل.. بـ زلي بالَ، ًىمحن ٍو

ي؟   ؤًو

 هاولخجي بًاه قابدؿمذ:

 ؤويُه، ًىمحن وهُبهى غىض خًغجَ..  -

 خًغجَ بًه بهى بهذ زلُذ قيها خًغجَ، بؾمي خبِبت..  -

ًامل.. -  وؤها وخُض.. وخُض 

 حكغقىا ًا ؤؾخاط وخُض..  -

ًان بساَغي.. ومً زم طه بذ، طهبذ وؤها في نمت الؿػاصة، لهض قػلذ ما 

متها، ًلمتها ؤزحًرا!، طهبذ بلى حاهب 
ّ
ؤزحًرا قػلذ ما ؤعاصه وحضاوي، لهض ًل

 ؾامذ صون يَلم قخٍلم هى:

هااا، غملذ بًه؟، قاًكَ مبؿٍى وقاشز يبَ ًبهى ؤيُض قُه  -

 خاحت.. 
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، واحػ - غقىا غلى بػٌ وال خاحت ًاِؾُضي، ًلمتها وؤزضث الٌكٌُى

.. وبـ..  ومكِذ غلى َُى

ي بهى وعوح بصهىلها ُبٌغة، بؾمؼ  - بغاقىا غلَُ، زلَُ بغوـ َػ

 الٌَلم.. ُبٌغة ٌػجى ُبٌغة.. 

ًان غلّي بال الؿمؼ والُاغت مً مىالي البروـ،  واهسغؾذ جماًما، قما 

 قٍلمخه:  "اقئلًُ "وحضجه 

 مالَ ًابغوـ؟  -

مػت.. وغاوػ خض لُه في مكِل ًاؾُى، غىضي لػب يىعة ًىم الُج  -

 الٌىعة ًبهى مػاًا.

غُب ًا بغوـ.. غُب وعبىا، بػاي ماجهىلِل.. ًا ابجي ؤها حامض  -

 قـالٌىعة، بمتى اللػب نلخلي؟

*  *  * 

 )غىصة إلاا بػض النهاًت( 

 ألاخضار مملت.. حُب مً آلازغ..  -

- !
ً

 ألاخضار لؿه مبضؤحل ؤنَل

*  *  * 
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ٍي..بجكًلي.. آصي  - ، ؤجمجى مٌيل َّىلذ غلُ  الٌكٌُى

ٍي  ىا وانكحن في زاعج الجامػت، ؤجِىا ُمبًٌغا يما اجكهذ مػها ؤمـ ل
ُ

ي

(، لم ًًٌ بُضي بال الىظغ بلى غُىيها، هي الدَلم مً  ؤغُيها )الٌكٌُى

ا.. حكػغ بالدَلم مً حمُؼ الؿِئاث 
ً

ل شخيء، غىضما جىظغ بليها خه
ُ
ً

ًاهذ جىظغ بليها  مثلما ؤهظغ بليها، لهض ؤخببتها بهضم، ولًٌ التي قػلتها، 

جي يما ؤخبها؟
ْ
غي هل ؤخببخ

ُ
 ج

ًٌغا ًا وخُض.. لى غاوػ خاحت جاهُت ببهى نىلي ومخترصصف..  -
ُ

 ق

 ؤومإث بغؤسخي ؤن وػم، قإصاعث وحهها غجي قهلذ بؿغغت نبل ؤن جغخل:

 مل هكىقَ جاوي؟  -

 ؤغُخجي وحهها وجٍلمذ:

ل ًىم في  -
ُ
لُت ؤيُض..بخىا مؼ بػٌ، هكىقَ ً

ُ
 الٍ

ؿحن ؤوي غلى  - ؤها مابخٍلمل ع الٍلُت.. بخىا ممًٌ هبهى ُصخاب يَى

 قٌغة..
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 ابدؿمذ برجل قإؾخُغصث:

َُب ولُه الذجل؟، نضنُجي ؤها مل وف نُاغت.. ؤها ؤؾلب مً  -

لب..
ُ
 الؿ

ولى اوي مل مهضنت، بـ ماشخي.. هُدهل بًه ٌػجي إلاا هبهى  -

 صخاب.. 

 وابدؿمذ، قخ
ً

 ٍلمذ:انتربذ مجي نلَُل

 مل هػضي الدِ صه بال لى اهتي اللي َلبتي. -

 غىضى ؤيىهذ ع الكِـ بىى؟ لى مػىضيل ممًٌ ؤغملَ..  -

ىكؼ ؤزض عنمَ!  -  زَلم اغملُلي.. ٍو

:
ُ

 هظغث بلّي هظغة ؤعغبخجي؛ قاؾخُغصث

 مل هىبهى صخاب؟ الػم ؤبهى ؤًلمَ! -

 بهذ بجح ؤوي غلى قٌغة..  -

 ًا قُست.. نىلي خاحت حضًضة..  -

 قابدؿمذ، وعخلذ.. وصغىث هللا.. 

 ؤن جظل معي.. بلى ًىم الدَلم.. 

*  *  * 

ٍان، اجهلذ بؿامذ ًي ًإحي معى  ل م
ُ
دُِ بي مً ً ًُ ًان اإلالل  اللُلت، 

لكغاء شخيء ؤزغّي ؤو نضًم ؤغلهه في الؿغقت غىضي؛ ألوي غاقو لآلزاع، بػض 

ًان ًهل نبالت غمىص هىع في ألاؾكل.. هظغث  مغوع الىنذ ؤحى ؾامذ، 
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لبذ مىه ؤن ًيخظغوي، اعجضًذ خظاجي وؤؾلهذ الباب وعاجي.. وهؼلذ  َو

ًػا:ب  لُه، قاخخًىجى ؾَغ

 بًه ًاؾُى، غامل بًه؟.. َُب الخمض هلل..  -

:
ً

 حعجبذ ناثَل

لذ خاحت ًابجي اهذ؟  -
ُ
 ؤها ن

دلَ لؿاهَ..  -  ًا غم نلذ ؤٍع

ٍان هى ٌكػغ  بػض صنُهخحن مً الطخَ اإلاخىانل، جمكِىا صون يَلم، ق

ا مثله، جٍلم لُهُؼ الخكٌحر: ًً  باإلالل وؤها ؤً

 غلى قحن الػؼم؟  -

 ون الىظغ بلُه:جٍلمذ ص

ت مً ؤنغب مدل هىهابله بُبُؼ خاحاث ػي صي..  -  هىجُب خاحت آزٍغ

ت، صزلىاه وؾإلذ  مكِىا يثحًرا ختى ونلىا بلى ؤنغب مدل لؤلقُاء ألازٍغ

ل اللي هىا آزاع 
ُ
ت الهضًمت قإحابجي: "خًغجَ ً الباجؼ غً ألاقُاء ألازٍغ

ؾبي،  مهىىغت، بجكًل وقىف اللي ًىاؾبَ.. " ؤصعيذ ؤن ؾاالي

 قٌخمذ الؿااُ آلازغ بضازل خىجغحي، وججىلذ بضازل اإلادل..

 مم.. جمثاُ.. مم.. أل.. 

 مم.. والغت.. مم.. أل..

 مم.. ؾٌحن.. مم..أل..
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 مم.. زىجغ!!.. مم.. وػم بالخإيُض!

بهغ مً ؾُاثه وعؤًخه، ؤمؿٌخه وظللذ ؤعمهه، 
ُ
قخدذ طاى الدىجغ اإلا

 :ؤزحًرا هاُ شخيء بعجابي، قؿإلذ الغحل

ٍام الدىجغ صه؟  -  لى ؾمدذ، ب

 حىُه..  135حىُه، بـ غكان زاَغى ًبهى  150صه غامل  -

ا.. 
ً
خه، وعؤًذ ؾامذ الخاقه ًخجُى بضازل اإلادل صون ؤن ًهضع نىج بقتًر

ٍاجها، بػض ؤن زغحىا مً  ًػها مغة ؤزغي م كاُ ٍو ًاأَل ًمؿَ ألاقُاء 

:اإلادل ؤمؿَ بالدىجغ ونض هاُ بعجابه هى ألازغ، قخٍلم نا
ً

 ثَل

خلى صه، ؤال صخُذ.. هى بًه الكغم ما بحن الؿٌُىت والدىجغ، ماُهما  -

ؤلاجىحن بُهُػىا هكـ طاث الخاحاث؟ بقمػجى ؤلاجىحن ُمسخلكحن في 

 ؤلاؾم؟ 

 لم ؤيً ؤغغف الجىاب.. 

ا ؾاهًما...
ً
 قاهسغؾذ ختى ونلذ بلى بُتى ؾاإلا

*  *  * 

كخاح وقخدذ الباب 
ُ
زلػذ خظاجي، وويػذ ًضي في حُبي، ؤزغحذ اإلا

ًاهذ ؤلاياءة زاقخت بػٌ الصخيء.. َمً هظا الغحل الظي ٌػُُجي  ببِء، 

خه نبل نلُل مً  ظهغه؟، صزلذ مً الباب وؤزغحذ الدىجغ الظي اقتًر

ًاملت صون عص!، جغيذ  : "محن؟" واهخظغث صنُهت 
ً

ؾمضه، وصخذ ناثَل

جاغت، عقػذ الدىجغ بُضّي، ؤيإث الباب مكخىًخا و 
ُ

جهضمذ بسُىاث ش
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ا لم ًخدغى! هل ُحثت ؤبي التي ازخكذ هي مً جظهغ لي ألان؟  ًً ألايىاء، ؤً

 ولًٌ قجإة.. اههُػذ ألايىاء! 

لهض اههُػذ الٌهغباء.. اههُػذ وجغيخجي وخضي مؼ هظا اللػحن، ًا 

ل شخيء بال الدى
ُ
جغ، وانتربذ بلهي!، ماطا غليَّ ؤن ؤقػل آلان؟، جغيذ ً

مىه، انتربذ بكضة ختى نغث زلكه جماًما، عقػذ الدىجغ ؤيثر وؤيثر، 

وؤهؼلخه بؿغغت ججاهه، ؤعزُذ ًضي وؤهؼلتها ببٍِء حػلىوي غَلماث 

الضهكت والهضمت مًػا، لهض هظغ بلّي بةبدؿامت حػلخجي ؤعحػض، طلَ 

 الىحه! 

 ًان وحهه!، وحه ؤبي.. 

 ؤحض له ؤزًغا في الكهت!  ؤيِئذ ألايىاء مغة ؤزغي.. لًٌ لم

*  *  * 

ًابىؽ في الخُاة ؤن جغي ضخُخَ التي  ألانىاث.. الٌىابِـ.. ؤؾىؤ 

صبدتها بإًضًَ ؤمامَ!، اؾدُهظذ مظغىًعا، لم ؤقٌغ قُما خضر.. هل 

ًان وانًػا؟.. لم  ب؟، هل قغاء الدىجغ  ًابىؽ ؾٍغ ًان مجغص  ل ما خضر 
ُ
ً

غقتي ؤبد
ُ
ث غً شخيء ما ؤؤًله، وغىض جُل ؤؾئلتي يثحًرا، زغحذ مً ؾ

 البدث.. وحضث الدىجغ! 

ًان غلى الُاولت زاعًحا مً ؾمضه، لم ؤؾخُؼ الخٍلم، غلخجي  لهض 

ًاهذ  ا عئٍت والضي اللػحن 
ً
الضهكت والهضمت واهسغؾذ جماًما!، بط

ا بضازل اإلاُبش، ؤمؿٌذ الدىجغ مغة ؤزغي 
ً
خهُهت، ونتها ؾمػذ نىج

 ػذ نىث نكحر! وقخدخه، وانتربذ مً اإلاُبش.. قؿم
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بام!  ؿؿل ألَا ضزً ؾُجاعة َو ًُ  قخدذ باب اإلاُبش ببِء.. وحضث ؾامذ 

 بهذ اػاي صزلذ هىا؟  -

 هظغ بلّي بثهت وابدؿامت: 

َ ؤخبِب نلبي، ًاؾُى ؤها حُخلَ لهُذ الباب مكخىح!  - ، بٍػ
ً

 ؤهَل

 ًاى بُل يــ...  -

ا ما..
ً
 وابخلػذ ًلماحي غىىة غىضما جظيغث قِئ

*  *  * 

جاغت...جغيذ البا
ُ

 ب مكخىًخا وجهضمذ بسُىاث ش

*  *  * 

 وجظيغث ؤوى وؿِخه 
ً

هل ُحىيذ ًي ؤوسخى ؾلو الباب زلكي؟، قٌغث نلَُل

لذ له:
ُ
ا، هظغث بلى ؾامذ ون

ً
 بالكػل، لهض ُحىيذ خه

ا بمباعح..  - كذ ؤبٍى
ُ

 ؤها ق

 مِ قكخُه في ملل وجٍلم:

 لهُخه وألا بًه؟  -

 أل.. مهما خٌُخلَ مل هخهضنجى.. -

 وملٌل قُه!  يبخٍ -

ا 
ً

ل شخيء بػض ؤن نام بػمل يىبحن مً الكاي وظلَّ وانك
ُ
قدٌُذ له غلى ً

:
ً

 مظهىال
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 وخُض.. بهذ ُمخإيض بن صي مل تهُااث؟ -

 لُه ًا غم قاًكجي مجىىن؟ -

مههضف!، بـ بهَ حكىف ؤبىى وبػضها ًسخكي.. صا شخيء عجُب  -

 في خض طاجه.. 

ؤؾخُؼ، جٍلمذ مػه  لم ؤحض حضوي.. خاولذ ببػاص الكٌغة غً عؤسخي ولم

 بهضم:

ا مسخكاف وال خاحت..  -  ؾامذ.. ؤبٍى

 ؤوماُ عاح قحن؟  -

لذ:
ُ
 خؿمذ ؤمغي ون

 ؤها صبدخه..  -

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 27 - 

 

 

- 3 - 

 

 

ٍاًتي.. لظلَ ابخػض..  طهب ؾامذ.. بػض ؤن قػغث بإهه ُنضم بؿبب خ

ي!،  ِ
ّ
ابخػض ومً الىاضح ؤهه لً ًدخَ بي ؤبًضا، ؾُساف غلى هكؿه مج

 ولٌجي لً ؤنخله بٍل جإيُض، لؿذ بمجغٍم ًي ؤقػلها.. 

 هظغث بلى هاجكي بػض ؤن قػغث باهتزاػه، ؤمؿٌخه وعصًذ: 

 "ؤلى.. محن؟" -

 خبِبت"  "ؤًىة ًا وخُض.. ؤها -

هي غىىة وجىجغث مَلمخي:   ابخلػذ ٍع

َ ًا خبِبت.. غاملت بًه؟" - !.. بٍػ
ً

 "ؤهَل

لُت ُبٌغه؟" -
ُ
 "وخُض بهذ حاي الٍ

 "مظيل.. ؤها حػبان وغاوػ ؤهام.." -

 قػغث باإلخغاج إلاهاَػتها لي ولٌجي ؾخُغصث ُمؿغًغا:

 "لُه زحر؟"  -

ىذ غاوػة ؤنىلَ غلى خاحت مهمت ؤوي" -
ُ

 "ؤنلي ي
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 "َُب ما جهىليها هىا وزَلم؟"  -

لذ بابدؿامت:
ُ

 اههُؼ نىتها وبهُذ ؤهكاؾها مخىاحضة، قػغث بترصصها قه

 "بـ ؤها غاعف بهتي غاوػة جهىلي بًه!"  -

- !  بجض؟، َُب نُى

ًان صوعي!، صوعي في الهمذ إلاضة لم ؤغغف ونتها.. ولٌجي قػغث 

 بُىلها!:

 "ما جهُى ًا ابجي!" -

ىذ خاؾـ بن الىنذ مل ونخه، بـ ؤها  -
ُ

" ؤها بدبَ.. بدبَ ؤوي!.. ي

الػم ؤعضخي هكسخي ختى لى اهتي مل بخدبُجى، غاعف بجها حذ بضعي 

اصة غً اللؼوم، بـ اها.. ؤها بدبَ ؤوي!   ٍػ

 لم جغص!، قػغث بإن الاجهاُ اههُؼ، ولٌنها عصث ؤزحًرا!: 

 ؤها بدبَ ؤيتر مً هكسخي ًا وخُض! -

*  *  * 

ًي ؤعاها قهِ، بضازل  وطهبذ بلى الجامػت، طهبذ بػض ؤن خاصزخجي 

 ،ً غؾُحن نؿحًر
ُ

، ختى حلؿىا غلى ي الجامػت ؤزظتها وؤزظها هخجُى

 نالذ لي:

 بهذ لُه مخًاًو يضه؟ -

 ابدؿمذ لها:
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ًبا مككدل ؤمي.. ؤنلها ازخكذ..  -  ال مكِل.. مً زمـ ؾىحن جهٍغ

 بزخكذ!.. بزخكذ بػاي؟ -

ملهُنهاف في البِذ.. ًا َككذ ًا هللا ؤغلم، صخُىا في ًىم  -

 اجسُكذ.. 

 هظغث بلّي بسبث ونالذ: 

 قُه ؾبب جالذ بهذ مسبُه حىاى..  -

 جىجغث مَلمخي، واهبهغث لٌككها ؤوعاقي بؿغغت البرم: 

ٍي لُه..  -  أل بػاي بـ.. واها هٌضب غلُ

 ماشخي ًا وخُض.. -

ٍاجها بؿغغت قداولذ تهضثتها، ولًٌ بَل حضوي:  ونامذ مً م

ـ وجهىلي الؿبب الخالذ هبهى هخٍلم..  -  ؤها ماقُت، إلاا تهضؤ وجبهى يَى

ٌمل ؾحرها بٍلمت واخضة:
ُ
 وبالكػل مكِذ، ولٌجي ؤونكتها نبل ؤن ج

 نخلها..  -

 هظغث بلّي: 

 نخلها؟، هىَّ محن؟ -

ا.. صبذ ؤمي..  -  ؤبٍى

 ويػذ ًضحها غلى قمها وؤؾلهذ غُىيها في صهكت!:

ًان قايغوي مل قاًكه!  -  الٍلب.. 
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جىكؿذ الهػضاء قؿٌذُّ قلم ؤؾخُؼ بيماُ ما خضر، في خحن جٍلمذ  

 هي: 

 وبػضًً؟  -

ت ومل عاحػت  - ًان ًهىلي بجها عاخذ غىض ؤهلها في بؾٌىضٍع ت  ل قٍى
ُ
ً

ت  جاوي.. ؤها لخض النهاعصه همىث واغغف هّي قحن بالظبِ في اؾٌىضٍع

 واها هغوخلها.. 

 َُب واهذ غملذ قُه بًه؟  -

 مان.. مػغقخلىف ؤزغ.. نخـ....، بزخكى هى ي -

ا مهما ًلكجي الثمً..  ًُ ٍي ؾغ خُاحي هظا ألخض جهاث بالُبؼ لً ؤخ

:
ً

 اؾخُغصث ناثَل

ًي مخهىلِل لخض  - خبِبت، بهتي الىخُضة اللي حػغفي اإلاىيىع صه، ؤعحى

ه  ي بَلف حػملي ٍػ ىذ قاهض في اإلاىيىع صه، ؤعحًى
ُ

ا، غكان اها ي ًُ جهاث

 وجسىوي الػِل واإلالح.. 

 ا وخُض.. مخساقل ً -

 وانتربذ مجي وعبدذ غلى يخكي:

 بهذ خبُبي..  -

*  *  * 

ل ًىم هخهل وهخٍلم يثحًرا!، خحن 
ُ
مغَّ ًىمان، في الؿاغت الثاهُت غكغ مً ً

غة مؼ نضًهي ؾامذ، مغث 
ُ

ؤحى ًىم الجمػت.. الُىم الظي ؾإلػب قُه ي

غة مىظ زماوي ؾىىاث 
ُ

ا!، لم ؤلػب ي ًً ألاًام يثحًرا.. ومغث الؿىىن ؤً
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هي البىعاعحٍُي  ًبا!، "وخُااااااااص" مً هظا الخُىان البري ؤلاؾٍغ جهٍغ

ىاصي غلى اؾمي!  ًُ  الظي 

ؿمى بــ"ؾامذ"، هؼلذ ُمؿغًغا له 
ُ
وػم!، لهض غغقخه.. هظا هى الخُىان اإلا

بػض ؤن جإيضث مً ؾلو الباب، اخخًىجي وعيًىا نىب اإلالػب، صزلىا 

صوعة اإلاُاه، صزلذ ؤها  مً الباب قإؾخإطهجي ؾامذ بإهه ؾُظهب بلى

 اإلالػب وجٍلمذ مؼ شدو ما:

ـ.. بؾمي وخُض..  -  ؾَلمه غلٌُىا.. "وخُض" ًاَع

 خامض ًا يبحر..  -

هاقدجي قخٍلمذ مػه:  ًُ ًي   مضَّ ًضه 

-  ..
ً

 وؾهَل
ً

 ؤهَل

 بخلػب بًه ًاال! -

لذ:
ُ
 هظغث له هظغة زبِثت قابدؿمذ باؾخكؼاػ ون

 بهذ بخهُى إلاحن ًاال؟  -

 لػضة لخظاث وناُ:قػغث ؤهه جغاحؼ 

، مل غاحبَ وال بًه ًاال؟ -
َ

 بهذ

ؼ عوخَ في بًضًاَُب وبًه الػمخه، وإلاا  -
ّ
 صلىنذ!  اَل

 ***، ِجكصز محن ًا ***!  -

ًان هى ؤؾكلى وؤنىم ؤها بًغبه  وهبُذ ًضّي غلى وحهه بؿغغت عهُبت، 

بكضة، لٌمخه بجاهب غُيُه ختى جىعمذ، ولٌمخه في مىساعه ختى هؼقذ 
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مذ حهغوُ بلّي بػضما وحضوي ؤبغخه يغًبا، قهاُ بهىث صماء، عؤًذ ؾا

 " : ٍُ !!" ولم ًا وخُض يكااااًت، الىاص هُمىث في بًضى.. ؾُُُُِِِبهغا

ؤجغيه بل اقخضث لٌمتي له ؤيثر وؤيثر، ختى قػغث بإهه اؾدؿلم جماًما 

ا 
ً
وبلى ألابض!، أل لم ًمذ بالخإيُض.. ولًٌ صماءه جىحي لَ بهظا، جغيخه ؾاعن

 اثه وونكذ: في صم

 بًه ًا ؾىؾً ماِلَ النهاعصة بـ!  -

ٍى  هُب، بلى ؤن ب
ُ
ل مً خىله عؾًما غنهم، قكػغث باالهخهاع اإلا

ُ
ضخَ ً

"خامض".. لم ؤقػغ باإلقكام غلُه ولى لىهلت، ؤجغيه هٌظا وحهه ُمؿجى 

 باللٌماث: 

 وخُاة ؤمي ما هؿِبَ..  -

 بًه هخػملي بًه ًا ؾىؾً، هتروحي ع الهؿم ًا بًُت؟ -

غلى ألاعى بمؿاغضة ؤنضناثه، ومسح صماء ؤهكه بمىضًل ختى ناع  ونل

ا، وناُ:  نىًٍ

 ًَل بِىا ع الهؿم، وخُاة ؤمي ألعبَُ..  -

طهبىا بلى الهؿم، ؾامذ ًىظغ بليَّ بؿًب ألوي قػلذ ما ال ًيبػي قػله، 

لب "البُانت" قإزغحتها له:  ت َو َغ
ُ

 صزلىا بلى ؤمحن الك

ُي،م - ًامل الهٍغ ؼ   م، بمؿٌىا الىاص صه.. وخُض غبضالػٍؼ

 ُنػهذ مً الجملت، قصخذ َالًبا لخكؿحر!
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ٌػجي مل غاعف؟، مل غاعف بهَ يضبذ إلاا الؿُض الىالض ِحه وغمل  -

مدًغ بؿُاب الىالضة غً البِذ؟ وبهذ يضبذ ونلذ بهَ 

لؼ بن ؤبىى صبدها وهي هاًمت؟   مكىقتهاف.. َو

 م ألؾكل! قجخظذ غُىاي، ويبر قمي، وقػغث بهاغهت ججخاخجى مً قى 

 لهض زاهخجي خبِبتي..

!
ً

َل  ولًٌ خُاتها لً جضوم ٍَى

*  *  * 

 )غىصة إلاا بػض النهاًت( 

 صبدتها؟ -

 مل نلخلَ الههت هخدلى! -

*  *  * 

وفي الُىم الخالي خاصزتها غبر الهاجل لٍي جدًغ بُتي، وؤنؿمذ لها ؤوي لً 

ئت ؤحابذ "خايغ"، خًغث  ًالُكلت البًر ًما، و ا ُمدغَّ
ً
صون ؤن ؤقػل قِئ

 ٌػغف ؤبىاها..

 لخهل بحن ًضي آلان في قهتى!

 بًه عؤًَ بهى في الكهت؟ خلىة مل يضه؟  -

ؤه حمُلت.. وخُض ؤها يضه هخإزغ ع البِذ.. بهذ غاوػوي قـ بًه  -

 بؿغغت؟ 



 

 

 
- 34 - 

لذ لها:
ُ
 وؤزغحذ الدىجغ مً بىُالي، وعقػخه ألغلى ون

 َب والدىجغ صه؟  -

 حمُل ؤوي.. ًَل ًا وخُض!  -

ل 
ُ
احي مػها، ولٌجي نبل جىجغث، عؾم ً شخيء جظيغث ُخبي لها!، جظيغث طيٍغ

لذ لها:
ُ
ا ن

ً
 ؤن ؤقػل قِئ

ت وجبلؿيهم.. مٌيل الػكم!  -  خٌُخلَ ؾغ خُاحي، جغوحي للكَغ

ًالهاغهت، قابخػضث غجي بؿغغت.. ونالذ  هؼلذ غليها جلَ الُجملت 

 بخلػثم:

 بهذ هاوي حػمل بًه، ؤها يىذ بدمَُ مً هكؿَ..  -

ـ اهَ غغقتي.. -   يَى

 نغزت مٌخىمت، وويػذ الدىجغ غلى 
ْ

ذ
َ

وانتربذ منها بكضة، قإَله

عنبتها بػض ؤن ويػذ ًضي غلى قمها، وطبدتها.. طبدتها بسىجغي اللػحن.. 

ًالبهغة قىع طبدها، جغيتها وؤها ؤهظغ بليها بىظغة  ل شخيء 
ُ
ل ً جغيتها جًغ

ىذ ؤهظغ له في ًىم ما، ها نض ماث! 
ُ

 قُُاهُت، وحهها البريء الظي ي

ئت،  لهض ماجذ ًا وخُض!، ماجذ وؤهذ مً نخلها!، نخلذ جلَ الغوح البًر

 قلخظهبي في ؾَلم ًا خبِبتي.. 

 وهظغث ؤمامي، واجهلذ بصدو مهم.. 

 مهم حًضا!

 *  *  * 
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 "بًه اللي اهذ غملخه صه؟، بهذ مجىىووووون؟؟" 

ًان عصي غلى هظا الصدو بال ؤوي عقػذ الدىجغ بُضي، ووحهخه بلى  ما 

لذ: عنبخه
ُ
هه بسىف ون  قابخلؼ ٍع

نخلت واخضة ػي اجىحن.. بجهالذ يخحر الجملت صي في ؤقَلم، وغمغي ما  -

نضنتها، لًٌ صلىنذ بـ نضنتها.. وههىلهالَ جاوي ًا ؾامذ.. نخلت 

 واخضة.. ػي اجىحن! 

 قإبػضث الدىجغ غً عنبخه قخٍلم بخلػثم واضح: 

هِبت صي؟  -
ُ
 َُب وهىػمل بًه في اإلا

احت.. ؤها مل حاًبَ هىا غكان جهىلي هىػمل.. بهذ مل هخػمل خ -

ٍان جاهـ...  ؤها حاًبَ هىا غكان وكُل الؼقخت صي وهدُها في ؤي م

 قهاَػجي مؿغًغا وغُىاه واؾػخان غً آزغهما:

 هي مل صي خبِبت؟!  -

 هبُه!.. ؤًىة هّي.. -

 ًا جهاع بؾىص.. ًا جهاع بؾىص!!! بهذ مجىىن.. وعبىا مجىىن! -

 مل قاهم خاحت! ًا ابجي بهضا! ، بهذ  -

 قهاح بػهبُت قضًضة:

 ؤًىة اها مل قاهم، قّهمجي، قّهم ؤمي البذ صي نخلتها لُه؟  -

ل شخيء! 
ُ
ل شخيء.. ً

ُ
 قابدؿمذ، وخٌُذ له ً

*  *  * 
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ا  –فى بخضي الغواًاث التى نغؤتها 
ً

غغقذ ؤن  –والتي ال ؤطيغ ؤؾمها خه

ؿخسضم
ُ
ت " جلَ التي ح ٍاٍو في نىاغت  ُهىاى ماصة اؾمها " البىجاؾا ال

ا! ، غىضها حؿاءلذ: ؤًً  ًً الؼحاج والهابىن والؿماص.. وبطابت الجؿض ؤً

ظًب  ًُ ت" ًي  ٍاٍو طهبذ ُحثت ؤمي؟، هل اؾخسضم ؤبي ماصة "البىجاؾا ال

ٌمل هظا الكػل ؤلاحغامي؟، ؤم ماطا؟  حؿضها وٍُ

ا.. 
ً
لم ًًٌ ُهىاى ؤمامي بال البدث بالخإيُض.. ويما جىنػذ، لم ؤحض قِئ

ا ؤًً طهبذ؟ ، لم ًًٌ 
ً
يثكذ البدث ُهىا وُهىاى، قلم ؤحضها ؤبًضا، بط

ونذ هظا الؿااُ، لهض عخل ؾامذ وجغيجي وخضي، وفي بخضي الغواًاث 

ا نغؤث ؤن غىضما ؤيؼ مُاه قىنها ملح وويػذ الُجثت بضازله،  ًً ؤً

دك
ُ
ظ الُجثت وجمىؼ عاثدت الخػكً.. خُنها نكؼث قغًخا، قإونضث الباب ج

ٍان، ؤها ال ؤنىي غلى خملها،  ؿُي اإلا
ُ
حًُضا، وسخبذ الُجثت وصمائها ح

ام، وبضؤث اإلاُاه حؿهِ مً الهيبىع، قاهخظغث ختى مؤلث  وؤصزلتها الخمَّ

 "الباهُى" وويػذ قىنه اإلالح.. 

 
ّ
ذ غلى عؤسخي؟، وػم.. وػم ؤها مً ما الظي ؤقػله بخلَ اإلاهِبت التي خل

عجب لٍل جلَ ألاخضار البانُت!، 
ُ
حػلتها جهؼ غلى عؤسخي، ولٌجي لم ؤيً ؤ

الُخجي ما قػلذ..   وصزلذ بلى ؾغقتي، ٍو

ًان هى، طاث الظهغ لم ًخؿحر، هكـ الىنكت  لهض عؤًخه مغة ؤزغي.. لهض 

ٍئ غليها..  خٌبرة، هكـ جلَ الػها التي ًخ
ُ
 الكامست اإلا

ًا  ن هى.. ؤبي! لهض 

جي وحهه، بل ظل غلى جلَ الخالت أليثر مً  ُِ لًٌ جلَ اإلاغة لم ٌػ

 صنُهخحن.. 
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ؤغُاوي وحهه ؤزحًرا، وبضؤ ًغمهجي بمٌٍغ، قٌبر زىفي مؼ هظغاجه..غُىاه 

، ؤؾمًذ غُجي وقخدتها ؤيثر مً مغة، لم ًظهب.. لم  غانبان غُجيَّ
ُ
ًاهخا ج

 ُبي.. لم ًًٌ ُهىاى زىجغ! ؤجدغى، ويإهه قلَّ خغيتي، ويػذ ًضي في ح

 قهاُ بهىث ُمخدكغج: "بخضوع غلى صي؟" وعقؼ الدىجغ بُضًه.. 

 وابدؿم!، عقؼ زىجغي الظي ال ؤغلم يُل ونل لُضًه!.. 

ٍئ غلى غهاه..  ي وهى ًخ ِ
ّ
 انترب مج

 ونبل ؤن ًًؼ الدىجغ غلى عنبتي.. 

 وحضث الضماء جىكجغ مً عنبخه.. 

هؼ ؤعًيا..   ٍو

 وزمت صنُهت وازخكى! 

ٍاهه..   ازخكى مً م

 وبهُذ صمائه قهِ! 

 ؤما ؤها.. 

 قهض قػغث بالضواع! 

ًاص ًهخلجي..   صواع 

 قلم ًًٌ غلّي..

 بال ؤن ؤؾهِ..

 غلى ألاعى.. 

 بجىاع صماثه! 

 اللػُىت..

*  *  * 
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غ!، يُل  اؾدُهظذ مً ؾُاهب الىىم، وحضث هكسخي ُممضًصا غلى الؿٍغ

ونلذ بلى ُهىا؟، آزغ ما ؤجظيغه هى ؤوي ؾهُذ غلى ألاعى!، قمً 

ام،  ٍاوي واججهذ بلى الخمَّ مذ مً م
ُ
قػلها؟ لم جُل ؤؾئلتي يثحًرا، ن

، هظغث لها ختى قػغث 
ً

َل ؾؿلذ وحهي ًي ًكُو وهظغث بلى اإلاغآة ٍَى

زلكي!، هظغث مً اإلاغآة لم ؤحض ؤخًضا وعاجي جماًما!، بصخيء ما ًدىكـ 

ا، وبؿغغت البرم وحضجه  ًً وغىضما ؤصعث وحهي لم ًًٌ هىاى ؤخض ؤً

 ًهل زلكي! 

 هظا اللػحن لً ًتريجي ؤبًضا!! 

ولًٌ في جلَ اإلاغة لم ًًٌ ًطخَ، ولم ًًٌ ًىظغ بليَّ هظغاث مايغة 

شخيء ما، قبالغؾم  زبِثت!، بل ًظهغ مً هظغاث غُيُه ؤهه ٌؿخؿُث مً

ظبذ! 
ُ
كبه خكغحت الكغار غىضما ج ٌُ مً نىجه الدكٌُ اإلاخلػثم الظي 

 ناُ:

 غمَ.. عوخله.. الخهُهت! -

ًاهذ جلَ الٍلماث مثل ألالؿاػ التي ًجب غليَّ خلها!،  ا!، لهض 
ً
لم ؤقهم قِئ

ب ًدضر!، إلااطا لم ؤقػغ بالغغب في جلَ اإلاغة! هل  ولًٌ زمت شخيء ما ؾٍغ

 اثكخان طلُلخان! ألنَّ غُيُه ز

 بهذ مل وخُض..  -

ُنػهذ مً الُجملت، واعججكذ!، وقػغث بغغكت حؿغي بضازلي، هكـ 

ىذ ؤطبذ طاى اإلالػىن!، قؿإلخه بهىٍث 
ُ

الغغكت التي قػغتها غىضما ي

 زكٌُ ؤيثر مىه:
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 مل وخُض اػاي؟ -

قجإة، مً صون ؤي مهضماث، ازخكى!، نض وػلم ؤن في ألاقَلم ًسخكي اإلااعص 

هُى له "مكِل خض ًهضع ٌؿمػجي وال  غىضما ًضزل شدو غلُه ٍو

 ٌكىقجى ؾحرى بهذ!" ِلَم لم ًدضر هظا معي؟ 

 وحؿاءلذ: 

 ماطا قػل "غماص" ابً غمي بُجثت ؤبي؟!! 

هاب بـ"الؼهاًمغ"! 
ُ
 وماطا غً غمي "ؾُض" اإلا

ام وعقػذ هاجكي.. لم ؤ ا.. قسغحذ مً الخمَّ
ً
 يً ؤغغف غىه قِئ

 واجهلذ بـ"غماص"، قمً ًضعي..

ام التي لم ؤهظغ بليها ختى؟! لهاة بضازل الخمَّ
ُ
سبئ لي جلَ الجثت اإلا ًُ  ُعبما 

*  *  * 

غبى "قاَغ" مثل ؤبُه، جىاعر هظا الػمل غً ؤبُه ؾُض الظي 
ُ
بن "غماص" ج

 ٌػكو اليؿُان! 

دل ًل مكايلي، وبػض ؤن ًدلها ًيسخى ؤخخاج ؤن ؤخٍ ل شخيء ٍو
ُ
ي له ً

ا!، يم ؤغكو هظا.. قبضا "غماص" بإهه  ًً يؿاوي ؤً اإلاكاًل وخلىلها ٍو

ًاهله بإهه ؾُحربي شدًها  شدو ٌؿخُُؼ خمل اإلاؿاولُت اإلالهاة غلى 

ًبا ال ٌػغقه، جسُل.. والضى ال ٌػغف ؤهَ ابىه!، لهض ونل به الخاُ  جهٍغ

كىػاء.. ولًٌ ال ؤهٌغ ؤن غماص شدو ٌػكو اإلااُ بلى جلَ الضعحت ال

ا ألنصخى صعحت، "ًبُؼ ؤبىه غكان  ػكو ؤن ًٌىن زغًٍ مثل اإلااء، َو
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سبئ لي ُحثت  ًُ ًان ؤبىه ٌػغقه!، لظلَ نغعث ؤن ؤيكاثه ًي  الكلىؽ" لى 

 والضي!، وبلى آلان لم ؤجهل به وؤؾإله غً ماطا قػل بخلَ الُجثت! 

ًاهذ لظًظة ؾإجهل به وؤغغف مىه خُىما ؤ هخهي مً جىاُو قُحرحي.. لهض 

لهاة في الباهُى، قإها ؤغغف 
ُ
ِِ ؤي اهخمام بلى جلَ الُجثت اإلا بدو!، لم ؤغ

 مهحرها حًُضا.. 

لمذ "غماص":   لهض اهتهُذ، عقػذ ؾماغت الخلُكىن بلى ؤطوي ًو

ـ، مم، بهىلَ.. غاوػى في خىاع.. ؤه  " ؤلى.. ؤًىة ًا غماص، ػي الكل ًاعَّ

ضلَ هظغة بلُل، أل أل هخعجبَ، خض هللا ًا غم ؤنخل بًه، أل 
ُ

ؤه.. حػالى ز

ب غاوػًٍ ًغحػىهـ... اهذ ماُ ؤهلَ،  َِ صي ُحثت يضه الػُاُ ُصخابي في 

ت! بهذ اللي لَُ غىضي قلىؽ، زمؿمُت! زمؿمُت وزمؿحن آزغ ًلم

 هؿدىاى بلُل.. ؾَلم" 

ًاقُت!، الُبض  لم جًٌ حجت " ُحثت غُاُ ُصخابي في َب غاوػًٍ ًغحػىها" 

ؤهه ؾُػغف ؤوي مً نخلتها، ؾإجسلو مىه نبل ؤن ًهىم بةنضاع نىث، 

ولًٌ لِـ آلان، قلىإزظ مىه الكاثضة ووػُُه غظمت يبحرة ًدؿلى بها!، 

مذ
ُ
ٍاوى غلى  والػظمت هي الكلىؽ لضي هظا ًلب الكلىؽ، ن مً م

ام وقخدذ ألاهىاع.. وعؤًذ  مًٌ ًي ؤعي الُجثت، صزلذ بلى الخمَّ

 الباهُى.. 

ًاهذ ُحثت ؤبى!   ولم جًٌ الُجثت به، بل 

 *  *  * 
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م ُعغًبا مً مىظغه وهى ُملهى غلى 
َ

في الُىم الخالي بػضما نخلذ ؤبي، لم ؤه

ًان مىظغه ُمغغًبا بدو، بػضها طهبذ بلى اإلاُبش ًي ؤعوي ظمإي،  ألاعى، 

 قكغبذ ختى ونلذ بلى طعوة الكبؼ، وطهبذ.. 

ٍان الُجثت..   طهبذ بلى م

 ولم ؤحضها!

 زخكذ..الهض 

*  *  * 

جخظذ غُىاي!، واحؿؼ قٍي ختى قػغث بإهه ونل بلى نضعي، وقػغث 

بإن حؿضي جىنل غً الخغيت جماًما، قبضؤ نلبي ًضم َبىله بكضة!!، 

ًان هى، بصخمه ولخمه.. لم ؤقهم ِلَم لم ؤؾإُ هكسخي مً نبل ؤًً  لهض 

 طهبذ جلَ الُجثت؟ 

 ه جلَ.. يُإة انتربذ منها، انتربذ وعمهذ غُوقج

بدؿم!قىحضجه ًىظغ ب  لّي.. ٍو

*  *  * 

 )غىصة إلاا بػض النهاًت(  

ٌ؟ -  بهذ مٍغ

ٌ، ؤها مل ناصع ؤقّغم ما بحن اللي خهل واللي  - ؤها مل مٍغ

 ماخهلل.. 

 َُب يمل..  -

 نالتها بابدؿامت ؤػاخذ غً نلبه الٌثحر!

*  *  * 



 

 

 
- 42 - 
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وفي الُىم الخالي اؾدُهظذ، قغيذ غُجيَّ وجظيغث ُحثت ؤبي اإلالهاة 

ام، قخدذ ألايىاء ُمؿغًغا،  ام، عيًذ ُمؿغًغا نىب الخمَّ بالخمَّ

واججهذ هاخُت الباهُى، هظغث بسىٍف قضًٍض وبدظٍع ؤقض، قلم ؤحض ُحثت 

ًان ُخلًما!!، زىفي اقخض ؤيثر  ًاهذ!، لهض  ًاهذ ُحثت خبِبت.. يما  ؤبي، بل 

 غىضما ؤصعث طاى الؿااُ في عؤسخي: "ؤًً طهبذ ُحثت ؤبي؟"، هل صقىتها

ٍان صقىتها؟، ؤها لؿذ بإخمو بلى هظا الخض!، مً اإلاايض ؤن  ووؿِذ م

ب ؤيثر ؤهه يُل لم  ُهىاى مً صزل وغبث بضازل الكهت وؤزظها، الؿٍغ

قٌغ في هظا الؿااُ خحن ازخكذ الُجثت؟، ألاؾغب هى ؤوي ؤجظيغ غىضما 
ُ
ؤ

ناُ لي والضي اإلالػىن في ًىٍم ما "ؾُُجي ًا ؾامذ، ؾُُجي" ولم ًًٌ 

هاب باليؿُان.. ما الظي ًدضر آلان؟ ِلم هبُذ والض
ُ
ًان غمي اإلا ي، بل 

ًالغغض في لُلت قخاء باهغ؟!، ُهل ُهىاى شدو  جلَ ألاؾئلت غلى عؤسخي 

ًخدٌم بضازلي؟، هل ؤها ممؿىؽ مً الجان؟ هظا اخخماُ لِـ ببػُض!، 

 ولٌجى ال ؤخبظه ؤبًضا.. ُهىاى ؾبب ؤوضح وؤزغم مً هظا..

ا  –ُصيخىع  ًا –لهض قؿلذ غهلَ  ًُ ، لهض يىذ ؾب َِ بخلَ ألاؾئلت، ؤغخظع ل

ل جلَ ألاؾئلت ُصقػت واخضة.. 
ُ
ً َِ لذ ل

ُ
 غىضما ن

ًان ُخلًما، قُجب غلّي الاجهاُ بــ"غماص" مغة ؤزغي ًي ًإحي ألزِظ جلَ  لى 

إزظ الُجثت..   ٍو
ً

 الُجثت، ؤزظث هاجكي واجهلذ به، َلبذ مىه ؤن ًإحي لَُل
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ها غلى الغابػت غهًغا.. ونتها ؾمػذ ؤن نىث ًاهذ الؿاغت جضم  ؤبىاب

ًان ؾامذ، قخدذ  صم غلى الباب، طهبذ بؿغغت ًي ؤعي َمً ُهىاى، لهض 

 له الباب وصزل قخٍلم صون ؤن ًىظغ لي:

 غملذ بًه ًا ابجي؟ -

 مؿخجي اللي هُضقً اللُلت.. زلَُ مػاًا.. -

زلَُ بًه ًا غم اهذ ؤهبل، ؤها حاي ؤقىقَ غملذ بًه مؼ اللي حىا  -

.. ًسغبِذ ؤمَ ًا وخُض..   صي وهمصخي غلى َُى

ي  - ِ
ّ
ًا غم لُه بـ، زَلم ًا غم مل ههخل جاوي.. وؾِبَ بهى مج

 غكان اها وانؼ في صاًغة يىابِـ ملهاف جهاًت.. 

 زحر ًا ؤؾخاط وخُض؟  -

 لَُ في جكؿحر ألاخَلم؟ -

 أل بـ هـ... -

 ناَػخه بمهاعة:

 ًبهى جسغؽ، مل قاًهلَ زالو..  -

 ؤها ماشخي.. ببهى اصًجي محزص ؤُو ما الؼقخت اللي حىه صي حؿىع..  -

وعخل، عخل وجغيجي وخًُضا مؼ جلَ الجثت التي قػغث بالغغب منها ال 

ا، طهبذ ًي ؤؾلو الباب الظي وسخي ؤن ٌؿلهه ؾامذ، قىظغث مغة  ًً بعاص

 ؤزغي بلى الهالت.. ووحضث مكهًضا عجًُبا، مكهًضا عؤًخه مً نبل.. 

ًان والضاي ًجلؿان ؤمامي، والضي غىضما  لهض عؤًذ هكسخي وؤها نؿحر، و

ًما ًَُبا معي، وؤمي الُُبت اإلاؿٌُىت الخىىهت ججلـ حىاعه، ًان عخُ

، لم 
ً

ىذ َكَل
ُ

، ي وظللذ ؤها نبالخه، ؤهظغ بليهم بػضم قهم وؤها ؤخّغِى نضميَّ
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ًاهىا ًخٍلمىن بها!، هظغث ؤمي بلى ؤبي  ا مً جلَ الىظغاث التي 
ً
ؤقهم قِئ

:  قخٍلمذ بػضما وحهذ وحهها بليَّ

ل هام ًا وخُض، مل هتروح اإلا -
ُ

 ضعؾت النهاعصه.ز

قابدؿمذ لها وؤومإث عؤسخي ببراءة، وصزلذ بلى ؾغقتي، وظللذ 

ب؟، لهض مغ هظا اإلاكهض غليَّ مً نبل، ؤها  ؤقاهض هظا اإلاكهض الؿٍغ

 ُمخإيض؟، ولٌجي ال ؤجظيغ متى بالًبِ.. جٍلمذ ؤمي:

 هىػمل بًه؟ -

بت: ٌت باعجُاح، وهظغ ألمي بابدؿامت ُمٍغ  ؤعدى ؤبي حؿضه غلى ألاٍع

 لمه الدىف.. هػ -

ى بضازلي، ؾُلهىجى يغًبا  وهاصي غليَّ ُمؿغًغا ًي ًٌخمل الؿِىاٍع

وؾُهُذ بإمي ًي ؤطهب بلى اإلاضعؾت، وفي هظا الُىم، ؾُظبدها غىضما 

لها، 
ُ
ًاهذ جخٌغع اإلاكاهض ً ل هظا ؤمامي، 

ُ
ًان ًدضر ً ؤعحؼ مً اإلاضعؾت.. 

الضواع  "ؤهذ لؿذ وخًُضا.. ؤهذ لؿذ وخًُضانىث ما ًهُذ بضازلي "

ؤهذ ًيخابجي بكضة، ما الظي ًدضر لي؟، الضواااااااع.. الهىث ٌػلى "

"، الكػىع بالؿثُان، ألاعى جغنو  لؿذ وخُض.. ؤهذ لؿذ وخُض..

 والؿهل ًلخل.. 

ولم ؤقػغ بصخيء بال غىضما ؾهُذ الؿخاعة الؿىصاء التي حجبذ غجي 

ل شخيء..
ُ
 عئٍت ً

*  *  * 
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اؾدُهظذ غلى نىث صم الباب، وحضججي ُملهى غلى ألاعى،ونكذ 

ٌت التي اجٌإث غليها، اججهذ هاخُت الباب وهظغث مً  بمؿاغضة ألاٍع

ت، قىحضجه "غماص" قخدذ له الباب، وحضجه يما جغيخه..   الػحن السخٍغ

هكـ طلَ الكػغ ألاقهغ الههحر، وهكـ جلَ الػحن الػؿلُت، وهكـ 

ًخؿحر ؤبًضا، وهكـ جلَ ألاهل الهؿحرة التي لم جٌبر، َىله الكاعع الظي لم 

محزه.. 
ُ
 ولخُخه الدكُكت التي ج

َ ًا ابً والضي.. غامل بًه؟  -  بٍػ

 الُجثت في الخّمام.. زلهجي منها وبؿغغت.. -

طهب غلى مًٌ، وصزل بلى الخمام قىظغ بلى الُجثت، جٍلم بلهجت 

 ناؾُت:

 بًه اللي ونلَ الُجثت صي هىا!! -

و بهى، زض قلىؾَ ؤهخي.مل قؿلَ ًا  -
ّ
 غماص.. زل

هم ُمؿغًغا ؤغُُخه زمؿماثت حىُه بالًبِ، قىظغ لهم بػض ؤن غضَّ 

 وناُ:

 بـ صُو زمؿت بـ ًا باقا..  -

ًام؟ - ىا مخكهحن غلى 
ُ

 لُه وبخىا ي

 زمؿت وهو! -

ذ ع الىو ٌػجي! زلَُ حضع واغمل واحب، ؤها غاوػ الُجثت صي ح -

جسخكى لؤلبض، وبُجي وبِىَ هُبهى قُه قؿل يخحر، بججضغً اهذ واها 
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هؼوصلَ الكلىؽ صي مخحن.. بـ اهذ بزكيها لؤلبض.. مل غاوػ خض 

 ٌػغف الخىاع صه ًا غماص، إلن لى خض غغف.

ا: ًُ  وهمؿذ في ؤطهه بهىث زكٌُ وؿب

  هخبهى ػحها.. -

وعبذ غلى يخكه، قإومإ عؤؾه بغغب، خملها غلى ظهغه بسكت، قإهؼلها 

 قجإة:

 مل هُىكؼ ججُز باإلاىظغ صه..  -

 ؤحبلَ قىاُ.. -
ً

ا، خاال ًُ  غُي

ًان ًدخىي غلى  طهبذ بلى اإلاُبش وؤخًغث الكىاُ الظي به بػٌ ألاعػ، 

نضٍع يئٍُل قاقغؾخه بضازل َبو يبحر، وطهبذ له، ويؼ الُجثت بضازل 

ىذ زلكه، قإزظث الجىاُ 
ُ

وعبُه حًُضا، وخمله غلى ظهغه واهُلو، ي

ؤهكاؾه حػلى وتهبِ بمجغص هؼولىا، غغقذ بالُبؼ ؤن الُجثت زهُلت،ويػها 

دغى، قاهُلهذ 
ُ
في غغبخه الىهل ههل واهُلو بها، ؾمػذ نىث اإلا

ػلى وحه غماص الهضمت والضهكت، وؤها ال ؤغغف الؿبب..  الؿُاعة َو

 ثماجها..وهظغث آزغ هظغة بلى ح

 الظي عخل.. ولً ٌػىص ؤبًضا!

*  *  * 
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اؾدُهظذ مً ؾُاهب الىىم غلى نىث اإلاىبه اإلاؼعج، ؤمؿٌخه وهظغث 

ًان  به ألحض الؿاغت جضم ؤبىابها غلى الثاهُت غكغة بال غكغ صناثو، 

الُىم هى الجمػت، قظهبذ ًي ؤجىيإ وؤطهب  ألصاء الهَلة، ؤغغف ما 

م وجهلي؟"، هظه "خَلوة الغوح" ًا ؤدي.. ًسُغ ببالَ آلان.. "ؤؤهذ ُمجغ 

اهتهُذ مً الخىيإ، طهبذ بلى الؿغقت ًي ؤبدث غً هاجكي، وحضجه.. 

اجهلذ بؿامذ، " هظا الغنم ؾحر مىحىص بالدضمت " بضؤ الكَ ٌػلىوي!، 

ا بػض!، ولم ًمغ غليَّ مىظ ًىم 
ً
ما الظي خضر لؿامذ؟، ؤها لم ؤغغف له بِخ

ل -غلُه زَلزت ؤًام الظي نض مغَّ  –ههل الُجثت  ، ولًٌ لخظت، ِلَم ؤها ٍَى

هٌظا؟، وِلَم لخُتي يبحرة لخلَ الضعحت؟، يم ًىم همذ ؤها؟، وهل الىىم 

ىذ غلُه؟، ما الظي خضر؟، البِذ 
ُ

جػلجي ؤعقؼ مما ي  ٍو
ً

ضوي َىال ًٍؼ

غي، والىؾاصة وؾاصحي!، قما الظي خضر، طهبذ ًي  غ ؾٍغ بُتي.. والؿٍغ

ىذ ؾإقػله، ؤعي وحهي في اإلاغآة قؿم
ُ

ػذ نىث الهاجل قلهاوي غما ي

 ؤزظجه وعصًذ:

ؤًىة محن؟، ؾامذ محن؟، الغنم ؾلِ ًا حجت.. ًا حجت ؤها بؾمي  -

وخُض مل ؾـ.. ، ؤمي؟، ؤمي بًه بخىا هيؿخػبِ؟، ؤمي مُخت ًا حجت 

 مً وؤها نؿحر.."

 هاخُت 
ً

وؤؾلهذ الهاجل، ؤلهُذ الهاجل غلى ألاعى وعيًذ مهغوال

ؤمامها لػضة لخظاث، ما هظا، ما الظي خضر؟، ًا هللا يُل اإلاغآة، ونكذ 

 خضر هظا؟

ًان وحهه، وحه ؾامذ!   لم ًًٌ وحهي.. بل 

*  *  * 
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  )غىصة إلاا بػض النهاًت( 

 ٌػجي بًه؟  -

 ابدؿمذ باهخهاع وؤحبذ:

 مل نلخلَ الههت هخدلى.. -

*  *  * 

نغزذ مً هُى اإلاىظغ، ويػذ ًضي غلى وحهي، غلى ًضي.. غلى 

ل شخيء مً خىلى قػغي، 
ُ
ٌ؟، ؤقػغ بإن ً ما الظي خضر؟، هل ؤها مٍغ

غنو، ؾإظل ؤؾإُ، ما الظي خضر؟   ًلخل ٍو

 وعؤًذ جلَ 
ً

ي ألاًمً بػض ؤن حظبجي شخيء بضازلها، هضؤث نلَُل ِ
ّ

عؤًذ يك

ًاهذ عؾمت نؿحرة مغؾىمت بهلم حاف ؤػعم، ًهل عحل في  الغؾمت، لهض 

ي وايًػا ًضه غلى ِ
ّ

مجى مً يك ُُ عؤؾه، وعحل آزغ حالـ في  الىاخُت ال

ا، 
ً

ًان وانك مىخهل يكي ٌؿدىض غلى ًضًه قاعًصا نضمُه، ؤما الثالث 

بت  ب مً ؤطن الصدو الجالـ ويإهه حهمـ بها.. عؾمت ُمٍغ ولٌىه نٍغ

ل شدو، الصدو 
ُ
حػلخجي ؤعحػض غىضما وحضث ؤؾامي مٌخىبت قىم ً

مجى مٌخىب قىنه )ؾامذ ُُ ًان ًهل في الىاخُت ال ( والجالـ ألاُو الظي 

ىخهل مٌخىب قىنه )وخُض(، ؤما الصدو ألازحر قمٌخىب قىنه 
ُ
في اإلا

 )خاجم( 

الؿااُ ألاهم مً "َمً خاجم؟"، هى "مً عؾم جلَ الغؾمت؟"، الُهضاع 

زّغِف؟، جإملذ الغؾمت 
ُ
قصز عؤسخي بؿبب جلَ ألانىاث التي حػلى، هل ؤ

" ًا ؾااامذ.. حًُضا، ولم ؤيً ألغغف مً عؾمها، وؤظىجي لً ؤغغف ؤبًضا، 
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بهذ قحن؟"، ؾغث عغكت بجؿضي مغة ؤزغي غىضما ؾمػذ هظا 

ىذ ؤزاف غىضما 
ُ

الهىث، نىث ؤغغقه وؾإظل ؤغغقه بلى ألابض.. ي

ؤؾمؼ هظا الهىث ألاحل!، لم ؤطهب ختى بلُه، ؾإحػله هى مً ًدًغ 

ًان  ام، قغؤًذ نضمُه ًخدغ ، ًا جغي هل هى؟، ؾمػذ نىجه مً الخمَّ بليَّ

ي وؤها ؤؾمؼ نىث زُىاجه.. قخٍلم بضوعه:بالهالت، ان ِ
ّ
 ترب مج

 بهذ قحن ًا ابجي، مل اها ناغض بضوع غلَُ مً الهبذ؟ -

ًان هى، ؤبي!   هظغث بلى وحهه بسىٍف، لهض 

*  *  * 

ً، ها  ومغث ألاغىام.. وها ؤها طا ؤخخكل بػُض مَُلصي الؿاصؽ والػكٍغ

ا ٌؿخدو ؤن ؤغِل 
ً
نض مغ غاٌم صون حضًض، مغَّ غلّي مً صون ؤن ؤقػل قِئ

ألحله، ِلَم حهىئىهىا بػاٍم ياع مً ُغمغها بَل قاثضة؟، بن الُضهُا ُمجغص لػبت، 

دبها بكضة في بضاًت قبابَ، وغىض الخػ
ُ
ب، جخمؿَ بها، بلى لػبت نؿحرة.. ج

ؤن جُإؽ منها، ال حضًض وال حضًض، ؤغماعها جظهب بَل عحػت.. وهدً ههل 

ُكئ الكمىع، وهلػب هكـ اللػبت الٌئِبت اإلاملت الغجِبت، الٌىابِـ 
ُ
ه

ظلذ هي خُاحي، وها ؤها ؤخخكل بػُض مَُلصي مؼ نضًهي ؾامذ، نضًهي 

عؤًذ والضي، نض الظي خضر بػضما  -ًا ُصيخىع  –الىخُض، لم ؤنو غلَُ 

غػم،  ًُ ًابىًؾا حػلجي ؤعي هكسخي ؾامذ وؤبي حيٌّ  ًابىًؾا هى آلازغ،  ًان 

مسح ؤبًضا 
ُ
، هى جلَ الغؾمت التي لم ج

ً
ولًٌ الظي حػل غمغي جخًُما قػَل

مً يكي، ؾإمىث وؤغغف ؾغ ولؿؼ جلَ الغؾمت.. والصدو الؿامٌ 

 .. الظي ؤخب ؤن ؤعاه ولى لىهلت ًي ؤغغف هى مً عؾمها ؤم أل
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ًٍ آزغ ولىنذ الخو، ولًٌ  واهتهذ ُغهضة الهخل، ؤو بمػجى ؤصم.. اهتهذ لؼم

ل ًىم.. ؤقػغ بنهٍم قضًض ججاه الهخل، وفي مغة خاولذ نخل هكسخي.. 
ُ
في ً

لذ  ولًٌ لم ؤؾخُؼ، لم ؤؾخُؼ ؤن ؤنكؼ مً الضوع الغابؼ، لخظت َخىَّ

بز، في ًىم آزغ عؤًذ والضي، ولٌجي ع 
ُ

ؤًخه خُاحي لُػام ًىههه الد

ا عؤًخه حهىئجي بػُض  ًً بدؿم لي، والُىم ؤً بالكاعع.. عؤًخه ٌؿحر بجاهبي ٍو

هُى بهه آزغ غُض مَُلص لي، ألوي ؾإغِل في غظاب بَل جهاًت..  مَُلصي، ٍو

ىذ ؤغِل في زىف قضًض والػلذ 
ُ

عؤًذ يىابِـ لم ًَغها ؤخٌض مً نبل، ي

 ؤغِل بضازله.. 

 عوخذ قُُحن؟ -

اث ل ًىم غلى نضًو مثل هظا، ؤًهظجي مً ؾُاهب الظيٍغ
ُ
، ؤخمض هللا ً

 قٌم هخمجى حمُػىا مً هللا ؤن ًهحر بلُىا نضًو ًضغىها بلى اإلاػغوف!:

 ؤها هىا ًا غم ؾامذ، مػلل..  -

ل ؾىت واهذ َُب ًا ُخبي.. غهباُ زمؿخَلف ؾىت..  -
ُ
ً 

ابدؿمذ له، قابدؿم هى آلازغ، لم ؤغغف ما الظي خضر وحػلجي ؤجظيغ 

ىذ ؾامذ وؤغِل ُحثت ؤبي التي از
ُ

ا ؤجظيغ ًىم ما ي ًً خكذ!، وحػلجي ؤً

ػغى ًىم  ٌُ  ِ بجؿضه، ما مػجى هظا؟، ِلَم هؼلذ غلّي جلَ ألاخضار يكٍغ

 الىقاة؟.. 

 ُحثت ؤبي..

 ؤمي..

 خبِبت..
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 ؾامذ..

 غم ؾُض..

 قٌغث بهم ُصقػت واخضة..

 وزُغث ببالى قٌغجحن..

ل شخيء!
ُ
 قٌغجحن ؤغظم مً ً

*  *  * 

ًاهذ الكٌغة ألاولى هي ؤن ؤعي ما  وبضؤث الخكغ!، ؤو هٌظا جسُلذ.. لهض 

جدذ بَلٍ هظا البِذ، قمً ًضعي!، عبما جٌىن الُجثت ُهىا ؤو ُهىاى، لم 

ل البَلٍ اإلاىحىص غً 
ُ
ؤخكغ باإلاػجى الخغفي للٍلمت، بل بضؤث بةػالت ً

ًي جىكخذ معي،  ا في الكغاؾاث، وؤصم بكضة  و ويؼ مػضن عقُؼ حضًّ ٍَغ

ا.. هظغث بلى قػلذ هٌظا في 
ً
الهالت، في ؾغقتي.. في اإلاُبش، لم ؤحض قِئ

الؿاغت، وحضتها الغابػت قجًغا، ها هى نىث ألاطان ٌػلى، قإؾمًذ 

غُجي في عاخت، ؤعجاح صوًما غىضما ؤؾمؼ نىث ؤطان الكجغ.. والكجغ 

زهًُها وال حؿإلجي ِلم.. وزُغث ببالي قٌغة ؤزغي، هي الضزُى لؿغقت 

 
ً
ا ًضلجي غلى شخيء ال ؤغغقه!، لم ؤقخذ جلَ الؿغقت مىظ ؤبي.. عبما ؤحض قِئ

مىجه، ًا جغي ما الظي ؾإحضه بالضازل؟، قخدذ الؿغقت ببِء، ُمدّغِى 

الٌهغباء ال ًىاقو غلى ؤلاياءة، قتريخه وؤجِذ بالٌكاف الدام بي مً 

الداعج وؤيإجه، وبمجغص ؤن صزلذ للمغة الخاهُت، ؾػلذ بهىة، ؾػلذ 

ي، ما جلَ الغاثدت الٌغحهت؟، عاثدت شدو ختى طعقذ صمىًغا ب ِ
ّ
الغؾم غج

 مضقىن ُهـ..
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لذ ؤها؟، عاثدت شدو مُذ!، وػم.. وػم هظا ما نلخه، 
ُ
ماطا؟، ماطا ن

ل البَلٍ، بلى ؤن الغاثدت 
ُ
ؤبػضث السجاصة غً ألاعى، وبضؤث في بػالت ً

لذ مً نبل، عيًذ  ًاهذ ؤٍػ اػصاصث ؤيثر وؤيثر، وحضث بَلَت بػُضة 

ا ه
ً
ًاهذ مكخىخت مً نبل، وعؤًذ غظام الهث دىها، قخدذ بُضي ألجها 

نضم!!، غظام نضم مضقىهت ُهىا، الغاثدت اػصاصث، ؾإمىث ُهىا بؿبب 

ٍاهذ  لها بالكػل، ق
ُ
ا في بػالت الباقي، وؤػلتها ً

ً
الغاثدت!!، بضؤث الهث

 الىدُجت.. 

ا آ
ً
زغ، ُحثت ؤبي ها ُهىا.. عؤًذ غظاًما، غظاًما قهِ، لم ايً ألعي قِئ

ؤظً هظا ًٌكي، نضمتي حػلىوي والضهكت ججخاخجي، ؤقػغ بإهجي ؾاعم في 

بدٍغ ال ناع له، وؤعقؼ ًضيَّ زَلر مغاث ًي ًىجضوي ؤخضهم، قَل شخيء، 

ل شخيء!
ُ
خَلشخى ً  وؤؾهِ عوًٍضا عوًٍضا، ٍو

ا، وؤؾهِ ؤعًيا صون  ًً ولٌجي ال ؤؾهِ آلان، بل جىؿلو غُىاي ال بعاص

ظيغ!
ُ
 مهاومت ج

اؾدُهظذ وغُىاي مدملخان بإلٍم ال ؤغغف مهضعه، والػلذ  واؾدُهظذ..

ؤقػغ بىكـ الغاثدت الٌغحهت، قخدذ غُجيَّ ببِء قضًض وحضث ؤقػت 

الكمـ جإحي مً قخدت نؿحرة بالكباى، قإؾمًتها مغاث غضة، وحلؿذ 

ٍاوي مغغىًبا، هظغث بلى  مذ مً م
ُ
غلى ألاعى، وجظيغث الُجثت، ُحثت ؤبي!، ن

ٍان الُجثت، وحضت ٍاجها، قاَمإن نلبي.. ال ًىحض ؾغابت في شخيء، لهض م ها م

ا ال ؤغلم إلااطا؟، ؾبب  ًُ قػلها مً نبل!، حثِذ غلى عيبتي، واهكجغث باي

ل مً ظلمتهم، لُدىا وكػغ بالظهب والىضم 
ُ
ما حػلجي ؤقػغ بالظهب ججاه ً

ُاقُت في 
ُ

ًالٌمت ز ػت  اث زاَكت ؾَغ ىّضمىا!،طيٍغ ًُ غىضما هكػل ما 

ىذ ؾامدذ خبِبت؟، ما الظي مباعاة ُمَلي
ُ

ًان ؾُدضر لى ي مت، ما الظي 
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ًان ؤبي لم  ًان ؾُدضر لى  ىذ ؾامدذ ؤبي؟، ما الظي 
ُ

ًان ؾُدضر لى ي

ًهخل ؤمي؟، ؤؾئلت لى ؾإلتها لً ؤهخهي ألوي لً ؤغغف بحابتها ؤبًضا!، 

ٍاوي بمؿاغضة الخاثِ، وصزلذ بلى الهالت،  مذ مً م
ُ
يكٌكذ صمىعي ون

ذ غلى عؤسخي، قهى  واجهلذ بؿامذ، ًي
ّ
هِبت التي خل

ُ
غي جلَ اإلا ًإحي ٍو

 قهِ مً ؾِؿخُُؼ مؿاغضحي.. 

مذ بػمل خؿاب شدصخي غلى الكِـ 
ُ
قخدذ الَلب جىب الدام بي، ن

ا، وحضججي في نكدت بًُاء يبحرة، لها 
ً
ًػا، غىضثظ لم ؤقهم قِئ بىى ؾَغ

ا،  ًً ا مً ؤي شخيء، ونكدت بًُاء زالُت ؤً ًُ مجى زال ُُ نل غلى ًضي ال

وصزلذ غلى ناثمت بياقت نضًو، وبضؤث في بياقت حمُؼ الكخُاث 

م باعصة، يما نالىا في الهحن!  اللىاحي ؤمامي، قالهخل وحبت ًجب ؤن جهضَّ

 بلى ؤن ؤقػغ بةعياء يمحري الظي ال 
ً
لهض ؤزظث نغاعي، ؾإنخل زاهُت

ًىاقو غلى نغاع غضم الهخل!، الاهخهام مً الكخُاث شخيء لظًظ للؿاًت، 

ػبثن باألعى الُاهغة. بػض مغوع صناثو مً الخكٌحر، قػغث ٌػِكً  َو

، عؤًذ ما الظي ؤظهغه، 
ً

 -بإن الجهاػ حهتز ونضع مىه نىث مغجكؼ نلَُل

مم، حُض للؿاًت،  –غلى َلب الهضانت  Abeer Mohamedلهض واقهذ 

ا!، ال 
ً
ؾإخاصثها ألان.. ولًٌ ؤها ال ؤغلم هل ؾخهبل ؤم أل، ؤها ال ؤغغف قِئ

 ا الظي شجػجي غلى الهخل مغة ؤزغي!، هل هى الظهــ...ؤغغف م

" بهــذ مـــل وخُـــــــــــض!"ما هظا الهىث؟، مً الظي جٍلم؟، مً ؤًً ًهضع 

ًان ًهضع مً  ٍاوى مغغىًبا، لهض  مذ مً م
ُ
هظا ألاهحن الظي ؤؾمػه؟، ن

ًان؟،  !!!، لهض.. لهض ؤػلذ البَلٍ بإيمله ولم ؤعحػه يما  ؾغقت ؤبي اإلاهخُى
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ٌُت!،  ا!، جًبا لؤلقَلم ألامٍغ ًُ خىازغ في ؤعيُت الؿغقت ؾُجلػه خ
ُ
غظامه اإلا

 هل قبذ ؤبي نض ؤحى لُيخهم مجى؟

 " بهــذ مـــل وخُـــــــــــض!"

و 
َّ
الهىث ًخٌغع، الهضاع ًجخاخجي بكضة! لىهلت هظغث بلى زىجغي اإلاػل

ا هدى ؾغقت 
ً
ؤبي، في الهالت، هغولذ بلُه وؤزظجه، مً زم عيًذ الهث

ونكذ للخظت، ؤؾمًذ غُجي ُمكًٌغا قُما بالضازل، ولٌجي حصجػذ ؤيثر 

وؤيثر، وويػذ ًضي غلى مهبٌ الباب، وقخدخه.. قخدخه ببٍِء قضًٍض 

 ًي ال ؤعي ما بالضازل ُصقػت واخضة..

ا ؤمام الباب بالًبِ، ومً 
ً

ًان وانك لهض عؤًذ ؤبي، ولًٌ في جلَ اإلاغة 

ى ؤهِىه، ونض جخظذ غُىاي وجغيذ الىاضح ؤهه ًيخظغ صزىلي، اهخه

لُجكجيَّ الػىان!، قابدؿم ؤبي لي، ونض مؿٌجي مً يخكي بهىة بُضًه 

الازيخحن، وؤلهاوي هدى الخاثِ، لًُغبجي بصخيء لم ؤَعه، ألقػغ بإن ألاعى 

 جلخل ؤيثر وؤيثر، وهظغث زلكي بهػىبت، قلم ؤحض له ؤزًغا..

ي ع  تيولخىكخذ الؿخاعة الؿىصاء ال ِ
ّ
ل شخيء.. وؤي شخيء!حجبذ غج

ُ
 ئٍت ً

*  *  * 

ٍاٍن ال ؤغغقه، ؾهل هظه  نىث نيبىع اإلاُاه ؤػعججي، وازخُكجي بلى م

الؿغقت لم ًمغ غلى غُجي مً نبل؟، الهضاع ًجخاخجي بهىة، وؤلم قضًض 

بغؤسخي، ِلَم ال ؤنىي غلى الىنىف؟، ؤًً ؤها؟، هظغث بجاهبي وؤها ُممضص 

ًاء زاعم الجؿض، وحضث ؤؾّغة ؤزغي وؤهاًؾا ًىا ج لظ
َ
مىن غليها، لم ؤخخ

ًي ؤغغف ؤوي بمؿدككى!، هل يغبت ؤبي حػلخجي ؤعنض بمؿدككى، هل 



 

 

 
- 55 - 

ًاهذ زُحرة لخلَ الضعحت؟، ومً ؤحى بي بلى ُهىا؟، هظغث ؤمامي قؿمػذ 

ًاهذ َبِبت، َبِبت  كخذ، لهض  ًُ يإوي عؤًذ  - هانػت البُاىنىث الباب 

ي  -طلَ الىحه مً نبل ِ
ّ
باء، جهترب مج جغجضي بالُى لىهه ؤبٌُ زام باأَل

 ناثلت: 

َ النهاعصه؟  -  نباح الدحر، بٍػ

 جٍلمذ بهىث زكٌُ:

 ؤها مل غاعف خاحت؟ -

ىذ ممًٌ جغوح  -
ُ

مخجهضف هكؿَ، بخمض عبىا بهَ قىنذ، بهذ ي

 قيها!

ل صه؟  -
ُ
 لُه بًه اللي خهل لٍ

 بهذ مل قايغ؟  -

 ا آلان؟: جغصصث!، ؤها ال ؤغغف ما الظي ؾإنىله له

ًبا! -  جهٍغ

ذ جهىلي بحابت ناَػت..  -  أل، ًاٍع

ل زهت:
ُ
لذ بٍ

ُ
 ن

ًامل!  -  ؤها بؾمي وخُض!، وخُض 

 مل مىيىغىا، بهىلَ قايغ اللي خهلَ وأل أل؟ -

 أل مل قايغ زالو.. ممًٌ جهىلُلي!؟  -

 الخاصزت؟  -

ام؟ -  ؤها مل قايغ ؾحر بوي ونػذ غلى عاسخي واها في الخمَّ
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 ولٌجي غلمذ ؤجها مخىجغة ال حؿإلجي يُل!: خاولذ حاهضة بزكاء جىجغها!،

ًام؟  -  ؤمم، جهضع جهىلي بخىا في ؾىت 

- 2012 ! 

ًام؟  -  حمُل!، قهغ 

 قبراًغ، ممًٌ ؤغغف قُه بًه؟ -

ًا ؤؾخاط مكِل خاحت، بهذ بـ حػغيذ لًغبت ومدضف غاعف  -

غ اللي ونلخجي بن مكِل خض ال صزل وال  محن اللي يغبَ، والخهاٍع

 زغج مً قهخَ؟ 

ىذ ؤغغف مً يغبجي، ابدؿمذ ا
ُ

بدؿامت ؾازغة عؾم ألالم، قلهض ي

ًان هى، قبده!:  لهض 

 لى نلخلَ مل هخهضقي!  -

ي ناثلت: ِ
ّ
غسخي، وانتربذ مج

ُ
 قجلؿذ الُبِبت غلى الٌ

 محن؟ -

ؿاًعا وهمؿذ: ا َو
ً
 هظغث ًمُى

 مل غاعف!  -

ي في ؾًب وزُبت ؤمل: ِ
ّ
 ؤبػضث وحهها غج

اللي يغبَ؟، صي بهذ قاًل بن صه ونذ هؼاع؟، ًا ؤؾخاط محن  -

 نًُت ًا ؤؾخاط!

 مل غاعف اللي يغبجي؟ -
ً

 وؤها بهُى لخًغجَ ؤهىا، ؤها قػَل
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ذ! -  هٌُىن بًه ٌػجي؟، غكٍغ

ىذ ؤوص الهُى لها، ولٌنها لً جهضنجي:
ُ

لتها في هكسخي، ي
ُ
 "وهى يظلَ" ن

ت وهػضي   - غلى الػمىم ؤها غاعقت بهَ مل هخخٍلم صلىنذ، قٍى

 غلَُ جاوي.. 

ٍاجها،  ٍاهه، واؾخُغصث:ونامذ مً م غسخي م
ُ

 وؤوصغذ الٌ

 وؤجمجى منهغحل! -

ا ال ؤغغف َمً قػل بي هٌظا؟  ًُ وزغحذ، هي جظىجى ؤمؼح، ولٌىجي قػل

 ُمؿخدُل ؤن ًٌىن ؤبي اإلاُذ!، ومؿخدُل ؤن ؤيىن ؤهـــ... 

 خمضهلل غلى ؾَلمت البُل..  -

هظغث ًمُجي ججاه الهىث، وحضجه ؾامذ، ًمؿَ وعص في ًضًه، ابدؿمذ 

ًان ؾامذ هى الهضًو الظي ًخمىاه الجمُؼ!له   وابدؿم لي، لهض 

*  *  * 

زغحذ مً اإلاككى، قػغث بإلم ًيخابجي مً خحٍن آلزغ في عؤسخي، مً 

ِخَل مىظ ؾبؼ ؾىىاث، ولم ًضزل ؤخض الكهت ؤبًضا!، 
ُ
يغبجي لُلتها؟، ؤبي ن

ؤؤها ُمسخل؟، ُهىاى ازخَلُ بػهلي!، ال حهم آلان، قخدذ باب الكهت 

، غىضما ؤؾلهذ الباب، ؾمػذ نىث صم غلى الباب، قكخدذ وصزلذ

ت!، وحضتها ؤهثى!  صون ؤن ؤهظغ مً الػحن السخٍغ

ًاهذ عاجػت!، ملٌت مخىحت غلى غغف الجماُ!،  ًاهذ حمُلت للؿاًت!، بل 

ً، ووحهها ٌكبه الهمغ في لُلت الخمام، زُكخجي بلى  ًاهذ غُىاها زًغاٍو
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ٍان ال ؤغغف مػاإلاه!، ولٌنها حػل ا ًُلب م ًً َُ ؤً خجي ؤقػغ بإوي مل

 ًضحها!، بل ولىهلت قػغتها ػوحتي!:

 ؤؾخاط وخُض!.. بػي خًغجَ؟ -

اث، وجٍلمذ مػها:  ُغضث مً ؾُاهب الظيٍغ

 ؤًىة!، محن خًغجَ؟ -

 جىدىدذ في خجل: 

هاص خًغجَ..  -
ُ
 ؤها سخغ، حاعجَ الجضًضة هىا في الكهت اللي ن

 ظهغث مػالم الخعجب غلى وحهي:

 هكىلت بهالها ؾىحن! بـ الكهت صي م -

ىذ  -
ُ

بخىا ؤزضهاها مً ناخب الُػماعة.. وغغقذ مىه بن خًغجَ ي

في مؿدككى ولؿه قاًكت خًغجَ واهذ عاحؼ، خمضهلل غلى ؾَلمت 

 خًغجَ..

 بابدؿامت جٍلمذ، قابدؿمذ!:

ًام؟  - ت خًغجَ لُه يضه؟، بهتي في ؾىت  ل قٍى
ُ
 هى ً

 ؤها جاهُت خهىم.. -

لُت  -
ُ
و ً

ّ
مً ػمان ؤي وػم، بـ مُىكػل جهىلي َُب ًا ؾتي، ؤها مسل

 خًغجَ.. ماشخي ًا ؾذ سخغ؟ 

ىذ 
ُ

َإَإث عؤؾها في خجل، وجغيخجي غلى باب الكهت بإصٍب، ؤما ؤها، قٌ

خؤللئ، وابدؿامتها التي 
ُ
ؤنل وخضي غلى غخبت الكهت، مؼ يىء اإلاهباح اإلا
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ي الخُاة بابدؿامت مثل جلَ!،  ِ
ّ
ا!، ؤزحًرا نض عيِذ غج

ً
ه حػلذ للخُاة ٍَغ

بت!، نىتها وهي جهغر  ولىهلت قٌغث في ًىم طبدها، مغث لخظاث غلّي ؾٍغ

في ُمسُلتي، وحهها ًجزف صماًء، وقػغها اوؿضُ غلى يخكيها، جهغر 

ًان في ُمسُلتي!  ل هظا 
ُ
 وحؿدىجض بي! "ؤها آؾكت ًا وخُـــــض"، ً

اغضث ؤهكاسخي ببكاغت، وصزلذ بلى الكهت ُبؿغغت، هل ؾخمغ غلّي جه

 جلَ اللخظاث في ًىٍم ما؟، خخًما! 

خاصر ؤي  – Facebookالكِـ بىى  –وقخدذ حهاػب، نغعث قخذ 
ُ

أل

قخاة، عؾبتي في الهخل جؼصاص ًىًما بػض ًىم، ولً ؤعجاح في ًىم بال غىضما 

 ؤنخل هكسخي! 

غاهغاث، ونغعث نخلهً حمًُػا!، قٌغث بـ عؤًذ قخُاث يثحراث، وؤؾلبهً 

"غبحر دمحم" التي نبلذ َلب الهضانت، ألخاصثها، قما الظي ؾُدضر، 

 صزلذ غلى الـ)قاث( وبضؤث في اإلاداصزت!:

 نباح الدحر..  -

 اهخظغث صناثو!، وؤجاوي الغص:

 نباح الىىع، محن؟  -

ً ؾىت، واهتي؟ -  ؤها وخُض.. ؾخت وغكٍغ

ل اإلاػلىماث صي -
ُ
( غىضى غلى قٌغة؟، Aboutمً الـ)  ممًٌ ؤحُب ً

 زحر!! 
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ؤها مههضف ؤي خاحت؟ ؤها بهالي قترة ووهللا ما نهضي ؤي خاحت،  -

بضّوع غلى ؤي بيذ جدللي مكايلي، وبػذ َلب نضانت غكىاجي 

 لبىاث ؤها مػغقهمل.. بهتي نبلتي الُلب، قهل ممًٌ ؤجٍلم مػاًي؟ 

بل مً ألايُض ؤجها لم عؤث الغؾالت ولم جغص؟، ما مػجى هظا، مً الىاضح 

 جىاقو غلى غغضخي!، ها هي جٌخب؟؟، ابدؿمذ بىهغ وعؤًذ عؾالتها:

ً ؾىت..  -  بؾمي غبحر، بجىحن وغكٍغ

 ممًٌ هخهابل ًا غبحر؟  -

 مكِل مكٍلت، بـ ماجكٌغهِل قماُ! بهذ اللي َلبذ مل ؤها؟ -

 وهللا ؤبًضا.. زَلم هخهابل ُبٌغه؟  -

 الؿاغت اجىحن في ألاػهغ باعى، ؤوِى؟ -

 ًي ًا غبحر، ُبٌغه في ألاػهغ باعى ؤو  -

ٍاًتي مؼ اإلاىث!   ومً ُهىا، بضؤث خ

*  *  * 

 )غىصة إلاا بػض النهاًت( 

مل غاعقت، خاؾت الههت لخض صلىنذ قُلم غغبي نضًم.. وقاقل  -

 يمان؟ 

ٍاًخه مل قُلم غغبي نضًم! -  ومحن قُىا خ

 وخُض ؤها ممًٌ ؤقهم بهذ حاي لضيخىع هكؿاوي لُه؟  -

غكان غاوػ ؤخٍي!، خٌُذ لٌخحر ومؿمػىهِل.. ُصيخىعة ؤها  -

 ..ٌ  مٍغ
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.. لًٌ ممًٌ جسخهغ؟! -
ً

ٌ ًا وخُض قػَل  بهذ مٍغ

 اللي ؤغغقه غً الضيخىع الىكؿاوي بِؿمؼ يخحر!  -

، لًٌ ؤها غاوػة ؤغغف خاحت.. الهَلوؽ اللي بخجُلَ صي، لؿه  -
ً

قػَل

 بخجُلَ لخض صلىنذ؟ 

 خدٌمى في آلازغ.. هخػغفي ؤما هٌمل!، واهتي اللي ه -

*  *  * 

ي بل منها بالُبؼ، قػغث  ِ
ّ
مغث ألاًام، وغَلنتي بـ"غبحر" ػاصث ُخًبا! لِـ مج

دبجي، قهض ُنضمذ غىضما غلمذ ؤجها قخاة لُل!، قػغث بإمٍغ نػب 
ُ
ؤجها ج

ىت، بها ُخؼن  ًاهذ هظغاث غُىيها خٍؼ ت، لهض  ٍلمجي غً خُاتها اإلاإؾٍى
ُ
وهي ج

 
ُ

داُو حاهضة ؤن صقحن!، عؾم ابدؿامتها ي
ُ
ىذ ؤقػغ بُدؼجها اإلاسكي، ج

سكُه، ولٌجى ؤغغقه!
ُ
 ج

ًاهذ ؤمامي في قهتي، قهتي الٌئِبت التي بها ُحثت ؤبي التي صهـ غليها 

ٌت، لم جًٌ حمُلت، ولًٌ  غسخي وهي ججلـ غلى ألاٍع
ُ

الؼمً!، حلؿذ غلى ي

ًاهذ  ا، جمًـ "لباهت" َىاُ الىنذ باؾخكؼاػ،  ًُ لت وؿب عوخها مغخت، ٍَى

 جىظغ بليَّ هظغة ُخب ووص، قإعصقذ:

 وخُض بهذ بخدبجي؟  -

 جٍلمذ بَلمباالة:

 ممم، أل!  -

:
ً

ظعف صمىًغا!، قاؾخُغصث ناثَل
ُ
 قػغث بإجها ؾخ
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 مً ؤُو ًىم واهتي مػاًا واها ناًلَ بن اخىا ازىاث، صح؟ -

 ؤًىة بــ.. -

 ؤها ماإلاؿخٌِل!، ؤها في ًل مغة بهىلَ بَلف ؤها صح؟  -

 ؾخُغصث:اقَإَإث وحهها في ُخؼن 

بَلف ؤها، ؤها غمغي ماإلاؿذ بيذ في الخغام.. غكان  ًيغبحر، ؤعحى  -

 يضه بهىلَ زلُجي ؤها بػُض.. 

وخُض، بهذ غاعف بًه اللي مسلُجي يضه؟، وغاعف محن اللي مسلُجي  -

 يضه؟

 أل مػغقل!  -

 جنهضث في خؼن ؤيبر وجٍلمذ:

ا! - ا ًا وخُض.. ؤبٍى  ؤبٍى

 ججاه جلَ الكخاة، قإعصقذ:ُنػهذ مً الجملت!، قػغث بالُخؼن 

 بهتي بخهىلي بًه؟ -

ا وهللا ًا وخُض، اإلاكٍلت مل في يضه، اإلاكٍلت بهه هى بِكؿلجي  - ؤبٍى

يضه غكان غاوػ ًازض قلىسخي، ؤها لى مايىدل نلخلَ بن ؤها يضه 

 بهذ غمغى ما يىذ هخكٌغوي يضه!، صح؟

 صح.. َُب وبًه اللي حابغى؟ -

 واها في بًضًا بًه ماغملخىف؟  -

 عف! مل غا -

 مً زم قػغث بالخحرة جؼصاص غلى وحهها، ولٌنها قجإة لبدؿمذ:
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َُب ما جخجىػوى، بهذ لى بججىػججى ًبهى يضه هى مل هُهضع  -

 ًلمؿجي! 

 ؤًىة بـ... -

 هخخجىػوى ًا وخُض!  -

ًالكُُان!  ٍاجها   قهامذ مً م

 ولًٌ هل ُهىاى قُُان حمُل لهظه الضعحت؟

*  *  * 

حلػخجي ؤؾب وؤلػً الجزوُ بؿببها!، ظهًغا، الكمـ ؾاَػت خاعنت، 

ىاع، مىظغها ًضُ  بت ألَا مكِىا ؤها وغبحر في مىُهت ال ؤغغقها، مىُهت ؾٍغ

ذ، وجًؼ عجُىت الُػمُت بها،  غلى طلَ، ؾُضة ججلـ بجاهب مهَلة الٍؼ

ًاهذ جبدؿم، جبدؿم ألجها حػغف ؤن الهاصم  عؾم بؿاَتها وقهغها، لٌنها 

هي ؾخمىث وؾخضقً، ولًٌ ؤبىاءها  ؤقًل، ؾىاء لها ؤو ألبىائها!،

ؾُػِكىن بؿَلم ولى للخظت!، جغيتها بابدؿامتها وجابػذ غبحر، صزلذ 

ي ؤن ؤهخظغ.. قاهخظغث! ِ
ّ
لبذ مج  ؤخض البُىث اإلاجاوعة، َو

 مغث صناثو مػضوصة، وؾمػذ نُاح ؤبيها، قضزلذ ؤها بمكاحإة:

 محن صه ًا بيذ الٍلب؟، جَلنُه واخض مً اللي بـ... -

ٌمل ًلمانتربذ  ًُ  اجه، وغهغث عنبخه بُضي، قاهسغؽ!،مىه نبل ؤن 

لذ له ببروص ؤغهاب:
ُ

 قه
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بو بهى، مً هىا وعاًذ، مؿمهاف بيذ ًلب.. غاعف لُه؟ ألهَ اهذ  -

اللي ؤبً ًلب، الؿذ صي مل هترحؼ لَ جاوي، ومل هدكخؿل 

ؿلىخَ الىسدت مً جاوي، ألجها مغاحي، قاهم؟.. ٌػجي ؤها ؾىضها في 
ُ

ق

 . الضهُا صي.

اغخهغث اإلاكاحإة غهله، قإحؿػذ غُىاه بضهكت، واقخضث مَلمده، 

قػغث ؤهه ؾُهخلجي يغًبا!، ولٌجي التزمذ الهمذ، هظغ بليها وجٍلم 

 بهػىبت بالؿت:

 بججىػحي؟؟، بججىػحى ًا غبحر!  -

لذ له:
ُ
 جغيخه ؾابذ في جكٌحراث غهله الىاهُت، وؤمؿٌذ ًضي غبحر ون

 لى هسىعث وعاها، مل هٌُكُجي قَُ الهخل..  -

قظهبذ، طهبذ وابدؿامت الىهغ حػلىوي، هظغث بلى غبحر، قىحضث 

ضمؼ قغًخا!، قإمؿٌذ ًضحها بهىة 
ُ
غُىيها جخدضزان، قػغث ؤن غُىيها ؾخ

ًي وؿخهل وؾُلت جهلىا بلى  لدكػغ باألمان، وزغحىا بلى ؤبػض مىُهت 

إن نلبي ؾُهخلجي بػض ؤن بُدىا، قػغث بالككهت ججاهها، قػغث ب

 ؤطبدها! 

 قاللُلت ؾخيخهي نهتها!

*  *  * 

 

 



 

 

 
- 65 - 

 وخُض، ؤها زاًكت..  -

ٌت، انتر  :و بذ منها وهي حالؿت غلى ألاٍع
ُ

 همؿذ

 نلخلَ مخساقِل َُى ما اها مػاًي! -

، وللمغة ألازحرة ؾإبدؿم لها، 
ً

إَإث وحهها بلى ؤؾكل خجَل ابدؿمذ، َو

ض ؤن ؤهام  ض ؤن ؤبٍي!، ؤٍع غلى حجغ ؤمي، لُخجي طهبذ بلى اإلاضعؾت في ؤها ؤٍع

طلَ الُىم اإلاكاوم!، ضخُتي الثالثت ُمجغص شدهُت هاصثت، حمُلت!، ِلَم 

ض  ض الهخل، ونلبي ًٍغ ض نخلها!، غهلي ًٍغ ٍغ
ُ
ؤنخلها؟، عؾبتي الػاعمت ج

 بنخلها!" " الؿَلم!، ؾمػذ نىث ًترصص في غهلي بِكّضة:

الهخل جؼصاص، اؾخإطهتها وطهبذ  الهىث ًخٌغع بكضة، وعؾبتي الػاعمت في

ٍاوي  مجى، عحػذ م ُُ ٍان الدام بسىجغي، طهبذ وؤمؿٌخه بُضي ال بلى اإلا

ٌت نبالتها، وابدؿمذ لها ابدؿامت مايغة: ىذ، وحلؿذ غلى ألاٍع
ُ

 يما ي

 غبحر..  -

 قىظغث بلّي بابدؿامت هى ألازغي:

 ؤها آؾل..  -

ٍاوي مؿغًغا،  مذ مً م
ُ
ًي جغص، ن غنت 

ُ
ها الك ُِ وعؤث هي الدىجغ ولم ؤغ

، لم جكػل ؤي شخيء، بل عؤجه  َِ وؤها ؤزغحه مً ؾمضه، لم جهغر.. لم جب

 قإؾمًذ غُىيها في ؾَلم.. أليؼ الدىجغ غلى عنبتها.. 

 وؤطبدها! 

*  *  * 
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قػغث بصخيء ما ٌؿؼووي، بهه الخؼن!.. لهض غغقذ ِلَم، ؤها لم ؤخبها، ولٌجي  

ًاهذ حػغف ؤوي  ؤقكهذ غليها ونخما هظغث بلى الدىجغ وابدؿمذ، هل 

ٍاء!، لم ؤحؿاءُ ؤيثر مً  ناجل لليؿاء؟، غىضي عؾبت يبحرة في ؤلاحهاف بالب

ًاهذ جهى  ي، جظيغث غىضما 
ّ
ُ لي "ؤها هظا، بالكػل طعقذ صمىًغا بالغؾم غج

ًاهذ حػخبروي شدًها ؾِؿاغضها، ؤها ؾاغضتها، ولًٌ  زاًكت ًا وخُض"، 

مؿاغضحي لم جٌخمل بؿبب نخلي لها، حثىث غلى ُعيبتي بجىاعها، وبضؤث 

 في الخضًث:

بهتي غاعقت ًا غبحر، ًىم ما ؾإلخُجي اهذ بخدبجي وال أل، واها حاوبذ  -

كذ ؤوي ؤنىلَ بوي
ُ

ٍي ونلخلَ أل، صح!، ؤها ز مابدبٌِل، غاعقت  غلُ

 لُه؟، غكان غاعف بن قُىم هخهُؼ مً الخؼن غكان صبدخَ.. 

 وبضؤث الضمىع جؼصاص ؤيثر، قاؾخُغصث:

ىذ  -
ُ

ًان ػماهَ غاعقت بوي بدبَ.. ي ىذ نلخلَ.. غلى ألانل 
ُ

ًاعججي ي

بخهُؼ مً حىاًا، نلبي بُهىلي بهذ بخدبها، لًٌ غهلي عاقٌ بوي 

ًان عاقٌ لُه!   بدبَ.. مل غاعف 

:ي
ً

 كٌكذ صمىعي وابدؿمذ ناثَل

في ًىم ههابلَ، وهخبهي ػغَلهت ؤوي بوي غملذ قٍُي يضه.. بـ اها  -

 مخإيض، غلى ؤص ػغلَ. غلى ؤص ما ؤها ُمخإيض بهَ بخدبُجي.. 

اث، غاص مكهضها وهي جبدؿم لي، جلَ  ل شخيء!، غاصث الظيٍغ
ُ
وغاص قجإة ً

الىضم!، الىضم غلى  الابدؿامت التي ؾخدُى خُاحي بلى جخٍُم ؤبضّي.. ألهه

انتراف شخيء لم ؤيً ألنترقه، يكٌكذ صمىعي للمغة الثاهُت، واؾدىضث 
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ًي ؤخًغ الهاجل، ؤزظجه  ٍاوي طاهًبا بلى ؾغقتي  ٌت، نمذ مً م غلى ألاٍع

إزظوي.. لبذ غماص.. ًي ًإزظ الُجثت.. ٍو  مً الٌىمىص َو

لى َلبخه قهاُ لي ؤهه ؾُإحي بػض ههل ؾاغت مً آلان، قجلؿذ ؤهخظغ غ

ٌت، قخدذ يكي ألاًمً وعؤًذ طاث الغؾمت، هكؿها لم جخؿحر!،  ألاٍع

ؾإمىث بن لم ؤغغف مً عؾمها!، مً خاجم هظا؟، ؤؾئلت يثحرة ال بحابت 

لها، ال ؤغغف ِلم قػغث بإلٍم بغؤسخي غىضما بضؤث ألاؾئلت جدل غلى عؤسخي 

 قجإة!

ا ؾمػذ نىث َغم غلى الباب، بالخإيُض هى غماص، طهبذ بلى الباب ال 
ً
هث

:
ً

، ابدؿم لي ناثَل
ً

ًان هى قػَل  وقخدخه، لهض 

َ ًا مػلم؟  -  بٍػ

 ؤحبخه بؿغوع:

هجي... -
َ
ل

َ
 الُجثت في الخّمام، ز

ام، ؤمؿَ بالجىاُ الٌبحر ىث الا ُمد بدؿامت مً وحهه، وطهب بلى الخمَّ

وخملها قؿاغضجه غلى خملها، وويػها بضازله، عبُها حًُضا ًي ال جهؼ 

مىه ؤزىاء خملها، اهخهى وبضؤث نُغاث الػغم جدؿانِ مً ؤغلى حبِىه، 

 ًي ًبدؿم مغة ؤزغي، هظغ بلى اإلااُ وغّضهم حًُضا، قإومإ 
ً

قإغُُخه ماال

"جمام" قىيهم في حُبه، وؤمؿَ بالجثت وويػها غلى يخكُه، عؤؾه ؤن 

ا بلى الكاعع، ويػذ  ا وخملتها مثله، وهؼلىا ؾىًٍ ًً وؤها ؤمؿٌذ بها ؤً

الجثت مػه في ؾُاعجه الىهل ههل، صزل هى صون ؤن ًىبـ بٍلمت 

واخضة، وؤصاع اإلادغى لُىُلو، قػغث بغاخت زكُكت غىضما اهُلو، 
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ا، ونػض
ً

ث بلى قهتي، وصزلذ بلى الخمام، وبضؤث قإزظث هكًؿا غمُه

ل عيً قُه..
ُ
 بدىظُل ً

*  *  * 

اؾخهل "غماص" ؾُاعجه الىهل ههل واهُلو بها، قخذ هاجكه واجهل 

 بصدٍو ما:

" بًىة ًا باقا، الُجثت حاهؼة وػي الكل، ُبٌغة.. ػي ما اجكهىا، هازض غكغ 

ـ، بـ إلاا جىج ح بهى جبهى بىاًي، ؤها غامل مػاى واحب.. مخهلهل ًاعَّ

ججبلىا الخَلوة، ًا حضع بهىلَ ؤما جىجح!، بهذ مل هخبهى صيخىع!، 

 غاوػٍىَ جٌكل غلُىا ببَلف بهى.. هاهاهاها، ؾَلم ًا مػلم" 

 واعحؿمذ غلى وحهه ابدؿامت، بل قبذ ابدؿامت!

*  *  * 

وفي الُىم الخالي اؾدُهظذ، اؾدُهظذ بػضما قػغث بإلٍم ٌؿؼووي في  

ًاهذ  ؿاًعا.. وعقػذ طعاعي ججاهي، لهض  ا َو
ً
طعاعي ألاًمً، هظغث ًمُى

صماء!!،صماء ججزف مً بضاًت يىعي بلى يكي غلى قٍل زِ نؿحر، قخدذ 

يكي وغُىاي مدؿػخان غً آزغهما، وهظغث بلى الغؾمت التي حؿحرث!، لهض 

ًان ُهىاى قٍل يبحر، مً الىاضح ؤهه  حؿحرث الغؾمت بغؾمت ؤزغي!، لهض 

ا هى الصدو الظي ًهل 
ً

ب خه نهغ يما مٌخىب ؤغَله.. ولًٌ الؿٍغ

بظهغه لي، ومٌخىب قىنه "وخُض"!، بهه ؤها!!!، ومٌخىب بإغلى الغؾمت 

 وقىم الههغ "نهغ الباعون" 

ل
ُ
شخيء.. لهض  وؿِذ آالمي، ووؿِذ الُضهُا، ووؿِذ الخُاة.. ووؿِذ ً

 ونل لي اإلاؿؼي مً جلَ الغؾمت.. 
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هظغث ؤمامي بهضمت غاعمت ججخاخجي وججخاح ؤَغافي التي جغحػل بؿبب 

 الدىف..

ٌمً في نهغ الباعون! 
ُ
 بن الخهُهت ج

*  *  * 

، والؿماء مػخمت والىحىه غابؿت، زغحذ مً مجزلي ؾاثًما الُضهُا وما 
ً

لَُل

ا مما ؾُدضر لي مً هظا 
ً

الكبذ الظي ال ؤغغقه!، نض ًٌىن غليها، زاثك

هظا الكبذ هى هكسخي!، ال ونذ للدؿائالث، قغخلتي نىب نهغ الباعون 

ؾخجهضوي يثحًرا، ولًٌ ِلَم نهغ الباعون؟، ِلَم هى بػُىه؟، ال ُتهم جلَ 

ٌت، الدىف  ألاؾئلت آلان، اؾخهلُذ اإلاٌُغوبام وحلؿذ في آزغ ؤٍع

ض ؾُضة ُمؼعجت همها الى  دانغوي وال ؤٍع ًُ ً خُض هى بعحاع باقي الػكٍغ

 حىيًها لها! 

ل الىحىه التى 
ُ
و باهخمام، وفي هكـ الىنذ ؤقػغ بإن ً ىذ ؤعانب الٍُغ

ُ
ي

ت، هظغث لهم حمًُػا بإغحن زاثكت،  في اإلاٌُغوبام آلان جبدؿم لي بسدٍغ

 قؿمػذ نىث ؤخضهم:

 زاًل؟  -

ًان الهىث ًإحي مً حاهبي، هظغث ججاه الهىث وحضث قاًبا في 

ا وهظاعة هظغ، قػغه يثُل ُمىخهل  ًُ ىاث، له لخُت يبحرة وؿب الػكٍغ

هىًغا ما، وؤيبر صلُل غلى غضم اهخمامه بىكؿه هى اعجضائه إلاَلبـ ؾحر 

 الثهت به جماًما!:

 بهذ محن؟  -
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ا، قخٍلم هى بابدؿامت:
ً

 همؿتها زاثك

مل ُمهم، شدو مل الػم حػغقه.. اللي الػم حػغقه، بهَ صازل غلى  -

 وهدكىف صه بىكؿَ إلاا جغوح الههغ..  خُاة بَل جهاًت..

ا، 
ً

ًان ًىظغ بلّي بىظغة مغغبت خه اعحػبذ وؤزظث ؤهكاسخي جخهاغض، 

 قػغث ؤهه ؾُهخلجي لىال ًلمخه التي سخهخجي عغًبا:

 بؾمَ بًه؟؟  -

 قخٍلم هى وناُ:

ظ ألاوامغ.. هبهى مػاى  -
ّ

لَ هىا غكان ؤهك ُّ ؤها خاجم ًا وخُض.. ؤها ح

 هَ غاعقجي وخاؾـ اوي هجُلَ..آلزغ لخظت.. ؤها مخإيض ب

ُاعصوي، هى خاجم الظي ُعؾم غلى   ًُ ًان هى الكبذ الظي  ُنػهذ!، لهض 

كػان قًغا ًمخض لهغون، هظغث بلُه بسىف قإيمل 
ُ
ًاهخا ح يكي!، غُىاه 

 ابدؿامخه اإلاؿخكؼة:

ل خاحت هىاى. -
ُ
 الخهُهت في الههغ ًا وخُض.. هخػغف ً

وألهُؼ مً اإلاٌُغوبام ومعي لخمغ صناثو نلُلت مغث غليَّ يؿىىاث، 

ا 
ً

 صون يَلم، وصون ؤن ؤهظغ بلُه، زاثك
ً

الكبذ اللػحن خاجم، جمكِىا نلَُل

مغغىًبا مما ؾُدضر لي في الضناثو الهاصمت، ما الظي ؾإحضه ُهىاى؟، لم 

مجى، وحضجه.. نهغ  ُُ جُل ؤؾئلتي يثحًرا، غىضما هظغث بػُجي للىاخُت ال

 الباعون!

*  *  * 
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زابخت بلى الههغ، الههغ اإلاهجىع الظي ال جيخهي الههو وصزلذ ُبسُى 

ل الاججاهاث، وهاهي غظام 
ُ
وألاؾاَحر غىه، قغؤًذ صماء ُمبػثرة في ً

ض  ُملهاة غلى ألاعى.. ؤظً ؤجها غظام ِهغة، عؤًذ الٌثحر ولٌجي ال ؤٍع

همت التي ؤجِذ ألحلها، 
ُ
اؾخٌماُ الخكٌحر في طلَ ألامغ، ؤها ؤعصث ألههي اإلا

كاعم وحهه، ًان خا
ُ
جم بجاهبي، ًىظغ ؤمامه والابدؿامت اإلاؿخكؼة ال ج

غف الههغ:
ُ
غقت مً ؾ

ُ
 وقجإة جىنل هى ؤمام ؾ

 ِهىا..  -

، ؤجإمل ُحضعان طلَ الههغ الغاجؼ، 
ً

َل ونكذ يما ناُ هى، واهخظغث ٍَى

ىالحن ًخهبب بضازله يبدٍغ  ا، مً ًضزله ٌكػغ بإن ألاصٍع
ً

نهغ ُمهُب خه

بلى الؿغقت صون ؤن ؤيىن مػه، وظل بالضازل لِـ له ناع، صزل خاجم 

ٍان  لت، قػغث بإن الٌثحر مً الؿاغاث نض مغث في هظا اإلا لكترة ٍَى

:  اللػحن، ولًٌ غىض الخكٌحر.. زغج لي خاجم مً الؿغقت وهى ًهُى

 بجكًل ًا وخُض..  -

قضزلذ بسُىاث مخبػثرة، زُىاث ؾحر زابخت ؤبًضا، الدىف ًدخًىجي 

 بما ؾُدضر لي بالضازل.. ولٌجي  مثل ؤزُه، ؤؾمًذ غُجي
ً

للخظاث آهَل

 عؤًذ ؾُضة!

 لها، قخٍلمذ 
ً

ٍاوي اختراًما وبحَلال ػُي لي ظهغها، قخىنكذ م
ُ
ؾُضة ح

:
ً

 ناثَل

 زحر ًا قىضم، غغقذ بن خًغجَ غاوػاوي.. -

لو نغزت تهؼ الههغ  ، وأَل وؤصاعث ظهغها غجي، لخدؿؼ خضنخا غُجيَّ

ًان خه ٍابىؽ، لهض   ُهت، خهُهت مايضة!بإيمله، ال لِـ ب
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ًاهذ هي..  لهض 

 ؤمي!!!

*  *  * 

دُُجي  ًُ ُاعصوي مً قتى الاججاهاث، والدىف  ًُ جُبؿذ، وظل الػغم 

ؿؼو نلبي وغهلي، وؤمي التي صهـ الؼمً غلى وحهها، وحجابها الظي  َو

جسغج مىه قػحراث بًُاء، وحهها ًضُ غلى ؤًل الؼمً لها، ولٌجي ال ؤقهم 

ا، ؤعحى ؤن ؤؾمٌ غُ
ً
جي وؤقخدها قإحض هكسخي في ؾغقتي وغلى قِئ

غي!، ولٌنها بػض ؤن هظغث لي هظغاث مخخالُت، وحضتها جخٍلم:  ؾٍغ

َ ًا وخُض؟  -  بٍػ

 اخخض وحهي، والػالذ غُىاي مدؿػخحن غً آزغهما:

 ؤها مل قاهم خاحت.. قهمُجي!!  -

ؤنىلَ بًه وال بًه ًا ابجي!، لى نلخلَ مً هىا للؿىت اللي حاًت.. مل  -

 خاحت!هخكهم 

ا وجٍلمذ عؾم جبػثر يَلمي:
ً

 ال ؤنىي غلى الخضًث!، قإزظث هكًؿا غمُه

-  
َّ

لي صلىنذ بػض ما صبدَ، وال ا.. صبدَ.. واها نؿحر.. بػاي جظهٍغ ؤبٍى

 صي تهُااث؟ 

ٍان زاَئ، وجخظذ  ؾهِ الٌَلم غلى وحهها يهىبلت اهكجغث في م

 غُىاها هي ألازغي، وجٍلمذ:

 صبدجي!!  -
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ُ
لما جٍلمذ، والضواع بضؤ ٌكخض، لم ؤجٍلم ؤها قػغث بدغاعحي حػلى ً

 قاؾخُغصث وماػاُ قػىع الضهكت ٌؿُُغ غليها:

 وخُض بخٍي لي اللي قىقخه!  -

 جٍلمذ بهػىبت بالؿت:

ا  - عوخذ اإلاضعؾت ومغيىف ًضزلىوي، عحػذ البِذ لهُذ ؤبٍى

غ!   بُضبدَ واهتي هاًمت غلى الؿٍغ

:
ْ

 ُهىا قػغث بهاغهت ججخاخها!، قخٍلَمذ

 . الخلم. -

:
ْ

ذ
َ
 لم ؤقهم مؿؼي يَلمها، قإعصق

ىذ اهذ بخٍلمجي  -
ُ

الخلم ًاوخُض، ؤها نبل ما ازخكي بةؾبىع.. ي

ل ًىم.. 
ُ
ًان بِخٌغع ً وبخهىلي اهَ خلمذ خلم وخل!.. والخلم صه 

ىذ بخجُلي، واها ؤنىلَ ِجل غلى صعاغَ الكماُ ونُى ؤغىط 
ُ

بهذ ي

 ض.. قايغ؟باهلل مً الكُُان الغحُم جَلث مغاث.. قايغ ًا وخُ

ُهىا.. قػغث بًغبت في عؤسخي، ويإن ُهىاى مً يغبجي بالدلل، نػهت 

هبُذ ألحلي قهِ، الُضهُا جلخل مً خىلي، غُىاي جلخكان بكضة خُى 

ٍان، وؤمي جىظغ لي هظغة ُخؼن قضًضة، وغُىاها جظعقان صمىًغا بالغؾم  اإلا

 منها، ولٌجي جٍلمذ عؾم ألالم:
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ا الل - ا.. وابٍى ا مٌيل له طهب.. ٌػجى بًه؟، وابٍى ي ؤها مّىجه؟ ٌػجي ابٍى

ا غكان نخلَ..  ًان بغيء واهتى اللي ازخكُتى غىه!!، نخلذ ؤبٍى ا  ؤبٍى

ي َُى اإلاضة صي!!  ِ
ّ
 واهتي جسخكي غج

 جٍلمذ عؾم صمىغها:

ًان الػم ؤعبي  - ًان الػم ؤبػض غىه وغً جخُمه،  ؾهب غجي ًا ابجي.. 

 ؤزخَ في خُاة وغِكت جاهُت..

ا:عؾم الضواع وال  ُهضاع والدىف، يغعث الجملت بهِؿتًر

ا مٌيل له طهب... - ا مٌيل له طهب، ؤبٍى  ؤبٍى

ُت الؿىصاء التى  ألنؼ غلى ألاعى بػض حهٍض نض بظلخه للبهاء، ولخجُز الكٍغ

 ؤونكذ غً غهلي الخكٌحر! 

*  *  * 

نىث نيبىع اإلاُاه ؤػعججي قازخُكجي مً ؾُاهب الىىم، نُغاث اإلاُاه 

ل ًىم
ُ
 .في هكـ الىنـ.. التي حؿهِ ً

غي!، مً الظي ؤحى بي بلى م .. ؤًً ؤها؟، هظا ؾهل ؾغقتي.. غلى ؾٍغ
ً

هَل

ًالظي عؤًخه مً نبل؟، لًٌ أل.. ؤها  ًان ُخلًما  ىذ ؤخلم؟، 
ُ

ُهىا؟، هل ي

ٍاوي بػض ؤن قػغث  مذ مً م
ُ
مخإيض ؤهه لِـ ُخلًما، بل خهُهت مايضة، ن

ام، ًي بإلم زكُل في عؤسخي، وويػذ عؤسخي جدذ نيبىع مُا ه الخمَّ

هظل هكسخي مً ناطوعاحي التي مؤلججي، ونكذ ؤجإمل هكسخي في اإلاغآة.. 
ُ
ؤ

قػغث بإن ُهىاى شدًها آزغ ًخدٌم بي.. لِـ هظا وخُض الظي ؤغغقه؟، 
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ُُؼ الذجُى اإلادبىب؟، ؤقػغ 
ُ
ؤًً طهب؟، ؤًً طهب وخُض الصدو اإلا

ا وخُض؟، بإهه نض ماث، ماث وُصِقً ختى ناع حؿضه غظاًما.. ؤًً طهبذ ً

ا ؾىي بػٌ الؿًب مىَ، نخلخه 
ً
نخلذ ؤباى الظي لم ًكػل لَ قِئ

 صون ؤن ًهخل هى ؤمَ؟، صون ؤن جكهم ؤحها الؿبي!

ل ما 
ُ
ًاهذ جمغ غلى زلضي وؤها ؤنل غاحًؼا غً الغص، ً ل هظه ألاقُاء 

ُ
ً

ُاعصوي ختى اإلاىث.. حككذ  ًُ خضر ُبجي غلى زُإ، زُإ حثُم ؾُظل 

ألجهل بؿامذ الظي وؿاوي جماًما، ووؿِخه!، وحهي باإلايككت، وطهبذ 

:"الهاجل  قخدذ الهاجل واجهلذ به، نػض نىث الؿُضة التى جهُى

هىاى ؤقُاء هامت ًجب ؤن 
ُ
اإلاُلىب ُمؿلو ؤو ؾحر ُمخاح"، ال ُحهم.. ق

ؤقػلها، قػغث بإن ُهىاى ؤقُاء ُويػذ في حُبي، لم جُل ؤؾئلتي، 

ما وقخدذ ؤُو واخضة ويػذ ًضي في حُبي وحضث وعنخحن.. ؤزغحته

 ُونػذ في ًضي.. مٌخىبت بسِ عصيء حًضا وُنضمذ مً مدخىاها:

"وخُض.. غاعقت اهَ مخػهب مً اللي خهل بـ ؤنؿم باهلل ؾهب غجي، 

ًان ؤمَ ًا ابجي.. مؿخيُاى جُجي بُتي وحكىف ؤزخَ مها..  ؤها مهما 

 "هؿدىاى ًا وخُض، هؿدىاى.. الػىىان: ).....(

ذ الغؾالت مغة ؤ  زغي، وقخدذ الغؾالت الثاهُت:ٍَى

" مل غاعف خاحت غجي، غىضى قًُى حػغف محن خاجم صه، لى غاوػ 

ضام باب قهخَ!.. ؾَلم"
ُ

ٌغة الؿاغت جماهُت، ن  حػغف بجض، هؿدىاى بُ

غػم، لم ًهخلها ؤبي 
ُ
ا خُت ج ًُ اؾخيخاجي مً الغؾالت ألاولى ؤن ؤمي قػل

 اإلاؿٌحن وال شخيء!
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ض نخلي!واؾخيخاجي مً الغؾالت الثاهُ ٍغ ًُ  ت.. هي ؤن خاجم 

ولٌجى ؾإنابله، بػث لي الغؾالت ؤمـ، قمػىاه ؤهه ؾُهابلجي اللُلت في 

 الثامىت مؿاًء!!

*  *  * 
ل خاحت..  -

ُ
 ؤها غاعف غىَ ً

لذ له 
ُ

غسخي بضازل بُتي، قه
ُ

نالها خاجم بِىما هى حالـ غلى الٌ

 بابدؿامت:

ل  -
ُ
ٍان ببنها مُػغقىف.. ؤيُض ٌػغف غجي ً اللي ٌػغف ًجُب ؤمي مً م

 خاحت.. 

 ؤها مابخٍلمل غلى ؤمَ.. ؤها بخٍلم غً خُاجَ..  -

 جمام.. نُى اللي حػغقه!  -

ؤغغف بهَ نخلذ ؤبىى.. ؤنهض صبدخه!، وؤغغف بهَ صبدذ خبُبخَ  -

غتها زاهخَ.. واغغف يمان غبحر، 
ّ

ًان بؾمها خبِبت غكان قٌ اللي 

ؿٌُىت اللي اهذ مىتها غكان َلبذ مىَ ألامان.. مل هٌضب لى اإلا

لذ بوي ؤغغف غىَ خاحاث ؤيتر مً هكؿَ.. 
ُ
 ن

غم في بدغ 
َ
بحن وحهي الظي ؾ

ُ
ًي ال ؤ ظيغ 

ُ
هى غىىة، وبمهاومت ج ابخلػذ ٍع

 مً الدىف والضهكت، جٍلمذ مػه بكضة وبابدؿامت ازترنذ وحهي:

 مدهلل خاحت مً صي..  -

ت!:قابدؿم هى آلازغ   بابدؿامت اؾخكؼاٍػ

خه مؼ  - أل خهل، صه ختى الدىجغ ملُان صم!.. الدىجغ اللي اقتًر

 ناخبَ اللي اؾمه ؾامذ، واللي صبدذ بُه خبِبت وغبحر.. 
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ٍاص جهؿمه، لم ؤقهم خاجم اللػحن ولم ؤقهم يُل  قخدذ قمي في صهكت ج

ل ؤؾغاعي، لم ؤؾخُؼ يخمان ؾُظي قخٍلم هى نبل ؤن ؤجٍلم:
ُ
 ؤحى بٍ

ل  وخُض -
ُ
ؤها مل حاي ؤهضصى، وال حاي ؤؤطًَ، ؤها حاي ؤنىلَ غلى ً

خاحت بهذ مل غاعقها، بـ بهذ هخسلُجي ؤؤنػض مػاى.. مػىضٌل 

 خخت ؤنػض قيها..

 لَُ غحن؟  -

 لُا بجىحن..  -

لذ:
ُ
ٍاوي، الؿًب ًمؤل يُاوي ووحهي، بػهبُت ن مذ مً م

ُ
 ن

 بَلؼ بغه.. -

ٍاهه بهضوء جام، هضوء وبضازله بغوص  قضًض، قخذ الباب وونل ونام مً م

 بالداعج.. نبل ؤن ؤؾلو الباب، وحضجه ًخٍلم:

 لؿه مهابلخىا ما اهتهدل..  -

وؾمؼ بػُيُه، قإؾلهذ الباب ُمؿغًغا، مً هظا الكُُان ًاعبي!!، قُُان 

ي ؤؾغاعي.. هل ناُ له ؾامذ؟؟، ؾامذ  ِ
ّ
ل شخيء.. ٌػغف غج

ُ
ٌػغف غجي ً

.. الظي ازخكى مً خُاحي يهُػت زلج طابذ، لم ج
ً

َل ضم ؤؾئلتي ٍَى

اهُلهذ نىب الَلب جىب، ألقخذ الكِـ بىى.. وألنطخي مػغقتى 

 بالكخُاث..

 ألقكي حىعي الظي يثحًرا اهخظغ!

*  *  * 
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ونكذ ؤمام بِذ غمي.. غم ؾُض!، اهخظغث ؤن ًسغج لي غماص مً بِخه 

ٍل حًضا، ظَلم صامـ  ًٍ ٍَى ع البِذ مىظ ػم ُ
بضازل اإلاهابغ، ألوي لم ؤػ

ظيغ، عقػذ ًضي ًدُِ 
ُ
ؿاًعا بَل مهاومت ج ا َو

ً
ٍان، جخجُى غُىاي ًمُى اإلا

ؿغي ًي ؤعي يم الؿاغت، وحضتها ى جضم ؤبىابها غلى الثامىت  ُِ ال

ًاهذ اإلاىُهت قاعؾت مً  ا غً ؤخضهم.. 
ً
والىهل.. قإصعث ظهغي باخث

َلم، يُل ًدخمل غمي وابىه  البكغ جماًما، ال ًىحض ؤخض ُهىا غلى ؤلَا

غبذ غلى يخكي، هظغث زلكي.. الؿًٌ ُهىا  ًُ وخضهما؟.. قىحضث ؤخضهما 

قىحضجه غماص، ابدؿمذ له ونضمذ ًضي ًي ؤؾلم غلُه، هظغ بلى هظغة 

لذ له:
ُ

ا، قه
ً

 ُمؿخكؼة خه

ل..  - ٍِ
ّ
 ُبؿغغت ًا غماص بػض بطهَ، غاوػ ؤقىف غمي واج

ؤومإ عؤؾه، قإزظوي مً ًضّي بلى البِذ، ؾغها يثحًرا بلى ؤن قػغث بىزؼ في 

، قهاُ لي:
ً

ذ نلَُل لذ له ؤن وؿتًر
ُ
 نضمي، ن

ّغب. -
َ
ـ، نىم ِقؼ البِذ ن سُذ يضه لُه ًاعَّ

َ
 ه

 بلى ؤن اُنُضمذ غُىاي 
ً

هظغث له هظغة حػلخه ًغحؼ بسُىاجه نلَُل

خب غليها 
ُ

بلىخت لىجها ؤبٌُ، لِؿذ لىخت بالًبِ ولٌنها ُعزامت، ي

ذ ُه  لذ لػماص ؤن ٌؿتًر
ُ
ًامل"، ابدؿمذ ون  ألنغؤ "مهابغ غاثَلث 

ً
ىا نلَُل

لػاثلتي الكاجدت.. انتربذ يثحًرا مً نبر غمي "ًاؾحن" الظي ماث ُمىظ 

اعجه.. قةوى ؤزصخى اإلاهابغ يثحًرا،  ًبا جلَ هي ؤُو مغة ؤؤحي لٍؼ غامحن، جهٍغ

ونكذ وعقػذ يكي ألاًمً وألاٌؿغ ًي ؤصغى له بالكاجدت.. ولًٌ نبل ؤن 

يمل.. عؤًذ شدو ما ًغجضي حلباًبا ؤبٌُ،
ُ
ي وبُضًه مؿبدت،  ؤ ِ

ّ
ًهترب مج

، الغئٍت لم 
ً

هظغث له هظغاث غضة.. ختى جخظذ غُىاي ُعغًبا وطهىال



 

 

 
- 79 - 

ي بكضة.. زُىاجه  ِ
ّ
ًان ًهترب مج ا، ولٌىه 

ً
ًان بػًُضا خه جخطح بػض، قهض 

ًاهذ يبحرة حًضا، جلَ اللخُت.. وطلَ الىحه!، لهض ؤصعيذ مً هى.. ال لم 

ًان غمي.. غمي ًاؾحن!   ًًٌ ؤبى، 

 دؿامت ونل غىض نبره، ولم ًهترب بػضها.. قخٍلم هى بىكـ ؤلابدؿامت:بةب

َ ًا وخُض؟، غامل بًه ًا ابجي؟ -  بٍػ

ـ؟ -  الخمض هلل ًا غمي.. بهذ يَى

ٍاوي.. ؤها حاي ؤنُى لَ ًلمخحن، بهذ حػبان  - مل مكٍلت، ؤها مغجاح م

ًا ابجي، مل حػبان بالؼقذ ؤها ما ؤنهضف يضه، ؤها ؤنهض بهَ 

ا، ًُ قُه خاحاث بدكىقها مدهلدل.. قُه شدهُاث في  حػبان هكؿ

ل ًىم.. قُه خاحاث 
ُ
خُاجَ مل مىحىصة.. بهذ بدخػامل مػاهم ً

بدخسُل بجها بخدهل.. بـ هي ما بخدهلل.. وخُض ؤها حاي ؤخظعى.. 

عوح لضيخىع ٌؿاغضى.. ؤو ختى شدو ًىجضى مً اللي بهذ قُه، 

ه.. مؼ الؿَلمت صلىنذ هخهىم مً الخلم اللي اهذ قُه.. خاُو جهضن

 ًا ابجي.. 

وللخظت، ازخكى غمى بىكـ الابدؿامت التي لم جكاعم قكخُه، وازخكى 

ٍاٍن ال ؤغغقه،  الػالم مً خىلي، ألؾلو غُجيَّ وؤقخدهما، ؤحض هكسخي في م

غب غلى الاجهُاع، ولًٌ عؾم 
ُ
غقت ؤُو مغة ؤعاه في خُاحي، ؾهل ن

ُ
ؾهل ؾ

ٍاوي، وحضجج مذ مً م
ُ
ل جلَ ألاؾئلت، ن

ُ
ي ؤعجضي مىامت لىجها ؤػعم، ً

غنذ باب الؿغقت التي ؤها بها غضة َغناث، ختى ؤحى نىث  جنهضث َو

ًان غمي، غم ؾُض ًجلـ  شدو عجىػ مً الداعج.. قكخدذ الباب.. 

كاعم غهلي صوًما،  ًُ غابت الخلكاػ، وال ٌػُُجي ؤي اهخمام، وحهه الظي لم 
ُ
ن
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ـَ وحهه ولى عؾم يبره في الؿً وػٍاصة ججاغُض وحهه وعجؼه، بال  ؤوي لم ؤو

ًان غماص حالًؿا نبالخه، قهام جدُت لي غىضما عآوي، ويإن غمي  للخظت!، 

 لم ًَغوي بلى آلان؟:

 بعجدذ في الىىمت؟  -

 غَلماث الجهل وغضم الكهم: يحهاعحؿمذ غلى و 

ىا ماقُحن ؾىا بمباعح ًا غماص؟؟، وبػضها  -
ُ

هىمت بًه، بخىا مل ي

الكاجدت غلى ؤهلي؟، خهل وال ونكخَ ونلخلَ اؾخجى غكان ههغؤ 

 أل؟

ًاؾُى خهل هّضي هكؿَ بـ.. بػضها ؤزضجَ وعوخىا غلى البِذ  -

هىا، وقًلىا ناغضًً واجٍلمذ مؼ الخاج يخحر قصز.. بخم، 

 الماازظة ًاخاج.. وبػضها صزلذ همذ! 

ا مما خضر بػضما عؤًذ غمي ًاؾحن؟، 
ً
هظغث بلُه بكؼع، ؤها ال ؤجظيغ قِئ

 هل قهضث الــ...:

 ًه ًا خاجم مالَ النهاعصة؟ب -

لذ ًا غمي؟، خاجم؟، مً هى خاجم؟، ؤها وخُض ًا غمي؟ هل لخلَ 
ُ
ماطا ن

الضعحت حؿحر قٌلي؟، هل لخلَ الضعحت هى لم ًخظيغوي!!، ًاله مً 

غ غهله جماًما، قػغث باإلقكام غلُه.. ولًٌ  مؿٌحن، الـؼهاًمغ صمَّ

ب غلى يَلمه، بل جٍلم ِ
ّ

ػه ٌُ ب، ؤن غماص لم   هى آلازغ: الؿٍغ

 ؤًىة ًا ابجي مالَ؟، ؤوماُ لى مٌىدل زاَب بهى ولَُ ُمؼة جضلػَ!  -

 ُنػو نلبي، وؾغث عغكت بضازلي، قإجٍلمذ:
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زاَب؟، غماص بُل بقخؿالت وخُاة ؤبىى.. هى قُه بًه؟، ؤها بؾمي  -

 وخُض ًا غماص! 

 ابدؿم غماص ببدؿامت ؾازغة قخٍلم:

 بًه ًا ابجي مالَ؟، ؤغملَ يىباًت ًيؿىن! -

 جٍلمذ بػهبُت ختى غلى نىحي:

ـــض.. بهذ قاهم.. بؾمي وخُُِض!! - ُـ  ؤها مابهؼعف!!!!!!!!، ؤها وخ

ًان ا ا.. ما 
ً
ي زىق ِ

ّ
بت، ختى بهه ابخػض غج نتربذ مىه بسُىاث مؿغغت ومٍغ

غليَّ بال ؤن آزظ هاجكي مً ؾغقت غمي.. الصدو الظي ًمخلَ المباالة 

ل هظا، يبحرة حًضا جهل بلى خض الاؾخكؼاػ، ًا 
ُ
هللا.. ما الظي خضر لٍ

غقت غمي بؿغغت واجهلذ بهاجل غماص، ؾمػذ نىجه بالداعج 
ُ
صزلذ ؾ

ل غلى هاجكه "خاجم"!!!!،  سجَّ
ُ
ًان اؾم هاجكي اإلا قسغحذ وؤزظجه.. لهض 

ا 
ً
مجى، قغيًذ الهث ُُ جىكؿذ بهػىبت بالؿت، وقػغث بىزظ في غُجيَّ ال

ام، وون ام، قخدذ باب الخمَّ كذ ؤمام اإلاغآة بالًبِ، هدى مغآة الخمَّ

برث مثل خاجم بالًبِ.. بل نغث 
َ

ألجإمل نؿماث وحهي.. ولخُتي التي ي

 ؤها خاجم!.. نغث ؤها الكُُان طاجه!!

*  *  * 
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مغث ألاًام وؤها الػلذ في بِذ غمي، الػالذ ألاؾئلت جإًل غهلي بنهم.. 

ؤظاقغي بكمي قجلؿذ بجاهب "غماص" ؤَمؼ في ؤن ؤؾإله، ظللذ ؤنُؼ 

ض مً ألاؾئلت،  ًان ًهغر للمٍؼ وهظا صاللت غلى الخىجغ الكضًض، قػهلي 

 ولٌجي لم ؤؾإله.. َلبذ مىه َلب!:

 غماص ًىكؼ جىصًجي بُتي بػغبِخَ؟؟ -

ل شخيء:
ُ
 هظغ بلّي بػضما قهم ً

ت..  - ؿت بهذ جامغ.. بـ زلَُ ناغض مػاها قٍى  ؤيُض َبًػا ًامغَّ

 ه ًا غم.. ًَل بـ بهجؼ.. ؤنػض مػايم ؤيتر مً زمـ جُام بً -

 زَلم ًا غم ًَل..  -

ًان الدىف  ٍاهىا، وؾغها نىب باب الدغوج مً اإلاهابغ،  مىا مً م
ُ
ون

ل 
ُ
والكؼع ًيخاباهجي، بلى ؤن قػغث بػضم قهم ؤي شخيء، ما الظي خضر لٍ

هظا ًا هللا؟، ؤها ال ؤقهم ؤي شخيء.. زغحىا مً اإلاهابغ وحلؿذ بجاهب 

ل، واهُلو بلى البِذ، صناثو َمغث يضهغ وؤها ِغماص في ؾُاعجه الىهل هه

في اإلاغآة، وحهه الظي  –وحه خاجم  –ؤجإمل وحىه اإلااعة.. وؤجإمل وحهي 

ناع وحهي، بؿبب هظا الىحه ؾإمىث ألقهم!، ونلذ بلى البِذ، 



 

 

 
- 83 - 

قكٌغث غماص الظي ظل ًىاصًجي بداجم، نػضث غلى الَضعج بسُىاث 

ل شخيء في الػماع 
ُ
ة، ؤجمجى ؤن ال ًٌىن زمت شخيء نض زهُلت بُُئت، ؤجكهض ً

حؿحر هى آلازغ، نػضث وونكذ ؤمام قهتي، ويػذ ًضي في حُبي 

وؤزظث اإلاكخاح، ويػخه في الباب وقخدخه، ؤزحًرا نض ُغضث بلى البِذ!، 

صزلذ وؤؾلهذ الباب، وللخظت قػغث بصدو ما ُهىا!، قػغث بإهكاؽ 

.. ؤهى ؾاعم!، ؤخض في بُتي!، لم ًًٌ معي ؤي وؾُلت للضقاع غً هكسخي

بضؤث في الخكٌحر باإلاىث!، هل ؾإمىث آلان؟، هل ؾُهخلجي طاى الؿاعم.. 

ل شخيء.. وحضث شدًها ُملهى 
ُ
ًان ؤعجب وؤؾغب مً ً ولٌجي ما عؤًخه 

ًان غلى ألاعى  ؤعًيا، ال ًىحض ؤخض نض يغبه وال ًىحض ؤي صماء خىله، 

 ُمغغًبا مثل ما ؤعاه صاثًما في ألاقَلم، مً 
ً

ؤهذ ًا ؤخمو!!، ًضاه ٌػُي قٌَل

ؤمامه ووحهه نض اقترف غلى ألاعى، غضلخه ًي ؤعي مً هى، قىع ؤن 

ٍي نض انترب مً الىنُى بلى نضعي، نضمت  ا، ق
ً

غضلخه، ابخػضث قاهه

لهُجي ؤعًيا.. جىكؿذ بهػىبت بالؿت، وبضؤث ؤهضت مً عوعي.. 
ُ
ًاصث ؤن ج

ًان الصدو هى ؤها!.. هى وخُض  انتربذ مىه وحثِذ غلى ُعيبتي، لهض 

إبى ؤن  لخه بهضمي ٍو طاجه!!، بضؤث ؤيغبه ًي ٌؿدُهظ ولًٌ بَل حضوي، ًع

ا مً زلكي، 
ً
ٌؿدُهظ، نض ًٌىن ماث!!، لًٌ في جلَ اللخظت ؾمػذ نىج

ًاهذ ؤهثى!، غغقتها مىظ ؤن عؤًتها  ا.. الخككذ ببِء، 
ً

نىث لم ؤمحزه خه

ًاهذ سخغ حاعحي وغُنها نض ؤؾغوعنذ بالضمىع غقؼ للىهلت ألاولى، 
ُ
، ج

لذ لها: 
ُ
ٍاوي ببٍِء ون مذ مً م

ُ
 ججاهي ُمؿضًؾا ما.. قه

 بهضي.. بهضي ًا سخغ. -

ا ؤػعجها، 
ً
جىكؿذ الهػضاء، قاخخضث مَلمدها وقػغث بإوي قػلذ قِئ

 لُتها جكهمجي!:
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 بهذ محن؟ بًه اللي حابَ هىا..  -

سخغ.. ؤنؿملَ باهلل ؤها وخُض.. مل غاعف بًه اللي خهل زَلوي  -

ًي ؾاغضًجى  بالكٍل صه.. ومل غاعف محن اللي مغمي حىبي صه!، ؤعحى

 بوي ؤونل للخهُهت.. 

ٍاء عؾًما منها، قكػغث ؤن الصدو ا الظي -ػصاصث الضمىع في غُىيها في الُب

ا ما: -مً اإلاكترى ؤن ًٌىن ؤها
ً
 قػل قِئ

 بًه اللي خهل؟ممًٌ جكهمُجي  -

ؿغي، والػاُ اإلاؿضؽ في ًضحها ولم ججزله، ؤزظث  ُِ مسخذ غُىيها بُضها ال

لت.. وؤهؼلذ اإلاؿضؽ،  جدىكـ ؤيثر وؤيثر، بلى ؤن ؤؾلهذ غُىيها إلاضة ٍَى

ٍاوي وطهبذ بليها بدغم: مذ مً م
ُ
 ن

مخهلهِل، ؤها مػاًي ومل هؿِبَ بال ؤما ؤغغف بًه اللي خهل،  -

 احت.. وؤهىا.. هى مل هُػملَ خ

غسخي، طهبذ بلى اإلاُبش مؿغًغا، مؤلث 
ُ

ؤومإث بغؤؾها، وحلؿذ غلى الٌ

ىٌؿغ، ومؼ  سها لُهؼ الٌىب ٍو يىب مً اإلااء بليها، قؿمػذ نٍغ

اإلاكاحإة التي ؤها بها، ؤؾمؼ نىث َلهت عنام جسغج مً مؿضؽ 

ا هدى الداعج، ألعي وخُض ًمؿَ 
ً
ؤخضهم لخهم آلاطان!، عيًذ الهث

اهذ سخغ ُملهاة غلى ألاعى ؾاعنت في صمائها.. بمؿضؽ، وُحثت مً ً

خٍلم:  لُبدؿم طلَ الكُُان ابدؿامت قُُاهُت ٍو

 ِيَضه.. ِوػغف هخٍلم بهضوء..  -

*  *  * 
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 ٌ غُيَُ.ؾمَّ  -

ا مىه ختى آلان؟
ً
 حعجبذ مً ُحملخه!، ِلَم ؤقػلها وؤها لم ؤقهم قِئ

 ؤها مل قاهم خاحت، بهذ مُحن؟ -

ل خاحت.. -
ُ
 ؾمٌ غُيَُ وهخكهم ً

هظغث له هظغاث ؾامًت، وؤزظث ؤهكاسخي جخابؼ، قإؾمًذ غُىخي بَل 

 بعاصة، ؾمػذ نىجه ُمغصًصا:

بوعى جكخدها، ؾُبها مهكىلت.. بؾمؼ اللي ههىلَ غلُه، قـي ًل  -

كتها في 
ُ

لخظت هدكىقجي قيها، هدلي خُاجَ ؤؾىء مً ؤؾىؤ خاحت ق

 خُاجَ، نغعث بهَ جبهي شدو ُمؿالم، بـ نخلذ!،

شدو ناجل.. بـ خبِذ!، خُاجَ مل هخهضع جىػجها نغعث بهَ جبهى 

ألهَ بهذ قاقل.. يػُل، مابخدبل خض، ؤؾغاعى ؤيبر مً ؤؾغاع ؤي 

خض في الُضهُا، زاًل جهىلها ألي خض.. نلهان بهَ مل غاعف جكخذ 

 غُيَُ، بخداُو ومل ناصع، بَمً.. جهضع جكخدها صلىنذ!

وحضججي عحػذ بلى قخدذ غُجيَّ ببٍِء قضًض بػض ؤن َؾمغججي ًلماجه، 

ا 
ً

ًان، ُمخمله حؿضي، ؤزحًرا ُغضث!، ونض عؤًخه حالًؿا ؤمامي يما 

 ومؿخكًؼا.. وايًػا نضمُه غلى الُاولت التي ؤمامه: 

قهمجي!.. ؤها غاوػ ؤقهم!، نخلذ البيذ الؿلباهت صي لُه؟، وبًه اللي  -

 خهل ههلجي مً حؿمي لجؿمَ؟

 ابدؿم!، قكػغث بسىف ًجخاخجي عؾم ابدؿامخه:
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ؿضؽ صه غلُه بهماجَ، صه  -
ُ
ؤها ما نخلدل خض، بهذ اللي نخلتها!.. اإلا

ًان مىحىص مً الهبذ هى بهذ، ؾىاء بهى ؤها  ؾحر بن الصدو اللي 

ت مل هُكغم مػاها  ىذ حىا حؿمَ وبهذ حىا حؿمي، الكَغ
ُ

ي

 الٌَلم صه، ولى قًلذ مً هىا لُبٌغه جدلكلهم.. وال هُهضنىا.. 

 بهذ غاوػ مجي بًه؟  -

ل ًلمت نلخلَ  -
ُ
نبل يضه وههىلَ جاوي.. ؤها مل غاوػ مىَ خاحت، ً

 ههىلهالَ جىكظها، صي ؤوامغ! 

 ؤوامغ مً محن؟  -

 مل الػم بهَ حػغف..  -

ل ؤؾغاعي مىحن؟  -
ُ
 غغقذ ً

ٍاهه طاهًبا بلى  الػلذ ابدؿامخه الػاهغة مخىاحضة غلى قمه، جهٌ مً م

 باب الدغوج، قنهًذ زلكه، قىظغ بليَّ بػضما قخذ الباب:

 ىَ ًا وخُض.. غغقتها مىَ! م -

ا غامًغا في "زغج 
ً
خاجم" اللػحن مً الباب، وقػغث بإن ُهىاى قُُاه

البِذ، قُُان ًإبى الدغوج مً بُتي وحؿضي، جغيذ ؤؾئلتي يما هي، 

 بليها!، قلُػلم هللا ما الظي قػله 
ً

َل وهظغث بلى ُحثت سخغ!، هظغث ٍَى

 
ُ

َِ ي َِ ًا سخغ، ؤغلم ؤه ، ولٌجي ؾإهخهم ل َِ ىِذ بضازل قهخَ ال ب

ىِذ ُمؿاإلات لضعحت يبحرة، ولًٌ هظا نضعى!، 
ُ

َِ ي جسغححن منها، ؤغلم ؤه

غقتي التي َاإلاا 
ُ
ٍاوي، صزلذ بلى ؾ ؤزظث ؤهكاسخي ببِء، ونمذ مً م

اهخظغث ؤن ؤصزلها، قػغث بغاثدت شدو ما ُهىا!، عاثدت ُممحزة ؤغغقها 
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هاصي غلُه، خخًما 
ُ
ؾِؿمػجي، ؤغغف حًُضا.. لهض غغقذ عاثدت مً!، ؾإ

 َغنه في الضزُى بلى قهتي.. 

 ؾااااااامذ..  -

غناث، هاصًذ بهىث ؤغلى، لم ًًٌ 
ُ
!، زغحذ بلى حمُؼ الُ ِجب غليَّ ًُ لم 

له ؤزًغا!، زغحذ بلى الهالت، بضؤث في الىضاء، وغىضما هظغث بلى حثت 

ٍاجها لم جخدغى، لِـ هظا ما لكذ هظغي.. الظي  سخغ، وحضتها في م

 لى ألاعى ؤها آلازغ.. هى ؤوي وحضث ُحثت ؾامذ بجاهبها! حػلجي ُملهى غ

*  *  * 

ما بن هظغث بلى ُحثت ؾامذ، ختى اهخابخجي خالت ؾثُان، ؾثُان قضًض 

ٌت وؤزبرث هكسخي ؤهه ال ونذ  حػلجي ؤقػغ بالضواع،جمؿٌذ باألٍع

للدؿائالث، ما الظي حػلجي مخإيًضا ؤن ؾامذ نض ماث؟، وما الظي حػلجي 

ؤيثر ؤن جلَ هي ُحثخه!، ها هي ألازغي لػبت مً ؤلػاب خاجم مخإيًضا 

اإلاخؿُغؽ، طهبذ بلُه وبضؤث ؤيغبه بغقو غلى وحهه ًي ٌؿخكُو، لًٌ 

 آزغ، 
ًّ

ال قاثضة، يغبخه مغة ؤزغي، ال حضوي، لم ًترى ؾامذ لي خَل

اغظعوي ًا نضًو، طهبذ ومؤلث صلى ماء غلى آزغه مً اإلاُاه الباعصة، 

ذ بػضما ؤؾغنجي الضلى في ماثه، وؾٌبذ اإلاُاه غلى واهُلهذ بلى ؾام

وحهه، قاؾخكام!، ولٌىه بػض ؤن اؾخكام ناُ ؤبكؼ الُؿباب الظي 

ؾمػخه ؤطوي في خُاحي، قهضؤجه وعؾم ًل ما ؤها به، ضخٌذ ختى 

 اؾغوعنذ غُىاي بالضمىع:

 بخطخَ.. بخطخَ ًا ابً الـ...، هانهت هي!  -
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ؤمغ ما ًدضر ُهىا ونض خضر  جىنكذ غً الطخَ غىضما قػغث ؤن زمت

 له!:

 َُب بًه اللي خهل وبًه اللي حابَ هىا؟ -

 ًا ابجي ؤها مػغقل بًه اللي حاب ؤمي هىا!  -

 بػاي ٌػجي؟ -

 ؤها بًه اللي  -
ً

ٌػجي اها صخُذ لهُذ هكسخي غىضى.. مػغقل ؤنَل

 زَلوي ؤجي هىا.. 

ذ!!  -  هٌُىن محن ٌػجي؟، غكٍغ

 وهللا مل بػُض ًا وخُض..  -

 ؾامذ ؤها الػم ؤمصخي مً البِذ صه..  -

ا، بِذ ؤزىى مكخىح في ؤي ونذ. -  وماله ًازٍى

 النهاعصه هغوح مػاى..  -

 زَلم ًا غم ًَل بِىا، بـ ماجُىلل ها!  -

 باألسخى الكضًض.. ولٌجي ما ؤزاع صهصخي 
ً

َل قطخَ هى، ضخَ وجغيجي مدمَّ

 وحعجبي، هى ؤهه لم ًَلخظ ُحثت "سخغ" اإلالهاة حاهبه! 

*  *  * 

هغف بجاهبه، لم ًًٌ لضًه بزىة ؤو ؤب وؤم، 
ُ
غ ؾامذ اإلا عنضث غلى ؾٍغ

ٌػِل وخًُضا في قهت مىػؼلت غً الػالم بإيمله، ما ؤحمل ؤن حػِل في 

غالم ٌػِل قَُ!، ويػذ ًضي جدذ عؤسخي وهمذ غلى حاهبي ألاًمً، 

قغؤًذ نىعة له وهى نؿحر.. نىعة له هى وخضه، ولًٌ مً الىاضح حًضا 
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هها ؤخضهم مً نبل، ألن ُهىاى ًًؼ ُويػذ غلى يخل ؤن الهىعة ن

ًبا غلّي ويإوي عؤًخه  ؾامذ!، ال حهم.. وحه ؾامذ الهؿحر طلَ لم ًًٌ ؾٍغ

ًاص ؤحؼم ؤوي عؤًخه مً نبل.. الهىعة جخطح عوًٍضا  مً نبل، وػم وػم!، ؤ

ٍاوي ُمؿغًغا.. وبضؤث بالخظيغ.. بضؤث ألاخضار جضزل  عوًٍضا، جهًذ مً م

 بلى طهجي! 

ًان ؾامذ حاعي!، حاعي مً ؾىىاث غضة، جدضًًضا غىضما ازخكذ  لهض 

ٍان ال ؤجظيغه.. ولٌجي  ُحثت والضي!، ونتها زغحذ مً بُتي مخىحًها نىب م

ًان هى ؾامذ، ؤجظيغ خضًثه معي  ًبا، نض  قجإة عؤًذ قاًبا في غمغي جهٍغ

 ًلمت ًلمت:

َ ًا وخُض؟ -  بٍػ

 ونتها قػغث بالخعجب إلاػغقخه اؾمي!:

 هلل، بهذ محن؟الخمض  -

ـ.. مخإيض بهَ مل قايغوي  - ؤها ؾامذ حاعى مً ػمان وغاعقَ يَى

.. باًً غلَُ مخًاًو؟  بـ اها نلذ ؤما ؤهُؼ

 مخًاًو ؤوي ًا ؾامذ وهللا..  -

لماجه التي ُخكغث بضازلي: ا لكترة، ًو
ً
 ؤجظيغ ابدؿامخه التي حػلخجي مُمئى

 .بطا يانذ بٌم الهضوع بطهبىا بلى الهبىع ًا غم وخُض. -

 مل قاهمَ؟ -

 هخكهمجي.. ؾَلم.. -
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وهُؼ بلى ؤؾكل بػضما ناُ ًلماجه، ًلماجه الظي لم ؤقهم مػىاها ونتها، 

ولٌجي قهمخه بػض ؤن غملذ بىهُدخه؛ طهبذ بلى الهبىع!، مهابغ 

 الهضنت التي ٌػِل بها غمي ؾُض، وبىه غماص.. 

ؤمؿٌذ الهىعة الدانت بؿامذ، وخاولذ عئٍتها حًُضا، مً هظا الغحل 

الظي ًمؿَ يخكه؟، مً الىاضح ؤهه ؤبُه!، ولًٌ ؤًً ازخكى هى آلازغ، 

ا غً ؾامذ 
ً
ؤها لم ؤَع لؿامذ قغًصا مً غاثلخه ختى آلان، ؤها ال ؤغغف قِئ

ؤبًضا، قػغث بالظمإ، قظهبذ ًي ؤعوي غُصخي طاى، ونكذ بضازل 

غب، 
ُ

اإلاُبش وقخدذ الثَلحت، ؤزغحذ ػحاحت مُاه ُمثلجت وبضؤث بالك

غ، مضصث غلُه ختى امخؤلث م ػضحي وهضؤث، قظهبذ مغة ؤزغي بلى الؿٍغ

 ؤعزُذ غُجي وزبدذ، لخىُلو في ملٌىث ألاخَلم!

ب زبًرا، قكػغث ونتها ؤوي ال ؤخلم، الخلم هظا شخيء عجُب، ونخه  ِ
ّ

لم ؤيظ

ال ًخػضي الؿبؼ زىاوي، عؾم هظا حػِل به يثحًرا وحكػغ بل جهؿم ؤهَ 

ىذ به إلاضة جسُذ الؿاغت، غىضم
ُ

ا عؤًذ ما ؤها به آلان، وال ؤغغف يُل ي

ىذ ؤحلـ بمككى، 
ُ

صزلذ بلى ُهىا، وحضث هكسخي في ُمىخهل الُخلم، ي

غ، والُبِبت جهل ؤمامي، ًالىحهها اإلاَلثٍي، لهض عؤًذ جلَ  ُممًضا غلى ؾٍغ

ًاهذ هي الُبِبت التي غالجخجي ًىم ؤن يغبجي عوح  الُبِبت مً نبل، لهض 

هت عجُبت:والضي!، ؤجظيغ وحهها حًُضا ًاهذ جخٍلم بٍُغ  !، ولٌنها 

ـ النهاعصة ًا خبُبي؟ -  بهذ يَى

 لم ؤحعجب، ألوي ؤغغف ؤوي بُدلم وؾُظهب يما حاء:

ـ..  -  ؤًىة.. ؤها يَى

 ِقض خُلَ غكان مُػاص زُىبدىا نغب.. غاوػاى جبهى ناؽ ؾلُم..  -
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 مخهلهِل.. بن قاء هللا زحر.. -

ر وعؤًذ هكسخي ر اإلاكهض!، حؿحَّ ٍان آزغ، ؤظً ؤهه بُتي!،  وفي لخظت حؿحَّ في م

ىذ ؤنل وبُضي مُغنت، ؤبي اإلاهخُى مخىاحض ؤمامي وؾاعم في صماثه، 
ُ

ي

ىذ ؤخكغ في ؾغقخه ًي ؤصقىه!، ُهىا غغقذ ؤًً ازخكذ ُحثت ؤبي!، مً 
ُ

ي

ل هظا.. بضؤث في الخكٌحر 
ُ
الىاضح ؤوي قهضث طايغحي، ألجها حػلخجي ؤوسخى ً

ىذ ؤبدؿم وؤه
ُ

ا ؤخكغ.. ؤبدؿم ابدؿامت قُُاهُت لم بضازل الُخلم، لهض ي

 !ِ
َ
 ؤَع مثلها ن

ؼغذ 
ُ
بلى ؤن عؤًذ هكسخي في ويٍؼ آزغ!، وهى مكهض لم ؤنضنه ؤبًضا.. لهض ق

ٍي لها ما ًدضر لي  غىضما عؤًخه.. وهى ؤوي ؤحلـ ؤمام َبِبت هكؿُت وؤخ

ا قهظا ُمجغص ُخلم، مً اإلامًٌ ؤن ًٌىن 
ً
ِ!، بط

َ
آلان؟، لم ًدضر هظا ن

ل هظا، ؤن هظا لم صخًُدا.. 
ُ
ب في ً ومً اإلامًٌ ؤن ًهحر تهُااث، الؿٍغ

لها معي!!
ُ
ًان خهُهت.. خهُهت وخضزذ ً  ًًٌ ُخلًما.. بل 

 ولًٌ ألاؾغب، ؤوي ال ؤجظيغ منها ؤي شخيء!!

ألؾدُهظ!، وال ؤغغف ما الظي ؤًهظجى آلان!، ؾُػذ الكمـ، لم ؤقػغ 

ىذ بضازل خهُهت ُمكؿغة غل
ُ

ى هُئخخي ابخلػذ لىهلت ؤوي نض همذ، بل ي

هي غىىة.. وجهاغضث ؤهكاسخي غىضما جظيغث جلَ الكهت التي ؤها بها  ٍع

 ًٍ ًاهذ قهت والضي الهضًمت!، قهت ؤها غكذ بها مىظ ػم آلان.. لهض 

هغف، الثَلحت 
ُ
غ اإلا ٌت.. الؿٍغ ل شخيء في طلَ البِذ نضًم، ألاٍع

ُ
نضًٍم.. ً

غبذ غلى الهَلى، الخلكاػ الظي ؤقػغ ؤهه ُهى
ُ
ً غاًما التي ن ا مىظ غكٍغ

.. لم ؤحض بحابت!،  ٍُ مًىا، ما مػجى هظا؟، هاصًذ غلى ؾامذ بهىث غا

ًان يكي،  هاصًذ مغة ؤزغي واؾخىنكجى شخيء مغث غُىاي مً ؤمامه، لهض 
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ونض ُمدُذ الغؾمت الهضًمت، وجبضلذ بغؾمت ؤزغي.. عؾمت حػلخجي 

ىذ ؤها، 
ُ

ا ؤعحػض بكضة، ألوي قهمذ مؿؼاها بؿغغت قضًضة، لهض ي
ً

وانك

ا غلى عنبتها!!، عؤًذ حمُؼ ألاؾماء اإلاىحىصة 
ً
زلل ؤمي، وايًػا ؾٌُى

ًاهىا زَلزت، ؤها وؤمي و... ؾامذ!، ؾامذ ًهل مبخػًضا،  قىم ألاشدام، 

ٍاوي ُمؿغًغا، وطهبذ ًي  ولًٌ ًضًه جإزظ ويؼ الخهكُو!، جهًذ مً م

ًان الجخُم ًيخظغوي ُهىا ؤي ثر مً ؤعجضي مَلبسخي وؤطهب بلى بُتي، لهض 

 بُتي..!

*  *  * 

سُل غليها،  
ُ
ٍاًت لم ج ٍاجها، قكػغث بإن الخ جهًذ الضيخىعة ؾماح مً م

ًان صخًُدا!، اهتزث قكخاها وجٍلمذ  ل ما خٌُخه لها 
ُ
ولٌجي ؤنؿم بإن ً

 ؤزحًرا!:

ٍاًت زلهذ غلى يضه؟  -  الخ

 ال ًا ُصيخىع.. ِلَؿه.. -

 بهذ مهضم اللي اهذ بدكىقه ًا وخُض؟  -

 يخىع مل قاهمَ؟!بػاي ٌػجى ًا صُ  -

بضؤث الُبِبت في الابدؿام، خُىما ابدؿمذ بضؤث اإلاػلىماث جدؿغب بلى 

 غهلي عوًٍضا عوًٍضا!:

 جههضي جهىلي اوي مجىىن!!  -

*  *  * 
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لما 
ُ
قػغث بسىف غىضما صزلذ بلى بُتي، بُتي اللػحن!، بُتي الظي ً

ا لم ؤوص جظيغها 
ً
ولً.. مكِذ زُىة قُه جغاحػذ غنها ُمخظيًغا ؤخضاز

بضؤث في الخكٌحر غً ؤقُاء يثحرة، ما الظي خضر في بِذ ؾامذ؟، وما 

!، وما الظي حػلجي ؤخلم بإخضار لم 
ً

الظي حػله ًمصخي مً البِذ لَُل

جدضر لي وخضزذ لصدو ؾحري!، لم ًظل طلَ اإلاىيىع صازل عؤسخي 

يثحًرا، ألوي قٌغث في مىيىع ًسغ؛ مىيىع ؤمي!، ؤمي التى وؿُتها جماًما 

ً غاًما اإلاايُحن، ووؿِ ذ ؤمغها، وؿِذ ؤجها زضغخجي َىاُ الػكٍغ

وؿِذ اهخهامي منها!، في هكـ اللخظت التي جظيغث قيها طلَ اإلاىيىع، 

ٍُ "محن؟"، لم ًجبجي  ؾمػذ نىث َغم غلى الباب، هاصًذ بهىث غا

ا لم جهلجي بحابت، عؤًذ مً  ًً ؤخض.. انتربذ مً الباب ؤيثر وؾإلذ، ؤً

ت، وح ضجه خاجم!!، ًىظغ بلّي بابدؿامت ويإهه ٌػلم ؤوي ؾإعاه الػحن السخٍغ

ا وقخدذ له الباب، صزل صون 
ً

ت، ؤزظث هكًؿا غمُه مً الػحن السخٍغ

لها، 
ُ
ٌت، قإؾلهذ الباب وؤيإث ألاهىاع ً اؾدئظان وحلـ غلى ألاٍع

 وطهبذ بلُه، حلؿذ نبالخه وجٍلمذ:

 بًه اللي حابَ هىا ًا خاجم؟  -

 ض بىحهه غلى ًضه، وجٍلم:ويؼ نضًما غلى نضٍم واؾدى

 مل غاعف، لهُذ هكسخي قاضخي نلذ ؤحُلَ..  -

ىذ مً بهُت ؤهلَ؟  -
ُ

 هى اها ي

هم؟ -
ُ
 غاصي ًا وخُض مكيهاف خاحت ٌػجي.. هخٍلم في اإلا

ذ!  -  ًاٍع

 قايغ قهت سخغ هللا ًغخمها!  -
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 ابدؿمذ بكماجه:

 جهخل الهخُل وجضعي غلُه بالغخمت!، بهذ قُه خاحت في ُمسَ؟  -

وهخَلقي ُمكاحإة مؿخيُاى حىا، ُمكاحإة مً الػُاع هخسل الكهت..  -

 الخهُل ٌػجي مل هؼاع.. 

مذ وعاءه، ويؼ ًضوجنهض ناثًم 
ُ

ٍاهه، قه ه في حُبه وؤغُاوي مكخاًخا.. ا مً م

 وناُ لي بؿغوٍع:

صه مكخاح الكهت، ولى بخدب جىِ زحر وبغيه.. بـ ؤهىا، زلُه مػاى  -

 اخخُاَي.. 

ا!، جىحه بلى وويػه في حُبي، عبذ غلى يخكي ق
ً
م وحهه ؾُظ ِ

ّ
ٌضث ؤهك

، قىنكذ ؤها ؤمام قهت سخغ  ، وبضؤث ؤزكٌ -عخمها هللا  –الباب وهُؼ

؛ اؾخػضاًصا للمىاحهت مؼ شخيء ال ؤغغقه.. وبسُىاث زانبت 
ً

ألايىاء نلَُل

ُمترنبت، اججهذ زاعج باب قهتي، وويػذ ًضي في حُبي ألزغج اإلاكخاح، 

جغاحػذ وصزلذ قهتي ال ؤغغف قكخدذ باب قهتها! ، ولٌجي للخظت 

 إلااطا! ولٌجي آلان غغقذ ِلَم!

ألن ؤبي ًيخظغوى بضازل قهتي!!.. وػم، هظغث بلى قهتي مغة ؤزغي، وعؾم 

ٌت التي ؤحلـ ؤها غليها، هظغ بلى  ألايىاء الداقخت وحضجه حالًؿا غلى ألاٍع

الباب غضة هظغاث مخخالُت، قإزظث ؤهكاسخي جخهاغض، ووحضجه ًخجه 

ب الكهت، اجٌإ غلى غهاه، وبضؤ ٌؿحر، زغج مً قهتي وصزل هاخُت با

قهت سخغ، لهض يبر وحهه يثحًرا غً آزغ مغة عؤًخه بها!، ِلَم ؤقػغ بإن ما 

ؤعاه آلان هى خهُهت!.. ِلَم ؤقػغ صاثًما بظلَ!!،زىفي مما ؤها به حػلجي 

ؤعحػض، قضزلذ وعاء ؤبي، صزلذ وؤها ُمؿخػض ألي شخيء ؾُدضر لي.. 
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ٍام، ألحض ؤبي ًضزل ؤيإث ؤيى  اء قهت سخغ، وؤؾلهذ ؤبىابها بةخ

ا، ؤن جلَ الكهت نض  غف قإصزل زلكه، ؤصزل وؤها ُمخإيض حضًّ
ُ
بخضي الؿ

ا عؾم ؤوي لم ؤصزلها وال مغة في خُاحي، صزلذ الؿغقت التي صزل 
ً

عؤًتها ؾابه

قيها والضي ولٌجي لم ؤحضه، بل وحضث ظَلًما صامًؿا قهِ!، جدؿؿذ 

ا
ً
مىلض الىُىن ُهىا، قىحضجه.. لخطخيء ألايىاء.. وألعي ما ال  الجضاع بدث

جخدمل غُىاي عئٍخه ؤبًضا، لهض وحضث سخغ جهغر بكضة وهي غلى 

بت، وقػغث ؤن قٍي ونل  هت مٍغ غها ألجها عؤججي، ولخدؿؼ غُىاي بٍُغ ؾٍغ

 بلى نضعي! ولٌنها ؤزغحذ خكغحت منها قخٍلمذ بهػىبت بالؿت: 

 اااااي؟بهذ صزلذ ِهىا بػاااااااا -

ػبت خاجم الهظعة، وبضؤ طاى 
ُ
قحرجكؼ ُنغازها ؤيثر وؤيثر!، ُهىا.. قهمذ ل

الؿااُ ًلخل خُى عؤسخي، ِلَم لم ؤؾإُ هكسخي ؤًً طهبذ ُحثتها غىضما 

ٍاجها؟، الؿااُ ألايثر عغًبا: ما الظي حػل ؤبي  طهبذ لبُتي ولم ؤحضها في م

 ًظهغ لي الُىم؟!، بػضها بضؤث الخضًث مؼ سخغ بهضوء:

 بهضي ًا سخغ.. بهضي!!  -

ًاهذ ؾخمىث  بضؤث في الهضوء جباًغا، قكػغث بإن صناث نلبها جتزاًض، لهض 

عغًبا!، جسُل ؤهَ اؾدُهظذ مً هىمَ لخجض شدًها ًهل ؤمامَ!!، 

:
ْ

َمذ
َّ
 في الاؾدُػاب قخٍل

ْ
 بضؤث

 ؤؾخاط وخُض، بهذ بًه اللي حابَ هىا؟ -

ؤها مدخاج بحابخَ في ؤها ما ؤغغقل بًه اللي حابجي هىا وهللا، سخغ  -

 خاحاث يخحرة.. 
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غها، لخىاعي نضميها  قإومإث بغؤؾها، ؤمؿٌذ بالؿُاء الدام بؿٍغ

وقػغها الػاعي، قكهمذ ما ؤمغججي به وزغحذ ًي جغجضي مَلبؿها 

 ؤغبض 
ً

وحجابها، ؤها لم ؤقٌغ بجؿضها الػاعي آلان!، هي جظىجي عحَل

ًالٌثحر، وػم ؤها يظلَ ولٌجي ؤجبؼ قهىة الهخل ولِـ قهىة  الكهىة 

ا جيـال ًً !، زغحذ بلى الهالت وجظيغث باب قهتي الظي لم ؤؾلهه، وؤً

باب قهت سخغ، اججهذ هدى باب قهت سخغ ألؾلهه قكػلذ ألحضها 

لت، قخٍلمذ  ٌت وهي جغجضي الدجاب ومىامت ٍَى حالؿت غلى ألاٍع

 وبضازلها زىف قػغث به:

 لُه صزلتها؟ؤؾخاط وخُض، بهذ بػاي صزلذ قهتي.. و  -

 جىدىدذ وجٍلمذ بسىف:

نضنُجي ًا سخغ، ؤها مػغقل لُه صزلذ هىا.. ومػغقل بهتي بػاي..  -

 بهُتي غاٌكت!

هها غىىة، وجٍلمذ هي ألازغي بسىف:  ابخلػذ ٍع

 ٌػجي بًه ًا ؤؾخاط وخُض، مل قاهمت؟ -

مل مهم جكهمُجي.. ؤهم شخيء بوي صزلذ الكهت صي ؾهب غجي،  -

ًان نهضي   ؤغمل ؤي خاحت.. وؤنؿم باهلل ما 

ٍاوي بػضما قػغث  مذ مً م
ُ
ابدؿمذ، وؤومإث بغؤؾها صاللت غلى الكهم، ن

ت ؤو حؿدىجض  بىػاؾها، يُل مغ طلَ اإلاىيىع صون ؤن جخهل بالكَغ

ت، وزغحذ  بإي ؤخض؟، ال ُحهم، قلخدمض هللا ؤحها ألابله.. جىكؿذ ؤزحًرا بُدٍغ

ة جهل ؤمام مً قهتها، ويػذ نضمي زاعج الكهت قىحضث ِهغة نؿحر 

ًان غليَّ بال الغيٌ خىلها،  باب قهتي، لىجها ؤبٌُ، جىظغ بلى بكؼع، ما 
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ولٌنها ؾغغان ما صزلذ قهتي التي وؿِذ ؾلهها، نبل ؤن ؤهغوُ هاخُتها، 

:  وحضث سخغ جهل زلكي وجهُى

 ؤؾخاط وخُض.. ؤجمجى جٌىن بسحر..  -

حر!"، قػغث باإلقكام غلى هكسخي!، وُنػهذ مً حملتها "ؤجمجى جٌىن بس

ًاصث  ما مػىاها؟، ؤزظث ؤهكاسخي ببِء قضًض، وؤومإث بغؤسخي بابدؿامت 

جسظلحى، ؤها لؿذ بسحر.. ؤها ؤغغف هكسخي حًُضا.. قإها لؿذ بسحر.. ؤبًضا، 

غسخى الدام بي، 
ُ

طهبذ بلى قهتي، وؤؾلهذ الباب ومً زم حلؿذ غلى الٌ

ل شخيء، ؤجظيغ خُىما ناُ ؤبي ألمي
ُ
"وخُض  وبضؤث الخإمل، بضؤث ؤجظيغ ً

ؾبي.. بهتي قاهمت ٌػجي بًه؟، ٌػجي ببىَ الػم ًُلؼ مً اإلاضعؾت، ببىَ مل 

ًاهذ هي  ًام؟"،  غاعف ًجمؼ ألاعنام، مل غاعف واخض ػاثض واخض بِؿاوي 

ًان الخب ٌػِل بضازلها يصجغة جخمؿَ  ًاهذ الخىُت بضازلها،  ألام.. 

هت  لما جٍلم معي بٍُغ
ُ
غهها ألبي ًتزاًض ً

ُ
ًان ي لما بجظوعها، و

ُ
ؾِئت، ًو

ًاهذ جدًىجي.. وججػلجي  يغبجي غلى وحهي ؤو يغبجي بالػها غلى نضمي، 

ا صاثًما؟،  ًُ ر.. ِلَم ؤقػغ بإوي ُمسخل غهل غي ما الظي حؿحَّ
ُ
ٍي في ؤخًاجها، ج ؤب

ِلَم ؤقػغ بإن ُهىاى ؤشداًنا ال ًىحض لهم وحىص في خُاحي!، ِلَم صاثًما 

ٍاوي باخ مذ مً م
ُ
ا غً شخيء، وؾمػذ نىث ؤقػغ بظلَ؟، جنهضث ون

ً
ث

الهغة التي وؿُتها جمىء!، جمىء مىاًء قضًًضا ويإن ُهىاى شدًها ٌؿخهبها 

بالضازل!، هغولذ بليها ُمؿغًغا، وُؾغغان ما هضؤ اإلاىاء غىضما خًغث 

ًاهذ قيها الهغة.. ألحض ما لم جخىنػه غُىاي ؤبًضا.. غقتي التي 
ُ
 لها!، صزلذ ؾ

خلذ الِهغة، والضماء جخج
ُ
 مؼ خىلها بؿؼاعة!!لهض ن

*  *  * 
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ألنغع الاهخداع!، صزل هظا الهغاع غهلي مً ؤوؾؼ ؤبىابه لؿبب ال ؤغلمه،  

ا 
ً
ظ قِئ ِ

ّ
ًاهذ الخُاة ناؾُت غلّي مً ًل اججاه، لم ؤقهم ِلَم ويإوي ؤهك لهض 

ي مً شدٌو ما.. لم ؤقػغ بصخيء بال وؤها وانل غلى ؾىع  ِ
ّ
لب مج

ُ
َ

خجل،  الؿُذ، ؤنل وؤها ُمؿمٌ الػُىحن، وؾىاص الؿماء ًىظغ بلّي بَل

لما جظيغث ؤوي ؤنل في الضوع الغابؼ وب
ُ
طا ونػذ مىه، ؤهكاسخي جخهاغض ً

!، ؤؾمًذ غُجي.. وبضؤث في الخهضم مً زُىة ىثقَل مدالت مً اإلا

واخضة ختى ناعث نضم مؿدىضة غلى الهىاء.. ونضم ؤزغي ؤؾدىض غليها 

ٍامل حؿضي، ولٌجي ؤعحػتها للدلل مؿغًغا، وقػغث ؤن الاهخداع لِـ  ب

 
ً

للىجاة مً اإلاكٍلت، ُهىاى الٌثحرون ًيخظغون لخظت اإلاىث.. ؤما ؤها  خَل

ا غلى 
ً
قإهخظغ لخظت الاهخداع.. ؤهخظغ لخظت بجهاء خُاحي بهكؼة ججػلجي مُخ

ىهي خُاحي ونهتي بلى ألابض، ؾإغِل في غظاب مابض بن لم 
ُ
الكىع، نكؼة ج

لما ػاص الخكٌحر
ُ
لما قػغث ؤهِه خُاحي آلان، الهىاء ًهكػجي غلى وحهي ً

ُ
، ًو

خب نبل ؤن ؤغِل.. وال مدالت مً 
ُ

بإن ال مدالت مً الهغوب مً نضع ي

الػِل في جخُم َاإلاا ُهىاى حىت جيخظغوي وجيخظغ اإلاامىحن، قإقػغ بإوي 

نظع للؿاًت، نظع ألوي ؤجهُذ خُاة ؤشدام لم ًًٌ لهم ؤي طهب بال ؤجهم 

هُتها لدُاهتها لي، زاهىوي، خُاة ؤبي ؤجهُتها بؿبب خلم، وخُاة خبِبت ؤج

وخُاة غبحر ؤجهُتها بَل ؾبب.. وخُاحي ؤها، ؾإجهيها ألوي ؤجهُذ خُاة ؤهاؽ 

..ً  آزٍغ

ل زاهُت مغث غلَُ، لً ًضقؼ زمنها بال ؤهذ، هؼلذ 
ُ
ل لخظت جمغ مىَ، ًو

ُ
ً

ٍامل ؤن  مً الؿىع، صون ؤن ؤهخدغ، وؤها ؤقػغ بإن غىضي الاؾخػضاص ال

ا.. شدًها ًهل بلى الؿَلم الىكسخي.. ؤيىن شدًها عاجًػا!، شدًها مثا ًُ ل

ِلَم ال!، لػله صخٌُذ مسخبئ، هؼلذ بلى بُتي، بػض ؤن َهؼ الخكٌحر باالهخداع 
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ًاوي، طهبذ بلى "الَلب جىب" الدام بي وقخدخه، وقػغث بنهٍم زام  ؤع

ججاه الٌخابت، عؾم ؤوي لم ؤنغؤ يثحًرا، ولٌجي ؤوص ؤن ؤيخب.. ؤي شخيء!.. 

ويخبذ نهت نهحرة، لم ؤغغف ؤن بضازلي الٌثحر Word" قخدذ بغهامج "

ا!.. 
ً

مً الصجً والغوماوؿُت أليخبها في ؤوعاقي، لهض يخبذ نهت عاجػت خه

هبذ عاجػت..
ُ
ٍان ؤن ج  عؾم اجهُاع اللؿت ولٌجي خاولذ نضع ؤلام

ا، نىث شدو ًإحي مً زلل الجضاع، ًإحي 
ً
وقجإة ؾمػذ نىج

يإوي حػىصث غلى طلَ وحػىصث بالًبِ مً ؾغقت ؤبي مغة ؤزغي، جنهضث و 

ٍاوي بكػىع مً الدىف والخػب والاغخُاص..  مذ مً م
ُ
غلى نىجه، ن

ٍُ قضًًضا مً الضازل، قبضؤ قػىع الدىف ًؼصاص!،   ؾػا
َ

ؾمػذ نىث

انتربذ بسُىاث حباهت، وقخدذ الباب ببِء، عؤًذ ألايىاء ُمًاءة، 

هى غىىة، واقخض زى في غىضما وألاعيُت ًكترف قىنها ِقغاف، ابخلػذ ٍع

ؿػل بكضة، ونض صهـ الؼمً غلى وحهه  غ َو عؤًذ ؤبي ُممضًصا غلى الؿٍغ

ا هى خهُهت!، ال ًىحض ما ًضُ غلى ؤهه  ًُ يما قػل مؼ ؤمي!، ما ًدضر خال

مً وحي الدُاُ!، قجإة عؤًذ ؤبي ًىظغ لي، ًخٍلم بدكغحت وبهػىبت 

 قضًضة:

 ؤنػض.. ؤنػض ًاؾامذ.. -

سغف وحهؼي،  ًُ  حلؿذ:عؾم مػغقتي بإهه 

غاعف بهَ حػبان، وغاعف بهَ مل هخهضم ًلمت مً اللي بهىلها  -

هىلَ بهَ  صلىنذ، بهذ الػم جغوح لضيخىع هكؿاوي، الػم ٌكىقَ ٍو

ٌ ػي ما اها مخىنؼ، ًا ابجي مخسلِل الىهم ٌػِل قَُ، وال  مل مٍغ

 اهذ حػِل في الىهم، زلَُ اهذ الخهُهت، غكان حػغف حػِل.. 
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وؤزظ باالبدؿامت، وقجإة اغخضُ في هىمخه زم ظل ًدملو في الؿهل، ختى 

ٍاجها، وونل نلبه غً الدكهان، جىكؿذ  زبدذ غُىاه صون ؤي جدغى مً م

ًان ُمجغص تهُااث غٌـ ما جىنػذ، يَلمه  بكضة، وَغغقذ ؤها ما عؤًخه 

 ًان ًضُ غلى ؤهه ٌػِل في غاإلاي.. بل هى ًسترم غاإلاي، هى ُمجغص عوح بَل

وانؼ، ومىث بَل جهاًت، ؤزظث ؤهكاسخي بػمو، وزغحذ مً الؿغقت 

ؿمى بإمي.. ألجها لم جًٌ ؤمي 
ُ
اإلالػىهت.. ألنغع الاهخهام.. ؾإهخهم ِمً مً ح

التى َاإلاا اهخظغث ؤن جإحي، لم حؿإُ غجي مغة واخضة مىظ ؤن عؤًتها، 

ًاهذ الىعنت ملهاة في ؾغقتي، عيًذ  جظيغث ؤًً جغيذ غىىاجها، لهض 

ػلهت هد
ُ
ل مىُهت، ؤزظث حمُؼ ألاوعام اإلا

ُ
غقتي، وبضؤث بالبدث في ً

ُ
ى ؾ

غلى الخاثِ، لم جًٌ ُهىاى، بدثذ في الضوالب غنها، لم ؤحضها، وبدثذ 

 في الُضعج.. وحضتها! 

ا بىا ليؿخٌمل  َُّ ؤزظث الىعنت، وبضؤث ؤجلى الػىىان.. عاجؼ لهض غغقخه، ه

ؾإنخلها، مً الهػب حًضا ؤن  مكىاعها في الهخل، ولًٌ في جلَ اإلاغة يُل

 ؤصزل بلى الكهت وؤطبدها..

ولٌجي وؿِذ ؤمغ ؤزخىُالهؿحرة التي بضازل الكهت مػها!، وال ؤغلم يُل 

ؤؾخضعج ؤمي وخضها، بالخإيُض هي لً جيسخى ابىتها وخضها في قهتها!، 

جإقإقذ بصخيء مً الؿل، وجىكؿذ بهػىبت بالؿت.. وقجإة ومً خُث ال 

 ؤصعي.. 

 خل!ونل لي ال

*  *  * 
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ىذ غاوػ مىَ 
ُ

"ؤًىة ًا مػلم.. غامل بًه ؤزباعى؟، ػي الكل الخمض هلل، ي

زضمت.. غاوػ مىجىؾٍُل يغوعي، ؤه غاعف بهذ مىجىؾٌَُلث الضلُكغي 

صي، غاوػ واخض وملؼوم غلُه ؤي نىعة إلادل مُػم ؤو ؤي خاحت.. 

 هضًَ الخَلوة مخهلهل، نباخىا ًا مػلم"

ي، بن لم جكهمه ؾإنهه غلَُ في مً اإلامًٌ ؤن ًٌىن نض و  ِ
ّ

نل لَ خل

ل 
ُ
ب حًضا، خُىما ًإحي طلَ الـ"مىجىؾٍُل" ؾخكهم ً ب، نٍغ ونذ نٍغ

شخيء، ؤزظث ؤهكاسخي بغاخت قضًضة، وؾمػذ نىث َغم غلى الباب.. 

ًان خاجم!، ؤؾمًذ غُجي في  طهبذ بسُىاث مخثانلت ألقخده.. ووحضجه، 

ى، ًغجضي خظاء ؤؾىص اللىن هكاط نبر، وعؤًخه ببِء قضًض مً ؤؾكل ألغل

حلضي، وبىُلىن لىهه ؤؾمغ ًي ًلُو غلى الخظاء، وؾاغت هىغها 

Balmain  قسمت قًُت، يغاقخت لىجها ؤػعم جلُو بالبضلت عؾم ازخَلقها

ٍب غلّي ويإوي عؤًخه مىظ ػمً،  الخام في لىجها، وحهه قػغث بإهه لِـ بؿٍغ

لى غضم الاهخمام بىحهه غُىه التي بضازلها قغ صقحن، ولخُخه التي جضُ غ

ًاهذ بػٌ الكػحراث  جماًما، ولًٌ قػغه ًضُ غلى غٌـ طلَ، لهض 

ت بلى حبِىه، زغحذ  حػثرث وحكاحغث مؼ الكػحراث ألازغي قسغحذ بدٍغ

 ًلماث مىه بدكغحت جضُ غلى الؿًب:

ػجي غلى الباب؟!  -  مل هدل، وال هخكًل اَل

خضغُت:
ُ
 جٍلمذ ببػٌ الصجاغت اإلا

 بجكًــ..  -

ؾامذ!، ًهل بجاهبه ونُغاث الػغم جلهث غلى حبِىه، جٍلم ووحضث 

 بةعهام وحػب:
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 نباح الكل ًا عحالت، ؤها حُذ في ونذ مل مىاؾب وال بًه؟  -

ا، قخٍلمذ:
ً

هي زاثك  ابخلػذ ٍع

 ال ًا مػلم.. بهذ جُجي في ؤي ونذ، بجكًلىا بهخىا ؤلاجىحن..  -

في نبالت قضزَل بلى الكهت وؤؾلهذ الباب وعاءهما، حلؿىا حمُػىا 

ن، نغعث  بػًىا، قبضؤث ابدؿامت خاجم جظهغ، وؾامذ ًجلـ في جىجغ بّحِ

ل شخيء وؤجٍلم:
ُ
 ؤن ؤججاهل ً

 بًه ؤزباعيىا ًا عحالت.. ؤه وؿِذ ؤغغقٌم ببػٌ، خاجم.. ؾامذ..  -

 قخٍلم خاجم مىحًها يَلمه بلى ؾامذ:

 بَُ ًا ؾامذ... -
ً

ل.. ؤهَل  ؤؾخاط ؾامذ ؾجي غً الخػٍغ

ل شخيء غً 
ُ
 الترخُب، وبضث مَلمده جؼصاص جىجًغا:وسخى ً

 بهذ غاعقجي مىحن؟  -

 مل مهم..  -

غسخي لِؿدىض غلُه قِؿخُغص:
ُ

 وعحؼ بظهغه بلى الٌ

 اإلاهم بوي غاعقَ، غاعقٌم بهخم ؤلاجىحن ؤيتر مً هكسخي..  -

غٍح غىضما ؤًل ضخُخه:
َ
 قايخملذ الابدؿامت غلى وحهه يإؾٍض ق

هم، ؤها حاًلَ النهاعصه بهذ ًا وخُض، حاًلَ غكان ؤنىلَ، بن  -
ُ
اإلا

ؤمَ ناغضة ومؿخيُت خض ًجُب ؤحلها، ؤمَ الػم جمىث ًا وخُض.. 
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ًاهذ الؿبب  بهذ وؿِذ هي غملذ قَُ بًه وال بًه؟، وؿِذ بجها 

 ألاُو وألازحر في بهَ جهخل ؤبىى!

 اقخضث مَلمذ ؾامذ ؤيثر وجٍلم مىحًها يَلمه لي:

 لخله غلى ؾغى؟بهذ ن -

 جٍلم خاجم بةنغاع:

 ًا ؾامذ ؤها نلخلَ.. ؤها غاعف غىٌم خاحاث بهخم مخػغقىهاف! -

ما هى صه واضح.. بـ هى مل هُهخل ؤمه ًا ؤؾخاط خاجم، ؤها همىػه  -

غم، ؤمه مكِذ مً البِذ إلاا لهذ ؤبىه بُػظبها وبُػظبَ، 
ُ
ل الُ

ُ
بٍ

ًاهذ بخػاوي مً بًه واهذ   مؿخدملدل.. هللا ؤغلم هي 
ً

ؤنَل

ماحػغقل خاحت.. ألهَ هاًم في الػؿل.. بهذ لى نخلتها، ؤها مل هبهى 

 غاعقَ، هاخـ بن ناخبي ِغكغة ؾذ ؾىحن ماث!

لم ؤقػغ بإن ًلماث ؾامذ ناصنت، بل قػغث بإن ًلماث خاجم هي 

ألانضم وألاصح، وقجإة هظغا بلى غُجي، شدو جدمل غُىاه الكغ، 

مل ًلماجه الهضم.. وشدو وآلازغ جدمل غُىاه الُخؼن.. شدو جد

شدو جدمل ًلماجه الكغ، وشدو جدمل ًلماجه جدمل ًلماجه الُخب، 

.. هظغ خاجم بلّي هظغة زبِثت حػلذ نلبي ًسكو بؿغغت، وهظغث بلى دحرال

ؾامذ الظي وحضجه ًجلـ ًىظغ بليَّ هظغاث جدمل الككهت بإؾمى 

ٍاوي مخنهًضا، وح م، قهمذ مً م لؿذ غلى ألاعى مػاهيها.. ًا هللا مً ؤنّضِ

ٍاجهما.. قجثا خاجم غلى ُعيبدُه وبضؤ لؿبب ال ؤغغقه .. ناما الازىان مً م

ًان ً ر، جدضَّ و هل بػًُضا غجي بسُىاث نلُلت.. حهمـ بإطوي، ؤما ؾامذ 

ا مما نااله، ألهمنهما الم ؤؾمؼ ؤخًض 
ً
ا حػل  جي، لم ؤقهم قِئ

ً
قَهمذ قِئ
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ًان ًجب غلّي قهمه  ا 
ً
الغغكت حؿغي بضازلي مغة ؤزغي.. لهض قهمذ قِئ

 مىظ ػمً.. لهض قهمذ مؿؼي الغؾمت ألاولى!! 

*  *  * 

 وعؤًذ جلَ 
ً

عؤًذ يكي ألاًمً بػض ؤن حظبجي شخيء بضازلها، هضؤث نلَُل

ًاهذ عؾمت نؿحرة مغؾىمت بهلم حاف ؤػعم، ًهل عحل في  الغؾمت، لهض 

مجى مً  يكي وايًػا ًضه غلى عؤؾه، وعحل آزغ حالًؿا في الىاخُت الُُ

ا، 
ً

ًان وانك مىخهل يكي ٌؿدىض غلى ًضًه قاعًصا نضمُه، ؤما الثالث 

بت  ب مً ؤطن الصدو الجالـ ويإهه حهمـ بها.. عؾمت ُمٍغ ولٌىه نٍغ

ل شدو، الصدو 
ُ

حػلخجي ؤعحػض غىضما وحضث ؤؾامي مٌخىبت قىم ً

ًان ًهل في الىاخُت الُُ  مجى مٌخىب قىنه )ؾامذ( والجالـ ألاُو الظي 

ىخهل مٌخىب قىنه )وخُض(، ؤما الصدو ألازحر قمٌخىب قىنه 
ُ

في اإلا

 )خاجم(.

*  *  * 

ل شخيء بها، قهمذ ما 
ُ
ٍافي، لٌجي قهمتها، قهمذ ً عؾم غضم الخُابو ال

الظي ًجػل جلَ الغؾىماث خهُهت، مثل عؾمت نهغ الباعون التي 

َ الغؾمت!، بالخإيُض ؾٌُىن ُهىاى غغقذ بؿببها ؤن ؤمي لم جمذ!، وجل

ل شخيء ؾإقػله، قخلَ 
ُ
اث، ًجب غليَّ ؤن ؤيىن خظًعا مً ً عؾىماث ؤزٍغ

ظها عؾًما غجي!، ولٌجي للخظت، قٌٌذ في يكي..  ِ
ّ

الغؾىماث ججػلجي ؤهك

 قكغصجه.. ألحض عؾمت ؤزغي!!!
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ًاهذ زُىٍ ؤقهُت وعؤؾُت   لم جًٌ عؾمت باإلاػجى الخغفي للٍلمت، ولٌنها 

خب قُه "ؽ
ُ

خب بضازلها خغوف، الهل ألاُو ي
ُ

ح" والهل  –م  -ؤ -ي

خب به "ح
ُ

خب به "و-ث-ؤ-الثاوي ي
ُ

ص"، وفي -ي-ح-م"، والهل الثالث ي

 النهاًت ُهىاى زِ عقُؼ، وجدخه ههاٍ.. وغَلمت اؾخكهام!!

، بضؤث بالخكهم.. ا ؾمي واؾم خاجم وؾامذ مٌخىبان بضازل طلَ الجضُو

 عقػذ يكي لخاجم وؾامذ وؤعصقذ:

 ٌػجي بًه الٌَلم صه؟  -

 في هكـ الىنذ:
ً

هه، وجٍلم الازىان ونَُل  ابخلؼ ؾامذ ٍع

 مل قاهم!  -

ُ ومً غَلماث وحهيهما ؤؾخُُؼ ال ا، ولٌجي ؤقػغ  هى
ً
بإجهما ال ٌػغقان قِئ

 
ً

ٍاوي بالكَ ججاه خاجم!، ًجب غلّي ؤن ؤزُكه نلَُل مذ مً م
ُ
 !، ن

وؤمؿٌذ مً ًانت نمُهه وهغولذ به ختى اخخًً ظهغه الجضاع وؤها 

الػلذ ؤمؿٌه ًانت نمُهه، لم ؤقػغ بالدىف، ولًٌ ابدؿامخه التي لم 

لذ له في 
ُ
 لهجت قضًضة الصجاغت:جدىَذ حاهًبا هي ما ؤعغبخجي!، ن

 بهذ محن؟، اها غاوػ ؤقهم.. بهذ مُُُُِحن؟ -

ًان غلّي بال ؤن ؤيغبه غلى وحهه بػضما ؤحمضث ًضي قاهدجى  لم ًغص، قما 

هى بغؤؾه وجبػثر قػغه بؿبب نىة الًغبت، ؤزظث ؤهكاسخي وظلَّ هى 

لذ:
ُ
 مبدؿًما!، جغيخه وطهبذ إلاىخهل الهالت، ون

ؤما ؤغغف بًه اللي هُدهل.. بهخم  مدضف قٌُم هُمصخي مً بُتي بال -

 قاهمحن؟ 



 

 

 
- 109 

- 

ؤومإ ؾامذ وخاجم بغؤؾيهما، قؿمػذ نىث الهاجل ًغن مً "باؾم"، 

ًان هظا مً ؤحى باإلاىجىؾٍُل، هظغث مً الكباى وحضث  لهض 

غيب قىنه.. ؤزظث مكاجُذ الكهت وؤؾلهذ الباب  ًَ اإلاىجىؾٍُل وباؾم 

ا:  ًً  زلكي، هؼلذ له وحضث ابدؿامخه ؤً

َ ًا  -  باؾم، البخاع صه جمام؟ بٍػ

 جمام ًا يبحر ماجهلهل..ؤهم خاحت بخػغف حؿىم؟ -

 أل ما اهذ هخازضوي وعاى، صه هى مكىاع َنض َعص..  -

 ػي الكل..  -

 ويػذ ًضي في حُبي وؤزغحذ زمؿحن حىيًها، ؤغُُتها له قهاُ لي:

 بهذ بخػمل بًه؟ وخُاة الىبي ما ًدهل.. بهذ بتهغج وال بًه؟ -

 الكؿبت!  ًا غم ؤها هازض مىَ -

هُدهل بـ اخىا مخكهحن غلى قلىؽ إلاا جٌىن اهذ وازض  -

اإلاىجىؾٍُل وبخػمل بُه اللي اهذ غاوػه، لًٌ صلىنذ ؤها هؿىم 

 بَُ.. ٌػجي مل هازض مىَ وال ملُم!

 عبىا ًسلَُ ًا مػلم حؿلم.. ؤها هُلؼ ؤحُب ألاًل وؤحُلَ. -

ام.. وآلازغ بضازل  غقتي، قهػضث قىًعا، وحضث ؤخضهم بضازل الخمَّ
ُ
ؾ

 صحاجاإلاُبش.. وؤزظث ألاعػ ونُػت  ٌػبثان بها ويإجها قهتهما، صزلذ بلى

ًبا غكغ  صناثو مً الثَلحت، ؤقػلذ اإلاىنض وويػتها قىنه، اهخظغث جهٍغ

مهىىع مً البَلؾدَُ..  ، ؤجِذ بُبٍو ضحاجختى سدً ألاعػ ونُػت ال

م،  وويػذ به ألاعػ والهُػت، طهبذ بلى عزامت اإلاُبش وؤمؿٌذ بالؿُّ

هخلها.. ويػذ مىه زمـ ههاٍ.. هظه  م الظي ؾُضزل حؿضها ٍو الؿُّ
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َّ
كتها حًُضا، الىهاٍ الدمـ يكُلت بهخلها، ؤمؿٌذ بىعم الؿلىقان وؾل

ه بإوي حاهؼ، ويػتها بٌِـ لىهه ؤبٌُ ومؿٌتها مً زم هؼلذ له، ؤزبرج

اؾخهلُذ اإلاىجىؾٍُل ؤزحًرا ألُو مغة في خُاحي، ويؼ الىحبت بضازل 

الهىضوم، وطهب بلى الػىىان الظي خكظخه غً ظهغ نلب، بػض مغوع 

ىذ ؤمام الػماعة، ويػذ ًضي في حُبي وؤزغحذ 
ُ

ؤعبؼ صناثو بالًبِ ي

الػىىان، وحضث عنم الكهت قػغقذ ؤجها في الضوع ألاعضخي، اؾخإطهذ 

سكي مػابا
ُ
لم وحهي.. ولًٌ مً ؾم بإن آزظ مىه الُانُت التي ًغجضحها ًي ج

هظه؟، صزلذ بلى الػماعة، وبضؤث غُىاي في الخجُى  يؾُػغقجي بلخُت

ؿُُه الُانُت، 
ُ
ٍي ح صازلها، عؤًذ الكهت قىنكذ ؤمامها وؤهؼلذ وحهي ل

لذ لها طلَ 
ُ
َغنذ الباب غضة َغناث، قكخدذ لي، نبل ؤن جخٍلم بٍلمت ن

 لٌَلم: ا

بجكًلي ًا ؤؾخاطة ألاًل صه مضقىع خؿابه مً شدو حه َلبه مً  -

 اإلاُػم غىضها.. بالهىا والككا.

ىاصي  ًُ  ججاه الباب، قؿمػذ نىث ؤهثىي 
ً

ونبل ؤن جخٍلم، طهبذ ُمهغوال

ؼغذ ؤطهاي، بطا 
ُ
ؼغذ غُىاي وق

ُ
"ًا ؤؾخااااااط!"، لم ًًٌ نىث ؤمي!، ق

ل ما بىِخه، وبط
ُ
هي.. قمً ٌػلم مً هظغث زلكي ؾإهضم ً ا ؤيملذ ٍَغ

ي، واؾخهلُذ  ِ
ّ
هي بالغؾم مج ؾُإًل طلَ الُػام اإلاؿمىم؟!.. ؤيملذ ٍَغ

 ،ً اإلاىجىؾٍُل بؿغغت، قإزبرجه ؤن "بَلؼ!".. يؿِ غلى صواؾت البجًز

ٍان..   واهُلو.. اهُلو بلى م

 ال ؤغغقه!

*  *  * 
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ًبا ؤجِذ طلَ الكاعع مً نبل،  جىنل بي باؾم في ُمىخهل قاعع ما، جهٍغ

ؿاًعا، ؤقغث لباؾم ؤن  ا َو
ً
جىكؿذ الهػضاء وؤزظث ؤحُى بىظغي ًمُى

جلي  ًُ ًان اإلاؿاء  "اهُلو" قإهُلو هى وظللذ ؤها في الكاعع يما ؤها.. 

ٍان، قبضث الخُاة ُمبدؿمت ولًٌ لِؿذ لي.. الخُاة حػُي لي وحهها  اإلا

إؾىي والػابـ، ِلَم هدً صاثًما مً هخػغى لظاى الىحه ولِـ ؾحرها؟، اإلا

صؾؿذ ًضي في حُبى وبضؤث بالؿحر.. ؤزظث ؤهظغ بلى الؿماء يثحًرا!، ختى 

لها، قىظغث ؤمامي بػض يثحًرا 
ُ
قػغث بإن الُىم هى آزغ ًىم لي في الخُاة ً

دليها الج نها وٍُ ٍؼ ًُ ماُ، قػغث مً الىظغ في الؿماء.. وحضث قخاة، قخاة 

ٍاوي، ؤصاعث وحهها لي هي  بإجها ملٌت حماُ الٌىن، بابدؿامت ونكذ م

بدؿم 
ُ
ألازغي، وابدؿمذ.. قابدؿم الٌىن لي.. وؤغُاوي وحهه اإلا

خكاثل، عؾم حجابها طلَ لم ًمىػجي مً عئٍت وحهها في صماغي، انتربذ 
ُ
واإلا

ا ما، ؤو باألصح جيخظغ شدًها ما.. ؤ
ً
جمجى ؤن ال منها.. ويإجها جيخظغ قِئ

ًهبذ زُُبها ؤو ػوحها، غىضما انتربذ منها هظغث بلى ًضحها، لم ؤحض 

ٌغث هللا، وبضؤث بالؿحر هدىها، 
َ

ؿغي، ق ُِ مجى.. وال في ال ُُ صبلت، ال في ال

غيؼ معي حًضا، ِؾغث ختى ناعث هي زلكي وؤها ؤمامها 
ُ
ًاهذ جىظغ بلّي وج

 
ُ
ٌمل الىظغ بلّي ختى وؤغُيها ظهغي، ولٌجي ؤصعث وحهي بليها وعؤًتها ج

 ِِ ، بهجي ؤغغف جلَ ألاهثى حًُضا، قمً هي؟، لم ؤغ
ً

َإَإث عؤؾها خجَل

هي..   لئلحابت ونخا.. قإيملذ ٍَغ

ًان ُمجغص  !، ؤم 
ً

ختى ونلذ إلاجزلي، لم ؤيً ؤغغف، هل ؤخببتها قػَل

ًان مجغص ضخَ غلى الىكـ ًي ؤنخلها هي ألازغي، ولٌجي  بعجاب، ؤم 

ا، نػضث بلى البِذ، وجظيغث ما  ؤبػض الازخُاع الثالث ًً ًبا الثاوي ؤً وجهٍغ

ًيخظغحي بالضازل، ؾامذ وخاجم، ال ؤغغف ما بهما!، واخض ؤقػغ ؤهه 
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ا وؤخؿنهم 
ً

له
ُ

ؤَُب مسلىناث هللا، وآلازغ ؤقػغ بإهه ؤؾىء الكُاَحن ز

قًغا!، ويػذ ًضي في حُبي وؤزغحذ اإلاكخاح.. قكخدذ الباب.. قخدخه 

خمؿَ بػها، ابدؿم لي  ببِء قضًض، ختى عؤًذ شدًها ًهل ؤمامه، ٍو

ًاص ًًغبجي بها غلى عؤسخي، ولٌجي  قىع ؤن صزلذ.. وعقؼ بالػها بكضة، و

له، واههًًذ غلُه، عؾم حؿضه اإلاليء بالػًَلث 
ُ
َإَإث حؿضي ً

ل، لٌجي اؾخُػذ ؤن ؤونػه ؤعًيا، اجهلذ غلُه بالًغباث  وحؿضي الهٍؼ

ل خضب ونىب، ولٌجي غىضما بضؤث 
ُ
في يغبه.. وحضث ؾامذ وخاجم مً ً

 ًهكان ؤمامي، خاجم ًهل بابدؿامت، وؾامذ ًهل وهى ًىظغ بلّي بككهت!

لم ؤؾخُؼ الٌَلم، ولٌجي يغبذ وحهه غضة يغباث مخخالُت حػلذ ؤهكه 

جزف صًما، ابدؿمذ بسكت وقػغث ؤوي اهخهغث، قهاُ هى "زَلم ًا 
ُ
ج

هت مػلم.. زَلم.."، وجىنكذ غً الًغب، ولٌجي ؤمؿٌذ عؤ ؾه بٍُغ

لذ له باهخهاع خهُهي:
ُ
ا، ن

ً
 عاجػت خه

ٍاهَ هٌؿغلَ عنبخَ.. هترص غلى ؤؾئلتي بةحابت  - لى اجدغيذ مً م

ؤنضنها، إلن وخُاة ؤمَ لى ما جٍلمذ غضُ.. ألمؿَ الؿٌُىت اللي 

ل ًا ُخبي؟ 
ُ
 في حُب بىُلىهَ صي، وؤزلَُ جغوح مخػلم غلَُ، ق

 ؤومإ بغؤؾه، قابدؿمذ ؤيثر، ؾإلخه ؾااُ:

 هاه، نىلي بهى، محن اللي باغخَ غىضي هىا؟  -

هه بهػىبت، وجٍلم:  ابخلؼ ٍع

 اإلاػلم خامض..  -

 خامض محن؟؟  -
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 وعبىا اإلاػبىص ما ؤغغف، هى نالي عوح هاجه وحػالي! -

 هاجه وحػالى، بالؿهىلت صي.. لُه هى قايغ هكؿه محن؟  -

 بمسخها قُا صي ًا باحا..  -

غ طلَ ؤلاؾم.. مغث
ُّ

لخظاث نلُلت، ختى جظيغجه  قغص طهجي، وخاولذ جظي

ًان معي ؾامذ!!، ِلَم  غة و
ُ

ؤزحًرا، خامض مً حكاحغث مػه وهدً هلػب الٌ

ض ؤن ًكػل بي طلَ؟، لهض وؿِذ طلَ اإلاىيىع.. وهى ال ًيؿاه ؤبًضا؟،  ٍغ ًُ

لذ له:
ُ
 ؾإلذ طلَ الصدو ون

بو بهى، بهذ هخٍلم خامض، وجهىله بن وخُض قصدجي يغب ًا  -

 ػاًا، خلى الٌَلم؟مػلم، ومػغقدل ؤحُبه م

 ؤًىة بـ ؤهـ...  -

 وبػضًً بهى، بهذ يضه ُمهمم جؼغلجي.. -

وصؾؿذ ًضي في حُبه، وؤزغحذ الؿٌحن الظي خكغه بضازله، وويػخه 

غلى قسظه وبضؤث بؿغػه عوًٍضا عوًٍضا ختى ؾمػذ نغزاجه، قإزغحتها في 

لذ له:
ُ
 ؾغغت مهىلت لُهغر ؤيثر وؤيثر، ختى بوي ن

 ى غاوػ جهخىؼ؟ ها ًا يبحر، لؿه بغي -

 ال ًا باحا، زَلم زَلم..  -

وجغيخه ًظهب وؤها ؤيؼ الؿٌحن في ظهغه، ؤزغحخه مً الكهت وؤؾلهذ 

الباب، جىكؿذ الهػضاء، وؤؾمًذ غُجيَّ في اعجُاح.. اعجُاح لم ؤقهضه 

 مً نبل! 

*  *  * 
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ٍان ؤقبه بكاعع ال ًىحض به  ٍاٍن ال ؤغغقه، م ، ألحض هكسخي في م قخدذ غُجيَّ

ؾحري!، اإلاُغ حهبِ غلى عؤسخي بكضة، ِلَم ؤقػغ بالؿهُؼ ها ُهىا؟، ؤخض 

ٍاص  ، ختى ؤياءث ألاهىاع، هىع زكُل ً ؤزظث ؤهكاسخي.. وبضؤث بالخجُى

غي، حكػغ بإهه ههُت في غغى بدغ، ولٌجي عؤًخه، وعؤًذ شدًها  ًُ ؤال ال 

ًهل جدذ الػمىص الظي ٌكؼ مىه الًىء، ًمؿَ بمظلت حػُىه غلى جَلفي 

غاث زلجُتمُاه ألا 
ُ

جدؿانِ  مُاع، قهض قػغث بإن اإلاُغ غباعة غً ي

بكضة، بضؤث بالؿحر ببِء قضًض، بلى ؤن ونلذ بلى ظهغ طلَ الغحل، 

لذ "لى ؾمدذ؟"، ؤها ؤخخاحه.. ؤخخاج لصدو 
ُ
ونكذ وبصجاغت ن

لذ بهىث 
ُ

ض الخدضر، قه ٌكغح لي ما ًدضر آلان، قبضا غلُه ؤهه ال ًٍغ

: "لى ؾمدذ؟؟"
ً

ا للدلل.. وبضؤ ؤغلى نلَُل ًً ، وقجإة بضؤث ؤعحؼ ال بعاص

 ًضًغ وحهه لي..

ًان  ًان ؾامذ!، اعحػبذ مً وحهه قابخػضث غىه بسُىاث، لهض  لهض 

ل ما ؤها قُه، ابدؿم هى، ابدؿم 
ُ
ا!، عؾم ً ًً ضه ؤً ا بالضماء، ٍو

ً
وحهه ملُئ

ًاوي جغحػض، متى ؾإؾخكُو مً طلَ الخلم اللػحن؟،  ابدؿامت حػلذ ؤع

بضؤث ؤقػغ بإن ما ؤها قُه آلان هى خهُهت ولِـ خلًما!.. ختى نغعث 

!، ووػم عيًذ.. عيًذ بؿغغت قضًضة وابخػضث غىه، ولٌجي الغيٌ

عؤًخه مغة ؤزغي!، عؤًذ غمىص هىع، وعؤًخه ًهل ؤؾكله وبُضه مظلت 

دُُجي مً قتى الُغم، ونكذ  ًُ ل الاججاهاث، 
ُ
ًان في ً ًدخمي بها!، لهض 

ٍاوي مؿدؿلًما، ختى انترب مجى بجمُؼ ؤقباهه، وبضؤ في ُمداَتي، ختى  م

 ؾم غجي، وألؾمٌ غُجيَّ وؤقخدهما.. ؤَلهذ نغزت بالغ 

غ.. وؤحُى بىظغي ُهىا  مذ حالًؿا غلى الؿٍغ
ُ
قإعي ؾهل ؾغقتي، ن

ا ؾاهًما بلى 
ً
وُهىاى، بابدؿامت جىكؿذ الهػضاء، قكػغث بإوي ُغضث ؾاإلا
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ٍُ "ًَل ًا حضغان الكُاع"، بالكػل  ىاصي بهىث غا ًُ صًاعي، وحضث ؾامذ 

ٍاوي، قالُىم وألُو مغة ؾإ مذ مً م
ُ
طوم َػام ؾامذ!، بخنهُضة اججهذ ن

ر في  ؿلذ وحهي.. وعؤًذ وحهي الظي قػغث بإهه حؿحَّ
َ
ام، ؾ هاخُت الخمَّ

قظهبذ بليهم بػض ؤن وككذ وحهي، زغحذ  –لؤلؾىؤ بالخإيُض  –اإلاغآة 

وحلؿذ غلى اإلااثضة، وحضث ؾامذ ًجلـ نبالتي، وخاجم ًجلـ غلى 

لىا هإًل بكهُت 
ُ
غمهىا الُغف ألاًمً مً اإلااثضة، ً ًُ مكخىخت، وؾامذ 

كاعنان َبهه، ؤزظث الدبز 
ُ
بابدؿامت، وخاجم ال ًىظغ بلُىا وغُىاه ال ج

ونُػخه، ويػذ نُػت مً الُػمُت وبها بٌُ مهلي وبُاَـ، ًاله مً 

 ، َػام عاجؼ!، ؤمؿٌذ الُماَم ونًمتها، وبالدبر بضؤث "ؤؾمـ" الكُى

ىذ غلى طلَ الىيؼ أليثر مً غكغ صناثو، نام خاجم
ُ

 بخنهُضة: ي

 ًااااااه، ًا ؾَلم غلى صي ؤًلت، حؿلم بًضى ًا ؾامذ..  -

لذ له: 
ُ
مذ ؤها آلازغ، ون

ُ
 لم ًغص ؾامذ، ن

 هللا غلَُ ًا غمىا.  -

ل هظا؟، ِلَم لم ًخٍلم ؾامذ الُىم ؤبًضا؟،  
ُ
ا!، ما الؿبب وعاء ً ًً لم ًغص ؤً

مذ ؤهخظغ زغوج خاجم م
ُ
بت، ولٌجي لم ؤجٍلم، ن ً بضث جهغقاجه ؾٍغ

ام، وبػض مغوع صناثو زغج، صزلذ ؤها وهظكذ وحهي وقمي حًُضا زم  الخمَّ

زغحذ، وحضث ؾامذ غلى وحهه غَلماث الباؽ والػبىؽ، قخٍلمذ بػض 

 ؤن حلؿىا هدً الثَلزت:

 مالَ ًا ؾامذ؟، مل مظبىٍ النهاعصة لُه؟  -

 جٍلم هى بخلػثم:
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ت.  -  ماقِل.. حػبان قٍى

 حػبان مً بًه؟ -

دى غهل ؾامذ، وقػغث بإهه قػل مهِبت ما!، قػغث بصخيء ما ًجُى ه

 لم ًخٍلم ؾامذ والتزمىا حمًُػا الهمذ، مغث صناثو، وجٍلم خاجم:

 ؤها خاؾـ بضوزت، خاسخي بوي همىث.. هى قُه بًه؟ -

 ضخٌذ ؤها وجٍلمذ:

 جمىث بًه ًا غم قَل هللا وال قالَ. -

 ؤها ما بهغحل.. هى قُه بًُُِه؟ -

ًاهذ جضُ غلى الجضًت!، قاع  جكػذ قكخا ؾامذ وبضؤ بالخٍلم وهى ًلماجه 

 ًغحػض:

ؤها آؾل.. بـ.. بـ ؤها خاَخلٌىا ؾم في ألاًل، ويمان صنُهت مً  -

 صلىنذ.. هخمىجىا!

ًالهاغهت في ًىٍم خاٍع، قػغث بإن  هى غىىة، وهؼلذ ًلماجه غليَّ  ابخلػذ ٍع

ًاوي اهتزث، وغُجي الػالذ مػلهت بػُىه وهي مدؿػت غً آزغها!، جٍلمذ  ؤع

 ؤها:

 لُُُُُُِِه؟، لُه ًا ؾااامذ؟، غملخلَ بًُُِه؟  -

ٍاوي وؤمؿٌذ ًانت نمُهه، ؤها  مذ مً م
ُ
ظعف صمىًغا، ن

ُ
بضؤث غُىاه ج

ٍاء.. بخلَ الؿهىلت؟، ؾخيخهي خُاحي ُبؿغغت هٌظا؟، ما  ا بضؤث في الب ًً ؤً

الظي قػلخه ألحل هظا؟، ولٌجي لم ؤجدمل.. طهبذ بلى الجضاع، وؤمؿٌذ 
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ه ؾامذ، وبهىة عهُبت.. ويػذ الدىجغ في نضعه بالدىجغ، هغولذ ججا

لُسترم حؿضه، بضؤث غُىاه جخىنل غً الضمىع، ونلبه ًخىنل غً 

الدكهان، وهظغث وعاجي بػضما ؾمػذ نىث، نض اعجُم حؿض خاجم 

ت له!، ؾىلخو بػًىا البػٌ ًا ؤنضناء بػض  باألعى لُػلً جهاًت مإؾٍى

ض ؤن ًخٍلم، قخٍلم ببٍِء نلُل، هُؼ ؾامذ غلى ألاعى، وقػغث بإهه ًٍغ

 وجلػثم قضًضًً:

 ؤها.. ماخُخلٌل ِؾم.. خاَُخله هى بـ. -

ٍاء، لهض نخلذ نضًهي!،  قابدؿم ؾامذ، ابدؿم وبضؤث غُجي جنهاُ بالب

كٌغ بهظا!، ًاهلل.. هؼلذ صمىعي غلى عؤؽ ؾامذ،  ًُ نخلخه وهى لم ًهخلجي ولم 

بؾمايهما  قإؾمٌ غُيُه، ؤؾمًهما لؤلبض، وؤها الؿبب الغثِسخي في

ٍاء، ُخؼن قضًض   ؤهكاسخي جخهاغض، وغُىاي ال جٌكان غً الب
ْ

ث
َ

هٌظا، ؤزظ

ًجخاح نلبي وحؿضي، لهض نخلذ نضًو غمغي!، نضًو لم ؤغغف ؤهه 

هخل الكغ الظي احخاخجي واحخاخه.. جىنل نلب ؾامذ  ؾُكػل هٌظا ٍو

ل مً هظا 
َ

ٍان.. لم ؤز ل م
ُ
دُِ به مً ً

ُ
غً الدكهان لؤلبض، والضماء ج

ًَ مىتها اإلا ىذ ؤجمجى مىتها، والثاهُت لم ؤجم
ُ

كهض وهاجحن الُجثخحن.. واخضة ي

 وؤها مً نخلتها..

 ًَ ٍاوي وؤها ؤيكٌل صمىعي، ألطهب هاخُت حثت خاجم، لم ؤجم مذ مً م
ُ
ن

هت، عؤًذ  ىذ ؤجمجى مىجَ ولًٌ لِـ بخلَ الٍُغ
ُ

ؤن جٌىن جلَ جهاًخَ.. ي

جزف صما ًُ ًء، ابدؿمذ باهخهاع، لم غُيُه مكخىخخحن غً آزغهما، وقمه 

ؤيً ؤغغف ؤبدؿم ؤم ؤبٍي، ؤبدؿم غلى مىث الصدو الظي اؾخهب 
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ٍي غلى مىث الصدو الىخُض الظي ونل بجاهبي في جلَ  خُاحي، وؤب

 الخُاة.. 

ا.. بضث الخُاة ُمىتهُت!  ًُ  وقػل

 * * * 

ام، وؤػلذ السجاص ألهظكه مً الضماء،  في اإلاؿاء، جغيذ الُجثخحن في الخمَّ

هما معي ألنغب مؿؿلت مً البِذ، هؼلذ مً البِذ وانتربذ مً ؤزظت

مؿؿلت "مٌت"، وؤغُُتهما لػم ؾػُض، عحل في ؤوازغ ألاعبػُىاث، ؤخبه 

دبجي هى آلازغ بكضة، ولٌجي ؤنهغ هاخُخه وال  ًُ يثحًرا وؤغخبره ؤدي ألايبر، 

 ؤػوعه بال قهِ ًي ًىظل السجاص ؤو اإلاَلبـ:

 مؿاء الدحر ًا غم ؾػُض..  -

ىظل اإلاَلبـ باإلاٌىة، قىظغ لي وناُ:ً ًُ  ان 

-  ..
ً

 ؤهــَل

ٍان بابدؿامت جضُ غلى الكغخت بهضم، واخخًىجي بكضة،  وزغج بلى اإلا

كاعنه:
ُ
 وؤلابدؿامت ال ج

ً
 وجٍلم بػض ؤن ابخػض غجي نلَُل

َ ًا ابجي.. غامل بًه؟  -  بٍػ

 الخمض هلل وهللا ًا غم ؾػُض، بهذ غامل بًه وبًه ؤزباع الضهُا؟  -

لها..غاُ  -
ُ
ضة صي ً

ُ
 الػاُ.. يضه بغيى ًا هضُ ماحؿإلل غجي اإلا

 ؤها آؾل وهللا ًا غم ؾػُض، مخبهضُ وهللا..  -

ىذ غاَل ًا واَي.  -
ُ

 مخبهضُ مً بًه، بٌل خاُ ما ي
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 قابدؿمذ عؾم ًلماجه الجاعخت، قهلذ له:

 غاصي ًا غمىا.. هىػمل بًه بـ..  -

 مىاقو.نلخلَ حػالى بقخؿل مػاًا في اإلاؿؿلت بهذ مل  -

ال ًا غمىا، ؤها مالِل في الؿؿل والجى صه، صه اها حاًلَ النهاعصة  -

 غكان حؿؿلي السجاص.

 مممم، مهلخت ٌػجي، ماشخي ًا هضُ..  -

 ويػذ السجاص بػض ؤن نُؼ ؤهكاسخي، قخٍلمذ بثهت:

ٍاحكب ؾهب  - بو ًا غمىا، زلي بالَ مً السجاص والىبي.. ونػذ ال

 السجاص بجبهضُ.غجي غلُه بؿباوة قالضهُا بجبهضلذ و 

 مخهلهل ًاى. -

زم اؾخإطهخه ًي ؤطهب، ؾلمذ غلُه وطهبذ، نػضث بلى بُتي، وحضث 

ٌت ال ؤعي وحهه، نػضث غلى  بابه مكخىًخا!، شدو ًجلـ غلى ألاٍع

ًان خامض!  الؿلم، وعؤًذ وحهه، لهض 

 بػٌ الىاؽ، عؤًخه قخٍلم بهىث 
َّ

ٌت ومً خىله الخل ًجلـ غلى ألاٍع

: ٍُ  غا

 ًا ؤ -
ً

، ناخب البِذ ونل.. بجكًل ًا هجم.. ًا ؤهَل
ً

 هَل

غخب بي بسبث واضح،  ًُ ا 
ً

وبسُىاث مخثانلت صزلذ البِذ، وعؤًخه وانك

لذ له ؤحلـ وحلؿذ ؤها آلازغ نبالخه، قخٍلم ؤزحًرا:
ُ
 ن

َ ًا وخىح.. غامل بًه؟  -  بٍػ

ذ جهىلي ًا وخُض. -  الخمض هلل، ًاٍع
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ذ.. بو ؤها حاي ؤًلمَ في ق - ؿل وفي هكـ غُىِىا ًا ؤبى الىخاٍو

 الىنذ جدظًغ.

ذ بؿغغت غكان غىضي مُػاص. -  ؤئمغ.. بـ ًاٍع

ا، زم حثا غلى عيبدُه بجاهبي.. وهمـ 
ً
هي زىق ٍاهه، وابخلػذ ٍع نام مً م

 بإطوي:

ـ.  -  لى نغبذ مً ؤزتي جاوي.. مل هُدهلَ يَى

لذ والدؿاُئ ٌػلىوي:
ُ
 ن

 ؤزخَ محن؟  -

 اقخضث مَلمده، وجٍلم بؿًب قضًض:

غبذ مً ؾمغ، ؤنؿم باهلل ألنخلَ.. أل ***، عيؼ مػاً -
َ
 ا.. لى ن

 ًا باقا بالغاخت، غلُا الَُلم ما ؤغغف محن ؤزخَ صي؟  -

  ًا -
ّ
 .. ل حكخؿل ؤميابجي بُ

ًا غم وعخمت ؤمي ما ؤغغف، نىلي اهذ قىقخجي ماشخي مػاها وال  -

 قىقخجي بهخلها ختى؟، نىلي محن صي؟ 

وؤزغج نىعة قػغث بخلػثم غلى مَلمذ وحهه، قىيؼ ًضًه في حُبه 

 نؿحرة ويػها في وحهي:

 صي ًا قالح..  -

لهض غغقذ مً هي، هي الُبِبت التى غالجخجى ًىم ؤن يغبخجي عوح ؤبي 

 وطهبذ بلى اإلاككى بؿببها!:

 ؤها غغقتها، صي الضيخىعة اللي غالجخجى ًىم ما يىذ في اإلاؿدككى..  -

 مممم، مل خاحت جاهُت ٌػجي؟  -
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 ة هىًغا ما مً حُبه وناُ: خغيذ عؤسخى ؤن ال، قإزغج نىعة يبحر 

 الهىعة صي بخهُى ؾحر يضه.. -

ًاقُه" ًُل غلى  ؤمؿٌذ الهىعة بلهكت، وعؤًذ ؤها وهي هجلـ في "

ٍان يهظا؟،  الىُل!، لم ًدضر طلَ ؤبًضا، ؤها ال ؤجظيغ ؤوي عؤًذ هكسخي في م

ا!، جىكؿذ بهػىبت بالؿت، وجٍلمذ:  ًُ  ؤها ال ؤجظيغ وحهها جهاث

 ىت هللا وعؾىله! ؤها َالب ؤزخَ غلى ؾ -

 اهبهغ مً ؾغغت يَلمي، قخٍلم هى آلازغ بؿًب:

بهذ مجىىن ًا ؤبجى وال قُه خاحت في مسَ؟، بهذ حػغقها مً بمتى  -

 غكان ؤعوح ؤيؿغ عنبت ؤمها! 

ًا غم ؤها ال مجىىن وال خاحت، ؤها لى خلكخلَ مً النهاعصة لبٌغه  -

غلى ُؾىت  الهبذ مل هخهضنجي.. قإها بهىلَ ؤهى، ؤها َالب بًضحها

 هللا وعؾىله! 

ا:
ً
 ظل ًطخَ يثحًرا، ضخَ ختى ُصمػذ غُىاه، قخٍلمذ ؤها وال ؤقهم قِئ

 هى قُه بًه ًا خامض؟  -

 ًا ابجي اهذ زُُبها ؤؾاًؾا!  -

*  *  * 

ا، خالخَ  - ٌ هكؿًُ ا، مٍغ وخُض بهذ مل مجىىن.. بهذ حػبان هكؿًُ

ؤها بلى آلان مل ناصعة ؤقؿغها، بـ بهذ خالت مػضحل غلُا نبل 
 يضه.. 

*  *  * 
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مغث ألاًام وؤها لم ؤزغج مً البِذ ؤبًضا، لم ؤقهم.. متى زُبتها؟، هل ؤها 

لم ؤغاوي مً خالت قهضان طايغة؟، هل وؿِذ ؤوي زُبذ قخاة؟، قخاة 

ًاهذ ُمهمت، ولٌنها ؤنل  ل جلَ ألاؾئلت 
ُ
ؤَعها بال مغة واخضة قهِ؟!، ً

ؤهمُت مً طلَ الؿااُ: "ما الظي خضر ألمي؟"؛ لظلَ نغعث الدغوج 

مً البِذ مخدغًعا يُحر نغع الدغوج مً الهكو الظي ٌػِل به، 

ام  ب ؤوي ؤزاف صزُى الخمَّ اعجضًذ مَلبسخي، ووؿِذ ؤمغ الجثث، الؿٍغ

ب ؤيثر ؤن الجثث لم جخدلل بػض!، ؤزاع آلان، وؤزا ف ؤن ؤبلـ خامض.. الؿٍغ

بت بضازلي، نغاع وهُاج ًضوع صازل غهلي، زغحذ مً  طلَ الؿااُ ٍع

لذ ؤوي ؾإطهب لػم ؾػُض بػض ؤن ؤغغف ما الظي خضر ألمي، 
ُ
.. ون اإلاجُز

اؾخهلُذ جايسخي بلى اإلاىُهت التي حػِل بها ؤمي، وبػض مغوع صناثو، 

ًهل.. ؤغُُخه غكغ حىيهاث خؿب ماظهغ بالػضاص، وحضث الخايسخي 

وزغحذ مً الخايسخي، صزلذ الػماعة، وونكذ ؤمام الكهت زم بضؤث 

 الُغم غلى الباب، مغث زىاٍن نلُلت.. 

ختى عؤًذ ؤمي جهل ؤمامي!، جغجضي مَلبـ ؾىصاء، بهىث الهغآن 

 اؾخيخجذ ما خضر.. 

ًاهذ  لهض نخلذ ؤزتي؟؟؟؟!!!، لم ؤنخل ؤمي.. لم جإًل ؤمي الُػام.. بل 

ًان ؤزتي؟؟، ًا هللا.. ُنػهذ،  ؤزتي، الهىث ألاهثىي الظي هاصي غلّي، 

ًاوي.. طعقذ صمىًغا، لخخٍلم ؤمي:   اهتزث ؤع

 ماجذ..  -

ي لؿىىاث،  ِ
ّ
قخبٍي هي ألازغي، وألطهب في ؤخًاجها، ُخًنها الظي طهب غج

ي، بٌُذ اقخهذ بليها ِ
ّ
ىذ ؤوص نخلها.. ولًٌ ؤخًاجها لم جظهب غج

ُ
، ي
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ٍاء، صزلذ بلى الكهت وؤها لم ؤمسح  بكضة، وغُىاي ال جٌكان غً الب

ا.. مالم ؤن ًإزظ  ًً ٍي وؤها ؤً الضمىع ختى، ؤونكذ اإلاسجل، وظلذ جب

ا ؤن جمىث بؿبب مىجه.. جٍلمذ ؤمي:
ً
 اإلاىث شدًها، وؤيثر ؤإلا

ل ًىم بخهىلي غاوػة ؤقىف ًاهذ بخدبَ وهكؿها حكىقَ،  -
ُ
ًاهذ ً

تر ما خٌخلها غىَ.. 
ُ

 وخُض ًا ماما مً ي

مُغ، وهي ال تهضؤ غً الٌَلم غنها، اؾخُغصث ناثلت:
ُ
 غُىاي ج

ًان اؾمها مها.. ؾخاقغ ؾىت بغبي قيها غلى ؤؾاؽ بجها هخُلؼ  -

خاحت، ؾخاقغ ؾىت مً ؾاغت ما ؾبخَ وهي مػاًا، ؤهي ماجذ.. 

 ماجذ ًا وخُض.

، لم ؤيً ؤجىنؼ ؤبًضا جلَ ويػذ ًض
ً

ي غلى غُجي ًي ؤحػلها تهضؤ نلَُل

 الىدُجت: 

ىذ بدبها ؤوي ًا وخُض، بدبها ؤوي..  -
ُ

 ي

ٍاء ٌػلى، ختى قػغث بدكغحت زغحذ منها، ؤؾمًذ  ؤزظ نىتها في الُب

غُىيها في اؾدؿَلم.. وؤعحػذ عؤؾها بلى الىعاء، وقػغث لىهلت ؤجها 

 ًءا جاًما..هاصًذ غليها بهىث هاصت:جبدؿم.. وؤزظث ؤهكاؾها تهضؤ هضو

 ماما..  -

 ال حؿدُهظ، ال جكخذ غُىيها، ال جدىكـ.. لهض جىنل نلبها هي ألازغي..

 لهض ماجذ ؤمي.. 

*  *  * 
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ونكذ في غؼائها، ونكذ وؤها ؤعجضي البضلت الؿىصاء، غُىاي ال جٌكان غً 

ٍاء، لم ؤيً ؤغغف ؤن اإلاىث نػب لهظه الضعحت، لم ؤيً ؤغغف  ؤن الب

ىذ 
ُ

قغام ألاخبت نػب، لم ؤيً ؤغغف ؤوي ؾإخؼن غلى ؤمي.. لهض ي

ؾإنخلها!، ولٌنها ماجذ وخضها!!، ًا هللا.. يم هظا ازخباع نػب مىَ، 

.. ولم ؤؾمؼ  لت لم ؤنّلِ ؿخمؼ، قترة ٍَى ٌُ جي، الهغآن  ونكذ والىاؽ حػٍؼ

يغ، لم ؤؾمؼ جىاقُذ الىهكبىضي.. بهجي ؤيغه  ِ
ّ

الهغآن، لم ؤؾمؼ الظ

هى.. لم ًًٌ في هكسخ ل شدو مً هكؿه، ابخلػذ ٍع
ُ
ي، اللهم اخكظ ً

الػؼاء بال ؤها وؤنضناء ؤمي في الػمل بػًهم عحاُ، اهتهذ خُاة ؤمي.. 

واهتهذ خُاة ؤغؼ ؤنضناجي، واهتهذ خُاة ؤزتي التى لم ولً ؤعاها، اهتهذ 

 الخُاة باليؿبت لي.. ِلَم ؾإغِل بضوجهم؟

ًان غماص وغمي مغث ؾاغخان.. واهخهى الػؼاء، َؾ  لم الجمُؼ غلّي وبجاهبي 

ٍان ؤؾؿل به وحهي.. وحهي  ٍاوي، وطهبذ بلى ؤنغب م مذ مً م
ُ
ؾُض، ن

ض ؤن ؤنضم ؤن الثَلزت نض ماجىا ُصقػت  الظي ؾُنهاع بػض نلُل، ال ؤٍع

واخضة، واإلاهِبت ؤن الثَلزت ؤها الؿبب في مىتهم، ًاهلل، صزلذ بلى ؤنغب 

لما ؤوسخى ًىم وقاة ؾ
ُ
امذ، ال ؤوسخى ؤبًضا ًىم وقاة ؤمي ؤمامي، مسجض، ً

ل طلَ خضر 
ُ
ٍاء بكضة، ً حلؿذ غلى ؤعى اإلاسجض، وبضؤث غُىاي في الب

ل هظا ًدضر، 
ُ
ل هظا هى ما حػل ً

ُ
بؿببي.. وبؿبب ؤهاهُتي، زىفي مً ً

 لً ؤوسخى ؤبًضا ًىم وقاتهم، ؤبًضا!

مضصث حؿضي غلى ألاعى، وغُىاي مدضنخان في ؾهل اإلاسجض، مغث 

، ولٌجي اؾدُهظذ مؿغًغا غلى نىث شدو  صناثو
ً

وؾكىث نلَُل

مؿَ  ًان شدًها طا لخُت مثلي، ولٌىه يبحر في الؿً ٍو ىنظجي، لهض  ًُ

 بمؿبدت، قػغقذ ؤهه قُش اإلاسجض، ناُ لي بابدؿامت:
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 الؿَلم غلٌُم ًا ابجي.. مالَ، وقَ ماله يضه؟  -

 نمذ حالًؿا غلى ؤعيُت اإلاسجض، قخٍلمذ وؤها ؤمسح صمىعي: 

ت، ؤمي ماجذ وناخبي وؤزتي.. -  ماقِل ًا ؾُضها، ؤها بـ مسىىم قٍى

 حلـ هى آلازغ بجاهبي غلى ؤعيُت اإلاسجض وجٍلم:

ال خُى وال نىة بال باهلل، ِقض خُلَ ًا ابجي، ؤه.. بهذ ناخب  -

 الهىان اللي بغه صه؟

 ؤًىة ًا قُسىا.. -

البهاء هلل، ؤها اجدُُذ في هكـ مىنكَ صه نبل يضه.. بـ والصي  -

 لخَلجت بهى.ا

 ظهغث مَلمذ الُخؼن غلى وحهه، قخٍلمذ ؤها وؤها ؤهضثه: 

لىا لها..  -
ُ
ل خاُ،ً

ُ
 الخمض هلل غلى ً

ت ًا ابجي، ؤها لم غغقذ بجهم  - مظبٍى ًا ابجي، ؤها غاوػى حؿترحل قٍى

ي ًا ابجي، خاُو جبهى 
ّ

ُذ.. نل
ّ
ماجىا، مػملدل ؤي خاحت ؾحر بوي نل

ـ، خاُو ما حػُُل.. غكان ما جب هاف يػُل غلى ألانل يَى

ضام هكؿَ، زلَُ نىي بهضعة ؾبداهه.. بوعى جًػل.
ُ
 ن

 لًٌ ؤها ازترث الكغ ًا قُسىا.. -

ًا ابجي.. عبَ ؾبداهه وحػالى بُهُى بًه )وهضًىاه الىجضًً(، عبَ  -

هحن مل ؤيتر، الدحر والكغ، بهذ ازترث الكغ،  هحن، ٍَغ بصاى ٍَغ

و الدحر، بخ هت بهَ جبهى ماشخي في ٍَغ ىص ؤُو ما ججُلَ قُه ٍَغ
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خاوصة.. وبوعى ماجدىصف، ألهَ اخخماُ ماجَلنِل الخاوصة صي 

 جاوي.. 

 ٌػجي بًه ًا قُش؟ -

هخكهم يَلمي ؤُو ما ججُلَ الخاوصة صي ًا ابجي.. زلَُ نىي،  -

وغىضى بًمان باهلل، بهذ باًً غلَُ َُب وببً خَلُ، ٌػجي عبىا مل 

 هِؿِبَ.. 

دجي -  ؤوي.. عبىا ًٌغمَ. عبىا ًسلَُ ًا قُش، يَلمَ صه ٍع

ذ الىاؽ وؤونلها للبر والخهىي، ؤها مل  - ؤها غملي في الضهُا صي ؤٍع

عؾُى وال ختى ولي، بـ مل الػم الىاخض ًبهى عؾُى ؤو ولي غكان 

ل 
ُ
ٌغ غلى ً

ُ
ًظهغ الخو مً الباَل.. نىم صلىنذ، نلُلَ عيػخحن ق

 خاحت ؤزضتها مً عبىا.. 

ٍاوى وغلى وحهى ابدؿامت، نا مذ مً م
ُ
م الكُش.. وصزلذ بلى صوعة اإلاُاه ن

ٌغ هلل غؼ وحل.. غلى 
ُ

ًي ؤجىيإ، ؤجهُذ ويىجي، وبضؤث بالهَلة، نَلة ق

ل شخيء! 
ُ
ً 

*  *  * 

ل شخيء، واججهذ هاخُت بُتى ؾحًرا غلى ألانضام، قػغث باالعجُاح 
ُ
ؤجهُذ ً

ػت، ولٌجي جىنكذ قجإة غىضما  ، قإزظث بالؿحر بسُىاث ؾَغ
ً

نلَُل

ِخب غليها "ص/ ؾماح نضقي، َبِبت 
ُ

هظغث غلى ًمُجي وحضث القخت ي

لهذ بضازلي الكٌغة، ماطا لى نػضث بليها!، هل ؾخدل بلّي 
ُ

هكؿُت"، ز

لم ؤقٌغ يثحًرا، وحضث نضميَّ جهىصاهجي هدى الػماعة التي جهًُ مكايلي؟، 

قيها الُبِبت.. ؾإلذ البىاب قهاُ لي ؤجها في الضوع الثامً، ؤزظث 
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ألاؾاوؿحر، ونػضث بلى الضوع الثامً.. وحضث باب الػُاصة مكخىًخا، 

صزلذ ؤزحًرا.. وحضث الػُاصة قاعؾت مً ؤي مغضخى!، اإلامغيت ججلـ غلى 

غسخي حكاه
ُ

:ي
ً

 ض الخلكاػ وجإًل "اللب"، جىدىدذ ناثَل

 مؿاء الدحر ًا قىضم.. -

ًاتها، ولٌنها ؾغغان ما نالذ:  قػغث بخلػثم في جدغ

 اجكًل ًا ؤؾخاط..  -

غسخى ونالذ:
ُ

 حلؿذ غلى الٌ

 ؤلاؾم؟ -

ًامل..  -  وخُض 

 حاي جـ... -

 ناَػتها باختراقُت:

 ؤًىة.. -

 قخٍلمذ:

 جمام، زاهُت واخضة.. -

ٍاجها، وطهبذ   بلى ؾغقت الُبِبت، بػض صناثو غضة نالذ:نامذ مً م

 بجكًل ًا ؤؾخاط -

ٍام؟ -  َُب الدجؼ ب

 أل خًغجَ بخضقؼ الكلىؽ بػض ما بخضزل وبخٌكل..  -
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ا جماًما، ؾمػذ نىث مىؾُهى هاصثت 
ً
ا هاصث وبالكػل صزلذ، وحضث حىًّ

هت حُضة، و"قحزلىهج" ؤمضص غلُه، مٌخب للُبِبت  ُتهضت مً الغوع بٍُغ

نؿحرة  مٌخىب غليها"ص/ؾماح نضقي"، قجلؿذ غلى  ُوِيػذ غلُه القخت

غسخي اإلاهابل للُبِبت بػض ؤن ؤقاعث بلى بالجلىؽ، نالذ لي:
ُ

 الٌ

 بؾمَ؟  -

ًامل..  -  وخُض 

ًاهذ في  زلػذ الىظاعة التي جغجضحها، قىضخذ لي مػالم وحهها ؤيثر، 

، جغجضي 
ً

ألاعبػُىاث مً غمغها، وحهها حمُل باليؿبت لؿنها، عقُػت نلَُل

ا غً مَلبـ اليؿاء.. مَلب
ً
ـ ال ؤؾخُُؼ ونكها ألوي ال ؤغغف قِئ

 قخٍلمذ:

َُب ُبو ًا وخُض، ؤها صيخىعة ؾماح، ممًٌ جهىلي ًا ؾماح اللي  -

ل شخيء بالخكهُل اإلامل.. غاوػى 
ُ
جدبه، ؤهم شخيء بهَ جدٌُلي غً ً

جدؿؿجي باإلالل، ختى لى نلخلَ غلى ؤي يَلم ونلخلَ بن ؤها خاؾت 

 بملل يّمل وملٌل صغىة بُا، ؤوى؟ 

 جمام ًا صيخىع.. -

ت بال ؤما جدٌيها، ختى نُى غاوػاى جكخدلي نلبَ، مدؿُبل جكهُل -

بهَ صخُذ الؿاغت اعبػت، لى قايغ بهَ صخُذ ؤعبػت وصنُهت 

 نُى ؤعبػت وصنُهت.. جمام ًا وخُض؟ 

 جمام ًا صيخىع..  -

 ًَل هبخضي؟  -

 جمام ًَل..  -

*  *  * 
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بصخيء مً الاهبهاع، وقػغث بإن هتهُذ مً خٍي الههت للُبِبت، قػغث ا

ا ولٌجي 
ً
اإلاكاحأث التي هؼلذ غلّي يإجها هؼلذ غليها بالًبِ، ال ؤغغف قِئ

 ؤجىنؼ ؤن جهُى لي هظا، اعجضث الىظاعة مغة ؤزغي، وجٍلمذ:

 جمام ًا وخُض، بهذ ممًٌ جىعٍجي يكَ الُمحن؟  -

 بالكػل، مضصث لها يكي، وعؤًذ آزغ عؾمت ُعؾمذ غلى ًضي، قخٍلمذ:

َُب ُبو ًا وخُض، بهذ خالخَ نػبت حًضا، ؤها مجالِل خاالث  -

نبل يضه ػي صي، ؤها غاوػاى جغوح وججُلي ُبٌغة في هكـ مُػاصها، 

لت حًضا زلى بالَ مً صه،  الؿاغت جماهُت.. هىبهى مؼ بػٌ إلاضة ٍَى

 جمام ًا وخُض؟ 

 جمام ًا ُصيخىع..  -

 جهضع جخكًل..  -

ها
ُ
ٍاجها، مضث ًضها ًي ج قدجي، قهاقدتها واهُلهذ بلى ونامذ مً م

البِذ، وؤها في قاععي، اججهذ نىب غم ؾػُض آلزظ السجاص، انتربذ 

 وصزلذ اإلادل:

 بًه ًا غمىا، زلهذ السجاص؟  -

بت، السجاص مكيهىف ؤي  - ؤه ًا وخُض زلهخه.. بـ قُه خاحت ؾٍغ

 خاحت، السجاص هًُل وػي الكل! 

 ُنػهذ مً الجملت: 

ٍاحكب بةًضي؟  ٌػجى بًه ًا غم ؾػُض؟، بهىلَ -  ؤها ونػذ ال
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ًاحكب.. ؤنىلَ غلى خاحت خلىة، ماقِل ؤي خاحت  - ماقِل ؤي 

 ونػذ غلُه ؤبًضا، السجاص هًُل! 

 ٌػجي خًغجَ صزلخه الؿؿالت؟ -

 أل ماصزلخىف، ألهه هًُل!!!  -

 ماشخي ًا غم ؾػُض، هاتهىلي..  -

ا، ا، صزلىا الكهت ؾىًٍ
ً

 خه
ً

ًان زهَُل  وؾاغضوي في ههله بلى الكهت، لهض 

 وقغقه غلى ألاعى قهاُ:

 قىقذ بن ماقِل خاحت؟  -

ًاهذ  ب!!!، لهض  ب حًضا وُمٍغ بالكػل لم ًًٌ ُهىاى ؤي شخيء؟!، شخيء ؾٍغ

دُِ بؿامذ؟، وفي هكـ الىنذ، حاء غماص مً الدلل، وصزل 
ُ
الضماء ج

ً للؿاًت:  بليَّ الكهت وهى خٍؼ

ًاهذ  - َ ًا ابً غمي، مػلل ؤها آؾل بوي مىنلخٌل بـ الضهُا  بٍػ

 لدبُت مػاًا.. مخ

 وال حهمَ ًا غماص، بجكًل.. -

 قخٍلم غم ؾػُض بػض ؤن قػغ ؤن وحىصه مثل غضمه:

 َُب ؤؾخإطن ؤها بهى.. ؤنل اإلادل لىاخضه.  -

 بجكًل ًا غم ؾػُض.. -

 وهُؼ غم ؾػُض وؤؾلو الباب زلكه، بضؤث ؤها ؤنُى بهىث زاقذ:

 حُذ في ونخَ ًا غماص، بو ؤها غاوػ جسكُلي ُحثخحن..  -
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 جمام ًا مػلم، هاؾخلمهم بمتى؟  -

 صلىنذ لى جدب..  -

 الػغبُت الىو ههل مل مػاًا، بـ ؾِبجي ؤقىقهم.  -

ام، وهظغث بلى الجثخحن، قإزظ ًجُى هى بىظغه ُهىا  ؤصزلخه بلى الخمَّ

وُهىاى، قإقغث بلى الباهُى غلى ُحثت ؾامذ، وُحثت خاجم اإلالهخحن غلى 

 ألاعى: 

 بجكًل.. بًه عؤًَ؟  -

 في بًه؟  -

 في الجثخحن؟  -

 ُهما قحن الُجثخحن صُو ًا ابجي؟  -

هى بخلػثم، ووضخذ مػالم اإلاكاحإة غلى وحهي، قخٍلمذ:  ابخلػذ ٍع

ضامَ ؤهم!!  -
ُ
 ؤهم ًا ابجي.. ن

هجي ؤعحىى؟ -
ّ
 وخُض مل هانهت اقخؿاالث، ُهما قحن وزل

ضامي ؤهم!!  -
ُ
 وعخمت ؤمي وؤزتى وناخبي اللي لؿه ماًخحن ن

ضامي!!!!!وعخمت ؤمَ وؤزخَ وناخبَ. -
ُ
 . ؤها ما قاًل خاحت ن

*  *  * 

وفي الُىم الثاوي اؾدُهظذ، اؾدُهظذ ؤزحًرا بػض غىاء مؼ ألاخَلم،  

 : ؾمػذ نىث َغم غلى الباب وهى الؿبب في بًهاظي، طهبذ وؤها ؤنُى

"ؤًىة خايغ"، قخدذ الباب.. وحضتها ؾمغ زُُبتي!، للمغة الثاهُت التي 

 عؤًتها بها، للخظت.. جظيغث الخلم الظي عؤًخه في قهت ؾامذ 

*  *  * 
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غ، والُبِبت جهل ؤمامي، ًالىحهها اإلاَلثٍي، لهض عؤًذ جلَ  ُممًضا غلى ؾٍغ

ًاهذ هي الُبِبت التي غالجخجي ًىم ؤن يغبخجي  الُبِبت مً نبل، لهض 

هت عجُبت: ًاهذ جخٍلم بٍُغ  عوح والضي!، ؤجظيغ وحهها حًُضا!، ولٌنها 

ـ النهاعصه ًا خبُبي؟ -  بهذ يَى

 ُظهب يما حاء:لم ؤحعجب، ألوي ؤغغف ؤوي بُدلم وؾ

ـ..  -  ؤًىة.. ؤها يَى

 قض خُلَ غكان مُػاص زُىبدىا نغب.. غاوػاى جبهى ناؽ ؾلُم..  -

 مخهلهِل.. بن قاء هللا زحر.. -

*  *  * 

لذ لها:
ُ

 جظاهغث باالبدؿامت لها، قه

 بجكًلي..  -

ٌت، وحلؿذ ؤها نبالتها:  صزلذ الكهت، مً زم حلؿذ غلى ألاٍع

 بًه ؤزباعى النهاعصة ًا خبِبتي؟  -

 جمام َُى ما ؤهذ جمام ًا خبُبي..  -

ـ بػاي وؤمي وؤزتي ماجىا ًا ؾمغ؟  -  هبهى يَى

 ؤها ؤؾكت ًا خبُبى، وؿِذ ؤبلؿَ وؤنىلَ البهاء هلل..  -

 وال حهمَ..  -

 ؤزظ الهمذ صوعه، قلم هدباصُ الخضًث، ولٌنها للخظت جٍلمذ:
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 بخىا هىخجىػ بمتى ؟  -

مػغقل وهللا ظغوفي، واهتى غاعقت.. الٌَلم صه ًخهاُ بػض ألاعبػحن ًا  -

 ؾمغ، صح وال بًه؟ 

 صح ًا خبُبي، ؤها آؾكت..  -

عن هاجكها، قخدذ خهُبتها وعؤث مً اجهل بها، قؿمػذ نىث هاجكها  

 ًهُى "خامض"، قهالذ بلّي:

زَلم بهى، هكىقَ بٌغه، ماجيؿاف جٍلمجي واحـ بلُل، غاوػاى  -

 مهم..  في مىيىع

 خايغ ًا ؾمغ غُيُا..  -

ت.. -  خاؾت بن قَُ خاحت مل مظبَى

 تهغبذ مً ؤلاحابت بةحابت ؤزغي:

 ما نلخلَ ًا ؾمغ، ؤمي وؤزتى ماجىا..  -

 عبىا ًغخمهم..  -

ببروٍص جاٍم طهبذ، اهُلهذ بلى ؤزيها الظي ًيخظغها باألؾكل، قػغث 

ا ًجظبجى بضازل يكي!
ً
 للخظت بإن ُهىاى قِئ

ًاهذ غلى يكي ًىم لهض حؿحرث الغؾم ت بغؾمت ؤزغي، هكـ الغؾمت التي 

غػم!، مػجى طلَ ؤن شدًها مً غالم  –عخمها هللا  –غغقذ ؤن ؤمي 
ُ
خُت ج

ضوي ؤن ؤػوعه في نهغ الباعون..  مجهُى ًٍغ

ٌمً في نهغ الباعون!! 
ُ
 بن الخهُهت ج

*  *  * 
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كحر بلى الثامىت مؿاًء، وؤها آلان في ألاؾاوؿحر،  
ُ
باالهخظاع ًاهذ الؿاغت ح

ٍي لها ما خضر الُىم،  ؤن ًهػض بلى الضوع الثامً ختى ؤػوع الُبِبت، وألخ

جىنل في الضوع الثامً ؤزحًرا، صزلذ الػُاصة، ووحضث اإلامغيت حالؿت، 

ريُت الباجؿت، عؤججي قهالذ 
ُ
يػاصتها جإًل اللب، وجغي ؤخض اإلاؿلؿَلث الت

ًالػاصة، لي "بؾخجى زاهُت"، صزلذ بلى الُبِبت وظللذ ؤها و  ا، و
ً

انك

ًاهذ قاعؾت مً حمُؼ البكغ.. زغحذ اإلامغيت وصزلذ ؤها،  قالػُاصة 

ؿلم غلّي، قؿلمذ ؤها غليها ونالذ لي:
ُ
ٍاجها ًي ح  نامذ الُبِبت مً م

َ ًا وخُض، ؤخؿً النهاعصه؟  -  بٍػ

بت حًضا..  - ت خاحاث ؾٍغ  الخمض هلل ًا صيخىعة، بـ خهل قٍى

ل خاحت صلىنذ..  -
ُ
 هىهػض وهيؿمؼ ً

 بالكػل حلؿذ وحلؿذ هى ألازغي، ونالذ لى:

 ًَل ًا وخُض، حاهؼ جخٍلم؟ -

 ؤًىة ًا صيخىعة.. ؤها حاهؼ..  -

ٍي لها ما خضر الُىم، حػلتها جغي يكي لتري  مغث ههل ؾاغت ؤخ

ا، قػغث ؤن ابدؿامتها ابدؿامت  ًُ ج الغؾمت الجضًضة، وبضؤث جبدؿم جضٍع

 اهخهاع، اهتهُذ مً الخٍي، ونالذ هي:

 ً ؤقىف بُانخَ بػض بطهَ؟ وخُض ممٌ -

 ؤوي ؤوي..  -

ٍاوي، وؤزغحذ بُانتي قإغُُتها بًاها، بضؤث بالهغاءة بضون  ونكذ مً م

ا، قىظغث بلي هظغة مايغة، مً زم جٍلمذ: 
ً
 ؤن جهضع نىج
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 بهذ ما اؾمٌل وخُض! -

 ابدؿمذ ونلذ لها:

 بػاي ٌػجى ًا صيخىعة؟  -

 ؤها غاوػاى جهغؤ بؾمَ اللي في البُانت!  -

 غُيُا.. -

 ؤمؿٌذ البُانت وبضؤث بالهغاءة:

ًامل، بًه بهى؟  -  ؤهىا، وخُض 

 لًٌ اهذ مل وخُض! -

 مل قاهم؟  -

ًامل الؿُض، بهذ مل وخُض!!!  -  بهذ اؾمَ خاجم.. خاجم 

ٍاوي ُمؿدىًٌغا وبؿًب قضًض احخاح ؤَغافي:ن  مذ مً م

 ٌػجي بًه؟؟؟؟؟ -

ٌػجي.. ماقِل خض بؾمه وخُض، بهذ زلهذ شدهُت وخُض الؿلباهت  -

الُُبت غكان جغجاح، جهضع جهىلى بًه اللي بُسلَُ حكىف يىابِـ 

خهُهُت خهلذ بجض؟، ًىم ما نخلذ والضى، بهذ صخُذ مً الىىم 

غلى ؤؾاؽ بهَ مالهدل ُحثخه.. لًٌ بهذ اللي صقىتها في ؤويخه! بهذ 

ها بصدهُت خاجم.. بهذ إلاا بخػِل صقىذ والضى في ؤويخه، صقىت

بصدهُت بخيسخى هى غمل بًه في خُاجه!، جهضع جهىلي بػاي صخُذ 

ولهُذ هكؿَ زاَب واخضة بهذ مكىقتهاف ؾحر مغة واخضة؟، 

جهضع جهىلي بػاي غماص ببً غمَ مككل الُجثخحن؟، جهضع جهىلي إلاا 
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ًان صاًًما بُهىلَ بن قُه  غة و ىذ بدخسُل هكؿَ شدهُت قٍغ
ُ

ي

مغ حُالي بٌضه.. وإلاا نالَ بن ألاوامغ صي حاًت مىَ بهذ؟، حػغف ؤوا

لُه؟، ألن غهلَ الباًَ مضًَ ؤوامغ بصدهحن بهذ بـ اللي 

قاًكهم، شدهُت خاجم وؾامذ.. شدهِخحن ملهمل ؤي وحىص، 

بهذ خاجم.. ماقِل خض بؾمه ؾامذ.. ماقِل خض بؾمه وخُض!، 

بُه لضعحت بن بؾمَ اللي اهذ مؿدىٌغه ومل عاضخي خض ًىاصًَ 

ل ما خض ًهىلَ "خاجم" حؿمػه ويإهه بُهىلَ 
ُ
غهلَ الباًَ ً

ًامل"، لًٌ اها  "وخُض"، ختى بُانخَ، بهذ قاًل ؤلاؾم "وخُض 

ل اللي بهذ غملخه 
ُ
ا ًا خاجم، ً ًُ ًامل"، بهذ حػبان هكؿ قاًكاه "خاجم 

ًان ؾهب غىَ، وقُه خاحت يمان الػم حػغقها..   صه 

 لضى لؿت مُذ مً قهغ.. بهذ ما صبددل والضى، وا -

*  *  * 

وقجإة ؾمػذ نىث، نىث شدو ًإحي مً زلل الجضاع، ًإحي 

بالًبِ مً ؾغقت ؤبي مغة ؤزغي، جنهضث ويإوي حػىصث غلى طلَ وحػىصث 

ٍاوي بكػىع مً الدىف والخػب والاغخُاص..  مذ مً م
ُ

غلى نىجه، ن

ؾمػذ نىث ؾػاُ قضًض مً الضازل، قبضؤ قػىع الدىف ًؼصاص!، 
انتربذ بسُىاث حباهت، وقخدذ الباب ببِء، عؤًذ ألايىاء ُمًاءة، 

هى غىىة، واقخض زىفي غىضما  وألاعيُت ًكترف قىنها ِقغاف، ابخلػذ ٍع

ؿػل بكضة، ونض صهـ الؼمً غلى وحهه  غ َو عؤًذ ؤبي ُممضًصا غلى الؿٍغ
ا هى خهُهت!، ال ًىحض ما ًضُ غلى ؤهه  يما قػل مؼ ؤمي!، ما ًدضر خالًُ

حي الدُاُ!، قجإة عؤًذ ؤبي ًىظغ لي، ًخٍلم بدكغحت وبهػىبت مً و 
 قضًضة:
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 ؤنػض.. ؤنػض ًاؾامذ.. -

سغف وحهؼي، حلؿذ:  عؾم مػغقتى بإهه ًُ

غاعف بهَ حػبان، وغاعف بهَ مل هخهضم ًلمت مً اللي بهىلها  -
هىلَ بهَ  صلىنذ، بهذ الػم جغوح لضيخىع هكؿاوي، الػم ٌكىقَ ٍو

ٌ ػي ما اها مخىنؼ، ًا ابجي مخسلِل الىهم ٌػِل قَُ، وال  مل مٍغ

 بهذ حػِل في الىهم، زلَُ اهذ الخهُهت، غكان حػغف حػِل.. 

، وقجإة اغخضُ في هىمخه زم ظل ًدملو في الؿهل، الابدؿامفي وؤزظ 
ٍاجها، وونل نلبه غً الدكهان،  ختى زبدذ غُىاه صون ؤي جدغى مً م

ًان ُمجغص ته ُااث غٌـ ما جىنػذ، جىكؿذ بكضة، وَغغقذ ؤها ما عؤًخه 

ًان ًضُ غلى ؤهه ٌػِل في غاإلاي.. بل هى ًسترم غاإلاي، هى ُمجغص  يَلمه 

 عوح بَل وانؼ، ومىث بَل جهاًت.

*  *  * 

ىذ بدكىقه مً 
ُ

ًان غاٌل مػاى في هكـ البِذ، هكـ الكهت، ي ؤبىى 

ل ًىم لًٌ بهذ 
ُ
ٌ، هى بِكىقَ ً ونذ للخاوي.. ألهه هى غاعف بهَ مٍغ

ماجهضعف حكىقه، وبهذ هاًم يصدهُت وخُض شدهُت خاجم بدكخؿل 

وبدخػامل مػاه غاصي حًضا، لًٌ بصدهُت وخُض بهذ مل مهضم بهه 

ُب ههىلَ غلى شخيء ًثبخلَ يَلمى، قايغ غاٌل قمل بخهضع حكىقه، َ

 الهُت اللي صزلذ بِخَ؟ 

*  *  * 
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وؾمػذ نىث الهغة التي وؿُتها جمىء!، وجمىء مىاء قضًًضا ويإن ُهىاى 

شدًها ٌؿخهبها بالضازل!، هغولذ بليها ُمؿغًغا، وُؾغغان ما هضؤ اإلاىاء 

ًاهذ قيها الهغة.. ألحض م غقتي التي 
ُ

ا لم غىضما خًغث لها!، صزلذ ؾ

 جخىنػه غُىاي ؤبًضا.. 

خلذ الِهغة، والضماء جخجمؼ خىلها بؿؼاعة!!
ُ

 لهض ن

*  *  * 

-  ٌ الهُت صي ؤبىى اللي نخلها إلاا صزلذ الكهت، نخلها لم لهى اهَ مٍغ

ا ومل بخٍلمه وال ختى بدؿلم غلُه.. خـ بن زَلم خُاجه اهتهذ،  ًُ هكؿ

ًان غاٌل قُه، خـ بهه غاوػ  تر الؿًب اللي 
ُ

ًكغؽ الؿًب في مً ي

 خاحت، نخل الهُت، غكان ًدـ بهه له الػمت في الخُاة صي..

ؿمى بًه في الُب الىكسخى ًا صيخىع؟ - ٌُ  الٌَلم صه 

الُب الىكسخي مالهىف ؤي غَلنت باإلاغى صه، قُه مغى بؾمه  -

ت ؤلاوكهاقى" ٌػجي اهذ بدكىف هكؿَ شدهُت  "بيُغاب الهٍى

خدمل الكغ، لًٌ في جاهُت ُمًاصة لَُ، بهذ بخدمل الدحر وهي ب

خالخَ.. قُه شخيء بؾمه "اههؿام الغوح"، والضى إلاا اهذ جسُلخه 

ماث.. عوخَ اههؿمذ، قخسُلذ شدهُت "وخُض" اللي اهذ ِغكذ 

بيها َُى غمغى، والصدهُت الخاهُت اللي اهذ زلهتها اللي اؾمها 

كت.. ملهاف ؤي  لها بصدهُت ُمٍؼ
ُ
"ؾامذ"، بهذ ِغكذ خُاجَ ً

 ه بلُل الػموحىص.. النهاعص
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غوح لهم في نهغ الباعون، النهاعصه هى الدَلم لَُ منهم، مً ج

الصدهِخحن اللي اهذ زلهتهم، ًا هخخؿلب غليهم ًا بما هما اللي هُخؿلبىا 

غلَُ.. ؤعحىى زلي بالَ مً هكؿَ.. وهىخظغى ُبٌغه في هكـ اإلاُػاص، 

وقَ بهى مً النهاعصه بهذ بؾمَ خاجم، ؤُو ما جبو في اإلاغاًت هخَلقى 

ِوف خاجم، بهذ مخسُل وف مل وقَ، وبؾم مل بؾمَ، صه ؤيبر صلُل 

ب حًضا!، بوعى جيسخى ؤعحىى، مً النهاعصه بهذ  غلى بن الػهل صه شخيء ؾٍغ

 بؾمَ خاجم..

*  *  * 

ه غلُىا خاجم، بل ؾُههه "طلَ اإلاكهض لً ًهّه  ملخىظت 

  غلُىا الغاوي"

ٍاع  ٍاعه.. وعؾم غبث غهله وبعؾاُ ؤق ت، عؾم عؾم ؤق في ُمىخهى الضمٍى

ُى )خاجم( ؤُو زُىة ججاه الههغ، 
َ

حؿضه الظي انترب مً اإلاىث، ز

دغم حؿضه 
ُ
ًاصث ج ٌؿحر بمىخهى الهضوء الظاهغي، ولًٌ بضازله هحران 

، هحران الدؿاُئ والخحرة، ماطا ؾُكػَلن به هظان ألاخمهحن اللظًً 
ً

ًامَل

غاث غغنه بمػهمه، لِـ لهما وحىص في خُاجه ؤو خُاة ؾحره، َمسح نُ

واججه هدى الضعج، بسُىاث مخثانلت نػض الضعج بإيمله، وللخظت 

جىنل، جىنل وهى ٌػُض الخكٌحر للمغة ألازحرة.. هل ًضزل بلى الؿغقت 

ٌخكي بإجهما ها ُهىا في  التي باهخظاعه بها؟، ؤم ًسغج مً خُث حاء ٍو

بجاهبه، خُاجه؟!، ولًٌ ال.. هظغ بلى ؾهل الههغ، وصغا هللا ؤن ًهل 

ل ما قيها نض ماث مىظ ػمً، 
ُ
غقت متهالٌت، حكػغ بإن ً

ُ
ولُضزل الؿغقت، ؾ

ًاهذ  ل شخيء بالؿغقت، بال ؤجها 
ُ
مهباح نؿحر ُمػلو باألغلى، عؾم ً

ش..  حمُلت.. ؾاخغة بػظمت الخاٍع
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بضؤ خاجم ًخجُى بػُيُه، لحراهما هما الازىحن ًهكان يمىٌغ وهٌحر، ابدؿم 

ت، و   جٍلم وخُض بثهت:لهما ابدؿامت ظاهٍغ

 بَُ ًا خاجم، هىعث! 
ً

 ؤهَل

 عص خاجم غلُه بثهت وزىف:

 غاوػ مجى بًه؟ 

ؤها مل غاوػ مىَ خاحت، ؤها حاًبَ غلكان ؤنىلَ، ببػض غً  

 خُاحي..

 بهذ مالٌل خُاة!  

 قإعصف ؾامذ:

 النهاعصه هىػغف محن اللي له خُاة! 

 بدؿم وخُض وجٍلم:ا

وحىص في الخُاة، بهخم ؤيُض، اللي هُُلؼ ُمؿضؽ، مل هُبهى له  

 قاهمحن؟

وؾاص الهمذ وؤزظ صوعه، صوعه الظي َاإلاا اهخظغ ؤن ًإحي، ؤزظوا 

ًىظغون بلى بػًهم، زهىًنا وخُض الظي ؤزظ ًىظغ في غُىا خاجم، 

وؾامذ الظي ًىظغ في وحه وخُض، الدىف نض جَلغب بإَغاقهم، ؤزغج 

ضؾاتهم وخُض مؿضؾه، قإزغج الازىان مؿضؾيهما، حهؼوا حمُػهم مؿ

ب مؿضؾه ججاه  َلم الغنام في آٍن واخض، جٍلم وخُض ونض نىَّ إَل

اإلاهباح، يؿِ غلى الؼهاص قخيخُلو عنانت ججاهها قخكجغها، وؾاص 
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ا 
ً

الظَلم بُنهم، وال ًغي ؤخض يل ًضه!، بضا وخُض ًخَلغب بهما، وبضا وازه

 مً هكؿه، قإعصف وخُض في طاى الظَلم:

 ؤها آؾل ًا ؾامذ.. 

ت ججاه ؾامذ، ازترنذ نلبه قماث غلى الكىع، اعجُمذ وؤَلو عنان

 عؤؾه باألعى وؾبذ في صماثه، جٍلم وخُض بؿغوع زالو:

 صلىنذ الجُم بهى لُا ولَُ، بًه عؤًَ.. وػمل بجكانُه؟  

 بجكانُت بًه، بهذ مجىىن؟ 

!، بؾمؼ..بضُ ما ًدهل مجؼعة هىا، ؤها نابل بهَ  
ً

بخىا مجاهحن قػَل

 حػِل في خُاحي، الػم جهبل بهذ يمان بوى ؤغِل في خُاجَ؟ 

 لًٌ ؤها مل مىاقو..  

 هخىاقو!  

 ؤها مل هدلَُ جسترم خُاحي! 

ما ؤهذ يمان ازترنذ خُاحي، بؾخهبتها وزلتها ؤؾىص خُاة في الٌىن،  -

زلخجي ؤحػلم الدىف، زُبذ واخضة ؤها زلخجى ؤزؿغ ؤمي وؤزتي!، 

لها، وال يإن قُه بجي آصم غاٌل 
ُ
مبدبهاف.. بؾخهبذ خُاحي ً

 حىاها.. 

 غكان يضه ؤها مل هدلَُ حػِل حىاًا.. 

خاجم بهذ غاعف بوي َُب، بـ بهذ الػم جسلُجي يضه في صماؾَ، الػم  

غ ػي ما اهذ قاهم!، ؤها ؤَُب مىَ!   جسلُجي َُب، ؤها مل قٍغ

 ض َُب ًهُى غلى هكؿه بهه َُب ًا وخُض.مكِل خ 

 ومكِل خض ؾبي ًهُى غلى هكؿه بهه ؾبي!  
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ي؟  ِ
ّ
 بهذ غاوػ بًه مج

 اعحؿمذ غلى وخُض ابدؿامت زاعنت، وجٍلم:

 هخكو، مل غاوػ ؤيتر مً بهىا هخكو..  

 هخكو غلى بًه؟ 

ل واخض ٌػِل في خُاة الخاوي! 
ُ
 بن ً

ب خاجم اإلاؿضؽ ججاه وخُض بهضوٍء جاٍم،   ولًٌ عآه وخُض قإعحػض:نىَّ

 بهضا.. بهذ مل ؤص بهَ جمىث.. 

 ؤها مل غاوػ ؤغِل! 

 لى نخلخجي مل هُبهى لَ وحىص؟ 

 وال اهذ يمان هُبهى لَ وحىص!  

وعقؼ وخُض اإلاؿضؽ ججاه خاجم، ويؿِ غلى الؼهاص قاهُلهذ الغنانت 

لخإحي في نلب خاجم مباقغة، وبؿغغت ًًؿِ خاجم غلى الؼهاص قخيخُلو 

ي في نلب وخُض بالًبِ.. ولُكترف الازىان غلى ألاعى، عنانت جإح

وغُىاهما زانبخان في غُىا بػًهما البػٌ، والضماء حؿغنمها مً قتى 

ل شخيء.. ولخهل 
ُ
الاججاهاث، ختى حهضؤ الهلب، وتهضؤ ألاهكـ.. وحهضؤ ً

غُىجهما غً الخدغى لؤلبض، ولخمغ صناثو نلُلت غلى هظا اإلاكهض ويإهه 

 ججمض..

 للجثخحن ؤيُّ ؤزغ! قلم ًهبذ 

 النهاًت

*  *  * 
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 "ؤوعام لم ًًكها اإلاالل بلى عواًخه"  

 

اهكخدذ غُىاي، غَلماث الخعجب حؿخهغ في حؿضي بإيمله، وحضث 

هكسخي ؤعي ؾهل ؾغقتي، ؤؾلو غُجيَّ وؤقخدهما، قَل ًىحض ؤي مكغ مً 

الدغوج ؤبًضا مً هظا اإلاإػم اللػحن، هل ؤها ؤخلم؟، هل ؤها بضازل 

ًابىؽ؟، هل ؤها ؤجىهم آلان؟، ال شخيء مً هظه ؤلاحاباث صخُدت، ولِـ 

 بهم بحابت زاَئت!، قمً ٌػلم.. ُعبما ؤغِل بجؿض ؤخـ...

لخظت، مً ؤها ألان؟، مً ناخب الىحه والػهل الظي ًخدضر آلان بلى 

ٍاوي ُمؿغًغا.. ولٌجي ؾغغان  مذ مً م
ُ
ِِ ُمهلت للخكٌحر، ن هكؿه؟، لم ؤغ

 ًغن، صون ؤن ؤهظغ الؾم اإلاخهل، عصًذ:ما وحضث هاجكي 

 مؿاء الدحر ًا ؤؾخاطها، بػي خًغجَ؟ -

 ث بخعجب:عص

 محن مػاًا؟ -

ىُم ًا ؤؾخاط، ُمضًغ صاع الُىم لليكغ والخىػَؼ.. -
ُ
م ؾ ٍغ

َ
 ؤها ي

 مم.. زحر بن قاء هللا؟ -

زحر بن قاء هللا؟؟، واضح بن خًغجَ لؿه ماقىقدل، غلى  -

الغواًت هؼلذ في اإلاٌخباث النهاعصه، وما الػمىم، ؤها بباعى لخًغجَ.. 

قاء هللا ؤلانباُ غليها غالي حًضا، خًغجَ هخكخذ الباب صلىنذ 

وهخَلقي وسدت مً الغواًت مىحىصة، ؤجمجى حعجبَ الُبػت.. وؤجمجى 

 اإلاكاحإة حعجبَ..

 عواًت بًـه؟ ؤها مل قاهم خــ...  -
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ا؟، َالذ ألاؾئلت 
ً
بضازل غهلي، ولٌجي واههُؼ الهىث، وؤها لم ؤقهم قِئ

طهبذ مؿغًغا هاخُت الباب، قخدخه غىضما وحضث حؿحراث في الكهت 

ًاء زاعم ألغغف ؤن بهظا  ج لظ
َ
يثحرة، وعؤًذ نىضوم هضًت، لم ؤخخ

ٌت بػض ؤن ؤؾلهذ الباب،  الهىضوم الغواًت!، ؤزظتها واجٌإث غلى ألاٍع

ًان ؤؾمها  حلؿذ غليها وقخدذ الهىضوم بلهكت، عؤًذ اليسدت، 

ُي(، احؿػذ غُىاي في زىف قضًض، "ا ٍاجب )ؾامذ الهٍغ زخَلُ" لل

ي بكههت حػلذ حؿضي ًنهاع، ظللذ ؤهظغ  ِ
ّ
وؤلهُذ اليسدت بػًُضا غج

ٍاوي بػضما ػاصث يغباث نلبي،  لليسدت بسىف قضًض، ونكذ مً م

ام هاظًغا بلى اإلاغآة..   وطهبذ بلى الخمَّ

ًان وحه ؾامذ!  لهض 

*  *  * 

  وخُـــــــــــض!"" بهــذ مـــل 

ما هظا الهىث؟، مً الظي جٍلم؟، مً ؤًً ًهضع هظا ألاهحن الظي 

ًان ًهضع مً ؾغقت ؤبي  ا، لهض  ٍاوي مغغىبً مذ مً م
ُ

ؤؾمػه؟، ن
ًان؟، غظامه  !!!، لهض.. لهض ؤػلذ البَلٍ بإيمله ولم ؤعحػه يما  اإلاهخُى

ا!، جًبا لؤلقَلم ألا  خىازغة في ؤعيُت الؿغقت ؾخجلػه خًُ
ُ

ٌُت!، هل قبذ اإلا مٍغ

ي؟  ؤبي نض ؤحى لُيخهم مّجِ

 " بهــذ مـــل وخُـــــــــــض!"

و 
َّ

الهىث ًخٌغع، الهضاع ًجخاخجي بكضة! لىهلت هظغث بلى زىجغي اإلاػل
ا هدى ؾغقت ؤبي، 

ً
في الهالت، هغولذ بلُه وؤزظجه، مً زم عيًذ الهث

ؤيثر  ونكذ للخظت، ؤؾمًذ غُجي ُمكًٌغا قُما بالضازل، ولٌجي حصجػذ
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وؤيثر، وويػذ ًضي غلى مهبٌ الباب، وقخدخه.. قخدخه ببِء قضًض 

 ًي ال ؤعي ما بالضازل ُصقػت واخضة..

ا ؤمام الباب بالًبِ، ومً 
ً

ًان وانك لهض عؤًذ ؤبي، ولًٌ في جلَ اإلاغة 

الىاضح ؤهه ًيخظغ صزىلي، اهخهى ؤهِىه، ونض جخظذ غُىاي وجغيذ 
ونض مؿٌجي مً يخكي بهىة بُضًه لُجكجيَّ الػىان!، قابدؿم ؤبي لي، 

الازيخحن، وؤلهاوي هدى الخاثِ، لًُغبجي بصخيء لم ؤَعه، ألقػغ بإن ألاعى 

 جلخل ؤيثر وؤيثر، وهظغث زلكي بهػىبت، قلم ؤحض له ؤزًغا.. 

ل شخيء.. وؤي شخيء!
ُ

 ولخىكخذ الؿخاعة الؿىصاء التي حجبذ غجي عئٍت ً

*  *  * 

ا خاحت.. ًا خاحت ؤها بؾمي وخُض ؤًىة محن؟، ؾامذ محن؟، الغنم ؾلِ ً
مل ؾـ.. ، ؤمي؟، ؤمي بًه بخىا هيؿخػبِ؟، ؤمي مُخت ًا خاحت مً وؤها 

 نؿحر.."

 هاخُت 
ً

وؤؾلهذ الهاجل، ؤلهُذ الهاجل غلى ألاعى وعيًذ مهغوال

اإلاغآة، ونكذ ؤمامها لػضة لخظاث، ما هظا، ما الظي خضر؟، ًا هللا يُل 

 خضر هظا؟

ًان وحهه، وحه ؾامذ!   لم ًًٌ وحهي.. بل 

*  *  * 

بؿبب ؾًبي الكضًض، ؤمؿٌذ بهُػت مً الخضًض اإلاىحىصة بضازل 

ام، وهكمذ اإلاغآة جماًما.. ًي ال ؤعي وحه طلَ اللػحن!!، ؤها ال ؤغغف  الخمَّ

ٍاوي  ا غً هكسخي، اإلاغى ؤزظ ًإًل حؿضي بعًبا بعًبا، وؤها ؤنل م
ً
قِئ
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ا، ابخلػ
ً
ا هاصث

ً
هي بػض ؤن ُحغخذ ًضي الُمجى، قخدذ اإلاُاه، نامخ ذ ٍع

ا لكذ اهدباهى..
ً
 وويػذ ًضي جدتها، ولٌجى ؾغغان ما وحضث قِئ

ًان ُهىاى عؾمت في يكي!  لهض 

*  *  * 

ا ؤقهُت وعؤؾُت 
ً

ًاهذ زُىَ لم جًٌ عؾمت باإلاػجى الخغفى للٍلمت، ولٌنها 
خب قُه "ؽ

ُ
ِخبذ بضازلها خغوف، الهل ألاُو ي

ُ
ح" والهل  –م  -ؤ -ي

خب به "ح
ُ

خب به "و -ث-ؤ -الثاوي ي
ُ

ص"، وفي  -ي-ح -م"، والهل الثالث ي

 النهاًت ُهىاى زِ عقُؼ، وجدخه ههاٍ.. وغَلمت اؾخكهام!!

.  بضؤث بالخكهم.. اؾمي واؾم خاجم وؾامذ مٌخىبان بضازل طلَ الجضُو

*  *  * 

ًاهذ ههاٍ قاعؾ ت جماًما، في جلَ اإلاغة لم جًٌ هىاى غَلماث اؾخكهام، بل 

.. ونبل ؤي شخيء، طهبذ ججاه الهالت، 
ً

ويإهه ًهل لَ "ؤيمل"، وقػَل

ًاهذ ؾمغ زُُبتى  قؿمػذ نىث َغم غلى الباب، طهبذ ألقخذ.. قهض 

 التي عؤًتها مغجحن قهِ!

 بابدؿامت ُخب جٍلمذ:

 ؾااااامذ، وخكخجي ؤوي..       -

 وحؿحرث مَلمدها غىضما عؤث ًضي:

 ًا خبُبي؟ بًه اللي خهل إلًضى    -

 ماقِل خاحت، بجكًلي..
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صزلذ وظهغث غَلماث الاهبهاع غلى وحهها، قاججهذ مبدؿمت هدى 

 اليسدت وؤزظتها، ويػتها بحن ؤخًاجها وجٍلمذ:

 ؤها مل مهضنت، ؤزحًرا هؼلذ..         -

 لم ؤغهب، قإيملذ:

 ؤما ؤقىف النهاًت اللي اهذ ؾحرتها بهى!        -

ا ؾُدضر لم ًًٌ في  ماطا؟، حؿحرث النهاًت؟؟،
ً
مػجى هظا ؤن ُهىاى قِئ

لذ لها "بنغي بهىث غالي"، 
ُ
هي بسىف، ون الخؿبان ؤبًضا!!، ابخلػذ ٍع

ًاهذ النهاًت ؤن ؾامذ هى الصدهُت الخهُهُت  وبضؤث جهغؤ النهاًت.. نض 

وؤن خاجم ووخُض لِـ لهما وحىص، وؤن خاجم ووخُض.. ُهما ؾامذ طاجه!!، 

ملذ هى ألازغي بسىف قضًض، ولٌجي ؤونكتها اعحػبذ مً النهاًت، قإي

لذ لها: 
ُ
 ون

 نلم.. يهاجُل       -

 نلًما مً حُبها، قإمؿٌذ به وبضؤث بالٌخابت 
ْ

وخضر بالكػل، ؤزغَحذ

غلى يكي، لهض يخبذ في الىهاٍ الكاعؾت "ؾــامـــذ"، ؤها خاجم ووخُض، 

ؤخًضا َىاُ والضي جىفى وقاة َبُػُت، وؤمي جىقذ ؤمامي، ؤها لم ؤنخل 

ل 
ُ
غمغي، لم ؤغغف ؤي قخاة ؾحر زُُبتي هظه، الُبِبت التي َخٌُذ لها ً

ًاهذ الُبِبت..  جها، قالغواًت  ىذ ؤصّوِ
ُ

ًاهذ مجغص ؤخضار عواثُت ي شخيء، 

ىذ ؤجسُلها يإجها شدهُت خُت ؤمامي!.. يُل لم ؤؾإُ هكسخي 
ُ

ؤها ي

، هى ؤن يُل صقىذ ُحثت ؤبي وؤها في الضوع الغابؼ م
ً

 ً الػماعة!!ؾاالا

ىذ ؤعؾم جلَ الغؾىماث غلى يكي، لم ًًٌ ُهىاى ؤخٌض في نهغ 
ُ

ؤها مً ي

ىذ ؤطهب ُهىاى وخضي ولم ًًٌ ؤي ؤخٍض هىاى!!، ؤها مً 
ُ

الباعون، ي

ًي جًغبجي! هدً  يغبذ عؤسخي ًىم جسُلذ ؤن عوح والضي نض خًغث 
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ؤي  الثَلزت وكبه بػًىا حًضا، ولًٌ ؤها الخهُهي بهم.. قجمُػهم ال ًىحض

 وحىص لهم!! 

 قجإة جىنكذ ؾمغ غً الهغاءة ونض جخظذ غُىاها:

ًاجبه صه هى        - البُل هىا هُضبذ زُُبخه ًا ؾامذ!!، اإلاكهض اللي اهذ 

 اللي بُدهل لىا صلىنذ!!!!!! 

جظاهغث بالطخَ الكضًض، وبضؤث ؤهضئها وؤنُى لها: " بهتي مجىىهت!، 

ي خاحت ػي صي، بؾخجى هجبلَ صي عواًت ًا هبلت، ؤها مؿخدُل ؤغمل قٍُ

.. ولًٌ الغاخت ؾخإحي بػض 
ً

خاحت حكغبيها"، قػغث بإجها اعجاخذ نلَُل

 نلُل..

ل خغف في جلَ الغواًت!
ُ
ظ ً ِ

ّ
 قإها ًجب ؤن ؤهك

ٍان  بسُىاث مخثانلت اججهذ هدى الدىجغ الدام بي، ؤمؿٌخه مً اإلا

و به، وؤزغحخه مً ؾمضه.. ؤزظث ؤهكاسخي حػلى والخىجغ ً
َّ
ؼصاص، اإلاػل

مجى، ويػذ ُُ  الدىجغ غلى عنبتها.. انتربذ منها بكضة، عقػذ ًضي ال

 وطبدتها!! 

ل الهىاء يما جكػل البهغة غىضما ًظبدىجها يإضخُت، قغختي  ًغ
ُ
ًاهذ ج

ٍان بإيمله،  ًاهذ صمائها جخُاًغ وجلىر اإلا ل شخيء، لهض 
ُ
ًاهي ً

ُ
آلان ج

ىذ مبدؿًما بكضة، قػغث باالهخهاع ألابضي، وبطخٌت ح
ُ

ٍان، ي لجلذ اإلا

ٌت التي حلؿذ هي غليها قخخلىر مَلبسخي بضمائها الهظعة،  حلؿذ غلى ألاٍع

ًاهذ  ؤمؿٌذ اليسدت التي ؾُتها الضماء، ونغؤث ما ًجب غليَّ جىكُظه، 

ً في جهاًت الهكدت.. ُهما  جلَ هي الهكدت ألازحرة، ولًٌ ُهىاى ؾٍُغ

 النهاًت بإيملها!!!
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ا غلى ؾب
ً
اجي الكضًض، لهض جَلغبذ بي ضخٌذ بكضة، اهكجغث ياخٍ

الصدهِخان اللخحن لِـ لهما ؤي وحىص، ولٌنهما قجإة ظهغا لي مً 

ً، وبىكـ اللخُت التي ؤها  الػضم، ظهغا وونكا ؤمامي ببظلخحن ؾىصاٍو

 امخلٌها، وبىحهحن ازخلكا غً وحهي.. ناال لي بابدؿامت ؤمخلٌها:

 حؿلم صماؾَ ًا ؾامذ! -

الٌىن بإيمله، ابدؿامت حػلخجي ؤعجاح بلى قابدؿمذ لهما، ابدؿامت حؿؼ 

 ألابض..

خب بالغواًت!!
ُ

 لًٌ غلّي ؤن ؤهكظ ما ي

ؤمؿٌذ الدىجغ الظي جلىر بالضماء، وانتربذ مً ُحثت ؾمغ.. ويػذ 

 الدىجغ غلى عنبتي.. 

 ولخىكجغ الضماء..

 بؿــخـــت....!!! 

 متت حبمد اهلل وفضله ونعمته

 22/11/2014 
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 :ملحوظة
 

)بػض ؤن جيخهي مً نغاءة جلَ الغواًت، بالخإيُض ؾخيخابَ بًػت ؤؾئلت  

هخه الدانت،  بت، وؤها ؤقػغ ؤن ُهىاى مً ؾُكهم جهاًت الغواًت بٍُغ ؾٍغ

بالخإيُض ُهىاى مؿؼي مً جهاًت الغواًت جلَ، ولٌجي لً ؤنىله ؤبًضا، جهاًت 

ل قهل مً الغواًت باهخمام
ُ
 إلاً لم ًهغؤ ً

ً
، جهاًت نػبت الكهم نلَُل

ٌ هكسخي، حػله  الغواًت هي مغى هكسخي.. مغى هكسخي غاف بضازل مٍغ

مبخىع الخكٌحر والػهل، قلظلَ ؤها لم ؤيؼ "ؤي جهاًت والؿَلم" ولٌجي 

قٌغث مغاًعا وجٌغاًعا بما ًجب غليَّ ويػه في جلَ الؿُىع النهاثُت التي 

 زُُتها وها ؤهذ جهغؤها آلان..

حؿخدهها، وؤعحى ؤن ال جيخظغ ؤي مػلىمت ؤعحى ؤن جٌىن ِهلذ اإلاخػت التي 

 غً الُب الىكسخي ها ُهىا في جلَ الغواًت. (
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ٍاجب ل بال  الخػٍغ

 

 

في مداقظت البدحرة،  2001مدمىص ًىؾل زىاحت، ُولض غام 

خب ؤيثر مً زمؿت غكغ نهت نهحرة وزَلر نهو َىٍلت، 
َ

ي

كغث 6وعواًت ؤزغي ؾحر عواًت )ازخَلُ( وهي عواًت )
ُ
(، و

خب وخههذ هجاًخا 
ُ

ا غلى حغوب ومىنؼ غهحر الٌ ًُ بلٌتروه

 يبحًرا.. 
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ٌغ زام
ُ

 ق
 

 

َِ  :حممودهبة  الغاجؼ غً الغواًت، ولً ؤوسخى ؤبًضا مؿاغضجَ  لً ؤوسخى يَلم

ًٌغا 
ُ

لي في بػٌ ألاخضار ًي حؿحر الغواًت في مؿاعها الصخُذ.. ؤقٌغى ق

 
ً

َل   حٍؼ

لىالِى ما غغقذ اؾًما لخلَ الغواًت.. لىالِى ما اؾخُػذ : سارة ناصر

 الضهُا(.يخابت الغواًت.. مً آلازغ ) قًٌغا لٍُي ًا ؤَُل خض في 

ل مغةفي بضاًت يخابتي ألي عواًت  مر عباس:ع
ُ
 ؤغُي لَ مكهًضا بها، وفي ً

 ًا نضًهي.. بالػامي 
ً

َل ًٌغا حٍؼ
ُ

اًء ًي ًكُض الغواًت، ق
ّ
حػُُجى ههًضا بى

ؿت  ً ًامغَّ  يضه.. ُمكٌٍغ

ل عواًت ونهت لي،  جروب عصري الُكتب:
ُ
طلَ )الجغوب( الظي ؤوكغ غلُه ً

 مً عواًت 
ً
"هامان" بلى عواًت "ازخَلُ"، ؤها لً ؤؾخُُؼ يخمان بضاًت

ٌغي، ولً ؤؾخُؼ ؤبًضا وؿُان حصجػٌُم لي
ُ

  .ق

اوي": ال ؤغغف  -غبضالغخمً الؼعنا –"غلى غماعة  أصدقائي ببغاهُم الٍغ

ا قٌغيم غلُه، ؤوي غغقذ ؤهاًؾا  ًُ بما ؤقٌغيم، ولًٌ الظي ؤوص قػل

  ت مثلٌم، قلُجػلٌم هللا ؾبًبا في صزىلي الجى
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مجمىغت مً الىاؽ، نغعوا ؤن ًجػلىا الهغاءة خُاتهم، قهغعث  شبابيك:

ل شخيء قػلىه صقػجي للهغاءة، 
ُ
ٌغهم غلى ً

ُ
ؤن ؤيىن مػهم.. ونغعث ق

ل شخيء 
ُ
  صوهٌم ما نغؤث بال هىغُت واخضة مً ألاصب، قكًٌغا غلى ً

ل شدو نغؤ الػمل صون ؾابو مػغقت، ؤهخظغ 
ُ
ٌغ ً

ُ
وفي النهاًت ؤوص ق

ضػ  حمُؼ آلاعاء ؾىاء باإلًجاب والؿلب غلى نكدت الغواًت غلى الجىص ٍع

ل مً نغؤها.. ؤعايم 
ُ
والكِـ بىى، وؤجمجى ؤن جٌىن هالذ الغواًت بعجاب ً

 في عواًت ؤزغي:( 
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