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..مهبحأنيذلاىلإ
..يتلئاعو..يلُجر..يمأ..يبأ
..قشمدىلإو
..اله



:يبتخرصو،نيتبقاثنينيعبيدورشَّيلعاسيمْتعطق،حابصلاكاذ
امف..هيحراصوهيلإِتنأيبهذا..!!يتأينل..ةداغايهيرظتنتال«

النحن..!؟رركتملايمويلايسانتلالاعتفاو..!؟ةفطاعلادلجنمِتينج
يبهذا.ً.ادبأفقوتلايفحجننالدقو،بحننمبُحنعًةأجففقوتن
.»..هيلإِتنأيبهذا..كرظتنينكيملولىتح..هيلإ

ُتزجح..!!كاوهيفيربصماوعأدعبهتلعفاماذهنأقِّدصتأ
..تيتأو..ٍةلحرلوأيفيسفنل

..ليحرلاةعاسكنأل..شطعوٍّبحنميتبعجيفاملكبكتيتأ
..ةرورضدشأكنعثحبلاَتلعجو..تيضموكفطعمبيجيفرطملاَتقرس

ءيشيألعفلحمجت..دحاوٍموييفاهءاتشواهلجررسختيتلاةأرملاف
..هلجألرهزتنأقوتتتناكنملقألاىلعوأ..راهزإلاةبوصخاهلديعي

2013ربمسيد



..منأملةحرابلاةليل
ُتنكةتئافلاتاونسلالاوطف..ماعلااذهًابيرغيبلطلهضفرءاج

يفتمصلاليطي..ةضاعتمابينقمريناك،ةرملكيفو..هتاذبلطلاهوجرأ
عنمعيطتسأال،ةقينأٍةبذاجٍةماستبانعًاجرفمهسأرزهيمث،يرمأ
للست،ةراستمانوءاسملاَّلحاذإىتح..هليبقتوهنضحنعاهدعبيسفن
بحأيتلاهتفرغىلإهقباسأف،يلاعتنأيلسمهويتفرغىلإٍءودهب
حتفينمبلطيويفلخءودهببابلاقلغيل..حرفلابًةمئاهًةيفاحاهلخدأو
ًارِطَعلازاميذلااهحاتفم،يفكةحارىلعاهتفرغحاتفمعضيمث،يدي
ٍلفطءاكبيكبيو،ةدشبهيلعيعباصأيوطي..ةهربلبقهتتلفأاهنأكوًائفاد
..هئات

.ةرمروضحلانعهعومدْتّفلختام
الطقفةدحاوةعاس..ةجضيثدحتال..ةمئانكتخأونآلايبهذا«

.»!!يبهذا..رثكأ
..ايندلاينّكلمامنأكو
رخازلايفوجيفىمانتتف..لمألاديقىلعهتفرغنمجرخأُتنك

،ةفهلنمةحنجأةقيقدنملقأبيلتبنتو..يهتشأيتلااهتاكحضىسألاب
..ءانعدعبهرثعأفةفجترمعباصأبلفقلاناكمسسحتأ..اهتفرغىلإينلمحت

يتيشخولوخدلليقوتنيب،ٍماعلكينحجرأ،يلخادامًاتمصنكل
..اهالإهلاحىلعٍءيشلكنوكينأفاخأُتنك..لخادلايفنوكتالأ
.»تتامدق«اهنأبً،انيقياهتفرغيفدادزأف

ُتربكف،اهرمعينعدوأاهتومنأكو..يتلوفطاهعمْتتامو..ْتتام،لجأ
..!!ملألاوتمصلانمًارهد،ةظحليف

ٍءيشلك..!!ِكالإهلاحىلعكتفرغيفٍءيشلك..!!يمأايِكنمٍهآ«
رئاتس،ةنولملاكمالقأ،ناكملكيفةرثعبملاةريثكلاكقاروأ..سفنتيلازام
اميذلاديعلانيتاسفلةيدرولا»لوتلا«تاصاصقوةطايخلاسيبابد،ةفرشلا

نعتاقاصلو،كتالبقو،هيلعةقلعملاانروصبىضوفلاطئاح..!!كدعبءاج
ضعبو،زوريفوناهمسأتاناوطسأ..!!للمامنودتاونسلاهتعمجبحلا
بلع،ةنولملاؤلؤللالابح..سيرابنمكعمهتبلجيذلارطعملاعمشلا
ضرألاىلعو،دوسألاكحاشو،زازهلاكيسرك..ليتنادلاتافافلولاتسيركلا

ُّكفنأال..»ةربحميفةقشاع«لضفملاكباتكدضنلاىلعو»ادروبلا«تالجم



اذهلهتلضفًاقحأ..!؟يمأايهتأرقًةرممكىرت..!!ةريحِبماعلكهبلقأ
فالآاهبدأةءارقلوةداغيتيمستلكعفدةداغبكفغشنأمأ،قمعلا
.»..!!ىلوألاةرملاةذلبتارملا

.داتعملااهبخصبيتفرغةراسْتلخدف..يعجاومىلعحابصلاَّدتشا
.»..كنوداهترايزديرأال،ةرشاعلاىلعْتكشوأةعاسلا..يظقيتسا«
..نزحلاةيصع..نينحلاةميدعهذهةللدملايتلفط..روتفباهيلإُترظن

نأو،رهشأةعستةيقشلايذهبينعمجًامحرنأقدصأال..بغشلاةنمدم
..اذكهًةثباعاهنمالعج،اهبةقئافلايتيانعوطرفملاينانح

ةثونأتدادزااملك،ةراسكتنبا..اهيلإيرظنتليمأايانهكتيل«
،ءاسلملاةيبهذلاكترشب،دوسألاِكرعش،ناتيلسعلاِكانيع..كبًاهبشتدادزا

.»..كحضلاوثيدحللنقتملاريغصلامفلاكاذو،ناتزرابلاِكاتنجو
..ريرسلانميدسجُتبحسويسفنُتثّدح
تبحأاهنإ–اهنعلقملاهثيدحيف–ءافصتاذيبأيللاق

امحابصلااذهىلإو..ةوسقءاتشلامايأرثكأيفىتحدرابءامبمامحتسالا
..اهاركذبيراهنلهتسألٍدرابٍمامحبيدسجظقيأُتلز

انتداعنعكعنموسمألابكاهداذام..!!لداعايهللاكحماس
ماعلًةأفطماهتفرغكرتو،ينعكبلقداصيإتعطتسافيك..ةيونسلا

..!؟ةديحولايتعاسَّيلعترثكتساو،ينودتللستكارتمأ..!؟ديدج
هحرستتناكامكًامامت،فلخلاىلإهتعمجولجعىلعيرعشُتففج

يبشخلارمملايفًائيشنكل..هعملادجلاًةمزاعيتفرغنمُتجرخو..يل
..!!حابصلاكاذرّيغت

..لخادلايفامًادحأنأكو،اهتفرغةلابقْتعطسرونلانمٌةحسف
..تيأرامينعار،تلصوذإىتحىطخلاُتعراس

ىتحالو..انهءيشال..!!ٍماتٍولخنعًاحوتفمةفرغلابابناك
ٌفقسو،ةدماكٍةتماصٍناردجةعبرأ..!!ةببحملااهتاقاصلوأةذفانلاةراتس
..مهبمٌديحو

ُتخرص..روطفلاةلواطىلعةراسوناك..نيتجردنيتجردجاردألاُتلزن
..نونجاهَّسمٍةلفطك

لكقرسولفقلارسكمهدحأامبر..!!ةحوتفميمأةفرغ..!!يبأ«
.»..!!ءيش

..ينادانوهيسركنعماق
.»..!!يتداغيلاعت«



..هتمصبناتقلعميانيعوهعارذبينّرج
،ةفخبينعفد..نيمسايلاةحوجرأىلعينسلجأ،لزنملاةقيدحيف

رادأ..يمامأنيتوطخىشم..قئاقددعبو..امٍبطخلدهميهنأُتملعف
..ةمظتنملاناخدلارئاودءاوهلايفخفنيحارو..هنويلغلعشأ..يلهرهظ

..!!يلجرايرمعلاَّينيعبرأَتلزام،لداعايًاعيرسكرعشباش
..!؟يبأايسمألاةليلَتلعفامكارت..يتربعبُتقنتخا

:يللاق..توكسدعبهبنذحضن
ينرسأت..ينلهذتٍةصقارٍةينجك..قاورلاووفصلانمةلفغىلعينيتأت«

قوشلابيهلنمرخآو..لزغنمرخآو..لمأنمٌقوط..قاوطألاىتشب
اهلعلاهءايشأسمالأٍتهابلظك..اهتفرغلخدأٍليللك..قانعلاىنُمو
ينتدازو..يعجوتقمعلب..اهايإينسنتمليلايللافالآ..!!ِتأتملف..يتأت

انأوًامويينلتقيس..مويلكًاماليإرثكأحبصييذلاقوشلااذه..!!ةراسخ
ممستلاىلعيلةقاطالو..توملابيلةبغرالو..اهراظتناباهتفرغيفٌسلاج
..اهتاذةركفلاينتدوارنينثانيماعلبق..ليصافتلاكلتلكبٍمويلك
وهمعن..!!ينيمحراف..ةداغايباذيبلقنكل..يّايإكماصخنمتيشخف
ُتقزم..فسأالبءايشألالكُتيمرو..دبألاىلإبابلاُتحتفدق..انأ
.»..!!يتركاذاهعمُتقرحو..اهقاروأُتقرحو..ةراتسلا

:لاقمث،نيتبضاغنينيعبّيلإرظن
.»..يرفغتالأيدنعسأبالو..هذهيتميرجيليرفغتنلكنأملعأ«
..!!اهتآجافمبًامودينبلغتٌةقالعلجرلااذهنيبوينيبَّنأكو
ًةفوفلمةريبكءاضيبًةبلعًالماحداعنيح..ماوعأةرشعلبقهركذأ

هنيزتقاّربدوسأبوثاهيفناك،ةرظنقرتسأليمامأاهحتف،ةقينأطئارشب
ينفطخف..سيرابنمحابصلاكاذهبتكمىلإلصو،ةيناوجرأبيلوتراهزأ
:يللاقويتبعلنم

.»..اهنزحضعبحسمنلايه..ايه«
دعبكلذ..نيلماكنيعوبسألفيخمٍتمصيفًةقراغاهنيحيمأتناك

،ركسلاضرمبٌةباصماهنأبيبطلاانأجافو،ةراسليلاحتجئاتنترهظنأ
..اهتايحلاوطةيمحلاوجالعلابمازتلالااهيلعو

تناكامو،لبقنمهذهكٍةهارشبنزحلاىلعتلبقأاهنأركذأال
..!!اهمويعفنتلنولملااهدرووايندلاباوثألك

ملف،اهررك..بجتملف،بدأبًةيهاوًةرقنيبأرقن،اهتفرغبابىلع
ىتحهتارقنرتاوتدادزا..لخادلانمًالفقمناك،بابلاحتفلواح..بجت



ةيضرألاىلعةيدهلاىقلأنأثدحف..بجتملو،عزفملاعرقلاتغلب
ْتسلجفيكبيرملانم..هعلخىتحهدسجببابلاعفديحارو،بضغب

..!!ةروثلاكلتلكبٍةهبآريغًةتماص
..نينيعلاةضمغم،اهدسجًةيخارْتقلتسا..اهيسركىلع
..!!يبأبالويبْتمتهااماهنكل..يبأنمًةفئاخاهنضحبُتيمترا
..يلثمفوخلابهبضغنّولت..ىرخأيفلداعىلإو،ةراتاهيلإُترظن

ةريغصلااهيدي..ةوقباهطغضواهديكسمأ،اهيسركمامأهيتبكرىلعىنحنا
،لداعاهطقتلا،ةغرافءاودةبلعاهبناجضرألاىلعو..ةدرابًةبحاشتناك
هتاضبنوهنينأُتعمسف..امهنيبةقلاعانأواهنضتحا..هيلإاندشمث،اهأرق
..!!ةتيملارودىلع–يه–ْتّرصأامنيب..ةعراستملا

..!!رهاظتتْتناكاماهنأةقيقحلاو
تيلو..يتركاذتدمخأويتوهسنمينتظقيأ،ةحوجرألانيمسايةحئار

..حيرتسأواهقرحأللداعةأرجيل
ًاثيدحنالدابتي–يتللدمووه–اناك..روطفلاةدئامىلإيلبقداع

نأىتح،دقلاليزهًاضيرمًالفطةايحلاىلإءاجهنأفيكو،»ريتلوف«نع
ةنسنمرثكأشيعينلهنأتأبنتهتدالوىلعتفرشأيتلاةضرمملا
.ً.اماعنينامثوةثالثشاعهنأل،ًاليلقتأطخأاهنكل،ةعبرألاهتوخإريصمك
ءارعشزربأكولعينأعاطتسافهغوبنىلعرثؤيملهمأتومنأفيكو
..اهتفسالفواسنرف

دق..لداعىلإُترظنو،زبخةعطقُتلوانت..يدعقميفءودهبُتسلج
وهسلاتامالعاهيلعْتدبيتلاةراسلليصفتلاوحرشلابًاكمهنمناك
..رجضلاو

يبنماقدقل:ًالئاقمهادحتوسينكلالاجرهجويففقو–
ءاجهنإهنعلاقياملقأوةيناسنإلايفرودمظعأبدمحمنيملسملا
..ةرمةئممكنيدمتريغدوهيلامتنأوريغتيملدحاوباتكب

..ةبغريباموينكحضأف،ةمظعلابًاذوخأماهلاق
!؟نيكحضتمل–
.ً.ابضاغلعفنا
..ًارذع–
..يلجخُتأرمتسا
،الفيك..دمحملهمارتحابٌّيدوهيرهاجينأككحضيعبطلاب–

رخآلاو–ناطقميعنىنع–ناطقلانباوازونيبستاذوعشبةألمكتفرغو



..!!لزترهدحلملاو–شاقنريمسىنع–شاقنلا
..قابطألاوسوؤكلاتّجترافةدحبةلواطلاىلعياشلاناجنفعضو
يننألطقف..يمأراعبيمصوو،ةصرفلكيفيتناهإفرتحادقناك

..يتفرغىلإاهتبتكملقنُتررق
رعشلانمرثكأينيدبحأو..ةيدوهيتسلويبأايةملسمانأ–

،هنيدلًادقتنمًايحيسمناكدق..ريتلوفنعثيدحلاةبسانمبو..بدألاو
..هتلاسررشنيفهئاكذلدمحممرتحيو،نييجمهةلهجمهاريودوهيلاهركي
.»..سينكلاالةسينكلاتالاجرلههّجو،ْتركذيذلاهباطخو

..يهجويفهتّوبأحالسرهشف..ًةضعتممهتبجأ
اميتلاةسئابلاةبتكملاكلتقرحأوكتفرغىلإدعصأس،امًاموي–

..!!ةحاقووًاروجفالإكتداز
..ةديدجلاكتياوهراصقئارحلابشننأودبي–
ىتمهلأستةراسهتفقوتسا..ةرداغملاديري،نينذألارمحم،ًالعفنمضهن

.ً.ابضاغاهبجشف..يمأربقةرايزلبهذن
.»..ملاسعمابهذا«
ورمعلةينغأمنرتاهتفرغىلإْتدعصو،ءارضخةحافتْتفطخنأناك

.ً.احضاوكلذادبً،اضيأيهبهذتنل..بايد
******

ىلعلصحهنأملاسينّرشب..»ةطوغلا«يفانتعرزمىلإقيرطلايف
يرتشيورهشنملقأدعبضرقلادوقنملتسيسو،يراقعلاكنبلاةقفاوم
ًاعضاوتمًاغلبمرخدادقناك..ىليلنمجوزتيلمدقلايحيفًةريغصةقش
..نيّوعدملالوأيننأينربخأ..يحلايفيلحملاهسرعميقيل

..ملاساييقيدصتنأ..روضحلابفرشتأ–
..ةجهتبمُتقفاو
..ةسنآايوفعلا–
..ةطبغبّيلإرظن
،هعمف..قيدصنمرثكأًاقحناكهنكل،قيقرلاهعضاوتبينبلغاملاطل

تمصوءاقللالمأاهيفينكراش..ةريثكفقاومُتهجاو،ةرايسلاهذهيفو
فيفع،لظلافيفخًاقيدصناك..حرفلاونزحلاتاظحلينمساقو..عادولا
ينرعشي..ةنينأمطللةعساشتاحاسمهحوريفنكل..ةفاقثلادودحم،سفنلا
..هتببحأُتنكل–هتبيطخ–ىليللهبحالولامبرو..هتيؤردرجمبنامألاب

اهترثعدقُتنك،لداعهاّنكامكشاقنللةياوريتبيقحنمُتجرخأ



يفُتعرشامدنعو..»ناطيشلاطيخوةلوزن«ناونعلاينراثأف..يمأبتكنيب
يدوهيلا،بوقعياهلطبيناسآ..رعاشملاةرئاثاهقمعيفُتعقوةياورلاروبع
عمليئارسإىلإلّحريلهتيسنجطاقسإوهدلبكرتىلعمغرأيذلايقارعلا
يناسآ..ةيئاوشعلاءوجللاتاركسعمنمٍركسعميفرقتسيودوهيلاليصف

ُتنزحو..نئاخلابتُعنذإهسفنلهؤاثرو»قارعلا«مألاهدلبىلإهنينح
دودحلاىلعنمّدُرفيكوليئارسإنمهبورهةلواحميفلشففيك
..ديدجنماهيلإةينانبللا

،قمعأةبرجتلاودبتذإ..لطباهبتاكةياورأرقتنأًاقحريثملانم
يدوهيلاكاذ،هسفنبتاكللٌّيغالبٌهيبشتوهبوقعيف..قدصأاهقئاقحو
ذُبنوةبيرغٍةبشعك–يموكحرارقب–عزتنايذلاو،قارعلايفتبانلا

رطضانيحو..نطولاهابشأيفهتاتشونطوللهنينحنيبعاضف..هجراخ
زاحف..ةيربعلااهتعماجيفيبرعلابدألاةساردراتخاليئارسإىلإةدوعلل

..ةيبرعلابهتافلؤملكَّطخ،ةيربعلاهناقتإمغرو..سويرولاكبلاةجردىلع
..!؟هذهكٍةيرقبعليبلقّقروللداعينذخاؤيفيك
..!!نطوةلأسميه،ةنايدةلأسمتسيليه
يفًاملسملتقًايدوهينأل،قارعلايفٍّيدوهيلتقبٌملسمُّمهيفيكف

هلًاراجرّجهولتقوبهنف،دادغببقحلاهسفنلىطعأفيك..!؟نيطسلف
هنينعيًاقحأ..!؟»ةيلقألا«هراجو»ةيرثكألا«هنألطقفً،ازيزعناكسمألاب
مهضرأىلعمهلرأثيفبهذيْملَمل،كلذكناكنإو..!؟نوينيطسلفلاهتوخأ
!؟مهيبصتغمنمو

ةفاقثبىلحتنالو،ةوادبلاتوعنغيستسن–برعلانحن–اننأشام
..!؟ةيلهاجلاتاقامحنعيئانلااننيد

انلخد..توريببارمحلاعراشيفقوستنةراسوُتنك،رهشأةعضبلبق
:اهلاؤسبانتعفصوةعئابلاتدتحاف،ضرعلايفٍةليمجةعطقنعلأسنًالحم
ٍّفكىلعًافكةعئابلاتبرضف..»..معن«ةءارببةراستباجأ..»!؟نويروس«
.»!!عيبللٌءيشيلحميفسيل«..انترهنو

لبق–يدلبةموكحتضرفاذإ،اهعيبينععنمتنأانأيبنذامو
رربتل»قيسنتلاونواعتلاوةوخألا«ةدهاعماهدلبىلع–ماوعأةرشع
ىلإهبرهوريرحتلابرحيف»نوع«لشفدعب،نانبلىلإيركسعلااهلوخد
دوجوللاهلثمةضفارلاانأينلاطتلةوادعلاميمعتْتعاطتسافيك..!؟اسنرف
ةطيلخلاةينانبللاةيروسلا–لئاوعلاكلتلكبنذامو..!؟نانبليفيروسلا

..!؟نيدلبلانيبٍةيسايسٍةبعلةبيرضعفدتيك–



..ةحوتفمفصنلا،ةرايسلاةذفاننمُترظن
هتاسايسبقهرملايندملاعمتجملازيلاهدءاّنغلاةطوغلانيتاسبكيسُنت

لكيفلئاوع..فقوملاةديسةطاسبلاودغتانه..ةشئاطلاهتاوزنوهتابلقتو
ماوكأىلعءاوشلانوبلقيونوفزعيونونغي»ىدرب«فافضىلعوناتسب
عيبرلاتاشارف،ءاملانوقشارتيوةركلانوفذاقتيلافطأ..لعتشملابطحلا

لوقحو،زوجلاوقاّردلاو،شمشملاوتوتلاراجشأكلذك..ءاوهلاليلعو
..ةبعشتملارهنلانييارشنيبةايحةضبانلاةرضخلا

..اهفرعنيحيمأنميبأهّملعتيذلاكاذ..ةايحلابحوه
دعبثرو..ماشلايفكيتنألاراّجترهشأنباوًايتفًاباشلداعناك

غلبيملهنكل..لاحلاروسيمناكاملاطلو،هلاممظعموهتراجتهيبأتوم
..ندنلوسيرابقاوسأيفهتراجترامثتساىلعهتعّجش..اهلضفبالإءارثلا
،تايقرشلاوكيتنألاعطقطسبأب»ةيديمحلا«يفحايسلاراهبناىرتتناك
،برغلادالبيفهذهكعنصلاةنقتمونفلاةردانٍعطقعيبنأْتدقتعاو
تراصهتاشروفُحتف..!!لصحاماذهو..ةلاحمالةورثلابيبأىلعدوعيس
ٍةجاحنود،بحلامصاوعيفمهضعبلسانلااهيدهينأنكميةيدهلمجأ
..اهئارشلتارتموليكلافالآعطقل

..انلصو
..تلزنو..ةرايسلاملاسنكر
..رخآٍناكميأنمرثكأ،يتلوفطبينّركذي..ليمجلاناكملااذه

اياوزيفو،راجشألاهذهنيبو..ةلئاعلاةيميمحوبعللاضعبيهةلوفطلاف
..!!ةداعسقشمدلافطأرثكأُتنكامبر..لزنملااذه

امهنعنيفلتخمنيرخآ..ةقرلاوبحلانالزغينيقشاع،انهيادلاوناك
نافطقيو،انعمناحرميو،ناتسبلاتاريخنمًايوسناخبطي..ةنيدملايف

ةرجشعذجىلإقوشمملااهرهظبئكتتاهارأينأكل..همظعمنالكأيفتوتلا
يه..ضغلابشعلاىلعهيمدقًاطساباهنضحيفافغدقلداعو،زوجلا

..باتكلانماهتقرسيفوهو..اهباتكبٌةلوغشم
يفاهنفدًامتحعيطتسيلناكام..انهاهنفدررقنيحبجعتأملاذلو

تحتمالسبدوقرلااهلدارأ..لعفيلناكامعاطتساولو..ةلئاعلاةربقم
،اهتهكافاهنمْتفطقو،اهنيمساياهيفْتعرز.ً.احرفوًابحاهتألميتلاضرألا

..ديزمنعثحبتالٍةلفطكةايحلاَّنفْتسرامو
ءانفلاىلإُتففتلاو..ةليقثٍلالظكيتايركذرجرجأةقيدحلاُتعطق

..اهربقثيحيفلخلا



..بطرلانيطلاىلعةثيدحٍمادقأراثآ
..!!لداعوه
..ْتمستبا
!!اهيلإنينحلابينقبساملاطلو..وهناكاملاطلف..!!وههنأملعأُتنك
ًاعيمجمهثدحأسو..!!لاجريتايحيفَّرمامهم..لوألايلجرُّلظيس

..!!هبينلهذأاملاطلف..هنع
!!حرفلاونزحلاميظعنم..راهنلاكاذُتعمدأهفتكىلع

******



.»!!بحلاديعمويلا،ملاس«
يضميفبهذيلملاسنيبوينيبةيرسةرفيشاهنكل..!!نكيملعبطلاب

..زايتمابيقشمدٍمويلينكرتيو،هتبيطخعمهموي
.»..تحمسولاموتباب«
ًةيرثُتنكولو،قشمدراجتىنغأنميبأناكولىتح..!؟المَلو

ةدروتسملابايثلاىلغأبيتنازختظتكاولىتحو..»ةنامروبأ«ناكسنم
عراشلاىلإلوزنلابحأ..!!يغسنبةطيسبلظأس..ةظهابلاتارهوجملاو
عراشةقزأدحأيف–ةينطولاةعاضبللٍلحمنمهتيرتشايذلازنيجلاب
..نمثلافصنلضفخنافةعاسعبرنمرثكأهرعسيفُتلصافو–ارمحلا
نمةعاسنملقأبيّنلقتيسكتفاقيإليعارذِّدمو،ريسلايفًةعتمدجأو
..اهقشعأيتلاةطاسبلاةمقىلإهشيعأيذلافرتلاةوه

..اموركيلعيمأْتبحأفيكبجعألينإو..!!قشمدايِكلمجأامو
..!!ةقارعلاكلتلكونسحلااذهلكبِتنأو

..اهيلإلوخدلاُّبحأ..لزألايفنعاطلايرثألااموتباببناجنم
قشمدراوسأىلعاوفقونيذلاءامظعلاةداقلاكئلوأيلىءارتهتحملاملكف
مهتداز،ءانعدعبضعبلااهحتفنيحو..اهباوبأمهشويجىلعْتصعتساف
..ةوقوًادجماهتمظعبقشمد

لكف..ةبوجعأكةيوتلملا،ةميدقلااهتقزأيفهيتلانملمجأةمثسيل
..!!فغشلابهليوحورلابلسياهيفام

ةيقرشلااهتويبناردج..اهعراوشيفةصوصرملادوسألاتلزابلاةراجح
ةريغصلاةعضاوتملااهتالحم..ءاجرألايفقباعلااهنيمساي..ماعفلأةرمعملا
،يماشلاتوتلابارشةحئار..تايفدصلاوكسيبارألاوكيتنألاعطقلكب
..نيفقثملاتالادج..قاشعلاتاوطخ..»ةليلبلا«تافافلو،ةفرقلابىلحملازبخلاو

..تايركذلاءادصأولافطألاتاكحض
نعنورخآلالغشناولف..انهةدحولاوأفوخلابرعشتنأنكميال

اذإىتح..هتقفربكنئمطيئفادٍلظككايإًامزالمخيراتلاىرتكدوجو
»يومألادجسملا«ىلإتلصو،اهليدهتعمسوأةمامحكفتكىلعتفقو
،ةريدتسمةحيسفةحاسهمامأو..نيرباعلاونيحئاسلاونينطاقلاتائمبًاطاحم
»رتبوج«دبعملٌةفرخزمٌسوؤكاهولعتةقهاشٍماخرةدمعأبٌةيهتنم
..يقشمدلا



..!!راتختٍةهجويأ،راتحتٍقشاعكو
ًاحرصسربيبرهاظلااهداشأيتلاةيرهاظلاةبتكملالطتراسيلاىلعف

ولف..نيدلاحالصلطبلاحيرضوقشمدةعلقنيميلاىلإو،هرصعيفةفاقثلل
دتمملا»ةيديمحلا«قرشلاقوسىلإجولولاَترتخا،مامألاىلإكقيرطتلمكأ
..ىرخألاقاوسألاتارشععرفتملاو،ةشهدلاوعئاورلانمًاليم

ليثماليذلاعتمملاقوستلاراتخت،يلثمةيقشمدةاتفنأكشال
نمٌّيساحنٌسونافو..انهنمةزرطمريرحةءابع..ملاعلاقاوسألكيفهل

دبالو..ةنولملا»راوغبيقابق«ركاكسو..قرزألازوريفلابٌعصرمٌمتاخ..كانه
يفةغوبدملادلجلاعقروةكمروخبودنهلانمةيتآلاةشمقألاضعبنم
..رصم

اهتاراضحطقفسيل..ةيلزألاةعقبلاهذهيفمكارتتايندلالك
كسفندجتل..ةروصلةروصنمكلقنيذإ..اهتركاذطيرشلب،اهتافاقثو
..»قتسفلابةظوبلايروب«راظتناب»شادكب«مامأفقاولاةعبارلالفطَتدع
ٍدوعءانتقابملاحلاةيقيسومٍتاودألحمةهجاولدودشملاةعباسلايبصو
تاحئاسلالامجبنوتفملارشعةثلاثلاقهارمو..ةفرخزمةراثيقوأٍفّدصم
ًابيبحوقشمدةقيرطىلعبحلايهتشتفيرمعلدوعتنأىلإ..تايبرغلا
،ةليمرةروراقيفكمسابتكيوأ،درولاعئابنمنيمسايلاقوطكيدهي
عئابكفقوتسيفرثكأربكتامبرلو..سئارعلاقوسىلإكدينمكدشيو
لبقنينسلاءاقشكيسنيدرابٍبورشمبيوترت،»يدنهلارمتلا«وأ»سوسلا«
ظحلارهزيمرتوةديرجلاةءارقاهيفلمكتلةفرطتمةوهقىلإيضمتنأ
.»ةسوبحم«ةبعليفككيرشعم

اهليصافتلمحو..!!قشعياهرازنملكو..!!قشعأيتلاقشمديذه
..!!بهذامنيأاهلثمىلعرثعينلنأهنمًانيقي،بهذامنيأهعم

..ةداغ..ةداغ–
زبخةفغرأو»سمدملوف«نحصلمحيهبُتفداصت..داهجمعلا

.ً.اضيأانأو،دعبهروطفلوانتيمل..ةنخاس
ةساكىلحأو..زهاجروطفلايلضفت..!!يتنباايقوسلارّون–

..!!ماشلاةريمألياش
..قيرطلالاوطهحمالمٍلوضفبُتلمأتو،انلحمىلإهعمُتيضم
..!!قوسلااذهكًاضومغدادزيفماعدعبًاماعربكيروقولالجرلااذه
ناك..ةيديمحلايفانهًايبصيبأناك..ةنسنيثالثنمرثكألبق

،ةيلاطيإلاوةيسنرفلاوةيزيلكنإلاضعبملكتيًاحاملًادودو..ةراجتلابًابوهوم



هدلاوتالحمدحأيفهتلوفطذنملمع..هتساردلمكيملهنأمغر
تاشرولاريوطتبأدبوءارشلاوعيبلالوصأنقتأةنسنملقأيفو..ةريثكلا

معلاناكو..ةنهملامهميلعتلمهئانبأبذجومهروجأنيسحتولامعلافيقثتو
..ةيديمحلايفيسيئرلالحملايفكاذنآًايساسأًاريجأداهج

ريثكبألاميتي،ةعضاوتمةلئاعنمًاريقفًاباشناك..اذهداهج
هبجعيمل..هميلعتلامكإوهتلئاعةلاعإلقوسلايفلمعللرطضا..ةوخألا
نميدجاعنمهقلخنسحوهتنامأنكل..هيفمهفيملوًامويكيتنألا

دادزاماوعألارورمعمو..هايإهضفروهلديدشلالداعهركمغر..هدرط
راصوداصتقالاةيلكلخدذإ..هتاراجمبداهجأدبو،ًءاهدوًةنطفلداع
..ةوارضوًاديقعترمعلاعمْتدادزاامهنيبتافالخلانكل..ةراجتلابًاعولو
ًاحتفنميبأناك..مالكلاَّلقُمً،امزتلمًالوجخًاعضاوتمريجألاناكامنيبف
..خذبللًابحم،فرصلايفًافرسمو،ةايحلاعتمىلعًالبقم

..داهجمعلايلىورامك..»!!الليرآتءاجنأىلإ«
ُتزهجوتأضوتفُتمق..دعبناذآلاعفريملوً،ارهظتقولاناك«

..يومألليباهذتقونيحيامثيريلرسيتامأرقألفحصملاُتحتف..ةالصلل
نمنآرقلادش..نيتظحاجنينيعوٍنقتحمٍهجوبَّيلعًالبقمهارأيباذإف
ًاليوطكدلاوناك..يقنعىلعهتضبقمكحأمث..ةلواطلاىلعهامرويدي

..لاحلافيعضدقلاليزهيتنبااينيرتامكانأو،ةينبلايوقًاروسج
..لحملااذهريخنملكأتتنأوٌماوعأ..!؟لجرايلجختالأ:يبخرص

رظنا..هباسحىلعَتسرد..هباسحىلعكتوخإَتيبر..هباسحىلعَتربك
..عيبتمويلايفٍةعطقفلأمكواهيفًانوبزمكرظنا..عورفلايقابىلإ
..اهنمًالبقموأةالصللًاّرضحتمالإكارأال..دجسمىلإناكملاَتلّوحتنأو
ٌحوتفملحملانإكللاقنمو..!؟لجرايمويلايفيلصتًةالصمك
.»..!؟انهسانلابَّمؤتلةيضرألاىلعداجسلاضعبشرفبكيأرام..!!ةدابعلل

مث..هنفجفرطىلعٌةعمدتعملف،دهنت..»!!لداعايهللاكاده«
..لمكأ

ضفباومتهاامفهخارصاودّوعتانناريجو،هلكعراشلاهتوصَّزه«
.»..!!هَّضفتلكمأتءاج،اهموينكلو..فالخلا

نمىقبتامعمجمث،رمخملاياشلانمًاسأكيلَّبصو،كحض
بقرتأيراظتنارمجىلعانأونيتقيقدباغ..لخادللهلمحوهّفلغ،روطفلا
يفلقياليقوتنكل..تارملاتارشعدهشملاذهيلَّصقهنأعم..ةمتتلا

..هلهجأًاديدجًاليصفتفيضي،ةياورلكعمف..هعامسنعةرم



ضرألاىلعياشلاحدقعضو،لحملابابىلإنارزيخلايسركبحس
جرخثفانلاناخدلانأبسحأو..ركذتيونخديعرش..روتفبسلجوهبرق
انُحباملكو..قنتختوقرتحتٍغبتةفافلكانتركاذف..هتركاذوهمفنم
..!!اهناخدانجّجأ..اهليصافتب

اهتوصباسنا..!؟هركشليلصيوهمالكولتيفهللافرعيهنألّهبستأ«
ثيحانهفقتتناك..اهيلإلداعوُتردتساف.ً.اتفلمًايدناهرطعحوفك
ًاناتسفيدترت..اهلبقنررميتاللاتاوانسحلالكنمىهبأ..نآلاسلجأ
ةبيقحاهرصخىلإطبرتو،عباصألاحوتفمًايلسعًالدنصونوللارضخأًاريصق

اهتطقسأ،هلكقوسلاتعضبتاهنأكةريثكٌسايكأاهدييفناك،ةريغصدلج
ةلماك..ةيقيرغإًةريمأهمامأْتفقو..لداعوحنْتطخو،بضغبضرألاىلع
ةأرجقطنتاهحمالمتناك..نابلانصغكةقيشر..نينيعلاةرحاس..ةثونألا

درسبتأدبمث..راننمدئاصقءاوهلايفمسرتوههجويفروثتاهعباصأو
لداععماسمىلعلامعلاقوقحوةماركلاوتايرحلانعٍلوطمٍمالك
..!!ةرظنباهمهتلا..ةوهشوٍقشعنمنينيعىلإهنايكراصدقف..ءامصلا
نمحضوأاهلامجف..عمُستنأنمىهتُشتنألبرقأالليرآتناك..معن
ْترفز..!!تاراعشلالكنمأرجأاهّدقو،اهفورحنمقدصأاهانيعو،اهمالك
،فلخلاىلإاهرعشْتضفن،ةرثعبملااهسايكأْتململ،هبلقْتقرس،هلكاهبضغ
.»..تجرخو

اهظفحوليصافتلاصنقىلعةردقداهجمعللنأملعأنكأمل
..يمأكٍةيوثنأٍةفحتفصوديجيهلثمًاعروًالجرنأوأ..نينسلاتارشع
..اهنعةسالسبيكحيامكهتجوزبلوألاهءاقلركذيالهلاخأو

..تجرخوهدخىلعًةلبقُتعبط..ةنوبزْتلخد،هيسركنعماق
دعوملبقنيتيفاضإنيتعاسللوجتلايننكمأ.ً.ارهظةدحاولاةعاسلا

..ىملسيتمعتيبيفءادغلا
..ثالثلايتاّمعرغصأيه»ىملس«
نمٍرجاتل،اهرمعنمرشعةثلاثلايفيدجاهجّوز..»ةجيدخ«َّنهربكأ

ةئداهتناكدقف..اهركذتيداكلابهنإلداعلوقيو..ةامحيففوصلاراجت
ًةلقمتناكاهنأواميسال..عيمجلاةركاذنعاهّبيغركبملااهجاوزو..اهعبطب
..ءانبأةعستتبجنأذإ،ةريثكلاتادالولابتلغشنادقف..ةيلئاعلااهتارايزب

ةدحاوةعفدبابشةثالثو..ريغصٍرمعيفلسلاضرمبامهنمنينثاترسخ
..قشمدىلإتأتمل..تقولاكلذذنمو..تاينينامثلالئاوأةامحثادحأيف
..هيفانتلبقتساالو،ةتبلااهلزنمنمجرختملىرحألاباهنأوأ



هجويفْتفقودقف..ةسيفنلاهتّردودقعلاةطساو..»ةمطاف«امأ
سانلاّنظىتح..ةريثكتارمجاوزلاتضفروةقشابٍةنايدنسكيدجتوربج
اهتليحتناكاهلعلو..اهبلطنعلاجرلاعطقناو..ضرموأًابيعاهيفنأ
..قوفتبقوقحلاةيلكنمجرختتوةيعماجلاةساردلالمكتل

ٍباشبيدجىلإاهتقيقشهيفْتتأيذلامويلانع»ىملس«يلتور
يدجهدرطف..اهديبلطىنمتواهبحأ..»ميخملا«ناكسنمٍّينيطسلف
..مويلاكاذنمًابضغرثكأاهابأَرتملاهنإيلتلاق..هلابقتساضفرو
،ةكربلامامأاهرعشقلحمث،هجابركبًابرضاهعبشأوةمطافةفرغىلإلخد
..نيلماكنيرهشللزنملاةّيلعيفاهطبرو

َّبحلاكاذدازامو..انزلانمحبقأ..هلثمٍلجرلةبسنلاببحلاناك
ةداهشالإةايحلايفكلميال..ةيوهالوٍبسنالبٍدرشمٍباشلهنإً،اءوس
..ءيشيأيدجكٍقيتعرجاتلينعتاليتلاقوقحلا

..تلاقنيح..اهعجاوملكبىطسولااهتقيقشنعىملسةياورّركذتأ
ىأرولاهبناجطبرلابيندّده..اهلعّفشتلاوأاهلجألءاكبلاَّيلعمّرح«

،دجسمللهباهذدنعرجفلاةعاساهيلإدعصأُتنك..يهجويفٍنزحفيط
برشت..نينيعلاةقارب،هجولاةشوشب..قباسلامويلانمًالامجرثكأاهدجأف
نمرضخألابنعلابحتتناكمك..بنعلاوزبخلاضعبلكأتوءاملاضعب
..هتدوعلبقلوزنلاينوجرتو،ةليلقتابحلكأتتناك..!!رادلاةشيرع
لك..يكبأواههجوركذتأ،ةدخملاتحتيسأرّسدأ..يشارفىلإدوعأواهلّبقأف
ءادوسلاهتليدجرسخاهسأرو..نولب–حربملابرضلانم–نّولتاهنمٍربش
ىلإهتبدناهقفارتسئربولىتحٌبهتلمٌحرجنميألااهدخىلعو..ةليوطلا
ىلعاهدسحأُتنك..!ً!الامجدادزتومستبتنأاهعسوبناكواذهلك..دبألا

يفواخمالإكلمأال..يتفرغيفانأامأ..ةيرحلاوبحلااهعمف..اهتلزع
.»..يتبكرابغو

َتومتنأهيلعناه..!ً!املاظيدجناكمكبجعتأو..اهثيدحيفركفأ
امكتمتملاهنكل..يهتشتامىلعشيعتنأنم،يهتشيامىلعهتنبا

هعماهراعَّلظو..!!بنعلادعوملبق،امةليليفْتبرهلب..اهلططخ
،بايغلانمرهشأةتسدعبمث..ةوسقوًاسؤبهديزيل،همايأرخآىتح
–رساينمتجوزتاهنأاهربختةلوطمًةيرسةلاسرىملساهتخألْتبتك

..ربصلاغرافبلوألااهدولومرظتنتاهنأو..ادنكىلإهعمْترجاهو–اهبيبح
..!!يدجلتقاتشااهنأو

فرعأملانأف..يبأةلئاعلكيلةبسنلابيهيتلا»ىملس«ىقبتو



..ءابرقأيلسيليمأةهجنمىتحو..نيتبئاغلاَّيتمعالويدج
ىلعربك..ةلضفملاوةديحولالداعةقيدصتلازالوتناك»ىملس«

ًانماضتسيل..ماوعألهتعطاق..يمأجوزتويدجاصعامدنعو..اهبحواهلالد
..هلاحةقيفروهرارسأةظفاحتناكدقو،اهملعنودهجاوزللب،يدجعم
اهبحأىتمو..!؟اهقيدصاهمرحتواهاخأاهنمقرستل،هذهالليرآيهنمف
..!؟اهاوسعيمجلانعقلطملايلختلاةجردل

ةراسوُتنك..اهترايزيمأْتررقنيحالإ..ميظعلاهبنذهلرفغتمل
..لداعنعٍةلفغب،راهنلاكاذانبْتبهذ..وطخنداكلابنيتريغصنيتلفط
..!!دعومنوداهترازو..انتمعناونعْتلدتسا

يفرمعلانيبجىلعلاسنتفيكو..!!ٍسآماهيفمكةركاذلانمٍهآ
..قوسلااذهلدحاوٌروبع

عئابُتحملنأىلإ..يقشمدلامويلاكاذيفنايسنلاافشىلعُتنك
ام..!!يبصلااذهعميتصقسنأملوايضقنانالوح..يبرقبريسيدئارجلا
..هيلعقاضهنأعمهتاذخستملاصيمقلايدتريلاز

ةلضافملاجئاتنرودص..بابحاي«..اهمويىدان..يمامأنيماعلبقَّرم
..حرفباهتاحفصتّبلق..ةديرجتيرتشاو،ةسامحبهتفقوتساف..»..تاعماجلل
ىلعناكهلكيفوخنكل،بطلاةيلكيفيلوبقبًالمأنظلاينمختأدقف
دهاعملادايتراباهلحمسيسداكلابعضاوتملااهعومجمنأُترعش..ةراس
!!ةريخألاكلتىتحاهلحُبيملهنأةقيقحلاو..ةطسوتملا

..راهنلاكاذيدينمةديرجلاتطقسفيكُتركذتو..ةشعرينتذخأ
لبقأملانأو..دهعموأٍةعماجيأداترتنلةراسف..يتحنجأاهعمتطقسو
ًاعطاقًامكحيلكلذىنع..ةيقذاللاةعماجيفلبقشمدةعماجيف
..ةبيبطريصأنأبةلوفطلاملحنعًالزانتوأ..قشمدةقرافمب

تاوصأ..قاطيالجيجضىلإلَّوحت،اهموييقشمدلارحسلاّلُج
ةيديدحةبقبًاقيضًانجسقوسلاراصو..لافطألاءاكب..ةعابلاخارص..سانلا

..يمالحأماكرىلعًافحزهنمرارفلالسوتأةبّقنم
الفيبقلعيس،2000ماعلاو..ةلوهسبءايشألاضعبىسننالنحن

هتنسف.ً.افلتخمًامساحناكهنأللب..ةديدجةيفلأةيادبهنوكلال..هاسنأ
ةافورثإىلعاهليجأتمتذإ..ةرسعتمتاناحتمابتهتنا،ةبعصةيساردلا
ثدحبلزنملاوجرثأت،ةيروسلاتويبلالككو..»دسألاظفاح«سيئرلا
ةموكحلانمهتراجتىلعًافئاخًارتوتمًاقلقيبأناك..ئجافملاةافولا
..ةرباثملامدعلًةعنقمةجحْتدجو،سردتداكلابيتلاةراسو..ةديدجلا



ىلعتّرمتامزألانأهللاركشأ..رثكأةرتفلاكلتقمعلصوغأنيحيننكل
رثأتتمليبأكلذك..انحجنوةيوناثلاتاناحتمالانمدقتيتريغصوانأف..ريخ
..ترهدزالب،هلامعأ

ةقروكيدسجىوطنا،فيصرلااذهةراجحىلعو،نينثانيماعلبق
ًةكردُمالو..ةقرافملاريصملًةزهاجُتنكام..ىُنملاةبيخنمةلباذةيفيرخ
ٍةيضرمٍةليدبٍةطخباهلشفْتَقبتساذإةيزخملااهتجيتنبدعستسةراسنأ
ىلإاهلسرينأهنمْتبلطولداععملمعلاتططخدقتناك..عيمجلل
كاذانلْتحصفأ..قيوستلاتاراهمضعبملعتتوةيزيلكنإلانقتتل،ندنل
يبأاهقفاوولدعستسمكو..هتعانصوكيتنألاةراجتباهفغشنعمويلا

..ابوروأيفهلامعأريدتفةعرسبهنقتتاهكرتو
انرايتخايفنال..انتايحليصافتلكيفانعملدع..همساامك..لداعو

هتريغصكراشو..ةديدجةنيدموةعماجىلإيتنيدموهرداغأينكرتف..انرئاصمل
..اهحومطوهتراجتيفةللدملا

لداعهيفىفتكايذلاتقولايفف..يمأكًةئيرجةراستناك
هتعنقأ..بهذلايفاهسمغوأًايقنًاساملأكيتنألاعطقميعطتب،تاونسل

ٍجاتنإطختثدحتساو..»يكسفوراوش«ثيدحلالاتسيركلامادختسابيّتيقش
عيبلةيملاعلاقاوسألامهأنعًاليوطًاثحبْترجأو..تارهوجمللديدج
مهنمنالدتسيو،راجتلاىلإنافرعتي..اهيلإناقفارتياراصف..ةميركلاراجحألا

قيقعلاءارشلناتسكابودنهلانافوطيف..اهردنأوصوصفلاىقنأىلع
اكيرمأتايالوضعبو،زوريفلاودرمزلانعًاثحبايلارتسأوايناملأو،توقايلاو
هئلآلوهناجرميبرعلاجيلخلالودنمناينتقيو،دروزالةعطقلجأنم
..ةسيفنلا

ىلإانلصوىتح..رثكأيهبرتقتو..هنعدعتبأُتنك..مويدعبًامويو
مظعميفهبلغيو،هدنعييأرسفانياهيأرراصو..عقوتمريغلاراودألالدابت
..نايحألا

******
يسبالمرييغتَّيلعناك..ةرخأتملزنملاىلإُتلصو..ةيديمحلانم

،هتفداصناتسفلوأُتيدترا..ءادغلاىلإانلقيلٍلوصوىلعيبأفةعرسب
..قفتاامفيكُتنيزتو

..يلوحاهطويخْتكاحو،ديدجنميسأريفْترجفتتايركذلاتارشع
راكفألالكنأكو..رودييلوحنمنوكلالكنأكوةفرغلايفرودأُتحرف
..ينازتانملانتل،رثكأفرثكأقيضت،ةقلغمرئاودىلإْتلوحت



بتكأنأينتسنأمويلاليصافت..»..ةديدجةلاسر..!!هآ«..رجنساملانر
..هل

ةعطقايدعبِتأتملو،عباسلايتوهقناجنفرتف..!؟يتروفصعِكنيأ«
..يلبتك..»!!رّمذتاندعومو،ِترخأتدق..ركسلا

ةرورضلابولهسأٍءيشلكناكلانهَتنكول..ةيمويلايتهاتميف«
..هلُتبتك»..كبحأ..لمجأ

ةرطقيننأ،رجنساملاىلعانثداحتاملكيللوقينأ»مصاع«يندّوع
الوملحلااذهّبحيهنأو..ملحىلإيداعوهاملكلّوحتيتلارحسلا
بحلاةيثالثو..!!اهقيقحتنمعرسأانمالحألتقيءيشالف..ةقيقحهديري
يفيناريوهفيئاقليفبغريالهنأو..دعبنعرثكأهريثت،لمألاوقوشلاو
هسوماقيفيمتنأالو..ءاسملاةيروحوحابصلاةروفصعىلإبرقأهتليخم
..ءاسنلاليصفل

..تامدقمنوداذكه..هتببحأ
ينيرغتالو..هتافطعنموبحلابعاتمليدلتقوالً،اضيأانأف

قروبةفلغملاايادهلاىتحالو،ةقورسملاتالبقلاوأ،ةيرسلاتاءاقللا
..دحأاهظحالياليكدئارجلا

..ديرأُتنكاماذهو..ةرحيننأ..ىرخأيننأرعشأتنكهبحيف
.ةثلاثلاةرملللداعانادان..»..!!انرخأت..ةراس..ةداغ«
..هيلإينتقبساهنكل..اهلبقلوصولاُتدرأ..لجعىلعجاردألاُتلزن

ءايشأركذتتوتكنلافالآظفحت..ةظحليتراثرثْتكستمل،قيرطلالاوطو
اهتيوفعواهتكحضبينبذجتاهعامسُتبنجتامهمو..ىتحانأاهظحلأمل
..ةئيربلا

اههبشأال..اهنعٌةبيرغانأمك..ةجهبوةايحةرايسلاألمتيهواهبقارأ
قمعأو..ًءاكذدشأ،ةيبذاجرثكأ..فاعضأبينملمجأيه..ءيشيف
..ديرتاملعفتو،ينعتاملوقت.ً.احوضو

ْتضفن،يناتسبلانباعمةكربلاءامقشارتتةرملداعاهآرامدنع
اهللسرأمويو..لجخوأٍةيشخنوداهبعلْتلمكأوحرمبللبملااهبوث
هجويفْتمستبا،اهداليمديعيفءارمحًادورو–ةيوناثلايفانليمز–»دايإ«
،بتعلاوخيبوتلاتاظحليفىتح..»!!ينبحيمهدحأنأودبي«تلاقويبأ
..رذتعتالو..راذتعالاليبسىلعءاوهلايفًةلبقانليمرتنأْتدّوعت

اهتفتاهذإينتدعودقف..ىملسةرايزلًةسامحرثكأ..مويلاكاذُتنك
..ىرخأةأجافمبو،»يشاحم«ةلكأب



..!!تآجافملابحأُتنكاهتقو
..ىرخألاهديبيديًاكسامو،هعارذبةراسًانضاحيبأفقواهتقشمامأ

ريثتقوقشلانمةذفانلالكألاةحئار..ةقيقدنمرثكأانرظتناوسرجلانر
..ةداعلاكاهلزنمبابىلعنمانبيفتحيةفاظنلاقيربو،ةيهشلا

..ًالهسوًالهأ–
..بيرغٌلجرانببَّحر
..!؟يسدقمدمحألزنم..ًاوفع–
..لداعبّجعت
..!؟لاخايينتيسن..هآ–
..ةبيخبهمفَّمز
..!!ىفطصم–
..ةوطخهنمبرتقاو..هيدينمةراسوينتلفأ
ىفطصمردصىلعىرخألاهتضبقببرضوهسأرلوحًاعارذَّفل

.ً.ارثأتم
..!!ةبرغلاوبأنعلي–
.ً.ايكابدهنت
.»..!!ةرمفلأاهنعلي«
..قانعلانابقاريىملسوناك..لخادلانمدمحأمعلاتوصءاج
..اولضفت–
..لخادللًاريشمىفطصمانيلإرظن
..ياتنبا..ةداغهذهو..ةراسهذه..هآ–
..ديدجنمهنضحليبأانداعأ
دايعألايفينلسارتةداغ..ايابصاوراص..هللاءاشام–

..ةراسنكلو،تابسانملاو
..مراعٍتمصباهيلإرظن
..!!اولضفت..اولضفت–
..انيلعاهرّرك
..ئراطديعكاهتالكأبةرماعلايتمعةدئامىلإانسلج
نكل..ربكلاومهلاضارعأوكشتاهتعمسفاهتفتاهنينثانيمويلبق

..ةذاخآلاهتنراهتوصلو،هتراضناههجولتداعأىفطصمةدوع
ظفحأل..هيلإرظنلاُتنعمأ..ةريهظلاكلتيفينلعللب..هيلإُترظن

..هركذأامعًاريثكرّيغتدق..هليصافت



نيتقماغلانينيعلاونيتضيرعلانيفتكلاوذ،ّةلطلاّيهبلاجضانلااذه
ةربنىتح..رعشلادعجأ،روثبلاريثك،ليحنلايتمعنباهبشيال..نيتضماغلا

دق..ةيبذاجرثكأ،ةذيذللاهتكحضو.ً.ائفدوًاقمعرثكأتدغ..تلدبتهتوص
ةءانحنا.ً.اعاستادشأهروضحكراصهءاغصإنكل،مالكلاريثكًاحوحلناك
..نتافلاهؤودهوهئاهدةحئار..ةليحنلاهعباصأ،هرهظ

ًةيفاكتناكو..لقألاىلعماوعأةعستبةراسوينِربك.ً.اراغصانكنيح
نعانلىورمكركذتأ..همولعوهتفاقثانتلوفطةطاسبىلعضرعتسيل
نعماقرأوءامسأبةريغصلاانسوؤراشحمكو،انيثأةفسالفوهللاءايبنأ
براجتلابانلهذيناكفيكو..برعلاءارعشوايناملأةرقابعوايلاطيإيماسر
..مهانرزاملكمهلزنموبقيفةيلزنملاةيملعلا

يفاهنمبلطينأدوعت..اهبحأًاضيأوهو..ببحملايمأبيرقناك
مامأريغصلايسركلاىلعنارواجتيف..ونايبلاىلعهعمفزعلاانتارايزلك
اهيعارذتحتنمنيتليحنلاهيعارذررميل،اهسأربهيلعليمت..ةمخضلاةلآلا

..تاتونلافزعيو
ندرألايف»ايجولونكتلاومولعلا«ةعماجبقحتلادقناك..اهانرسخموي

تاذيفًاعوجفمقشمدداع..ربخلاهغلبامدنعو..يرشبلابطلاةساردل
..اهنفديفكراشيل،ءاسملا

ةيهشلاحافتلاةريطفلوانتنوياشلايستحنانسلجو،انتميلونمانيهتنا
..ةصاخلاتابسانملايفاهدادعإبىملسترهتشايتلا

..يدورشعطق..هنيعفرطبىفطصمَّيلإرظن
..!؟ةعماجلايهفيك..ينينمط..اه–
..ةعتممبطلاةساردنكل،ةريثكداوملا..هللدمحلا–
النكلو..رخآعرفيأيسردتنأىنمتألتنك..ينترشتساول–

..يبرجتنأسأب
..!؟يلشفةيلامتحاهضارتفاليبسىلع..!!ْبّرجأ
..اهترادجتبثتسو،اهتسارديفةقوفتمةداغ..ىفطصمايال–
..هيأرححصيلاهتفشفرطتّضعو،ىملسةمعلاهتزمغ
يرظنا..رخآءيشلكبيحضتنأكيلعةحجانةبيبطيحبصتل–

ركذتأداكلابً،اديعبًاديحودنالفيلكيفةريغصلايتقشيفشيعأ..يلاحىلإ
نورسخينيرخآلاةايحاوذقنيل..ءابطألامهاذكه..ةايحلاديقىلعيننأ

..!!مهتايح
.ً.افسآدهنت



،لالدبهيسركفرطىلعْتسلج..اهيسركنمةراسْتزفقنأناكف
..هلتلاقمث..هلوحاهديْتفلو

ٍعرفحاتتفابركفنلداعوانأ..كيرغيٌضرعيدنعكل..عمسا–
ٍلوجتةلحرلانططخ..عسوتلاضرغبابوروأجراختايقرشلاعيبلديدج
..ةمصاعلكيفناموي..يندسو،يابموب،روبملالاوكنيبدغدعبأدبت

..يكيرشلدبيتقفارميفركفتلقئاقدسمخكيطعأس
اهينيعاتلكبهتزمغو.ً.اعيمجانلثمبجعتملالداعىلإْترظن

..هلتلاقمث..نيتيفاصلا
اذهنوكينأينتدعوتنأ..اذكهّيلإرظنتال..!!لداعهآ–

هذهةجاحباننأرعشأ..يقفارمرايتخايفةرحانأًاذإ..يعورشمعرفلا
..!؟كيأرام..ةديدجٍرظنةهجولوأ..فلتخمعوننمةراشتسالةرملا

..دمحأمعلاوىفطصمكلذكويبأكحض
ةيقشلاهذهيتأتمث،تاونسسمخهرظتنأ..ةقفاومتسلانأ–

!!قئاقدسمخبينمهفطختف
..ةماستبانولاههجوىلعو..ىملسْتضرتعا
..يلاخعناميملام،ينتبجعأةركفلانأعم–
..ىفطصمّدر
..انهاهزجنيللامعألانمريثكلاهيدلف..ىنمتيكلاخ–
ذنماهبحيفعقودقناك..ًالجخىفطصمهجوَّرمحاف..ةراسهتزمغ

..!!ةظحللاكلت
ال،فغشباهسرديوهو،اهثيدحبفرستةعاسفصننمرثكألْتَّلظ

..يهتنتنأاهلديري
..ةمراعلااهترضخوايزيلاملامجبٍةفوفحم..اهاسنينلٍةلحربهتَدَعو

راد«ـبٍةعئارٍةيسمأبو..ةيدنهلاتاهكنلاوناولألابخصو»لحمجات«ةقارعب
..ينديسيف»اربوألا

ثيدحللليميسهبسحأُتنكو..يسفنلُهتينمتام..اهيلإهترظنيفناك
..ىفطصمكًاكهنمًالجرنكل..ةهباشتملاانتساردمكحب،يعمتقولاءاضقو
..تآجافملاحرطوثيدحلايفاهتيبذاجو،ةراسةططنغممواقيلناكام

يفرثعينل..ةفسلفلاوبطلاثيداحأو،ةدكارلايتقفربغرينل
وهٍلجريأف..لزغلاتاعزنبهليوهتلوجريرغيامةيداعلايحمالم
..!؟يتيدايتعاعممغانتيو..اهلامجلهاجتيل

ُتيساو..»..!!يدوجولثرتكينلو..اهبحيس..ةراسفلخهرمعثهليس«



..يسفن
يضمينأىلع..مايأةتسلهرفسىلعٍلادجدعبىملسيتمعتقفاو

»ةسوبحم«ةبعلدمحأمعلاويبأحتتفاامنيب..قشمديفاهعمهتزاجإيقاب
نيبءايميكنمهاسملامبنيديعساناك..اهنيمسايبةشعتنملاةفرشلاىلع
..راجحألاناكرحي..بشخلاحولىلعرهزلانايمري..ليلقلبقءانبألا

..ناكحضيمثناسماهتيو
******

هديربىلعمصاعلاهتلسرأ..ةديصقةباتكبهتيضمأ..ءاسملاكاذ
نسولامغرو..ّيلإهقبسساعنلانكل..رجفلاىتحهّدرُترظتناو،ينورتكلإلا

..منأمل
ينادجأامف..يتليخمنمىفطصمفيطدرطأيك..ةدشبمونلاُتبغر

فارخلادعىتحالو..مصاعيفريكفتلاالو،ئفادلابيلحلابوك
..ةيهتنماللا

ُتعضو..ةآرملايفيسفنىلإُترظن..راونألاُتلعشأ..ريرسلانمُتمق
..رظنلاُترركو،ةيبطلايتراظن

ةجاحو..يترشببوحش..يبجاحنيبقسانتلامدعةرملوألُتظحال
امبر،َّيفتكىلعيرعشُترثن..رثكأةآرملانمُتبرتقا..ليمجتةيلمعليفنأ
جاتحيامبر!؟اذكهٌتهابوهملو..رثكأينبسانلًارفصأوأًارمحأناكول
..نيتاريكةسلجوأ،تيزمامحل

لك..ةعطقًةعطقيسبالمُتلمأت..اهتحتف..يتنازخىلإُتردتسامث
نأُتركذتو..يوثنأٍعباطيألمحتال،ةهباشتماهتاّصقو،ةقماغاهناولأ
ينيوهتستالف،ةراسدنعيتلاةريثكلاليمجتلاقيحاسمنمٌّيأيدلسيل
يه،ةغرافهبشلانافرابلاةجاجزُتكسمأ..اهلوعفمرحسواهتقانأمغر
..!!ماوعأذنماهرّيغأمل..اهتاذ

..يمالظلُتقتشا..راونألاعيمجُتأفطأفبضغينّسم
..!!يتعيبطالو..يراكفأتسيل..انأتسيليه
رييغتَّيلعملو..!؟هريغوأىفطصمرظنيفًةليمجنوكأانأينعيام

ليمجتلاقيحاسموةنولملاباوثألاتحتيتطاسبنفدوأ،هئاضرإليسفن
بحأانأ..!ً؟الصأينارينأمتهأمَلو..!؟يتثونأظحالييكرفاظألاءالطو
وهامّيفبحأدق..يرهظملامجبمتهيال..انأامكينبحيوهومصاع
..!!قمعأ

ىلع،ينطبىلعُتمن..ًالامشً،انيميتّبلقت..ريرسلاىلعُتيقلتسا



امبر..ىرخأُتمدختساوضرألاىلعاهتيمر..ةدخملارييغتلجاتحأامبر..يرهظ
ةفيظنةدحاوُترضحأفُتمق..ةبيرغةحئاراهيف،ةءالملاديدجتّيلع
يمونقيعيٍببسيأنعثحبأُتللظو..مونلاةلواحملُتدع..اهتلدبتساو
..!!ىودجامنود،ىفطصمريغ

ملًاضيأيّتيقشف..يدحوّيلعفصعتمل..بيرغلالجرلاحايرنكل
..هيفختٌءيشاهدييفو..ءودهبَّيلإْتللست..منت

نمبرهتتناكفيك..ةيوناثلايفانكنيحُتّركذتو..اهلُتمستبا
ةراجيسُتقرس«يلسمهتو..ةفخبيريرسىلإلسنت..يتفرغىلإاهتفرغ
.»..!!لداعتيكابنم

الوهف..كلذيبأظحلينل،يتفرغيفاهتنخدولاهنأْتملعدق
ال،اهفرصتنميبضغمغرُتنكو..تابغاشماذكهليضفرويتماقتسابكشي
نكل..يمأبينّركذت..ناخدلاثفنوةراجيسلاكسميفاهتقيرطف..اهعنمأ
..!!حرفتامدنع،يّتيقشفالخىلع..بضغتامدنعنخدتتناكالليرأ

..!؟ةراجيسِكعم–
..اهيلإجاتحأ..زيلب–
..ايه..اهيلعشتنألبقكابشلايحتفا–
..نخدتهفرحىلعْتسلج..هتحتف..كابشلاىلإْتزفقو،ينتلبق
؟؟باهذلاببغريًاقحهنأمأ..يلةلماجميعمبهذيهنينظتأ–

..
..!؟كدنعقرفيام..ملعأال–
امف..ساسحإلادّقتم..رعاشملاصلاخ..ةدارإلالماكهديرأ–

..ينلماجيللداعبهتلدبتسا
..ضفرينأهعسوبناكدق..باهذلاببغريهنظأ–
نمةتوحنمىلإريصت،اهسماليرجفلاوتناك..ةمتعلايفاهانيعْتعمل

..ةريحلانادعمشيفقرتحتو،عمش
تنأوكشتو،ةقثلامتأىلعتنأوراتحت..بحلاضارعألوأ..ةريحلا

ملأتت..ناذئتساالبكتمحتقايتلاةيلخادلاةرارحلانمبوذتو،دكأتلاةمقب
..!!ٍضارتنأو..اهنم

نعةرثرثلابحييذلاعونلانمتسيل..ْتجرخو،اهتراجيسْتهنأ
ةجاحلاِّسمأيفيهوتمصلاْتمزال..رعاشماذكهاميسال..هرعاشم
..حوبلل

!ً!اضيأاهيلعًايلجادب..بحلاضارعأيناث..تمصلا



يفهقفارتل،ىفطصماهبلصتاامدنعًاحرفْتصقر..يلاتلاحابصلايف
..نيديلاةغرافْتداعو..مويلامظعمْتباغ..رفسلاتاجايتحاضعبعّضبت
..اهلهارتشاٍّيدنٍّلفقوطنمالإ

ًاضيأىفطصمو..اهتداعنمًارتوترثكأو،راطملايفًالجخرثكأتناك
ىسانتتالأاهرّكذوةدشبهيلإيبأاهَّمض..اهتاذضارعألايناعي،اهلثمناك
ُتينمت..يرودبامهتعّدو..اهبهاّصووىفطصمحفاصمث..نيلوسنألانقُح
..امهفرعأداكلابنيبيرغِّيأك،ةديعسةلحرامهل

..دعباهيلإقوشلاجضنيمل..اهتفرغُتلخد..لزنملاىلإُتعجرامدنعو
..ةحوتفملااهتنازخ..بترمريغلااهريرس..اهاضوفةيؤرببغرامَّيفنكل
تالجم..ةبيرغلانيوانعلاتاذاهبتك..كانهوانهةضورعملا»يبرابلا«باعلأ
..كانهوانهنمٌتاراكذت..نيدعاصنيينغملتاهيديسلاتارشعو..نفوةضوم
..ةدخمتحتهءافخإْتلواحقدنبلابالوكوشحولو

..رخآٍبكوكيفشيعتيتلاانأيهامبروأ..!!بئاجعلاضرأكاهتفرغ
نم،ًةضرقنمانهاملةبسنلابودبتءايشأبظفتحتو..ىرخأًةفاقثعلاطت
..!!يرجحلارصعلا

ةملاكمُتركذت..تجرخو،رونلاُتأفطأ..ناكملابيترتُتلواحًاثبع
ُتدعاذإٍةرايزباهتدعودقُتنكً،ابيرقتعوبسألبقف،»اريفيد«ةلاخلا
..قشمدل

******
..لداعىلعُتبذك
ًةبهاذُتنكدقو..ةديدجعجارمءارشلةبتكملاىلإبهذأهلُتلق

..اهيلإ
ناريجلاضعبنأل،اهنكسمْتريغاهنأ..ريخألااهلاصتايفينتربخأ

نولأسياوأدبمهلافطأنأةجحب..ةقشلابابىلع»ازوزِم«ـلااهقيلعتاوضفر
عمليصافتاذكهيفضوخلانوديريالو،ةبيرغلاةعطقلاكلتنع
اهحصنو..ديدجنكسداجيإاهنمبلطف،راقعلابحاصلاهوكش..مهئانبأ
..ددجلااهناريجرعاشميعارتنأ

..يلتلاق..كلذىلإتلآفيكو،اهلاحىلعًةفسآً،ادجًةنيزحتناك
مايأنآرقلاتوصنوعفريو،مهلزانمباوبأىلعنيتداهشلانوبتكيمل«
ًانيعجاتحيٍةيعدأةصاصقهيفٍريغصٍقودنصنمنورمذتيمث،ةعمجلا
.»..!!هظحلتلًةبقاث

–ةيحيسملاةراحيفٍلوبقمٍراجيإبةريغصٍةقشىلعْترثعاهنأنئمطملا



هفالتإلقنلالامعدّمعتذإ..اهيلإثاثألانمملسامْتلقنو..ةزربيح
..همظعمىلعًةروفحمدووادةمجناوأرامدنع

..سداسلاقباطلاىلإُتدعص..غلابٍرسعبفوصوملاناونعلاُتلصو
ًةضرعةينيدلااهسوقطنوكتاليك،ةرامعلايفٍةقشرخآْتراتخادقتناك
،بيجعلا»باجحلا«كاذتدجوف..بابلانيميىلإُترظن..لزانلاودعاصلل
..ةميدقلااهتقشيفقباسلاامكًاقلعم

زبخةحئار..اهدنعٍديعموي،تبسمويلاف،ةوافحبينتلبقتسا
..ةقشلانمًةذفان»سطاطبلاعممحللاةنخي«و»الاح«ـلا

!!راذعأال..يدنعمويلاكؤادغ–
..سولجلاةفرغانلخدوينتنضتحا

..ةوهقلاانلدعتلتماقمث،يتعماجنعو،ةراسنعينتلأس
يننكل.ً.ارارملداعينلأسامك،اهبيتقالععطقلقلطملايضفرمغر

لخدأاليك،اهتيؤرببغرأُتدعام،تئافلاليربأيفسلبانحايتجاذنمو
..هدعباهرسخأٍشاقنباهعم

..ةيشحولاكلتلكبكهتنتةميدقلاةيرثألاةدلبلاةيؤرينتملآ
ُتركذتاملكمانأالًامايأُتللظ..اهتاناّبصواهروصق..اهسرادم..اهدجاسم
مادٍراصحدعبمهلزانمنماوجرخأدقوىحرجلانيينيطسلفلاكئلوأ
..فاعسإلاتارايساولصيلتارتموليكةثالثةفاسمًايشمنوقاُسيً،اعيباسأ
..قفننإريضالٍضيرمٍعيطقك

يلمخملاهقودنصهبناجىلإ..حوتفمةاروتلارفس..ةميدقلااهتلواطىلع
ىلعو..يلوخدلبقامبريلصتتناك..ّقتعمٌنادعمشوةضفلابمعطملا
ىرخأو..اهيمستنأبحتامك»ميلشروأ«وأسدقللةميدقةروصرادجلا

..هييزانو»رلته«ىلعيدبألااهدقحىسنتاليك»تسوكولوه«ـللٌةعجفم
يفهيلعرثُعمث،ةليلنيعبرأًادوقفملظيذلاىسوماهنبالةثلاثةروصو
..نيديلاروتبم.ً.احوبذمنئانٍقاقز

صلاخًايحورًامالسينحنمتفيمأبينركذتلاهروزأُتنك..يندبشعترا
..ةبرغلاوفوخلانمٍجيزمب..مويلاكاذُترعشمليردأال..ةبحملا

..يتلوفطذنماهفرعأ،ةيدوهيلاةأرملاهذه
يفْتفرعت،تاينيعبسلالئاوأةيروسىلإةدوعلايمأْتررقامدنع

ةريخألاتراصف،تيدوهيىربكلااهتخأىلعهيفْتلمعيذلاةطايخلالغشم
ىشختو..نييحيسملاةطلاخمبحتالتناك..نيتبرقملااهيتقيدصاريفيدو
يفلئالقلادوهيلانممهيلعْترثعنمبْتفتكاف..نيملسمىلعفرعتلا



نذإلابًةلومشمليئارسإىلإةرجهلاتيدوهيْتررقنأىلإ،اذكه..قشمد
نذإلاكاذ..ايروسةرداغمبةيدوهينيرشعوٍعبرألًايونسحمسيذلايسائرلا

ليئارسإىلإندعييك،سأيلانسنمنبرتقايتاللاسناوعلاتايدوهيلاصخ
..لسنلاىلعنظفاحيونجوزتيف

كرتاتضفرامهنكل..اهتقفارملاهتقيدصواهتخأىلعتيدوهيْتحلأ
يمأْتجوزتو،انهنمًايدوهياريفيدةلاخلاْتجوزت،ماوعأدعبو..قشمد
ًارساهروزتيمأْتلظاذهمغرو..ءيشلاضعبامهتقالعْترتوتف..لداعنم
ّةيقشلااهيشتنأًافوخ..ةراسنوداهعمينرضحتتناك..نآلالعفأامك
يفناكحضتو،تارملاضعبيفنالداجتت..ةسايسلابناثدحتتف..يبأدنع
–اهتقيرطىلعٌّلك–نايلصتوًاعمناموصتو.ً.اعمدايعألابنالفتحتو..ىرخأ
.ً.اعم

ةيزيلكنإلانيتغللاتنقتأ،زايتماةجردبمولعلاةيلكةجيرخاريفيد
ًايدوهيْتبحأيمأباهتفرعملبقو..ةيربعلاوةيبرعلابناجىلإ،ةيسنرفلاو
لظو..تاينيعبسلارخاوأليئارسإىلإبره..»ىسوم«همسابلحنم
لواح..ةئشانلاةلودللٌعمطماهلثمف..هبقاحللاىلعاهثحيواهلساري
ملاهنكل..دلبلايفدوهينيربخمًامدختسمةديدعٍتارملاملاباهءارغإ
..هلامآرارصإعطقتل،هريغنمجاوزلاْتررق..ةريصقةرتفدعبو..هلبقت

ملقأتلاىلعاهتدعاس.ً.اريثكيمأْتبحأ..اهريكفتواهكولسةبارغمغرو
امبرو..ايروسكفايطألاوتانايدلابعشتمٍدلبيف،ّةلقكدوهيلاعضوعم
..امورىلإةدوعلاباهريكفتمدعوانهاهئاقبيفببسلايهتناك

!!اهلثمًةنيدمْتهركالويمأْتبحأاميتلاامور..!!امور
ْتفّرعت..نيقهارمللةلجميفٍّرعتةضراعْتلمع..كانهًامأاهلناك

نتتفا..ةيليللايهالملادحأيف،اموريفهتساردءانثأيروسلايدجىلع
نيماعدعبىهلملاتاذيفو..هلثمةيدوهياهنأهملعروفاهجوزتو،اهلامجب
لمعلااهيلعضرعواهبحأ،يسنرفٍءايزأممصمبْتقتلا،الليرأاهباجنإدعبو
ًالوغشمناكيذلااهدلاولاهتلفطْتكرتوسيرابىلإهعمْترفاس..هباسحل
..هتجوزعماموريفميقملايقارعلاهقيدصاهلكوأف.ً.ايهالًالِمهمهتساردب
..ةّونبللًالمأاهيفىأرًاميقعناكهنأاهظحنسحلو

ةسداسلاْتغلبىتح،ةيقارعلاةيدوهيلاةلئاعلافنكيفيمأْتشاع
ىلإنيريغصلاهيدلووةديدجلاهتجوزعمرجاهدقاهدلاوناك..رشع
ٍقيشععماهفتحْتضقفاهمأامأ..اهسانتوأهقيدصىدلاهيسنو..ليئارسإ

..تالجملايفاهنعالليرآْتأرقاذكهوأةرايسثداحيفٍديدج



يمأْتبرهف..اهبشرحتلاليدبلابألالواحنأ،ءاسمتاذثدحو
..كلذدعبهيلإدعتملو..لزنملانماهتليل

يفءاقبلاعطتستملو..ليئارسإىلإ–دوهيلالولفك–رجاهتلتناكام
..»يوسوم«اهيلعٌبوتكمٌةيوهويروسٍرفسزاوجاهتبيقحيفناك..امور
ًارارقتذختااهنكل..ايروسيفأوسأوهامهجاوتدقاهنأملعتتناك
..ةدوعلابًامساح

ريفشىلعتناك.ً.ادبأاهلةقفارملاةبارغلاوضومغلاةلاهب..الليرآ
ًايعوقرشت،تاينيثالثلايفٌةأرما..لداعاهرثعامدنع،ةسونعلابطروتلا

ليللاو..لاملاعمجيفراهنلايضمي..رمعلاينيرشعًىتفو..ًالامجوًاحومطو
..هفرصيف

يه..اهضفرلًاراذعأ–لداعدلاو–يدجلُتدجو..رثكأاهنعُتفرعاملك
..هوقنتعمههّوشٍنيدبٌةنمؤم،دوسأٍضامبٌةنوقحم!!لوقعماللاةناخيفًاقح
دنعاهلعفشيلناكاميبألقلطملااهبحىتح..ةمظعلاحومطبٌةضيرم
..اهمايأهنببحأقشمدتايتففصنف..يدج

..!!ةوهقلاتزهج.ً.اريخأو
ْتقرغتسااهنظأ..ةئداهريغٍرانداقيإاريفيدلنكميالوتبسمويلاف

..!!ةوهقيناجنفيلغتلةقيقدنيرشع
..كيلعُترخأت..يتبيبحيلضفت–
..؟ميعنمعلالاحفيك..يداع–
السانلا..ةحبرمةراجتتداعامةبتكملا..ريخبسيلهللاو–

..سرادملابالطلمالقألاورتافدلاضعبعيبيداكلاب..مايألاهذهنوأرقي
دعتملدلبلاهذهف..ةداغايرفاسنس..ةرملاهذهيعانقإبحجنهنأنظأ
..انل

..!؟ليئارسإىلإ–
عيبينمنيديرترمعلااذهدعبأ..هللاوينتكحضأ..هههههه–

..!؟يئدابم
حتفْتلواحمث..ةرتافلاةوهقلاضعبْتفشرو..يفتكىلعْتتبر

..ثيدح
حبصأىسومنأ..بيبألتيفءاقدصألاضعبينربخأ..!!حيحص–

..سلبانماحتقالًارخؤماوتوصنممناكو،تسينكلايفًاوضع
..رمألااذهيفضوخلاديرأال–
،قحىلعنمو..نمبلغينمةمتهمدعأمل..كلثمًاضيأانأ–



..اناياطخبرلاانلرفغيلف..نوؤيسمًاعيمجاننأنظأ..لطابىلعنمو
..!!ةميرجهنإ..ةلاخايةئيطخسيلنيطسلفيفثدحيام–

..ةعاشبوًةسارشدادزتو..مويلكددجتتةميرج
..مهتاحابقيلّمجتيكتادرفملابيبراوتالف..كلذنيكردتتنأ–
نيتقيقدْتباغ..اهتفرغىلإْتماقو..ىرخأةفشرْتفشر..اهمفْتّمز

..ءيشلاضعبٌلكآتم،قلغمٌفرظاهدييفناك..ْتداعو
..يتبيبحيلضفت–
اهزافلتيفرابخألاطيرشعباتتاهتراظنتسبلو..فرظلاينتطعأ

..دوسألاوضيبألا
مهنمنيملسملا..لافطألاةيقبدسحأُتنك،ةريغصُتنكامدنع–

نوريسيامدنعمهيلإريشيدحأال..ءيشلكنمءايربأاوناك..نييحيسملاو
ُتربكامدنعو..نيدلاوأةسايسلابمهثدحيدحأال..مهئابآعمقيرطلايف
وأيبألأسأمل..»يوسوم«..صاخٌتعناهيلعةيوهُتيطُعأ..ًاليلق
يننكل..اهلثمنولمحيانهدوهيلالكف..ةبيرغلاةيمستلانعيمأ
..معن..!؟نايدألانمانريغليوسيعوأيدمحمنوبتكيالملتلءاست
لكلا..اهسارجأعرقتسئانكنيحيسمللواهناذأعفريعماوجانهنيملسملل
عاصننوقلغنن..انالإ،هدايعأبلفتحيو،هتادابعسرامي،هتديقعبرهاجي
انيلإراُشياذهمغرومكلثمسبلنومكتقيرطىلعخبطنومكءامسأسبتقنو
نوكتٍنطوكالتماْتدارأدوهيلانمًةعامجنألاذهلك..»ودعلا«ـب
اهقرحيوأاهمجريوأاهّبسينأهضرأىلعٌدحأأرجتيال..»ةيرثكألا«هيف
ةسادقبانتديقعيفةداغاي»ميلشروأ«..!!تمصتنأهيفرطضتالو..
..نوتمصتمتنكأ..مكنمٌدحأاهبلسولىرت..مكتديقعيف»ةكم«
..!؟اهنيسانعاقصألالكيفدرشتلانولبقتو

..ْتلمكأمث..ناجنفلايفيقبامْتبرش..ًاليلقْتتمص..اهترظنينتبقث
ملوًايروسدلوٍملسميأكانأ..ةدوعلاقحلًةرصانمتسلانأ–

اهيفٌقحيل..قشمدةنباانأ..»ةنيدملا«وأ»ةكم«ىلإةرجهلاببغري
..يتراحعراشل..يلزنمةراجحل..ءيشيألءامتنالابروعشلاديرأ..هديرأ
ةيوهلاىلعامك»ةسيفن«ال..يلهأينفرعيامكاريفيداهيفنوكأٍةركاذل
..ةداغاييمأتتامفيكنيملعتأ..!!»ةذوبنملا«الانأنوكأنأديرأ..

انرظتناو..يموكحىفشتسمىلإاهانفعسأف،ةدعملايفٍداحٍفزننمْتناع
ىلإةضرمملاعملخد..مهدحأءاجىتح..ًاليوطانرظتنا..مدلابًاعربتم
قذتلف«هللاقو..يخأهجويفقصب..ًاعيرسجرخو،مدلابحسةفرغ



..يمأتتام..لصحاذاممث..»نيطسلفيفانتوخإلهنومعطتامضعب
..!!نيطسلفررحتتمل..اهانرسخاننأةيضقلايفريغتيذلالكو

..يلتلاقو..اهتّلبق..اهدلوةروصىلإْتماق
ليئارسإىلإدعيمل..هدلاوعمويعمانهيقب..هيلإيرظنا–

تبثيلةيروسلاهتيوهنعلزانتلاأشيمل..دوهيلاهئاقدصألكلعفامك
يفلخقاقزيفًاحوبذميمُروهاديْتُرتبنأ..!؟هتأفاكمتناكامف..هنيد
ةحفصيفىتحهمسااوعنيمل..دحأنزحراثأامهنأةعجافلاو..!!
..لوهجمدضهلتقةميرجاودّيقو..ثداوحلا

عرافلانزحلالكمغرِكبتمل..ءاكبلاىلعّةيتعاريفيدتناكاملاطل
ىلعدنعلاو..ملألاىلعدقحلااهيفرصتني..ةأرملاهذهةّقحٌةيدوهي..اهيف
..ءاكبلا

..مويلاِكتيؤرُتدرأملىسنأُتدك–
..ةظحلبثيدحلاْترّيغ
عوبسأباهراحتنالبقيعمالليرأهتكرت..كيدينيبفرظلااذه–

تميملولحرأسيننكل..لداعتومدعبكلهءاطعإينمْتبلط..دحاو
..دعبكوبأ

..ةحقوٍةيرخسبْتكحض
ليحارهوخأ..اكيرمأىلإنارجاهمميعنكمعوانأ..ةبسانملاب–

ًايقرشًامعطمحتف..ًاماعنيرشعذنمهتلئاععمنيلكوربةيحاضيفٌميقم
لقألاىلع..نيعوبسأدعبرفاسنس..ةنسحهرومأنإلوقيو..يحلايف
..ةرفغملابانلوعديو..انتمنإانتثجىلعةالصلاولتينمكانهدجنس

..اهرهظريدتو..يمأنمًةلاسرينيطعت..ةبيرغًةأرمااهتظحلاهتيأر
وأ..عادوةلبقنود..ةموعزملاءادغلاةميلونوداهدنعنمُتجرخ

عمكرويوينىلإًاقحاريفيدْترجاه..رهشنملقأدعبو..ةريخأٍةمض
.»بيبألت«ىلإتداعهتومنمماوعأةثالثدعباهنكل..ضيرملااهجوز

******



لمألليمتننالنحن..انهبشتيهالو..ٍءيشبانمالحأهبشنالنحن
..ةيهاولاانتاراعش..ةتيملاانرئامضنحن..هبنوموكحمالو،انيفسوبحملا
..فطعنملوأدنعلوزيٌبارسنحن..ةعاّدخلاانبيذاكأ

!!دعبظقيتسيّاملو..ملحىلعمانٍفيطلككنحن
هأرقأٍباتكبًةلوغشمُتنك..ةيقذاللاىلإحابصلاكاذملاسيبرفاس

يفًادمعاهتيسنيتلاةلاسرلاكلتيفو،ةراسيفريكفتلانعيسفنيهلأل
..اهحتفىلعلوضفلاينبلغياليك،يتفرغ

..ديزملافشكليبةجاحالو..وهامكينملؤيَّيضام
مل..ةلضفملاهتطحمىلعويدارلارُديململاسنأاهمويبيرغلانكل

انليرتشيلةلضفملاهتحارتسادنعفقوتيمل..ةراجيسلاعشإينلأسي
..قيرطلكيندوعامكيعمرثرثالو..ةوهقلا

..؟سرعلاتاريضحتيهفيك..!؟ملاس–
يدويداكًادورشهيلعُتعطقامنأك..انبفرحنتةرايسلابًةأجفُترعش

رذتعا..يتمالسنمدكأت..بنجىلعةرايسلانكر..لمارفلاطغض..انتايحب
..لزنو..ينم

،هعباصأُّضعيهترثعف..يسفنىلعالهيلعفوخلانمهبُتقحل
ًالجرنأهنمُتملع..ناهوتلانمقئاقددعب..موهفمريغًامالكيذهيو
..سمأةليلْتجوزتو..ًاليدبهتراتخاف..هتبيطخلمدقتًالاحرسيأ

..!؟لمألاقوقحمهبلستو.ً.اسؤبءارقفلاديزتةايحلارمأام
ناك..حرفلاباهيّنمُيهسفنىلعىوتلاو،ًةبيخاهنمطاتحا..اهبحأذم

..هتعاطتسالكاهلجأللعف..هتاعقوتمجحنمربكأاهحومطف..اهنمًافئاخ
رظتنامك..رظتناو..ينكسٍضرقىلعلصحيلحفاكو،ةيفاضإٍتاعاسلمع
نإحابصلكظقيتسيمل..!؟لمعيمل..!؟نآلاهتايحلمكيَمل..!!ىودجالب

..!!ةدوجومدعتمليه
..أشيملهنكل.ً.اعمءادغللجرخننأهتوجرف..يتقشىلإينلصوأ

..ليقتسمهنأينربخيلينمَّلك..ةعاسعبردعبمث.ً.ادرابَّلظف..ةدومبهتعّدو
..بجيملهنكل..هتملاكممايألاهدعبُتلواح..بيطلاظحلايلىّنمتو
..ةطاسبلكباذكه..رخآٍقئاسبلداعهلدبتسانأثدحف

فيكو..لجرلابلقةنايخلاتيمُتفيكينتّملع..ملاسايكنمٍهآ
..!!ةبلجالبءامسلاىلإهرخبت



******
مل..بيرقيلاطيإٍمعطميففصلاءالمزضعببُتعمتجا،ءاشعلاىلع

..ةعتممةبحصلانكت
تاضيفختلامسوموريخألا»بعصيليإ«ضرعنعاتثدحتايلادويلاس

عملزاغتت،فتاهلاىلعتقولاايلوجْتضمأامنيب..»ناكريمألا«عراشيف
ينادلداجتو..داتعملاهمهنبازتيبنوحصةثالثدايإمهتلااميف..اهبيبح
اهيفتزاف..ليزاربلاوايناملأنيبةيئاهنلالايدنوملاةارابملوحدمحأو
..ودلانورلنيفدهبليزاربلا

ةيبصلاءالؤهنماٍّيأنأو..ينبسانتالةنيدملاهذهنأرعشأُتأدب
..قداصأنل،تايتفلاوأ

هذهو..ةقناخةبوطرلاو،ةعفترمةرارحلا..ةلملمتمةقشلاىلإُتدع
لقنماعلاةياهنيفَّيلعبجوامبر..ةدحوينديزتفًاركابمانتةنيدملا
ريزونمًءانثتسابلجينأيبألنكميامبر..قشمدةعماجىلإيقاروأ
..يلاعلاميلعتلا

..!!عيطتسأنل..انهرمتسأنل
..جازملاةركع،ةرخأتمُتظقيتساذإةيحابصلاتارضاحملانعُتّبيغت

ًةرارمُّدشأ،ةريثكلاامهروصعقوناك..ةيلستلاضعبلكوبسيفلاُتحفصتف
..!!يتوهقنم

اهتايموي..ةدقعمٌةلئسأ..ٌةضئافٌقاوشأ..اهنملئاسرلاتارشعيديربيف
..ايزيلامسمألوأةليلالصوىتحدنهلاىلإهعمْترفاسذمةيليصفتلا
عباصأل..هيديل..هرعشل..هنعًةلفغاهتطقتلا،ةفلتخمهلًاروصيلْتلسرأ
..كحضلايف..مونلايف..لكألايفهتقيرطل..هيمدق

..!!بحلايفَتعقو..ليصافتلاَتببحأىتم..بحلااذكهوه..معن
ْتيقبو،ديدجلكْتبحأاملاطلف..يهوانأضئاقنلاانيرغتتناكًادبأ

انأاهتلّوحو،ةيوفعوٍةكحضباهتايحْتقلت..تايركذلاقيحسيفًةقلاعيانأ
اهعمسرامأُتنكنيح،نلعلايفيتلفطْتقاشت..ىسألاةمئادايديجارتل
ًاضيبأيدنعناكوً،انولمًارهزمناكاهنوك..تمصيفرمذتأومألارود
تاطيحملافلخنممداقلالجرلااذهعاطتسافيكيردأال.ً.ادوسأو
..!ً؟اضيأانأهبحأو،ةراسهبحتنأنكميفيكيردأال..!؟انضئاقنعمج

اهبحأهنأةركفلّمحتلرخآًارهدو..هزغلكفلًالماكًارهدجاتحأس
..!!ينبحأامو

لعفتل،يمأاهيفُتجتحايتلا..ةريثكلاتاظحللانمٌةدحاوهذه



لداعمغرتو،اُهترتخايتلاةبعللاةراسقرستنيحهلعفتتناكاميعم
..!!اهئارشىلع

نأاهيلع..يلامآىلعفقسلاتعفرو،ةريغلارابغيبلقنعُتضفن
..يلخادًةسيبحلظت

..هئاقلبٌلمأينعدخاملكهّركذتَّيلعاملكاذه..ينبحأامواهبحأ
ًاعيرسف.ً.اذإيدنعسأبال..قشمدنيمسايكيحوريفهبحرطعحافنإو
..!!فغشلاأدهيو..نيمسايلالبذيام

..ةئملادعبةئملاةرملليبلقُتّركذ..»!!مصاعبحأينإمث«
..يتاعرفتلكهلُتحضف..انمايأيكحنل،مويلكلسارتن،مصاعوُتنك

برعنمٌيسدقم.ً.اعيبرنيثالثلاوةثالثلاوذ..مصاعهنأىوسُتفرعامو
ةينيطسلفةسردميفخيراتلاةدامسرّدي..ةيليئارسإءاقرزةيوهب،لخادلا

..كانه
رطسأةثالثنمًةئنهتُتبتك..ماوعأةعبرألبق..سرامنمنيثالثلايف

..»ضرألاموي«نيينيطسلفلاةكراشملينمًةلواحمةيبدألاتايدتنملادحأيف
مسابءاضمإلاناك»..مهلضرألاوانلديعلا«..ةحفصلالفسأٌقيلعتكُرتف
يليميإاذه«..ةصاخةلاسرهسفنمويلايفيللسرأ..»يواحتفلامصاع«
.»..كرظتنأ..ينيلسار..صاخلا

تابذبذلشطعتأ..مهولايفعوقولاةعيرس..ةقهرموًةقهارُمُتنك
كاذوهملاعلايفٍثيدحذلأنأنظأُتنك..تالسارملاقشعأوضومغلا
..ىرخأيفايقتلاو..ةلاسريفٍدعوملاططخ..نيديعبنيبيرغنينثانيبلسرملا

..!!ةريخأيفاعّدوتو
..يفعضةطقننمينلاتغا..خيراتلانعهثيدحبينمهلأ
عمجنكمملانمَّنأنمؤيًايناملع..ةهيدبلارضاح،ءاكذلاتفلُمناك

ناك..اهتذلببلقلاعسلت،ةليمجتايمسمهدنعءايشألل..!!ةجاجزيفرحبلا
َّلذوةيوهلاةعدخنود..ملحللًاحابمبكوكلالظولىنمتييلثم
..تارافسلا

ضرأيفكعميتوهقناجنفيستحأينتيل«..ةلاسريناثيفيلبتك
..لاقتربلاضعبكلفطقأ..افايتارايبىلإاهدعبًاليوطىشمتنونيمسايلا
،بنعلاةحئارمشأينأكليلنيسمهت..ةيردنكسإلالامرىلعهنيرشقتف
رمقتحتاهفشترنًةجاجزنيقتنت..اخويرالموركىلإيتميغىلعكلمحأف
.»..ماننالوانوريف

ةداقعمٌقفتمهنكل..ةسايسلابعيلض..نيينيطسلفلالكك..مصاع



نيينيطسلفلاقحوىفانتيال،نيطسلفيفيليئارسإلادوجولالوبقنأب،هبزح
ناك..هودعنعنايحألاضعبهعافدنمبجعتأُتنكنيح..ةدوعلاب
..ينبيجي

..دودحلاوأدوجولاتادرفمبينيبطاختال..سامحخويشكيثدحتتال«
مهعرازمومهتويباوكرتينل..اولحرينل..انيبأمأانئشنودوجوممهنإ
ْترجهولةداغايةمامحلا..لبقنمنوينيطسلفلالعفامكمهتالحمو
ىلعاهلةردقالنأملعتيهف.ً.ادبأهيلإدوعتال،دعرنمًةفاخماهشع
رثكأ..ةداغايةمامحلا..بارغهنطوتساوأحايرلاهترذولشعلاةداعتسا
.»..!!انضعبنمًةنطف

مدللدارأ..نيطسلفضرأىلعنيتلودو،ليئارسإعمًامالسدارأ
.ً.اعيمجهيفردُهينأىلع،دلبفصنيفولناُصينأينيطسلفلا

ىلإ..ينورتكلإلاثيدحلايفاهنيضق،اهددعركذتأالٌتاءاسموٌتاحابص
تلق..!!ةحرفلانميحورْتصقراهتقو..يفتاهمقربلطوًةرمينأجافنأ
..!!سفنتيٌيقيقحٌلجر..دوجومهنأدكأتأس.ً.اريخأهتوصعمسأس..يسفنل

..!!هارأسمعن..هتوصيفهارأس
ىلعٌمقررهظيملف،ةقيقددعبيفتاهَّنر..ددرتنودمقرلاُتلسرأ

..ةشاشلا
..ولأ–
..ةدعترماهتسبن
لبقكتوصعامستدرأاذلو..ةداغايكبحتيحورْتأدب–

..رثكأكيفطروتلا
..ِّيسحسبحناو،ًالجخيهجوّرمحاف..اهلاق
ىلحأ..هترجنحنمالهبلقنمبرستي..يتالايخنملمجأهتوصناك

..تاينقتلاثدحأبةجلاعملانيبرطملاتاوصأنم
رثكأاذهف..يملكتتنأةجاحال..كسافنأعمسأداكأ..نيملعتأ–

..هعامسبحأام
ينقسا..مويلاةملاكملايهنتال..كوجرأ..تنأكنأقدصأال–

..ءاسملالاوطكثيدح
..هبّنيزتءاسملاكاذ
،ةيدمرسٍقشعةروطسأبينُدعت،ٍفيصتاباحسكتاءاسملاتلاوتو

..!!»ءيشال«ىلعتاحابصلاينظقوتل
،انبتاقوألاتلاطامهماذل..بحننمىلعنمدننحن..بحلايف



حئاورًاذإمشأُتنكَملمهفأمل..ديزمللقّوشتنلب،للملاانسرتفيال
ماحدزايفينلمهأاذإًاقلقفزنأالمَل..!؟مصاعليبحيفةبغراللاوروتفلا
..بضغأال..روثأالَمل..ءيشيأبهنعلغشنأوةيدايتعابهطاعتأمَلو!؟هموي

..!؟تآجافملاعتملكنمبحلاولخينأنكميفيك..رمذتأال..راغأال
هنوعرتخيضعبلاو..هبنوذخؤُيفبحلانوفشتكيسانلاضعبنأنظأ

لظأس«..!!عارتخاةءارببٌقفرم..مصاعليبحاذكهوه..همهومهداطصيف
ًةروصاهتلمأت..مهروصىلإُتدعو..اهموييفعضلُتقفص»..يمهوةريسأ

..مويلاتارضاحمنميقباملمكأليتابيخبُتضهنمث..ةروص
******

بالطلانيبزفقيحاروينمقلزنا..يدييفدعاسملاهعضوامدنع
دعبهزجتحا..كحضللًاريثمًايريتسهًادهشمناك..مهتاودأومهدضانمقوفو
ُتللظاذهمغرو،ةيفاضإٍتازافقتيدترادقتنك..يلهداعأوقئاقد
ُتظفحو،ةقدبهحيرشتةرضاحمُتعباتدقف..أطخلااميردأمل..فجترأ
قولخملااذهُتكسمامدنع،يلقعنمرخبتءيشلكنكل..ةبرجتلالحارم
..!!جزللارضخألا

ضعبو،عيخنتللةربإو،ريماسم،يبشخٌحول..يمامأدضنلاىلع
،هعدفضريدختنمىهتنادقناك..دايإةلواطيبناجب..بيرجتللليلاحملا

ىلإرظن..هسملمعمملقأتلاًاثبعلواحأانأُتنكاميف..هحيرشتوهتيبثتو
نأىلإ،هرهظيفةربإلالخديحارو،يعدفضذخأ.ً.اكحاضرجفناف..يكابترا
،هنطبحّرشو،ةعبرألاهفارطأتبث،حوللاىلعهدرفمث..ردختوىخترا

..ريغصلاهبلقزربىتح
ةوطخوةوطخلكنيبقرسأ،دايإفلخٌةئبتخمانأوءاكبلاينحاتجا

..فيعضلاقولخملايكبأو،ًةفطاخًةرظن
ٍتارطقعضببيرستىوسَّيلعناكام،يتدعاسمنمىهتناامدنع

..يتازافقُتعزن..هتاضبنعراستةظحالمو،يراعلاهبلقىلعنيلانيردألانم
..ةدعترمًةنيزح..بنجىلعُتسلجو

دضنلاتحتُتأبتخا..جراخلانمٌةملاكم..يفتاهضمو..ةظحلدعب
..طخلاُتحتفوةفرشملاينظحلتاليك

..ةداغ..ولأ–
..ةرملاهذهاهتقتشامك..ةراسيتريغص
..!!جاوزلليديبلط..!!ةداغايىفطصم..!!ربخلايقدصتنل–

..دنالفيلكىلإهعمرفاسأنأينديري



عقووُتفزن..ةلواطلافرحبيسأرمطتراف،ةمدصلاعورنمُتضهن
..يدينمفتاهلا

..!!ةايحلايهٌةبيرغ
عافتراربتخييفصنناك..»ينِدس«يفقسغلاةعاس،ربراهرسجىلع

رمعلاةيقبلامكإديريٍكيرشعمةداعسلاوبحلاطرفنمنيلانيردألا
راعنيكسمٍعدفضبلقضيرحتلواحيانهرخآلايفصنامنيب،هبرق
..ةدارإلاعوزنم،ردصلا

.ً.اعومسمةراستوصلازام،ةعرسبفتاهلاُتطقتلا
..!؟ِتنأنيأ..نيلعفتاذام..ّعطقتيكتوص..ةداغ–
..عدفضحيرشتلواحأ..ربتخملايفانأ–
مويلاف..ةداغايًاريمألوحتيامبر..!!هيّلبقلب..هيحّرشتال–

..!!رحسلاموي
نمًءاكذدشأًارحسةايحلايفنأْتنمآو..تافارخلاتقّدصاملاطل

،اهريمأرظتنتْتشاع..لايخلانمًابرضتسيلريطاسألانأو..اهسفنةايحلا
..اهيلإلوصولانمنّكمتاذهلو..هنعثحبتمل

ٍبلاطلًةزهاجًةيدهيعدفضُتكرت..جورخلاُتنذأتساو،يترثعبُتململ
..رثكأًامامتهاهحنمييريغ

نأينربخأ..ئجافملاةبطخلاربخيلفزيلداعينفتاه..ءاسملايف
مصاوعلانمٍّيأيفسيلودنالفيلكيفديدجلاعرفلاحاتتفاْتراتخاةراس
ةبوطخلفحلينوعدتىملسينتملك،لداعدعبو..ىفطصمواهترازيتلا
دمحأمعلاةملاكمتءاج،ىملسدعبو..عوبسألاةياهناهلزنميفطيسب
امهلًاينمتم.ً.اجهتبم..ًالئافتمناك..اهيفينملكيتلاةليلقلاتارملاكًةئجافم
..ةداعسلاوظحلا

ةعبوزيفضفرلايذهيًاروعأًاّدنييأرودبيل..يدضرمآتلكلانأكو
..!!لوبقلا

بلأيو..!؟يتاعقوتضقانيوينييزاومبلقيل،لجرلااذهداعنيأنم
..!؟يتابغردضعيمجلا

ْتقاسو..ينآطشءودهبْتفصعةيتاعٍةجومكًةونعةايحلامحتقافيك
..!؟ينوكىلإرييغتلالفاحج

ُتسلأ..!؟ييأرنودعيرسلاجاوزلارارقىلعمهعيمجاوقفاوفيكمث
،يحورفصن،يبلقفصنيهْتسيلأ..!؟اهتقيدصو..اهمأو..اهتخأانأ
اهلثمُتنكواهتيعرنيحيتلوفطةدئازلااهتلوفطبقرستملأ..!؟يرمعفصن



..!؟يناعرينمجاتحأ
نمفطُخت..!؟ةظحلبهعماهذخأيفيتأي..ةظحلبنينسلاعيضتاذكه

اهرفسةبيقحيفبّضوت..!؟ةظحلبيدوجونمىحمُت..!؟ةظحلبيمايأ
..!؟ةظحلبةياهنلاةسارشلينكرتتو..ىُنملارئاشبوحرفلاوءفدلا

..!؟رمعلااذهِّلكدعبيتايحنميهتنتأ
نمةفرغلاو..اهتكحضنمةقيدحلاو..اهبخصنمتيبلاولخيأ

..!؟ةظحلب..اهاضوف
نلجاوزلااذهو..كضفريفيقحسرامأس..!!ثراوكلالجرايال

ًارارقنإمث..كفرعناندعامنحنو،ةريغصتلازاميتلفطف..!!متي
..ةعرسبذختيالاذهكًايريصم

..يتداعكمالظلايفقرتحأالأ،مويلاكاذُتررق
******

..!!لشفلابْتهتنايتالواحملك..قشمديف
هرهصبًاعنتقم،هتقفاومبًامزاحناك..لداعلةسوسولاينعفنتمل

..اهتساردلامكإيفًاظحلنتمليتلاةراسلجألًةداعسحضني..رظتنملا
..هيأرىلع

.»..ىفطصمكٍئداهٍبيبطلجاتحتةراسكًةضيرمًةيقشنإمث«
..يضفرًاركنتسم،ينبجش
ةرملاامبريه..شاقنلاةلاطإهبلهاجتيهلسلسمةعباتملداعو

ًاءزجراص،ةطحمىلع»ناجهلاتفأر«ضرُعاملك..ةعباسلاوأةسداسلا
ينلغشتلتناكامهتراثإنكل.ً.اضيأًةديدعٍتارمهتعبات..يئرملاهجازمنم
..ىربكلايتطرونع

عنمأناكامهعملداجتلانكل..اهجوزوىملسىلإ..امهيلإتبهذ
ررصوءاوضألاودورولاب،ةصاخلاسيمخلاةيسمألناقّسنياعرشدقف..ريثكب
..ةريثكلاتايرتشملاوايادهلامئاوقوركسلابزوللا

ٍكاوشأبَّيلعفتلا،يلخادتبنيذلاضفرلاجسوعنأ..ُترعش
ةداعسيلمالظلايفًةديحويقارتحانأو..نوجهتبملكلاو،اهِّمسبينتنقح
..يلاعشإبننفتيٌثِبَعٌردقلب..اهتفرتحا

نمرثكأيترايسلخادُتسلج..ىملستيبمامأ..»يكلاملا«يحيف
لمألارخآنوكتدق..ىفطصملاهلسرأةّيصنةلاسرةغايصلواحأ..ةعاس
..جاوزلااذهداسفإب

..هلُتبتك



ىلعْتقفاو..ةمزأتمامهتقالعو..رخآًالجربحتةراس..ىفطصم«
.»..هظيغتلكنمجاوزلا

..تبتكواهتحسم..ةقَّدصُمريغ
أوسأوهجاوزلااذهو..امكضعبناهبشتالةراسوتنأ..ىفطصم«

.»..هناذختتٍرارق
..تبتكواهتحسم..ةبسانمريغ
ىرأنأنكميفيكيردأالو.ً.اضيأكيفيبلقطَّروت..ىفطصم«

.»..يبيبحنمجوزتتيتخأ
..تبتكوتحسمو..تبتكو.ً.اضيأاهتحسميننكل..ةبولطملايهتناك

..ةلاسرلاةركفنعتلدعىتح
سيمخلاءاسمىلعو..ةليلقٌتاعاسامهتدوعداعيمىلعيقبدق

ةقوجللًةاراجمحرفلالاعتفانع،خارصلانع،مونلانعةزجاعانأو..ناموي
..ةديعسلا

ةفرغىلإينلخدأ..ةماستبابلداعينلبقتسا..لزنملاىلإُتعجرامدنع
ةغايصداعأدقناك..ةراسجاوزةيدهَّيلعضرعيلهتنزخحتفو..هبتكم
يفًةقاربًةتوقايدقعلاىلإفاضأو..يمأبةصاخلاساملألامقطأدحأ
..طسولا

..؟كيأرام..يتداغاه–
..ديكأتلكبهبحتس..ةثونألاغلاب..عئارنمرثكأ–
..ةدارإالبيانيعْتعمدأ
يهاهتداعسنكل..انيلعٌبعصاهقارفنأملعأ..يتداغهآ–

..يتنباايمهألا
..مهألايه..لجأ–

ىلإنيدئاعلاسانلاعفادتنمناغزبيامهتدهش..لوصولاةعاقيف
لك..باهذلانيحهايستكايذلالجخلاءادرامهنعاعزندقو..قشمد
نعهلغشتمل..يدوروريبعو..اهجوزتاكرابم..يتمعتاكحضو..يبأقاوشأ
..ةراضنرثكأبحلااهلعجيتلايه..ةبغرباهيلإرظنلا

..نويساقيفلضفملالداعمعطمىلإ،ةدحاوٍةديعسٍةلئاعكانجرخ
نأكو..ئلآلىلإاهتويبلّوحو..قشمدىلعهءاطغدرفدقمالظلاناك
..اهموجنتويبلابقلأتت..ةيناثءامسىلإْتراصاهئايحألكبةنيدملا

..اهبكاوكسئانكلاوعماوجلاو..اهكزاينتارايسلاو
لكعم،اهبهفتكوأهفكمدطصتنأدّمعتيهتيأر..يتلابقاسلج



امهو..ُترعش..مستبتوٍعلدبهزمغتف..هديعبتوأنحصبيرقتلةكرح
ناسكعتةريغلابنيتخطلملاّينيعنأو..ريخأقرتفملااذهنأ..نامغانتي
اهيهتشنًةداعسىرننيحالإءاسعتنحنمككردنالاننأكل..!!يتساعت
يذلالوهجملايه..ىفطصمةدوعنأ..ُترعشو..انيلإسانلابرقأّللكت

..!!دبألاىلإينزحدِّلخيس
يتلاندملانعةراسثيداحأِهتنتملوانئاشعلوانتنمانيهتنا

ىفطصماننذأتسا..تقوذتوتعمسوتأراملكنعٍّمهنبْتثدحت..اهتراز
..دارفناىلعهثداحأليتصرفتناكف..جراخلايفةئراطةملاكميرجيل
..معطملليفلخلابابلانمُتبرهو..مامحلالوخدةجحبيرودبُتنذأتسا

..عراشلاىلإهبةقحال
نمباحسنالابهتبغرنع،هثيدحنمُتمهف..ةيزيلكنإلابثدحتيناك

هرودليجأتو..ايقيرفإبونجيفللشلادضلافطألاحيقلتلفسينويلادفو
هفكعضو..برغتسيملف..هنمةبيرقانأوينآر..مداقلارهشلاةلمحىلإ

..ةملاكملاىهنأمث..رثكأينبّرقويفتكىلع
..!؟ينيربخأ..ةداغ–
جاوزلارارقكنمحضوتسأنأ..نأديرأُتنكطقفانأ..انأ–

..ئجافملا
يفاكتعا،نينسذنمُتررقدقُتنك..ًالعفٌئجافموه..قحكعم–

..ييأرتريغةراسنكل..جاوزلانع
..ديدجهنألطقفديدجلكلسمحتت..ةلفطتلازامةراس–
ًايعودشأةراس..تاريثكءاسنيتايحيفُتفرعدق..كلذنظأال–

..نهمظعمنمًءاكذو
..!؟لبقنمجوزتتْملَملاذكهءاسنلايفًاكّنحمتمدام–
..تجوزت–
..!؟تجوزت–
هتفخأامك.ً.اضيأكنعكلذتفخأدقىملسنأودبي..معن–

..ةراسنع
..!؟كجاوزبَّلحاذامو–
ةعوطتمٍةينمرأةضرممنمماوعأةعبرألبقُتجوزتدقُتنك–

ةيلمعيفاهتكراشمءانثأزديإلابْتبيصأنأثدح..فسينويلايفيعم
ىلإانتدوعدعبكلذنمْتدكأتنيحو..رقشغدميفةباصمٍمألةدالو
يعوطتلااهلمعلمكتلرقشغدمىلإْتداعو..ينعلاصفنالاْتبلط..اكيرمأ



..ةمئادةنهمككلانه
..مث–
..؟اذاممث–
..؟جاوزلامدعَتررقمث–
ءاسنلاْتراصف..هترسخو..بحلايفيظحُتبرجدقُتنك..معن–

..ةايحلاةيلحتليركاكس
..مهفأمل–
مث..اهلكشاهيلإكبذجياملوأ..ىولحلاعطقك..ةداغايءاسنلا–

دقو..ةهكنلاداسفنمطابحإلاكبيصيدق..اهقوذتِتررقنئلف..اهتحئار
كنكل..اهبنيعلوتواهمعطبنيمرغتدقو..ةهكننودنمةيداعطقفنوكت
دعبللملابنيباصتس..»كيكزيشتلا«وأ»نوركاملا«وأ»ريلكلا«ِتببحأامهم
نكل..يهيبشتةظاظفلينيرذعا..ةديدجعاونأقوذتبءدبلايلّضفتوةرتف
..اذكهنوركفيلاجرلامظعم

..!؟ةراسبلقكلمتسةيحطسلاةيرظنلاهذهبكنأنظتو–
سوقيهةراس....هتهكنلقوتأيذلاركسلاتسيلةراس..ةراس–

ترهطيتلاربونصلاةحئاريه..يملاعةتاهبىلععطسيذلاحزق
..!!حرفلابينرمغيلدتحيوًانزحينيكبييذلادوعلامغنيه..يتنوفع
ىلعهتايحيفءرملارثعينأنكميفيكقدصألُتنكام..ةداغاينيملعتأ
..يننكستلاهجوزتأس..!!ترثعذإظوظحمانأمكو..لامكلااذهلكبٍقولخم
ٍتايركذيتايحيفرمثتورهزتوقروتمث..يلخادعرفتتو،يبششعتل
..ىنُمو

ىلعرثؤيساذهاهضرمنأملعتو..ىفطصمايةضيرمةراس–
..اهرمديدقكراكفأشيطنأو..كعماهتايحليصافت

..اهنايسنوأاهنازحإوأاهنالذخىلعيتأرجنمقرأيه–
..اهليئالوكيتايحيفًءالوفرعأنل..ينيقدص

ءالولاسردهتنقليتلاةفدصللًانتمم..هرعاشمنمةقثلاديدشناك
فلخنبجتحاهتايحءاسنلكنأكو..هيدلبحلاةيحالصبهتعنقأوًاددجم
لوانتنععنتماهنأوأ..هنيرغيندُعامو،صيخرتايولحرجتمجاجز
..ةذيذللاوةدرفنملا..ةديحولاهتعطقبىفتكاوةراسكركسلا

..!؟لخدن–
..يقنلاءاوهلاضعبجاتحأ..تنألضفت–
..جراخلايفكنأمهربخأس..نيبحتامك–



.ً.اركش–
..تيشمامفيكبحلابرثعتت..نويساقيف

..فرتلاةعاسينغلاهبخذبي..ءارقفلاحمقو..ءاينغألاذيبن..بحلا
..ياّسنٌّيهالبحأاذإينغلاىرتف..ملحلاىلعهنيعيلريقفلاهتاتقيو
..!!ءارعشبحلايفءارقفلامظعمو

نكيملام..يتديصقوينايسن..يتْوقويخذب..يحمقويذيبن..بحلا
..نوكيالأمويلادعبٍّمهمريغف..هل

******



.ً.احابصفصنلاوةعباسلا..ثلاثلادعقملاىلع..ةحرابلاك
ٍمويتابتعىلعاهتجتحاٍةدورببينللديمامأحوتفملاةلفاحلاباب

..راحٍيعيبر
سانلالكفرعتنأةجردلةريغصةنيدميفشيعتنأبيرغلانم

..مهمالكومهسبالمىتحلب،مهتاوصأ،مهءامسأفرعتنأ..كلوحنم
..اهيلإرظنتيككريثيلوضفالةبحاشٌعقبءوضلاةرئاديفمهنأكو

،اهمهفيفيمهننكل..ةريحلاةجردلةيرغمةايحلاتناكماوعألبق
يتجاحِّسمأيفءاجةعتملليدقفنأفسؤملانمو..!!ةذللكاهدقفأ
مامأءافتخالابزوريفتوصأدبو،ةلفاحلاتكرحتذإءاوهلاسبحنا..اهيلإ

..عراشلاجيجض
ةليل..ةيحابصلامصاعةملاكمدعوموه..يفتاه..لومحمفتاهنينر

–هتيخرأوفتاهلاُتحتف..هثيدحِهتشأملو،ةرمنيرشعينّملكسمأ
..عومسمريغهثيدحوًاعومسمهتوصناك..يفتكىلع–ةريخألاتاحابصلاك
،هيفهتلعجيذلابحلاةعورنأمأ،هبحنعيفقوتدعبكرديملهارتأ

انأو،ةيساردلايطوغضًاقحقدصيهارتأ..!؟كاردإلايفهتبغرنودلاح
..!؟يتاطوغضهثيدحبجرفأماوعألبقتنكيتلا

تألتما..هبطشأمثيرتفدىلعهمسابتكأُتنك،رثرثيناكامنيب
..!!رجضملاهناجرهمدعبِهنيملوتاشبرخةحفصلا

..كنمبحلاضعبل،كثيدحل،كتوصلُتقتشا..ءيشيأيلوقةداغ«
.»!!يلمأايملحلايرتبتال..ةداغايكتمصماجليّكف

ْتبلغةَّجفلاهتيقرشنأوأ..ينعمسهبسحأو..ءازهتسابُتكحض
..يهجويففتاهلاقلغأفهقاوشأ

وه..يركفباترا..!؟ثبشتتٍلمأيأبو،مصاعايثحبتٍّبحيأنع
ىلعىلكثلاانمالحأقرافن..تامدقمالبهنمبحسنن..تاتشلاُّبحاذكه
يفناسفانتم..ةركاذلافيصرىلعتنأويبلقنادرشم..تاقرطلاجرادم
..ةياكحلانمةيقابلالولفلاهيوشت

..مصاعايملعتأ
كاردإَّيلعناك..ةشدردلاعقومىلعاهيفانمداصتيتلاةظحللانم

ثبعلاَحايرنأو..اننيبْترثانتيتلاءالشألاةململنمىودجالنأ
دقو..!ً؟انينحينلأستَتئجٍةرباعٍةصقيأل..ْقفتاامفيكنيحدعبانورذتس



بلقنادقاهوًارحسينديرتَتنك..!؟ْقمحألاَكشيطضيورتلًةليسوُتنك
نمىقبيالو،ةظحليفبوذتيتلاكلت،ركسةعطقينيهتشتو..كيلع
..ةيهاوٌةوالحالإاهرثأ

ةثيدحٍةلفطةروصىلإكوبسيفلايفَكباسحةروصَتريغامدنع
..ةيناثلايتنبا..ةداغهذه..يلَتلقف..!؟نوكتنم،ةءارببكتلأس..ةدالولا
..يسفنيفُتلق..!!امهمأبالو،ىلوألابيلملِعالانأو..!!مصاعايةيناثلا
ىلإدوعيًادغ..!؟كمساىلعهتنبايمسينأعفنام..!!ةداغاييظقيتسا

..ةدحولاءارعلتنأنيدوعتو،هتيبنضح
رفسزاوجبٌّيسدقمكنأسيل..يئاقلأشتْملَمل،ةظحليفُتكردأو

كبورهيننأللب..ّيلإكلوصوبحمستاليدلبةموكحنأسيل..يليئارسإ
اهيفتبثتةيرغمةصرفُتنكامبروأ..ءانبألاىضوفوةجوزلاتابلطنم
..ةأرمابذجىلعكتردق،ىرخأةرمكسفنل

..!!ةأرمابهبشتتٌةلفطانأ..!!مصاعايةأرماُتسلانأ
..ةيبصعبهتحتف..ديدجنمفتاهلانر
..ةدحبُتبجأ..»!!معن«
..لداعكحض»..ِكيلعمعنيهللا«
هنأينربخييبأينفتاه..لصتملامسارظنأملف،مصاعثيدحينرّكع

هنأو..ءادغلاىلععمتجنلًافيضهعمرضحأدقو،ةيقذاللاىلإهقيرطيف
هفيضمسايرابخإضفر..رحبلاويترضحيفجزاطلاكمسلالوانتلقاتشا
..هتيؤرلُّنحأمكملعيوهفداهجمعلانوكيامبر..يرسلا

..هفرعأالًابيرغ.ً.ايكيرمأًامقرناك..!!راهنلااذهِلاي..!ً!اددجمفتاهلا
..!!ةداغ..ولأ–

..ىفطصموه
ْتبعتةراسنكل..اعاترياليكيمأوأِكدلاوةثداحمأشأمل–

..ةركبمةدالوعقوتننأاهبيبطلاق..ىفشتسملاىلإيعماهترضحأفسمألاب
..ريخبتسيلاهنأرعشأ..ةداغايفئاخانأ..لعفأامملعأالو

ةطحمف،لوزنلاباوأدبباكرلالك..ةأجفةلفاحلاْتفقوتو..يبلقفجر
ّْتلدتءامسلانمًاطويخنأكويناكمُتّبلصتيالإ..ةريخألايهةعماجلا

..ةكرحلانعُتزجعو..ينتدَّيق..َّيلع
!؟يننيعمستله..ةداغ–
..اذهكًاربخهيلإيعنيل،أطخلاصخشلاىلعىفطصمرايتخاعقودق

،يتيلاغ،يتنبانوكتنألبرقأيه..يلةبسنلابةراسيهنمملعيوه



يكةعاسةرشعتسُتجتحال،ةرئاطيفنآلاُتنكول..ديعبلايفصن
..ريخبتسيليه..ةجاذسلكبيللوقيو..!!اهلصأ

!؟يننيعمستله..ةداغ–
!!ةدئافلااموكعمسأ–
ديدجنميبتضمدقةلفاحلاتناك..رعتسمناكربكًةيكابُترجفنا

رخنيىفطصمتوصو..ةمحرالبينرصعتزجعلاطويخو..ةيادبلاةطحمىلإ
..ةناتماهديزيلٍغمصكيدويقىلعبكسنيو..يداؤفيمديفيسأريف

ةفرغلابابحتفيبأتالواحمبينتّركذ،يقاطنتسايفةسئابلاهتالواحم
..لخادلايفةرحتنملايمأىلع

..!!ةداغاياهبحأيلَتلق..اهجوزتتال،ةضيرميتخأكلُتلق–
ايٌرطضميلَتلق..اهدعبتالحرفلااهحنمىلعًارصمَتمدامكلُتلق
..اهتايحاهبلسيس..نينجلااذهباجنإباهلحمستالًاذإكلُتلق..!!ةداغ
..لوقتللايمألافالآاننيبونآلاينملكتمث..!!ةداغايهديرتيهيلَتلق
اهيقبيءيشيأ..ءيشيألعفا..لعفأامملعأالوريخبتسيلاهنأرعشأ

.»..!!ةداغكلتقتس..تتامولاهنأل..ةايحلاديقىلع
..كوجرأ..!!ةداغ–
يدترت..ةريغصلاهتشاشىلعاهتروصتءاضأف..ههجويففتاهلاُتقلغأ

..ةرظتنملااهتنبالهترتشادقتناكههبشيًاريغصًابوثلمحتوًاضيبأًابوث
قشارتنىفطصموُتنكامنيب..ًةاسأمرثكألانأُترعشو..يريمضينزخوف
..!!رضتحت–ٍبيرغٍدلبيفٍبيرغٍريرسىلع–يتخأنأ..مالكلاب

لهو..ّيلإقيرطلايفهنإ..!؟هللوقأساذام..!؟لداعربخأسفيك«
..داهجمعلاةملاكمُتررقمث..يسفنيفُتلق..»!؟هربخألٍتاعاسربصأس
..ربخلالقنلهفعستسيبأعمةليوطلاهترشعو..رمألابلاغيفًاعمامه

ىلإالولحملاىلإِتأيمل،مايأذنمهرأمل..هعمُتسل،يتنباايال«
..برطضمٍتوصبيللاق».ً.اضيألمعملا

..!؟لداعاييلكفيضوهنم..داهجنكيملام..!!بيرغ
يدلناك..ةدوعلاُتررق..ةقشلانمةبيرقلاةطحملاىلإُتلصو

،ةراسلىرخأةروصينتعلاطف،ُتلخدوبابلاُتحتف..!!ةتبلاُهتيسن،ناحتما
ىلإاهرسخأسله..ليقثٌنزحينرمغ..ةشيعملاةفرغطئاحىلعةقلعم
مث،ّيلإاهتبرق..اهتعزن..!!ةروصُتمصالإاهتيويحنمَقبينلودبألا

..اهتلأس
..!؟يكبأسًاليلمكينتكرتولنيملعتأ..!؟ةيقشايكبحأمكنيملعتأ«



نعكعنمللعفأُتنكامكىفطصمنعكعنمألريرسلابكطبرَّيلعناك
نيحةحرابلا..كليحربحمسأملومويلاكاذيرظنُترسخينتيلاي..ىولحلا
ِتكحض..رثكأاهبحألالليرأاهيّمسكتبجأفةداغاهيمسأسيلتلق..انفتاهت
ِتلق..اهمأكةيقشتناكاذإالإ..كلُتلق..؟ينمرثكأاهنيبحتسينتلأسو
..يتريغصِكنمٍهآ..يدلامىلغأيهفةداغاياهيبحأ..لعتشيكتوصويل
.»..!!عيطتسأنلامبر

..!!تمصيالنيعللافتاهلااذه..ديدجنمفتاهلا
..؟ةعماجلايف..كيلإيتآلِتنأنيأ..يتبيبحةداغ–
..كوجرأرخأتتالف..لزنملاىلإُتدع..ال–
ينمضيسقئاقدنوضغبف..كلذبسأبالو،ريخبتسليننأملعدق

فيكيردأالوريخبتسيلًاضيأةيناثلاهتنبانكل..ةلأسملايهتنتو،هردصل
..اهغلبي

–انأ–ُتنك..لجعىلعلخدوبابلاحتف..ةقشلاحاتفمهعمناك
ٌةللبمينضحيفاهتروصو،يبرقٌةيمرميبُتك..ةثجكضرألاىلعًةدماه
ىلعنميألاهّدخدنسأمث..اهّلبقمث..اهحسموةروصلاكسمأ..عومدلاب

يبوثجيسنزواجتيةبوطرلاساسحإأدبىتحتاظحلالإيهامو..ينضح
..ةملكبيقطنلبقلداعىكب..يدلجشعنيل

،هرعشىلعُتحسم.ً.اعجومهزخوراصىتحيلخادتمصلاَّقدتسا
..هلُتسمه

..ىفشتسملاىلإمويلاحابصىفطصماهفعسأ..ريخبتسيلةراس–
..ببسلاانأ–

..اهامدأفضرألاهتضبقببرض
..نيرهشباهدعوملبقمويلادلتس..تايلمعلاةفرغيفيه–

..ةفيعضةيويحلااهتارشؤمو
..يبلقًامّشهمهئاكبيفشهجأ
امًارحبأاهيلعانيكبول..يسفنيفتلق..!!لداعايعومدلايدجتام

..ةلمنأاهانعفن
نزحأنأَّيلعمك..!!يهلإاي..اهمأتلعفامك،ةداغايانكرتتس–

..!!يهتنألدعب
ينشهنيو..يراظتنارمجبقَّرحتأيتسلجىلعانأو..راهنلافصتنا

نعفقوتيمليذلايبأىلإُترظناملكو..ةضبنلكعماهيلعفوخلا
ًةضرعراصويبلقَّقر،نينرلانعماصيذلافتاهلاىلإو،ةقيقدنيخدتلا



ٌةعجفمٌنونظينفذاقتت..ةسئاينمرثكأُتنك..رثكأاهتراسخبكوكشلالابنل
..تاهويراينسلاتارشعنيب

ىلإُتجرخ..ةقئابلاهذهلامتحاىلعٍةقاطلكنمنيحدعبُتغرف
..يبأةرايسُتحملف..ةايحلارارمتسابينّركذيٍتوصضعبنعثحبأةفرشلا
ُتركذت.ً.اضيبأًاليدنماهسأرىلعيدترت،ةبيرغٌةأرمااهلخاديفناك
..يهتناكامبر..ئراطلافيضلاعوضوماهتظحل

..دوعصللاهعدا..!؟ةرايسلايفكتفيضَتكرتمل..!!لداع–
..نآلاسيل–
..باضتقابباجأ
دعصتلف..لفسألايفانراظتنابةدملاهذهلكىقبتنأًافطلسيل–

..لاحةيأىلعءادغللجرخننلنحن..انعمانه
..!!نآلااهيعد..ةداغ–
..داهجمعلاهنإ..لوتقملافتاهلاَّنر..مث..ينرََهن
يديرتلِتنكامكنأو،ةّرُمةأجافملانأملعأ..يتنباايِتنأفيك«

..ضرمومرهدقكنيبوينيبو..يلإِغصيملهنكل..ديدجنمجوزتينأهل
نأهللضفألانمامبر..كتعماجيفٌةلوغشمتنأو،ةراسْتجوزتدقاهو
ةميدقٌةبيرقةجيدخو..اهعمرمعلانميقباملمكيًةحلاصًةأرمادجي

اهنأْهتربخأ،ثيدحلٍثيدحنمو،رهشأةعضبلبقًةفدصانلحمىلإْتءاج
هسفنضوعيواهربجينأدارأامبر..لافطأاهدنعسيلونيماعلبقْتلمرت
ايكلذكسيلأ..لاحلكىلعكوبأهنإ..ةداغايهيلعيسقتال..اهب
.»..!!يتنبا

..داهجيفخرصويدينمفتاهلاَّدش،هيسركنميبأضفتنا
.»..!؟ينمرثكأكمهتاهرعاشمنأنظتأ..!!لجرايربصتنأنكميالأ«
ًةمودصمتفقو..ةيعاوريغًةيكابجاردألاُتلزنلب..امهلادجلِغصأمل

اياهتلعففيك..ًاليوطتقّدحةبيرغلاةأرملاكلتهجويفو..انترايسمامأ
..!؟ةسئابلاةيرسلاكتاجاوزنعبتتملأ..!؟يملعالبَتجوزتفيك..!؟لداع
..!؟ةعاجشمثإلادعبةهجاوملابسحتمأ..!؟ميدقلاكئطخنمملعتتملأ
..!؟مويلايعماهلعفتملف..كباعيتسانعهلقعقالغنابًاعرذتمكيبأباهتلعف
..!؟هلوصحدعبكجاوزكرابيبيرغيأكينلعجتليبنذام

..ةقيقددعبّيلإلصو
..يتنباايينيعمسا..!!ةداغ–
..هرارفىشخيٍريطك،هيدياتلكبيكاسمإمكحأ



رظتنأينكرتا..قشمدىلإدعو،انهنمكتجوزذخكوجرأ–
..ءودهبيتخأتوم

..يئايربكاهعمويحورْتعدصتف..ةوسقبيهجوىلعينعفص
..!!ِكبدأَّلقاملك..ِتربكاملك–

..قاقزلايفانلوحنمسانلاضعبعمتجادقويبخرص
ٍّيماردٍلسلسمنمانجرخّانأيلّليخي،اهموياندهشمركذتأنيح

ةمزتلمةجيدخةلاخلاو،انناهبشيالنيرودلثمنيبأوانأ..ةكبحلافيعض
كانهوانهسرابموكلاضعبو،اهدعقمنمكرحتتملوجارخإلارماوأب
..ءابغبانيلعنوصّصلتي

هتلأسف..هءاقبديرأُتنك،يرطاخيفلاجامسكعاهمويهلُتلق
ةرايسلابكرمث..ينعفص..اهضفريلعفةدربوهينلباقو..ليحرلا

..!!ىفتخاو
******

،يلازتعاررقًاضيأوهامبر..تقفخأ،ىفطصمبيلاصتاتالواحملك
..ريخألايروجفدعب

ضعبلاوكمسلاداطصيمهضعب..نورخآٌسانأئطاشلاروخصىلع
قمعىلإدوعأمث..ةظحللكعمرحتنأ..جوملاامكانأو..بحلاّديصتي
..ديدجنماهبرحتنألاهفنعأراتخأيعاجوأ

ةيبلقلاةمزألا..ةسيعتْتءاجّةلُقملاهثادحأىتح..ًاليقثماعلااذهَّرم
بيذاكأ..تئافلالصفلاٍداومِةعبرأيفيبوسر..لداعاهلضَّرعتيتلا

هبّرشتأومهلالوطهمهنعأردأ..ةئيهتمٍةلظمكانأو..ةراسلْمَحو..مصاع
..هنمفجأالفينلقثيل

..يراظتنابلداعدجأنأُتينمت..ليوطٍريسمدعبةقشلاىلإُتدع
،دغلاخيراتبدنالفيلكىلإًةركذتةلواطلاىلعكرت،يبايغيفَّرمدقناك
.»يرخأتتال«..اهيلعبتكقروةصاصقوً،احابصةرشاعلا

نكأمل..تاعاسعستدعبةرئاطلادعوموًارجفةثلاثلاتزواجتةعاسلا
يفةركذتلاُتسسد،ةلاجعبيتعتمأُتمزح..كلذبُترعشيننكل..ةرخأتم
..اهترثعةرجأةرايسلوأُتبكرو،يبيج

.»تحمسوللسابلاراطم«
ىلعُتظقيتساو..راظتنالاةعاقيفريغصٍّيسركىلع،ءاسملاكاذُتمن

مل..راذتعالاُتلواح..دورببةوهقلاانبرش..يعمرفاسيلرضح،لداعتوص
ٌفتاهيديبو،اهأرقيٌةديرجهديب،نوكسيفنيتعاسانيضمأف.ً.امتهمنكي



..ةيدايتعابثدحتلاُتّلثم..تقولارورمعمو.ً.انينرهيدجتسأ
..!؟ةديدجٌرابخأ–
ةيركسعةبرضلوأهجوو،سمأرهظ»شوب«اهلعف..معن–

..دادغبْتفدهتسا
..تأدبدقبرحلانأينعت–

..ينربخيفدرأو..نزحبهسأرّزه
ملف،لعفلابتهتناهيلجنونيسحمادصلاهاطعأيتلاةلهملا–

سيئرلااهامسامك»ةصرفلاةبرض«يهسمألاةبرضو..قارعلااورداغي
..!؟ةريخألاصرفلليغصيهاسعنمو..يكيرمألا

نذإلاْتبلط.ً.اريغصًالفطاهفتكىلعلمحتةباشةأرماينمْتند
اهنبالمحينتلأسمثْتمستباف،فتاهلااهتيطعأ..يفتاهنمةملاكميرجتل
ظفحتملوهمقررّيغهنأْترثرث..اهجوزمقراهيلعةقرونعثحبتل
..ًةأجفمث..دغمويلْتلجأتدقةيدوعسلاىلإاهتلحرنأو،دعبديدجلا
اهيلإرظن..هاجتالكيفءايشألارثنتْتحاروانتلواطىلعاهتبيقحْتغرفأ

عملامدنع..ىرخألابيفتاهكسمتو،ديبثحبتْتناك..باجعتسابلداع
رتوت..اهدينمُهتفطخ..نينرلاتوصالعوهتشاشىلعىفطصممسا

..لمأوفوخنمنيترظنانلدابت..لداع
..انأبيجأس..ينِطعأ–
نماهلفطتذخأ..اهضارغأةأرملاتعمجف..اهيلعَطغض..يديكسمأ

امو..ةملاكملاتهتنا.ً.ابضتقمهثيدحوً،اتفاخيبأتوصناك..تضمو..ينضح
اهرثنواهقّزم..هبيجنمةركذتلابحسقئاقددعبمث..هدييففتاهلالاز

..ءاوهلايف
..!!هلجأنمرفاسنامدنالفيلكيفانلَقبيمل–



..!!ةطقنلاتاذىلعٌفقاونوكلاو..ْتضمٌروهش
نع..قشمدنعًاديعب..قورفالبَّيلعتاءاسملاوتاحابصلاىلاوتت

..لداعنزحنعو..امهربق
البةايحلاةرشاعميلحنس..تماصلاعونلانمًاتومسرامأُتنك

..تقزُملامآلالك..تمُتكتاوصألالك..تطّنحتيرعاشملك..ةدارإ
..ةركاذدرجمُترصيتعجافرعقيفِّينأُتكردأو

دقانيفنزحلاناك.ً.ايسفنًابيبطيبأوُترز..ةليلقعيباسأباهنفددعب
ةايحلادوعتوتقوةلأسم«عامتسالوطدعبانللاق..ضرملاةلحرمغلب
لشفلاَتبثُم،حرتقملاهجالعف..ءازهتسابهسأرلداعَّزه..»..اهيراجمىلإ
..ةبرجتقباسب

..!ً!اديقعتاهديزيلب.ً.ادقعتقولاُّلحيال..بيبطلاةرضحايال
نوقلاعلا..ليصافتلابنوذوخأملا..تايركذلابنومختملانحن.ً.انزحرّوضتن

..دوعينلٍسمأيف
نأُتننظو،ملحلاةليحَّيلعْتلطنا،ةنماثلايفًةلفطُتنكامدنع

رفضتلوأ..اهروطفةحئارىلعينظقوتلًاحابصتوملانمعجرتدقيمأ
يتءاربنأ..ةراسدقفيفيتاسأمنكل..ةسردملاىلإينعّدوتوةليدجيل
امنوداهتومُتقّدصف..لمألكَّيفةمدصلايعوبلغو..تضرقناةيلوفطلا

..كوكش
ىودجال..اهنودنمو..اهلجأنميمأنودسفنتلاُتدّوعتدقُتنك

ُترظتنااموبارتلاتحتاهبناجيمالحأُتنفد..ةايحلابكسمتلانم
بابسألكيلخادْتتّوم،نفدلاةظحلبحاشلااههجوةيؤر..اهتدوع
..ينينعيداعامًالماكًايتآاهعمّيضامتاتفىلعُتمواسف..ءاقبلا

ىتمًةيسانريرسلانمُتضهن..مويلاكاذرصعدعب..ةيقذاللايف
ىلإلوزنلابغرأمل..ةيواخةجالثلاو..عوجلاضعبيننكس..ةحرابلاُتوفغ
ُتبلط..قاطيالٌّجفةنيدملاهذهءاتشنإمث،سانلاةطلاخمالوعراشلا
..اهترظتناوبيرقٍلحمنمازتيبلا

هتلمأت..ةكيرألافرطىلعُتسلج..نفعٍفهكبهبشألزنملاةحئار
تماصلازافلتلاةشاشىلع..ةبآكينتدازةقداغلاهاضوف..نيتغرافنينيعب
ٌلجرةروص..ةرواجملاةقشلانمًامداقًاخارصىكاح..يدورشلقرعٌدهشم
لجاعلاربخلاةءارقُتدرأ..يسنمٍرحجيفهوفشتكاامنأكثعشأٌخستم



..يلوضفقبسبابلاسرجنكل
ةقشلاباب..ةداعلافالخىلعةبيرغٌةكرحيتقشمامأقاورلايف

عمسلاقرتسنانكازتيبلالجروانأو..نينأوٍءاكبنعٌحوتفمةرواجملا
..مهتلاقنىلعًانسمًازوجعنولمحيفاعسإلالاجرجرخوٌتاظحل..نوكسب
..فوصلانمًافخوًاعساوًافطعميدترتةماقلاةريصقةأرمامهتعبتمث
دعترمئبتخملفطاهفلخو..ثيدحلايحرجىلعرثنٌحلمهنأكاهؤاكب
فرطةريغصلاهديبكسميو،فوخةدشوٍءاكبلوطنمقهشي،لاصوألا

َّيلعْتلاهناو،ينمْتند،يهجوْتحملامدنعيتلا،ةرثأتملاةأرملافطعم
عضبل»نمحرلادبع«اهنباسلاجأنأينتجر..ةيقارعةجهلبينتثدح..ًءاجر
املك..ةسايسلاوبرحلاُّبستْترتسهمث..اهدلاوقفارتيك،تاعاس
زوجعلابألابلقبىدوأنيسحمادصلاقتعاربخنأاهتمثعلنمهتمهف
..اهدعبقيفينلامبرٍةمزأىلإ

سينأاذهسيل،همأءادربًاثبشتملازاميذلالفطلاىلإُترظن
..اهبلطضفرُتعطتسااميننكل،هترظتنايذلاةدحولا

نلو،دوعتساهنأهتنّمط..ريغصلاهسأرىلعْتتبرو،هيلإهمأْتنحنا
مث..يلهتطعأوًةونعهتلمحف..اهعمباهذلاديرييكبيناك..هيلعرخأتت
..نيفعسملافلخْتضكر

حسمف،ةدرابلاازتيبلاضعببهتيرغأ..أدهىتحهيلعتقولاضعبَّرم
ءافطإو،ةفرغلاةرانإينمبلطمث..يمسانعينلأس..مستباوهعومد
هيديلسغينأدارأ..اهنععّنمت،ةريغصةعطقهلتمدقامدنع..زافلتلا
رظنمث،ةيلاعلاةلسغملاىلإرظن..مامحلاىلإهعمُتبهذف،لكألالبق
،هلامهتففجوهيديلسغ..ئفادلاءاملاروبنصهلُتحتفوهتعفر..ّيلإ
..ددوتبيقنعلوحهعارذّفلويدخنمينلبقف

ناك..انأوهرمعنمةثلاثلايفٌلفطً،اعمرخأتملاءادغلاانلوانت
ةباجإلاكلمأال،ةلئسأةرشعنمرثكأىرخألاوةمضقلانيبينلأسي
هتلئسألصاوو،هيديلسغَّيلعرّركهماعطىهنأامدنعو..اهمظعمل
..ةبيجعلا

ًاملقوةقروينمبلط..ةجهبةيألٌةقئاتيحوروريغصلااذهٌجهبم
هلُتمسراملك..ينمهّملعتديريومسرلاديجيالهنأينربخأمث..مسريل

..هريغينمبلطًالكش
.»......ةكمس..ةفارز..ةحافت.ً.اروفصع.ً.اتيبيمسرا«

ينضحيفوهوساعنلاانيلعفحز..ةلئسأوٌمسروٌبعلوٌكحض



ةكيرألاىلعانمن..اهنمهتركذتامضعبوأ»بئذلاوىليل«ةصقلعمتسي
..هتقرافمديرأالٍببحمٍءزجكهتممض..حرفلابنيرثدتم

ىلإريشيو..يديىلعٍتاشبرخمسريهيلعُتظقيتساحابصلايف
،ةفارزهذهو،ةحافتهذهو،روفصعاذهو،تيباذهنأ،ةكباشتملاطوطخلا

ناك..كحضلاةبوننمضرألاىلعُتعقوف،..هذهو،..اذهو،ةكمسهذهو
..!!ةمسبلاعئارلايقشلاكاذ..سمألابينمهملعتاميديىلعرركي

همأُتركذتف،بابلاسرجُتعمس..نيبراهنيلفطكبغاشنانكامنيبو
..ةحرابلانمتعجراميتلا

بللاُّسمتالٍةكعوكهربخىقلتأ..يحوريفٌةبهرتومللدعيمل
نيبارقتومللمّدقت،يتقشيفةبيرغلاةراجلاتناك..دسجلاكهُنتالو
دق..رثأتأداكلاباهعمينتْدجوو،اهدلاوىلععجولاوحونلاردهت،اهنزح
ملو،اهمأًاماوعألبقو،اهاخأواهجوزرهشألبقو،اهابأٍتاعاسلبقْتدقف
..نطولاميتي،بألاميتياهنباالإاهلَقبي

نويقارعاهلثمو..!!قدُصينأنمسعتأ،داوسلابعّقبملااهتايحطيرش
قارعلاوزغدعب..مهرسأاياقبومهحرجبنيحزان،ةرواجملادالبلااوئطو..رُثك
..ريخألا

نوبرهي..مهتماركنمثبةقفشلانوعّضبتي..بورحلااياحضمهءايقشأ
ةدجتسمةرهاظةيأكمالعإلليمقرلادادعتلانولخديو..تومىلإتومنم
..ةقاربنيوانعوةنخاسداومىلإلّوُحتلمهتايصوصخشهُنت..ةرباعٍةجوموأ
..حاتملاعمشياعتتةفحازتايليفطاوراصفءامركاوناكمهنأًاعيمجىسننو

ْتأرنيح.ً.اعقوتمصالخلاناكمكينتثّدح..ةيمظعألاةنبا..ةمطاف
ٍبرحلجرك،ًةمسوأةزرطملاةيركسعلاهتزببمهيلعَّلهينيسحمادص
ةالصنمهوتلجرخدقناكيذلازوجعلااهوبأوْتلاخ.ً.ارصنرشبتسي
هلؤافتمهلفزيهنباعمءاجسيئرلانأ..»ةفينحوبأ«دجسميفرهظلا
نمنييقارعللبرقأتناك،ههجوىلعةحضافلاةميزهلانكل..دادغبدومصب
لاثمتْتطقسأو..ناكيرمألاتابابدمهتمحتقاةليلقٍتاعاسدعبف..مهئاسم
..لامآلاعّزويولؤافتلانقحيانهرصعلالبقناكيذلامهزمر

امنيب،قارعلايفءاقبلاىلعًارصمناكيبأف،ةبوجعأبدودحلاانربع«
ىلعلامكوبلاةنيدميفانمقأ..دادغبىلإدوعننلانأاوكردأيتمومعءانبأ
لكيلصنانك..ميدقٍّيروسٍقيدصةعرزميفنيئجال،نيرهشةبارقدودحلا
يصقويدعلتقمنكل..عوجرلامويبملحنوانتماركوانضرأدادرتسالموي
روثعلاةلواحمورثكأايروسيفلغوتلاانررقف..انحاورأدمخأ،مادصيلجن



انرتخاانكل،قشمدانبراقأدصق..ةشيعمللةبسانمةنيدموصيخرنكسىلع
.»..ةيقذاللا

اهنأينتربخأمث..اهتركاذيفلاجامْتلاقو..ْتبعتىتحْتكب
يقبنمبريجتستل..قشمدىلإاهميتيعمرفاستو..اهبحاصلةقشلاّملستس
..كانهةلئاعلانم

ىدصنكل..ءيطبلايتوموهتمصُتدعتساف..ديدجنميملاعالخ
مالقأو..ةفرغلااياوزنميمامأزفاقتت،يعمتلظنمحرلادبعتاكحض

..!ً!اعجوينتكبأ،كانهوانهةيمرملانيولتلا
يننأريغ..عادونعنيثحابيتقشباباعرق..نارداغيامهتوصتعمس

ٌنازحأةلحارلانويعلايفف..امهينيعنمتفخ..مويلاكاذبابلاحتفأمل
هعباصأببابلاقديريغصلاناك..ةياهناهعمجتالٍقرطقرافمو..ةبيهم
نكل..لحرينألبقهتقتشادقُتنك..»ةداغاييحتفا«يدانيوةليحنلا
..قاوشألاةرزاؤمفاعرطفنملايبلق

ةرجأةرايسنادعصيةراتسلافلخنمامهتبقار..نيحدعبينمّالم
ًاثحببابلاتحتف..لوهجملابهايغىلإنارداغيو..نيتريغصنيتبيقحعم
ٍتاشبرخةقروىلعترثعف..ةبتعلاماخروأبشخلاقوقشيفهتحئارنع
..يتفرغيفاهتّقلعو..زاوربنعاهلُتثحب..اهتلبق..اهتنضح..ةكورتم

******
..بحتنملَكنينحَكيفتوملابلغينل.ً.اتيمَتنكامهمو
كظقويف..ردخلادودحكيفودعيٍقوشليهصنمىتعأكنألاخت

ولامكهلهاجتت..ةقيقحلافنعنمًابرهاهبكسفنَتمحقأٍةبوبيغنم
دعبَتفقواذإف..غارفلانمةعساشتاحاسمًاديحوريست..هارتالكنأ
..مهبحتنيذلاىلإكبًادئاعكلشتنا،بعت

..ربخلاعامسنمٍةظحلدعبيفصنِتومةقيقحُتكردأدقُتنك
..بلقفصنبُّسحأسفيك..رمعفصنبشيعأسفيك..اهتظحلُتلءاست
..!؟روتبمٍفصنب،ًةهوشمملاعللجرخأفيك..ةفطاعفصنبُّبحأسفيك
ضبانلافصنلانكل..يدقفةبلاغمىلعاهلازتعاُترتخاةايحلانمًاروفنو
..!!لداعنأشيفينبتاع..يردصيف

هيلإيقايتشانكل..سمأةليلاهابأْتدقفةبيرغلاكلتَّنأسيل
..ينبتاع

نأشبهيلعُتبذكو..!؟ةيهالًةبراههتقراف..ةيقابلاهّتيقبانأوفيك
نمبنوكلادقفنأهربخأملفيك..!!هرداغأفًةجحرثعأل..ةعماجلليتدوع



..!!هنمُتبره..هيلإبرهأنألدبو..!!هبرقيفًاموييدنعيزاويال..هيف
..!؟يموييفسيلوهو..ةتيمنوكأالفيكمث
ينلصوتةلفاحلوأُتبكر..ةبيقحرغصأُتبّضو..يسبالمُتيدترا

..ًةدحاوًاعارذيلحتفبابلامامأ..قافتاىلعانكولامكو..»قشمد«
..هردصىلعُتيمتراف

..يتنباايِترخأت–
..تدعيننكل–
..يدوعتلينيقرافتمل–
..كنودنمٌدرابرمعلاف..كيدياتلكبيّنضحا–

..ةرسحبسمهو..عارذلاتاذبرثكأهيلإينّمض
..اهدعبًادحأنضحتنل..ةراسلتناكةيناثلايعارذ–
نيحيأرلاهتقفاودقُتنك..»رّمُدعورشم«يف،ديدجلالزنملاانلخد

..ةليحتسمتراصتيبلاكاذيفةشيعلاف..نكسلارييغتبهتبغرينغلبأ
نكل..راحتنالاةوزنريثتٌةركاذهاياوزلو،لمتُحتْتسيلٍضامةحئارناردجلل
ًافئاخًايراعةأجفحبصت..ندبلانعدلجلاخلسهبشي،مئادلانكسلارييغت
ناكًءاطغفقسلاعمو..هديسَتنكًاثارتثاثألاعمرسخت.ً.ابرطضم
نأىلإ..رييغتلاولترييغتلانّقلتتف..ناكملاحورناردجلاعمو..كيمحي
..كبقيلينلامبرًاديدجًادلجيستكت

..!!لداعيفو..ّيفاهتومك..ةتيمهحورَّنكل..ثيدحٌحيسفٌليمجتيب
نأيلادب..ةبيرغاهحئاورواهلاكشأ..ةريثكٌفانصأ..ءاشعلاةدئامىلع

..يتدوعبلفتحتةجيدخةلاخلا
لداعينربخأ..كلًاصيصخ»يجناليلا«ُتددعأ..يتنبااييلضفت–

..هنيبحتمك
..همعطغستسأمل..هتقوذتو..اهلُتمستبا
..؟؟لزنملاكبجعأله–

..ينلأس
..انهبشيالهنأريغ..ليمج–
..ناكيذلاضعبىسننانلعل..لضفأاذكه..لجأ–
..!؟ىسنتنأديرتًاقحأ–
..يللاقو..يفكىلعبطبط..هنيميىلإًةسلاجُتنك
..كلذيديرتنأكيلع.ً.اضيأتنأ–
..مانيلهتفرغٌّلكلخدو..ةبضتقمةرهسانيضمأ



باتكيأاهيفسيلو..غارفلاكةريبك..ةديدجلايتفرغيهٌةشحوم
..ةجيتننودمونلاُتلواح..ينهبشتٍةحئاروأ..ينسنؤتةروصوأ..ينلداجي
..تيبلاخبطمنعثحبأُتجرخف..ةدعملاغارفو..ةبرغلاروعشهنعينعنم
ّرضحو..يلبقلصودقيبأناك..ينعفنتةهكافلاوأتانجعملاضعبلعل
..اهلكأيمالظلايفسلج،ةعيرسةبجوهسفنل

ترثكأ..كمأةقيرطىلعهذهضيبلاةريطش..ِتئشنإينيكراش–
نكل،ةلضافةأرماةجيدخكتلاخف..لعفتتناكامك،لدرخلاونبجلااهيف

..ةجيتنالب،خبطملايفاهراهنبلغأيضمت..ئيساهخبط
..!؟ميدقلاانخابطرضحتملَمل–
..مويلكةيئاسمةريطشنمريضال،اهجارحإديرأال..ال–
..!؟اهبحتأ–
ًامستبم..جزاطريصعبوكيلبصو،هتريطشفصنيلمسقفماق

..ةتكنعمسولامك
ال..لاحملاقِّدصُم..سأرلادينعٌّرغ..هسفنّودعةداغايبحلا–

..رركتيالو..ريغتيالو..لوحتيال..ملقأتلاديجيالو،لولحلافاصنأبنمؤي
..مكاُحيالومكحي..نوناقلاقوفهنأل..اهناطلسضرفتٍةايحلهسفنعيبيال
..هسفنىلعتاتقينأرطضاولوردقلاراصحىدحتي..َربُجيالوِربُجي
نيذلالالتحاوه.ً.اصالخإبحللمهعايصناسانلايمسيفيكينكحضي
هنمىفشنالويتنباايبحلابباصننحنف..مهلانتعاطوانلمهبحن
تلازام..!!يلاحيرظنا..هاودعبُتبصأ..ةرظنلوأكمأُتحملامدنع.ً.ادبأ
..ينقرافتالَّيفهضارعأ

..!؟رمعلااذهلكدعبًاذإىرخأنمتجوزتملو–
ضارعأفتاكتتنأتفخوأ..امبرةدحولانمتفخ..يردأال–

..ينلتقتفَّيلعربكلاوبحلا
..يمأاهدعتتناكاذكهمعن..ةوهشالبةريطشلافصنىلإُترظن

..اهنمحوفتباشعأةحئارالو،ةدرابهذهنكل
..!؟ترحتنااهنأقدصأالُتلزام..انبحتو.ً.اريثككبحتتناك–

الو..دحأىلعهحرطُتأرجتام.ً.انينسينهذيفلؤاستلااذهلاج
..باوجنعهلُتثحب

ٍةيبصءايحباههجوّرمحا..ينيجوزتاهلتلقنيح..معنينتبحأ–
نيحيبْتبيصأ..نيثالثلاوةثالثلااهنينسمغرةرملوأبحلابوثيدترت
نملوأ..اهيلعجاوزلاضرعينملوأُتنك..كلذبيلْتفرتعا..ينتأر



..تقفاواذهلواهضرمُتنك..اهيوتحينملوأ..اهلِّبقي
ٌةسيبحاهنأكو..اهنعثدحتاملكاذكهلعفي..هردصىلعهديعضو

هفكباهئّدهيف..اهروضحديعتستلٍةيريتسهبهبلقناردجبرضت..لخادلايف
..بايغلامغرٌةرضاحاهنأاهنئمطيو

..ينربخيلمكأمث
يتزئاجاهتسسحأ..اهبسكلباقمةراسخِّلكلُتزهجتاهليبحيف–

..يتايحَنَْربَسيتاللاءاسنلاعئادخويبأةوسقويمأليدقفنعةيضيوعتلا
ُتددزاو..رمعلانميتينُمويتنتافْتلظةيدوهياهنأُتملعنيحىتح
دعباهتجوزت..مويدعبًامويانتثوليتلاقراوفلالوهنعًاّيمعماهبًاثبشت
ناك..لسعلانمًامايأةريغصلااهتقشيفانيضقو..رهشأةثالثبلوألاانئاقل
رهاجأنأو..ينمٍظفحتنودةينيدلااهسوقطسرامتنأ..ناطرشّيلعاهل
..تلبقف،َّيلعقشعلاامهلّهسناطرش..ألملاىلعاهبيهابأوانجاوزب

ملينتيلو«ـبلمكينأديريهنأكو..مدنةثولهتمصيفُتحمل
سلجو.ً.ايسركبحسمث..ةرّيحمتمصتاظحلبىفتكاهنكل..»..لعفأ

..يراوج
ينقوفت..ماوعألافالآبينربكتةميقعلاانتاشاقنلكيفاهارأُتنك–

تافاسملالايمأًةكراتعبطلايشحوٍداوجكودعت..ةفاقثوًةحاصف،ًءاكذً،ادنع
ُتببحأ..كلذيهتشأمليننأةقيقحلاوةداغاياهضيورتعطتسأمل..اننيب
ةيرانلا..ةذيذللاةنتافلا..ةدينعلاةيصاعلاكلتتببحأامرثكأاهيف
..نيرئاثلااهيحانجةصقصقالوًةرميصفقيفاهسبحُتيّنمتام..ةدبتسملا
ًةلوبجمكمأتناك..لجأ..ةمعطألاىهشأبطلُخيمسلادشأنإنولوقي
..!!ينلتقيذلابحلاب

..تتاميتلايهاهنكل–
مهبحننيذلامادامةايحلاعفنتام..يلتقتراتخااذكهو–

..!؟اهيفاوسيل
..كعم..انهُتلزام–
َقبيملف..يتومعمشياعتلاىلعينمغرتنمطقفتنأيه–

..كانيعوامهبارتالإيل
..انيكبوهيلإينّمض
لحرتلتناكأ..اهدعبهيفانرصيذلانزحلاَّمكملعتتناكولاهاُرت

..!؟ىمعلاىتحنوينانأ..مهتدارإبنولحرينيذلانأمأ..!ً؟اضيأ
اهنكل..مويلكاهيكبينأًابيرغسيلو..هتقيدصوهتبيبحتناكدق



نمنوناعي..مأنودبنوربكينيذلاءانبألاو..يتمسبويسََفن..يمأتناك
..مهصقنىلإنيرخآلارظنتفلتومهملؤتٌةقاعإ..ةنمزملاةيحورلاةقاعإلا

ماعلايفلّدبن..قشمدسرادمنيبلقنتنةراسوتنكفيكركذتأ
بذكةركفلمحتأال..انأُتنك..لقألاىلعسرادمةثالثدحاولايساردلا

اهنإلوقتفبذكتتناك..يمأنعاهنولأسينيحانئالمزىلعةراس
ىتح..اهجوزتفاهبحأوجراخلايفاهيلعفّرعتيدلاونأًانايحأو..ةيحيسم
عبطلاب..تتاموناطرسلابتبيصأاهنإلوقتفبذكتتناك..ترحتناامدنع
..ةسردملارييغتلرطضنو..ةقيقحلانوفشتكياوناك

انمأملُْستالمل.ً.امئادينتلأس..يلثمالليرأبًةقلعميتلفطنكتمل
مئادلامادصلاةلاحهبينعتتناك»..اذهلك«..اذهلكنميهتننو
اهنأكحضملاو..لتاقلايدئاقعلاامهفالخ..يبأويه..امهعماهانشعيتلا
هنكل..هلٌسراممالوهنيديفٍعيلضريغلداعو..ةرصاعمةيدوهيتناك
ولامكهلداجتتناكًاضيأيه..ةيحلوٍةحبسبًامزتلمًاخيشُّدترياهمامأ
امهضعبىلعنيدلاةحلسأناعفريف..بلقرهظنعرافسألاظفحتاهنأ
..نايكتشي..لادجلادعبمث..هيفخياملهجيهفلخٍبابضنعٌّلكعفاديل

.ً.اعيرسناحلاصتينيلفطكو..دمحألهوكشتيهو..ىملسلاهيكتشيلداع
..نارجاشتيًاعيرسو

ُتعمجيذلاميدقلاقودنصلاىلعُترثعةبوعصبو..يتفرغىلإُتدع
..اهملق..ةيسمشلااهتراظن..ةلضفملايمأءايشأوةيراكذتلاانروصضعبهيف
ةلاسرلااهيضامنيبناك..ىرخألاليصافتلاضعبو..ةريخألااهرطعةجاجز
..اهتحملنيحيننكل..اهأرقأملواريفيدةلاخلانماهتملتسايتلاةضماغلا

..!!ةحوتفماُهتدجو
دحألوضفامبرمأ..!؟لداعمأ..ةراس..!؟اهأرقواهيلعرثعنمىرت

..!؟مدخلاوألقنلالامع
..ىرخأةنيدميفانأو،انهاهكرتَّيلعناكام..يسفنتّخبووُترتوت

اهنإ..معن..ينضحيفاهتدرفو،حوتفملافرظلانمةيوطملاةقرولاُتبحس
..ةباتكلايفاهتقيرطو،اهفورحهذه..اهنم

..يلْتبتك
..يحورضعباي..ةداغ«
..يعمراصدقكدلاونوكينأدعبهذهيتلاسريأرقتنأىنمتأ

..يرارسأحضفنمقمعأكنأينيقيمغر
رهشألبقمهتيقتلاءاقدصأعمُتقفتاو..ةداغايليحرلاُتررقدقل



ثيحىلإ..ليئارسإىلإ..لخادلاىلإكلانهنميبيرهتل،خيشلامرشيف
..ماوعألبقليحرلاّيلعناك

يتيعرشّقثويللداعيلْتراتخااهنأو..يمأقشمدنأنظأُتنك
..يتنباايينالذخلداعواهنكل..اهل

لك..ةداغايبحلابرعشأُتدعام..اهيلإالو..هيلإيمتنأالانأ
ْتسبحنايتلاةشارفلاروعشبرعشأ..ىهتناقشعلالكو..أفطنارحسلاكاذ
..اهتحنجأتفلتىتحرودتورودتّْتلظف..ةجاجزيف

..ينتقنخو..يتنباايَّيلعتقاضمهرئاود
رارقنعلدعأملف..ةضيرمكتخأنأبيبطلانمُتملعمويلا

يذلالك..ةديدجةجاجزيفيزاجتحابردقلاةطخحجنتملو..ليحرلا
لاوحألالكيفةياهنلاو..ديدجنمءدبلاعفنامف..يتهجووه..َّريغت
..ينرظتنت

قرفالو..ينطوىلإةدوعلاقيرطيفيراظتنابتوملانوكيدق..معن
..عرسأهتلصوول

دعبهنماهيمرحتالف..هايإةراسوكحنمتعطتسااملكوه..بحلا
..يتوم

.»..كبحأ
******



..هراظتناُتررق..لزعنمٍديعبنكريف
..ةرشاعلابراقتةعاسلا
..ليمجءودهلا

غدغدت»رمقلاءوض«يسوبيدىقيسومالإتوصيأّةمثسيلو
..ةملاحلااهتيسناموربيعمس

ءاضيبٌةديكروأهيفتحبسٍّيقنءامضوح..يمامأةلواطلاىلع
تازوبخمبينتّركذاهيفايلينافلاةحئار..اهنمُتبرتقا..ةيكليلٍعقببةطقرم
رطعايتنأةرسآ..يعباصأفارطأباهادنُتسمال..ديعلايسامأيمأ
ٍةباغيفوأ،رهنةفضىلعولنيربكت..تناكامنيأةايحلانيبحت..كولملا

كقرسدقونيمستبت..ءارحصلايفنيدمصتوبلألايلاعأيفنيسفنتت..ءارذع
نيقلأتت..توريبقاوسأيفكبرجاتيلادنلوهيفكرثاكونيصلانممهدحأ

..ريغصءامضوحةسيبحتنأوًاقبعوًالامج
يفانهالإاهلمعطال..ءاضيبلايتوهققدنفلالدانيلرضحأ

..اهيفرهزلاءامريبعبيسافنأْترطعتف..ةفشرُتفشر..نانبليهاقم
..!!ةذلانهاههراظتنال..ىفطصمرخأتولىتح
دالبلنأٌةّرصم..قوذتأام..مشأام..ىرأاملكبُتنكةعتمتسم

كبذجياملك..اهيلايلواهسانأ..اهعراوش..اهمصاوع..ةرحاسلااهتفاقثماشلا
..!!سدقلايف..نولوقيو.ً.اضيأناّمعيف..انهههابشأحملت،قشمديف
ةليخألاىلعئكتتتاياكحاهعراوشل..نجشاهناردجلو..حورمصاوعلايذهلف
يذهلنإ..لجأ..ةعذلاهتوهقلو..ةحئاراهتهكافل..ةطاسباهتويبلو..ةرباعلا
..!!سفنتتةنيدمنملمجأسيلو..حورمصاوعلا

،ىهتشمنمبرقأو،نكممنمرثكأحبصي..يلزألاكحرجىسانتتنأ
ةنكمألايفاهملعتتيسانتلاةيلاثمف..كلجألعدتبادقهرعشتٍخانميف

..كايالخقدأشعنيلًايفاكةايحلاضبننوكيثيح..ةذاخآلا
..كتقشعمكو..ِكنعتأرقمكنيملعتول..»توريبايايندلاتساي«

ةيظحمتنأف..كدسحأمكنيملعتول..»ماخرلاةسجرن«و»رحبلاةحافت«اي
ينباتني،كيلإتئجاملك..ةقيقرايرحسلاةمتاخو،ءاسنلالمجأو،ءارعشلا

،تنأٌةعئار..ةقيدصالبًةديحو،قشمديفةهئاتُتنكامنأك..ةدوعلاروعش
،كلابجنمةذفانلاءاوضألالكب..كضومغوكحوضوب..كفيزوكقدصب
..كئطاوشيفةيفاغلا



نمٌتاريطقهفطعمىلع..راودلايجاجزلابابلانملخديهتيأر
اهلمح..اهمسافرعأال،ةريغصٍدوروةقابةليللاكلتبلج..فيفخٍرطم
..اندو..ديدشٍءايحتساب

..نزحبمستبافينظحال..برتقيهاتأرذإيانيعْتألألت
..!!هتيؤرروفهبنذهلترفغدقُتنك
ًائيشنكل..يعمدسجلاو..يعمحورلانأمغر..!!يلجرايكنمٍهآ

..!!كتيأرذإلمتكاوًادوقفمناكينم
ةلواطلاىلعةريغصلاةقابلاعضو..هرطعةركاذُتدعتساىتحبرتقا

..هيلإينمض..ةحفاصمنمرثكألتشطعف..ينحفاصيلهديَّدم..لجخب
ديلابَّيلعبطبط..ةدحاوةعمدهلكينزحهفتكىلعيكبأينتدجوف
:يللاقو..ىرخألا

.»..!!يلمأيلذختملوِترضحكنألًاركش«
ُتنكو..!!يلمأوهناك–ًاموياهمهفينليتلاةقيقحلا–ةقيقحلايف

..!!ىضمامنيأهِّلظءاروءايمعقاسنأ
اهيفينلّسوت..مايألبقينورتكلإلايديربىلعهتلاسرُتيقلتنيح

روضحلانمهعنم،ثدحدقًائراطًارمأنأُتعقوت..توريبىلإروضحلا
ىلإىملسْترفاس،ةراستومدعبف..قشمدىلإةريغصلاهتنباويتمععم
عوبسألااتداعامهنألداعنمُتملعو..ةميتيلاةلفطلاىعرتلدنالفيلك
..نانبليفِّيرسلاهدعومنأشامينلسارذإُترّيحتف..ىفطصمنودتئافلا

..تيتأاذهلو
ىوتحافيدخىلعهفكعضو،ةدحاوةكيرأىلعنيبراقتمانسلج

..يهجولكهتضبقب
..نزولاضعبترسخكنظأ..قشمديفريخألاانئاقلذنمِتريغت–

..!؟هلكهتصصقله..!؟كرعش.ً.اضيأو
رعشلاصخوأةدئازتامارغوليكعضبنمنمثأوهامُترسخ–

..ةرثعبم
..هنمةبيرقلايديىلعىرخألاهفكبطغض
دقف..مظعألايهيتراسخو.ً.اضيأاهترسخ..ةداغايكلثمانأ–

لوأاهتيقتلانيحيسفنُتأّيهدقُتنك..ةايحكالتماةصرفاهعمُترسخ
ينتكرتو..عيبرلوأعمْتلحراهنكل..اهعمةضبانٍةركاذعادتبالةرم
..عيرسلادقفلاةبيخبًاعوجفم..اهبًاسووهم

..يللاقو..نكاسلاوهبلابناجيفيوزنملاونايبلاىلإرظن



..!؟ءاسملااذهكلفزعأنأنيحمستأ–
..معننأُتيكب
ناك..يحورىلإهلكنزحلابىتأف..نابوشل»رطملاتارطق«يلفزع

ةراسوُتنكامنيب..نافزعيونامستبيفاهرواجي..يمأعمنحللااذهفزعي
ةقيشر،ةعيفرلااهعباصأنيبنمةريغصلاهعباصأكباشتبثكنعبقارن
..ةلقنلاةقينأ،ةكرحلا

هتلآىلعراهناىتح..يبارتقاعمرثاكتتهعومدتناك..هيلإُتمق
هيلعُتضرع..نيزحلاقانعلانمقئاقددعب..يكبيشهجأو..ةنيزحلا
..اننزحلسغنلذاذرلاضعبوٍدربةعسللةجاحبانك..عراشلاىلإجورخلا

يننكل..هركذأالٍديعبىلإةئكلتملااناطخاندوقت..هاجتانودٍءطببانرس
..اننيبلوجخلاعباصألاسمالتبًةحرفُتنك،ىسألالئاهمغرويننأركذأ

يفهتأبخًاصيمق،نيمويباهتمزألبقيلترتشادقتناك–
يفْتكرت..اهسبالمنيباهتحئارراثآنعشتفأانأوهيلعُترثع..اهتنازخ
ةلفطلاُتيمسف..»املأ«ـلهطعأ..ناتملكاهيلعةصاصقو،انفافزمتاخهبيج
اهتماستبا..اههبشتاليهف..اهبينّركذتالاهنأمغر..ْتدارأامك»املأ«
..مغنالباهتوصو..ناتقماغاهانيعو..ةفلتخم

..نآلايهفيك–
تنأ..ِكيلإيسفنُتقرسو..قشمدىلإاهتدجعماهتلسرأ..ريخب–

..اهبينّركذتنم..طقف
..يفاتكأبّثبشتو..قيرطلاةيصانىلعينفقوأ
ثحبنناعئاضنالفطنحن..املأيلثمو..ةداغايكتجاحبانأ–

..تيبكنضحكسيل..ةراسكفصتتناكامكو..انيوتحيئفادٍنضحنع
..يبلقفجر
دقيننأملعأو..جاوزلاالإانفرعيفكيلإليبسالنأملعأ–

..ةداغايينيجوزت..يتحاقويرذعا..اذهعمو..كرظنيفلاجرلارخآنوكأ
طقفينيجوزت..كتفرغلخدأالأو..كنمًةرعشَّسمأالأيدوعولككلو
يلبقاو..اهيلإيعميرفاس..كوجرأ..ةراسةنبا..يتنبالجأنم..يبرقيلظتل
كلف.ً.امويكلجرىلعِترثعولكدعأو..ةلمملاانتايحنمًاءزجيريصتنأ

..ةداغاييدعوكل..قارفلاةيرح
نالظ..نيدئاعقدنفلاانغلبىتح،تمصلابًةفلغميتمدصيفُتللظ

اهبابىلعو..ثلاثلاقباطلايفيتفرغىلإينلصوأ..ملأنمنابلقو..نابعتم
يفينمعاضمث..ةملكنودينيبجنمينّلبق..ةبحاشةقروينلوان



..مالظلا
ُتنك..اهراظتنابُتنك..اهحتفأنألبقةراسنمٌةلاسراهنأُترعش

..اهراظتنابيرمعلاوط
..جّوعملااهطخبيلْتبتك
..يتداغ«
..اهيفرعتملءايشأيبلقيفِكلو..يتخأايمويلاتومأسامبر
يمالحأفصن..يحورفصن..يبلقفصن..ةداغايرمعلافصنِتنأ

..يناولأو
ايينممهأوهامةايحلايفف..كتداعكًاريثكينزحتالأكوجرأ

يمولتالو..يتومىلعكسفنيمولتالأكوجرأو..يتخأايِتنأ..ةداغ
..اهلكتققحت..ةليمجٍنامأيلتناكدقهنأيملعاو..دحأ

رحتنأالأ..ركسعطقرشععمياشناجنفبرشأنأ..دنهلاروزأنأ
..ههبشتًةعئارةلفطهنمبجنأوىفطصمكينبحيٍلجربيقتلأنأو..انمأك
مكولئاسرلاكيرغتمكملعأ..ةلاسرلاهذهكلبتكأنأ..عبطلابو
..اهبظافتحالانيقشعت

لكينيفكي.ً.ائيشكنمبلطأنلو..يتداغهبكيصوأاميدنعسيل
نيعبتتو..كبلقبنيرّكفت..ِتنأامكيلظتنأ..ينيدعطقف..ينتيطعأام
..ةفطاعلانونج

.»..ةراس..كّتيقش
******

..ىفطصمايُلبقأ–
..اهغضمينأنودهتمقلعلبو،هدينمةكوشلاَطقسأ
لّبقفيكركذتأ..ىُنملارئاشبامهيفْتحالو،نيتقهرملاهينيعبينلّمأت

..تارملاتارشعحابصلاكاذيدي
دورببموسوملاهضرعو..ةرظتُنملايتعتميهةلمملاهتايحف..تلبقمعن

هعمليحرلاتلبق..لمأالبقشمديفيقاوشأيطاعتنملضفأ..ةفطاعلا
تناك..مهفرعأٍسانفايطأاهيفلوجتالعراوشىلإ..ةديدجةنيدمىلإ
..ديدجنمةايحلادّوعتو..تماصلااهتومنعفقوتللٍةجاحبيحور

..نأكدعأ–
..اهبحأال..ةطِبحُمٌدويقدوعولاف..ءيشبيندعتال..!!كوجرأ–
يفيتوهقُتيستحاامنيب..حرفبيمامأهروطفلمكأو..يلمّسبت

..لمجألاهروضح



..ةلطعمهبشريسلاةكرحْتدبوةرازغبْترطمأ..قشمدىلإانقيرطيف
هبلقف..لهمىلعلداععادوُتدرأ..توريبيفرثكأءاقبلاُتبغراميننكل
رارقهربخأس..هراظتناباهنمريثكلاةمثو..ةعيرسلاتآجافمللًازهاجداعام
هربخأس..مهألاو..اكيرمأىلإيرفسو..ىفطصمنميجاوزو..ةعماجلايكرت
..اهيفةعجرالٌتارارقاهنأ

..هتاملكشورعلزغلاءالتعاُتعقوت..جاوزلاىلعٍةلبقمىثنأيأكو
..ةسايسللتناكهثيدحيفةبلغلانكل

خيشلاداهشتساوتافرعرسايليحربغلابلاهّرثأتهثيدحنمادب
ةكرحميعزو،نيينيطسلفللمهلمٌدئاقدقفف..ماعلاتاذيفنيسايدمحأ

ركفلاُّيسامحناكىفطصمنأمغرو..ناتعجومناتعجفمناتثراك،سامح
ًابأناكتافرعف..ةينيطسلفلاةطلسلاسيئرتومبًاضيأرثأتهنكل..ةجهللاو
امهمًةبيصملظيبألاليحرنإمث..ةلطلاشوشب..حمالملاثمد..عيمجلل
..فالخىلعهدالوأوناك

ينرغتملٌةهاتم..ةسايسلازيلاهدو،ةساسلاوةداقلا.ِ.غصأملوُتيغصأ
..هتوصىلإدربلااهبلجيتلاةّحبلاب..هفورحجراخمبناكيناتتفالك.ً.اموي
..!!هينيعبو..رسيألاهبجاحقوفزرابلاقرِعلاكاذب

******



..انراظتناب..ةجيدخةلاخلاو..لداع..ىملستناك..قشمديف
تلازام..ةقناخلاةيبلسلااهتقاطبيردصًةنحاشاهيلإيتمعينتّمض

نيح..سئابلاءازعلاكاذحرابنملاننأكو..ةراسةافوذنمدوسألايدترت
ةلواحم،ئجافملاتوملاصصقنمهتظفحاميكحتل،يبرقسلجتتناك
.ً.ادادوسااهديزتف..يتبيصمنيكستاهنم

فافطصاُتظحالف..ريرسلاىلعحاشولاُتيمر..يتفرغلُتبره
..ةمئاننكتمل..اهتيأرف..ًاليلقُتبرتقا..فّوجمٍقودنصلكشىلعتادخملا
..لجوباهتلمح..اهوحنينتّدشٍسيطانغمكاهتارظن..يجيجضاهظقيأامبروأ
اه..سلمألااههجوىلعيعباصأُتررممث..اهقبعبَّيتئرّرطعألينماهتبرق
ٌبغزو..ةلبقكٌريدتسمرمحأٌمفو..شارفلاةحنجأكناتمعانناتنجوانه
هبشتالًاقحيه..مالظلايفناعملتنيتؤلؤلكنانيعو..اهتهبجدودحمسر
..!!لمجأاهلعللب..ةراس

..يضمتنألبقاهمأيلهتبتكاماذه»..ةداغايكتفطاعيعبتا«
..نيزحلااهدلاووةميتيلاةريغصلايذهىلإ..انهىلإينتفرجيتفطاعو
داّدعدقفأف،اهيفُتنكيتلانمةناتمدشأًةقنرشيلوحنالزغيسامبرلو
نأيلفيك..طلستلاوطروتلاعيرس..يبلقهنكل..ينوكحمالموينمز
..!؟هعدرأ

ءوسنعو،املأعميئاقبةرورضنعلوطملايدرسبلداععنتقيمل
نظأ..دنالفيلكيفينرظتنتدقيتلاصرفلانعو،ةيعماجلايتساردليرايتخا
ةيناثلاهتنباجاوزةركفيه،ينعمسيوهوهريكفتْتدّمجيتلاةركفلانأ
ءاقلإديري..ضفرلايفًاظفحتم..لوبقلايفًاددرتمناك..هتاذلجرلانم
..هتارارقةدوجبقثيداعامهنأكو،يقتاعىلعةعيرسلاتارارقلاةيلوؤسم
َّيلإهتارظنيفناك..اهتيمهأمدعيفىتحوأ،ةرطيسلادقفبروعشهباتنا
..بذبذتوٍبجعتتاراشإبضتقملاهمالكيفو..ةفيخمٌةلئسأوٌناجهتسا

:يلتلاق..ىفطصمةركفاهتقاريتلا..ىملسفالخىلع
ةريغصلاهذهو..لافطألاةيبرتىلعًةرداقُتدعاميتنباايهللاو«

ىتح..اهتيجازمىلعربصتواهلمحتت..كلثمٍةيتفمألٍةجاحبيه..ينتبعتأ
خاشولبذفيكهيلإيرظنا..رثاعلاهظحنمٍهآ..كيلإٍةجاحب..ىفطصم
.»..هناوألبق

،ةياهنلايفانرظتنتًةداعسنأ..هعمليحرلاةعتمأمزحأانأوُتننظ



نعٌميقعٌزوجعنزحلانأينتاف..ةلئاطلااننازحأمحرنمقثبنتلزفحتت
..اهتاقباسنمًةوارضُّدشأيه،تتأنإةرظتنملاهلايجأنأو..حرفلاةرثاكم

******
..فافزنودنمٌفافز
ناك..فافزسباحمىتحالو..ضيبأبوثال..ةنيزال..ىقيسومال

..نارقلادقعللدعلابتاكو..ةرصتخملاةلئاعلاعم،نادهاشةمث
..ناسرعللةريغصةأجافمُتّرضح–
نمرثكأٍبيئكٍبوثىلعِترثعام«ينذأيفسمهولداعيننضتحا

..هثيدحلمكيهتوصبرهجمث..»!؟اذه
ىلعوقأمليننألرذتعأ..لضفملايقدنفيفًاحانجامكلُتزجح–

..كانههمامتإيتعاطتساُتلواحيننكل..لزنملاىلإحرفلابلج
:هللاقو..ىفطصمىلإرظنمث
تنأاهو..ةرملوأيتمسبينمَتقرس..عرابٌصلكنأودبي–

نأديرأ..انهاهيعد..كعماملأيذخأتالىملس..!!ءاهدلكبيحورقرست
..ةليللايتديفحعمرهسأ

،انأامأ..هيلإةريغصلاراضحإةمداخلانمبلطوهتفرغىلإدعص
.»لسعلاحانج«ىلإانلقيلهدلاوةرايسىفطصمعمُتبكر

ٌةقاّربٌموجنوٌدورووٌعومش..ناكملانييزتيف–هتداعك–لداعفرسأو
هنأكوودبيضيبألاريرسلاْتعلج..ةعيفرٍريرحطويخبفقسلانمّتلدت
ُتجتحاةرخافلاسايكألاوايادهلابلعنمٌةموكو..ءامسلايفٌةدراشٌةميغ
..عوصنلاكاذىلعًةلفطتم،بحاشلايبوثيفُتنك..اهحتفلٍتاعاس

..يسفنيفجرحلاديزيلٍحارتقابىفطصمينرداب
..حابصلاىتحاهيفمانأ..ةرواجمةفرغزجحأللزنأس..ينيرذعا–

..دغءاسمانترئاطف..مهعيدوتواملأذخألدوعنًادغو
وهف..هنوفرعينيلماعلالك..انهميدقٌنوبزيبأ..كوجرأ..ال–

..ناكملااذهيفهفويضمظعملبقتسي
..دوجومريغينيربتعا.ً.اذإجراخلايفةكيرألاىلعمانأس.ً.انسح–

..ريخىلعنيحبصت
..ةدحووًانونجينرطمأف..هفلخبابلاقلغأوجرخ
ولُتينمتيننكل..ةميغلاهذهىلعبحلاينحراطينأُترظتناام

..بيرقمعطميفٍرخأتمءاشعلوانتوأ..امنيسٍمليفروضحلجورخلاحرتقا
امأ..ةدرابلاانتيسمأهبئفدن،ةفرغلاىلإٍّياشيبوكبلطلقألاىلعوأ



..!!قارفلانمَّيلعىسقأناك..فيزملايسرعوينرجهيو،ةقيقديفيوزنينأ
نممضهلاةريسعةبذكلاهذهف..قالطلابلطوهيلإجورخلايفُتركف

يدسجُترشح..ريرسلاىلعُتيمترامث..قمعبُتسفنت..ىلوألاةمضقلا
ايكنمًالجخلازامامبر..هيحماس«..يسفنلتلق..تيكبوءاطغلاتحت
..هتجاذسمغررذعلاُتقّدصو..»..ةداغ

دقو،ىفطصمىرألَّينيعُتحتفف..يهجوىلعٍءوضعاعشلاس
..اهلعفيسهنأّيلإّليخ،ةلبقَّدحينمبرتقا

..انهيمأ..يظقيتسا..ةداغ..ةداغ–
..اهبءاجام..!؟ىملسيتمع–
..نئمطتلتءاج..نيملعت–
..!؟اذامىلعنئمطت–
...و..كرعشفارطأيللب..مامحلاىلإيضهنا..كوجرأ..ةداغهآ–
..!؟اذامو–
نمٍةفشنميأبكدسجيفلتوكبايثيعلختنأكيلع..يردأال–

..كوجرأ..لخادلا
..!!مهفأمل..!َ؟مل–
..اهرمأربدتأسانأو..كنمُتبلطاميلعفا..يقلقتال–
فرطشدخمث..ريرسلاةءالمفشكيلءاطغلاحيزيوهوهتبقار

رمحا..اهضايبىلعهمدنمٍطقنثالثرطقو،ةهكافلانيكسبهعبصإ
ىلإُتضكرف..ةفرغلانمبرتقياهتوصُتعمس..يلاصوأتدمجتو،يهجو
ملف..ةآرملايفيسفنىلإُترظن..هتلفقو،ةعرسبَّيلعبابلاتقلغأ..مامحلا
مويهبُترحتناٍسوباكيأ..!!انأنوكأنأنكميال..هذهنملايخفرعأ
..!؟اذهُتلعفمل..!؟ةبذكاذكهىلعهتقفاو

..َّيلجرنيبلاسنيٍفزانٍمدطيخَّيلإّليخ..ةيبصعبيبوثُتقّزم
ةعاشبيلترّوصةمدصلانكل..ريخبُتنك..يدسجُتصحفت..َّينيعُتكرف
..دهشملا

ئنهت،ىملساهنأدبال..ضفخنم»ٍةدورغز«توصُتعمسمث
..يسأرىلعهترازغشريلدرابلاءاملاروبنصُتحتف..!!هتلوحفىلعىفطصم
..ةريغصٍةفشنمبدمجتملايندبُترتس..وحصأينلعل..يفتخيٍءيشلكلعل
..امهيلإُتجرخو

..تيكبف..ًةبطبطوًاليبقتينتقهرأوينترمغ
..كمألثمانأ..ينميلجختال..يتبيبحيكبتال–



اذهلبقتلتناكام..يمأ..!!يمألثمةأرماةمثسيل..ىملسايٍهآ
دعب..قافنلااذهلكاهيلعيلطنيلناكامو..صيخرلايلزهلاضرعلا

..جراخلايفنخديلهتميرجنمبحسناو،ينمرذتعا،اهباهذ
مل..باصتغاللْتضرعتٍةلفطك..ةمدصوٍضرميفمويلالكُتللظ

ينلعجيويتيرذعهبذكبقرسيل..هلايخيفيتيرعتبهلُتحمسفيكقدصأ
..!!مهونمًةأرما

يننأنمنيقيىلعُتنك..ًاليلقًاليلقعفتري،راعلاللببرعشأُتأدبو
..امًامويهيفقرغأس

******



يننأبُترعش..نيرشعلايفو..نيرشعلايفيننأكوُتنك..ةرشاعلايف«
..نيثالثلايداليمديعموي..ًةأجفو..يرمعنمربكأًامئادُتشع..نيعبرألايف
.»..ينمالُشنيبابشويتلوفطنأُتكردأ

..هبحأو..يكزدمحأاهلاقيتلاتاملكلاكلتظفحأُتلزام
مهيفنألمهبحن..فدصلاضحمبمهفرعنالٌسانأبحنالنحن

نإف..انعفاودنوسكعيفنوّلثمي..انروعشنوقطنيفنوثدحتي..انيفامضعب
..!!ىمعلاباهرلانوكرتو..مالظلااهببراحنانكًةعمشاوأفطأ..اولحر

ينباصأف..»ةئرلاناطرس«عمٍريرمٍعارصدعبهتافوربخُتأرق..مويلا
..!!متيلاساسحإ–هليحرب–يحوريفمقاف..رمسألاميتيلاكاذ..مغلا

هط«ةيصخشَتلثمنيح،يلبقكتبحأ..!!يكزاييمأنميثرإَتنك
ًابوبحمَتنكامةرثكلو..تاينيعبسلارخاوأ»مايألا«لسلسميف»نيسح
َتنأ..!؟اذهيبنولعفتمليردأالو..!!رثكأكتببحأف،اهنمكتثرو..اهدنع
..!!ليحرلابينونوخت..اهنميتاينتقمُّلكو

يسفنلغشأو..ينامتكبينازحأئّدهأ..مويلالاوطُتللظٌةءاتسم
..ةيهشةلقباهتلوانتًةفيفخًةبجوُتددعأ..ىسنأيكةيلزنملافيظنتلالامعأب
تررقمث..تمانىتحاملأعمُتبعلو..ةعاسنمرثكألداععمتثدحت
تناكامو،ةليوطةدملتمكارتدق..كيتنألالحمريتاوفةعجارمبءدبلا

..لامهإلااذهبدعستلةراس
اهئايشأنيبُتثحب..ةبساحٍةلآلُتجتحا..ةدقعمٌماقرأوةريثكلوادج

اميننأمغر..ىفطصمبتكميفةدحاوىلعرثعأنأُتعقوت..اهدجأملف
..اهيلإيندانيملامةفرغلاكلتىلإلوخدلاُتدوعت

ةَّمث..قاروألاوبتكلانيبالو..جاردألايفالو..دضنلاىلعْتسيل
،لوألايفُترظن..اهدحأيفنوكتامبر..يولعلافرلايفةريغصقيدانص
روصتاموبلأيناثلايفو..ةيئابرهكٍتارادوٍتاوادرخهيفعمجدقناك
..عبارلايفو..ةيودأثلاثلايفو..اهرازيتلاةديدعلاةنكمألانمٌتاراكذتو
..سماخلايفو

ُتلق..دغلايفةديدجٍةدحاوءارشَّيلعامبر..ثحبلانمُتبعت
نأُتعقوت..هئايشأنيبٌةذاش..ةزرطمةيدروةبلعيرظنْتتفلمث..يسفنل
ٍةنولمٍتاقاصلىلعلخادلايفُترثعف..اهتحتفو..اهيلعُتلفطت..ةراسلنوكت

ٌةبوتكم..رّفشموٌمغلمضعبلاورٌيثماهضعبوٌكحضماهضعبٍتارابعب،ةريغص



ىلعىفطصمنّوددقناك..اههافشِرمحأراثآاهمظعمىلعو،ةراسطخب
..امهبٌةصاخٌزومريهامبر،اهمهفأملفرحأوخيراوت..يفلخلاهجولا

ريتاوفو..امنيسلايفًاعماهادهاشيتلامالفألالكلٍتاقاطبًاضيأٌتدجوو
ىرخأٍةنكمأودنالينزيدىلإلوخدلارواسأو..اهيفالكأيتلامعاطملل

..ةديدع
هذهلكبظفتحيلازام..اهعمٍةركاذكالتماديريًاقحناك

..!!اهصخيٍليصفتيأىسنياليكتاشبرخلاوتاصاصقلا
اهلكتيئادعكردتنأو..كسفنىلعكسفنةقفشريثتنأنزحملانم

..ةعيفرلاكريسلالابحقلستيٍريرضك..دبؤمٍمهوحلاصلاهيلعكرمآتو
..نزاوتلاةربخهلسيلوطوقسلامدعىلعنهاُري

..يسفنُتهجاو..!؟ةداغاينيلعفتاذام
ىلعًّةيسنم..ِكمهويفنيقبتسمأ..!؟اهلثمكليصافتبًامويمتهيهارتأ

..!؟ضيرعلاهشماه



.»..!!ةسنآاي..!!ةسنآاي«
نيرول«يفقيشلاقوستلاضعبلُتمقو،يتوهقُتيهنأدقو..ينضرتعا

.»وينيفآ
اذهيفريثكلاف،ينتفلامةيبرعلابهثدحتسيل..بارغتسابهتقمر

..ريرمٍقارفدعبينرثعٍهئاتك..هينيعيفةفهللااهنكل..برعقوسلا
..ليمجٌّيزوريفٌطرقاهيفًافكيلطسب
.»ِكنمطقس«
..ةبيخبطرقلاتلمأتف..نيتئيرجنينيعبهعاجرتساىلعيّنثح
تنك..ةجعزنمٍةركعيشارفنمتضهن،حابصلااذه..يلسيلوه

دعب»ينيوتةلئان«ثيدحبيلاغشنالةحوتفمفصنةفرغلاةذفانتيسندق
،انهيدنعةلضفملايه»راهنلا«ةفيحصف..عيرملاثداحلايفاهدلاولايتغا
قيفرلايتغادعباميسال،ليصافتلاونيوانعلابًةذوخأمٍفغشباهأرقأ
قيرفعماهيفنيرثؤملادحأينيوتناربجناك..زرألاةروثعالدناويريرحلا

تالايتغالاةلسلسنكل..هنمصلختلاًابرغتسمنكيملاذل..»راذآ14«
يتيسمأيفتقرغذإُتيسن..ةقرؤموًةفيخمتدغنانبليفةفقوتماللا
ىلإبرستواهتفاحىلعجلثلامكارتف،ةحوتفمفصنلايتذفانةيسايسلا
..نخاسٍمامحبيدسجتضّوعوةبوعصبتضهنفيكُركذأ..ةلوهسبةيضرألا
عضبتلقوسلاىلإتجرخو..ةقانأريغبلجعىلعيسبالمهدعبُتيدترا
..انهةيبرعلامعاطملادحأيفٍّيهشٍروطفلوانتوةجزاطةهكاف

ُتيدتراول،دلبلااذهيفقيدصبسكلةلهسةصرفامبرتناكدق
..!!حابصلااذهًاطارقأ

.ً.امستبممتمتمث..يفكةحارىلعهاخرأو،يديَّدشف..يتمصَّلم
.»..بجاوىلعركشال«
ريضالنكلو،يلسيلوهلجأ..يتداعتراصاهنأكو،بذكلاُتبغر

:هلُتلقف..يسفنتسوسو..نوكينأ
..هطوقسظحلأمل..ينرذعا..هآ–
..اندحألعفينأيفكيو..انأُتلعفدق–
..ينحفاصيلهديَّدم
..ماشلانم..دامعيمسا..دامع–

..ينلأسف..ةماستبابهتحفاص



..؟ةلوجخايكمساام–
..ةداغ–
..!؟ايروسنمِتنإ–
..ماشلانمهيإ–
..انهنيسردت–
..ةرئازانأ..ال–
ُتللمىتح..يتاباجإلكيفبيذاكألاجسنُتلصاوو..ةيناثةرمُتبذك

..همالكىتحو،هتاكرح،هتارظن.ً.اقداصناكهيفاملكف..بذكلاطرفنم
اهيفنوكأٍةياكحيفهعمطروتلانمُتفخ..هنمُتفخ.ً.ايقيقحيلادب
..مهقحتسأال..يننألءاقدصألاكلتمأمليلعلو..دسافلافرطلا

..ينيتورىلإًةدئاعُتفلدوُهتعّدو
******

ةقايعمهقنعةطبرسدنهيوهوهلايخىلإرظنأُتنك..ةآرملامامأ
..ضيبألاصيمقلا

يباهذليعادالامبر..املأةسلاجملمودقلانعنيتسيركْترخأت–
..كعم

..سانلايطلاختنأ..يجرختنأكيلع..باهذلانميبرهتتال–
..اهيفكقالغنامهفأالوةداغايٌةحوتفمةايحلا

..امبرو..يعمعوجرللرطضتستبهذول–
..اسيمةقفارمبغرأامبر–
–...
يستحنس..بيرقٍرابىلإءاشعلادعباهقفارأسامبر..يتسايمعن–

كءاهدربتخألعجرأسلب..ةليللااهدنعمانأنل..لزنمللاّهلقأونيسأك
،مهئامسأنعكلأسأس..نيرضاحلاعيمجىلعفرعتلاكنمديرأ..يعامتجالا

يلواح..ةطقءارشينميبلطتنألدبو..نودترياوناكامو،مهتافصو
..!!ةقيدصوأقيدصبسك

..نيتسيركلوصوالولهعفصكشوىلعُتنك
..ركعتيةراتووفصيةرات..جازملاّيفيرخ..ةبارغرثكألجرلااذهتاب

ةيبرغملاةبيبطلااهلعل..هناصمقلدبيامكةجهبلاونزحلاةعنقألدبي
..ينّزفتسيلهفيرخْتكرحنميه..»اسيم«ةديدجلا

ةيبطلامهتيميداكأف..نيمستبمعيمجلاناك..رخافلاءاشعلالفحيف
..اهجراخواكيرمألخادتحدصةرهابلااهتازاجنإو..نيتسلااهماعبلفتحت



..اوسبلاملثرتكأمليننكل..ةلواطلاتاذىلعيعمنمضعبىلعُتفرعت
ىفطصمتنتفيتلا..اسيمىلعناكيزيكرتلك..مهءامسأظفحأملو
..اهتعقوتامكٌةيرغماهنكل..اهتعقوتامكًةليمجنكتمل..يرانلااهدسجب

ًةنتفدادزنلسفانتن..انتثونأءادعأو..انضعبءادعأ..ءاسنلانحنانمٍهآ
..اندسحببسموانهركعفادوانتوقردصمنوكت

..!؟انهتنأ–
..!؟دامع–
..!!انعمنيلمعتكنأينيربختمل–
..ةوعدمطقفانأ..انهلمعأالانأ..هآ–
..؟ِترضحنمعم–
..ىفطصم.دعم.ً.اوفع..ىفطصمعم–
..فدصلانساحماي..هآ–
..!؟هفرعت–
تحتصتخأانأ..مسقلايفينعلوؤسملابيبطلاىفطصم–

..هفارشإ
رخآقرتسادقناك..ىفطصمهعطاق»..ىفشملااوجًاعبطاداه«

..ثيدحلا
..امهتلأس»..!؟ىفشملااربو«
فتكىلعتبردقوىفطصمباجأ»..يقيدصو..يخأ..يبحاصدامع«

..دامع
..!!دامعريغىلعيرثعتملف..سانلاىلعيفرعتتنأكنمُتبلط–
..ةقيقحلا–
»..نايروساننأمكحبانثدحتو..قوسلايفةفدصانيقتلاوقبسدق«

..ىفطصموينلأسمث..يئُكلتدامعرّرب
..!!حصةوخإوتنإ–
..ينولفطخنا
ىلإثدحتلاَّيلع..امكنمًارذع..يتجوزةداغ..هبشلاكرغيال..ال–

..مهدحأ
تارطقو..دامعويالإةجضلانمَقبيملنأُترعشو..ىفطصمدعتبا

..يهجوىلعلجخلا
..!؟ةجوزتمكنأينيربختململ–
..ينلأستمل–



عمبيرغٍدلبىلإيتأتنأ..ًالاؤسجاتحيالةقيقحاذكهبحوبلا–
..متكتلاقحتسياماذهيفسيل..كجوز

..عوضوملا..دامع–
..يلفطتىلعرذتعأ..يعادال..ةداغيحرشتال–
..دامع–
نيبو..انهكحضلاوانهثيدحلالعتفيوهوهتبقار.ً.اضيأدعتبا

..ةداحةرظنبينقشريةماستبالاوةملكلا
لصاوأطقفُتنك..ىفطصمىلعاسيمعلدليتبقارمُتيسندقُتنك

وه..ينبحأًابلقهلخاديفنأملعأو..ةأفطمٍةنيزحٍتارظنبدامعلعرضتلا
ىلإٍتاوطخيبىشمويرصخلوحهعارذَّفل..قئاقددعبّيلإهّدرام
..هسافنأولعو،ءاسملاكاذهرطعةحئارركذأُتلزام..جيجضلانعىأنم
تناكمكًاضيأركذتأ..ةيلمخملاءارمحلاهقنعةطبرو..ةعصانلاهصيمقةقاي
..ةئفادوةفيطليلوحةفتلملاهعارذ

يفًةقلاعتلازامو..رباعلاانئاقلىلعاورمًامويرشعةثالث–
..!؟ينيربخأ..!؟لعفأنأّيلعاذام..دعبانتوهقناجنفِهننملاننأكينهذ

..انأ–
..نيتهئاتلاهينيعيفُترّيحت
..!؟ةداغايهعمِتيتأملف..ِتأتلاهترظتنايتلاِتنأ–
..وهىفطصم–

..ينعطاقف..هلهفصأاذامبُترح
ًاميرغهتيضرل..رخآٍلجريأناكولامبر..ىفطصمهنأةثراكلا–

..!!ىفطصمهنكل..كبحيف
..ىفطصموانأ–
..!؟ةداغاينيلوقتسام..اذامنحن
..!؟اذهينعَفخأمل..ةراسدعبجوزتهنأينربخيمل–
..يتخأتناكةراسف..كلذبكربخينأهلجرحملانمَّنألامبر–
..موجولاهسّبلتوينتلفأ
..!؟كتخأجوزنمِتجوزت–
يفكسفنبعتتالألضفألاو..ةدقعموٌةليوطانتياكح..دامع–

..اهمهف
..قحكعم–
سانلالك.ً.ابيئكهليحردعبناكملايلادب..هفلخلفحلاكرتوينرداغ



هلزغيهنيلهراظتناَّيلعناك..ةفيخسلاهتقيشعويجوزالإ..ءابرغانه
َّيلعناك..لزنملاىلإهذهكٍةعاسيفًةديحوعوجرلانمآلانمسيلف..اهعم
..دامعىلعٌروطفميبلقو،رثكأامهتيؤربيرظنزخو

ريغُتنك..يسفنلايكعوتبىفطصمرعش..ةريغصلاهترايسراوج
مدق..ىرخألاباهيلعبطبطويديكسمأ..هئافخإىلعٍةرداقالوٍةرطضم
..اسيمانتتأتاظحلدعبو..ةديحولفحلايفيكرتنعًادرابًاراذتعايل
..اهلزنمىلإقيرطلالاوطيعمْتشدرد..يفلخلادعقملايفانعمتبكرو
..سفنلانعحيورتلايفًاقحيهٌةعراب

ديريىفطصمّيلإرظن..يبرغملاياشلاءاستحالانتعد..انلصونيح
يفةرملوأهتقوذت.ً.اريثك»ياتألا«ُّبحأيننأةقيقحلا..ْتلبقف..يتقفاوم
ىولحاهمويهعمانلوانت..ةراسولداععمةرهاقلايفيبرغمٍمعطم
..ديزملاانلبصيللدانلايداننةراسوانأانللظو..ةذيذللا»ةيكابشلا«
ةفرخزملاةريغصلاسوؤكلايفنخاسلارضخألابارشلابكسيوهوهبقارنو
هيداننمث..كحضنواهفشترن..ةّربغملاةوغرلاكلتلكشيل،عفترمولعنم
.ً.اددجم

اننأولامكانتلبقتساو..بيحرتلانمٍريثكباهتقشبابانلْتحتف
لكألابلعاياقبوبتكلاوسبالملاضعبْتململ..ءامسلانماهيلعانطبه
ْتعضو..ناكملاةحئارريغتلنيترطعمنيتعمشْتلعشأمث..ةغرافلاينيصلا

ْتظحالاهنأكل.ً.احيرمًايلزنمًافخينتلوانو..يرهظفلخةريغصةدخم
..ةرهسلالاوطيلاعلابعكلاءادترانميجاعزنا

..ملظملاقاورلايفْتفتخاو..ياشلادعتلتنذأتسا
اهحومطسيلأ..يروضحنمةرورسميهمل..!!اهنأشيفُتريحت

..!!ئفادلااهريرسىلإهترجرجو،يجوزبءالتخالا
..هقوفعوضوملابوتباللاحتفو..بيرقٍدضنىلإماقدقىفطصمناك

..ةديدعلئاسرهتلصو..ينورتكلإلاهديربىلإجلوو،ةلوهسبرسلاةملكلخدأ
ةرواجمةفرغنمةعالولاورئاجسلاةبلعرضحأفماق..اهتءارقلسّمحت
..أرقيونخديسلجو..مونةفرغاهبسحأ

..اهايافخو..هئايشأعم..هثاثأعم..ناكملاعمةفلإيفوه
..ثالثلااهسوؤكبياشلاةينيصلمحت..ةينطقمونبايثًةيدترمْتداع

تبكسو..ةماستبابيمامأهتعضو،برغملالهأةيفارتحابًاسأكيلْتبكس
..هنمةبيرقٍةلواطىلعهتعضو،ىفطصملثلاثلافصنو..اهليناثلا

..هتحئاربحيهنكلو..هبحيال–



..يلتلاق
..؟برغملابنيونمتنإ–
..سافنمانأ–
..ليمجدلببرغملانإنولوقي–
..هيروزتنأِكيلع..!!فازلابنيز–

ةيمالكلاةفاطللاهذه..ةلاجعوٍرتوتىلعياشلاُتبرشو،ُتكحض
..لزنملاىلإيّنلقينأهنمُتبلطو..ىفطصمىلإُتمق..ينقلقتةيكولسلاو
..هلاحىلعءيشلكءاقبإاهنذأتساو..هتراجيسنميقباماسيمىطعأف

..اهللاق»..دوعأس«
ال«..سمهّيلإرظنلانودو..هحاتفميناطعأ..تيبلاةيصانىلع

.»..رخأتأس..ينيرظتنت
ةّرسأيفينمرثعبتي،بحأيذلالجرلاف..ةليللاكلتٍةيريتسهبُتيكب

..!!ةليخدلكعمًاخوسردادزتهبحيف»لمأاللا«ةلاحو..تايرخألا
يفناكام..عبطلابو..هنمٍءافشنعثحبلاليوطٍنزحدعبُتررق

..دامعريغيترئاد
******

هتبيبحدنعمانهنأدبال..لصتيملو..سمأءاسمىفطصمعجريمل
..لمعلاىلإًاحابصاقفارتوةديدجلا

ءادوسةرايسيمامأْتفقوتنيحةديرجلاراضحإلُتجرخدقُتنك
ناجنفهدعقمراوجو..يمامأدامعهجوَّلطيل..اهكابشضفخناو..ةثيدح
..ةوهقلاةحئاراهنمحوفت،»سكبراتس«

..ريخلاحابص–
..ةناضحلاىلإاملأباهذدعبكفتاهأسُتنك..رونلاحابص–
..!؟يمقركعمسيلوفيك–
..حيحصهآ–
..!؟ةلوغشم–
.ً.ادبأ–
..يتأتوكسبالميريغتلقئاقدثالثكعم–
..؟بهذننيأىلإ–
،نييلحمنيعرازملٌّيبعشٌقوسكلانه..لمعلاىلإينيقفارتس..مويلا–

..؟ىفطصمعمةرمهترزله..ىفشتسملاةقيدحيف
..ال–



..لاؤسلايفًةقيقدتقولانمِتعّيض..ايه..يتقفارمنيبحتسًاذإ–
..رخأتأنل–
..ايه..هلكيرمعِترخأتولىتحكرظتنأس..!!يفاختال–
كرعُشي..كبنيرخآلامامتهانمىقنأوهامةايحلايفسيل

ىرتعطاسٍرونىلإكمالظنمكقرسيو..يلخادلامالسلاب..نامألاب..ءفدلاب
..لمجأءايشألاهعم

ِّلكبيقِباس..كلذدعبيندوعامكناكو..هروضحبًادجُتدعس
..ةنيدملانع..املأنع..انتايحتايمومعنعقيرطلالاوطانثّدحت..ةردابم
..قشمديفانتايركذنعو

..ينعّدوو..قوسلاناكمىلعيّنلد..انلصونيح
..مهمايخاوبصن..ركابلاحابصلانمانهىلإاورضح..رثكنوعرازم

ءادوسلاحاولألاىلعاولجسو..ةجزاطلاةهكافلاوتاورضخلاقيدانصاوبترو
..حورللةشعنمةعيبطلاةحئار..نولملاريشابطلابًةسفانمًاراعسأةريغصلا

..يروطفلوانتأمليننأ،جزاطلازبخلاةحئارُتممشنيحُتركذت
كاشكألانيبُتيشمتو..وناغيروألابًارمسأًافيغرِّنسملازابخلانمُتيرتشا
ةعاسنمرثكأدعبو..اهئاقنوفانصألالامجبةسمخلايساوحللدأةيوفعلا
ىلإدوفولابتاضرمملاوءابطألاأدبذإ..رثكأناكملايفةجهبلاتعفترا
مهتالآبنيفزاعلاضعبو..»كنيلكدنالفيلك«جراخنمٌسانأكلذكو..قوسلا
..ةبيرغلا

..هئطاشىلعرثعٍرحبكءاقرزلاهبايثبينمبرتقيوهودامعُتحمل
..لوضفباهتيرتشايتلاءايشألابلقويتلسلخادرظن
..!!تعضبت..اه–
يهفاملأل»ةيبنع«ةبلعو..جزاطلالجفلاضعبتيرتشا..معن–

..دنوارلاداوعأو،رزجلاوريجرجلاضعبوً،احافتتيرتشاو.ً.اريثكاهبحت
..ةرهامٌةخابطكنأيلودبي–
..مهبحأنيذلاسانللماعطلادادعإبحأيننكل..فرعأال–
..؟يلًائيشنيدعتس–
..؟مويلاىفطصمتيأرله..عوبسألاةياهنامبر..ىرنل–
كلقأسيقلقتال..محدزممويلاهلودجو..ةئراطةيلمعهيدل..ال–

..نيهتنتنيحلزنملاىلإ
..هفطللُتينحنا
اميف..هلمعلمكيلداعو..يعماهلوانت،ةفيفخةبجوهسفنلىرتشامث



..ينبذجيٍباتكيأعلاطأ..ىفشتسملاةبتكميفهراظتناانأُتررق
ضرعأدبدقناك..عوبسألاةياهنيبلصتينأ..ينعّدونيحيندعو

نأُتبغرو،املأىدلةلضفملاةينوتركلاةيصخشلا»ووب«ـلديدجمليف
،ىفطصمنودعبطلابو..هنودبانبهذف..لصتيملهنكل..هروضحلانقفاري
..هبآريغلا

..يلخادهسفنلٍناكملغشبدامعأدبدقًاذإ.ً.اصقانيمويناك
ءاسملايفيننكل..هلهاجتوأهتفتاهمنيبًةحجرأتمراهنلالاوطُتللظو
..هبُتلصتا..فينعٍددرتدعبو

..دامع..ولأ–
..رونلاءاسم–
..ريخلاءاسم..ةفسآانأ–
..يتسايةيناتةرمرونلاءاسم–
..ينملكتنأينتدعو–
..ةبتاعمللنيلصتت..اهأ–
..بسحفيلابتلغش..اذكهسيل..ال–
..لصتأملاذهلو..يلٍليمزلدبةئراطةبوانملتررطضادقل–

..ينيرذعا
..ريخىلعحبصت..ريخبكنأمهملا..سأبال–
..ريخبتنأو–
..اهمأةمهادمىشختًةقهارمُتنكولامك..ةعرسبةعامسلاتقلغأ

..ديدجنمفتاهلانرنيتيناثدعبو
..ولأ–
..كيلعضوعأنأيليحمسا–
..ههههه–
..نيكحضتمل–
ءيشلادعبًةظفتنكدق.ً.اددجملاصتالاكشوىلعتنك–

..ةعرسبةملاكملاءاهنإب
..ءيشلقأملانأ..هللدمحلا–
..!؟ةظفيننأدصقتأ–
..يتايحيفاهتفرعٍةظفلمجأ–
..ةداعلايفلزغلالبقأالانأةبسانملاب–
..كءانثتساينيلعجاوأ..يلجألةداعلاهذهيرّيغ–



كرخأتّيلعضوعتسفيك..ينربخأ..اه..عوضوملانعجرختال–
..!؟مويلا

ًاليلقهزنتللجرخنو..ةوهقلايستحن..عضاوتملايلزنمىلإكوعدأ–
نإ..نونفللدنالفيلكدهعميفيقرشلانفللٌضرعمكلانه..ةيندملايف
.ً.اعمهترايزعيطتسنتببحأ

..اهتيسنكنأك..املأو–
..كيأرام..اهمزالتلنيتسيركبلاصتالاِكنكمي–
..ديدجنمكفتاهأو..اهعمقّسنأس.ً.انسح–

مويهنألًافعاضمًاغلبماهيلعُتضرعدقف..روضحلانيتسيركعنامتمل
..ينتدعسأ..ْتقفاونيحو..اهتلطع

.»..ِكرظتنأ«..يللاقو..هناونعيناطعأ..دامعبيروفنمُتلصتا
هذخآٍذيذلٍءيشدادعإُتررق..ةميدقًةينغأّمنرأخبطملاىلإُتلخد

رياعأوضيبلاقفخأانأوةديعستنكمك.ً.اديجركذتأ..دغلاحابصيعم
نييزتنمُتيهتنانيحو..بحأيتلاتاهكنلاىتشفيضأو..ركسلاوقيقدلا
ةبسانمبهلشفوأكعكلاحاجنطبرأتنكاملاطلف..تلءافت..يتكعك
..ًاليمجنوكيسًادغًاذإ..حجندق..هريضحت

مهدحأ..هراظتناركذتأمل..ىفطصمةدوعلبقُتمن..ةليللاكلت
.»ةرِظتنملا«ال»ةَرظتنملا«ترصدق..ينرظتني

******
نأاهيفينربخي..ىفطصمنمٍةلاسرىلعُتظقيتسا..يلاتلاحابصلايف

الألضفألانم..يسفنلُتلق..مويلالاوطعجرينلوًائراطًالمعهيدل
..بجعتوماهفتساتامالعو،ٍةبوجأوٍةلئسأيفلخدأاليك..عجري

يفركفأقيرطلالاوطُتللظو..ناونعلاهتيطعأوةرجألاةرايسُتبكر
.»انينراكانآ«ةريهشلاهتياوريف»يوتسلوتويل«ةلوقم

ريثكيفثحبنامك..انمةبيرقيهوًابلاغةداعسلانعثحبناننإ«
.»..اننويعقوفيهو،ةراظنلانعنايحألانم

نوكيالدق،هلعفأامنأُتنطف..ةهربلُتفقوت..لزنملابابىلع
..يسفنلُتلق..باوصلا

ًاروبعلهسأنوكأامبر..هرظنيفلانملاةلهسًةأرمانوكأامبر«
ريدأو،ةلفطيدلو،ةجوزتميننأملعي..ىرخأٍةأرماةيأنمهيلإةبسنلاب
نحطأنلو..رارقتسالاالولاملابيلةجاحالذإ..ةنيدملايفًاحبرمًارجتم

.»..يغارفويدكنبهربص



حتفو..تاظحل..سرجلاُتننرو..يسأرنمةنيعللاسواسولاُتضفن
ءارمحةداجسدرفدقناك..لوخدلليناعدمث..هتقانألماكبيلبابلا

..تكحضواهيلإُترظن..سولجلاةفرغىلإيسيئرلابابلانم..ةليوط
..كبًابيحرتاهّدمَّيلعناك..يكحضتال..ال..ال–
رزجلاةكعكُتددعأدقُتنك..ةبغارفصن،ةفئاخفصنُتلخد

»سرطبايلوج«توصوجسفنبلادروةحئار..ةوهقلاعماهتوالحكراشتنل
..لوخدلاةرماغمليناسمح

ٌةخذاب..ثاثألاةقينأ..ةءاضمٌةبحر..تعقوتامملمجأهتقشْتدب
.ً.اديحوشيعيٍلجرل

..ةوهقلانيبرشتفيك..!!يتأتالأُتعقوت..ًالهسوًالهأ–
..ركسنودنم..بيلحنودنم..ةداس–
..اه..!!ةيهشودبت..ةكعكلاقوذتنلنينحصرضحأس..كنيعمركت–

..تنأفيكينيثدح
..رابلافرطىلعنيعوضومنيزهاجنيناجنفيفةوهقلابكسيهتيأر

..ءيشلاضعبُتضعتماف
عقوتامفيك..!؟ىوهننمعمانتاعقوتيفبذكلاغيستسنمل

..!؟ىقيسوملارادأو،درولاقسنو،ةوهقلادعأو،ءيشلكبتردقو،يروضح
..!؟عقوتمريغفيضيأمودقلًامودةزهاجهتقشنوكتنألقعيأ

:يللاقويبرقناجنفلاعضوف..يتريشكتظحال
..!؟ِكبام–
..!؟يروضحعقوتتملفيك..يتآسيننأسمألابُكتربخأدق–
يفيننكل..كروضحبقيليًاليمجًاملحُتمسرو..يتأتنأتينمت–

..يتأتالأُتعقوتةقيقحلا
..!َ؟مل–
لئاهٍّمكلجاتحي.ً.اديجهنيفرعتالٍباشةقشىلإكلوخدنأل–

..ةقثلانم
..!؟يتقثلًالهأَتسلأ–
نكتملامينينعتةايحلايفةليمجلايناعملاتداعام..نيملعتأ–

..اهنعيفقوتتالكوجرأ..كنم
ٍعطقثالثلوانت..ةوهقلابرشو،كحضلاوثيدحلانمنيتعاسانيضمأ

..يعمهحابصبو..يبهحرفنعًاريبعتيدبيَّلظو..ىولحلابلاقنم
ققحيلانهىلإءاجهنأو..ةوخإةثالثنيبرغصألاقيقشلاهنأينربخأ



هافشتسمةرادإةمهمهلكويًاحجانًابيبطهئانبأدحأنوكينأبهدلاوملح
ًارحبضرألالوجيًاناطبقنوكينألّضفلرايخلاكلتماولهنأو..قشمديف
..ءامسلايفاهفوطيلًارايطوأ

..!؟ةزهاج..اه–
..بهذننيأىلإ..ةزهاجانأ–
هآ..ضرعملاىلإبهذنمث..»نواتنوادلا«ـفًاليلقىشمتن–

.ً.اضيأءاشعلاىلعاهدعبٌةموزعمتنأ..تركذت
..انجرخو..ُتكحض
تناك..ةديحواهفاشكتسالواحأانأو،ةنيدملاهذهىلإيلوصوذنم

اهعراوشىلإينذخأ..ةهزنلايفكيرشلاةيمهأبينرعشت،ةرملوأكلت
مامأو..الوكوشلايفةسومغملاةجزاطلاةلوارفلانمةفافليلىرتشاو،ةلضفملا

..ينفقوأسبالمللٍرجتملخدم
..لخدننأكيأرام–
يننكمي،ءيشءارشَتدرأنإ..ةديدجبايثلجاتحأالانأ–

..كتدعاسم
..ةمهماذكهبكلأجلأنل..ينيرذعا–
..!؟يقوذكبجعيالأ..اذهلوقتمل–
..!!ناولألانكلو..ينبجعيقوذلا–
..ةنكادلاناولألابحأانأ–
..اهبحأالانأو–

..ةيهازناولأبًاناصمقيلراتخيحارو..لخادلاىلإيعارذنمينّدش
ُتنك..اهلكاهبيرجتىلعينمغرأمث..ةنولمبئاقحو..ةجرهبمنيتاسفو
ناكهنكل..يدترأاميفٌدحألخدتينأبحأالانأف..ءيشلاضعبةجعزنم
..هتبغردرنمريثكبفطلأ

هبُتأجافت..سايقلاةفرغنمُتجرخو..بيرجتلانمُتيهتنانيح
..ةزهاجسايكألاتراصو..ءيشلكىرتشادقو

..يلضفت–
..يننكل–
..كوجرأ..هتريمأتنأ..كلمويلااذه..ءيشيأيلوقتالكوجرأ–

..انمويانلمكأمث..لجخلاضعببيسايكأُتلمح
..انثارتحوربٌةمعفمةيقرشٌفحتهيف.ً.ادجًاتفلمنونفلاضرعمناك

ٍدازميفاهوضرعو..مهجرختلعيراشمك،ةريخألاةعفدلابالطاهدعأدق



ًاسونافيسفنلُتيرتشا..ةنيدملايفناطرسلالافطأةيعمجلٌةبههعير
ٍليمزلايادهلاضعبىرتشادامعكلذك..نولملاجاجزلانمًازاوربوًايساحن
.ً.اثيدحجوزتهل

ىلعينركشو،لزنملاىلإينلصوأ..ةعرسبةليمجلاتاعاسلاتهتنا
ُتنكدقف..هليبقتوأهنضحيتعاطتسابولدوأُتنك..هعممويلاةيضمت
..اهيفينلعجيتلاةداعسللًةنتمم

يفلداعلًةروصو..رينيلسونافلالخادًةعمشُتعضو..يتفرغُتلخد
سايكألادحأنمطقسف..ةنازخلايفبايثلاقيلعتُتأدبمث..قينألازاوربلا

..اهيلعبُتك..ةريغصةقرو
.»..!!بابضلافلخىرادتتال..عيبرلاناولأل،ءوضللبذجنتُتاشارفلا«

******



..ةنيدملاهذهنعةلوهسبءاتشلالحريال
اهلُتددعأو..لزنملايفيعمروطفلالوانتلاسيمُتوعددقُتنك

يتارايزيفةرمنمرثكأاهتفداصنأثدح..ةفرقلاولسعلابكيكنابلا
..يتقيدصتراصفيكو،اهيفييأرتريغمليردأالو..ىفشتسملل

..كشيعي..ريخلاحابص–
..سراقدربلا..ةعرسبيلخدا..رونلاحابص–
..خبطملاىلإاهتيويحبينتعبتو..يسركلاىلعةيئاوشعباهفطعمْتقلأ
ةيرصمةرابعقرغنعنوثدحتي..؟مويلارابخألاتعمسله–

لامعمهضعب..بكارفلأنمرثكأاهنتمىلعناك..ةيدوعسلانمةدئاع
..ةبرتغملئاوعمهنيبوجاجحمهضعبو

..كلذنيملعت.ً.ايمويرابخألاعباتأالانأ..هللااي–
..!!نوراشرابخأطقفكمهي..هآ–
..هتومربخعمسألاهعبتتأ..معن–
عمهّدعنيعيطتست..اهنموحصينلوةبوبيغيفوه..ةداغ–

.ً.افلستاومألا
..!!يحوهفًاذإ،ةلآةطساوبولو،سفنتيمادام–
..!؟دامعرابخأام..ينيثدح–
ةعيبطنعاهتربخأنأقبسدقف..ءاهدبينتلأسوثيدحلاترّيغ

..دامععمٍءيشروطتعقوتتتأدباذهلو..ىفطصمبيتقالع
كيه..ءاشعلل..ءادغللجرخن..ينفتاهي.ً.انايحأهفتاهأ..يداع–

..ينعي
..!!طقف–
..ءاقدصأدرجمنحن..طقف–
..!؟طبضلاباذاممأ..ىفطصمويتقيرطىلعٌءاقدصأ–
..كلثمركفأاليننأنيملعت..لاؤساذكهليعادال–
كنظأو..بحلانعدسجلاتابغرلصفبنينمؤتالِتنأ..حيحص–

..ىفطصمكسيلدامعنأً،اضيأنيعت
يهواهرئاطفوشحتتحاروةجالثلانمميركسيآةبلعْتجرخأ

نأدعبىفطصمف..اهليلحتيفةقحمتناك..اهيلإاملأبذجلًةقطقطردصت
..رخآلاونيحلانيبىولحلاعطقكنهئاقتناوءاسنلاةقحالملداع..يتخأرسخ



ًاريزسيلوهف..ةثونألاةوالحنمرثكأوهامينمرظتنيدامعنكل
..هقيدصلًانئاخالو..هعبطب

..!؟دعبهيبحتملفيك..!؟ةداغايِكيفينرّيحيامنيملعتأ–
..!؟دامع–
هلثمٍضماغٍلجرعميشيعتنأنكميفيك..ىفطصمينعأ..ال–

كتثونأبهينيعماحتقالًةبغريطاتشتنأنود،ماوعأةثالثللزنملاتاذيف
الإِكليصافتلكبُتمرغأدق«..يللاقوةرميبلزغت..نيملعتأ..!؟ةلوجخلا

.»ريرسلايفِكتحاقو
ْتضهجأف..يغارفيفُترثانتقئاقدىلإيبلقّرسكروجفبْتكحضمث

..هبحبًاديدجًالمأ
..يلابأمل..اهنمُترذتعا
ةمزالمُتررقدقُتنك..يتفرغيفرهظلاُتيلصوُتأضوتفُتمق

اليكريبكيراجتىنبميفهفطعمبضرألاشرتفيةرمدامعُتيأرذمةالصلا
..هتالصدعومتوفي

..ةياهنلايفِككيرشىفطصمف..كلذلوقّيلعناكام..ةفسآانأ–
..رذتعتليبتقحلفاهفارتعاةفاخسبْتّسحأ
ىركذُّسميهنكل..يبرثؤيالىفطصمنعكمالك..كيلعال–

..هتبيبحتناكيتلايتخأ
..اهبحيناكمكينربخأ–
،يعّديامكًاقحاهبحأول..هدنعبحلاوهفيكيردأالهللاو–

..فوجأٍلجركهتابغرفلخفرجنيالف،هبحىلعّلظينأهيلعناكل
..!!ةأرماىركذلءاسنلالزتعينل..ةياهنلايفٌلجروه–
..انيلعالنكلو..اهولعفًالاجرُتيأردق–
...كنأمأ..!؟ةراسلجألًاقحٌةلعفنمتنأأ–
..لهسلاعونلانمًةسيرفُتسلينأعم،ءاكذبينتداطصا
..!!هنيبحت–
..هلثمًالجربحأنأنكميال..ِتنأٌةنونجم–
..!!يركنأ..ايه..يكوكشيدكؤتل..راكنإلابيرمتسا..ٌنسح–
..يبيبحسيلىفطصم..اسيم–
..!؟دامععمنيعّنمتتملًاذإ–
..قيدصدرجمدامع..كلتلق..ةيادبللاندع–
..ىفطصمنيبحتِتنأ..ءيشلكناحضفتكانيع..ةداغايهنيبحت–



..ىفطصموهانثيدحرهوجنأمغر..ةديعسميظعلااهفاشتكابْتناك
..هبحتتناكامةقيقحلايفاهنكل..هبٌةمرغماهنأضرتفملانميذلالجرلا
ُّرميسوهلبقَّرمٍلجريأك..!!اهدسجهتحنمف..اهبذجهنأرمألايفاملك
..هدعب

******
..لزنملايفٍةبيرغٍةكرحىلعُتظقيتسا..يلاتلاحابصلايف
ًةأجافمهروضحراصىتح..اسيمبهتاءاقلوهلمعنيبٍمايألًايفتخمَّلظ

..ةبيرغ
تاوصألاضعبرادصإُتدّصقتيننأةقيقحلا..مويلاًاركابِكتظقيأ–

..يظقيتستلخبطملايف
..!؟املألقاتشتالأ..ىفطصمايًاريثكبيغتَترص–
ٌصيمق..!؟ةليمجلاناولألاهذهام..املأةلاخلو..املألقاتشأ–

..!!ديدج
..ةفدصلابهتيرتشا..معن–
قوذوهمأ..!؟ناولأاذكهءارشكتداعنمسيل..!!بيرغ–

..؟دامع
..!؟كربخأله–
..!؟طبضلاباذامينربخأ–
.ً.اضرعمانرز..ةنيدملايفًاليلقهعمُتلوجت..مهمءيشال–

..ءاشعلاانلوانتو
..هريغعموأ..هعميجرختنأّيدلعنامال..!؟ةكبترمِتنأملو–

كارأنأيندعسي..كتافرصتلكيفةرحتنأو..ةداغايِكتايحهذه
..يتنباببسبوأيببسبةزجتحُمريغو،ةديعس

.ً.اضيأيتنباتراصدق–
ِكرمعيردهتنأينعيالاذهنكل..كلذكلظتسو..عبطلاب–

..اهلجأل
الو..ءاقدصأدرجمانأودامع..؟كثيدحبحملتَمالإ..مهفأالانأ–

..ىرخأٍتاهافتليدنعتقو
انأ.ً.ايوسجرخنلمويلايلودجُتغّرفدقةبسانملاب..نيئاشتامك–

.ً.اقحامكيلإُتقتشادقو..جراخلايففيطلوجلا..املأوِتنأو
هعميتايحنكل..اهنمرثُكينأعاطتساولُتددوو،هتيرعاشبُتحرف

،هبرقبعاتمتسالاَّيلعو..دحاوٌمويوه..ةيظحللاهتيجازمبًةربخينتبسكأ



..ديزملايِّنمتنود
هلاقامىلعهتبتاعمو،دامعةثداحمب..جورخللّرضحتأانأوُتركف

لجختالةقيدصلاو..هعمةقيدصلارودلثُمأُتنك..تعجارتمث..ىفطصمل
..ليصافتلاكلتبحوبلاعنامتالو،اهتاسراممنم

يبحيفانأ..اهلاحىلعرومألاَّلظتنأ..عيمجلللضفألانمناك
ىفطصمو..يتقادصبهعادخنايفدامعو..ةيثبعلااهتاوزنيفاسيمو..يرسلا

..هلوحفتلملاضومغلالكيف
..!!ىرخأٌنوؤشانيفبولقللو..انجازميمريامكفرصتنًاعيمجانللظو

******



ٍخانمنوداهءاستحانكل..رخآلتيبنمنيابتتدق..ةوهقلاةداع
..ةذللااهدقُفيصاخ

نإهيلعمكحي،ىلوألاةفشرلانم..همويرايعم..لداعدنعةوهقلاو
نيجانفيفبكُستو،نيترمهفرعيفىلُغتنأبجيو.ً.اسحنوأًانسحناك
ٍءامسأكهيفعساوٍّيساحنٍقبطيفمدُقتو..همألهتدجثرإنمةيفزخ
..ةوهقلاترضحنئلف..رخآسأكيفحبستةضغنيمسايوأٍّلفةنفحودراب

ةديرجو..ةنباحرلامينارتو..زوريفتوصلهنهذافصو..!!هدنعحابصلارضح
..ىلوألاهتراجيسو..»طسوألاقرشلا«

انلزنمةقيدحىلإُتجرخ.ً.اركابيريرسنممويلاكاذحابصُتمق
ً،ايهبًانصغاهنمُتفطق،ةيتفنيمسايةريجشُتدصقف..ةطوغلايفئداهلا

..ةوهقلادادعإُتأدبو،هدوروُتعمج
،هيلإمودقلاُتبغراملكُتنك..لداعةيؤرنميناعنمرثكأوأناماع

بّعص..ةراستومنأكشال..لمعيفقرغوأٍرفسلططخدقهتدجو
..تاقفصلانمريثكيفهتقثبًةريدجتناك،اهنسرغصمغرف..هيلعرمألا

..تايركذلاو،نبلاةحئارْتحاف
ٍربصبىفطصمدعوُترظتنا،يتلفطعمٍمايألبققشمديلوصوذنم

راصيذلائراطلارفسلاتابيترتبٍةلوغشمةريغصلاهتقشيفُتنك..ليئض
اليكةلاجعىلعاملأبعلوبايثلاضعببضوأ..هعمانتايحنمًاءزج
يرظتنا»..ينذأيفسمهو،ينمًةظحلبرتقانيح،ةلحرلادعومتوفن
.»قشمديفِكليتأجافم

هدسجىكب..ةرملككنزحلاضئافب»زنكبوه«راطميفاهتليلانعّدو
تمانةرئاطلانتمىلعو..ريخألاقارفلاوهامنأك..ىسألانمٍتاكرحانقارف

..ٍهاوٍتوصبيعماسمىلعددرأ–انأ–ُتللظامنيب..اهتيمدًةنضاحيتريغص
..»قشمديفكليتأجافميرظتنا«..»قشمديفكليتأجافميرظتنا«

.»..قشمد..يتأجافم..يرظتنا«
لجراييلَتططخامف..اهيلعيرمعُتنمدأٍتادرفمثالث

..!!تآجافملا
راطمهلوصونعيننئمطيٍمويدعبينّملكو..انلصونيحُهتّملك

ىلإهقيرفوهلصويسيذلالجرلابىقتلاهنأينربخأ..»امروب«يف»نوجناي«
رثكأيفوهف..يحورلًاسوسحمهسامحناك.ً.ابونجةبوكنملا»يداواريإ«



ًامايأةلحرلايذهلهؤالمزوططخدق..راصتنالاةورذقلستيًارامدعاقبلا
نينامثلاقافامةايحبىدوأيذلا»سجرنراصعإ«ربخمهلصوذمةليوط
هذههباهذنمُتفوخت..دالبلاىتشيفنييمروبلانييالمدرشوًاليتقفلأ
ٌةددشتمامروبيفةيركسعلاةموكحلانأ،ةديرجلايفُتأرقدقُتنك..ةرملا
يهجويفبهتلاف..بهذيالأًانلعهنمُتبلط..تادعاسملالوبقهاجت

.ً.اخراص
ِتنأوءاودةعرجوأماعطةمقلنوعرضتيكانهسانلانييالم«

.»!!ةدعاسملامدعٍدوربلكبينمنيبلطتِكيسركىلعءفدلايفٌةسلاج
..ةيناسنإلانعٍلزعميفشيعأ،ةمحرالبٍةمرجمُتنك،هرظنيف

ةيناسنإلانممهأيدنعوه..معن..هيلعًةفئاختنكةقيقحلايفيننكل
،قشمديفًةقلعمينكرتيو،هبًافغشينديزيل،يفوخمغربهذو..ءاعمج
..!!هتأجافمراظتناب

..نيمسايكحابص–
..ابابرونلاحابص–
..بحأامِسنتمل–
مهنأمهيفاملمجأو..ةليمجٌتاداعسانلاضعبل..!؟ىسنأفيك–

..اهبنوظفتحي
ْتنغ..هحابصبًارشبتسمهتديرجرابخأيفصاغو.ً.امستبمهتوهقفشر

..ءافصلاكاذزوريف
.ً.انايحأراكذتلابوًانيحعمدلاب..ًةللبمٍتاماستباعادولاناك«
.»..انايادهاهانيسنعادولاموي..انتورثلكتناكوايادهلاىتح
..!!تسايِكيلعهللا–

..ءاشتنابنخدو..هتديرجلداعىوط
،»مونلاحص«اهتيحرسمروضحلهاوعد،تئافلاربمسيدينردابدقناك

ينفتاه.ً.اماعنيرشعلاتفاطٍةدملقشمدحراسمتابشخنعاهبايغدعب
يفيليلدتويتبحصلقاّوتهنأو،لوألافصلايفنيتركذتزجحهنأينربخي

..روضحلانعٍراذتعابىُنملابردهيلعُتعطقيننكل..زوريفةرضح
..لأُسينأىنمتام،ةمينرتلاىلعهئارطإروفهتلأس
..؟؟ربمسيديفلفحلاناكفيك..!؟ينربختمل–
..!!اهفصوعيطتسأالرمعلانمٌةليل..ةداغايكتاف–

:لاقمث..ًاليلقحرس
هتعضو..اربوألارادىلإيعمِكمأحاشوُتبحطصاِتأتملنيح–



ةعاقلايفناك..ءاسنلالكنمىلحأًاقيفر..يراوجغرافلايسركلاىلع
ناك..ءامسلانماهلوزنوأ..حرسملااهدوعصرظتنيٍبلقفلأنمرثكأ
برعنويسامولبدو،رثكنونانف،ءارزولاضعب،عرشلاقورافروضحلانيب
تاذ..نمزايهآ..ةفهللاتاذبةلدسملاةراتسلاىلإعلطتلكلاو..بناجأو
اناك،تاينيعبسلاعلطمدمحأاهجوزوىملسكتمععماهترضحةيحرسملا

ناكضرعلااذهنكل..ابهذامنيأامهتقفارمَّيلعمزلوكاذنآنيبوطخم
رمعلااهديزيًةرهوجك..لمجأزوريفروضحو..لمجأيتبحاصفيطف..لمجأ
اهبوثب»سجرن«انيلعتلطأ،حرسملاةبشخراسيىلعنم..لمجأوًاقيرب
ُتنك..اهلقفصأمل..انلٌرادُماهرهظوةريبكٍةلظمبًةيرادتم،يبهذلا

ينركذتل..يمايأدكاراهتوصبكرُحت،ليمجلانمزلانمةريمأ..اهبًاذوخأم
..!!ةبذعلاةيزوريفلاتاحابصلاكلتيفكمأُتببحأمك

..لمكأهنكل..نينحلاينّجيهف..هنيعْتعمدأ
اهنكل..اهتنايدءانبأيقابك،ليئارسإىلإةدوعلالضفتلتناكامبر–

راتختنأ..!!بحلاوهاذكه..اهتبغرِعابتاىلعتوملاتلضف..لعفتمل
..!!كئاقشمغركءاقب

مليننألُتمدن..يمدنلعشأويظيغراثأامدعب..هتديرجىلإداع
..رثكأنزحينيزحلالجرلااذه–يئابغل–ُتلعجف..اهتءارقلبقةلاسرلاقزمأ

..ىرخأًةديصقزوريفتأدبدقتناك
نوتعجر..نولإكنأل..هيإهيإ..كتقرسوّياديإنوتيدمنونمتيراي«

.»..!!يبيبحكتكرتوّياديإ
اهبتكامنأكل..توريبيفهبحةليتقينتدرأيتلاةصاصرلاةينغألاكلت

..يفصويف»ةبهونومليف«اهنحلو»برحفيزوج«
.ً.اراحتناناكفًاماقتناهيونأتوريبىلإاُهتربع..ةفزاجملاةليللاكلت

..ريدختنودٍةليوطٍةحارجكملؤملاهئاجريفيرمعةيقبُترحنًاقحو
امف،هيلعدتعأملوًارارمهتسراميذلا»ةليدبلا«رودملأاهحابصُتيكب
..ينعجويلاز

نمتماقو..تظقيتسادقاملأتناك..اهبرشأملو..يتوهقْتدرب
ٌةفتلمىنميلااهلجرو،اهمفيفاهماهبإ..ينضحيفاهتوفغلمكتلاهريرس

..هسفنىلعٍرّوكتمنٍينجك..ىرسيلاىلع
..ةءارقلاةراظنقوفنملداعانيلإرظن
..ةراسنمرثكأكهبشت–
..ريثكبينملمجأيه..ال–



همأوانأو،همأهبشياهوبأو،اهابأهبشتيه..!!كهبشتهللاو–
..يننيهبشتتنأو،هباشتن

..ههههههه–
يسُنيامةمثسيل..يتنبااييكحضا..حابصلانماذكه..اهأ–

..كحضلاكمهلا
.»..كلٌدورو..ةداغمادم«
..ةنتافلادورولاةقاببلوتبْتند..!؟قشمديفانهو..!؟انأيلو..!؟دورو

..صرحبيمامأةلواطلاىلعاهتعضو
تضهن..ةيوطمةلاسراهتالتبنيبضيبألايلمخملاديكروألانمٌةنج

..ةلجخًةَحِرفيتفرغىلإُتضكروةلاسرلاُتفطخامنيب..اهمشتاهيلإ»املأ«
ُتلصونأىلإٍسمهباهتددر»..قشمديفكليتأجافميرظتنا«

يفبلقلااذكهوه..ريرسلاىلعُتيمتراو..يسفنىلعبابلاُتلفق..ةفرغلا
..هلكهرمعنعضبني..هلولاتاظحل

:يلبتك
رمعلاةيقبنميتينُمتنأف..قشمدىلإال..ةرملاهذهِكيلإتئج«

..يلجألكباوثألمجأيدترا..اهليلعوفصواهنيمسايحوفتنأو..ةداغاي
ىلإكبحصألكرظتنأس..لزنملليفلخلابابلانميللستو..يرطعت..يلّمجت
.»..هيفينيبحتلهنيبحتناكم

يتريغص..يراظتناباناك..ةأجافملاعقوبقيلت،ىرخأٍّةيجسبامهيلإُتدع
:هلُتلق..هفتكىلعُتلِم..انرغصيفانعملعفامكاهبعالي..اهدجو

..هنمدورولا–
:يلدرومّسبت
عمدوعأساذلو..روضحلايننذأتسيسمألابينثّدح..كلذُتملع–

يننيعتل،انعملوتبذخأنس..دغلاىتحكانهماننامبرلو..قشمدىلإاملأ
..اهتواقشىلع

..يريغةرملاهذهقشمدنمديريالهنأملعيو..هروضحبملعيناك
..ارداغةعاسنملقألالخو..هتديفحعملوجعلاةلحرلانأشررقاذل
ًاديعبتارملاتارشعُتللستدق،ةريخألازيهجتلاةعاسلالخانأُتنك
دعسألاينتلعج،يلةبوتكملااهفورحف..ةلاسرلاروطسيبلقىلعديعأل،امهنع
..اهراهنقشمديف

..!!ةرميعمثدحيملامكةثونألاليصافتينتلغشو
تجرعتيتلاةأرملالقصَّيلعو..ةبيبحكهعملوألايدعومهنإ



..اهتسالمتدقفىتحَّيفاهحمالم
يفةبوكسملاةرطعلاةليمجلاهاثنأ..ينيهتشيامىلإريصأنأَّيلع

لكف..هذهباوثألاةلأسمعمٌةلكشمُتيناعاملاطل.ً.اناتتفااهديزيٍبوث
الإ..ةليللاملحلابقيليامةمثسيل..يسفنلتيأترا..رهظملاةَّيداعينيتاسف
ناك..يتنازخلفسأماوعألهتبلعيفظوفحملا..رضخألا»الليرأ«ناتسف
امفسنيلماوعألبقلداعاهلعشأيتلاقاوشألاةقرحمنمدحوألايجانلا
هتأبخ..هيفاهلامجنعُتعمسامةرثكلو..انتايحيفاهتايركذنميقب
..عيمجلانعًارسيدنع

سحلاةعئار..نيمسايوٍرطعنمٍةركاذ،نينحلاعالدنانيحاهبحأ
..ينمتلانمًافايطأاهفلخقباسأ..مسبملاةرحاس..ثيدحلاةقينأ..تناك
ىلعلظتْتأنامهمو..اهنمةكحضليقترياليعمدلكف..ينزحبلاغأ
..ةداعسلابابسألوأ،ريدقتلقأ

دق..!!اههبشأ..نيفتكلاوةبقرلافوشكم،ريصقلاسلمألااهبوثيفُتودب
هيفتناككشالاهنكل..اهيلعهوفصوامكَّيلعوهف..امبراهَّدقينتثروأ
..ىلحأ

نمةذيوعت..اهآرذإلداعلثدحامك..مويلايناريذإيبضرميس«
.»..اناوهعيرصءاشننميدرت..رضخألاريرحلا

..هاتأمقّرحتأيراظتنارمجىلعُتسلجو..يتنيزُتممتأ
»تلعفاّمعرذتعتال«اهناونعةيرعشٌةعومجميبناجةكيرألاىلع

هتيكب..ىضمٍعوبسأنمهيلعيدادحيفُتلزال..شيورددومحميلضُفمل
»ساسكتزكرم«يفهنعشاعنإلاةزهجأءابطألاعزننيح،هنطورسخنمك

نلعيل..حوتفملابلقلاةيلمعءارجإليبقهتيصوتىلعًءانبنتسويهيف
دقتنك..مايأةثالثهيلعًاينيطسلفًادادحسابعدومحمينيطسلفلاسيئرلا
ةعبرألبققشمديفانهةدحاوةرمهتيقتلاوتارملافالآهرعشُتأرق
يفمهماحزوروضحلاجيجضاهيفُتلّمحت،هرعشكٍةئفادٍةيسمأيفٍماوعأ
لمجأو،تروصتامملوطأهتيأر..يغاطلاهروضحبعتمتللءالجلاةنيدم
هانيعظحجتفسبعيو..نيتعئارنيتزامغههجويفمستبتفمستبي.ً.اهجو
هتاملكديعأٍءاغببكُتنك..ةريبكلاةيرئادلاةراظنلافلخنمناتحتافلا
..ةنرلاتاذب

.»راصحةلاح«ةعئارلاهتديصقباهلكيساوحَرصاح
لظلاِةعوطقمنَيتاسبَبُرق«
،ُءانجسلاُلعفيامُلعفن



لمعلانعَنولطاعلاُلعفيامو
.»..ْلمألاَّيبرن
مهعرسأو..ًالالدانبئابررثكأوهف..!!انلذخيل،شيوردايهّيبرن..معن

..!ً!اقوقع
نلةرملاهذههبحيفيلمأنأ..رضاحايبئاغايقدصتنلكنكل

..بيرقهعمٍدعومىلعانأف..بيخي
يتلاانأ..ةآرملايفيتروصلّمأتأل..يراظتناُتعطقرشعةعساتلاةرملل

َّبحنأكشال..ةيريتسهبمويلاكاذيرهظمينلغش..رهاظملااهينعتال
لكرسفيةأرملالامجف..ةليمجةأرملاتناكاذإقدصأودغيةأرملللجرلا

..اهبويعاهلرفغيو..اهروضح..اهحاجن..اهجاوز..انفرعيفءيش
املاطلف..»يلّمجت«هتلاسريفيلبتكذإرثكأهبحأُتأدبدقُتنك

ّدوننيحاننأنظأ..هتليمجنوكأنأُتينمتاملاطلو،يلامجبًامتهمناكام
مادام..هتفصرييغتلةبغرلادشأيفنوكن..هاندتعاٍصخشلانترظنرييغت
..هتقيدصالهتبيبحمويلانمحبصأدق.ً.اذإ..ةفلتخميتيؤرببغري
..يتآرملُتمّسبت

ءاج..ةلجعتمُتلوره..لزنمللةيفلخلاةقيدحلايفًةكرحُتعمسمث
ينلمحينأهنمبلطأس..ظفحتنودهلّبقأو،ددرتالبهنضحأس..امبر
بعلأس..هعمقهارأس..ديريثيحىلإهعمبرهأس..ءاوهلايفيبفليو
..هعمبحلاريرسفشتكأس..هعمصقرأس..هعم

..هتدرأامكٌضيبأٌقيشر..يراظتناب..ةليلقٍتاوطخدعبىلعناك
ىلإفيفخٍماجلبطوبرم..ىرسيلاهنيعىلعءادوسٍةخطلبو..ليذلاليوط
ُتيهتشايذلاملحلاناصح..يندعُستيعومدوهنمُتبرتقا..ةرجشقنع
يتحرفبقاريل..انهامناكميفأبتخاو..يلهارتشاهسراف..هكالتما

..هتأجافمب
ذنميلناكهنأك..ىلوألاةسمللانمينِفلأ..هسأرىلعيديُتعضو

..نيفلآتمنوكنلنوكلااذهيفانقلُخاننأك..روهد
ال«سمهو..ةطيرشبَّينيعبصع..يئارونمبرتقادق–وه–ناك

ئفادلاهنضحيف..يعمهاطتماو..ناصحلارهظىلإينلمحمث..»يفاخت
..يتقاط..يرعاشم..ميغلادالبيفيننأُترعش..نيتبلصلاهيعارذنيبو
.ً.امويهلثملفطخأملٍّولعىلع..يتحرف..يمالحأ

..ةمجأدعبأىلإانبيضما..ِتلبقولانأهلثمو..كلناصحلااذه«
.»..ِتئشامفيكانضيورتيفرتحاو



..!!ىفطصمسيلوه..!!هتوصُتعمسنيحعفترملاولعلانمُتقهش
،ةلهسًةسيرفُتعقويملحةديصميفو..يلمأتوصلانُيقيددب

..دامعهتوصنمهبسحأ،رخآٍلجرل
يطتمي..قشمديفانه..!!دامعًاقحناك..هارألةطيرشلاُتككف

اهعيمجيراكفأْتكحضيبلقىلعو..لزغلاةيجسىلعيعمناصحلا
حمسذإ..ةيحرسملاهذهيفًءابغرثكألاناكدق..هتجاذسنمًةرخاس
..لمألافيزبهعنقتوهبررغتنأءاقمحٍةفطاعل

..هنمتفخدق..كوجرأينلزنأ–
..!؟ملحلانمنيفاختأ..كملحوهاذهكًاناصحنإيلِتلق–
..هيلعداتعأنأَّيلعامبر–
..!؟تآجافملانيبحتالكنأكل–
..كوجرأينلزنأ..اهقيطأال–
يسفنُتسبحٍماّمحبرقأيفو..ةشهدلاوةبيخلالولفبلزنملاُتلخد

نزحلابًةرثأتمةعراستملايعومدرتسديرأَّينيعُتضمغأ..دامعينعبتياليك
..ديدشٍّيضمحٍنايثغبُتسسحأف..ةفارخلاكيحوريفمظاعتوَّثأيذلا

..رضخألااهناتسفويردصويقنعىلعلاسًانخاسًائيقُترردتساامناعرسو
لمجأُتنك..ففصملايرعشو..نولملايهجوىلع..هيلعٍءاثرةرظنُتقرتسا

َّيلعبجوام،دامعمامأينتافمنمفشكناتسفلااذهو..يغبنيامم
..لمألافيراختبًةحنرتم..لشفلابًةّوسكم..لجخلابًةمومحمُتنك..اهظفح
..هماهوأبًةقراغ

ةبتعىلعنوكينأُتفخ..هيلإجرخأملوتقولاضعبَّيلعىضم
يعومدو،يتاراصعبةخستم،نالذخلاضراوعبىألمانأو،ينرظتنيبابلا
نمُتجرخو،هيفُتنكيذلاماطحلانميننكمأامةململُتلواح..ضيفت
ىلإُتدعص..يراظتنابدحأال..نادجولاةروسكمسأرلاةضفاخيتمتع
يتراظنُتعضوو،ةطيرشبيرعشُتعمج..ةميدقلايّتلحُتيدترا..يتفرغ
هناكمرظتنيلازام..ةفرغلاكابشنمهتيأرف..نيتمروتملاَّينيعرتسألةيبطلا
ولامبر..ينعًاثحبةنيفلاوةنيفلانيبتفلتيوناصحلارهظىلعتبري

ءاجرلادقفامهنكل..راظتنانودُتيضمل،هعمثدحاميعمثدح
..يتدوعب

له..ةلاسرلابتاكو،دورولالسرمتنأله..!؟دامعايَكبءاجام«
.»..!؟قيقرلادعوملابحاصتنأ

..هفرصتيقرلًةاراجم،هيلإلوزنللًةرطضمُتنك



..مستباف..روتفبهيلعٌةلبقمانأوّيلإرظن
..كتيؤربٌديعسيننكل..يمودقبيدعستمل–
..ةوهقلاكلدعأللضفت..ينأجافكروضحنكل..اذكهسيل–
بيجهنأكل..ةموتخمًةلاسرجرخأمث..ةبلعونيتركذتهبيجنمجرخأ

..ديدجبجرخ..هيلإهديَّدماملك..بئاجعلا
..قشمدةعلقيف،ةليللاٍّيقيسومٍلفحيفنيتركذتُتزجحدق–

ءاضقبملحأتنك..كلتةيقيرغإلاكّتلطبكانهىلإكتفطخولُتددو
..يئاكذبامبرُتعدُخ..ينابحرلافزعبٌةمئاهتنأوكتبقارميفٍةيسمأ
..كتلوهسبينتششغو

..ةنعطيحوريفزرغ
..ةفاقثلاةمصاعتناك..ةيدبألااهتيوهْتدرتسا،ماعلاكاذُقشمد

دايزك–لبقنماولعفيملنيذلاىتح..اهيلإروضحلايفسفانتلكلاو
مهديزيلاهقلأنمٍسبقِْفطَخو،مهتقيرطىلعاهميركتاودارأ–ينابحرلا
.ً.ادرفت

يفانههنوكنمنُتفأامو..دايزلٍّيحٍلفحروضحلًامودُتقت
رخآ،يتليليفيكيرشو..!!انتابغرىلغأنوئفطيأطخلاءاكرشلانكل..!!قشمد
،فنعأٍلعفتادرنمفاخامبر..اهلكهتآجافمحضفهنإمث..!!بغرأنم
..هتماركيقابكردتساو

دعبةوهقلاَّدُعتنأاهبسأبالٌةركف..جازمللٌةوشننبلاةحئار
..ةيزخمٍةميزه

دقُتنك..خبطملاكابشىلإدنتسملاريغصلاتاتابنلاضوحىلعَّلفطت
يفيلزنميفامك..ةيمريملاويربلارتعزلاوعنعنلاوناحيرلاضعبهيفُتعرز
وأياشلاناجنفىلإاهتفاضإولزنملايفباشعألاحوفمواقأال..دنالفيلك
..تاشتيودنسلاوتاطلسلاعاونأىتشلوةجزاطلاةدانوميللا

..كتسملكل..ةرئازتنأوانهىتح–
..رثكأسيليدنعٌةداعيه–
..!؟حيحص..اناوسانهدحأالنأودبي..اهسحعمسأال..املأنيأ–
..ةقيقحلايف..معن–
..رخآًافيضنيرظتنتِتنك–
..انهيننوروزيفراعميلدعيمل.ً.ادبأال–
..انأهنظأال..مهدحألابقتسالِتزّهجتكنكل–
ال..ةنيزلاعضووباوثألاءادترابحأالينأرمألايفاملك–



ةوهقلالضفت..يتعيبطلُّدترأمث..قئاقدعضبنمرثكأيفلكتقيطأ
..ةزهاج

ينأرمألاةقيقح..كلةلاسرلاهذه..يلضفتِتنأو..ِكاديتملس–
بتك..يقيدصنمرثكأوه..نيملعت..ىفطصمالإيمودقبًادحأربخأمل
..ينعهربخيكدلاوّملكمث..اهايإكءاطعإينمبلطوهذهكل

شعني،يلوبذىلعرياطتيًىدنهبُترعشف..قلغملافرظلاينلوان
.ً.ائيشيلبتك،لقألاىلع..يهجوىلإنوللاديعيو،يلخادتيملاغسنلا

هبحبينحراصيءاجنأدامعبنذسيلامبر..هنمٌةأجافمةمث،لقألاىلع
..لمألاُتعّيضوُتدرشفينكبرأئيسٍتيقوت..تيقوتةلكشميه..انه

غبتلاجيزمةحئار..اهبٌةقلاعهتحئار..يهجونمةلاسرلاُتبّرق
..اهبتكنيحهعباصأفارطأنمرطعلاو

..هلُتلقمث..ةلاسرلافرطبًةنيعتسمدامعنعًةيفخُتمستبا
..؟؟يضمن–
..نيأىلإ–
..!؟رظتنملالفحلادعومانتّوفله–
..دعبسيل..ال–
..!ً!اذإ–
..اهيئرقتنل–
..ةلاسرلاىلإراشأ
..ةلاسركنعينلغشتنل..تنأيدلف..نآلاسيل–
هبيجنماهجرخأدقناك..ةريغصًةبلعُتسسحتف..هفكنمهتكسمأ

..ليلقلبق
..!؟ةبلعلايفام..!؟ينربختمل–
..كانهكربخأ..نيبهاذانمدام–
..انجرخو..ديدجنمهبيجيفاهّسد
لك..هروضحبٌلفتحملمتكملااهرمقىتح..هراظتنابتناكقشمدلك

..كاقيسومىلعنوربكياولازامواوربك..دايزايكنوبحينوّيقشمدلاءالؤه
ماشلالهألككانتغمد..كتاتونعقوىلعهتلدعوَّيقيسوملاانجازمَتريغ
الكهابشأريغبانرصىتحيعمسلايقرلافقستعفرو..ةفلتخمةفاقثب
..ميهن

سانلالويسف..!!نارخأتماننكل،لفحلادعوملبقانلصودقانك
هتروصو،ةببحملاةيبعشلاهدئاصقضعبنوددري..بناجلكنمتقدغ



..ةريغصٍمالعأىلعٌةعوفرموأمهناصمقىلعٌةقلعم
برقلاضعببرفظنل،نييفحصلالخدمنمللستلابقذاحتلاانعفنو

..حرسملانم
،ةنباحرلاليجنمٌلجر..هيلعسلجمهدحأ..دعقملمقرةقاطبلاىلع

سلجمهدحأنأبرذتعاويلماقفهتلأس..مهلضفأبهتركاذشعنيءاج
بوانتنمريضال..انعمىقبينأهتدرأًاقح..هباهذتضفرف،هناكم
،ٌدودو،ٌقينأ..قحتسيٌلجراذهف..رخآلايسركلاىلعدامععمسولجلا

نوفقثملاف..كتفاقثزربتلثدحتتنأكيلعسيل..معن..رهظملافقثم
..لوقتيمأتناكامك..مهتبثتٍتايكولسنوحضني

نوستحيونيمسايلانوسفنتيٌسانأ..ةرطفلابنوفقثمقشمدبئابر«
مهطلاخت..مهتراجتاونقتيلةماستبالاوثيدحلانفىلعنوجضنيوةوهقلا
يذلاكاذ..مهيفرحسلاجيزمومهعئابط،مهتفايض،مهتارابع،مهتنكلبحتف
.»..مهتانايدنمال،قشمدنمهوبستكا

سبنيداكيال..!!قشمدةعلقيفرجفتتًةروث..همامأونايبلاوناك
..قيفصتلاوفاتهلابروهمجلادقويىتحٍةرابعب

..ميخرلاهتوصبىّنغ
..ساقنتبامودعنتباميللا..ةبوبضميللايراصملالك«
.»..!!سانلابايجععجرتمزالو..ةبوحسمسانلابايجنمًالصأ
رمعلاقورعوً،ارثأتميبناجبيرغلالجرلااهسمه»..!!ّكمتملسي«

ريغلامنمةنفحءاقلًارمعَّدكهنأحيصتنيتنشخلاهيديىلعةزرابلا
..دايزرعشللعفنااذهلو..ٍفاك

امبانرثأت..انهنوريثكانريغو..دامع..انأ..فرتلاءانبأنحنىتح
جعزننداكلابنحنف..مهقارتحاوانرثأتنيبلصفًاعساوًاخرشنكل..ىّنُغي
..!!هدوقوف،مهاّمأ..قيرحلاناخدنم

سملو..هحرسمىلإدوعصلاُتددو..ءاسملاكاذهروضحيفّيلكباذ
مشأل..رثكأةبيرقُتنكولُتينمت..ةرصاعملاوةيكيسالكلاارتسكروألاتالآ
..!!بطعلاونايسنلاةعيرس،ةحئارريغنميتلاروصلاف..اهظفحأوهتحئار

:ةببحملاهتحببلاقمثةدحاوةرظنبانلمش
.»..يتايحبوتفشاممويلاوتفشيللاانأ..انوتبرطأمكبرطنانيج«
..!!ةيسمألاكلتروهمجهقحتسااماذه
ُتعمس..ريصقلارمحألااهناتسفبتمدقتفاهلأموأةباشهتقفربتناك

..ةلضفملايتينغأهفزعىلعتنغ..»قزراشر«اهيدانييئاروفصلا



.ً.ارثأتوًانينحُتيكبف..»ةديكأشموةديكأتامولعم«
نأفاخأ..مهولابًةسوبلمىفطصمبحيفُتلزاميننأفاخأ

ينلصوينأفاخأ..كلذكانسلنحنوريخباننأيعّدأةينغألاةأرماكنوكأ
يهتشأنأفاخأ..ريخألايراحتناهلجألرحتنأف..ةيواهلاريفشىلإهعم
..ءاقبللللذتأفليحرلا..وسقأالفةوسقلا..ىسنأالفنايسنلا

..دامعىلإُترظن
..!!هضفرنلانينامأنمرّكنتنف،ينامألاقيقحتبمهدحأيتأيفيكٌفيخم

هيلعناكأ..!؟ينبحيٍلجرنمٌةرسآٌتآجافم..!ً!اموديتينُمهذهتناكامأ
...!؟هرعاشمقِّدصألهبيجيفهرضحيوميظعلانيصلاروسيلعزتنينأ

..!؟هيبحتلكبحيالأهيلعناكأ..!؟ةلكشملاامف..ةداغايكبحي
ىقبينأروضحلاهاجر..ديرفٍقلأبانئاسمنم»ينابحرلا«بحسنا

ناردجفلخهؤاكرشوباغ..دّرفتلاودرمتلادّوعتهنكل..ديزملافزعيو
رظتنن،دامعوُتيقبف..اوؤاجثيحنمددبتلابعومجلاتأدبمث..ةعلقلا

..انلغرفيًاكلسم
لوطاذكهةديعسكيقبأينتيل..يتليليفاملمجأتنأ–

..رمعلا
..ةلممةمئادلاةداعسلا–
ةأبخملاةبلعلاينادهأو..هيلإينبرقويننضتحا،يفلخنمهعارذَّدم

..يللاق..ينعنمف،اهحتفتلواح..هبيجيف
..اهيلبقتنأمهملا..اهيحتفتنأمهملاسيل–

..ينمقيقرلاهددوتبحأ،يبيبحسيلوهوىتح
نكل..ةركفلايفنليتداعكُتدهجو..ةبلعلايفامتأرقتسادقُتنك

ال..جاوزمتاخوه..ةدوعلابردلاوطيتاعقوتىلعحليَّلظةبلعلالكش
هربخأامبر..!؟ةجوزتمينأملعيوهوفيك..!؟فيكنكلو..كشلللاجم
بلقنألهلثمٍباشراظتنابينأعقوتامبر..قروىلعانجاوزنأىفطصم
هلزغُتلبقوهلزنمُترزدقواهلعفيالملَّمث..يلكشلايجاوزروتفىلع
..!ً؟الجخالًاضفرهنميعرهّرسفينأهيلعمل..!؟هتآجافملُتخضرو

ىراكُسبحلايفانسلوأ..!؟همهوتفايطأركنتسأملف..ينبحأدق
..!!مهولابنوعرتُم

..ريخىلعنيحبصت.ً.ادغِكاقلأ–
..درابلايلزنمُتلخدف..ىضمو..ةقيدحلامامأينعّدو
رادقألاتناك..يناصحليهصويفواخمنمالإناكملاتمصيف



..بحأيذلالجرلاةبغرك..ةلاسرىلعًةبوتكمو،ةبلعيفًةسيبح..ينرظتنت
..!!مهتابغرلٌسكعنمطقفانأ..ينبحييذلالجرلاو

يتلاةبراوملاويرادتلالك..ةقيقحلاةيرعتلٌةليل..كلتيتليلتناك
..ءيشبةليللاكلتينتعفنام،نينسلاُهتفرتحا

..يسفننمُتبجعو..اهتءارقلبقاُهتممش..ىفطصمةلاسربُتكسمأ
نموهتبغرلهقشعنملَّوحتىتم..!؟اذكههبحبيبلقطرفأىتم..ىرت

..!؟اذكهاهتالفناحابتساويرعاشمتمصىلعبلقناىتم..!؟هتأرجلهئايح
يسأريفمحازتتيراكفأتانبو..ةلاسرلاقبعنمُتيمترا..يريرسىلع

..بعتملا
..ىفطصمايٍهآ
ةءالملاهذهلفيكو..!؟بئاغتنأوكيلإنوكسلانمىعدأٍءيشيأ

نأقاوشأللفيك..!؟كهجوبهبشتلاةداسولاهذهلو..كدسجريصتنأ
..!؟يهتنتالٍتاسملو..بعتتالًالبق،قانعلاةظحليفليحتست

..جرعأٌئكلتمٌطخو..طقفٍرطسأةثالث..قلقبةقرولاُتحتف
:يلبتك
..ةداغ«

..لصحامهمانجاوزيفًةرحيلظتنأٍماوعألبقكتدعو..توريبيف
ينيقدصف..انلاصفنارارقّيلعِتلّهسو،هنيبحتٍلجرىلعِترثعكنألكركشأ

ايريثكلاكتبلسدق..ةفطاعلاوريمضلاتاباذعنمعّجوتأِكارأنيحُترص
يربتخاو..ةداغايرمعلاةيقببيضماف..درتستًةعلستقولاسيلو،يتقيدص

.»..قحتسينمعمبحلا
ةمكحملانميمسرٍقالطراعشإ..ةيوطمىرخأٌةقروةلاسرلاعمناك

..ةيعرشلا
..بحلانعٍتارثرثوةريثكثيداحأيفاهتعمس.»فصوتالرعاشم«

ىلإيفصولاهروصقلّوحفيك..ةرملوأةلمجلاقلتخانمىلعُتكحضو
ُتبغف،»فصوتاليتلارعاشملا«ىّمح،ينتحفلاهنكل..ةلوادتمةلهسٍةرابع
..ةظقيتسمانأويعولانع

تفللةرسعتملاتالواحملانمٍماوعأةسمخ..ءاوهلاكهعمٍماوعأةسمخ
تاحيملتلاو،ةيظفللاتابعادملانمٍماوعأةسمخ..هتلوجرهيبنتوأهرظن
ريغٍةفرغيف،هلزنميفٍدرابٍريرسىلعاهيفُتمنٍماوعأةسمخ..ىشطعلا

ُتللظو..اهقارتخاًةليلُتعطتساام..تفاخاهؤوضوٌقلغماهباب،هتفرغ
يغصأاليك،ةلمملابتكلاتاحفصيفمونلادَّيصتأ،يتلزعيفًةئداههلثم



فلأبتناكانيتفرغنيبلصافلاقاورلايفٍةوطخلك..هيلإحزنأويدسجل
..لجخلاوددرتلانمٍليم

..!!لصحاماذهمث
..هبلبقألغواريهَّنظ.ِ.غصيمليبلقنكل..توريبيفيلاهلاق..معن

..يبحبطروتلامدعنمًارذحو..هبلطيفًاحضاوناكهنكل
..!!يراظتناْتقحتسامك..ةجهبملاةأجافملاهذهِلاي
.»..قشمديفيتأجافميرظتنا«
ىلعيتأفاكماهنأَتقّدصمأ..!!ىفطصمايينئجافتنأقحتسأاذكهأ

وهام..!!ةمدخلاةياهنلٍسخبضيوعتك،كعمةعئاضلاةسمخلاماوعألا
انأ..!؟اهتليلانأنكأملنإةساعتلاىنعمام..!؟اذهنكيملامنزحلا

..!!ءاقشنمضرألاىلعامُّلكانأ..ءابغلاةئيطخ..ةنايخلاسورع
امكُتنك،تماصلالزنملايفف..يسفندأو..اهتقويلحجارلانمناك

ةفقووأٍتخأةاساومالبًةديحو..بأةبطبطوأٍمأنضحالبةميتيلا
هلأسأفانهدامعلالو..هَّبسأللصتأفىفطصملٍفتاهمقركلمأال..خأ
..ةقيدصوأقيدصيأيلسيلو..مودقلا

كلت..دحاوٍةاجنطيخىوسيلام..!؟نمكراشأ..!؟نمثداحأ
..ًةرصتنمةكرعملانمُتجرخ..اهيفامبُتلبقنإ..ةقلغملاةيلمخملاةبلعلا

..تانعطلابَّضخم،ٍمادٍدسجبولو
..!!تاعقوتلاةبيخةليل..عقوتأملاماهلخاديفناك
..اهيلعبُتكٌةقروو..انفراعتمويدوقفملا..رخآلايزوريفلاطرقلاكاذ
ٍّيلحلةقاربةهجاونيلمأتتكترثع..اهمويقوسلايفكتحملنيح«

..ةقيقرِتنك..ةقينألاتارهوجملالكنمىلحأِتنك..ةميركراجحأبٍةعصرم
اهيلعانلتحاولامبر..يبلقلُتلق..نيريطتكنأكوضرألاىلعنيسودتداكلاب
ُتسمه..ةينلاكلتبُهتيرتشا..رمعلاةفدصانلعتفا،ليمجٍّيزوريفٍرجحب
ملينرذعا:يلِتلقوِتمستباف..يبيجيفرخآلاهفصنو..كنمعقو:كل
ايانضعبىلعانرثعلب..كيلعرثعأمليننأاهنيحُتفرع..هطوقسظحلأ

.»..ينيجوزت......ةداغ
******



..!!ةأرمابلقبنزحلاهلعفيامٌبيجع
تمصلاوتبكلاةأطوتحتهنمعدبيل..دوسأمحفىلإهقرحبذذلتي

ٍناكربفوجيفةريثكٌروهدهيلعْترمولامك..هارينمرحسيًايقنًاساملأ
ٍلباقريغوهف..ضبنيالهنألو..ةواسقدشأوةنتفرثكأاهبلقحبصي..لماخ
.ً.اددجمقانتخالل

ُتحملنيح،دامعلنوللاّيوامسًاحاشوكيحأيتفرشىلعُتنك
ٌدحاوٌعراش..يهاجتوطخيو،هرفسةبيقحعتني،هلزنمنمًاجراخىفطصم
هروزأالو..هتنباقاتشااملكينروزي..ضعبنعنيديدجلاانيتيبلصف
املأءاقبإبغرهنكل..ةريجلايذهترتخاامل،يلرايخلاناكولو..!!ةتبلا

مخزيفيتوصلناكمال..ةرملككو..اهدلاونمبرقلايهْتبغرو..يعم
..تابغرلا

ىلإةليلقلاتاجردلادعصو،ريغصلاملسلاعلطمىلإهتبيقحدنسأ
..يناجنفنمةرتافياشةفشرفشتراويبناجةحوجرألاىلعسلج..ةفرشلا

..ً؟اديدجًابوككلُّدعأ–
..اذهبسأبال..ال–
..؟؟ةرملاهذهنيأىلإ–
..يحلااذهجراخيرجيامبٍةمتهمريغِتلزام–
..لزنملااذهجراخيرجيامبةمتهمريغيلعللب–
..بضغبهحجرأتفقوأ
نييالمناضيفلارمغو..ْتمدهتناتسكابيفلزانملافالآتائم–

لافطألالتق..مهدرشومهليصاحمفرج..ةبوصخمهيضرأرثكأنمتانادفلا
لكيفحدصتةيعامجلاوةيدرفلاعربتلاتالمحو..لاجرلابطعو..ءاسنلاو
ةهفاتلافوصلاطويخنيلوحتكتسلجىلعِتلزامو..تاطحملاوفحصلا
..فطاعملاتارشعكلميٌلجرهجاتحيالٍءيدرٍحاشوىلإ

.»..!؟خارصلااذهلكمل«
الوكوشحولويلدورولاضعبلمحي،هلمعنمًارخأتمدامعلصو

:لوقيهرَهنو..ءاردزابىفطصمهقمرف..املأل
راهنيملاعلاوةيبغلاكتايسنموريفٌقلاع..اههبشتَّتبًاضيأتنأ–

..انسوؤرقوف
..!؟ةيبصعلاهذهلكلثدحام–



نمتومتسانلا..ناكملكيفو..مويلكثدحيثدحام–
..ناخذبتبحلاميعنيفامتنأو..بارخلاتحتنفدتو،شطعلاوعوجلا

..!!ناتسكابىلإٌبهاذ..هآ–
يفُتخرصوامهنيبُتفقو..ةدتحميتسلجنمُتضهنف..دامعهبواج

..ىفطصمهجو
..باجنبيفنيبوكنملليونسلاهبتارفصنبنيمويلبقعربتدق–

دقف،ينّركذ..انهاهتيسنيتلاكتنباوانأانيلعهفرصيلفصنلاكرتو
ةعطقىتحوأ،ةبعلوأً،اباتكاهيفاهتيدهةرمرخآُتيسن..!!تيسن

روضحلوأ،ةجاردلابوكرل،ءادغللاهعمتجرخةرمرخآتيسن..ىولح
،كنمرثكأكتنبابحي..بحلايفهخذبُّبستيذلالجرلااذه..!؟امنيسلا

ةعنطصملاةلبقلانودناتسكابىلإِضماف..كبحتامفاعضأيههبحتو
نأكايإو..كجاتحتالو..اهجاتحتاليه..اهنيبجىلعاهعبطيونتيتلا
يفٍةلفطىلعًايصونوكتنأحلصتالتنأ..يلزنميففطاعتلايعدت
..!!ِضما..انهنمِضما..!!ةيناسنإلاىلعًايصونوكتلةعباسلا

رشح..هتبيخلهتبيقحَّمض..راذتعاوأٍؤكلتالب..خارصالب..لادجالب
..ىضمو..ةريغصلاهترايسيفهسفن

دامعدوعتدق..ةعاسنمرثكألزنملاوبقيفاهسبحبيسفنُتبقاع
ٍميدقيسركىلعُتسلج..تاظحلاذكهيفًةديحويكرتويئاوزنامارتحا

،ّيلإذفانلادربلا..هبيمسجتففلو..ةيئاوهلاهتجاردءاطغتبحس..لئام
دعبلّوحتديعلااذهىتح..يداليمديعوهًادغ..يندّمج،ينمذفانلاو
..ةميلأىركذىلإةراستوم

يه..ةبضتقملاةلوفطلاةينامثدعبرركتملاردكلانمًاماعنورشع
يفصرفلافعضأزهتنينأو..يتايحلاوطٍلظكينقصالينأنزحلاةئيشم
..يلوحنممقافتلا

لكعمةديدجًةبذكقلتخنو..بذكنامقدصنو..بذكننحن
ملواهانبغرٍبيذاكأبطاحنىتح..اذكه..ىلوألاانتبذكيمحنلةهجاوم
..بذكلاةلصاومنمرسعأ..يقيقحوهامركذتحبصيل..اهبغرن

امبر..يتخأنمهجاوزبحرفلاتعّنصتنيح..ةبذكلوأهيلعُتبذك
ناكل..بحننمدُعبيفحرفالنأهتربخأول..اهنيحروعشلاهتقدصول
..ينقّدصفهيلعُتبذك..اهتومدعبيتفرعمنعفرصناو..يقدصمرتحا

..ملألااذهلكبًةللبميماهوأعقنتسميفُّتبىتحبذكلاُتفرتحاو
..ينماندوهحابصمًالماحٍءودهببابلادامعحتف



..كتولخكيلعُتعطقولرذتعأ–
..!؟رمألاام–
بهذأنأَّيلع..عيرسلاقيرطلاىلعٍثداحلضرعت..ىفطصم–

..ىلعألايفةديحواملأكرتديرأالو،نآلا
..!!تام–
ىفشتسمىلإهوفعسأمهنألصتملانمُتمهف..اذهيلوقتال–

كملكأس..ىلعألليدعصاويضهناكوجرأ..ليصافتلايفًاريثكضخأمل..ةبيرق
..انببسبانهنمًامومهمجرخدق..ريخبنوكينأوجرأ..هيلإلصأنيح

..يلاتلاحابصلليتلفطراوجُتمنو..لزنملاُتلخد
الوهبايغىلععزجيمليبلقنأبيرغلاو..لصتيملو..دامعدعيمل

ذإ..يظاقيتساكلذك.ً.اعيرسًالهسيمونناك..ىفطصمباصأامىلع
تددعأف..خبطملاىتحيفاتكأْتقلست..اهبيلحديرتًةعئاجاملأيقوفتزفق
ُتنكامنيبةللدمٍةطقلثمهبرشتيهواهتبقارو..ئفادلابيلحلااهل
..انمامحتساو..انروطفانيهنأ..ةدبزلابزبخلاضعبوةوهقلايسفنلرضحأ
اهتيمدلهتعدتبايذلافافزلالفحلمكتاهباعلأةفرغىلإيهْتلخد
ضعبَّرم..يتالتشويدورودقفتلةيجاجزلاةفرغلاىلإانأُتجرخو..ةلضفملا
املأيلإْتءاجىتح..ةياقسلاوميلقتلابةكمهنمانأوهبرعشأملتقولا

اهنمُترذتعا..ةلوغشمُّدجيهواهجعزأهنينرنأينتربخأ..يفتاهةلماح
..دامعبلاصتالاُتدواعمث..لخادللضكرتنألبقاهتلّبقو

..!؟ىفطصمبَّلحاميلأستليلصتتمل–
..يتاملاكمبرثكأككابرإأشأملف..لعفتملولصتتنأينتدعو–
..!؟ةمتهمِتسلًاقحأ–
..نآلاوهفيك..ينربخأ–
جاتحيس..ىرسيلاهمدقوهدييفٌرسكو..ةريثكٌضوضروٌحورج–

برقوكمامتها..انلزنمىلإهراضحإدوأاذل..ةلبقملاةرتفلايفةصاخةيانعل
..هيفاعتنمعّرسيس..هنماملأ

..!!ةضرممهعمرضحأ..هتفاضتساتررقدقتمدام..اهأ–
يفانفلتخادقل..!؟لافطألاكنيفرصتتمل..!؟يتبيبحِكبام..ةداغ–

عضبلهرسخننل..رمألاةياهنيفىفطصموه..كلذىضقناوهعمشاقنلا
دوعصنمنكمتينليلفسلاقباطلايفةفرغهليِّرضح..ةجذاسٍتاهرت
..ليلقدعبدوعنس..جردلا

..يضوحيفةضيرملاناحيرلاقاروأيفركفأ،ينذأىلعفتاهلاوُتنك



اهديداخأتكرت،اهيلعةشاتعملاةفافشلاتاقريلاكلتفً،اعيمجاهصقبجو
ينتدعودق..اهتفلتأواهتهوشف..ةليمجلاءارضخلاحطسألالكىلعةينبلا
نليننأ،تئافلاعيبرلاهذهناحيرلاروذبينتعابيتلاةيلاطيإلاةعرازملا
روذبلاىرتنأنزحملانم..ةنيدملامعاطمىقرأيفالوهلثمقوذتأ
حتفتتواهناقيسولعتواهروذجدتمتل..ةصاخلاكتبرتيفشتنتةقيقدلا
كتتبنىلعاهضيبكرتتفةهفاتةدوديتأتمث..اهقاروأليطتستواهمعارب
..اهداسفإةمهمةئشانلاتاقريلليضفتو..ةلضفملا

ذإىتح..بّقنملاقرولاصقبعرشأ..يتملاكمُتيهنأدقوُتنك
ًةضيرماهلثمانأ..!!اهتنيزنمتّرعتيتلاةضغلاةلتشلاىلعُتيكب،تغرف
ْتلفطت..يلخادٍديدجٍعرفتابنإُتلواحاملك..هئارعيفٌةفيعض..هبحب
..!!ةقفشالبهتمضقونزحلاتاقريهيلع

******
هتامدكالو،فزنتهحورجْتداعام..ءاجنيحهلاحنعًاريثكنّسحت

همدقيفرسكلانأانربخأهبيبطنكل.ً.اريثكفخاهقاقرزاىتح..عجوت
ةيبشخلايتيضرأىلعهزاّكعرقن..ىفشيلربصلانمديزملاجاتحيىرسيلا

..هتوقوهنزاوتةداعتساأدبدق..لبقيذنمفعضأراص
ىلإدوعيًادغف..ةلضفملايتياوهتراص..ءاشعلادعأانأوهتبقارم

هتقحالمبيتارظنليلدتنمسأبالنكلو..ةميدقلايتاياوهىلإدوعأو،هلزنم
ةنيفلانيبتاصنإلاو،تنرتنإلاتاحفصىلعرابخألاةعلاطمبٌلوغشموهو
.»ةيبرعلا«ىلعٍلجاعٍربخلةنيفلاو

ٍنزحبّيلإرظن..مالآلاوحورجلابٌعرتموهوهراذتعالوبقَّيلعناك
لعفيسِكباضغإنأتملعول«..:يللاقو..انلزنمىلإدامعهبداعموي

.»..ةداغايينيحماس..تيضموٍةماستبابكتعدول..اذهيب
نألب..بسحوانئاطخأنعرذتعننأينعتالراذتعالاةفاقث..لجأ

..اوأطخأاذإنيرخآلاراذتعالبقن
يفيدامتلاينتبّنجةريخألاهتواسقنكل..هلرفغدقيبلقناك

..ةدرابٍةماستباعّنصتويسأرزهبُتيفتكاف..لوبقلا
باشعألابنوملسلاحئارشانلِتددعأكنظأ..ةيهشءاشعلاةحئار–

..ةرذلاءاسحو
..لزنملايفسولجلادئاوفنمةديدجٌةدئاف..حئاورلابًاريبخَترص–
نمةريخألاةعطقلابيكرتلبقسمأةليلمنأمل..ةبسانملاب–

..ةحوللاهذهمضيٍريبكٍزاوربلٍةجاحباننظأ..يلهتيرتشايذلا»لزبلا«



سأرىلعةقلاعلا»حونةنيفس«..رايتخالابٌةعرابتنأًاقح..اهلامجينرهبأ
نأنكميام..اهئامسقوفةمئاحلاواهيلإةقلستملاتاناويحلاتارشعولبج
..ةعطقةعطقهعيمجتةبوعصلمحتلاذهكٍدهشمنمًةعوردشأنوكي

ًازاوربراتخنو..»تغرات«ىلإبهذنيحابصلانيرمتلادعبًادغ–
..اهبقيليًايكيسالك

يننظأ..ينيرذعانكلو..اهلامكإدعبِكلنوكتنأكتدعودق–
..!!اهتببحأ..هذهبظفتحأس

..سولجلاةفرغيفاهعضأل..يلةيناثلابكرتسًاذإ..اهأ–
..!؟اهعوضومامو–
..لوبنطسايف»ايفوصةيآ«–
:يللاقمث..ةدئاملابيترتبٌةكمهنمانأوّيلإرظن
–امبريننأعم..ةدملاهذهلاوطيتيلستويلّمحتىلعكركشأ–

..قحتسأال–كرظنيف
..بجاوىلعركشالنأيسأرُتززهو..ةدرابلاةماستبالاتاذُتيدترا
يدرولاتانبلالزغنمٌةموكهيدياتلكيفودامعداع..تاظحلدعب

ُتفطخ..ةعبارلايفٍةلفطكهيلإُتضكر..ريغصيبشخدوعلوحفتلملا
اهتفرغكابشنمهتأردقاملأتناك..ءاشعلالبقهماهتلاُتأدبويدوع
نماهتصحذخأتوهنضحيفاهسفنيمرتليولعلارودلانمجاردألاتلزنف
..صاخلايركسلالالدلا

..!!لجرايامهدسفتس–
..ىفطصمايناتلضفملاياتلفطامه–
..ركسلاتاتفبةمعانلاهنقذانألمف..املأْتلعفو..ددرتنودهتّلبق
لبقامةياكحاهلأرقيلدامعىلعيتلفطْتلاتحا..ءاشعلادعب

هقيدصعمبياكسلاىلعلَّوطملاهثيدحأدبدقىفطصمناك..مونلا
..اهتّوفيتلاةلمحلالاوحأملعتسيلناتسكابيفنيماجنب

..ىهتناهبرقيفرخآٌموي
..يتفرغىلإهبُتدعصةنخاسلاالوكوشلانمًابوكيسفنلُتددعأ

..اهيلعَّطخ..ءارفصٌةقرويلكرت،يبتكراوجدضنلاىلع
عمامكتيؤرلظتس..ينمرثكأّهبحتاملأف..ةداغايةقحمِتنك«

.»..هلمحتبعصلانمًاملؤمًاباقع..دامع
هتنباُتقرسو..يبلقويتخأقرس..!!نالداعتماننأاهتظحلُتكردأ

..هتّوبأو



امعمجو،ةيناثلاةحوللابيكرتىهنأدقناك..يلاتلاحابصلايف
..ةرثعبملاةريثكلاهضارغأنمعاطتسا

..!!ىضمو
******



.»!!degage«»لحرا«..
قيدانصلاهترداصمْتلمكأمث..ألملامامأهتعفصوةحاقوباهتلاق

..ةطيسبلاهتبرعنمةهكافلا
..»طيسبناسنإانأ..اذهنيلعفتمل«اهبخرصوًالجخههجورمحا

اهيكشينأقوسلايفهؤالمزهيمسيامك»ةسوبسب«لواحف..متهتملاهنكل
هسفنللبنأثدحف.ً.اضوفرمناكهبلطنكل،ةيدلبلايفنيلوؤسملادحأل
.»ديزوبيديس«ةيالورقممامأهدسجبرانلامرضأو»رنت«ةبلعب

اهدامخإضعبلالواحيتلاويسنوتلاعراشلايفةبهتلملارانلاةرك
اوقاضنيذلانييسنوتلاسوفنيفّةيمحلاْترّجف..ةغرافلاقيرحلاتايافطب
نيز«ىلعمهتروثاوقلطأف..ءوسلايفةيدامتملامهفورظلمحتبًاعرذ
..ةرئاجلاةيطرشلاةملكبمهرجانحنيقلطمومهمالعأىلعنيعفار»نيدباعلا
.»لحرا«

..!ً!اعقوتمنكيملامك..نيدباعلانيز»لحر«و
نعضورعملاريرقتلابنيرثأتم..ةمدصبزافلتلادهاشنلداعوُتنك

يفنيرهاظتملافصقشيجلاضفردعب،ءارمحةدروًايدنجيدهتٍةلفط
عفرتاهمجحرغصويدرولااهفطعمبتناك..سنوتبرغ»نيرصقلا«ةنيدم
ٌدوجومهنأْترعشاهنأكو،هنمفختمل..ةيقدنببحلستملايدنجللاهدي
..اهتيامحل

..!!لجرهللاو–
..؟دصقتنم–
..يسنوتلاربلاشيجدئاق..رامعديشر–
..!؟نيرهاظتملاىلعرانلاقالطإضفرهنأل–
..هسيئررمأضراعينألهسلارارقلابسيلوه.ً.اعبط–
مأبعشلاعمشيجلافقيس..انهلثاممرمأثدحولنظتأ–

..!؟هدئاقلعاصني
ماظنلاىلعبعشلاروثينأنكميال..يتنباايهللاردقال–

..ةنمآاندالب..انه
..!!سنوتيفثدحامبعراشلايفسانلاةحرفىرتالأ..لداع–
ريراقتلانيعمستالأ..ةريغلاعفادبسيلف،نييسنوتللحرفننأ–

..مهسيئرزجعو..مهماظنداسفنعةحضافلا



–...
..اكريمأيفاهتيضقيتلاةريخألاتاونسلاتناكامبر..يتبيبحةداغ–

ةايحلانكل..كرظنيفلبقتسملاتالامتحاتعّسووكراكفأىلعترثأدق
انلبقتسمنأ..نوملعينييروسلالكوتنأوانأو.ً.اضيأراكفألاو..ةفلتخمانه
.»!!دبألل«..دسألاعم

..لجأ..ملعن–
:يللاقمث..بضغلاضعببدهنت
امىلعتسيلهتحص..هيلإيبهذا..سمأءاسمداهجكنعلأس–

..ماري
.ً.انسح–
..؟نيعمستأ..طقفلزنملل..لزنمللةسايسلاثيداحأ..ةداغ–
..كسفنْدهجتال..رضاح–

..ةراجيسلعشأو..نانئمطاريغبهسأرَّزه
ملهنأْتكتشا..ةجيدخةلاخلانمٍبلطبهترايزلُتمدقدقُتنك

هيلعٌةفئاخاهنأو..ماظتنابةيودألالوانتيالو،هئابطأحئاصنليغصيدعي
ةقيقحلايفيننأل..هرّيغألال،هارأيكُتيتأف..حضاوعجارتيفهتحصف

َّمكةرمرخآهينيعيفُتيأرذم،ينأتلاوينمتلاِتالوجلكهعمُترسخ
..ةايحلاهيفستوعقدملاسأيلا

******
..ْتطقسدقةعنقألاضعبنأكو..ةفلتخمسانلاهوجو..قوسلايف

..طوقسلانّيحتتةيقبلاو
امو..لقألاىلعجرفتتوأيرتشتلمهتالحمىلإكنوّرجيةعابلاداعام

ومنيناكٌبيرغٌءيش..راعسألاىلعةلصافملاوةلداجملابنيمتهمنئابزلاداع
..نيفئاخ..نيرئاح..نيهئاتىلإعيمجلالّوحي..قوسلاايافخيف

معلاىتح..يلوخدبلامعلانمٌدحأرعشيملف،ميدقلاانلحمُتلخد
،رهظلاَّينحم،هيسركىلعناك..بذعلاهلابقتساىلعيندّوعيذلا..داهج
ُّزهيو،زافلتلاةشاشيفقّدحي،ههجوفصنىطغكيمسٍحاشوبًاحفلتم
..اهلقفارملاتوصلاوةروصللهسأر

.»..انمره..انمره«
وهناك..عيمجلااهظفحيتلاةريهشلاهترابعب»يوانفحلادمحأ«

..موجولااذهءاروببسلا
..ريخلاحابص–



..ةدشبيننضح..هيسركنعةبوعصبماقف..هنمُتبرتقاو..نزحباهتلق
ال،داهجمعلاكنعلأسيملاذإاذكه..يتنباايرونلاحابص–

..!؟هترايزلنيتأت
انلوصومويْتضرماملأنكل..اهلعفأاليننأملعت..ينملظتال–

..معاييحورنمةعطقتنأ..ةدملاهذهلكاهتمزالف،فاكنلاب
..يلضفت..يلضفت..كلذكِتنأوهللاو–
..ةداعلاريغىلعانئاقلىلعتمصلابلغ
ربكألاهنباةافوربخهلصوذمهبلقتام..نزحلابّوسكملالجرلااذه

مايأ،نيبرقملاهئاقدصأضعبعمقارعلايفداهجللجرخيذلا»نيمأ«
..رضتحتًامأوبحتنيًابأهفلخكرتف..ةريخألابرحلا

..!؟نيمأمأةلاخلايهفيك–
التانبلا..!!نيمأداهشتسادعباهلاحنوكيفيكو..ةنيكسم–

نمْتبعتاهنكل..ءاسمحابصاهتياعرىلعنبوانتيو،ةظحلاهنقرافي
انهمانأ،يتنباايهللاو..لبقيذكبيجتستداعاموةريثكلاتاجالعلا

ُّنئتنيح..ليللالاوطاهنينأعمسأاليك،لزنملاىلإدوعأالو،مايألامظعم
..مهقوفًامهينديزي،يحوريفتحنياهتوصنأرعشأ

..اهافشوهللااهافاع–
..يترخآواهترخآنسحيو..اهبفطلتينأيعدا–
..يمعايليوطٍرمعدعب–
رمعلانمانينجام..يتنباايلاطنإرمعلاعفنام..!؟ملو–

..!؟يتآلارمعلابلمأتنلتافيذلا
ملبيذاكأادغ..هنعففخينأنكمملانمناكيذلامالكلالك

.!؟ةبراوملاملف..ةقيقحلاوههلاقام..لجأ..اهبهردغأشأ
اهليكحتل..انهىلإيعماهرضحأس..املأنسحتتنيح..!؟ملعتأ–

غارفنميناعتةلفطلاهذهنأنظأ..يدجويبأنعويمأنعوينع
..اهئلميفكنمعربأالو..ةركاذلا

هنأوأ..ركذتيداعاموءيشلكيسندقهنأكو..ادب..ىسأبمَّسبت
نزحملانم..ةلفطلاهُّصقيٍةياكحبىتحولو،هيضامىلإةدوعلابٍبغارريغ
ريغمهدحأبناجىلإكدوجونوكيف..ةدئافلاميدعكنأبرعشتنأًاقح
..رثؤم

..يلجألًادوروةيديمحلاضرأشرفينأٍدادعتساىلعناكيذلاداهج
هعمُتيضمأ..هلاعشإىلعٌةرداقٍةركفيأْتداعامو..هتجهبوهتيويحدقف



هيلإُتبهذ..ردكلاومهلابًةنوحشملزنملاىلإُتدعو،راهنلامظعم
..!!هنازحأةقفربُتدعف..هدعسأل

******
..!!ةداغمادم..!!ةداغمادم–
..ةسامحبيتوفغنملوتبينتظقيأ
..!؟ريخباباب..!؟ريخباملأ..!؟رياصوش–
..ريخبعيمجلا..يفاختال–
..!ً؟اذإيننيظقوتمل–
..اهيتوفتال..مويلارابخأ–
..!؟ديدجلاامو–
نييالملا..كرابمينسحنوديرياوداعامًاضيأنويرصملا..نويرصملا–

..مويلاهدضاورهاظت
ًاعفترمزافلتلاتوصناك..دمحأمعلاويبأُتدجو..سولجلاةفرغيف

..ريرحتلاناديميفةرئاثلاعومجلاطسوناسلاجامهنأكو
..ةنعارفلادافحأاهلعف–
دقف..اهبعشورصمقاشعنموه..رصتنمٍرئاثكدمحأمعلاَّيلإرظن

..ةرهاقلايفةليوطًانينسىضمأو»سمشنيع«ةعماجيفبطلاسرد
كلذل..داسفوٍثولتنماهيفامدقتناو،اهليصافتبحأ،اهلهأعمشياعت
ىلعو،هيتبكرىلإهيقفرمبدنتسايذلالداعسكعىلع..مهعمًافطاعتمادب

..رمذتملاةدقعهنيبج
..لداعمّهجتىلإًةريشميتمعجوزُتزمغ
..ربخلامهدعُسيملسانلاضعبنأودبي–
برعلانحنانعربأامو..لجاعٍربخدرجمسيلو..ةفصاعهذه–

..!!حيرلافاطتخايف
بارتقابرعشي..فئاخفصن،بضاغفصنناك..ردكبيبأينباجأ

..هانباملكلرمدملالازلزلانوكيدق،فيخمٍثدح
نأبجيناك..!!ءابولااذهرِّهطتحيرلاعد..!؟بضاغتنأملو–

سيئرىلعربصينأٍبعشعسوبفيكمهفأال..دمأذنماذهلصحي
اهثروأنم..يللق..!؟ةيكلممأةيروهمجيهأ..ماوعألاهذهلكٍدحاو
..مهفوخومهتمصب..اولعفنيذلامه..انأكبيجأس..؟مهل

..كفاتكضرعينيجرواي..سانلالتميكحااي..كيلعهللاب–
لفقوهبتكمىلإلخدمث..زافلتلاأفطأ..هيسركنملداعضفتنا



..بابلاهسفنىلع
نأهتداعنمسيل..ءيشلاضعبًابيرغدمحأمعلالعفدرناك

..امهنيبنسلاقرافلًارظن،هلًانباهربتعااملاطلف..يبألواطتىلعتمصي
..هينيعيفعملتاهتحمل..ةتامشلاضعببٍةنطبمةماستبابىفتكاهنكل

..رداغينألبقيللاق
نأو..جراخلايفهتدصرأىلإةيقابلاهلاومألّوحينألضفألانم–

دلبلانأودبي..انهنمبرهيوةيرثألاهتاكيتنأوةردانلاهتاساملأعمجي
..يتحيصنهيّغلب..!!هتيساسحريثيدقٍعيبرىلعٌةلبقم

******



..ةيروثلالايخلامحالموةملاحلاتاياورلايفثدحيامكو
ًامويرشعةينامثتمادةلطاممدعبنييرصملامكحنعكرابمىحنت

يذلاينميلاعراشلاىلإةرارشلاتلقتنامويلاتاذيفو..مهتروثعالدنانم
..رييغتلابريكفتلانعةليوطًاماوعأ»تاقلاكلع«ـبلغشنا

يفةميقمُتنك..اهيفمونلابعصي..ةظقيمايأتناكاهنأةقيقحلاو
ةيريتسهبتاطحملانيبّبلقأ..ةرشعوحصأوةعاسمانأ..سولجلاةفرغ
ُتللظ..كوبسيفلاىلعدامعواسيمعماهكراشأو..ةلجاعلارابخأللةقحالم
ةيبيلندمعبسرجفيذلا»بضغلاموي«ءاجىتح..مايأكلتيتلاحىلع
ددعلادعاصتدحاومويلالخو..رضخألاهباتكو»يفاذقلارمعم«هجويف
..ةنيدمةرشعتسىلإ

عمسأداكأيننأ،نميلاوايبيلورصمنيبلقنتيرابخألاطيرشوُترعش
..رثكأفرثكأبرتقيفراجلاليسلاريده

..يجراخلاملاعلاىلإيفاكتعانمجورخلاهيفُتررق..ةعمجمويناك
ينمْتبلط..اهيدخنعخافتنالاضراوعتلازو،ْتنسحتدقاملأيتبيبحف
اهنكل..زخاودربلانأولو..ًاليلقبعلتلةرواجملاةقيدحلاىلإاهباحطصا

..دشأٍدربىلعٌةداتعم
ُتلمأتمث..ةريغصلاباعلألانيبٍةشارفكحرمتيهودورشباهتبقار

رونلاةدمعأوراجشألا،ةفصرألاوعراوشلا،يلوحنمتويبلا،ةعساولاءامسلا
اهيفيذلانيمسايلالكنأمأ..ريخبقشمدْتناكنإُتلءاست..يحلايف
ىلإبلقنادقوناكملاُتّليختمث..!؟ديدجٍعيبرنعنييقشمدلاينغينل

تظتكادقوعراوشلاىلإو..فاتهلااهولعيوسانلااهألميرهاظتةحاس
قروىلإو..عومدللليسملازاغلااهثولدقوءامسلاىلإو..ةطرشلالاجرب
ْتقرتخادقوتويبلاىلإو..راذنإلاتارافصتوصنمشعترملارجشلا

ةديعبلايتنبالثدحينأنكميامُتليختو..ةشئاطلاتاصاصرلااهناردج
اهتنضح..ةروعذماهيلإُتضكرف..ىضوفلاكلتيفينمتهاتولتاوطخ
يديبناكولوأ،يتلفطكقشمدنضحيعسوبناكولُتينمتو..تيكبو
..ةمداقلاةثراكلااهبنجت،ةيرحساصع

ىلإرفسيتركذتهدييف..انراظتنابلداعناك..لزنمللُتدعنيح
يفَّقديذلارطخلاسوقاننأكو..ضفرهنكل..ىقبننأهتلّسوت..دنالفيلك
..قشمدنعًاديعبانئاصقإىلإهعفدوً،اضيأهمهاد،يلقع



..هلُتلق
..انعملاعت..!؟يبأتنأو–
..انهيناكمف..ليحتسم–
..!؟لحرأنأًاذإينمبلطتفيك–
الوَّيلعيفاختال..ريخبلظتسو..ريخبقشمد..يتنباايسأبال–

..اهيلع
ُترعشاملاطلف..هرابتخاًامويُتعقوتامرخآوه..قشمدىلعفوخلا

وه،ءارعىلإلوحتتاهلُّيختناك..ايندلافواخمينعأرديًائفادًانضحاهب
..!!ةمايقللٍريبعتغلبأ

******



ةّعالواي..نازحألاوحارفألاةروثاي..يلجرايبلقلاكيفُّجضيو
..لمألا

..هنمكجرخأل،يسأرُّزهأ
ةبونيفدامعوكتنباناقحالتيانيعو،قابطألالسغبناتلوغشميادي

..ضيبألاجلثلاىلعامهحرم
نيفكبامهبجحأوّينيعضمغأف..ةشهةينوباصًةوغرضوحلائلتمي

ًاضومغاهتدزيتلاكلت..ىفطصمايكزيلاهديفعيضأ..نيتّرمحمنيتفجار
كيلإٌجايتحاوهأ..يدسجيفيتلاةشعرلارمأامبجعأو..كبايغبًةمتعو
لكيّرعتوةركاذلاشبنتٍةدحاوٍةبغرلنافلتخمناظفلامهمأ..قايتشامأ

..ءيش
نع..كمادقأراثآنعُتشتف..ةديحوكلزنمىلإُتللستسمألاب

ىلعرثعأملف..لخادملابرقوأةيفلخلاةقيدحلايفكرورمنع..كتحئار
..!؟تنأاذامل..ِّجفلاكبايغبينتلمهأذإُترّيحتو..هيلإكعوجرلٍةلدأ

..اهسافنأةسباح..اهقيرًةعلابكمامأةايحلافقتنمتنأاذامل
..!؟ةفصاعلاعالدنالًةزهاج

..!؟كفاشتكاوأكربسيفءاجرالٌليحتسمءدبلاذنمتنأو..اذامل
..!؟هقاقحإنمَّرفمالٍردقك،يتريحوَّيلعَترمآتاذاملو
ةلصاومو..ةمراعلااهتوغربةخستملايقابطألدوعأو..قوشلكككيكبأ

حمالممسراأدبو،ٍمخضٍجلثلجرعنصنمايهتنادقاناك..امهيلإرظنلا
..لباوتلابوبحوٍةلباذٍةرزجبههجو

..تمستباو..دامعُتلمأت
تاحاسماهبلاجوهفتكىلعكتنبالمحدقوهينيعةءاربيف

..يبنتملارعشُتركذتوُتهت..انلزنملوحةدتمملاضايبلا
ُمكريغُترتخااميعميبلقناكول
الدبىوهلايفمكاوسُتيضرالو
هبذعينَميفٌبغارهنكل
الذعالوًامولاللبقيسيلو

******



..حابصلااذهانأٌةنيزح
.ً.انينسهبويعْترتسيتلاعقرلاِّلكبو..أرتهادقريبكلابحلابرعشأ

..ةثاثروًاسؤبمويلاهديزت
ةمثسيلو..اهبابضينامعأفيسأرىلعتطبهةنكادةميغَّنأكورعشأ

..ىمعلاكٌدقف
..!!لامشهتلصوبلداعامو..هقيفرعاضأ..هليبسعاضأنمكانأ

لكبيمامأريستةايحلاُتكرتوَكراظتناميحجيفيسفنُتطّنح
اهءافصنيرخآللسكعت،ةرولبتمًةركيتمصيفُتللظ..اهفرتواهعتم
..حرفلاقيرطاهلخاديفسبحتو

نمرثكأيندارأ..ةدحودعبُهترثعيذلاديحولاقيدصلا..دامعىتح
ةجحبةرملوأهضرعنمتصَّلمتف..لماكلابحلاَّيلعضرع..ةقيدص

..ةزهاجريغيننأ
امإيه..بحللٍةزهاجريغٌةأرماكلانهسيلف..بذكأيتداعكُتنك

ُتفذق..اذهمغرو..ةريخألااهتبيخبًةفزانوأ..لوألااهبحبًةقلاعْتلازام
هفوجيفىسنألينعلتبيفًالوغنوكينأُتينمت..هتجوزتو..دامعيفيسفن

..ةريحوًابعتهبرقيفيندازف..ةفاطلرثكأناكهنكل..كيلإينينح
اميردأالهيفُتلزامو..ىفطصمايينرّيحيبحلااذهلازامو

ذنمهبُتطرفأٍءايربكزخومأ..كدودصمأ..يسأيمدعوهأ..رثكأينملآ
..انيقتلا

ُتكردأٍةرمفلأمكف..!!دنعلابًةراّمآبحلايفسفنلاودغتمكل
ِتمدامقرفال«نأٍكاردإلكعميسفنينتعدخمكو..ينبحتالكنأ
.»!!هنيبحت

حابصىلعُتوحصو،ليدبلالجرلانضحيفُتمن،ةليللاكلت
ماوعأ..يهالوتلكأانأال..اسيملويلًاعيرسًاروطفُترضح..كراظتنا

ُرثكأ..ديدجٍلجرىلعْترثع..ةبيجنلاكتبلاطف..ىفطصمايانترّيغكبايغ
ايكعماهمايأْتيسناهنإلوقلاعيطتستو..ةيبذاجدشأو،كنمًءارث
..اهتيسن،اهلثمكنظأو..ىفطصم

ىوسكعميتاسأملدجأالو..امكلثم.ً.اضيأكلذبحجنأملَمليردأال
..دحاوٍريسفت

..!!تافاسملا



ؤرجأالٍتافاسم..تافاسمةلكشملظتس،كبحيفيتلكشمنأودبي
،ةميخمأةفرغ،عراشمأيح،ةنيدممأةراقتناكأءاوس..اهيطختىلع
..لضفملايقرغسرامأ،كنعيثحبةعبوزيفلظأسو..ةرظنمأةوطخ
املك..ينينعتالوينينعت..يلَتسلويلكنأكو..»ةدجنلا«ةخرصضفرأو
..تافاسمكنعكشلاينفذقيكنمبرتقأ

..كتنباةيبرتل..درولاةعارزل..ىفطصمايماعطلليتيهشينتدقفأ
يفتختاليتلاليصافتلاكلتلكيفًةقلاع،كيلإًةعئاجينتكرت..ةباتكللو
..كئافتخاب

:يبتخرصو،نيتبقاثنينيعب،يدورشَّيلعاسيمْتعطق،حابصلاكاذ
امف..هيحراصو..هيلإِتنأيبهذا..!!يتأينل..ةداغايهيرظتنتال«

النحن..!؟رركتملايمويلايسانتلالاعتفاو..!؟ةفطاعلادلجنمِتينج
يبهذا.ً.ادبأفقوتلايفحجننالدقو،بحننمبُحنعًةأجففقوتن
.»..هيلإِتنأيبهذا..كرظتنينكيملولىتح..هيلإ

ُتزجح..!!كاوهيفيربصماوعأدعبهتلعفاماذهنأقِّدصتأ
..كيلإُتيتأو..ٍةلحرلوأيفيسفنل

..ليحرلاةعاسكنأل..شطعوٍّبحنميتبعجيفاملكبكتيتأ
..ةرورضدشأكنعثحبلاَتلعجو..تيضموكفطعمبيجيفرطملاَتقرس

ءيشيألعفلحمجت..دحاوٍموييفاهءاتشواهلجررسختيتلاةأرملاف
..هلجألرهزتنأقوتتتناكنملقألاىلعوأراهزإلاةبوصخاهلديعي

******
عم..ةديدجلاتايادبلاةبهرينتباتنا..ماعلبقلوبنطساُتلصونيح

اهتاذءاطخألاراركتىشخأيننكل..تايادبلاىشخأالةقيقحلايفيننأ
،اهمانتغاّيلعةيبهذةصرفك،ةيادبلكعميتأتًامئادَتنك..صرفلاردهو
هذهُتدعو،ةريخألايتَّرميفيننكل..يراظتناليلويتمصراصحبكعّيضأف
..كبحلميظعلايحتفاهيفّدلخأنأ..ةليمجلاةنيدملا

اذهيفاننأُتيسن..تالؤافتلاةرثكُم،لمألابًةمئاهُتلصونيحُتنك
ًةلسلساهضعبفلخاهفصرنوتاعقوتلانمرثكنالأجاتحن،درمتملاملاعلا

..!!ماتلاطوقسللانبيضفت،ةشهتناكامهمةبيخلوأف،ىلثُم
ُتينمت..دمعنعكرابخأعبتتأُتدعامكتدقفذميننأةقيقحلاو

كينيعيفيتركاذنايسنُتينمت..يتايحيفكدوجومدعةركفعمملقأتلا
..كنعسانلامامأ»ركبملارمياهزلا«عانطصاو..نيتنكادلا

..!!يردق..يلجرايكنكل



َتدقفذمكنإلاق..رباعٍثيدحيفدامعكبىشونأثدحف
ملوةيروسلادودحلاىلع)ةيحالصإلا(ميخميفءاقبلاَتمزتلا،ىرسيلاقاسلا
..رثرثيَّلظو.ً.اددجمنطولاىلإاهقرتخت

ىلعبذكأس..»..!ً!اذإةرملاهذههرثعأس«–رثرثيوهو–يسفنلُتلق
ًالزنمىرتشايذلا،لداعةرايزللوبنطساىلإٌةبهاذيننأهربخأفدامع
اميننأةجحبهتديفحداعتساو،ةجيدخةلاخلاعمهيلإلقتناً،اديدج
دق..ةفلتخمًةأرماينمتلعجيلجرايَكبايغمايأف..ةمتهماهبُتدع
..كيلعاهنامدإةيحضيه..اهفرعتالفاهارت

..اذكه»..!!ةلاحمالكرثعأس«و..حيرصٌناونعيدلف..كيلإةيتآُتنك
..هلُتلق..يبلقُتدعو

حوبأسمث..هّلبقأ..هنضحأس..هنمبرتقأو،هلمستبأس،هيلإبهذأس«
.»..تمتكهبحيفاملكب

..كرثعأنألبقينرثعيذلا..سراقلانزحلااذهكءيشَكيناسنأامو
–نوتليه«يفرخافٍحانجيفاهتليلْتمانوايكرتتئطويتلاةحئاسلاف
ٍطاسبىلعمانتو..دارفأةينامثعمًةميخكراشتتاهسفنْتدجو،»لوبنطسا

..ةرّجحتمٍةدخموٍنشخ
ىلإاهتعطقيتلاتارتموليكلانأكو..اهلجرايكبملحتْتداعام

..كنادقفىلإلب..كيلعروثعلاىلإالاهقيرطتناك..»باتنعيزاغ«
******

يتاءارقمغرف..!!دهشملابًةعوجفمُتفقو..لخادملادحأنمٍةبرقمىلع
اذكهنعةينويزفلتلاريراقتلليتعباتمو،بورحلايسآمنعةريثكلا

..ةفلتخمةقيقحناك..راهنلاكاذهترصبأام..تاميخم
ُتئجيننأُتيسن..يبءاجامينلأس..نييروسلالاجرلادحأينفقوأ

ضعبوةيلوألاتافاعسإلاديجأ..ةئدتبمٌةضرممانأ«:هلُتلقف..كنعثحبأ
اوتبثتنيحالإلوخدلابيلاوحمسيملف..»ةدعاسملاديرأو،ةيبطلاتاسرامملا

اممهنأقدصتأ..ةحضاولاةيروسلايتجهلمغر،يكيرمألايرفسزاوجنم
..!!مهسفنأنييروسلانمنوفاخيامك،دحأنمنوفاخياوداع

يلوحنمفتلاىتح،لخادلاىلإٍتاوطخعضبُتوطخنإامو
ينولأسوةخستملاةبحاشلامهفوفكبيبايثاوكسم..راغصلادالوألانمٌعمج
،ةميدقالوكوشةعطقىلعُترثع..يديةبيقحيفُتثحب..مهلُتبلجام
هفلخنوقابلاضكرف..مهدحألاهتيطعأ..راطملانماهتيرتشادقُتنك
..ةمينغلاماستقانوديري



..!!ناكملكيفسؤبلاناك
خرصت..ةجيتننودبطرلابطحلاضعبلاعشإلواحتٌمأينيميىلع

رطمتنألبقةميخلارهظىلعليسغلاقيلعتيفلّجعتلةيبصلااهتنباب
نخديةريغصٍةرخصىلعسلجيٌنسمٌلجريراسيىلعو..ديدجنم
ةرايسراظتنابناكهنأٍذئدعبُتمهفً،اغرافًاسيكلمحيوهتراجيس
ىرتال..سؤبلابٌةوشحم..ةريثكٌمايخيفلخويمامأو..ةيئاذغلاتادعاسملا

..تاهوأتوٌءاكبالإاهثيدحنمكلاطيالوةسئايًاهوجوالإاهنم
نمحشترييمدنأُترعش..ريغصلايسأرىلعاطلست..راودوٌعادص

ةأرملاكلتالول..ةوطخبنايتإلانعًةزجاعُتفقو..ءاوهلايفرخبتيويدلج
..ينتلأسو،ينمتبرتقايتلازوجعلا

..!؟فوطخمكنولشيل..يتنبايريخ–
..ةليصأٍةرجشروذجاهنأولامكةزرابلااهقورع..اهفكبُتكسمأ

ينتدجو،يئامغإنمُتظقيتسانيحو..تعقوف..اهيلعدانتسالاديرأُتيمترا
..ءايقإلابُترعش..ةهيركهتحئارٌءاطغينوسكي،بطرٍريصحىلعًةددمم
..ةميخلاطسويتراصعُتعجرتساو

..اهليدنمفرطبيهجوْتحسم..ةأرملاتاذينمْتبرتقا
..يتنباايِكبام..ةيضرألافظنتلميرميتأتس..ِكيلعسأبال–

..!؟ةضيرمتنأأ
..ةلاخايكنمرذتعأ..ةفسآانأ–
..درابناكملاف..نخاسلاحمقلاَءاسحكلّرضحأس..ِكيلعسأبال–

..ءاقشلااذهىلعٍةداتعمريغ،ةمعنةنباكنأودبيو
ٌءاسحهيف،فاوحلائدصًايندعمًانحصلمحتْتداعمث..ًاليلقْتباغ

،ةرطقرخآىتحهتبرش.ً.ايهشناكف،رثكأاهجرحأاليكهتقوذت..بيرغهنول
..نسحتلاضعببينرعشأًاقحو

..مالظلالولحعمةميخلاْتمحدزا
ةمداخكاهلمعنمْتداعيتلاةشئاعاهتخأو..ةعبرألااهلافطأوميرم

..انهةعئاجلااهتلئاعلءاشعلاماعطاياقبْتبلجو،بيرقٍّيكرتٍلزنميف
لتحأُتنكيننأودبي..يبرقْتسلج..ملاسمأةلاخلاتانبرغصأةمسابو
تفشكف،مونلاديرتاهسأرءاطغْتعزن.ً.ايوسهكراشتننأدبالواهشارف
ىلإتدتماو،ىرسيلااهنذأ،اههجوفصنْتمهتلاةعيرمٍقورحراثآنع
..اهيفتكنمءازجأواهقنع

:يلْتلاقف..اهرظنمعورنميلجوْتظحال..ٍةنطفب



..رشبلالكآالانأ..يفاختال–
..!؟اذهلصحفيكنكلو..ةفئاخُتسل–
ةريزجلالسارمىلعاهتصصق..ةياورلاكلتنمُتللمهللاو–

..ميخملانمنيمجرتمعمبناجأنييفحصويسيبيبوةيبرعلاةلسارمو
..ةفسآانأ–
نافطقت،ناتسبلايفةشئاعويمأتناك..ِكليكحأس..يمتهتال–

مل..اهعيبيوقوسلاىلإهراضخبلزنييك–هللاهمحر–يبألاسوكلارامث
:يللاق..يبًالئافتمملاسيخأناكو..»ايرولاكب«ةبلاطُتنك..امهعمبهذأ
لبقهدنعُتلمعيذلالجرلاةنبا،ةداغلثمةبيبطنيحبصتسامبر«
هتقرحأ..انلزنمىلعةلبنقلاتطقس..ثدحاميرظنانكلو..»تاونس
ىلإُتلوحتف..ةبوجعأبماكرلاتحتنميجارخإناريجلاعاطتساو..لماكلاب
..نآلااهيلعانأيتلا»ةلوغلا«

..!؟هللااطعملاس..ملاستخأِتنأ–
..!؟يخأنيفرعتأ..لجأ–
..!؟نآلاوهنيأ–
.ً.ائيشهريصمنعفرعنالانلزاموماعنمرثكألبقهاندقف–

يفالإطقسأمل..نيئجاللامايخلكنيبنم..!!ةعقوقلاايندلاهذه
..!!ملاسةميخ

اهلوحْتعمجدقتناك..ةمسابتوصينظقيأو..عومدلابىقرغُتمن
ناسغةياورنمًاروطس،ةحيرجلااهتربنبَّنهلأرقت،ةوسنوٍتانبعضب
.»افيحىلإدئاع«ينافنك

..!!هلكاذهثدحيالأوهنطولا..؟ةيفصاينطولاوهامنيفرعتأ«
:ءيشلاضعبًةرتوتمهتجوزهتلأسو

..!؟ديعسايكلثدحاذام–
نيطسلفنعشتفأ..طقفلءاستأتنك.ً.ادبأءيشال..ءيشال–

رثكأ،سوواطةشيرنمرثكأ،ةركاذنمرثكأيهيتلانيطسلف..ةيقيقحلا
لوقأُتنكو..مَّلسلارادجىلعٍصاصرملقشيبارخنمرثكأ،دلونم
،ةروصلاالو،ةيرهزملافرعيالهنإ..؟دلاخلةبسنلابنيطسلفيهام:يسفنل
ًةريدجهلةبسنلابيهفكلذعمو..نوزلحلاالو،ةصيلحلاالو،ملسلاالو
درجم–انأوتنأ–انلةبسنلابو..اهليبسيفتوميوحالسلاءرملالمحينأل
.»..ةركاذلارابغتحتٍءيشنعٍشيتفت

درجمْتداعامف..اهلىلوألايتءارقنمةوسقدشأْتدبةياورلالمُج



تاميخمونطولايفنييروسلاتاياكحهبشتْتراص..ةرثؤمةينيطسلفةياكح
..ءوجللا

ةسائرلارييغتو..انتاقامحقحتستالقشمدف..قحىلعيبأناكامبر
ىلعدتريلب.ً.ادبأفدهلابيصيالاهصاصرنأل..ةيقدنبلابنوكيال
ةيضقْتداعامو..ثدحدقثدحامنكل..رامدلاوتوملابلجيو..اهلماح
.»..!؟ّةيقدنبوأٍسيئر«

..ايندلاءاجرأو..رصمو..نانبلو..ندرألايف..مهريغو..اياحضلاءالؤهلك
..!!ةيضقلامه

..!؟ىفطصمايملعتأ
برحلاتاميخمنيبًانينسموحتنأىنعم،ُتيتأنيحُتكردأ

ُترعشو..!!ةميخِتابتعىلعرغاصتتاهيفاملكبةايحلاف..ثراوكلاو
ةدعاسمليرمعلاويلاملاهديصرردهيًاقمحأكتننظنيح،كنملجخلاب
..ءاطعلانعَّفكتنأٍةرمفلأكتلأسنيحو..مهفرعيالنيدرشم

هبُترعشامف..ةليوطًةدمكانهءاقشلاُتعطتسااميننأفرتعأو
ايةمومألايه..ةرباعٍةكعودرجمناكام..ةيسفنوٍةيدسجٍتابلقتنم
..!!دامعنمًالفطينقزرتلأّيهتت..ىفطصم

******
ةقينألاةلواطلالوحو..روفسوبلاقيضمىلعِّلطملاديدجلاانلزنميف

..ءاشعلاكراشتنانسلج..ةينامثعٍشوقنبةفرخزملا
ىملس..ةليمجلاُكتنباولداع..ريخبعيمجلا..ىفطصمايانهعيمجلا

..رظتنملادولوملاأبنهغلبنيحةلاجعىلعرضحيذلادامع..دمحأمعلاو
..انأو..ةدوقفملااهتايحةداعتساليضرعتلبقويعمتداعدقوملاسةلئاع
..!!ةنيزحلاكّتيسنم

..!؟لمجألايادمايٍهآ
ىلعُبلقنأ،يلمأنمُتغرفاملك..ةيلمرًةعاسكراظتنابُتنكاملاطل

ُكتئجنيحو..ينقرحأكليحرَّنكل..ديدجٍراظتناتقواهحنمأليسفن
..!!ِتأتملو..باذعلاعاقصأينرثعبتكبايغيفَتللظ..يدامرب

َتمهادف..دربلاضعبنعثحبأةفرشلاىلإُتجرخ..ءاشعلادعب
ضرألخادامٍناكميفٍةدحاومدقىلعُجرعتَكتيأر..مالظلايفيلايخ
كصيمقتحتكدسجلءاضتو..كرعشثعشوكتيحلتلاطدقو..نطولا
كينيعُتحملو..اهيفامبةايحلادهزٍكسانكٍلابٍلاورسىلعلودسملا
..هناوألبقمرهٍخيشكاهلوحديعاجتلاتفثاكتدقونيتبعتلا



يننكل..كيلإينلمحتةريخأةقرافميهتشأمكىفطصمايملعتول
ًةهئات،قيلحتلانعةزجاعًةفيعضًةشارف،كاوهيفتقولااذهلكُتنك
اهتافف..رونلابًةروحسمكعوطسفلخْتفحزواهتقنرشْتقّزم..ةحنجأالب
..!!ىمعلابُباُصي،قرتحيملامسونافلاشارفنأ

دقو»ةمساب«ةماستباُتحملف..بطرلاجاجزلافلخنممهيلإُترظن
فلكتامهماههجوةجلاعمرارقبًاذإاهغلبأدق..هعارذتحتيبأاهفنتكا

ُتدوعتدقُتنك..ّميخملاةركاذُتدعتساو..يمهُترفز..لاموٍتقونم
ىلعحابصلكنوحصينيذلالافطألاكئلوأةيؤرالإاهليصافتمظعمىلع
غبتلالمعمىلإنوضميو..ةليلقلامهءايشأنوبّضوي..يئاسملاةدعملاغارف
»فسينويلا«بئاقحبلافطألاكئلوأ..»مهتسردم«مويلاىمُسملا،لكآتملا
،ةللبملاةقيضلامهفطاعمو،ةخستملاةريبكلامهتيذحأو،ةدحوملاءاقرزلا

..نطولاةراسخبًانيقيينوألمنيذلامه.ً.ايزخوًادربةرمحملامهدودخو
ايالخيفهقئارحبهُلي..بحلابارخهبشي..يلجرايبرحلابارخف

ٍدلبىلإهكلسنبرحلايف..لوهجملاىلإٍقيضٍروبعقفنحتفيوةركاذلا
..انتراسخضوعنبيرغلابّانأقّدصنو..بيرغٍدسجىلإبحلايفو..بيرغ
اينطولاةراسخف..نعرألاانءايربكاهبنوصنةصيخرٌةبذكدرجماهنكل
..!!ضيوعتللٍةلباقريغ..بحلاةراسخك..يلجر

ىهتنا


