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 ملسم
 

 

 مهمخه في الخُاة جذٌي الخسوز

 وهي دل٠ذ لخبىحها

 بٔس الل٠اء

ؽ حماًتها  ؤٟامذ ؤمامه ظسضاجها ومخاَض

 ل٥ً هسٛه ٤ان ..

 الٜىظ بأدط ػباٞ له

 ٛٞى موماض ٟلبها

 وؤن ٥ًىن وحسه مً ٌٔبر دٍ الجهاًت

........ 
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 اإلا٠سمت
 

 

با في شل٧ الىٟذ، هسوء ٌ٘لٝ ألاضظاء بلمذ   ٟاجل، ل٥ً هى ال  دال الـاْض مً اإلااضة ج٠ٍط

ت ٟاٛع حىاظعها  ؟تى ٌـ٘له الؼ٥ىن ؤو ج٠ل٠ه الىحسةٌـ٘له شخيء، مىص م هى ٓاؿ١ الؼٓط

اهُت اإلاسللت ٓبر الـىاْض اإلاِلمت  الٔخُس، هٍ٘ زواػت الىٟىز لخٌحر به ػُاضجه الٍط

ت  ت، ال كىث حىله ػىي ؤهٜاػه وبوٕ ٌٟطاث مً مٌط زآبذ ظظاظها ألامامي بٟط الٜاٗض

اٚ ٔا ماسخاث العظاط وهى ًىِط بلحها بدؼلُت الجعا٨ جحاو٨ بهٛإبٔسها بٔىٝ مؼخذسم  

 .ضئٍخه

ا ما بحن حاظبُه او٦ٔاغ لوىء ػإً ؤٗصخى ُٓيُه للخِت في مطآجه ألامامُت ٛو٠ُهما ظاوٍ  

في ٗوب، كاحب الوىء ألاحم١ ٌٟٕ لخِاث مخٔخه اإلاؼخترة والتي ًٜخ٠سها زوما في ؤًامه 

١الٔازًت بُٔسا ًٓ اإلاوماض، ؤبٔس    .ُٓيُه وهى ٌ٘حر م٦اهه ٓلى الٌٍط

خه ٟهط  ل٠س اٟترب مً مجزله و   ٌ٘صخي بلطه ا، ٓاز الوىء ٌؼٌٕ بـسةػُوٌط إلبٌاء ػٓط

ٕ زاهُت، آلان جإجج ٗوبه ؤ٣ثر ٔت في مطآة الؼُاضة الجاهبُت ؤدلذ بتر٣حزه لشىان ٛض ، هِطة ػَط

ُ   ابٔسه ١ ٓطه ا ا ؤمامه، ب٦ل ٟىجه ودبراجه جح٥م في ػُاضجه ٤ابح  ُٓىاه لُجسها ج٠ٌٕ الٌٍط

 
 

ىهتها، ظماحها محاوال ُ  اػخجابذ له بخٜاهم مسهف بُجهما لخ الؼٌُطة ٓلى ٓض ا خىٟٝ ٓطه

١ ؤمامههي ألادطي ٟبل ؤن جمؽ ا  .لطسمت اإلاخىٟٜت حؼس الٌٍط

دلٜه الؼُاضة كاحبت الوىء الؼإً وهبٍ مجها  ذب٘وب ٛخح الباب وجطظل مجها، جىٟٜ

  ىان ومشلهما مً ألادطي، هخٝ ٛحهماز
 
 :احاه٠

 "اللي ٓملخىه زه؟"بهخىا محن؟ وبًه 
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 لم ًلله ضز، ٠ٍٛ ظازوا في اٟترابهم لُى٠وىا ٓلُه زٛٔت واحسة، ٟاجل ب٦ل ٟىجه، ل

 
م هصا، ٥

  ٓ ا، ؤجخه الٌٔىت ال٘ازضة في ا ًب٠ى وحُس  ض٤ل شا٢، في الجهاًت هم ٣ثر، وهى وبن ٤ان شجا

 مىخلٝ ُهطه بالوبٍ لخ٠ٜسه بحؼاػه بإًطاٛه، ػ٠ٍ ؤضه  
 
مً ا في زماء حؼُل ا ٗاٟض

ىٝ، وضٓـت جلِب ظؼسه ت ٓو  .٠ٛس هطبىا ..!ال ًم٥ىه الؼٌُطة ٓلحها، ؤما هم ظطحه بؼٓط
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(1) 

 بساًت ػِئت

 

 "ٌ٘ازض موماض ألاوجى٣طوغ بال ضظٔتالؼهم ألاػىز "

اهُت  ٔخا ٓلى شل٧ الٔىىان اإلاؼخٜع الصي جلسض الجطاثس الٍط اؿخٔلذ ُٓىاه ٗوبا ٓىسما ٟو

ىز في  ح الٜطاؾ، بسادله ٛاثط لسضظت ال٘لُان، ٍو بٔس مطوض ؤػبىٓحن ٓلى حاززخه، آلان هى ًٍط

 .ًلّٜ هصا ألاحسهم ؤهٜاػه ألادحرةهصه اللخِت لى ٠ًبى ٓلى ٓى١ ؤحسهم وال ًتر٣ها حتى 

سة ل٥ُىضها بحن ٟبودُه بٔىٝلم ًجس ػى   وهى ًطمي بها ؤضه   ي الجٍط
 
 :ا في سسٍا هاجٜ

 "ٓاوظ ظطاًس، محن ظاب لي زي هىا؟ؤها ٟلذ مف "

خه، ؿٔطث بالسىٚ مً وظهه اإلاحمط  اضجب٥ذ اإلامطهت التي ٤اهذ جباؿط مخابٔخه وتهخم بإزٍو

ُ ً واللخحن ٤اهخآو ان يُه العضٟاٍو مٕ ٣طجحن مً العظاط الال  بـسة لدـبها في هصه اللخِت جبٟر

 :بحن ظٜىُه، ؤظابذ بذٜىث موٌطب

 ""حوطج٧ اللي ًلبتهم ًا ؤػخاش ...

ٔ   كطخ في وظهها  : ام٠اً

ُٜخ٧ بًههذ ؤ"و  ت بنُو ؟ ًٜل ؟ بظاي ججُبحهمحاظت ظي ٣سه هخوا٠ًجي وجإزط ٓلي   ؟ مف ٓاٛض

 "ؤها بخادسًجي ٓلى ٟس ٠ٓلي؟

؟ هى ا بصا٢ ال٥ما لهصه السضظت وؿطػ  اضجبا٣ها وهي جدؼاء٨ بسادلها ٣ُٝ ًبسو وػُم   اظزاز

ٜا٨ خلٚط آلان ٤اأًل ت بالٜٔل ًٜل ٍو ، ٛخحذ ٛمها لترز ل٥ً ٟأًها كىث باب ال٘ٛط

ا ل  للىث الطظىلي الٔم١ُ :ملاحب 

١ لؼمُت لُه ْ اللبح ؟ دحر ًا"  "ؤحمس بتٓز
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، ظم ؿٜخُه ب٘وب، زم ٤ازث جذلٕ ٓى٠ه هحى شل٧ الطظل ألاؿِب مهُب الٌلٔت خهالخٜاج

ت كاحبتها ؤلاظابت الؼادٌتججهُس  :ة حاٟض

 "لي ظطاًس ؤؿىٚ ٛحها ؤدباض ملِبتيآلاوؼت ظاًبت "

ذ ؤؿاض الطظل للممطهت بالسطوط وهى ًخىظه هحىه، ظلؽ ٓلى م٠ٔس مجاوض للٜطاؾ زم ضب

 :عمٓلى ٣ٜه بحىان ؤبىي ٟاثال بح

 "الن لُه ب٠ى؟ وبٔسًً ملِبت بًه ًا بٌل؟ ٤ل حاظت ولها حل؟ ٓظهذ ًلبذ مجها مف ٣سهؤ"

  ٔ خه ال٥بحرة، زم اضججاٛت ٥ٛه الخ٠ٌتها ُٓىا الطظل، ؤزاض "ؤحمس" وظهه مخٌل ا داضط هاٛصة ٗٛط

ً، م٦لىم :  ؤحى الجىاب الخاثط، حٍع

؟ ؤها حتى مف ٟازض الؼباٟاث جاويٟسض ؤضظٕ ؟ حل مىحن وؤها دالق مف هاىض ٓليحل ًا ز٣خ"

 "ظلي  ٣ىَؽ، الظم ؤٓخمس ٓلى حاظتؤٟٝ ٓلى ض 

 :ا بحىىٓاز الطظل ًطبذ ٓلى ٣ٜه م٘م٘م  

ذ ما ٣ملخه هترظٕ جمام هذ ٓاٚض بهه مىهْى ماٟذ، ؤها ٓملذ ل٧ بطهامجؤ"  "مخ٦امل ٟو

 اػخساض بلُه ب
 

 : بلهٜتىِطة جمخلئ باألمل مدؼاثال

 ""هاضظٕ الترا٢ جاوي؟

جطزز "ٓلي" للخِت ادخٜذ ٛحها إلأت ألامل مً ُٓجي "ؤحمس" وتهسلذ ؤ٣خاٛه في حعن، ٓاظله 

 :ا بحعمالطظل مجُب  

س٢ به٧ جطظٕ " مً ظسًس، وجسدل ػباٟاث  Black Arrowؿىٚ ًا ؤحمس، ؤها مف هاٟسض ؤٓو

هه وحٔالى، .. بضازة ضبىا ػبحاآلادط ضاظٕ لخاظخحن مف بةًسي ؤهاوحؼاٛط وجٜىظ، زه في ألاو٨ وفي 

هذ ٣مان به٧ حٔاٛط وحٔمل ٤ل اللي ج٠سض ٓلُه ٓـان جطظٕ البٌل ؤحمس الـاشلي، ؤوبضازج٧ 

س٢ بُه بجس بوي ٓاٚض به٧ هخىكل، وهترظٕ جمصخي وحؼٞى ٓطب ِخ٧ ٓازي ل٥ً اللي ؤٟسض ؤٓو

 "ظي ٤ل الىاغ وؤحؼً ٣مان

 :، ٛاػخٌطز الطظلجٌلٕ بلُه باه٥ؼاض
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ت ما٣ىدف هخ٠سض جمصخي دالم، بحمس ضبىا٤اهذ ًمح ، ؿىٚ الوطبت زي لى ز١ٟ مٔاًا"  ن ؿٍى

به٧ ْ ألاٟل ٟازض ج٠ٝ ٓلى ضظل٧ُ وجخحط٢، وفي دال٨ ٛترة هى٥شٝ ٛحها الٔالط الٌبُعي 

 "٣ىضػاج٧ هخب٠ى ظي الٜل بةشن هللاوجذلم 

ٕ حاظبُه ػادطا، وكىجه حاه١ بىبرة دالٌها الخعن :  ٛض

 ""ظي الٜل؟ وماله

 
 
 :ا زم ضزؤما٨ "ٓلي" ضؤػه ًمُى

! وإلاا بخحٍ حاظت في زما٧ٗ بخىكل لها صر حتى ي الٜل، ؤها ٓاٚض بهذ ٟىي ٟس بًهؤًىة ظ "

 "ٔبذ، ٛما بال٧ بإ٣تر حاظت بخحبها؟لى كبرث وح

اث حلمه الصي ٟطخى ؤ٣ثر مً ٓـط ػىىاث ًبيُه جتهاوي ؤومإ "ؤحمس" بطؤػه مؼدؼلم   ا، وش٣ٍط

الجه، ظىالجه، حتى م٘امطاجه اليؼاثُت، ٤لها ظسضاهه ؤمام ُٓيُه في ٤ل لخِت، بٌىالجه، كى 

 .بب ًٔىت حاٟسة، ال ٌٔلم مً دلٜهاتهاوث وػ٥ىذ ؤػٜل الخوُى، والؼ

ًىمها حاو٨ ال٠خا٨، هجر في بؿباْ بٔوهم بل٥مت ؤو ض٤لت، ل٥ً ال٘سض زوما ًٜىظ في الجهاًت، 

ـت، اهخٜاهت، زم ػ٥ىن، ؤٛاٞ بٔسه ٛٞى الٜطاؾ ألابُى، ٛاٟس  تزماء، ٓض  ال٠سضة ٓلى حٍط

  .الخط٣ت، ؤو حتى الخط٣ت الٌبُُٔت

اضاث، ؤكسٟائهؤًام جىا ٠ه،  ، ظمالءلذ ٛحها الٍع آدط هعواجه، والتي دطظذ با٣ُت مً ٓىسه ٍٛط

ب   ب باالبخٔاز ًٓ آلادط ا، ًىز الاهعواء بُٔس  بٔسما ًطزها ج٠ٍط ؤوال ٟبل ؤن ًبازضوا هم  ًٍا، ًٗط

ٛخوُٕ ٟسضجه ٓلى الخحمل ًٓ آدطها، ؤو ضبما ًىز ٟخل ؤحسهم، سخيء الخّ مً ػدىاله 

  ُ تها ػ  .هه، اه٥ؼاضه، ؤإلاه، دىٛه في وظههذطط مذعون ٗوبه، حع ٟبوخاه ألهه ٟو

، ألوي بالِبٍ ٟسامي ؿهط هىبخسي مً ؤو٨ ألا " هاُٗب  جالث ؤػابُٕوموٌط ؤػاٛط  ػبْى

 "، هُخابٕ مٔا٢ حس ٣ىَؽبؽ ماج٠ل٠ف ،مٓى٧ ٛحه

ٕ ُٓيُه  ؤٛاٞ مً ؿطوزه وضحلت اإلااضخي التي ٗاق ٛحها للخِاث ٓلى جهاًت ٤لماث ًبِبه، ٛٛط

 :ا، حؼاء٨ في ٟل١بلُه مؼخ٘طب  
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 "ؼِبجي إلاحن؟ دحر ًا ز٣خىض ٓلي؟؟ هدؿهطبٔس ٌٔجي بًه هدؼاٛط "

 
 
 :ا زم ؤظابه بهسوءابدؼم له الطظل مٌمئى

ت " ًا ػُسي ما جذاٛف، ؤها هابخسي مٔا٢ البرهامج وؤو٨ ؿهط ؿ٘ل م٥شٝ هخخٔب ُٛه ؿٍى

ال٦ام بؽ هدُجخه ٣ىَؼت بةشن هللا، بٔسًً هاؿىٚ حس مً جالمصحي ًخابٕ مٔا٢ البرهامج 

 ، مؼاٛط ألمحرة، مامتها هخخججن وحـىٛها دلىكا بجها هخىلس ٣مان ؿهط ماللي هاُٗبه ؤػبْى

 "ا ج٠ل٠ف، ؤها ٓاٚض ؤها بآمل بًه٣سه هىا٢ وؤضظٕ ل٧ م ، وؤحوط ٣م ماجمط وهم

١ المٕ مط بؼ يذ وظهه وبٍط  :اماء ُٓيُه وهى ٌٔىز لـطوزه هامؼ  ابدؼامت داٛخت ٍظ

  "؟.."ؤمحرة

 ا :ضخ٧ "ٓلي" مجُب  

 "ذ، هخب٠ى ؤم ؤهي، وبهذ ظي ما بهذؤًىة ًا ػُسي ؤمحرة، ؿٜ"

 
 
م٘مهِط بلُه محخِٜ  :ا بابدؼامخه ٗو

با اللي مطبحها٣برث واججىظث وهخب٠ٛجإة "  "ى ؤم، زه ؤها ج٠ٍط

 بازله الطظل ابدؼا
 

 : بحىحنمخه ٟاثال

ب  " خلُٜىن ا، ٛا٣ط إلاا ٣ىذ بخادسها مٔا٢ في الٔطبُت ومامتها جٜول جلطخ لي في الؤًىة ج٠ٍط

 "لخس ما ؤ٤لم٧ ٓـان جطوحها؟

 :وهى ًطز بطخ٥ت ٟلحرة ؿطز مطة ؤدطي 

 "حتى بىٜؼه ىظتها لىاحس مف بِؼٞى ٓطبِخه٤اهذ بخ٠ل١ مجي، زي ظؤًىة، ًىٍ ػمط زاًما "

 :ا وهى ٠ًى٨ ضبذ "ٓلي" ٓلى ٣ٜه مجسز  

ت به٧ بدؼٞى بجىىن، وبٔسها زدلذ ٓالم الؼباٟاث " وؤمحرة هٜؼها ب٠ذ ًبُعي ما هي ٓاٛض

 "جذاٚ جط٣ب مٔا٢
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ل٥جها ٣مذسض ، ٠ٓله داهه ٣ٔازجه مادطا، ٌُ٘ب ًٓ الىاٟٕ لسٟاث١، ٟلحرة هي ججهس بٔم١

ح ٟل٠ه، ًجبر اه٥ؼاضه الصي ٌ٘ىق ُٛه حس ال٘ٞط في ٤ل لخِت،  ٌؼ٥ً ؤإلاه ودىٛه ًٍع

"ؤمحرة" الل٘حرة، ؤدخه مً الطهاْ، والـٔلت اإلالتهبت التي زوما ٤اهذ جحٞط ؿ٠ُ٠ه ألاك٘ط زم 

 سلل، وهى ال ا، ل٥جها زوما جخجب٦ي ٛٞى كسضه لُإدص لها ح٠ها مىه، مٕ ؤهه لم ًٜٔل لها ؿِئ  

 .اًماوٕ مً زاللها ؤبس  

ا، ال ٦ًاز ًخذُل ألامط، هي لم جخجاوظ الشاهُت والٔـطون بٔس،، ٌٔلم آلان ؿٔلخه ػخلبح ؤم  

ا مىص ٓامحن ٓىسما ضمذ هٜؼها بحن شضآُه با٣ُت لتهخٝ بحب ؤجها جعوظذ ك٘حرة، ًخص٣ط ًىم  

اٚ ؤػٌىضي يخهي ألامط بحٜل ٛظ بسث ُٛه ٣مل٥ت مً  ظوظها ومماؤت والسها، زم ًخسدل هى ٍو

٥ُت مٕ ظوظها الٌبِب الـاب، وها هى  ٓالم  مسخىض، ٗازضث بٔسه بلى الىالًاث اإلاخحسة ألامٍط

 
 

 . لٌٜل ظمُل مشل والسجهآلان ٓلى وؿ٧ ؤن ًلبح داال

 ٗازض ٓالم ؿطوزه لُٔىز ل
 

 :لس١ً الٔاثلت ووالس ؤدخه مدؼاثال

ت جُجي ؤظاظة ؟ وحـخجي  ""هي مف هاٍو

 :ابدؼامت حىحنؤظابه الطظل ب

 "هخُجي بؽ ٓلى حؼب ُطوٚ ظىظها ب٠ىؤ٣ُس "

 
 
إً حٔل٠ُ ت ا كادب  ا ٤از ًذطط مً بحن ؿٜخُه بٓلاض  ابدؼم هى آلادط ٟو ا اهسٕٛ زادل ال٘ٛط

 
 

 : بمط مهلال

بىا في ػحرحي ٓـان ٣سه بهذ ؤ٣ُس ٣ىخىا بخجُ ..!ًىة ٣سه اللىضز كاحي وبُطخ٧ ٣مانؤ"

 "مبؼىي

٠ه  ٕ ضؤػه هحى ال٠ازم، واحؼٔذ ابدؼامخه، ضاٟبه ٠ًترب مىه ودلٜه كس٠ًه وظمُل ٍٛط ٛض

 :وهى ٌـاٗبه"حؼً"، ضز ببٍء 

  "ا  ًا ٓلُم، دحر ْ اللبح ًا ٓمطو؟ًا ٛخ"

 :كلخه الطخ٥ت اإلاطحت ٟبل ؤن ًجُبهو 
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 "و  الـ٘ل بال إلاا ؤٓسي ؤًمً ٓل٧ُبًه ًا ؤبى حمُس ماٟسضحف ؤض "

 :ضز بخإٛٝ ملٌىٕ

 ""ماشخي ًا ػُسي

 
 

 :زم الخٜذ للس٠ًه مدؼاثال

"ً ٧  "ا حؼً، بًه اللي زبؼ٧ مٕ البُه؟بٍظ

 :ا زم ؤظابه كس٠ًهضخ٦ا ػىٍ  

 "ًا لىضز بلىا بطا ٟسام اإلاؼدـٜى، ًمجي ٓل٧ُاج٠ا"

 :إلاحت حعن ؤكطث ٓلى اٟخحام م٠لخُهضز بهسوء ًذٜي به 

هابخسي  ا، وبٔسهألاػبْى الجايؤها جمام الخمس هلل، ز٣خىض ٓلي ب٠ُىلي هإدطط مً هىا "

م٥ً ب ٔسه ؤٟسض ؤػٞى ٓطبُتي بـ٦ل بطهامج الٔالط الٌبُعي بخاعي، ٓمل لي بطهامج م٥شٝ، ٍو

 "ًبُعي

 ٠ُه وكس٠ًه، ضز ز٣خىض "ٓلي" بتربِخته١ٌ ٤لماجه ألادحرة بذٜىث مى٥ؼط ؤوظٕ ٟلب ؿ٠

 :حىىن ٓلى ٣ٜه اإلاؼخ٥حن بلى ظىاضه

 "ما بهذ بدؼعى ًا ؤحمس ما جيؼاؾ هخب٠ى ؤحؼً مً ألاو٨ ًى٨ "

 :ا اججاه مىهْى الخىاضزم الخٜذ بلى "ٓمطو" م٘حر  

٧ ًا ٓمطو وبظي "  "ٓم٧ ظما٨؟ بٍظ

 :بحُازًتؤظابه "ٓمطو" 

مي ٣مان ظي البمب ٤الٔازة الخمس هلل جمام ًا ز٣خىض "  "ٓلي، ٓو

ي ابيخه بٔمهما ٌٟب ٓالم اإلاا٨ ما٨ "ظما٨  ابدؼم الطظل بخٜهم وهى ًخص٣ط ٓالٟت ؤدى  وألٓا

ا الوٍ٘ ٓلى اإلاخمطز وألاخ ألا٣بر "ؤحمس" لُلبح ػآسه ألاًمً الـاشلي"، حاو٨ الطظل ٣شحر  

ى، ٓاهس، تهطب، وكطخ بٔىٜىان، لً ٥ًىن ؤبس   ا بٔس ضحُل والسه و زٛىه بحن الثري، ل٥ىه ٛض



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 02  شسابٍُ وضزًت

 

خحسر ًٓ آدط ضظل ؤٓما٨ ًطجسي بصلت وضبٌت ٓى١ داه٠ت، ًحوط اظخمآاث ٟم ؤدباض ُئت ٍو

  .البىضكت

ت، لصل٧ جط٢ ٤ل شخيء و٤ل ؤمىض  ت، م٘طم بالؼٓط هى ك٠ط، ال بل هى ػهم، ٓاؿ١ للخٍط

ٌحر بؼُاضجه حى٨ الٔالم حتى ػٌٕ  سوض ٍو الٔاثلت اإلاالُت بحن ًسي ٓمه واهٌل١ هى ٌؼاب١ ٍو

هجمه وؤكبحذ ؿهطجه حؼب٠ه في ٤ل م٦ان، ووػامخه جىٟٕ الٜخُاث في حباثل هىاه في زىان، 

ط اليؼاء الـهحر والٔاظب الثري  وهى   في ألامط ٛإكبح الىػُم ٍظ
 
 .بٌل الؼباٟاث لم ًخىان

 :ٔم١ وهى ٌؼمٕ "ٓمطو" ًماظ  ؿ٠ُ٠هججهس ب

ٜذ ؟ اهجسوي مً ٓم٧ ب٠ى هللا ًطضخى ٓل٧ُ، بهذ ٓاٚض " بوي مف ظطي بًه ًا مل٧ السٍض

 "بخاْ ال٥الم زه

م ؤن ٌؼاًط الٔم وبال اهٜجط  في اػدؼالم، ك٘حره اإلاسلل ال ًحبهع "ؤحمس" ضؤػه  الٔمل ومٗط

ا ما ؤدبره ؤهه ًحؼسه، ل٠س ح١٠ حلمه، دطط مً ٓباءة "الـاشلي" ٗوبه في وظهحهما، زوم  

ي ومجمىٓت ؿط٤اتهم، حطض هٜؼه مً ؤػط الاػم والٔمل، واهٌل١ ًماضغ هىاًخه وآخبرها ه

  .ٓمله ٠ٍٛ

ح ٛطاؾ اإلاطن هدُجت ًٔىت وآلان اهِطوا ؤًً هى ؤ٠ٛسجه ٤ل ما ًمل٧ زٛٔت واحسة، ؟ ًٍط

ه ٤ل ً ط لُخجٓط  :ىم وبلى متى ! ال ٌٔلم، ضز بهسوءوؤ٠ًِخه ٓل ٤ابىغ الىاٟٕ اإلاٍط

ؤٓمل بًه ٌٔجي ًا ٓمطو، ما بحىا مً ظمان اج٠ٜىا، بهذ هخمؼ٧ اإلاجمىٓت مٕ ٓمي،  ٓاوظوي"

  ؤها لؼه ٟسامي ٣خحر ٓلى ما ؤٟسض 
 

 "ؤٟٝ ٓلى ضظلي وؤ٥ٛط في ؿ٘ل ؤكال

١ و ٣خٜه بحىان ٍٗطب، ظلؽ ؿ٠ُ٠ه بلى ظىاضه وضبذ ٓل   :ؤوضربٛط

 "لل، اإلاهم بهذ جب٠ى بذحر ًا لىضزًا ػُسي ما ؤها اجسبؼذ واللي حلل ح"

 :ظابتؤلا ابدؼم له بامخىان، زم ػإ٨ بذٜىث ًذصخى 

 "ً اللي...!مِٜف ؤدباض ٓ"
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  تلم ٥ًمل ػااله ل٥ً مً حىله ٛهمىا م٠لسه، ؤظابه "حؼً" بىبرة هازث
 

 ٓسم بزاضة محاوال

 :ٗوبه اإلأخاز

ت" لؤلػ .... ٓملىها وهطبىا، ماحسؾ خ٧ ًىمها ٤انُاللي ل٠ ٝ ال ًا ؤحمس، لىال زوضٍت الـًط

لسهم بًه  "؟!ٓاٚض هما محن وال لُه ٓملىا ٣سه ٟو

ب   ضز والتي ٌـىبها بٔى  ا ٓلى ظمىحه اإلأخاز وكالبت كىجه الساثمت"ؤحمس" باه٥ؼاض بسا ٍٗط

 
 
 :اال٠ؼىة ؤحُاه

مٔطوٚ لُه ٓملىا ٣سه ًا حؼً، هطبت بالـ٦ل زه ٟلسها بوي ما ؤػاب٠ف جاوي، ؤدطط مً "

١ حس هٜؼه ٥ًىن ألاو٨ اإلاىاٛؼت، واضر بوي ٣ىذ   "واٟٝ في ًٍط

 
 
 :ا بلهجت مصجٔتا مطزز  اوـ٘لذ ال٠ٔى٨ بالخ٥ٜحر ل٥ً ًبِبه جهى واٟٜ

ؤحمس، ض٣ع في اللي ظاي، ٓـان جطظٕ مً ظسًس ظي ما ٣ىذ، ؤها ػِب٧ مً اللي حلل ًا "

 "ى ما ؤز١ في الٔالط، ماشخي ًا بٌل؟واز١ ٧ُٛ ٟبل حت

 :زه ٓبر ٓما ًجِف به كسضه بادخلاضابدؼم له، إلأت ُٓيُه ؤدبرجه ٣م ٠ًسضه، و ض 

 "٣خىض ٓلي، مف هاػِبه ًيخلط ٓلي  و ؤها هاوي ؤضظٕ ًا ز"

 :ى ًطبذ ٓلى ٣خٜهلطظل ابدؼامخه وهبازله ا

 " ًا ؤحمس، ًال هاػِب٥م ؤها ؿىٍتبةشن هللا"

م ؤهه دطط ًلاحبه "ٓمطو" محاوال الاػخٜهام ًٓ حالت ؿ٠ُ٠ه بُٔس   ا ٓىه، ٟل١ هى بـإهه ٗض

ت الخٜاكُل ل٥ً لِؽ جحذ ػمٕ وبلط ؤدُه، ف ىز مٔٛط ي السادل ٓاز هى ٌؼإ٨ ألاك٘ط، ٍو

 :كس٠ًه

 ""الخُم ٓاملحن بًه؟

 : ضز بابدؼامت

حن ٌٔملىا بًه"  "مً ٗحر الؼهم، ومحن هُٜىظ مٔاهم؟ ٣ىَؼحن، ب٠ُىلىا مف ٓاٛض
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ضخ٥ت داٛخت مى٥ؼطة وضٗبت في الىحسة واللمذ، ؿطوز هحى هىء الجهاض ٓبر الىاٛصة، 

ُ ٠ه ٌُ٘ب في ٓالم وظٜىحن حٔاه٠ا ببٍء، ػ٥ىن احترمه اللس١ً ٛاػخجاب له جاض٤ا ٛض

اجه مً ظسًس  .ش٣ٍط

اث ٓـط   ش٣ٍط
 

ٝ م٠ابال  ػىىاث موذ، ٓىسما ٟو
 
ٓامه الخاػٕ ٓـط   لٔمه وهى لم ًخذٍ

ىفّي مىص
 
مسة الٔاثلت ًإمطه بٔس، والسه ج  :ؤٟل مً ؿهط ٓو

 "حره ًب٠ى مٔاهالهخجز٨ الـ٘ل مً ب٥طة مٔاًا ًا ؤحمس، ؤدى٢ لؼه ك٘حر، بؽ م"

ىهت ٤اهذ هدُجتها كسمت ٛلٜٔت   :بٛاٟتال٘طن مجها جطزز للخِت بسث ٣سهط، زم ؤظاب بٓط

 "٣ت، ؤها هازدل ػباٟاث ألاوجى٣طوغٓمي ؤها مف هاؿخ٘ل في الـط "

 :وبٔس اللٜٔت كطاخ ٟاغ

بهذ ٛا٣ط هٜؼ٧ لؼه ًٜل، هخخسلٕ وجٌلب وبابا ًلبي ؟ ٛٞى ًا ؤحمس بهذ ٣بحر ُٓلخ٧ "

ها مف تهطب مجزلىٟتي، مامخ٧ وؤدى٢ مؼئىلحن مى٧ والظم ج٥ىن ٟس اإلاؼئىلُت، الظم حـُلها، 

 "وجطو  جلٔب بٔطبِخ٧

وهدُجت اللٜٔت وال٥الم الخاز ٓىاز، ٛخلمُم وبكطاض ولهجت ٟاػُت هبدذ مً ؤلم، ؤلم 

  ٟ  :ل ٓم ًذخا٨ بٔىجهُخهب  ٠ٛسان السآم الطثِؽ، و حؼُحر حُاتهم مً 

ًىوطب إلاا وـىٚ بهه ٗلٍ، وؤها مف هاضظٕ  ه٧ ؤدسث بال٧ بوي مف ًٜل٣ىَؽ ًا ٓمي ب"

في ٟطاضي، حوطج٧ ٓاٚض بوي مالِف في ؿ٘ل الخجاضة، ها٣مل زضاػتي وهاػاٛط، و ؿ٘لي 

 "هُب٠ى الؼباٟاث، وهاوي ؤهجر ٛحهاالىحُس 

ت والخ٠لُل م ذ السسٍط ححن ٟو ت وظىىجهاٍو  :ً ؿإن اللبي ٓاؿ١ الؼٓط

ٓخمس ٓلى هٜؼ٧ ب٠ى ٧ً ملطوٚ في بًس٢، اوماله ًا ؤحمس، اهجر، بؽ ؤها مف هاٛول ؤز"

 "ًا للي مف ًٜل

إحي الطز ٗحر اإلاؼئى٨، مٔاهس     :ؿِئا ما للٔم ؤو ضبما لىٜؼه ذا لُشبٍو
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ٚ ؤحمس الـاشلي هُب٠ى بًه ماشخي ًآمي، ؤها مف محخاط ملطوٚ، وب٥طة هخ٠ابل جاوي وحـى "

حن!  "ٛو

ب ألام ٣صل٧ ل٥ً ػببها ٤ان السىٚ ٓلى ًٜلها، و  جبسؤ مؼحرة ٣ٜا  الهىغ والجىىن، لم جٗط

ً مً ٓمطه، هاجر، ٍػىىاث، ٓلى ؤٓخاب الخاػٔت والٔـط والسىٚ ٌ٘صي ظىىهه ؤ٣ثر، ٓـط 

 .ىض، وػُم، وبٌل .. وآلان .. ػاب١مـه

ت ػهم اهٌل١  ٓلى اػخحُاء ٟسم هٜؼه إلاسًط ؤحس الٜٞط اإلا٘مىضة في مجا٨ الؼباٟاث، وبؼٓط

 ، مً ٟىغ ٟىي ؤكبح هى " الؼهم ألاػىز "، بمسللخه السا٣ىت ٤لُل بال ٟمط، الالمٔت ٤البٞر

٠ه مً ال٠اْ هحى الٔاإلاُت، ػٜط، ؿٞط ومجها ظاشب   "ألاوجى٣طوغ"جمل٧ ٓطؾ ػباٟاث  ا ٍٛط

طبها، و م٘امطاث و   .زًت مٕ ؤكسٟاء مً مذخلٝ ألاهحاءال٥طة ألاضهُت ٗو

ا ؤكبح ا واػم  ب٠ىة، حٜط بإُاٛطه صسط الىاٟٕ الللب وكىٕ لىٜؼه ل٠ب  حاضب، ػعى 

ا لعهى الٔم اإلا٘طوض، الٔم الصي اػخىلى ٓلى الل٘حر، وؤظبره ٓلى الٔمل مٔه، ضبما هى ملسض  

اًتها مٔه، لً ًخحمل هى مؼئىلُت ضظا٨ ٠ًوىن لٓ ى ح١، ٛهصه ؤمىالهم ؤًوا والبس مً ٓض

تهم في اللهى، ل٥ىه اجذص مً مل ولم ٌٔس حهمه ٗحرهاهىاً ٟو ت ٓو  .خه حٛط

ؼىة جخ٘ل٘ل في كسضه، ججهف ٟلبه ، وجسٛٔه وؤجذ الجهاًت بٔىٝ، مـبٔت بسم، وهٔٝ، ٟو

بت واحسة  ..ب٘وب هحى ٗض

 .!.الٔىزة بٔس اهخ٠ام
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(2) 

 جحسي

 

 ؤضوْ ما فى الخُاة

 ًالٞؤلا لِؽ فى ٓسم الؼ٠ىي ٓلى 

 ول٥ً

 ػ٠ىيفى الىٟىٚ مطة ؤدطي بٔس ٤ل 

 -اٟخباغ-

ما بحن اإلاخا  واإلاؼخحُل ؿٔطة، ج٠ٝ ٓلى حسوز جل٧ اإلاى٠ٌت الطمازًت التي مجها ه٠ٌت 

الجمُٕ ؤه٧ ج٠سض، ا، جذىن ٗماض اللٔىباث، جشبذ لىٜؼ٧ ٟبل الاهٌالٞ، لخح١٠ حلم  

 .حؼخٌُٕ، وػخٜٔل

ت، واإلاؼخحُل ًجبرها ٓلى جذٌي جل ٧ اإلاحسوزًت اإلاخا ، جيخهي ٓىسه محسوزًت ال٠سضاث البـٍط

 .بلى ما ال جهاًت مً بٔسها والاهٌالٞ

وألهه لم ٌٔخس الاػدؼالم، السىْى لؼٌُطة اإلاحبٌاث، ؤو الخ٘اضخي ًٓ حلمه مهما ٤ان 

 
 

، ٠ٛس اهٌل١، لِؽ ٣ؼهم هصه اإلاطة، بل ٣ىحف ٤اػط، وهٔذ ال٠ٔباث ؤمامه ٠ٍٛ هئُال

لجبروث كمىزها، لُلبح بكطاضه هى ا ا مجها، محٌم  ل٦ي ًخذٌاها واحسة جلى ألادطي، ػادط  

مخه التي ال جلحن هي وؿم اه٥ؼاضه وزدىله ٟاثمت  ٍع م بها اإلاؼخحُل، ٓو ػ  الٔالمت اإلامحزة التي و 

 .ا ؤمام كالبت شا٢ الىحفاإلاخا  مهعوم  

ابىٓاؤػمط  ا له، هسًت مً ٓلى ٓلا ؤه٠ُت ملممت دلُل   ن، دطط مً اإلاـٜى ٌؼحر مخى٣ئ 

 ضظت ؤ٣ثر مً ضاجٔتباهخمام وكمىز، ًخ٠سم بس بطهامجه الٔالجي اإلا٥شٝؿ٠ُ٠ه ألاك٘ط، ًخابٕ 

بِبه اإلاذوطم، ؤػبىٓان آدطاجحذ هاُطي ؤب ا لل٘حرجه التي ن وػُتر٣ه مؼاٛط  اه الطوحي ًو
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ن زم ػِخٔامل مٕ اإلاجهى٨، شل٧ الٌبِب الصي لى وؿ٧ مىحه الخُٜس ألاو٨، ؤػبىٓآ

تهالى ؤها ٓا، وملط  ضشخه له مٔالجه، مازح    !ه ػِىاػبه، حؼىا ػحري ٟو

ازض زاهُت، اػخ٠بلخه والسجه بلهٜت حىىن،  ؼخه هصا الُىم ؤوكله ؿ٠ُ٠هبٔس ظل  للمجز٨ ٗو

ب  ال٠ل١ مطػىم ٓلى مالمحها زوم   هه ا ال ًيخهي، حاو٨ بٟىآها ؤا ٣إن ٟسضها ؤن ٌؼبب لها ٓض

 .٥ٓؽ شل٧ بذحر، ل٥جها جلط ٓلى

ب ٓىزة  ُ  وظسها باهخِاضه، ٣إم جتٟر ا، زم هخٝ ًٜلها بٔس ؤو٨ ًىم في مسضػخه، ابدؼم لها محُ

 :ا بلهجت مطحتمسآب  

 ""بًه ًا ٟمط؟ واٟٝ مؼخيُجي وال بًه؟

تابدؼامتها ٤اهذ ألاوػٕ في مىاظهخه، بلمحت حىان واٛخ٠از  :، ؤظابخه بٟط

٤ل ًىم، هخا٤ل  مف ظي حٔالى ٓـان جخٔصخى، ومً ٗحر ٣الم ؤًىة مؼخيُا٢، ًال ًا ب٦اؾ "

 "مٔاًا ٌٔجي هخا٤ل

 :ا بحعن ملٌىٕهامؼ   ا باأللمهط  وهٕ ٣ٜه الخط ٓلى ٟلبه مخِا

مت؟ ؤها ب٦اؾ  "بهذ  اللي في ال٠لب ًا ؤظمل معة ؟ زه"ب٦اؾ ًا ٣ٍط

 :ؿه٠ذ مٔاجبت

 "٣الم٧ زه مف مٔاًا؟ مٕ ؤصخاب٧ بهذ حط، بهما هىا الؤحمس، ٣م مطة ٟلذ "

تهها ٗوب  ضخ٧ بمط  وهى ًطي جلىن وظ  :ا، ضز بؼٓط

 ""ؤٓمل بًه بؽ ًا ٣طملت؟ ما بهذ اللي ظي ال٠مط

م  :ٓلمها بمعاحه ل٥جها ظاضجه بحىان ابدؼمذ بصجل ٗض

ت بوي ظي ال٠مط، مف هخطخ٧ ٓلي  ب٦لمخحن وهخخٔصخى مٔا"  "ًا ٗلب ٓى٧ماشخي، ٓاٛض

ت مطخ٥تمس شضآه لها لخخإبٌه مجُب     :ا بلهجت ٓؼ٥ٍط
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ُ   جامط بؽ وبحىا ٓلُىا الخىُٜص، مٕ بويجمام ًا ٛىسم، بهذ " ا ًا مم٥ً ؤحٔصخى ب٧ُ  شسل

 "٣طملت

١ زم اػخجاب  بلذ لٌلبه وحٔل٠ذ بصضآه لِؼدىس و٣عجه في ٣خٜه بٛط
 
ت حها مخحط٤ ا هحى ٗٛط

 :بلطامت ملٌىٔت الٌٔام وهي تهخٝ

 " ُٓب ًا ولس "

وهى ٌـٔط بؼٔازة ًٜىلُت جيخابه إلاجطز وظىزها بلى  اهٌل٠ذ ضخ٥خه مجلجلت مطة ؤدطي 

خه، ػآسجه ٓلىا زم اكٌحبخه بلظىاضه، جىاوال الٔـاء ػىٍ   حُ٘حر مالبؼه حتى زدل بلى  ى ٗٛط

 ا للىىم، ٟبلذ ظبِىه هامؼت بٌٔٝ :الٜطاؾ اػخٔساز  

 "حبُبي، ضبىا ًح٧ِٜ لي   جلبح ٓلى دحر ًا"

 :بلهجت ٠ٛسث جماػ٥هاه بسٚء زم ضز ؤمؼ٧ ب٥ٜها ٠ًبل باًى

  ""ازعي لي ًا ؤمي، محخاط زٓاث٧ بجس

١ و مسخذ   :ه بترزز، ٟالذ بٔس زىان مً اللمذط بلُهي جىِٓلى ضؤػه بٛط

 "ًا ؤحمس، بؽ...ؤ٣ُس هازُٓل٧ "

  جطززث
 
 :زم كمخذ، اػخ٘طب ٛؼإلها زاهُت

 ""بؽ بًه ًا ماما؟

ْ  الؼاب٠ت ٤اهذ زوم  اظزضزث لٔابها جذصخى ؤن ح٘وبه، لٌاإلاا هصخخه ل٥ً حُاجه  ا شاث ب٠ًا

ٕ مشحر م  :ليء بالجىىن واليؼاء، ٥ُٛٝ ًىدبه؟ ضزث باضجبا٢ػَط

لى سجازة اللالة اسجس بحن بًسًه وازُٓه، هى اللي " لُه مف بخسعي لىٜؼ٧، ٟىم اجىضخى ٓو

ؼآس  "٢ه٠ُٝ ظىب٧ َو

حس اليؼُان  ؟ ػىىاث مً الجىىن واإلا٘امطة، البٔس ٓىه وكلؿٔط بالخطط، آه لى حٔلمحن ؤمي

ل ه؟ ؤهآذ مجي ٟطبه، ٥ُٛٝ ؤٟترب آلان؟ بٔس هٜٔيؤو الخىاسخي، حُاة ملُئت بالـهىاث 

ٕ ًسي هحىه ػاثال ؟ ؤًلب مى٧ ؤهذ ألوي ؤٓلم ٟطب٧ مىه، مطث ألا٦ٛاض ػ٠ُبلجي؟ بإي وظه ؤٛض
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  ٔ  يسخببل ظبِىه زاهُت وجا، آإلاخه، وما آإلاه ؤ٣ثر ؤهه في ؿطوزه لم ٌـٔط بها وهي ج٠بطؤػه ػَط

خه ب  .هسوءمً ٗٛط

اث ٟىجه، في ٓالم مصخىن ب٘وبه، لخِاث الُإغ الت آُيُه هاثم  ؤٗمى  ي جخذلل ؤٟو

ا ٣ُٝ ًذُٜه ًٓ ؤٓحن البـط، بذىٚ مً ٗس ٟس ال ًإحي ٣ما والصي ٌٔلم ظُس   هٜٔه اإلاؼختر 

ت ؤدطظذ  ًخمجى، مً ٓىزة بُٔسة ٣ما لى ٤اهذ بمجطة ؤدطي، ججهس بٔم١، ججهُسة حاٟض

م٥ىىهاث كسضه الواث١ في شضاث الهىاء مً حىله، لخو١ُ السىاٞ حى٨ ٓى٠ه ؤ٣ثر، ظم 

 .اجالؿُه اهخٜى ظالؼ  ؤشهُه، ومٕ ؿٜخُه في حى١ و٤لماث والسجه ًترزز كساها في 

ٝ ؤمام اإلا٘ؼلت ًخإمل وظهه في اإلاطآة، جب   خه، ٟو ا ل٧ ًا بحط٣خه اإلاحسوزة جىظه هحى حمام ٗٛط

، حـٔط ابً "الـاشلي" ؤي ؿٌُان وػُم ؤهذ ، ٛاٖض ؟ جلمٕ ٣ىجم، ل٥ى٧ ٠ٍٛ بسادل٧، ؤظٚى

اضخي ؿه بذىاء حٌُ٘ه ب٠ـطة بطاٟت الجهاًت حٔىز  ، وفيحر جخٔل١ بصضآه ؤظمل اليؼاءلىجم ٍض

 .حاو٨ زاهُت ؤن ٌٔس هٜؼه بالىٛاء حاو٨ ؤدص ٓهس ٓلى هٜؼه بالخُ٘حر، زمدالي الىٛان، 

 ******  

م ػىه الل٘حر ًحمل بٔى الهمىم التي ًحخّٜ بها لىٜؼه  اإلاط  ػمخه الساثمت، ل٥ىه ٗض

"ٓمطو" الٜتى الصي ًحمل مً ا، هى اإلاؼلؼل ب٠ُىز اػم الٔاثلت وؤٓمالها وملالخها، زوم  

ً، بل  وبن لم ًحلل ٓلى ُٓجي والسه ا لـ٠ُ٠هآ٨ "الـاشلي" م٠ساضا مؼاوٍ  وػامت  العضٟاٍو

ت، ادخاض هى ٛحم م٠لتي م شل٧، مطحت،  والسجه، لخلبح هِطاجه ك٠ٍط ت، ػىزاء ل٥ً ٗض ٍٟى

حت ؿ٠ُت  .وؤحُاها ٣ما ؤدُه ٟو

ت ممخإدط  ٤ان  ٥خبه بمجمىٓت "الـاشلي" حتى اػخ٠بلخه ا هصا اللبا ، ٛما بن زلٝ ل٘ٛط

ا لخدبٔه حملذ هي ؤوضاٟها للمـاٗبت، دلٝ اإلا٥خب مؼخٔس  آسجه بٔملُت، اػخ٠ط مؼ

ُت مـحرة إلاا هى  ها لهألجها حٔلم جماما ٠ًىػه اللباحُت، ٟسمت بابدؼامت واػٔت بسادلها بحٛط

 :ا٣ؼتجىُٟٔه، ؤجهاهم ظمُٔا ٟاثال بابدؼامت مـ بلى هام مجها وما ًحخاط

ؤبُٕ ل٧ اللي وضاًا واللي  ؟ بوعي ج٥ىوي بخموُجي"بًه ًا هىػت زه ْ اللبح؟ ٤ل زي جىُٟٔاث

 "ٟسامي
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 :ابدؼمذ بطػمُت مجُبت بهسوء

 "، اللي وضا٢ واللي ٟسام٧ في ؤمانما ج٠ل٠ف ًا ؤػخاش ٓمطو "

  :ضخ٧ بمط  زم هخٝ بذبض

 "ٓىسٌف ماوٕ ؤبُٕ "ٓـان داًط٢ ما

 :ىمت ٣ما لى ٤اهذ ب٠لم ضكاق ؤظابذبىٜؽ الابدؼامت اإلاطػ

 "ه ًلب حوطج٧ جطو  له ؤو٨ ما جىكلال ًا ٛىسم احخّٜ بممخل٦اج٧، ظما٨ بُ"

 
 
 :ا وهى حهخٝ بذىٚ ملٌىٕهب واٟٜ

 "؟ ؤها هآتٚر له ب٦ل حاظتمؼخيُجي؟ وبخجطي ضظلي ٤ل زه وهى "ًا دبر ًا هىػت

م  ٠اجل لخح٠ُ٠ُت ج ٟاومذ ابدؼامت  :ا ٓجها وهي جطز بلهجت هازثتٌٜى ٓلى ؿٜخحها ٗض

  ""مم٥ً جىازًجي باػمي لى ػمحذ؟

وحٔلم  ٓاز ًطخ٧ وهى ٠ًترب مجها بجطؤة، ب٠ُذ هي محاِٛت ٓلى زباتها و٣إجها جٜهمه جماما

 :همؽ بحمُمُت ؤزجلتها بلى ؤًً ػُيخهي!

جي ًا هاوسخيج"  "امٍط

ابدؼامت مطحت ا اإلا٦ان هحى ٓمه، بٔس دطوظه هعث ضؤػها بم٘ازض  ٟالها وابخٔس بطخ٥ت ؤدطي 

 .لهصا الٌٜل اإلاـاٗب

ٔت م جاهلها ج طث ٓلى وظهه اػدـٜها الل٘حر ل٥ىهاػخ٠بله ٓمه بهسوء، إلاحت ٗوب ػَط

 :وهى ًل٠ي الخحُت بابدؼامت

 ""كبا  السحر ًا ٓمي

 :ضز ٓمه بلهجت ظاٛت

ىا ٣سه هٜسخي ؤٛهم بهذ وؤدى٢ مال٥م؟ ؤها ؟ الؼآت ٤ام"دحر مىحن ًا سخي ٓمطو  ؟ بدخلٛط

 "بخ٥ٜطوا بظاي؟ لُه؟
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  ؤظاب
 

 :وؤػئلخه ظٜاء الٔم "ٓمطو" بلهجخه اإلاطحت مخجاهال

 "ف ًا ٓمي، همذ مخإدط ؿىٍت بمباض مٔل"

 :ح٘اضخى ًٓ ألامط وهى ٌؼإ٨ بترزز!. ُّ٘ ٣إهه ٌٔلم ؤًً ٟطخى لُلخهبلُه ٓمه بهِط 

؟  ""ؤدى٢ ٓامل بًه زلىٟذ 

 :ا بلهجت مٌمئىتٓلى اإلا٠ٔس اإلاىاظه للم٥خب مجُب  ظلؽ 

 "جمام، ماشخي ٣ىَؽ في ال٥ىضغ بخآهالخمس هلل "

از ٌؼإ٨اوـ٠ذ ؿٜتي ا  :لطظل ٓما ٌـبه ابدؼامت ٓو

ف هاوي ٓلى بًه؟  ""ًُب ٣ىَؽ، ما حٔٛط

 ، ل٥ىه، ٣إهه هى ال وظىز لهألا٣بر ا، الًعا٨ ًٌمح إلاؼاهسة ؿ٠ُ٠ههى ًٜهم م٠لس الٔم ظُس  

 :ججاهل ألامط لحرز ببروز

ف، وما ؤٓخ٠سؾ بهه مم٥ً ًُج"  "الـط٣ت، بهذ ٓاٚض زماٖ ؤحمس يال ًا ٓمي ما ؤٓٛط

 ، هما ًٜلُه، اهخابذ الٔم ٓلبُت حازة
 
بإبىاء وآخمس ٓلى  ابيُه اللصان لم ًىجبهما، لم ًحّ

 :هخٝ ب٘وبولسي ؤدُه ؤن ٥ًىها زٓمه وػىسه، ل٥ً ألاحم٠ان، متهىضان، ظامحان، 

 "م٥خب٧ ٓلى ماِٛف ٛاًسة ٥ُٛم، ًال ٟىم ضو  بهخىا"

ٕ "ٓمطو" حاظبُه مخِاهط    ٛض
 
ا لُ٘ازض بالٜٔل، ٟطب الباب هازاه ٓمه ا بسهـت، زم جهى واٟٜ

 
 

 :، ٟا٨ هىٛالخٜذ بلُه مدؼاثال

  ""اب٠ي ػلم لي ٓلُه

 :ابدؼم الٜتى بمط  زم هخٝ

 ""مً ُٓيُا ًا بىق

ؤشهُه محاهطة ؤدطي مً محاهطاجه حى٨ هُبت ضب وهطب داضظا ٟبل ؤن ًل٠ي ٓمه ٓلى 

٠له و.   .و. .و. .الٔمل وضظاهخه ٓو
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****** 

 ..ْىًخحسي السووبكطاض  ..ؤمام ؤولى مً السلٝ ..دٌىة ؤٛول مً الؼ٥ىن 

ها هى الـهط ٥ًخمل، و ًبِبه ٠ًسمه ألحس ؤٛول جالمُصه ٓلى حس حٔبحره بابدؼامت مصجٔت، 

ا، ز٣خىض "ٓلي" ٣شحر   ..بالٜٔل الهٌطاضه لتر٣ه، ل٠س ؤكبح ؤٛولمٕ ٟلُل مً جٌُِب الساًط 

 :، ٟالها لهالٔالجي هبىٜؼه ٌؼخ٘طب ألامط ومىسهف مً مسي الخ٠سم الصي ح٠٠ه في بطهامج

لى ٟمىا بحؼاب اإلاسة التي مطث في الٔالط في م٠ابل السضظت التي ًيبػي ؤن جلل بلحها مً "

ً ؤو ؤبالٜٔل ٣إه٧ ًب٠ذ مالخحؼً، لىظسها٢   ."ط٣ثر ولِؽ ؤٟل مً ؿهجها ؿهٍط

، وضٗبخه في الٔىزة، في حاه١   ، ٗاهب  ا زاثط  ، ل٥ىه ؤًو  ا، محاضب  ا، ٓىُس  االجمُٕ ًِىىهه ٟىٍ  

س، ؤدبره الٌبِب ؤهه في  الاهخ٠ام جاجج حماػه ؤ٣ثر وجسٛٔه ل٠خل هٜؼه لُلل بلى ما ًٍط

بإمان، ل٥ً لِؽ في ػٜط، ؤو إلاسة دال٨ ؤػبْى وبىٜؽ اإلأس٨ ػِخم٥ً مً ُٟازة الؼُاضة 

 
 
لت، وا٣خٜى هى بصل٧ ماٟخ سًٍى  .ا حتى ًلل بلى ما ًٍط

ت، ؤهصا هى ألاٛول؟ا الٌبِب الـاب وهى ًخإمله مس ًسه ملاٛح    ،زجى٨  بصخيء مً السسٍط

ُٕ، ؿاضب مىم١ وؿٔط  مطجب٧ وكامذ، بيُت هُٜٔت هىٓا ما، مىِاض ًبي شو بًاض شهبي ٛض

ضخت ٣إهه ؤػىز مجٔس، ُٓىان ضبما هما الصخيء الشابذ ُٛه بذالٚ ادخالظت ظؼسه الىا

  ًطهبه، ما به هصا الطظل؟
 

 :ابدؼم بهسوء ٟاثال

  ""ؤهال ب٧ُ ًا ز٣خىض كال 

 :كاٛحه الطظل وهى ًطز

ىا ًا ؤ" وهىكل بجهاًت الـهط إلاؼخىي  ػخاش ؤحمس، بن ؿاء هللا ؤجابٕ مٔا٢ البرهامجحـٛط

 "٣ىَؽ

 ؤ
 
ا، وبسؤ مؼلؼل ظسًس مً الخحسًاث، ٤ان الٌبِب بالٜٔل ماهط   ،ا في كمذومإ بطؤػه مىا٠ٛ

 
 
ا ال ٠ًٜه ؿِئا، ل٥ً ما بن ًبسؤ الٔمل الجاز حتى جٌػى مهىِخه ٓلى للىهلت ألاولى ًبسو مطجب٦

لبح  ملى ٓلحها بالوبٍشسلِخه الٔازًت ٍو  ً  .٣ألت جٌب١ ما 
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ظلؼاث بطهامجه الٔالجي حؼحر بـ٦ل ظُس، ًبِبه ٌؼآسه بجسًت وبن لم ٌـٔط هى 

س ؤ٣ثر، ال ٌـبٕ ؤبسا حتى وبن تهال٧ ظ  باال٣خٜاء، زوما هىا٢ ه٠م ما، ًٍط
 
 ؼسه مجه٦

 
ا ا، ؤحُاه

  ُ ا ا ُٛلُح في مً حىله ب٘وب ممتزط ب٘طوض باضز لبٌل ػاب١، ؤو ٥ًؼط ؿِئ  ًلبح ٓلب

ٔه ػىء حِه في مخىاو٨ ًسًه، ٓسة مطاث ؤل٠ى ب٘وبه ٛٞى ضؤغ الٌبِب ٣إهه الؼبب  ؤٟو

مً  بخىجط ًىهي بٔسه الجلؼت لُشىض الؼهم ُٛما ًحسر له، وهى ًخ٠بل ألامط بهسوء وؤحُاها

 .ًسظس

ه، وبٔس زالر ؤػابُٕ حاو٨ ُٟازة اٌؼحر بذٌى زابخت هحى اػخٔازة ٟى  ًخحؼً بـ٦ل ملخىَ،

ا، زٟاث١ ٟلحرة هي زم ؿٔط ػُاضجه واإلاطوض بٔسة مىحىُاث حازة في موماض ٤ان بٌله ًىم  

 
 

ٝ الؼُاضة مخإمال  ػاُٟه الش٠ُلخحن و٣ُٜه بالخٔب جاله دسض ٌؼطي في ظؼسه ببٍء، ؤٟو

 ا ٓاضم  ا ٗوب  ز ب٠ىة م٠اوم  خمؼ٦ان باإلا٠ى ج
 
ا ا ؤلم  به، جط٣ه لُوطبه ب٠بوخه ٓسة مطاث كاضد

ا في شخيء ، والصي جابٕ ٗوبه وؤإلاه وحعهه في كمذ م٥ٜط  بٔىٝ جحذ هاُطي كس٠ًه "حؼً"

خه اإلا٠ٜىزة، وضوحه اإلاطحتما ٟس ٌُٔس له بٔى م  .ً حٍُى

  ****** 

مجطز "زون ٣ِـىث" آدط، ٗبي، ٓىسما جحاو٨ الط٣ى لخلخ١ بصخيء ٟس ٛاج٧، جلبح 

ىام  مجىىن، ًحاضب الٌىاححن، ٠ٍٛ لُِهط بمِهط البٌل اإلا٘ىاض، وضبما جسهؼه حىاٛط ألٗا

 .ا ًٓ بٔى ؤػىاهههصه اإلاطة ٠ُٜٛس ضوحه هٜؼها ٓىه  

 
 
 الح٠

 
، ٓسوث

 
ض ل٧، مهما ػُٔذ ّس 

 
ا بما لِؽ ل٧، ه٥صا هي الخُاة، لً جىا٨ مجها بال ما ٟ

ملحر٢ ًيخهي ٓىس ه٠ٌت محسزة مً ٟبل مُالز٢، ٟسضج٧ ٓلى اللبر جخواء٨، كالبخ٧ 

ا  ال٠سض، جحس٧ً ًذٜذ ٠ٍٛ لخحلل ٓلى ب٠اًا   جىحجي ؤمام ٍض
 
ا ل٧ ما ٤ان ألاٛول مىه مل٦

 .ا ما مً ٟبلًىم  

ذ ٍٟطب ٓلى ألاٟل، "الؼهم ألاػىز" لً ٌٔىز إلاوماض الؼباٞ، ٌُٕ لً ٌؼخ لِؽ في ٟو

 
 

 الخح٥م في ػُاضجه ٛترة ٤اُٛت لُٜع بإحسها، هي زٟاث١ ٟلُلت مٔسوزة ًخحملها ظؼسه باشال

ُت بـ٦ل شا٢ الجهس الٔىُٝ زم ًبسؤ في الاجهُاض، ٠ًٜس ٟسضجه ٓلى الخح٥م في ؤٓل ابه الٌٛط

  ظعجي، ودسض ٟىي 
 
 .مُه ٛٞى زواػت الىٟىز ؤو اإلا٦ابحا مً ٟسٌؼطي في ؤهحاء ظؼسه بازث
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؟ ُٜت التي هبدذ في ضؤغ كس٠ًه ٛجإةألاحم١ اإلاتهىض، ٣ُٝ وا١ٛ ٓلى جل٧ ال٥ٜطة السسوهى، 

ٜخاث بٔسما ٣ىذ ٓلى ضؤغ ا ؤحها الؼهم ؟ ج٠بل بالًا بلهي، ؤلهصه السضظت ؤكبحذ ًاجؼ  

ؤ٦ٛاضه حاه٠ت ٗاهبت وهى ًخٌلٕ حىله بملل، ؤػٜل مِلت في ض٣ً اإلا٦ان الىاػٕ اإلااثسة؟ 

ُت واهخمام، ًخابٕؤمامه، دلُت هحل ك٘حر   .في كمذ، واهخِاض، حتى ًإحي زوضه ة حٔمل بحٛط

ٝ ؤمامه  الصي اهخهى بىظىزه هىا، ٟبل ًىمحن مٕ "حؼً" ٓىسما زاض في ٠ٓله شل٧ الخىاض  ٟو

ا لس٠ُٟت ٤املت، ُل ًىِط بلُه في كمذ، زون ؤن ًحشه ٓلى الخسًض، جطزز كس٠ًه مترزز  

س ؤن ًذبره به ، و٤ان ة ٛٔله لصل٧ لم ًل٥ىه ًذصخى ضز مٔىاه ٟل١ مً شخيء ما ًٍط ى١ٌ بحٚط

 
 
تها هب في وظهه ٠٣اشٛت لهب هاجٜ  :ا ب٘وبٓلى ح١، ٟو

  ""بهذ اججىيذ ًا حؼً؟ هي زي آدطتها؟

 :ا ضؤػه ًحاو٨ بٟىآهججهس "حؼً" هاظ  

، وحٔمل جسضب هٜؼ٧اػمٔجي بؽ لآلدط ًا ؤحمس، زي ٛطكت ٣ىَؼت، مجها حـ٘ل بال٧، "

إلاجا٨ زه ظسا وهُب٠ى ل٧ اػم وبٔاثس مازي ٣ىَؽ، وؤها مخإ٣س به٧ هخىجر في احاظت بخحبها 

 "٣بحر

 ا، ل٠س وكل بالٜٔل بلى الخوُى حتى ًلل بلس٠ًه لخل٧ ال٥ٜطة،لىي ؿٜخُه ػادط  

 :كمذ للخِاث ٟا٨ بٔسها بحى١

  "الق، ما ب٠اؾ ٟسامي ٛطكت ٗحر ٣سه؟ٌٔجي بهذ ؿاًٜجي د"

 :ػاْض "حؼً" بالىٜي

 "ٛاهمجي ٣ىَؽ ٛما حٔملف ٛحها ضخُت"ال ًبٔا مف ٟلسي، ؤحمس بهذ 

 هب 
 
خها لحرجواٟٜ  :ٜٕ كطاده ًطط ظسضان ٗٛط

 ""زوبلحر ًا حؼً؟ زوبلحر!!!

 :جى٥ؼط لها ؤكابٔه وهى ٥ًمل بٔىٝ وب٠بوخه ؤشاٞ الخاثٍ ل٥مت ٓىُٜت ٤ازث
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ألا٣ـً  ىجم ًب٠ى بٌلدالق، ؤحمس الـاشلي الؼهم، ًب٠ى زوبلحر وؤظطي بالٔطبُت ٓـان ال"

 "اإلا٘ىاض، وكلذ للسضظت زي؟!

 
 

ت محاوال ا س   مىٔه مً بًصاء هٜؼه في ٛىضة ٗوبه التي ٌٔلمها ظُاٟترب مىه كس٠ًه بؼٓط

ٔلم ٓىاٟبها، ضز مٌُب     ا داًطهَو
 
١ومطبخ  :ا ٓلى ٣خٜه بٛط

ظي ما  محسز ٦انم في هدؼىٟهامف زوبلحر ًا ؤحمس، بهذ ممشل بسًل إلاـاهس ألا٣ـً، ٓطبُت "

في هٜؽ الىٟذ مِٜف دٌط جحب، واإلاحزة بن اإلاـاهس ٟلحرة، هخِٔف وحٔمل حاظت بخحبها، و

 "ٓل٧ُ مجها

ؤحم١، ٗبي وضبما ؤبله، ل٠س اػخجاب للس٠ًه بٔس مـازة ٓىُٜت، اهتهذ بمىا٠ٛخه  ..وها هى

ت ب٠ىة و ٠ٍ، مخٔت ظىىن الؼٓط  اُه ٛحهة ال ًواهس  ح   ٓلى الخجطبت ألاولُت، لُِٔف اإلاخٔت ٛو

مً دلٝ مىِاضه الـمسخي ألاه١ُ ضاٟب الخحوحراث التي ججطي ٓلى ٟسم وػاٞ و ؤحس، 

ط شل٧ اإلاـهس للممشل الـهحر هجم الخط٣ت  ا ضبما، ممخٔو  ألاو٨، ػادط   لخلٍى
 

 ا ؤحُاها، وملىال

 ؟ ىا٨ الىٟذ، متى ًبسؤ هاالء ال٠ىمً

   "هاي"

ٕ ُٓيُه ببٍء ججاه ٠ُت، بمىِاض ؿمسخي كاحبخه، ٛا اٟخحم اللىث الىآم دلىجه، ٛٛط جىت ٟض

طي ًىٍل  ـطة بُواء ؿاحبت، حمطة ؿٜاه هحاػُتوب هي ألادطي  المٔت م٘ىٍت، وؿٔط حٍط

 
 
ا هي ظمُلت، اهٜطظذ ؿٜخُه بابدؼامت ًذخم بها هاٛؽ الىاض في لىجها وحطاضتها، حؼى

 :لخؼىاواث ٠ٍٛ، ضز بلىث ٓم١ُ بٌيءا

 "هاي"

احت لم جطها مً دلٝ العظاط بىٟ جٜحلهاا، ة ٌٔلمها ظُس  ظلؼذ بلى ظىاضه جخٌلٕ بلُه بىِط 

ٟطض ، وضبما لى ضؤتها لطمذ هٜؼها بحن شضآُه، ٛهي جبسو ٓلى اػخٔساز ٤امل لصل٧، اإلأخم

 
 
ٕ اإلاىِاض ٛٞى ضؤػه هاٌٗ ظضٟت ُٓيُه  ا به ٓلى ؿٔطه السا٣ً، وبىِطة مًالهجىم ٛٛط

 :كاحبتها ابدؼامت همؽ

  ""ؤحمس الـاشلي
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 :لشىان ٟبل ؤن جطز بلىث ؤبح مخىززها االُٔىان الـطػخان ببساثُت مهل٥ت ؤلجمخ هاجان

 ""ػهط هبُل

إة ُٓيُ مالمحه، لشىان جسضغوكمخذ  ه اإلا٠خحمخحن وهِطاجه ٟلبها ًذ١ٜ ب٠ىة جحذ ًو

ت، زم ؤ٣ملذ  :ابما ُىخه مبهط   الخاٟض

 ""بٌلت الُٜلم
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(3) 

ط  ً ذا
 
 اإلا

 

  لهار ٓىُٝ، ٟلب  
 

ة الـسًسة بلى ظىاضه، دتراٞ هلىٓها وهي حـٔط باإلزاض  بًخمطز ب٠ىة محاوال

 ..بهه ببؼاًت

 ..ضاجٕ

 ..بل ؤ٣ثر مً ضاجٕ

 
 
خىتها ٠خا لدـٔطا اإلاطؤة بإهىزتهال  وػُم لسضظت جحبؽ ألاهٜاغ، بُٔىحن د ، هِطاجه ٛجت ل٥جها ٛو

ٟىٍخحن، دـيخحن، جخمؼ٦ان باإلا٠ىز ب٠ىة وبح٦ام،  جل٧ ألاهثى بسادلها وحؼ٥طها، ٣ُٜهجسٗسٖ 

وحن ًبشان ٛحها ؿٔىض   ذ ال ًمشل ٣خُٜه الٍٔط ا باًمئىان، ٣إن اه٠الب الؼُاضة في ؤي ٟو

 .٠ٍ لى همها بلى كسضه وحماها هىا٢مـ٦لت، ٛ

جىٟٝ ب٥خلت اللُٜح الطسمت بحط٣ت حازة لخسوض حى٨ هٜؼها بٔىٝ، لىال حعام ألامان 

اػخساض الهىاء ب٠ىة،  سادلها، هِطث بلُه وكسضها ٌسخببا ٓلى ٠ٓب م٠لىبت ضؤػ  ل٦اهذ آلان 

 :جب٠ى مً ؤهٜاػها وحؼاء٨ بلىث ٟىي بلحها بابدؼامت ؤهل٥ذ ما 

 ""بهذ ٣ىَؼت؟

١ الٔمل ٠ًترب مً الؼُاضة بٔس اهتهاء  ٍط جالح٠ذ ؿه٠اتها مما ؤٟل٠ه ٠ٔٛس حاظبُه ٛو

 :هس، ٟبل ؤن ًى١ٌ ب٦لمت ؤدطي همؼذاإلاـ

 ""٣ىَؼت ٟىي 

ٕ حاظب   ؟ ابدؼم بش٠ت وهى ًٜخح ما الجسًسباػخٜهام ملٌىٕ، حؼىا ل٠س ٛهم آلان،  اا واحس  ٛض

معها  ٟبل ؤن ًلل بلحها ٗحره، ٛخح الباب اإلاجاوض لهاباب الؼُاضة ملخٜا حىلها   :ٟاثال بمط ٗو

 ""اجٜولي ًا ػمى البٌلت
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ت وج٠ٝ ؤمامه، ظٝ لٔابها مٕ حط٣خه، ابدؼمذ له هي ألادطي بٜخىت زم  هاولخه ٣ٜها لتهبٍ بٟط

ت الوىء،  ١ لحهخمىا بها، ٛهي الجمُلت، الىجمت اللآسة ػلم الـهطة بؼٓط وكل باقي الٍٜط

  .ؼبل ببؼاًت مٕ مىهبتها اإلاخىاهٔتظمالها ًٜخح لها ال

م ؤن شل٧ ٗح ذ مً هىل٠س كممذ ؤن ج٥ىن مٔه في الؼُاضة ٗض ؟ ر مم٥ً باإلاطة، ل٥جها ٓٛط

ت بلى ظىاضهالوؤعجبها   -مطةمخٔت وم٘ا-، و٤اهذ ؤ٣ثر اللخِاث ؼهم الىػُم، ٠ٛطضث اإلاجاٛظ

 .مطث بها ًىا٨ حُاتها ال٠لحرةالتي 

 
 

ا ٌٔلم ؤهه ػ٥ُىن ألاٛول ُٛه  ظسًس  اهخهى الُىم بـٔىض ظسًس لسًه، ل٠س دان مجاال

ؤًام ؤدطي ا ألاو٨، كاحب الؼب١، وحلل ٓلى مىٓس مٕ ٛاجىت الُٜلم، ؤضبٔت ا، ٛهى زوم  ؤًو  

ىز الخذلم مً آلت جىُٜص ألاوامط  وػُٔىز ًبِبه، هى ًٜخ٠سه بالٜٔل ٓلى ضؤػه  التي ٟصٛها ٍو

 حِه السخيء.

****** 

 ..بشا ٣ىذ حٔخ٠س ؤن اإلا٘امطة دٌطة

 ظطب الطوجحن ٛهى ٟاجل..

 -باولى ٣ىٍلى-

ت وجذٌي حىاظط الىٟذ، ال٠ٜع هحى اإلاجهى٨ بجطؤة وزون جطزز،  لطظل آخاز مجىن الؼٓط

اػخمطاضه في ٓالط ومساومخه ٓلُه ؤمط ال ًحخمل، لىزت اإلا٘امطة وهىغ ؤلازاضة واإلاذاًطة، ٌٔخبر 

خه  جذجُم اهٌالٟه وج٥بُل ظىىهه هطب مً اإلاؼخحُل اإلامُذ بالٜٔل، جحىلذ حٍط

ذ محسز وفي م٦ان واحس حتى ٤از ٠ًٜس الالمحسوزة لطوجحن ًى  مي ٟاغ البس وؤن ًمط به في ٟو

 .٠ٓله

 في الُىم الخالي 
 
ً  بٔس ججطبت اإلا حُض  جىظه إلاط٣ع الٔالط الٌبُعي الخابٕ للمـٜىط جل٧ ذا

ىٜىاجها زلٝ في اإلاىٓس اإلأخاز، بذٌىاث واز٠ت ٓازث لها ٟى  ًيخِطه الٌبِب "كال " تها ٓو

ا ا م٘تر  الٔامالث ٛحمل س٘طه ابدؼامت ًاووػُت الٌابٕ، معهى   بٔى ضئوغ للم٦ان، ؤزاض 

ظلؽ ! الطظل، وآلان ماشا؟ اللٔىت ٓلُه ح٠ا بىٜؼه، زٟاث١ واهخابه ال٘وب، ل٠س جإدط 
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مذ في ؤحس ألاض٤ان ًخابٕ باقي ألادلاثُحن وهم ًخٔاملىن مٕ مطهاهم، هصا ٌٔىٝ شا٢، لب

حها بابدؼامت كاحبتها هِطة زجى٨ ٛخ٥طم ٓلوهصه جبدؼم لخل٧، وؤدطي جل٠ي بلُه بىِطة 

 .المٔت

  ٔ ى وؿبه ب٦اء وكله مً الط٣ً ٓلى ٌؼاضه، اػخساض ببٍء مخٌل ا باػخذٜاٚ لصل٧ كىث ٛض

ى بـسة، جحشه بصخيء مً  الٜتى الىحُل الصي ًخىػل مٔالجخه بٔى الطاحت وهي جٛط

 
 

ٕ ُٓيُه هحىها بإمل ٛمىحخه ابال٠ؼىة، جحسزذ مٔه ٟلُال دؼامت مـٔت اػخ٦ان  لُجسه ًٛط

 
 
ب في كمذ، حؼى از إلاخابٔت الخسٍض سجه لها ٓو ا ها هي ػاحطة ؤػٌىضٍت ؤدطي، جطي بماشا ٓو

 ؟ الٔمل بهصه الهمت وشا٢ اليـاي ٓلى ل٠ُبل

ٕ ُٓيُه بُٔس   ةٓـط  مطث دمؽًطاٟبهما لس٠ُٟخحن، ٛشالشت، ُل  ا ًٓ شل٧ ز٠ُٟت ولم ًٛط

 ٣إهم ى ٌؼخجُب بالٜٔل، وبـ٦ل ظُس،الط٣ً، الٜت
 
ت ؤظالذبا ا ؤل٠ذ ٓلُه ح٠ صة سخٍط  خٍٔى

ز٠ُٟت الجؼس، ال ًلمح ، جإملها ٟلُال، ووـاي سٛاهٌل١ ٌٔمل ب٥وجطززه دىٛه ومحذ بضهاٟه 

٠ُت هآمت، وله ؤن ًذمً لىن ا، ظُس   امىاًً ٛخىت ُاهطة، ضبما ألجها حٌ٘حه مالمحها ٟض

بلىن ، ال ًم٥ً ؤن ٥ًىن بجيبؼٍُ ًىاػب مالبؼها، ضبما هى ؤػىز، ؤو  ىؿا ؿٔطها اإلاٌ٘ى ب

.. هالها آلان ٓىسما ؤمؼ٥ذ بُٔيُه جطاٟباجها ٛابدؼم مط ؤو ؤؿ٠ط، لها هِطة حازة ظاظطةؤح

ُ  ػادط   ا ًٓ جللله، ىظهها بُٔس  ب ذٜخخلاا بإحس حاظبُه، ظمذ هي ؿٜخحها في كطامت و ا محُ

٠ها للم٘ازضة الخ٠ذ بٌبِبه اإلاخإدط لىلٝ ػآت ٤املت ًٓ  مىٓسه ؤجهذ ظلؼتها وفي ًٍط

 .ٛبازلخه جحُت م٠خوبت ودطظذ

البازي ٓلُه، ٌٔلم ؤهه  دـىؾحٔل٠ذ ُٓىاه بالطظل اإلاطجب٧ وهى ٠ًترب مىه، جلصش بالخىجط وال

٠اب آدط ػِىٜصه في ًخىٟٕ زىضجه، ل٥ىه ػ٦ُاٛئه ٓلى لخِاث اإلاطاٟبت اإلااهُت ب اللمذ، ٓو

 
 
ٔتالخا٨، ٟبل ؤن ًلل بلُه هب واٟٜ حؼمط لها الٌبِب في  ا واججه هحىه بذٌىاث ػَط

ؼخه، مس ًسه ٠ًبى ٓلى مٔلمه زم ظطه دلٜه ل في ضحلت ٟىمم٦اهه، اٟترب مىه ٣ٜهس  َٜط

 
 
 :ا في مط هاجٜ

  "ل٥ىضغ بخا٧ٓ ظاب هدُجت وال ال!!اجإدطث ًا ز٣خىض، حٔالى وـىٚ ا"
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 ١ جبٔه الطظل في دٌىاث مهطولت زون ٛهم، ٛخح باب ػُاضجه الؼىزاء وزٛٔه زادلها بٛط

 مبدؼم  
 

ٝ "كال " ؤمام الباب اإلاٜخى  مدؼاثال  :ا، ٟو

  "؟"ٓلى ٛحن ًا ؤػخاش ؤحمس

 :لُحشه ٓلى الط٣ىب وهى ًجُب بجص٨ زٛٔه بُسه مطة ؤدطي 

 "هيـىٚ هدُجت البرهامج بخا٧ٓ ..ل٧ ما ٟلذ"

  ؤٗل١ الباب
 
١ ؤهه ػِب٠ى زوم  دلٜه زم ظاوضه مىٌل٠ ا ا ٟىٍ  ا ػهم  ا بها، لُشبذ حتى للٌٍط

ٔ  حاز    .اا، وػَط

 اإلاؼٔىضةطة اه٥مف الٌبِب ٓلى اإلا٠ٔس اإلاجاوض له، اهخابه ٟل١ ضهُب وهى ًخٌلٕ لخل٧ الىِ

ت ال جدىاػب ؤبسا مٕ الـىاْض اإلاعزحمت،  "ؤحمس" بِىما التي جٌل مً م٠لتي ٠ًىز ػُاضجه بؼٓط

ـت ًح٥م حعام ألامان حىله لُخل٠ى هِطة ، ًىاوض بها مط بصا٢، مس ًسه بٓط ًخذٌى هصا ٍو

 .مت حـبهها مً اإلاجىىن اإلاجاوض لهػادطة وابدؼا

ب ٓلى ال٠ُازة، الخٜذ ًىِط  ٨، لـ "ؤحمس" بدؼائ ٛجإة وظس هٜؼه ؤمام بحسي ػاحاث الخسٍض

 :ؤظابه هى بمط 

ن هخٔٚط محن هى الؼهم ألاػىز حعام٧ مطبىي ًا ز٣خىض، وفي بًط باط، امؼ٧ ٣ىَؽ ٓـا"

 "بجس

ت مٜاظئت بل ؤن ًى١ٌ الطظل ٤ان ًىٌل١ بالؼُاضة بؼٓط ذ لها بًاضاتها ٟو
 
ط   ؤه  املسضة كٍط

١ الصي ؤجذ ، وكل ل٠طب جهاًت اإلا٦ان ٛاػخساض بها بحط٣ت ٓىُٜتاٟىٍ    للٌٍط
 
 لخٔىز مىاظهت

مىه، اهٌل١ زاهُت، وبسؤ ال٠ُازة في زواثط ٌٟطها ه١ُ، جالها زوضان الؼُاضة حى٨ محىضها، 

  ُ لطخ به ضاظ ماء بالٜٔل، وظهه ؿاحب ملٜط، ٍو ا الخىٟٝ بال "كال " ٓلى وؿ٧ ؤلٗا

، ٌٔلم اه٠ٌاْ جلاحبه ضخ٦اث كادبت ظىىهُت مً "ؤحمس"، اػخمط في شل٧ لسٟاث١ ؤدطي 

ؤهه لً ًٌُل في ألامط ٛس٠ُٟت ؤدطي وػ٠ُٜس الؼٌُطة، ل٥ً شا٢ ٠ٓاب ٤اٚ لل٥ؼى٨ 

 .اإلاخإدط
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جىٟٝ ٛجإة ٛاهسٕٛ "كال " لؤلمام ولىال الخعام اإلاح٥م حى٨ ظؼسه ل٦ان ٓبر العظاط 

ت، اػخساض بلُه ببٍء، لم  ألامامي بطؤػه ٓلى الٜىض، لهض للخِاث و "ؤحمس" ًخإمله بسسٍط

ظٔل كاحبه  ا بٔىٝ مىظٕٛخح الباب وجطظل مً الؼُاضة لُٜٖط مٔسجه ؤضه  ًى١ٌ، ٠ٍٛ 

 ، هبٍ مخجه  ًلىي ؿٜخُه في اؿمئزاظ مؼخهجً
 

 : باػخذٜاٚا هحىه ٟاثال

بخ٠ىلي بوي باجحؼً بسضظت ممخاظة؟ وال  !! ًلٕ ٟلب٧ دُٜٝ ٟىي ًا ز٣خىض، مف"ًاااه

 "بخجاملجي؟

  :ُٛها، كا  الخٜذ هحىه بىظه محمط ٗوب  

 "ت ٠ٛسث الؼٌُطة، ٣ىا ب٠ُىا عجُىت!!بهذ ؤ٣ُس مجىىن، اٛطن في لخِ"

 :ُت، بٔسها كمذ مٜاجئ ولهجت كاضمتلخ٠ابله الطخ٥ت الٔال

؟  ""مف ٟلذ لي بوي ٣ىَؽ؟ بًه بخطخ٧ ٓلي 

 
 
 :اؤؿا  الطظل بصضآه في وظهه كاضد

 ""مف ٣ىَؽ لسضظت الجىىن زه

ُ  او٠ٔاز    ا وهى ًجصبهحاظبُه ؤكبح ٟاػ
 
 :امً ٟمُله مٔىٜ

 "ن ًا ز٣خىض، زي حاظت بهذ مف ٟسها؟ زه مف ظىى "ظىىن 

الللبخحن، وهى ًجصب ٟمُله مً ٣البتي "ؤحمس"  ا٠ٛس الطظل ػٌُطجه ٓلى ؤٓلابه جمام  

 :ٓاز بٔسها حهخٝ في حى١

٧ ٤ل ًىم" ىسي ابً ٓاوظ ؤضبُه، ال ؤها ٍظ ، وال مآىسٌف ؿ٦ل واحسة مٕ ؤها ضاظل مخجىظ ٓو

ُلت ؤهخم بحها الظم ؤؿُلها مؼئىلُت  "ٓو

ٟاػُت، وبـسة، ٓلطث ٟلبه بٔىٝ وؤلهبذ ُٓيُه وهى ًىِط ت، مؼتهعثٓباضة ٟلحرة، ل٥جها 

بل ؤن ًللر مىٟٜه ٤ان "ؤحمس"  بلى الٌبِب الصي ؤزض٢ دٌإ ما ه١ٌ به في ٛىضة ٗوبه، ٟو

 .جط٣ه دلٜهاللاضوخ ٗحر آبه إلاً ٟس اػخ٠ط دلٝ م٠ىزه زاهُت واهٌل١ بىحـه اإلأسوي ٤

 ******  
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  ٓىس البٔى ..

 ..داكت في مىاظهت الجىىن  الهطوب دحر وػُلت للسٛاْ..

ا ًٓ الٌبِب "كال " بٔس مىٟٜه ألادحر مٕ "ؤحمس" وجط٣ه له بُٔس   هوهصا اإلاؼل٧ هى ما اجبٔ

ب وحُس   بلها محاو الٔمطان في ػاحت الخسٍض لت ب٠ًاٚ ٟلبه ا بسون وػُلت اهخ٠ا٨ مخاحت، ٟو

 .بتهىضه

ً، هاط وماط وا ٓترن، بٔس اجلا٨ مً ز٣خىض "ٓلي" ًذبره بصجل ؤهه ػِخإدط ألػبىٓحن آدٍط

ى، لُذبره في الجهاًت  :زم ٛض

 "٣خىض ٓلي بجس مف هاٟسض ؤ٣مل مٔاهآػٝ ًا ز"

اػدـٔط "ٓلي" الو١ُ وضبما بٔى السىٚ في كىجه، ٛؼب "ؤحمس" في هٜؼه ولًٔ ظىىهه، 

 :اء ٓلى ٣المه مجُب  حاو٨ بهٜاء بٔى الٌمإهِىت والهسو

س٢ اإلاطة"لُه بؽ ًا كال   ؟ هما ٣م ًىم ٣مان والبرهامج مٔا٢ ًازوب جٌب١ُ مف ؤ٣تر، وؤٓو

 "مِٜف جإدحر زي

ت  :هخٝ هى بؼٓط

اجه " مؼخحُل ًا ز٣خىض، دالق ؤها مف مؼخ٘جي ًٓ ٓمطي، زه واحس مجىىن، و٤ل جلٛط

 "حتى بٔس آدط مطة واللي ح٥ُتهىل٧ بخس٨ ٓلى ٣سه، ػىاء في الجلؼاث ؤو 

 :ا زم ؤل٠ى ب٠ىبلخهكمذ لشىان مترزز  

 ""ؤها هاحىله ٓلى ز٣خىضة مجى

ب، هخٝ ًالح٠هاحؼٔذ ُٓىا "ٓلي" ف  :ي كسمت، ؤو ضبما ٓض

 ""بًه!! مجى؟ ال ًا كال  بهذ ٣سه اللي مجىىن 

  :اضز ما٣س  



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 33  شسابٍُ وضزًت

 

ٓلُه، هدؼٌُط ٓلى اإلاىٟٝ وهخجبره بال٥ٔؽ ًاز٣خىض، جذُل مٔاًا، هي الىحُسة اللي هخ٠سض "

مٔاها ؤو ٌٔمل ٓملت  هٓلى الالتزام بالبرهامج، وفي هٜؽ الىٟذ مف ه٠ُسض ًخذٌى حسوز

 "ها مف هدؼمح له، وألجها واحسة ػذمهببت ظي اللي ٓملها مٔاًا، ألج

  :ؤظاب "ٓلي" بٜهم ؤٓم١ للمىٟٝ

ـان هي ػذ باٟىل٧ ال مف هخىٜٕ ًا "  "كال ٓو

  لُٔىز ٣صبابت
 

 :لخى  ٟاثال

 "مجى، مف ه٠ُسض ًخٔسي حسوزه مٔاها؟ ما بهذ ٓاٚض "ٟلس٢ ٌٔجي ٓـان ُٓىه ظاٌ٘ت

ٔ  مىحه ضز    :اا م٠ى

ف ؤبىها، بؽ ؤحمس ٗحر  ت وفي الـ٘ل ما حٔٛط " ال مف بؽ ٓـان ٣سه، مجى ؤًىٔم ٍٟى

لها، بهذ ٓاٚضظطيء و مىهْى ُٓىه العاٌ٘ت زه هاٟىلهال٧ بلطاحت،   وٟح، ومف ٓاوظه ًٓع

عوؤبىها  بجها ظي بىتي  "كس١ً ٍٓع

 
 
 :اضخ٧ "كال " هاجٜ

لها ؟ زي هخٔلمه ألازب بجس، ػىضي ٌٔجي ًا ز٣خىض ٓلي ؤها ٓاٚض بهه ظي ابً "محن ًٓع

ت وهخخحمل   "اإلاىٟٝ وهخمصخي مٔاه في الٔالط صرحوطج٧، بؽ مجى ٍٟى

 :اه م٠طض  ججهس الطظل، ًبسو ؤهه ال مٜط، وؤلالخا  ال ٛاثسة جطجى مىه، ؤههى م٦اإلاخ

دالق ًا كال ، ؤها ها٤لمها في اإلاىهْى وبهذ بل٘ها الخٜاكُل وازحها اإلالٝ بخآه والبرهامج، "

 "وال ج٠ىلها بهذ هدؼِبه لُه، جمام!ماجخ٦لمف مٔاها في حاظت جاوي، 

ت مخجهس    ا باضجُا ، بٔسها بسٟاث١ ٤ان ٠ًٝ مٔها ؿاضح  وا٠ٛه بؼٓط
 

 بِٚط ا مىٟٜه، مخٔلال

م مً بطهامجها اإلامخلئ ًٓ آدطه ٛبٌُب داًط داق ًمىٔه مً  لى الٗط مخابٔت ٓالظه، ٓو

 .ا مجها الٔىن وا٠ٛذ داكت بٔسما هاجٜها ؤػخاشها بىٜؼه ًالب  

ت، وضٗبت في الٔىزة إلاجا٨ في م٥خبها اًلٔذ ٓلى ملٜه ظُس   ٍى ا، ًبسو ؤن لسًه بضازة ضاجٔت ٟو

م كٔىبت شل٧ ؤو حتى ٟطبه مً اإلاؼخحُل، ت ٗض ل٥ً البرهامج الصي وهٔه ألاػخاش  ٓمله بؼٓط
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ذ ما ضبما، ؤهاٛذ بلُه بٔى الخٔسًالث، ًبسو ظُس   ا لل٘اًت وػُٔاوهه ٓلى الٔىزة، في ٟو

حرث جطجِب جطاظٕ حٔسًالتها ظلؼذ الٔمل، ؤكبح آلان ظاهعا للبسء،  ظلؼاث مخىىٓت ؤدطي ٗو

ا ٓلى مبازت بطهامجه لُخ٠ٜو  زم ؤٗل٠ذ اإلالٝ لُبسؤ الٔمل الجسي مً الُىم الخالي، دحرةإلاطة ؤ

٠ت جىُٜصه واإلاٌلىب مىه بالوبٍالجسًس ًو  .ٍط

****** 

 ..ػال  ألاهثى في ال٘الب

 ..زمىٓها

تها اإلاصًب للص٣ط..   ملسض ٟض

 ..اػخذسمذ بـ٦ل صخُح ٗحر مبالٙ ُٛه٠ٍٛ بن 

ىسما جخذلى ألاهثى ًٓ ػال  هٜٔها واحخُاظها، لخ  ..اجًمؼ٧ بؼُٝ اإلاٜخٓو

 ..هي هسٛها.. جدؼلى بها.. ججصبها.. جسٛٔها.. حٔاهسها ؤو ببؼاًت حؼخجُب لهاجلبح ال٘طاثع 

 ..ا مىه، جاله ٟطاض اإلاىحا مسي حؼجها، ٠ٛس ٟطضث ؤهه ٌؼخح١ بٔو  وألجها حٔلم ظُس  

عج  ..ه الطثِؼُت بٔس اإلاذاًطة والجمى وبهصا ؤ٠ٛسجه هى ٍٗط

عة   ..ساللٍُٗط

 .. ال٠ىم

 ..لخالي جطاظٔذ ػٌُطة باقي ال٘طاثع.. وباوحف ال٘اب اإلاٜترغزادل 

خما ًبػيداكت وؤهه مسضب بـ٦ل ظُس ٓلى ججاهلها،   ..ٟو

خه، ٥ًـٝ ؤ٣ثر مما  ٓىسما ظلؼذ بلى ظىاضه في الؼُاضة، بٜؼخان ًىاٛؽ لىن ؿٔطها في هاٍض

حت ًذٜي ؤ٠ٛسجه مخٔت اإلاٌاضزة، ٛذه البؼٍُ ؤٗل٠خه بىٜؼها ٓلحها إلاىحه  ..٣إهه زٓىة كٍط

س  سًط  حُىماما ًٍط بت في ؤن ًٍط  .ٍس، وبهصا ٠ٛس الٗط
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ٓلى ٣خٜه  اػهطة لٌُٜت ٟواها مٔها، جماًلذ بحن شضآُه ٓلى ؤو٘ام هازثت، ؤل٠ذ بطؤػه

ٔذ ُٓىاها ٓلُه مخٔتحؼدـٔط  بجمالها ٤اهذ ؤؿهى وبطظىلخه  ،، ٓـاء ؿهيضاوزتها مىص ٟو

بؼُاضجه ؤػٜل مجزلها همؼذ ٓىسما جىٟٝ  لخلبح هي بٔسه في حالت اػخحىاش، ،ادالب  ٤ان 

 :بإهىزت

 "ًا ؤحمس، اب٠ى ٣طضها زي محرسخي ْ الؼهطة الجمُلت"

٠ٛطض لٔب زوض كٔب اإلاىا٨، ل٥ُخٜي ب٠بلت ٓلى وبحن ػٌىضها ٟطؤ ما جذُٜه وضاء الـ٥ط، 

س بل  ُهط ٣ٜها الىآم، وابدؼامت ػاحطة زم في الجهاًت ٓو
 
ها ا بًا٠اء ظسًس، ضحل بٔس شل٧ جاض٤

 ."ػىٚ ؤجمل٧٥ ؤحها الىػُم"ت حٔاهس، اضجىاء، وبحٟطبال 

****** 

 ..للمٜاظأث مصاٞ داق

ىبت، ؤكبح حلى     ا ٣ـهس اإلال٦اث..بن ٤اهذ مٗط

اوبن ٤اهذ كازمت،   ٓ  ..٣شمطة حامى ٗسا الش

ب   حسر آدط ا ؤن ًٌلبه ًبِبه في م٥خبه بسال مً مط٣ع الٔالط، جطي ٓالم ًىىي بٔسما ٤ان ٍٗط

بالمباالة، وحملذ ؿٜخُه ٓالمخه اإلامحزة، جل٧ الابدؼامت الؼادطة اإلاؼخٜعة، ؟ هع ٣خُٜه مطة

لى اػخٔساز للشىضة في وظهه، ٛهى بالٜٔل لم ًإث   بذٌىاث واػٔت مخعجلت اججه بلُه، ٓو

س مً الىٟذ لُىمحن س بهآت اإلاٍع  .وال ًٍط

ىٝ ٗاهب، ؤال ٟسمُه بٔو اإلاٜاظإة التي ؤزاضث حى٠ه، لم ًجسه هىا٢، ظلؽ باهخِاضه حهع 

  !!ًخٔلم ؤبسا؟ بماشا ػُٔاٟبه هصه اإلاطة

ُِٗه بالٜٔل ٤ان ٟس بلٙ ؤوظه داكت ٓىسما ؤبل٘ه مٔالجه الس٣خىض "ٓلي" ؤهه لً ٌٔىز ٟبل 

ت ٟإً اػترػاله في ؤ٦ٛاضه،  ً، ولم ًلط  بإ٣ثر مً شل٧، اهٜخا  باب ال٘ٛط ؤػبىٓحن آدٍط

  ُ  :ا جحُت م٠خوبتواللىث الخاظم ؤجاه مل٠

 ""مؼاء السحر
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ٕ ُٓيُه هح بسؤ بط٤ان ٗوبه في الشىضة ى ال٠ازم الجسًس، لُحلل ٓلى مٜاظإٛض جه اللازمت، ٍو

 :ً ٠ًٝ ؤمامه، ؤجاه الؼاا٨ بٔملُتإلحطاٞ م ااػخٔساز

 ""ؤػخاش ؤحمس الـاشلي، مف ٣سه؟

ُبسؤ في كب حممه لم ًجب، او٠ٔس حاظبُه ٠ٍٛ، كمذ لشىان ًالذ زم ٛخح ٛمه ل

 .حتى جإحي ٓلى ألادوط والُابؽ بح١ىة، ب٠اإلاؼخٔطة 
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(4) 

ح  ٟو

 

 
 

 ، ج٥ً ل٧ امطؤةمتى ما ٣ىذ ضظال

 ا، ج٥ً ل٧ ؤهثىمتى ما ٣ىذ ش٣ط  

 
 
 ا، ج٥ً ل٧ ؤمحرةمتى ما ٣ىذ مل٦

 
 
 ا، ج٥ً ل٧ مخُمتمتى ما ٣ىذ ٓاؿ٠

سها ؤن ج٥ىن "٤ل شخيء "  ٛال ج٥ً "ال شخيء"، وجٍط

 -ٓاثى ال٠طوي-

جط٢ لها ش٣طي ألالم، وشهب بال ٓىزة، ضاثحت ؤهثى ٗحرها اػخ٠طث حمل ح٠اثبه مؤلي بالسُاهت، 

بالث مجها وػمذ بها ٓى٠ه، وهى ٓلى ٣خٜه، .. لم حهخم بمحى ألازط، ٣إهه ًدبجر ب٠سضجه ٟو

 .ص٣ىضٍت هس هٜٔها ودىىٓها ألاهشىي ال

ا ؤهه ٌؼ٥ً ظىاضحه لها هي ٠ٍٛ، وجإحي ؟ مٔه، له، ألظل ٓـ١ ُىذ ًىم  متى ٤اهذ داهٔت

كت ال٘سض لخذتٞر ٟلبها، حؼ٠ٍ زٓامت ؤمان لخب مؼٌىض ٓلى اإلااء، ال جلبض ؤكاب٧ٔ ضكا

 .زىان بٔسى ًخالشخى في زوامت جذخٜي ؤن جتر٢ ؤحس الخطوٚ حت

ا مىحها بًاه، وضحل، جط٣ه وضحل، بال زماض ٟطبه لم ج٥ً ٤لها ؿاث٥ت مىظٔت، بل هىا٢ ؿِئ  

بلُه، لِؽ ٌٟٔت مىه، جٌلٔذ بلى الؼا٣ً هئُل اهخمام ؤو مباالة، ٣إهه ال ًذله، ال ًيخمي 

ا بجىاضها باًمئىان، مالذ جمؽ بـٜخحها ظبِىه ؤػٜل ٗطجه الىآمت، وابدؼامت الجؼس هاثم  

 .ز٢، ٛال ؤهخم بحسوزه .. ًا ك٘حري حىان ججبرهما ٓلى الاهٜطاط، مازام الىظٕ ٌؼ٥ً لىظى 

خه بابدؼامت، الؼُاضاث في ٤ل م٦ ٔذ ُٓىحها جخإمل ٗٛط ا ان، الخمطاء الـهحرة جحخل ظساض  ٛض

بإ٣مله وحؼخ٥حن وسست مخحط٣ت مجها ٟطب الٜطاؾ والصي بسوضه ٓلى ؿ٦ل ػُاضة، بمطوض 
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هط هصا الُىم، 
 
الؼُاضاث في شهجها اػخٔازث ش٣طي م٠ابلتها لصل٧ الىٟح، بٌل الؼباٟاث ُ

٠ذ ٓلُه جحُت لىال جىكُت ؤػخاشها واهخمامه به لط٤لخه داضط اإلاـٜى بإ٣مله، ٛما بن ؤل

 
 
خه بال وهب واٟٜ   اض ًخٌلٕ بلحها ب٘وب، حؼاء٨ بٔسها ٣ةٓلاإلاؼاء وحؼاءلذ ًٓ هٍى

 
ا هاٌٗ

 :ٓلى ؤػىاهه بٔىٝ

 ""ٛحن ز٣خىض كال ؟

ٔذ ُٓىحها  :بلُه في زهـت، زم ؤظابذ باٟخواب ٛض

البرهامج بخاْ حوطج٧ بؼبب ُٚط داق، وز٣خىض ٓلي  اػخ٥ما٨ز٣خىض كال  آخصض ًٓ "

ت حٔسً  "الث ْ ال٥ىضغ محخاظحن هخ٦لم ٛحهاحى٨ لي الخالت، اجٜول أٟس ألن في ؿٍى

ت٠ٓس حاظبُه و  ت جحمل إلاحت ٗوب هاٍض  :ٗم٘م بسسٍط

 ""ظبان

 :ما بحن حاظبحها لخخإ٣س مما ػمٔذ ظوث

 ""ؤٛىسم؟

 :ضز باؿمئزاظ وجبجر

 ""بإٟى٨ ظبان

ٕو   :٠ٔاز ب٘وب كاضم ٟالذ بٔسه في حعمحاظبحها في زهـت زم ٌٔىزا لالو جٛط

 "اجٜول أٟس ٓـان وـىٚ هىٔمل بًه!ج٠سض ج٠ىله ٣سه في وؿه مف ٟسامي، و "

ظم ؿٜخُه في ُّٗ، زم ظلؽ باػترداء ٓلى اإلا٠ٔس اإلا٠ابل للم٥خب ًطاٟبها وهي جخحط٢ 

ئت ل٥جها جج  لخجلؽ دلٜه، الحِذ هِطاجه اإلا٠خحمت الجٍط
 

 اهلتها جماما، وكلها كىجه مدؼاثال

ت ٣إجها جالظمه  :بسسٍط

 ""هخٔسلي ٓلى بطهامج ز٣خىض ٓلي؟

 :بٔملُت م٠خوبت ولهجت ظاٛت ؤظابذ
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ت حاظاث بؼٌُت جحؼحن للبرهامج، ولى مف واز١ في الخٔسًالث ج٠سض " ؤًىة ًاٛىسم، هاظوز ؿٍى

 "ىض ٓلي بىٜؼ٧ وهى هُىا٠ٛجي ٓلحهاجخ٦لم مٕ ز٣خ

ٕ حاظبا   بسهـت مٛض
 
 :الٌىٔت م٘م٘

 ""للسضظت زي؟

 :بىٜؽ اللهجت ٤ان ضزها

 ""ؤًىة، ز٣خىض ٓلي ؤػخاشي

 :ضخ٥ت مؼخٜعة ٟا٨ بٔسها باػخذٜاٚ مىحها

 "..!ٌالبت الىجُبت بخٔس٨ ٓلى ؤػخاشهاوال"

 :، لخجُب مجهُت هصا الخىاض السسُٝؤٗل٠ذ ملٜه اإلاٜخى  ؤمامها بملل

 "مم٥ً هبسؤ ال٥الم اإلاُٜس؟"لى ألاػخاش مف مماوٕ بًه اإلاـ٦لت؟ 

لىي ؤحس ًطفي ؿٜخُه بابدؼامت ػادطة وؤٌٓاها هِطة ؤن هاحي ما ٓىس٢، جحسزذ مٔه 

ب   ا، ؤجهذ حسًثها باٟخواب ؿاضحت حٔسًالتها البؼٌُت، وهى ٌؼخمٕ بىلٝ ؤشن وبال ٠ٓل ج٠ٍط

 :ٟاثلت

ازحي اللي ن ُٓوباليؼبت إلا٦ان الجلؼاث لؤلػٝ مف هإٟسض ؤجابٕ مٕ حوطج٧ هىا، ٛسه ٓىىا"

 "هيـخ٘ل ٛحها بةشن هللا

 
 
 :اجىاو٨ مجها الىضٟت التي دٌذ ٓلحها بذٍ ؤه١ُ ز١ُٟ ٓىىاجها، زم حؼاء٨ مؼخهجى

 "؟ن"ُٓازة؟ هاحٔالج بحؼاب ظسًس مذلىق؟ ٣ما

٠ُت ٛٞى اإلا٥خب ٛخٔل٠ذ ُٓىاه ؿٜخحها ٗوب   همذ ا مً هصا اإلاخبجر، ؿب٥ذ ؤكابٔها الٟط

ه كىتها مً ؤ٦ٛاضهجم ظو بها للخِت، الًىظس دا  :اط، اهتٓز
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ا، مف هاٟسض ؤزدل حوطج٧ م٦ان حالت باجابٔها هىا، ًاٛىسم ؤها ظسولي معحىم ظس  "

ي حىلخ٧ ٛبالخالي مف هاز٧ٔٛ ووظىز٢ في اإلاط٣ع ٓىسي مالىؾ جمً ما ج٠ل٠ف،ؤها الل

 "حاظت

حت مؼخٜعة ؤؿٔلذ سسٌها ٟبل ؤن ًإجحها ظىابه ؤ٣ثر  احتضم٠ها بىِطة ٟو  :ٟو

 "ؤها مآىسٌف ماوٕ ؤزٕٛ"بؽ 

وهى ًخإملها بىِطة ش٣ىضٍت بحخت معظذ حمطة الشجل بحمطة ال٘وب ٓلى وظىخحها، اػخسض٢ 

 
 
، لم ٠ًاوم ؤن ٌؼإ٨ بلهجت ا للطحُلا مؼخٔس  هٜؼه ٟبل ؤن جبسي ؤي ضز ٛٔل وهب واٟٜ

ت  :ملخٍى

 ""مُٔازها بمتى؟

 
 
٠خه زم هاولخه وضٟت مٌبى٠ٓٓسث حاظبحها ُِٗ مىآُسه، ت ٓلحها ظسو٨ ا، ججاهلذ ًٍط

 :ٛخحها لُل٠ي هِطة ٠ٛالذ

ي وهي هخِبٍ ل٧ الجسو٨ لى في ؤي مىآُس مف مىاػبت لخوطج٧؛ ج٠سض جخ٦لم مٕ ػ٥طجحرح"

 "بةشن هللا

 :١ٌ اػمها اإلاسون ٓلى الىضٟت ببٍءه

 ""ز٣خىضة مجى ػُٝ السًً!!

ٕ ُٓي  :شاث م٘عي ا بلهجت ه هحىها في جس١ُٟ م٥طض  ُزم ٛض

 !! "" مجى

 :مذ م٠لسه ل٥جها ؤظابذ بال اهخمامهٛ

 " ؤًىة، بٔس بشن حوطج٧، ٓىسي ظلؼت زلىٟذ  "

ت ٟبل ؤن   ..حصج ضؤػه بإي شخيء في مخىاو٨ ًسهاٟالتها زم جحط٣ذ ؤمامه داضظت مً ال٘ٛط

ٔذ ُٓىحها للاحبها، بؿاضة باللمذ مٕ  جطبِخت حىىن ٓلى ٣خٜها ؤدطظتها مً ؿطوزها ٛٛط

 :ابدؼامت، وهمؼت داٛخت
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 ""هام، حٔالي بطا ب٠ى

ت، ؤٗل٠ذ الباب بهسوء زم  ٠ُت وهي جخمؼ٧ ب٥ٜه وجدبٔه داضط ال٘ٛط مىحخه ابدؼامت ٟض

ت اإلأِـت، ظلؼذ بل  :ى ظىاضه ٛإؿاض للسضه بحىان ٟاثالجىظهذ هحى ٗٛط

 ""حٔالي في حوجي، بًه ماوحـ٥ِف؟

 :شضآُه مجُبت بحب احؼٔذ ابدؼامتها وهي جل٠ي بىٜؼها بحن

 "ؤػخ٘جى ٓىه"ما ؤٟسضؾ 

١، ػإلها بترزز  :ضبذ ٓلى ؿٔطها بٛط

 "؟ػامحِٛف ؤدباض ًٓ ام"

ما ٓجها، ٣إن ش٣طه زوم   حتى ا ٌؼبب لها البروزة، ؿٔط بخل٧ الطظٜت التي ػطث في ظؼسها ٗض

 :ًٛ ضؤػها في زٛئه، ضزث بلىث ؿاحب، ججهسث وهي جسفي ٟلبها

 "هى حط حهخم، وؤها مف هازوض ٓلُه،ِٛف، مف بُحاو٨ ٌؼإ٨ ؤو ام"

  :ٓاز ًلر، ضؤٛت بالل٘حر

 ""ابىه بِؼإ٨ ٓلُه

ٔذ ُٓىحها بلُه، إلأت زامٔت ُهطث في م٠لخحها وححرة جطحؼم هىا٢، هعث ٣خٜحها زلُل ٟلت  ٛض

 :حُلتها، وؤظابخه بخىجط

ف "ؤٓمل بًه ًا بابا ! وابىه هى ٛحن ؤو مٕ محن؟ هى مف ٓاوظ ابىه، ػيخحن مذخٜي، ما ؤٓٛط

 "مؼخ٘جي وبإٌ مً ظمان، دالق ب٠ى ه ًحؽ بىظىزه بؽ هى ًىمُا بِؼإلجي، هٜؼ

 :ٓلى ك٘حرجه، ٗحر اإلاىهْى ببؼاًت ضبذ ٓلى ؿٔطها زاهُت وألالم ٥ًخىٝ ٟلبه

 ""ؤدباض الـ٘ل بًه؟ مِٜف ظسًس ٓىس٢؟

 :مطحت اضحؼمذ ابدؼامت ػادطة ٓلى ؿٜخحها وهي ججُبه بلهجت ؿبه

 ""في ظسًس وؿ٦له هُ٘لبجي
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ٕ وظهها   ضخ٧ وهى ًٛط
 

 : بسهـت ملٌىٔتهحىه مدؼاثال

لت ٟسضها ج٠ى٨ هُ٘لبجي؟ مف ؟ ز٣خىضة مجى بيذ ز٣خىض ملٌٜى ػُٝ السًً بجال"ٌ٘لب٧

 "ملسٞ

 :ضزث مخِاهطة باالػدؼالم

اٌف السوض، ٓاوظ ًًا بابا مالىؾ حل" طظٕ بٌل جاوي ؟ حالت مؼخٔلُت، بٌل ػباٟاث ٓو

 "وبُحٜط في الصسط

ت   :ٟا٨ بؼٓط

 "١ ٓلُه مازام ٓاوظ ًطظٕ ظي ألاو٨ ت، ؤي بطهامج هخٔملُه هُىاًُٛب زي حاظت ٣ىَؼ"

بتها في البى  له ًٓ شا٢ اإلاخعجٚط والصي ٌؼخح١ كٜت ٟلُل ؤزب   بجساضة،  ججهسث مذُٜت ٗض

جه، وجمخمذ في ٠ٍٛ وا٠ٛخه بلمذ، وهي جخٌلٕ ب٠ل١ لل٘س، حُض ًححن مىٓس ؤولى ظلؼا

 .ٟلبها "ضبىا ٌؼتر"

****** 

 "ٟٜل"

٠ُت، وضٗم شل٧ كاضمت، لهجت لىٜؼه مبدؼم  همؽ بها  ت، وهى ًخص٣ط مالمحها الٟط ا بسسٍط

ا، جطي هل ًم٥ىه حازة ٟأًت، هبرة ظاظطة، وؤهىزت هآمت لل٘اًت، ٣إهه لى إلاؼها ػدى٥ؼط ٛىض  

م٥ىه إلاؼها ٛٔال س؟ مؼخٜعة هي ألٟصخى حس، ٍو احخه مٔها ٣ما ًٍط  .ؤن ًماضغ ٟو

ٕ شل٧ الجبان "كال "  ًٓ اػخ٥ما٨ البرهامج مٔه ؤمط ظُس ٓلى ٤ل حا٨، مىص ضبما جطاظ 

 ، ز٠ُٟخحن ؤههى م٦اإلات مٕ الٜاجىت "ػهط"، جذبره ًٓ ؿىٟها، بابدؼامت ج٠بل هى هصا الـٞى

ومىحها ب٥طم حاجمي ٤لمتي ٗع٨، زم ٓازث ًبُبخه جحخل ج٥ٜحره، لُٔىز هى ُٛ٘وب مً 

؟ ؤم جخجاهله ٠ٍٛ، ا ال حٔٚط مً هىطة ألاولى، هل ح٠هٜؼه، ل٠س جص٣طها وهي ٣إجها جطاه للم

صة جبٌلحن بها سخطي ؤها ًا ظمُلت"جل٧ الؼاحطة الل٘حرة،    ".ال جمل٥حن حٍٔى
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ابدؼم زاهُت وهى ًخذُل ما ًم٥ً ؤن ٠ًىم به مٔها ٠ٍٛ لُحِى بىظىخحن محمطجحن ٣ما 

١ُ مطحؼم ٓلى محُاها، احؼٔذ ابدؼامخه  الُىم، بسث ؿهُت لل٘اًت وشا٢ ال٘وب الٟط

  ٔ  ا دٌت مح٥مت جىاػب شل٧ "ال٠ٜل" .واه

اث مطحت ٓلى بابه زم ٛخح لُ  ًٟط
 
 :ا بم٥طِهط الل٘حر ٓلى ٓخبخه هاجٜ

 ""ٟآس لىحس٢ لُه ًا ظمُل؟ ًا ظمُل.. ًا ظمُل....

ٔ  ؤ  :ادطػه م٠اً

 "!!"بؽ، هى بًه؟ الـٍطٍ ػٝ

 :ظىاضه ٓلى الٜطاؾ بذٜت، ضز بمط  ٟه٠ه "ٓمطو" وهى ًجلؽ بلى

 "؟ؤبىحمُس وهللا، ُٛى٧ ًاضاظل ي باواحـج"

 
 
 :اهِط له بُّ٘، ٛاػخٌطز هاح٦

 "ؾ زي، ٓامل بًه في الـ٘ل الجسًس؟ وؤدباض اإلاعظ بًه؟ًُب بال "

 :ابدؼم هصه اإلاطة ب٘طوض وهى ًجُب

ت بخ٠ىللي بوي وحـتها " ُٓب ًا ابجي، الـ٘ل جمام ومعة الُٜلم ألاولى لؼه ٟاٛلت مٔاًا مً ؿٍى

 "ٟىي  ٟىي  ٟىي 

 ل٥مه 
 
 :ا بحؼس ملٌىٕؿ٠ُ٠ه في ٣خٜه هاجٜ

 "ًا ٓم، محن ٟس٢ بُٔىه٧ العضٞ زو٨؟ؤًىة "

 :حمس" ٛٔاز ٌؼإله بجسًت هصه اإلاطةضخ٧ "ؤ

امل بًه مٕ الس٣خىض بخا٧ٓ؟   ""ٓو

 :اابدؼم بته٥م مجُب  

 ""ًٜف
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 :"ٓمطو" بدؼائ٨ ٛإ٣ملهِط بلُه 

ٜذ" اللي ٓمله ؤو٨ ما هع٨ مً  لىٓ مف ٓاوظ ؤٟىل٧و  ظبان ًا بجي، ؤدسجه مٔاًا ٤ام زٍض

 "الٔطبُت

 :هخٝ "ٓمطو" في زهـت

بذ الطاظل ًا ؤبىحمُس!!ؤوباا"  "ااا، ٓض

ت  :ٛطز بؼٓط

 ""هى اللي ظبان

از ٌؼإ٨هع   :ؿ٠ُ٠ه ضؤػه في اػدؼالم ٓو

 "ل مٔا٢ لخس ز٣خىض ٓلي ما ًطظٕ؟وبٔسًً، محن ه٥ُم"

 :ا للخِتؤظابه ؿاضز  

 ""حىلجي ٓلى ز٣خىضة ظمُلخه

ٕ "ٓمطو"   ٛض
 
 :ا بمط حاظبُه في زهـت، زم ضبذ ٓلى ٣خٝ ؤدُه بحمُمُت هاجٜ

 "؟خىضة، ومعة الُٜلم، محن ٟس٢ ًا ابً اإلاحِىُتؤًىة ب٠ى، ٟلذ لي، ز٣"

 
 

  :ابدؼم "ؤحمس" ٟاثال

 ""ال مف زي

 :هػإل

 ""لُه، مف حلىة وال بًه؟

ت   :ؤظاب بؼٓط

٠ُت ٣سه  "ٟٜل ...!بؽ .."ال حلىة.. ٟض

 :وهى ٌ٘معه ضخ٧ "ٓمطو" بـسة و ٟا٨



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 45  شسابٍُ وضزًت

 

 ""وبهذ مٔا٢ اإلاٜخا  ًا ٣بحر

 :اهع ضؤػه مطزز  

 ""ٟٜل ملسي ًا ٓمىض 

 :ا، بٔسها ٟا٨ "ٓمطو"وحٔالذ ضخ٦اتهما ػىٍ  

لسوبلحر ؟ ماضهُدف ؤٟىله ٓلى مىهْى ابهذ هاوي ٓلى بًه ٓم٧ بِؼلم ٓل٧ُ، ٤ان بِؼإلجي"

 "زه لخس ما ؤؿىٚ آدط٢ ٛحن؟

ا، بالم ػُيخهي ح٠اجج لً ٌؼخمط لؤلبس في جل٧ اإلاهىت التي ًم٠تها ل٥ىه ضمى  ؟هس بٔم١ م٥ٜط 

  ٔ ا باإلزاضة والسٌط، هى مجىىن بىٜؼه بلحها ٠ٍٛ لُحِى بال٠لُل مً لخِاث اإلاخٔت، مؼخمخ

 .٥ىه ٓـ١ ٌؼطي في زماثه، وال بسًل؟ ضبما ؤًوا، لٌٔطن هٜؼه للمىث ضبما، هل

ًخحمل ال٠ُىز، ٥ًطهها ب٠ىة ٟس  ٤ان ؿ٠ُ٠ه ًىِط بلُه في ؿطوزه، ٌٔلم ؤن ألاخ ألا٣بر ال 

ا في ٓمله مٕ الٔم، ٜٛي جخحى٨ لٔىٝ، ولصل٧ ٤ان جمطزه مىص اللخِت ألاولى، هى ال ًماوٕ ؤبس  

ت زون ُٟس ؤو  ت والاهٌالٞ بحٍط ظمُٕ ألاحىا٨ هصا هى ما زضػه، ل٥ً "ؤحمس" ٓاؿ١ الؼٓط

ؤوضاٞ جذم ؿطي لً ًخحمل لخِت داه٠ت دلٝ م٥خب، في اظخماْ ؤو حتى ٟطاءة بوٕ 

 :ٔمل، لعم اللمذ حتى ؤجاه ضز ؤدُهال

؟ ٓاوظ ؤضظٕ الترا٢ جاوي، ؤػاٛط، ؤػاب١ ٓمطو ؤها هٜسخي مف ٓاٚض آدطي ٛحن وهللا ًا"

وؤػب١، بؽ لخس زلىٟتي مِٜف ٛاًسة، مف ػهل ٓلي  الخالت اللي وكلذ لها، م٠ُس لؤلضن 

ضػت حاظت زي إلاجطز مماٗلب ٓجي، مف ٟازض ؤبٔس، حتى بوي ؤجىاظ٨ وؤؿخ٘ل حاظت ظي 

 "بحبها ولى للخِاث ٟلحرة

ا ا بِهطه بلى وػازة دلٜه، اػخٌطز بىبرة جحمل ؿِئ  ججهس زاهُت بحطاضة زم ؤٗمى ُٓيُه مؼدىس  

 :مً ال٘وب اإلامتزط بالخعن 

 "ٓمل في  ٣سه، وؤضز له اللي ٓملههسي وال ؤضجا  بال إلاا ؤٓٚط محن مف ها"

 :١ٟل ؼٔذ ُٓىا ؿ٠ُ٠ه زم هخٝ بدؼائ٨ اح
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  "جي بًه جطز له اللي ٓمله ًا ؤحمس؟ٌٔ"

ُ  اهعل١ في ٛطاؿه مؼخٔس   بت في الىحسة، ؤظاب ب٘وب واضر هصه ا للىىم، مىح ا للل٘حر بالٗط

 
 

 : لهجخه اإلاذُٜتاإلاطة مخذلال

 ""ٌٔجي ًسٕٛ الخمً

 :اهُت ؤدطي جبٔتها الجملت ال٠أًتز

 ""جلبح ٓلى دحر

  ٟل١ ؿسًس اهخاب "ٓمطو" وهى 
 
بت ؿ٠ُ٠ه اًىِط بلُه، ال ًسضي ما ًٜٔل ح٠ ! ل٥ىه اػخجاب لٗط

٠سة ٟاػُت جذٍ هٜؼها ٓلى ظبحن الؼهم وجهى بهسوء م٘ازض   ت، ؤًٜإ ألاهىاض دلٜه ٓو ا ال٘ٛط

 ..ؼلم لىىم ٌ٘عوه ٤ابىغ واحس مخ٥طض ٟبل ؤن ٌؼد

ـت  .. ًٔىت.. زماء.. ٓض

 .ٛمىث ٓلى ُٟس الخُاة
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(5) 

 
 
 ظىىن ش
 
 الى٥هت ّي ط  ٣

 

 ..ال حُاة ج٥خمل بسون إلاؼت ظىىن 

 -باولى ٣ىٍلى-

٤ل الخسوز، ًحٌم الخىاظع،   ًلبح ألامط مجطز إلاؼت، بل ًخذٌى، ال به ٓىسما ًخٔل١ ألامط 

ت ٔبر ٌ  .اإلاىاوٕ وال٠ٔباث، وب٠ىة وػٓط

ىسما ٌٔخمس ظىىهه ٣ىػُلت للىكى٨  ظىىهه له ه٥هت داكت، ال حـٕ بال مً هالخه هى، ٓو

٠ت للهسٚ، ٛٔل٧ُ بخىدي الخصض، هىا لً ًىٟٜه شخيء، مهما ٤ان هْى الهس ٚ، ومهما ٤اهذ ًٍط

 .الىكى٨ بلُه

 م٥ُُاُٛللي، ؤم، ٌٔتٚر
 

ج، ومٔها، ٟطض ؤن ًدؼلى ٟلُال ، طب جحس  مً هْى ظسًس، ٍو ، ػس ٓا٨ 

لم  ممخلئت بآخسا٨ ٌٔلم مخاهخه، ٛهي جخ٠اٛع بٔىٝ في هِطاتها الٔؼلُت الالمٔت، وؿٜاه

مىحها  جذٌها ابدؼامت ًىا٨ الل٠اء، ظاٛت، حازة ٣ؼ٥حن، ل٥جها ضبما جحخاط إلاً ًبرز حسها، ٍو

 .ٌٔهؿِئا ال حؼخٌُٕ ٟ

ٟلحر  ا بىػامت هاٛصة، ٌٓط مشحر، ٟمُم ٌٟجي ؤػىزاػخٔس في ٓلط الُىم الخالي، مدؼلخ  

احت  ألا٣مام ًبرظ كسضه الٍٔطى، وظُجز بؼٍُ، مىِاضه الـمسخي الطسم ًذجب ٟو

 .ِؼخذسمها ٣ؼال  في الىٟذ اإلاىاػبػ

ً وظىخحها الُىم  ٟاز ػُاضجه بابدؼامت، وجذُالث للسٟاث١ الخالُت، حمطة ػُٔمل ٓلى ؤن جٍع

ً، الخٜؤًو   خذ ا، وفي ٤ل مطة، ٓىسما زلٝ للم٦ان بش٠ت حاظبا ُٓيُه دلٝ ٓسػخحن ػىزاٍو

 :دط، بابدؼامت ظصابت ػإ٨ مؼآستهاا آبلُه بوٕ هِطاث، ٛاظزاز ٗطوضه م٠ساض  

 "ؼت ٣مان دمؽ زٟا١ً مٕ ز٣خىضة مجىؤحمس الـاشلي، في ظل"
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 :جلىغ مجُبت بٔملُتضاظٔذ اإلاطؤة ؤوضاٟها زم ؤؿاضث له بال

 "الس٣خىضة جىهي الجلؼت اللي مٔاهاؤًىة ًاٛىسم، زٟا١ً "

 اػخجاب ببؼاًت إلؿاضته
 
، ا، ظلؽ ًسوض بُٔيُه في اإلا٦ان مؼخ٥ـٜ  ٞ ٞ  ضا ا، م٥خب ؤه١ُ، بصو

مُت هآمت جىاػب  باء، ؤلىان ظسضان ٣ٍط بوٕ ؿهازاث ًبُت مٔل٠ت هىا وهىا٢ ٣ٔازة ألًا

تها،  بلى؟ بجها "ٟٜل"، بٔس الىٟذ اإلاحسز جىظه وؤي ؤهثى ؤهثى ح٠ا، ابدؼم بذبض، ٗٛط

 :مخجهت هحى باب ظاهبي ٟاثلت بحعم اػخ٠بلخه بهسوء وهي ججهى مً دلٝ م٥خبها

 ""اجٜول ًا ؤػخاش ؤحمس

  ٔ إزاض ألامط ة ٓلى اإلا٥خب، لم ٌٔٚط محخىاها، ٛا حىله، الخ٠ٌذ ُٓىاه كىض جبٔها ببٍء مخٌل

اهُت، وؤظهعة ًبُت  ت واػٔت لل٘اًت، بها ٓسة ؤظهعة ٍض ٛوىله، بٔسما ٓبر الباب ٤ان في ٗٛط

 
 
بلى ظىاض ؤحسها جخٜحله باهخمام زم جطاظٕ بؤت ا، وظسها ج٠ٝ حٔامل مٕ بٔوها ػاب٠

 :ب زون ؤن جىِط بلُه، وبلهجت آمطةث له باالٟتراؤوضاٞ في ًسها، ؤؿاض 

  ""اٟلٕ التي ؿحرث لى ػمحذ

ٕ حاظبُه  ت اػخجاب، في ُٓيُه إلأذمٕ هِطة دبِشت  بال زاْٛض لٌلبها، دلٕ مىِاضه  بؼٓط

زم جىظه هحىها، بؿاضة ؤدطي حاظمت لُجلؽ  مٕ ٟمُله، جط٣هما ٓلى م٠ٔس ظاهبي الـمسخي

ت  آدط  ٓلى م٠ٔس دبحرة بسؤث بخصبِذ ٓسة ؤٌٟاب ٓلى كسضه و٣خُٜه ًس ؤمامها، بٔملُت وػٓط

هطه وهى ًخابٔها بىِطاث ما٣طة، ػإلها بىبرة ج  :حمل بٔى السبضُو

 ""هى بًه زه؟

ٔذ ُٓىحها بلُه بـطوز ٣إجها لم جىدبه لىظىزه  :ضزث بادخلاض بال ٓىسما جحسر، زم ٛض

ت الخىكُل الٔلبيِادخباض ٣هطباجي، ٓاوظة ؤٓمل ج" ٕ لؼٓط ٓىس٢ وجذٌٍُ ٣هطبي  ؼذ ػَط

 "بؼٍُ للٔوالث

  :ـُ٘ل الجهاظ وهى ًطز بىٜؽ اللهجتبسؤث في ح

 "ظي ما بهذ  ؿاًٜت ، بال٥ٔؽ؟ مف حٔباوي في حاظتمالهآوالحي "
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ـس كسضه  ٕ شضآُه بلى ظىاض ضؤػه َو ِهط  ٟالها وهى ًٛط اهُت ؤ٣ثر كالبت ا ب٠ىة م  ٓوالجه الٍط

  ُ ا في ٤ل ى ًخإملها مخٜطػ  ٠ٓسث حاظبحها ولم جطز، جابٔذ ؿاؿت ؤمامها باهخمام وها بها، مخباه

 ظعء مجها.

 ! ..ال ًسضي ما هى مالمحها الىآمت ٛحها شخيء ًجصب ُٓيُه زوما

٠تها في الخٔامل بجسًت وزون اهدباه حتى ؤهه بال ٟمُم، ؤو  وهى ٌٔلم ظُسا - !!٣ُٝ ًبسوًٍط

مخجمس مً الشلج، ٟطض الدؼلُت ٌٟبي ؤزاضث حى٠ه، لِؼذ مجطز ٟٜل، بجها لى   -٣ُٝ ًبسو

 
 

 زم ؤدص هٜؼ   لمذ للخِاثٛ ٟلُال
 
 :ؤشجها ٟطب بلىث زافئا ٟبل ؤن حهمؽ ا ٓم٠ُ

 "Gucciمً   Envy me.. ؤدمً وؤٟى٨ "بمممممم.. ضمان، ؤهاهاغ، وظهىض 

 :ضزث بٔسها بحعم بخٔسث بحط٣ت حازةا

 ""ؤػخاش ؤحمس مم٥ً هط٣ع في الجلؽ ؟ مف مً مللخت حوطج٧ هُاْ الىٟذ

لخٌالٕ  ُهطها سًط بلُهابدؼامت ؿ٠ُت جالٓبذ ٓلى ؿٜخُه ٛهعث ضؤػها في حى١ وهي ج

ت مذخلٜت، بٔبض ٓاز حهمؽ الـاؿت مطة ؤدطي   :مً ظاٍو

ُىم ل" ، بؽ ًىاػب٧ ؤ٣ترالبحٛر  "بطزه Gucciمً  Premiere.. بمممممم صًص وػىٍذ ٓل٧ُ 

لم جطز، وهصا هى ما ب٠ىة ػٌُطث ٓلى ؤٓلابها، هصا الىٟح، ٟلُل ؤزب ال ؤ٣ثر وال ؤٟل، 

ت، بٔسما  ٌؼخح٠ه، الخجاهل الخام، زوهذ بوٕ ؤؿُاء، ًلبذ مىه بوٕ حط٤اث هٜصها بؼٓط

اضخي مـحرة بلُه لُدب هصخخه بهسوء بٔسما ٔها، اهتهذ ؤظالذ ألاٌٟاب وجىظهذ هحى ظهاظ ٍض

 :ظلؽ هىا٢

ت " ًٜول بالؾ ظُجز في الجلؼاث، ؤ٣ُس حوطج٧ مجطب مٕ ز٣خىض كال   ، ٓـان حٍط

ً  "الخط٣ت في الخماٍض

  :بلهجت مىحُت ٤اهذ بظابخه

 ""بؽ بحبه
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ُ  مىحخه هِطة جحمل إلاحت احخ٠اض ؤٗاُخه، ٠ٛطض ٠ٓابها، هخٝ ٛجإة مخإإلا ٔ  ا، مسٓ ب  ا وظ ا ا ٍٗط

٠ٓسث حاظبحها في ٟل١ زم ًلبذ مىه الخمسز ٓلى ٛطاؾ ال٥ـٝ، بٔسما هام ٥ًخىٝ ُهطه، 

ُ  ٓلى بٌىه اضجسث ٟٜاظ   ت ا ًب بت، هٌ٘تها ٓلى مىاهٕ مخٜٟط ا واٟتربذ مىه ملٌحبت ؤزاة ٍٗط

١ مً ُهطه، لم حـٔط بحط٣ت مىه، ٛوٌ٘ذ بُسها  ٞ في ٛض هٕ الجط  الىاضر مدؼاثلت مى  ٛى

 :باهخمام

 ""هىا في ؤلم؟

 :ت ٟلحرة ؤزاضث جىجطها، ٓازث حؼإ٨مٕ كُح ٛجإة بزط هٌ٘تهااهخٜى 

 ""دحر حؼِذ بةًه؟

 :ؤظاب بذبض واضر ولهجت ٓابشت

 "رِٛف، ؤكلي بإٗحام"

 :هـت٤ازث جل٥مه بٔىٝ بٔس ضزه شا٢ وهي تهخٝ بس

 "!!ؤٛىسم"

 :اضخ٧ بمط  وهى ًسًط وظهه هحىها مجُب  

بت ت.. ٍٗط ٗع  "!!"بًه ًا ز٣خىض؟ بإٗحر، حؼِذ بٗع

طاض الخجاهل الشاوي، ل٥ىه ٠ٍٛ لم ًمىحها الٜطكت، زٟاث١ ؤدطي اػخجاب  ظمذ ؿٜخحها، ٟو

بت الٔبض مٔها مً ظسًس، ػإلها مخِاهط  ٛحها ظُس   ىه، زم اهخابخه ٗض م ا بالالمباال ا لخماٍض ة، ٗض

وبه مً مىٟٜها  :اهخمامه ٗو

٠خ٧ ظس  "  "الُىم زه؟ ؿٜخ٧ في اإلاط٣ع، ٛا٣طة ا مً ًىم مآلى ٥ٛطة ؤها معجب بٌٍط

ُىا   :ىم به ٠ٍٛ ؤظابذ بال اهخمام ٛٔلين مهخمخان بيخاثج ما ٠ًبخإٛٝ ٓو

 "شٞو حوطج٧، ه٥مل بتر٣حز لى ػمحذ! الخ٠ُ٠ت ال، ومحرسخي ٓلى"
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٠خه في الخ ّ، سًض مٔها، ججاهلها وهى ٌـٔط بالُ٘هٌ٘ذ حطوٚ "حوطج٧" جىبهه لٌٍط

ت،ا بل مىحخه ظظط  ؟ ٣ُٝ ال جخص٣طه ل٠س هِطث بلُه  :ش٣طها بلام بُٔىحها، وضزه بسسٍط

ػىت ومف  16ؤو  15ي ٣ىَؽ، ٤ان مٔا٢  ولس حىالي .. بهذ ًىمها ؿٜخُج"بظاي؟ مف م٠ٔى٨ 

ىه  "ٓاوظ ٥ًمل جمٍط

 :مخص٣طة، ٛاػخٌطز بلهجت ؿ٘ى٠ٓٚسث حاظبحها 

 ""وبهذ سخطجُه

ٔذ ُٓىحها بلُه  :باػدى٦اض ٛاػخسض٢ بابدؼامت لٔىب ٛض

ت بٔسًً ٤لمخُه ؿ"  "ل٠ُخه بِؼخجُب حلى ٟىي ٍى

 :كمتها الصي اػخٜعه زم همؼت بم٥ط ججهُسة حاضة ؤدطي مٕ

 ػاحطة""

جحسي هي جحسي ظسًس،  !!مجهاىٟٕ حؼاهال ججاهل آدط، ٣إجها جخٔمس شل٧، ل٥ً مً ٟا٨ ؤهه ًخ

ذىهها بجطؤة حس الىٟاحت، ٌٔـ١ اللٔهى ... !!هىو كٔب،  ٟطض ؤن ٥ًىن شل٧ ىباث ٍو

 !.مً ًٜىظ في الجهاًته مٔها ولجري مؼل٥

ًالذ لؼآاث، ٓىسما اهتهذ؛ ججهُسة اضجُا  داٛخت حؼللذ مً ؤن ظلؼخه ٟس  هي ؿٔطث

لم  ٗازض و  في الجهاًتؤػبىٓان ػٌُىالن لل٘اًت، وهي ٠ٍٛ جسٓى باللبر،  نكسضها، هصا

بل الخالي باهخمام وابدؼامت ًحلل ٓلى حمطجه الشجى٨ التي جمىاها، وزٓخه بجٜاء وهي حؼخ٠

م ؤهه ٤ان مجطز ًٜلؤزاضث  حىىن   .حى٠ه ؤ٣ثر، ٗض

 ******  

ح.. .. ٟلُل ؤزب ..م٘طوض ٟو  ..ووػُم لل٘اًت ..مخعجٚط

، الٜاٞض الىحُس ؤهه واضر، وكٝ بؼٍُ، ًحمل بسادلها ال٥شحر، ٣إهه وسست ؤدطي مىه

ح، ٌٔتز بىٟاحخه جل٧ وال ًذٜحها ٓجها، بل ًخٔمسها مٔها، ٠٣بٌاجها جماما ، مٕ الادخالٚ كٍط

بحبه لها، ؤو ه٥صا بطاءة ٟلبها وهي بٔس ك٘حرة، اهبهطث  ا ٟلبها، جح٥م بلجام مـآطها، ؤدصٗع 
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ا ُهط في ُٓىحها بلٜت "ٛاضغ" ، ل٥ىه زوم  باقي اليؼاء، ٛؼ٠ٌذ ؤػحرة هىاه ازعى، ٛولها ٓلى

 .الم ٥ًىه ًىم  

بٔت، ل، ؤه١ُ، ُٓىان م٠خحمخان بلىن ُٗىم الؼماء، بصلت ٟو وػٌُطة ٟبٌان البحاض  ًٍى

اضة للس١ً في ٤لُتها، و اكٌُاز، سخبها مٔه لٔالم مً الطوماوؼُت الىآمت، ظواط  الطحالت، ٍظ

ذ امخحاهاتها، اهخٜذذ بها، ضػم ػٔازة ٤اشبت  ٟبل ؤن جىهي زضاػتها، وبصضجه بسادلها في ٟو

 
 
الىٟذ، زم  ى٠ذ، ؤٌٓخه "مال٧" ٠ٛبله لبٔضه  ٓلى وظهه، ضخذ ألظله بال٥شحر، حٔبذ، ؤ

  ٝ از بب٠اًاها ًدبجر بها بٔس، ٛ٘ازضها ؿٔط ؤهه لم ٥ًخ  .ألدطي، ٓو

، ٟبلها ت ؤؿهط لم جط البـط، وه٠اهت ؤدطي كطدذ، ٗوبذ، ب٥ذ، هٜٔذ، وؤحى الاجهُاض، زالز

 ..٤ان اهٜلا٨

 ..ضحلزم  

ًإحي اهم، جخحاشخي ؤي جىاكل مٕ هىٓهم، زم لهصا هي ج٥طههم، جذـبلى آلان، ٓامان بال ٓىزة، 

٘اظلها،  هصا ال٠ازم الجسًس، بمحاوالث حٔلم ؤجها ػخسوم لىلٝ ؿهط، ٌؼدىٜط ًاٟخه َو

اهل هى الخل؟ ٣ُٝ ػخىٟٜه ٌؼخمُلها، و٣إجها لٔبت، ٠ٓسث حاظبحها في ٗوب، هل الخج

ى الخحسي؟ ته طب مً ٓىس حسه؟ هل جخذلى ًٓ حالخه هي ألادطي؟ ل٥ً مىص متى جٛط

ل بٜمهاإلاىاظهت وٕ لؼاهه الٌٍى زم  ؟ ٛٔلتها مطة واه٥ؼطث، لصا لً جخ٥طض، وهى .. ػُذوٕ ٍو

 .وجمىٔه مً الى١ٌ بح١ وبال ػخذٌُه هي له ؤػىاهه ٓلُه ٌ٘ل١

 
 
ا ل٠س ؤجذ بىٜؼها وػخذطط ٗوبها جىٟٜذ بؼُاضتها ؤػٜل مجزلها، إلاحذ ػُاضتها هىا٢، حؼى

ت لِؼخ٠بلها اللٛحها بٔس ما حسر الُىم بؼببها،  ٟبلت ٓلى ٘حر بحوً زافئ، كٔسث بؼٓط

طحت  :الىظىت ٛو

  ""ماما وحـدُجي

م ز٠له، ؤٓازث له ٟبلخه ٓـط  حملخه   :همؼذ في ؤشهها، ٗض

 ""بهذ وحـخجي ؤ٣تر

 :مً السلُٜتوكىث مط  
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ً مـهس مـهس وظمل"  "ت ظملت ًا مىمً، دلي ابى٧ ًطحمجيؤها حِٜذ بٞط بجًز

ٔذ   :الىاٟٜت ؤمامها، هخٜذ ٛحها بحى١ للٜخاةُٓىحها في ُّٗ ٛض

  ""ؤحؼً، حؼخاهلي

ٔذ ح  :اظبحها بسهـت زم ضخ٥ذ مطززة باػخ٘طابٛض

ت ًىمحن ؟ "ؤػخاهل!! لُه بؽ ٣سه ًا مىمىتي وضاظٔت حٔملي في  ٌٔجي ؤها ظاًت ل٧ مً اػ٥ىسٍض

 "٣سة بهذ وابى٧؟

ت اإلأِـت ًخابٕ ؤهعلذ ك٘حرها ؤضه   ٥ت ٗٛط ا والصي ٓاز ؤمام ظهاظ الخاػب اإلاحمى٨ ٓلى ؤٍض

 :سث شضآحها ٛٞى كسضها هاجٜت بحى٠ٓ١بلحها زم ُٛلمه اإلاٜول، هِطث 

ُىم اللي ضؿُدُه ٓلي  اللبح" ٛول ماػ٧ في  ، في اإلاؼدـٜى ٓملخ٧ اإلاهببت الجهاضزة، البحٛر

ى ٓىسي ٓ  "ل١ ٓلُه، ٓاظب٧ ٣سه؟لخس ما مٍط

 :ضخ٥ت ؤدطي زم ضز ػادط

ُىمع بطا البِذ آه مٔلف وؼِذ"  "، دل٧ُ  بهذ  في زاووي و٣ىمٜىضثبه٧ مف بدؼخذسمي بحٛر

بل ؤن جطز ػإلتها هيظمذ "مجى" ؿٜخحها، ال ٛاثسة مً هص  :ه الٜخاة، ٟو

  "٠ى ٓل١ ٟا٨ بًه؟اإلاٍطى زه ب"

 :ظبحها وبسال مً ؤن ججُبها ػإلتها٠ٓسث حا

 "ماض٣عحف اللبح"هى اػمه بًه؟ 

 :ؤظابتها بهعة ٣خٝ

"Envy me" 

طث حاه٠ت، ألاحم١ دبحر  ط اليؼاءٌٓىض في ٛظ هصا؟  هىن اليؼىة، بالٌبٕ، ومً ٗحره ػ٥ُىن ٍظ

 :حؼاءلذ الٜخاة زاهُت

 ؟""ما ج٠ىلِف بهه ٓٚط اػمه
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  :ضزث م٘خاُت

 "ؤًىة ٓٚط ًا ػتي"

ا ما زوم   "،ػامحهى مٜول "!! اإلا٠تر  دلها سسٍ ًخلآس حس الٜىضان، ٌٓط الىٟحوبسا

ان ًذخاض لها ٌٓىضها التي ٤ ،ظلهاا أل ل١ُ بال بها، و٣إهه كىٕ دلُل  ؤهه ال ً همؽ في ؤشجها

الب  ، هؤظله، ٠ٍٛ لجؤها مً  ، لُدبٔها في ٤ل م٦ان في مجزلهما، ًدـممها بٔم١، ا اإلاشحر مجهاٗو

حٔاٟط هىاه ٣مسمً دمط،  ًومها، زم ًجهل ؿهس حبها في ٜٗلت مجها، ٤اهذ مٔه زوما زملت،

.. ؤكابه اإلالل، ؤو ضبما الجـٕ ها، اهخمامها وحبها، وفي الجهاًتٌؼخمخٕ هى بساللها، ٓـ٠

 .ٚر لها بٔـ١والٌمٕ، ٛإهثى واحسة ال ج٥ٜي ٛاحف الص٣ىضة والىػامت، حتى وبن آت

   ..ح٠حرة وضٟت

  ..ٌٓط ؤدطي ال جمخل٧ مشله هي

 . .ب٠اًا حمطة المٔت

  ..ٛطاٞوالىدُجت 

ُ  ظواظ   مٕ في ا ٓٛط تها ؤدبرها ؤجها هعوة، مجطز دٌإ، ًلب ػماحها، بل ًو ا مً امطؤة ٗحرها، ٟو

ىسما اجهاضث با٣ُت هُٜٔت، وؤكطث ازض، بٔسها لم  الٜ٘طان، ٓو ٓلى الٌالٞ، مىحها بًاه ٗو

 .ٌٔس

لي آامان لم ًط ًٜله، ضحل وهى ابً ؤضبٕ، و٤ل لُلت جح٦ي له م٘امطاث والسه ٟبٌان ؤٓ

با: ٌؼخمٕ هى بيـىة، زم ًدؼاء٨: متى ٌٔىز؟ وججُبػىسباز داكخه،  البحاض،  .ٍٟط

ٔ  :ةظتها مً ؿطوزها، ؤجاها كىث الٜخات بإكبٔحن ؤمام ُٓىحها ؤدط ًٟط

؟؟ بإٟىل٧ ٟاٛحن ضحذ  "   "ل٧ بًه إلاا ٓٚط

ؿٔطث بالُّ٘، ٛهي لً ج٠ى٨ ما ضززه شل٧ الىٟح ٓلى مؼامٔها، ًبسو ؤن جل٧ اللٜت 

 :زادلها ٓلى السوام، ؤظابتها بحى١ ػخلخل١ به

با ؤدخه ؤو مطاجه بدؼخذسمهٓازي ًا وكا٨، ه"  "ى ج٠ٍط
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 :ٗمعتها بذبض

ُىم ٓل٧ُ  لسضظت بهه ٌٔ"بممممم ٟلذ  لي  "ل١ ٓلُه، بهذ مخإ٣سة بهه مخجىظ؟! مهخم بالبحٛر

  ٔ  :هاجٜت، ٛتراظٔذ "وكا٨" ادٌط   ا٠ٓسث حاظبحها مىحُت بلحها ؤجها داهذ مؼدى٠

 ""بًه ًا مىمً؟ ٓازي باػإ٨

 :ها ٟاثلت بسسٍجخحط٢ مً ؤمام بُسها بال اهخمام وهيؤؿاحذ 

 ""مف ٛا٠ًت ل٧ بجس

جىظهذ لخجلؽ بلى ظىاض ك٘حرها، همخه بلحها بحب، اػخيـ٠ذ ضاثحت بطاثخه وؤٗموذ 

 .ٔازة ل٠طة ُٓجها، حلم بٔىزة ؤبُهُٓىحها في حلم ٠ًِت، حلم بؼ

****** 

 ..وشاب هى ..ابدؼمذ ابدؼمذ، ٠ٍٛ

٠ُت، زآُت، ٛاػخجابل٠س هالها ؤدحرا  ..، ابدؼامت ٟض

بت في ال٠طب.. بحبلِؽ ب٘طوض، ؤو بدىاظ٨ مً ا  ..لؼاحط الىػُم، بل بٗط

٠ُت هحىهمسث   ..ا بلهٜت، لشمها بسٚء، ظصبها بلُه، ٛخىاوله٣ٜها بإكابٔها الٟط

 ..ٜٔلٓعم ب.. جالها والخالي.. هُت

 ..ؿهس ؿٜخحها الىآمخحن ٣ما ًخمجى ػُجهل مً

 ..، و ٟلبه ًسٛٔه لخمل٥هااهحجى م٠تربا

ه شل٧ اللىث بل اللمؼت.. ؤٛٓع  .. ٟو

 ..ٗوب حن مدؼٔخحن في ضهبت و.... حؼطبذ مً بحن ؤكابٔه وحؼمط هى بُٔىٛخالؿذ هي

 ُيٛخح ُٓ
 
حلمه، طة ٓلى اإلاخلل ألاحم١ الصي ٌٟٕ ٓلُه ِالخ٠ٍ هاجٜه لُل٠ي ها زم ه م٘خاُ

وظسها ٛاجىت الُٜلم، ؤٗل١ اللىث، زم الهاجٝ، واحخوً الىػازة ٓلى ؤمل اػخ٥ما٨ حلم 
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م زهـخه مً ؤن جطاوزه هي في مىامه، جلصش ب٦ل لخِت ُٛه، مى ُٓيُه، بابدؼامت ؤٗ ٗض

 :هامؼا

 "لصًصة" 
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(6) 

 كٜٔت = إلاؼت

 

 لُتها ؿ٠طاء ..

 بل لُتها حمطاء ..

ت ًصوب مٔها ٟلبه، الىٔىمت، هاجه جل٧ البراءة و  ٘لٝ دلالتها بٟط ٓؼل ٌ٘مط الُٔىحن، َو

٤اهذ مجطز حلم، ل٥ً للىاٟٕ هى ؤٟطب، لىن ؿٔطها في حلمه، ًىله، اوؼُابِخه، ٣ُٝ جذُل 

 جل٧ الخٜاكُل و... 

 ؟تُؤجطاها ح٠ُ٠

ذ ظلؼخه هصه اإلاطة ٤ان ًىىي ؤن ًحِى بلمؼت، مهما حسر، ومهما ٤اهذ  ٓىسما حان ٟو

 ..ؤجها ػخ٘وب، وضبما ًىا٨ كٜٔتلم الىدُجت، ٌٔ

 !!ؤولِؼذ اللٜٔت.. إلاؼت

ت، زٚء ؤكابٔها، وابدؼامتها،  ل٥ىه مؼخٔس للمذاًطة، لم ًيسخى حلمه بٔس، ٍط بـطتها الخٍط

٠ٍالتي ٤اه   .ذ له هى، وحسه ٛو

ت اإلأخازة، جىلُه ُهطها جخابٕ ؤظهعتها باهخمام لخبسؤ الٔمل، ٓىسما اػخساضث بلُه  جبٔها لل٘ٛط

 :ىحها مدـاٗلت بإوضاٟها وهي جذبرهوظسجه بال ٟمُم، ؤزاضث ُٓ

 "ؿحرث، الجهاضزة ؿ٘لىا ٤له جماٍضًحوطج٧ مم٥ً جلبؽ التي "

ٝ ؤمامها  ٔذ ُٓىحها بلُه بدؼائ٨ اٟترب دٌىة، زاهُت، زالشت، ٟو ؤن  ممتزط بخحس   جماما، ٛٛط

ُ  ٠ًترب ؤ٣ثر، ابدؼم بلامه اإلأخاز وجل٧ اللمٔت اللاضمت في ُٓىحه  اا جحٜعه بـسة، ؤظابها مسٓ

 :وهى ٌـحر ٟطب ٓى٠ه
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وحاػؽ بن في حاظت م٥ىضة جحذ ًُب، بؽ في وظٕ بُِجي هىا مً بمباض ، مف ٓاٚض لُه، "

 "سالجل

ا، ٛىظئذ به ًمؼ٧ ب٥ٜها ؟ حـ٧ ُٛه وال جش١ في بزٓاثه ؤبس  بحها، ؤهى ظاز٠ٓسث حاظ

سخبها ل٠ُطبها مىه ؤ٣ثر، وهٕ ًسها الىآمت ًٓ  اإلاؼاٛت الىاكلت بحن ٓى٠ه و٣خٜه َو

 :ا بلهجت ؿ٘ىٚمؼخٌطز  

 ""هىا ٣سه، حؼُتي بحها؟

هي لم حٌٔه ، ٣ٛما ًسعي مخ٥خل مىه مبخٔسة، لم حـٔط بصخيء اهخٜوذ وهي حسخب ٣ٜها

ت جذخبئ..! هى ٛطكت، وهى  ؿٔط بلؼٔت هاض، بشن لِؼذ مجطز لى  مً الشلج، هىا٢ ظىُت هاٍض

م  ًخإزط  ؟ لِؼذ ؤو٨ إلاؼت مً بحسبسادلها، لم ًخإزط، ول 
 
 ااهً وبالٌبٕ لً ج٥ىن ألادحرة، بش

ٓلى إلاؼتها الساًٜت، وكله كىتها  ٛٔل   ملسض الخطاضة جل٧ مجها هي، ولِؽ مىه، لِؽ ضز  

 :ا، ح٠ا هي ٌٟبُتحاظم  

٠ت، لى ف"  "ي حاظت ٛٔال ه٥ـٝ صر، اجٜول هىا٢ؤػخاش ؤحمس زي مف ًٍط

بت اػخساض لُجإملها لشاهُت زم مٕ بؿاضة باضزة هحى م٠ٔس في ض٣ً اإلا٦ان،  جلؽ ٓلُه، والٗط

  ..بسادله جخٔاُم

س ؤ٣ثر  ..ًٍط

ٜ  :ؼإ٨ بلىث دُٜىجطجسًه ٛ ذاٟتربذ مىه وهي جحمل ٟٜاظها الٌبي، ٟو

 "جحذ الجلس، محخاظت جحؼحها ببـطج٧؟ بإٟىل٧ "هخحسخي بحها بظاي بالجىاهتي زه

ٜذ ٓلى  بٔس دٌىجحن مىه، هِطث بلُه مو٠ُت ُٓىحها، بازلها هِطتها بابدؼامت ما٣طة ٟو

حخحن، ؤل٠ذ ٟٜاظها ٓل ُىحن ٟو بلهجت زم مىوسة مجاوضة، ٠ٓسث شضآحها ؤمام كسضها،  ىٓو

 :واإلاللججمٕ بحن الخعم 

 ""ؤػخاش ؤحمس حوطج٧ ظاي هىا لُه؟

ٕ حاظبُه بسهـت ملٌىٔت  :ٛض
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 "ًبُعي"ه٥ُىن لُه!! ظلؼاث ٓالط 

 :إزاضث وظهها زم ٓازث ج٠ى٨ بلطامتمٌذ ؿٜخحها ٛخٔل٠ذ ُٓىاه بهما، الحِذ هِطجه ٛ

.. ٓـان هب٠ى واضخحن مٕ بٔى، حوطج٧ ى ظلؼاث، حوطج٧ مف ظاز لُه ؟ ؿىٚوإلاا ه"

لى ٓاوظ  ..الُٔا٨ زه أل هىا ٓـان ظلؼاج٧ وبؽ، إلاسة ؤٟل مً ؤػبىٓحن، ٗحر ٣سه ولٔب

ر، بهما هىا في هاغ ؤولى بالىٟذ اللي بهذ بدؼتهل٥ه، محخاظُجي ؤ٣تر، ما٣ً جاهُت ٣خحجلٔب في ؤ

ٓاوظ جخٔالج، وهي مسة  ؟، ٟلذ بًهوهِـخ٘لىا مٔاًا بجسًت ؤ٣بر، ألن ٓاوظًٍ ًخٔالجىا صر

؟ وحس ظاظة مً الٔالط لخس ما ًطظٕظٕ ٌؼخلم الخالت جاوي، وال جادس ؤبؼٌُت وز٣خىض ٓلي هحر 

ذ جاوي   "ظلؼاج٧ الوإٌ زه؟ٌؼخح١ ًادس ٟو

همؽ بها زادله،  ،"حس الجطؤة احتهاوكط  باضزة،"؟ ؤم ٠ٍٛ زهـت، وضبما ٗوب، ؤهي كسمت

٥مل الح٠ا، ؤظابها  :ببروز لً ٌؼدؼلم، ٠ٍٛ لُمط بهصا اإلاىحجى آلان، ٍو

ل٠اوي، "لُه ٤ل زه ًا ز٣خىض  حـىفي هي  ابًه اإلاـ٦لت إلا؟ ؤها ٟلذ ل٧ ٓلى حاظت حاػؽ بحها ٟو

 "بًه؟ ٓملذ بًه للمحاهطة زي ٤لها؟

 :، ضزث بلهجت ال جحمل مـآط مُٔىت"ؤحم١"اؿخٔل ٗوبها، 

٠ت " وهللا ؤها ؤزضي بـ٘لي، حاػؽ بحاظت حؼِبجي ؤ٣ـٝ ظي ما احٔلمذ، مف جخلٚط بٌٍط

حتًٜىلُت، ؤو بالؾ ه٠ى٨ ًٜىلُ ٠ت ٟو حت مٔا٢، ًٍط  "!!ت، دلُجي كٍط

ُىاها ؤمام كسضه؟ احؼٔذ ُٓىاه، هل حؼبه ٝ ؤمامها ٛجإة ِٛهط ًىله ٓو  الٍٔطى ٟو

 :ااإلا٥ـىٚ، هخٝ بها ٗاهب  

حت؟  ""ٟو

ت مجُبت ببروزابخٔسث دٌىة وهي حؼخسًط ٓلى ٠ٓبح  :هي ألادطي  ها للسطوط مً ال٘ٛط

 " بهذ ؿاًٝ ٗحر ٣سه ؟ "

٠ها لللخِت ؤٓماه ال٘وب ٠ٜٛس ح٠ٔله خىاظهه، اضجٌمذ به وهى حهخٝ ، ظصبها مً مٛط

 :بحسة
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٠ت زي؟  ""بإي ح١ ج٦لمُجي بالٌٍط

هي، اؿخٔلذ الىحران بحن ظٜىحها،  حاولذ جذلُم شضآها مً ٟبوخه ٛـسز ٓلحها لخخإلم

خه حس الاهلهاض، وظىخه بِىما هى ٗاٞض في  ٓلى اتر٢ ٓالمتهت جكطدذ ُٛه و٣ٜها الىآم ؤحٟط

 :ُٓىحهآؼل 

 "جخحىلف بهذ حط مً ب٥طة هخخحى٨ ٓلى ز٣خىض جاوي، ؤو ما ..!"بهذ اججىيذ

وظىخه بإكابٔه بٔسما جط٢ شضآها،  للٜٔت، حؼىا حلل ٓلى اللمؼت، ٛط٢ؤٛاٞ ٓلى ا

 ولل٘طابت، لم ٥ًً ٗاهب  
 

ى اإلاخابٔت مٔها، ٌٔلم ؤهه اػخح٠ها، ل٥ً مهال  ؟ ابخٔس!! هل جٛط

ت، الح٠ها بآخصاض  :بؼٓط

 "بهذ ؿخمخُجيها آػٝ ًا ز٣خىض، بؽ ؤ"

لِبه زالزت ؤهٔاٚ، هل آخصض للخى؟ مىص والسهـت مً هلُبها هصه اإلاطة، موآٜت، ومً ه

ت و متى  :لم ٌٔل١، ل٥ً هي ٟالذ بىبرة ظاٛت؟ ٤از ًجً، ٛالخ٠ٍ ٟمُله، اضجساه بؼٓط

 "وطج٧ ال٘حر الث١ باإلاطةؤها ما ؿخمدف، زه مجطز جىكُٝ لخلٚط ح"

 
 
ُ  ا ؤػىاهه بٔىٝ، ظم ؿٜخُه هاٌٗ ا، ل٠س آخصض، مً هي لخىا٨ مىه لم ٌـٔط بصهىه كاٛ

ٞى ًاٟت احخماله، لم جلمؽ ًس ؤهثى هصا ٣شحر، ٣شحر ظس   ..!ومتى؟ بٔسما كٜٔخه؟ اآخصاض   ا ٛو

بت، ٣ُٝ ظطئثوظى  ٓ  :ضز بُّ٘؟ خه مً ٟبل بال مسا

 "ؤدسث  ح٧٠ و "

 :بلهجت محاًسة سض اػخٌآخه، حؼاء٨ا لً ٌؼدؼلم، اػخجمٕ هسوءه ٟؤؿاحذ بىظهها، جب  

 ""هى٥مل الجلؼت وال ؤمصخي؟

س اػخ٥ما٨ الٔمل مٔهأ، بباالػخ٘طابؿٔطث   :بجسًت ؤظابذ !!سما حسر ًٍط

ذ " لى هى٥مل ؿ٘ل مٕ بٔى ًا ؤػخاش ؤحمس، ًب٠ى ؤها ٣سه حٌُذ الى٠ٍ ْ الخطوٚ، ًاٍض

 "ب٠ىوـخ٘ل صر وظس 

 :حاه٠ت ػادطة ولهجت ضز بابدؼامت ظاهبُتجحؼؽ وظىخه مطة ؤدطي، 
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 ""الى٠ٍ وكلذ جمام ٟىي 

ل٠س ؤكبحذ ؤ٣ثر ظطؤة، حتى مٕ الىٟححن، والـ٥ط للعوط الطاحل ٤ازث جبدؼم، جماػ٥ذ، 

ت  "ػامح" هْع مجها بطاثتها، وظْض م٦اجها الـ٧ وال٠ل١ والسىٚ، اػدبس٨ الخىان والٟط

ؤحُاها ٣ما بالسـىهت واللطامت وضبما الِٜاُت، حى٨ زجلها الساثم ل٠ىة جى٠لب لٔىٝ 

 
 
 .ا له الـ٥طحسر آلان، ح٠

ىت اضحؼمذ هىا٢ زون وعي مجها، اؿخٔل ٛوىله مً  ضاٟب هى مالمحها الـاضزة بلمحت حٍع

؟ هل هى ضظل؟ وماشا ٛٔل بها ؟لؼببظسًس، ال ٠ٌٔل ؤن ج٥ىن ٤اضهت للطظا٨، وبن ٤اهذ ٛما ا

وذ؟ وإلااشا هى حهخمن ؟ ماشا بهل ػخ٥مل بطهامجه ؟آلانزم ماشا ؟ خه وداجها مشالؤحب ا ؟ جب  ٛض

س الٜىظ، لً ٠ًبل  ، ًٍط ، ؤم ٌٔتٚر س ٟطبها، هي جحس  ل٠س كٜٔخه اإلاطؤة وهى الًعا٨ ًٍط

 ٛىض   ا ؤحسهاػُمىحه ثجىاظال و السؼاضة، وم٠ابل ٤ل ٛىظ زمً، جطخُاث، 
 

٠تها ا مؼخمُال  بٌٍط

 :وبجسًت جامت هي

 ""ًُب ه٥مل الجلؼت!

ٔذ ُٓىحها هحىه، ؿاضزجحن، وؤم يخحن، شخيء ما مؽ ٟلبه لصا٢ الخعن، ؿطوزها زام  ٛض حٍع

ضؤػه ٛاهتهبذ  لشىان وهي جىِط بلُه ٣إجها ال جطاه، بل بلى ٛطاٖ دلٜه ؿمله ٛابخلٔه، هٜى

 :لخط٣خه، ضزث بهسوء

 ""ؤو٢، اجٜول حوطج٧

  ٔ ٔت ؤو بٌُئت، جإملها بؼ٥ىن وهى ٌٔمل جب با ج٠تها باهخمام وظسًت، اا إلضؿاززٟاث١ هي، ػَط ٍط

ب ججاه ما ٟامذ لم ًخحسر، ؿطوز، ؤ و ضبما حؼائالث جمؤل ٠ٓله، هحىها، وهحى ضز ٛٔله الٍ٘ط

، ٓىسما ٗازض، كاحبخه هي، به، اهتهذ الجلؼت، بلمذ مخباز٨، وؿطوز م٠ؼىم بُجهما بٔس٨

ؼدـٔط حطاضتها ٓلى وظىخه، جحؼؼها  بلمؼت ؤكابٔها التي الًعا٨ ٌؼدـٔطها ٟطب ٓى٠ه، َو

حت جذٍ هٜؼها ٓلى ؿٜخُهبدؼمطة ؤدطي، وا  .امت ٟو

 
 
التي جىٟٔها، وػعى بلحها ٗحر آبه لطز ٛٔلها  ا ل٠س حلل ٓلى إلاؼخه الساكت، اللٜٔتحؼى

ص،   ؤٓـ١ الخحسًاث، وؤهذ ًا حلىة، جحس  آلادط، ًبِبتي الل٘حرة، الؼاحطة شاث الخٔاٍو
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.. الجسًسٟمي ال٠ُاسخي ، ٛط ت الخٜاكُلكٔب، ػإدىهه للجهاًت، وحتى بن ٣ىذ مؼخحُل

 .، وامخال٧٣ ٤لُاػ٥ُىن ٣ؼط جل٧ الاػخحالت

احخه   ..ججهس بٔم١، ٟاز ػُاضجه بال اججاه محسز، لم ج٥ً ألاولى التي جذبره ًٓ  ٟو

ه هى الجسًس ً ضز ٛٔله ٓلى ه٠ٌها لخل٧ ال٦لمتل٥   ..جلٝ بها جلٛط

 
 
ُ  ا ٤ان ٌؼخمخٕ بها، ًبؼخم ػادط  ػاب٠ . ، هصه اإلاطة.ٗطوضها، ٛدؼ٠ٍ الجمُالث كطعى ا مخباه

 !ٗوب، وبـسة، ولآلن ال ًسضي لم  

****** 

  ..حٔـ١ الٌهي.. جخٜجن ُٛه.. وجخ٠ىه

بت، ٓلى الجمُٕ التزام اللمذ والؼ٥ىن في حطم ال جماضػه ٣شحر   ا، ل٥ً حُىما جإحي لخِت الٗط

ال ؤحس ٓملها، ٓىسما ٓاز بلى اإلاجز٨ وحؼللذ ألهٜه جل٧ الطواثح الـهُت ٓلم ؤجها باإلاٌبر، 

ٝ ًطاٟبها لشىان، مىسمجت ٣إجهٗحرها ًشحر حىاػه بى٥هت ًٔامه، جىظه بلحه ا جطػم لىحت ا، ٟو

 
 
 :ا بمط ؤو ج٠ىم بٔمل ٛجي، اٟترب ؤ٣ثر ودلٜها جماما مس بكبٔا ًسٗسٖ به ؤػٜل شضآها هاجٜ

 ""بخٔملي بًه ًا ٣طملت؟

، الخٜخذ بلُه بمل٠ٔت دـاهخٜوذ اإلاط  ها في وظهه مهسزة وهي ىحذ ببُت في ًسها، لؤة في ْٛع

 :جلُح ٗاهبت

 ""ولس!! بًه اللي ٓملخه زه؟

 :اضخ٥خه الـ٠ُت ٤اهذ هي ضزه، جِاهط بالسىٚ مجُب  

 ""ٓملذ بًه بؽ ًا ٟمط؟ ؤها بآا٣ؼ٧

 :جه بمل٠ٔتها زاهُت وهي جطز بجسًتهسز

..ٓمطو اًلٕ بطا اإلاٌبر حاال، وب"  "ال بهذ ٓاٚض

 :ا بٌآتاهحجى ؤمامها مخِاهط  
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 "هادس بىػت .."بهذ جامط ًا ظمُل، بؽ بـطي

ُ  ابدؼمذ بحب ٛاهحجى ٠ًبل وظىتها ا، ا بحن شضآُه مسآب  ، بٔسها ٛاظإها بومت زم حملها ٓال

 :حـبصذ ب٥خُٜه ٛهخٝ في صسب

مت  ""بامىث ٧ُٛ ًا ٣ٍط

 :ىه بذٜت ظاظطةلٌمذ شٟ

 ""هعلجي ًا ولس، بمتى هخ٠ٔل ب٠ى؟ ٤ل ما بخ٥بر بدخججن ؤ٣تر

 :ا، ٓازث هي جدؼاء٨في ػٔازة وهى ًجزلها ؤضه  ٟه٠ه 

 "ؿىٛه اجإدط لُه ٓـان ًخٔصخى مٔاها؟ اجلل بُه "ؤدى٢ ما ٤لم٥ف

  ٔ  :ا ال٘حرةؤظابها مخلى

 "ة ب٠ى الب٥طي، وؤها مط٣ىن ْ الٚطؤًى "

 :بابدؼامت ٟطكذ وظىخه

 "ًال ٤لمه الؼ٥ط بخآىا، بهذ آدط الٔى٠ىز ًا حبِب ٟلبي،"

 ا :دطط مً اإلا٦ان مـاٗب  

  ماهى "
 

 "الٔى٠ىز ماٛحهىؾ ٗحر اجىحن ؤكال

سدل بهسوء ممتز  م ؤدُه وظسه ًٜخح باب اإلاجز٨ ٍو ط بـطوز، ظسًسة ٓلُه ٟبل ؤن ًخلل بٟط

ت اإلأِـت، حط٢  !!جل٧ اإلاالمح ٥ت ٗٛط لم ًطه "ؤحمس" ٛاٟترب هى مىه بٔسما ظلؽ ٓلى ؤٍض

 
 
 :ا٣ٜه ؤمام وظهه في اػخ٘طاب هاجٜ

  ""ؤبىحمُس، مااال٧؟

 :ٌلٕ بلُه بدؼائ٨ لم ًطه، ٛهخٝ بهالخٜذ بلُه ؿ٠ُ٠ه، ُٓيُه ؿاضزجحن، ابدؼم له، ج

 "بجي؟ مال٧ ًا"
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 :ضز بالمباالة

مت؟ام"  "ِٛف ًا ٓمطو، ؤما٨ ٛحن ٣ٍط

٠ت ٣إهه ًٜصخي ػط  ؤؿاض دلٝ ُهطه وهى ٠ًترب مىه مجُب    :اا دٌحر  ا بٌٍط

ت ل"  "مِبىًت، ضبىا ٌؼترىا ٓلى هُت مف ٣طملت في اإلاٌبر، وؿ٦لها ٣سه هاٍو

 :مؤلث "ٓمطو" ٠ٛطض الؼاا٨ مً ظسًسذ، زهـت كم  و  ابدؼم

 "؟؟ لؼه ال٠ٜل ملسي وال سخط اللىضز ٓمل الىاظب"ٓامل بًه مٕ الس٣خىضة بخآخ٧

 اًىِط بلُه، ؤظابه بلهجت جحمل ؿِئ   هصه اإلاطة الابدؼامت ػادطة ٛاظزازث زهـت الل٘حر وهى 

وب  :مً حى١ مؼختر ٗو

 "ج٥ٜطهِف ًا ٓمطو هللا ًذل٧ُ"ما 

 :سٟت زم هخٝ ٛجإةط بلُه بهِ

تاْ لي ٨ آآآآخ، ٟى "  "إلالِبت اللي ٓملتها، آتٚر بؼٓط

ًلخمؽ آزاض ؤكابٔها،  ٣إههجٌلٕ بلُه في كمذ، وال بضازًا امخسث ؤكابٔه جخحؼؽ وظىخه 

 :ا، ٟا٨ بمط ألاخ حط٣ت ًسه ٛذمً ؿِئ   جدبٔذ ُٓىا

 "بًسها ػلمذ ٓلى دس٢ وال بًه؟، هي ٟـٌت ٓل٧ُ ًا لىضز"

ٕ حاظبه مشحر   ٕ ُٓىحن م٘خاُخحن هحىه، ٛبازله بٛط  :ا سسٌه ؤ٣ثر، هٍ٘ مً ظسًسٛض

، ٓملذ بًه؟  ""آتٚر

 
 
 :٣إهه ٓاض جمخم بجىاب داٛذا، ٥ٛط لشىان زم هع ضؤػه حاه٠

  ""مؼ٥ذ بًسها

ٗوب، ؤؿاض بلُه  زهـت، اػدى٦اض، زم ضخ٥ت كادبت مً الل٘حر وألاخ ألا٣بر ًخٌلٕ بلُه في

 
 

 . مىٕ ضخ٦اجهب٥ٜه محاوال
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 :ذ ابدؼم بذبض، حؼاء٨ بلهجت ما٣طةبٔسما كم

 ""ٌٔجي ٤ل زه ٓـان مؼ٥ذ بًسها؟ ؤما٨ لى ؤمىووواه

 :بُٔىحن المٔخحن اهى آلادط مجُب  وهى ًوم ؿٜخُه في وهٕ ٟبلت، ابدؼم "ؤحمس"  

 "ظماه٥م بخ٠طوا ٓلى ضوحي الٜاجحت ٤ان ..الااا"

خه لُ٘حر مالبؼه ضخ٦اتهما ػىٍ  ظلجلذ  بٔسما ضبذ ٓلى ٣خٜه ا، بٔسها اججه "ٓمطو" هحى ٗٛط

  ُ از هى لٔاإلاه الـاضزا بمط ، مىاػ  ..ا آدط ٤لماث ؤدُهمً ظسًس مؼخُٔس   ٓو

 ؟ ٟبلها ٛٔالماشا لى 

  ..ػخ٠خله

  ..وضبما حٔصبه ؤوال زم ج٠خله

حلمه، لىال م٦اإلات اللخىحت "ػهط"، ؤضدى جذٌى ضز ٛٔلها، بلى جذُل ال٠بلت، ٤از ًحِى بها في 

٥ت، ؤٗمى ضؤػه مؼدىس    ؟ ُٓيُه وجذُل، جطي بإي ه٥هت ػخ٥ىن ا بلى ُهط ألاٍض

 ..، لصة ال جىظس بال هىا٢، بال ه٥هتها هي الساكتمحسزة وضبما ال جىظس ه٥هت

  ..الىآمت اإلا٥خجزة بآخسا٨ مشحر جل٧ الـٜاه

ت اهٜطاظت    ..٣إجها زٓىة ملٌىٔتك٘حرة زاثمت ٗحر زاثٍط

 ؟ زٓىة ألي شخيء بالوبٍ

 ؟ لالظخُا 

 ؟ لالٛتراغ

دؼم، ل٠س حِي مجها ، وهصه اإلاطة ٓاز ًبا وظىخهللخمل٧ حتى الشمالت، ججهس زاهُت مخحؼؼ  

 بلمؼخه الساكت..

 ..كٜٔت
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 ؟.ؤي ظىىن شا٢

****** 

ا بالصهب،   ؤو بحؼاػ 
 
ا بالخإ٣ُس، وؤًوا ال ًم٥ً حؼمُخه دٌإ هى مً بسؤ، مً ججطؤ، لِؽ هسم 

، وهٔها ؤوال ٓلى ٓى٠ه في وهٕ ؤؿبه بٔىاٞ ٣ٜها له، زم مً جذٌى الخسوز، وؤمؼ٧ بُسها

 
 
٠ها لُلل٠ها بجؼسه هاٛش ا لهُب ٗوبه في وظهها، وبالخالي اػخح١ اللٜٔت، وضبما ظصب مٛط

 .م بها ؤن ج٠ى ٤ان ٌؼخح١ ما هى ؤ٣ثر، ل٥جها ججاهلذ ألامط ٠ٛس ٟامذ بٜٔل لم جخذُل ًىم  

يخهي هصا ٤له، ػخ٥ىن ؤًام   ٓلى هصا اإلاىىا٨، لم  ٟبلذ ا ًىٍلت لى اػخمط ٓـطة ؤًام ؤدطي ٍو

ؤباها الطوحي الس٣خىض "ٓلي" ػِىاله ظعء  مً ال٠ٔاب بالخإ٣ُس ٓلى ٛٔلخه الـىٔاء  ؟حالخه

غ  تش٣ىضٍ ل٘اهب، شل٧ اإلاىخٜر بٌاووػُتجل٧، ابدؼمذ ٓىسما جص٣طث وظهه اإلاحمط ا
 
في ؤ

 .ٌؼخح١ ..ومً امطؤة !!، ها٨ كٜٔتظُىاجه

جىاػذ ألامط وهي جخٌلٕ بلى ظؼس "مال٧" الىاثم بلى ظىاضها بحب، ًبٔذ ٟبلت ك٘حرة ٓلى 

مح باجذ حؼبب لها ال ، ًحمل ال٥شحر مً وػامت ؤبُه، مظبِىه زم ٓازث جمؤل ُٓىحها بلىضجه

م  ٣ىابِؽ ألا طة ُٓجها، ا ٓجها حٔـ١ ٤ل جٜاكُلها، هى ًٜلها، لم، ل٥ً ٗض ٛلصة مً ٣بسها ٟو

 .سهُا ال جمل٧ باله وؤبحها الخىىن مً ال

مىص ٓام  ذججهسث بٔم١، آدط مطة حاولذ البحض ًٓ "ػامح" لخذبره ٣م ًٜخ٠سه ًٜله ٤اه

ب   ً لخخل٠ى ج٠ٍط ل ججاهلذ ُٛه ٤ل شخيء، ٤ل شسم، ٤ل مىاػبت ججمٔها باآلدٍط ا، ٓام ًٍى

حـتهحها، ووؼىة ًذـحن مجها ٓلى ش٣ىضهً، مجها مجهم ململت ؿٜاه العجاثع وهِطاث ضظا٨ 

ئت، حت هي، البًر و جمىح ؤحسهم ٣إجها ًم٥ً ؤن ج٥ٜط بطظل ؤ !!الل٘حرة، ألام، اإلاٌل٠ت الجٍط

تها مً ظسًس  ؟!ك٧ حٍط

ٛما الصي ًم٥ً ؤن ًيخج ًٓ هدُجت الخجطبت ألاولى، وظٕ، ٗسض، ضحُل، وزمطة مترو٣ت للص٣طي، 

س مً ججطبت ؤ  ألالم! دطي ٗحر اإلاٍع

طة ؤدطي بحطاضة جىاظي هحران ٟلبها اإلاى٥ؼط، ل٠اء  ، ل٠اء ظسًسو هىم ٟل١، ال٘س ًىم  ؤظٜانٛظ

 .تآدط، وكبر ػدؼخسُٓه ب٠ىة، مٕ زٓىة بإن جٜلر في الخم٥ً مىه حتى الجهاً
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****** 

 ..ٓلمه بجىىهه شخيء

 !..سضظت التي وكل بلحها مىه شخيء آدطوؤن ًطي جل٧ ال

ىازها الُىم، مٔها هي، والتي ال ًسضي لآلن ما اإلامحز ٛا٣دـاٚ ظسًس مط به  حها ػىي كالبتها ٓو

  !!وجمىٔها
 
ٍ الجمُالث ؼ٠  جماػ٥ها ؤمام ػماء ُٓيُه، وججاهلها لىػامت ٌٔلم ؤهه ًمخل٥ها، ح

 .اثل هىاه بسون ؤزوى ظهس مىهبفي ح

ؽ جمىٕ مطوضه زادل ٠ٓلها ٟلبها الصي ٌٔلم  ؤو ضبما !!ؤهي محلىت؟ لسحها ػاجط ًحمحها؟ مخاَض

آلان ٓلم ال٠ُحن ؤهه ػُٜىظ به مهما ٤ان الشمً، ل٠س ججطؤث ولٌمذ وظىخه، ولل٘طابت ملمؽ 

٠ُ ت٣ٜها الىآم بت امخال٢  هىا٢، جيبى به ؿٔحراجه السمىٍتالًعا٨  تالٟط و جشحر ُٛه ٗض

 .ٟاػُت

.. ػخ٥ىن هي، ًبدؼم، ًخجهم، والىدُجت بالخإ٣ُسًذٌٍ، ًطػم، ًخٜجن، ًىاوض، ًوطب، حهطب، 

 .لبح بحسي وؼاثه، بل وػخٜخذط بصل٧وزون ؤن جسضي، ػخ

م  ضهحن هاجٜه ؤدطظه مً ؿطوزه، الىٟذ جذٌى مىخلٝ اللُل، هِطة ػادطة ٓلى الٟط

 :ٔاغ، وهصا ٠ٍٛ لُشحر حىاػها ؤ٣ثروكاحبخه، زم ظىاب بلىث اكٌىٕ ُٛه الى

  ""ػهط

 :اإلا٘طي  اكمذ ظاوبه لشاهِخحن زم كىته

 ""٣ىذ هاًم؟

 :طاؿه ؤ٣ثر، وضز ببٍء بىٜؽ الىبرةابدؼم بدباهي، ل٠س جإزطث، اهعل١ في ٛ

 ""آها

 :كمذ آدط وكىث زافئ

 "اللى٣ِـً الجهاضزةدف بؽ ٣ىذ ٓاوظة ؤٟىل٧ وحـخجي، ماظُ آػٜت صخُخ٧،"



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 68  شسابٍُ وضزًت

 

 
 

 لخدؼٕ ابدؼامخه، ًيخٜر ؤ٣ثر، مهال
 

ب   ٟلُال  :ا حس الاهٜجاض، بلىث ما٣ط ٛؼُلل ٍٟط

 "سي ظلؼت ٓالط، و٣مان مالِف مـاهس؟ ٤ان ٓى"بجس وحـخ٧

 :ػمٕ كىتها الساعي

 ". ػالمخ٧.حٔالى ؿىٚ مـاهسي ؤها ًا ػُسي، و . ؟"هى الظم ٥ًىن في مـاهس ٓـان جُجي

 :اؤظاب بىبرة ا٣دؼبذ حمُمُت ٌٔٚط جإزحرها ٓلى بهازه ظُس  

لت مٕ جهاضزة ٤ان في مـهس ما اٟسضؾ ؤؿى٧ٛ في حوً واحس جاوي حتى لى جمشُل، مف ال" ٟض

 ". هللا ٌؼلم٧..هاوي؟ و

م ٛطح   تها، ل٠س مىحها ؿِا، وضبما جٌحر لخح٦ًاز ًخذُلها آلان، ػتٟر ال١ في ػماء ٗٛط مً  ئ 

 
 
 :ا ٣ما دمًا، هصا ظُس لها، ؤجاه كىتها ػُٔس  ٗحرة، حؼى

 ""بخ٘حر ًا حبُبي؟

 :وهصه اإلاطة ػُلسمها

 "له حتى ًذلجي ماحبف حس جاوي ًبم ؤها مف بخاْ ٗحرة، بؽ اللي"

م٠اء ل٥ً الخ؟ ٠ٍٛ لخٔلم ؤًً هي مً ؤضهه بالوبٍكمتها ظاوبه، لهجخه ٤اهذ باضزة، 

 :الجعا٨ ػُٔسة، همؼذ له بسٚء

 ""وؤها ؤدل٧؟

ٕ حاظب   ا في زهـت ػادطة، ًا بلهي بجها ٗبُت، ال جٜهم مٔجى اإلال٥ُت مً باب الخمل٧ ٠ٍٛ، ٛض

 :زم ؤظاب بجمىز

 "بخآتي؟"مف بهذ ٓاوظة ٣سه؟ ٓاوظة جب٠ي 

ب   سها ج٠ٍط  ٦ًاز ًخذُل وظهها ال٘اهب آلان، ل٠س ؤدبرها ببؼاًت ؤهه ال ًٍط
 
ا ا، ؤجها ال حـ٦ل ٛاٟض

 :ى٨؟ وضزها ؤزهـه حس الصهى٨ باليؼبت له، جطي ماشا ػخ٠

اوظا٢ ٣مان جب٠ى مل٦ي، جذلجيؤ٣ُس ٓاوظة"  "، ٓو
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ت ضز  :بؼٓط

 "لبٌلتي، مف بالبؼاًت زي ًا ػمى اال ؤها ماِٛف واحسة جمل٥ج"

ت ػإلخه؟ بجها ح٠ا باضزة، ججاههل ٗوبذ آلان ؤم ماشا  :لذ هي ألامط، وبلهجت مٍ٘ى

 ""٣ىذ بخحلم؟

مؽ، الىآمت بـطاػت، الِٜت ألا ٠ٓس حاظبُه، ما ٓالٟت هصا ب٥المهما ؟ جص٣ط حلم لُلت 

بلخه التي ٤از ًحِى بها لىال جل٧ اللخىحت التي حؼإله ًٓ حلمه آلان، ؤظا ت "مجى"، ٟو بها بٟط

 
 
 :امخذابش

 "حلم حلى ٟىي ٟىي  .."ؤًىة.. باحلم

 :بلهٜت ػإلذ مً ظسًس

 ""بمحن؟

 :وبٍ جط٣ها جخأ٤ل ٛحها زم ؤظابكمذ، زاهُت، ؤضبٕ، ٓـط زىان بال

 ""بؼباٞ ظسًس، هٜسخي ؤزدله وؤ٣ؼبه

وفي دُاله مل٥ت الٔؼل، هحلخه الـ٠ُت ب٠طكتها اإلاىظٔت وضح١ُ ؤظهاضها الصي ٌـتهُه بـسة، 

س بل٠اء في ال٘سلماث ٤   ..ؤدطي، ٓو

  ٛهىا٢ مخٔت جيخِطه ..

  مخٔت ال جواهحها ؤدطي ..

١ ؤهه ًىم ظسًس، وػهم ؤػىز ػُصبا مـهس آدط، وال حتى ٤ل وؼاء ال٥ىن، ٗس   ذ للٌٍط

 .اا وؤبس  ػلٌاهه زاثم  
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(7) 

 .. آدطآدط و

 

 ..صخى الجىىن في زىان، شل٧ هى الؼهممً اللٜط حتى ؤٟ

في اٛخخان، ٌؼْط بؼُاضجه، ًسوض بها، ًخذٌى بوٕ مىاوٕ، ًسوض، حط٤اث حازة  ظلؼذ جطاٟبه

وظواًا لم ج٥ٜط ؤجها جحسر ٓلى ؤضن الىاٟٕ، بهه ػاث١ ماهط وبـسة، ؤن ج٥ىن مٔه شخيء وؤن 

١ شخيء آدط، لصة ؤد ىٜىاهه الصي ًشبخه للٌٍط طي، مخٔت جطاٟب مً بُٔس وحؼخمخٕ ب٠ىجه ٓو

 .ظسًسة لم ججطبها مً ٟبل

ت الجصابت والـٔط البجي السا٣ً الىآم، هىو  اهُت ال٠ٍى .. الىػُم ؤظضٞ الُٔىحن شو البيُت الٍط

لت هصه اإلاطة، ًمىحها  حالت ؤدطي، جىز لى جخذلل دلالجه بإكابٔها، ًومها بلُه ولِؽ في ٟض

 .ٜخُه، ل٥ىه ًخمىٕ.. وضبما ًخسللٟبلت الخُاة التي جيخِطها مً بحن ؿ

ٔذ ُٓىاها ٓلُه ٟطضث امخال٣ه، ُىخه في البساًت ا، هي حٔلم مً هى ظُس   مىص اللخِت التي ٟو

مجطز مذاًط بؼٍُ ػ٠ُىم بمـاهس الخط٣ت مً ؤظل "هاوي" بٌل ُٛلمها، وؤي بؼاًت في 

بٔسها ا٣دـٜذ ؤن البؼاًت وهى ال  ؟جشحر ؤي ؤهثى جل٣٧خلت الىػامت والطظىلت السـىت التي 

ذ مً هى،  طوضه ؤعجبها، ٓٛط ًجخمٔان، بل ال ًجىظ اظخمآهما حتى، هى م٘طوض بـسة، ٗو

بٌل ػباٟاث حٔطن لخازر ٗازض ؤ٠ٛسه ٟسضجه ٓلى دىن م٘امطاجه مً ظسًس، ًذوٕ 

مام اوٕ مً مماضػت بٔى ظىىهه ؤلبرهامج ٓالجي م٥شٝ حتى ٌٔىز، وفي ؤزىاء الاهخِاض ال م

 .٤امحراثٓسة 

ًلبذ مً مالٝ كس١ً  هصا الُٜلم ؿاٚض ٓلى الاهتهاء، وفي اإلاطة ال٠ازمت ػ٥ُىن هى البٌل،

.. بٌلها هى  ؤن ٥ًخب ٟلت، ًٓ الؼباٟاث، ٥ًىن  -هٌٔـ٠ها ٣ما حٔلم ل٥جها ٠ٍٛ جخجاهل-

 .٢وال ماوٕ مً بوٕ ٟبالث هىا وهىا، بُجهما ٟلت حب ملتهبت ؤمامه وجازي هي زوض البٌىلت
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ال  ألاهىاء هصه اإلاطة جحذى ٓطهها لل٥ٜطة، وؤن ٥ًىن هى البٌل ؤمامها و لجخمجى لى ًىا١ٛ ٓ

واز٠ت بٔسما اهخهى اإلاـهس، جيخِطه ؤػٜل مِلت، اػخىٟٜه  دلٜها، ٤ان ٠ًترب مجها بذٌى

اإلاذطط، ؿس ٓلى ًسه ٠ٛس ؤزي اإلاـهس باحتراٚ ال ًواهى، دٌىاث ؤدطي ووٟٝ ؤمامها، 

ال !! جهوذ واٟٜت، اٟتربذ ؤ٣ثر، ؤ٣ثر .. ٟلبها ح٠ا، ًا له مً وػُم، ومشحرابدؼامخه حـ١ 

ػىدُمتراث ٟلُلت، اػدىسث ب٥ٜها بلى كسضه الهازض بٔىٝ  تًٜلل بُجهما آلان ػىي بؤ

 :ىي اإلاٜخى ، ابدؼمذ بإهىزت هامؼتظضه الٔل ومسث ؤكابٔها جسآب ًاٟت ٟمُله و

  ""٣ىذ هاًل

 ؤما٨ ضؤػه ً
 
 :بلىث ٓم١ُ ؿ٥طهاا وابدؼامخه ج٥دؼب إلاحت دبض، مُى

 "ي"محرسخ

 :ها ولم ًخحط٢ هى، ؤل٠ذ بٔطن بؼٍُُلذ ٓلى وهٔ

 ""هخٔصخى ػىا الجهاضزة؟

  ُ لبها مٍ ؿٜخُه مسٓ خسلل، ٟو ا الخ٥ٜحر، وبُٔيُه إلأت ما٣طة تهل٥ها، بهه دبِض، م٘طوض، ٍو

سه وبـس  :مباض٣خه لٔطهها بمىا٠ٛتة، مىحها ٦ًاز ًخىٟٝ، ٌٔٚط ما ًمل٧ وهي جٍط

 "٣ىَؽ؟ حؼٔتن ػآخحن، هاضو  وؤٓسي ٓل٧ُ ه٠ى٨.. الؼآت ؤو٢، بؽ ٓىسي ظلؼت ٣ما"

 :٣ٜحها ٛٞى ٣خُٜه مجُبت بابدؼامت ؤضاحذ

 ""٣ىَؽ ٟىي، هاػدىا٢، بؽ ما جخإدطؾ

 :هحجي هامؼا في ؤشجهاا وؤهعلهما زم ظصبها هحىه ؤٟطب واؤمؼ٧ ب٥ٜحه

 ""ما ؤٟسضؾ

تها، وضبما بٔس ٟلُل ػِخىٟٝ، ُلذ جخابٕ  لبها ًىاٛؽ عجالث ػُاضجه في ػٓط لُتر٣ها ٟو

: بسادلها وضٗبتها في جمل٥ه جخٔاُمدطوظه مً اإلا٦ان زون الخٜاجت واحسة هحىها، هخٜذ 

 "م٘طوض"

****** 
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 ..ن ًحبهما الطظل: السٌط و اللهىؿِئا

 ..ب اإلاطؤة ألجها ؤدٌط ؤهىاْ اللهىو هى ًح

 -اٟخباغ-

و   ا ًٓ ٣ٜها ػخ٥ىن ؿٜخحها في اإلاطة كٜٔت ألامؽ الجعا٨ زاٛئت، اهخ٠ام ٌؼعى بلُه، وحٍٔى

ال٠ازمت، ل٥ىه ٠ٍٛ ًحخاط بلى اللبر، جذٌٍُ ظُس، ومشابطة مٕ ٟلُل مً ؤلاكطاض، وحُ٘حر 

 .لسٌت لخىاػب شل٧ الىْى مً ؤلاهاربؼٍُ في ا

ت م !!الٔمل الجاز، بشن هصا ضاجٕ، ػجري جحب  ٔذ ُٓىاها هحىه بجمىز، زلٝ ل٘ٛط ٥خبها، ٛض

هوبسادله ؟ ٟابلتها مالمحه ال٘اموت، هِطاجه الهازثت، وكىجه ا ماثت ٓالمت اػخٜهام ٓما ًيخٍى

 الطدُم 
 

 : بصباثٟاثال

١ ٤ان مٔلف اجإدطث دمؽ" ت، ٌٓلخ٧ ًٓ حاظت؟ زٟا١ً، الٌٍط  "كٔب ؿٍى

  :مً دلٝ م٥خبها مجُبت بلهجت باضزةٟامذ 

خال ؤبس  "  "والسمؽ زٟا١ً مذلىمحن مً ظلؼخ٧ ٧ا، زه ٟو

  ُ ن لها ب٘وبه مً ٛٔلتها، ل٥ً ًبسو ؤ الم ٌٔل١، ولم حهخم، ل٠س حٔمس الخإدط، ٠ٍٛ مىح

ا ا، الخى١ حلُٜه هى، ٛهي باضزة ٣ما هي زوم   ٓمل بجسًت، التزم اللمذ، وهي لم جبازله حٛط

خِت، لٜوذ لها لبال في حسوز الٔمل، ٟطب مىخلٝ الجلؼت ضن هاجٜها بى٘مت ممحزة اهخ

 :هِطث بلُه بآخصاض م٘م٘ت

ً زهمٔلف ًا ؤػخاش ؤحمس زُٟ"  "٠ت وؤضظٕ لخوطج٧، ٣مل الخمٍط

ب   ..!ٍٗط
 
ت ؤوما بطؤػه مىا٠ٛ ٔت هحى م٥خبها داضط ٗٛط ا ٓىسما اهٌل٠ذ هي بذٌىاث ػَط

حسر مطجحن  ؟م بالهاجٝ ؤو ج٠ٌٕ ظلؼاتها ألظلهالٔالط، ٠ٓس حاظبُه في ؿ٧، مىص متى تهخ

 
 
ا له ُٟمت ؤ٣بر مً ؤن .. ؤهي جذم شسل  اإلاخلل ؤزوى اهدباه، هصه الى٘مت ا ولم حٔحر ػاب٠

 :بهسوء وهي جىلُه ُهطها هامؼت بحب؟ اؿخٔل ٛوىله ٛخبٔها، ٟطب الباب جىٟٝ تهمله
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لف ٓـان داًطي... "زم دالق ًا حبُب" ت... مال٧ ماجٓع ي، وهللا هاحاو٨... مٔلف ؤها ٓاٛض

٠ُت هآمت"ضخ٥ت  وؤٓمل٧ ٤ل اللي  ػىا ... ال دالق إلاا آجي هاكالخ٧ وهىحل اإلاـ٦لتٟض

 "بهذ ؤ٣تر ًا ٟلبي مف هاجإدط ؤ٣ُس... ًال ػالم... بهذ ٓاوظه

ال مالمحه اػدُاء ممتزط ب !! ا، لها حبِب بشنلم ًسض  له ػبب   حى٠ٓ١سة حاظبُه اظزازث ٓو

ى م٘اظلخه،  ٚط لها ٟلبهؿطز للخِت في ضخ٥تها، لهصا هي جٛط بحن  مىػ٠ُى مالث٥ُت هآمت ٛض

٠ُت ًبِبتي تفي ُّٗ!! هٜى ضؤػه ظىبُه، ٣م ؤهذ ٟض ًخمل٧  سسٍ؟ ٓاز ال، ما هصه الـآٍط

وىله ٌـخٔل ؤ٣ثر وهى  ىهمىه ٛو ت بمالمح ؿاضزة، وؿطوز ضظٔذ، ٌؼخإهٝ جمٍط ها هي لل٘ٛط

 .ؤزاض بط٤ان ال٘وب بسادله ؤ٣ثر

ً، حٜل  بمسضػخه، و حوىض ألاب ؤػاسخي، ًىم لٌُٝ ػ٠ُوُه مىص اللبا  وك٘حرها حٍع

ٜا٨ مٕ ؤبائهم بخذُل وجمشُل مهىت مُٔىت ًخمىاها ٤ل مجهم ٓىسما ٥ًبر، وضحلت إلا٦ان  ألًا

  ٔ  .. ال ؤب هىال٧ لِـاض٢ ك٘حرها، ل٥ً لؤلػٝامىاػب لخل٧ اإلاهىت، الُىم ػ٥ُىن ضاج

ب٠ى هى في اإلاجز٨ و ٛطحخه، وبالخالي ػُصهب ٤ل ؤكسٟاث ا مٕ ظلِؼخه وؤبحها، ٟبل حُس  ه ٍو

ا داًطها، ؤدبرها ؤن ألامىض ػخ٥ىن بذحر وػإلها متى ظلؼت الىٟح هاجٜها والسها مٌُب  

دىاٟـا ُدىاوال الٔـاء ػىٍ  لؤهه ػُيخِطها بٔس جهاًت مىآُس الُٔازة  ٟا٨ ؟اػدىهي ٓمله ا ٍو

س  في ألامط، ٓو
 
، وهي جش١ بها مٌمئى  .ه، ٛاضػها الخ٠ُ٠يا ؤهه ػِخلٚط

 !! م٦اإلات واحسة مً حبُبها وجيـ٘ل ًٓ ٤لٛاهٜجط ٗوبه، ح٠االصي ًا٨ الحّ هى ؿطوزها 

 :شخيء، حتى ٓملها الصي جخٜاوى ُٛه؟ ؤزاضه شل٧ ٠ٛا٨ ببروز

 "ًا ز٣خىض؟ مف مٔاًا بهذ  "

 :للخِت زون ٛهم، زم ضزث بحططهِطث بلُه 

ذ جاوي؟مٔلف ًا ؤػخاش " ظعء الجهاضزة ب٥طة بةشن هل٧ هآى  ؤحمس، مم٥ً ه٥مل الجلؼت ٟو

 "هللا

 ؟لم ٌٔلم مً ٤ان مٔها ٓلى الهاجٝ .. هصا ٣شحر، آلان حٔخصض ًٓ الٔمل، ػُجً بٔس ٟلُل لى ال

 :ا بالمباالةابدؼم بجمىز مجُب  
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 ""ؤو٢، وال حهم٧

ٔت، في ػُاض  ازض اإلا٦ان بذٌىاث ػَط جه ؤمام اإلابجى ظلؽ ٥ًٜط، ما بها؟ ٓس٨ هىسامه ٗو

ً ًاإلاها  ىت لؼبب ماؤحبِب حٍع ذطط، ؟ بٔس زٟاث١ لم جٌى٨ وظسها جحعهه؟ ؤم هي الخٍع

تها، ٣إ ٝ ٠ٓله  مازلجٛٞى وػازة هىاثُت هآمت  ٌٜى ا ججهدٌىاتها حـبهها في ٟض السخاب .. ؤٟو

ل٠س ظً حخما، وز لى جىظه هحىها وػإلها مباؿطة، ل٥ىه هصه اإلاطة ؟ صه الخماٟتزاهُت، ما ه

ى جام الػخ٥ما٨ بطهامجه، وبالخالي دؼاضجه للخحسي  بالخإ٣ُس، لِؽػُذؼط  كٜٔت بل ٛض

 .ط٢ ػُاضجه لُبخٔس ضآه، وضآها مٔهالصي وهٔه لىٜؼه، ٟبل ؤن ًسًط مح

****** 

 .. ٓىسما ٌٔتٚر لىٜؼه بإهه ٤اشب "" ؤكسٞ لخِاث الطظل

-ً  -ماض٢ جٍى

، هى ٤اشب لى ازعى ؤهه لم حهخم، بل كطدذ دالًاه اهخمام    وآلان آتٚر
 
 ا، حى٠

 
ُِ ا، ا ٗو

لها .. ًا بلهي، لم ٥ًً ًىىي  واؿخٔل ٟلبه بلهُب ٗوب ؤدطظه في وظه مً ال حؼخح١، ل٠س ٟب 

بلخه هي التي ٓبرث ًٓ ٗوبه، ٤اهذ ٟاػُت، مخمل٥ت،  مىحها ؤي شخيء، ل٥ىه ٗاهب، ٟو

ذ بحن ًسً
 
 !!!شٓط ..ه حتى ؤٛاٞ إلاا ًٜٔل ٛابخٔس بصٓطواإلاؼ٥ُىت ؤه

  مىٓسل٠س ؤكابخه جل٧ "اإلاجى" بلىزت، دال٨ 
 
ا لسضظت ؤٗوبذ "ػهط" الٔـاء ٤ان كامخ

س الاهٜطاز بىٜؼه، ل٠س ضآها بحن شضاعي ضظل، ولِؽ  ت، ًٍط ٛاٟترحذ اإلا٘ازضة ووا١ٛ هى بؼٓط

ٔت، ؤي ضظل، بل دمؼُجي، ٦ًاز ًجع  لت ٓلى الجبحن ٟبم ؤن ٓمطه هٔٝ ٓمطها، همت ػَط

؟ مً ٤اهذ باًمئىان ألجها ٛٞى كسضه، مً هى؟ ؤهى ظوظها ٔت ُٓىحنإلاوابدؼامت حب مجها مٕ 

 ؟ ا وؤحعجها زم ؤحى بىٜؼه لحراهحهاجحاززه ٓبر الهاجٝ مىص ٟلُل، ؤٗوبه

ًسًط محط٢ ػُاضجه للم٘ازضة مً ؤمام مبجى  ؼه بال وهى ٠ًٝ ؤمامهما بٔسما ٤ازلم ٌـٔط بىٜ

ٔذ ُٓىحها بلُه في اػخ٘طاب واظجُٓازتها،  ه زهـت في ُٓجي الطظل الصي جحخّٜ مالمحه ٛض

م ججآُس الؼىحن بب٠اًا وػامت  ب امخؤلث به هِطاجه التي ًىظهها هحىه، ٗض ٣إهه زم و وحعم ٍٗط

 حوهٕ شضآه ًحٍُ ب٥خٜللخماًت ومً هصا الىاٟٝ ؤمامه،  ؿٔط ؤجها جحخاط
 

 :ها مدؼاثال
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 "؟حوطج٧محن "

ٔ  لم   :اًمىحها ٛطكت الطز، بل ؤظاب ػَط

 "ؤحمس، باجابٕ ظلؼاحي مٕ الس٣خىض مجى ؤها"

ػمٕ ولم حهخم ب٠ى٨ ما هى ؤ٣ثر، بل ؤزاض وظهه هحىها وإلاحت ٗوب جبٞر في ُٓيُه ؤزهـتها، 

 :كىث الطظل ًإجُه بترحاب باضز

" 
 

 "...ى. ًا ؤػخاش ؤحمس، ؤها ز٣خىض ملٌٜؤهال

ت التي جل٠اها مىه ٠ٔٛس حاظبُ ا، ما به ه مؼخ٘طب  ولم ٥ًمل حسًشه بؼبب جل٧ الىِطة الىاٍض

 ! ال هصا ٣شحر،ػم بسادله، "ملٌٜى"!!! "ملٌٜى"!؟ ؤما هى ٠ٛس جلآس ضهحن الا هصا الطظل

 
 
ـ١ُ مسلهت  ؟لسحها ضظالن ؟امً "مال٧" بش هصا ظىىن، ظوط دمؼُجي ؤحم١ مسله بحبها، ٓو

 ي بحبه، وجخمىٕ ٓلُه هى؟! ه

 
 

ت محاوال  : الاهٜطاز بها ولى للخِاثداًبها بؼٓط

ب   مٔلف" ، مف الُٟه مٔاًا، مم٥ً لى ػًا ز٣خىض، ج٠ٍط محذ  ؤًلٕ ا وؼِذ مىباًلي ٛٞى

 "لى هآٌل٧ ؤؿىٛه ؟ ز٠ُٟت بؽ وػىضي

٠ُها زم هعث ٣ بجى مً ظسًس جخحط٢ هحى اإلا خٜحها باػدؼالم بِىماجبازلذ هي هِطة مٕ ٛض

بالمباالة ال ا اإلالٔس همؽ مً بحن ؤػىاهه مخِاهط   بذٌىاث ٗاهبت، فيًدبٔها "ؤحمس" 

 :ًمل٥ها

 ""هى ز٣خىض ملٌٜى زه ظىظ٢؟

السهـت ح٘مطها وهي ال جٜهم ٛبازلها بًاها بحسة،  في م٠لخحها ٗاهبت لمٔتؤزاضث وظهها هحىه ب

ؼإ٨ ٓما ال ًذله !ما به ؟ لم ججبه، وكال بلى ًاب٠ها ٛذطظذ ًدبٔها هى، زادل ولم  حهخم َو

ت م٥خبها جِاهط بالبحض  :ًٓ هاجٜه، زم ؤل٠ى ب٠ىبلت ك٘حرة ٗٛط

 ""مف ٣بحر ٓل٧ُ  ؿىٍت؟

 :ٛٔذ ُٓىحها هحىه ب٘وب، هخٜذ بحسةض 
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 "الحّ به٧ بخسدل في اللي ما ًذل٥ف؟؟ مف م"في بًه ًا ؤػخاش ؤحمس

 
 
 :زا ببرومٍ ؿٜخُه م٘م٘

 "الىؾ السـب وبؽ؟ ي ًا ز٣خىض حسًض وزي، وال ؤها لي  ٌٔج"

ز مس ٣ٜه هحىها ن جط ا، ٟبل ؤؤ٣ثر مً الالظم، وظً حخم   حسوزه٠ٓسث حاظبحها، ل٠س ججاوظ 

 :ٟاثال بال اهخمام

 "مىباًل٧ لخِت ؤضن ٓلُه، مف الُٟهمم٥ً "

ٛهمه هى ٛطز ٓلى  جطززها ؟ظسًسة؟ جإٜٛذ، متى ػُيخهي ألامط؟ ؤهي لٔبت جطززث، وآلان ماشا

 :حؼائ٨ لم جى٠ٌه

حف ؤٓا٣ؽ مً ًىمها، ٓلى وضٞ الُٔازة، ما٥ٛط ما ج٠ل٠ِف ًا ز٣خىض، ماهى اإلاىباًل م٥خىب "

 "ؤها مف مطاه١

م اإلا ىظىز ٓلى ٤ل ال بل ؤهذ مؼخٜع ألٟصخى زضظت، ٟالتها بسادلها وهي جىاوله هاجٜها، الٟط

ت،  ام بؼٓط مها الساق، ل٥جها لً جصدر له مٔلىماجه، هطب ألاٟض ؤوضاٞ الُٔازة لِؽ ٟض

و١ُ، ؤٓازه لها وهى ًخىظه ا بالٜخُه مخِاهط  ؿ ظم بسؤ وال كىث لهاجٜه في اإلا٦ان،الطهحن 

 :للساضط

 "، ًم٥ً في الٔطبُت وؤها ما ؿٜخىؾالِاهط مف هىا"

ٝ ٟطبها  ذهعث ضؤػها في حى١ وهي جدبٔه، ؤٗل٠ الباب واهخِطها هى ؤمام اإلالٔس، ٟو

ب ل٥ً ضاثحتها هي الساكت اإلاىبٔشت مً ظلسها ..  ًدـممها ببٍء، ال ٌٓط هصه اإلاطة، ٍٗط

٠ت بسٟت وجٜلُل، هصا ٗحر مم٥ً، ٣ُٝ ٓبر مؼامهحؼطبذ  ؟ جخيبه حىاػه هحىها بهصه الٌٍط

، دطظا مً اإلابجى، جىظه هى هحى ػُاضجه ولم للمطة اإلااثت اهدبه إلاا ًٜٔل ٛ٘وب مً هٜؼه

 
 
ِ   حٔطه هي الخٜاجت  .طحتى وهي جصهب لطظلها اإلاىخ

مٕ ٛاجيخه اإلا٘طمت "ػهط" لخىاو٨ الٔـاء، ؿطوز، كمذ، ٗوب ٌ٘لي بسادله  شهببٔسها 

٣إهه بهاء ٛٞى مىٟس ٟاضب الاحتراٞ، حاولذ الجمُلت لٜذ اهدباهه، ظصبه للخسًض، زٓخه 
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م ٛاػخجاب ؿاضز   ا، مٕ هسوءه وػ٥ىهه اٗخاُذ هي ٌٛلبذ الطحُل، وؤمام مجزلها في للٟط

ُىاه جحسٟانػُاضجه ابدؼمذ له، ًساه ٓلى اإلا٠ى   :في الالم٦ان، جحؼؼذ شضآه هامؼت ز ٓو

ال٢؟ بهذ ما٣ىدف ًبُعي ًى٨ الٔـا  ""مال٧ ًا ؤحمس؟ في حاظت مٓع

 الخٜذ بلحها، إلاحذ ال٘
 

وهي بابدؼامتها الشابخت  ، زاضث دىٛهاوب في ُٓيُه ٛإداٛها ٟلُال

تج٠ترب ؤ٣ثر وبىٜؽ الىبرة ال  :هامؼت اإلاٍ٘ى

الن اج٦لم مٔاًا، ؤها "   "ؤبسا ماحبف ؤؿى٧ٛ ٣سهلى ٓظ

في م٠ٔسه مٕ وهى ًتراظٕ  دٌذ هٜؼها ٛٞى ؿٜخُه ابدؼامت ٟاػُت ،ُل ًخإملها بُٔيُه

 :جحى٨ هِطاجه للىٟاحت

لي ٟىي ًا ػهطبجس "  "؟حهم٧ ٓظ

ٟمُله اٟتربذ ؤ٣ثر، ًسها جحط٣ذ مً شضآه هحى ٣خٜه، زم حؼللذ للسضه جسآب ؤظضاض 

 :السا٣ً، لتهمؽ بةٗىاء ؤ٣بر

الن ٣سهؤ٣ُس ًا بُبي"   "، ٓـان داًطي ما جب٠اؾ ٓظ

وؤكابٔها هصه اإلاطة جخىظه هحى ٓى٠ه، ل٠س المؼذ مىهٕ ؤكابٕ "مجى"، ؤؿٔلذ ٛخُل 

ٗوبه مً ظسًس بٔسما ٤از ًدؼلى، ػخمحى إلاؼتها وحؼدبسلها ببلمتها هي، ضبما ٥ًىن هصا 

  ..ٓلى ؤي حا٨ اظُس  ا ؤمط  

  ..هٜهأل  مجهما ه٥هت الخىث جلل ..ؿٜخحها بحمطة كاضدت المٔت ..اٟترابها ظاز ًٓ الخس

  !..حؼىا هي مً ؤضازث

 
 
  ..بُجهما ُِٗهو  ا ٗوبه، حى٠هاٟخىلهما مٜٗط

  ..هى" الٌبِبت التي جشحر ػٔحر ظىىه"مج ..مجها

  ..ه التي تهٜى بلحها في هصه اللخِتومً هٜؼ
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 لخِاث لم ٌٔلم ًىلها 
 

ت مىسهـ ا بالوبٍ ل٥ىه ٛىجئ بها جسٛٔه وهي جئن في ؤلم، ابخٔس بؼٓط

 :بِىما جمسر ؿٜخحها بمىسًل في ُّٗ مخإوهتمما ٤ان ًٜٔل، وظسها تهخٝ 

  ""في بًه ًا ؤحمس؟

 ه "مىاه" ظىىها ال ٌٔٚط متىخ؟ ًا بلهي .. ل٠س ؤوضزجٌلٕ بلحها في ؿطوز، ؤهصه زماء
 

. .؟ مهال

 :. همؽ بآخصاض باضز"مىاه"!! هع ضؤػه بٔىٝ.

 "محخاط ؤٟٔس لىحسي .."مٔلف ًا ػهط

 :ل٥ً حى٠ها ظٔلها جلُح في سسٍجٌلٔذ بلُه في شهى٨، 

 ""ؤٛىسم!! ج٠ٔس لىحس٢؟ واللي ٓملخه زه مالىؾ ؤي ؤهمُت؟

 :ااهٜٔل في وظهها ٛلا  بسوضه ٗاهب  

ذ مف مىاػب،وبٔسًً بهذ اللي ٓاوظة ٣سه، وظ ..ٟلذ ل٧ مٔلف ما" اجٜولي  ُذ  في ٟو

 "ب٠ى.. ٓاوظ ؤٟٔس لىحسي

، ال ًسضي ؤح٠ُ٠ُت هي ؤم زمْى جماػ ُح حؼخسض ؿ٠ٜخه بها وحؼخسعي إلأذ ُٓىاها بسمْى

ط ب؟ هسمه   .ٔم١ؤٓاز ضؤػه إلاؼىس م٠ٔسه وهى ًٛع

ٜهم ؤي شخيء في هصه صي ال ًهحران ج٦از جحٞط ٠ٓله ال ..هحران جل٧ التي دطظذ مً كسضه

  ..اللخِت

٠بل ؤدطي ٥ًٜط بىاحسة    !!..ٍو

ؿٔط بإكابٔها حؼحر ٛٞى شضآه مً ا، هُب الصي ًخلِى ٛىٟه ال ٌٔٚط له ػبب  لوشل٧ ال

ى وهٔه ٛلمح زمٔت ًدُمت حؼحر ٓلظسًس، ح٠ا ًا امطؤة ؟ ؤزاض وظهه هحىها وضؤػه ٓلى 

 :وظىتها، همؼذ له مخلىٔت الخىان

٠ت حٔبر ال٧حبُبي م" الن وزي ًٍط بحها ؟ ما٣ىدف ؤجمجى بن ؤو٨ مطة بُيىا جب٠ى ٣سه، بؽ لى ٓظ

الهت ل٧ ؤها دالق مف ٓظ  "ًٓ ٓظ
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 ، لِؽ في معاط ضاث١ ألهثى الٔى٥بىث التي جحاو٨ هلب ؿبا٣ها ٠ٓس حاظبُه ولم ًىبؽ بحٚط

بت جحٍُ به هالت مً حىان ملٌىٕ ، ُٓىاها جطػمحىله واكٌُازه آلان ، ودلٝ شل٧ ٗض

سه، ٌٔلم شل٧، وهى .. ٠ٍٛ ال ً سها، واضخت وهى  الـمؽ ؤمام ُٓيُه السبحرجحن، هي جٍط ٍط

س ٗحرها، هي واحسة  حـ٘ل باله آلان وجحىظ ٓلى ٤امل اهدباهه، وبٔس ؤن جلبح مل٥ه، وال ًٍط

ؼمح إلاً جًِ هٜؼها كُاز   مىحها مخٔت  بلُسه، ا بلى ظىاضها ماهط  ػُٔىز مً ظسًس، َو ٍو

 . الِٜط به

  ****** 

 ؤضظى٢  ؤن جحترمي كمتي.. 

.
ْ

 .بن  ؤٟىي ؤػلختي هى اللمذ

 هل ؿٔطث  ببالٗتي ٓىسما ؤػ٥ذ؟

 هل ؿٔطث  بطوٓت ألاؿُاء التي ؤٟىلها؟

 ..
 
 ٓىسما ال ؤٟى٨  ؿِئا

 -هعاض ٟباوي-

مخابٔخه الٔمل مٔها، ًبِبه  ىؤًام ٓل دمؼته في الجلؼاث الخالُت، مطث و٤ان هصا هى مؼل٥

ب   س جط٣ها، لِؽ آلان، كمخه ًححرها، مٕ ؤهه ؤضاحها، ٟل٠ت هي مً ػُٔىز ٍٟط ا، وهى ال ًٍط

 ؟ مً ج٥ٜحرها مً ألاػاغ ًحىظ ٓلى ظعء   ا .. لم  ِىه ًسبطها في السٜاء، جب  ٠ٓله، ودٌت ج

كامذ ٣إهل ال٠بىض، ٗاهب ضبما، ٛوىلي ؤ٣ثر، وج٥ى٧ُ ظسًس ًدبٔه مٔها، ػِشحر ٛوىلها 

تر٣ه ًجهـها، ًجٔلها ت  هي ٍو ب، اهخِاض، جى٠لب الح٠ا لىْى مً اللهٜت إلأٛط في حالت جٟط

ـىي ٓلى ظمط ظهله بطظالهادٌىجه الخالُت، ٛةن ٤ا  ٌ ت  !!ن هى  ها بالمباالجه، وسسٍط ٛؼُحٟط

 
 
 ا ًا م٘طوض حس الخم١؟ جمط ب٠ٔله حؼتهعت به، ؤجِجها تهخم ح٠

س، زون ؤن حٔٚط مً هى،  ٠ى٨ ما ًٍط لسًه دٌخه الجسًسة، ٗع٨ مً هْى داق، ػُٜٔل ٍو

  ُ م هاجٜها الساق بالٜٔل، هل ُىخه ٗب ىٜطز بهاا ٟٓض ؟ هل حٔخ٠س ىسما جذجج لُلٔس مٔها ٍو
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مها ا ها، وهى ٌسسط ؟ لم جصدر له ًىملساق لِؽ هى اإلاٌبْى ٓلى ؤوضاٟهاؤهه ال ٌٔلم ؤن ٟض

 .ي.. ػخ٥ىهحن مل٦ي.. وفي ٗموت ٓحنمجها بسادله، حلىح

خه، ٗحر  لُل مً ٗوب والسجه اللصًص، كٔس ل٘ٛط بٔس مـا٣ؼاث مطحت مٕ ؿ٠ُ٠ه، ٟو

  مىامخه، ػترةمالبؼه ووٟٝ ًخٌلٕ لىٜؼه في اإلاطآة لشىان زون 
 
ا مجها، ومً اهٌطاضه م٘خاُ

الٜطاؾ لُل٠ي بجؼسه ا زم جىظه هحى بُٔس   ابل ؤل٠اه لم ًطجسي الؼترة لطػم السٌٍ لىُلها،

ػاثل وؤلل٠ها، زم ٛىٟه ٠٣صًٜت، هاجٜه بحن ؤكابٔه، ادخاض ال٦لماث التي ؤضاز، ٛخح الط 

  .هٍ٘ ظض ؤلاضػا٨

ابدؼم بم٥ط، ًُٝ مط بذُاله لها وهي جلخ٠ٍ هاجٜها ٛخ٠ٕ ُٓىاها ٓلى حطوٛه، ضبما ح٘وب، 

ـ٘ل بالها هصه اللُلت، بٔس ؤن !! ل٥ىه وب٦ل جإ٣ُس .. ػِا، ج٥ٜط في اإلاطػلجل٠ي بالهاجٝ بُٔس  

 .تر٢ لىٜؼه الٔىان مٔها ٣ما ٌـخهيحـ٧ ُٛه، وضبما ًعوضها في ؤحالمها هصه اإلاطة، ٍو

حت الجسًسة التي اؿتراها مٕ ال٥شحر مً ح ٌٗاءه السلٜيؤٟٜل الهاجٝ زم ٛخ ، اهتْز الـٍط

سا ًىم آدط ها بةهامشُالتها، ؤل٠ خه، وهمؽ بسادله: ٗو  .ظمُلتيما٨ في ٟمامت ٗٛط

****** 

 اؤحب٧ ظس  

ـل ١ بلى اإلاؼخحُل ًٍى  وؤٓٚط ؤن الٌٍط

 وؤٓٚط ؤه٧ ػذ اليؼاء

 ولِؽ لسي بسًـل

 وؤٓٚط ؤن ظمان الخىُـً اهخهى

 وماث ال٥الم الجمُل

 ؟لؼذ اليؼاء ماشا ه٠ى٨ 

 ..اؤحب٧ ظس  
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م مجهى٨ واحخال٨ ج٥ٜحر، ال ٠ٌٔل ؤن ٥ًىن هى، هصا  ت، ٟض لِؽ ضهحن، اهدباه، و٤لماث هعاٍض

مه الص ٌمح بلُه بصخيء ال ًل١ُ به؟ بالٌبٕ ؟ ٛما الصي ًي وكل لهاجٜها ػاب٠ا، وبن ٤ان هىٟض

 ؟لِؽ هى.. ل٥ً بن لم ٥ًً.. ٛمً ٥ًىن 

ىسما ٗازضث لٔالم ألاحالم   .. ٓو

 ..صخبها هى ٣ما جمجى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 82  شسابٍُ وضزًت

 

(8) 

 بهصاض ب٠ُس

 

 ..شخيء اإلا٠ىز ؤن ج٥ىن دلٝ

 ..ا ٓلى ٠ٓبهصا الصخيء و اٟلبه ضؤػ  ا في م٠آس اإلاخٜطظحن ٛذص وؤن ججلؽ بُٔس  

 ..حٌمه، زمطه، اظٔله ؤؿالء  مبٔثرة

ا ال ًم٥ً ظمٔه
 
 ..زم اجط٣ه، ؿخاج

٠ه "ٓماز"  لؼهم وهى ًخابٕ ظمُله ؤو بلّٜ ؤزٞض في شهً اهصا هى ما زا الؼاث١ البسًل بٍٜط

ًخ٠سم بالؼُاضة، ًىاوض، ًخحط٢ بحسة، جٜلذ مىه ممطاث بؼٌُت، ل٥ىه ًٌىض ؤػلىبه، ٤ان 

اا ألا ل، ألهه زوم  ًم٥ً ؤن ٥ًىن م٦اهه آلان، وػ٥ُىن ؤٛو ت، ها هى، ٛول، ل٥ً ٍو لسسٍط

 .مـلى٨، جحى٨ مً بٌل، إلاجطز مـاهسٓاظع، هُٔٝ، ؿبه 

ت جلؼٕ كسضه،  الدجطي الصي ًجلؽ ٛٞى ظعء مىه، وججهُسة ؤػىس ُهطه لصل٧ الؼىض  حاٟض

.. ًيسخى ٤ل شخيء، بال مسللخه الؼىزاء وػهمه اإلاحاي بةًاض شهبي ز١ُٟ ٓلى هىا، وهىا ٠ٍٛ

ظاهبحها ٟطب بًاضحها ألامامحن، جٌلٕ هحىها مً بُٔس، اه٥ؼاض الخعن ًجزا  مً ٟلبه لُحل 

ىضان، ال   محله ال٘وب، احتراٞ، اؿخٔا٨ ٛو
 

، ل٠س ؤدٌإ بس ؤن ًطحل مً هصا اإلا٦ان حاال

 .ٍس مً الىظٕ وبحؼاغ العجع وال٠هطب٠سومه، وما هاله بال مع 

١ وكاحبها ًطاٟب ؿطوز ُٓي ا للىن ُه وإلأت ال٘وب في ظضٟتهما حىلته٣ٝ ضبدذ ٓلى ٣خٜه بٛط

ٕ ضؤػه ًىِط للس٠ًه الصي بازضه، زا٣ً مذُٝ  :ٛض

  ""ٓماز بِخحؼً مف ٣سه؟

توموذ   :بابدؼامت جحمل بٔى السسٍط

 ""ؤًىة، ٣ىَؽ



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 83  شسابٍُ وضزًت

 

 :ه هصه اإلاطة مىاػُا، والؼاا٨ ٤انظلؽ بلى ظىاضه، ضبذ ٓلى ض٣بخ

 ""ٓامل بًه في ال٥ىضغ بخا٧ٓ؟ ز٣خىض ٓلي ضظٕ وال لؼه؟

بُبخه ج٠خحم شهىه ٛجإة،  ظوي ما بحن حاظبُه  :الالمباالة ٗلٜذ ضزهًو

جمٔت ما ظه٠ذ، ما ٓسا السمِؽ والماشخي ٣ىَؽ، ؤها ًىمُا ٓىسي ظلؼاث لخس دالق 

ؼذ، ز٣خىض ٓلي لؼه ماضظٔف  "َض

 :وبابدؼامت ػادطة ؤ٣مل

 "، الس٣خىضة اللي مٔاًا ؿاًطة ٟىي دلُه بطاحخه"

 :٨ ؤظابه هى بخٜهملذ السهـت وظه اللس١ً، حسٞ ُٛه بدؼائ ٓ

 ""ؤًىة واحسة ػذ

تجحى٨ الؼاا  :٨ اإلاحبىغ للىث مؼمْى ه٠ٌه بؼٓط

بت!!"بدخ٦لم ظس؟ بهذ   "مخابٕ مٕ واحسة ز٣خىضة؟ ٍٗط

ٕ ؤحس حاظبُه في زهـت ملٌىٔت  :ٛض

ب في ٣سه ًا ح"  "ؼً مازام ملتزمت و٣ىَؼت في ؿ٘لها!!وبًه الٍ٘ط

 
 
 :دبض مط ا في و٣عه ب٥ىٓه في ظاهبه هاجٜ

 "ٓلُه الٔىن ومىه الٔىن في ال٥ىضغ؟ "ًا ؤبى حمُس، ؿ٘ل بًه ب٠ى

ىاز، مٕ جٌلٕ وهصه اإلاطة دطظذ مىه ٟه٠هت، ٗاهبت، ػ ادطة، وجحمل إلاحت جلمُم ٓو

ٔ  زم  "حؼً" بلُه بصهى٨، ظازث ٟه٠هاجه، زىان ؤدطي جماػ٧ بٔسها بلٔىبت،  :اؤظاب ػَط

ػخاًلي، مالِف في ال مً الىاحُت زي ما ج٠ل٠ف، هي مط٣عة في ؿ٘لها وبؽ، وبٔسًً مف "

 "ال٠ٔس وألاٟٜا٨

 :٠ٓس كس٠ًه حاظبُه مطززا
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  ""ؤٟٜا٨؟!

 :ا بجسًتما٣س  ؤومإ بطؤػه 

 "ى"جالث ؤو ؤضبٕ ؤٟٜا٨ في بٔ

 :طي وهبرة السبض حٔىز لخخلبؽ كىجهو٣عه مطة ؤد

 ""جحسي ظسًس ًا لىضز!

ججهُسة بٔم١، ال بل مً الٔم١، ٣إجها مطث ب٦ل دلُت في ظؼسه ٟبل ؤن جلل لطثدُه و جذطط 

 :الٔىازحس اوبكطاض   اوهبرجه جحمل جلمُم   مً ؤهٜه ببٍء، هصه اإلاطة آتٚر بدؼلُم

 ""وها٣ؼبه ًا ؤبى ٓلي

ا ًٓ موماض ػباٟاجه، مسللخه الطابوت ؤمام ُٓيُه، ا، ؿطز، بُٔس  وهصه اإلاطة، وألو٨ مطة ؤًو  

٠ت مهل٥ت، ػهمه اإلاخإل١، جحى٨ ب٥ٜطه إلاوماض آدط، حلبت بىِذ زادل ٟل ب ؤهثى، هآمت بٌٍط

٠ُت ٞ  ومٕ ؤن ٣ٜها الٟط   ٓاه٠ذ وظىخه في كٜٔت بال ؤهه ؿٔط بها ؤض
 
ا إلاؼت، ال ًسضي ما به ح٠

م كٔىبتها، بطوزها، ظمىزها، ٓىٝ ؤٓىسما جمط بذُاله !! وهي زوم   لٜاُها، ٛهى ا ما جٜٔل، ٗض

سها بـسة سها، ًٍط  .ًٍط

ه اٟتراب ظمُله مجهما بذٌىاث وثُسة، ُٓىاه ٓلى "ؤحمس"  ومً ٓالم ؿطوزه مٕ ًبُبخه اهتٓز

ٝ ؤمامه ملاٛح    :اوبهما إلأت لم ٌؼخٌٕ ٛهمها، ٟو

٧ ًا ؤحمس؟ ٓامل بًه؟ ٓاؾ مً ؿا٧ٛ ًا ضاظل!!  ""بٍظ

 :اٛحه بابدؼامت داٛخت كاحبذ ظىابهك

 "ؤػلىب٧ ب٠ى ؤحؼً ٣خحر؟ ؿاًٝ خمس هلل ًا ٓماز، ؤدباض٢ بهذ بًهؤهى ال"

 :ت ؤ٣ثر بطوزةجبابدؼامت باضزة وله

 ""٣ىذ محخاط ٛطكتي بؽ ًا لىضز

ا ًس كس٠ًه اإلاىسهفٛ٘م٘م "حؼً"  ٠ٓس "ؤحمس" حاظبُه في ٗحر ٛهم  :وهى ٠ًٝ ظاشب 
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  "بحىا ًا ؤحمس، ٟلذ لي ٓىس٢ ظلؼت ًُب ًال بِىا"

 
 
 ا هحى الساضط مٕ حؼائ٨:وؤومإ بطؤػه لآلدط مخحط٤

 ""ٟلسه بًه بٜطكخه زي؟ هى حس ٤ان مىٔه ًخسضب صر؟

 :ا اإلاىهْىو٣عه "حؼً" في ٣خٜه م٘حر  

 "ل٠ٜلٚض ٓماز، اإلاهم ٣ملي ح٦اًت اػِب٧ مىه، ما بهذ ٓا"

ت جطحؼم ٓلى ؿٜخُه، لسًه بالٜٔل  ٕ "ؤحمس" حاظبُه وابدؼامت ظصابت جحمل إلاحت سسٍط ٛض

جطي هل احخل ٠ٓلها ٣ما دٌٍ وجىٟٕ؟ هل ظلؼت بٔس ٟلُل، ل٠س وكلتها ضػالخه باألمؽ، 

 ؟ ج٥ٜط به وحـ٧ ُٛه

ظىىجها بح١، وزون ؤن  حملذ ابدؼامخه إلاحت م٥ط وهى ًخص٣ط ما ًىىي ٛٔله الُىم، ػِشحر 

ؤحم١، الطظل ٤ان  ..؟ٚط هى مً "ملٌٜى" و " مال٧" هصًً!! ٣ما ال ٌٔحٔٚط مً هى

وبه الصي اؿخٔل ٛجإة زون ؤن ًسضي له ػبب   ه ٗو تها، ل٥ىه بدؼٓط ه ٟو ٜه ػ٥ُمل حٔاٛض ا ؤٟو

ا بلهُب ُٓيُه، ل٥ً ال مـ٦لت، بن ٤ان هى ظوظها، ٛهىا٢ م٦ان ػُٔمل ٓلى ؤن ًجٔله ؿاٗط  

ب    .زم ًحخله بىٜؼه، وب٦ل جم٥ً وز٠ت ا،ٍٟط

****** 

شحر حٜ لاب، ًصًبها  ٍو ِتها، ُالٜوى٨ ٟاجل ح٠ا، لم ٠ًخل ٠ٍٛ ال٠ٌت، بل ٠ًخل ألٓا

ها، زم ال ًٌٜئ جل٧ الى ىسما ج٥ىن هي محىض ٛوىلهًحٟط .. جخإجج الـٔلت ب٠ىة، حران، ٓو

 .ؤبسا ؤو اهٌٜاء جلهط ٠ٓله مٔها، حتى جمام الاحتراٞ، وزون اضجىاء

ُىم بصًٟ ٗحر حل٠ُت ؤ٣ثر مً اإلأخاز، ؿٔطه مـٔض الظلؽ داضط م٥خبها في اهخِاض ٟلحر، ؤحى 

  ٓ حر مطجبهى ب٠مُم جخسلى مىه دللت ٛٞى ظبِىه، ، ٣إهما مطض ؤكابٔه ُٛه ماثت مطة ا ما ٗو

٠ُٟخحن ؤو ٨ ز؟ ضبما، ظلؼخه في دالُجز ألاػىز، ؤهى هْى مً الا٣خئابٟطمعي وبىٌا٨ مً الج

 .زالر ًم٥ىه ؤن ٌٔسها زاهُت جلى ؤدطي 
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ح الباب ؤدحر   خ 
 
ا وهي في وزاْ شل٧ الل٘حر شو السلالث الصهبُت الىآمت، ٠ًوم بـ٠اوة ٛ

بلت ؤػٜل وظىتها ٓىسما اهحىذ جمىحها بًاه، اؿخٔا ضسم  ٟالب   ل مً ا مً الـ٥ُىالجت، ٟو

جه االخ٠ذ بىِط  ابدؼامتها اللاُٛت ؤػطث ُٓىاه، حُىما ظسًس، حتى الل٘حر ًىا٨ ٟبلت!!

الجهمت هحىها ٠ٓسث حاظبحها زم اػخساضث هحى السادل مـحرة إلاؼآستها، ٤ان هى ألادحر، 

  الؼُسةا هى ٣صل٧ في مىآُس ظلؼاجه، هبهخه وزوم  
 
ٔت ؤكبح زادل ٛهب واٟٜ ا وبذٌىاث ػَط

ب ال ذ بلُه ؤزجلتها ُٓىخالخٜٓىسما مٕ بؤت ؤوضاٞ،  م٥خبها، جىلُه ُهطها اه، بهما شخيء ٍٗط

ها ٛلً جمىحه لصة اهخلاض ل٥جها ب٠ىة وبطوز مىٔذ حمطتها مً الىكى٨ بلى وظىخح جسضي ما هى!

 .ًخمىاها

، ٣إههجإملها  ، الحّ جل٧ ٠ٍٛ مؽلم ًطها مىص ػىحن، وهي ٤اهذ ؤمام ُٓيُه باأل  بجْى

٢ ط٣تها ٟبلت شاوظىتها بال٠طب مً ؿٜخحها، جالب٠ٔت، ٌٟٔت ك٘حرة مً الـ٥ُىالجت ؤػٜل 

١، الـٌُان الصهبي اإلاحِىَ ، ضاوزجه هٜؼه ٓلى اٟتراب، زون وعي مس ػبابخه ًمسخها بٛط

 :٘عوها، مٕ همؼت مؼخمخٔتوؤمام ُٓىحها وهٕ بكبٔه بحن ؿٜخُه ًل١ٔ ألازط وهِطاجه ح

 ""لصًصة، بامىث في الـ٥ُىالجت

 :كىتها وكله بسهـت

 "ؿ٥ُىالجت بًه ًا ؤػخاش ؤحمس؟"ؿ٥ُىالجت!! 

آلان ٌِٔف مٔها حلم ٠ًِت؟ ما الصي جٜٔله به  !!ضمف بُٔيُه بٔسما ؤٛاٞ مً دُاالجه، ح٠ا

ٍوه بالٜٔل وجذجُم اهسٛآه؟ ؟ هل بسؤث في جطو و ا٣خٜى بلمؼت مً بكبٔه ؟هصه اإلاطؤة

بةكبٔه!! حؼىا مؼ٥ذ بلجام ؤحالمه الجامحت هحىها؟ ٛلمؼها !! ؤجخح٥م في دُاله ججاهها

  .ػُٔتٚر آلان.. ل٠س ؤكابه دبا٨ ًحمل اػمها

بصهىه  جمط ٥ٛطة ٓابشت و  لم ٌؼدؼلم ألوامط ٠ٓله التي ُهطث ٛجإة ٣إهما هبذ مً الٔسم،

في بؿاضة  هاحُت الُمحن ؤها ُٟس الخىُٜص ٓلى الٜىض، مطض لؼاهه ٓىس ه٠ٌت الخ٠اء ؿٜخُهلُ

حت مجُب    :ؿٜخحها وهعة هحىها مً ضؤػه بلىُٓيُه  امىظه  ا حؼائلها ٟو

  ""ؿ٥ُىالجت
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 :ىِط بلُه مٕ هخاٛها الخاز العاظطاحؼٔذ ُٓىاها في كسمت وهي ج

 ""ؤم!!

ٕ بكبٔه ٌـحر هحى وظىخه هى مجُب  ا ب٥ُٜه ؤمام وظهه في اػدؼالم، جطاظٕ مـحر    :ا بٔبضزم ٛض

 ""م٦ان البىػت

ت في م٠لخحها ٛأزط الؼالمت مؼخٌطز   واحؼاْ ُٓىحها في اظزًاز، إلاح جل٧ الىاض التي اهسلٔذ ا بؼٓط

 :ا بةكبٔه دلٝ ُهطهمـحر  

 ""الىلس الل٘حر اللي لؼه داضط

ت، ٛخحخه ِٛهط مً  ٠ٓسث حاظبحها في حؼائ٨ مىسهف وهي جخحط٢ ججاه باب آدط زادل ال٘ٛط

ت، ظلؽ  ٕ حاظبُه في سسٍط دلٜه زوضة مُاه ك٘حرة ؤه٠ُت بلىن الؼماء، ؤٗل٠تها دلٜها ٛٛط

ا، ججهُسة حاضة ؤًل٠ها كسضه وهى ٌ٘مى ُٓيُه وب٠ٔت إلا٠ٔس اإلاىاظه إلا٥خبها مىخِط  ٓلى ا

ٓلط٢؟ ٤اظاهىٛا ، ح٠ا ًا الـ٥ُىالجت ٟطب ؿٜخحها جخجؼس زادل ظٜىُه اإلا٘ل٠حن مً ظسًس

 ..ٌلٕ في اإلاطآة بحى١خوهى ًخذُلها دلٝ الباب، ج٠ٝ ؤمام اإلا٘ؼلت ج دؼم ب٥ؼلاب؟ بةكب٧ٔ

 ا، م ؿٜخحها ٗوب  جع 
 

  ..به وظىتها  جىِٝجلخ٠ٍ مىسًال

 ..الباب اإلا٘ل١ ٣إجها مىظهت له هى جلخٜذ لخل٠ي هِطة ػادٌت هحى 

 ..ًلُبهما احمطاضوظىخحها  .. و ػدؼمحها جخص٣ط بؿاضجه ٟلُلت التهصًب ٣ما

  ٔ  ..ااحؼٔذ ابدؼامخه مؼخمخ

 ..بىض اإلااء الباضز وجمسر وظههايجٜخح ك

 ..وبها، دٌىجان ؤو زالرٗجذٜٝ احمطاضه، هٜؽ ٓم١ُ تهست به 

 ..ا بب٠اًا حمطة زجلهي ُهطث ؤمامه ؤدحر  ها  .. واإلاعالطجسًط 

  ..ضاجٔت
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ًخٌلٕ بلحها وحهب  امخه اإلاا٣طة بِىماحؼاْ ابدؼال ملاحبتهمؼت اهٌل٠ذ ػادىت في كسضه 

 
 
 ..ا في اهخِاضهاواٟٜ

 :ا ًٓ ُٓيُه مٕ هخاٛه اإلاط تهطبذ بُٔىحها بُٔس  

 ""بطيء اإلاطة زي!!

 
 

لبها حهخٝ مىسهـ ً  الـ٠ُت ا بـ٦ل مٜاجئ مٕ ابدؼامخهالخٜخذ بلُه مً ظسًس ٟو التي جٍع

 :ؿٜخُه

 "ًه ٗماظة واحسة ٓلى وظىخه الِؼطي لسبن "

****** 

ؼدؼل م لها بهسوء جام زون ؤزوى البٔى مىا ًطضض لل٠ُىز، ًمىحها الخ١ في ػلؼلخه، َو

 ..م٠اومت

ىٝ  خمطز ٓلحها ب٠ىة ٓو ها، ًحٌمها، ٍو وها جماما، ًمٟع لُيخهي ألامط والبٔى آلادط، ًٛط

 ..بخحطضه ال٦امل مجها

 
 

ؤن ٌ٘ل  ًس٧ً ؤو ٌ٘ل  ٓى٧٠، ًشبخ٧ ألضن لم جطزها  وجإحي لخِاث ٌٔىز ال٠ُس زاهُت محاوال

خ٧ الصي ًطث به بُٔس  ًىم   ف حٍط جْز ٓى٧ َض  ..ا مً ٟبلا ٍو

ت، ب٠ىتل٥ً مً شاٞ ًٔم  ىٜىاجها، باهٌالٟها وظطؤتهاالخٍط  ..ها ٓو

وه مً ظسًسلً ٌؼدؼلم ل  ..٠ُىز ججصبه هحى ما ًٛط

 ..لِؽ ببؼاًت ٓلى ألاٟل

حن ال جبـط بذحر ؤبس   ا، ل٠س ؤههى ظلؼخه جل٧ الىِطة ال٘اهبت ٓلى وظه ٓمه ٓىسما الخ٠ذ ألٓا

متها ٓسزها ٥ًٜط بها، بابدؼامٕ ٌٟخه الـطػت زم اهٌل١ ٠ًىز ػُاضجه لٔسة ػآاث ال ًسضي 

، بصجلها وحمطجه الٜاجىت، ببروزها اإلالٌىٕ، امحسز   الها ػبب   التي هالها ٛجإة زون ؤن ٌٔلم

ومـاٗبتها، وحتى بإلٜاُها التي جخٔمسها لتهُىه، هى ٠ٍٛ ٌـٔط مٔها باإلاط ، ال٥شحر وال٥شحر 
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ب٘وب حصخي ا، ووظس الٔم ًجالؽ والسجه وؿ٠ُ٠ه، هِطاجه مىه، و حُىما ٓاز للمجز٨ مخإدط  

 :ألامط ظلل، بازضه ٓمه بٔس زدىله ، وحتى ؤمه ج٦از جلطخ في وظهه ٓلم ؤنؿسًس

 ""٣ىذ ٛحن ًا بُه؟

 
 
 :ا، زم هخٝ بابدؼامت باضزةجِاهط بالسهـت مُِ٘

٧ ألاو٨!!بًه ًا "  "ٓمي ًُب ٟىلي بٍظ

ٝ الٔم بٔىٝ، وكىجه ه  :زاثطة صه اإلاطة بىبرةٟو

ول٧ُ ٓحن ٣مان! ال ل٧ُ ؿ٘لت وال مـ٘لت وزاًط جخلطمح في الـىاْض لىم اللُل ومف ٓاوظ "

 "!!حس ٌؼإل٧ ٣مان

؟ ًسض ما ػط شل٧ اللُا  هصه اإلاطة وظه "ؤحمس" ُٓيُه مطة لىالسجه وؤدطي لـ٠ُ٠ه، لم

 :ه كطاخ ٓمه في وظهه مً ؿطوزهاهتٓز

ا، ٣ىذ كإٌ ٛحنضز ْ الؼاا٨ ًا بً ؤ"  "لخس زلىٟتي؟ دٍى

  :حاظباه في زهـت ح٠ُ٠ُت وهى ًطزز اضجٜٕ

 ""كإٌ!!

ت، الهخاٚ الخاز الؼادٍ مؼخمط وا با ػدخحىالن آللتي اٟترب الٔم بذٌىاث ٍٟى لُٔىان ٍٟط

 :ٟخل

 ؤًىة كإٌ، بخٔمل بًه في زهِخ٧ ؤ"
 

 " ٓـان ؤٟى٨ ٓل٧ُ ضاظل مؼئى٨؟كال

بِىما كىضة الٔم جىٌبٕ زادلهما وهى ٌـُح ظم ؿٜخُه وهحران ال٘وب جِهط في ظضٟت م٠لخُه 

 :وظهه بهُاط، زمسم مً بحن ؤػىاهه بصضآُه في

 "بٌل، لخس ما ٤له ضا  مجي في لخِتٓمل ًا ٓمي، و٣ىذ بخٜخذط بابً ؤدى٢ الا"٣ىذ ب

 :ٓاز الٔم ًلطخ

  "؟ هخٜول ٓاٌف ٣سه؟ٓملذ بًهوإلاا ضا ، "
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ٔخلطهض جخذلله، ووظٕ ٓال كىجه ٟلُال مٕ هبرة اه٥ؼا  :بٔىٝ ٌ٘عو ٟلبه َو

  "هاضظٔه أل.."

يذ ؿٜتي الطظل  :ابدؼامت هاظثت ٍظ

 ػم٧ُ حاظت جاهُت، حخت زوبلحر ؤ؟ وال ؤٟىل٧، دلُجي "ولخس ما جطظٔه، هخٜول ٣سه؟ ٓاًل

 "بِـخ٘ل في الول

احؼٔذ ُٓىاه مٕ إلأت ٗاهبت مطث بهما وهى ًلخٜذ لـ٠ُ٠ه بٔىٝ، هٜى "ٓمطو" ألامط بُٔيُه 

 :هى ؿٜخُه زم ٓاز ًىِط لٔمه ببروزمٕ هعة ضؤغ، ظم 

 "ا ٓاوظه، مازام مف بادس مى٧ حاظتوهللا ؤها حط، ؤؿخ٘ل اللي ؤه"

ىت بها إلاحت سسٍ هصه اإلاطة ٤ان اللىث  :ألمه، بىبرة حٍع

لذ دل٧ُ بطاحخ٧، ػباٟاث وػٜط ًا ؤحمس؟ زي آدطتها وبلحر حـخ٘ل ز" ؟ ًُب ؿط٣ت ؤبى٢ ٟو

لذ دل  "ُه ٌٔمل اللي بُحبه، بهما زوبلحر؟ لُه؟ ٛهمجي لُه؟ٟو

ر٤ان الشاثط الصي ؤهحن الاه٥ؼاض في كىتها آإلاه، الخٜذ بلحها وكىجه ٥ًدؼب هسوء  ال ٥ٌٔؽ الب

 :ًحٞط دالًا مذه

  "...ؤها.. ؤها. حبها ًا ماما،ٓـان ؤٓمل حاظت با"

 
 
 لم ًجس ما ٥ًمل به حسًشه، ٦ٛل ال٦لماث التي حٔبر ًٓ مىٟٜه، حؼخسعي ؿ٠ٜت

 
، ا، حٔاًٜ

 
 
س، ػُِل ٟىٍ   اوحعه  .ا.. وؤمام الجمُٕا، كامس  مً ؤظله، وهى ال ًٍط

 :ًط ٟىي بُٔيُه ولهجت ؿسًسة مٔىٜتؤمؼ٥ه ٓمه مً شضآه ًجصبه ب٠ىة، مٕ جحص

ً، ٥ًىن ال٥ىضغ بخا٧ٓ دلم، ؤو ؿىٚ ًا ؤحمس، آدط ٣الم ٓى" سي، هاز٧ً ٛطكت ؿهٍط

خ٠ى٨، ًا جُجي حـخ٘ل في جب٠ى بٌل ؤٟسض ؤٛخذط بُه ظي ما بٟطب ًذلم، ًا جطظٕ لؼباٟاج٧ و 

 "بال٧ مً مال٧ وما٨ ؤدى٢ ووالسج٧ ؿط٣ت ؤبى٢ وجادس

  :ظصب شضآه، ل٥ىه ضز ببروزلم ًحاو٨ 
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 "اؿخ٘لدف في الـط٣ت!!ولى ماضظٔدف بٌل، وما "

 :ٕ ضؤػه بآخساز وهى ًمىحه الجىابهٜى الٔم ًسه بٔىٝ، زم ٛض

ها ْ اللطمحت محرار ؤبى٢ هُخمًًب٠ى هلِب٧ مً " خحى٨ لٜلىغ ٤اؾ، جادسها جلٛط ، ٍو

بإػهمها وال  ، ومال٥ف زٓىة بالـط٣ت بٔس ٣سه وال وججْى بٔسها بخآخ٧ لخس ما جذلم

 "ه٥ُىن ل٧ ٛحها هلِب

والسجه كاحبها او٠ٔاز حاظبي "ٓمطو" وهِطاجه هى الجلُسًت، ؿه٠ت داٛخت دطظذ مً كسض 

 :ب الل٘حر مجهما محاوال ضؤب اللسْاٟتر 

ٔ  ؟ "بظاي ًا ٓمي ال٥الم زه ا، ؤحمس ظي ابى٧ وهى ٓاٚض به٧ ؤ٣ُس بخٔمل ٣سه ما ًىٜٔف ًب

 "بن ؿاء هللا مٔلف بزًله ٛطكت و٤له هُب٠ى جمامإلاللخخه ومهخم بُه وداًٝ ٓلُه، 

 اػخساض ب
 

 : بجمىزلُه الطظل ٟاثال

 ؤها ٟلذ اللي ٓىسي ًا ٓمطو، ما جخإدطؾ اللبح في اظخماْ مهم، جلبحىا ٓلى دحر""

ازض، ببؼاًت ٗازض، ٓىٜه، ٓامله ٣ٌٜل، هسزه، ٟلل مً ؿإهه زم ٗازض، ٟبودُه  ٗو

ًٓ مسي ال٘وب بسادله،  ااإلاومىمخحن بٔىٝ حتى ٤ازث ؤٓلابه جخمٞع ؤػٜل ظلسه ٓبرج

 :لسجه بُٔىحن ٓاجبخحن، وهمؽ مىظْىوا اٟتربذ مىه

 "!!"٣سه ًا ؤحمس؟ ومذبي ٓلُىا

 :جحن، وبازلها بهمؽ مً بحن ؤػىاههحمط اإلا هالخٜذ بلحها بُٔيُ

خم  ""وؤز٥ًم ٓٛط

ت هحى السضط كآس   خه، هُاط، هحران، ػٔحر، وهى ٌِٔف في ٟلب زم دٌا بؼٓط ا بلى ٗٛط

ؼط 
 
ؼط هى هٜؼه، ٥ُٛٝ ػُحل١ الجخُم، جخُم ؤؿٔطه بعجعه ؤ٣ثر، ل٠س ٣

 
مٜخا  جمطزه، و٣

ب، و بُٔس   ٠ٍٛ  الب٦اءا آلان، لم ٌٔس ؤمامه ػىي الاػدؼالم والسىْى لؼٌُطة الٔم ٣ما ًٗط

 .ٓلى الخلُب اإلاؼ٥ىب

****** 
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، ٣إهه ًللى ػٔحر   ًيبٕ مً  ا داكا به، ًخإجج مً زادله،ضشاش اإلااء ال ٌؼمً وال ٌ٘جي مً ظْى

ؼحر زادلها  ٥ًٜط، وؤ٦ٛاضه جتهـم واحسة جلى ألادطي، ٟبوخه اإلاومىمت  مٕ زماثه،ؿطاًِىه، َو

ا مً م٘ازضة بٔىٝ ؤشاٟذ الجساض الباضز ؤمامه زالر ل٥ماث مخخالُت وبلالبت مىٕ زمٔا ٗازض  

ٕ وظهه هحى اإلاطؾ، ادخلٌذ جل٧ اللمٔت باإلاُاه اإلاجهمطة، زم ٓازث مً حُض ؤجذ،  ظٜىُه، ٛض

 .مىه آهاث الىظٕه، وحٔلطه ٛخىٌل١ لخحٞط ٟلب

ا ٛىٞ زٟاث١ وظٜٝ هٜؼه، اضجسي ػطوا٨ مىامخه ودطط مً الخمام لُخٜاجئ بـ٠ُ٠ه ممسز  

 :باهخِاضه، مىحه هِطة ٗاهبت وؤمطهٛطاؿه 

 ""ٓاوظ ؤهام ًا ٓمطو، اًلٕ بطا

 :امخلاق ٗوب وضبما ؤلم ؤدُه ًحاو٨ آخس٨ "ٓمطو" في ظلؼخه، كىجه هازت 

ت!! مف هاًى٨   "ٓل٧ُ"مم٥ً هخ٦لم ؿٍى

  ٔ ، ٛٔاز باإلاىا٠ٛت ا بلى الؼ٠ٝ، كمخه ٛهم مىه ألاخ بؿاضجهضمى بجؼسه ٛٞى الٜطاؾ مخٌل

 :٥ًمل

طهه ٣مان به٧ ؤحمس بهذ ٓاٚض بن ٓم٧"  "....٤ل ٗطهه مللخخ٧، ٗو

 :جىحهسة حاضة، اػخٌطاز بلمحت ه١ُ كمذ لشىان،

ؤها ٓملذ هُٜول ٗطهه ٣مان وظىز٢ بهذ ظىبه، مهما حلل هخٜول بهذ ال٥بحر، ومهما "

 
 

 ًىٜص تهسًسه الجهاضزة، بؽ اللي مخإ٣س مىه بهه ٓاوظ٢ مٔاه، مؼخحُل ٓمي ٥ًىن ٟلسه ٛٔال

 "٧ واٟٝ ٓلى ضظل٧ُ ظي ألاو٨ وؤحؼًبُحب٧ وهٜؼه ٌـىٛ

 
 
يذ ؿٜخُه، بش ٛاألخ الل٘حر ًخإلم هى ؤًوا، مطحى ًا ٓم، ل٠س مىحذ ٤ل  اابدؼامت ػادطة ٍظ

م  ل٥طه آلادط، لٝ وظ مىا ػببا ُهطث ب٠اًاها ا ٓىه هه هحىه، بطهت ؤلم حاو٨ بدٜائها ل٥ً ٗض

 :في هبرجه اإلاخحـطظت
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اٚض بوي مف اإلاٜطون ؤػخمط في مىهْى السوبلحر زه، بؽ اللي " ؤها ٓاٚض هى ٟلسه بًه، ٓو

ىؾ، بن ٓم٧ مف بحهسز، ٓم٧ لى اإلاسة اللي اج٥طم بحها ٓلي  اهتهذ وما ضحدف  بهذ ما حٔٛط

، وبلطاحت ؤها ما الـط٣ت هُىٜص ٣ال   "حهمىِف، دلُجي كإٌ ظي ما هى ٟا٨مه وبالخٚط

لى ٓاج٠ه ج٠ٕ مؼئىلُت لم ج٥ً له مىص ؿٜخُه معمىجان بحى١، ٣شحر   ا ما ٌـٔط ؤهه ألا٣بر، ٓو

٠ه مىاظه    :٠ُه، حاو٨ بهٜاء الهسوء ٓلى كىجها لـ٠البساًت، اػدىس بلى مٛط

ح مٔا٢، بهذ بٌل، ؤو" ٣ىذ بٌل، واللي حلل ل٧ مف ػهل، و٣ىه٧  ..ؤحمس دلُجي كٍط

زه  ت ؿ٘ل ظي زه..جالقي هٜؼ٧ بخدىاظ٨ ٓـان جٜول ٓاٌف حلم٧ وهىاًخ٧ وحب٧ لسضظ

بُس٨ ؤز بًه بهذ بخحبه، بؽ زلىٟذ  ظه الىٟذ اللي الظم حـىٚ اإلاؼئىلُت اللي هي في ألاكل 

ى٨ ٓمط٢ ؤز الخحسي، بخحاضب وحٔاٛط وحؼعى ب٦ل ٟىج٧ وظهس٢  بخآخ٧، بهذ ضاظل، ًو

 ؟ بهذ مم٥ً حـخ٘ل في الـط٣تحٔخبرؾ زه ٣مان جحسي والظم ج٥ؼبهٓـان جىكل، لُه ما 

ت، ما حسؾ  الٔالط بخا٧ٓ وبطزه جىاكلوزه حتى مجا٨ زضاػخ٧ وفي هٜؽ الىٟذ  جخسضب ؿٍى

طاٚ وجحاّٛ ٓلى ح٧٠، وجح١٠ شاج٧ وهس٧ٛ"  هُمى٧ٔ، و٣سة هترضخي ٤ل ألًا

 
 
  :بلهجت حاظمت ا بٔسها زم اػخٌطزجهى واٟٜ

 "ؤ٣تر، بلٔبها صر ٓـان ج٥ؼبهابهذ ٥ٛط في ٣المي ٣ىَؽ، اللٔبت زي هخذؼط ٛحها "

ت، ٛخحه، جىٟٝ   :زاهُت زم بىلٝ اػخساضة ٟا٨ بجسًتوبذٌىاث واػٔت اججه هحى باب ال٘ٛط

ها اللي ٟلذ لٔم٧ ًبٔا ٓلى مىهْى السوبلحر زه، بؽ هى ػهل ٌٔٚط بهذ ٓاٚض بن مف ؤ"

 "اللبح لبلُل، زه ظما٨ الـاشليمً ؤدباض٢ 

لت مً كسض  ٠ب دطوظه دطظذ ججهُسة حاضة ًٍى اإلامسز ٛٞى ٛطاؿه، ُٓىاه زم دطط، ٓو

 ، ك٘حره اإلاسلل، ٝمٔل٠خان بالؼ٠ نالجعالا 
 

 .ؤهبه للخى، وؤمطه ؤن ٥ًىن ضظال

٠له ال ًخىٟٝ ًٓ الخ٥ٜحر ؟ بهه بالٜٔل جحى٨ ، ٣ُٝ ٌؼعى ؤ٣ثراػخساض ٓلى ظاهبه ألاًمً ٓو

  ُ باث، دمؼت ؤًام مً ؤكل ػبٔت ؤػبىٓ  ا، ًخمطن، ًبص٨ ظهس  آللت مً ٣ثرة الخسٍض
 
ا، ا ووٟخ

 ٣ُٝ ٌٔىز؟ وػاا٨ آدط.. هل ػُٔىز؟ 
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ٔذ ُٓىاه ٓ ى هاجٜه ٛٞى الٌاولت اإلاجاوضة لٜطاؿه ٛمط ؿبح ابدؼامت ٛٞى ؿٜخُه، مجطز لٟو

بت ! ٠ٍٛ لى جط٣ذ الُىم !اهًٜىلُت في مـاٗبتها، آه ًا ٓم ش٣طاها محذ ؤإلاه واػدبسلخه بٗط

! اػخٔاز ما حسر بٔس اهتهاء ظلؼخه، ظلؼخه التي حطق ٛحها ٤ل الخطق ؤن ٥ًخمل بؼالم

٠ٍ الٔملج٥ىن هازثت، ظسًت  .، والتزم ٛحها بالٔمل ٛو

، وفي دُاله الابدؼامت ا ٣ما ًلبذ مىه٤ان ٟس ٓس٨ هىسامه ودطط لُجلؽ في م٥خبها مىخِط  

ؼلذ وظهها، ابدؼامتها الل٘حرة التي اضحؼمذ ٓلى  ؿٜخحها ٛجإة بٔسما ٓازث مً الخمام ٗو

ُستهما هحى  ، زم احمطاض وظىخحها اإلاٜاجئ وهي جىِط بلُه بسهـت، هاؤلجمذ ُٓىاه في لخِت ٟو

  ..!جمجى لى ًسٕٛ ٤ل ما ًمل٧ لُٔلم الؼبب

 و  دٌىاتها الىاز٠ت،ٓاز مً ؿطوزه ٓلى كىث 
 
ت، ا ًٓ وكى٨ ضػالاضجٜاْ ضهحن هاجٜها مٔلى

او٠ٔاز حاظبحها ؤػٔسه، جِاهط بالالمباالة وهي جلخ٠ٌه، ض٣وذ بُٔىاها ٛٞى حطوٛه وفي زىان 

ل، ز م اإلاطػل، ضهحن ًٍى ؟ ٌاْ السٍ وال ظىاب، هل جِىه ؤحم١م اه٤٠اهذ ججطي اجلاال بٟط

ا، مٕ بزباث هاجٝ آدط، هبٍ لىٟذ ؤلاضػا٨، وها هي الطػالت جلل في مىٓسها اإلاحسز جمام  

مت الـىٔاءت لدج  .ُٗابه ًٓ مؼط  الجٍط

ُّ٘ ٛٞى ػٌح م٥خبها، جِاهط ٧ حاه٠ت زم ؤل٠ذ الهاجٝ مً ًسها بمىحخه هِطة ؿ

ها ك  :حبها ػاا٨ ما٣طاباهخٜاهت لخلٛط

 ""دحر ًا ز٣خىض، دبر وحف وال بًه؟

 :إلا٥خب بهسوء مٕ بظابتها اإلاؼخٜعةظلؼذ دلٝ ا

 "واحس مطاه١ بِؼخِٚط ال ؤبسا،"

بيؼبت ماثت باإلااثت ؤهه  بلٔىبت، جخص٣ط ٤لماجه، وجطززها ٓلى مؼامٔه، وحـ٧و٣خم ضخ٥خه 

ٕ حاظهى، ل٥ً  :بُه في زهـت ملٌىٔت ؤٗاُتها ؤ٣ثر.. ال زلُل، ٛض

 ""م٠ٔى٨! مٔا٣ؼت!!

 :ا في كمذ، ٛٔطن ب٥طمؤومإث بطؤػها بًجاب  
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م هإجلل بُه وؤؤزبه بزًجي ؛بممممممم ًُب لى موا٧٠ً"  "الٟط

ٔذ ُٓىاها هح  :، بابدؼامت ػمجت ؤظابخهىهٛض

 "ؤٓخ٠سؾ بهه هحرز، لؼه مخللت حاالال ما "

م٘مت مـا٣ؼتهع ٣خُٜه بابدؼامت ؿ٠ُت ؤُهط   :ث ٗماظجه مطة ؤدطي ٗو

 ""هجطب!!

م وؤملخه له، ًلبه بؼط  خح م٥بؤُهطث الٟط  :زم ٟىلها ر اللىث، ضهحن، اهتهاء، وال ظىاب،ٓت ٛو

 ""ٟلذ ل٧

  ُ  :مً ظسًس ن  ا ؿهامت ٓط  ا بسضظت ؤ٣بر، ومِهط  جِاهط باالهخمام، زم ٤ان سس

مًُب، الجلؼت اللي ظا"  "ًت ه٥ُىن ٓىس٢ بُاهاث كاحب الٟط

ٔبض ٣ٌٜل، ؤحم١.. ظاوبخهجٌلٔذ بلُه جحاو٨ ػبر ؤٗىاضه،   :بهه ًلٔب، ًلهى َو

م مذخلٝ، وؤ٣ُس مف هخالقي له بُاهاث، و٣مان ؤها مف باهخم " ال مِٜف زاعي، ٤ل مطة مً ٟض

 "الُٔا٨ زهبلٔب 

 :له، ل٥ً مالمحه ظامسة وكىجه باضزُّٗ اهدـط بساد

  "ا ٓطضخي لؼه ٟاثمما جحبي، بؽ ٓمىم  ظي "

 :، جىاولها مجها مٕ جىهُحهاظمٔذ ٓسة ؤوضاٞ مً ؤمامها ومسث ًسها بها بلُه

ً هخٔملها في البِذ، و  ت جماٍض  "هطوضي جلتزم بحها"زي ؿٍى

 :بهاجٜها مً ظسًس ج٠طؤ الطػالت٥ذ مىحها مىا٠ٛت بهعة ضؤغ زم ضحل، ؤمؼ

ت بوي حلمذ ب٧ُ  و٤ان لىهه ٓؼلي، ٣إن الـمؽ إلاؼخه "ًا جطي لىن ؿٔط٢ بًه ؟ بهذ ٓاٛض

.. ىي، بؽ ؤها مخإ٣س بن هاضها ظىا٢  ٟٛذس مً زٛاها حخت ك٘ىىت  بحىان ًىم ما اجىلسث  

لب الـمؽ   .. هخىحـُجي"ظىا ٟلب٧ٟو
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ال٠سًمت لً ًُٜس، هصا  -ٓاؿ١ الـٔط-ا شل٧ السوض ال ًل١ُ به، وبحشه في ٣خب والسه حخم  

لِؽ هى، ل٥ىه مؼخمخٕ بـسة بمـاٗبتها، وآلان دٌىة ؤدطي في دٌخه، ًاػمُىت ظمُلت، 

بٌاٟت ك٘حرة و٤لماث ؤه٠ُت، واحخوان ؤػٜل مؼاحاث ػُاضتها، ٓبر الـاْض جىٟٝ ؤػٜل 

ًيخِط بًاللتها، ٌٔلم ؤجها ػخل٠ي بُاػمُيخه في ؤٟطب ػلت  لهبمِلت بحسي اإلا٠اهي ٣مطاه١ ؤ

 .طب ٟلبها، وجدـمم ٓبحرها في هُاممهمالث، ل٥ىه لً ًخىٟٝ حتى جحخوجها ٟ

ا مالمحها ٞ ُهطه مؼخُٔس  ٌٔىز لالػخل٠اء ٛى احؼٔذ ابدؼامخه وهى ًلخ٠ٍ هاجٜه زم 

طؤث ٤لماجه ال٠ٌٌُت التي ال جل١ُ بىٔىمتها وضٟتها..   :ؤمؼ٥ذ بالبٌاٟت اإلأل٠ت بعهطجه ٟو

ىت، بؽ ٓلى ًى٨ ظباهت وداًٜت، اٟطي في ل٘ت " الُاػمُىت زي ؿبه٧، ٓىُسة، هازًت وضٍظ

 .. "ًا ٌٓط اإلالى٢ الىضز، أله٧ في ُٓىوي ؤوض٣ُس

بت وؤل٠تها زادلها بحط٣ت ٓىُٜت ؤدطظذ  ٠ٓسث حاظبحها وبالٜٔل جىظهذ لؼلت ال٠مامت ال٠ٍط

 ."دؼاضة" ..ػادطة ججهُسة حؼطة مً كسضه وهمؼت

 
 
ٔلم ل٘تها ظُس  حؼى ا، ضبما مً ٣ثرة ٓالٟاجه اليؼاثُت، ابدؼم ا ولل٘طابت، هى ٌٔـ١ العهىض، َو

س دُاله مً ظسًس، ما ب٧ ؤحها الؼهما و"ؤوض٣ُسجه" الـ٠ُت الـطػت جحخل ػادط   ؟ ؤجٍط

ٔذ بالٜٔلاحخال  ؟٨ مطجبت الٔـ١ُ؟ ؤم ٟو

م    ..األمؽ جمامابوكلتها ضػالخه ٟبل هىمها ٣ما  ،مذخلٝبٟط

 ""هاحلم ب٧ُ  ؤ٣ُس، جلبخي ٓلى حب

 
 
٥ت  وكطدت ػادٌت دطظذ مً بحن ؿٜخحها مل٠ُت ت لِؼ٠ٍ ٛٞى ؤٍض بالهاجٝ ٓبر ال٘ٛط

هط  م٠ابلت،  ا ٌٔىز الىٟح لُحخل ج٥ٜحرها ظصبذ الٌ٘اء ٛٞى ضؤػها بٔىٝ وهي جحاو٨ الىىم، ٟو

 مً ظسًس.
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(9) 

 مٜاظإة

 

  ُ ل وؼب مطها ًٍى  ..امٔىاها الخؼىاء.. جحمل ٤ل ؤلىان ٟىغ اإلاٌط.. ٓو

 ..، ووـطث ٓب٠ها في الخساث١ ال٘ىاءٓاكطث ألاظمان ال٘ابطة، امخؤلث بها ال٘اباث

٣خب ٓجها اللِىُىن، هم ألاواثل بالٌبٕ ٣ٔازتهم، وح٥ُمهم الـهحر "٣ىهٜىؿُىغ" ؤًل١ 

 
 

 ..لى٢ "ٌٓط اإلا " ظهطة ٓلحها ل٠با مبجال

 
 
 ..ىظىز حاظت للخٜاَ ٓلى الطوماوؼُت.. الخٜاَ ٓلى الخبخلم ٛؼطوها بضئٍتها في ٓالم ال

بت .. وظمُلت في هٜؽ الىٟذ، لها هالتها الساكت مً الجاشبُت، جىىٓها لِؼذ ج٠لُسًت، بل ٍٗط

طب الجهط، ووػٍ اػخىاثُت ال٘ابا ث هاثل، ٛهي ج٠خحم الصخاضي، جدؼل١ ٟمم الجبا٨، ٟو

 اإلاٌحرة.

ر و ججبم ٌٓلت و٣م ؤضاحها شا٢، لً جطاه ؤ!! ؤٗل٠ذ حاػىبها اإلاخى٠ل، الُى ه٥صا ًطاها بشن

هٜؼها ٓلى الاػخماْ إلا٘اظلخه وجىضٍخه، ؤضػل لها جحُت اللبا  لدؼد٠ُّ ٓلحها، مٕ حٔبحر 

"ٟبلت"، آلان ًخذٌى ٓصب الخسًض، لخجاوظاث الٜٔل، الخجاهل هى الخل ألاػلم، ججاهلي 

وادٜي هٜؼ٧ بسادله، ؤٗل٠ي ٟلب٧ زون ٤ل شخيء، ؤٗل٠ُه بإٟٜا٨  اضػمي لى  الشلج جى""م

 .مح٥مت ٗحر ٟابلت للٜخح ؤو ال٥ؼط كسثت

 لصي ؤمطها بالبحض ًٓ مٔجى ٤لماجهؤهبذ هٜؼها مً ظسًس ٓلى اػخجابتها لساعي الٜوى٨ ا

ٓلى كٜحت ٗطوض ألاهثى  اال جى٥ط ؤن حـبحهه لها باألوض٣ُس ؤعجبها، وه٠ف ػٌط   ،"ل٘ت العهىض"

اجه الص٣ىضٍت  بسادلها، ل٥ىه ٠ٍٛ ؤحم١ آدط، ولً ًىا٨ ؤ٣ثر مً هِطة جىبُر لى جمازي، جلٛط

م ؤجها ال جم  البحخت التي ٗلب ٓلحها ًابٕ اإلاطاه٠حن حُِ٘ها بـسة، ٗض
 

ه شل٧  ًشبذ ؤهخل٧ زلُال

 .الىٟح
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سضي ما الصي ظصب ُٓىاها هحىه في اإلاطة الؼاب٠ت اهخبهذ ٛجإة لٌابٕ الخؼً ٓلى وظىخه، ال ج

  ٗحر مخىٟٕ!!بـ٦ل 
 
ىسما هخٝ بمط  مٔلى ا بطاثخه ال٦اشبت وظسث ابدؼامت جطحؼم ٓلى ٓو

احخه ومحاؿٜخحها ٓىىة،   .ه اٟخحام ٓعلتها جشحر ٗوبها ؤ٣ثرولخال جى٥ط دٜت ُله، ل٥ً ٟو

تها جبحض ًٓ ك٘حرها الصي ظلؽ بلى ظىاض ظسه ٌـاهس ؤحس ؤٛالم  الطػىم ٗازضث ٗٛط

 
 

ٜذ جخإمله ٟلُال ، ُٓىا والسه السداهِخان، دلالجه اإلاخحط٣ت ٓلى ؿاؿت الخلٜاظ ال٥بحرة، ٟو

ا حال٥ت الؼىاز، بـطجه الٜاجحت، وهِطاجه التي الجعا٨ جص٣ط ٣ُٝ ٤اهذ جعلع٨ ؤضظاء ٟلبها، جب  

ئت ضوحيل٧ "ػامح" لم  ٟهطث  متها التي ٓل اإلاسللت بهصا الـ٦ل؟ ٣ىذ ك٘حرج٧، ًٜلخ٧ البًر

 
 
 مٔجى الخب حٛط

 
، جٌٔىه ب٘سض، وجتر٣ه ًجٚز الصي ػ٥ىخها، ٛةشا ب٧ آلان ج٠خل ٟلبها ا حٛط

ـاض٣ه الجٚززض  م٘ا ى زمطة الٜااز "مال٧"، ادخلٍ بىِطاتها بٔى الخعن، الٜت ا بال ٓىزة، َو

 .٤الُدُم ووالسه ٓلى ُٟس الخُاة

ببٍء، اهحىذ جسآب ؿٔط ك٘حرها وجٌبٕ ٟبلت حاهُت ٓلى م٠سمت ضؤػه،  جىظهذ هحىهما

ؼباٟاث و ػُاضجه خخابٕ مٔه ُٛلمه اإلاٜول ًٓ ٓالم الحها لظلؼذ بلى ظىاضه جومه بل

 .الخمطاء الـهحرة

  ****** 

 
 
ل ح٠ ، وزٟاث٠ه ممٌىًت ٣ؼآاجه التيالُىم ًٍى  ا، ًىٍل بـسة، جمط زىاهُه ببٍء حاٞض

 .؟ؤكبحذ ٣سهط، متى ًإحي ًىم الؼبذ

خه، ؤو ضبما هي ٤ل ُىم٤ل شل٧ ألهه لم ًطها ال !! هصا ٗحر م٠ٔى٨، هل ؤكبحذ ظعء  مً ٟو

ُيُه ٓىسما ًخىاظس مٔها، ٤ل الخحسًاث جواءلذ،  خه، حؼخحىش ٓلى ٠ٓله في وحسجه، ٓو ٟو

 .هي حؼٌُط ٓلى ج٥ٜحره اإلاٍطى بها جطاظٔذ، جىاػاها، وب٠ُذ

خه الساكت "ػهط" هٜى ضؤػه 
 
٠

 
ل  ٓ ١ بِىما ٠ًىز ػُاضجه إلا٠ابلت  بٔىٝ، حاو٨ التر٣حز في الٌٍط

ىسما زلٜذ بلى الؼُاضة بجى بىاء  ٓلى مىٓس حسزجه هي، ؤمام مجزلها وظسها باهخِاض  ه اض ه، ٓو

طؤ ل٘ت ظؼسها ب في ٟبلت ضبما ٓلى الىظىت هصه اإلاطة، وظس ٟسمه  ؛ٟو هي تهم باٟتراب، وجٗط

 جوٍ٘ زواػت ال
 
ط مْٜع ذ بًاضاث ػُاضجه ىٟىز بـ٦ل مٜاجئ ٛإه ت بلٍط وهي جىٌل١ بؼٓط

 :وظٔلتها جلُح ُٛه اؤداٛته
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بخجي"  "ؤحمس في بًه؟ ٓض

 :ا بؼماظتمىحها ابدؼامت لعظت مجُب  

ت بهه مم٥ً ًوُٕٓازي ًا ػهط، ٓـان ما هخإدطؾ ْ الدجع بخاْ "  "اإلأٌم، ؤهذ ٓاٛض

لى هىء ؿمْى متراٟم وهىا٢، في  بادخباض لم  اممتزظ   اهآم مىحها آخصاض  ض٣ً هازيء ٓو

 :م٠اءجلخِه الخ

"ػهط ؤها آػٝ ٓلى اللي ٓملخه آدط مطة، مٔلف ٣ىذ مخوا١ً وؤ٣ُس مف ٟلسي ؤٓمل 

 ٣سه"

ملل، وؤحى ابدؼمذ بسال٨، وإلاؼت مً ًسها الىآمت ل٥ٜه اإلاؼخ٥حن ٛٞى الٌاولت، جٌلٕ بلحها ب

 :لُٔلم ؤهه ٓلى ح١ضزها 

ت به٧ مؼخحُل ج٠لس جىظٔجي، ومخإ٣سة بن لى " ٤ان مىز٢ ضا١ً،  وال حهم٧ ًا ؤحمس، ؤها ٓاٛض

 "٤اهذ ب٠ذ مذخلٜت

  :ى ح١، ٠ٓس حاظبُه في جِاهط بسهـتؤم هى ٓل

الهت بوي بىػخ٧ ؤك" ت؟ٌٔجي ؤهذ مف ٓظ  "ال بؽ اإلاـ٦لت بوي ٣ىذ ٟاسخي ؿٍى

ا ال ًل١ُ به، دبحر اليؼاء هى ًٜهمها بالخإ٣ُس ل٥ىه ًطػم زوض  ؿٔطث باالضجبا٢، زاضجه بطخ٥ت، 

ٔ  :ِف زوض البريء، ؤظابخه بالمباالةًسعي ظهله بما ًسوض زادلها، َو

الهت ٓـان الاجىحن  ""محن ٟا٨ ٣سه؟ ؤ٣ُس ٓظ

 :همؼذ بٜحُحهه ؤجها جٜهمه، ٛخىٟٝ ًٓ اللهى، زم مالذ ج٠ترب ٓبر اإلااثسة، ُٓىاها جذبرا

  "ل٧ ؤ٣ترؽ حهمجي ٓظب"

طض ججاهل ألامط، ٥ٛطث لشىان زم ؤل٠  :بٔطهها ذجطاظٔذ في م٠ٔسها زاهُت، لم ٌٔل١ هى ٟو

 "بًه ضؤ٧ً جب٠ى بٌل ُٛلمي الجسًس؟ ؤحمس"
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اء ٠ا، ؿٔط ب٘وب ٌ٘عوه، حم٠اء، هي حم٠ٓسة حاظبُه اإلاىسهـت هصه اإلاطة ح٠ُ٠ُت جمام  

 :، ظم ؿٜخُه لشىان زم ؤظاب بلطامتوبلهاء ؤًوا

بآمله في الُٜلم اللي دلم زه مجطز هىاًت ٣سه، حؼلُت، ٣ىذ ػهط ؤها مف ممشل، واللي "

ىنلخس ما ٣ىضغ الٔالط بخاعي ًذل  "م وؤضظٕ الترا٢ جاوي، ٓطه٧ مٛط

 :٥ً ؤػلىب الخحاًل ًب٠ى هى ألاكلرؿٔطث بالُّ٘، ل

ُه ػباٟاث، هخ٠سض "لُه بؽ؟ بًه اإلااوٕ ٧، ٛو حٔمل ؟ الُٜلم مذلىق ٓـاه٧، ًٓ بٌل ٍظ

 "مـاهسه بطاحخ٧، وحؼخمخٕ بُه

، ٤لماث ٓمه 
 

ب ألظله ؤم ماشا؟ ٥ٛط ٟلُال خ 
 
ظوي ما بحن حاظبُه، ُٛلم ًٓ الؼباٟاث؟ هل ٣

 :في ؤشهُه، زم مىحها ٟطاضه ال٠إًًترزز كساها 

 "الٔطبُاث، وادخاضي ؤي بٌل ٌعجب٧ سمف ها٣ىن البٌل، هاٛول اإلامشل البسًل إلاـاه"

ٕ ٣ٜه م٠طض   تران، ٛض   :آىسما حاولذ الٓا

 ""زه آدط ٣الم ٓىسي

، والتزمذ هي بإمطه، "ال جذىضخي في اإلاىهْى زاهُت"وامتزط بلهجخه الخاظمت هِطة محصضة، 

ط، ؤ٣ثر ب٥شحر مً الُٜلم الؼاب١ر  حؼىا لً ًذخلٝ اإلاىٟٝ ٣شح ، ا، ػُإحي إلاىٟٕ الخلٍى

 ػخ٠ابله، و ػدىا٨ مىه هصه اإلاطة ٣ما جخمجى .

****** 

اه بحلت   مً الخلُب الباضز، بصخبت ابدؼامت والسجه  ُت زا٣ىت ألالىان ٣ما ًٜول، و٣ىب  ٍض

، وبٔى اإلاسآباث بُجهما دطط مً اإلاجز٨، وبسؤ  جهاًت ٤لالخىىن التي جطا٠ٛه كبا   ؤػبْى

بت مى   .هالط٣ى، وكل للخس٠ًت ال٠ٍط

اهخه اللباحُت اإلاٜولت، وهصه ؤو٨ مطة، هلٝ ػآت ٟواها مىص  الخازر لم ًماضغ ٍض

ًٌىٚ حى٨ الٌٞط اإلامهسة في اإلا٦ان، ٓىسما جىٟٝ بلى ظىاض شجطة ضسمت ٟطب بىابخه ٤ان 

 
 
ا لُاٟخه في جىاٟم، في الؼاب١ ٤ان ًط٣ى لؼآت مخىاكلت وزون حٔب، دطط ًلهض بـسة، ح٠
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ً  ا مطة ؤدطي حتى مجزله مضا٣و   ا ؤهٜاػه اإلاخ٠ٌٔت وؤلم ُهطه الصي بسؤ ًىذع ؤٓلابه خحس

 . ا هحى ؤًطاٛهمخجه  

اػخ٠بلخه والسجه ب٥ىب مً الٔلحر الٌاظط، بازلها بًاه ب٠بلت ٓلى وظىتها، زم ٓاز للساضط وزاض 

ٝ ًىِط بلحها مً الساضط لسٟاث١ ٟبل ؤن  حى٨ اإلاجز٨، حجطة دلُٜت بىاظهت ظظاظُت، ٟو

باجهٍٜخحه ببٍء، كالت ًخىظه هحى بابها و  اهُت الساك جسٍض اإلا٦ان مطجب وهُِٝ،  ،تالٍط

بحىحن وهى ًخحط٢ بُجها ا، جحؼؽ ؤزواجه ا ألظله، ٛهى ػُٔىز حخم  والسجه حٔخجي به ظُس  

 ، ٌـخاٟها، ؤم هصا هى الخٔبحر ألازٞ، ٌـخاٟها، سخب هٜؼا بهسوء
 
ا وحبؼه في كسضه، ٓم٠ُ

١ ه.ا ٓىه جلآسث وضٗم   ؤدطظه بٛط  ؿطاضاث ٗوبه جحٟط

 
 
 مطاضة ال٠ٜس، ٛ

 
٠ 

٤ل شخيء، ؤم وببؼاًت ووهى ، ٤ل شخيء، جلٜذ حىله ًىز جحٌُم اإلا٦ان،  س 

ٕ مً زضظت احخماله للجهس  خمطن، ٠ًىي ظؼسه، ًٛط خه، ًخمطن ٍو هىا ٤ان ٠ًطخي مِٔم ٟو

 ٤اليؼاء؟  آلان وألالم، حتى ٓاز لللٜط مً ظسًس، ؿٔط ب٘وب ؤ٣بر مً هٜؼه، ؤًىى 

ٓ   هٜى ل١ "٣ِؽ ألا٦ٛاض اإلاشبٌت ًٓ ضؤػه، اٟترب مً ض٣ً ًىاظه الخاثٍ العظاجي حُض 

  ُ ٞ  ا مً زٓامت حسًسًت مشبخت في ألاضن، مًمال٣مت" مخسل ه،  ٛى بت الخ٠ٍ ٟٜاٍظ ًاولت ٍٟط

ٔ  اضجساهما  ٕ ٟبودُه في مؼخىي وظهه ا بلى ال٥ِؽ ؤمامه، ا وهى ًو١ُ ُٓيُه هاُط  ػَط ٛض

ى ٜاإلاؼ٥حن الصي جل٠اها بصباث، ل٥مت دلٝ ؤدطي، ًسوض حىله، ًىذواجها٨ بالل٥ماث ٛٞى 

لُخٜازي دلما وهمُا، ٌٔىز بل٥مت مً ٟبوخه الُمجى، ًىذٜى، وؤدطي بِؼطاه، زم حٔىز 

 ٟبودُه لخماًت وظهه مً ظسًس.

ل٥ىه ٓىسما اهخهى ٤ان ظؼسه ًئن مً ألالم بالٜٔل، ظلؽ  ال ًسضي ٣م مً الىٟذ مط ٓلُه؟

ض ًطم١ ألا١ٛ بـطوز، لهازه ٌؼ٥ً، ؤهٜاػه تهسؤ، وجخُم ٗوبه ال ًىٌٜئ، مؼدىسا للجسا

ه وبةهما٨ ؤل٠اهما ؤضه   ت وؤٗل٠ها دلٜه، ل٠ُٝ ؤػٜل اإلااء الباضز دلٕ ٟٜاٍظ ا، دطط مً ال٘ٛط

 .ه ًبرز مٔه الؼٔحر الصي ٌِٔف ُٛهٓل

 ******  
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  ً   مععج، هى ٤اث
 

ضهحن هاجٜه بى٘مت  ججاهل مععج، وهٕ الىػازة ٛٞى ضؤػه بٔىٝ محاوال

لُماضغ  ا ًىمهاا له، الُىم الجمٔت، الىاغ جطجا ، وهى ٌؼد٠ُّ مب٥ط  ؿ٠ُ٠ه الل٘حر، جب  

ى ٠ل٠ه، ؤظابه بُّ٘ يه اإلأخازة، لُإحجماٍض  :شل٧ اإلاـاٗب ٍو

 "؟ؤهذ في بًه ًا ٓمطو؟ ٓاوظ بًه ًا بجي آزم"

 :اؤجاه كىث ؿ٠ُ٠ه مطح  

 "وبٔسًً ٤له هُب٠ى بخمىه ًتزه١ ًلجإ إلاحن؟ ؤدى٢ الل٘حر إلاابًه ًا لىضز بؽ! ٌٔجي "

 لم ًٜهم ؿِئ  
 
 :اا ٛلا  ٛحها ػادٌ

 ""ادلم ًا ٓمطو في بًه؟

 :خمل٧ مً ٓى٠ه، ؤظابه بىبرة ما٣طةؿٔط بإدُه ٥ًخم ضخ٥ت، لى ٤ان ؤمامه آلان ل

ت وحلىة، و....باؤها في الىازي، ومٔاًا "  "قي الـلت، وال٠ٔسة ًٍط

 :بل ٟأًه بلطاخ ٛطكت ل٥ُمل حسًشهلم ٌٌٔه 

ت؟ؤهذ مصخُجي  م..!"ؤ  "مً الىىم ٓـان ج٠ىلي ال٠ٔسة ًٍط

 
 
 :ا ضزهوآلان هى ًطخ٧، مً بحن ضخ٦اجه ؤٌٓى اإلاخمحز ُِٗ

ىٚ ًم٥ً الجى ًا بجي ٓاوظ٢ جُجي، ٓطبُتي مف ٓاٚض مالها، حٔالى ٟطخي الُىم مٔاها وؿ"

 "ٌعجب٧، وضوحجي مٔا٢

   :ؤههى اإلا٦اإلات بحى١

 "ػالم وال دلي حس مً ؿلخ٧ الباًِت ًىكل٧، ي جا٣سخي،ٓمطو اضظٕ ف"

ت  :الح٠ه بؼٓط

 "بٔطبُتي، ًطه٧ُ ٣سه ٌٔجي؟ ما جل٘طهِف ٟسامهم ًا ٣بحر ًا ؤبى حمُس بحىا ٤لىا ظاًحن"

ب  اط، ومىحه ما ًٗط ط في اهٓع  :وهى ًجهى مً ٛطاؿت بٔىٝٛظ
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 ""ًُب ًا ٓمطو، ؤها هاجيُل آجي

 :ومعا الل٘حر اإلا٦اإلات بلّٜ جحبب دخم 

ب مً بخى٧ٓى٧، وؤهى باإلاطة جِبٍ الِحبِب ٟلبي، مؼخيُ"  "ـلت وحٔمل لهم ُٛلم ٓض

م   ا ٓىه، جص٣ط ما ٤ان ًٜٔله مٕ ؤدُه ألاك٘ط اضحؼمذ ابدؼامت داٛخت ٓلى ؿٜتي "ؤحمس" ٗض

  ٓ ى ا ٛٞى مىص ػىىاث هى وؤكسٟاثه، اضجسي مالبؼه ٓلى عجالت، وهٕ مىِاضه الـمسخي مٛط

آٌط  ضؤػه، ووٟٝ ًيخ٠ي  ضهً ا مىاػبا، اإلاـاٗب الل٘حر ٟا٨ ؤن هىا٢ وؼاء ًيخِطن ؿهٍط

 
 
، هصا هى ألاوؼب، بوٕ ظداث لم ٠ًخلس ٛحها، ٗمعة لىٜؼه في اال٠ازم بؼُاضجه إله٠اشهً، بش

 ٞ ازض اإلاطآة، ؤهع٨ اإلاىِاض ٛى  .ُٓيُه والخ٠ٍ مٜاجُحه ٗو

ٓلابخه، ٤ان ًثرزط ًٓ ظصبه مً ًسه ٌؼحر مٔه هحى م٦ان ظلىغ ؿ٠ُ٠ه بترحاب، اػخ٠بله 

  ٔ خا ممخ ا وال٥شحر مً ال٥الم الصي لم ٌؼخمٕ لخٚط مىه مسي ضوٓت الُىم، وؤهه ػ٠ُطخي ٟو

  .ا لٌٚط بُٔس ٓىه بخس١ُٟوهى ًخىٟٝ ٛجإة هاُط  

ترب مىه بابدؼامت كاُٛت، بجها ؟ ؤم هى، وفي الشىاوي الخالُت ٤اهذ هي ج٠ؤهصا هى؟ ال ٠ٌٔل

 ماه هحىها، زوهاهم جٜاكُلها، وزون وعي ٟازجه ٟسمٕ بلىضتها، ًلتؤحاًها بُٔيُه، ًدـب ..!هي

ح بهسوء، ا٣ترار إلاً ًلاحبها، ؤو ًلاحبه هى ، ُٓىاه الخل٠خا بمالمحها، وبطاءة وظهها اإلاؼتًر

 جبٔه ؿ٠ُ٠ه 
 
ٝ دلٜها زون ؤن جطاه، بلى ظاهبه الل٘حر ًىِط بلُه، زم ًى٠ل ال ًٜهم ؿِئ ا، ٟو

 .الطظل الجالؽ ٓلى مىوسة م٠ابلتى هِطاجه بلحها، وبل

؟ ؤما هي ٛاػخساضث جحمل ميـٜت ِط بلُه بسهـت وهى ًخص٣ط ؤًً ضآهإلاحه الطظل ٟبلها ٛى

 :٣بحرة بِىما جذاًب الجالؽ ؤمامها

 "" زلىٟذ  ظمان ما....

 
 
ؤداٛها، هل  اجىٟٜذ الخطوٚ في حل٠ها ٓىسما الخ٠ذ ُٓىاها بُٔيُه، إلاحذ ٛحهما ؿىٟ

ؤم ًطػم زوضه الصي دٌٍ له؟ اوـ٠ذ ؿٜخاه ًٓ ابدؼامت او٥ٔؼذ المٔت في ًٜخ٠سها آلان؟ 

 :بمط  ملٌىٕ ظضٟت م٠لخُه وهى ًخساض٢ ؿطوزه، هخٝ

ُ   ..!"مف م٠ٔى٨   "ا!!ز٣خىض مجى شسل
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حاظبحها في ه١ُ بِىما جطز  ؟ ٠ٓسثوبـسة، هل هصه مٌاضزة مً هْى ما هي ٗاهبت، ؤم

 :بذٜىث

 ""ؤهال ًا ؤػخاش ؤحمس

 ٠ُىم بخٔاٚض بسٗمعه بُٔىه لا، ٛالخٜذ ًىِط بلُه في ٗحر ٛهم، ؿ٠ُ٠ه مىبه  و٣عه 
 

ىٛه  ًٓال ً ٟو

 
 
 :ىحىح زم بابدؼامت ؤؿاض بلُها ًخإملها، جكامخ

ا الل٘حرؤٓط "   "٧ٛ ًا ز٣خىض، ٓمطو، ؤدٍى

 :ا "ٓمطو"مذاًب   بٔسها ؤومإ هحىها

 "ؤؿٌط ز٣خىضة ٓالط ًبُعي ٟابلتها ز٣خىض مجى ًا ٓمىض،"

 :اهِخحن ٛٞى ؿٜخحها مٕ كىث الل٘حربلُه بابدؼامت لم حؼخ٘ٞط ز ؤومإث

ىا ًا ز٣خىض، ؤحمس بِـ٥ط في حو"  "طج٧ ٣خحرحـٛط

 :مٕ ٗم٘متها السُٜوت ااحؼٔذ ُٓىا "ؤحمس" محصض  

 "م في بطهامجه ومهخم بُه ٣ىَؽ ٟىي محرسخي، ؤػخاش ؤحمس ملتز "

ؼخٌُٕ الطز، ؤؿاضث هي للجالؽ ٣خم "ٓمطو" ضخ٥خه، آلان جاهب ؿ٠ُ٠ه ألا٣بر وهى ال ٌ

 :بموى ج٠سمه

 ""ز٣خىض ملٌٜى ػُٝ السًً، والسي

ل٘وبها، ولص٣طها  ..مس" بىِطة ٗوب جل٠اها هى في كسمته٠ٌذ ٤لمتها ألادحرة وهي جطمي "ؤح

 :ؤهه والسها، ؤ٣ملذ الخٔاٚض بهسوء

 "ؤحمس الـاشلي ًا بابا، حالت ٓىسيؤػخاش "

 هصا اللّٜ ه في اػدُاء "حالت" ما٠ٓس حاظبُ
 
ا !! جىظه هى هحى الطظل الصي آخس٨ ؿبه واٟٜ

لُلاٛحه بهسوء، ًطم٠ه بخإن، ٌؼخ٥ـٝ هِطاجه التي جحٍُ بابيخه، ًلمح لهٜت مً هْى ما، 

، و شخيء آدط لم ٌعجبه، ٗم٘مم بٔى  :ً ؿٞى
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، لخِت .. ؤهذ الؼهم ألاػىز مف ٣سه؟" ب ٓلي   "بممممم، ؤحمس الـاشلي، الاػم زه مف ٍٗط

 :ا مً ؿُمه، حؼاء٨ وػطوض ٥ًخىٜهابدؼم له "ؤحمس" بلمحت جىاهٕ لم ج٥ً ؤبس  

  "لؼباٟاث؟حوطج٧ مخابٕ ؤدباض ا"

 :ضخ٧ الطظل بدباػٍ، زم ؤظابه

 "ه مال٧، ٓـ٠ه الؼباٟاث والٔطبُاثال ًا ػُسي مف ؤها، ز"

بػم، هل "مال٧" هصا هى ظوظها بشناضجٜٕ لهُب ال٘وب زادله ٛجإة مٕ ش٣ط الا  ل ؤن ؟ ٟو

 
 
 :اًطز وظس الطظل ًىِط دلٜه هاجٜ

 "ؤهى، احٔٚط ٓلُه ب٠ى، هُٜط  ظسا ؤهى مى٤ا ظه"

ن الخٜذ ًىِط دلٜه بٔس ؤ لىهه ؤًوا؟ا ضخ٥ت، "مى٤ا" !! هل ًسلجطزز اللسي في ٠ٓله ٤اجم  

ؤل٠ى هِطة حاه٠ت ٓلى الابدؼامت الىاػٔت التي اضحؼمذ ٓلى ؿٜخحها، حؼىا هى وػُم، ضسم 

وٕ ميـٜت ٍٓطوت ٛٞى الجشت، هي  ٠ُت، ًطجسي ظي ػباحت ٍو باليؼبت بلُه ٓلٜىضة ٟض

في وهٕ احخوان جٜخح شضآحها ض٣بخحها،  جخذٌاه بذٌىجحن وجىحجي ظالؼت ٓلى ٣خُٜه، وظسها

 :، ػمٕ الطظل ٠ًى٨ ٤ان ٌؼحر مٕ الطسم بلى ؤحواجهالُىسٕٛ ٤اثً هئُل الدجم 

ً مجى، بِخ٠سممال٧ الجهاضزة ممخاظ ًا ز٣خىضة "   "حلى ٟىي في الخماٍض

 :خحاززهلؤحاًخه بميـٜت ٟبل ؤن ج٠ٝ 

" 
 

ً ٤لها ا، ًاضب بجهاًت ًا ٤ابتن؟ ًُب حلى ظس  ٛٔال  "اللُٝ ه٥ىن دللىا الخماٍض

 
 

ٔىٜب والسها، وضحل،  بٔسما كاٛح اإلاسض جحسزا ٟلُال ها، هى مؼمط في م٦اهه، ٌؼب هٜؼه، َو

.. ُلذ ال٦لمت جترزز زادله حتى ٤از !!هى ًٜلها، ًٜل آلادط ًٜلها!و هصا والسها!، ًلٔجها

لى ؿ٠ُ٠ه باػخ٘طاب، ػمٕ كىث .. ل٥ً ؤًً والسه؟ ٤ان الل٘حر ًىِط بلُه وباًلطخ ٗاهب  

 :ؤدُه

 ""ؤهذ ب٠ى اػم٧ مى٤ا؟
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بت، وبلى  ًاضث ُٓىاه للٌٜل الجمُل الىاٟٝ بلى ظىاض ؤمه بٔسما ٗحر مالبؼه، ًىِط بلُه بٍط

بتؤظابه بلىجه ا"ٓمطو" باهخمام،   :لٌٜىلي شو اللهجت الجازة الٍ٘ط

 "مف حس جاوياػمي مال٧، ماما وظسو بؽ بِىازووي مى٤ا، "

   :و" ٓلى ض٣بدُه ؤمامه ًحاززه بمط ظلؽ "ٓمط 

 "اب، وإلاا هخٔٚط ٣ىَؽ ؤهاز٧ً مى٤ا؟بمممممم ًُب ًا مال٧، مم٥ً ؤها وؤهذ هب٠ى ؤصخ"

 :اًلاٛحه مجُب  ٥ٛط الل٘حر لشىان زم مس ًسه ألدُه 

 ""اج٠ٜىا، ؤهذ اػم٧ بًه ب٠ى؟

 :به بلهجت ًٜىلُتزآب "ٓمطو" دلالجه الؼىزاء اإلابللت، ؤظا

ا ؤحمس  ""ؤها ٓمطو، وزه ؤدٍى

ه  :ل٥ُمل الجس حٔاٛض

 ""زه الؼهم ألاػىز ًا مى٤ا

تاضجٜٔذ  ئت اإلاخلهٜت ج٠ابل اللُٓىاه هحىه بؼٓط سمت والؼ٥ىن في ُٓيُه، بهه ، هِطاجه البًر

 ! الحّ ٣ُٝ ًىِط الٜتى بلُه؟ ؤًً والسه بشا ٤ان هصا هى ؤبحها ؟ًٜلها

 :، زآب وظىخه وحؼاء٨ بلهجت ما٣طةاهحجى ًجلؽ ؤمامه ل٠ُاضبه ًىال

 ""بخحب الٔطبُاث ًا مال٧؟

وحهع ضؤػه  بُٔىحن مدؼٔخحن ًىِط بلُه بهىضة اضحؼمذ ٓلى ؿٜتي "مال٧" بِىماابدؼامت ٣بحرة م

 
 
 :هى بها هاح٦ا ا، ؤمؼ٧ب٠ىة مىا٠ٛ

  "احت، بمممم مم٥ً ؤها ؤهاز٧ً مى٤ا؟ًُب ًُب بالط "

 :ًٜىلي لصًص ٥ٛط لشىان، زم ٟاًوه بذبض

 "لى ماما مىا٠ٛت، وجىضٍجي ٓطبِخ٧ مم٥ً بـطي،"
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ٕ ُٓيُه هحىها بدؼائ٨ مط ، ظمذ ؿٜخحها حاه٠ت، بهه ًدؼلل لٌٜله خه به ؤبي؟ ٛض ا، لم  ٓٛط

 :جمخمذ بُّ٘

 ""ظي ما جحب ًا مال٧

  هِط بلحها الٜتى بحعن،
 

اإلاىٟٝ وهى ٠ًٝ  ؟ جذٌىؤم ماشا هل حٔىٜه ٓىسما جى١ٌ اػمه ٤امال

حاززه  :ٍو

ب" طبُتي ٍٟط  "ت مً هىا، مف بُٔس لى جحب حـىٛهاًُب اج٠ٜىا، ٓو

ذ هي٤از "مال٧" ٠ًٜع ٛطح     :ا لىال ؤن ػآض

اط مال٧، مف هُىٜٕ ًبٔامٔلف آػٜت ًا ؤػخاش ؤحم"  "س ٓلى بٓظ

ٕ حاظبُه ػادط  وهي   :ها، زآب دلالجه واهحجى حهمؽ في ؤشهجطم١ ك٘حرها ظاظطة، ٛض

ل مىىا، بم بحىا وؼمٕ ٣الم ماما، واإلاطة الجاًت هدـىٚ الٔطبُت، بؽ مف " ٓاوظٍجها جٓع

 "ؤو٢ ًا مى٤ا؟

 
 
 هع ضؤػه مىا٠ٛ

 
بالخى١،  اا ؿٜخُه مخِاهط  ا بابدؼامت ػُٔسة، ظلؽ "ٓمطو" ؤمامه زاهُت ماً

 :ط  ؤٓلً اػدُاءهوبلىث م

الن ٓلى ٥ٛطة ًا مال٧ ؤها ؤدىه، ٌٔجي مم٥ً ؤٟىل٧ مى٤ا"  "بطزه، ؤها ٣سه ٓظ

 زآبه الل٘حر بـ٘ب :

 "ؤكاحب٧، وإلاا ؤكاحب٧، ج٠ىلي مى٤اال دالق، مازام ؤدىه مم٥ً "

ٕ حاظب    ٛض
 
 :ا زاهُتا في زهـت، زم همؽ وهى ًجهى واٟٜ

 ""ٓىُس

 :ؤجاه كىث ؿ٠ُ٠ه في ؤشهه

 ""ظي مامخه
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بت في اػخٜعاض الىاٟٝ بلى ظىاضه، حى٨ ابدؼامخه لـ " مجى" التي تهخم بٌٜلها  ابدؼم، ضاوزجه ٗض

 :الخسًض مٕ والسها، هخٝ بلىث ظاز بِىما ججاشب ؿ٠ُ٠ه ؤًطاٚ

 "؟صخُح ًا ز٣خىض مجى، هى لى واحس ضظله م٥ؼىضة، مم٥ً ًحخاط ٓالط ًبُعي"

م كىجه الهازت الجاز، ؤدُه ًىِط بلُه الخٜخذ بلُه لتري إلأت مط  مـا٣ؼت في ُٓيُه  ٗض

 :بخه بهسوءبحصض زون ٛهم، ؤظا

 "، في ٣ؼىض مم٥ً جحخاط ٓالط ًبُعيٓلى حؼب الخالت وهْى ال٥ؼط"

 
 

  : مً ظسًسمىحها ابدؼامت مـاٗبت مدؼاثال

 "ها بظاي ٓـان آجي آدس ظلؼاث ٓىس٢؟ٌٔجي ؤ٣ؼط "

ا، ٜىث وهي تهع ضؤػها اػدؼالم  ؟ ابدؼمذ بذجٜلذ مجها ضخ٥ت، ما الصي حهصي به٤ازث 

ابدؼامتها ٛجطث بط٤ان ٗوب ألاخ ألا٣بر، مىح ؤدُه هِطة ظاظطة حازة بازلها بٔبض، همؽ 

 :ا مٕ اإلا٘اظ٨ الل٘حرلها وهى ًمط بلى ظىاضها م٘ازض  

  "وبؽ ما احىا بيبدؼم ؤهى، مف بإٟى٨ ؤها لي  الىؾ السـب"

ابدؼم! وال حٔلم هي لم  اػخ٠طث ُٓىاها ٓىس وظىخه هِطث بلُه بحسة ٛابدؼم لها، ال ًسضي لم  

  ٓ ُىاه جحاكطاجها االِؼطي! ؤحجى ضؤػه مىز ، زم ؤبحها، واهحجى ًٌبٕ ٟبلت ٓلى وظىت الل٘حر ٓو

ت  .ظط ؤداه ألاحم١ دلٜه بؼٓط

  :ٓمطو" بٔسما ابخٔسا إلاؼاٛت ٤اُٛتزآبه "

 "؟"بؼ٥ىجت ًا لىضز، بًه زه

ت محصضة، الٔبض ٔت حاظب وظملت  ضم٠ه بىِطة هاٍض ٌؼطي في زم هصه ألاػطة، ؿا٣ؼه بٛط

 :٤از ًل٥مه ٓلحها ،وهى ٠ًطق وظىخه ؤدطي 

 ""بًه ًا ؤبى حمُس، بخ٘حري ًابُوت؟

١ هصه اإلاطة ٟاجل،   ؤظا  ًسه بٔىٝ و ؤظاب والبًر
 
 :ا ؤػىاهه بٔىٝهاٌٗ
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 م هٜؼ٧ ًا ٓمطو، ؤها ٗلٌان بوي ظُاحتر "
 

خ٧ ؤهذ وا، اب٠ي ضو  بمذ ل٧ ؤكال لـلت ٔٛط

 "اللأٌت بخآخ٧

ا
 
 :الح٠ه هاح٦

 "س ٗلٌان؟ ما ٣ىدف هدـىٚ اللي بالي بال٧بج"

ٔت ٗاهبت ػادٌت، وألاخ ًخابٔه بسهـت، ٠ٓس حاظبُه في ُّٗ  ازض، بذٌىاث ػَط وضٗم ٗو

٘اض بـسة،ضحُله، ابدؼمذ ؿٜخاه وهى ًًِ ؤن ؤداه ٟس و  والخبِبت ال جبالي  ٟٕ في الخب، بل َو

 .به م٠ساض شضة
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(11) 

 مٜاظإة ؤدطي 

 

ىٝ زون جىٟٝ حتى ه٠ٌت  ، ٓلبي، ومشابط، ٌؼعى ب٠ىة ٓو ؤم ٌٔلم ؤهه مجىىن، مدؼْط

 .ٚ ؤكابه بال٠ل١ ٓلى ؿ٠ُ٠ه ألا٣برالىكى٨، ل٥ً هصه اإلاطة الهسٚ ًذخلٝ، الهس

ٕ في الخب بالٜٔل؟ ٦ٛاض جخلاْض زادل ٠ٓله، ؤ٠ٌٔل ؤا بُٔيُه، ألا جابٕ ضحُله ٗاهب   ومٕ هه ٟو

؟ بشا ٤ان والسها بصخبتها آلان؟ ول٥ً ؤًً ظوظها ا، ما الخل؟ جب  مً!! ًبُبخه!! العوظت و.. ألام

ٛإًً ألاب؟ لً ًتر٢ ؤدُه ٌ٘ٞط في ضما٨ الخب اإلاخحط٣ت، ال هى لً ٌ٘ٞط ٠ٍٛ، بل ػُدؼبب 

 في ٤اضزت، تهسزه وتهسز حُاتها هي ؤًوا.

ى م٘اهي جبسو مذخلٜت بالخإ٣ُس، ومٕ حسًض "ؤحمس"  ٠تها في ٛض ً ًٍط ظلخه وج٠طبه ٓجها ٓو

؟.  بججص مجها وبٔىٝ ٛمً الىاضر ؤجها  اهدباهه بـسة، ل٥جها متزوظت ًا ؤحم١، ٣ُٝ ًخلٚط

هبدذ ال٥ٜطة في ضؤػه ٛجإة ٛىهٔها مىهٕ الخىُٜص ٓلى الٜىض، ججاهل ؤكسٟاثه وبذٌىاث 

ٔت مهخمت جىظه هحى مى٠ٌت حماماث الؼباحت، بحض بُٔيُه ًٓ ا إلاسضب الصي إلاحه مٕ ػَط

 
 
 حسًش

 
ا ؿسًس ألاهمُت ًذم الل٘حر "مال٧" حتى اٟخىله، وفي زىان ٤ان ٠ًٝ مٔه مخبازال

م ػٌحُو ه ٗض ا بالخإ٣ُس.. ؤمه، و٤ان ما ٓٛط ا ٣بحر 
 
 .خه ػِـ٦ل ٛاٟض

 ******  

  ُ ، ال ج٥خٜي بةحطاٟه، بل ج٠خله ح بٔصاباث ا ًخلِى ببٍء، ٌـىي الىحران جعزاز، ملازضها جدىْى

 .ظسًسة لم ًذخبرها مً ٟبل

 جإ٣س..آلان 

  ظمُل وش٤ي.. هي ظوظت، هي ؤم، ولٌٜل
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ا ؤدا ٗازض ٣شحر لل٘اًت، مىص  ٌـٔط بجىىن ًحٞط دالًا مذه، هصا ما الصي ًجصبه بلحها؟
 
ه جاض٤

 زم 
 

ىز ػُاضجه ٤امال  إلاجزله. ٓازدلٜه وهى ٥ًٜط بها، زالر ػآاث اػتهل٧ داللها ٟو

خه بٔس جحُت م٠خوبت باهخت ؤل٠اها ٓلى والسجهمً ٛىضه بلى  جىظه بٔس زدىله ، اإلاؼخ٘طبت ٗٛط

  .اء مً ظسًس.ووٟٝ ؤػٜل اإلا ه دلٜه جذلم مً مالبؼه التي ًذخى١ بهابٗالٟٛىض مً بابها و 

  ..ال جبرز، ال جىٌٜئ، ال تهسؤالىحران 

  الىحران
 
   ٧..هل  ٞ، ت  حط  حـخٔل، ج

ب٠ىة وهى ٌٔى ٓلى ٟبوخه اإلاومىمت بٔىٝ، ماشا لى ػمٔخه  كطادهحبؽ ٤از ًلطخ ل٥ىه 

ت زون ؤن ًٜهم هخٝ ب٦لمت ٗاهبها زم ًل٥م الجساض ٓسة مطاث لم ًحل   وظس هٜؼهوالسجه!! 

 :حتى ما ٠ًلسه مجها

  "لُه؟!"

٥طض البر٤ان ًخٜجط ؤ٣ثر ٛٔاز ًىظه ٟب  :وخه للجساض الباضز مً ظسًس ٍو

 "لُه؟ لُه؟!"

ٞ  ؤٗل١ اإلااء،  للٔسو، ظٜٝ ظؼسه ولٝ اإلايـٜت الٍٔطوت  ؤهٜاػه حٔلى ٣إهه ٤ان في ػبا

، دلالجه اإلابللت جلخل١ بجبِىه، ُٓىاه محمطجان ٦ًاز حى٨ دلطه، ؤمام اإلاطآة جٌلٕ لىظهه

١ زادل حسٟخُه، اػدىس لٌطفي اإلا٘ؼلت ؤمامه وداًب هٜؼه بال  ًطي ؿطاضاث ما بٔس الخٍط

 :وعي

 "ٛحها بًه؟!"

ٛجإة زون بسا و٣إهه حتى ال ًٜهم ماشا ٠ًى٨! ؤو ًٓ ماشا ًدؼاء٨! وػاا٨ ؤدحر حطضه ٠ٓله 

 :اػدُٔاب

 "هى ٛحن؟"
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ٕ في ًسه مً مالبؽ زدل بلى زم  اه٠بوذ ؤكابٔه مً ظسًس، دطط مً الخمام واضجسي ما ٟو

الٜطاؾ، جٌلٕ للؼ٠ٝ، وظهها ًطحؼم هىا٢، بابدؼامت داٛخت ك٘حرة مىحتها لـ٠ُ٠ه 

  .له بهاخحر، بابدؼامت واػٔت حىىن ٤اهذ ألظل ك٘حرها، وبىِطة حازة جذالل٘

م مً ٗوبه، ل٥ىه حتى ال اه٠لب ٓلى بٌىه وحمل الىػازة لُسًٛ ضؤػه جحتها، ًىز الخذل

لُٜٔل، آخس٨ زاهُت، ؤمؼ٧ بهاجٜه، مىٓس الطػالت الجسًسة، هِط بلُه  أٌلم له ػبب  

 بخس١ُٟ، جخلاْض بسادله مـآط زاثطة، حاثطة، ٟاجلت.

س مجها؟ ؤي جحس   هصا؟ هصه  ال.. ال ٌؼخٌُٕ، هي ظوظت ب٦ل جإ٣ُس، وؤم ٣ما ضؤي بُٔيُه، ماشا جٍط

سه بٔىٝ لحرجٌم بالخاثٍ الهاجٝ مً ًبؤل٠ى  ضة، هصا دٌإ، ح٠اضة، ظوظت ًا ٗبي!!ٟصا

ؼ٠ٍ ؤضه   طض الىىم..ا ل٠ٌٕ ك٘حرة، ؤا محٌم  َو  .لى اػخٌاْ ٓاز الىػازة ٛٞى ضؤػه ٟو

ط  ػآت   :ٟاث داٛخت، كىث دٌىاث بٌُئت وهمؽؤدطي، ًو

  "ؤحمس ؤهذ هاًم؟"

 :بب، ؤظابه بلىث داٛذ ٌـبه العثحرلُخه ما شهب، هصا الل٘حر ألاحم١ هى الؼ

 "ال بؽ هاهام"

٠سة حاظبحنبترزز   :ٓو

ت؟"  "مم٥ً هخ٦لم ؿٍى

 :هٍ٘ الىػازة ٛٞى ضؤػه ؤ٣ثر

 "ٓمطو، ٟلذ ل٧ هاهام "ال ًا

ٌـٔط به، ب٠ل٠ه، ب٘وبه، بـٔىض ظسًس ًسٗسٖ ٟلبه وال ًمل٧ حؼمُخه باػمه، هى ألازضي 

 .ضحل في هسوء، وؤضظإ الخسًض لل٘س خىؤمه، كمذ،ٌٔخبره ٣بإدُه ألا٣بر والصي 

****** 

مٔل٠خان به، جيخِط ضهحن، حطوٚ جحملها ضػالت ًىمُت آخازتها، الىٟذ ًمط، جإدط، ُٓىاها 

ً ضػاثله؟ ما ب٧ "مجى"؟.  وحى١ ًتزاًس بسادلها، ماشا آلان؟ جيخٍِط
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ٔىز الؼاا٨ الصي ًاضٟها؟ لم  جإدط؟ ؤل  ؟!ً ًطػل الُىم؟ ؤهى.. هىَو

طث  ولم  هي ملطة ٓلى ضبٍ ، هصا ؤمط ٗحر م٠بى٨ باإلاطة في ُّٗ، لم  جيـ٘ل به مً ألاػاغ؟ٛظ

اػخساضث هحى الجهت ألادطي، جل٧ الطػاثل والىضوز التي جل٠تها دال٨ آدط ًىمحن به هى؟ 

ازث الص٣طي ذ ُٓىاها بالل٘حر حٔل٠  ..الىاثم بلى ظىاضها، ٓو

ت ؿسًسة، اظخصبه للٜه، وؤكبح آلان هى بٌل ابجها، لم ٥ًٝ ًٓ ال خسًض ٤ان ٌٔامله بٟط

١ ٓىزتهم للمجز٨ وحتى وهٔخه بالٜطاؾ وضا  في الىىم.  ٓىه ًى٨ ًٍط

ٕ، ٌؼاٛط ٣شحر   ب!ا، ًٜىظ ببٌىالث، ؤ"الؼهم ألاػىز" ٟىي وضاجٕ ؤمي، ػَط  مي.. لىن ُٓيُه ٍٗط

؟ ؤها ؤحّٜ ؿ٦لها، ًم٥ً ؤن ًتر٣جي ؤٟىز ػُاضجهؤمي! هل حٔخ٠سًً ؤهه  ..ٌـبه الؼماء، إلااشا؟

لى ظاهبحها ُ   ا٦ل مجهما بًاض  ػهمحن ؤػىزًً ًحٍُ ب ػىزاء ٓو ػُاضجه  ًحسزهما، ؤمي! اشهب

 وؤدطػخه بلطاخ ؤحعهه . !...ظمُلت لل٘اًت، ؤمي

ب    ٣ا، ألًً ال حٔلم! ل٥جها ال حؼخٌُٕ ؤن جتر زم كالخخه ب٠بلت ووٓس بطحلت ممخٔت ٍٟط
 
ى ا ه حٍع

 
 
 .س ؤبُه حىله، ٛلً ج٠ؼى هي ألادطي ا، ٥ًٜي ٓسم جىاظمخوا٠ً

  ج٠لبذ
 
ا، ال كىث، ال هىء، ال مً ظسًس، هاجٜها ٓلى ًاولت مجاوضة للٜطاؾ، الًعا٨ كامخ

 .، وحؼب هٜؼها ٓلى ؤ٦ٛاضها ال٘بُتاهتزاظ، ؤٗل٠ذ ُٓىحها حؼخسعي الىىم

****** 

ت، وبمىامخه بٔثرؤٞض حتى ًلْى الـمؽ، ظىىن ٌؼٌُط ٓلى الؼهم، ؿٔطه م ، هِطاجه حاٟض

ت مٕ الخٜاجت كاحبتها  ٤ان في اإلاٌبر ًلخ٠ٍ ظظاظت ٓلحر  ها بؼٓط مً اإلابرز، ٛخحها ًخجٓط

مام لم اٟخحم اإلاجز٨، هِط بلحها في التي ؿٔطث ؤجها ج٠ٝ ؤاإلاٜعوٓت و ؿه٠ت السازمت الل٘حرة 

 
 
 :بحسة اُّٗ هاجٜ

  !!"في بًه ًا مجىىهت ؤهذ  
 

 "؟ٜذ  ٍٜٓطذؿ

 :ذ، ؤؿاضث بُسها مجُبت بذىٚجلٔشم

 ..."بٔازة جلخى بسضي ٣سه و٣مان ٌٔجي.. ٌٔجي "ال ًا بُه الٜٔى، بؽ حوطج٧ مف
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 مً شخىاث هُاظهكطخ ٛحها مٜٗط

 
 :ا ٟلُال

 "ٌٔجي بًه ما جى٠ٌي!!"

بل ؤن ججُب ظصبتها ًس والسجه مً ؤمامه، هِطاث السهـت ألاٟطب للسمت حٔلى مالمحها  ٟو

 :ممٕ ؤمطها الخاظ 

"  "ضوحي ؤهذ  ًا ؤمت زلىٟذ 

، وضٛٔذ ٗحر اإلاهىسم ، ٓسلذ ٟمُلهٟبالخهربذ لخ٠ٝ اٟتا ٓىه، ها بُٔس  ُٓىا جحط٢لم 

ٌـٔط بؤٝ ؤكابٔها حؼاوي دلالث ؿٔطه اإلاـٔشت، اػدؼلم للمؼاتها الخاهُت وهى 

 :٥ًخىٜه، همؼذ له بٔخاب

  "مال٧؟ مذبي ٓجي بًه جاوي؟"

ؿى٣ت جذع حل٠ه، وهٕ ظظاظت الٔلحر ٓلى ػٌح اإلاٌبر دلٜه وجحط٢ ٣إن اظزضز لٔابه، 

 :بجىاب م٠خوب ٟإًا داضظ  

 "ماِٛف حاظت"

ٟبل ؤن جىازًه اكٌسم بإدُه الصي جٌلٕ بلُه في زهـت، هى ًٜهم، كطاْ ًذىهه آلان، 

ه بالخإ٣ُس، ؤمؼ٧  ٠ه ًجصبه ٟبل ؤن ًبخٔسبًحٟط  :مٛط

 "ٓاوظ٢"

اػخساض بلُه بىِطة ٗاهبت ٟابلذ هِطاجه اإلاخٜهمت، كمذ لشىان و٤ان الخسًض الساثط بحن 

 :ان، الخٜذ لىالسجه بابدؼامت مطحتهما ًٜهمو اإلاىٟٝ، ألام ال جٜهم،  ن هى ػُسالُٔى 

 "ٌٛاض حلى ب٠ى ًا٣طملت وابٔخحهىلىا في الجىِىت مٕ ؤمت"

ا مً اإلاجز٨، مى٠از بـسة، كامذ ٠٣بر، حاثط ٣خاثه في زم ظصب ؿ٠ُ٠ه دلٜه وجحط٢ داضظ  

زم ، اه مومىمت في وظىملـٜالُٔىن الجعا٨ ُٟس الخسًض، وا ..الصخطاء، ظلؽ ؤمام "ٓمطو"

 :ؤجذ الجملت التي بسؤث العلعا٨

""  بُتهُإلي ؤهذ الظم جبٔس زلىٟذ 
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.. ال، ألن الطز ٤ان ظصبت مً ًاٟت ٟمُله، ولهُب ٤اُٛا؟ ضبما ؤم و ضبما الىكٝ "ظلعا٨"ؤ٤ان 

 :همؼت ٣ؼ٥حن حازجلاحب  ؤهٜاغ حاض، وهِطاث ٣ٌل٠اث الطكاق

 بخحلم""

ٓىٝ، في  ًبٔسها زٛٔهاب٠بوت ؿ٠ُ٠ه ب٠ىة، زم ظصبها ب٠ؼىة و ظم "ٓمطو" ؿٜخُه، ؤمؼ٧ 

 :بالخُه ألا٣بر الخالي ؤؿٔط  اللاضم وػااله

 ؤهذ ٓاوظ مجها بًه؟""

 :ٔاض اً كسضه مىص ألامؽ، وظىاب ؤ٣ثر اػخججهُسة حاضة، بل مـخٔلت بلهُب ٌؼ٥

"  "مف ٓاٚض

  حاثط  
 
بجسًت ؤجاه كىث  ادخال٨ الخىاظن التي ًخٔطن لها ج٠ٜسه ٠ٓله، هى، هاجٕ، وحالت

ط ٣إهه ال ٌٔلمه"ٓمطو" في   :ج٠ٍط

 "!"مخجىظة و مذلٜت ًا ؤحمس

 :تهسلذ ؤ٣خاٛه مٕ ظىابه الُاجؽ

"  "ٓاٚض

وب  تى الجهاًت، ٓله ًٜهم ما خ ألاك٘ط، مٕ ػاا٨: بلى متى؟ ٟطض السىن مٔه حًيخ٠ل لؤل ٗو

طحمه مً ٥ًٜط به  :ظىىهه، ٍو

 "جٜخ٥ط هي مً الىْى زه؟"

ٕ ُٓيُه بلُه بدؼائ٨، ما٨ هحىه، ه١ُ ُٓيُه وؤهاٚ إلاحت لام ٓلى حسًشه:  ٛض

هذ مف ٓاوظ جبٔس، ٌٔجي ٓاوظ ج٠طب، ج٠طب لخس ٛحن؟ وهي مً الىْى اللي مم٥ً "مخجىظة، وؤ

 ٠ًطب مى٧ في الخالت زي؟"

 بىٜي ٟإً ٤ان ضزه :

 "ال مؼخحُل"
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 ٓاظله بؼاا٨ آدط :

١ مؼسوز؟" زه ًب٠ى آدطة اللي بخٔمله"  بًه؟ هخىكل مٔاها لٜحن مازام الٌٍط

ٔىز ُٛجُب بححرة  :َو

، مف ٓاٚض ًآمطو، ومف ٓاٚض ؤها ٓاوظ بًه بالِبٍ؟"  "مف ٓاٚض

ا لُمىحه السالقدٌؼتر   :ي في م٠ٔسه مجسز 

 "ًب٠ى الظم جبٔس"

 :جبٔها الهخاٚ الطاٛى ،ب٘وب ؤٓمى وهِطة حـبه اإلاـاه١ ٤اهذ جلخٝ حى٨ ٓى١ الل٘حر 

 "مؼخحُل"

وألاػئلت جحخ٠ً في شهىه، ؤدُه ًخلٚط ب٘طابت، حتى بٔس  هع "ٓمطو" ضؤػه في اػدؼالم باجؽ

ٜل ؤًوا الًعا٨ ٌؼعى دلٜها ا، وجذٌى ٤ل ل٠س ظً حخم   !!جإ٣سه مً وظىز ظوط، بل ًو

حر اإلاؼمىحت، لصل٧ كا  ُٛ   هالخسوز اإلاؼمىحت ٗو
 
 :اػادٌ

""هخىكل لٜحن ًا   ؤحمس مً زه ٤له؟ ٓاوظ مجها بًه؟ ضز ٓلي 

 
 
 :ا ؤمامهبازله اللُا  ال٘اهب بهُاط وهى ًيخلب واٟٜ

، اضحمجي ب٠ى"" ، مف ٓاٚض  ٟلذ ل٧ مف ٓاٚض

دطط مً ؤٓماٞ ٟلبه زون  آدط  ا مٕ هخاٚػه في ححرة، ؤو ضبما ظىىن، ؤكبح مٔخىه  هع ضؤزم 

 :مهؤن ًسضي ل٥ىه مؽ ٟلب الجالؽ ؤما

، مف " ىسها ولس مف ؤٟل مً ػذ ٓاٚض ومف ٛاهم، ك٘حرة، ؿ٦لها ك٘حر، مخجىظة، ٓو

ىت، داًٜت، بخٔاملجي بٔىٝ م مً ٣سه حاػؽوضٛى ػىحن، ٓلى ًى٨ حٍع لى الٗط .. .، ٓو

 ..."حاػؽ بوي

ت اوهى ٌٔخس٨ في م٠ٔسه  بازضه "ٓمطو" بؼٓط  ٔ  :بلُه مخٌل

 به٧ بًه؟""
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 ٕ  :ُٓيُه بلُه بححرة وظىابه بوُاْٛض

ها، بؽ مف ٟازض  الٜطاؿت، بخ٠طب مً هاض "بوي ظي  ت بجها هخحٟط  ج٠اوم ال٠طب زه" ةٓاٛض

ولم  هي  مجطز ؤًام جذٌذ الؼبٕ! ؤم، هى ًحب، بن لم ٥ًً ٌٔـ١، ضباه ؤدي مىص متى؟

 
 

بت، و٣ما ٟلذ  بىٜؼ٧ بالصاث؟ حُاة م٠ٔسة ٍٗط
 
ٝ  ٔام  : ح و٧، زاثم، ل٧ بٔى ضبما هي  جٛط

ا وهى ًل٠ي كىجه ٤ان هامؼ   ؤو ضبما لسحها ظط  لم ًىسمل بٔس، س!جذـا٢، ضبما هي ٠ٍٛ ال جٍط

 :الهال٢ حاٛتبٌٞى ًُ ؤهه هجاة لـ٠ُ٠ه بِىما هى ٓلى 

 "مٌل٠ت"

الىِطة التي وكلخه مىحخه بالٜٔل ؿٔىض اإلاى٠ص الجباض، ؤلهصه السضظت "ؤحمس" ؤهذ ٗاٞض في 

تراٚ، جى٥ط، وحؼدى٥ط! م ؤه٧ؤ حبها وزون ؤن جسضي!! ى الٓا لم ٌؼخٌٕ الاػخمطاض في  ٠ٍٛ جٛط

 
 
 :ا في وظههؤ٦ٛاضه هحى ؤدُه، ٛاإلاهخاط ؤمامه ظصبه بلُه مً ٟمُله كاضد

 "بخ٠ى٨ بًه؟"

 :ه، بل ؤ٣س همؼخه الؼاب٠ت بجسًتلم ًحاو٨ جذلُم هٜؼه مً ٟبوخ

 "بإٟىل٧ مٌل٠ت"

حُح ٗاهب ملتهب:لم ًحطضه، ًوٍ٘ ٥ُٛه حتى ٤از ًٌحً ؤػىاهه، وهى   ٛو

ذ مىحن؟"  "ٓٛط

 :ؤظاب ببؼاًت

٠تي بن  ذ بٌٍط ٛط "مً مسضب الؼباحت بخاْ مال٧، ضحذ له بٔس ؤهذ ما مـِذ بمباض ، ٓو

ً وال مطة"  باباه مف مىظىز، مٌل٠ت وهى مؼاٛط، ما حوطؾ مٔاه الخمٍط

ٌل٠ذ ُل ًحسٞ ُٛه لشىان ؤدطي، بهسوء ما ٟبل الٔاكٜت، بؼ٥ىن ما ٟبل الشىضة التي اه

بٔىٝ، اضجٜٕ  االؼباحت دلٜه لِؼ٠ٍ ٛحه بط٣تزٛٔذ الل٘حر بلى  ٟاػُتٓلى ؿ٦ل ل٥مت 

ت   :ًىِط للمجىىن الىاٟٝ ًلطخ ُٛهؼٌح الٛٞى بؼٓط
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ذ ما ظُذ لي ٞ ٟسام٧ مً اللبح، أل.."ٓاٚض وػاًبجي ؤجحط  لذ ل٧ ٓاوظ  مً بمباض  ٟو ٟو

 ؟!"بدؼتهبل ًا حُىانخحن الظمت، ؤهذ ، وبدؼإ٨ و٣الم مالىؾ ؤي ػؤجذمس

وبٗطاٟه بالٜٔل، هع ضؤػه  دلٜه وما ٟابله هى ٟه٠هت مؼخٜعة ٤ازث جسٛٔه لل٠ٜع في اإلااء

 :ًذطط مً البر٣ت بِىماوالخٜذ ٌ٘ازض، كا  به ؿ٠ُ٠ه 

 "اػإ٨ هٜؼ٧ بؽ ٣ىذ بدخحٞط لُه؟ مٕ بن ٣سه اإلاىهْى ما اجحلف بطزه لؼه م٠ٔس"

ُىاه ججىبان ألاضن حى   اػخساض بلُه ٓو
 
، لخٔلى ضخ٦اث الل٘حر ٠ًصٛه به ما ا ًٓ شخيءله باحش

زاهُت زم حهطب مً ؤمامه هحى البِذ، ٤از ًطجٌم بالٜخاة وهي جحمل كِىُت ؤلاٌٛاض ل٥ىه 

 .ً ولساها حخماجٜازاها بلٔىبت مٕ جحس١ً والسجه اإلاصهى٨، ل٠س ظ  

****** 

 وحـدُجي" "آػٝ..

 ا في ٗوب..حٔلمه، وؤل٠ذ الهاجٝ بُٔس  في اللبا  ؤجذ الطػالت، وهبى ٟلبها زون ػبب 

 هى.. ؼها وج٥ٜحرها اإلايـ٘ل به ؤ٣ثر مً حى٠ها مىهٗوب مً هٜ

ا، كسُٟجي لً جىالي بال الجط ، ال "مجى"، ال.. لِؽ زاهُت، لً ًيبى ال٠لب زاهُت، لً ًٜٔل ؤبس  

 ال٘سض، دُاهت ظسًسة جصبح٧ هصه اإلاطة، ػخمىجحن، ػِخىٟٝ ًٓ الس٠ٜان، مً هى؟ ولم  

 هي؟.

ظصبذ دللت مً ؿٔطها ب٠ىة ٣إهما ججبر هٜؼها ٓلى بٛاٟت مً ُٗبىبت مؼ٥طة جسٛٔها هحى 

ت ال هجاة مجها ؤبس   ُىهاٍو  ...اها حؼ٠ٌان ٓلى الهاجٝ مً ظسًس وا، كطدذ بُّ٘، ٓو

 ؟ٓالم ألاػٝ بالوبٍ

 ...ؤألهه لم ًطػل باألمؽ؟ ؤم ماشا؟

 .: "مؼخحُل"بأدط إلاحت ٟىة، وهي تهخٝ مدـبشت ٓوذ ؿٜخحها ب٠ىة آإلاتها

إلاطػل هى شا٢ الىٟح ها بخلمُم، ألامط ػِخىٟٝ، وهى ػُبخٔس، ػىاء ٤ان امً مجلؼٟامذ 

يخهي ألامط، ؤػبْى ٠ٍٛ.ال ًم٥ً ؤن ٥ً.. ؤو ٗحره، ل٥ً  ىن ٗحره، جماػ٦ي، ؤػبْى آدط ٍو
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جص٣طي "مجى" هى وسست ؤدطي مً ٟبٌاه٧ اإلاذازْ، الصي اهته٧ بطاءة ٟلب٧ زم ًٔىه بؼ٥حن 

م  ًٜله ولم ٥ًترر، هى وسست مىه "مجى"، ٌـبهه في ٤ل شخيء، حتى 
 
خ  ً ازض، الصي  زالم ٗو

٠ه ه في ٗطامه باليؼاء، ػمٔخه حؼبهوػامخه اإلاىظٔت للٔحن، ٌـبهه في ظطؤجه ووٟاحخه، ٌـب

ت، جىٟٜي ًٓ الخ٥ٜحر ُٛه، جىٟٜي. ها الٌبِبتؤًت  الٔب٠ٍط

****** 

ا وبـسة، عا٨ ألامط م٠ٔس  ًألاحم١ الل٘حر ٓلى ح١، ال 
 
ا ػادٌ

 
ا م٘خاُ ا، والًعا٨ هى ٗاهب 

 ؟ه، وبٔس ؤًً ؤكبح إلااشا و٣ُٝ وهلوألاػئلت جىذط ٠ٓله، جصًبه وجلهط 

 ؟إلااشا ًل٠ها ؤو ًلبذ هي الٌالٞ

٣ُٝ واجخه الجطؤة ؤو ال٠سضة  ؟مً ًم٥ىه ؤن ًٜٔل شل٧ وهي ظوظخه ٣ُٝ ًل٠ها شل٧ ال٘بي؟

 ؟حتى

 هل جإإلاذ؟ هل داجها؟ ؤوظٔها؟ هل ًم٥ً ؤن ًخ٠طب هى مجها؟

؟ ما الصي حؼعى للىكى٨ بلُه مٔها؟ ؤظب ًٓ الؼاا٨، ؤال ظلذ حٔخ٠س ؤجها جحس   ول٥ً لم 

اللبا  بآخصاض، و٤لمت ال ًسضي جخٞى للٜىظ به؟ ٤ان ًجلؽ في اهخِاض ظلؼخه، ؤضػل لها في 

 ؤ٠ًلسها ٛٔلُا ؤم هي إلاجطز اػخ٥ما٨ دٌت ضػمها بحماٟت؟.

حر اػخ٠بلخه بهسوء، جبخٔس بُٔىحها ًٓ ل٠اء ُٓيُه، جخحط٢ بألُت، وزهـت ح٘مطها إلاِهطه ٗ

ه  لهما مٔا، ٓىسما كس  كىجه اإلاىِم ٣ما آخازث، زم مٜاظإة بؼاا٨ ٛوىلي ؤبله ًحٟط

 :مىص ٓٚط

ب"  جطي مؼاٛط وال ؿ٘ل؟" ما ؿٜدف بابا مال٧ مٔا٣م!! ًا ت بويٍٗط

 :ضمخه بىِطة ػادٌت، وحصضجه

 "لى ػمحذ حمس ٣ٜاًت جسدل في اللي ما ًذل٥ف"ؤػخاش ؤ

ا، و٣ُٝ جٜهم بشا ٤ان هى هٜؼه ال ًسضي ما هى ًحتٞر زادله، وهي ٠ٍٛ جبٔسه، وال جٜهم ؿِئ  

س ؤن ٌٔٚط ؤ٣ثر؟   :لم ًخىٟٝ ٤له ولهصابه؟ ولم  ًٌاضزها؟ ولم  ًٍط
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"بجس مؼخ٘طب، هى مف جسدل، بؽ مال٧ ولس ظمُل ٟىي، ش٤ي، بظاي باباه مف مخابٕ مٔاه 

ىه؟ و   ؟"بالـ٦ل زه بظاي ػمح ل٧ حـخ٘لي وجحخ٦ي بطظالت ٗحره٣مان.... جماٍض

 :جٌلٔذ بلُه باػدى٦اض، وبحسة ضزث ،بٔس جطزز لشاهِخحن ػااله ألادحر وضر ُِٗه ُٛه

 ٘ل ًا ؤػخاش ؤحمس""ؤٛىسم!! زه ؿ

 :ما ٠ًى٨ همؽ بٔعم ؤن ٌعيوزون 

 "!"لى ؤهذ مطاحي؛ مف هادلي حس جاوي ٌـى٧ٛ حتى

وذ هبواجه، جذٌتها، ججاهلتها  وألو٨ مطة جخذلى وزون ؤن حٔلم هبى ٟلبها بٔىٝ، ل٥جها ٛض

 سسطث مً حسًشه: ًٓ ظسًتها،

 "٣ىَؽ بوي مف مطاج٧ ألن ؿ٘لي ؤهم حاظت في حُاحي"

حخىحها بىِطاث زاٛئت، مدؼ ُٓىاه، لم  ًىِط بلحها ه٥صا؟ ٌـملهاؤزجلتها  اثلت، جحمل بل ٍو

  .إلاحت زهـت وضبما ححرة

س ؤن ٌٔلم، وهي لً جخحسر بالٌبٕ، هي حتى لم جذبره بإمط ًالٟها، ا مطة ؤدطي! وجب  ا!! جب   هى ًٍط

١  جخمؼ٧ بلٜت "ظوظت" جحمي هٜؼها بها مىه، ال ًا حلىحي، ؤها ؤٓلم ؤه٧ حطة، وؤن الٌٍط

 .. مٜخى  .ؤمامي بل٧ُ، بلى ٟلب٧

س ح٠ا؟ول٥ً  س٢  .لخِت. ماشا ؤٍض ، ، ابدؼامخ٧  ، ٤ل شخيء، هِطاث ُٓي٧ُ  ٤ل٧   . ؤها ؤٓلم! ؤٍض

، الصي ًحبؼ٧ دلٝ ٟوبان اإلااضخي، ، ٠ٓل٧  زٟاث ٟلب٧   ... هِطة ؤدطي ، وضوح٧   ؤ٦ٛاض٢ 

اهتهذ مؼخ٠طة ٓىس ؿٜخحها اإلا٥خجزجحن ولىجهما جٜحم بها ظؼسها الصي ال ًلمح مىه شخيء 

  !ً، حؼىا جإ٣س آلانا، ل٠س ظ  لُٜىض زمه ٛجإة، ؤؿا  بىظهه بُٔس  الىضزي الٌبُعي 

س  سه؟ ٛال ٌٔلم..ٓلم ما ًٍط ال  وما اإلا٠ابل الصي ًم٥ىه مىحه للخلى٨ ٓلُه؟ بهما لم  ًٍط

ازض، ل٥ىه لم ًبخٔس،  بححرة ؤ٣بر  ؤههى الجلؼت ًسضي.. جط٢ ظهطجه الجسًسة في لِؽ آلان، ٗو

بر ا يخِط، زم ًخحؼط ػادط  ، ًط لـاْض ًذخبيء ؤػٜل مِلخه م٦اجها اإلأخاز، ٓو  ام١ ػُاضتها، ٍو

 .ػلت ال٠مامت ب٠ؼىة زادل وهي جىزٓها
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بِىما ج٠ىز ػُاضتها ٓاثسة إلاجزلها حُض السٚء والل٘حر الصي حـخاٟه ٤اهذ حؼبه في ػطها، وما 

تها "بال  ٘اظلها دطط مجها ٟو  ؤدالٞ".. ًِجها متزوظت.. ٌٔلم ؤجها ؤم، وضٗم شل٧ ال ًعا٨ ًٌاضزها َو

احخه مٔها، ؤم.. ب٦ل جإ٣ُس هى كاحب الطػاثل والىضوز. س في ٟو ٍع  ٍو

١، وهى ٠ًطض اإلاطخي  ؤما هى، ٛابدؼامت اػخمخاْ اضحؼمذ ٓلى ؿٜخُه ببالهت ًىا٨ الٌٍط

 ا في دٌخه التي ضػمها، وحتى الجهاًت.ٟسم  

****** 

ؤػبْى ًىٍل هى، ؤًى٨ ألاًام التي مطث ٓلُه، ما ٓسا جل٧ الشىان التي ٠ًوحها بصخبتها في 

ىا٨ ألاػبْى لم  ت الوىء، ًو ظلؼاجه، زىان!! ال هي ؤٟل مً شل٧ بالخإ٣ُس، ٛالىٟذ ًمط بؼٓط

احخه مٔها، ل٥ىه ٌـٔط بها مذخلٜت، ؤكبحذ ؤٞض ضبما، جذطط مً م٦ان آدط في  ٠ًخلس في ٟو

ًطمي ب٦لماث ًٓ العوط ًىِط بلحها ُٛصجلها، ه ٗحر ٠ٓله، وال ًم٥ىه جحسًسه بالوبٍ! ظؼس

وال٘اثب، ٌؼإ٨ باهخم ٌٔحها بٔىٝ ٛام ًٓ الل٘حر، ًبٔض له بهسًت لتٛر ها له ُٔاهسها َو

بت الـبه بؼُاضجه،  بىٜؼه ًىم الجمٔت في الىازي، و٣م ٤اهذ ٛطحخه بها؟ ػُاضة ظمُلت ٍٟط

خم بجهاًخه، ب٠سض ما حهخم وبٔى الىز، هى ٌؼعى، ٌؼعى وبـسة لل٠طب، ال حهحسًض مٕ والسها 

 .بحسوزه

ها، إلاحت الخعن التي ال جتر٢ ُٓىاها ؤبسا، ًبسو ٓلحها  ىاله ؤًوا ًحاضب ؤ٦ٛاضه، ًلآض ًو

، حستها في الخٔامل مٔه، ٠ىةالسىٚ مىه في لخِاث، تهطبها مً هِطاجه، ظٜاٛها الصي اظزاز وب

حهخم، ؤهي مجطوحت؟ هل داجها؟ جعوط ٓلحها؟ إلااشا جم الٌالٞ؟ و"ؤحمس" ؤهي ل٥ىه ٠ٍٛ ال 

سها، ٛ ا؟ لً ؤٛٔل، ؤها ؤٍض ٠ٍ بحاظت لجط  ظسًس مى٧؟ ل٥ً مً ٟا٨ ؤهجي ػإػبب لها ظطح 

سها، ولً ؤجىٟٝ حتى ؤهالها   .ؤٍض

اث اللىا سها؟ و٣ُٝ ػدىالها؟ مً جِجها؟ هي لِؼذ ٤األدٍط ٔىز ٠ٓله ِٛؼبه، ٣ُٝ جٍط حي َو

حىل٧ في ٤ل م٦ان وحؼعى هي  تهً ػاب٠ا، لِؼذ ٣إهثى الٔى٥بىث التي جحاكط٢، جحىمٓٛط

ه٧ لً وؤٓس٢ ؤ بل٧ُ، هي ججبر٢ ؤهذ ٓلى الؼعي، اللهار دلٜها، وكسٟجي ٓىسما ؤدبر٢، بل

ٔىز ُٛ٘وب، ٥ًؼط ؿِئ   اإلاخٜهم، ًسوض بؼُاضجه بال ًدـاظط مٕ ؤدُه  ا،جىالها مهما ٛٔلذ، َو
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وظٔلها  ي حبؽ هٜؼه في ٟلبهازادل الساثطة الت به اإلاٌاٚ في محاوالث ظسًسةيخهي ُ، لهسٚ

 هي مط٣عها وهى ٠ٍٛ ًسوض في ٛل٥ها. 

الها مً ٓىزة ال ًخمىاها! ..ٓاز.. ًبِبه  ٍو

ٌلب مىه ؤن ٥ًمل بطهامج ٓالظه مٔها،  ػ٠ُىٔه ًىم الؼبذ، جىظه هحى اإلاـٜى، ػ٠ُابله ٍو

٠ت، ولً ًخىٟٝ حتى ًٜٔل و  ٍىا١ٛ، وػُتر٢ له هى مهمت بٟىآها، دٌا زادل اإلا٦ان، بإي ًٍط

 هىا٢ حط٣ت ٗحر ًبُُٔت، بؼماث، ابتهاط، ٛطحت ما، وبحساهً مىحخه حبت ؿ٥ُىالجت

ما اػخىٟٜه وظٔله ًخللم ٣ؼاٞض هى اػمها الصي جطزز بحن وابدؼامت بعجاب لم حهخم لها، 

الل٘حر ٤ان مٔها وؤجم بطهامجه،  ازيخحن مً اإلامطهاث، حىاض ٟلحر ًٓ ضظل ؿهحر وزطي، ًٜله

 ، ، زم زٓاء دخمذ به جبْر هاثل مىه للمـٜى ومىحت ها٨ الجمُٕ هٜحت مجهاجحؼً ٗحر مؼبٞى

 :حسًثها

 "ضبىا ٌٔىهها دحر، ز٣خىضة مجى حؼخاهل الؼٔازة ٤لها"

ولم ًيخِط، الٜوى٨ جهف ؤحـاءه، اهخِط لبٔى الىٟذ حتى ٌٔىهها؟ ًٓ ماشا بالوبٍ؟ 

ي اث، ابدؼامخه التزم هازاها، بوٕ ٤لم ظلؼت الىمُمت الساثطة بُجها وبحن ألادطي ؤجهذ اإلاطؤة 

تؤشابتها، و   ُ ٌ ٠ٍ ٌؼإ٨ ٓجها.. مازًت سسُت وبذبض حؼٍطب دبر ؤهه ٌؼع ٓ  ى الضجباي ضػمي ٛو

الُخه ما ٓلم. م..ٓلزم   ٍو

ً، ألابله، ألاحم١، اإلاجىىن ب٦ل جإ٣ُس، داجها وجعوط ٓلحها وفي الجهاًت جط٣ها  ظوظها ألآض

الجهُاضها، ًل٠ها وضحل ومً ًىمها لم ٌٔس، لم ٌٔلم جٜاكُل ٣شحرة ٠ٍٛ ما ًم٥ً ؤن ًلل 

ترة م٥شتها في اإلاـٜى ملابت باجهُاض ٓلبي، إلامطهت جدىاٟل ال٠ُل وال٠ا٨ مٕ كس٠ًاتها،  وما ٛو

 :ه ؤ٣ثر ظملتهاؤٗاُ

ُمت، ٤ان ٟبٌان وبُجي لها هىا بالبسلت  "٤ان ما ؿاء هللا ما ًخذحرؾ ًٓ حوطج٧، حلى ٟو

ؼٔسها"  ًججن بىاث اإلاؼدـٜى ٤لهم، اللي حللهم ؤ٣ُس ٓحن ما بترحمف، ضبىا ٌٔىهها َو
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 ، لهصامشله جماما ٣ما ؤدبرجه اإلاطؤة از حهخٝ "ًاحالوة"، وػُم ومٔـٞى لليؼاء!!و٤ ٟبٌان!!

وه وجبٔسه، ٛهى في ُٓىحها  ِاُت، جتهطب مىه، جٛط وسست ؤدطي ممً هي حٔامله بحسة ٛو

  .٣ؼطها وؤوظٕ ٟلبها

ُِه، دٌا  ٜجط سسٌه ٗو ؿٔط ب٘وب ظسًس و٣إهما ٣خب ٓلى ٤ل ما ًخٔل١ بها ؤن ٌ٘وبه ٍو

ت مخجه   اث داٛخت ومٕبؼٓط ه، لُبازضه بشن السدى٨ ٛخح الباب وؤٗل٠ه دلٜ ا لٌبِبه، ًٟط

 :"ٓلي"

الن مج مف بإٟسض ؤٟٝ ٟسامهم ما  ي، بؽ ؤٓمل بًه في ؤمحرة ومامتها!!"ؤحمس، ؤها ٓاٚض به٧ ٓظ

 "ؤهذ ٓاٚض

 :، ٠ٍٛ ضز بما حهمه في هصه اللخِتمىحه مـطوْ ابدؼامت، ولم حهخم بما ٟا٨

"حمسهللا ْ الؼالمت ًا ز٣خىض ٓلي، وال حهم٧، ؤها ظاي ل٧ الجهاضزة ؤكال ٓـان ؤٟىل٧ ٓاوظ 

 ؤ٣مل مٕ ز٣خىض مجى"

ى، ػاْض ٌؼخٌطز لُمىٔه واحؼاْ ُٓيُه  :ؤهبإه بٛط

 "مً ٛول٧ ًا ز٣خىض ٓلي، بجس محخاط ؤ٣مل مٔاها، ألػباب ٣خحر"

 
 
ا، به شخيء ما ال ٌٔلم ما هى ل٥ىه جطاظٕ "ٓلي" في م٠ٔسه ًخٌلٕ بلُه باهخمام، ًبسو مذخلٜ

 :مٜاظئاان ابىه الطوحي، وؤحى ضزه واضر لُٔيُه اللخحن حٔٛط

 "ؤهذ حتى ما ػإلدف ٓلى ؤمحرة!!"

س، ٛؼُٜٔل اإلاؼخحُل حتى  ؿٔط باالضجبا٢، الٌبِب ًسوض حى٨ ألامط، ل٥ىه لم ًإبه، مازام ًٍط

 :وهبرة جذبره بٔلمه ؤهه ٠ٍٛ ًماًلًحلل ٓلى ما ؤضازه، بهسوء 

الذ لي به٥م ف"ؤمحرة بذحر، ل لى وكى٨،ؼه م٦لمها بمباض  ٟو م٧ في ؤها با٤ل ي الٌُاضة ٓو

 ، ٟلذ بًه ؟"مىهْى جاوي زلىٟذ  

 :مشله ٥ًطه اإلاماًلت ٛؼإ٨ مباؿطة وألهه

 ""لُه؟
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ا إلاشل هصا الؼاا٨و٣  :إهه ٤ان مخإهب 

 في مـطوْ اضجباي"مطجا  في الـ٘ل مٔاها و... "

كسمت اضحؼمذ ٓلى وظه الٌبِب، بالٜٔل كسمت، "ؤحمس" الؼهم الخط ًطبٍ هٜؼه بامطؤة!! 

ا زهـخهواحسة ٠ٍٛ!! ال   ُ  :ًلسٞ، ػإله باهخمام مذٜ

 "بخحبها ؟"

 :وزون جىضٍت ؤو ٣صب ؤظاب

، بؽ مـسوز لها، با٥ٛط ٛحها ٣خحر ٟىي"  "مف ٓاٚض

 :ٗىاضه بؼاا٨ ظسًسأل  وػبر  

 "وزه ٣ٜاًت به٧ جطجبٍ بحها؟ بمجى بالصاث!"

ٕ ُٓيُه بلُه ًبازله السه  :ـت، ماشا ٠ًلس؟ وحىله للىث مؼمْىٛض

 بالصاث؟""مالها مجى 

 
 
 :ا بخجهُسةؤما٨ ضؤػه ًمُى

 "مٌل٠ت وؤم"

 :مـ٦لت مً هْى ما؟ ومىحه ما ًٍطحهكمذ لشىان، ؤهصه 

، ومف ٛاٞض مٔاًا"  "ٓاٚض

 :ُٗبىبت ما ال ٌٔلم ػببها بالوبٍ ، ل٥ىه حاو٨ بٛاٟخه مًحاظبا الٌبِب في شهى٨ اضجٜٕ 

ذ به٧ ٓاوظ جطجبٍ بمٌل٠ت ٓىسها" !! ووالسج٧ ٓٛط ًٜل؟ ؤو دلُجي ؤػإل٧  ٓاٚض ومف ٛاٞض

بجس، ؤهذ ٛٔال ٓاوظ جطجبٍ بحها؟ ظىاظ ٌٔجي؟ وال بخلٔب ًا ؤحمس وبخدؼلى، هخجطحها جاوي؟ 

 ج٥ؼطها جاوي؟ وحؼُبها في الجهاًت وجسوض ٓلى كُس ظسًس!!"

 ذ جحبه؟ مخٔل٠ت به؟ وظس هٜؼه ٠ًى٨ ؤوظٔه ٟلبه ٓىسما ؤحى ش٣ط ظطحها، ؤلهصه السضظت ٤اه

 :ُلهبجسًت ٓله ٌـٜي ٗل



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 025  شسابٍُ وضزًت

 

ها ٣ىَؽ وحٔٚط الخ٦اًت،  ، اح٦ي لي، حوطج٧ ؤ٣ُس حٔٛط "مف ٓاوظ ؤظطحها، بؽ ٓاوظ ؤٓٚط

جي"  مً ٛول٧ ًا ز٣خىض ٓلي، ٓٛط

ا بالٜٔل، ب  ا، وبه حُ٘حر ما ال ًسضي ٣جهه ججهُسة ؤدطي مً ٓم١ كسضه، هى ًبسو ٍٗط ، ل٥ىه مهخم 

 :مىظىز، بادخلاض ؤدبره

تها وكس١ً والسها ز٣خىض مجى اججىظث ػامح وهي بخسضغ في " ال٦لُت، ٣ىذ ؤػخاشها ٟو

ىه هى ٣مان بُحبها، بٔس ظىاظهم بٜترة بؼٌُت حملذ  ملٌٜى، احٔل٠ذ بُه ٟىي و٣ىا ٛا٣ٍط

ا في مال٧، وبٔس ما اجىلس بسؤث مٔاملت ػامح جخ٘حر، مخبآس، باضز، بِؼاٛط ٣خحر، لخس م

 ... مخجىظ ٓلحها، ظىاظ ٓطفي"ا٣دـٜىا بهه

طاب وفي مٕ بساًت حسًشه ه١ُ، ٛو١ُ ؤ٣ثر، زم زهـت جمتزط باػخ٘ ضز الٜٔل،وكمذ لُخابٕ 

 :الجهاًت كسمت وهخاٚ ٗاهب

 "اججىظ ٓلحها ٓطفي؟!"

 :مٍ "ٓلي" ؿٜخُه، زم ؤ٣مل بهسوء

، الىػامت، الاهسٛاْ، الىٟاحت اللي مف هخ٠سض "ؤهذ ٧ُٛ ٣خحر مً ػامح ًا ؤحمس، ٣خحر ٟىي 

الٟاجه اليؼاثُت،  ؤهذ ٤ل حاظت مجى بخ٥طهها في الطاظل ألن ظطحها ٤ان مً واحس جى٥طها، ٓو

٧ بالِبٍؿبه٧  " ، ٍظ

 :بٔىٝ كا 

ي " ماج٠ىلف ؿبهي   "ىض ٓلي، مف ؿبهي، ؤها مف داًً، و...ًا ز٣خؤو َظ

 :ىجه الساٛذكمذ لشىان جخابٔذ ٓلى وظهه مـآط ؿتى آدطها ؤلم مٕ ك

 "و مف مم٥ً ؤظطحها"

ا هبٔذ مً ٟلبه وجطظمها لؼاهه ٓلى الٜىض وزون ؤن ٌـٔط للخِت ؿٔط بلسٞ حطوٛه، ٣إجه

ه ها٠ًها هٜؼه، جهى مً دلٝ م٥خبه وظلؽ ؤمامه ٓلى اإلا٠ٔس اإلا٠ابل، ضبذ ٓلى ض٣بخ

ت، زم   :حؼاء٨ بترززبإبٍى
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 ؟""بجس ًا ؤحمس ٓاوظ جخجىظها

ٕ ُٓيُه  ًا٨ حتى ضبذ ٓلى ض٣بخه مطة  بلُه، هىا٢ ححرة، دىٚ، ٟل١، وكمذ.. كمذ  ٛض

 :ا بحىانطي مؼخٌطز  ؤد

 ٧، بؽ ؿ٦ل٧ ؤهذ لؼه مف ٛاهمه"ُ"الجىاب باًً في ُٓي

بل ؤن ًدؼاء٨ ؤ٣مل الطظل وبالٜٔل لم ًٜهم،  :ٟو

"هاز٧ً ٛطكت ؿهط بؽ، ٛاهمجي ؿهط واحس، ؤػمٕ بٔسه ًٓ دٌىبت ؤو ظىاظ، لى ٛولذ 

ى ٠ها، ، لى ما ٟسضحف جىكل ل٠لبها، هابٔس٢ ًٓ ضاٛوا٢ ألوي ٓاٚض ومخإ٣س بجها هتٛر ًٍط

ماشخي ًا ؤحمس! اج٠ٜىا؟ مجى ظي بىتي، وؤهذ ٓاٚض مٔعج٧ ٓىسي، بؽ كسٟجي لى ظطحتها 

 حؼاب٧ ه٥ُىن مٔاًا ؤها"

س ألاشي..جٌلٕ    بلُه بسهـت، هى ال ًٍط

سها حس الجىىن..هى  سها هي، ٠ٍٛ ًٍط   ًٍط

  حس الهىغ..

جمٔها زاهُت بال ضا   ؤكابه الٔخه..بٍ حتى حس ؿ٘ٝ ٧٥ًٜ دالًا مذه دلُت دلُت ٍو

؟   ولآلن ال ًسضي لم 

؛ الىكى٨ بل٧ُ "مىاي" ٌؼخلعم مٜخا
 
ا بشا

 
ا مهترث

 
 كسث

 
حىله ه بٔىٝ ؤٗل٠خ    ٟلب٧، ٟٜال

ه ؤن ٌـٔط، ل٥ً حلىحي.. ِه مً ظسًس، وػإػ٥ىه ؤها، وال حهمجي الؼبب . ومىٔخ   ػإٟو

****** 

س اللطاخ  ، جحٌُم شخيء، وضبما ج٥ؼحره ٓلى ضؤػه..ٛحؼب هي جٍط

احخه، جسدله  ؤػبْى ًىٍل مط، احخملخه بلٔىبت ألهه ألادحر، ضػاثله، ظهىضه، هِطاجه، ٟو

، ؤم هي مىه، مىه هى مهما ؤه٥ط ؤو ، والمباالجه بخل٧ الطػاثلواهخمامه بٌٜلها اإلاهىوغ به

 ججاهل.
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ؤػخاشها ٓاز، وببؼاًت ؤدبرها ؤهه ػِؼخُٔس الخاالث التي جذله وحىلها بلحها بٔس ؿهط 

لتآدط،  خه زم ٌؼترزهم زاهُت، ل٠س ػاٛط لٜترة ًٍى ، وظسوله مطجب٧، ًحخاط ٛترة لخىُِم ٟو

ى مخٔ ىسما حاولذ مىاٟـخه ؤن ًإدص واحسة ؤو ازيخحن، ٛض  بوٍ٘ الٔمل، ولم حؼخٌٕ ٓو
 

لال

ؤجها ػِؼخمط في الٔمل مٔها لـهط آدط بٔسما ُىذ  ،حاالث مً همجها هى ؤلاحخجاط، زالر

 .ألابس اهتهذ وجذللذ مىه بلى

ها، آلان ػخلطخ في ؤو٨ وظه ٠ًابلها، ولؼىء حِه ؤو ضبما  دطظذ مً م٥خبه حـٔط بىاض جحٟط

٠ُت ال جسضي لم  ؤظالذ ٗوبها ٛجإةحؼً  مٕ مبازضة  !!حِها هي ٤ان هى، مىحها ابدؼامت ٟض

 :بحسًض

 "!"ز٣خىض ٓلي ضظٕ

 :ا في كمذ، زم ؤدبرجهؤومإث بطؤػها بًجاب  

ىِم ظسوله""الخاالث بخآخه هخٜول   مٔاًا ٛترة ٓلى ما ٌؼخ٠ط ٍو

ا اإلا٦ان همؽ واإلا٥ط ًمتزط بابدؼامخه بِىما  :ًبخٔس ٓجها م٘ازض 

 "محِىُحن"

٠لها ٥ًبلها  ٔذ ُٓىحها جخابٕ شهابه في كمذ، ٟلبها ًذبرها ؤن هىا٢ شخيء ما ٟس ح٘حر، ٓو ٛض

 
 
ىسما حاولذ اللطاخ في كاضد س، ا٣دـٜذ ؤا ٛحها بٔىٝ: ال جٜٔلي، ٓو م 

 
جها ج٠ٝ بممط ٣

 ا، ًلهب ٠ٓلها، و ٠ًىٔها ؤن ال٠لباإلاـٜى، جحط٣ذ هحى م٥خبها، وجخُم آدط ًوٌطم بسادله

 ٓاز ًذ١ٜ مً ظسًس، وللمطة الشاهُت .. إلاً ال ٌؼخح١.
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(11) 

ت  ؤوضاٞ م٥ـٛى

 

اجذاش ال٠طاض ػهل، جىُٜصه كٔب، والىكى٨ بخ٥ٜحره لخل٧ الى٠ٌت التي ًسوض حىلها زون ٛهم 

مؼخحُل، ؤلازضا٢ ٌعجع في جل٧ اللخِت ًٓ الخٔاًي مٕ اإلاىٟٝ الصي ظضْ هٜؼه زادله 

سها، وباقي ألاػئلت، ألاػباب واإلاؼبباث ال تهم، جخالشخى ٠ٍٛ وجيخهي ٓىسما جحخل  ٓىىة، هى ًٍط

 كىضتها دُاله.

تها، ٓصوبتها، ؤىمتها، ٓىٜىاجها وؿطاػتها، ٌٌُٟت ك٘حرة، ؤو همطة مٜترػت، ًحب  ٟض

ٌمٕ في ابدؼامت جذله وحسه، جحمل ؤي شخيء بال الاػتهعاء اػ خٜعاظها حس ؤلازمان، ٍو

ت   وال٥طه.ؤوالسسٍط

دىٛها ظلُت ٤الـمؽ آلان، شل٧ السىٚ الصي ؤكبح هسٛه الخالي هى جٜخِخه، بٔثرجه،  مبرضاث

ْ   ،سوإٛو ٗطغ ألامان م٦اهه، ال تهم ال مً .. ، وال ًبحض ًٓ ؤٓصاض ؤو مؼىٗاثال ٥ًترر لسوا

٠ٍ؟!.  حهخم!! هى ال ًٜٔل ٛلم  ال ٌِٔف اللخِت ٛو

ذ الل٠اء، والسه ًمخلئ بها، ؤحالمه، جإلُله  ٥طه، وجهاضه ٠ًوُه في اهخِاض ٟو مالجه، همؼاجه، ٛو

الطوحي مىحه مسة محسزة للٜىظ ب٠لبها وبٓالن ظواط ًدبٔه، وماشا بشن؟ ٛلُتزوظها.. ما 

ساإلاـ٦لت!! هى  بخه جل٧ ال جح١ُ٠ لها ػىي شها له وحسه، وبن ٤اًٍط ٧ ٛلً ًخىاوى لهذ ٗض

تها.ًباليلُلل إلابخ٘اه، وبٔس ؤن ًلل!! ال   .. ل٥ُٜط ٟو

 
 
ا ظلؼخه، ألادحرة بتربم ٕ في م٦اههب  ٟ ٣ما آخاز، وها هى مً ػب٠ه ٌ٘ازض  دال٨ الُىم مىخِط 

لُإحي هى، حان الىٟذ ك٘حرحي الـطػت لبٔى اللٔب، وهصه اإلاطة ػخٔلمحن ؤهجي ؤٓلم 

ً، حٔالى كىث ضهحن  ت الخماٍض ا ٓى٧ ػإكل.. جبٔها ل٘ٛط هاجٜه ال٥شحر، وؤهجي ؤػعى بل٧ُ وضٗم 

 هبت بجسًت:دباه للخِت زم اػخساضث بلُه ما هجىٟٜذ بابإٗىُت ؿهحرة إلاٌطب ؤؿهط، 

ذ الجلؼت ٓـان هط٣ع في الـ٘ل" "ؤػخاش ؤحمس مً ٛول٧  اٟٜل اإلاىباًل ٟو
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ُىاه حٔل٠خ  :بىِطتها اللاضمت اهمؼه واظي دٌىجحن هحىها، مخلهٜخحن، بٌُئخحن، ٓو

 "مٔلف ًا ز٣خىض، هاٟٜله ؤ٣ُس"

 و ، هى جىٟٝ
 
السهـت ٠ٓسة حاظبحها بسؤث في الِهىض، ججمٕ بحن ٝ، الطهحن ًخلآس زون جىٟ

م اهذٜان كىجه:  وال٘وب، همؼه ٌٔلى مً ظسًس بصسب ٗض

 "ؤكل ال٥الم زه بُمؼجي ٟىي، باحب ؤػمٔه، بًه ضؤ٧ً في ٣المه لخبُبخه؟"

 ال٠ٔسة ؤكبحذ ؤوضر، لم حؼخمٕ بل ؤظابذ ٓلى الٜىض:

ذ الجلؼت وـخ٘ل صر ٓـان الىدُجت ج٥ىن مطهُت!!"  "ؤػخاش ؤحمس ٤ام مطة ٟلىا ٟو

ى، وبجهاء الخىاض الخاٛه، ل٥ىه ؤكط: واػخسضاث، جىحي  بٛط

 "ػامٔت ب٠ُىلها بًه؟ ما ٓىسوؾ ماوٕ ججطحه ؤو جىظٕ ٟلبه بؽ هي جطجا  وحؼلم ٟلبها لُه

 "مخهلبُٜهمها بهه مف هى ػبب الجط  ال٠سًم، ومف ٓاوظ حتى ٠ًىلها بجها ُ

م ؿ٧ مؤل ٟلبها ٓو ا ٗض  ٠لها..جىٟٜذ، جىلُه ُهطها، جىلذ بهسوء، وجسضي ٟلسه ظُس 

  دلم جاض٢.. ًٜي هاض٢

 مً اللي ؿٜخه ٟبل مجي

 ػِب لي ظط  وهاض في ٟلبي

 مف هاٟى٨ به٧ ُاإلاجي

 حتى لى هُٔذ ٓمطي 

ذ جطجا  ٣ٜاًت.. بؽ  بؽ ًاٍض

 وػِب ٟلب٧ مٔاًا

 زه اللي ظطح٧ مً البساًت.. مف ؤها
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ا ج٥طضث ال٦لماث مىحُت، مىظٔت، وألاحم١ بحن
 
ؤجها حطة،  ظىبحها ًيبى ب٠ىة، هى ٌٔلم بش

ٌلب مجها حؼلُم ٟلبها له، ٣ُٝ ظطئ؟.  لِؼذ ظوظت، ًالٓبها آلان بإوضاٞ م٥ـىٛت، ٍو

 اػخساضث جىاظهه مً ظسًس بؼاا٨ حاظم:

 "وبًه اللي ًجبره ٓلى ٣سه؟ لُه ًىظٕ هٜؼه؟ ٌـىٚ ٗحرها"

 ؿملتها ُٓىاه بىِطة زاٛئت اضجج لها ٣ُاجها، ظىابه كاحبه ججهُسة حاضة:

 ""مف بةًسه

 ودٌىة ؤدطي هحىها:

"هي بؽ لى جسًه ٛطكت!! حٔٚط بهه مف ظي ماهحها اللي ظطحها! بهه ٓاوظ ًساوي الجط  زه!! 

 مف هخىسم"

ا ٓجها جذللذ هبراتها: م   ابدؼامت ًُٜٜت ػادطة اضجٜٕ بها ظاهب ؿٜخحها ألاًمً ومطاضة ٗض

 "وبًه ًومً؟ مف ًم٥ً هى مجطز وسست مً ماهحها؟!"

  هطة، ومىحها ضزه بٔم١:هع ٣خُٜه ببراءة ُا

 "هخٔٚط مىحن لى ما داهدف الخجطبت وبزث ٟلبها ٛطكت؟"

ا ٓىه: م  ا هع ؤض٤ان ٟلبه ٗض
 
 هبرتها احخىث ؤإلا

٦ابط، هُىكل إلًه؟ ٓاوظ  "هي ؿاًٜاه ٣سه ظي ما هى واضر، هى ٣مان ؿبهه بؽ بُٔاهس ٍو

سوض ٓلى ٗحرها؟"بًه؟ ولى ػلمذ ٟلبها ظي ما ب٠ُى٨.. ه٥ُخٜي؟ وال مطحلت وهخٔسي   ٍو

وجطي ٗسضه في ٤ل لخِت!! ٤از  ؤلهصه السضظت ٓـ٠خه؟ لم حؼخٌٕ وؼُاهه؟ وجطاه في ٤ل ضظل؟

سٛٔه للل بط٤ان ال٘وب ال حـبهُجي به، ُا  في وظهها "جىٟٜي ًٓ الخ٥ٜحر ُٛه، ًٜجط ٠ٓله ٍو

 
 

ا.. وألن ؤئش٧ً ما حُِذ".. جمؼ٧ بحبا٨ اللبر وآخلم بها محاوال الدؼلل  لؼذ مشله ؤبس 

طضض له في الجهاًت،  ا ٍو ت، هبوت هبوت، حتى ًخمل٧ ظمامه جمام  ت ٗٛط ل٠لبها ال اٟخحامه، ٗٛط

ا:
 
 ٛخلبح هي له، همؽ بلىث مً ٓم١ ضوحه مٌمئى
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ت.. ًم٥ً حـىٚ في الخاهط واإلاؼخ٠بل ؿٔاْ هىض.. ًب٠ى في  "لى بٌلذ ج٥ٜط في ماهحها ؿٍى

 ؤمل، جحُُه وجححي ٟلبها اإلاجطو "

ا٤ازث جلح
 
ا مدـبش  ُ  بٜطكت الحذ في ؤ١ٛ ؤوظآها، ل٥جها ن، للخِت هبوها حٔالى، هخٝ بها ضاظ

ا، لم ؤهل مى٧ ػىي آالم وهسوب الجع 
 
ا٨ آزاضها في ٓم٧٠ ؤهذ ؤحها ؤدطػخه بحعم ٟإً، "كمخ

ب في حٔصًب وبًصاء هٜؼه ٠ٍٛ، ظ اإلاا وشخي اإلاٍطى" ؤم، ٟلبها الل٘حر الصي ًحخاط للخب ًٗط

ذ وػخٔىز للطامتها ٤الؼاب١، ظمذ ؿٜخحها لُٔلم ؤماٟت وبح
 
ن لخِاث الخسًض الخلى ٟس ول

 بحؼم:
 

 مً ظسًس، ٓال كىتها ٟلُال

ذ هبخسي الجلؼت ألن  اوي ًىٜٕ للخُاة ًا ؤػخاش ؤحمس، مً ٛول٧ ًا ٍض "مف ٤ل ٣الم ألٗا

 هاْ مجها ٓـط زٟا١ً مً ٗحر ٛاًسة"

س الىكى٨ بلحها، ٟطض الا٣خٜاء لهصه اللخِت، ٥ًٜي ؤجها ٓلم ٍط ذ، هى ٌٔٚط ٤ل شخيء، ٍو

 وػُلل ؿاءث ؤم ؤبذ.

****** 

ٝ  باحخال٨ ؤ٦ٛاضها، بل كازض ؤحالمها و اٟخىم مجها زٟاث١ زمُىت لم جطها مً  ولُلتها لم ٥ًخ

احخه ولسحها الؼال   ا، ُٛه شخيء  ٟس ح٘حر، ال حٔلم ما هى ل٥ىه ٠ًل٠ها، ٤اهذ جٜول ٟو ح٠ه ؤبس 

ب، محاولخه اإلاؼخمُخت الػدٌُان ٟلبها  الطازْ اإلاىاػب لها خه، جٜهمه الٍ٘ط ا، ل٥ً ٟض جمام 

  !!تها ٓلى مسي ٓامحن ملُئحن بالىظٕوز٢ حلىن ؿُس

ا ًاُٗا بحن ظىبحها، ألن ؤحم٠ها الل٘حر ًسٞ، ًدؼاْض   ٔ بها، ًشحر هل ٤ل شل٧ ًذُٜها، ًٓط

ً ؿٜخحها ٓىسما ٌ٘اظلها  ا جٍع
 
بٔضهبوه، وج٦از ابدؼامت ؤ٣ثر حم٠  لها بمساضاة وجىضٍت، ٍو

طػاثله اإلاؼاثُت واللباحُت جص٣طها به ٣إهه حاهط مٔها، وظهىضه بإلىاجها وؤهىآها اإلاذخلٜت، ب

حتى وبن ؤوزٓتها ػلت ال٠مامت في  لخجطي هي في ٤ل مطة جبحض ًٓ مٔىاها وما ٠ًلسه مجها

ا  .الجهاًت زوم 
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ا له، ؤ٣ثر مً ؤػبىٓحن ب٠لُل واحخل ظعء  ؤ٣بر  ؤ٣ثر  ٥شحر مما ٌؼخح١ مً ٠ٓلها، ؤو لخ٥ًب جب 

م ال٠ـطة الللبت التي ٗلٜتها به   ؤمام هٜؼها.. مً ٣ُاجها الجاجٕ للخب ٗض
 
 ووأُٟت

 
كطاحت

ا
 
 .مىص ظمً جحمُه بها مً ال٘سض وؤمشا٨ دُاهت حٔطهذ لها ػاب٠

ٔت ججهسث ب٠ىة بِىما تهع ضؤػها بٔىٝ، جحاو٨ ًطز ؿبحه الصي ًحىم حىلها، ٗازضث كىم

ت اإلأِـت حُض ًجالؽ والسها ك٘حرها، حـطث هٜؼها بُجهما في  وحستها مخجهت هحى ٗٛط

 ًٜىلُت وهي تهخٝ بمط  ٗالبه شخيء  مً جىجط:

  "حباًبي بُٔملىا بًه؟"

 ُهط شل٧ ال٥ُان ألاػىز الل٘حر ؤمام ُٓىحها ٛجإة ٛإظٜلها مٕ كُحت ًٜلها:

؟""بلٔب بٔطبُت الؼهم ألاػىز، ماما ؿٜخُه الجهاض   زة؟ ػإ٨ ٓلي 

ت مخالهُت بجهاظ  ١ وؤظابخه بٟط ؤبٔسث ًسه الل٘حرة التي حملذ الؼُاضة م٠ابل وظهها بٛط

ا ًٓ دُالها:  جح٥م الخلٜاظ جحاو٨ زضء كىضجه بُٔس 

 "ؤًىة ًا مى٤ا وبِؼلم ٓل٧ُ"

م ٣طهها له،   شل٧ ٗض
 
ؼإ٨ ٓىه في ٤ل مطة، ولم ج٥ً لخ٥صب هاُٛت بالٜٔل هى حهخم بالل٘حر، َو

ا ٓىه ٛةشا بابجها ًحـط اػمه في ؤو٨ ظملت  ح ٥ٛطها بُٔس  تها لتًز ى١ٌ ًل٥جها دطظذ مً ٗٛط

 بها.. ضبذ والسها ٓلى ٣خٜها بحب وهمؽ لها بلهجت مىحُت:

 "مبهىض بُه ٟىي"

ا ضمخه بىِطة ظاهبُت جس ؼعى ظاهس  ض٢ ٟلسه، والسها ؤدص م٦ان ألام في مىهْى ظواظها، َو

تها لخٔىز جابٔت لطظل   ًبسو ؤهه هى آلادط معجب ما مً ظسًس، ٣ما  إلاحى داهت "مٌل٠ت" مً هٍى

بالؼهم ؤظضٞ الُٔىحن، ل٥ىه مؼ٥حن.. ال ٌٔلم ًٓ ػمٔخه ال٦اظاهىُٛت مٕ اليؼاء، شل٧ الٌحر 

  ِت ؤن ًسدل ال٠ٜم الصهبيٕ ولى للخالخط الصي لً ٌؼخٌُ
 

ا ضبما، وؤب٠سمُه، محمىال
 
 مُخ

ُه ىاه ال٠ٔلُت ل٥ً ب٦امل ٓو ا آلان؟ ماشا  .. مؼخحُل،!!ٟو ً به ظوظ  جهطث هٜؼها.. "ؤج٥ٍٜط

 "مجى" هل ٠ٛسث  ٠ٓل٧؟".
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 ابدؼمذ ببروز، ؿٔشذ دلالث ك٘حرها الٜحمُت بمط  ملٌىٕ ٟبل ؤن ججُب بىبرة ظامسة:

 مى٤ا بُٔـ١ الٔطبُاث وزه بٌل ػباٟاث مـهىض""ًبُعي ًا بابا، 

 بىٜؽ اللهجت ضز والسها:

٠ت ًم٥ً ما ؿٜتهاؾ ٟبل ٣سه مً ؤي حس، هى  "بؽ ؤحمس ٣مان بُحب مى٤ا وبُٔامله بٌٍط

 مف مخجىظ.. صر؟"

م٘مذ بصخيء  مً المباالة  ا ٤از ًٜطر زوادلها، ٗو
 
 كاضد

 
ا، ٣بدذ اهٜٔاال ٠ٓسث حاظبحها ٗوب 

 ؤظازث بُهاضها:

 "في داهت الخالت الاظخمآُت في ملٜه م٥خىب ؤٓعب"

ا، هى ٌـ٧ في 
 
ابدؼم والسها بخٜهم، بن ٤اهذ هي جٜهمه بم٠ساض شضة، ٛهى ًسض٢ دلجاتها ؤًىاه

شخيء  ما وآلان جإ٣س، البٌل ألاحم١ ٤لما اظخمٕ مٔها ؤمامه لم جط  ُٓىاه ٗحرها، ال جحٍ هِطاجه 

ىم ضآه  ٛىٟها، وبلٔىبت ؤزىاء حسًشه مٔه بال  ا ٓجها مً باب احترامه ٠ٍٛ، ٍو ٌؼلسها بُٔس 

ت والتي بسث ٟاجلت في جل٧ ال ا هِطاجه الىاٍض لخِت حتى ؤجها ألو٨ مطة.. ابدؼم بذٜىث مؼخُٔس 

ا.  ُ   ؤضب٥خه هى شسل

  ً  هى 
ّ
وه ٣ما ٌٔٚط ابيخه، وآلادط لخى  ُٛما ًبسو، ٥  ا ما، وهي جٛط ل٥ىه ً لها بسادله ؿٔىض 

ا ًٌهط به ظطحها، بل ًخٜهم، ك٘حرجه مجط  ا ؤو ؿِئ  وحت، داثٜت، وهصا الؼهم ال ًحمل هماز 

 اٟخحام حلىجها اإلابيُت بلالبت ٌٔلم وظىزها بسادلها.
 

ه، محاوال ا ًٓ هٛع  ُ  ًلٝ حىله مخ٘اه

ت، وؤٗل٠ذ باب  ٠ت، هي ال جحب الٌٞط اإلالخٍى ؤحم١ لى ٥ٛط ؤهه ًم٥ً ؤن ًىالها بهصه الٌٍط

ا زوهما الىكى٨ لىدُجت ما، ما ٟلبها مىص ظمً، و الٜتى  ه زون ظىاب، وضبما ػُِل ٣شحر  ًٌٟط

ٔلم ٓلم ال٠ُحن ؤن شل٧ لً ًحسر بال  حهمه ؤن ج٥ىن ٠ٍٛ ػُٔسة، ضاهُت، هاهئت وآمىت، َو

ط ولِؽ مً الؼهل  ١ لصل٧ ؿاٞ و ٓو لى ًاب ظطحها واهٜخح ٟلبها مً ظسًس، ل٥ً الٌٍط

 ه ظوظها ال٘ازض!!.الىكى٨ لبساًخه حتى ٥ُٛٝ بىػُم مخالٓب ٌـب

ل١ ٓلحها بـسة، هي لم حٔس ا مٕ ججهُسة ؿٔطث بها ج٠خلها، والسها ٟٓلى ضؤػها مٌُب   ضبذ  

ح والسهابك٘حرة ٣ما ؤجها  ألادحر وجهوذ  اإلاىحي ٣خٜذ مً ألا٦ٛاض لُىم واحس، ججاهلذ جلٍط
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ٝ للخِت ًٓ الؼ عي واٟٜت بابدؼامت حاهُت، ًبٔذ ٟبلت جبجل بها ضؤػه الصي ال ًخٟى

 الخشِض دلٝ ػٔازتها وهمؼذ بمحبت وزٚء:

 "جلبح ٓلى دحر ًا حبُبي"

ؼ تها ٟو ا حملذ ًٜلها الصي آترن بـ٠اوة ٛـا٣ؼخه لشىان ٟبل ؤن جخجه ٓاثسة ل٘ٛط ط 

 محاولت السلىز للىىم والابخٔاز ًٓ ألا٦ٛاض السامُت التي جذع ٠ٓلها زون جىٟٝ.

وحٔاه٠ا بهسوء حتى ٟبلذ ظبِىه هى آلادط واػخساضث محاولت  بن اػدؼلم ظٜىُه للىٔاغما 

ظمٕ ؿخاث هٜؼها والُ٘اب ًٓ الىعي، ل٥ً وآه مً حٚط الاػخسضا٢ اللٔحن شا٢.. وكلتها 

 هاؤحالمٔالم لًطػل مٔها ظعء  مىه  بهسوء ٓاكٝ وال جسضي ٣ُٝ ًجخمٔان!!..ضػالخه 

 بةكطاض:

 بسون ػبب.. ححرة ظىا٢  

 ..ؤػئلتظىاًا ظحمت 

 ؟!ًهب ؤهذ  ها و ؤ

 ا هٜهمهاللٔب ظس   م شخيءظىاها 

حنبجليُٜىا   ..ًحلمىا ًه همً اللى ٗاٍو

 ؟!بىحب بٔى

 ؟!جىحن صخابا

 ؟!ؿا٧ًٜ ؤمل

 ؟!ؿا٧ًٜ ػطاب

ف ٛٔال ؤي شخئ  مٔٛط

ه   وى المحب٤ل اللى ٓاٛض

.. ١  "محمس ببطاهُم"   .ظىا جٜاكُل٧ ًٍط
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١ جذٌى ُٛه.. هى الهطب، هٜٔها ٣دـٜذ ؤن ببححرة ًى٥ٔؽ كساها ٓلحها، ًىاظحها  ؤػلم ًٍط

ا ًجهف ما جب٠ى مجها زون هىازة،  ٔ ا، وظ ا ظسًس 
 
ا ًلى  في ألا١ٛ حهسز  آلان ٌٔجي ؤإلا واه٥ؼاض 

 ل٥ً ٣ُٝ السالق؟. هـاؿت ظساض الخماًت الصي بيخه حى٨ هٜؼها،

 
 
ٌ ال ًذلى مً الصي  ؤال جل٠اه هىا٢ في ٓالم ألاحالمذ في ػباتها ٓلى ؤمل ؤٗموذ ُٓىحها ٗو

ا. ا وؤبس   ٣ىابِؽ اإلااضخي زاثم 

****** 

 
 
ظض  ؤ٣بر بٔسما هٍ٘ و٣ما بثها شخيء  مً ححرجه في ضػالت م٠خبؼت ٣ٔازجه، جلبؼخه ححرة

س ٟىله لها بالوبٍ؟  .ؤلاضػا٨، ما الصي ًٜٔله؟ بل ما الصي ًٍط

ا في مل٥ىتها ال ًىبهه لخسور ؤمط   ا، ٠ٓله الؼابح زوم  ب، ٠ٍٛ ٥ًٜط ؤم هى ال ًٜهم ؿِئ  ٍٗط

ت الصي آخازه هى  لبه الصي ًخذٌى ظىىن الؼٓط حل١ في ػمائها زون ا٣ترار ل٘حرها، ٟو بها ٍو

يبى بٔىٜىان لم ًحسر مً ٟبل، حاو٨ البحض  في حوىضها ال ًبالي بصل٧، ٠ٍٛ ًيبى ٍو

م ٤ل ال٠ٔباث واإلاىاوٕ. ا ٗض طض اإلاطخي ٟسم   ًٓ مؼمُاث ٛلم ًجس، لصل٧ جىٟٝ ٟو

دؼطب مً بحن ؤكابٔه، مط مً مهلخه  ح، بل ٌؼاب١ البٞر ٍو ًىمان، ٣إن الىٟذ ٌؼاب١ الٍط

ماشا لى ججطؤ ؤ٣ثر؟ ماشا لى كط  بىظىزه؟ ؤدبرها ؤهه هى كاحب الطػاثل والىضوز؟ ؤم هي 

مخه في هِطها ال جحخاط ألزلت ؤو بطاهحن، ٠ٛس ح٥مذ واهخهى  مخإ٣سة بيؼبت م٥خملت، وظٍط

ا ٓلُه، ٛماشا لى اٟخحمها هصه اإلاطؤة بجطؤة!! .. ل٠ٛ٥ٍ ؤهه هى  ألامط، حٔلم جها ال جمؼ٧ ؿِئ 

ا ٣ما ٣ـٜها هي!!.  ُ  ودان اللٔبت بإوضاٞ م٥ـىٛت ٤ل

ً الٜطاٖ ؤمام ُٓيُه، ابدؼم  ا في ٛطاؿه، وكىضة الخ٠ٌها لها بهاجٜه مً بُٔس جٍع  ُ ٤ان مؼخل٠

تها و بـ٘ٝ، لى ٓلمذ بٜٔلخه لطبم تهاا شبحخه ومشلذ بجشخه زم مٟع ٓلى ؤض٤ان ال٥طة  وٓظ

ب  ألاضهُت، مس ؤهامله ًخحؼؽ وظهها ٓبر الـاؿت ال٥بحرة، ؿ٥ط ألاظهعة الخسًشت ومحزة الخ٠ٍط

ت التي م٥ىخه مً الخ٠اي مالمحها بخٜاكُلها التي جٜخىه بىهى  وظىزة   .ٓالُت ال٠ٍى

!٥ٛط بذبض: جطي ماشا لى ٟب  
 

! احؼٔذ ابدؼامخه ل كىضتها، هل ػخ٠ٜع داضظها لخلٜٔه مشال

ا ٟبلت داًٜت ٛٞى وظهها، ه١ُ ُٓيُه ًىِط الـ٘ىٚ وهى ٠ًطب   ٔ الهاجٝ مً ؿٜخُه ًاب
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ا وهىإ هٜؼه ٓلى ظىىهه  بلحها في اهخِاض  لطز ٛٔل  ما، ومٕ الؼ٥ىن واللمذ ابدؼم مجسز 

ا ػىي جذجُمه وببٔا ا وهي ال جٜٔل ؿِئ  زه الصي ٌؼحر هحىه بذٌى  واز٠ت، ل٠س ٠ٛس ٠ٓله جمام 

 ٓجها.

خه، مً  اث ؿ٠ُ٠ه ٓلى باب ٗٛط لم  ٗحره ًشحر ظوابٕ اإلاط  في اإلا٦ان!!ؤدطظه مً ؿطوزه ًٟط

ا بؼماظت:  ًطز وآلادط ٛخح الباب وزدل بـ٠اوجه اإلأخازة، هلل مطحب 

 "ٓمطو باؿا ٓىسي في ؤوهتي، دحر، حلل بًه في السهُا!!"

ٕ ًاٟت  ا وجِاهط بال٘طوض، ٛض ا واحس  ٕ "ٓمطو" حاظب   ٟمُله بابدؼامت ظصابت مٕ ضزهٛض

٠خهب  :تالٔابش ٌٍط

 "حلل ٛحها ٤ل دحر، ؤها ظاي بؽ ؤًمً ْ ال٥بحر وؤٟىل٧ ٓلى دبر هُٜطح٧"

ا بؼٔازة ظلُت ٓلى مالمحه:  هِط بلُه بٜوى٨ ٛما٨ هحىه مؼخٌطز 

 "ؤمحرة ظاًت ألاػبْى الجاي"

ا في ٛطاؿه وابدؼامت واػٔت جذٍ هٜؼها ٛٞى ؿٜخُه،  ا مً اهخٜى ظالؼ 
 
حؼاء٨ بجسًت دىٛ

 م٠لب ما ًلهى به الل٘حر:

؟" ذ مىحن واؿمٔجى ؤهذ اللي حٔٚط  "بدخ٦لم ظس ًا ٓمطو؟ ٓٛط

ا زم ضز بذبض:
 
 ٟه٠ه ؤدُه مُِ٘

ؼاٛطوا جاوي،  "باػم ٤لمجي ما ؤهذ ٓاٚض بهىا ؤصخاب، ب٠ُى٨ هُُجي ٠ًٔس ؤػبىٓحن َو

ً ًا ٓم"  وهدـىٚ زاٍض

ئت ؿطز للخِت في الل٘حرة ابىت ؤدخه التي ؤضػلذ له كىضتها ٟبل ؤًام، ٛاجىت ٣إمها،  بٍط

ٛٞى ٣خٜه ٟبل ؤن  "ٓمطو"وهآمت لل٘اًت، ؤٛاٞ مً ؿطوزه ٓلى جطبِخت داٛخت مً  مىمىمتو 

 ًخىظه للساضط:

م٥ً جلػي ظلؼاج٧ ٓـان  "ظهع هٜؼ٧ ب٠ى ألن ؤهذ ٓاٚض ؤمحرة، هخُجي حٔمل احخال٨ ٍو

ذ مٔاها"حٔٚط ج  ٠طخي ٟو
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ا ًل٠ي به "ؤحمس" هحىه، ظم هى  ا وبال جل٠ى هطبت ما ؤو ؿِئ   ٓ ؤل٠ى ظملخه بم٥ط ودطط مؼط

ا، شل٧ الل٘حر الٌاجف ػُدؼبب في م٠خله شاث ًىم مازام ٌـا٣ؼه ٓجها هي.. 
 
ؿٜخُه حاه٠

 ًبدؼم مً ظسًس، ًل٠ي هِطة ؤدطي ٓلى كىضتها في هاجٜه بٔسما ظصبه ٓاز ًجزل١ في ٛطاؿه،

ا بًاها ًٓ ُٓىن ؤدُه زم ؤٗمى ُٓيُه بؼٔازة.  ُ  مً ؤػٜل وػازجه ٓىسما زػه هىا٢ مذٜ

ا ٛٞى ٗمامت هآمت، وجٌىٚ حىله ًُىض الـٞى  ا لل٘اًت، ًحل١ بُٔس 
 
ٌـٔط بىٜؼه دُٜٜ

ا لىكٜها  محملت بيبواث ٟلبه، وز لى ؤضػلها بلحها،
 
٠ت لى ٓلم بها ػاب٠ ا بٌٍط ؤكبح ؿآطٍ 

لاض  ؤن ًٜٔل، اظُب، وح٘حر ُٛه بىِطة مجها ٣ما ال ًم٥ً إٓل ت، ل٥جها ٠ٍٛ جٜٔل به ألٓا  باإلا٠ٛط

 في حلمي الُىم ًبِبتي". "لُخ٧  جإجحن بلي   بلى كسضه رة وهى ًوم وػازجهؤل٠ى بإمىُت ك٘ح

****** 

ث الهطوب والابخٔاز والخ٘اضخي ًٓ ٤ل ما ٠ًىله ؤو ًٜٔله، ًىم ظسًس مليء بال٠طاضاث، هي ٟطض 

ا ٓىسه لل٘اًت ل٥ىه ال حهخم.  ُ ا ٗال ٠ت مبخ٥طة ٤لٜخه ؿِئ  خه وبٌٍط  وهى ٟطض ؤن ًذبرها ًٓ هٍى

ىسما حان  ا، ٓو  ُ ٌحر به ٓال ٔه ًٓ ألاضن، ٍو مىص اللبا  وؿٔىض السٜت الًعا٨ ًالظمه، ًٛط

ت، ٓمل بجس،  ذ الجلؼت، جبٔها بؼٓط  ألامط مً معا : ٟبل الطحُل لم ًذلى ؤجهاها باهخمام و ٟو

بت بن ًب٠ى اػم٧ مجى؟"  "مف كسٛت ٍٗط

 زون اهخِاض لخسًثها:
 

ٔذ ُٓىحها هحىه بسهـت، بماشا حهصي آلان؟ احؼٔذ ابدؼامخه م٥مال  ٛض

 "وؤها ؤحمس!!"

هخٝ ما٨ ٛٞى اإلا٥خب الصي ججلؽ دلٜه و  ها زون ٛهم، بالم ًلمح هصه اإلاطة؟او٠ٔس حاظبح

ا:  بمط  م٠لس 

 اااا"اااز.... مىااااا"ؤحمااااااا

ا بمطحه، كىث ضخ٥خه دلسل  ه٠ه مؼخمط  مً حىلها، ؤم ش٣ط شل٧ مً ٟبل  شضاث الهىاءٟو

اوي وألاٛالم، وابدؼامت  طبٍ ملحرهما ٓبر ز٠اٛت ألٗا ل٥ً زون وهى ، وآلان ًل٠ي بى٥خت، ٍو

 ؤدطي ٤ازث حـ١ ؿٜخحها، بال٦از مىٔتها وظظطجه:
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 "الجلؼت اهتهذ ًا ؤػخاش ؤحمس، ج٠سض جخٜول ٓـان ؤها ٣مان هامصخي"

ٕ حاظبُه ازض، وهصه اإلاطة ٤اهذ ظهطجه هي "ال ٛض بتها ٗو ا زم اػدؼلم لٗط ُىلُب" خمـا٣ؼ 

 وضػالت جحثها ب٠ىة للبحض ًٓ مٔىاها.

****** 

احخه الؼاب٠ت م ٟو  ،ظطؤجه ،هل ًلط  بحبها؟ هل لٔبت ال٠لىب لسًه هُىت لهصه السضظت؟ ٗض

ح   ً   ا، ٟلُل ؤزب  بال ؤهه ٤ان كٍط ٛهصا ٣صب ال  ؟ ..ل الخب في اإلأازلتسد  مٔخاز، ؤما ؤن 

 ج٠ٌُه.

ٓىسما ٗازضث بٔس ضحُله، وظسث العهطة الـهحرة مؼخ٠طة في م٦اجها الُىمي، وهصه اإلاطة ال 

بل ؤن ج١ُٜ إلاا جٜٔل، ٤اهذجحخاط لبحض، هي حٔلم بالوبٍ ما حٔى جدـممها بابدؼامت،  ُه، ٟو

اوح٘حر ملحرها بلى اإلا٠ٔس اإلاجاوض لها في ػُاض  ا  تها، وهى مً بُٔس ٦ًاز ٠ًٜع مبخهج  ملطح 

 بٜىظه ولى إلاطة واحسة، ؤو ضبما هي ٠ٍٛ ألاولى وبٔسها ػِىٜطي ال٠ٔس وج٥ىن له.

ا باوـإلابٔس ٓىزجه 
 
١، ًسهسن ؤحُاه طخ٧ طا ، ًجزله وهى ًبدؼم ببالهت ٣ٔازجه ًىا٨ الٌٍط

خه  زون ػبب ٣مجىىن، لت  ٠ٓبدال بىٜؼه زادل ٗٛط التي ٓلذ و مطحت مٕ والسجه ٟض

ا  لبها ًيبى ٛطح    .بل٘حرها الصي ًلطخ وظهه بالؼٔازةضخ٦اتها في اإلا٦ان ٟو

وػهمحها  ألاػىز الالمٕ ظصب بلُه شل٧ الىمىشط الس١ُٟ لؼُاضجه، وسست مل٘طة مجها بلىجها

وم٥ُىتها السادلُت، همىشط ك٘حر ٌؼاوي زطوة، بسؤ في ج٥ُ٥ٜه بمهاضة تها بل االصهبُحن، بًاض 

ئه في ٓسة مِاٍضٝ وضُٟت ك٘حرة، وظمٔها في ٓلبت ٣طجىهُت بلى ظىاض اآخازها، وهٕ ؤظع 

 . ٛطاؿه

م ُٟمخه لسًه وال ٠ًلس زمىه الباهّ، هى ٠ٍٛ ما جب٠ى مً ؤًام  مً ال٘س ػحهسحها بًاه، ٗض

اة و٤ان هصا الىمىشط بساًت مجسه الصي ظا٨ ولم ٌٔس  بٔس، بٌىالجه التي ظصبذ بلُه ؤهِاض الٓط

ا ًٓ الؼباٞمـطوْ ؤ٣بر جىٟٝ بٔس الٌٔ   .ىت التي ؤٟٔسجه ٓاظع 

ا   ُ ذ حهسحها ُٛه ظعء  ح٠ُ٠ اث اإلااضخي ألالُم، آلان هى ٟو ذ ضزاء الىٜؽ وش٣ٍط ل٥ً آلان لِؽ ٟو

ىس اهتهاء ال٠ٌٕ ػخٔلم مً هى بـ٦ل واٟعي،  بخه مىه، ٓو خذٌى مطحلت اللٔب للمجاهطة بٗط ٍو
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ا  خه مبدؼم  تها ٠ٍٛ لحري مالمح وظهها ٓىسما جخإ٣س مً هٍى ؤن ج٥ىن له، وػ٥ُىن هىا٢ ٟو

 باهخلاض ًخٞى بلُه.

ت ؤًاحذ بب٠اًا ح٠ٔلها:  في الُىم الخالي جط٢ ؤولى ال٠ٌٕ بمِطوٛها الل٘حر ووٟض

 هخٔطفي ؤها محن" م٤له محاظت تهمجي ٟىي، إلاا ججمٔحه "زه ظعء مً

 ملخىُت: 

  .ألن الجهاًت مف هخ٥مل بال بحهم ٤لهم" ..الظم جحخِٜي بُه مف جطمُه"
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(12) 

 ظِسخي

 

ت للٔالم الـهحر "ؤلبرث ؤًيـخحن".. لى لم ٌـطحها الطظل  ت الٔب٠ٍط ت اليؼبُت.. جل٧ الىٍِط هٍِط

ا!! ؤػبْى ٤امل مط، ججمٕ لسي ًبُبخه البخ٥طها "ؤحمس" بىٜؼه، ال ًسضي ما ًحسر للىٟذ 
 
ح٠

ت ال ٦ًاز ٌـٔط بها لخس  دمؽ ٌٟٕ مً زمان هي محللت همىشظه ال٘الي، الىٟذ ًحل١ بؼٓط

 مشحر للجىىن وال٘وب والسسٍ.

ىسما  ٓىسما جخٞى ألمط ما، جيخِطه، جخمىاه، حؼخعجله، ًمط الىٟذ ببٍء ؿسًس ٦ًاز ٠ًخل٧، ٓو

ا لم جمط به مً ٟبل، جىٌل١ الشىان جدؼاب١ بجىىن، حؼخمخٕ بإمط آدط، ًشحر بحن ظىا هح٧ ؿِئ 

جخالح١ ؤهٜاػ٧ جخابٔها بـ٘ٝ ٟاجل، جخمجى ٠ٍٛ لى ًٌى٨ الىٟذ ؤ٣ثر حتى ج٥خٜي، هصا لى 

 ُىيذ ؤهه ًم٥ً ؤن ًحسر ا٣خٜاء بالٜٔل!!.

٠ه بىٜؼه إلاُىاء ال٠اهطة الجىي  ؤدخه الل٘حرة ػخلل الُىم بٔس ٟلُل، وهى في ًٍط

ًً ؤكطا ؤن ج٠ُم جل٧ الٜترة مٔهما، الاػخ٠با٨ ٤ان 
 
ا إلاجز٨ والسحها واللص ٠لها ٓاثس  لِؼخ٠بلها ٍو

،
 

٠ُت  حاٛال هآمت لل٘اًت حملها بحن ٣ُٜه بترزز، وما بن ٟبالث وحوً زافئ، وك٘حرة ٟض

 .حتى اهخٜى ٟلبه، ًا بلهي ٣م جمجى مشلها!!اػخ٠طث بُجهما 

ت ؤػطث ضوحه، ض  هِطث بلُه ٛابدؼم لها لخبازله  ا ٓىه جص٣ط ٤لماث شل٧ الابدؼامت بٟط ٗم 

ا، 
 
تهمه هى باؤسام اإلاؼئىلُت، حؼى الٌبِب السسُٝ، اإلامل الجبان لسًه ًٜل وؤػطة ٍو

ا ا ؤو كٔب 
 
، ولسًه ألام ًم٥ىه ؤن ًحلل ٓلى ك٘حرة ظمُلت ٣هصه في ًىم ما، لِؽ ألامط مذُٜ

٠ُتاإلاىاػبت لها،  سها حؼىاء ٟض ٍط ٣ما لى ؤن الخُاة ػخيخهي بٔسها، هل ًىظس ما ، حىىن، ٍو

 هى ؤٛول مً شل٧؟.

، وؿ٠ُ٠خه الل٘طي التي كاحبتهم في ؤظاظتهم هصه بٔسها حُا ظوظها الصي ًل٘طه بٔام واحس

١ للمجز٨   انضخ٦اجه حٔلى بمط ، وبحن ٤ل ُٛىت وؤدطي ٤اهذ ُٓىاه جطمُ جطززثاإلاطة، في الٌٍط
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وذ جط٣ها ألمها،  جعاحمذ ب٠ٔله ؤ٦ٛاض بىِطة للطهُٔت اإلاؼخ٠طة في ؤحوان ٓمتها التي ٛض

٣شحرة و٤لها جلب هحىها، لم ٌؼخٌٕ بل٘اء الجلؼت، مىٓس وكى٨ ًاثطة "ؤمحرة" ٤ان ٟبلها 

ىكلها إلاجزلها زم ًٌحر حُض ًبُبخه اإلاخمطزة.  بشالر ػآاث، ٓاهس وؤكط، ػِؼخ٠بلها ٍو

٠ه بلحوبالٜٔل، ها هى آلا  ها، بابدؼامخه اإلأخازة، ًُلت السمؼت ؤًام الٜاثخت ضضسذ ن في ًٍط

بخه، احخِٜذ بال٠ٌٕ، بسؤث جخلٜذ حىلها ٤ل مطة ٣إجها حؼدـٔط وظىزه ًطاٟبها، ًجهل مً  لٗط

ذ ظلؼاجه، زلٝ للم٦ان بذٌىاث  ت ج٠ُسها هِطاتها اللاضمت بلُه دال٨ ٟو مالمحها بحٍط

ـت جحملها اليؼماث حُض ضؿ٠ُت واػٔت، ال ًسضي لم  ٌ ا ٣َط
 
بت ججٔله دُٜٜ ـٔط بؼٔازة ٍٗط

 الُ٘ىم، مىص احخِٜذ بعهطجه وهى ال ٦ًاز ًلسٞ هٜؼه ؤجها بسؤث جلحن، ل٠س اٟترب.

 بالٜٔل، ػُتزوظها، ؤم 
 
ً" الل٘حرة الُىم، ٤ان ال٠طاض في ؤٓماٟه مخذص بٔسما حمل "زاٍض

ها الٔؼلي محط٢ لهٜخه مىص جذُله في ػُٜٔل، وػخ٥ىن هي ؤم ًٜلخه التي ًخمىاها، بـٔط 

ً، وؿٜخحها الىآمخحن وهِطاتها الخازة، ػخ٥ىن ك٘حرجه اإلاسللت،  حلمه، وبُٔيُه العضٟاٍو

 جىاضه لؤلبس.ولً ًعوظها مً آدط، بل ػدب٠ى بوػُ٘اض ٓلحها بجىىن، 

 ٤ل ما ًخٔل١ بها ٌسخب ظعء   السبا٨، ٍ ؤ٦ٛاضه مطة ؤدطي جخجه هحى السض٢ ألاػٜل مًهب

هطب مىه، وهى ٟلُل الخُلت و  مً ٠ٓله، ًحخّٜ به ألظلها، بن اٟتربذ ٓاز بلُه، وبن ابخٔسث

ا  ..٠ٍٛ ٕ ُٓىاها هحىه لخوبٍ ابدؼامخه جل٧مً هٜؼه ابدؼم ػادط  ، ٠ٓسث بِىما جٛط

ت  بت ؤلٌٝ لخلبح حاظبحها في شخيء  مً ٗوب اهدبه له ٛ٘حر مٔاإلاها بؼٓط ت ٍٗط ا بٟط  ُ محُ

 ٓلُه:

٧ ًا     ز٣خىض؟""بٍظ

طث حاه٠ت ٣ٔازتها، ًشحر ُِٗها بـسة وضٗم شل٧ ن ال حؼخٌُٕ الهطوب مً ُٓيُه اللخح ٛظ

  جٌاضزاجها في ؤحالمها، وش٣طه ٓلى لؼان ًٜلها ٤ل ححن ٣إهه ال ًطي ٗحره
 

، جهوذ واٟٜت بٌال

ت الٔمل:  بالمباالة جطز جحُخه وجخجه بحؼم هحى ٗٛط

 "الخمس هلل ًا ؤػخاش ؤحمس، اجٜول"
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س بضهائها، وهي حصجٔه وجشجي ٓلى ما ٠ًىم به  ها في كمذ، ٓمل بجس  جبٔ واهخمام ٣إهه ًٍط

ا،  سوض بها في اإلا٦ان ٛط ح  ملُت ظاٛت ؤزاضث حى٠ه، ل٥ىه في هٜؽ الىٟذ ٦ًاز ًحملها ٍو بمهىُت ٓو

لبه س حتى لى لم ٌٔلم ما الؼبب ؤضا  ٠ٓله ٟو ، وكىله لل٠طاض وبح٦ام الؼٌُطة ٓلى ما ًٍط

ا الاػخ٠طاض في ٟلبها وهٕ الهس ت ػهم هاوٍ  ٚ هلب ُٓيُه، حسزه بسٟت، واهٌل١ بذٜت وػٓط

ؼه وجحٌُم ٤ل الخىاظع والخلىن وبط    ٗم بضازتها.مباؿطة بٔس ادتراٞ مخاَض

****** 

لت  ا٠ٓلهها، وحتى ضوحها حـٔط بها مخٔبت، ؤلاضهاٞ ٌ٘عو ٤ل ٓلب في ظؼس ؤجه٥ه الخ٥ٜحر ٟو

ا بـسة، وما ًععجها ؤ٣ثر ؤجها في ٓالم ألاحالم  ذالىىم، مٌاضزجه لها في ؤحالمها باج ا مععج  ؤمط 

ا، بل ػُٔسة، ٓاؿ٠ت ضبما.. في ٤ل مطة ًخإ٣س حسػها ؤهه كاحب  ال جبسو ٗاهبت مىه ؤبس 

ًإث اله٦ُل  العهىض واللٔبت ألادحرة، بٔى ال٠ٌٕ دمىذ ؤجها لىمىشط ػُاضة ك٘حرة، لم

اضاث، ل٥جها بالخإ٣ُس له، ال ًم٥جها جذ لً  محن ضز ٛٔلها بٔسما جخإ٣س!! هيالساضجي بٔس ؤو ؤلًا

ا، لً ج٥طض السٌإ ؤو ج٠ٕ ُٛه مطجحن، هي لِؼذ حم٠اء ٗبُت ٤ي جتر٢ ٟلبها  ج٥ىن له ؤبس 

ا بجط  ال ًىسمل بال بلٔىبت  ٤ل مطة، وفي الجهاًت ٌٔىزفي ٠ًىزها 
 
ا هاٛظ

 
وال ًبرؤ ؤزطه مٌٔىه

 ًىا٨ حُاتها.

وها اإلا٘اظ٨،  مطث ٓـط ؤًام ؤدطي  ازث إلاجزلها بٔس ٓىسما ٓمً ؿهط م٠ُسة هي دالله بمٍط

ا، زلٜذ بلُه ًىم ٓمل ؿاٞ 
 
حها ظالب الُّ٘ والخى١ لىٜؼها ٤اهذ مجه٥ت ح٠ دخامه ٟو

م ظصبها بهسوء، إلاحها ًٜلها ٛاهٌل١ هحىها، اهحىذ جومه بلحها م٠بلت بحب، زآبذ ؿٔطه ز

ط  بالخب، ل٥جها ، كاهى للسادل، حُذ والسها وظلؼذ ؿاضزة، ل٠س ٓازث بأدط ظهطة وكلته

ح كامذ في ال جش١ به  ا ٥ُٛٝ جش١ بخلٍط
 
ضػالت م٘لٜت بل٘ت ال جطاه ًجُسها بل ًخلىٔها مٌل٠

 لُلل بلحها.

ألامط، هى ٌٔلم  ُٓىا والسها جابٔذ مالمحها بابدؼامت حاهُت، ٦ًاز ٌـٔط بححرتها ل٥ىه ًتر٢ لها

ش١ في ٟطاضاتها ألٟصخى زضظت، لصا  خٜهم بـسة، ال حهخم بال ألمطها، وألمط ػٔازتها ٍو بما ج٥ٜط ٍو

ذ الخاظت.  هى كامذ، مخابٕ باهخمام حىىن وفي هِخه الخسدل ٠ٍٛ ٟو
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ٓال ضهحن هاجٜها بى٘مت مُٔىت ضػمذ بؼمت ٓابشت ٓلى ؿٜخحها ٛاه٠لبذ مالمحها ٣إجها جحىلذ 

ت جحازر والسها:لٌٜلت ك٘  حرة، هخٜذ بِىما ججهى بؼٓط

ت هخٔمل فّي بًه؟!"   "آآآخ، وكا٨.. ضبىا ٌؼتر ًا بابا، مف ٓاٛض

ٔت هحى ح٠ُبتها، الخ٠ٌذ الهاجٝ وضزث  ضخ٧ ألاب بذٜىث وهي جخىظه بذٌىاث ػَط

ت:  بؼٓط

 "ػىلي حبِبتي"

  ؤجاها اللىث ال٘اهب:

س٢ ًا ز٣خىضة؟ ٟلذ  لها ٟبلها بإػبْى "حبُبخ٧ محن ب٠ى ًا مجى؟ وهللا بهذ  بتهطجي،  ٛحن ٓو

وؤهذ  حتى ما ٓبرجىِف  ْ الٜط  ها٣ىن ٓىس٢ وؤػآس٢ وآزي ٛاهل بؽ دمؽ ؤًام

 !!"ج٠ىلي لي هخٔملي بًه باجلا٨

 ججهسث بلبر جذاًبها:

، بؽ مىآُسي والخاالث، مف ػهل ًا ػىلي،  ت بوي اجإدطث ٓل٧ُ  "مٔلف ًا وكا٨ ؤها ٓاٛض

 وؤها ٓلى بٔس ب٥طة بةشن هللا ..... "ػامحُجي ب٠ى، 

 ٟأًتها اللطدت ال٘اهبت حٔترن:

٧، ومِٜف ٣الم جاوي  "بٔس ب٥طة، مجى وهللا لى ما ٣ىذ ٟسامي ب٥طة ال ؤهذ  بيذ دالي وال ؤٓٛط

 هاٟىله، جلبخي ٓلى دحر"

وؤٗل٠ذ السٍ، الطهحن اإلاخ٠ٌٕ ظٔل شهى٨ "مجى" ًخحى٨ لطخ٥ت م٘خاُت وهي جحسر هٜؼها 

 مً زال٨ ابىت ٓمتها: بسسٍ

 "بًه اإلاجىىهت زي؟ ؤضو  لها ب٥طة بظاي؟"

خصاض، وضز ٛٔله ٤ان داضط حسوز اإلا٠ٔى٨  ، في الُىم الخالي ؤجهذ ظلؼاتها وبل٘ذ مطهاها باآل

 :كُا  ٗاهب ؤلجمها لشاهُت

 "بًه ؤظاظة؟ لُه ًا ز٣خىض؟"
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ٔذ  خجُب بالمباالة:حاظبحها زهـت، مٌذ ؿٜخحها ل بٔسه ٛض

 ق ًا ؤػخاش ؤحمس، ػٜط.. ؤي ؤػئلت جاهُت؟""ُٚط دا

 ظمجط بذـىهت ٣إهه ًمخل٥ها بالٜٔل:

 "ما ٟلخِف مً بسضي لُه؟ وبٔسًً ػٜط ٛحن وهخُ٘بي ٟس بًه؟"

جطاظٔذ بسهـت ؤ٣بر، اضحؼمذ جل٧ الىِطة اللاضمت في ُٓىحها وظىابها ٤ان بسٓىي اللمذ 

 والتزام الخسوز:

ذ ج" ٠خ٧ و حسوز٢ اللي اإلاٜطون ج٠ٝ في بًه ًا ؤػخاش ًا ؤحمس؟ ًاٍض ادس بال٧ مً ًٍط

 ٓىسها"

ؿٔط ب٘وب ؤ٣بر، ٤از ًمؼ٧ بها ًومها بلُه بٔىٝ وحهعها ب٠ؼىة ٠ٍٛ لُذبر ٤ل ه٠ٌت زم 

في ظؼسها ؤجها مل٥ه مىص اجذص ال٠طاض، جماػ٧ بلٔىبت وحاو٨ كُاٗت ظىاب م٠ىٕ دطط 

م مىه بىبرة ػادٌت:  ٓلى الٗط

بؽ اإلاٜطون جىبهُجي ٟبلها بٜترة، زه ؿ٘ل، مف ٛجإة جلػي  "ؤها ٓاٚض حسوزي ًا ز٣خىض،

 دمؽ ؤًام مً ظلؼاحي!!"

 ؿب٥ذ ؤكابٔها ؤمامها ٓلى اإلا٥خب وابدؼامت لعظت جمذوذ ٓجها ؿٜخحها:

  "مٔلف ًا ٛىسم، ُٚط ًاضت"

ىمي بظاظجه وه ، ؤًام ػٜطها ٍو
 

ا ٤امال  ٓ ا، ػُحطم مً ضئٍتها ؤػبى
 
ى ا حٍع ي وه٥صا دطط باجؼ 

ى ؤ٣ٔازت ا ػُدبٔها ن جذبره بلى ؤًً هي ها ال جإبه له، بل وجٛط شاهبت؟ ضبما حٔلم ؤهه حخم 

حُجها، جص٣طث بٔسما دطظذ مً ؿطوزها ٌٟٔت الُىم التي الخ٠ٌتها وؤل٠تها في ح٠ُبتها زون 

تها، ضمذ بىٜؼها  بلهٜت ؤمؼ٥ذ بهاؤن جٜخحها،  ٛٞى الٜطاؾ وهي جٜدف في و زدلذ ٗٛط

ت لخجس ما ؤكابها بالجىىن بٔسما ٛخحتالخ٠ُبت    ..!ها بؼٓط

 ؤضبٕ بًاضاث مخللت بسٓامت لؼُاضة ك٘حرة.

****** 
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ا هحى مجز٨ ؤدخه التي ٟاػمخه ٗصاءه  ٌـٔط بحماغ ًٜىلي ؿسًس وهى ٠ًىز ػُاضجه مخىظه 

م شل٧ مسللخه هى  ولٔبه بل وؤدُه ألا٣بر، هالذ مً السال٨ ما لم ًلل هى بلى ضبٔه ل٥جها ٗض

ا، جل٘طه  ًٜلتها ػىي في كىضة ك٘حرة ال ج٦از جِهط  ؤٓىام، لم ًط   بٔام واحس بسادله ؤًو 

  .مالمحها الٜاجىت بالخإ٣ُس ٣إمها

كٝ ػُاضجه داضط اإلاجز٨ ألاه١ُ، ها٨ جحُت مً الخاضغ ضزها بابدؼامخه اإلاطحت وحط٣ت مً 

هسًت مً ًسه، جىظه بذٌىاث واػٔت هحى مسدل البِذ ل٥ىه إلاحها ججلؽ ٓلى ؤضظىحت ٤اهذ 

 ؤدُه، وحُسة.!!.

٥ط ؤهه ا،  ؿٔط بالسهـت ٛو  ٔ  ًل١ُ بهما م
 

 حاٛال
 

ذ مىاػب لِؼخ٠بلها ٣ما ًيبػي، اػخ٠باال ٟو

ٝ وضائها مباؿطة حتى مس ٣ُٜه ال٥بحرجحن وؤٗمى ُٓىحها  مها حؼلل دلٜها بهسوء، وما بن ٟو ٛو

بت: ا بلىث دـً الىبراث ولهجت حاو٨ ظٔلها مٓط
 
 بهما هاجٜ

ٔذ  "  في بًسي ومف هاضحم٧" ٟو

ت ل٥ىهاهخٜوذ الجالؼت ؤػٜل  وهي ج٠اوم حتى ٤ازث  بها حـبض ًسًه، حاولذ بظاحتهما بؼٓط

ا بدؼلُت:
 
 جلطخ ٛتر٣ها بمط  هاجٜ

 "محرااااااااا"

 هبذ واٟٜت جلخٝ بلُه بِىما جلطخ ب٘وب مـخٔل:

"Who the hell are you?"  

ا ٛمه ٣مٔخىه ؤوجطاظٕ للسلٝ بصهى٨ وهى ًخٌلٕ بلى الخىضٍت  ٌٜل ٣ الىاٟٜت ؤمامه، ٛاٗط 

ٔذ ٓلُه ُٓىاه، بـطة هاكٔت ؤمام ؤ٣بر ًب١ مً الخلىي  ال حـىبها ؿاثبت، دلالث  ٟو

ان بهُاط  ٛاحمت بلىن اللُل الصي ٌ٘لٝ اإلا٦ان، المٔت بوىء ال٠مط الٜطخي، ُٓيُان جبٟر

 ، هخٝ لىٜؼه باهبهاض:ػاحط

 "زي ًلٔذ لي مً ؤههي ضواًت زي؟"
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ت، هى ًٜهم ما ج٠ى٨ ل٥ىه ٠ٍٛ ٗحر ٟازض ٓلى الخٔبحر، احمطاض ُلذ  ا باالهجلحًز تهصي ٣شحر 

لت ؤدطي ػىزاء وظىخحها ال٘اهبخحن ؤح٥م ؤػط ُٓيُه حتى وكله كطاخ كادب باػمه و٣خ

 :الـٔط جخٔل١ بٔى٠ه

 وضي.. ظُذ بمتى؟"و و "مى 

٠له مؼ اٛط هحى الؼاحطة التي اضجس للىضاء دٌىة هدُجت اهسٛآها هحىه، ؤحاًها بصضآُه ٓو

ا بُّ٘ ٤از ًٌل١ مىه ضخ٥ت، جطاظٔذ  جىِط بلى اإلاخٔل٠ت به والصهى٨ ًمؤل ُٓىحها ممتزظ 

ا ٓىه وهخٜذ بمط  محبب:  الٜخاة بُٔس 

  "وحـخجي"

 ابدؼم لها بـطوز ٟبل ؤن ًجُب بؼاا٨:

 "محن زي؟"

ٌـحر، ٓازث جبدؼم ن جلخٜذ بلى حُض ي حى١ ل٠لت اهخمامه بِهىضها ٟبل ؤ٠ٓسث حاظبحها ف

 وججُب بـ٠اوة:

  "زي ظِسخي"

ا، ٟبل ؤن جخوآٝ زهـخه ٓىسما وكله اللىث الىآم ضؤػه ًؤدٜى 
 

ىِط بلحها مىسهـ

ت:  بىبرة باضزة ولهجت ملٍط
 

 مدؼاثال

 "محن زه ًا محرا؟"

ضخ٥ذ "ؤمحرة" ٟبل ؤن حـاٗبه وحـس دللت مً ؿٔطه جإوه لها زم مىحها هِطة ٗاهبت 

 ؤظابتها بحب:ًٜىلُت، 

ا"  "زه ٓمطو، ؤدٍى

ا:  ٠ٓس حاظبُه وهى مؼخمط في الخٌلٕ بلحها بدؼائ٨ مىحخه ظىابه ؤدحر 

"ظِسخي ؤدذ باػم ًا ٓمطو، ؤهذ ما ؿٜتهاؾ ٓـان ما حوطحف الٜط ، ٤اهذ في ٤الُٜىضهُا 

 ؤًامها وما ٟسضحف جُجي"
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ُىاه مخٔل٠خان بالؼاحطة الخاه٠ت:  همؽ بدؼائ٨ ٓو

  "ظِسخي؟!!"

 بادخلاض: ؤوضخذ

 "ًاػمحن.. بى٠ىلها ظِسخي ظي ؤصخابها هىا٢"

 بٔبض:في ؤشجها ٓاز حهمؽ 

 "وإلاا جحب جطز  بترز  باالهجلحزي!!؟"

 ٠ٓسث حاظبحها ل٥ُىن زوضها هي في الدؼائ٨:

  "ؤٛىسم؟؟ جطز !!"

ط بحى١ مً شا٢ الطظل  ت وهي جٛع ا ًىِط بلحها بٔسما شهبذ ألادطي، ٗازضتهما مؼٓط الخٜذ ؤدحر 

 ٞ ى لم  شل٧ ٤ل الصي اٟخحم دلىتها، بل ججطؤ وإلاؼها وحـبض بها زون ؤن ٌٔلم مً هي!! ٛو

ىٛه، ؤما هى ٛخابٕ اهلطاٛها للخِاث ٟبل ؤن ًطز بـ٠اوة: ا ٓجها ًىا٨ ٟو  ًحط٢ ُٓيُه بُٔس 

 "ؤًىة بترز ، بًه وؼُتي ل٘ت بلس٢ بٔس ما ضحذ  بالز الٜطهجت ًا محرا!!"

دـا٣ؼان ٣ٌٜلحن  هت ٓالُت ٟبل ؤن ًجصب ؿٔطها هى آلادط ل٥مخه في ٣خٜه ب٠ىة ٛإكسض آ ٍو

لى وظهه ٓالماث حصخي باهٜجاض ٓىس ؤو٨  ً، ٟإً اللٔب اإلاط  وكى٨ ألاخ ألا٣بر ٓو ك٘حًر

 بازضة، دمً "ٓمطو" الؼبب في ححن هازجه الل٘حرة ٗحر ٓابئت باؿخٔاله:

 "مىزي حٔالى ؿىٚ ألاػخاش ٓمطو بُ٘لٍ في ظِسخي وبِـس ؿٔطي"

 هحىهما بلمذ زم هخٝ ٛحهما بملل: جىظه

ً"خى الاجىحن ب٠ى، ؤمحرة ؤهذ  ب٠ُذ  ؤم.. ب"مف هخ٠ٔلىا به  ٣بري ًا ماما.. ؤها زادل لساٍض

جابٔذ ضحُله في شهى٨، هصا لِؽ ؤدحها الصي ًسللها ٓلى السوام حتى وبن ٤اهذ مذٌئت، 

 لت بجسًت:اػخساضث لـ"ٓمطو" وظصبخه مً ًسه ججلؽ بجىاضه ٓلى ألاضظىحت مدؼاث
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بُطخ٧ بؽ في حاظت في "ٓمطو ٛهمجي ؤحمس ماله؟ حاػاه مف ًبُعي مً ػآت ما ظُذ، 

ا، وبٔسًً حتى مً ًىمها ما ؿٜدف وال واح سة مً بخىٓه اللي ضخ٥خه هاٟلت، مف هى ؤبس 

 الـطاباث" ٤ان بُ٘حرهم ظي 

  حٔالذ ضخ٥خه اإلاطحت لُخل٠ى ل٥مت ؤدطي ٟبل ؤن حهخٝ:

 ح٠ُ٠خ٧، ؿطاباث بًه ًابىتي؟" "ؤًىة ٣سه بُهطي ٓلى

 ججاهلذ ججاهله هى لخسًثها، ظصبخه مً ًاٟت ٟمُله حُٔس ػاالها بحعم:

  "ٓمطووو.. ؤحمس ماله؟"

 ججهس وهى ًذلم ٟمُله مً ًسها الل٘حرة، ٛذمىذ:

ذ الخاززت؟"  "مً ٟو

 وظسها ٛطكت ٛاٟخىلها:

 "ًبُعي ًا محرا.. اإلاىهْى مف بؼٍُ، وزي ٤اهذ حُاجه"

بل ؤن حـطز في حاله ؤ٣ثر ػإلها هى:ساًط بالخعن لؿٔطث   ؤدحها ٟو

ذ بجها ؤدذ ظىظ٢، بؽ مالها ٣سه ؿ٦لها مجىىهت "محن ظِسخي زي ب٠ى بالِبٍ؟  "!!ٓٛط

  ضزث بابدؼامت واػٔت:

اث بدب٠ى ظس ٟىي ٛخذاٚ جخ٦لم مٔاها، هي ؤك٘ط مً  "ًاػمحن زي ظي الٔؼل، بؽ ؤٟو

 ٣سه باػ٥ذ" إلاا باالٟحها ٟلبذ مجي ٓـان ٣سهباػم بؼيخحن بؽ وؤ٣بر 

 ٠ٓس حاظبُه وهمؽ بحصض:

 ز بًه؟""ؤ٣بر مى٧ بإ

 ببؼاًت ٤ان ظىابها زون ؤن جلمح شل٧ ال٘وب الصي اضحؼم ٓلى مالمحه:

 "ؤضبٕ ػىحن"
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ٟبل ؤن ٌؼترػل في ؤ٦ٛاضه ؤ٣ثر هي ؤ٣بر مىه هى ؤًوا، لهصا ٤اهذ جىِط بلُه ٣ٌٜل ٓابض و 

 ذ هي زون اهخمام:لمؤ٣

 خإ٣سة بجها هخ٠سض"ؤها محٔخبر ٓاإلات ك٘ىىت، ٓاوظة جىكل لىاػا ًا مىضي و "ظِسخي 

ٕ، ل٥جها ٠ٍٛ وببؼاًت اػخحىشث ٓلى لم ٌؼخٌٛ ؤ٣بر، حاو٨ جٜؼحره هم ٟبودُه في ٗوب

ٔذ ؤهِاضه ٓلى كٜحت وظهها اإلاوحئ ٠٣مط م٥خمل  ٤لُخه صة ؤل٠تها ٓلُه ٛىض ؤن ٟو بخٍٔى

لت.وػٍ لُلت زهماء هي دلالتها الشاثطة   الٌٍى

****** 

لت ٣سهط ُلذ جٌىٚ داللها مٕ ابىت  ـٔط باإلجها٢ج٦از ح ًإ٤ل ما جب٠ى مجها، ؤضبٔت ؤًام، ًٍى

اٛها، حؼخ٥مل ؿطاء ما ًى٠لها، تهخم بـٔطها، حٔخجي ببـطتها، جذخاض زىب  ٓمتها ٟبل ٛظ

ا لىظىزها الهام، جحمل ؤٗطاه   اٚ اإلاخإدط ٠ٍٛ اهخِاض  ازث جلطخ ، ج٠ىز الؼُاضة، حتى ٤االٛع

٠ُت.. ضاُٟت.. ؤه٠ُت  بجىىن، وؤحى الُىم اإلاىٓىز، لخٌل هي ُٛه ٣إمحرة مً ٓالم ألاػاًحر، ٟض

 وبؼٌُت.

ً، جخٌلٕ للٔطو جخحط٢ ٣ ا بٔىاًتها واهخمامها، غ الٜاجىت ٣إم جحىًهٜطاؿت بحن اإلاسٍٓى

ا ٌـبه  وؤمحرها هئُل الدجم  بسا وػُم 
 

اضظال مُله هاكٕ البُان   هاضج  ببىٌاله ألاػىز ٟو

ا وؤحُان  
 
ؽ ك٘حر ًدبٕ ؤمه ؤحُاه  ؤدطي ًالظم ظسه. وضابٌت الٔى١ الالمٔت ٣َٔط

لٜخذ اهدباه الجمُٕ بطوحها التي حـٕ مً وظهها، ببؼاًتها وابدؼامتها الجصابت وظٍىتها ٗحر 

خىت، ؤما هى  ها في ٤ل دٌىة وتهخم الخل٠ذ هِطاجه بها جدب٠ٛٔس اإلالخىُت ظازتها ًبُُٔت ٛو

ت ُٓىحها  ٓجها، والجمُل في ألامط ؤجها ابىت حتى بٌٛط
 

 دا٨، جىظه هحى ؤدُه في الجهاًت ػاثال

 الٔطوغ ووالسها في اإلا٦ان.

لم تهمه كٔىباث ٟس جىاظه مىا٠ٛتها ٓلى ال٠طب مىه ؤو حتى مجخمٕ ٠ُٓم ًىِط بلحها بى٠م، 

 لل٘اًت بل بجسًت وز٠ت دٌا هحى ما ؤضاز وبـ٦ل مباؿط 
 

ا وضبما ٛٔاال في الُىم الخالي ، ٤ان مازط 

 حٔلً مىا٠ٛتها ٓلى دٌبخه. ذومٕ جإدحر ػٜطها لخ٥ىن مٕ كس٠ًتها ٤اه مؼاء  
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(13) 

 هطوب

 

 ٟالذ:

ىا  ألن السىٚ ًجمٔىا.. ًٜٟط

حٞط في مواظٔىا ألامان ىا.. ٌؼاومىا ٍو  ًمٟع

ا كامخا ال هبى ُٛه.. وال ٣ُان
 
 وؤضا٢ ٣هٜ

اوؤضي   ٔ ا.. واػ
 
 ُٓىن الىاغ سجى

 ؤبىابها ٤اإلااضز الجباض

ـطب زمٔىا  ًلٜٔىا.. َو

 ماشا ج٠ى٨ ًٓ الطحُل؟!         

سة"   "ٛاضوٞ ظٍى

ا ما ٟامذ به، ولى  ت ؤو ٗحر هاضجت، هي حٔلم ظُس  ا ٓـىاثُت في ٟطاضتها، مدؼٓط لم ج٥ً ؤبس 

سضجه الٜصة  السوام، ج٥طض ألامط الدخاضث هٜؽ السُاض، هي جش١ ب٠ٔلها ٓلى بمى٠ٌُخه وزبىجه ٟو

ا الهطوب ال٦امل والىُِٝ، ك٘حرها السا١ٛ مىسٕٛ ومتهىض، 
 
ال ًجُس ٓلى حل اإلأوالث مح٠٠

ذ اللعوم ً ؤو الادخُاض الصخُح ٟو  .ودلٜه ٤ل هُاْ ومً وضاثه ٤ل ؤلم الخ٥م ٓلى آلادٍط

ٚ حىلها بإهاملها، جٌى بىلطها ألاًمً، جسًطها زون وعي، جلمؼذ الخل٠ت الصهبُت اإلاحٌُت ب

ا ػدؼخإهٝ ٓملها، جذصخى ضز ٛٔله ل٥ىه ال ًمل٧  س  ل٠س ٓازث للمجز٨ مىص ػآاث ٟلُلت ٗو

ا!!.
 
 ؤي ح١ في ؤن ٥ًىن له ضز ٛٔل مً ألاػاغ.. ٛلم  جذـاه بش
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 الٌبِبت اإلااهطة لً حؼلم ٟلبها مً ظسًس، لً جسدل هٜؽ الجخط مطة ؤدطي وجخٔطن للسٗت

  .وهي لم جىكٝ بال٘باء مً ٟبل ء، ج٥ىن ٗبُت لى ٛٔلذ..وبهصا جلبح حم٠ا، زاهُت

اح ه اإلالخىٍت، ٟو ٝ  خًٟط ه، ظطؤجه، وػامخه ٤لها حـبه كاحب الٌٔىت، وبن ٤ان ألاو٨ لم ٥ًخ

 بها، والشاوي ًالٓبها بإحجُاجه ٛؼخٔلمهما هي السضغ الخ٠ُ٠ي في الخُاة.

ؼحها يظل ضبما لم ٌٔسها بٔـ١ ٠ًطة؟ مٕ ض هل ج٥ىن ًامٔت بن ؤملذ في حُاة هازثت آمىت مؼخ

 
 

ا ٠ٛسجه ٟبال
 
ا ؤال ًجٚز ال٠لب مً ظسًس، ًمخي اػمها ل٥ىه ػُمىحها ؤماه

 
 واًمئىاه

 
؟ ضاحت

ذل١ الاػخ٠طاض!!  .. السىٚ ٍو

ٟلبها ألاحم١ ًمؼ٧ بذىاٟها حتى هصه اللخِت، ٌـ٥ىها لىٜؼها، ًطظى هبوت جحُُه، ل٥جها 

احٔلم بأالمه 
 
س مجها، لً حؼلمه ليسست ؤدطي مً حامل الؼ٥حن، التى ٓاوى مجها ػاب٠ ، ولً جٍع

 حالت وسست جلٔب مٔعوٛت حاإلات ٓلى ؤوجاض ؤهثى في حالت احخُاط، 
 
ٞ لخب ًسفئ ٟلبها، لهٜت ىْ ج

ًٓ ٗحرها، و٣ُاهه ٤له لطظل ج٥ىن هي ؤهشاه الىحُسة التي حـٔطه باال٣خٜاء وجذجب ٟلبه 

س حىحن ألمان في ٣ىٜه زون دُاهت ؤو ٗسض م ٕ.. ًا بلهي ٣م ٌـبهه؟ و٣م جذاٛه؟ و٣م جٍط خٟى

س ٛٔلذ.والطحُل لؤلبس الهطوب  !! ٟو

  ي مطث، ؤًالذ مسة م٥ىثها في ٓطوغدمؼت ؤًام ؤدط 
 
 البحط اإلاخىػٍ، وها هي حٔىز مذٌىبت

  ماهط، ظمُل   ًبِب  
 

  مهىت، ضظال
 

  ٓاٟال
 
  احىىه

 
جشحر  ل٘اظ ت ال ؤٟىا٨ ؤو ؤُؤٛٔا٨ ح٠ُ٠ ، ضظل  اوض٠ُٟ

، ًىم ػٜطها حللذ ٓلى ال٠ٌٔت ألادحرة مً لٔبخه، وج٠ُىذ ؤهه وؿ٥ى٣ها ظىىجها وححرتها

، حس الخإ٣س، ل٥ً الخ٠ُ٠ت الخامت جذخلٝ، وضز الٜٔل ججاهها ًذخلٝ ًِهى، ؤم ٤اهذ ج

ْع ؤماجها بهمااللسمت لم ج٥ً ٤املت  ها امخسث بسادلها جٓع  .ؤشٓض

 ؤهه ٠ًط ٓىسما وهٔذ ال٠ٌٕ ؤمامها ٓلى الٜطا
 

ب ٤ان ٟلبها حهخٝ مهلال ؾ جىِط بلحها بتٟر

ٜا٨ .. ببٍء وححرة البلهاء بالخب، بِىما ٠ٓلها ًلطخ ُٛه ًإمطه بالخىٟٝ ًٓ الخلٚط ٤اأًل

مطحٔـت حاولذ ججمُٔها، ؤدٌإث مطة ومطجان وزالر، في الجهاًت حللذ ٓلى همىشط ؤه١ُ  وؤًس  

ا، ب ب  ، دمىذ لىن ؤػىز المٕ وػهمحن ًحمالن بلمخهومخ٦امل لؼُاضجه، ًىاظي حجم ٣ٜها ج٠ٍط

لذ  ؤهه ٌؼاوي ال٥شحر بسٟخه جل٧، ل٥ً ًبسو ؤهه ال حهخم.. ؤل٠خه مً ًسها ٣إهه ٠ٓطب ػام، ُو

ٔس في وظل.  جخٌلٕ بلُه مً ب 
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٠ٍ؟ ٌـاٗبها بٔبض؟ لم  ال ًذخلط اإلاؼاٛاث   ٛلم ًسوض حىلها؟ ٌ٘اظلها ٛو
 

سها ٛٔال بن ٤ان ًٍط

ٔبر بىهى  ًٓ  ا ما ػخٜٔلَو الب  وها ٗو بخه وبن ٤اهذ ػتٛر  .؟ٗض

ت، اضحؼمذ ؤمام ُٓىح اػخل٠ذ في ٛطاؿها جحسٞ ها كىضة داًبها.. الٌبِب في ػ٠ٝ ال٘ٛط

لاب ٌمإهِىتاإلاطمٞى شو اإلاالمح الهازثت والابدؼامت البآشت ٓلى الطاحت وال ، ظطا  اإلار وألٓا

وؿ١ُ٠ ظوط مىص زالزت ؤًام هه.. داًبها اإلاخمطغ والسبحر، "كاحب ألاكابٕ اإلاطهت" ٣ما ًماظحى 

 ابىت ٓمتها "ضامع ؤبى اإلاجس".

حن جخابٔها حٔلم شل٧، ل٥ج  ها جمطلُلت الخٜل ٤اهذ حـٔط ؤجها مطاٟبت، هىا٢ ال٥شحر مً ألٓا

بصخيء آدط ب ، ٓلمذ ؤجها ٓلى ح١ ٓىسما الخ٠ذ بىِطاجه جبٔتها بؼمخه التي ؤظبرث ؿٜخحها ٍٗط

ا ٓجها، بؼمت ؤؿٔطتها بالهسوء ٛجإة، ُٓىحن حاهِخحن محُُت ػمُت ض ٓلى الاٛتراٞ بابدؼامت  م  ٗض

تها بالٜىسٞ ؤل٠ذ  بل ؤن جلٔس الٔطوغ ل٘ٛط وظلؼت واز٠ت ؤه٠ُت جس٨ ٓلى ضقي كاحبها، ٟو

ا ًٓ الؼاا٨ اإلالهىٚ الصي جل٠اه ظوظها مً ؤدُه.. ٓجها هي. ا ك٘حر   بلحها بذبض دبر 

كس٠ًتها في ُهط الُىم الخالي جذبرها بادخلاض ا اجلا٨ زم ٤اهذ اإلاٜاظإة الخاػمت ٓىسما ؤجاه

ا  ٥طة لؤهه لم حهىإ له با٨ ولم ًتر٢ الٔطوػحن في حالهما حتى حسز مٕ والستها مىٓس  ل٠اء ٛو

مذخلطة لسي ألاب ًٓ وظىزه، ؿٔطث بالخُه.. ما هصا الجىىن؟ هل ًخ٠سم لسٌبتها بهصه 

ه ٓجها ؤو  ت؟ ما الصي ٌٔٛط ه ٓىه؟ و٣ُٝ ػخجالؼه؟ ا٣خىٜها  الؼٓط  ،مً الشجل ال٥شحر حٔٛط

الصي حـ٦ل  ٓطن ظواط في حُاتها، وضٗم ؤلاػدُاء ٨ ال٘طابت.. ٣إجها ٓصضاء جخل٠ى ؤو ٣صل٧ 

ا زادل زىاًا ٠ٓلها مىٔها مً  ا مىاضب  ٠ت و٤از ًى٥ٔؽ ٓلى الطظل هٜؼه بال ؤن باب  بسادلها للٌٍط

ى الل٠اء.  ٛض

ا، زم اهخ  ٔ سها  اهى بهمط الىٟذ ػَط ت ًٍط ت اإلاجز٨ لخسًض مىٜطز ًخومً مٔٛط مٔه في ؿٛط

بها، ُل ًىِط بلحها حُجها بابدؼامخه الهازثت زون كىث مما ؤؿٔطها بالش بٔسها جل ؤ٣ثر، وجٗط

ها بىٜؼه وحسثها ٓىه ، ؤدبرها ًٓ ٓمله، ًمىحاجه ودٌبخه الؼاب٠ت والتي لم جسم ٓٛط

، بىأُٟت ؤٓلمها ؤهه لً ًسعي ػ٠ى 
 

ال ًه في ال٘طام مً ؤو٨ هِطة ل٥ً ٛحها شخيء  ًجصبه ًٍى

 وألهه آخاز اإلاباؿطة ٛلم ًجس ػىي ًٞط الباب والسدى٨ بلى اإلاجز٨ ٓبره بىهى .
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س ٟىله، ػإلخه هِطة اإلاجخمٕ له ٓىسما  ًٓ لم جخحسر ًٓ هٜؼها ٛطبما هى ٌٔلم ٤ل ما جٍط

ًتزوط ألو٨ مطة مً مٌل٠ت؟ ٣ُٝ ًطاها؟ و٣ُٝ ًطي ًٜلها؟ هل ػ٥ُىن ٣ىالسه ؤم ػدىسم 

" هل ًٌالبها بحب ال جمل٥ه؟" هي في ًىم ما لى وا٠ٛذ؟ وػاالها ألادحر ٛاظإها ٟبل ؤن ًٜاظئه

ت اجذاش ال٠طاض ا لُمىحه م٠ابل ما " وظىابه مىحها ضاحت وحٍط ًٌلبه، هى هى ال ًمل٧ حب 

 ادخاضها ألجها مىاػبت، وججصبه ٣إهثى وال شخيء آدط" .. ٛمىحخه اإلاىا٠ٛت.

ا ان ٛحها ٓلى بٔوهما البٔى زون ه٘ىي، ٛو لت ؤو ال٠لحرة، ًخٔٛط ظ دٌبت لِؼذ بالٌٍى

 بِىه وبحن ال٠لب. الىًِؽ حامُت٠ٓلها هصه اإلاطة في اإلاىاٛؼت 

 ******  

ا ًخإلم ألظلها، ٌٔلم ؤن ب٠لبها هبوت   ُ بتها بسٛىه ح لتها، جمطزث ٓلى ٗض دالٜذ ؤوامطها ٓو

ا  ى بٔىٝ، ج٠لب ألامىض ماثت وزماهحن زضظت وتهطب بُٔس  وزٟذ باػم آدط، ل٥جها حٔاهس وجٛط

جىإي به ًٓ ؤلم جذـاه ٟس ًخجسز، ًتر٣ها ج٠طض، جمط بالخجطبت وجذىهها ٤املت حتى جطي 

 الٜٔل مٕ ادخُاض ال٠ٔل الصي مالذ بلُه.اللىضة بىهى  في الجهاًت، وضبما وظسث ػٔازتها ب

لبها، حاو٨ ؤن ًذل١ بُجهم  ٠لها ٟو لُلتها جحسر مٔها ٣لس١ً ؤ٣ثر مىه ؤب، داًب ضوحها ٓو

اظ ال٠ٔل في الجهاًت بال٠طاض ٛل٠س ػاهسجه ب٦ل ٟىتها  ا ما ل٥جهم اج٠ٜىا ٓلى الادخالٚ ٛو ػالم 

١ وجىٟٝ دا٠ٛها ًٓ الىبى  .حتى لى ماجذ ضوحها في الٌٍط

سض بها  في لم ج٥ً ك٘حرجه كاحبت ٟطاضاث داًئت، ضبما ٠ٍٛ ٓىسما ؤحبذ ظوظها الؼاب١ ٗو

جذجُم ال٠لب والخ٠لُل مً  ..ٟطاضهإ حؼب ج٥ٜحرها مً ابالجهاًت، وهدُجت شا٢ ال٘سض الى

 ت الخسدل ؤو بٛؼاز ألامىض.لؿإهه وضزٓه ًٓ محاو 

 ًىمها همها للسضه بحىى، داًب ٠ٓلها ٓله ٠ًخىٕ:

"مجى.. ؤهذ  مخإ٣سة مً ٟطاض٢؟ مف هخُجي في ًىم جىسمي لى ما حللف حب بِى٧ وبحن ضامع؟ 

باضة ًٓ ضوجحن ب  "!!خ٥طض ٤ل ًىمِبن حُاج٧ ج٥ىن ظاٛت ٓو

  حـىج ظؼسها للخِت بحن شضآُه، ل٥جها همؼذ بؤٝ:
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ِف ٛا"الطوجحن مم٥ً ؤِٓـه ل٥ً ال٘سض مً ظسًس مم٥ً ٠ًخلجي، ضامع حس ٣ىَؽ ًا بابا، م

ٔخبر   ُٔلت، ْ ألاٟل ٤ان كازٞ مٔاًا وواضر مً ؤو٨ لخِت"مً الٗباض ٓلُه َو

 بإلم:
 

  ضبذ ٓلى ؿٔطها مدؼاثال

 "والخب ًا مجى؟"

ا.. ظاوبخه بهسوء حس 
 
ابدؼمذ ػادطة، ما هصا ؤبي؟ ؤهذ بالصاث حٔلم ما ظىِخه مىه ػاب٠

 البروز:

.. مخإ٣سة بن ادخُاضي مىه.. اإلاىزة والطحمت، ؤو ألاهم "بُِجي بالٔـطة ًا بابا ما جذاٛف ٓلي  

ا"  اإلاطة زي صر ظس 

بىِطاجه  مٕ الؼهم في م٦ان واحس، محاكطجه لها ٤از ًلاضحها بما جطاه ُٓىاه في ٤ل مطة ججخمٕ

٠خه وهطوبها الساثم، ل٥ىه كمذ.. هى ؤدٌإ  وهي تهطب، و٤ل مجهما ضاؿس بما ٥ًٜي في ًٍط

طاضه.  لُخحمل هدُجت ادخُاضه ٟو

 ******  

.. طام  ٓل٧ُ   ح 

.. طام  ٓل٧ُ   ح 

ي
ّ
 الٔلاٛحر مج

 
ث  ؤلىٚ

ْ
 ؤدص

 الؼماْء..
 
 ولىن

 وكازْضث  مً ضثتي  الهىاءْ 

..  ٢
س   ؤٍض

،  مً الىٟذ 
 
 ؤن جمىحُجي ٟلُال

ط باقي اليؼاْء..
ّ
ْي ؤجص٣

 
٤ 

 "هعاض ٟباوي"
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ٕ، ال٦ل ًذصخى الاٟتراب مى  ؤمامه، ل٥ًه، ًخحاؿىن اإلاطوض مً ٓلبُخه اظزازث لخس مَط

ـ   بت في اللُس جحاو٨ ظصبه زون ٤لل، ال ًسضي ٣ُٝ الخم٠اء الٜاجىت كاحبت ال با٢ و الٗط

ت!!بسؤ الٔ ط ؤو٨  مل في الُٜلم الجسًس بهصه الؼٓط ؤٟل مً ؿهط وها هى مٌلىب لخلٍى

 مً مـاهسه ب
 

ألاػبْى ًا٨ الىٟذ لُلبح ٓـطة ؤًام صخبتها، ًبُبخه جإدطث بـسة، وبسال

ٞ بِىما هى   ظمط الاهخِاض بال ؤمل. ًخ٠لب ٛى

لب ظواظها ٤اهذ هي حٔتزم  في الُىم الصي مىحها ُٛه ال٠ٌٔت ألادحرة واهخىي ملاضحتها ًو

٠ت، ٦ًاز ٌـٔط بامخال٣ها، ب٠لبها، حتى بابدؼاماتها  الطحُل، ولم ٥ًً لُخمم ًلبه بهصه الٌٍط

ا ٓجها.. لصل٧ ؤضاز م  ؟ ال ًسضي وال الساثىت والتي جطي الىىض ٛٞى ؿٜخحها ٗض ا، ٣ُٝ ؤو لم  ه ممحز 

بت حُاة. سها و٣ٜى بخل٧ الٗط  ًبالي.. هى ًٍط

ه مىص ؤًام جٜاظإ باجلا٨ مً مؼآستها بذبر جإظُل ظسًس، ٤ل ما ٛٔله بٔسها ٤ان ٟصٚ هاجٜ

ا.. جٌلٕ بلُه وؿخم بلىث ٓا٨، لى ضآها  طة ؤدطي.. حُجهاإلا زاهُت هحى الخاثٍ لِؼ٠ٍ حٌام 

ه وزون ػبب محسز!!  سها ؤن حُ٘ب ًٓ هاٍُط ؤمامه لسى٠ها، ال ًسضي ؤٌـخاٟها؟ ؤم ٠ٍٛ ال ًٍط

ا ٓلها جطؤٚ   ً ا باػمها ومىاز
 
اث كاضد ححرجه جشحر به لىزت وهىغ ًسٛٔاهه للط٣ى في الٌٟط

 ه وجمىحه هٜؼها بطها.حالب

ه مً ٓالم ؿطوزه جل٧ ألاكابٕ لت اإلالىهت جخلمؽ ٣خٜه اهتٓز اٛط الٌٍى ه شاث ألُا  وحؼحر ٟٛى

ٔذ ُٓىاه ٓلحها حتى  ا ضؤػه هحى كاحبتها، ما بن ٟو  ٔ بىٔىمت، زون بضازة اهخٜى في م٦اهه ضاٛ

ت  ً باإلالل ًا امطؤة؟".. مىحخه بؼمت مٍ٘ى ا!! ؤال حـٍٔط هخٝ بسادله "ؤلً ًيخهي هصا ألامط ؤبس 

 وبلىث هآم حؼاءلذ باهخمام:

  ًا ؤحمس، ػطحان في بًه؟ بوعى ٥ًىن في حس ٗحري؟" "مال٧

لم ٌؼخٌٕ مبازلتها الابدؼام حتى، ؤمؼ٧ ب٥ٜها ًبٔسها ًٓ ٣خٜه، وضز بلىث دُٜى 

 م٠خوب ضبما ًذطػها:

 "مف ػطحان وال حاظت ًا ػهط، مؼخجي اإلاـهس بخاعي ٓـان ؤمصخي"

ا جِاهطث بسهـت ؤزاضث اإلالل في   ىبرة م٘خاُت:بهٜؼه ؤ٣ثر وحٔالى كىتها مٔاجب 
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اوظة ه٠طخي الُىم ػىا"ب"جمصخي!! ؤحمس بحىا ما اج٠بلىاؾ مً ؤػ با.. وحـخجي ٓو  ىٓحن ج٠ٍط

ا إلدٜاء الطجط في كىجه بِىما ًجُب:   لم ًبص٨ ظهس 

ت"  "مٔلف ب٠ى، ظلؼاحي مف هاٟسض ؤؤظلها ظي ما ؤهذ  ٓاٛض

س ال ٠ٍ.. ؤمؼ٥ذ ب٥ٜه ٜطاض ٤اشب هى ٌٛبُبخه لم حٔس بٔس، ل٥ىه ًٍط لبخه جطػم بسادله  ٛو ٟو

 زواثط بٌٚط ػبابتها هامؼت بسال٨:

 "ًُب هخ٠ابل بٔس الجلؼت!! هخٔصخى ػىا"

ا حؼطي في ظؼسه زٛٔخه لسخب ًسه مجها زون لُاٟت جبٔها  و  طة باضزة جحمل ٛض ؿٔط ب٠ـٍٔط

:
 

 جهىهه مخجاهال

 "See you"بِىازووي ٓـان اإلاـهس.. 

ط بسسٍ وجخىٓسه في زادلها،  وبىزباث ٔت ٤ان حهطب مً ؤمامها وهي جٛع لم ًخحمل إلاؼتها ػَط

ت ٣إن كا٠ٓت جحمل  ٛٞى ٣خٜه، ٓىسما ؤمؼ٥ذ بُسه لم ٌؼخٌٕ مىٕ هٜؼه مً سخبها بؼٓط

ا، لم جتر٢ بسادل مؼاحت  هكىضة "مجى" هطبذ ٠ٓله وؤدبرجه ؤهه لِؽ مً ح٠ه شل٧ ؤبس 

ؤكبح الامخال٢  لها، ٘حرها، ؤو ُٓىاه بالىِط بال في الخ٥ٜحر ب ألدطي، وال حتى جط٣ذ ل٠ٔله الخ١

  .٨ والل٥ى٢ مىٟٔت مىص اجذص ال٠طاضمخباز

، ؿٔ مـهسه باٟخساض ٤اإلأخاز ٓىسما اهخهى ٣إن ىضه باإلالل ًشحر ؤٓلابه بـسة، ٗازض ٤البٞر

ا لُىمه حتى مىٓس الل٠اء الخالي، جمىحه  الؼآت التي آخاز ؤن ٠ًوحها بصخبتها جذل١ ًٔم 

اجه بؼٔازة لم ٌـٔط ه٥هت ؤزمجها هى ٛإكبح ٗحر ٟازض  ٓلى الٜطاٞ ولى ألًام مٔسوزة، جلىن  ؤٟو

 الُ٘اب الساضط ًٓ ػٌُطجه شا٢. ؤحى بها بال ححن

ألو٨ مطة  ل٘حرها هىأاز ش٣طي ل٠اءه بها وب٠ٓله اػخ وظس هٜؼه ؤمام الىازي ٛجإة، ضبما

ججه حُض ًدـمم ب٠اًا ضاثحتها في الهىاء وهىا٢ إلاحه، ًجلؽ بلى ظىاض اٛاػخجاب الجؼس و 

كس١ً، ًخحسزان باهخمام، ٤از ٠ًٜس ٠ٓله.. هل ٓازث؟ وبن ٤اهذ!! ٛلم  لم ًخلل به ؤحس 

 لِؼخإهٝ ظلؼاث ٓالظه مٔها؟.
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لبه ًخ٠اٛع زون وعي جىظ ٔت ٟو ، ضآه الطظل ٛابدؼم بهسوء بحن هلىٓه ه هحىه بذٌىاث ػَط

الٞ.. هىا٢ بٔى مً ٟل١ وجطزز  وؿٔط هى بصخيء  ما ًخذلل جل٧ الابدؼامت لم ٌعجبه ٓلى ؤلًا

ا بىز: لُل مً اهخِاض ألمط  ما، بازله ابدؼامخه ومس ًسه ملاٛح   ٟو

  "ز٣خىض ملٌٜى بظي حوطج٧.. ضظٔخىا بمتى مً الؼٜط؟"

؟ لم ٌٔل١ بل ضز اهسهف الطظل، هل ٤ان ٌٔلم 
 

بىظىزه مٔها؟ هل ًطاٟبها ؤو ًخدبٕ ؤدباضها مشال

ت:  جحُخه بإبٍى

 "الخمس هلل ًا ؤحمس.. ؤهذ ٓامل بًه؟ ًازوب وكلىا الجهاضزة اللبح"

 جطزز للخِت ٟبل ؤن ٌؼإ٨:

 "ؤكل ما حسؾ ٤لمجي مً الُٔازة ٓـان ه٥مل الجلؼاث"

 احؼٔذ ابدؼامت "ملٌٜى" زم ؤظاب بهسوء:

 ظٕ ب٥طة الُٔازة الجهاضزة ضاحت.. ؤ٣ُس ه٦ُلمى٢""مجى هتر 

 زم ٓال مالمحه جىظؽ.. جطزز.. وؤل٠ى بالسبر بإٟصخى ٟسض اػخٌاْ اػخحواضه مً الالمباالة:

ىا همس ؤظاظجىا دمؽ ؤًام ٣مان ٓـان دٌىبت مجى"  "مٔلف ْ الخإدحر في الؼٜط، اهٌٍط

ضهُت ًٓ السوضان بل وحتى جىٟٜذ ال٥طة ألا ، للخِت جللب ظؼسه وججمس الهىاء مً حىله

، ماشا ٟا٨؟ دٌبت مً جل٧ التي ًخحسر ٓجها؟ "مىاه" الىجىم والسخب امخىٔذ ًٓ الؼحر

ٜىض البر٤ان ٤ان الطظل ًجصبه مً ًسه ٣ٌٜل  بل ؤن جبسؤ الشىضة ٍو هى؟ لطظل آدط ٗحره؟ ٟو

جلؽ ؤمامه زون ؤن ًالحّ ضحُل اللس١ً..  وكله ك٘حر، ًسٛٔه هحى م٠ٔس م٠ابل ٍو

٣إجها مً ٓم١ سخ١ُ، ؿٜاهه جخحط٢ واللىث بُٔس لل٘اًت وهى ٓلى وؿ٧  اػخٌطازجه

مت ٟخل  ؤو جحٌُم اإلا٦ان: اضج٦اب ظٍط

ؽ مؼخعجل  و٣سه" ب٠ى "اإلاىهْى ٤ان مٜاجئ وما ٟسضهاؾ هإظله، الَٔط

ً بجىاض هاض مـخٔلت بلهُب ًبلٙ ٓىان الؼماء؟ البس ؤهه ٠ٛس ٠ٓله  س مً البجًز هل ًوٕ اإلاٍع

ا، ال ًسضي ما الصي جٜٔله ٤لما٣ما ا بجمىز  جه بالجالؽ ؤمامه زون ح٠ُٔب لآلن!!بيخه جمام 
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ا ب٘وب 
 
ا مدـبش

 
ىٝ، همؼه دطط هُٜٔ وػ٥ىن ٣إهه ظشت اظخصذ مجها ضوحها ب٠ؼىة ٓو

ا للخى:  اػخسٓاه مً حىاًا ٟلب ػ٠ٍ شبُح 

 "مجى اجذٌبذ؟"

ا لم ٌؼإ٨ ٓىه ٓله ًٜهم، ًحاضب ألظلها،  حتى لى حاضبها هي: مىحه الطظل ػبب 

ؽ، " ز٣خىض ضامع بوؼان محترم، ضاظل مباؿط، إلاا ؤًىة، ؿاٛها في ٛط  بيذ ؤدتي، هى ؤدى الَٔط

ا،ؿاٚ بجها  ١و  ظوظت مىاػبت اج٠سم لها ٛىض   السٍ اإلاؼخ٠ُم، بحن ه٠ٌخحن هى  ؤٟلط ًٍط

ٓمط اللٝ والسوضان ما بِىٜٕ مٔاها،  ٓـان ٣سه ًلب م٠ابلت ضػمُت ٣إهه ٛاهم مجى ٣ىَؽ،

 هي ٣مان حؼذ بهه مىاػب وه٠ُسض ٌٔىهها وج٥مل مٔاه حُاتها بإمان"

ٕ ُٓيُ ا لم  لم  ه الخٔؼخحن هحىه، هل ًطمُه بهصاٛض
 
ـٔط به؟ بش ال٥الم؟ هل ًطي ما بسادله َو

 جطه هي؟ ج٠سضه؟ تهخم له؟ ٓاز حهمؽ بوُاْ:

 "ٌٔىهها؟"

  :جطزز للخِت زم حؼاء٨ بذىٚ

 "بخحبه؟"

ـٔل  جٌلٕ بلُه والسها بـ٠ٜت، ؤظاب بهسوء ضبما ١ًُٜ شل٧ اإلأخىه مً ُٗبىبت اللسمت َو

ها مً ب٠اًا اإلااضخي الصي ظٔلها حؼلم لخاهط ومؼخ٠بل  الخطب ألظل ُٓىحها ٣ما ًإمل، ًىتٓز

 مُذ ػخِٔف ُٛه ٣ألت بال ضو  حتى وبن وز١ في الساًب:

 ، الخب هُُجي بالٔـطة والىز والاحترام اإلاخباز٨ بُجهممىاػب هخِٔف مٔاه في ؤمان"هى ظوط 

ا بمال٧ ا بهه مهخم ظس   "و٣مان إلاا ضبىا ًطظٟهم بإوالز ٓالٟتهم هخب٠ى ؤٟىي وؤٓم١ دلىك 

ٜلخه هى؟ التي جمىاها مجها هي!! ""ؤوالز!! ٕ ُٓيُه وال٘وب ٌـٔل .. وؤباهم ٗحره؟ ًو ٓاز ًٛط

ا ٗحر ٟابلت لالهٌٜاء في م٠لخُه ها ا مً بحن ؤػىاهه:هاض   مؼ 

 ؟"وؤوالز "ٓـطة

 وجمخم لىٜؼه:
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 "ظباهت!!"

ا، لم ًٜلر وظىز ؿ٠ُ٠ه مً بدطاظه مً  ازض بال هسٚ، ٓاز إلاجزله مخإدط  وزْ الطظل ٗو

 مً ٣مس  
 

حتى  ٌ٘عو ٣ُاهه، كسمخه، ولم جىٜٔه الل٘حرة الىآمت التي جمجى مشلها لخٌٜئ ٟلُال

سم ٛهمها لخا ؤمه وهِطاتها ال٠ل٠ت هحىه ل٠س ، ت الصهى٨ اللامذ وال٘اهب التي ًمط بهالٓو

ا ػخذلٕ حل٠ت شل٧ الطظل مً  ا، ٗس  ا ػ٠ُخلها حخم  ا الل٠اء، ٗس  اجللىا به مىص ػآخحن، ٗس 

حى٨ بكبٔها ٛهي حتى ؤًطاٚ دلالتها التي ال ٌٔٚط لىجها وؤُاٛطها الل٘حرة ٣ما ؤكابٔها 

ا ػحرحها.مل٥ه هى، ولً ٌؼمح ل٘حره ؤن ًلمؽ ٟ  ُس ؤهملت مجها، ٗس 

****** 

 ؤًىٚ بٔمطي ٓلى ٤ل بِذ

 ؤبُٕ اللُالي بؼٔط ظهُس

 ل٠س ٓـذ ؤؿسو الهىي للخُاضي 

 و بحن هلىعي ًئن الخىحن

س ؤػخ٥حن ل٠هط الخُاة  ٟو

 ول٥ً حب٧ ال ٌؼخ٥حن

ا ا ٣شحر   ٠ًىلىن ٓجي ٣شحر 

 وؤهذ  الخ٠ُ٠ت لى حٔلمحن

سة"  "ٛاضوٞ ظٍى

ٜؼها ؤن ٟطاضها ػُ٘وبه اإلاطضخى بالخىاٛس ٓلى اإلا٦ان، حٔلم في ٟطاضة ه الخىجط كس٠ًها مىص بسؤ

س، ًلل للهسٚ، البس وؤ ..السون ظىان سلل.. البٌل..اإلا لى ٓلم به.. ن ًحلل ٓلى ما ًٍط

١ ؤمامه بطظل آدط ال حٔلم  ًح١٠ ما ًلبى بلُه، وهي ٤اهذ آدط ؤهساٛه حتى ٌٟٔذ الٌٍط

 ؤجِلمه بادخُاضها ؤم جمىح هٜؼها ؤ
 

 في حُاة هازثت وبن ٤اهذ مملت حتى جيخهي وحٔاه١ مال

 اإلاىث!.
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س السىن في ألامط مٔه، ػخلسه ٠ٍٛ ٣ما  ُلذ جمجي هٜؼها ؤال ًىِط ألكابٔها، ال جٍط

ٔىز  ٓخازث وجيخهي الجلؼت ٓلى دحر، مجطزا ؤًام مٔسوزة ج٠اضب ألاػبىٓحن ؤو ؤٟل َو

بل مىٓس زدىله ٓال ضهحن هاجٜها  ا ٓجها لدؼخ٠ط هي بإمان، اٟترب الىٟذ ٟو ألػخاشها بُٔس 

 بطػالت، ٛخحتها لخجسها مً "ضامع" ًماظحها بهسوءه اإلأخاز حتى ٓبر الطػاثل:

ا، مؼخج  ي باللُل ؤػمٕ كىج٧""وحـدُجي.. لى مٔا٢  ضاظل في الجلؼت زلىٟذ  اًطزًه ٛىض 

ابدؼمذ، مىص ٓازث وهى حهخم بها ؤ٣ثر، ًطاػلها، ًحازثها، دال٨ ؤػبْى ا٣دـٜذ ال٥شحر مً 

  .ـتر٣ت بُجهما و٣م ؤضاحها شل٧ألامىض اإلا

ب ادتٞر حاظع ال مً حىلها، ٌٓطه ال٠ىي جذلل ؤهٜها بٔىٝ ٣إهه  ٜطاٖؿٔطث بىظىز ٍٗط

ٔذ ُٓىحها هحى باب ال٘ ت وؿٜخحها الجعالان جحمالن ب٠اًا ابدؼامت ضػمها ٌٔلمها بىظىزه، ٛض ٛط

 .ٟبل ؤن جصبل ببٍء هىا٢ داًبها اإلاهخم

ت مً ٟلب الجخُم جتراٟم هىا٢، ٣إن  او٠ٔاز حاظبُه، ؤداٛتها ُٓىاه، ظصوة مـخٔلت مىتٓز

بودُه ًومهما دلٝ ُهطه أل  لىجهما جحى٨ للؼىاز، ؿٜخُه معمىمخان ٠ًاوم  ضبما ههب٠ؼىة ٟو

بت ظامحت في ال٠بى ٓلى ٓى٠ها حتى جمىث بحن شضآُه، دٌىة ؤدطي ٤ان بالسادل،  ٗض

 لُىاظهها. ت ؤٗل١ بها الباب زم اػخساضة جالُتوالخٜاج

ا ا هل ٌٔلم؟ لم  ًٌالٔها ه٥صا؟ لِؽ مً ح٠ه.. لِؽ مً ح٠ه ؤبس  ، مً ح٠ها هي الادخُاض، جب 

ا في ٣ىٝ ضظ ، السىٚ، الادخباءالٜطاض ل ال جذصخى ٓلى هٜؼها مً هعواجه وج٠لباجه بُٔس 

باث ٟاثلت بلهجت  ت الخسٍض ت، جىظهذ هحى ٗٛط وظىىهه، جهوذ بهسوء مخىاػُت مالمحه الىاٍض

ا ٓجها مهعوظة بٔى الصخيء: م   حاظمت دطظذ ٗض

 "اجٜول ًا ؤػخاش ؤحمس"

ٔهاٟبل ؤن جلل للباب آلادط ٤ان هى دلٜها مباؿطة،  ٝ  ؤمؼ٧ بُسها الُمجى لحٛر م٠ابل  بٔى

سًطها ب٦لُتها هحىه ٗحر آبه إل  اظها ؤُٓيُه ٍو ، حـسزث زاهُتو بػدُائها ؤو حتى كٜٔت هٓع

س في الخحسي  ؤػىاهه ٓىسما إلاح إلأت الصهب جحٍُ ببىلطها، جخحساه ؤجها ؤكبحذ ل٘حره، وجٍع



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 060  شسابٍُ وضزًت

 

ٜت همؽ ٔى  ؤن ًحاو٨ حُ٘حر ألامط ؤو مٔاهسة ٟسض هي مً ادخاضجه، ٟبل ؤن جلطخ في وظهه م  

 بجىىن:

؟!"   "اجذٌبذ 

 ٠ٍٛحاولذ ظصب ًسها، لم جٜلر، بل اؿخسث ٟبوخه ب٠ؼىة حى٨ مٔلمها، لم جى١ٌ 

ٔذ ٣ٜها ألادطي جحاو٨ كٜٔه ل٥ىه ؤمؼ٧ بها في لخِت ٟبل ؤن جمؽ وظىخه، ما٨ هحىها  ٛض

 ٛاهخٜوذ في دىٚ، ظمجط بٔىٝ:

اب، ٠ٓاب هادخاضه "مف ٤ل مطة ًا مجى.. اإلاطة اللي ٛاجذ ػ٥ذ، اإلاطة زي ه٥ُىن في ٠ٓ

ا"  بىٜسخي وؤهٜصه ٛىض 

ٛاهخ٠لذ  وحٍ بُٔيُه ٛٞى ؿٜخحها اإلاطججٜخحن في بؿاضة واضخت ل٠ٔىبخه، ٛهمذ م٠لسه

وبه جٜهمذ ظىىهه ..الطظٜت لجؼسها ٤له ا، ظصبذ ًسحها مً بحن  هي، ٗو لً جطضض له ؤبس 

ا ٓجها  ا جسٛٔه بُٔس  بل جمؼ٧ بها ؤ٣ثر، ٤ازث جلطخ ل٥ً  لم ًتر٣ها بال ؤههؤكابٔه مجسز 

س الدؼبب في ٛوُحت ُٓازتها والٔاملحن بالساضط، !اإلا٦ان.. ؟! كاحذ ُٛه بذٜىث ما هل ًٍط

 :ها ؤٟصخى ما ؤم٥جها مً كطامت وحؼمولهجت ظمٔذ ب ظاظط 

  "ؤػخاش ؤحمس ػِب بًسي مً ٛول٧، اللي بخٔمله زه ما ًصخف"

١ مذُٝ زم   :وهبرة ؿبه ظا٠ٓت ب٘وبسسط مجها إلأذ ُٓىاه ببًر

وُجي وجطوحي جخذٌبي لىاحس  "هه!! ما ًصخف؟ ما ًصخف؟ ؤما٨ بًه اللي ًصر؟ به٧ جٛط

ذ  ؤها محن؟ بٔس ما ٟلذ ل٧ ؤها ٓاوظ بًه؟ ممل ج٥ملي حُاج٧ مٔاه بمىخهى اإلالل  بٔس ما ٓٛط

 "؟!بِىازًجيبتهطبي مجي؟ وال مً ٟلب٧ اللي 

ت ت مٕ اػخٌطازة محخاضة ػادٌتو  ما٨ بلحها، جىاظهها ؤهٜاػه اإلاحتٟر  :الخاٟض

؟ ولخس  ؟ ٣ىذ مف ٓاوظة جحبي ؤو جخجىظي؟ ٛجإة بحن ًىم ولُلت اجذٌبذ  "ٛحن دى٧ٛ زلىٟذ 

 ٗحري؟ بخحلمي ًا مجى لى ٛا٣طة بوي مم٥ً ؤجىاظ٨ ٓى٧ بالبؼاًت زي!!"
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مً ؤمامه  محاوالتها ال حؼاوي ضبٕ الجهس اإلابصو٨ ٛحها، ًخمؼ٧ بها ٣إهه لى جط٣ها ٛؼدخالشخى

طث  :، حاولذ بجهاء اإلاىٟٝ، هحراجها حـخٔل في م٠ابل هحراههحاض ب٘وب ٣ما حسر في حلمه، ٛظ

 وؤها ما باهطبف، زي حاظت جذلجي، ،"ؤهذ ٟلذ لي ؤهذ ٓاوظ بًه؟ مف ٛا٣طة الخ٠ُ٠ت

وؤججىظ ؤو ال، ؤداٚ ؤو ما ؤداٛف بطزه حاظت ما ل٥ف زدل بحها، إلاا حؼِذ باألمان وا٠ٛذ 

ذ  و  وزي حاظت ٓمط٢ ما هخ٠سض جىٛطها لي،  "الى ػمحذ وآلدط مطة ػِب بًسًزلٟى

يخٜى ٟلبه في كسضه ٣ٌحر شبُح  هم ٟبودُه ٛٞى مٔلمحها ؤ٣ثر ًبػي بًالمها ٣ما ًخإلم هى ٍو

اًىاْظ آدط ؤهٜاغ الخُ ا للطؿس وجذصخى ؤن  ؤ٣ثر  اة، اهحجى م٠ترب  ٛخبآسث هي ب٠ل١، ًبسو ٛاٟس 

 متهىض: ٠ًىم بٔمل  

ل٧٠  ؟!"ٓاوظ٢ ؤهذ  ًا مجى.. ؤهذ مىاًا ؤها ومؼخحُل ج٥ىوي مل٧ حس جاوي.. ٛاهماوي دى٧ٛ ٟو

 "٣ُٜل بحهم، مف مً ح٧٠ جح٥مي ٓلي  مً بُٔس وج٠طضي وجىٜصي الخ٥م لىحس٢ اؤه

  سسط مىه:٤ان زوضها هي لد

ًه؟ ضػاًل مطاه٠حن؟ وضز مف ال١ً حتى ٓل٧ُ؟ وال والسلُل ب مف مً ح٠ي؟! "هه.. ٛٔال؟

 لٔبخ٧ الل٘ىىت والباظ٨ اللي ٣ىذ بخذلُجي ؤلٔب بُه؟"

جطاظٕ دٌىة، ؤم هصه هي زالثله، ػُٔه الخشِض دلٝ ٟلبها اإلا٘ل١ واإلاحخجع بإكٜاز  ٗسض  لم 

ا ُٛه، لم حٌٔه ٛطكت للطز   بل ؤ٣ملذ بحعم جذلله شخيء مً ؤلم ؤودع ٟلبه:٥ًً ػبب 

م فيبخآت ؤلٔاب، وال ٓىسي اػخٔساز ؤ "ؤػخاش ؤحمس مً ٛول٧، ؤها مف  ٣ىن مجطز ٟض

٠ت اللي  لِؼخت حُاج٧، مً ح٠ي ؤججىظ الاوؼان اللي ؤدخاضه، ومً ح٠ي ؤِٓف حُاحي بالٌٍط

ي ٓلى ادخُاضي، جطهُجي، وباليؼبت ل٧ُ ٛمف مً ح٧٠ جمؼ٥جي بالـ٦ل زه، ؤو جحاػبج

حوطج٧ مجطز حالت ٓىسي و٤لها ؤًام وجطظٕ ج٥مل ال٥ىضغ مٕ ز٣خىض ٓلي و٤ل واحس ًطو  

٠ه، ووٟتها ؤ٣ُس هخالقي لٔبت جاهُت جدؼلى بحها ؤو جحسي ظسًس جحاو٨ جٜىظ بُه"  في ًٍط

ٟلبها ا لها وله.. ػ٥ُىن الجخُم لى جط٣ها جلبح ل٘حره، بن ٤ان لٔبت؟ ؤهصا ما ؤؿٔطها به؟ جب  

ا ولً ًتراظٕ حتى الىلط، ١ الصخُح، ٛؼُٔلجها حطب   ًذىهها بـٚط ؤو بسون.. لِؽ هى الٌٍط
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 بخىجط
 
 ، همؽ بلهجت هبٔذ مً ٓم١ ضوحه التي تهٜى بلحهآاز ٠ًترب دٌىجه لخبخٔس هي زاهُت

 ٣إجها لً جحُا بسوجها للخِت: في ٤ل ححن

لب ٓى٧، ؤها ٓاٚض به٧ بخحبُجي  "ؤهذ  مف جحسي، ؤهذ   لب٧ لي  ًا مجى ٗو ػباٞ حُاحي، ٟو

بؽ ؤها مف  اضبي مـآط٢.. دى٧ٛ مً اإلااضخي ومً ج٥طاضه.. مً ظوط ؿاًٜاه ٌـبنهي..بؽ بخح

ه ومؼخحُل ؤ٣ىن داًً ومؼخحُل ؤظطح٧"  ٍظ

ى بٛالتها، لم تهخم للىتها الصي ٓال   بٔى الصخيء ظصبذ هٜؼها مىه بٔىٝ والًعا٨ ًٛط

 ب٘وب:

اٌف حُاجه بالٌى٨ "ؤهذ ٛا٣ط هٜؼ٧ محن؟ واحس ٛالحي بُجطي وضا ٤ل واح ت ٓو سة ؿٍى

ِٔف زوض الوالٔط  ٠خه َو خبِب اللي باإلاىاػبت مف ن، إلاا واحسة اػخٔلذ ٓلُه ٟطض ٌ٘حر ًٍط

 ، مً ٛول٧ ػِبجي و٣ٜاًت ٟىي لخس ٣سه"ال١ً ٓل٧ُ

ذ ٛخُل ٗوبه ٛلطخ في م٠ابلها:  و٣إجها هٓع

بُه وال ج٠ىعي ٟلب٧؟ ؤها  ؤها بخحاولي ج٠ىُٔجي ال٥الم اللي بخ٠ىلُه زهدىٚ ب٠ى، "بٌلي ٣سب و 

 وؤها ٣مان بحب٧" حتى ابى٧ بُحبجي... مخإ٣س به٧ بخحبُجي،

ما الصي ٟاله للخى؟ هل ٟا٨ "ؤحب٧"؟ هل ه٠ٌها؟ ضباه ل٠س  ججمسث وججمس هى في اإلا٠ابل،

ت وحؼم وزون ج٥ٜحر ٣إهه ولس لُحُاه ٠ٍٛ، ٣إهه ؤو٨ الخُاة  آتٚر بحبها.. آتٚر به بؼٓط

ها ٓلى وآدط الىظىز.. ٣إن الخطوٚ واإلاـآط وزٟاث ال٠لب وألاهٜاغ ججمٔذ في حطوٚ لِٜ

 ححن ٗطة وزون جطجِب مؼب١.

ا ال 
 
حن "حب".. ٌـٔط به ألو٨ مطة، ٣م ٤ان ؤحم٠ س  ًسضي ما به؟ واإلالسم حٛط بمصاٟه الٍٜط

اًحبى في م الصي لم ًمط به مً ٟبل، اتها، لهصا لم ؤو ٌٔبر  خاهخه وزهالحزه التي لم ًطها ؤبس  ًٟط

  لمت هابٔت مً ٟلبه زون وعي حاملتولهصا آلان دطظذ ال٦ !!ًسض٢
 
مـآط جىلسث  دالكت

ت وجل٠اثُت جس٨ ٠ٍٛ ٓلى م زادله ٓىىة وبال ٛهم..  ا ٌٔاهُه في ُٗابها وما ٌٔىُه لهبٍٜٔى

  .ٟطبها!
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ؤجطاها ال  ٗبائه ٛاٞ الخس هصه اإلاطة، وهي جىِط بلُه بٔسم جلس١ً، هبواث ٟلبه حٔالذ ٛجإة..

ٓما ٌـٔط به  ٓلى وظهه هى آلادط حٌٔحها ٥ٛطة محسوزةجبخلٕ ما ٟاله؟ هل مالمح اللسمت 

ولً ًتراظٕ، ػُذىن الخطب حتى الجهاًت  آلان؟ هى ًحب..!! ل٥ىه لً ًجبن مً ظسًس

ا. وػُيخلط   ُ  وػخ٥ىن هي ال٘ىُمت حتى لى حاضبها شسل

ٔها ؤمام ُٓيُه زاهُت ًسحها، ًخمؼ٧ با يحسمىحه الٜطكت لُٜلذ بججمسها ؤمامه  لُمجى، ًٛط

ْى هِطاجه ٛٞى حل٠تها بصهى٨، ُٛه وهي جحسٞ  بِىما ًلمٕ الهُاط بحن ظٜىُه مطة ؤدطي مٕ ٟو

٘ل٠ها ٓلحه هاُىتٓزلًمس ؤكابٔه  ا  ازم ًؤها زادل ٣ٜها َو بةح٦ام، ًىحجي هحىها هامؼ 

 بلهجت حاظمت آمطة:

ذ.. بس٨ ما ؤضظٔها ٠تي واللي ٓمطها  ؤها "السبلت زي جطظٔحها له في ؤػْط ٟو ما هخعجب٧، بٌٍط

 ؤهذ  لي   ما ؤهميف ضز ٛٔلي ه٥ُىن بظاي!!كسُٟجي  مٔاه ًا مجى.. حتى لى لخِت!.ولى ؿٜخ٧ 

 ؤها وبؽ"

تراٚ بها، وهمؼت داٛخت ؤػ٠ٌذ  وجط٢ ًسها، وابخٔس، مىحها هِطة ٓاؿ٠ت لم ًصجل مً الٓا

 
 
ٕ ُٓيُه الىاُطجحن بلحها بخ  :امتزط بلهٜت ٞ  ىْ ٟلبها الساثً كَط

 "بحب٧"

ا، ؤ الباب ٓاز ًىِط بلحها، ابدؼامخه ب٘ماظجه اإلاىٜطزة ؤػطث ُٓىاها، مام زم الخٜذ م٘ازض 

ط وهبرجه ج٠ٌط ػٔازة ؤو ضبما اضجُا  ؼ٥   :همؼه حؼلل ل٠لبها بحىى م 

 "ًىم الؼبذ"مف مهم ظلؼت الجهاضزة، ؤها ٣سه حاػؽ بوي ؤحؼً ب٥خحر.. ؤؿى٧ٛ 

ا ًوطبها مً ؤٟصخى الُمحن حتى ؤٟصخى الِؼ وضحل.. بهسوء وػ٥ىن.. اض، وجط٢ بسادلها بٓلاض 

جط٢ بلمت ٣ىؿم ال ًمخى ٓلى ظبحن ٟلبها، زادل ضوحها، وش٣طي هبرة ٓاؿ٠ت وهمؼت زاٛئت 

ت لم جخذُلها مً مجىىن مشلهحملتها وؼماث الهىاء بلى ؤشهحه   .ا بٟط

خحذ ٟبوتها اإلا٘ل٠ت ب٠ىة ٔذ ًسها ؤمام وظهها ٛو لخل٠ت "ضامع" اإلاؼخ٠طة زادلها ، جىِط ٛض

وباْ في لخِت ض داجها و٣ُٝ الهطوب مً ٟلب ٗاز   زون ؤن جسضي ما الصي ًيبػي ٛٔله؟! بلمذ
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ا إلاجطز لِٜه بحؼاغ ألامان اإلالٌىٕ الصي ادخٜذ دلٜه ألًام موذ، زم  ٦لمت لهلل ٛطح 

 .!!ٟس ج٥ىن ٤اشبت ٣ما لِٜها ظوظها مً ٟبل
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(14) 

 الٔىزة

 

ها ال٠لُلت، هٔٝ  لخِت ت بإحٛط هٔٝ جيخاب ٤ل ؤهثى ٓىسما جمط بأشاجها جل٧ ال٦لمت السخٍط

لبها ال٘بي الؼُٜهؤو زمالت، ج٠ٜس الؼٌُ ًٌطب لها وحهلل ٣إهه ٓاز ٓلى  طة، جحسٞ بصهى٨، ٟو

 .ًخحط٢ بألُت ال ضو  ٛحهازادل ظؼس  بٔس ُٗبىبت ُٟس الخُاة للخى 

مٔل٠خان بحل٠تها زادل ٣ٜها اإلاٜخىحت ؤمام هاُطحها، وهي لم ج٥ً لخذخلٝ، ُلذ ُٓىاها 

هِطة ال مٔجى لها ؤو هسٚ، حالت مً الجمىز جمؼ٥ذ ب٠ٔلها الىاعي  ها بلمذ، ٛحهماجخإمل

 ٛتر٣خه لخ٘ىق في ٓالم الالوعي جىإي بىٜؼها ًٓ اإلاعجعة التي حسزذ مىص زىان.

ا لل٠طب، ألاولى ؤل٠ى ب٦لمخه للمطة ألاولى بٔىٝ وزون جطجِب، وفي الشاهُت ه
 
ا جاث٠

 
مؽ بها ٓاؿ٠

ا، والشاهُت ؤح٥مذ ال٠ُىز حى٨ ٟلبها الل٘حر اإلاخلهٝ للىبى مً ظسًس، وبحن   ٔ ظمستهما م

٠سث بوٕ ؤهٜاغ ٤ان كسضها ٌـخاٟها بـسة. م١ الخالُت هآذ هي ٛو  ضهبت ألاولى ٓو

١ ؤمل اه ، ؤدبرها طاٌْٜإ في حُاة هازثت، زٛٔها هى زادل مٔمٔت كجإوهذ بلمذ جىعي بٍط

 مً دىن مٔط٣ت جيخهي بٔسها الخطب باهخلاضها
 

، ؤهه ػُحاضبها هي لُىالها في الجهاًت، وبسال

سها وآلادط  ػدخٔسز اإلأاض٢ وجلبح ٣إجها ملخمت ٓاإلاُت ظسًسة، ٠ٍٛ بحن ٟلبحن.. ؤحسهما ًٍط

 ًذىجها بللٝ.

ا مً زٓم، ظلؼ ذ ٓلى اإلا٠ٔس ؤٗل٠ذ ٟبوتها مً ظسًس بةح٦ام وجحط٣ذ ببٍء جبػي ؿِئ 

ىة، ملمؽ حل٠تها الىآم بحن  اإلا٠ابل إلا٥خبها وظٛطة حاضة جحٞط كسضها جىٜؼتها بٔم١ ٟو

٣ىظٕ ًخمذى مً ؤكابٔها ؤكبح ٤الخسًس اإلالهىض، ملتهب بـسة، حاٞض لل٘اًت، ومالم 

 ٓصاب ال ًاٟت لها بخحمله ؤو مجابهخه.
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تر٣ها جىاظه حتى ٠ٓلها ألادٞط ٟطض للخِاث ؤن ٌؼ٥ً، ٠ًبٕ في ض٣ً ًطا ٟب مً بُٔس، ٍو

٠س ٟاهىن الٌٜى  مىظاجه الٔاجُت وحُسة مطجب٥ت داثٜت، وؤمامها وؼِذ ٣ُٝ حؼبح، ٛو

 ملساُٟخه.

، ؤو ضبما ذ بالٜٔل، ل٥جها ٠ٍٛ ججاز٨ ٓلى وؿ٧ ال٘ٞط ، جحاضب ؤؿباحها الساكت، هي ٟٗط

ا، وجها ٜا٨ًخه لم ج٥ً ػُٔسة ٣ح٦اًؤؿبا  جحىم حى٨ ضؤػها إلاان  لم ٥ًً ػاض  دخامها  ا ألًا

اؿا في ػٔازة وهىاء بلى ألابس.  ٓو

١ بٔس ٌٓل  زاهُت، ججهسث  زام لسٟاث١،  ج٠جي   ال٠ٔل ٌٔىز للٔمل ببٍء، جسوض جطوػه بٛط

حها ٠ٍٛ بإضبٔت  ألا٦ٛاض جىٌل١ مخحطضة مً ؤػطها دلٝ شل٧ الجساض الىاهي الصي بىاه ٟو

١ وال٠لب حهخٝ  ؤحٚط هامؼت وهبرة زاٛئت ؤؿٔلذ بسادلها الىحران، اإلاى١ٌ بسؤ ًىحر الٌٍط

ا مٔتػ
 
ا.ادٌ  ره 

لسي بمؼا٣ه  بـطة وظهها اإلاؼخٔطة التي لٜحذوالص٣طي جوطبها بٔىٝ، ٓىٝ ًىاظي ؤهٜاػه 

ُ  ؤو للسٟت حـبشه بها ٣إجها آدط هبوت في حُاة ٟلبه الباجؽ الل٘حر ا ٤اهذ بحن شضآُه، ، ٛٔل

، ًاهبها، ًلطخ في وظهها، حهسزها، وفي الجهاًت ًلس    ٚ ضبما لم ًومها ل٥ً الىهٕ ؤ٣ثر مً ٤ا

ط ٓلى مؤل  مجها.  ٘ جاهط بمٔلُت ٟلبه ال  بحبها ٍو

٣لىضة ٛىجىٗطاُٛت ؿسًسة السٟت  ،١ محٜىضة زادل شهجهامالمحه ححن الى١ٌ بح٥م الٔـ

ا  .. وظىم..ٓالُت الجىزة، شهى٨  واهخهى بٜهم جبٔه اضجُا ، هل جلسٟه؟ ضبما.. ل٠س بسا مخٜاظئ 

ا ٌٔلل به اهجصابه بلحها حتى  لٔالم  ظسًس  ٌ٘ىق ُٛه لل٘اًت، ٣إهه ٤ان ًبحض ًٓ مٔجى   ؤو ػبب 

 الخب.، بهه اضوزون ػاب١ بهص وظسه ب٘خت

ت، ٤اظاهىٛا،  ابدؼامت ًُٜٜت اضحؼمذ ٓلى س٘طها، احؼٔذ ؤ٣ثر، زم جحىلذ لطخ٥ت هِؼخحًر

ا زون حسوز، الؼاحط الىػُم كاحب الُٔىحن  ا داك 
 
مٔـٞى اليؼاء، الصي ًمخل٧ حطمل٦

ًحب وال ًٜهم ؤو  !..بىِطاتهما الىٟحت اإلا٠خحمت اللخحن جحمالن لىن الؼماء بال ؤزوى حُ٘حر 

ت هصه حٔثر بها هي ٨ دٌىة ٌٔبر بها ٓخباث ٓالم ال٘طامؤو ًسضي، وفي  ؤم  زون ٗحرها، سسٍط

 مإػاة!!.



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 068  شسابٍُ وضزًت

 

ىاز، جىٓس ب٠ؼىة ٣خٝ ًسحها جحؼؼذ مٔلمها بإلم،  لُمىٔها مً كٜٔت اهخىتها ب٠ىة ٓو

١ بجبجها وهطوبها، زم ؤضهبها  بها ال٦امً ب٠بلت ؤضظٜذ ضوحها، ٓظ ب٦لمت دطظذ مىه وؤزاض ٓض

ذ هلىٓها زم  ت مٌل٠ت مؼذ ؿ٘اٛها، ال لم جٜٔل.. ٤اهذ ؤؿبه بطكاكت ادتٟر بٍٜٔى

هى  اػخ٘لوجبازلذ ألاحساٞ هِطاث اللسمت،  ،اػخ٠طث ب٠لبها ٛخىٟٝ ٛجإة ًٓ الىبى

ُٔس ٓلى ؤشهحها تهسًساجه وبهصاضه باإلال٥ُت. ظمىزها  لُىتْز حل٠تها َو

مط، ل٥ىه ٌؼ٥ط ٓلى ُٟس الىعي، لم جٚط ٌـبه ػٌىة الس ه٠ٌها بهمؽ، بٔـ١، بخإزحر بٔسها 

بجٜىحها، لم جبخٔس بىِطاتها، الخحمذ الُٔىن في سجً همؼت داٛخت ومىٔتها ٟوبان الهىي 

مً الٜطاٞ، وبِىما هي ج٠اجل لخلخ٠ٍ بوٕ ؤهٜاغ ظاج٘ت هطبذ مً ضثخحها ٤ان هى ًخجهس باضجُا ، 

ا بًاها وػٍ
 
ىزْ، زم ٌ٘ازض جاض٤  .ٓاكٜت لم تهسؤ بٔس ًبدؼم، ٍو

م جسادلذ مـآطها وجواضبذ بٔىٝ ؤظعجها وآلم ٠ٓلها ط في زهُا ال٘طام ٗض ، وك٘حرها الٍ٘ط

ا: "ل٠س ٛعث، وآتٚر بالخب ًا حم٠اء".. وججهطه هي 
 
ػاب١ ججطبت الًعا٨ ًذطط لؼاهه لها هاجٜ

سْو ال٠سًم؟.. مخٔل٠ت بب٠اًا كالبت مسٓاة: "ومىص متى ٤اهذ "ؤحب٧" هي اإلا٠ُاغ ؤحها اإلاذ

 ٠ٛس ُٟلذ ل٧ مً ٟبل و٤اهذ محى ٣صبت".. 
 

 ؤ١ٛ لخال٧ ٟلُال

ا بٔس ٟخلذ ؤمله في اإلاهس وه٠لخه بلى اللخس.. ؤلِؽ ب٣طام اإلاُذ زٛىه؟  ماواهعوي اإلاؼ٥حن داثب 

ٕ ؤمام ظبن ًجهـها زون هىازة ودىٚ لم حؼخٌٕ زضثه مهما حاولذ، ٛما ٤ان مجها  وها هى كَط

ا آدط حٔلم  بال ؤن ؤٓازث ٛخح ٟبر ؤحالمها ال٠سًم وحٜطث حٜطة في ؤحس ؤض٤اهه، زم زٛىذ حلم 

لى ؿاهسه دٌذ بحعن "٠ُٛس ألامىُاث" ؤهه لً ًخح١٠  .ٓو

اث داٛخت بُٔسة اهخبهذ لها بلٔىبت بٔسما امتزظذ بىساء  ٟل١ ًحمل كىث مؼآستها،  ًٟط

ٔذ ضؤػها جىِط هحى باب ال٘ٛط بجمىز، حط٣ذ ؿٜخحها في محاولت للى١ٌ ٛذطظذ  تٛض

 الخطوٚ مخلٔشمت داٛخت وضبما ٗحر مٜهىمت:

 "ازدلي ًا ماٌؼت ؤها ٣ىَؼت"

زدلذ اإلاطؤة بترزز، جخإملها في ٟل١.. حؼاءلذ: "هل وكلها كىث اإلاـازة، ؤو ضبما كسي 

ً، داًبتها ا ؤهسضه شل٧ ألآض اض   باهخمام: كطدخه بحبها؟".. واٛوُحخاه.. جىعي بها ٟو
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 "مخإ٣سة به٧ ٣ىَؼت ًا ز٣خىضة؟ ألاػخاش ؤحمس زدل ودطط ٓلى ًى٨ هى ما ؤدسؾ الجلؼت؟"

 مىحتها اوـ٠اٟت دُٜٜت مً ؿٜخحها ج٠لس بها ابدؼامت ِٛهطث شابلت:

 "ؤًىة ل٘اها ما ج٠ل٠ِف، ؤها هامصخي زلىٟذ  ب٠ى وؤؿى٧ٛ ب٥طة بن ؿاء هللا"

٠لها ، ؤو ٟس ٥ًىن ٓبٌِف ٛتر٣ذ محىضها وهطبذجخحط٢ مً جترهح، ؤو ضبما ألاضن جهوذ 

بسواض ٌ٘عوه، ظلؼذ دلٝ م٥خبها جطجب ؤوضاٟها اإلاؼ٥حن هى مً ًٌٜى زون ز٠ل ًص٣ط ٛـٔط 

جلخ٠ٍ مىه لٔبخه الل٘حرة ألاه٠ُت، جٌلٔذ بلحها  ُسة، ٛخحذ السضط الٔلىي بٔس دطوط الؼ

ا حى٨ كاحبها، ل٠س ؤحوطتها الُىم٣إجها ججطي مٔها جح
 
ي حُٔسها بلُه، ٛةشا به ًٜجط ٤ ٠ُ٠

ا وظصبها مٔه.  ُ  مً الاججاه هحى ال٘طب، ٤ان ؿٟط
 

 اإلاىٟٝ وبسال

ا، جى٠ل ُٓىحها بُجهما  س بًصاءه ؤبس  وهٔتها ؤمامها، بلى ظىاضها الخل٠ت التي جطبٌها بطظل ال جٍط

س ؤل٠ى بها اإلاجىىن زادل زوامت ج٦از ج٠ٜ سها بلمذ، وجدؼاء٨ بححرة ًٓ السٌىة ال٠ازمت ٟو

٠ٓلها، ؤٓازث الؼُاضة بلى ؤٓماٞ الِالم زادل اإلا٥خب السـبي ألاه١ُ واحخِٜذ بحل٠تها 

ا: "اكمذ ًا ؤهذ".  زادل ح٠ُبت ًسها، جهطها ٠ٓلها ؤن ؤُٓسحها إلكب٧ٔ وكطخ ال٠لب مٔاهس 

****** 

خصاض كٔب ٓلى البٔى، واكٌىآه ٣ذجت ٠ًٜس آلادط بحؼاػه به، ل٥ى ه لم ٠ًى  ٓلى الٓا

ا بسٓىي الخٔبحر ًٓ   ً ا وز
 
س حسًش الابخٔاز ؤ٣ثر، الل٠اءاث الٔاثلُت ضػمُت لل٘اًت، وهى ًٍط

  .ؤػٜه

ا ٓلمُا  ا مً ال٠هىة، وبحن ًسحها ٣خاب  في ض٣ً الخس٠ًت الهازت، ؤمام ًاولت جحمل ٣ىب 

ت ٣ما هى واضر مً ٓىىاهه، ، دلالتها الخال٥ت حـا٣ؼها بمجىن وؼماث الهىاء باالهجلحًز

  .لٜها بٔىاز بـطتها الٔاظُتوجذا

جطزز للخِاث، هل ما ًٜٔله صخُح؟ ولم  ؿٔط بها مذخلٜت ًٓ هعواجه الؼاب٠ت؟ هل ًيخهج 

ط الهىاء اإلاحخبؽ في  ١ ؿ٠ُ٠ه في جحسي اللٔاب والٜىظ بالؼباٟاث؟ ججهس ببٍء، ٛظ ًٍط

ٝ ؤمامها، هصه اإلا طة كسضه بٔم١ وز٠ل، دٌىة ؤمام وؤدطي دلٝ، بٔس ز٠ُٟت ٤املت ٟو

 ٓسم ٣ؼط حاظع اللم
 

١ ولهجت لُىت:ذ ب٠ىة، جىحىح بهسوء محاوال  هازي بٛط
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 "آوؼت ًاػمحن!"

ٔذ ُٓىحها جىِط بلُه مً دلٝ مىِاضها الٌبي ألاه١ُ، إلاح بٔى السهـت هىا٢ للخِت  ٛض

 :جبٔتها ابدؼامت ضػمُت وجطحُب محاًس ل٥جها جالؿذ ٓلى الٜىض 

ىا"ؤهال ًا ؤػخاش ٓمطو، ؤمحرة ظىا مٕ   و باػم مف مىظىز" ،ٍض

 :واإلاباؿطة اضجب٧ زادله بـسة ل٥ىه اضجسي زىب الخؼم والهسوء

  "الخ٠ُ٠ت ؤها ظاي مذلىق ٓـاه٧"

ا:  ٔ  هِطث بدؼائ٨ ؤظابه ػَط

، ٣ىذ ٛا٣ط٢ ؤمحرة وؤها هعاضي اإلاىٟٝ الباًر اللي حلل ؤو٨ ما اج٠ابلىا ٓاوظ ؤٓخصض ًٓ"

 مٔاها ظي ما ب٠ُىلىا هعاض بىابحن"

ٚط لها بإهسابه في ٗحر اػدُٔاب، ؤؿاضث ٣طهح ن ؤظطاغ هآمت اهٌل٠ذ مجها ضخ٥ت داٛخت ٛض

 بٔسها بُسها في شخيء  مً مط :

"It's Ok "ما حللف حاظت 

 ج٠سم دٌىة ؤدطي مبٔثها ظطؤة ا٣دؼبها مً الطخ٥ت التي الجعا٨ جطن في ؤشهُه بلٌٝ:

الهت؟!"  "ٌٔجي مف ٓظ

ت:  ابدؼمذ بٟط

"No" 

 بجطؤة ؤ٣بر:اػدىس للم٠ٔس 
 

 اإلا٠ابل لها واهحجى ٟلُال

ت"ؼمخي لي ؤ"ًُب بمىاػبت الللر زه ح  ٓعم٧ ٓلى ٓـا مب٥ط وهخ٦لم ؿٍى

 ٥ٛطث لشىان زم حؼاءلذ بلام:

 "هخ٦لم في بًه؟"
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مٍ ؿٜخُه وضٕٛ حاظبُه مٕ هعة ٣خٝ بمٔجى "ال شخيء محسز".. ٤اهذ جلمح بعجابه بها في 

ٟوذ بٔى الىٟذ مٕ ظوظت ؤدحها جل٠ي بدؼائالث حىله زون لٜذ ٠ٛس هي ؤما ُٓيُه.. 

اهدباه، حٔلم ؤهه ًل٘طها بؼىىاث زالر، ل٥ً هصا ال ًمىٕ كساٟت مً اليـىء بُجهما حتى 

ُىاه جحمالن مً ال٠ىة حٔىز لٔملها وحؼاٛط مً هىا، ٣ما ؤهه ٌعجبها ؤًوا،  وػُم، مط ، ٓو

ا للـ٠اوة والٔبض وبٔى الىٟاح ا مىاظٍ  ىهت، ٣م  ء ومىحخه جهوذ واٟٜت بهسوت ٗحر اإلاٛط

 :هِطاجه ابدؼامت ؤدطي ؤػطث

  "ؤو٢.. زىاوي هاظُب ؿىٌتي"

٠خه وجطخ٧ ًسوض بالؼُاضة، ًخحسر مٔها في ابتهاطًىا٨ ػآخحن ُل  ، ًسآبها ٓلى ًٍط

ا،  ٠تها التي دلبذ لبه جمام  بخآا بوٕ ؿٌاثط جحمل ه٥هت الىًً جىاوالها مؼدىسًً ابٌٍط

ؤحس اإلا٠اهي  ٣ىبحن مً الـاي اإلالطي ألاكُل ٟطب ؤحس ال٥باضي الـهحرة، وجالهالؼىض 

اث لم  ن ػىي في هاجه السٟاث١ التي ٟوتها، لم حـٔط باالٛخ٠از والخىحالـٔبُت مٔه، وش٣ٍط

الصي هطبذ مىه هىا، في الجهاًت  يج٥ً مىص ظمً بُٔس حـا٣ؽ دُالها، وحسخبها هحى اإلااضخ

 ٟبل ؤن ًحاو٨ اظخصابها مً زوامت الص٣طي:الحّ هى شبى٨ ابدؼامته
 

 ا ٛـطز في مالمحها ٟلُال

 .. ضحذ  ٛحن؟""هاي

ا ٛاهٌطث للتراظٕ  ب  ل هى لل٘اًت حتى ؤن ضؤػها جىاظي ٣خٜه ج٠ٍط ٔذ بلُه ُٓىحها، ًٍى ٛض

 دٌىة لخىِط بلُه باضجُا ، ابدؼمذ محاولت الخذلم مً الـطوز:

ذ  ا، ب٠ى لي ٣خحر ٟىي ما ٟوُدف ٟو  لٌُٝ حؼِذ ُٛه بٌٔم وضٍحت بلسي بالـ٦ل زه""ؤبس 

١بازلها البؼمت بإوػٕ مجها،   :مط  همؽ لها بٛط

" ..  وحـخ٧؟"بحىا في دسمت مٔال٧ُ 

ا، زم  ٟبل ؤن محخِٜت بابدؼامتها جإملخه لشىان  بحعن: ثضزجذٜذ جمام 

 "ؤ٣ُس.. بؽ م٦اوي الصر مف ٛحها"
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طة حاضة جحمل  تراب ألػباب مـابهت وبن ٟؼىة، ضاثحت ججهس، ؤو ضبما هي ٛظ كس٠ًه ٓاوى الٗا

 ادخلٝ الهسٚ، لصا هى ًسض٢:

سضث   جح٠٠ي شاج٧ بطا مجها؟"  "ٟو

 هعث ٣خٜحها:

  "باػعى"

 ابدؼم زاهُت:

ا ما ًٓ ًمىح٧، مف هاٟىل٧ لُه مف بدؼعي هىا  ٓ  "!!"ألوي ٓىسي دلُٜه هى

 وضخ٧ بذٜىث والخ٠ذ الىِطاث ٛـطزث وجاه هى، ػإلها ببٍء:

 بِىازو٢  ظِسخي؟""لُه 

 :وبؼاًت والجىاب ؤ٣ثر هسوء  

 "ألجهم هىا٢ بِى٠ٌىا اػمي ظاػمحن"

 همؽ بخإمل وجبجُل:

 "بؽ ًاػمحن ؤحلى ب٥خحر"

ا ًٓ هِطاجه اإلاخٜحلت، واػخساضث جىِط للىُل   ؤػٜلجىجطث للخِت، دٜوذ ُٓىحها بُٔس 

ؤهىاء ؤٓمسة ؤلاهاضة اللٜطاء، احترم هى كمتها وا٣خٜى بخإملها، بسادله شخيء ما ًىلس، وهى ال 

ا، وكله ًماوٕ مً شا٢  :هصه اإلاطة همؼها الهازت اإلاُالز ؤبس 

  "مم٥ً هطو ؟"

 احخىاء:بابدؼم 

 "ؤ٣ُس"

 ؤضظٜتها: واضخت وؤمام باب اإلاجز٨ مٕ زٓىة مجها لل٠اء ؤدخه ا٣خٜى بةؿاضة
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 بؽ الجهاضزة" جاهُت.. ٣ىذ ظاي ٓـاه٧ ؤهذ  "مطة 

ذها ىبت ل اظزضزث لٔابها، وب  ا الػخجابت ٗحر محببت ؤو مٗط
 
لىجه الساٛذ والٔم١ ٠ٓلها م٘خاُ

و٤لمت ؿا٣طة ٓلى ألامؼُت ، ٛا٣خٜذ بهعة مً ضؤػها جحُُه في ٤ل حٚط الصي ًيبى به

 حٔلىهما هِطة ال ٌؼهل جٜؼحرها.اهسٛٔذ ح٘ازض الؼُاضة جخابٔها ُٓىاه بِىما الساٛئت، زم 

****** 

 ًا وضزحي

 وهجمتي

 وجاط ضؤسخي

 ضبما ؤ٣ىن 

 ال٥ٜط ا . . ؤو ٛىهىي  مـاٗب  

 ؤو مجىىن 

 
 
 ا . . وهصا مم٥ًبن ٣ىذ مجىىه

 ٛإهذ ًا ػُسحي

 مؼاولت ًٓ شل٧ الجىىن 

 "هعاض ٟباوي"

جحسر ٠ٍٛ، زون "الخب".. اإلأولت ال٥بري، اإلاؼإلت الهىسػُت التي ال جحخاط إلأٌُاث، هي 

ا. ل٧ُ ٠ٍٛ اهخِاض الىدُجت، والبٔى ٌؼعى بلحها ظاهس   م٠سماث، زون ٛهم، ٓو

الىدُجت، الخل، وؤػاغ اإلاـ٦لت، جىحن ًىٜض اللهب، ٌـٔل بسادله الجخُم، "الخب".. 

للُه لِى الـٞى بسون بزضا٢،  ت ٍو ًحط٢ الـ٘ٝ ٣ما جحط٢ اليؼماث ؤوضاٞ السٍطٝ، بٟط

ىٌل١ بجىىن.ا وض١ٛ، ؤو ٌـٔله هاض     ُٛخحطض مً ٠ٓاله ٍو
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"الخب".. الٜآل واإلأٜى٨، الؼبب واإلاؼبب، وضز الٜٔل اإلاواز في الاججاه واإلاؼاو في ال٠ىة، 

ت لم ٌؼب١ له ؤن ادخبرها، وبحط لم ًخٔلم الؼباحت ُٛه، ال ؿٌأن له وال ؤًىاٞ هجاة، ال  هٍِط

وب٦ل حبىض و امخىان، جطمي حٔبره ػًٜ وال حؼ٥ىه ظعض، هى ٠ٍٛ وظس لل٘ٞط في ؤٓماٟه 

 هل ال٘ٞط في بحاض ال٘طام اهخحاض!!.ُٛا ؤهل الهىي بىٜؼ٧ بحن ؤمىاظه، وال حطط.. 

ا مىه، هي  وهل حبه لها.. "مىاه" التي ححرث ٠ٓله حتى اػدىاض ٛجإة بسإٛ دٌبت اجذصتها مهطب 

مت ٌٔاٟب ٓلحها ال٠اهىن؟ جطي ما اإلاٜطوهت؟ ال٠ٔىبت  حٔلم وهى ٌٔلم؟ هل هصا الخب ظٍط

 مابس مٕ الـ٘ل في ضحابت ٓؼل ُٓىحها؟ بٓسام بحن شضآحها؟ ؤم ظىت ٠ًٌجها بلى ظىاضها؟.

  ..م٠ٜلت، وهىاٛص الاػدى٦اض ؤٗل٠ذ ًحبها وال مىاق، ؤبىاب الٜطاض هى 

تراٚ بالخب.. " ٔت الٔاؿ٠حنوالٓا   "ٛوُلت في ؿَط

ىازي  لطخ، زم حهمؽ، ودا٠ٛه ًسٞ، ٍو ، بل ٍو جابه وها هى ٌٔتٚر باػمها، ًطظىها ال٠طب، ٍو

٠ه، والخحسي هصه اإلاطة مً هْى ظسًس، ٛالٜىظ ُٛه حُاة  جحس   وهٔخه حجط ٓثرة في ًٍط

ودؼاضجه مىث، وهى لم ٌٔخس السؼاضة، "مىاه" له مهما ٓاهسث، ؤو جبآسث، داٛذ، هطبذ ؤو 

وذ، ػخ٥ىن له وبال ٛلُمذ ؤٛول.  ٛض

ا، ٥ًٜط، ًبدؼم، ٌؼخٔ جها وجطاظٔها، كطآها، بُس كىضتها، اضججاٛت هبرتها، ظزاض بؼُاضجه ٣شحر 

زٚء ملمؼها وؤىمت بـطتها، ٌٔلم ؤهه آإلاها، ل٥ً ؤإلاه ٤ان ؤ٣بر، وؤمام وظٕ ال٠لب تهىن 

تى ًىٜص ٠ٓابه، ؿخم جمجى للخِت ظىىن حـبه هىػه بها ؤن ًتر٣ها جلٜٔه ح ؤوظاْ الجؼس،

ل٥ىه ٓاز ًبدؼم ببالهخه اإلأخازة  ٦ٛل إلاؼت جمىاها مجها ٤ان الشمً كٜٔت، ه،هٜؼه ٓلى ٗباث

ا لىٜؼه بسهـت مطخ٥ت:  هامؼ 

 بحبها
 

 "!!"بحبها.. ؤها ٛٔال

ؤم ًا مبخست.. هصا هى الخب، ٛماشا جيخِط؟ وماشا ػخٜٔل؟ اهخابه وظىم مٜاجئ.. ماشا لى لم 

ه، جصوب ؤمامها وجلطخ بٔـ١ جلسٟه؟ همؼخه دطظذ مً ٓم١ ٟلبه، جحمل ٌٟٔت مً ضوح

خط ال الؼهمٛٔالم ال٘طام باليؼبت ل٦اظاهىٛا  ُخذُله حتى في ؤػىؤ ٣ىابِؼه.. بلىلم ٥ًً ل

 ٞ ا ًخمجى ال٘ط  ٠ٍٛ ألجها هي محبىبخه. ُٛه زون هجاة ٤ابىغ، ؤهخى حلم 



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 075  شسابٍُ وضزًت

 

١ًىز لى ٌٔىز بلحها آلان، ًٌلب مجها الخٜهم، ال٠طب، ًطظىها ؤن  ا اإلاهس بطظل ًحبى  جتٛر م٘ازض 

ض وجيخِط ، هلخى  ححن جخإل١ ملابُح الٜهم ، و ٓله ًذطط مً جل٧ اإلاخاهت بلى الىىض بٔس ٟلُل جتًر

تها ػخحلل ٓلى ٓاؿ٠ها الصي جخمىاه ىت ٤ان ًحل١ْظ جبسز ز   خذُل ٍو ٛحها زون اػدُٔاب، ٟو

 هى آلادط. ؤن ٥ًىهه

ا الخاضغ، ولم ؤمام مسدل اإلاجز٨ الخسًسي الطسم جىٟٝ بالؼُاضة، لم ًوٍ٘  الىٜحر مىبه 

ا، ومً هاٛصجه إلاحه ًحاو٨ السدى٨، ُل ٗاثب   ا في مل٥ىث لم ًًِ ؤهه ٟس ًدُه ُٛه ًىم 

الـ١ُ٠ ألاك٘ط، ٠ٓس الخاظبحن وحؼاء٨ ب٠ل١ ًٓ ؤدُه وماشا ًٜٔل بىٟىٛه ه٥صا؟ زون 

ت داٛخت جطزز هبٍ لؤلػٜل وجىظه هحىه، ؤدطظ ه مً ٓباءة الـطوز التي حٌُ٘ه بإ٣مله بٌٟط

ٕ بلُه ُٓيُه  في ٜٗلت ًٓ الىاٟٕ مً حىله دصخي ؤن جععجه ٛٞى العظاط البُٔس ٓىه، ٛض

 "ٓمطو" بدؼائ٨ مهخم: هوم بلُه، اػخجاب إلؿاضجه ٛاٛإؿاض له ؤن ًٜخح الباب

  "مال٧ ًا ؤحمس ؤهذ واٟٝ ٣سه لُه؟"

 ٜى ٛٞى ٗمامت السهـت جذطط مً بحن ؿٜخُه:ابدؼم بذٜىث وهمؼت الجعا٨ جٌ

 "بحبها"

، بهما
 

ا، ال ًىم لم ٥ًً حؼائال  ُ ا جهاث ط  جى٨ ًٓ ٛهم، بل ٠ٍٛ ٌٔبر ٓما ًلى٨ ٍو ٤ان ج٠ٍط

ٕ ؤدُه حاظبُه في اػخ٘طاب، زم كمذ، بٔسها ابدؼم بخٜهم، زم ضخ٧  بسادله آلان، ٛض

 بذٜىث وججهس باضجُا ، وكاحب ججهُسجه ٤لمت واحسة:

ا"  "ؤدحر 

 الاػخ٘طاب بالدؼائ٨ ٛإوضر: هاجل٠ى بٔسها هِطة جماظط ٛح

 "٤ان واضر ٟىي ًا لىضز بؽ ؤهذ ما ٣ىدف وادس بال٧"

 ػإله "ٓمطو":بِىما ٌٔس٨ بسادله "بل لم ؤ٣ً ؤٛهم"،  احؼٔذ ابدؼامخه وؿطز مطة ؤدطي 

ل!!" ١ ًٍى  "وهاوي ٓلى بًه؟ بطزه لؼه الٌٍط
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هصا الل٘حر ًلط ٓلى بدطاظه مً حالت وـىة ال٘طام التي ٠ٓس حاظبُه في اػدُاء، ٣إن 

 ًحُاها، الخٜذ بلُه هلٝ الخٜاجت وهِطة جحمل مً الُّ٘ ال٥شحر:

 "ٓمطو، لم السوض"

 ضخ٧ بذٜىث، وجط٢ هصه الى٠ٌت للخالُت:

 "ًُب ٟلذ لها؟"

ب:  ابدؼم بهُام ٍٗط

 "ؤًىة"

ب واهخمام:  وػاا٨ ظسًس بتٟر

  "و ضز ٛٔلها؟"

 باػخساضة ٤املت هصه اإلاطة وشخيء مً ه١ُ ًخذلل هبراجه:ؤظاب 

ذ ج٥ٜط  .. حاو٨ ؤٛهمهافي مـآطي وؤها ٣مان ؤ"ما اػخيُدف ؤؿىٛه، ٣ىذ محخاط ؤزحها ٟو

ا هي اججمسث  "بؽ ٓمىم 

ا  :مٕ ابدؼامت مخٜهمت واإلاح١٠ الًعا٨ مؼخمط 

  ى بًه بالِبٍ؟"ل"ًُب هاوي ٓ

١ ُٓىحن: ت وبٍط  بحؼم وػٓط

 وؤدلٝ مجها بىتي"، "هاججىظها

وضز الٜٔل اإلاى٠ٌي اضجٜاْ حاظبحن مىسهـحن زم ٟه٠هت مطحت جلتها ٟبوت ألا٣بر بى٣عة في 

 وحى١ ًطحؼم ٓلى مالمحه: ٣خٝ ألاك٘ط 

 "بؿمٔجى بيخ٧؟"

 خح٠ُ٠ه:ًخل١ ضز، ٛٔاز لولم 



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 077  شسابٍُ وضزًت

 

 "ًلبذ مجها الجىاظ؟"

ا و٣إهما ؤٛاٞ ٓلى واٟٕ لم ٌؼخىٓبه بٔس، ل٠س ؤدبرها بحب، ولم ٥ًً ك ا ومباؿط  ح  بما ٍط

هي حٔـ١ السٌىي اإلاؼخ٠ُمت، وهى ش٣ط ظظعاجي اليـإة، ٥ًٜي لُص٣ط السٌىة الخالُت، 

 ٛخل
 

ٕ هاجٜه ٟاثال  ب٘وب: ٚط بح٥م الٔازة، ٛض

 ها٤لمها" ؤها ٗبي.. "ال..

ا ًمىٔه وضخ٦اجه حٔلى مً ظسًس:  ٔ  ؤمؼ٧ ؤدُه ب٥ٜه ػَط

 الخلُٜىن؟ ًىٜٕ ٣سه ٌٔجي؟""اكبر بؽ ج٦لم محن؟ هخٌلب مجها الجىاظ في 

 جطزز، اضجب٧، وحٔٞط ظبِىه مٕ همؼه اإلاـخٔل:

 "ؤكلها اجذٌبذ"

ظاوبه اللمذ، ٛٔىس اللسمت ه٠ٜس ال٠سضة ٓلى الخٔبحر بـ٦ل جل٠اجي، زم بٔسها ًجهمط 

 الؼُل:

اوظ جخجىظها بظاي؟ ومازام اجذٌبذ ؤ٣ُس مف بدبازل٧ ؤي  "بًه؟! اجذٌبذ؟ ؤهذ بتهعض؟ ٓو

 جي ...."مـآط.. ٌٔ

 ٟإً ػُله وؤدطػه ب٥ٜه مٕ بًوا :

ٟلذ لها جطظٔها للطاظل الخاوي زه، ؤها مخإ٣س بجها ؤها وبؽ، ودلٔذ زبلتها و  "ؤها ٛهمتها بجها لي  

 ظشتي ًا ٓمطو" ىٓل مؼخحُل ج٥ىن لخس جاوي.. بخحبجي بؽ ظباهت، داًٜت مً الخب،

ىاز، بةكطاض ٓلى جذٌي اللٔاب مهما بل٘ذ مـ٠تها، ومهما  وظملخه ألادحرة ٤اهذ بخلمُم ٓو

ًا٨ الىٟذ، هي "مىاه" هى وؤمىُاجه، ؤهثى ؤحالمه الىحُسة، وكاحبت الىبى الصي ًٌٞط 

 هلىٓه في ٤ل لخِت، بل وؤ٦ٛاضه ودُاالجه اإلاهىوػت بها.

****** 

ٔخاز، اإلاٗحر اإلا٘ل١ واإلاشحر لل٠ل١، جإدطها  ًىٛان ابخلٔها حتى الىذاْ ٛخاهذ ُٛه، هاجٜها

ىزة ؿاضزة في ٓالم لم ًذل١ بٔس، ظلؼذ هي ألادطي في ػُاضتها حؼخُٔس ما حسر ضبما  ٓو
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ى، جذاٚ وججبن، وال٠لب في حالت وـىة بِىما ال٠ٔل  للمطة اإلااثت، جٜىس، جحلل، حٔاهس وجٛط

مى١ٌ، ٘وب ٍو ا مً اللٔىز إلاجزلها، جحط٣ذ ببٍء ؿسًس ٗاٛلت  ًعظط َو في الجهاًت لم ججس بس 

 في اهخِاض مطجب٧ وػاا٨ وظل: هاوالسث ظسىسما ٛخحذ بابه وزلٜذ للسادل و ٓما حىلها ٓو

 "بًه ًا مجى ٣ىذ  ٛحن ٤ل زه؟ اجإدطث  ٣سه لُه؟"

  ؤؿاضث بُسها زون زاْ مجُبت بابدؼامت ًُٜٜت:

ت.. دحر محخاط حاظت؟ مال   ا ًا بابا، ٣ىذ باجمصخى بالٔطبُت ؿٍى  ٧ ٣ىَؽ؟""ؤبس 

ل٠خه، اضججاٛت ظٜىحها اإلاخىجطة، هبرتها الـاضزة، ٛٔٚط ؤن وإلاح ألاب ؤلاكبٕ السالي مً ح

ا ب٠لبها، ال٘وىٜط ٟس جحط٢ وب٠ىة،  ٤از ًبدؼم لىال ؤن جص٣ط: وظؤض مٌالب 

"   "مال٧ ٣ىَؽ ما ج٠ل٠ِف، بؽ في حس مؼخي٧ُ 

ل١ ًدؼلل بلحها، هل ججطؤ وؤحى بلى مجزلها؟!إلأذ ُٓىاها بدؼائ٨  ؤهى مجىىن بلى هصه  ٟو

 :هازثت ؤجاها اللىث الٔم١ُ ًسآب ؤشهحها بىبرة لٌُٜت ٟبل ؤن جحلل ٓلى بظابتالسضظت؟! 

 "ؤها ًا مجى.. مً ٗحر ما حؼإلي"

ط به، حالت مً الـلل الجؼسي وال٠ٔلي بِىما ز تهي كسمت، ؤو شهى٨، ججمس ودىٚ ممضبما 

ٕ ُٓىاها   .٠ٓب ادتراٞ كىجه ألشهحها هحى اإلاخحسر اإلاـسوهخحن جٛط

  بىػامخه اإلأهىزة، ؤو ضبما كاض ؤ٣ثر ظاشبُت ودـىهت،٠ًٝ ؤمامها 
 

ؿٔطه اػخٌا٨ ٟلُال

ا ظازجه لخُخه الىامُت ٟىة، ببزجه الطػمُت التي ًاإلاا بسا ٛحها ؤ٣ثر 
 

ا مخىحـ ا غجطٍ  ٛمىحه مِهط 

ا لؤلهِاض، زم
 
ا مً زجل و  لٜخ في جهاًت  لهٜت جطحؼم ٓلى ؿٜخُه، و بٔى  ابدؼامت جحمل ؿِئ 

  .اك٘حرهاللىضة 

لى وظهه ؤماض  ًخٔل١ بؼاٟه ٣إهما ًومً وظىزه مٔه لى ادخٜى زاهُت، ..مسللها ث ٛطحت آو

،ط  ح  
 

ال جيخ٠ل مً ال٥بحر بلى  جحط٣ذ ألاحساٞ مً ؤٓلى ألػٜل بترجِب مذ مً ضئٍتها ًٍى

 ، وا٣خٜذ باللمذ.الل٘حر
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(15) 

 وبسؤ الؼباٞ

 

 ؤًًِ ؤوي لٔبت بُسًه؟

 الطظْى بلُهؤها ال ؤ٥ٛط في 

 ا لم ٥ًًالُىم ٓاز ٣إن ؿِئ  

ٜا٨ في ُٓيُه  وبطاءة ألًا

٠ُت زضبهؤل٠ُى٨ لي:   وي ٛض

 وبإهجي الخب الىحُس لسًه

 "هعاض ٟباوي"

والث جطضخي هِطجه  الطظل.. ٤اثً ًخ٥ىن مً دمؼت باإلااثت اهخمام.. ٓـطون باإلااثت ظؼس ٓو

طوضه ًلىض له ؤهه ًم٥ىه ؤن بلى هٜؼه.. ودمؼت وػبٔىن باإلااثت ٗطوض ش٣ىضي بحذ.. ٗو

بدؼم  ا مالمح الىسم ٍو ذىن، زم ٌٔىز ضاػم  ٥صب ٍو ًطج٥ب الخماٟاث، ٠ًىم بإدٌاء، ٠ًخل ٍو

 بحب ٛتر٣ٕ ؤهشاه جحذ ٟسمُه مً ظسًس.

 
 
٧ ؤدطي مً هٜؼه، وآلان ًِهط بٔس ه٥صا ضحل.. وه٥صا ٓاز.. ٣ؼط ال٠لب.. داهه، ؤوظٔه، مل

ؼإ٨  ا، ولم ًط  ٛحهما ًٜله الصي ٌٔخبره بٌله َو
 
٠ ُٗاب ؤو ألاصر هطوب، ٓامحن لم حٔلم له ًٍط

٠ٍٛ ، زم م٘امطاجه لِؼاٛط الل٘حر مٔها في ؤحالمهؤٟاكُم ٓىه ٤ل لُلت ٛخح٦ي هي 

  ٓازوببؼاًت ٌٔىز ٣إهه ٤ان هىا باألمؽ وشهب لُبخاْ الخلىي و 
 

 بٜخىحاث الىلط.محمال

طػم هِطة اللهٜت والـٞى في  طوض ضظل، ٠ًٝ ؤمامها بابدؼامت، ٍو اء ٗو وآلان وبللٝ، ٣بًر

م ٛخٔىز الٌُىض بالصهب لٔلها جطؤٚ بحاله وجبدؼ ُٓيُه، وفي السلُٜت ًىثر ٛخاث بحؼاغ  
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للخحل١ُ وألاػما٢ لل٘ىق في ؤٓماٞ اإلاحٍُ وجخحى٨ اليؼىض لبالبل م٘طزة، ٠ٍٛ ألهه ٓاز 

 ُهط.و 

وب.. لِؽ ألجها جٜخ٠س حوىضه الصي لٌاإلاا هبى له  جللبذ ؤمامه، بلسمت، ببروز، ٗو

س مجها الٔىزة إلاان  محخه ٛلم ًب١  مىه ػىي ؤزط واحس ..  ٟلبها، ولِؽ ألهه دان، ولِؽ ألهه ًٍط

از بدبجر ًٌالب بها هى آلادط.  ك٘حرها، ال.. بل ألهه ادخاض هصا الىٟذ ٓو

ا لطظل آدط بذٌبت، زم ًِهط ٛحلها اإلاجىىن آتٚر لها ب  ُ حبه ٟبل ػآاث، وهي ضػم

ا الٜٔى واللٜح،  ا بها مٔه مً ظسًس، اإلاؼخإػس ًالب  اهعاحذ ٤ل اإلاـآط، حتى ومٌالب 

 .الهسوء الصي حاولذ اكٌىآه وب٠ُذ هحران ٗوبها ججهف ٟلبها وحـخٔل بحن ظٜىحها

ا الل٘حر اإلاخلبٔس اوسخاب والسها مً ا ت ملٌحب  ٝ ٘ٛط ٔل١ بٔى١ والسه، اٟترب مجها، ٟو

ُىاه جبحشان ٛحها، في ُٓىحها ًٓ ظوظخه وحبُبخه  ؤمامها بترزز، ٛهصه.. التي ًىِط بلحها، ٓو

اهبت، ومذُٜت، همؽ لها بىبرجه التي جذطط بٔم١ ٟاجل  ها، جبسو ظامسة، ٗو ال٠سًمت.. ال ٌٔٛط

ا:  ٌٔٚط جإزحره ٓلى اليؼاء ظُس 

 "ٟلذ  بًه؟"

ت، وضخ٥ت ال مٔجى لها اهٌل٠ذ مً بحن ؿٜخحها:ابدؼمذ ببروز   امتزظذ به سسٍط

 "أل"

 دٌىة، ه٠ٌتها بحعم ٟإً جىٜي مجطز ٟبى٨ ال٥ٜطة، ٛاٟتربها هى ًخمم حسًشه: ذجطاظٔو 

 "مجى ؤها ٓاٚض بوي ٗلٌذ..."

 ٟأًخه بٔىٝ لم ًذبره مٔها مً ٟبل:

 ِٛف زاعي ل٥الم ٣خحر، اإلاىهْى مىخهي ومف هُخٜخح جاوي" "ما

جٌلٕ بلحها بلمذ لشىان، ٌؼبر ؤٗىاضها، ًحاو٨ الٜهم، ًحلط ه٠اي الادخالٚ بحن التي ٤اهذ 

ا بحن ًسًه وبحن جل٧ الجامسة الىاٟٜت ؤمامه، ٓاز ًلط:
 
 جصوب ٓـ٠

 "ٓـان داًط مال٧، بزًىا ٛطكت جاهُت مٕ بٔى"
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إلاح  خاٞ ألبُه،ح٠حر، هخٜذ بها زادلها، ًلٔب بىضٟت ًومً ؤجها ضابحت.. ًٜلها الل٘حر اإلاـ

 ًٌطؤ ٓلى مالمحها ٛدصجٕ ؤ٣ثر: اجطزز  

 هذ  ا إلاُىا، ما ٟسضحف ؤ٣ىن في م٦ان ؤها ما ٣ىدف في ملط، مً مُى"ًى٨ الٜترة اللي ٛاجذ ؤ

 ، صابي موآٝ بؼبب اللي ٓملخه ٧ُٛ  اٚض بوي مف هاؿى٧ٛ، باحٔصب في بٔس٢ ٓو ُٛه ٓو

 ؤهذ  ما ٣ىخِف حؼخاهلي مجي حاظت ظي زي، بؽ ..."

 ا ال ًحمل هواٟترب ؤ٣ثر، هي كامخت، مخللبت، ووظه
 

  اهٜٔاال
 
 :امُٔى

ذ ٗلٌي وحؼِذ ٟس بًه ٤ان ٣بحر ومالم في  "هعوة ًا مجى، ٗلٌت.. ٤لىا بى٘لٍ وؤها ٓٛط

س٢  بٔاز٢، ؤها ضاظٕ وباًلب مى٧ حؼامحُجي، هٜخح كٜحت ظسًسة، وابيىا ًتربى بُيىا، وؤٓو

 بوي مؼخحُل ؤظطح٧ ؤو ؤؤش٧ً  جاوي"

 وجطاظٔذ، لم جىٜٔل ل٥ً ضزث بحسة ؤ٣بر:

 "أل"

ا ًا ظوجي  باهذ اللسمت ٓلى وظهه، ها هى ٗطوضه ًبسؤ في الِهىض، لً حؼخٌُٕ بدٜاءه ٣شحر 

ُت مبهطة ى، ٓالماث ٓسم الخلس١ً جذٍ مالمحه بحٛط وهى  الؼاب١، ال ًلسٞ ؤجها جٛط

وب ما ًبٞر في م٠لخُه، سخ ا ٓم٠ُا ًبرز به ًحسٞ في وظهها بلمذ، اظزضز لٔابه ٗو ب هٜؼ 

 ؤٓماٟه التي وكلذ لسضظت ال٘لُان:

خ٧ جخإ٣سي  ُجي ٛحها مً ظسًس!! مف هاٟىل٧ هطظٕ بؽ جادسي ٟو "ًُب.. هادس ٛطكت حٔٛط

 ُٛه بوي اإلاطة زي مف ها..."

ت ج٥مل ظملخه:  وجلٔشم ٛابدؼمذ بسسٍط

 "جذىهجي؟!!"

 ضز بلالبت ملٌىٔت:بلحها بجمىز زم هِط 

ا ٤ان!! بزًى  ً  وبىظىزي في حُاج٧ ؤهذ  وابجي" ا ٛطكت مً بُٔس، ؤزبذ ل٧ ٛحها بوي ظسًط ب٧ُ  "ؤ
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ا، هي ال  في ٗطامها التي ٤اهذ جصوب بلمتها، جخإمل مالمحهاحخِٜذ  مً ٟبل، لم ججس ضز 

سه، ل٥ً ك٘حرها ًٜٔل.. جطي هل ح٘حر بالٜٔل؟ هل ًم٥جها ؤن جش١ به مً ظسًس؟ ولى  جٍط

 ٛجإة ٛاهتز ٣ُاجها بٔىٝ، احخل الٜطاٖ بُجهما ُٓىحها ح٘حرث اللىضةؤمام ل٥ً ٛٔلذ؟ هل... 

حخان جىِطان بلحها بجطؤة.. وحب، وهمؼت داٛخت حؼللذ ألشهحها مً بئر  ُٓىان ظضٟاوان ٟو

اث جحمل هبرجه ا  اإلاطجاحت:لساٛئت حُجها وابدؼامخه الىاضخت الص٣ٍط

 "بحب٧"

ضحل ٓلى ؤمل، بٔسها وفي ٓالم ألاحالم لم وآلادط الىاٟٝ ؤمامها آخبر كمتها ٓالمت ضضخى و 

ا ٓلى حب الهمؼت التي ال جلسٟها بلى آلا ًعضها ػىاه، كا ا وج٥طاض  مؼامٔها حتى ن ٌُٔسها مطاض 

 .شابذ بحن ًسًه

 ******  

 ٣شحراث  كس٠ًاحي..

 ٣شحراث  ٓالٟاحي

س–وبحن ًسي    آالٚ السُاضاث -ححن ؤٍض

 ول٥ً ما ًححروي

؟  إلااشا ؤهذ بالصاث 

؟  ؤحب٧  ؤهذ  بالصاث 

 "هعاض ٟباوي"

ٌت الٔالم، جدبس٨ اإلاجطاث، جشىض البرا٣حن وجبسؤ الٔىاكٝ  ٓىسما ًحب الطظل جخ٘حر دٍط

ا بى٥هت ٓاؿ١، وبن ٤ان شا٢  ا ظسًس 
 
اكحر في الهبىب، جحٌم ألادوط والُابؽ وجبجي ٓاإلا وألٓا

ج الٜىا٣ه مت حتى ؤجهاه ًٓ  الٔاؿ١ ٟس جصٞو ٤ل ؤهىاْ الخلىي، ومس ًسه في ًب١ مٍع بال٥ٍط

ا ًلاله لُل جهاض. ا مؼخٔط  ـٔلها جخُم   آدطه ٛةن ٓـ٠ه ًسمط ألا٣ىان َو
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ا بسضظت امخُاظ، ال ًٜهم، لم ًجطب، والًعا٨ ًحبى، لم ًخٔلم الىٟىٚ بٔس 
 
وهى ؤكبح ٓاؿ٠

 .ل٥ىه ٓلى اػخٔساز الدخٌاٛها وحبؼها في زٚء ؤحواهه ٓىىة وزون بضازتها لى اٟخطخى ألامط

زون ؤن ًبحض ًٓ ؤػباب.. لم  هي  ما حهمه ؤن ج٥ىن له مهما ٓاهسث ؤو جمطزث ؤو هطبذ،٤ل 

ا ٌؼخل٠ي في ٛطاؿه،  بالصاث مً ٓاهسه ٣ُاهه ودالٜخه ضوحه وزٞ ٟلبه باػمها؟ ٣ٔازجه مادط 

ٔىز  ت، َو لشمها بٟط ٔـ١، ًٛخإمل كىضتها ٓلى هاجٜه، ًبدؼم لها، حهمؽ، ًطخ٧، ٍو ُىِط َو

٘ازض   لٔالم الالوعي مٔها هي.زم ًصوب َو

خه مً حالت الهُام التي ٌ٘ىق ٛحه اث داٛخت اهتٓز ا ًذٜي الهاجٝ ؤػٜل  اًٟط  ٓ ٛآخس٨ مؼط

وػازجه، ؤًلذ والسجه بطؤػها، جحمل ؿٜخحها ابدؼامت ٟل٠ت، مىحها ابدؼامت مطحت بِىما 

ا بؼٔازة واضخت:
 
ا هاجٜ  ٌؼخىي ظالؼ 

 "٣طملت.. حٔالي وحـدُجي"

اب ت ٟو لها هى في مىخلٝ اإلاؼاٛت، اهحجى ٠ًبل وظىتها زم وبجىىهه اإلأخاز حملها زدلذ بؼٓط

 وزاض بها في بهجت ؤبهجذ ٟلبها، و٣عجه في ٣خٜه جعظطه بخلىٕ:

 "ؤحمس.. ب٠ٓل ب٠ى، مف م٠ٔى٨ مذلٜت اجىحن مجاهحن"

ا، ظصبخه مً ًسه وظلؼذ ٓلى الٜطاؾ وزٛٔخه لُجلؽ ؤمامها،  ٟه٠ه بـ٠اوة وهى ًجزلها ؤضه 

 ؤهه ٓلى وؿ٧ م٠ابلت جح١ُ٠ ٣لي وؿامل، ٛابدؼم لها، بازضجه هي ٛجإة: ؿٔط 

  "بخحب ًا ؤحمس؟"

جطاظٕ في زهـت، هل ألامط واضر بلى هصه السضظت؟! بلل ؿٜخُه بلؼاهه وهى ًىِط بلحها في 

ا، ججهس باػدؼالم، هع  اػخٜهام ٟابلخه بخٜطغ ظاز في مالمحه ٣إجها حٔلمه ؤجها جٜهمه جمام 

 ء٨ ببٍء:ضؤػه وحؼا

 "هى اإلاىهْى باًً ٓلي  ٟىي ٣سه؟"

 الهذ مالمحها ٛجإة وهللذ ٣ٌٜلت مطحت:
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جي ٓلحها بمتى؟ وهخخ٠سم  حن؟ وهخٔٛط تها بمتى وبظاي ٛو ت.. ٓٛط "ٌٔجي بخحب؟ ٤لمجي ٓجها بؼٓط

 لها بمتى؟ وهخِٔـىا ٛحن بٔس الجىاظ؟ ...."

ا بٔبض
 
 :ٟأًها بلمؼت ًُٜٜت مً ػبابخه لـٜخحها هاح٦

 "٣طملت بالطاحت ًا حبِبتي"

٠ُت:  جطظخه بٌٜىلُت ٟض

 "ًُب ٟى٨ لي ٓـان داًطي"

ابدؼم وؿطز، و"مىاه" هي ٓىىان ؿطوزه الخالي ٓلى السوام، ؤظابها بدؼائ٨ زون ؤن ٌـبٕ 

 ٛوىلها مما ؤٗوبها:

ذ  بظاي ألاو٨؟"   "ًُب ٟىلي لي ٓٛط

ٕ ٓلى حل الل٘ع ال٘امى ظوث ما بحن حاظبحها وهعث ٣خٜحها بخٜادط   :٣خحط  ٟو

"بال٠ٔل ًا ٟلب مامخ٧.. مً ًىمحن ٣ىذ زادل مف ًا١ً هٜؼ٧ وال ؿاًٝ حس حىال٧ُ، 

لذ مٔاًا والسهُا ما  ضظٔذ الجهاضزة والابدؼامت والؼطحان ٣إه٧ في زهُا جاهُت، ومً ٛترة ٟض

 ه زٞ"٤اهدف ػأٌا٢ مً الٜطحت، ٤ل الجىىن زه ؤ٣ُس وضاه واحسة، ومٔىاه بن ز

ؼخُٔس مالمحها، كسمتها بٔس  ١ ٛٞى مىهٕ ٟلبه، ٓاز ًبدؼم َو ه٠ٌذ ٤لمتها وهي جطبذ بٛط

آتراٛه الصي كسمه هى آلادط، واػدؼالمها ٓىسما دلٕ حل٠تها ٣إجها جذبره ؤجها له وله الخ١ 

تزوظها.. وػُٜٔل، ُلذ والسجه جخإمله حا٨  في ٛٔل ما ٌـاء مٔها، ًإمطها، ٌٔـ٠ها، ٍو

بدؼامت حىىن زون ؤن ج٠إً دُاالجه ل٥ىه همؽ بلهجت جحمل بٔى الو١ُ ؿطوزه با

 السٜي:

، لؼه ٟسامي ؿىٍت ووٟذ ما ؤوكل في ٤ل هخٔط "هاٟىل٧ ٤ل حاظت ًا ؤمي، بؽ مف زلىٟذ 

ً مـآطي هاحُتها"  حاظت ٓجها ٓو

 ٤ازث حٔترن ٛبازضها:

 "ؤجإ٣س مً مـآطها ألاو٨ ْ ألاٟل"
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ا بـ، ك٘حةوهصه اإلاطة اهسهـذ بـس
 
إن مً مل٥ذ رها الىػُم مٔـٞى اليؼاء الًعا٨ ٟل٠

ا، وجىػمذ ؿٔطث بال٠ل١ مً ظسًس، زم جم ٟلبه، ًالها مً مهعلت..!! ىذ ؤن ًجس ضاحخه ؤدحر 

 ن ج٥ىن جل٧ اإلاحبىبت ال٘اموت هي ؤو٨ السٍُ في اإلاؼخ٠بل الصي جخمىاه البجها.ؤ

  ****** 

ىسما ٌـخاٞ ًمىث ببٍء  ، ولً ًبٌله ػىي هىا الطظل ٌـخاٞ، ٓو حتى ًبٌل مٜٔى٨ الـٞى

ل ممل، بسؤه بإحس مـاهسه في الُٜلم الجسًس، والخذلم مً  ضئٍتها، الُىم السمِؽ، ًىم ًٍى

ا لٔل٠ت "ػهط" التي ٛاظإجها
 
ضبما لِؽ  ..ل٠س ٓطهذ ٓلُه العواط ..بما لم ًذٌط بباله مٌل٠

٠ت واضخت ؤو مباؿطة ل٥ىه ٛهم حسًثها واللسمت ػببذ ال ـلل للؼاهه وج٥ٜحره، بٌٍط

ها في ػطه، لم ٌٔس لسًه ال٠سضة ٓلى جحملها بالٜٔل، ل٠س ظاز وآخبرتها هي ٛترة ٠ًطض ٛحها، ػب  

 ألامط ًٓ حسه والبس مً ب٠ًاٛه وبجهاثه.

ت هٍ٘ ضابحت جخمشل في ك٘حر لصًص زم  ا ؤحى الجمٔت، ول٠اء مخٔمس بٔىىان كسٛت، ووٟض ؤدحر 

ط٢ هحىها، ضاجٕ" وجحوالسها لم ًإث  مٔها الُىم، هخٝ بسادله "جإملها ظالؼت وحسها، ٣إمه، 

ٝ بال٠طب ٓلى بٔس دٌىة واحسة  ا ُٟس ؤهملت، ٟو ُٓىاه مؼلٌخان ٓلحها ال جحُسان بُٔس 

ُىاه جالح٠ان ؤكابٔها جبحض ًٓ  وهمؽ بـٞى واضر ًحمل لها ضػاثله ٓلها جطؤٚ به ٓو

 :حل٠ت جطبٌها ب٘حره

  "وحـدُجي"

م  ٔذ ُٓىحها هحىهٟلبه بحن هلىٓه، ل٠س دلٔتها ألظله.. لم ًجسها، ٟٛط بسهـت، ٓىسما  ٛض

ب، ال.. ال ًى٠لجي ؤهذ.. وهى ضؤي هصاالخ٠ذ بُٔيُ ب  ه وضؤث ٛحهما ال٥شحر ؿٔطث بالٓط الٓط

  .٠ٔٛس حاظبُه في حؼائ٨ ٟل١

ا ٛاهحجى ًٜخح شضآُه له، ضمى  بىٜؼه ابخٔسث بىِطاتها دلٜه ٛالخٜذ، ضؤي الل٘حر ٠ًبل ظطٍ 

لاء  سٗسٗه بصٟىه السـىت، اهحجى ًجلؽ ال٠ٛط ا ٠ًبله بمط  ٍو  ُ ا ٛحمله ٓال
 
بُجهما هاح٦

ا وهي جىِط، كامخت، جل٠ذ همؼخه ٛخذللذ حىاػها، ؤشابذ  ُ ا ًٜىل
 
ا ُىخه  ًبازله حسًش  ٓ زض

ا ٛةشا بها جدُه مً ػبٔت ؤحٚط في همؼت مـخاٟت.  ُ  واٟ
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ل٠ي هحىها بحن ٤ل ُٛىًحا ل٠ت، زر هى الل٘حر ٍو ت وؤدطي بىِطة، ؿاضزة، جبسو هاجٔت ٟو

وه؟ ؤم هىا٢ ؤمط آدط ٠ًل٠ها؟ وؤزىاء ٜٗلخه ًٓ ال٥ىن بال هي جحط٢ اه٠بى ٟلبه ، هل جٛط

ت بِىما ًلخٜذ لُجسه ًل٠ي  ا بط٣ى بلى ما دلٜه، هازاه بؼٓط
 
"مال٧" مً بحن ًسًه مىٌل٠

ـبه الل٘ ل، وػُم لل٘اًت َو بت، ٓاز بىٜؼه مً ظسًس بحن شضاعي ضظل ًٍى ٠ت مٓط حر بٌٍط

ٟلبه ًى٠بى ب٠ىة، ٠ٓس حاظبُه ومىحها هِطة مدؼاثلت ٗوذ الٌٚط ٓجها، ٛٔاز ًىِط 

ا ٠ًترب مجهما، حُا الجالؼت بحبىض وزون حىاظع:
 
 للمخٔاه٠حن، جهى الطظل واٟٜ

٧ ًا مجى؟"   "بٍظ

ب ُٓيُه هحىه وحط٢ ضؤػه ٣إهه ٠ًى٨ "بل  ٕ الٍ٘ط ًى١ٌ اػمها ه٥صا؟ مً ؤهذ ًا هصا؟ ٛض

ا.. هل له ؤن ًذمً.. الدـابه، الخٔل١ وال٠طب والخمُمُت التي ًذاًبها بمً ؤهذ؟"  ها؟ هل جب 

ل لى هصا ما ٤ان ًى٠له ؟ بسؤث ؤهٜاػه جش٠ل ٣إهه ًإدصها بلٔىبت، ػِخم الخٔاٚض آلان والٍى

ا: ٤ان هى!!  ابدؼم له الطظل ملاٛح 

جي، والس مال٧"  "ػامح الٍع

س ؤن ٠ًٜس ؤٓلابه آلان، اللٔىت.. بهه هى،  جٌلٕ ل٥ٜه اإلامسوزة ٣إجها سٔبان ممُذ، ال ًٍط

 واكبر، ػخ٘وبها وضبما جحعجها، اهسؤ"
 

، ه٥صا داًب هٜؼه وهى ًمس ًسه ًخ٠بل "ح٠ٔل ٟلُال

ُ اإلالاٛحت، ٠له ٌؼخُٔس كىضة ؤكابٔها الٟط ا ٛهصا هى الؼبب ٓو
 
ت مً الصهب، بش ٠ت الٔاٍض

ٓٚط هٜؼه بذٜىث زون ؤن ًجس كٜت، ٤از ًى١ٌ ؤهه داًبها ل٥ىه لِؽ ٣صل٧ ولِؽ هى، 

 وهي وبما ًطاه ٓلى مالمحها آلان لً جلمذ:

  "ؤحمس الـاشلي، باجابٕ مٕ ز٣خىض مجى"

ٌؼإله ٣إهه ًمل٧ ٤ل احخّٜ"ػامح" بابدؼامخه، وبلهجت لها م٘عي لم ٌعجبه الخٜذ لها بِىما 

:  الخ٠ٞى

ا جطي حٔٚط مى٤ا مىحن؟"   "ٍو

ه ؤهذ؟ ٟبل ؤن ًشىض بجىاب لً ٌعجبه بالخإ٣ُس ٤ان الطز مجها  ؿٔط ب٘لُان زمه، وهل حٔٛط

 بحعم:
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ىا باللسٛت.. مً ًىمها ب٠ىا  "ؤػخاش ؤحمس بٌل ػباٟاث، ومال٧ بُٔـ١ الٔطبُاث واحٔٛط

 ؤصخاب"

ه بخل٧ ال٦لمت  حها في شخيء مً ُّٗ، ماشا جٌلٕ بلػباٟاث".. هل جخٜادط به؟ "بٌل و٣إجها جحٟط

 حؼخذسم حوىضه لخشحر ٗحرة ظوظها الؼاب١؟ ػ٠ُخلها بن ٤اهذ جٜٔل؟  آلان؟

ن ًمخل٥ها؟ هل ج٦البذ ٓلُه ٤ل ألاػباب لخمىٔه مً صي ؤحى به؟ لم  ٓاز وآلان ٟبل ؤما ال

٠٣ىبلت اهٜجطث  ألؿالء مىشىضة ههُلها؟ ٓىس هصه الى٠ٌت مً ج٥ٜحره زاض ٗوبه ٛخحى٨ زادل

 ، ٟطض الهجىم ولخ٥ً الٔاٟبت ما ج٥ىن:في ٤ل م٦ان ي وظه ؤحسهم ٛإهآذ مالمحه وبٔثرجهف

ه به٧ ٗاًب مً ػيخحن، هخٔط  "حمس ٚ مىحن ؤصخاب هللا ْ الؼالمت ًا ٟبٌان، اللي ؤٓٛط

 ابى٧ ؤو اهخماماجه وهىاًاجه!!"

ه بُٔىحها جإمطه باللمذ ٛجابهها بخحس  "ؤهذ  لي حٔىٜهِط بلُه الطظل بسهـت ػادطة وهي 

ٌٟٕ حبل السُا٨ ؤها".. دٜوذ هاُطحها، وبسا الشجل ٓلى مالمحها، ضباه ٣م بسث ؿهُت!! 

 :هاظثتالصي جاه ُٛه هبرة الٔاثس ال

ً "ًاه، واضر به٧ حٔٚط حاظاث ٣خحر ٟىي ٓجي   مطاحي وابجي"ٓو

ت لى ؤم٥ىه ل٠خله بها  :الخٜذ بلُه بىِطة هاٍض

 "مطاج٧؟ ؤهذ مف ٛا٣ط به٥م مٌل٠حن وال بًه؟"

ا لً ج٥ىن، هخٜذ بحسة: ً ٓلى لٔبت وهي ؤبس   هبذ هي واٟٜت، ًبسوان ٣ٌٜلحن مخىاحٍط

ذ هطاعي اإلا٦ان اللي بحىا ُٛه"   "ؤػخاش ؤحمس، ٤ابتن ػامح.. ًاٍض

 وجحط٣ذ هحى الل٘حر ججصبه:

 "ًال ًا مال٧ ٓـان هطو "

س ؤن س ؤن ًل٥م الىاٟٝ ؤمامه ًمحى مالمحه الباضزة  ؿٔط "ؤحمس" بالعجع، ًٍط ٍط ٌؼدب٠حها، ٍو

ـ٦ل س الصهاب دلٜها زم َو ٍط ٟإً ٤ل ؤ٦ٛاضه مً لسًه ح١ مل٥ُت ما ٣إهه ها مً ظسًس، ٍو

 ٌٔاهسه:
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ذ هخ٘سي ػىا ؤها وؤهذ ومال٧، مى٤ا وحف بابا ٟىي"  "مجى ًاٍض

هٍ٘ ؤػىاهه بٔىٝ مال٧"؟ ٔها؟ بسٓىة مبٌىت والؼبب "مماشا ًٜٔل؟ ًخححن ٛطكت الب٠اء 

ا حتى ًىهي حُاجه ل٥جها ؤه٠صجه: ـبٔه ل٥م   واجذص ال٠طاض، ػِى٠ى ٓلُه َو

ذ جطظٔه البِذ بسضي ٓـان اإلاسضػت اللبح"لف مف هُىٜٕ، ج٠سض جادس مال٧ بؽ ً"مٔ  اٍض

وها، والخسة الِاهطة في ُٓىحها ٣إجه ا مً مجطز الخ٥ٜحر في الاٟتراب مجها،  اوؤمام ٛض  ٔ جمىٔهما م

ا مً الاػدؼالم والخطاث١ حـخٔل بساد هٜؼه  الُإغ ًدؼلل بلىو له مً ظسًس، لم ًجس بس 

ت وحعم، ٛالؼباٞ الصي ب ٓخ٠س ؤهه ٓلى وؿ٧ الٜىظ به ُهط ٓلى موماضه مىاٛؽ ظسًس بؼٓط

مخل٧ ما لِؽ له.. ًٜلها الل٘حر.  ال ٠ًل ٓىه ٟىة بل ٍو

****** 

لى وؿ٧ اللطاخ ل٥جها ج٥بخه بٔىٝ ، ٓىسما ًإحي الُىم ٗاهبت هي بـسة، حاه٠ت م٘خاُت ٓو

، جوٕ الخسوز وجىهي ألامط، باألمؽ بسًا ٣ٌٜلحن ًدـاظطان وهي محىض ٔىٝػخاهبه ب

طمُان بال٦لماث اإلاؼمىمت ؤحسهما ججاه آلادط، وهي ج٦از ججً،  الصجاض، ًدىاٛؼان ٓلحها ٍو

س الهطب   ل٥جها محاكطة مً ٤ل العواًا.جٍط

طضث اإلا٘ازضة  وزث لى لم جإث  للٔمل الُىم، ٛصهجها ٗحر كاٚ باإلاطة، ٛط٣ذ ُٓىحها بةضهاٞ ٟو

خصاض للخاالث بالساضط، هاجٜذ مؼآستها وؤبل٘تها باألمط، هى لم ًِهط بٔس ألن مىٓسه  والٓا

 بل٘تها الؼُسة:الًعا٨ ٓلُه بٔى الىٟذ، ضن هاجٜها السادلي زاهُت ٛطزث ٓلُه، ؤ

"ؤًىة ًا ز٣خىضة، دالق جمام، بؽ في واحس ملمم ٠ًابل حوطج٧ وب٠ُى٨ مالىؾ ٓالٟت 

 بالجلؼاث، حاظت شسلُت"

٠ٓسث حاظبحها في اػخ٘طاب، جطي مً ٥ًىن؟ هل ًم٥ً..؟ ؿٔطث بال٘وب مً ظسًس، لى ٤ان 

ا، ػمحذ له بالسدى٨ وآخسلذ في ظلؼتها، ٛخح  الباب وؤًل "ػامح" ػخلطخ في وظهه حخم 

 مىه آدط وظه جىٟٔذ ؤن جطاه هىا وآلان.. ؤجاها كىجه بابدؼامت:

  ة زي؟""ها بًه ضؤ٧ً في اإلاٜاظإ
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ٞى الخلاض ًعزاز في دىاٟه حى٨ ٓى٠ها، جهوذ مطحبت:  ؿٔطث بالخحرة، ًو

 "مٜاظإة حلىة ًبٔا، ؤهال ًا ضامع اجٜول"

، وؤحى لطئٍتها  ت وهى ًمؤل ُٓيُه بلىضتها، حؼىا ل٠س اٛخ٠سها ٌٔتٚر زدل بهسوء بلى ال٘ٛط

ٝ ؤمام اإلا٥خب  ا بٔمل ما، ٟو ، ًخإملها وفي إلاحت داًٜت ٓاز بُٔيُه هحى ًىِط بلحهامخذجج 

في ٗحر ٛهم، وبسؤ الاػدُاء ًدؼلل إلاالمحه، إلاحذ  هحىها ًخٌلٕالُمجى، ٠ٓس حاظبُه  اًسه

ٔذ ًسها جىِط بلحها في حؼائ٨، لخجس ؤكابٔها اـآط ٓلى وظهه واجججخابٕ اإلا ه هِطاجه، ٛض

 سالُت مً حل٠خه.ال
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(16) 

 موماض ٟلبها

 

 ؤؿ٥ى٢  للؼماء..

 ٣ُٝ اػخٌٔذ  ٣ُٝ

 ؤن جذخلطي 

ٕ  ما في ألاضن    ظمُ

 مً وؼاء..

 "هعاض ٟباوي"

ٟبل مطحلت الٜهم؟ هصه اإلاطة، ؤٓلمها ٌ٘وب ٓلحها ٟس م  لم ٌؼب١ لها ؤن ظطبذ ٗوبه، ول  

ا  ب٦ل شخيء، ؤدبرها ؤجها له، وال بسًل ًٓ شل٧ مهما حاولذ، باألمؽ ٌٔىز والس ًٜلها مخبجخ 

اجه، ٛؼِسخ٠ه بن ٥ٛط باالٟتراب مجها،  ا ألهشاه هى، وه٥صا وهٕ هٜؼه ٓلى ٟاثمت ؤولٍى مٌاضز 

ها بآخصاض ًٓ الجلؼت، البس ؤجها والُىم وبٔس ؤن وكل بؼُاضجه ؤػٜل مبىاها تهاجٜه مؼآست

وٕ في ضؤػها ٣شحر الخ٥ٜحر، والجمُل الصي ٌٔـ٠ه ؤن ال مهطب لها  جمع ، ػُلٔس بلحها، ٍو

 مىه.

ح  ٓلى وؿ٧ الترظل مً ػُاضجه لخذطط هي بصخبت ضظل.. ضظل!! ال ٌٔلم مً هى، وال ٌؼتًر

ا!! وجحط٢ بها.. ؤهصا هى ل٠طبها مىه، ػاضث بلى ظىاضه، زدلذ بلى ػُاضة لِؼذ لها، هي له ب
 
ش

ا ػُٜٔل. خصاض؟ ػ٠ُخلها، حخم   ػبب الٓا

س ٟخله؟ ب٠ًاٚ ٟلبه؟ ٟبل ؤن  زون وعي ؤو بزضا٢ جبٔها، هصه اإلاطؤة ظىذ بالٜٔل، مً هصا؟ ؤجٍط

ت التي ؿٌح بها ٠ٓله هحىها جىٟٜا ؤمام ؤحس اإلا٠اهي، ٛخح لها باب  ٌـطز في ٣م ألا٦ٛاض السمٍى
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ا ًاله م
 
هِاضه لس٠ُٟت بلى السادل، ٗابا ًٓ ؤ!! وجحط٤ا ً "ظىخلمان" ٣ما ٠ًىلىن الؼُاضة، حؼى

س ٟبل ؤن ًلمحهما ظالؼان بلى ظىاض الىاظهت العظاظُت الطسمت في جألٝ لم ٌعجبه.  ؤو ًٍع

ىهي حُاتها بحن شضآُه،  مخه ٍو ذ الاهخِاض الصي في جهاًخه ػدخم ظٍط  ل٠س ٠ٛسث ٠ٓلهاوحان ٟو

ا، والخل الىحُس لٔال  ط ظىىجها هى ظواظه مجها، وػُٜٔل، لً ًتر٣ها ٓلى هصه الخا٨.. حخم 

ا؟!..  ٔ  ؤلِؽ هصا ضاج

بُٔىحن جلتهبان بحمم بط٤اهُت زاثطة، وؤهٜاغ هازضة حاضة مدـىجت، ٟبٕ في ػُاضجه، ًىِط 

يخِط، ووز لى اػخٌاْ ؤن ٌؼخمٕ، اللبر.. ٟلُل ٠ٍٛ مً اللبر وػِىهي ألامط للالخ  هٍو

ا ٓجها.  وضٗم 

****** 

خصاض،  مخىجطة بـسة، لم حٔخس ؤن ج٥ىن في مىٟٝ هٔٝ، مىٟٝ اإلاذٌئ الصي ًجب ٓلُه الٓا

 
 
 جحا٣

 
ذ وهٕ الى٠اي ٓلى الخطوٚ م وحٔاٟ ب وجٌلب الٜٔى، ل٥جها ا٣خٜذ بح١، وحان ٟو

 وحـ٥ُل ظملت شاث مٔجى  مٜهىم.

الطػمي في ظلؼذ ؤمامه بٔس الىهٕ اإلاـحن الصي وهٔها به وػُمها الىٟح، ال حل٠ت لساًبها 

ا مً بجهاء  س  خاب، لصل٧ لم ججس ب  بكبٔها، وهى ؤحى.. ضؤي.. وؿٔط بال٘وب ًلاحبه اػدُاء ٓو

 ٠بله.خالخ٦اًت ٟبل ؤن جبسؤ.. ظلؼت ملاضحت جىهي بٔسها ألامط وآخصاض جخمجى ؤن ً

ا ٟلذ ٓلُه بترزز، واػخمٕ هى بسسٍ، ول   ً؟ ؤلِؽ ش٣ط  م  جىٟٔذ ؤن ًذخلٝ ًٓ آلادٍط

ا، و   ُ اءه اللٔحن!! ودخمذ حسًثها بإلم ًبُٔ مً وظهت هِطه الص٣ىضٍت البحخت ٠ٛس آشث ٣بًر

 ٓلُه:

ت بوي ٗلٌذ في ٟطاضي مً البساًت"ضامع.. ؤها بجس آػٜت، حاػت ب اٛض وزدلخ٧  وي مو٘ىًت ٓو

 !"والؼبب ظبجي ..في كطاْ ما ل٥ف شهب جخىظس ظىاه

ازث ججلؽ في ػ٥ىن،  ً ٓـط زٟاث١ بسؤ الخسًض بهسوء في الجهاًت وبٔس كمذ ًا٨ أل٣ثر مٓو

 ال ًٜطخي لصخيء مً ظىىن حٔخ٠س ؤهه ٌـخٔل بسادله آلان:
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حترام وؤلاعجاب ؤلا مـآط مٕ ادخُاضي ل٧ُ  مف هاٟىل٧ ٤ان ٓاًٜي ٟس ما٤ان ب٠ٔلي "

ؤها ٓاٚض ، حس ٣ىَؽ وحؼخاهلي ؤه٧ جخحبي، وألاهم جحبي وحِٔصخي ػُٔسة هاحُخ٧، ؤهذ  

٠ت، ٥ٛطث  ب٠ٔل٧ وادترث  بُه، وما٤اوف ٓىسي ماوٕ ألن  ٣ىَؽ به٧ ادترجُجي بىٜؽ الٌٍط

ؤ٣ُس الٔـطة هخذلُىا ه٠طب مً بٔى وجحٍ ظىا ٟلىبىا ًم٥ً حاظت ؤ٣بر مً الخب.. 

٣مان محخاظاه، ل٥ً اللطاْ اللي ؤهذ  ُٛه واضر ٟىي  الاحخىاء اللي بازوض ٓلُه، وؤهذ  

مـآط هٜؼ٧ حِٔـحها صر، مف هُب٠ى ػهل تهملي ٟلب٧ وجح٥مي ٠ٓل٧ ومىضر بن ظىا٢  

 وجمصخي وضاه"

ل  إلأت زامٔت 
١، مس ًسه بمىسًل وضقي جىاولخه مىه زم ؤ٣مل: سثو   في ُٓىحها، ٛعم ؿٜخُه بٛط

، بالؾ هخ٦لم ًٓ اإلاـآط حتى، دلُىا هحؼبها صر، بال٠ٔل جاوي، زلىٟذ  ؤهذ   "بالؾ زمْى

٠ت مم٥ىت ل٥ً هسم محخاضة بحن ػا٣ً ٟلب ٧ ال٠سًم اللي هى بىٜؼه دطط مىه وبإٟسخى ًٍط

ىسه اػخٔساز ًبجي بِخه ظىاه مً   وبحن الؼا٣ً الجسًس...." جاويوضظٕ ٓو

ٜىلُت:  واإلا٠أًت ؤجذ مجها حازة ٗاهبت ًو

 "هى مف ػا٣ً"

 ابدؼم بخٜهم ٣إهه ًذاًب ًٜلت ك٘حرة بالٜٔل، ضز بهسوء:

وبُدؼلل لجىا وؤهذ  مف وادسة بال٧ مىه، بؽ ٛجإة  ٛخح الباب بهما"ؤو٢ مف ػا٣ً، 

 هخالُٟه وادس اإلا٦ان جمل٧ُ مف بًجاض"

 وؤجذ محاولت زاهُت إلا٠أًخه ل٥ىه حجمها بةؿاضة واػخٌطز:

، واللي ٌؼخح٠ها بجس هى  "اػمُٔجي لآلدط، لُه ما جسٌف ٤ل واحس مجهم ٛطكت ًشبذ حبه ل٧ُ 

ا ؤبس   ١، مجطز وػُلت ٌؼخذسمها اللي ًٜىظ ب٠لب٧، وما جذلِف ؤبس  ا ابى٧ ٥ًىن في الٌٍط

مطه ما هُحؽ  ، ابى٧ ٓمطه ما ه٥ُىن ػُٔس وؤمه حِٔؼت، ٓو ًل٧٠ُ ٓـان ًوٍ٘ ٓل٧ُ 

ت لى مامخه بدخٔصب ٤ل ًىم وبخوٍ٘ ٓلى هٜؼها،  ٥ًبر هُخٔب ؤ٣تر  وبٔس مابهه في ؤػطة ػٍى

إلاا ٌٔٚط به٧ ٓملذ  ٣سه ٓـاهه، هُٜول حاػؽ بالصهب، ؤهذ  ٟلذ  لي ؤهه بُحب بٌل 

الؼباٟاث زه!! زي حاظت ٣ىَؼت، ٌٔجي الى٠ٌت زي مف في كالر باباه بؽ، ػِبحهم هما 
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خٔب بجس هى اللي ٌؼخح٧٠، مٕ بو  يالاجىحن ًحاولىا ًىكلىا ل٠لب٧، واللي هُلبر للجهاًت ٍو

 ٥ىن ؤها"ًجمجى ٣ىذ ؤ

ا مً حعن  ا، حسًض ال٠ٔل،  دخم حسًشه ببؼمت داٛخت احخىث ؿِئ  الطظل دٜي، كمخذ جمام 

تراٚ بهعة ضؤغ  ا مً الٓا س مً الخحرة اإلاشحرة للجىىن، ولم ججس بس  الهازت اإلاٌمئن، واإلاٍع

 مؼدؼلمت وابدؼامت بسون مٔجى:

 "ؤها بجإ٣سث بوي بدترث صر ًىم ما ٥ٛطث ٧ُٛ"

ا:الح١ حسًثه  ٔ  ا ػَط

ذ ماجحخاظُجي هخالُٟجي..  ٣إخ وكس١ً" "بؽ ٟلب٧ له ال٠طاض الجهاجي، وجإ٣سي بن ٟو

ا:  ومس ًسه مٌالب 

 "مم٥ً زبلتي؟!"

 !!ح ؤم حٔىز لخماٟاث ال٠لب مً ظسًسجٌلٔذ في ُٓيُه ال جسضي هل جخذص ال٠طاض الصخُ

 وحٌمذ دا٠ٛها ألابله 
 

جخذٌى ٠ٓلها وحؼلم العمام للمـآط، جل٧ اإلاـآط التي داهتها ٟبال

س الىبى والٔىزة للخُاة..   !الصي ًٍط

ؤدطظتها مً ح٠ُبتها ومىحتها له بابدؼامت آخصاض ج٠بله بمىحها ًمإهِىت و جٜهم، ه٥صا اهخهى 

خه ٓاثسة لُٔازتها  هه حُض جط٣ذ ػُاضتها ضاٛوت ٓط ألامط بؼالم مٔه ل٥جها ٓىسما ٛاٟض

ها حُتاإلاذلم بةًلالها لم ج٥ً حٔلم ؤ حتى  ن الجخُم ًيخِطها بالساضط، وؤن ؿطاضاجه ػخحٟط

 .جيخهي حُاتها

جىٟٜذ شاهلت جخٌلٕ  و ؤضبٕ، ٠ٍٛ بٔس زالر ؤبذٌىاث ؿاضزة ٛخحذ باب اإلا٠هى ودطظذ

هه ػِىٜض لهبه في لىهلت ُىذ ؤتراٟم في ػماء ُٓيُه، لخيُجها الساٞض ٠ًترب مجها واللهُب ً

ب، اٟترب ومٕ اٟترابه  ها، ومً دلٜها ُهط "ضامع" والحّ حؼمطها الٍ٘ط حٟط وظهها بالٜٔل ٍو

:١ ٝ بلى ظىاضها وهازاها بٛط  اظزاز اؿخٔا٨ الىحران زادل كسض الؼهم، ٟو

  "مجى!!"
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هحىهما جىظه بُٔيُه هحى اججاه هِطاتها لُجس ٣خلت مً ال٘وب والجىىن جخحط٢ لم ججب، 

ٜخه وػإ٨:  ببٍء ٟاجل، حاّٛ ٓلى ٟو

 محن زه؟!""

 ؤظابذ بلىث ال ٦ًاز ٌؼمٕ:

 "ؤحمس"

 ُٟمه بىِطاجه اإلاهخمت في دٌىاجه الخشِشت والٔىُسة:

 "بمممممم.. ؿ٦له مجىىن.. ؤها ظىب٧ ما ج٠ل٠ِف"

ُىحن ؿا٣طجحن،  وابدؼم واضجٜٔذ وجحرة ٟل٠ها للصضوة، ل٥جها الخٜخذ جمىحه بؼمت امخىان ٓو

ٝ ُووكل الشاثط حُجها واظزاز لهُب اؿخٔاله ح ب وبىز.. ٟو ىما إلاح اٛتراٟت ؿٜخحها للٍ٘ط

م بطوزة كىجه: ا ٗض  ؤمامها وبلهجت زلجُت جحسر ب٘وب لم حٔلم ٣ُٝ بسا واضخ 

٧ ًا ز٣خىض مجى!!"   "بٍظ

 :بهجىم حى٨ ُٓيُه للىاٟٝ بلى ظىاضهازم 

ُىا.. معجب ظسًس؟!"  "مف حٔٛط

ً: وهالها كسمت، واظث ا امخؤل به كسض "ضامع" الصي هب للسٛاْ ٓجها ؤمام هصا ألآض
 
 ه٠ُ

 "ز٣خىض ضامع.. دٌُب ز٣خىضة مجى.. محن حوطج٧؟"

م ٛسض السٌبت، وآلادط  بحعم ٤اهذ لهجخه، لتززاز ٛجىة الصهى٨ التي ابخلٔتها مً بزٓاثه ٗض

ؼت بٔس زىان: ، ًعؤض، وػِى٠ى ًجهف الَٜط  ًحتٞر

 مف مذٌىبت""مٔلىماحي بن الس٣خىضة 

 ببروز ظاٚ وحاظم:

 "صدر مٔلىماج٧.. دٌُبها واٟٝ ٟسام٧"
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ُهطث الىحران اإلاـخٔلت في م٠لخُه واضخت، وج٠سم دٌىة ٟبل ؤن جتراظٔها هي ٤ان مٔلمها 

 ألاًمً بحن ؤكابٔه ًوٌ٘ه بٔىٝ:

 "ٛحن زبلخ٧ ًا ز٣خىض؟!"

ذ بٛاٟتها ذ ًسها مىه بٔىٝ و٤ازٟبل ؤن ًى١ٌ "ضامع" وحان ٟو ٠ذ ، هٓع ث جلطخ ل٥جها ٓظ

 تهسض في وظهه ٤لباة ؿطػت ؤزاض ؤحسهم ٗوبها وبـسة:

 "٣ٜاًت ب٠ى!! ؤهذ ٛا٣ط هٜؼ٧ محن؟ وبظاي حؼمح لىٜؼ٧ جمصخي وضاًا لخس هىا؟!"

 :هِطة باضزة هحى اإلاؼخٔط ؤمامها كاحبوزون ٤لمت ظاثسة الخٜخذ للملاحب لها بحعم 

 مم٥ً همصخي لى ػمحذ ًا ضامع!!""

ا بُسه  ا واهحجى بطؤػه مـحر 
 
٠ ا وابدؼم بةعجاب، جحط٢ دٌىة للسلٝ ًٜسر لها ًٍط ٕ حاظب  ٛض

م بحن هلىٓها، وظمىزلها ؤن جخ٠سمه، جحط٣ذ هي بٔىٜىان  ، جحاو٨ تهسثت ٟلبها الصي ًٟط

ا وػٔازة ب٘حرجه. وب  ا ٗو
 
 ٟل٠

ه ؤما آلادط ٠ٛس ججمس لشىان، ًخابٕ دٌىاتها التي جخحط٢ بها مبخٔسة، ٦ًا حٟط ز ٌـٔل ال٥ىن ٍو

جبرها ٓلى  لطخ في وظهها، وفي الجهاًت ٟس ًذٌٜها ٍو ها مٔه، ؤو ًجطي ٓلحها، ًحملها ٍو زم ًحٟط

مها ٓلى ال٠بى٨،  تراٚ بحبه، بٔسها ٠ًبلها حتى جى٠ٌٕ ؤهٜاػها زم ًتزوظها.. ولى ؤٗض الٓا

ىسها ٤ان "ضامع" ٌٔخصض:  ٓو

ل٘وب باًً ٓلى وؿه، ٠ٛلذ ؤٓمل ؿٜذ بِبم لىا بظاي وا ل٥ً"آػٝ بوي ٟلذ ٣سه، 

 بهه بُ٘حر وبجىىن"
 

 ادخباض ك٘حر إلاـآطه، بؽ واضر ٛٔال

، ولىال ب٠اًا ابدؼمذ ولم جطز، ٟلبها ًيخٜى بحن  الضججٜذ ض٣بخحها  جماػ٧هلىٓها في دٚى

ها مً ؤ٦ٛاضها ظصبت ٟىٍت لُسها واكٌسام بلسض ٍٓطى و٣خٝ  ا، اهتٓز يوػ٠ٌذ ؤضه 
 
 حاش

١ُ مذُٝ، وؤػىان حٔلم ؤجها ٓلى وؿ٧ الخحٌم: ُٓىحها  اإلادؼٔخحن بصٓط، ٓظ

 "ؤهذ  بخٔملي في  ٣سه لُه؟"
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ٔذ ؤهِاضها أل  ا بٔطن لجىىن الٔـ١ ٓلى وحاولذ ظصب ًسها، ٛض  ٔ ا مؼخمخ آلادط ٠ًٝ مبدؼم 

 جمجى لى داهه هى آلادط، وكله كىجه ال٘اهب مً ظسًس:

ت بن ؤهذ  ؤو٨  واحسة ؤٟىلها ال٦لمت زي.. ٓالٟاث ٣خحر وزون ظىان  "مجى ؤها بحب٧!! ؤهذ  ٓاٛض

"!! الحي، بؽ الخطوٚ زي ما ًلٔدف بال ل٧ُ   ظي ما بخ٠ىلي، بخاْ ػخاث ٛو

٠طبها  ح، ووٟح، ًمؼ٧ بها ٍو ا وهي حـٔط بلسمت  مً ظسًس، ظطيء، كٍط  ٔ الًعا٨ الٔطن ممخ

ها هي ألادطي، ومٕ كمتها واح ؼاْ ُٓىحها مس ٣ٜه مً ظؼسه الصي ٌـخٔل بحطاضة ج٦از جحٟط

خٔم١ بُٔيُه زادل ُٓىحها، حهمؽ بمـآط جمىط في ٟلبه حتى ٤ازث  ًمؼ٧ بُسها ألادطي، ٍو

 جٜجطه:

  "بحب٧ ًا مجى، وهللا الُِٔم بحب٧"

 وجح٥م الخمل٧ بىبرجه حتى ٤از ًخ٠اًط مً حطوٛه:

 "ومؼخحُل ج٥ىوي لخس جاوي ٗحري!!"

 ٛابدؼم بٔىاز والخمل٧ ًعزاز:بجمىزها ُهطث السهـت في ُٓىحها جىِط بلُه 

  "ؤًىة مؼخحُل"

ا  ٞط هى في ححرة جمل٥ذ مً هِطاتها، ووسخي جمام  ط هٜؼها، ٗو لم حؼخٌٕ الخحط٢ ؤو حتى جحٍط

ىم ؤهه داًبها،  عزاز جم٥ىه مً ٟلبه، سادلب ًىمى ٜٛي ٤ل زاهُت ٌـٔط بٔم١ ما اإلآع ؤما ه، ٍو

جه حس الجىىن، ٗعجه ػٔازة، ؤزاضه ٟل١ ٟلبها هي ٠ٛطضث ؤن جإدص ُٛه الٔعاء، اضجٜٔذ هبوا

ذلها بها زم جط٣ها وضحل، وهي  ودىٚ، وؤوظٔه جطزز واضجبا٢، مىحها هِطة ٓاؿ٠ت ًخ٠جها ٍو

 "ضامع" الصي وؼِخه هي ألادطي: جخابٕ ًُٜه حتى ادخٜى لخ١ُٜ ٓلى همؼت

  "مجىىن"

 الخٜخذ بلُه في كمذ ؿاضز، واظهها بابدؼامت:

 الٔـ١""وماِٛف ؤظمل مً ظىىن 

ا ًسآبها:  لم جطز ٛطخ٧ مؼخٌطز 



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 097  شسابٍُ وضزًت

 

 "اإلاىاٛؼت حامُت ٟىي.. بؽ ؤٓخ٠س ؤها ٓاٚض ال٥ٜت ماًلت هاحُت محن!!"

ا، ٟلبها في كطاْ مٕ ٠ٓلها، ظؼسها ًطججٝ،  ا مىاػب  وهصه اإلاطة ا٣خىٜها الشجل ولم ججس ضز 

م ٛٞى ض   ه بِىما ؤهىزتها جٟط  بٔـ١ هاضي هالخه.ٛاث اإلااضخي ألالُم وجخ٘جى وضوحها ج٦از جٜاٟض

****** 

وجذلى ال٘وب ٓىه، والُإغ بسؤ ٠ًترب، حعن جمل٧ مىه ببٍء وػطي في ؿطاًِىه ًصبحه، بل 

ا!! ٣ُٝ ٛٔل  ٠خل ضوحه الىلُسة ٓلى ٓطؾ الخب، جط٣ها وضحل.. ؤحم١، ٗبي، وال ًٜهم ؿِئ  ٍو

شل٧؟ هصا لِؽ بٔمل صخُح، ٤ان البس له مً حملها ٓلى ٣خٜه ٣ةوؼان ٣هٝ بساجي 

ؼخمط  ٠بلها، زم ٠ًبلها، َو والخحط٢ بها ٓلى ؤٟطب م٥خب مإشون ؿطعي، وهىا٢ ًجزلها، ٥ًبلها ٍو

ٌحر بها هحى ال٘ ُىم وال في ج٠بُلها حتى جطضض، وتهمؽ بىٔم.. ػإجعوظ٧، وحُجها ٠ٌٔس ٓلحها، ٍو

ا، ل٥ىه ب ازض.ٓىزة لؤلضن ؤبس   ٔخه وبالهت عجُبت.. ؤل٠ى ب٦لماجه الجىٛاء ٗو

ىسما ًالٕ اػم اإلاخلل اضججٝ ضهحن هاجٜه ؤ ه بح١، الخٜذ ًىِط بلُه في ٗوب ؤ٣بر، ٓو ٛٓع

ىسما ظلؽ ؤمام ًبِبه بازضه الطظل:  ٟلبه واهخابه ٟل١، ضز، ووا١ٛ ٓلى الل٠اء، ٓو

الذ لي بجها هترظٕ لي حالخ٧ مً ب٥طة"   "ؤحمس.. مجى ٤لمخجي ٟو

 ؤجها ػتهطب؟ ؤ٣مل "ٓلي" بحعم:اؿخٔلذ هحراهه، هبذ ؤٓاكحره وزاضث بطا٣ُىه، ؤه٥صا جًِ 

خه بجها ٌٟٔذ ٓل٧ُ ٤ل الٌٞط واجذٌبذ"  "اللي ٓٛط

 ظم ؿٜخُه بهُاط م٥خىم، ًحً ؤػىاهه حتى ٤از ًٜختها، والاػخٌطاز في ٤ل مطة ًصبحه:

  "ؤها وا٠ٛذ"

ا ه١ٌ اإلاـخٔل، كطخ بحسة:  وؤدحر 

 "بًه!! وا٠ٛذ؟"

ا ؤحٞط كسض بلطامتظاوبه "ٓلي" بُٔيُه   ه ؤ٣ثر وضز بٔىٝ:، ٛسخب هٜؼ 

"مجى بتهطب ًا ز٣خىض ٓلي، وؤها لى ػِبتها تهطب مؼخحُل هاوكل لخاظت، بهذ ٣سه بطزه 

 بدؼمح لها جسًٛ هٜؼها إلاجطز بجها ظباهت"
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 وا٠ٛه ًبِبه بسادله، ل٥ىه ال ٌؼخٌُٕ ٛطهه ٓلحها ؤ٣ثر:

ا ؤهذ الـهط اإلاهلت اللي ٤ان ٟسام٧ ٟطب مىم  ًيخهي، ٗحر  "اإلاىهْى مف بةًسي ًا ؤحمس، ٓو

 بجها مؼاٛطة ألاػبْى الجاي"

ا باهسٛاْ:
 
  هب واٟٜ

 ٛحن؟" .."مؼاٛطة!!

 لم ًجبه، ولً ًٜٔل.. ٠ٍٛ ؤوضر:

"هدؼاٛط بالىُابت ٓجي ماجمط ًبي، ؤها مف هاٟسض ؤػِب حاالحي في الىٟذ الخالي، وهي 

ذ هي ج٥ٜط ُٛ ه وحُٔس اجٌىٓذ ومف هاالقي ؤحؼً مجها ٌؼس ُٗابي، دلي ٛترة الؼٜط زي ٟو

 حؼاباتها وؤهذ ٣مان حـىٚ هخ٠سض جىكل ل٠لبها وال ال"

ا جخ٠اٛع ؿطاضاجه في م٠لخُه:اهحجى ٌؼدىس ب٥ُٜه ٛٞى اإلا٥خب، ػإله ب  جمىز ًمازل ػٔحر 

 "؟"ٛحن ًا ز٣خىض ٓلي

ل٠س ؤهاْ ٛطكخه مٔها ؤو ٓلى  زون ضز، زون اهٜٔا٨ مٔحن ٓلى مالمحه،ُل ًىِط بلُه ببروز، 

خذص ؤلاظطاء الؼلُم، ا هى  اػخ٠ام وؿ٧ جؤُِها والبس ؤن ١ًُٜ مً هلىػخه ٍو
 
ودطط  واٟٜ

ٔت حـبه الط٣ى،  ت  هزادلبذٌىاث ػَط جخٜجط حمم الُإغ ممتزظت بجصوة مً ٟلب هاٍو

 الجخُم.

****** 

ب ما ًحسر له، ال ٥ًطهه ل٥ً ًذـاه، والادخُاض كٔب، والٜاٞض ٣بحر، هي ٠ٍٛ ؤح٦ام  ٍٗط

 ال٠لب، وما هحً بال داهٔحن ملعمحن بالخىُٜص. 

ت هىمه، وهاجٜه بحن ؤكابٔ ٥ت ب٘ٛط ، ًٌالٕ كىضة "ػُلٜي" الخ٠ٌها بمط  هًجلؽ ٓلى ؤٍض

ا، هي جىِط لل٦امحرا، وهى ًىِط بلحها، وزادل ُٓيُ  ٔ ه ضؤي ما لم ٌؼخٌٕ ٛهمه ؤو جحلُله، لهما م

 ل٥ىه ًذاٛه وبـسة.
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ل٠س ػاٛطث مىص ًىمحن، وهى لآلن لم ًخحسر مٕ ؤي ٤اثً ٤ان بذلىكها ؤو بذلىق ما 

بت في  ٌـٔط به هحىها، ل٠س ا٣خٜى بملاضحتها هي، ؤن ٟلبه ًسٞ لها، وجيخابه ؤحاػِؽ ٍٗط

ؤهه ًل٘طها وال ًم٥ً لهما الل٠اء ظىاضها، ل٥جها ٗوبذ، احخسث، وضٛوذ زم هطبذ.. لخذبره 

 زاهُت، اػخٔاز ٗوبها حُجها والصي ؤجج ٗوبه هى آلادط:

  "ٓمطو ؤهذ بخ٠ى٨ بًه؟"

ا ما حسر: ا وهصا ٟهط   ابدؼم باػدؼالم ٌٔلً ؤهه ال ًمل٧ مً ألامط ؿِئ 

 باٟىل٧ اللي باحؼه ًا ًاػمحن""

حر ٟابل ل لخسور، ابخٔسث ح٘ازضه ؿٔطث بؤٝ ٌ٘عوها، هصا ٗحر مى٠ٌي، ٗحر ٓاز٨، ٗو

 ٓاثسة بلى زادل مجز٨ ؤدحها، حٔاهس بهخاٚ حاز ٟبل الادخٜاء:

مىحي مؼخحُل ؤٟسض  "اللي بخحؼه زه ٗلٍ، ؤها م٦اوي مف هىا، وؤ٣بر مى٧ في الؼً، ًو

٠ه"  ؤ٣مله مٔا٢، ؤ٣ُس هخ٠ٝ في ًٍط

ٝ ؤمامها وبحعم ؤمؼ٧ بمط  جبرها ٠ها لُمىٔها مً الٛوالخٜخذ تهطب ل٥ىه لخ١ بها، ٟو هطب ٍو

 ٓلى الىِط بلى وظهه، وحُجها ؤػط ُٓىحها زادل سجً هِطاجه:

بجها صر، وبٔسًً ًمىح٧ ؤها مؼخحُل ؤٟٝ  مخإ٣س "مف ٗلٍ، زي الخاظت الىحُسة اللي

٠ه، ٤ل حاظت ولها حل، وباليؼبت للؼً ما ٣ىدف ؤٓخ٠س به٧ بخ٥ٜطي بالـ٦ل الـطقي  في ًٍط

 الخ٠لُسي زه ُٛه!!"

 الخذلم مً ٟبوخه ؤو حبؽ هِطاتها بُٔيُه، هعث ضؤػها في جُه: ججمسث، لم جحاو٨ 

  "زه مف ؿطقي، زه الٌبُعي"

 وبسؤ ٗوبها ًجهى مً ٣بىجه:

"الٌبُعي بن ؤي ضاظل في ؤي ٓالٟت ٥ًىن ؤ٣بر مً البيذ، ٓـان ًحخىحها، ب٠ٔله وبصسلِخه، 

 17م٥ً ه٠ى٨ ، لخس جاوي واحسة مبهذ ًا ٓمطو حس لٌُٝ وش٤ي وزم٧ دُٜٝ، بؽ مف لي  

 ػىت، بهما ؤها ال" 18و ؤ
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ها، ٣إ و٣المها آإلاه، ٟاػُت، هِط بلحها ب٘وب وضحل، لم ٌؼخٌٕ جحمل جذبره  اجهػُاي ؤحٛط

، بٔسها ػاٛطث، زون "ؤهذ مجطز ًٜل ال ؤهخم لـإهه بال لى ٣ىذ ػإؿتري له بٔى الخلىي "

ا لم ًبسؤ بُجهما بٔس: وزآه، زون ؤن ًطاها،  ٠ٍٛ وكله مجها ضػالت ٟلحرة جىهي ؿِئ 

، بؽ زي الجهاًت الٌبُُٔت للمىٟٝ اللي ل٠ُىا هٜؼىا ؤها آػٜت ٓلى ال٥الم اللي ٟلخه"ٓمطو 

 ُٛه مً ٗحر ما هادس بالىا، ػامحجي"

 ٟلبه ًئن وهى ٌؼ٥ً مً ؤإلاه باٛخٔا٨ الخى١، والُّ٘، ل٥ىه ٠ٍٛ.. ٌـخاٞ.آلان و
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(17) 

 ؤٓتٚر

 

 ػئمذ الخ٠ُ٠ت..

 هحب ووـخاٞ مشل الل٘اض

صخى مٕ الخب هىء الجهاض  ٍو

ا
 
جٔلىا الخب ُال دُٜٜ  ٍو

 وجيبى ُٛىا ٓطوٞ الخُاة

ٝ  وهيسخى مٕ ال٠طب لىن السٍط

بلٙ زضب الهىي.. مىتهاه  ٍو

ىما هطي الخب ؤًال٨ ٓمط  ٍو

 وجلطخ ُٛىا.. ب٠اًا زماه

سة"  "ٛاضوٞ ظٍى

تراٚ مت ٟس حسزذ،  الٓا الجاوي مٔطوٚ، والطخُت حٔلً الدؼلُم وجمىحه ػُس ألازلت.. الجٍط

الىلط، ل٥جها ٠ٍٛ جحخّٜ لىٜؼها بىدُجت اإلأط٣ت.. ؤو حتى الخطب، الًعا٨ الجبن ًسًط 

 اإلاىٟٝ، والسىٚ ٌؼآسه، والهطوب هى الخل.

ٌتها الصسلُت،  اتها،جدبس٨ ؤوجىلس مً ظسًس، ٓىسما جحب ألاهثى.. جخ٘حر دٍط جخحى٨  ولٍى

ر، حٌٔي السٚء، الخب وجلبح ؤ٣بر مٌٔاءة مؼاضاتها، ها الخاٍض ، الاحخىاء، وظعء  مً ٓٛط
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ل٥ً.. ٓىس جح٥م السىٚ، وضٛى الخب.. جدباًإ جل٧ ل٥ه ػىي مال٧ ال٠لب، مخضوحها ال ً

 الىبواث، حتى جصوي في الجهاًت وجصوي مٔها كاحبت السا١ٛ الؤُٝ.

١ إلاجزلها،  كامخت، ؿاضزة، وحٔتٚر بسادلها بإ٣ثر ألامىض ٟؼىة.. هي جحب، اللٔىت ًىا٨ الٌٍط

ا، ؤو الهطب  والجخُم.. هي جحب، ومً؟ الىٟح الىػُم كاحب الٔالٟاث، لم ٌٔس ؤلاه٦اض مُٜس 

ا ًٓ بضازتها م  ا لىاٟٕ حسر ٗض  ُ تراٚ بىظىز ألالم.. و٣ٌبِبت مخمطػت.. هاٛ ، لصل٧ البس مً الٓا

 اث ٗحر مجسًت والخل الىحُس.. البتر.البحض ًٓ ٓالط، اإلاؼ٥ى

والسٌىب كس٠ًاث، ؤو ضبما ٓاثلت.. حٔـ٠ً الخٔاون، وججخمًٔ ٓلى السوام ٛٞى ضؤػها، ألجها 

ط  ٓىسما ٓازث للمجز٨ وظسجه هىا٢، ال دالق مً الجخُم، ػىي بةل٠اء هٜؼها في ظمهٍط

س جمىث ا.. ٟو
 
ا، وحم٠ ا.. والومان ٌؼاوي  مواز، وفي ٤لخا الخالخحن مىث.. ٟس جمىث ٟهط 

 
ٓـ٠

ا ال مىح في هصه الخالت.
 
 كٜط، بش

بػي  ٠خه الساكت، ٍو اػخ٠بلخه ببروز، اإلاخمل١ الىكىلي ٌؼخ٘ل ك٘حرها، ًٌاضز، ًخصلل بٌٍط

ٓىسما ال ًخىا١ٛ  لخلم ؤػلىب حُاة ٓىس البٔى.. وبالصاثال٠طب مً ظسًس، ل٥ىه ًحلم، وا

 الىاٟٕ الخالي وال٠ازم مٕ ألاهىاء.. 

ا وػٔازة.. "ل٠س ؤحى بابا.. بىٓس لجزهت ال جيسخى ًىم ٗس" والسٓىة حـملها، ك٘حر  ها ًخ٠اٛع مطح 

ى ٟإً، والىدُجت ٗوب اإلاىخٜر بٔـ١ ًِىه الًعا٨ ٌٔـف بسادلها، ل٥ىه  والطز ٛض

 اإلاؼ٥حن ال ٌٔلم.. ؤن ال٠لب لم ٌٔس بحىظتها بالٜٔل.. والشمً ظىىن الىٟح:

مٔاه.. ؤها  ُه ػىا مٕ ابيىا وؤهى ًٜط  بىظىزهاٍُطٝ ه٠و"لُه ًا مجى أل؟ زه هُب٠ى ًىم 

 "وؤهذ  

ى زون كُ٘ت وهى  وضبما مبال٘ت: ط بو١ُ.. البٔى ال ًٜهمىن الٛط  ججهسث جٛع

ال جباث  ما ٤اوف اوسخى بن ٥ًىن في ؤها وؤهذ جاوي.. زي ٟلت واهتهذ.. حسوجت وآدطها "ػامح..!

 وزلىٟذ  ظاي ج٠ى٨ هطظٕ.. هه!"، ٤ان آدطها ٗسض وظط ، وهطوب، وال هباث

ا..!
 
 هصه ٟسضة ظسًسة..  وآلان حسسط، حؼى
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ه وجذبئه زادل كسضها والٌ٘اء جطي ؤا ٣دؼبتها بؼبب ألالم، جسٛٔه؟ جخ٘اضخى ٓىه؟ جساٍض

ط، وظٛطجه حاضة حٔلً ٗوب: ت مً الدجط؟ وآلان هى ًٛع  هاظيء؟ ؤم ؤن اإلاىٟٝ ًذطط السسٍط

 "ؤهذ لؼه بدـىفي السوبلحر؟"

م ٠ٓس ث الخاظبحن في حؼائ٨؟ ٓمً ًخحسر؟ ؤو باألصر حهصي؟ اػخٌطز في ؿماجت ضؤتها ٗض

 محاولخه بدٜائها:

 "ؤحمس الـاشلي.. البٌل... الؼاب١"

ىس ألاهثى ٓىسما ح   .. جخلبؼها ػاحطاث الـط هاظ  آلان هى ٌ٘ىق في مى٠ٌت دٌطة، ٓو م اإلأـٞى

ت..  حتى وبن لم حٔتٚر بٔـ١، حاظب مىص بسء السل٠ُت، وجيخحل كٜت ؤٟسخى وحىؾ البًر

 ػادط، وهبرة هاظثت جساضي ؿطاػت:

ا مف مً ح٧٠ جسوض وضاه وحٔمل ٛحها   ُ .. زاه
 

"لؼه بٌل ًا ٤ابتن، زي حالت ٓاضهت.. زه ؤوال

بُعي ؤهذ ما  ا وزه ألاهم.. ألاػخاش ؤحمس حالت ٓىسي.. ٌٔجي ًبُعي ؤؿىٛه ًو
 
مذبر ػطي.. زالش

.. مخ٠ٜحن؟" ٥ًىوف ل٧ ؤي زدل ؤو حتى حؼإ٨  ًٓ اإلاىهْى

 وزاض، هاط وماط، ل٥ً ببروز ٌـبه ٟلبه:

ا بُحب٧.. ٤ان واضر ٟىي.. هخجُبي البى٧ ظىظ ؤم؟""  ٔ  ٌٔجي بًه ًا مجى؟ بخحبُه؟ وهى ًب

ت زٛآُت.. وػخسإٛ، جى٥ط،  حـطها هي في ظاٍو وجاضة ؤدطي ًحـط ابجها في ألامط بٔىٝ، ٍو

 وجىسهف بل وجصهل.. وحٔلً ٗوب:

 "حب..!!"

 واٟتربذ دٌىة ؿٔط ٛحها بحطاضة الىحران زادل ٓؼل ُٓىحها:

ب" ت ٌٔجي بًه حب!! ٟلبي إلاا بُسٞ باداٚ وؤجٓط  "!!وؤهطب ؤها ما ب٠ُدف ٓاٛض

 ودٌىة ؤدطي ًوٌطم ٛحها اللهب ؤ٣ثر:

 "وؤهذ الؼبب!!"
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س ؤن جطي، ؤو حتى حؼمٕ كىجه وؤهٜاػه، ٟلبها ًئن  ازث جبخٔس، حؼخسًط، ال جٍط  ًطظىهآو

حهاالىكا٨، جط٢ اإلااضخي، حٌُ٘ت ظط  لم ٥ًً  كاحبه والبسء مً ظسًس، ل٥ً شا٢  ٟو

برهً لها ٟبل  ت، ٍو حبؼها زون ؤمل في حٍط ألامؽ ًٜخإ ًِهط ؤمام ُٓىحها، ًمىٔها ، ٥ًبلها، ٍو

 مل ل٥ىه ٗحر مشبذ بالسلُل:ؤجها ؤهٔٝ مً مىاظهت ؤلم ظسًس محخؤي آدط، 

ت ٟلبي  اإلاٜطون ٥ًىن مٕ محن؟ ٠ٓلي صر.! وال..." "ؤها ما ب٠ُدف ٓاٛض

 وؤ٣ملذ زادلها:

 "وال الساًً بحن هلىعي اللي بُسٞ له هى!!"

ا مىه، ل٥ىه هٔٝ ٌؼٌُط زاهُت جلخٜذ و 
 
جطجسي زىب الخعم جساضي اضجبا٢ وجىجط، لِؽ دىٛ

١ الهطوب: م ػحرها في هٜؽ ًٍط ا.. ٗض  ؤبس 
 

تراٚ لم ٥ًً ػهال  ٓلى دالًاها، ٛاآل

 مؼخحُل ؤدلي ٟلبي ٌؼحروي جاوي ًا ػامح.. ألهه زاًما بُذخاض ٗلٍ""ؤها 

 هى كامذ، هي ٟل٠ت، ل٥جها لم حٔس تهخم:

سجه..   "بؽ ؤها دطظجي مً حؼاباج٧ جهاجي"ج٠سض جادس مال٧ ب٥طة جٜسخه ظي ما ٓو

ا هى الطاب؟وهىا ػِى١ٌ، وػُذُٜها ؤ٣ثر، مً ٟا٨ ؤهه ٛاضغ
 
 :ح ولى لشىان.. ٛالىص٨ ؤحُاه

ذ ل٧ ب٘لٌي، و٤ان ٓىسي اػخٔساز ؤزبذ ل٧ هسمي آلدط ًىم في ٓمطي، بؽ  "مجى ؤها آتٛر

مازام ؤهذ  لُ٘ذ  ٟلب٧؛ ًب٠ى ٓمطي ما هاٟسض ؤوكل٧، ْ ألاٟل ادخاضي صر، وابجي هُٜول 

 ابجي، مف هحربُه ٗحري"

ا، هل حهسزها  ؤكبحذ  بإدص ك٘حرها مجها بنو٣ما ؤضاز، زٞ ٟلبها بٔىٝ، واحؼٔذ ُٓىاها شٓط 

ها جحاو٨ الب٠اء في وهٕ الشباث: ل٘حره؟!  جىظؼذ، واضجب٥ذ ؤحٛط

 "ٌٔجي بًه ًا ػامح؟ ٟلس٢ بًه؟"

بها الىاضر فيكمذ لشىان ٟسضها بشالزحن ضبما، ًو١ُ السىاٞ حىل ؼخٔصب ٓض  ها ؤ٣ثر َو

 ُٓىحها:

اضة مى٧" " ٧ بهس،مف مجطز ٛسخت ٤ل ٛترة ؤو ٍظ  ٌٔجي ْ ألاٟل ًب٠ى ٠ًطخي مٔاًا الٍى
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ا هي  الىلط وجلبح ٤لمخه هى ألادحرة: لً جدىٜؽ اللٔساء ؤمامه لُىا٨ وجب 

 "اج٠ٜىا، ؤها مؼخحُل ؤحطم ابجي مً باباه.. مهما حلل هُٜول محخاط وظىزه في حُاجه"

ابدؼم بؼماظت، هي جا٣س ؤهه مجطز "والس ًٜلها" ال ؤ٣ثر وال ؤٟل.. و٣إهه ًبػي الٔىزة لؼالػل 

بت ل٥ً ل٦ل مـ٦لت العواط مً ظسًس ألهه  ٓاؿ١.. هى ٠ٍٛ ضاٗب.. وؤمام الٔىاز حـخٔل الٗط

ى. ى حٍٔى  حل، ول٦ل ٛض

****** 

 جمؼ٧ ال٠لب بحن ًسحها
 
 ؤًا امطؤة

 ػإلخ٧ باهلل ال جتر٣ُجي

 ال جتر٣ُجي

 ٛماشا ؤ٣ىن ؤها بشا لم ج٥ىوي..!

 
 
 ؤحب٧ ظسا

 
 
 وظسا

 
 وظسا

ى مً هاض حب٧ ؤن ؤػخ٠ُال  وؤٛض

 بالٔـ١ ؤن ٌؼخ٠ُال..!وهل ٌؼخٌُٕ اإلاخُم 

 وما همجي

ا  ُ  بن دطظذ مً الخب ح

 وما همجي

 
 

 بن دطظذ ٟخُال

 "هعاض ٟباوي"
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ه  مت، ٛمصاٟها ٤الٔل٠م، داكت ٓىس جصٟو ا ؿهُت، مؼ٥طة، ؤما مطاضة الهٍع وـىة الاهخلاض زوم 

تر٢ الجٚز حتى جمام اإلاىث، ًطاٟب بخلصش وال وعيللمطة ألاولى ؤو  ، ًصبح الطو  بؼ٥حن زالم، ٍو

 ؿاهس ٟبر ٥ًخب ٓلُه ٟخُل الٔـ١، وال٘ىُمت ٛطث مً ُٟس ال٘طام بسٓىي دىٚ.

  ٞ ب مً ٛطا ط، ٓض ىزة للمجز٨  بٔس ل٠اء   ٗوب ؤٓمى، ًإغ هٍط لاحبها ًلم ٥ًخمل حتى.. ٓو

، ًإث  بٓلاض، ػمٔذ والسجه زدىله الٔاكٝ بؼُاضجه بلى اإلامط، او٘الٞ بابها الٔىُٝ، ولم 

هِطة وإلاحذ الوىء اهخِطث واهخِطث ل٥ىه لم ًِهط وؤكابها ال٠ل١، ٛخحذ الباب جل٠ي 

اهُت، وكلها ؤكىاث حط٣ت هىا٢، بٔوها مسو  ٛخٜجط ٟل٠ها  كالتاإلاىبٔض مً  ؤلٔابه الٍط

 ؤ٣ثر.

خه، وهخٜذ ُٛه بىْى مً الصٓط جٌلب مى ا هحى الـاضز في ٗٛط  ٔ الاًمئىان ٓلى  هكٔسث ػَط

ب٠ل١، جىظه بلى ؤدُه ودال٨ السٌىاث ال٠لحرة التي جىكله بلُه.. ٤ان آلادط جبٔها ، ؿ٠ُ٠ه

ا بٔسما ؤجه٥ه الل٥م، ٍو ل٠ي بهما ؤضه  ا ٓلى ٠ٓب، ًذلٕ ٟٜاظي اإلاال٣مت ٍو سؤ ب٠ًلب اإلا٦ان ضؤػ 

في بٔثرة وج٥ؼحر ما ٠ًبل ال٥ؼط.. مشل ٟلبه اإلابخسيء في مسضػت الٔـ١، في الجهاًت اػخل٠ى 

 ًلهض بٔىٝ، زمه الًعا٨ ٌ٘لي، والُإغ ًخمل٧ مىه ؤ٣ثر.ٓلى ألاضن، 

ت  خٜحم العواًا بُٔيُه، ال٘ٛط ت واضجبا٢، ًبحض ًٓ ؤدُه ٍو زلٝ "ٓمطو" للم٦ان بؼٓط

كالت ؤلٔاب، في الجهاًت وظسه بإحس ألاض٤ان، مؼخل١  ٓلى ُهطه، ال ؤكبحذ ٣م٠لب ٟمامت 

 ب٠ىة، اه٥ٜإ بلى ظىاضه حهعه في شٓط:شضآاه مٜطوزجان بلى ظاهبُه، وكسضه ٌٔلى وحهبٍ 

 "ؤحمس..! ؤحمس..! ضز ٓلي  ؤهذ ٣ىَؽ؟"

بت، هِطة ظشت ٓازث للخُاة ٛجإة، ؤزاض ضؤػه ببٍء هحى ؤدُه،  واٛتٞر الجٜىان ًٓ هِطة مٓط

ا  ٜٞط بحن ػاُٟه مؼدىس  ا ًشجي ض٣بدُه ؤمام كسضه ٍو جٌلٕ بلُه زون حسًض، جهى ظالؼ 

٠ُه ووظهه ٌٔاه  ١ ألاضن بُجهما، همؼت مُخت باضزة دطظذ مً كسضه:ٛىٟهما بمٛط

 "هدؼاٛط"

 وضٕٛ ُٓيُه هحىه:

ى ح٠ُ٠ي!!" "مف بدبٌل هطوب، مف ٓاٚض زه دىٚ..  وال ٛض
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هطه للجساض، وبُإغ دالٍ هبرجه وام زط تججهس "ٓمطو" بىْى مً الاضجُا .. ظلؽ بلى ظىاضه ُو

 بـطوزه هحى البُٔس:

ً ٗحر في الهطوب"  "مف ؿاًٍط

 بلُه بحؼم: زم هِط 

 ٌٟٕ الـ٧ بال٠ُحن""ػاٛط وضاها وب

و٣إن جحٌُم اإلا٦ان  بلُه ٌؼبر ؤٗىاضه،ظملخه الؼاب٠ت ؤ٠ًِذ دالًا ٠ٓل ألاخ ألا٣بر، هِط 

ت هِطه ؤوػٕ ؤدطط ال٥بذ بسادله، ٛإصخبذ هٜؼه ؤهسؤ طض الؼاا٨: اػدىاض  ..وظاٍو  ٛجإة ٟو

 "مال٧ ًا ٓمطو؟"

ط بحطاضة: از ًٛع  الخٜذ بلُه ٓو

 ِٛف، اإلاهم هخٔمل بًه؟""ما 

ا ال مٜط مً الاٟخحام اإلاباؿط:
 
 ُل ًخٜحله، حؼى

 "ًاػمحن؟!"

مذ لشىان ولم ٥ًً بٔسها بالٌبٕ مً ًٜهمه ؤ٣ثر!!.. ك آخس٨ في ظلؼخه ًٌالٔه بسهـت..

ا  :بهعة ٣خٝ مؼدؼلمت مً ضز ًٌٜئ ُمإ اإلاخٌٔف بلى ظىاضه بس 

 ؤًىة""

الل٘حر ًًِ ؤهه واٟٕ في الخب ضبما..! ومً هى لُىصر ظم "ؤحمس" ؿٜخُه بحن ؤػىاهه، ؿ٠ُ٠ه 

بِىما الًعا٨ ًخٔلم ألابجسًت ألاولى؟ ل٥ً ألهه ٌٔلم ؤ٣ثر ٓجهً، ًٓ شل٧ الصخيء اإلاشحر للجىىن 

حٞط ال٠لب، ٛؼُىضر له:  الصي ًجهف ألاحـاء ٍو

 "ٓمطو.. ؤهذ ؿاًٝ بن ًاػمحن مىاػبت ل٧ُ؟ ؤو حبُتها بجس؟"

ا ًعضْ اإلا٦ان بذٌىاجه:واهخ٠ل ال٘وب بلُه، هب 
 
 واٟٜ
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 "وؤهذ ب٠ى ؿاًٜها مف مىاػبت؟ وال ٓاٚض ٣ىَؽ ٌٔجي بًه حب وبخِبٍ لي الترمىمتر بخاعي

 "بما به٧ دبحر..؟!

ط بُّ٘ وكا  ُٛه بحعم:  جهى دلٜه، وهٕ ًسه ٓلى ٣خٜه ٛإظاحها بٔىٝ، ٛظ

ً، واحسة ٓىسها ٠ٓل ؿىٍت.. ؤها باج٦لم مٔا٢ باإلاى١ٌ، ًاػمحن ؤ٣بر مى٧ في الؼ"ٓمطو ب

ًمى  مٔحن ٓاوظة جح٠٠ه، ومف هىا.. وما ؤٓخ٠سؾ بجها مم٥ً جوم٧ ٣جعء مً ًمىحها 

 زه"

ا بلُا :  امخؤلث ُٓىاه بالىاض، جإججذ بٔىٝ واضر وبازله كُاح 

ىسها ًٜل؟ وال ؤهذ لُ ب٠ى مجى"و  ٧ الخ١ جذاًط وح٘امط هي اللي مىاػبت ل٧ُ؟ مٌل٠ت ٓو

ؤٛول ماشخي ٓلى السٍ اإلاؼخ٠ُم اإلاطػىم لي بٔس هطوب٧ مً هذ ٓاوظه؟ وؤها وحٔمل اللي ؤ

 الساًطة؟ "

ذ ؤهٜاػه ؤ٣ثر زون ؤن ٌٌٔي ؿ٠ُ٠ه الٜطكت:  وحؼآض

ؿخ٘ل اضة ًا ٓمطو ٓـان الـ٘ل.. حاهط، بزضغ ججٓمطي بآمل اللي ؤهخم ٓاوظٍىه، ب "ًى٨ 

جحبف ما جذخاضؾ، مٕ ٓم٧ في الـط٣ت وضاعي ٛلىغ الُٔلت.. حاهط، والسوض اإلاطة زي .. ما 

 .. وحاهط"ٓلي  الؼمٕ والٌآت مف مىاػب.. وؤها

زم كمذ، واللمذ مىظٕ في حالت اللىم، ًلىمه ضبما ٓلى مؼخ٠بل لم ًذتره بىٜؼه، جلآس 

 بسادله ضهحن الُإغ ؤ٣ثر، وجوآٝ الخعن:

 "ًاااه..!! للسضظت زي ًا ٓمطو ؿاًل ظىا٢ بؼببي وػا٣ذ؟"

ى لم ٠ًلس؟ هى ٠ٍٛ ٗاهب، وححن ال٘وب حؼخٔط الىحران وال زم الخالي بحؼاغ بالصهب، ه

ط بو١ُ ؤ٣بر: ذ الىسم.. ٛظ  جىٌٜئ بال ٟو

 "مف ٟلسي ًا ؤحمس.. ؤهذ ما ل٥ف شهب.."

 كمذ لشىان وؤضزٚ بٔس ججهُسة ؤدطي:
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دف ؤٗلٍ حٔلم مً ؤدٌاجي، بوي ؤدىن الخجاضب ، ما ٤اوف مخا  لي  ال٘لٍ، بوي ؤ"ؤها ما ٓٛط

١ مطػىم، و٤ل اللي اإلاٜطون ؤٓمله بوي ؤمصخي ُٛه"وؤٛـل ؤو ؤهجر  .. مً البساًت والٌٍط

 وضٕٛ ُٓيُه بلُه.. بهما مً ألالم ال٥شحر.. ومً الخعن ؤ٣ثر:

 "وإلاا ظُذ ؤحب، بطزه ل٠ُذ بن السطوط ًٓ الساًطة مف مؼمى "

 ٓم اللمذ، ًىىء كسض الل٘حر بش٠ل حٔسزث ملازضه، وألا٣بر مؼخاء وبـسة:زم 

ًط، ػِب٧ مً الـ٘ل .. مً ٗحر ش٣ط ماضخي ؤو زواظي اجىحن صخاب!"ًُب مم٥ً هخ٦لم 

ي ٓاٚض ومخإ٣س به٧ بخحب ؿ٘ل٧ وبخالقي هٜؼ٧ ُٛه، دلُىا هخ٦لم ًٓ وال٥الم زه ألو

 ًاػمحن"

ب ٛإ٣مل:  هِط بلُه ؿ٠ُ٠ه بتٟر

ٍُ "بم..! مف هاٟىل٧ ؤهذ ما ادخاضحف صر، ؤو بجها مف مىاػبت، بؽ هاز٧ً حـبُه بؼ

اػمحن بظاي..."  ًٜهم٧ ؤهذ ٍو

 وكمذ زاهُت لُجس الدصجُٕ في ُٓجي "ٓمطو" وبٔى الٜوى٨:

ىي، ؤو٨ ٤ام زاهُت بخ٘مى  ١، وحـىٚ هىء ػإً، ؿسًس ٟو "ٓاٚض إلاا جب٠ى ماشخي في ًٍط

ت، جو٠ُهم وجحاو٨  ت ؿٍى ُٓي٧ُ.. بدب٠ى مف ٓاٚض جبم له، بٔسًً جبخسي جٜخحها ؿٍى

ُٓي٧ُ بدخٔىز ٓلى الوىء، وفي ٤ل لخِت ج٠سض جٜخحها ؤ٣تر، جبم وج٠طب، و٤ل ما بخ٠طب 

 "لخس ما جىكل ٟطبه وج٥ىن ُٓي٧ُ مٜخىحت ٓلى آدطها

 ما٨ هحىه بتربِخت مخٜهمت ٓلى ٣خٜه:

ازة ال٠طب، ه٠ُٜس ببهاضه،  "ًاػمحن هي الوىء زه، مبهط ظسا مً بُٔس، ل٥ً مٕ الىٟذ، مٕ ٍظ

 وجخٔىز ُٓي٧ُ بجها حـىٛه ٓلى ح٠ُ٠خه"

ىِط لللامذ زون آتران:  ٓاز ًتراظٕ، ًخجهس، ٍو

ت، وإلاحت الـطاػت اللي ٛحها ظصبخ٧، هي ًلٔذ ٜ"ؤهذ مبهىض بحها ًا ٓمطو، ظمُلت، ش٣ُت، مش٠

 ٛاهمت اإلاىٟٝ ؤ٣تر، وزه في ال٘الب اللي دالها حعجل بؼٜطها"
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 ٛخح ٛمه ٌٔترن وضبما ًلطخ:

 "بؽ...."

 ؤػ٥خه ؿ٠ُ٠ه:

 بل ما حٔترن ٓلُه، الىٟذ اللي زه هُسٞ ُٛه بجس...""ما بؼف، ٥ٛط في ٣المي ٟ

طبذ ٓلى مىهٔه بحىى:  وهى ٌـحر ل٠لبه ٍو

"مف هدـٚى مً السهُا ٗحرها، ٤ل حاظت هخخلػي، جيخهي، ج٠ٝ، بال بحؼاػ٧ بحها، بال به٧ 

 "ٗلب ٓجها جب٠ى مجىىجها، وظىىه٧ هُذل٧ُ جخلٚط ب٘باء، لى حتى هخذٌٜها

ا، ح٥ُم ال٘طام ًىصر بما ال ٌؼخٌُٕ هى هٜؼه جىُٜصه، لم ؤههى ظملخه و٤از ًطخ٧  ػادط 

 ًسْ هٜؼه الػخٌطازة زادلُت تهسم ٟلبه ؤ٣ثر:

"هي ٟطضث جبٔس، ٟطاضها زه للالخ٥م كسٟجي، ؤهذ ًبٔا مف هدؼاٛط جطو  لها ْ ألاٟل 

، ٛذلي ٛترة البٔس ج٠ُُم وادخباض إلاـآط٢، لى ل٠ُتها لؼه مىظىزة..! بخ٥بر..  زي زلىٟذ 

بخىحـ٧؟ ٓاوظ جلطخ بحبها؟ ًب٠ى اإلاىظىز ظىا٢ ح٠ُ٠ت.. لى حلل ٛخىض، وؼُان، جالهي.. 

 ًب٠ى ٟلب٧ لؼه ٛاضخي ًا ٓمىض"

، زم ماظحه بُإغ ًِلل ضؤػحهما ب٘مامخه:
 

 ٥ٛط ٟلُال

 عاث""وهللا وب٠ُذ ُٛلؼىٚ ًا لىضز.. الخب ًلىٕ اإلاعج

، ٓاز الل٘حر ًدؼاء٨ حؼعى إلاُالز الجعا٨ بؼمت اوابدؼم الازىان، ابدؼامت ٣ؼحرة، ل٥جه

 بٜوى٨:

 "ٌٔجي ؤهذ بخحؽ في بٔس مجى بةًه؟"

 ؿطز ٓىسها، ضباه..! ٣م ًخمجى لى ٤اهذ ٟطبه ٌـط  لها احتراٟه السادلي:

٠ى وؿها، هي الساء "ٟطبها هاض وبٔسها جخُم، ُٓيُا مف بدـٚى ٗحرها.. ٤ل كىضة.. ٤ل وؾ ب

طاٟها ب٠ُخله في ٤ل لخِت، هي حوالسوا، هي اللي ٟلبي بحن بًس ها في ؤُم، ودىٛه مً هطوبها ٛو

لى اػخٔساز ألي ٠ٓاب م٠ابل وظىزها في حوجي، هي اللي ٓاوظها ؤم  مت مٔتٚر بحها، ٓو ظٍط
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 ،ً ب٦ل ما ُٛه ٣ىن لحها ال٥ىن هي اللي ٓاوظ ؤبىتي اللي باحلم بحها مً ًىم ما ؿٜذ زاٍض

 "وج٥ىن هي الٔالم بخاعي

 وابدؼامت ٓاؿ٠ت ٓلذ ؿٜخُه، هِطة حاإلات ٣إهه ًٌالٔها ؤمامه:

"هي اللي لخس زلىٟذ  مف ٓاٚض ٌٔجي بًه حب..!! بؽ ٤ل حاظت في  بخلطخ بحبها، وبخحلم 

 ب٠طبها"

ا ٓاٚظ ٣مان: ت ماظحت مً الىاٟٝ بلى ظىاضه م٠لس   وسسٍط

 ضا""جحراضاضاضاضاضا

ىت ضخ٧ ألا ٣بر وو٣عه في ٣خٜه، ٛسٛٔه "ٓمطو" ل٠ُابل زٛٔخه بإدطي، واه٠لبذ اللُلت الخٍع

الساضط، وألجها جبٔذ  في لُذ اإلاط  ًب٠ى لؤلبس..! بلى شخيء مً مط  ًيؼُان به ألالم، ل٥ً

 
 
وب ًذتٞر حلىجها اإلاىُٔت التي ك٘حرها ٟل٠ ، ٟلبها ًلطخ، ٗو ا، اػخمٔذ هي ل٦ل حٚط

البىحها، واحؼطجاه.. ؤحسهما ًحب مٌل٠ت وؤم.. وآلادط مخٔل١ بإدطي ًاإلاا ٤اهذ ملسض حماًت 

 ج٥بره، والازىان ٟلبحهما في ٓصاب، زون ؤن حٔلم هي، وزون ؤن جمل٧ مؼآسة.

****** 

ضحل اإلا٘طوض، وحان الىٟذ الهٜطاز، حؼٌط ُٛه الخ٠اث١ وجلٜها مخجاوضة ٓلها جذطط بىدُجت 

حها ٓلى ألاٟل، ؤضػلذ لذ ٓلُه بحسي ح٦اًا  جطهحها.. ؤو جٍط ك٘حرها لٜطاؿه، ززطجه ٟو

، حٔاهس، وجخلٚط مً جل٠اء هٜؼها  ٤ان ًيخِط، ٌٜٛلخه ب"ػىسباز".. وألا  جذطط ًٓ الٌٞى

خحه، ابدؼمذ له ٛإؿاض  وهصا ٌ٘وبه حتى وبن ز٨ ٓلى اػدؼالمها ل٠لبها، ه٠ط الباب بهسوء ٛو

طض بدوآ ت اإلأِـت ؤظلؼها ؤمامه ٟو ها لخح١ُ٠ بى٥هت "هىإلاع" حُض لها لخدبٔه، في ٗٛط

 الاػخيخاط ال ًذوٕ ل٠ىآس ؤو ًدبٕ ٓالماث:

 "ٛحن زبلخ٧ ًا مجى؟"

 السالي: او٣ما ًطي.. ٓال مالمحها جىجط، وكاحب حطوٛها جلٔشم، وؤل٠ذ بىِطة هحى بىلطه

 "ضامع ظه الجهاضزة و ...."
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 الجملت:ُٓيُه ٣مجهط مؼلٍ ٓلحها، وهِطاتها تهطب ل٥جها جحاو٨ ب٣ما٨ 

 "ٛسسىا السٌىبت"

١ ٗاهب في  ت واحسة مً ؿٜخُه وبٍط ْى والخىاء ظاٍو ت، حاظب مٛط جِاهط بسهـت جحمل سسٍط

 م٠لخُه، بحعم حؼاء٨:

؟ مً ٗحر ؤػباب؟"  "مً ٗحر ما ؤٓٚط

 وما٨ هحىها ًو١ُ السىاٞ:

 "زه باإلهاٛت ؤه٧ ٟلٔذ  السبلت مً ٣م ًىم.. مف الجهاضزة بؽ"

اؿ١ ؤ٣ثر  ا، حم٠اء، ٗبُت، ماشا ػخ٠ى٨ لىالسها ًٓ ٓـ١ مجىىن ٓو ؤزاضث وظهها بُٔس 

ا؟ وهطوب حاولخه ل٥جها لم ج٥مل 
 
 اإلاؼحر ظىىه

 
م ال٠لب له زون ُٛه.. ٠ٛس جلسي هى لها، وػل

ب.. ضوحها ممٟع ذ زمٔت بحن ظٜىحها، هي حـٔط بالٓط ٟط بحن ما ًلطخ ال٠لب  تضظٔت.. جٟط

ا بلُه.. و  ا مً ٟطاض  ال جحمس ٠ٓباه، ؤمؼ٧ بصٟجها وهِط في احخُاظ   ٔ ما ًحثها ٠ٓلها ٓلُه هل

بتها هي، همؽ لها  ت بٗط س ؤن ًوٍ٘ ٓلحها ؤ٣ثر، ٠ٍٛ ًيـس اإلأٛط ُٓىحها، هى ًٜهم.. ال ًٍط

 ب٠ل١:

ا صر"  "في بًه ًا مجى؟ ضامع ظطح٧ بحاظت؟ ٟلذ ل٧ مً ألاو٨ ال٠ٔل ٟطاضه مف زاًم 

ت: مسخذ السمٔت التي ٗازضث  ظٜجها ٓىىة وهخٜذ بؼٓط

ٚط بن مف هُىٜٕ ه٥مل" ا ًا بابا.. ضامع جٜهم اإلاىٟٝ ٓو  "ال.. ال.. ؤبس 

 ؤ٣مل حؼائله بُٔيُه ٛإ٤لمذ هي بجىاب وهبرة شبُحت:

 "ؤها بحب"

زهـت.. لم ًخىٟٕ مجها ؤن جلط  بها ببؼاًت، ل٥جها و٣ٔازتها.. دالٜذ جىٟٔاجه،  هٛخح ٛاه

بت:  ابدؼم بحىان، ضبذ ٓلى وظىتها الًط

ل  "!!"وزي حاظت جٓع
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ٞ اضجمذ   كسضه جخىٞ لسٛئه واحخىاثه: ٛى

لجي ؤها.. ألن ٟلبي ٗبي، ٤ل مطة بُذخاض ٗلٍ  ، وفي آلادط ًىجط "ٗلب ٓجي "جٓع

ٕ ضؤػها ٌ٘ىق في هِ م ؤهه ٌٔلم الجىاب:ٛض  طاتها بٔم١، وػإ٨ ب٦لمت ٗض

 "محن؟"

ا، ل٥ىه  جلٔشمذ، ل٠س داهذ في مؼدى٠ٕ اللطاحت إلاؼاٛت ؤ٣بر مً الالظم، وهىا ػخ٘ٞط حخم 

ط:  ٛاظإها باػخٌطازة جحمل لهجت ج٠ٍط

 "ؤحمس الـاشلي..!!"

 ٛٔاز ًبدؼم ًٌمئجها: ًٓ كسضه جىاُطه بصخيء مً شٓط ابخٔسث 

ب"هى بُحب٧.. زه   ه٧ حٔترفي ببؼاًت ؤه٧ بخحبُه!!"ب واضر ٓلُه، اإلاسهف والٍ٘ط

ػلمذ واػدؼلمذ.. وؤشٓىذ في ًإغ بهعة ضؤغ مؼخ٥ُىت وهِطة هاجٔت ؤوظٔذ ٟلبه ٓلحها، 

ا ألامط ٓلها ججس ضاحتها، وضبما ٟلبها الصي ماث:  ُ  مىحها السالق مجه

حاظت، ٛطغي ٠ٓل٧ مً  لمً ٤ "مجى ؤهذ  هدؼاٛطي في دال٨ ؤًام، الٜترة زي آخبرحها ؤظاظة

ت، اج٦لمي مٕ ٟلب٧ ودسي  ٤ل ألا٦ٛاض الؼلبُت، ُٟمي مـآط٢، ػِبحها جادس ٣ىترو٨ ؿٍى

ِىه وبحن ٠ٓل٧ ألن الخطب مف في مللخت ضوح٧ الخاحهت ضؤًه، ضاظُٔه وحاولي حٔملي كلر ب

ا..  ٥طي.. ٥ٛطي ؤزي ؤبس  حت وما جذاِٛف مً ه٠ٌها.. واكبري ٛو ، إلاا ٣تردلُه ٌٔلجها كٍط

جطظعي.. ٟطضي، وجإ٣سي بوي هاػاهس٢ في ٟطاض٢ لى حؼِذ بهه ألاوؼب ل٧، واللي ُٛه 

 ػٔازج٧"

خه، جلاْض مـآط جلط جهى، ًبٕ ٟبلت حاهُت ٓلى ظبُجها زم ؤههى ٤لماجه و  ٗازضها بلى ٗٛط

ض ، وهحراهه حؼٌُط ٓلى ٠ٓلها، حُٓلى بٟخحام ٓعلت ٟلبها، وؤ٦ٛاض جحمل همؼه، هِطاجه، ٗحرجه

بت.. هي "مجى" هٜؼها.  ال ٦ٛا٢ مً ٛر ٓـ١ هلبه لها الؼهم الىٟح.. زون هٍط

****** 
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لى ؤن الٌبُٔت ح٥مذ بح٠ُ٠ت.. اإلااء ًٌٜئ الىاض.. ٛما الصي ًحسر له؟ ٠ًٝ مىص هلٝ 

١ ٗحر ٟابل لئلدماز، ٤لما مطث  ػآت ؤػٜل اإلاطؾ، اإلااء باضز وضٗم شل٧ ٦ًاز ٌـخٔل بحٍط

ه حٔالذ ؤلؼىت اللهب ؤٗوبذ الص٣ط ال٦اثً بسادله وحٌمذ ٗطوض بصهىه، زآبذ دُاله، 

 طاٟه حتى الجهاًت.وظازث في بح

مىامخه، دطط بهسوء ال ٥ٌٔؽ الٔاكٜت التي ججىح  ظٜٝ هٜؼه واضجسي ػطوا٨ مٜط،وال 

ت الساٛخت، هصه ؤمه  بجمى  بحن ظىبُه، الخ٠ٍ ػترجه، وبِىما حهم باضجسائها وكلخه الٌٟط

ا بٔسما جطي  مت" ػخ٠خله حخم  ا بٔسما حصضه ؿ٠ُ٠ه ؤن "٣ٍط بالخإ٣ُس، ل٠س ٓاز مً الساضط هاضب 

١ وؤًلذ ب، ٛخحذ الباب بٛط ت الخسٍض  مىه بابدؼامت ال جلل لُٔىحها: ما ٛٔله ب٘ٛط

ت"  "كاحي ًا ؤحمس..! ٓاوظة ؤج٦لم مٔا٢ ؿٍى

ظلؼذ ؤمامه ٓلى ٛطاؿه، مسث ؤومإ لها واٟترب، اٟتربذ هي ألادطي وؤٗل٠ذ الباب دلٜها، 

ًسها جسآب وظىخه، شٟىه السـىت والتي جط٣ها حؼخٌُل ًٓ اإلأخاز في بهما٨، ابدؼمذ له 

 حله وهى كامذ ًيخِط، ٛاظإجه:، جىِط بلُه بٔم١، جخٜزاهُت

 "٤لمجي ًٓ حبُبخ٧"

هى ٗحر مؼخٔس إلدباضها ٓجها آلان، هى في حالت حطب  ..ٕ ضز الٜٔل اإلاى٠ٌي، جلجلج، جىجطوبالٌب

والىدُجت لم جحؼم بٔس، ٥ُٛٝ ٠ًى٨ لها ؤن حبُبخه ٤اهذ آلدط ٟبله وجط٢ مٔها ب٠اًا ش٣طي ال 

:ٍ٠ ا وهي جيخِط ٛو  جمخى، ل٥ً ٟلبه ادخاضها هي؟.. اضجب٧ ال ًجس ضز 

 "ؤٟىل٧ ٓجها بًه ًا ؤمي؟"

 ضزث بحعم:

 "٤ل حاظت"

ى له  ججهس، ٤ل شخيء!!
 
 البحض ًٓ شل٧؟ ٓاز ٌسخب ز٠ٛت مً الهىاء ببٍؤو

 
طها محاوال ء زم ًٛع

 ٤لماث جلٝ حاله وحبُبخه:

 "ٓازي ًا ٣طملت.. هي الس٣خىضة بخآتي"



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 205  شسابٍُ وضزًت

 

 ضبدذ ٓلى وظىخه زاهُت ٣إجها جٌُب داًطه:

 "بوكٜها لي"

ذ ُٓىاه بلمٔت داًٜت ؤهبإتها ًٓ ت ٣إهه  ٟلبه، ًا هللا هى ٌٔـ٠ها بالٜٔل..! بٟط همؽ لها بٟط

 ًطػم لىحت ألظمل امطؤة:

"مف هاج٦لم ًٓ ظمالها، بؽ ج٠سضي ج٠ىلي بوي مف ؿاًٝ ؤظمل مجها في السهُا، ابدؼامتها 

اللي ما ؿٜتهاؾ مطجحن ٓلى بٔى بخذلي الـمؽ جىىض ًىمي، ُٓىحها بلىن الٔؼل في هىء 

 مت حبُبي..."الجهاض، كاُٛت، وؿطػت، كىتها حلم هٜسخي ؤكخى ٓلُه ٤ل ًىم ب٦ل

، ؿطز في مالمحها التي ججؼسث ؤمامه:
 

 وجاه ٟلُال

 "مف ٓاٚض ًا ؤمي، بؽ هي ٛٞى الىكٝ، ما ِٛف ٣الم ٠ًسض ٠ًىل٧ ؤها باؿىٛها بظاي..!"

:ٍ٠  ػإلخه بحىان ٣إجها جخإ٣س ٛو

 "بخحبها ٟىي ًا ؤحمس؟"

 مىحها هِطة مىسهـت، زم ؤزاض ُٓيُه، ٥ًٜط بها و ًحل١ بذُاله بلحها:

ب مً اإلاؼخحُل في"  ، بؽ..."ألاو٨ ٤اهذ جحسي كٔب، ٍٟط

 ؤ٣ملذ له جذبره ؤجها جٜهمه:

وذ جىوم ل٠اًمت ظىاضي ابً الـاشلي"  "ٛض

: م٘م بٔـ١ او٘مؼذ ُٛه حطوٛه حس ال٘ٞط  ابدؼم ٗو

 ولُلت مف ٣ٜاًت.. وال حتى الٔمط ٤له..!" لٝ لُلتألاٟطضث جب٠ى ؿهطظاز.. وبن "

 والجعا٨ جخمم له ما ب٠لبه:

اض..!ومً ٗحر ح٦اًاث ٣مان"  "بخحبها .. ػلمذ ًا ؿهٍط

 احؼٔذ ابدؼامخه ًىهي حسًشه:
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ؤ وؤهخهي ٓىسها.. ؤحمس ٟبلها ومً ٗحرها بابس٤لمت حب مالهاؾ حٍٔطٝ ٓىسي ٗحر بوي "

 حاظت.. وبحها ومٔاها حاظت جاهُت مذخلٜت ب٥خحر"

 ٓازث حؼإ٨ بحىى:

 "و٤ان مال٧ الجهاضزة؟"

 ؤظابها بلطاحت:

 حبي وبتهطب مجي" "ضاٛوت

ا:  ك٘حر 
 

 لم جِهط ٓلحها زهـت ٛهي حٔلم، مىحخه ؤمال

 جحب ؤج٦لم مٔاها؟!""

ا.. ال حٔلم بىظىز ًٜلها  ت، ؤهي ظازة؟ ول٥ً.. هي ال حٔلم ٓجها ؿِئ  ٕ ُٓيُه بلحها بؼٓط ٛض

بها مىه؟  وظواظها الؼاب١، هل حُجها ػخىا١ٛ؟ وحؼخمط في مؼاهسجه.. جسٓمه وجحاو٨ ج٠ٍط

 بؤٝ آإلاها: همؽ لها

ىسها ًٜل"  "ماما.. مجى مٌل٠ت و... ٓو

حاولذ جلىٕ الصهى٨، اللسمت ضبما، وحاولذ اللطاخ، ل٥ً ك٘حرها الٔاؿ١ ؤمامها ؤوهً 

متها وؤهٔٝ ٟلبها:  ٍٓع

 "وما ل٠ُدف ٗحرها ٓـان جحبها ًا ؤحمس؟"

 ؤظابها بُإغ:

 "ال٠لب مف بُذخاض، زه ح٥م ٟسض واظب الخىُٜص"

 ٗم ال٘لُان الصي حؼخٔط ُٛه: ػإلخه ب٠ٔالهُت ض 

 "؟"وزه ٟسض٢؟ زه ادخُاض ٟلب٧
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ًٜجط حمىلخه  ؟ هل ٟلبه ػُحخمل هٍ٘ آدط هضؤػه، وآلان ؤمه جلىمه؟ ؤهصا ما ًى٠له٥ؽ 

مً الٔصاب والىظٕ الصي لم ٥ًً ٌٔلم ؤن جصٞو الخب ٌٔىُه..!! ولى ٤ان لسًه دبر؛ ألل٠ى 

ا مىه.. بىٜؼه في ُٗاهب الجخُم ٕ وظهه بلحها: ؤو هاظط ألٟصخى اإلاجطة هطب   ؤمؼ٥ذ بصٟىه جٛط

"ؤحمس ؤها مف بالىم٧ وال باح٥م ٓلى ادخُاض٢.. اإلاهم ج٥ىن مخإ٣س بهه صر، وؤو٨ حاظت.. 

 هي ػٔازج٧ ؤهذ وؤدى٢" وآدط حاظت تهمجي في السهُا؛

وه، جذاٛه، تهطب مىه، حٔلم ؤ ًبدؼم في حعن م٘مىغ بإمل..ٓاز  مً ػمٔخه في ٓالم جها جٛط

 ، ًمإهخه:اليؼاء حُض هى الخا٣م وهً ال٘ىاوي

"مف ٤ل حاظت في حُاجىا ًىٜٕ ٛحها الخحسي واإلاٌاضزة والخطب، مف هخ٠سض ج٥ؼب ٟلبها 

مؼآسة، اللي  هابىحخاط ٛح ..بسضا٧ٓ وكطا٧ٓ مٔاها، في حاظاث ؤو دلُجي ؤوضر.. ٤ل حاظت

ض بن الخب زه ٌؼ٥ً ظىاها.. هى اللي ب ةًسه ٟلب اللي ادخاضهاه، ٟطب مىه ًا ؤحمس.. بزُٓه، ٟس 

اضة للس٣خىضة بخآخ٧، هخ٦لم مٕ و ؤبًلب وما جى٥ؼٜف، وكسٟجي هى مف هحرز٢،  ها لي  ٍظ

 "..بٔى، اجىحن ػخاث ب٠ى

بلت ٓلى الطؤغ زم  ا ًُبذ به ظط  ٟلبه مٕ جطبِخت حىىن ٟو ب  ا ًض ؤجهذ حسًثها وابدؼمذ، بلؼم 

في مجطز محاولت..  محخاض، ٟل١، وؤظبن مً الآخ٠ازهمت وضحلذ، واو٘مؽ هى في الخ٥ٜحر.. 

ذ بها حُاجه؟ بٔس اؤجطاه ٠ًبله؟ بٔس ٤ل ش
 
ٜ ٢ البٔس؟ بٔس ٤ل ال٘عواث والـهىاث التي ح 

ٞط في وداٚ.. ل٥ً ٟلبه في ٤ل لخِت ٤ان ٌ٘ ززجط اثل ولهى ووؼُان مىه؟ جطزز، زم وضػ ضػاثل

مئىان.  شخيء مً الؼ٥ُىت والًا

زٟاث١ مطث.. ػآاث ؤو حتى زهط، ؤٛاٞ ٓلى كىث الىزوز ًسٓىه بإشان الٜجط، "حي ٓلى 

الٜال ".. ؤم الٜال ، الطبح، الىلط الساثم.. في ٣ىٜه هى، زٛٔت ؤدحرة، وظس هٜؼه ًخىهإ، 

ً  آث بال٠طب مىه، وز لى  ٌمح في ظم ا ٛاث ؤهآه في ٗمطة الهُت.. ٍو
 
٠ًٝ بحن ًسًه، ًب٦ي ظمى

ى بإن ًخ٘حر، وب٣دـٝ ؤن ٓلُه بسء الخُ٘حر مً زادل هٜؼه ٟبل ؤن ًخىا٤ل ٓلى ح٘حر، ًسٓ

ا به.   دال٠ه مٌالب 

ْ  بإن ًجمٕ هللا بُجهما.. بل زٓا  وما لم ًىدبه بلُه، ؤهه في وػٍ مٔمٔت ضوحه الىظلت، لم ًس

ٝ الىبى، ج ا دى١ ٟلبه حتى ؤٟو
 
ص٣ط.. ؤن ٠ًطبه هللا مىه، وفي لصة ؤلاحؼاغ باإلًاب وسخي ؤإلا
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سه، وآلان  س بالخُ٘حر ل٥ىه لم ًخم٥ً مً الخٜاَ ٓلى ٓو ا مً ٟبل ٓو
 
في ؤؿس لخِاجه هٜٔ

 ٌٔس هٜؼه مً ظسًس، زم ٌٔىز ُٛخمجى الىٛاء بالىٓس. 

ذ اه٥ؼاضه، مطهه، ووٟىٓه مً ٓلُاثه ٣بٌل، وآلان "مىاه" هي  هى لم ًخ٠طب مىه ٟو

ػىؤ.. زمٔت داثىت هطبذ مً بحن الؼبب.. ٣م ح٘حر ُٛه..! جذطط ألاٛول وجخٔامل مٕ ألا 

به بص٣ط الطحمً.. مهما ابخٔس، بلخهى، وسخي وح٘طب ًٓ  ظٜىُه، حٔاجب ٟلبه ال٘اٛل، وجًط

بل ٓلُه بىى البـط.  شاجه، ؿٔط بالٔىٜىان وال٠ىة.. الًعا٨ الاحخُاط بلُه هى ما ظ 
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(18) 

 زُٓجي.. ؤحب٧

 

ت  ،باهٜطاز ؤزاء احترافي ممحز  ،ضزوز ٛٔل اػخصىاثُت ،ٟلُل مً اإلاىاٟٝ جخٌلب بظطاءاث احتراٍظ

حلى٨ وػٌُت، ال ضازْ، ال  .. هي الهجماث اإلاطجسة.. ال ٛطكت اللخ٠اي ألاهٜاغ، الوالبساًت

 مىاوٕ، بال بٔس الىكى٨ إلاطمى السلم.. الدؼسًس زم حسجُل الهسٚ.

وهي لِؼذ بذلم  اللسوز.. اإلأـىٟت آلاب٠ت.. الؼآُت للهطوب، توالسلم هىا.. هى الخبِب

ىٜىان زاثم،  ت، جلس هجماجه ببؼالت ٓو ٍى هحن لُتهاون مٔها، بل هي ؿطػت، ٓىُسة، ٟو

١ الىكى٨ ٓلُه . باػخمطاض؛ وج٠ٌٕ ًٍط  ٛخوُٕ الدؼسًساث هباء 

ل٥ُىن مٔه، وزاضث ٟبل ٟلُل جٜاظإ باجلا٨ ًبِبه "ٓلي" ًذبره ؤن اػخ٥ما٨ بطهامجه ٓاز 

١ اللىاب، ضزوزه  لُه ؤن ٌُٔسها لٌٍط زاثطة ؿُاًُىه ٤لها، ل٠س ٠ٛسث "مىاه" ضؿسها ٓو

ى لىال ؤن جماػ٧ وؤدطظه بإ٣ثر هبرة  ٤اهذ ٓلبُت ٓلى الطظل، وفي الجهاًت ٤از ًلطخ بٛط

 هازثت اػخٌاْ اٛخٔالها.. وؤٓلً الٔلُان ٣ما ٟلبه اإلاخُم بها.

م ُٓيُه ػِى٠ى ٓلحها ٠با٨ ُٓازتها بخحٜع، ضبما مٕ ؤو٨ إلاحت لها ؤماوها هى..! ًيخِط في اػخ

ذى٠ها، مىح ألامان، سلل، ججبن، وواظب الٌٚط السـً في هصه الخالتؤهشاه جخ ٍو .. ؤن ًسلل، ٍو

ا ًٓ ٤ل شضة في ٣ُاجها شا الطؤغ الللب. م   هصا ما حؼخح٠ه، وهصا هى ما ػُٜٔله.. ولى ٗض

ها مؼآستها ًٓ وظىزه، واهخٜى تػ٠ُابلها ٓلى ؤًت حا٨، ؤدبر ٌٔلم ؤجها ال جيخِطه، ل٥ىه 

شل٧ الىٔذ  لٟلبها ضهبت، ما الصي ؤحى به؟ ل٠س اهخهى ألامط.. بن ٤ان ػِىٔتها بالجبن ٛهي ج٠ب

ٌت ؤن ٌ٘ازض حُاتها بال ضظٔت، في الجهاًت اػدؼلمذ.. ٛلخ٠ٌٕ آدط ؿٔطة، وجىهي ال٠لُسة  ؿٍط

شط ػُاضجه الل٘حر، لٔبخه التي ؤزاض ظىىجها بها، لُإحي بٔسها ٟبل ؤن جبسؤ، زم حُٔس بلُه همى 

ا بحب ال ًاٟت لها الحخماله ؤو حتى الخىاظس ٟطب مجاله.  ملطح 
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س جحٌُم ألاضن بها  ؤػٜل ٟسمُه، هِطاث زاٟبت زلٝ للم٦ان ببٍء، دٌىاث ٟاػُت ٣إهه ًٍط

س ٟؿٔطث ٣إجها  ا..! ًبسو ؤهه ًٍط
 
ٝ، حبا٨ ٗلُِت جلخٝ حى٨ ٓى٠ها، ح٠ خلها، هصا ؤمط ًٍط

حـخهي بػالت زمه ب٘وب ًخمل٧ مجها، ٣ُٝ ظطئ ٓلى  اجباز٨ اإلاـآط هىا واٟعي لل٘اًت ألجه

لى  ؤو باألحطي  الدؼلل بلى ٟلبها؟ الخم٥ً مً ضوحها؟ ٣ُٝ اػخٌاْ امخال٢ شضاتها؟ ل٥ً.. ٓو

م مً  ال حـبه ٓالم الطواًاث وألاٛالم.. حُض الٜؼخان  شل٧ ٤له، ٛال٠لت مىتهُت، بدخمتالٗط

 ألابُى، وال٠بلت، زم هعو٨ ٤لمت الجهاًت.

 بِىما هي ؿاضزة في ؤٟلىكت ك٘حرة ٓعلتها ًٓ واٟٕ امخؤل بحوىض الٔاؿ١ الصي اػدبا 

الىكى٨ إلأـىٟت ٓىُسة، جإملها هى.. جبسو مطه٠ت، مخٔبت،  لالجىىن في ػبُ مؼىٗاث

خه، آلان  والؼىاز ؤػٜل ُٓىحها ؤٟل٠ه، ما بها؟ هع ضؤػه ًذطط مجها حٔاًٜه وحىان لِؽ في ٟو

مخه في  مٔط٣ت هامت، بما ؤن ًيخلط ٛحها ُٛحلل ٓلى ٗىُمخه، ؤو ًذؼط ٠ُٛترب مً هٍع

 الخطب ٤لها.

لِؽ بطسم لهصه السضظت،  مٔسوي بؼٌح ظظاجي المٕاٟترب ؤ٣ثر، والخاظع بُجهما م٥خب 

٠ُه، ً ٠ترب بإهٜاػه مجها، وهي لم ججبن، ُلذ كامسة، لم جتراظٕ، ؤو اهحجى ٌؼدىس ٛىٟه بمٛط

 حتى جعظطه، وفي كطاْ محسوز زاض الخحسي بحن ؤُٓجهما، في الجهاًت ابدؼم بذبض ما٣ط:

..!"ل"ؿ٦ل٧ مطه١، بًه ما همخِف ًى٨ ال   ُل مً الخ٥ٜحر في 

ٞط هى ؤ٣ثر ل٥ىه حاّٛ ٓلى اجعاهه ؤمام  ب الصي احخِٜذ بُٔىحها جخحسًاهه، ٗو الاتهام الٍ٘ط

ضآه هىا٢، ٣إهه ؤظطم في ح٠ها، ؤو ضبما ح١ ٟلبها.. ؤن ؤحبها، وآتٚر لها بٔـ١..! لم جطز ولم 

ها بلى ؤحس ألازضاط، جٜخحه وجلخ٠ٍ مىه همىشط ػُاضجه، حهاُط ، ؤدٜوذ جطمف حتى، بٔس زىان

 وهٔخه ؤمام ًسًه في بؿاضة واضخت.. ج٠ٌٕ ؤي كلت ًًِ ؤجها وـإث بُجهما.

وبه لِؽ في كالخها، ًهِط بلُه زون ٛهم، ؤو.. هى ٛهم، ل٥ىه لً  لط ، هى ٗاهب آلان، ٗو

ا ًٓ مط  حاو٨ اكٌىآه:لهمؽ لها مً بحن ؤػىاهه مخذ  ُ 

 "بًه زه؟"

ت بحن ظٜىحها، ٛاظزازث وجحرة ٗوبه:  إلأذ سسٍط
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 "زه الباظ٨ بخا٧ٓ.. بًه وؼِخه؟"

بحسة ؤن ًىذٜى مٔس٨ اظزهاض السسٍ زادله، جإملها زاهُت، زون ؤن ًٌٚط لها ظًٜ، وزون 

ه:  دُٜت اػدـٔطتها في ؤحٛط

 "ؤها ٓاوظ٢ جادسًه"

ؤظاحخه هحىه، ج٠طبه مً ًسًه ؤ٣ثر في جىهُح ل٠طاضها الجهاجي، ظاز في اٟترابه لخخىظؽ هي، 

ا ٓجها، جذصخى ظىىهه وتهىض ضزوز ؤٛٔاله، ػإلها بلهجت باضزة: م   جطاظٔذ ٗض

 ٓلي لُه؟"ٔذ  ملٜي لس٣خىض "ضّظ 

ٔذ  اظزضزث لٔابها، ًط٣ع ُٓيُه هحىها، حىلها، ًحٌُها بىِطاجه ٣إجها ؿب٥ت كُس، وهي ٟس ٟو

ب، ؿسًس العضٟت بلٜاء الؼماء في ًىم صخى ولسضظت ٛاجىت،  ، لىجهما ٍٗط في ٛذها زون ضظْى

:
 

 ؤمام كمتها وجحس٠ًها ُٛه ؿٔط بالسهـت، حاولذ الخماػ٧ ٟلُال

بوي هاضظٔه للٌبِب اإلاذخم، وؤهذ حالخه مً البساًت وزه م٦اه٧  "زه الٌبُعي، ؤها ٟلذ ل٧

 ألاكلي، ؤها ٣ىذ مجطز بسًل لخس ضظىٓه، ج٠سض ج٥مل ال٥ىضغ مٔاه، وضبىا ًى٧٠ٛ"

ا ذ الخل الجصضي، هجمت مٜاظئت، وظصبت، زم ل٠اء ؿٜاه حاض ًدبٔه ابدؼم ػادط  ، حان ٟو

جط، وحـٔط بإهثى جحاو٨ بزباث ٟاهىن آتراٚ، زاض حى٨ اإلا٥خب، ٛجهوذ واٟٜت جبخٔس، جخى 

١ صخُح ٛعاز في اٟترابه،  ا ٓجها، ضز ٛٔلها ؤدبره ؤهه ٓلى ًٍط م  الٌٜى، بذطوظها بلى الؼٌح ٗض

ا ٛالح٠ها بةٟطاض:  هطبذ جسوض بُٔس 

 "داًٜت مجي..!"

 ضزث بحسة ٗاهبت:

 "مً ظىىه٧ وتهىض٢ اللي ما لهمف حسوز ٠ًٜىا ٓىسها"

دٌىتها، هى ًسهى، هي جدبآس، واإلاح٧ ؤكبح ًيخِط ٓىز الش٠اب،  اٟترب ؤ٣ثر، دٌىجه جىاظي 

الاؿخٔا٨، الىاض، واللهُب الصي جيخهي بٔسه الخ٦اًت بما ال ًطهحها هي، همؽ بحطاضة ٤ازث 

 جصًب زٛآاتها الىاهُت:
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 "ظىىن بوي ؤحب٧؟"

 هعث ضؤػها هاُٛت في ًإغ:

 هٚع لخس آدط ه٠ٌت حُاة""ظىىن به٧ جسدل حُاحي، جحاو٨ جححي مُذ زبحخه دُاهت و 

 واٟترب، وابخٔسث، وهمؽ:

  "وظبن به٧ جمىُٔجي اإلاحاولت.. مف ٓس٨"

ٟخا٨، و٤ل ًٚط ًذخبر السلم ٟبل لخِت  ًسوضان حى٨ بٔوهما، ل٠اء في كطاْ..جهما ٣إ

 الهجىم الٜٔلي، ضزث بإلم جطزز كساه في ضوحه:

 "ؤها ظباهت وضاهُت، مً ٛول٧ ادطط.. ٣ٜاًت ٣سه"

 جحىلذ ُٓىاه ل٘وب بٔس الطظاء الخاض:آلان 

 "وؤها مف ضاضخي، مف هاضضخى بال بامخال٧٣ ًا مىاًا.. حتى لى حاضبذ السهُا ٤لها"

ٔذ ُٓىح ٤ازث حؼخ٥حن هي حـطز، جخىه، "بماشا هازاها؟".. ها بلُه في هٔٝ ظلع٨ ؤٓماٟه، ٛض

ٜل ك٘حر ًدؼاء٨ ًٓ ٗاثب ٓاز بٔسل ل٥ً ش٣طي مان   بلُه؛ ظمً ٣إهه زهط،  ِؽ بالبُٔس، ًو

بت ظسًسٓاز   في ٠ٓس احخ٦اض ؤؿٔلذ ؿُاًُجها وحىلذ زادلها لبِئت دلبت للـط: ةبٗط

"دس الٔطبُت ًا ؤػخاش ؤحمس واجٜول، بطهامج حوطج٧ مٕ ز٣خىض ٓلي، ؤها وؤهذ ما هىٜٔف 

ا" ٧ ؤبس   لبٔى، وؤها مؼخحُل ؤ٥ٛط في واحس ٍظ

 ذ واهدـط بها السسٍ:جل٠ي ال٦لمت ٣لٜٔت، حسٞ بلحها ب٘وب، والىبرة ٓل

ي؟!"   "واحس َظ

ذ البتر  ها ل٥ً ال مجا٨ للتراظٕ آلان، حان ٟو ، اػىزث ُٓىاه بىاض ػخحٟط جطاظٔذ في دٚى

 والٔالط ال٠اكم آلالمها:

٧.. ٤ل حُاجه جحسًاث،  الظم ٥ًؼبها ألهه مف بُحب السؼاضة مهما ٤اهذ هخإزط ٓلى و "ؤًىة ٍظ

وال٘اًت في حالخىا هي ؤها..  ال٘اًت جبرض الىػُلت..، واحس ٓىسه مبسؤ واحس بُحط٣ه؛ ٗحره
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ؾ ضز ٛٔل ٓىسي، والىػُلت بزٓاء حب.. بؽ ؤحب ؤٟىل٧، بن الىػُلت زي مٜٔىلها مالى 

ٔمؤ ألوي محلىت هسه..
 
، والٜحروغ في زمي، ظطبذ ٟبل ٣سه، واإلاىآت زلىٟتي دسث الٌ

 مسي الخُاة"

١ُ، بل حب، ال محاوالث ٓاؿ١ ًخصٞو  ػ٠ُخلها، آلان ال ه٥هت ال٘طام للمطة ألاولى، ال اٟتراب ٟض

 هجىم مطجس ٣ما ٟطض مىص البساًت، بذٌىاث زالر ٤ان ؤمامها بـ٦ل ٛاظإها:

  "ولى ًلبذ مى٧ جخجىظٍجي؟!"

ا زمً داهذ مٔاض٣ه مً ٟبل جطاظٔذ بلسمت ا.. لً جؤٝ، هصا ؤًو  ، لً جؤٝ، جب 

 وزٛٔذ اإلا٠ابل بما ٥ًٜي:

ىسي هٜؽ اإلاىآت" "٣ىذ في هٜؽ اإلا٦ان زه  بطزه ٟبل ٣سه، ٓو

  حسٞ في وظهها ب٘حر جلس١ً:

 ""هى ٓمل ٧ُٛ  بًه؟!

ا، ؤما هي ٛخجمسث م٦اجها زون حطا٢ بٔس ظملخه  زم ٥ٛط للخِت ًالذ حتى ٤از ًمىث ٛحها ٟهط 

ت:   التي ؤؿٔلذ ش٣طي آالمها.. ؤ٣مل بلهجت ؿٔطث بها ممٟع

 للسضظت زي ٣ىذ  بخحبُه؟"وال "

حم١ ًا مً ػ٠ٌذ في بئر هىاه الٔم١ُ زون ٟطاض، جحب مً؟ ؤها ؤحب٧ ؤهذ ؤحل٠ها.. ظٝ 

ؤهذ.. ل٥جها ججطبت لً ؤزٕٛ زمجها مما جب٠ى مجي، ٛلى حـابهذ الجهاًاث هصه اإلاطة، ػخ٥ىن 

سها لجمٕ ؿخاجه، ػ٠ُلم وال ػبُل بٔ الهىاء جبٔثره ؤدٝ وؼماثالىدُجت ٛخاث ؤهثى 

٘ل٘ل الؼم في ظؼس الطو ،    .ال٠بر بٔسها ًومهًًٌٔ ال٠لب في م٠خل ال هجاة بٔسه، َو

ا بسادله، ضبما هي لِؼذ ظباهت  س، مٕ حط٣تها حؼلل الُإغ مجسز  ؤولخه ُهطها ولُٜهم ما ًٍط

حخاط في ٤ل ألاحىا٨، بل الًعا٨ آدط ًمخل٧ ظعء  مً ٟلبها ًٌػى به ٓلى ظط  ح ؼبب ُٛه ٍو

 في ُٗاهب اليؼُان بٔسها. ٠ًٕ ٠ٍٛ لومازة بؼٌُت؛
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داهتها زمٔت ها، ىة بٔس دطوظه اللامذ، اضججٜذ ؿٜخااهخٜوذ بٔىٝ بزط او٘الٞ الباب ب٠

اة ٟبل مُالز جمىخه ل٥جها جذصخى دطوط الىحف مً محبؼه ٛخ٥ىن  ج٥خب بها ؿهازة ٛو

 ضخُخه مً ظسًس، وزون ؤمل في هجاة هصه اإلاطة.

****** 

 حُض البساثُت والالٟاهىن.."في ٟىاهحن ظىىن ٓالم الهىي 

 ٤ل شخيء مبا ..

 وبٔس ؤن ٤ان مخا ..

 ًيخ٠ل لساهت الوطوضاث.. التي جبُح ٤ل اإلاحِىضاث"

واإلاحِىضاث جبسؤ باػخ٘ال٨ ك٘حر، محاولت ؤدحرة، بٔسها ػدخطر هدُجت الخطب، ٣ما ؤدبرجه 

ا ألامط بحن ًسحها.. ال 
 
 ًٜل الخسًس بال والسجه ػخصهب لل٠ائها، وشجٕ هى بسٛٔت بؼٌُت، جاض٤

ا، دٌت بؼٌُت، ومس  ٟلُل في ح١ ولسها،  الخسًس.. صخُح..! وؤمه ٛىالشًت مشلها جمام 

 وبذبض، مٔلىمت هامت البس وؤن ًلل بلحها ٓلى الٜىض.

ججلؽ والسهـت مؤلتها ٓىس زدى٨ الؼُسة الىٟىض كاحبت الابدؼامت اإلاـٔت بحىان زافئ، 

ى آدط.. مٍطى ػ٠ٍ ٍهىا للٔالط، بل بذلىق مط ؤمامها، جحازثها، جذبرها ؤجها لِؼذ 

ٕ ال٘طام، وزوائه بحن ؤكابٕ اإلاطججٜت ؤمامها .. جخإملها بُٔجي ؤم جىِط إلأـىٟت ك٘حرها كَط

 جحؼس ٓلُه. ل ٓسػت مجهط، في وهٕ لم جطزه، ولًألو٨ مطة، هي حـٔط ؤجها ؤػٜ

ال٦امً ٛشاض ٣بر٤ان جٌمئجها، جذبرها ًٓ ٟلبه، ًٓ هىي  جمل٧ مىه، ًٓ ؤهثى حط٣ذ شل٧ 

، في البساًت ٗمطتها زهـت، زم  وألو٨ مطة، جمل٥خه حتى الشمالت، وؤزمجها حس مطحلت الالضظْى

طضث بظطاء الٔملُت مً ظسًس، هاولتها كىضة ك٘حرة مً  احخىاها شهى٨، زم حعن.. ُٛإغ، ٟو

 ٛٞى م٥خبها هامؼت:

 "زه ابجي"
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بت، ًسعي امخال٣ها، ؤو ضبما هى جٌلٔذ بلحها، الٜخاة ًحخا٨ الخعن ٓلى مالمحها  ٠ت ٍٗط بٌٍط

ًٜٔل، وهي ٠ٍٛ حؼدؼلم زون ؤزوى بص٨ في محاولت للم٠اومت، وآلان جحاو٨ ؤن جوٕ 

١، وجمىٕ اللُاز ًٓ دطوظه في  ١، جِجها ال حٔلم.. وه٥صا ػخ٠ٌٕ الٌٍط الٔطاُٟل في الٌٍط

ٔذ ُٓىحها بلحها: ت زم ٛض  ضحلت ال٠ىم.. هِطث بلى اللىضة بٟط

  ًذلحهىل٧.. ؤحمس بُحبه ٟىي""ضبىا 

 اضجب٥ذ، جىِط بلحها في شخيء مً كسمت، ؤهي حٔلم؟ وال جماوٕ..!! ابدؼمذ اإلاطؤة في جٜهم:

ت؟! ؤحمس مف بُذبي ٓجي ؤي حاظت، ؤها" ٓىزجه ٓلى ٣سه، وألن ػٔازجه  مؼخ٘طبت بوي ٓاٛض

خحمل هدُجت ادخُاضاجه.. ؤ ظُذ ل٧، في حاظت هم حاظت ٓىسي، وألوي زاًما باػِبه ًذخاض ٍو

ىهاؾ ٓجي..."  والزي ما ٌٔٛط

 جطززث للخِت، بللذ ؿٜخحها بلؼاجها ٟبل ؤن ج٥مل ٣مً ًٜصخي الؼط ألادٌط:

 "ؤها ٣ىذ مٌل٠ت إلاا اججىظث محؼً هللا ًطحمه"

 اػخ٘طاب، زهـت، وكمذ ٤لل اإلاىٟٝ، ؤ٣ملذ هي بحىحن لخبِب ضحل ًٓ زهُاها:

"محؼً ٤ان بُحبجي بجىىن، ظي ؤحمس ما بُحب٧، ؤحمس وسست ًب١ ألاكل مً باباه، حتى 

تها  ىازه هما ألاٟىي، ٟو بت مىه، بؽ ًمىحه، اهسٛآه، تهىضه وظىىهه وبكطاضه ٓو مالمحه ٍٟط

١ ٜذ في ًٍط ظىاظها ظي ما هى ًبُعي بُحلل في ٤ل مىٟٝ مـابه  اجحسي ٤ل الىاغ اللي ٟو

ى، طض وهٜص.. وؤها..." في مجخمٔىا، هى ٛض  ٓاهس ٟو

  :تؿطزث بُٔىاها هحى البُٔس بابدؼامت ٓاؿ٠

"ؤها ٣ىذ مسخىضة بُه وب٠ىجه، بٔـ٠ه اللي وؼاوي اللي حلل لي في ظىاظي ألاو٨ وضٛى 

ظىظي لؤلًٜا٨، ٓـان ؤجٜاجيء في الجهاًت بوي ظوظت جاهُت لطاظل ٓىسه بِذ وؤوالز.. سخطه 

.. ألوي حبِخه ؤ٣تر مما ٛول مٔاًا لخس آدط لخِت في ٓمط  ه، ولؼه جحذ جإزحره لخس زلىٟذ 

 بحبه" ي ٟلبي ألاملزاوي ظطاحي وظْض ف ٣ىذ ؤجذُل، وألهه

:١  جإملتها في كمتها لشىان.. ؤضزٛذ بٛط
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ف، بؽ  ى حس ٌٔٚط بمىهْى ظىاظي ٟبله مً الىالز.. ٌٔجي ؤحمس ما ٌٔٛط "حٔطفي بهه ٛض

 .. ٓىسه اػخٔساز حهس السهُا ٓـان حبه"واضر بهه ماشخي في دٍ ػحر باباه، وإلاا حب

ٟالتها وابدؼمذ، جٌمئجها، حٔلمها ؤن ػٔازة ًٜلها الٔىُس ولى زمجها السهُا ٛهي ال جماوٕ، 

ومازامذ ٛطحت ٟلبه مٔها.. ٛهي ػخ٥ىن ألا٣ثر بهجت وهي جٌلب ًسها له، واه٠بى ٟلبها، 

خمس ٓلحها..! ًخمل٥ها بٔس جىجطث، وظبيذ مً ظسًس، مىص متى ٤ان ال٠ٔس الطػمي هماهت ٌٔ

ا حتى الدـبٕ الخام.. ٠ُٜٛس الومان  ا ضوٍس  جىُٟٕ ًجاوض اػمه، زم ًدؼلل اإلالل بلُه ضوٍس 

 كالحُخه، وجيخهي مسجه اإلا٠طضة.

ا.. ل٥ً ك٘حرها ب٠ىة والسه، 
 
ا ما جمط به، مطحلت ٓاكطتها ػاب٠ وهاٛصة البلط ؤمامها جٜهم جمام 

لى ٟسض الخحس ها بٔسما ٓلمذ بؼٜطها مً ابجها، ٛترة مؼامٔها ٤لماث والسي، ؤٓازث ٓلى ٓو

٠ها لالهلطاٚ  ادخباض للمـآط، وجح٥ُم ال٠ٔل بطؿس.. بٔسها ال٠طاض الجهاجي، وزٓتها وفي ًٍط

 :بزٓاء المباالةو  الخٜخذ حؼإلها بابدؼامت حىىن 

  "ؤهذ ٟلذ  ؤهذ  مؼاٛطة ٛحن؟"

 ؤظابذ بـطوز زون وعي إلاذاًط ظىابها:

ً""ماجمط ً  بي في البحٍط

ازضث جاض٣ت اإلاؼ٥ُىت دلٜها جخإضجر بحن ؤحبا٨ الؼٔازة جذصخى الخٔل١ بها  ؤومإث بلمذ، ٗو

 ٛخىٜلم ٠ٓستها لدؼ٠ٍ لٜم اإلاىث هصه اإلاطة، وؤحبا٨ الجبن الصي ًجصبها هحى ٟآه ؤ٣ثر.

 ******  

 ٛإبحض ٓى٧ ٓلى ٤ل هىء

مط الخُاضي ُالم سخ١ُ  ٓو

 أله٧ مجي وؤوي بل٧ُ

 ٌٔٚط العهط ًٔم الطح٣١ُما 

 وؤبحض ٓى٧ ٣شحرا.. ٣شحرا
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!!١  ٛإهذ الوُاْ وؤهذ الٌٍط

سة"  "ٛاضوٞ ظٍى

 ،ٍ٠ ت، وزٓذ هي والسها وك٘حرها وضحلذ حُض جسًٛ ؤ٦ٛاضها في الٔمل ٛو في مـاهس مخىاٍظ

٠ه، ٟبلها بُىمحن حاززه كس٠ًه "حؼً" ًذبره ًٓ  ػٜط، وػباٞ ٓاإلاي وػاٛط هى بصخبت ٍٛط

ً السولُت".. ٠ٛام هىا٢ ػُ  لم  ال جتر٢ همىم٧ وزواماث ؤ٦ٛاض٢ٓلى موماض "حلبت البحٍط

ى، ٜٛي هِخه ؟ىا..لخصخب بٔس  والسجه الؼٜط وظهخه ٤اهذ حٔخمس ٓلى ما ػخذبره به ؛هى ٛض

 ٓىزتها مً ل٠اء ًبُبخه.

  واللسٛت، ٣ما ال٠سض.. ججمٕ بُجهما وال مهطب..!

ٔلم م٦اجها، ماجمطها الٌبي اؿخملؤػبْى مط، ًخدبٕ ؤدباضها، ًىدبه لها،  ٓلى بطهامج ػُاحي  َو

خحط٢ هى.للمـاض٣حن ُٛه  ، ولخِه.. ادخاضوا مى٠ٌت بٟامخه.. في ال٘س ػخإحي هي.. ٍو

ا هىا٢ ٓلم ً" وؤمها ووا ؤًو  .. لسها للمـاض٣ت في شا٢ الخسر ٣صل٧بىظىز ك٘حرجه "زاٍض

ا ٥ًمل وبالخالي مً همً ال٠ازمحن لالػخمخاْ بالؼُاحت في مىٌ ٠ت "الصسحر" و٤ان هصا دبر 

ا، اػخ٠طوا بىٜؽ الٜىسٞ.. وضبما لى ٤ان آدط لخبٔها ٛمً حهخم  ٔ  ...!ضوٓت ًىمه، وكلىا ظمُ

بدؼم لها  اللمحت ألاولى ٓىسما ضؤجه ٤اهذ بحن شضآُه ؤدطي، ًطاٟلها، ًحخىحها بحىان، ٍو

ل٠لب لم حٔلً كاحبخه ل٧  بُٔىحن ًملاهما الاهخمام و .. الخب، ٤اشب ؤهذ ٣ما ٗحر٢، داثً

 الدؼلُم بٔس، ل٥ً ال ماوٕ لس٧ً مً جعظُت الىٟذ بإدطي.

٤اهذ ج٠بٕ في الط٣ً، ٓلى ًاولت وحُسة جدىاو٨ ٓـاءها زون ؿهُت ح٠ُ٠ُت، وزلٝ اللُاز 

هل ًٌاضزها حتى في ػٜطها داضط البالز..؟ للم٦ان بمٜاظإة لم جطها ٟازمت ولم جسض بذلسها، 

ػئلت، وتهب هحىه بةٓلاض ج٠خلٔه مً اإلا٦ان ب٘وب ضؤتها، ظمُلت، ك٘حرة، زم ٟبل ؤن جعزاز ألا 

جخٔل١ بصضآه وابدؼامتها جطهى بلُه في ٤ل لخِت، ُلذ جطاٟبهما لسٟاث١ ٟبل ؤن ًسٓىها 

م، وهىا٢ احخوجها و زاض بُجهما حسًض ًمخلئ بالبؼماث.  ألاحم١ للٟط

هىا٢ زي؟ ما جبلف اػخجى إلاا هخحط٢  "ؤحمس.. ؤهذ حٔٚط اللي ٟآسة ٓلى الترابحزة اللي

 وؿىٛها"
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ت، ضبما هي.. ومً ٗحرها ػ٥ُىن!! بلبر اهخِط لشىان  ػإلخه "ؤمحرة" ٛجإة ٦ٛاز ٌؼخسًط بؼٓط

ىت ووحُسة، اهخٜى ٟلبه وحاو٨ الخحط٢  زاضا داللها لخلخ٠ي ُٓىاه بحبُبخه، جبسو ٗاهبت، حٍع

ى حتى ل٠اء الىِطاث.تها هي بىظهها بٔلىال جمؼ٧ ؤدخه به واػخساض  هحىها ا ٓىه جٛط  ُس 

  ؤظاب بابدؼامت مترززة:

ها"  "ؤًىة ؤٓٛط

 ؿاٗبخه بم٥ط:

 "بممممممم.. وفي بًه بِى٥م ب٠ى؟"

 ٠ٓس حاظبُه ومىحها هِطة مدؼاثلت:

 "لُه بدؼإلي الؼاا٨ زه؟"

 هعث ٣خٜحها بـ٠اوة، مٌذ ؿٜخحها وضزث بذبض ًٜىلي لصًص:

 "..!"ؿ٦لها هخمىث مً ال٘حرة

 ٕ ًٓ الؼا٣ىت في  هِطاجه، ػإلها زون ًبٔس ال جىِط بلُه حتى ُه بلى "مجى" مطة ؤدطي..ُٓيٛض

 هسوء ٓلى بٔس:

 "ٗحرة بًه ًا ؤمحرة..! زي مف بدبم حتى..!"

 ٓازث تهع ٣خٜحها مجُبت بٜهم ًٜٞى ػىىاث ٓمطها:

 "هِطاتها مً ألاو٨ ًا ؤحمس ٤اهذ واضخت، وزي حاظت ما جٜهمهاؾ بال ػذ ظحها"

ٔت حـبه  ٟبل ؤن ًطز، ٌسسط ؤو حتى ًماظ  جحط٣ذ ًبُبخه، جخجه هحى اإلاذطط بذٌىاث ػَط

ه مٔها، ٟبل ؤالهطوب.. ها هي جماضغ هىاًتها اإلاٜولت..  ن جذطط ضمخه الٜطاض مً ححز ًحخٍى

 بىِطة، هِطة ٤ازث ج٠خله، هِطة ظمٔذ بحن الٔخاب، الخ٥صًب.. والاحخ٠اض.

  ****** 

 ٧ُزُٓجي ؤٟاوم ؿىقي بل
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 وؤهطب مى٧ ولى في السُا٨

ال  ألوي ؤحب٧ وهما ًٍى

 وحلم بُٔجي بُٔس اإلاىا٨

 زُٓجي ؤضا٢ هساًت ٓمطي 

 وبن ٣ىذ في الٔمط بٔى الوال٨

سة"  "ٛاضوٞ ظٍى

ت ؤ٣بر ٣ما الىحران ٛٞى محٜعاتها، ال٦اشب،  لً جحخمل ؤ٣ثر.. ألالم ًىدـط هصه اإلاطة بؼٓط

ا له، لٔىاث الخ٠حر، ٤ل ػباب الٔالم لً ٥ًٜي لىكٜه ؤ و جٌهحر ٟلبها مً بزم ٓـ٠ه، جب 

تها، حُض ألالم  ١ ؤمامها، اػخ٠لذ اإلالٔس حُض ٗٛط الجخُم ٤لها ٓلُه، السمْى ح٘صخي الٌٍط

ً، جل٠ي  ازث للًى ح ٓو ، دٌىاتها جخمجى لى ػاب٠ذ بها الٍط ٔىز الجٚز ًِهط، الجط  ًىٜخح، َو

 ُهطها. وضاء ب٦ل شخيء و٤ل شسم و٤ل وظٕ

تها ٓاٟسة الٔعم ٓلى الطحُل في اللبا ، لمسث ًسها جٜخح  بُس ضظىلُت  خخٜاظإباب ٗٛط

ج٠خحم اإلاـهس ؤمام ؤهِاضها، جمؼ٧ ب٥ٜها، وجحط٢ اإلاٜخا ، زم ؤدطي جحط٢ اإلا٠بى وجسٕٛ 

الباب وهي بلى السادل، الخٜخذ في شٓط ج٦از جلطخ لخجسه دلٜها ًخإملها باؿدُاٞ واضر حتى 

لُٔىحها اإلا٥صبخحن، كطدذ باهٜٔا٨ جىز دى٠ه، ٟخله، اهتزاْ ٟلبه مً م٦اهه وحٔصًبه حتى 

 اإلاىث:

 "ؤهذ اججىيذ..! بًه اللي ٓملخه زه؟"

 ٕ ها ٛتراظٔذ للسلٝ، والًعا٨ ٠ًترب وهي جخحط٢ مبخٔسة حتى اٟترابه الؼَط باه٠واهت ؤٛٓع

لم ٌٔس هىا٢ مً مجا٨، احخجعها بحن ظؼسه والجساض دلٜها، ؿٔطث بالهلٕ، لم ًلمؼها، 

ا بهما بلى الخاثٍ حىلها واهحجى حهمؽ  بلطامت: ٠ٍٛ وهٕ شضآُه مؼدىس 

 "٣ىذ  بدبصخي لي جحذ ٣سه لُه؟"
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س ا ا، جٍط س زٛٔه بُٔس  ضه، لصل٧ لم ٥ًً مً مٜط لطاخ، ل٥جها لً جوٕ ًسحها ٛٞى كسلجٍط

 ظهت، ولخ٥ً ؤدحرة، حاػمت وجهاثُت:ػىي اإلاىا

 "وهما بِبلىا لل٥سابحن بظاي؟"

ا بسهـت: ٕ حاظبُه مخِاهط   جطاظٕ إلاؼاٛت ٟلحرة ًٛط

 "٣سابحن...!!"

 ٟالذ بُٔىحها زون حسًض، ٛاهحجى زاهُت، جطاظٔذ بطؤػها ل٥ىه ٓاهس باٟتراب ؤ٣بر: ؤ٣سث ما

 ؟"ب٠ى"زي ٗحرة 

٠ت هاظثت، تهعؤ مىه.. ومجها..حط٣ذ   ومً ٟلبها الصي ظً ظىىن هبواجه ل٠طبه هصا: ؿٜخحها بٌٍط

 "في ؤحالم٧.. واجٜول اًلٕ بطا، ؤهذ اجذٌُذ ٤ل الخسوز"

خه الىٟحت بطز  ا:لم ٠ًاوم هٓع وب   ٗو
 

 ؤؿٔل وظىخحها زجال

 حاظاث ؤهم مً ال٘حرة" مي؛"في ؤحال 

 ، هخٜذ جحاو٨ السطوط مً مىٟٜها:وهِطة زاللُت احخىتها بال٦امل

 "مم٥ً جٌلٕ بطا..!"

، ححن ال٘وب، ححن ضباه جإملها بُٔيُه لشىان زون ؤن ًبخٔس، .. ٣م هي ظمُلت ححن السٚى

ؤهٜاػه، وز لى همها بلُه آلان ٌـبٕ ظمى  ؿٞى ال٠ل١، ححن الشجل، في ٤ل ألاحاًحن حؼٞط 

ا لً ًٜٔل..! ؤو ضبما.. ػُٜٔل، ٓاز ٠ًترب ؤ٣ثر، ًىحجى هحى   ٔ ًٜخ٧ بذالًاه ل٥ىه لً ًٜٔل، ٌٟ

 ؤشهحها، وهصه اإلاطة ؿٔطث بسٚء ؤهٜاػه ٟطب وظىتها ححن همؽ:

ي مى٧ لُه دلُجي ؤحب٧، ػُبي لي ٟلب٧، حطضٍه مً الٔبىزًت وألاػط، السىٚ واإلااضخي ؤٟى "

 بالـ٦ل زه؟"

 وهِط في ٓم١ ُٓىحها ًذاًب ضوحها بِالم ًإغ ًحلل لىٜؼه الدؼلل ل٠لبه:

 مؼخحُل ج٥ىوي ل٘حري ًا مجى.. بال لى ؤها مُذ""
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مً ٤اهذ بحن شضآُه مىص لخِاث؟ وماشا ٟا٨..! مىث؟ ابخٔس بطؤػه ُٓىاها، وماشا ٓاحؼٔذ 

ٗوب، حعن، حب، جمل٧، ؤدٜوذ ضؤػها ًىِط في ُٓىحها، بحن ظٜىُه.. ٟل١، اهٌطاب، 

ٕ وظهها بلُه، مسث ًسها جبٔسها ل٥ىه ابخٔس  ا جخجه هحى شٟجها جٛط  ً ٛىظس ؤكابٔه ال بضاز

ها  ؼخ٠بل مجها مذاٛو وحسه، ٠ٍٛ ٤ان ًبحض ًٓ ل٠اء بحن اإلا٠ل، ًبثها ٓبره ضػاثل ٟلبه، َو

ا جلى آلادط.  لُمحىها واحس 

ا لم ٠ًى٨ لها زون حسًض ؤن ؤماجها مٔه، ل ً ًجطحها ؤو ًاشحها، ًا٣س لها ؤهه م٘طم بها حس 

لت ًٓ ٓـ١ ًمؤل  ٕ في هىي حبِبه، ًح٦ي لها بُٔيُه ٟلت ًٍى ًلل بلُه مً ٟبل حبِب ٟو

ً دىٚ ًمؤل ٟلبها.. ًٓ ؤػٌىضة  ومحاه زم امخل٧  السىٚ ٓلى الخبػٌُط ٛحها ٟلبه، ٓو

هي ال ج٠ترب، ال جلسٞ، والًعا٨ ُل ًىِط بلحها في كمذ،  حتى هآذ ؤػباب الخُاة، ال٠لب،

ب ًمؤل ُٓىحها. ب الٍ٘ط  شل٧ الٓط

ؿٔط بُإغ ًدؼلل للسضه، ابخٔس ٓجها ٛجإة ٛخىٜؼذ بطاحت، جإملها زاهُت زم مىحها ٣المه 

 الجهاجي الخاظم، ًذبرها ؤال ٣الم بٔسه:

 حس جاوي ٗحري.. ؤها هامىث"ام٥ً ج٥ىوي ظوظت لى م"مجى.. آدط ٣الم هاٟىله ل٧، ٟبل ما 

سها  ومىحها هِطة وزاْ ممتزظت بإلم، هي حـٔط بالسهـت، جدؼاء٨ ًٓ ألادطي، وهى ٠ٍٛ ًٍط

حاكط زون زٛاْ، زون جىهُح، دٜى ُٓيُه وجحط٢ دا جابه ٍو ا مً اإلا٦ان، جابٔخه حتى ض ٍو ظ 

ا، وزمىٓها جيؼاب في كمذ. ا زم اجهاضث ججلؽ ؤضه   ضحل جمام 

****** 

للُل  ىظٕ وجىز جذسًطه، ت له؟ ل٠س امخؤلث، ؤكابتها جذمت الت ألالم، ؤما مً جهاًببصخ ًٍى

ٓطاهه مازام الٔالط ال٠إً بُٔس اإلاىا٨، ل٥ً حتى اإلاؼ٥ىاث الٜٔالت ٗحر حؼ٥ُىه، جذُٜٝ ؤ

 مخاحت.

ت ال ًجمٕ بُجها ه٠ٌت  جهوذ مً ٛطاؿها بترهح، ػترحل الُىم، ٣م جحبه..! ل٥ً الٌٞط اإلاخىاٍظ

٠ها زون  اث ألالم اإلاخجسزة، وحٔصب ل٠اء، لصل٧ ػدؼحر في ًٍط هِط بلى الىضاء، حؼخُٔس ش٣ٍط
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ا ٓجها وضٗم   م  ا اٗخلب ٟلبها ٗض ، جيسخى حبِب  ا ًٓ زضغ كٔب ضوحها بها لخ٥بح ظما  الـٞى

ا..؟. هالخه مً الخُاة..
 
 مً ٟا٨ ؤن ٤ل السضوغ اإلاؼخٜازة جتر٢ ٓالمت وجلىٕ ٛاٟض

مىظت ضزاء الصاث التي ٗاكذ ٛحها، دطظها مً زوامت الٔـ١ وألاهحن.. مً ها ؤضهحن هاجٜ

ٝ ٟلبها: تها ٛجاوبذ لُإجحها حؼائ٨ آدط ؤٟو ه، ػإ٨ ًٓ هٍى  واللىث الصي وكلها لم حٔٛط

١.. ز٣خىض هى مم٥ً ؤحمس ًسدل  الؼباٞ ٓازي؟ دلم "ؤها حؼً، ظمُل ؤحمس في الٍٜط

لذالبرهامج؟ ؤها  ذ بىظىز٢ مً ؤحمس ٟو  آػٝ بوي اجللذ بحوطج٧ ٛجإة، بؽ ؤها ٓٛط

 ؤًمً"

 ماشا؟ ما هصا الهطاء؟ ؤي هصًان شا٢..! ضزث باضجبا٢ مخلٔشم:

  "مف ٛاهمت حوطج٧..! ػباٞ بًه؟"

كٔب ب٥شحر مً ػباٟاجه اإلأخازة، زوضاث بٌى٨ الخلبت، ٓسز ٣بحر، لها، ػباٞ ؤوؤوضر 

ا.. اللٔىت ٓلُه.. 
 
ت ٗحر محسوزة، ومسة لم حٔلم ظمجها، اجهاض ٟلبها بسادلها كاضد اللٔىت ػٓط

 ٓلُه.. ل٠س ش٣ط اإلاىث ولم ًخحسر ًٓ الاهخحاض.. اإلاجىىن.. هخٜذ جالح٠ه بحسًثها:

ا، البرهامج بخآه مف م٥خمل وحتى بٔس ٣سه الظم  "ال.. ال.. مً ٛول٧ بمىٔه، ما ًىٜٔف ؤبس 

باث ٣خحر ٟبل اإلاـاض٣ت الٜٔلُت، بمىٔه ؤضظى٢"  جسٍض

 وكلها كىجه اإلاطحٔب:

 "..!ان ظمُلىا.. ٌٔجي بًه ؤمىٔه"بظاي؟ زه زدل دالق م٦

 :في اجهُاض ٓازث تهصي بلىث كاضخ

 "باٟىل٧ بمىٔه، زه مجىىن"

ت، ؤُلمذ ال٥ىن ؤمام هاُطحها،  بىبرة ملخآت ل٥ً ظملخه الخالُت اثٜها الخٍُى ٜذ ٤ل ُو ؤٟو

 وحبؼذ الهىاء ًٓ ضثخحها حتى وكلذ لخاٛت اإلاىث:

 "الؼباٞ بسؤ..!"
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(19) 

.. م    ؤهذ 
ْ
 ي٦  ل

 

 "البُٔس ًٓ الٔحن.. بُٔس ًٓ ال٠لب"

م٠ىلت لٌاإلاا جطززث حىله، لم ًىدبه لها في مطة، هي ال تهمه ؤو حٔىُه في شخيء، ل٥ً جٌب٠ُها 

ا  ٓلى ؤضن الىاٟٕ ًذخلٝ، وحىله و٤ل ما ًخٔل١ به ًخ٘حر، بن ٤ان ابخٔازها بجؼسها ػبب 

ٛطبما  !ل٥ىه ؤمط ٟابل للىجا .. لسطوظها مً اللىضة، اوـ٘ا٨ ال٠لب، وؼُان ؤو حتى جىاسخي

ا، ضبما اهٌٜاء شا٢ الىهج اإلابهط.. هْع مً ؤ٦ٛاضه وظىزه مً ألاػاغ.  هي لم حؼ٥ً الٜااز ؤبس 

وضبما ٣ما ٟا٨ شا٢ اإلابخست في زهُا الٔـاٞ، هى مجطز اهبهاض، وهي حؼخح١ هُله بالخإ٣ُس، 

ا بوىء  الـمؽ، في م٠ابل ؤن جطجسي ل٥ً هصه الخالت جذخلٝ ًٓ جل٧، ؤن ج٥ىن مىبهط 

م٥ى٧ الىِط بلحها. ا ًذجب ٓى٧ ؤؿٔتها، ٛخٔخاز الؼحر ٛحها، ٍو
 
ا زا٣ى .مىِاض   . هىا٢ ٛٞط

ط  مٕ ٟؼمت دطط مجها بىدُجت واحسة، ؤن الـٔلت  ا؛ بمٔازلت بؼٌُت، جومىذ ظمٕ ًو
 
بش

ط ؿطاضة ما في ؤمان، ػا٣ىت، جيخِالخ٠ُ٠ُت بسادله لم ج٠ابل محٜع الاؿخٔا٨ بٔس، لصا ٛهي 

ذ ما ًا٨ اهخِاضه ؤو ٟلط.  في ٟو

ٓخ٠س ؤجها ظمٔذ بُجهما ولى إلاسة ماٟخت، ٟس جحاززه في مطة، لم تهخم للساٟت ب مىص ػاٛطث لم

٥ًىن آتراٛه لها ٟبل ضحُلها هى اإلااوٕ، ل٥ىه ماوٕ حؼبب في بىاء حاظع ما زادل هٜؼه، 

اث وظىزها مً  ً ٟلبه الصي ُجها حجبها بطخ٥تها، هِطتها الـاضزة، ش٣ٍط حىله.. ٓىه ٓو

 امخل٥خه.

، ًىز لى زبذ ٓلى  وآلان بهخذ اللىضة، ألالىان ٠ٛسث ضوه٠ها واهخٔاؿها، ودٜذ الؼٌْى

مىٟٜه، ل٥ً ما بالُس حُلت، اإلاشل ًىٌب١ ٓلُه ب٦ل حٚط ُٛه، وال ػبُل للٔىزة بالعمً 

م هطوبه ٕ في ٛذه وؤح٥مه حىلها هي ٗض  ا مىه.وجصخُح دٌإ ًًِ ؤهه ضبما ٟو
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مً ًىمها، هبص ؤ٦ٛاضه، ؤو ٟس ج٥ىن هي مً هبصجه، ل٠س ػئم جل٧ الخؼاباث التي ًجطحها 

  ٍ ٕ ُٟمت الشالزحن، بل جذٌذ حاظع اإلاى١ٌ وهى بالٜٔل م   ؤدماػه وؤػساػه لم حٔ ل.. ٛض

ا ٓلى بابه، ؤشن لها   ٓ ت ٓالُت هى ػمآت هاجٜه السادلي لٌُلب مؼآسجه، ل٥جها ػب٠خه بٌٟط

ت وػإ٨ ٟبل جخحسر هي:بالسدى٨  ا بؼٓط
 
 وهاله ما ضؤي مً جىجط ٛٞى مالمحها، جهى واٟٜ

  "مال٧ ًا هاوسخي في بًه؟"

ل١:  اظزضزث لٔابها بلٔىبت، ؤل٠ذ ال٦لماث زون جطابٍ ٌصخي باضجبا٢ ٟو

، ُٚط ًاضت"  "مٔلف ًا ؤػخاش ٓمطو، موٌطة ؤمصخي زلىٟذ 

 جحط٢ ل٠ُترب مجها وػإ٨ مً ظسًس بحعم ؤ٣بر:

 ه؟ مخىجطة لُه ٣سه؟""حلل بً

 هعث ضؤػها:

 ه٠لىها اإلاؼدـٜى، الظم ؤضو  لها" الل٘حرة.. ضظلها اه٥ؼطث وؤصخابها "ؤدتي

ٕ حاظبُه، زم الخ٠ٍ مٜاجُحه وؤؿاض لها ؤن جخ٠سمه:  ٛض

 "ًُب حٔالي هاوكل٧.. بن ؿاء هللا دحر"

تران وؤكم هى ؤش حهطو٨ هى بلُه.. ، ؤو هٟسض هُه ٣ٔازجه، ضبما ٤ان ًط٣ى هحى حاولذ الٓا

 وضبما ًجصبه ب٠طبه.. ل٥ىه ٠ٍٛ ًب٠ى.. ٟسض.

   ****** 

ا، ضبما هطوضجحن، ل٥ً اإلاحِىض ٟس ج٥ىن جهاًخه ممُخت، هى ال  وهطوضة ؤدطي ؤباحذ محِىض 

ًماوٕ، هى ٌـخاٞ، ٌـخاٞ للؼهم الصي جىاػاه مٕ الىٟذ، ًٜخ٠س ضوحه التي جىدصخي ٠ٍٛ 

ت وجذٌي اإلاىاٛؼحن، ًحً ألًام البٌىلت، واإلا٘امطة،بٔبىض دٍ الجهاًت، وحؼخلص بمجىن   الؼٓط

 
 
ب بُٔس، ؤ ا.هت  ال٠ىة والٜىظ، مان  ٍٟط ازضه هى مجبر   ْز مً بحن ًسًه ٓىىة ٗو

ه الساق، دىشجه، ػُاضة لِؼذ له ل٥ىه ػُسها وهي ًْى ؤمطه مهما ٓاهسث، لصة   مخٜطزةٍظ

ٓلى وؿ٧ البسء، وؤكىاث لٌاإلاا ٓـ٠ها، محط٤اث، عجالث جحخ٧ باألضن الللبت، ضاثحت 
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احتراٞ الىٟىز، ٤لها جٜاكُل ك٘حرة، ز٠ُٟت، ضبما هى ٠ٍٛ مً ٌـٔط بها ؤو ًإبه لها، ل٥جها 

 ٓلى وؿ٧ اػترزازها.هى محط٣ه الساق ووٟىز ٟىجه التي 

ح ٧، وآلادط اػخإزط به ه٠ٌت البساًت ٓىس دٌت.. دٌت معزوظت، ؤحس الٌٛط ن له ُٛه ؿٍط

ت ٣خل٧، ل٥ىه الـٞى الصي ًمٞع دالًاه، ًحٞط ؤٓلابه ٓىس   إلاجاٛظ
 

لىٜؼه، ٟس ٥ًىن مذبىال

٤ل ل٠اء بحلباث الؼباٞ ٓلى ادخالٚ ؤهىآها، وادخباض ك٘حر لخم٠اثه الهاضبت الٔىُسة، ٌٔلم 

٧ اإلاطحلت ٗحر مم٥ىت، ل٥ىه ؤهه لً ٌٔبر دٍ الجهاًت ٣ٜاثع، ٟسضة ظؼسه ٓلى اللمىز حتى جل

لىٕ مجسه الساق ولى زون ا٣خما٨، زون الىكى٨ للجهاًت.  ػُحاو٨، ًبص٨ الجهس، ًحاضب، ٍو

، ل٥ً ال مٜط مً شل٧، له زوض هام ٓلُه 
 

و كس٠ًه الىفي "حؼً".. ؤم ػُذسٓه ٟلُال

بٕ جىُٜصه، وهى ػِىٌل١، لً ًخىٟٝ حتى ٠ٛسان الؼٌُطة الخام، لِؽ ٣ما ؤدبره بٔس ؤض 

س هٜؼه بصل٧، وزٓا في ػطه بهمؼت.. "ًاضب".. ٓلى  ، ٓو زوضاث، ودال٨ مسة اهٌالٟه ػِخٜٞى

بها، ًذخبر ضز ٛٔلها، هل ػخذاٚ..! ججهاض..! تهْط بلُه..!  آلادط بظطاء م٦اإلات ٟلحرة، ًشحر ٛحها ٓض

ٜي مىه هصه اإلاطة..! ؤم ػخ٥خ لها ..؟!! جىاظهه بجىىهه ُٛىاظهها بٔـ١ ال مهطبتهخٝ بحبه

 بخحصًط، ودٍ م٘ل١ زم بػسا٨ ػخاض ٓلى ح٦اًت مً ضػمه الساق!!.

ت، جىٜؽ بٔم١،  ؤزاض محط٣ه، اهدصخى بلىجه الٔىُٝ ال٠ىي، ػطث اليـىة في ٓطوٟه بؼٓط

ٓم١ بٌيء، ٌٔب الهىاء بخلصش، وابدؼامت جحمل إلاحت الىلط ٟبل البسء جطػم ؿٜخُه وجلهب 

١ اهخلاض ًٌمح بلُه..  ٔت، اهٌل٠ذ كسضه جسٛٔه هحى بٍط زم في لخِاث مخخابٔت ػَط

طجٜٕالؼُاضاث، وها هى ٓلم ؤلاؿاضة ً ه لخخحط٢ ٟسمه جوٍ٘ زواػت  ىذٜى ٍو ؤمام هاٍُط

خمجى  ا.. ٓاإلاه الصي ولس بسادله، ٍو ىسٕٛ به الىحف اإلأسوي هحى ٓاإلاه الساق ظس  الىٟىز ٍو

 اإلاىث ُٛه.

آلان.. وآلان ٠ٍٛ ٓاز للخُاة، ؤم ٌٔـ١ "مىاه".. ل٥ً هصا، هىا، ما ًحسر.. ٤له مذخلٝ، 

بٔس بحض ز١ُٟ و ؿ٘ٝ امخل٥ه مىص اللبا، بحؼاػه مذخلٝ، حتى هبواث ٟلبه مذخلٜت، 

ًٓ ؤحٚط ؤو ٤لماث حـبه شل٧ الاهٜٔا٨ الىاضي بسادله؛ لم ًجس.. ٛبح١ هللا.. ل٠س ٓاز 

 
 
 ا؟ للخُاة، ٣ُٝ ًلٝ هصا بش
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ألامط كٔب، ل٥ىه ممخٕ بسضظت جذٌذ اإلاخٔت في ملازضها ألاكلُت، ممخٕ لطو  ج٠اسخي مٔاهاة 

ؼذ في ٟٜم اإلاطن ب  مخمطزة ح   السىْى لىاٟٕ لم ٥ًً لها ًس ُٛه، ضو  ؿطػت ٓىُٜت

ها  ذ مً ظسًس بٔسما اهتٓز ٔش 
والؤٝ زون ػاب١ بهصاض وزون ؤزوى ٟسضة ٓلى احخما٨، ضو  ب 

 بسوجها. الُإغ مً ظؼسه
 

 وجط٣ه دامال

ا ٓىه بسؤ الؤٝ ًعحٝ باهخلاض ٛٞى ؤؿالء ضوحه التي جبٔثرث  اؿطة، وضٗم  زوضة، زاهُت ٓو

٠ساهه ل٠ٔله،  مً ظسًس، كس٠ًه ًىازًه زون جىٟٝ، ًٌالبه بالٔىزة، ًذبره ًٓ ظىىهه ٛو

للمطة ألاولى ل٥ىه و٤لهم ال ٌٔلمىن ؤن ما هى ُٛه آلان هى ٠ٍٛ الخُاة، حُاة هبوذ بها دالًاه 

 مىص ؤ٣ثر مً ؤضبٔت ؤؿهط جىٟٜذ ٛحها ًٓ الـٔىض، وا٣خٜذ ٠ٍٛ باالػخ٦اهت للُإغ في كمذ.

 "ؤحمس"

تها، زٛئها، اهٌل٠ذ  ا، كىتها، ٟض ا ظس  ا، وداثٜت.. بل مطحٔبت ظس  همؼت هآمت، هآمت ظس 

 جذتٞر وـىجه الخالُت بيـىة ظسًسة، ضباه.. هي هىا.. ل٠س ؤجذ، وألظله ٠ٍٛ.

****** 

لالث بلىن وه٥هت ال٥طامُل، بيُت ؤو ضبما ، ػمطاء بسضظت ظصابت، دسمُتك٘حرة الدجم ٣

ًجشحر ححرة ال شهبُت؛ ئت حـبه ًٜلتىاٍُط خىهُت واػٔت بٍط ُىن ٍظ س ممس، ٓو ، بىظه ةز، جٟط

سم مجبرة، مٕ ب٠اًا مالمح ؤلم.  ًمخلئ بالصهب اإلاطخ٧، ٟو

ٔت، والخالُت ضػمذ ٓل ١ ؤدبرجه مؼآسجه ؤن هصه إلاحت ؤولى ػَط ى ؿٜخُه ابدؼامت، في الٌٍط

ؤدتها الل٘طي اإلاتهىضة حٔـ١ ٣طة ال٠سم، وجٌىض مٔها ألامط للٔبها، وها هي الىدُجت، ٟسم 

ت احخاظذ لجبحرة وضاحت ىٝ. ملخٍى لت وملل حٔلم ؤن ظىىجها مٔه ػ٥ُىن ألٓا  ًٍى

زمٔاث المٔت بم٠لتي اهسٛٔذ هحىها ؿ٠ُ٠تها جٌمئن، جلىم وجاهب، زم حٔىز بٔس ُهىض 

ت، حتى هِطث بلُه  ٝ ًطاٟب بلمذ، ًبدؼم بٟط السمُت الالمٔخحن لخوم وجىاسخي وجحىى، ٟو

 بدؼائ٨.

، ؤومإث بطؤػها هي بصجل لى  ب٥ٜه وابدؼامخه جدؼٕ واهخمذ ال٥بري ًةجمام حٔاٚض بؼٍُ

 مً وهٔها ؤمامه، اٟترب هى بهسوء:
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  "بخحبي ال٥ىضة؟"

ا بـ٦ل  ت:إلأذ ُٓىاها حماػ   مٜاجئ، تهع ضؤػها بىٔم وجطز بحٍُى

ا.. هى في حس مف بُحبها..!"  ٔ  "ًب

ا: ا ظلؽ ٛىٟه بال٠طب مً ٛطاؿها، ًبسؤ حىاض   زها ؤ٣ثر ٌسخب م٠ٔس 

ت؟" ت ب٠ى وال ؤهالٍو  "وظمل٦اٍو

١ الٌٜىلي:   بىٜؽ الخماغ والبًر

ت ؤ٣ُس.. هى زه ػاا٨!!"  "ظمل٦اٍو

٠ت ػادطة ؤٗوبتها،  ٕ ؤحس حاظبُه بٌٍط  مٌذ ؿٜخحها بٜهم م٥ملت:ٛض

ا ؤهالوي..!"  ٔ  "وؤهذ ًب

 ج٠ىلها ٣ذبر ولِؼذ ٤اػخٜهام، لخٔىز ابدؼامخه، وهىا جسدلذ "هاوسخي" مٔىٜت:

ا" ل مى٧ ظس   "مىت ؤهذ  ظوزجحها.. بابا هحٓز

 ٓازث جمٍ ؿٜخحها ببراءة ومالمح آزمت ح٘عوها:

ؤهذ   ذ ؤ٤لم٧لاجللدف بُه وال حتى بُلي.. ٟ ما ٓمل بًه؟ ما هى ؤها ٤لمخ٧ ؤهى،"ًُب ؤ

 ٓـان ج٠ىلي لهم"

ا ًٓ هِطاتها، ؤهبتها بُٔىحها،  سادله، جإملها هى وبؼمت ٣بحرة جطحؼم بٛى٥ؼذ ضؤػها تهطب بُٔس 

ت، ًٜلت لصًصة، جطبى إلاطجبت ؿ٠ُت مععجت، ٓىُسة، ٣م جمجى لى لسًه  جذخلٝ ًٓ ؿ٠ُ٠تها الىاٍض

 
 
بت هحىها ٠ٔٛسث حاظبحها وؤزاضث وظهها، مسللت ك٘طي  اؤدخ  حـبهها، الخ٠ذ بىِطاجه الٍ٘ط

ا مً ظسًس، ٕ هى حاظبه ػادط  ٠له ًطحل حُض ؤدُه الصي  جابٕ حسًثهما بىلٝ ؤشن، لحٛر ٓو

 ؤدبره بذٌخه اإلاجىىهت، حاو٨ مىٔه، ل٥ً الىٟىٚ ؤمام ًىٛان ظىىن ٓاؿ١.. هى اإلاحا٨،

ا ٤ان ألاوحس، وبحن هسٛه الجسًس، الصي ؿاض٢ ٓاؿ١ وظْ ٟلبه بحن هسٚ حُاجه وشا٢ ػ
 
اب٠

 اهدبه ٛجإة.. جطي مً هصا الـ"بُلي" الصي ش٣طث اػمه؟. ألاو٨ اهخماماجه،
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****** 

 ظىىن..!

ما ًجطي هى ظىىن باإلأجى الخطفي لل٦لمت، ٟبل ػآاث هسزها بمل٥ُت ال جيخهي بال بمىجه، 

١ الل٧ ألابسي باهخحاض، هى ٌٔل ا ؤهه لً ٌؼخٌُٕ.. ٌٔٚط باإلاسي وآلان ًحاو٨ جمٍع
 
م ٠ًُى

ا 
 
ا ؤًى٨..! بش

 
ا ؤ٣بر ووٟخ خٌلب ظهس  الصي وكل بلُه، ٛماشا بن ٤ان ما ٠ًىم به ؤ٣ثر كٔىبت ٍو

هى حهسزها..! لِؽ بؤُٝ ل٠ُسم ٓلى ؤمط ٣هصا.. ؤهي دٌت ما لئل٠ًاْ بها واهتزاْ آتراٛها؟ 

ا ب  ُ ا باهخِاضها، مىدـ
 
ا مً دٌط ًحسٞ به ػخصهب آلان زم ججسه واٟٜ  ٔ اهخلاضه.. ٠ٛسومها هل

 هى ؤ٣بر آتراٚ ًم٥ً ؤن ًىاله.. صخُح..!

ها..!  وكلذ للٔىىان الصي مىحها بًاه كس٠ًه، وظسث اللس١ً باػخ٠بالها وال جسضي ٣ُٝ ٓٛط

ا في ٠ٓلها، هطولذ مٔه حُض ًم٥جها مذاًبخه، في مى٠ٌت 
 
٥ٛطة السٌت اإلاسبطة جعزاز حٔم٠

ٍح مىظىز باػمها.. وهصا ؤٗطب، جىاولذ "م٥ُطوٛىن" مخلل بؼمآاث اللُاهت وبٔس جلط 

٠ها بلٔىبت، ٛخحذ ؿٜخحها جىازًه ل٥ً الخطوٚ  وهٔخه ٛٞى ضؤػها، جطززث، ابخلٔذ ٍض

حهما،  زٛٔت بؼٌُت جمشلذ في ضظاء مخىجط وكلذ ألشهحها: زم حٔثرث ٓلى ًٛط

 ؤها داًٝ ٓلُه""ؤضظى٢  ٤لمُه، ؤحمس مف هِؼخحمل ٤ل زه، ٣سه ٓـط زوضاث، 

ٔذ ُٓىحها بلُه، كطدذ ب٠لبها "ؤحم١" بِىما تهمؽ ؿٜخاها باػمه، وبٔس الهمؼت ػ٥ىن  ٛض

جام، لم ًطز، ؤو ضبما ال ًلسٞ، ؤو ما ًشحر ظىىجها ؤهه ٌٔاٟب.. ٌٔاٟب بٜطاٞ ٟبل ؤن ًبسؤ 

 الل٠اء، همؼذ ب٘وب:

 "ؤهذ مجىىن..!!!"

، و٣إهه ٗحر مىًٟ مً ش ا.. و٣إجها ال حٔٚط ا٢ الاتهام.. هى واٟٕ، ل٥جها ٠ٍٛ ال جخٜهمه، ال جب 

جخ٠بله، وآلان جلطخ، جلُح، ح٘وب ؤ٣ثر، وتهخم ألمطه.. ل٥ً ٤ل هصا ال حهمه، هي له، 

م هٔٝ ًتربم به.. همؼخه ؤجذ حاظمت، داٛخت، ٟأًت،  ػُحلل ٓلى آتراٛها آلان ٗض

ح ضبما ال ًم  ٥جها مىحه بًاه:ػاا٨ ًىهي ألامط، والىدُجت لً ج٥ىن ػىي ظىاب كٍط

 "بخحبُجي؟"
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ا؛ ؤهصا ما جٜخ١ ٓىه شهى٧ ًا ٓب٠طي؟ لم  ال حٔىز زم هدىاٟف، ٤ازث  ا.. وه١ٌ ٣ٜط  ػ٥ذ زهط 

ٓلى ب٠اًا جماػ٧ هـت جسعي جلطخ زاهُت، حٔىٜه، جتهمه باألهاهُت، باللٔب ب٠صاضة، بالوٍ٘ 

ا.. هي لً ججبن آلان وحُاجه ٓلى  امٕ ًى٨ كمته كمىزها.. ا٣خىٜه ال٘وب، ل٠س ٤ان واهم 

ا ٣صبخه.
 
ى، وهى ببؼاًت دسْ هٜؼه ومطخى للجهاًت ملسٟ  اإلاح٧، هي ٠ٍٛ جٛط

مط بهما ٣لاضوخ ٌؼحر ٓلى ألاضن، ػ٥ىذ وكمذ، ؤؿاض لها اللس١ً ٓلى ػُاضجه بِىما ج

ي، والٔٞط ؤٗٞط ظبِىه وػا٨ جشاٟلذ ؤًطاٛه ؤ٣ثر، اهدـط السسض بٌى٨ ٓمىزه ال٠ٜط  آىسه

ها   :اإلأسوزةهحى ُٓيُه، حٔالذ ؤهٜاػه لخ٠ٌٔها بٔىٝ ؤحٛط

  "بحب٧"

ذ، شهىله ظاز مً حـىج  ، هي جحبه وآتٛر ؤم ٟلُلت، زامٔت، داثٜت، ٟل٠ت، جطظىه الطظْى

ظؼسه، ٛاهسٛٔذ الؼُاضة جخحط٢ ٛٞى اإلاوماض ٤لٔبت ؤل٠ى بها ًٜل مـاٗب، وحٔالى مٕ 

 اإلاصٓىض: اهادالىعي كط  ٟطب ُٗابه ًٓ

"..  "ؤحمس..!! في بًه؟ ضز ٓلي 

ا، جىازًه زون ظسوي   ، ل٥ً "حؼً" هبهها الػخٔازجه الؼٌُطةلىٟذ لم حٔلم مساه ولم جىل ضز 

، اٟترب مً مى٠ٌت اللُاهت، وهىا٢ جباز٨ مٕ ظمُله ألاما٣ً بٔسما ضم٠ه بىِطة في الجهاًت

ىٛها لم ًلخِها ػادٌت ر بلحها، ح  ؼ  ببٍء، ًخذٌى اإلاحٌُحن به ٣إهه م  ، اٟترب مً م٦ان ٟو

ا.  ٣إجها جمُمت حِه الصي مىحه ابدؼامخه ؤدحر 

ٝ ؤمامها  مً دلٝ ظظاط دىشجه، دلٔها ومىحها لشىان  هحىهاًىِط بٔس دٌىاث مترهحت، ٟو

مباؿطة الىِطة، ًخإملها بجهم ٓاؿ١، وجخإمله بلىم حبِبت جذاٚ ٓلى حبُبها.. همؽ بدؼائ٨ 

 حُاجه حتى الجهاًت حٔخمس ٓلى ظىابه ال٠لحر: ٟل١ و٣إن

 هخخجىظٍجي؟""

ب الـٜاء بهعة ضؤغ همذ ؿٜخحها بحن ؤػىاجها، حؼخمخٕ بىِطاجه ال٠ل٠ت ٟبل ؤن جمىحه ظىا

 باتهام لم جخىٟٝ ًٓ جطزًسه: همؼهامىا٠ٛت و 

 "ؤهذ مجىىن"
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 إلأذ ُٓىاه بطزها، واٟترب دٌىة ؤدطي ًطز اتهامها:

"  "ظىىوي ؤهذ 

اولم   ُ ا جال
 
ُه.. وآدط ما حٔل١ بؼمٔه هسائها باػمه ٟبل ًعز حٛط ا ًٓ ٓو ا ٗاثب  .. ػ٠ٍ ؤضه 

 ًلٌسم ظؼسه بلالبت ألاضن في ٟؼىة.

****** 

، ُلذ حؼ
 

ح ٟلُال زٓاء ًبُبخه، هى هاثم، ابه ًىا٨ اللُل، ػهطث بلى ظىاضه بالؼباب ًٍط

ً وكل بٌاٟخه للسضظت ال٠لىي  ظؼسه مطه١ بـسة، وهي ٠ٍٛ جىز لى دى٠خه، اإلاتهىض ألآض

ا في بطهامجه الٔالجي، لصا ٛهي ٗاهبت ا ٛحسر بٔسها الاجهُاض، وآلان ٓاز للسلٝ ٣شحر   وؤًو 

 بـسة.

ا حتى ؤزىاء هىمه، بل ج٦از جى١ٌ بالىٟاحت، إلاحت  هِطث بلى مالمحه الؼا٣ىت، ال حصخي ببراءة ؤبس 

ا ٓجه م  مٌل١، مسث ًسها  ا، والـٜاه اإلاومىمت بـ٦ل دبِضاإلا٥ط الص٣ىضي التي ججصبها ٗض

س جلمؽ وظهه، ؤمامه  بم٠ساض هئُل جىٟٜذ، جطززث زم جطاظٔذ وابخٔسث بُٔىحها في زجل. جٍط

ب، هى ال ًطاها ٛلم  جصجل مىه؟ ججهسث بلىث مؼمْى وػبخه زاهُت زم ؤٗموذ  هصا ٍٗط

ؼلب ما جب ا مً الىىم ٟبل ؤن ١ًُٜ هى َو  ٠ى مً ٠ٓلها.. شا٢ اإلاجىىن.ُٓىحها حؼٞط م٠ساض 

ح ُٓيُه لحراها.. هصا حلم ٟبلها اػد٠ُّ هى ٓىس الـطوٞ، و٤اهذ ؤظمل لخِت، ل٠س ٛخ

ا.. ٣م  زو ضبما هى الًعا٨ ًحلم، جٌلٕ حىله، هى بمـٜى، ممسجح١٠، ؤ في ٛطاؾ اإلاطن مجسز 

٠ُت جبسو مخٔبت، ووهٕ ضؤػها ٗحر  ه بلحها، هاثمت بمالث٥ُت.. مالمحها الٟط ٥ًطه شل٧، ٓاز بىاٍُط

ح.. هصا بالخإ٣ُس حلم، ٛهي لً حؼهط بلى ظىاضه، ٟطض اجذاش دٌىة لخمُحز السُا٨ الصي  مٍط

ا هى واٟٕ ًا ؤبله..
 
ا. امتزط بىأٟه، ٟطق هٜؼه ٛخإوه بذٜىث، بش  و٤از ًطخ٧ ػادط 

ل٠س هجخذ السٌت، جحسي دىٛها مىه وهطوبها الساثم.. وضاهً ٓلى دىٛها ٓلُه، زم ضبح 

اله مً م٥ؼب..!  الخىث ؿٜخاه بابدؼامت لٔىب، حاو٨ الجهىن مً الٜطاؾ الطهان، ٍو

 ظمُلخه الىاثمت..مدؼاثال بٜوى٨.. 

  "ماشا لى ؤ٠ًِها ب٠بلت؟".. 
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٠ُه ولم ٌؼخٌٕ  الخحط٢ ؤ٣ثر، اللٔىت.. لِؽ آلان، جحامل ٓلى هٜؼه ؤ٣ثر وضٕٛ اضج٥ً إلاٛط

ا مً اػد٠ُاُها، بن لم ٠ًترب 
 
ظؼسه ب٠ىة ؤ٣بر، هاظمه حُجها ؤلم ؿسًس ٥ٛخم جإوهه دىٛ

ٛ ، ذىن لصة ججطبت الخصٞو ا ٍو
 
 .مخٔت داكت لل٘اًتل٥ُخٜي بمخٔت الىِط.. وهي ح٠

ت، اػترا  في ٛطاؿه، مطث ػآت ٤املت ُٓىاه ٛحها لم  ل٥جها جحُسا ًٓ وظهها الؼا٣ً في ٟض

ا والخ٠ذ بىِطاجه اهخٜوذ  ها اظالؼت بآخسا٨ وجىجط، احمطث وظىخٓىسما جٜٞط ظٜىحها ؤدحر 

ت بمط  ؿسًس ضػم ال٘وب ٓلى مالمحها، ابخلٕ ضخ٥خه  ضخ٧ي بُٔىحها، هوحازث  بؼٓط

 بل حؼاء٨ بجسًت: ولم ٌ٘اظ٨ 

  "هى بًه اللي حلل لي؟"

  ببسحهُت:هعث ٣خٜحها 

ازة، ضظٔخىا لىضا ٣خحر بؼبب تهىض٢  "ظؼم٧ ما اػخحملف اإلاجهىز وؤهذ هٌ٘ذ ٓلُه بٍع

 زه"

احت ؤكبحذ جمحزها في الهىاء:  إلأذ ُٓىاه بذبض ٓاؿ١، وا٣دؼبذ هبرجه ٟو

ب، في ؤمل ًا ز٣خىض؟" ؽ ظسًس ٍٟط  "ما اػخحملف؟ ًُب بظاي؟ زه ؤها حتى َٓط

هِطاجه، وجحسر بهمؽ هصه ت ٛ٘مطها بومت زاٛئت مً ٓاز الاحمطاض لىظىخحها بىِطة ماهب

 اإلاطة:

"  "ؤها ما ًىٜٔف ؤِٓف مً ٗحر٢ ًا مجى.. تهىض، ظىىن، اإلاهم جب٠ي لي 

 اظزاز زجلها، وشا٢ الجطيء ال ًطحم، ٟطضث حُ٘حر همٍ الخىاض، ومىاظهخه بما جًِ:

"  "ؤهذ زدلذ الؼباٞ ادخباض لطز ٛٔلي صر؟ دٌت ٓـان جذلُجي ؤٓتٚر

 ؿٜخُه ببراءة مٜخٔلت:مٍ 

 "حٔترفي بةًه؟"

 و٣إن ػااله جإ٣ُس أل٦ٛاضها، ؤكابها اهٜٔا٨ ٗاهب:
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 "ؤٓتٚر بوي بـ ..."

ا، ل٥ىه لً 
 
ا آمى

 
وجطاظٔذ بٔس وهٕ الخحٜع، حؼخخي مً ظسًس، وجإدص مً اللمذ مؼل٦

 ًتر٣ها جٜٔل بالخإ٣ُس:

 "ٓاوظ ؤػمٔها جاوي"

ٔذ ُٓىحها بلُه ٛابدؼم بترجي ظٔلها ح  ٔاهس ؤ٣ثر:ٛض

 "في ؤحالم٧"

ت الـٜاه اإلاا٣طة حٔىز بجىابه ألا٣ثر ظطؤة ًٓ ػاب٠ه:  ُ  و ل 

 "ما ٟلذ ل٧ بالؾ ؤحالمي، ولى بجها ٟطبذ جب٠ى واٟٕ"

ظٔلها جخٌلٕ بلُه في ٓسم جلس١ً، تهمؽ  ٗحر ال٠ابلت للص٣ط مماوؤٗمى ُٓيُه بخلصش أل٦ٛاضه 

 مً بحن ؤػىاجها جحاو٨ ٣بح الشجل اإلاؼٌُط ٓلحها ٣إهثى جخل٠ى ألو٨ مطة ٓباضاث ال٘ع٨:

ح"  "ٟو

 ٛخح ُٓيُه ٛجإة وضخ٧ بلام:

"  "ٓاٚض

ا،  م ًطب  وه٥صا اهخهى ألامط، زون ؤن جحلل ٓلى ظىاب ؿاٚ، ل٥ً ٠ٍٛ ٟلبها ألاحم١ ًٟط

س مً ظسًس، ُل ًىِط بلحها في ؿطوزها، ًىز لى ٟٜع زادل ٠ٓلها، بِىما هي حـٔط ؤجها جىل

، ٣إن ز٠تها  اث ألالم ال٠سًمت ومالمحها التي ُهطث ٓلى وظهها مخمشلت في دٚى ًمسر ش٣ٍط

ؤزمً مً ؤن جمىحها ألحسهم، جذصخى ج٥طاض الخجطبت، ؤٟؼم بسادله ؤن ٌ٘حر ٤ل شل٧، اإلا٥ؼىضة 

لبها وظؼسها، مً ٣ُاجها ٤له ؤن ٥ًىن هى ألاوحس، اإلاخم٥ً مً دالً اها، مً ٠ٓلها وضوحها ٟو

ا لم جخذُل وظىزه ػىي في ؤػاًحر 
 
بصضاجه، مً ٤ل شخيء.. حٔهس ٓلى هٜؼه بمىحها ٓـ٠

عضْ هٜؼه م٦اجها.  السُا٨ ال٠سًمت، ؤن ًمحى ش٣طي ألالم.. ٍو

 ٛخح الباب ٛجإة لخىسٕٛ مىه "ؤمحرة" ب٠ل١ واضر وهخاٚ داثٝ:

  بًه؟" "ؤحمس..! حبُبي حلل
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وب ًخٜجط بسادلها، وهى ًوم  واضجمذ ٛٞى كسضه با٣ُت، ألادطي جطاٟب بصهى٨ م٥بىث ٗو

طبذ بحىان ٛٞى ٣خٜها بهمؽ:  الل٘حرة ٍو

  "ؤها ٣ىَؽ ًا محرا ما ج٠ل٠ِف"

وحاهذ مىه هِطة هحىها لخخٜجط بسادله هى ػٔازة، هي ح٘اض ٣ما ؤدبرجه ؤدخه، ٌـٔط بها ج٦از 

".. ابدؼم Y" حمل ال٥طومىػىمٟه زم جذبره ؤهه داثً ٦٣ل ٛلُلت ججى٠ى ٓلى ٓى٠ه آلان جمع 

ت: م اػخمخآه بىِطاتها الىاٍض ت ٗض ا بؼٓط
 
 مٔٛط

 "ؤمحرة ًا مجى، بيذ ز٣خىض ٓلي وؤدتي"

 حط٣ذ وظهها بدؼائ٨ ؤظابخه "ؤمحرة" هصه اإلاطة:

 "ؤدخه في الطهآت"

آلان وضخذ اللىضة، وألاحم١ جط٣ها  وجخم حٔاٚض بؼٍُ، وابدؼمذ جمس ًسها جلاٛح،

مت جعه١ بها ضوحه، هِطث بلُه لخلمح إلأت  للِىىن جخأ٤لها حتى ؤوؿ٥ذ ٓلى اضج٦اب ظٍط

اهخلاض في ُٓيُه، ًبسو ؤهه ػُٔس ألجها ٗاضث، حؼىا.. ػإوض٧ٍ..! ٣ُٝ ومتى ال ؤٓلم، ل٥ىجي 

 ػإٛٔل.

ي بإمطه، ٟطب جهاًت الُىم ظصب ٗازضث ألادذ، وظاء ظمالء، ضحلىا وب٠ُذ هي، تهخم به وحٔخج

 ًسها ٠ًطبها مىه ٦ٛازث حؼ٠ٍ ٛٞى الٜطاؾ، سخبتها جتراظٕ للسلٝ ل٥ىه هخٝ بم٥ط:

  "بًه بؽ اػخجي، باؿىٚ زبلت الس٣خىض"

تها مً بحن ؤكابٔه ب٠ىة، وؤزاضث وظهها في زجل.. ضبما ٌ٘وب ل٥ىه ٌؼخح١:  اهتٓز

 ال٥ىفي ؿىب" "مف مىظىزة.. السٌىبت اهتهذ ًىم ما ٟابلخىا في

ا ظصب اهدباهها بالخٜاجت واهخمام ٟل١:
 
ا داٛخ ٠ت مٜاظئت ؤكسضث مىه جإوه   آخس٨ بٌٍط

 "مال٧ في بًه؟"

ا، هٍ٘ ؤػىاهه وجحسر مً بُجها ب٘وب واضر:
 
 ظم ؿٜخُه مخإإلا
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 "و٤ل زه ػاًباوي ؤحٔصب..!"

ح٣خٜحها جذبره في هعث   ٔىاز:ب وهى  كٍط

؟ اإلاىهْى مالىؾ ٓالٟت ب٧ُ"محن ٟا٨ بوي ٣ىذ هاوا١ٛ ؤججىظ٢ 
 

 "، ًذلجي ؤها وبؽؤكال

 جٌلٕ بلحها في زهـت ملٌىٔت، وهٕ ٣ٜه ٛٞى كسضه ٓىس مىهٕ ٟلبه:

 "ؤوووحف"

ٔذ حاظبحها حُِ٘ه، ٛإضزٚ ٌٔاهسها هى آلادط:  ٛض

"  "ٗلب ٓى٧ ؤهذ  لي  مهما حاولذ 

اه٠ذ ألاضن بىِطاتها حٔتٚر بىاٟٕ ال ٦ٛا٢ مىه:  ابدؼمذ هي بدؼلُم، ٓو

ت"   "ٓاٛض

ومها وهبى ٟلبه بٔىٝ،  ًا بلهي آلان ًلًٔ اإلاطن ؤ٣ثر، ٠ٍٛ ًىز لى ٠ًٜع داضط ٛطاؿه ٍو

ؼمٔها ماشا جٜٔل هي به..!  بلُه، ًحخىحها بال٠طب مً ٟلبه الىابى لها بجىىن آلان، َو

 "مجى.. ؤها ٓاوظ ؤضظٕ ملط ب٥طة"

ت وحعم:  ٛاظإها بالجملت، ٛىِطث بلُه في حؼائ٨، ؤظابه بؼٓط

 "اوظ ؤٟى٨.. ٟبلذ ظواظها"ٓ

 لم جٜهم ٛعاز:

 "ٓاوظ مإشون ًا مىاًا"

 هخٜذ جحسٞ ُٛه ٣إهه مجىىن بالٜٔل:

  "مإشون..!!"

 ابدؼم ٌـا٣ؼها:

اه؟ بِب٠ى مٔاه زٛتر ٣بحر ٣سه وبُجىظ الىاغ"  "ؤًىة.. مف ٓاٛض
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 ضخ٥ذ بـسة وضخ٥تها حل٠ذ ب٠لبه هحى الؼماء:

 "ؤهذ مجىىن..!!"

 لهجت ٓاؿ٠ت:بجإملها لشىان في كمذ، ؤظاب 

 "ب٧ُ  ًامجى.. ب٧ُ  وبؽ"

ل٥ىه الٔىُس، حؼلل بلحها بهمؼه، وظابهها بٔىاز  ،مً ظسًس شهى٨، كسمت واتهام بالجىىن 

بت في ال٠طب.. ؤ٣بر، زم محاوالث بٟىاْ،  ط لؤلمط، وضبما ٗض ئت، ٛطهىخ وجمٍط هِطاث ٓاؿ٠ت ظٍط

ا ػخ٥ىن له.ل٠س هاْ مً الىٟذ ال٥شحر،   وؤدحر 

  ******  

 "ؤهذ بدؼتهبل ًا ؤحمس.. هي ٗلٌتي مً ألاو٨ بن وا٠ٛخ٧ ٓلى حاظت ظي زي"

م ز٠خه في ش٤ائها  وفي الجهاًت حِى باهٜطاز بلس٠ًه اإلاجىىن ألهه لً ًٜطخه ؤمامها ٗض

لىٕ اإلاعجعاث، اإلأازلت بؼٌُت.. خب ٣ما ٠ًىلىن.. لالىاضر، ل٥ً ًبسو ؤن ا هي ؤٓمى ٍو

ا، والبس مً جإهِبه بـسة.ح٘ا  هذ ًٓ ألامط، ألجها جحب.. ل٥ً كس٠ًه اإلاجىىن جمازي ٣شحر 

 ظاوبه اللس١ً بخجهُسة حاضة جبٔها ضز ًىضر به مىٟٜه:

تها ما حؼُدف بىٜسخي  "حؼً.. ؤهذ ٓاٚض بن زي حُاحي، ًم٥ً ٟلذ ل٧ مف هاظوز، بؽ ٟو

 وما ٟسضحف ٗحر بوي ؤ٣مل"

 سسط مىه ٥ًصبه:

 يا اإلاٜطون ؤكس٧ٟ؟ ؤها مخإ٣س به٧ ٣ىذ هاوي مً ألاو٨ ج٥مل، ؤها ٗلٌان بو"بجس...!! وؤه

 ػمحذ به٧ حٔطن حُاج٧ للسٌط، بؽ ٗلٌت مف هخخ٥طض"

ط بحى١:    ٓاز ًٛع

اوظًٍ هخ٦لم في اإلاُٜس"  "دالق ًا حؼً ما ؤها ٣ىَؽ ؤهى، والسٌت هجخذ، ٓو

ا:  ٔ  بٔس جٌلٕ مدؼاثل حاه١ وػادٍ زون حسًض ؤظاب ػَط
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 ؤضظٕ ملط ب٥طة""ٓاوظ 

ظاز ًٓ الخس ٛالح٠ه ٥ًمل زون مىحه ٛطكت  ٟس كس٠ًه ؤهبإه ؤن ظىىهه ياحؼاْ ُٓج

 لالٓتران:

 "ٓاوظ ؤ٣خب ٣خابي ٓلحها ًا حؼً، مف هاًمً بال وهي مل٦ي بجس، داًٝ تهطب جاوي"

 ػإله بحى١:

 بحالخ٧ زي؟" "وجطظٕ بظاي ًا ٓب٠طي 

 ضز بحعم:

 "ًُاضة داكت"

ؤبؼٍ، وم٦اإلات هامت مٕ الـ١ُ٠ ألاك٘ط اهتهذ بترجِباث ٓالُت ودٌت بؼٌُت، دٌىاث 

ت، جذخلط الىٟذ، وجمىحه مل٥ُت جطاوز ؤحالمه حتى ؤكبحذ محى هىغ، ل٥ىه مً  الؼٍط

ا. مٕ ًلل حس ظـٕ لٔـ١ بُجهما لً ًىوب ؤبس   ظىت ًخمىاها مٔها، ًو
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(21) 

 وؤكبحذ ظوظخه

 

ا، ا ٣بحر   ٓىاٞ ٣ٜحن ؤػٜل مىسًل..  ضظل ًحمل زٛتر 

 "ظوظخ٧ ابىتي" .. و.. "ٟبلذ ظواظها".. 

جىُٟٔه ًجاوض جىُٟٔها، واٟترن الاػمان بمُشاٞ ٗلُّ، واإلاٜاظإة هى بٜطاؾ اإلاطن.. وهي 

هاثمت بسهُا ظىىهه، جحل١ ٛحها بؼٔازة ًذالٌها دىٚ مً مجهى٨ ٟس ًإحي في ال٘س، ُٛصًب 

ٛخحتٞر  ت مً ؿمؽ حبه، وفي الجهاًت جمسخي ب٦ًاضوغ آدط ؿمٕ الجىاححن.. ألجها اٟتربذ لل٘اً

 .وحؼ٠ٍ حتى الجهاًت اإلامُخت بح١.. هصه اإلاطة

ال٥ىن واإلاجطاث بإ٣ملها بحن ظٜىُه، لؼماء التي جحخىي الـمؽ، ال٠مط، ل٥ىه، وبعضٟت ا

ٔس بةدالق، و  ال ٠ًخلس في جإملها ، لً ًيخهي بال بجهاًت هبى ال٠لب ٓـ١ًمىحها ألامان، َو

ا، ٌٔلمها ؤجها داكخهبال٦امل بٌٍط ئت ظس  آلان، ؤن ٤ل هِطة، إلاؼت، وما ًيخىٍه  ٠خه الجٍط

تران.. ٛالل٧ مذخىم وممهىض بخىُٟٕ  بٔسها، هى مل٧ دالم له، ولً جمل٧ ح١ الٓا

 الٔاؿ٠حن.

بت، جىِط بلُه بسهـت ٠ُٛابل ُٓىحها بحىان وابدؼامت  ٠ت  ٍٗط ووالسها الصي ػاًطه بٌٍط

خُه، والسجه ألازضي بابجها جدبٕ دٌىاجه هي ألادطي، وؤدُه ألاك٘ط شلل له ٤ل ٗاموت حـ١ ؿٜ

وػاض ٓلى زضب الجىىن حتى وكال للىًً في الُىم الخالي، جصهب هي بلى مجزلها في  ال٠ٔباث،

بِذ هى في اإلاـٜى حتى ٌؼترز ٓاُٛخه، ؤما  ب، الخاظم شو مٜاظإة لؤلب والابً، ٍو ٓمه الٍ٘ط

م الىِطاث اللاضمت، ج ٜحلها إلاطة واحسة زم هىإه.. وهمؽ لها ب٦لمت اٟـٔط لها بسجها ٗض

ابدؼمذ له باضجبا٢  اٛطهُت اإلاس  ٛحها.." ل٠س ؤحؼً الادخُاض ألو٨ مطة".. لم جٜهم، ل٥جه

 وكمخذ، الٔم ٓلى ٓلم بذباًا اإلااضخي، ٛلم  ٓؼاه ٌٔاضن بن ٤ان الابً ٌؼحر في حصاء ؤبُه..!



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 248  شسابٍُ وضزًت

 

وبٔس جهاًت اإلأمٔت، ضحُل ال٦ل ما ٓسا الىالس الصي ؿس ٓلى ًسًه حهمؽ له ب٦لماث لم 

ا، اظزاز جىجطها  ٛجإة.. ػُتر٣ىها جخبُجها، ل٥ىه ٓلى ألاضجر ًىكُه بها، اججه هحى الباب م٘ازض 

م ؤ هه باإلاـٜى، ؤن ال دىٚ هىال٧، لً ًخلٚط بحم١ وضٓىهت ٣ٔازجه، ل٥جها وحسها مٔه، ٗض

ذ ال ، والخىاء ؿٜخُه بابدؼامت ٓابشت  سٌى دلٝ ألاب وهى ًطاٟبها بخلصشؤػٓط
 
تهطب مىه زاهُت

 لخاٞ بها.ؤزوى ما٣طة ًحض ٟلبها ٓلى الط٣ى دلٝ هبواجه زون 

إلاحت ال٘مىن التي ال جٜهمها لآلن، اإلاٌمئىت و جىٟٜذ بالساضط وؤبحها ًلخٜذ بلحها بابدؼامخه 

 اثط:بازلخه بًاها في اضجبا٢، وػإلذ بذٜىث ح

ت ٟىي، لسضظت ٣خب ٣خاب في اإلاؼدـٜى..!!"  "وا٠ٛذ بؼٓط

ٕ ٣ٜه الُمجى ًحٍُ  بها وظىتها الِؼطي، ًسآب ؤٓالها بةبهامه ٛاػخ٦اهذ اٟترب مجها، ٛض

 ظاوبها بهسوء وجٜهم الٔالم ببىاًً ألامىض:للمؼخه، 

ؤؿىٛها ٓلى جذلُجي ؤوا١ٛ ٓلى ؤي حاظت ٓـان لي في ُٓي٧ُ  زي؛ ٓىسي بالسهُا، اللمٔت ال"

 ًى٨ مىظىزة"

 جٌلٔذ بلُه بححرة ؤ٣بر، ؤضزٚ ٌـط  لها ببؼاًت بٔس ؤن ًبٕ ٟبلت ٓلى ظبُجها:

حخ٧ بخح١ُ٠ حلم٧ "إلأت ضظى٧ٓ للخُاة ًا مجى، ُٓى٧ ٛحها حُىٍت ما ؿٜتهاؾ مً ؤًام ٛط 

 "وزدىل٧ ٤لُت الٔالط الٌبُعي

 ٥ٍمل همؼه الخىىن:و له ابدؼمذ وجحىلذ جل٧ اللمٔت لسمٔت امخىان، مسخها بٌٚط ؤهام

 "تهعم ظٜىه٧"أل.. مً زلىٟذ  وضاًح.. ػٔازة وبؽ، حتى زمْى الٜط  ما حؼمحِف بجها 

١ زم ؤبٔسها  ضمذ بىٜؼها ٛٞى كسضه، حؼخمس مىه زٛئه وحىاهه ؤ٣ثر، ضبذ ٓلى ٣خٜها بٛط

ىهي الخىاض ب٦لمت: ٞط ٟلبه ؤ٣ثر.. ٍو  ٓىه، ًبدؼم، ٍو

  "ِٓصخي"

ت اإلا٘ل١، ٟلبها ، ضاوجطبِخت ؤدطي ٛطحُل ٟبذ دٌىاجه اإلابخٔسة زم اػخساضث جخٌلٕ لباب ال٘ٛط

ًذ١ٜ ب٠ىة، ٦ًاز ٠ًٜع داضط كسضها، ٌٔاهسها بـماجت.. "ل٠س ٛعث".. والاهخلاض هىا، لِؽ 
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مت ؤؿبا  الجبن التي ًاإلاا ػٌُطث ٓلى حُاتها، وؤولجذ دىاظط  مت ٠ٓلها، بل هٍع مٔىاه هٍع

ب إلاا جًِ ؤهه ألالم في كسضها ٤ل ححن، جحط٣ذ ج صهب بلُه، حـٔط بصجل ؿسًس، ًمؤلها جٟط

 ًسوض بصهىه، وحٔى ؿٜخحها ج٥بح حمطة وظىخحها.. ل٥ً ال ؤمل.

ت بهسوء ال ٥ٌٔؽ جل٧ الشىضة الى ت في ؤوضزتها، ابدؼم لها زون حٔبحر واضرزلٜذ لل٘ٛط ، اٍض

ألامحرة اإلا٘طوضة ؤػحرة اٟتربذ، حٔل٠ذ ُٓىاها بُٔيُه، ػلبها ػٌُطتها ٓلى ألامىض، وؤضخذ 

ا ال زاعي له:  ٛاضػها الهمام، ظلؼذ ٓلى م٠ٔس مجاوض لٜطاؿه، جذخل١ حىاض 

؟   ما ٤اوف اإلاٜطون حؼاٛط بحالخ٧ زي..!""ٓامل بًه زلىٟذ 

 هع ٣خُٜه بال مٔجى، ل٥ً ضزه ؤلجمها ٣ٔازجه:

 ..  ها"ؤهخم بحها.. حتى ؤ ؤضدم ب٥خحر مً بوي"ؤي حاظت في السهُا م٠ابلها ؤهذ 

 ٕ دٜوذ هِطاتها تهطب مً اٟخحام ُٓيُه لطوحها، ما٨ في ظلؼخه ٠ًترب مجها، مس ًسه ًٛط

شٟجها، اػدؼلمذ ألكابٔه، بِىما ًإػطها مً ظسًس بحن ظٜىُه، هع ضؤػه باػخ٘طاب لم 

 جٜهمه، وضخ٥ت مبخىضة جذطط مً بحن ؿٜخُه كاحبذ ٗم٘مت:

 "مف ملسٞ..!!"

ذ بىجحرة زٟاث ٟلبه حتى جذٌذ حاظع الجىىن، آخس٨ ًجز٨  ؤػطجه وظىخحها بحمطة ؤػٓط

ٟسمُه مً ٛٞى الٜطاؾ، هي مؼلىبت ؤلاضازة ؤمام جإمله لها، وهى ٗاثب في مخاهت الٔؼل 

١، ج٠ٝ في مىاظهخه زون  جحامل ٓلى هٜؼه ل٠ُٝ، ظصبها بلُهالؼاثل في م٠لخحها،  بٛط

ىاظع حسًض، ا٣خُٜا بل٘ت ال حطوٚ لها وال ٤لماث، ل٘ت كامخت حٔبر اإلاؼام وجذتٞر ح

 الخىاكل الٌبُُٔت بحن البـط، ل٘ت جيبى بٔـ١، ال جحخاط ؤبجسًت لخلط  به.

وظسجه ًمس ؤكابٔه بخمهل هحى ؤًطاٚ حجابها اإلاح٥مت ؤػٜل شٟجها، ابخٔسث دٌىة جمىٔه 

بل ؤن ػبابخه ٛٞى ؿٜخحها وهعة ضؤػه  ١ٌ بحٚط هم ؿٜخُه ب٠ىة كاحبذ إلاؼتجى ٟو

 الىاُٛت، مٕ همؼت آمطة حاظمت:

  "جخ٦لمِف.. ما "أل
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ُيُه ج٥دؼب إلأت  انحاولذ ٛخح ٛمها مً ظسًس ٛوٍ٘ بؼبابخه ب٠ىة ؤ٣بر ٥ًبح حطوٛها ٓو

 كاضمت:

 "ؿــــف"

اػخجابذ لٌلبه، هي ظوظخه آلان.. ٛما الؼبب الصي ًم٥جها مىحه بًاه  اضجب٥ذ ؤ٣ثر ل٥جها

ى؟ باللمذ والاػدؼالم لخط٤اث ؤهامله،  ا٣خٜذوألجها ال جسضي ٗطهه بالوبٍ..!  للٛط

  ًٜت، حؼطي لها ضظٜت في ظؼسها ٤له.جحخ٧ بىٔىمت شٟجها في إلاؼاث دا

لالتها الٔؼلُت اإلا٠ٔىكت د وؿاحها اإلاح٥م حى٨ ضؤػها، ؤظاحه ببٍء ٥ًـٝ ًٓ آلان ٧ٛ

، ججهس بطاحت ٣إهه ضاهً هٜؼه ٓلى شخيء ما.. وضبح الطهان، بطبٌت شهبُت جيسجم مٔه بٜخىت

٧ الطباي، اوؼاب ؿٔطها بىٔىمت ٛٞى ُهطها، ؿٔطث به ًحبؽ ؤهٜاػه،  حط٢ ؤكابٔه ٛو

ه، ؼطي ُٛه بؼالػت، ظصب مىه دللت ٟطبها مً ؤهًٜسه ببٍء ؿسًس، ًخذلله بإهامله َوًمس 

از ًحبؽ الٔب١ زادل كسضه، ٌ٘ل١ ُٓيُه ٓ ى حلم ججؼس بحن ًسًه، ولآلن لحـممها بٔم١ ٓو

 ال ٦ًاز ًلسٞ.

ا، ًخمل٧ مً  ًسحها مخُبؼخحن بلى ظىاضها، بِىما ٌ٘ٞط هى في ٓبحرها ٤اهذ هي ج٦از حؼ٠ٍ ؤضه 

هِطة ُٓيُه، وهى مؼخمخٕ بجبجها  وظهها بُس وألادطي جمؼس دلالتها، ح٘مى ُٓىحها جذصخى

 اهحجى حهمؽ بجطؤة ٟطب ؤشجها:وهطوبها اإلأخاز، ابدؼم بلام، زم 

..! ؤٓخبرها زٓىة؟"    "ُٓي٧ُ 

ى له والؼما  لها!!ؿه٠ذ جبخ
 
ا جخمل٧ مً دلطها ج٠طبها  ٔس ٓىه ل٥ً ؤو  ٔ هبٌذ ٣ٜه ػَط

ا مً هم ٟبوخحها وزٛ ي كسضه تهمؽ باػمه في ٔه فمىه، وهصه اإلاطة ؤلل٠ها به، ولم ججس بس 

وبالٌبٕ لم ًتزحع  ُٟس ؤهملت، بل  ،ن ل٘عو مً ٓىٜىان ضظل.. هى ٓاؿ٠هاجخٔط  هٔٝ ؤهثى؛

ٔذ وظهه ا بٌطز ٥ٛطة الهطوب مً ضؤػها الٔىُس، ٛض  ٔ ا بصجلها، مؼخمخ  ُ جحاو٨  ابسا مىدـ

ى، الخسًض، ل٥  هىا٢ زاهُت وهمؽ بإمط: ذػبابخه شهب ًالٛط

 ؿٜا٧ًٜ..!""ما جحط٣ِف 
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احؼٔذ ُٓىاها بال ٛهم، ججهس، اظخصب الهىاء ًمؤل به كسضه، واػخ٠طث هِطاجه ٓىس ؿٜخحها 

٠ها بلٔىبت بال٘ت، ٟلبها في م٠ابل ٟلبه ًدـاض٤ان ل٘ت كطاخ الىبى ، لخذمً هِخه، اظزضزث ٍض

ا مً الخلىي، زم ٌٔىزبسا ٣إهه في كطاْ ما، ًىِط بلحهما ٣ٌٜ
 
 ُذصخىٛ ل محطوم ٌـخهي ًب٠

ؤو ضبما ًجطي ٓملُت حؼابُت م٠ٔسة، ٣ُٝ ػخ٥ىن؟ وما جإزحرها؟ ال  ؤن ًلتهمه زٛٔت واحسة،

ى ٟإً: حٔلم بالخحسًس..! ا بٛط  ُ بذ بال٥الم، جىازي اػمه، ل٥ىه ظم ؿٜخُه وهع ضؤػه هاٛ  ٗض

 "أل..!"

١ او  ا ٓلحها ًٍط  ٔ ، باٟتراب بٌيء، اهحجى، ًسهى إلاماؤت ؤو حتى الخسللوزْ آدط ٛطكها ٟاً

، إلاؼت دُٜٜت زاٛئت إلاال٧ ال٠لب وال٥ُان ٌـخهي، ًخمل٧، والخ٠ى ظٜىاها في اػدؼالم جام

ب  تٟر السٟاث بحن الٔىاٟب، ٓىاٟب ٟبلتها ٓلى ٟلبه، ٣إهه ًجطب، ًذخبر، ًحؼب الىخاثج ٍو

 ٗم بؼاًت اللمؼت.هلىٓه ج٦از جحٌمها، وججْز الطو  مً ظؼسه.. ض  

ابخٔس بمؼاٛت ؤهٜاغ، ؤهٜه جالمؽ ؤهٜها، ُٓىاها جذُٜان إلأتهما اللاُٛت ٓىه، ل٥ً 

سدلالث الٔؼل ج٥ُٜه آلان،  ا ، وآلان لىن ؤحالمه.. ٟو  ٔ حلم ظسًس ٌؼخ٠ط بؼ٥ىن  إلاؼه واٟ

ٓاز ٠ًترب ض الخؼم، الىػم الجهاجي، والخىز١ُ الخ٠ُ٠ي لل٧ الخمل٧، بحن شضآُه في اهخِا

اجي لُ٘اب مخىٟٕ للهىاء ًٓ  ٓلى وؿ٧ البسء ؤػٌىضةل٥ً ٟبل  جىٜؽ بٔم١ ٣إهه بظطاء ٟو

ججبره  ه مىص ضاوزث ؤحالمه بٌُٜهاوجهل مً ٓؼل آدط ٌـبٕ جىٟه هحى جصٟوكسضه ب٠طبها، 

 حٔلً مل٥ُتها ل٠لبه اإلابخست في مسضػت الٔـ١.مٔها ٓلى ال٘ىق في زهُا ال٘طام، زم 

س ًا ؤحم١!! ٣ٜى، ػخذُٜها.. هصا لِؽ باإلا٦ان ٠ًاوم هٜؼه، حىاػه، ظىىهه وؿٜ٘ه، ابخٔ

ت آلان، ؤهذ ال جحلم، ؤ١ٛ مً ُٗبىبخ٧.. هساءاث جحىلذ  اإلاىاػب، ٟس ًٜخح ؤحسهم باب ال٘ٛط

ا..! هى ًحاو٨، ل٥ً ظؼسه ٤له ًإبى 
 
للطاخ زادل ٠ٓله اإلا٠ٜىز في مخاهت بحن ؿٜخحها، سخ٠

 الٌآت، ٌٔاهس بٔىٝ، وحهعم ٠ٓله اإلاخذاش٨.

ا ٤ل ما ببٍء ، اػخجاب لها ؤٛاٟخه واهىت ؤدطي مً ٣ٜحها الل٘حرجحن جبٔسه ٓجهازٛٔت  ظالب 

، وهي ح٘ى ى هبٍ الىٜؽ، ًلهض ٌـبٕ كسضه باأل٣سجحنمً ٟسضة ٓل اػخحواضه ؤم٥ىه

ت ٔمل ٓلى اػخٔازة جىظاهه اإلاهعوم، الٌٚط وجالح١ ؤهٜاػها اإلادؼآض ، ًطجب شهىه اإلاـىؾ، َو

ب٠ؼىة حس  ًيخِم في زدىله ودطوظه، وضٗم شل٧ ٟلبه ٌٔاهس، ًذ١ٜ ًدىٜؽ بٔم١ ٓل  الهىاء
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طض السم  ن ًذـاه.. ، هصا ما لم ًخىٟٔه، ؤو ضبما ما ٤ا٦ًاز ًٜخ٧ بها زادل ؿطاًِىهألالم، ٍو

 ، سخيء لل٘اًت، سخيء حس ؤلازمان.. ومً ؤو٨ ٌٟطة ؿهس.جإزحر سخيء ٓلي  ظمُلتي

ها -ابخٔازه الوئُل ٤ان ؤٟصخى ما ًم٥ىه احخماله، وظىزها  تها، وؤهىزتها التي ًخصٟو بسٛئها، بٟط

هي مى٥ؼت بحن شضآُه، حـخس له هطاوة جل٧ الخطب اإلاـخٔلت بحن هلىٓه آلان،  -للمطة ألاولى

  ٥خىٜها زجل ٓصضي لصًص ؤمخٔه بـسة.الطؤغ، ً

ا..  ٔ ، لِؼذ ٟبلخه ؤو ٟبلتها ألاولى، ل٥جهما م هصا هى ال٥ما٨.. هصه هي حبُبخه  وهصا هى الٜاٞض

 و.. ظوظخه، ٤لمت بى٥هت داكت جيخهي بهاء اهخمائها له.

، هازاها ًجصبها ؤٟطب بلُه ٥ٜحهابُمؼ٧ بٌى٨ شضآحها لاػدىس للٜطاؾ دلٜه وجحط٢ بُسًه 

بت في هصه اللخِت ٠ت ٍٗط ٔذ ُٓىحها في جطزز جلخ٠ي بُٔيُه السا٣ىخحن بٌٍط ، ؤو ضبما بىٔىمت، ٛض

ها ٓىس مجطز الل٠اء، ٟطبها بلُه ؤ٣ ٕ ٣ٜهثر اإلاـخٔلخحن بىحران ظضٟاء جحٟط ًحٍُ  وؤ٣ثر، ٛض

ؼطة، بىظىتها، زم ًسوض حىلهما، هي  ًخحؼؽ بةبهامه ٥ٛها ؤػٜل ؿٜخحها، ًخحط٢ به ًمىت َو

ا جحذ إلاؼاجه،  ىسما هِط بلحها زاهُت مىحها جل٧ الابدؼامت الٔابشتججمسث جمام   ابدؼمذ، ٓو

ازث حـُح بىظهها ٓىه، احؼٔذ بؼمخه باضجبا٢ ها وجحط٢ واػخ٘ل هِطها للبُٔس، جط٢ ٣ٜ، ٓو

ح  دلالتها دلٝ ؤشجها، ٠ًترب ببٍء، وحهمؽ بسٚء بِىما ؤهٜاػه ج٦از بحسي  بإكابٔه ًٍع

ها:  جحٟط

  "بطزه بتهطبي..!"

از حهمؽ بـ٠اوة:  ظصبذ هٜؼها جبخٔس ل٥ىه لم ًحطضها، ٓو

ٔىا في  الٜر" "ل٠س ٟو

 ضخ٥ذ بذٜىث، حٔاهس بصجل:

 "مم٥ً حؼِبجي..!"

ت ٛمه بذبض مٕ ضزه ال٠إً: ا بخ٥ٜحر، اضجٜٔذ ظاٍو  مٍ ؿٜخُه مخِاهط 

 "أل"
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ذ ُٓىاها واؿخٔ  ٓىازها ؤ٣ثر: لبٟط

 "ؤحمس..!"

ت  :بطز حاض اػخ٠ط ٓىس ؿٜخحها مً ظسًس، زم وكمذ جإملها ٤لها بؼٓط

 "ُٓىن ؤحمس"

 زٛٔذ زمىه ٓلى  ، ؤو جإمطه حتى..جٌلب مىه جط٣هاٛخحذ ٛمها جحاو٨ الخسًض، 
 
و٤ان هصا دٌإ

في  جى٠ى ٓهس الخسوز، ح٘ىقًمؼ٧ ٓى٠ها بحن ٣ُٜه وؤكابٔه  بجصبت ٟىٍت، زمالٜىض، 

حجب ٤ل ٤لمت ٤اهذ ٓلى وؿ٧ الى١ٌ بها.. ب٠بلت ؤدطي، ؤ٣ثر ٤له، و  جحٍُ بىظهها، ؿٔطها

ا للمىٟٝ ا، ؤ٣ثر اػدُٔاب  ا، ؤ٣ثر جٜهم 
 
ا وضٗبت، زم ، جمل٦ وسخي هٜؼه مً ظسًس وضبما ؤ٣ثر جٌلب 

١ وتهمؽ هاجٔت ألاهٜاغ:ٛ خٔىز هيل  خسٛٔه بٛط

  "ؤحمس..! بحىا في اإلاؼدـٜى.. ما ًىٜٔف ٣سه"

 :ألاهٜاغ مً بحن لهُب ضز بصخيء  مً ٗوب ٠ٍٛ اػدىس بجبهخه لجبهتها و  لم ًتر٢ وظهها،

"   "ٓاٚض

ببٍء ؿسًس ٣إهما ًحاضب ٤ل حىاػه وظىاضحه ب٠ىة، ٌٔاهس ٣ُاهه ٤له  ؤبٔسها ٓىهزم 

ا للىث ال٠ٔل ألاحم١ الصي لم حهخم له في ًىم ما مً ٟبل  ٔ بت ٟلبه في  ،مؼخم ًلاْض ٗض

ا وم ٟبودُه بلى ظىاضه، الخى١ ًبسو ٍوؤدحرا ًبٔس ًسًه ٓجها و   بػ٦اجها بحن هلىٓه، واضخ 

ا:ٓلى وظهه، مما زٕٛ بابدؼامت بلى ؿ
 
 ٜخحها، ٓىسها ػمٔخه ًحخس ػادٌ

 "ما جبدؼمِف ٣سه ًا مجى ٓـان هخذلُجي ؤتهىض"

، هعث ضؤػها جلملم ؿخاث ؤ٦ٛاضها، وتهطب باإلاعا  مً ػٌُطجه ٣خمذ ضخ٥ت ٤ازث جىٜلذ مجها

ب ؤجها ح ـٔطها ٣إجها ألاولى، ؤو ٓلى ألاصر الىحُسة التي جل٠تها في ؼدٓلحها ٠ٍٛ.. ب٠بلت، والٍ٘ط

 ها، ٛمٕ مجىىجها.. ٤ل شخيء مذخلٝ.حُاتها ٤ل

٠ت ٓـىاثُت،ُل ًخإمل وشا٢ الخإمل ًسٕٛ بسمه للٜىضان  ها جتهطب مً ُٓيُه في ٤ل اججاه بٌٍط

 هدُجت مٔط٣ت ك٘حرة بُجها وبحن ؤكابٔه، ل٥جها 
 

زادل ٓطوٟه، دلالتها الىآمت مـٔشت ٟلُال
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ا بلهجت لم ٌٔهسها في هٜؼه  الخ٠ٍ وؿاحها ومس ًسه به بلحها بسث ألاضوْ وألا٣ثر ظاشبُت، آمط 

 مً ٟبل:

 ""بلبؼُه

ؤٌ٘اض..! ؤم ًذصخى ٓلى هٜؼه الٜخىت..! وهىا ابدؼمذ زادلها  ،زون ٛهم واضر هِطث بلُه

 جىاولخه في كمذ وؤح٥مخه حى٨ ضؤػها بذبض ؤهثى ػُٔسة.. ٌٛىذ للخى لخإزحرها ٓلى ضظلها،

بُٔيُه، ًخابٕ هطوبها الصي ؤكبح آلان  ؤمام مطآة ظاهبُت، ٓاز هى ٌؼخل٠ي في ٛطاؿه ًخابٔها

سةبى٥هت م ٍط ا ًٓ  ، ه٥هت لصًصة٘اًطة ممحزة ٛو م  ؼخمخٕ بٔسها بجصبها بلُه ٗض ٌِٔف مٔها َو

 ؤهٜها وضؤػها الللب.

****** 

 ٤ل الل٘حراث مسلالث، ظمُالث، لٌُٜاث، وآلان مٔاٟباث..

م جسلُله لها ًحؼم ألامىض بجسًت  ححن اللعوم، مىٔها مً السطوط بٔسما ٓلم والسها والصي ٗض

مً البِذ، بل وؤدبرها ؤن ال٠ٔاب مسجه ؿهط وػاٟها اإلاجبرة ػخلبح ظاهعة للٔمل بٔس ؤٟل 

ا حتى ٟطاض الٜٔى.  ُ ا ال جهاث  مً شل٧ ب٥شحر، مما ٌٔجي ٓصاب 

ا، وػبب ٓـ٠ها ألابسي لها، هى ؤدحها ألا٣بر "بال٨"..  ب باحتراٛها ًىم  هي هىاًت، لم جٗط

ط  ظطؤة ٓلى ٠ٓابه، وهسزها بن لم جطجسْ ػ٥ُٜط  لالصي جذلى ٓجها ؤمام ألاب، ووا٠ٛه ب٦الـٍط

 لها في ٠ٓاب ؤ٣بر، ًسللها هى آلادط.. ل٥ً آلان هجطها بسٓىي الاهخمام.

ت، ؤم ظبحرة، وؤم  خمام ٓىس اإلاىٕ مً مماضػت ما جحب!!ؤي اه بل وال٠ٔاب، ٟسمها هي اإلالخٍى

ت!!ؤلم ؿسًس، ل٥ً ٤له بلى ظوا اث  ٨، ٛلم  ٠ٍٛ ال ًتر٣ىجها جذىن الخجطبت بحٍط ػمٔذ الٌٟط

 اإلاخخابٔت ٓلى بابها ٛطزث بملل:

  "ازدلي ًا هاها"

وؤمامها ألادذ ال٥بري بابدؼامت ج٦از ج٥ىن الهُت ٓابشت، ًبسو ؤجها حـمذ بها، كاحذ ٛحها 

 بجٞز ًٜىلي:
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"!!  "ؤهذ  ٛطحاهت في 

 ػاٟها بلٌٝ وظاوبتها بلطاحت:ظلؼذ بلى ظىاضها بالٜطاؾ، ضبدذ ٓلى 

.. بؽ ْ ألاٟل ؿاًٜت بن اللي ؤهذ  ُٛه صر، ٓـان جبٌلي ٓىاز"  "مف ٛطحاهت ٧ُٛ 

 هي" بصٟجها بحن ؤكابٔها حُٔسؤزاضث وظهها حٔاهس ؤ٣ثر وجشبذ وظهت الىِط، ؤمؼ٥ذ "هاوسخ

 هحىها، جىِط في ُٓىحها حـا٣ؼها:

، وؤهذ  بجس ؤهذ  ظوزجحها، حتى بُلي اجوا١ً إلاا  "مىهت ل مى٧  ٓٚط ت بهه مف بحٓز ٓاٛض

 بؼهىلت"

  مٌذ ؿٜخحها بهعة ٣خٝ:

"وؤزًجي احٔاٟبذ ؤهى، ٣ىَؽ ٣سه، ضظلي مخجبؼت، و٣مان بابا مذاكمجي وبال٨ مىا٠ٛه ٓلى 

 الخبؽ الاهٜطازي في البِذ"

ت:  ٓازث جطبذ ٓلى ٣ٜها هصه اإلاطة بٟط

ال٥خحر، اٟطي او اٗلبي بُلي في البالي "ما ج٠ل٠ِف.. ٤ل حاظت لها حل، احؼلي في باقي هىاًاج٧ 

"
 

 ػخِـً مشال

:١  هعث ٣خٜحها زاهُت زون ضز، مما زٕٛ باالبدؼامت لـٜتي ؤدتها، الحِذ جطززها ٛحشتها بٛط

 "بًه..!! ٓاوظة حؼإلي ًٓ حاظت؟ ؤو حس.. مٔحن..!"

ت ٣م٠ط  بصهب:  هٜذ بؼٓط

 "ال ؤػإ٨ ًٓ محن!!"

 واٟٜت ح٘ازض:هعث ؿ٠ُ٠تها ٣خٜحها بالمباالة وجهوذ 

 "وال حس.. ًال جلبخي ٓلى دحر"

ت بلهٜت لصًصة:  واه٥ؼط الٔىاز ٓىسما ٤ازث جذٌى ؤولى دٌىاتها داضط ال٘ٛط

؟"  "دالق ًا ضدمت، ما ػإلف ٓلي 
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 الخٜخذ جىِط بلحها بذبض، جخحاشٞ وجشحر ظىىجها:

 "هى محن؟"

 كاحذ ب٘وب:

  "هاوسخي..!"

ازث تهع ٣خٜحها:  ضخ٥ذ بذٜىث ٓو

، وب٠ُىل٧ دلي بال٧ مً هٜؼ٧ِ"ػإ٨، وب جُب ل٧ لٔبت ؼلم ٓل٧ُ  ب ٍو ، ًم٥ً ًعوض٢ ٍٟط

ُلم ٣طجىن جخٜطظىا ٓلُه ػىا"  ٛو

 جلطخ بُّ٘:حسٟذ ٛحها بسسٍ واضر 

 "٣طجىن..!!"

ت اإلا٘ل١، ٤ازث  وضخ٥ت ؤدطي زم هطوب ٟبل ؤن جطجٌم الىػازة التي اػتهسٛتها بباب ال٘ٛط

ه بىِطاتها، زم ٓازث ٛٔسلذ ًٓ  ال٥ٜطة وا٣خٜذ باػخٔازة ش٣طي ًىم اكٌحب ؤدتها جحٟط

مٔها، الصي جٌىض إلاـا٣ؼت  حسًشه الىزوز بلحها، زم جٌْى بخىكُلهما للمجز٨ بٔس ججبحرها،

ت ٤ل   ١ آلادط اإلاٜول. هاح٥ت، وجباز٨ السسٍط  مً ٍٛط

ى بحطط في البساًت زم ضضض في زم  ؤمام البِذ ؤكطث ؿ٠ُ٠تها ٓلى زٓىجه للسدى٨، ٛض

، وؤػٔسها وظىزه شا٢، ألن ألاب لً ٌٔىٜها ؤمامه ٓلى ألاٟل، وهصا ما حسر، وما الجهاًت

ان بٔوهما البٔى ا ؤجهما ٌٔٛط ، والسها كس١ً ٓمه، وكاحب بـ٦ل ًُٜٝ ا٣دـٜخه ؤًو 

٥طة واحسة  تها ٛو ٥ٛطة ٓمل ؤدتها مٔه، ضحب به الطظل بىز، مـطوب باضز، وضحلذ هي ل٘ٛط

 جحخل شهجها.

ل لل٘اًت لس ٜذ ؤمامه مىخلبت ال٠امت، ؤو ضبما ٥ٛطجحن، هى ًٍى ضظت ؤجها جبسو ٤لٔبت بشا ما ٟو

ت ؤؿٔلذ ضو  اإلاـاٗبت ٛحها، واهخهى  ت، وؿ٠اوة ٌٍٛط ً الٔم٠ُخحن حـٔان ٟض ُٛٔىاه الؼىزاٍو

١ الٔسو، بال ؤهه..  األامط بمـازة حاضة ٓلى ٣طة ال٠سم، وضٗم ؤهه مً ٍٛط ودُٜٝ  لٌُٝ ظس 

 السم.
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  ******  

ً مى٠ٌت وػٌى جمخلئ بالـ٘ٝ والٜوى٨.. ال٠طب  اؿخٔا٨ والُ٘اب احتراٞ، وما بحن هاٍض

ا، حس ا٣خما٨ وحؼلُم لجهاًت دٍ ال ضظٔت مىه..
 
 ؿ٘ٝ وؤمىُت ل٠اء ؤ٣ثر حطاضة، ؤٓىٝ ؿىٟ

ب لخجطبت ملخمُت هي ال٥ما٨ بخ٠سًط امخُاظ، زم مؼإلت حؼابُت ظمٔذ  وى٨ ادخلٍ بتٟر ٛو

ـاض٢ ٛحها ال٠لب بسوض ؿطفي؛ هى الىابى بحن ٤ل الٔملُاث اإلا٠ٔسة  التي ًحخملها ال٠ٔل، َو

 بٔىٝ ٌـابه وغى الخطب.

ٟلُلت هي ألاًام التي مطث مىص اٟترن اػمها باػمه، ل٥جها ٣سهط ًىٍل ألامس، ًىز الىكا٨، 

امها، حملها ٓلى ٣خٜه حتى  تها، ادخٌاٛها والهطوب بها، بٗض ًسٛٔه ظىىهه هحى جىُٜص، ػٟط

ا، ل٥ً ٌٔىز الخ٠ٔل له بٔس ححن، مجزله ٣طظل  اث، ٟبل ؤن ٣هٝ وظس ؤهشاه ؤدحر  هىا٢ ؤولٍى

ىز ح٠ُ٠ ت حؼخىفي ُح٘خىم ا٣خمال٧ بها، مٔها، البس مً وهبها شخيء ؤ٣ثر ُٟمت، ػٔازة، ٓو

اٚ ؤػٌىضي... الـطوي وحؼخىظب الىٜاش، و  ٛظ

ل  ؤم.. هي بساًت ظسًسة لهما، هىا٢ ٓملُت ؿاملت ًذٌٍ لها في شهىه، محى  شا٣طة ٣لي، ًٍع

مس  لت، وم٦اجها ػخىلس ح٦اًخه هى، ٓـ٠ه هى، وهاضه هى.. ًعضْ هٜؼه ٍو ب٠اًا آلادط الهٍع

ا، وبةضازتها الخطة.ظصوضه في الٔم١ حُض لم ًلل آدط، زم 
 
 ًيخهي به ألامط ػلٌاه

ؼٔس هى بم٥طه الساق.. بـسة ا ؤم.. وجسلل هي.. بالخإ٣ُس، َو ، ًخٔافى ؤم.. ًخماضن..! ؤًو 

ذ مطخى، جح١ُ٠  ا وحؼحر ٓلى دٌاه، وضبما ال.. ل٥ىه ؤػٔس مً ؤي ٟو ضبما هي جٜهمه ظُس 

ُمت ؤ٣بر.ألا   حالم لِؽ بهحن، ل٥ً ٓىس وكىلها لصضوة الامخال٢ حٌٔي الخُاة مٔجى  آدط، ٟو

ٌـاٗبها، ٌـا٣ؼها، ٌ٘اظلها وبىٟاحت.. جعزاز ظطؤة في ٤ل مطة، وشا٢ ًوٍ٘ ٓلى ٟلبه، ل٥ً 

 جذمت 
 
ذصث، ج  الؼٔازة التي جمؤل ظىباث ضوحه حؼس س٘طاث ؤلم بٔسها اإلااٟذ، ٟطاضاث ا

ا ػخيخِم الخُاة في زوضة ًبُُٔت.. ٓلى ظاهبها شخيء مً اإلا٘امطة التي  وجهاًاث اٟتربذ، وؤدحر 

ا مهما حاو٨. ا ؤبس   ُ  لً ٌؼخٌُٕ اهتزآها ٤ل

بخه في بجهاء ٠ٓسه و  ٓسم بجمام الُٜلم، و٣ما جىٟٕ باألمؽ حازر مخُمخه "ػهط" ًذبرها بٗط

  ٓ ى هى الطز مً ظسًس، جذبره ؤن ال٠لت لً ط  زاضث سسٌذ، وضٛوذ،  ى، والٛط ن حٍٔى
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ٗصث ٗطوضه  وهه، جسوض حى٨ مً ٌـبهه ٥ُٛٝ ًتر٣هم في هصه اإلاطحلت الخطظت..!جىجر بس

م  ، ل٥ىه موٌط ٗض
 

 بػدُاءه مً مىٟٝ الوٍ٘ شا٢.ٟلُال

ت، ح٠ُ٠ُت، ال جدب سًس باإلاؼئىلُت، ٕ ؤهىاءه هصه اإلاطة، بل جيبٕ مً بحؼاغ ظٟطاضاث ملحًر

ا..وحُاة ؤدطي ػدىسم ب   .ج مٕ حُاجه ٍٟط

  "ؤهذ مط٣ع مٔاًا وال ػطحان ٤الٔازة"

حـاٗبه آلان وجمط ، ًبُبخه الٔىُسة، الجمُلت، اللصًصة، الـهُت، التي جشحر ظىىن حىاػه 

 لها وضز بٔبشه اإلأخاز مٔها:جخمٔت، وج٠ٜسه جط٣حزه ًاإلاا هي بال٠طب، ابدؼم م

ا"  ٔ  "ػطحان ًب

بت:  ؤمالذ ضؤػها جخِاهط ب٘وب، ٛإ٣مل باٟتراب بٌيء ًشحر اضججاٛت ظؼسها اإلاتٟر

 "ؤٓمل بًه ًُب؟ مف بةًسي"

 هعة ضؤغ ًاجؼت مؼدؼلمت، و ضز جىهي به ه٠اؾ ًىمي:

مبؼىي  "ًُب ٣ٜاًت ٣سه الجهاضزة، ب٥طة ه٥مل ٓـان جذطط مً اإلاؼدـٜى ب٠ى، وال ؤهذ

 هىا..!"

جُب بلام: ٠ترب ؤ٣ثر، ٍو  ٍو

 "الخ٠ُ٠ت؛ مبؼىي"

ا 
 
١ حٔلً ُِٗ ا زجلها هصه اإلاطة، و٣عجه ب٠بوتها في كسضه بٛط ا، مشحر  وبٔسها ٤ان ؤمامها جمام 

ىم   ذ ٘ازض ٣ٜها م٦اجها، ؤمؼ٧ بها بذٜتا، ولم حمٓع ، ٛطزها ٛٞى مىهٕ ٟلبه الصي حؼآض

ها، والخل٠ذ ُٓىاها بُسها ؤػٜل ٣ٜه، ضؤػها اػدـٔطجه ؤػٜل ؤكابٔهبواجه بىهى  

ا، وحٔلم ٣ُٝ جدبس٨ جل٧ الىِطة ب٠ىة لصخيء لألػٜل جخٜازي ُٓيُه، حٔ م ٣ُٝ ًىِط بلحها زوم 

ا ٓىسما ٠ًترب.. بهصا الـ٦ل.
 
 ؤٓم١، ؤ٣ثر حطاضة وجمل٦

لها ًشابط في اٟخىاق ُٓىحها باػخمطاض، همؽ ًٜخإ جإمل هطوبها وابدؼم، ال جى٧ٜ جٜٔل، وهى 

 بمط :
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  "داًٜت جبصخي لي؟"

ؼ٥جها ضاحخه الساٛئت ٛٞى كسضه الصي  ولم جطز، بل لم جطمف حتى، ٣ٜه ًحٍُ بإكابٔها َو

ت، هازاها، زللها، ب٦ل مل٘طاث اػمها، ب٦ل جحبب، وب٦ل هبرة ح٘طي  ٌٔلى وحهبٍ بىجحرة مدؼآض

 وظهها باالضجٜاْ هحىه، حتى الجهاًت الـ٠ُت:

 "مىووووي.. مطاحي"

خُل  وهىا ضخ٥ذ، وضخ٥تها جمؤل ٟلبه ػٔازة، وحٔىز بحىاػه هحى حاٛت ؤلازاضة الٜٔلُت ٛو

ٕ ٣ٜها ولشم باًىه بسٚء زٗسٖ ٟلبها بحن هلىٓها ٛاهخٜى ببهجت ػطث مىه هحى  الجىىن، ٛض

ٕ وظهها بلُه وبهمؼت حاضة هٜوه بٔىٝ هصه  ظؼسها ٤له الؼا٣ً ٟبالخه، ؤمؼ٧ بصٟجها ًٛط

 اإلاطة:

 "بحب٧"

بذ زاهُت بٔىاٞ ظٜىحن، آخبره هى زٓىة، ؤو ضبما هي ٟلستها، ؤم حٔلم ؤهه ػ٠ُبلها آلان، وهط 

ب، وحـٔط  ت اللمؼت ٛٞى ؿٜخحها، الجعا٨ ؤهٜاػه ح٘عو وظهها، ل٥ىه ابخٔس جيخِط، جتٟر بٟط

ازث جطججٝ، ؤػطها  بٔسها، ٛخحذ ُٓىحها بترزز والخ٠ذ بُٔيُه اإلاِلمخحن، ٟطؤث ال٥شحر  ٓو

٠ه بٔؼط، وهمؽ بىبرة حازة هىا٢ ولم  حؼخٌٕ الٜطاض، ل٥ىه هى مً ؤًل١ الؼطا ، ابخلٕ ٍض

ا:  ٓ  هى

؛ وبال..."   "ؤحؼً ل٧ جذطجي زلىٟذ 

 وما٨ هحى ؤشجها ًبٔثر ب٠اًا جماػ٥ها بحطاضة ٤لماجه:

 "وبال هُب٠ى ٛٔل ٛاضر في اإلاؼدـٜى"

ت، وهطبذ بالٜٔل، وؤٟٜها هساء مـا٣ؽ، جال  ه اٟتراب، اهحىاء، ؿه٠ذ بصجل، ابخٔسث بؼٓط

 وهمؼت مً دلٜها بىبرة ممٌىًت مسآبت:

"  "بامىوووث ٧ُٛ 
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ت،  ٜع ٟلبها ٓىس هصه اإلاطحلت داضط كسضها بالٜٔل، بذٌىجحن ٤اهذ جٜخح الباب، ح٘ازض بؼٓط ٟو

وجبدؼم بٔـ١، وزجل ؤهثى جذىن م٘امطة، جمط بلىزت وحِٔف حالت مً هىغ بحبِب ًسٛٔها 

بها، ًطجٜٕ وحهبٍ، وهي جسوض مٔه في زوامخه.. زون دىٚ، ٠ٍٛ  هحىه ٣ةٓلاض، ًجصبها، ًسوض 

 .. مٕ ػب١ ؤلاكطاض والتركس بحب

وهى اإلاجىىن.. ٌٔىز ببٍء ٛحرجمي ٛٞى ٛطاؿه بٔطهه، ججهُسة حاضة مً ٓم١ كسضه وحسًض 

 داٛذ ًذاًب به ما جب٠ى مً ٠ٓله:

  "٣سه ٣خحر..! ؤها الظم ؤحسز مُٔاز الٜط "

****** 

ٔم ػخٜٔل وزون شضة هسم، مً ًِجها..!! ًٜلت ك٘حرة؟ ًا له مً ؤحم١ وػُم ػىٚ ج٠خله، و

ٜذ  بت ال جل١ُ بُٔيُه اإلاـاٗبخحن في هصه اللخِت، ضباه لى ٟو لل٘اًت، ٠ًٝ ؤمامها بمهابت ٍٗط

س ألامط ػىء  بسال٨ ٌـبه زال٨ ؤدحها، حلىي،  إحي لحًز ػخ٥ىن ؤٟلط مً ٣خٜه.. هصا سخيء، ٍو

م ٗوبها:وضوز، وباٟت مىىٓت مً   ؤٛالم الطػىم اإلاخحط٣ت، وبابدؼامت ؤعجبتها ٗض

 ألاٛالم زي هخعجب٧"بن "ها بًه ضؤ٧ً في الهسًت؟ مخإ٣س 

 ووهٔها ٓلى ًاولت جىِط بلحها، ضزث بخبرم:

 "ؤها مف ًٜلت ٓـان ججُب لي ؤٛالم ٣طجىن..."

أًذ ظملتها ٛجإة بهخاٚ ومُل هحى الٌاولت جلخ٠ٍ ؤحس الاػٌىاهاث، تهخٝ  بـ٘ٝ ٟو

 ًٜىلي جىػٔذ له ابدؼامخه:

 .. بآـ١ الُٜلم زه"FROZEN"بًه زه؟ زه 

  وظىابه ؤٗاُها:

 "ٟلذ ل٧ هخعجب٧"

 وحُِ٘ه بالخباز٨:

 "مف ٤لها، زه بؽ"
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 ٓاز ًبدؼم بمط  و ؿ٠ُ٠تها حٔىٜها:

"
 

ه بهه مهخم ٌؼإ٨ ٓل٧ُ  ؤكال   "مىت..! ًُب اؿ٥ٍط

اإلاخبرمت، ل٥ىه لم ًماوٕ، وظىزها ٟطبه بذٜىث وكل ألشهُه بلٔىبت ؿ٥طجه بىٜؽ الىبرة 

اة والسه وظىى  ؤدُه هحى ؤهساٛه  ححي بطوحه ًٜىلت ؿ٠ُت حطم مجها بٔس ٛو ٌؼٔسه، ٍو

ا، ؤضاز جطهُتها ٛاٟتر  بجسًت:
 
 اإلاحسزة مؼب٠

هادس٢ ماحف ألاهلى والعمال٧ "ًُب ٓىسي ٥ٛطة، هىلٔب ماحف ٣ىضة مٕ بٔى، لى ٗلبدُجي 

 اللي ظاي، لى ٗلبخ٧..."

 ظابهخه:

 "بًه..!"

، مٍ ؿٜخُه وهع ضؤػه بجىاب محسوز ٗامى:
 

 ٥ٛط ٟلُال

 "ػِبحها لىٟتها"

طث الخحوحراث، ؿاؿت ٣بحرة، ظهاظ حسًض "بالي ػخِـً" .. وم٠ىماث اللٔب، وجط٣ها ّو  وح  

مخه ٤اهذ  مخٔمسة، تهعمه، لحهعم هى ؿ٠ُ٠ها بٔسها، مطاث ومطاث، وضبما لم ج٠ٜه حُجها ؤن هٍع

س. ل٥جها ٠ٍٛ  حـٔط ببهجت ًٜىلُت، واهخلاض ػُدبٔه جىُٜص ٓو
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(21) 

اٚ  ٛظ

 

 لِؽ ٤ل ظسًس مبهط، وبالخإ٣ُس لِؽ ٤ل مذخلٝ مىاػب..

ه مىص اللبا ، ًخالءم  ت التي حـخٔل في ظٛى ٛالىٟح ال جىاػبه ال٘حرة، وال جبهطه هحراجها الخاٟض

س مً مٔه ال٘وب، السسٍ.. واهخىي كبهما ٛٞى ضؤػها،  ًبُبخه التي ال جشحر ُٛه ػىي اإلاٍع

 الجىىن ٓلى السوام.

ـت جخالٓب بها  حط٣ه هى ٣َط ج، ًحط٢ ُٛه ال٥شحر، ٍو بساًت ظُسة وجهاًت ػِئت.. وما بُجهما مٍع

ت، ٓىُٜت.. مهل٥ت. ا  دٌطة، ٍٟى  ٍض

 ٟبلها، في اللُل، اػخىزٓخه بهمؼاتها حتى بىابت حلم لً ٥ًىن ػىي مٔها، ٗاظلها ٣ٔازجه،

سها به  زجلذ بٌبُٔتها، ابدؼم بلصة، ؤٗمى ُٓيُه والخ٠اها في ٓاإلاه الساق ًىٜص ما ٓو

 ٟبل ٟلُل، وابدؼامخه جدؼٕ، ولصجه جعزاز، واػخمخآه اإلاـاٗب في همى.

في اللبا  ؤ٠ًِخه ٣ما ًلب مجها، ال ًىز ػماْ كىث ٓىس اػد٠ُاُه ٟبل هبراتها الىآمت، 

تها التي جصً ٔلذ، اػخجابذ بٟط ب ؤٓلابه وجخحسي جماػ٥ه، وجبهطه ٣ٔسة ؤؿُاء ؤدطي ٛو

ًذخبرها مٔها للمطة ألاولى، وألهه ٌـخاٟها بـسة، ولم ًطها مىص ؤضبٔت ؤًام، ٠ٛس اج١ٜ مٔها ٓلى 

١ لىظىزه الساثم في حُاجه.  ل٠اء.. والل٘حر، واػخٔسازاث بؼٌُت، جمهس الٌٍط

بلحها، ل٥جهما في الىازي، والُٔىن ٣ثر، ىحط ؿىٟه ال٠اجل ًلى همها بلُه و٤ان الل٠اء، وز 

٠ُت  ا، هي جطاٟب بحىى، وابدؼامت ٟض  ٔ والل٘حر حاهط، ابدؼم له، زآبه، واهٌل٠ا ًمطحان م

ا، ًٜلها  ػُٔسة جلخمٕ ٓلى ؿٜخحها ألو٨ مطة مىص ظمً، ؤمام اإلاؼبح، ظلؼذ جطاٟبهما ػىٍ 

خسآبان باإلااء، زم بحن ٤ل ُٛىت وؤدطي ً مىحها هِطة مـاٗبت، ؤو ًٌٜى مٔه، ًطخ٧ ٍو

ئت، ؤو مىحُت، ومطة ٟطؤث ؿٜخُه بحط٤اث كامخت "لُخ٧  ٣ىذ  معي هىا" ٛإزاضث ُٓىحها في  ظٍط

از ٟلبها ًبخهج.  زجل ٓو
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ٌطاث  في الجهاًت وبٔسما ها٨ الخٔب مً "مال٧" دطظا مً اإلااء، ٗوذ الٌٚط ًٓ ظؼسه ٟو

ا، اججه اإلااء اإلايؼابت ٛىٟه واججهذ حٔخجي بٌٜلها، الحّ هى و  لم ٥ًً لُمطض اإلاىٟٝ ب٥طم ؤبس 

س السدى٨ إلاجا٨ ُٓىحها، مىحها  بلحها بٔسما ظٜٝ هٜؼه واهحجى ٌؼآسها باٛخٔا٨ ٠ٍٛ ًٍط

م٘م بخِاهط:  ابدؼامت ماثلت بذبض ٗو

 "ػُبُه ها٣مل ؤها، بؽ هاولُجي التي ؿحرث بخاعي"

ت، الخ٠ٌذ ٟمُله وهاولخه بً اه في ٛطكت اٟخىلها ولم جمىحه وـىة الٜىظ، بل جهوذ بؼٓط

از ٌؼآس الل٘حر وبسادله ابدؼامت  وسخب ٣ٜه ٛٞى ؤكابٔها اإلاطججٜت، جهى ًطجسًه ٓو

جدؼٕ، ٣م ٌٔـ١ الخلٚط بـ٘ب مٔها، بٔبض وظطؤة، لحري في الجهاًت احمطاض وظىخحها 

 الـهي..!

ن لم حؼخمط اإلاخٔت، ولم ج٥خمل اللصة، هازمها ؤحى مً دلٜه بلىجه ًى١ٔ ٣٘طاب ٛٞى م٦ا

ط ب، ببروز ًذٜي ضبما ٗوب:
 
 د

  "مى٤ا"

ت بىِطة ٟس ج٥ىن ممُخت  حن هحىه، بحساها ظضٟاء هاٍض ًىازي ك٘حره ٛترجٜٕ زالزت ؤظواط مً ألٓا

بلت زم  لى ٠ٍٛ ؤجُحذ لها الٜطكت، اهٌل١ الابً هحى ؤبُه بطخ٥ت مطحت، ج٠بله هى بٔىاٞ ٟو

 رة ٗحر واضخت اإلأجى:حمله بحن شضآُه، ومىحهما هِطة حاٟسة بازض بٔسها بىب

خه  ٧ ًا مجى، ؤهال ًا ؤػخاش ؤحمس، مٔلف ما ٟسضحف ؤباض٢ ل٧ بـ٦ل شسصخي، اللي ٓٛط "بٍظ

 به٧ ٣ىذ في اإلاؼدـٜى، ٛهىِذ مجى"

  واٟتراب بذٌىة واظي ٤لمت باضزة جذالٝ اإلا٠لس:

 "مبرو٢"

 لم ًبدؼم، لم ًخحط٢، ولم ًلاٛح، ٠ٍٛ مطآاة للل٘حر ضز بهسوء مٜخٔل:

 ًباض٢ ٧ُٛ""هللا 
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ا، وآلان هي ظوظخه، وال٘بي  باض٢ لها ؤًو  ها حُت، لم جذبره ؤجها جلخ٠ُه، جطاه، ٍو واهخىي حٟط

ا، ٟإً ؤ٦ٛاضه اإلاازًت لخبل اإلاـى٠ت هحىه:  ًىازحها باػمها مجطز 

 "ؤها ٓاٚض بجهم ب٠ُوىا ٤ل ظمٔت هىا، ٛجُذ ؤج١ٜ مٕ مجى ٓلى...."

ا ٓىه:وها٨ م٠أًت بىبرة ٗاهبت لم ٌؼخٌٕ ٣ب م   حها ٛذطظذ ٗض

 "مسام ؤو ز٣خىضة مجى"

ىهت:  وآلادط ؿٔط بالخطب، ٠ٛطض دىهها بٓط

 "مجى.. ؤم ابجي"

ا إلا٠لس شا٢ الخ٠حر الالمبالي بما ٟا٨  وؤؿهط ػالحه في وظه اإلاـخٔل الصي احخ٠ً ٛهم 

 وؤضزٚ:

اضاحي إلاى٤ا، وألاًام اللي هى٠وحها ػىا"  "ؤج١ٜ مٔاها ٓلى ٍظ

مت مً ؤو ضبما لُحٞط ؤٓل شحر سسٌه ُٛسٛٔه هحى ٓالم الجٍط لهب ٗوبه، ٍو ابه وزمه، ٍو

ا،  وه ٠ٍٛ بن امخل٧ ؤح٠ُت.. وهي لِؼذ له ؤبس  ؤوػٕ ؤبىابه، وؤههى اجٜاٟه الصي وز لى ٛض

اهخهى الل٠اء، واهخهى الُىم، ؤوكلها وها٨ زٓىة لللٔىز وجىاو٨ ضبما ٟهىة وبٔى الخلىي، 

ازض جصخبه هِطاتها اإلاحخاضة في ل٥ً ٗوبه اإلاخإجج ظٔله ًذجم ًٓ ال وه ٗو ٔطن، ٛض

ا.  ُ ه ح ىز لى ًحٟط خه، ًلًٔ شا٢ آلادط، ٍو  محاولت للٜهم، وها هى ٦ًاز ًحٌم ظسضان ٗٛط

طاض متهىض اجذصه ووهٔه ححز الخىُٜص  الؼآت ججاوظث مىخلٝ اللُل، الجىىن ٓلى ؤوظه، ٟو

، زم ٓلى الٜىض، زٟاث١ جىاظي اإلاؼاٛت بحن مجزله ومجزلها، وضهح ها مً ػباتها بْٜع ن هاجٝ اهتٓز

مه واه٠باهت في كسضها، ضزث بلهٜت لخخٜاظإ بلىجه الجامس:  ٟض

 "ؤها جحذ البِذ.. ججزلي وال ؤًلٕ ل٧..!!"

ؤلجمتها اإلاٜاظإة، هصا هى الهصًان بُٔىه، جهوذ مً الٜطاؾ جبخٔس ًٓ ك٘حرها ٤ي ال 

 جىِٟه، همؼذ بحسة زون ٛهم:

 آت واحسة وهم!!""ؤهذ مجىىن ًا ؤحمس، الؼ
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 لم ًبالي ب٠ىلها بل ؤٓاز بحعم ؤ٣بر:

 "مً ٗحر ٣الم ٣خحر، ؤها ًالٕ"

ت:   هخٜذ بؼٓط

 "ال.. ال، هاٟى٨ بًه لبابا..!! مم٥ً ؤي مىهْى ٓاوظ هخ٦لم ُٛه ًخإظل لب٥طة؟"

 بحؼم ؤ٣بر:

 "أل"

 باػدؼالم:جلٜخذ حىلها بعجع، ضباه..! مجىىن، مجىىن، و٤ازث جى٠ٌها بلطاخ.. ضزث 

 "ًُب زٟا١ً وؤهع٨ ل٧"

ولم ج٥مل السمؽ بٔسها ٤اهذ ججاوضه في ػُاضجه اإلالٜىٛت ؤمام مبىاها، ُل ًىِط ؤمامه، 

 وهي جىِط بلُه، في الجهاًت ٠ٛسث كبرها وػإلخه ب٘وب:

 "ٌٔجي هعلخجي مً البِذ زلىٟذ  وػا٣ذ..!! مم٥ً ؤٛهم في بًه؟"

تها  بالٜٔل وؿٔطث بحطاضتها جلٜحها في ه١ُ اإلا٦ان، مىحها هِطة مً ٟلب الجخُم، ؤحٟط

 اظزازث ححرتها ِٛلذ جبازله هِطاجه زون ٛهم، في الجهاًت ػإلها بجمىز:

 "ؿٜخُه ٣م مطة مً ًىم ما ضظٔىا؟"

لم جخطر ؤمامها اللىضة ولم جٜهم ٓمً ٌؼإ٨ ٛخٌلٔذ بلُه حؼخىضر وهالها ظىاب ػادط 

 حاه١:

 "ال٦ابتن..!"

از ال٘وب ٠ًُم ؤوزها لخجابه:جطاظٔذ ٣مً جل٠ى كسم  ت ٓو

 "ؤهذ ظاي زلىٟذ  ٓـان حؼإلجي الؼاا٨ زه؟ ما ٤اوف ًىٜٕ في الخلُٜىن؟"

ا : طث بُّ٘ مؼدؼلم جمىح ضز  ٠ٍ، ٛظ  لم ًطز وؤدبرتها ُٓىاه ؤن ججُب ٛو
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اث با٣ىن مىظىزة،  ا، ٤ان بُِجي ًادس مال٧ مً البِذ وبابا اللي ب٠ُابله، ؤٟو ب  "مطجحن ج٠ٍط

"ٛمطة مجه  م باض٢ لي ودالق ٣سه، زه ٤ل ما في اإلاىهْى

ظم ؿٜخُه، ال حٔل١ُ، ٠ٍٛ هحران حـخٔل ؤ٣ثر.. ح٠ا، ال٘حرة..! ال جل١ُ به، هي ج٦از جمُخه، لم 

ٕ، ألهه في هصه  ًذخبرها مً ٟبل في ؤي ؤمط، والامخحان ألاو٨ مٔها هي، والىدُجت ٛـل شَض

٠ه ه، وجمٍع  وبٔثرة ؤؿالثه في ألاضظاء. اللخِت ًىز ٟخل ؤحسهم، زم دى٠ه ٛحٟط

لبها ألاحم١  ٓاز ًىِط بلحها بلمذ، زىان، ز٠ُٟت، هي جيخِط بؼ٥ىن، جخٜهم، حؼٔس، بل ٟو

ًتراٟم ٓلى و٘ماث هبرجه الؼادٌت، ُٓىاه بىِطتهما الجىىهُت وضٗبت ال٠خل الىاضخت 

ا مً الخسًض ٛاإلاىٟٝ ٗحر مىاػب، مسث ًسها جخلمؽ ٣ٜه الوا ٌٗت زادلهما، لم ججس بس 

ٓلى م٠ىزه ب٠ؼىة، هِط بلى ؤكابٔها حٔاه١ ؤكابٔه وجحاو٨ ج٥ُ٥ٜها واحخواجها، زم تهمؽ 

 باػمه:

  "ؤحمس..!"

جإوه زادله بلمذ مٕ همؼها وؤىمتها وضٟت ؤكابٔها جطاهُه، ٣بح ٤ل الـٞى الصي ًويُه 

 بطز كاضم ٟإً ال حسًض بٔسه:

 "ظهعي هٜؼ٧، ٛطحىا بٔس ؤػبىٓحن"

ا..!! هآذ حط 
 
اٚ!! والجمُل.. في دال٨ ح٠ ا، اإلاجىىن ًعزاز ظىىهه، ًخحسر ًٓ ٛظ وٛها جمام 

ذ الخعم ٟس آن: ا، ٌ٘ىق هى في ٓالم ألاحالم، ٟو  ؤضبٔت ٓـط ًىم 

"ٛط  بًه ًا ؤحمس وؤػبىٓحن بًه؟ محن ٟا٨ بوي ٓاوظة ٛط ؟ و٣مان ؤها وضاًا حاظاث ٣خحر الظم 

 ؤجهحها ٟبل مىهْى الجىاظ"

  ٤از ًعؤض في وظهها:

 "اإلاىهْى ما ٛحهىؾ ه٠اؾ، ٛط  و٣بحر.. ٣مان ؤػبىٓحن، واجلطفي"

 سسطث بُّ٘:

 "ومال٧!! هُمؼ٧ لي زًل الٜؼخان؟"
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تها:  ضز بحى١ ًجابه سسٍط

 "ؤو ؿمٔت.. ظي ما جحبي"

ا:
 
ذ بٔى الجسًت بش  حان ٟو

 "ؤحمس ال٥الم زه ما ًحخملف هعاض وال ٓىاز إلاجطز به٧..."

أًها ب٘وب واضر:  ٟو

 بًه؟""بوي 

١ ُٓىحن ؤ٠ٛسه كىابه:  جحسجه ببًر

 "ٗحران..!"

 و٤ان الطز ٟبلت في ُالم الؼُاضة سخبذ ٤ل ؤهٜاػها، وابخٔس بهمؽ ؤشابها:

 "زه ٟطاض جهاجي، ٣مان ؤػبىٓحن هخب٠ي في بُتي.. بُدىا"

بخه بةًماءة  والبلهاء ٓازث حؼٔس بلهٜخه وظىىهه وتهىضه زم في الجهاًت حؼخجُب زون وعي لٗط

 ت ابدؼم لها وؤ٣مل حهمؽ بـ٠اوة وهبرة مبخهجت:كامخ

  "ٌٔجي الخل ٤ان بىػت؟"

ابخٔسث بطؤػها جىاُطه بحى١، جل٥ع ٣خٜه اإلا٠ابل لها وتهطب، ًدبآس الجؼسان، ل٥ً ألاضوا ، 

ـ١ ال ًعو٨.  ال٠لىب، وحتى ال٠ٔى٨ في ل٠اء مؼخمط، ٟطب ؤبسي، ٓو

از ًبدؼم، ٌؼدىس بطؤػه إلا٠ٔسه، ؼخسًط هحى مسدل اإلابجى الصي جىٟٜذ  ججهس باضجُا ، ٓو َو

 ٓىسه للخِت جمىحه الخٜاجت، اللىضة ٗحر واضخت ل٥جها مٜهىمت. 

ججهس زاهُت بٔم١ ؤ٣بر، وؤٌٓاها بؿاضة هىثُت بملابُح ػُاضجه، ابدؼمذ لها، لم ًط  ابدؼامتها 

ازض هى بـٔىض ٗحر الصي ؤحى به وبن لم ًىمخي آلا  دط.. بل ل٥ىه ؤحؽ بها، ؤ٣ملذ كٔىزها، ٗو

 ٠ٍٛ جىاضي حتى محٜع ظسًس.

****** 
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بخه، ضؤي  ا بٗط الىٛاء بالىٓىز ظمُل، والىٓىز للل٘حرة الـ٠ُت ؤظمل وؤ٣ثر مخٔت، مىحها هلط 

طض الىٛاء.   ابتهاظها به وؤػٔس شل٧ ٟلبه، إلأت ُٓىحها اإلاـا٣ؼخحن، ٓىازها و ًٜىلتها، ٟو

الىىازي الـهحرة حُض ًجخمٕ مصجٔى ؤحى مىٓس جل٧ اإلاباضاة التي ٟطضها، اكٌحبها ألحس 

ا  ٠حن، ظلؼاث ٓاثلُت وؿاؿاث ٓطن ضسمت جمىح٧ لصة اإلاـاهسة وبن لم ج٥ً حاهط  الٍٜط

 ٟبل 
 

ا بٔى الصخيء، ادخاض ًاولت مىاػبت، وظلؼا ًخحسزان ٟلُال في اإلا٦ان الٜٔلي، وكال مب٥ط 

 البسء.

ا، ًطاها تهطب .. وهي جٜٔل، الل٘حرة اإلاسللت جخلٜذ حىلها جخابٕ الجمٕ، ًىِط بلحها مبدؼم 

س مىه، ما٨ هحىها ٓبر الٌاولت، ه٠ط بإكابٔه ٛىٟها  جصجل، وألهه هى ٠ٛس ٟطض مىحها اإلاٍع

 ًجصب اهدباهها وبسؤ ٗعوه الصي ٤ان باليؼبت بلُه حسًض لٌُٝ:

 "بخسوضي ٓلى حس؟"

ا:  هِطث بلُه زون ٛهم ٛإومإ مىضخ 

 "بدخلٜتي حىال٧ُ  ٣خحر"

  هعث ضؤػها جىٜي:

 "أل.. بؽ مؼخيُت اإلااحف ًبخسي"

 جطاظٕ في م٠ٔسه ًجُبها:

 "هاهذ"

 ٣إهما ج٥ٜط في ؤمط ما، زم ػإلخه:
 

 كمخذ ٟلُال

 "ؤهذ مسًط هاوسخي؟"

 ظاوبها بسهـت ملٌىٔت:

ت"  "ما ؤهذ  ؤ٣ُس ٓاٛض

ا لل٘اًت:  ُ  ؿٔطث بالُّ٘، ٛهي ال ججس ما ج٠ىله و٤ان ؤو٨ ما ه٠ٌذ به ٗب
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ت بؽ مؼخ٘طبت،   ؿ٦ل٧ ك٘حر به٧ ج٥ىن بسؤث الـط٣ت مً اللٜط""ؤها ٓاٛض

 آخس٨ زاهُت، هبرتها وحٔل٠ُها ٓلى ػىه ؤزاضا حى٠ه، ٛطز بسٛاْ:

ا في اإلاؼئىلُت زي"  "ظاًع هي في ألاكل لىالسي، بؽ ؤها اللي مؼئى٨ ٓجها زلىٟذ  وهاجر ظس 

 مٌذ ؿٜخحها ٛطحت بُِ٘ه:

 "ؤها ما ٟلدف حاظت.. زه مجطز ػاا٨"

 ضزة ولم ٌٔل١، ػإلخه زاهُت جسعي اإلاط ، ٠ٛس ؤحعجها ؤن ؤٗوبخه:ضم٠ها بىِطة با

 "ٓىس٢ ؤدىاث؟"

 ضز باٟخواب ٣إهه ٌٔاٟبها:

 "ؤًىة، واحس"

 هعث ٣خٜحها وابدؼمذ ببراءة:

 "ؤك٘ط وال ؤ٣بر؟"

 ٠ٓس حاظبُه ال ًٜهم ال٘طن مً ػاالها:

 "ؤ٣بر"

 اػتزازث جمؤل ٛطاٖ الىٟذ:

 "بِـخ٘ل مٔا٢ في الـط٣ت بطزه؟"

س مىحها ضز ٗحر مخىٟٕ: هع  بل ؤن حؼإ٨ اإلاٍع ٠ٍ، ٟو ا ٛو  ُ  ضؤػه هاٛ

 "بٌل ػباٟاث"

ٔذ حاظبحها في زهـت، ٛاػخ٘لها:  ٛض

 "هي هاوسخي ما اج٦لمدف مٔا٢  ٓىه؟"

 ؤظابخه بهعة ٣خٝ ال مٔجى لها:
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 "أل.. وهخح٦ي مٔاًا ٓى٥م لُه؟"

از ٌ٘خاَ، هي ج٠اضن اهخمامها به بىٜؼه مٕ  ه الحّ كُ٘ت الجمٕ ٓو ؤدُه الصي ال حٔٛط

ا، ٓىسما الحّ ُِٗه وػببه ٗوب ؤ٣ثر، لم  حهخم مً ألاػاغ؟ لخؼً حِه بسؤث 
 
مٌل٠

صجٕ بحماغ،  ٠ه ًٜىظ، ٌـاٗبها بٔباضاث مً ححن آلدط َو اإلاباضاة، اوـ٘ال في اإلاخابٔت، ٍٛط

ا. جي في هصه الخالت، وحـا٣ؼه هي ؤًو  ٠ها ًجهعم ل٥ً الدصجُٕ واظب ًو  ٍٛط

لى الاهتهاء، حهلل هى باهخلاض، وحاه٠ت هي بذؼاضة، ٌُِ٘ها بـ٠اوة ل٥جها ؿاٚض الىٟذ ٓ

 حُِ٘ه ؤ٣ثر حتى ؿٔط ؤجها ج٦از جذطط لؼاجها ٣ٌٜلت:

 "٣ؼبخىا وبًه ٌٔجي!! اإلاهم محن بٌل السوضي؟ العمال٧، زه الٌبُعي ٌٔجي"

ا:  هِط بلحها ػادط 

 وال بًه؟""ًبُعي..!! ؤهذ ما ٣ىخِف مىظىزة الخساؿط ػىت اللي ٛاجىا 

 ضزث بٔىاز:

 "مىظىزة، بؽ ٣ٜاًت ٓل٥ُىا ٣سه"

 ٓاز ًوا٠ًها:

"ًا بىتي ما جحاولِف، الٜـل زه ٓالمخ٥م اإلامحزة، حتى إلاا ؤدسجىا السوضي؛ بطزه ٣ؼبىا٣م، 

 زي ٠ًىغ ٣ىهُت"

 ٠ٓسث حاظبحها ػادٌت جىِط بلُه باؿخٔا٨، ٛإضاز بٗاُتها ؤ٣ثر:

ٓلى بًه؟ ًازوب ٓىس٢ حؼٔخاؿط ػىت ٌٔجي آدط مطة "ؤها هٜسخي ؤٛهم ؤهذ  بدصجعي العمال٧ 

 ؤدس ٛحها السوضي ٣ىذ  بخ٠ىلي ٓلى الؼ٥ط ؤو٣ط"

او٠ٔس لؼاجها بح١، ج٦از جذى٠ه بُٔىحها وال ججس ما جطز به، آخمسث ٓلى الٌاولت وجهوذ 

:ُّ  تهخٝ بحسة ٗو

 "مم٥ً جطوحجي!!"
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:١  ابدؼم ببهجت، ل٠س ٛاظ في هصه الجىلت، ضاهاها بٛط

ل ٣سه؟""لُه   بؽ ًا مىىن؟ هى الخ١ بحٓز

للخ١ هى ٟلس جطهُتها، ل٥ً مؼلؼل بزاضة سسٌها ٤ان ؤ٣ثر مخٔت، ٛاػخمط ُٛه زون وعي، 

جٌلٔذ بلُه ب٘وب ح٠ُ٠ي إلأذ له ُٓىاها، وؤه٠صه مً بطازجها ضهحن هاجٜه، هِط بلُه باهخمام 

ا ب٘م٘مت:
 
 زم جهى واٟٜ

  "مٔلف جلُٜىن مهم، زىاوي"

ا بلى ظىاضها، وابخٔس ٓسة دٌ
 
از بلحها، وآلادط ٤ان واٟٜ ىاث ًجطي م٦اإلاخه، زٟاث١ ٟلُلت ٓو

ب لل٘اًت، لسضظت ابخٔسث هي ٛحها دٌىة للسلٝ بلٔىبت مٕ ٟسمها اإلأخلت، زم ًمُل  ٍٟط

م الابدؼامت اإلالٌىٔت، ٣ُٝ ج٠ل١ مى لى مالمحها شخيء مً ٟل١ ٗض ه وجبدؼم له؟ هحىها ٓو

ه؟ هل  ت و حسجه جمشلذ في ؟ مً هصا احهمهاهل حٔٛط ً ألاػاغ؟ اٟترب بؼٓط ل٦اثً اللعط م 

 ػاا٨:

 "في حاظت ًا ٤ابتن؟"

 الخٜذ بلُه بىِطة المبالُت ٠ًسضه ٛحها و ضز ببروز:

  "ؤهذ اللي في حاظت؟"

ٕ حاظبُه زهـت.. هصا الٜتى ؤبله بالخإ٣ُس:  ٛض

  "ؤهذ بخ٦لمها لُه؟"

ُىا ه مذُٜخان ؤ٣ثر بِىما جىِط بلُه هي في جىجط، وهصه اإلاطة لهجخه كاضمت ؤ٣ثر، حازة ؤ٣ثر، ٓو

 جحاو٨ الخسدل ل٥ً ألاحم١ الح٠ه:

 "وؤهذ مال٧ ًا بابا؟ زي حاظت جذلجي"

هىا الوطب مبسؤ ؤػاسخي في حالت وظىز حماض حٔثر ٓلُه الٜهم، زون م٠سماث اضجٜٔذ ٟبوخه 

اضجٌامه بها لىال ؤن بل٥مت في شًٟ شل٧ اإلاخبجر، جطاظٕ ٓلى بزطها للسلٝ دٌىة ٤ازث حؼبب 

ت وظصبها بلُه، هاظمه الٜتى ٛلطدذ هي في اإلاىخلٝ:  اٟترب مجها "ٓمطو" بؼٓط
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"
 

 "لاي مً ٛول٧، ؤها مٕ ٓمطو ؤكال

وسسط هى بسادله.. "لاي"..! ٣م ًل١ُ بصا٢ اإلاسلل!! جىٟٝ آلادط للخِت، هِط بلُه بح٠س، 

ٜخه همؼتها: خلسي له زاهُت حتى ؤٟو  ظٔله ًجصبها دلٜه ٍو

 "ٓمطو لى ػمحذ، زه ظمُلي في ال٦لُت وهىا مٕ ؤدخه"

لى ٓلا بُسها  ا، بٔسها ظصب ٣ٜها وبسؤ ًخحط٢، هي حٔخمس ٓلُه ٓو ججمس لشىان، لم ٠ًل ؿِئ 

ٜها ٠ًابلها  ألادطي جحاو٨ مجاضاة دٌىاجه ال٘اهبت، ابخٔس ًٓ اإلا٦ان ٟسض ؤلام٦ان، وهىا٢ ؤٟو

 بسسٍ واضر:

٠طب مى٧ "حتى لى ظمُل٧ في ال٦لُت، جخ٦ل مي مٔاه بمىاػبت بًه مازام ؤهذ  بطا الجامٔت؟ ٍو

٠ٝ مٔا٢  بالـ٦ل زه لُه؟ في بِى٥م حاظت ًا مىت؟"  ٍو

٠ت مذُٜت ج٠سحان الـطض،  جطاظٔذ باوـساه، ج٦از ال ج٠ٜه ما ٠ًى٨، هى ُٓىاه ػىزاوان بٌٍط

ٕ ضؤػها بلُه وحـٔط ب ٜت هجىمُت ٣إهه ػِى٠ى ٓلحها بٔس لخِاث، هي جٛط الؤٝ ًخذص ٟو

١، ٌـُح ب٦لخا ًسًه في ٗوب واضر وهي ال جٜهم.   ؤمامه، ٓاز ًلُح ٛحها، ًٓع

خىن م٠لخحها ٛاظزاز  ذ ُٓىاها بسمٔت الخمٔذ بىهى  زادل ٍظ زم زون ؤن حعي ما ًحسر، ًٛط

س مىاػاتها ٓلى حبؼها  ا، ما الصي ًٜٔله؟ ل٠س ؤب٦اها.. ٤ان ًٍط
 
٠هما، جطاظٕ مبهىج بٍط

ه الاهٜطازي، جصلل  م ٠ٓابها اإلاٜترن، ووا١ٛ الطظل لحٛر لىالسها للؼما  لها بالسطوط مٔه ٗض

ط بو١ُ واٟترب دٌىة جبآستها هي باضجبا٢ ؤحى٠ه ٓلى هٜؼه، لم   ٛةشا به ًب٥حها، ٛظ
 

ٓجها ٟلُال

 تهعم السمٔت ظٜىحها بٔس، ل٥ً حبؼها لها ؤوظٔه ؤ٣ثر وؤؿٔطه باه٥ؼاضها وضٟتها:

 "مىت.. ؤها آػٝ، بؽ..."

ًجس ما ٥ًمل به حسًشه، هى ال ًٜهم حتى لم  هصا ال٘وب الـسًس؟ ؤم ًطاها ك٘حرة  لم

جحخاط للٔىاًت والاهخمام، ل٥ً لِؽ مً ح٠ه حٔىُٜها بهصا الـ٦ل ال٠اسخي، جمخمذ بلىث 

 زامٕ:

  "ٓاوظة ؤضو "
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 ٓى ؿٜخُه في ُّٗ مً هٜؼه، ابدؼم ًحاو٨ بٓازتها إلاى٠ٌت اإلاط :

سج٧ بٔس اإلا م، وؤها مخٔىز ؤوفي بىٓىزي""مف هُىٜٕ، ٓو  احف ؤٓعم٧ ٓلى ؤٌؽ ٣ٍط

١ ج٥بح جل٧ السمٔت الساثىت التي ؤؿٔطتها بؤٜها ؤمامه، وج٦ابط بٔىاز:  ؿه٠ذ بٛط

س٢، ضوحجي لى ػمحذ"   "مف ٓاوظة، ؤها باحل٧ مً ٓو

ى الىِط بلُه، ؤدٜى ضؤػه ٠ًابل ُٓىحها  ٓاز ٠ًترب دٌىجه، جىٟٜذ هي حـُح بىظهها جٛط

ا ٓج م   ها، ابدؼم لها، زآبها:ٗض

م بٌٔم بًه؟" لِف.. ها هخادسي ؤٌؽ ٣ٍط  "مىىن..! دالق ماجٓع

 اهتزاْ بؼمت:
 

مع  هى محاوال  لم جطز، حٔاهس ؤ٣ثر، ٍو

م٥ً ما ٌعجب٥ِف؟"  "هاظُبل٧ ٓلى شوقي ٍو

ٕ ًحوط اإلاشلجاث، ٓاز لُجسها ظالؼت ٓلى ػىض  ملطة، ٓىُسة، واػدؼلم بطحُل ػَط

بىِطاتها، والو١ُ ٌ٘مط وظهها، ظم ؿٜخُه، ٣م هى ؤحم١..!! ولآلن ال مىذٜى، حٔاه١ ألاضن 

٠ت؟ اٟترب مجها وهاولها داكتها بابدؼامت مـا٣ؼت:  ًسضي لم  جلٚط بهصه الٌٍط

 "٤ل البىاث بخحب الـ٥ُىالجت"

ا مسث  ٔذ ُٓىحها بلى ًسه ألادطي، بٌٜىلُت حؼٔسه زوم  هِطث بلى ًسه اإلامسوزة هحىها زم ٛض

:ؤكابٔها الل  ٘حرة جلخ٠ٍ داكخه وح٘م٘م بخحس 

 "ؤها بحب الخىث"

ٕ حاظبُه زهـت، ولم ًماوٕ بن ٤اهذ ػخٔىز للمط  مً ظسًس، ضاٟبها جخلصش به ببراءة، هى ال  ٛض

 ًٜول الـ٥ُىالجت، ل٥ً ًم٥ىه ابخالٓها لساًطها.

١ بلى مجزلها لم جلخٜذ بلُه،  سآبها، ًىا٨ الٌٍط وجط٣خه اهتهُا، ٓاز ًطاهحها، ًلالخها، ٍو

م الو١ُ الصي  ًحسر حاله، ٟبل ؤن ح٘ازضه هِطث بلُه في كمذ لشاهُت وهمؼذ ؿا٣طة ٗض

 حـٔط به:
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 "مدـ٥طة ٓلى الُىم الـ..."

لم ججس ما جلٝ به ًىمها الصي بسؤ بذٜت واهخهى بمـ٦لت جوا٠ًها لآلن، ل٥ىه كالخها مً 

ذ ٟوخه مٔه:  ظسًس زوهما اهخمام لعجعها ًٓ وكٝ ٟو

 ٟلب٧ ؤػىز ب٠ى ًا مىىن""ما ًب٠اؾ 

٠ُت هخٝ  هِطث بلُه بٔخاب، ابدؼم لها بخصلل لٌُٝ، ؤظبر ؿٜخحها ٓلى الاٛتراٞ ببؼمت ٟض

 بمط :
 

 بٔسها مهلال

 "ًااااه، ؿٜذ ابدؼامخ٧ ٟبل ما ؤمىث، ؤها ٣سه دالق مف ٓاوظ حاظت جاوي مً السهُا"

كمذ وجإمل، ًحاو٨ ٛهم وهصه اإلاطة ضخ٥ذ ٛ٘طزث بالبل زهُاه بطخ٥تها، جٌلٕ بلحها في 

ٝ  بصل٧.  شخيء  ما زون ظسوي، ل٥ىه ضان  في الىٟذ الخا٨، وم٥خ

****** 

تها، وحتى ٓىازها الٌٜىلي اللصًص، مط ؤػبْى مىص  ؿاضز زون وعي ٛحها، في ابدؼامتها، بطاثتها، ٟض

٤ل مطة  زٓىجه لها لخل٧ اإلاباضاة، لم ًطها مً حُجها، ل٥ىه حازثها ٓلى الاهترهذ ٓسة مطاث، وفي

ى، ل٥ىه ٌٔلم ؤجها ػامحخه ٠ٍٛ جبػي السال٨ وهى ال  ًخىزز بلحها ًطاهحها، وجخِاهط هي بالٛط

 ٠ًخلس ُٛه، ٣إجها ًٜلخه الل٘حرة ولها ٤ل الخ١ في شل٧.

ه٠طاث دُٜٜت وباب م٥خبه ًٜخح، ومعجعة جٌل مً دلٜه، هِط بلى شل٧ الصي زلٝ بلى 

آلادط واٟٝ بلمذ وابدؼامت، وهى ًخحؼؼه السادل ب٘حر جلس١ً زم جهى ًخحط٢ هحىه، 

 بلسمت حتى هخٝ:

 "ؤها مف باحلم ًا ؤبىحمُس، ؤهذ هىا في الـط٣ت!!! هي السهُا ظطي ٛحها بًه؟"

ا:
 
ا، زم حلل ٓلى ظىابه اإلاى٠ٌي بلهجت جمٌط ؿٜ٘ ه٠ها ػىٍ   ٟو

 "ظطي ٛحها مجى"

 جىحىح بمط :

 ""جحراضاضا.. ٟلذ لي، والؼُسة ألاولى ٓملذ بًه ب٠ى؟
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٥ت في ض٣ً اإلا٦ان، ظلؽ ٛىٟها بطاحت وضز بهسوء ظسي:  جحط٢ ؿ٠ُ٠ه هحى ؤٍض

ت ضوجحن والتزام"  "هاب٠ى ظوط و في ًىم مً ألاًام ؤب، ٌٔجي مؼئىلُت محخاظت حُاة بجس وؿٍى

 ظلؽ بلى ظىاضه، ل٥ىه التزم ظاهب اإلاط :

 "بط٤اج٧ ًا ػدىا مجى.. ٟلذ لٔمي؟"

 ؤظابه بخإ٣ُس:

بٔا هاؿخ٘ل مٔا٢ في ألاو٨ لخس ما ؤٛهم اإلاىهْى ماشخي بظاي..!""لؼه ظاي مً ٓىسه،   ًو

هطث ٛطحت ح٠ُ٠ُت في كىجه:  ضبذ ٓلى ٣خٜه بحمُمُت ُو

 "هخىىضوي ًا لىضز"

 آخس٨ "ؤحمس" في ظلؼخه وهخٝ:

ت حاظاث ولؼه ماظبدف  "اإلاهم ؤها اػخإشهذ مً ٓمي، وظاي آدس٢ وهجز٨، ٓاوظ ؤؿتري ؿٍى

ت ُٛىِف، ٗحر الس٥ًىضاث بسلت الٜط ، لؼه ؤضبٕ  ؤًام ًا ٓمىض والـ٠ت ٛاهل ٛحها ؿٍى

 والٜطؾ"

 ؿمذ ُٛه ًسآبه:

 "ما ؤهذ اللي هٌ٘ذ هٜؼ٧ ًا ٓم اإلاؼخعجل"

 هِط بلُه بُّ٘ ٛطخ٧ وضبذ ٓلى ض٣بخه ًىاػُه واٟتر  بهمت:

لف هٜؼ٧ ًا ٣بحر، هاهع٨ مٔا٢ وجِبٍ ؤمىض٢، بؽ باللُل في احخٜا٨ ب٧ُ،  "ًُب ما جٓع

 ؼً وباقي الـلت ًالٔحن اإلا٠ٌم، وهخىزْ الٔعوبُت مٔاها هىا٢"ؤها وح

ا:   ٠ٓس حاظبُه بـ٧ ؤظابه "ٓمطو" بطخ٥ت مخٜهم 

 "ما ج٠ل٠ف، ال٠ٔسة هاؿٜت ْ آلادط، بى٠ىل٧ ٓعوبُت ووزاْ وهللا ًطحم٧ ب٠ى"

ا، اهخهى الُىم بجلؼت ممخٔت بحن ألاكسٟاء،  ا ٣ما اهخٍى و٣عه في ٣خٜه بمط ، زم دطظا ػىٍ 

مت ال٠طن في  ت، ٛهى ؤو٨ مطج٥بي ظٍط مسآباث ومط  ومـاٗباث هاله مجها ال٥شحر مً السسٍط
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 وجىظه هحى ػُاضجه، 
 

ت ٣ما ٠ًىلىن، جط٣هم ٟلُال مجمىٓخه، ؤو٨ ظوط، وؤو٨ م٘ازض لخُاة الخٍط

ظلؽ ٛٞى م٠سمتها واػدىس لعظاظها ألامامي، مسز ػاُٟه وؤدطط هاجٜه، هى ٌـخاٟها آلان 

 ٞ ضػالت.. ٓلى ألاٟل في الىٟذ الخالي لخٔصض الل٠اء، اهسمج مٔها حتى ؤظٜلخه ٣ٝ  وزواء الـى

 جىهٕ ٛٞى ٣خٜه ب٠ىة وهخاٚ مط :

ٜم وؤهذ بطزه ػاًبىا وظاي جطغي مٔاها..!!"  "ًا بجي بى٠ىل٧ وزاْ ٟو

 اػخساض بلى ؤدُه بُّ٘:

 "بًلٕ مً زماغي ًا ٓمطو"

 ضخ٧ وؿا٣ؼه:

 "ًُب ػلم ٓلحها"

خباًئت ٌُِ٘ه ؤ٣ثر، جابٔه بُٔيُه لشىان ٟبل ؤن ٌٔىز إلاحاززتها ٓلى جٌب١ُ وابخٔس بذٌىاث م

 "الىاحؽ آب":

- .  ٓمطو بِؼلم ٓل٧ُ 

 * هللا ٌؼلمه، ػلم ٓلُه.

  أل  -

 * هههههه لُه بؽ؟

 ػِب٧ مىه وض٣عي مٔاًا.. ها جججن وؤؿى٧ٛ. -

 * أل.. ًىم الٜط .

  -_-بتهطجي  -

 * جا جا

 ًىم وؤٓمل اللي ؤها ٓاوظه.ٓمىما هاهذ، ٤لها ٤ام  -

 *-_-  
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 .. ٓلى ٥ٛطة.. بحب٧ البازي ؤُلم  -

.... * 

 بًه هى ٣ىمىذ؟ -

..... * 

 ٣سه حؼاب٧ ج٠ل ٟىي. -

 -_-* ؤحمس 

 مجى ؤحمس  -

 * امصخي ضو  ألصخاب٧

 ؤؿىٛها م٥خىبت بُٔيُا ٟبل ما ؤمىث. -

 * بٔس الـط ٓى٧، بؽ بطزه أل

-    

 * ؤحمس 

- .....  

 هترز؟* مف 

- ..... 

 * ًُب.. بممممم.. بحب٧.

 وؤها هامىث وؤؿى٧ٛ. -

وهازاه هازمى اللصاث، ًجصبىهه مً حلمه مٔها، وزٓها بدباًا، زم اججه بلحهم، ًىزْ لخِاث 

خه، حُاجه، وضوحه وهبى ٟلبه بالخُاة،  ت ٣ما ٠ًىلىن ألادحرة، ل٥جهم ال ٌٔلمىن، ؤن حٍط الخٍط

.ٍ٠  مٔها هي ٛو
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****** 

اض بـهطظازه لُالي  ىٔم ؿهٍط ألالٝ لُلت ولُلت جبسؤ بلُلت، جٚع ٛحها الجمُلت ألمحرها الىػُم، ٍو

لبه، وجمل٥ذ مً ٣ُاهه وضوحه، ٛلم ٥ًً ؤمامه مً مٜط  ٠له ٟو التي ٗاٛلذ ال٦ل حتى هى ٓو

 ػىي الدؼلُم ومىحها ك٧ الخمل٧ والاحخ٦اض ًٓ ًُب داًط.

ضبٌت ٓى١ ٓلى ؿ٦ل ٛطاؿت، وػامت دٌطة، ؤػٜل السضط ببزة ػىزاء ؤه٠ُت، ٟمُم هاكٕ و 

وابدؼامت ػاحطة، ًيخِط ٓلى ُٟس مً ظمط، جتهازي هي في دٌىاتها، جخٔل١ بصضاْ والسها، 

ُىاها جدى٠الن بِىه وبحن الل٘حر الىػُم الىاٟٝ بلى ظىاضه، ضظلها  ُٓىاه مخٔل٠خان بها، ٓو

 الشاوي الصي ًطجسي بصلت حـبهه ٠ٍٛ زون ػترتها.

ا ٛول هى، ًحخوً حىاًاها حتى ؤٓلى ػاٟحها، ًيخٜف بٔسها بآخسا٨ ؤه١ُ، زىب ؤبُى ٣م

جلخمٕ ماػاث بطاٟت ٓلى كسضه جيؼاب حتى ؤػٜل وػٌها ب٠لُل، مٕ ٤ل دٌىة اٟتراب، 

 ًيبى ٟلبه بٔىٝ، حتى وكلذ بلُه، وحؼلمها مً والسها الصي ٓاه٠ه بىز. 

ٕ ًطحتها الـٜاٛت ًٓ وظهها، ًىِط في ٓ ٦از بجىىن زها ؤ٣ثر، ًٛط ، ًحلم، ٍو ٘ٞط ؼل ُٓىحها َو

ًحملها وحهطب، بم٠اومت ٓىُٜت وجماػ٧ ضاجٕ، اهحجى ًٌبٕ ٟبلت حاهُت ٛٞى ظبهتها، وبلمؼت 

ا ل٥جها ٠ٍٛ مطآاة  ؿٜخُه ادخالٚ ًخ٠ىه هى وجٜهمه هي، هصه لِؼذ ٟبلت احترام ؤو جىٟحر ؤبس 

 للمـاهسًً.

اٚ، ٟازها هحى اإلا٠ٔس اإلاذلم لهما، ظلؼذ ػاضا ٓلى ؤو٘ام اإلاعماض حتى وكال ل٠آت الٛع

ه بطقي مل٦ي، وجط٣ذ له مؼاحت هئُلت بجىاض زىبها حـط هٜؼه ٛحها، وهمؽ لها بمط :  ٟٛى

 "اجسلعي زلىٟذ  بطاحخ٧، هاهذ هاهذ"

ىاء،  لاث ٗو هِطث بلُه في زجل ٛ٘معها بم٥ط ظاز مىه، ؤكسٟائه وكس٠ًاتها اإلأسوزاث، ٟض

طحت ال جىكٝ، ٟبالث وال ٠ه ٛو سجه وحىىها، اهخمام ؤبحها ووكاًخه له، في الجهاًت ظصبه ٍٛط

ىهه ٓىىة لُٔىز مٔهم زاهُت. ٔىز بلحها، ُٛىتٓز ا َو
 
 وظلؼذ هي جطاٟب، ًتر٣هم حُى

جخابٔذ ٠ٛطاث الخٜل بترجِب مبهط، وك٘حرها ًمط  مٕ ؤوالز بحسي كس٠ًاتها، ًىا٨ الىٟذ 

ا  ها مً جىصخي والسها به، ال جسضي ٣ُٝ ػختر٣ه وحُس  ا ٓجها، اهتٓز م  بؤت ؤًام..! ل٥ً شا٢ ٗض
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بدؼم بؼٔازة ضػمذ اإلامازل لها ٛٞى  ؿطوزها ٓىزة ظوظها ًلهض، ًحمل ػترجه ٛىٞ ٣خٜه ٍو

 ؿٜخحها في الخى.

مط  مٔها، واإلا٠أًت هصه اإلاطة ؤلجمخه وكسمتها:  ضا٠ٛها لبٔى الىٟذ ًماظحها، ٌ٘اظلها، ٍو

  "مبرو٢ ًا ؤحمس"

ٕ ُٓيُه هحىها، ت في زىب ؤحمط، ججخصب ألاهِاض وتهىئتها  ٛض بٜخىتها الٌاُٗت، الخمطاء الىاٍض

 بىبرة لم حعجبه، ابدؼم لها بطػمُت و ضز:

 "هللا ًباض٢ ٧ُٛ ًا ػهط، ٠ٓبال٧"

 الخٜخذ هحى الٔطوغ جلاٛحها:

 "مبرو٢، له ح١ ؤحمس ًٜاظئىا بٜطحه، ؤهذ  ظي ال٠مط"

ها بـ٦ل ما، ل٥جها ال جخابٕ ؤدباض  ؿٔطث "مجى" بتهسًس مبًٌ، هل هي مً ماهُه؟ هي حٔٛط

الًٜ والٜىاهحن، حٔلم ؤن ٓمله في ُٛلمها هصا هى موٌط له حتى ًجهُه وبٔسها ػُتر٢ شا٢ 

ا:
 
ا مً ابدؼامت ظاٛت وظىاب ؤ٣ثر ظٜاٛ ا، لم ججس بس   ُ  اإلاجا٨ جهاث

"  "محرسخي، هللا ًباض٢ ٧ُٛ 

٠ت دُٜت، ٓال بٔسها كىث مىػ٠ُى هآمت،  و٣إهه ؿٔط بما ٌٔخمل بسادلها، ؤؿاض ألدُه بٌٍط

ٝ ًجصب ٣ٜها باهحىاءة ًُٜٜت وهمؼت ٓاؿ٠ت:  ٟو

لت زي؟"   "حؼمح ؤمحرحي بالٟط

 ٛخىػلها بُٔيُه، وا٠ٛذ ٓلى موى، وجحط٣ذ مٔه بشىبها الش٠ُل، همها بلى 
 

جطززث ٟلُال

حٍُ دلطها ١، لم ٥ًخٝ ب٥ٜها بحن ؤكابٔه، بل ظصبها لُؤها ٛٞى ٣خٜه ٍو  كسضه بٛط

١ُ، ٠ًطبها مىه ؤ٣ثر وحهمؽ لها بحبه.   ب٦لخا ًسًه، ًخحط٢ مٔها في جىاٗم ٓلى اللخً الٟط

زم و في لخِت تهىض، ؤو ضبما وكى٨ للخس الجهاجي مً السٍ الٜاكل بحن اللبر والجىىن، 

لى بحن شضآُه ٛخخٔل١ هي بٔى٠ه مخىظؼت جدؼاء٨  اهحجى ًمس شضآه ؤػٜل ض٣بخحها، ًحملها أٓل
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ا اإلا٦ان، جلاحبه كاٛطاث ألاكسٟاء ٓما ًٜٔل! ! ؤؿاض ألدُه بُٔيُه زاهُت وجحط٢ بها م٘ازض 

ٔت محُُت، وضخ٦اث ال٠ٔالء، وهخاٛها الساثٝ:  وجحُاتهم، مىػ٠ُى ػَط

  "ؤحمس ًا مجىىن، ؤهذ بخٔمل بًه هعلجي!!"

 ضخ٧ بمط  ولم حهخم بطز محسز، ٓازث جلُح وجدـبض ؤ٣ثر:

 ٣سه" "ًُب هعلجي وؤها هامصخي، هخخٔب

ا ظاوبها:  هِط بلحها بذبض ُاهط وؤدحر 

 "ال ماجذاِٛف، بؽ لى ٟل٠اهت امؼ٦ي ٣ىَؽ"

و٤از ًط٣ى، ٓامل اإلالٔس مؼخمخٕ بمـهسهما، ولىاله لىا٨ ٟبلت ل٥ىه ًمط  مٕ الطظل 

 ٣صل٧، ؤمام باب ظىاحهما جىٟٝ، ًلب مجها بخعجل:

 "ًلعي اإلاٜخا  مً ظُب الجا٣ذ"

 ٛهخٝ بُّ٘:هِطث بلُه وجىضزث وظىخاها 

خه ًا مجى!! ًلُٔه"  "زه ٟو

لخٜذ  ا ٍو مسث ؤًطاٚ ؤهاملها وؤدطظخه، ٛخحذ الباب ٛسٛٔه ب٠سمه، ولم ٥ًس ًجزلها ؤضه 

 لُ٘ل٠ه حتى مىٔخه والسجه بحعم جعظطه:

 "ب٠ى زه ًىٜٕ ًا ؤحمس!! حس ًىهي ٛطحه ٣سه؟"

 هِط بلحها ببالهت، ما الصي جٜٔله هىا؟ ضز زون ٛهم:

 لت؟ وؼُتي حاظت مٔاًا؟""في بًه ًا ٣طم

٠ها جخجه هحى ٓطوػه:  ؤظاحخه مً ًٍط

 "ؤها مف ظاًت ل٧، ؤها ظاًت إلاجى"

ُم  جحازثها؟! ل٥ىه  ت الىىم، لم ًٜهم ما ًحسر، وما ال٘طن مً وظىزها ٛو وظصبتها هحى ٗٛط

اهخِط بلبر، ملل، وجحط٤اث زون هسٚ زادل اإلا٦ان، في الجهاًت دطظذ ج٠ترب مىه بابدؼامت 
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ُىحن زامٔخحن، جحخوىه، تهىئه، وجىكُه بها، زم حـس ؤشهه جخىٓسه ب٠ٔاب لى حىىن  ٓو

 ؤٗوبها، وجىا٨ ابدؼامخه الؼُٔسة لترحل مٌمئىت.

ا ؤن ًمىٔه،   ً ٦از ٟلبه ٠ًٜع داضط هلىٓه مخحس ؤٗل١ الباب دلٜها والخٜذ، ًخمل٥ه ؿ٘ٝ، ٍو

از ًٜخحه دٌىة والشاهُت وفي الشالشت حٔالذ السٟاث، الخٜذ بلُه بىِطة ح ت، ظم ؿٜخُه ٓو اٟض

ا ٤ان، ل٥ىه حبؽ اهٜٔاله ٓىسما وظس دسمت ال٘ٚط بٔـاء   ً ا اللطاخ في وظه الٌاٞض ؤ هاوٍ 

ا ًطزه. ب   الٔطوػحن، حؼلمه مىه، ابدؼم له بلٌٝ ملٌىٕ، ؿ٥طه بلهجت باضزة وج٠ٍط

اث ؤدطي، ٤از ٌـس ؿٔطه في ظىىن.. هصا حٔمس، هصا ٟط  وبٗالٞ حاز، وجحط٢ هحىها، ًو

٠س الٔعم ٓلى ل٥م الٌاٞض ب٘ى الىِط ًٓ ؤًت آخباضاث  بكطاض وجطكس.. اٟترب مً الباب ٓو

ٕ ٟبوخه ًىظهها هحى وظهه، ل٥ً آلادط جطاظٕ بمط   ؤدطي، ومً حؼً حِه ؤهه ٤ان ؤدُه، ٛض

 والح٠ه بهخاٚ:

  "بًه بؽ ًا ؤبى حمُس!! ؤها ٗلٌان بوي ظاي ؤُٛس٢!!"

 مىه ًمس ًسه في ظُبه وحهمؽ بمـا٣ؼت:جٌلٕ بلُه في ؿ٧ م٘خاَ، ٛاٟترب 

  "ظاًب ل٧ حبىب شجآت"

ت وكا  ُٛه بحى١: ه٠ه بمط  احمطث له ُٓىا ؤدُه الصي زٛٔه داضط ال٘ٛط  ٟو

 "ٗىض ًآمطو دلي اللُلت حٔسي ٓلى دحر"

اط"، وؤٗل١ الباب بيُت ػىزاء وضٗبت في ال٠خل بح١، هم  وهصه اإلاطة ٓل١ الٛخت "ممىْى ؤلآظ

ا بلحها.  از ٌؼخسًط مخىظه   ٟبودُه ب٘وب، جىٜؽ بٔم١، ٓو

ب وال٠ل١ الصي ًيخابها، ؤو ضبما شخيء مً دىٚ، معضْو في  م التٟر هي جطخ٧ بذٜىث، ٗض

ضهحن هاجٜه، وكس٠ًه "حؼً".. هِط بلُه، ظُىاث ٤ل ؤهثى في لُلت ٣هصه، وهصه اإلاطة مىٔه 

ا،  وؤلػى اإلا٦اإلات، ٓاز الطهحن ًطجٜٕ زاهُت في اللخِت التي مس ٛحها بكبٔه لُ٘ل١ الهاجٝ جمام 

 ٛخح السٍ وكطخ ب٘وب:

 "ؤهذ بدؼتهبل ًا حؼً؟"
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 ٣خم كس٠ًه ضخ٥خه، ل٥ً ٟه٠هت ؤدُه وكلخه، ضز بـ٠اوة:

 ٌٔل٧ ًٓ حاظت ٣سه وال ٣سه؟""بًه بؽ ًا ؤبى حمُس، باًمً ٓل٧ُ؟ ؤها م

طة حاه٠ت، ضز ب٘وب م٥خىم ًىهي بـ٦ل ٟإً:  ججهس بٛع

 "احترم هٜؼ٧ ؤهذ والخُىان اللي واٟٝ ظىب٧، ول٥ُم ًىم ها.. دلي بال٧ ؤهذ وهى"

ت، ٌ٘ل١ باباها ًخىظه هحىها بذٌىاث حـبه  وؤٗل١ السٍ والهاجٝ، ودلٕ ػترجه، واججه لل٘ٛط

 الىِط لُٔيُه وتهمؽ بصجل:الىزب، وجتراظٕ هي جخالفى 

 "هاضو  ؤٗحر في..."

إجحها  حل ؤظضاض ٟمُم ٍو
 
وجىا٨ م٠أًت الهبت حابؼت لؤلهٜاغ، وجخٌاًط ؤمامها ضبٌت ٓى١، وج

 همؽ حاض:

 "زي ٓـان جب٠ي جطخ٦ي وهما بُٔصبىوي"

جطاظٔذ ولم ًٜلتها، هل جمع ؟ جِىه ػُتر٣ها!! مس ًسه لدجابها، ًحاو٨ مٔه زون ٛهم واضر 

 ٥ُُٜت الخٔامل مٕ شا٢ الصخيء، حتى هخٜذ ججصب ًسًه:ل

 "اػخجى بؽ ؤها هاؿُله"

 ابخٔس دٌىة و ضز بىٜاش كبر:

 "ؿُلُه"

ب ٦ًاز ٠ًخلها،  ىت، وجدباًإ ؤ٣ثر وهي ج٥ٜه، هبى ٟلبها ٌٔلى والتٟر جحط٣ذ ببٍء هحى ًاولت الٍع

ا ٓجها، وحُجها حطض دلالتها، وؤزاضها لخىاظهه، م  همؼذ ٟبل ؤن ٠ًترب  اهتهذ بمؼآسجه ٗض

 ؤ٣ثر:

 "ظٔاهت، ما ؤ٤لدف حاظت مً اللبح"

 ابدؼم بُّ٘:

 "ؤهذ  مخ٠ٜت مٔاهم وال بًه؟ اوسخي"
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ًٌمئجها،  ػها ُٛه، ًومها بلُه ب٠ىة، حهمؽ،وؤٗل١ ٤ل الٌٞط ؤمامها باٟتراب زاهم حىا

صوب هى في ظىت ٓـ٠ها التي ٗعث ؤ بتها، ًبٔثرها ٍو تها بٗط حالمه ًدؼلل بلحها لدؼلم ؤؿٓط

 وحُاة.
 

 حتى باث جح٠ُ٠ها ؤمال
 
 واحخ٥طث ٠ٓله ٤لُت
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(22) 

م م 
 
خ
 
 هلٜه اإلا

 

 
 
 ؤؿهس  ؤن ال امطؤة

 ججخاحجي في لخِاث الٔـ١ ٤العلعا٨

جي جي .. حٟ٘ط  جحٟط

 حـٔلجي .. جٌٜئجي

 ج٥ؼطوي هلٜحن ٤الهال٨

 
 
 ؤؿهس  ؤن ال امطؤة

 جحخل هٜسخي ؤًى٨ احخال٨

 وؤػٔس احخال٨

 "هعاض ٟباوي"

 بٔى 
 
  اؤلاهاٛاث اإلاى٥هت ججٔل لُىم٧ مصاٟ

 
  ا، ًٔم  امذخلٜ

 
 ..امخٜطز   اممحز   اؤؿهى، وضوه٠

ىسما ج٥ بل وإلأت الٔؼل  ىن جل٧ ؤلاهاٛت دلالث بلىن الٔؼل.. وؿٜاه بمصاٞ الٔؼل..ٓو

٠ه الصهبي بحن ظٜىحن هآمحن ملخ٠ُحن في هسوء و  ج٥ىن ٟس وكلذ للسضظت  ؛ػ٥ُىتوبٍط

خما٨ الٜٔلي، ؤكبح الجهاثُت مً اإلا٥مالث التي جيخٜي بٔسها الخاظت لصخيء آدط، ل٠س جم الا٣

  ل٧ هل٧ٜ آلادط..
 

س ٓلى كىضج٧ بهاء  ًحمل ه٥هتها الساكت التي جخمل٧ مً  هلٝ مخمم، ًٍع

 حىاػ٧ ٤لها.

١ُ ٌـ ُٝبه ؤىمتًخمسز بلى ظىاضها، جىلُه ُهطها وح٘ىق في هىم ٟض ه 
 ها، ضبما ًخذلله حلم ض 

ضػم جل٧ الابدؼامت الطاهُت ٛٞى ؿٜخحها والتي ضآها ٟبل ٟلُل، ؤو ضبما ٤ان هى الؼبب.. 
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طاظٕ دٌخه اإلاطػىمت ٟب اٚ إلاىحها بٔى واهخٔف ب٘طوض، ٠ٌٔس شضآُه ؤػٜل ضؤػه ٍو ل الٛع

الىىض ل٠واء ؤػبىعي  مسًىتٜطهما في اللبا  البا٣ط مً الُىم الخالي حُض ل ػُالبهجت ٟب

 ٓؼل.. ؤو ؤؿهى مً الٔؼل بٔسة مطاحل.

  ..وابدؼامت هلط بىٟاحتاػد٠ُّ ٟبل ػآت، هي ٗاُٛت، ضبما مطه٠ت..! والخىث ؿٜخاه 

 ،ٗازض ظىاضها السافئ بٔسما اػخ٦اهذ بحن شضآُه ًىا٨ اللُل، ؤظطي ٓسة م٦اإلااث هاجُٜت

ا بٔس ػآخحن.. وهماها، والسي لم ًتر٣ه لخاله زم ؿ٠ُ٠ه اللعط الص ا مىاػب   ًلب بٌٛاض 

 بلى حس ما لجىلت كباحُت مً الٔـ١ ٟبل ؤن ًبسؤ في جىُٜص دٌخه. ان ٤اُٛخانجبسو 

٠ه، ؤبٔس بحسي دلالتها الىآمت ًٓ ظاهب وظهها اهحجى زم  جحط٢ بهسوء ًطج٥ً بلى مٛط

ا هحى ٓى٠ها، لخاضة هىا٢، ًىٜض ؤهٜاػه ا ًٌبٕ ؿٜخُه بٔبض ٛٞى ٣خٜها اإلا٥ـىٚ مخجه 

مٖط ؤهٜه في زٛئها.   ٍو

ىحها ٓىىة جىِط بلُه مً بحن ٛطظت ك٘حرة بِىما حؼخسًط بابدؼامت ٜجململذ ببٍء وجٜٞط ظ

٠ُت لخىاظهه  بازلها بًاها بُٔىحن المٔخحن وهمؼت:، ٟض

 "كبا  الٔؼل"

 جمٌذ ٠٣ٌت هآمت وضزث بذٜىث هآؽ:

 "كبا  السحر.. هي الؼآت ٤ام؟"

 ؤجها ػخ٘وب بلصاشة:ؤظاب وهى ٌٔلم 

 ""جماهُت

 احؼٔذ ُٓىاها، وهخاٛها اإلاؼخاء هى ما هاله:

 "حطام ٓل٧ُ ًا ؤحمس، ٌٔجي هما ػآخحن اللي همتهم"

 :وضزه ٓابض ٌـا٣ؼها

..!بؽ "ؤها همذ ػآت
 

دف ؤهام" ، ٣ىَؽ بوي ػُبخ٧ جىامي ؤكال  ؤها مآٛط
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٠ت جمشُلُت ما٣ط ه٠ُذ ُٓىحها جىِط بلُه بُّ٘  ة:، ٛإضزٚ بٌٍط

 "ظال٧ ٟلب جىامي بظاي وؤها ظىب٧؟"

ٕ  بلُه.. و٣عة في ٣خٜه ب٠بوتها الل٘حرة،  وها٨ ما ػعى بلُه، جىضز وظىخحن، وما لم ٌؼ

 واكٌىٕ جإوه واضجمى ٛٞى الٜطاؾ حهخٝ بمط :

 حطام ٓل٧ُ  ًا مىاًا" !"ٟاػُت..

٠ها جىِط بلُه مً ٓل  ب٘ل   لٌُٝ وحسخب الـطؿٝ ٟطب ٓى٠ها  اضج٥ىذ هي هصه اإلاطة إلاٛط

 تهسزه بةكبٔها:

 ، دس احخُاًاج٧ ب٠ى"ٓىسي زي ؤبؼٍ حاظت"

بل  جٌلٕ بلحها بابدؼامت ؿ٠ُت، جلخمٕ في ُٓيُه هِطة حب واضخت، ؤمؼ٧ بكبٔها اإلاهسز ٟو

 خه بسٚء، احخّٜ باللمذ، وهِطاجه جحٌُها، جإػطها، جى١ٌ وحٔجي ال٥شحر.لؤهم

الخ٦اًا، بٌلت ألاػٌىضة، ؤكبحذ له.. بٔس معجعة، بٔس كطاْ، ؿهطظاز.. ألاػحرة، كاحبت 

طبها ب حبؼذ  ،اهخِاض و حطب ك٘حرة ألظل ُٓىحها، ألظل حبها ٟو ١ ؿطه٠ت ٓض ألظلها، ألظل جمٍع

هٜؼها بسادلها ججبن ًٓ السطوط مجها حتى لى ٓلمذ ؤجها حُجها ػدخحى٨ لٜطاؿت، جحل١ في 

 ٓالم الخب.

وُئها الهبت ٌـٔل ضوحه ٣ـمؽ كادبت يء، بل حاض..ألامؽ، ججؼس لىاٟٕ زافحلم  ، ٍو

ٔض ًُٜها الؼبٕ، ٌٌٔحها بهجت  بإلىان مىٔـت، بٔس حُاة لم جحى  ٗحر لىن واحس ظامس، ب 

 بىظىزها.

ا ػهم.. بٌل، ٠ٛس هسٛه ؤم.. ٤لمت البٔض مىاػبت لل٘اًت، بٓازة الطو  لجؼسه اإلاجه٧، ب٠اً

ه مً ألاوحس، زم..  حطبه الساكت.. لُذىن مٔاض٣ها هي، ومٔها هي، لُٜىظ بها جإحي هي وجىتٓز

 ألا٣ثر ُٟمت.. و ألا٣بر هي، ال٘ىُمت

.. ب٦ل ٣ُاهه وما ًمل٧ "هى"والشمً الىحُس ٤ان..   مً هبواث ٟلب مىحها هٜؼه بطضخى 

٠ٍ.. ؤهشاه ب٦ل مٔاوي الخمل٧ وألاهاهُت   والجىىن زادل ش٣ط دل١ مجها ٛو
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  وظىخحها الصي ًحٜع هىػه بها ؤ٣ثر..ؤهشاه بصجلها و جىضز  وضٟتها،ؤهشاه بساللها وؤىمتها 

 .وال حـبه ؤي شخيء.. ؤهشاه التي ال جطج٠ي ؤدطي إلاطجبت ٟطبها. تي ال شخيء ٌـبهها،ؤهشاه ال

في ؿطوزه ٟلت.. جح٥حها ُٓىاه ببؼاًت، وجخل٠اها هي ببؼاًت ؤ٣بر، ًذبرها زون ؤبجسًت، وجطز 

، زون كىث ؤو حتى  زون   همؽ.. حٚط

به هط لخِت ضآها، لخِت ؤحبها ولم ًٜهم ؤو ٌؼخىٓب، لخِت كس  بحبها وظًٓ  ًح٦ي لها

ها ومٌاضزجه لها ٣ٜهس في ضحلت ٟىم، وحؼخجُب هي وزون بو ؤمامها ٛجإة، لخِت ٓىازها وهط 

اؿ٠ت.  وعي.. لُٔيُه، مذسضة، شاثبت، ٓو

ٞط التي جإملها  اإلاحؼىبتلشىان ؤو ضبما السٟاث١ ٗحر ابدؼم مً ظسًس ًذطط مً جل٧ ا في ٗو

ا،داللها  كٜاء ُٓىحها
 
سلل بطخ٥ت هآمت ها وجخزم ظصبها ٌؼ٠ٌها ٛٞى كسضه، ًٜاظئ كامخ

 :جبٔتها همؼخه الٔاؿ٠ت

 "آملي في  اللي ؤهذ  ٓاوظاه.. ؤها ٣لي مل٧٥، ومً ٗحر احخُاًاث"

وجطجٜٕ به ألٟاصخى  وحملها لجىخه، ؤو ضبما هي مً سخبخه لىحران حبها، حـٔله حس الجىىن 

ـ٠ه.. لُىحجي ؤمام ظبروث وظىزها مً حىله. ٔىز ِٛؼٌُط ٓلُه هىػه ٓو  ٓىان السبا٨، َو

به،  اث.. بهجت حؼخح١ الخ٠سًم ٓلى ما ًٗط واهتهذ الجىلت ولم ًيخه  هى، ل٥ً هىا٢ ؤولٍى

ا مً دسمت ال٘ٚط وؤٓاز لهوػٔازة جذلها جمىحه ػٔازجه مازامذ لها، 
 
ا لصًص م حؼلم بٌٛاض 

مؽ، وظبخه الٜادطة، الـهُت كاحبت اإلاصاٞ الخلى ٤اهذ هي.. و٣ٜى بها  ً م ؤهه لم  ٓـاء  لم  ٗض

 .ٌـبٕ بٔس

ت، جطجسي مئز طاٟب هى دطظذ مً الخمام هسًت مىخٔـت بطاثحت مٍ٘ط ضها، ججٜٝ دلالتها، ٍو

 ، وبٔس اإلاطاٟبت اٟتراب باحتراٚ، دٌى بٌُئت، حشِشت، داٛخت، ومٜاظإة بومت ًحٍُبخلصش

ىحجي ًدـمم ؿصاها، ًبٔس ؿٔطها  بصضآُه دلطها مً السلٝ، ًالك١ ُهطها كسضه ، ٍو

ٌبٕ ٟبلت.. زم حهمؽ همؼت:  اإلابلل ًٓ ٓى٠ها ٍو

 "الٌٜاض ظه"
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 ابدؼمذ جىمئ بطؤػها وجتر٢ ًٞى شضآُه جخحط٢ للساضط بذٜت:

  "ؤها مُخت مً الجْى بجس"

 ذ حٔاجبه بىِطة، وحـا٣ؼه بخالُت:خوالخٜ

 بمباض ، بؽ ؤهذ ما ازًدىِف ٛطكت"ذ ل٧ ل"ٟ

 حسًثهما:
 

ت الىىم م٥مال جصبها بلُه، ًخحط٢ مٔها داضط ٗٛط ه٠ه بمط  ما٣ط، ٠ًترب ٍو  ٟو

 "لللبر حسوز ًا مىاًا"

ت  ها٨ و٣عة مً ٣ىٓها في دلطه، ٛطخ٧ٓازث جبدؼم، ل٥ىه  اٟبها بومت ٍٟى ا، ٓو مجسز 

  اػخإهٝ جحط٣ه هحى ماثسة الٌٔام.زم  جإوهذ لها

ها، ًيخِط ٠ٍٛ حتى ًطي البهجت ٓلى وظهها حُىما  لم س حٟط ًذبرها ًٓ مٜاظإجه ٛال ًٍط

، جىاوال الٌٔام في لخِاث مطحت، بٔسها وبِىما جخيـ١ ٓب١ ٟهىتها بخلصش، همؽ بحؼطة جطاها

 ملٌىٔت:

 "ًا بذتها..!"

ا:بلُه بدؼائ٨.. هِطث   ٗمعها ماظح 

 "ال٠هىة"

ا ًخحط٢ بُٔس  
 
ا ٓجها، ٤ل لٜخاتها، همؼاتها، حط٤اتها، وحتى ابخالٓها ضخ٥ذ بسال٨، ٛهب واٟٜ

لطؿٜت مً ٟهىتها ومطاٟبخه لٔى٠ها حُجها، وفي الجهاًت ضخ٥تها.. جسٕٛ به هحى ظىىن ًحشه ٓلى 

هطب ٓطن الخاثٍ بذٌخه.. لصل٧ آزط الابخٔاز، ضا١ٛ دٌىاجه اإلا٘ازضة بلى حجطة الىىم 

 حسًض مذخلط:

ت""ظهعي هٜؼ٧ بٔس ما جذلصخي،   هىذطط ؿٍى

 وزهـتها اإلادؼاثلت بخ٥طاض ٤لماجه ظٔلخه ًخىٟٝ ٛجإة، ًلخٜذ بلحها بجىاب ٗامى:

ت، بال لى ٓىس٢ دٌٍ جاهُت ه٠طخي بحها الىٟذ لخس مُٔاز الٌُاضة!!"  "ؤًىة.. هىذطط ؿٍى



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 289  شسابٍُ وضزًت

 

  ؤٗاُخه بىِطة ٛابدؼم بذبض، جط٣ذ ٟهىتها واججهذ بلُه جشحر حى٠ه ؤ٣ثر ؤو ه٥صا ُىذ:

 دٌٍ، ؤهذ هاوي ٓلى بًه وهجرو  ٛحن؟""ال ما ِٛف 

  جِاهط بحعن واه٥ؼاض:

 "ب٠ى ٣سه؟ ما ِٛف دٌٍ ٓـان حبِب٧؟"

 ؤظابها بهمت:ججهس باػدؼالم مٜخٔل، مٌذ ؿٜخحها وحٔاهسه بهعة ٣خٝ هاُٛت.. 

 "زي مٜاظإة، اظهعي وهخٔطفي إلاا هىكل"

ن دٌخه ه، وحٔلم ؤالدؼائالث، ل٥جها جش١ بواػخجابذ بلمذ، ٠ٓلها ًسوض في زوامت مً 

 بالخإ٣ُس ػدؼٔسها.

  ******  

٠ٍ، ل٥ً بم  ًُٜس الىسم حا٨ اهتهاء ألامط ووْٟى  س ملالخخه، ضبما ٤اهذ حٔاهس ٛو حؼىا هي جٍط

وظىزها مٔه، في م٦ان جطجٜٕ ُٛه  تهخم ألمطه!! ٠ٍٛ وؤحٔلم لم  ٌـ٘ل بالها اإلاحِىض..! ال 

ٔا  ؼٔسها بـسة.ٌُِ٘ها.. ٌهسها، ٌـاٗبها، ؤو حتى ضخ٦اجه، بل َو

.. جذللذ مً ظبحرتها، و٤ان هى بصخبتها، حهخم أل  وما ًشحر سسٌها،  مطها، ًسللها..ٟبل ؤػبْى

ا ؤجها حٔـ١ الخىث، هي لِؼذ ًٜلت..   ُ ؤهه ٌٔاملها ٣ٌٜلت.. وفي الجهاًت ًىازحها "جىجت".. مسٓ

ا.. ل٥ً ٤ل شل٧ ال حهمها وبها ال جسضي له ػبب   .آلان ولِؼذ ك٘حرة، ٗو

اهتهذ مسة ٠ٓىبتها ٓلى دحر، وػخذطط الُىم بصخبخه ٣ما ًلب مجها.. ؤو لؤلصر ٓطن ٓلحها 

بت في  ى.. وللٔىاز اػخجابذ ببؼاًت، ؤو ضبما ٗض ٠ت ؤؿٔطتها ب٘وبه وؤهه ال ٥ًترر لٛط بٌٍط

 .بضهاءه، بٔسها حٔاٟبه ٣ما ًخٌلب ألامط

٠ي بل٘حر لٌُٝ، ظمُل لل٘اًت، ومـاٗب ، واهخِاض مىه داضط مجزلها، وجلخجىُٟذ مب٥ط لل٘اًت

ا إلاىازاجه بـ "مى٤ا"..  ا داك 
 
ا مىحها ؿٛط لي وظهه هِطة سسٍ ؤٓلمتها ؤهه لم ًىل هصا ٔخوحظس 

 الـٚط بٔس، ٛطخ٥ذ بـط.
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ا، ٗاهبت هي مً ٟبل..  اٚ ؤدُه، وهي ٛٔلتها ٓمس  خىٟٕ مجها هى مؼخاء ألجها لم جحوط ٛظ ٍو

ا لم ٥ًً، ؤم وذها وؤدتها شهبا.. ل٥ؤدى  الخوىض و٣إن ؿِئ  ، وه٥صا هى جها ٠ٍٛ ٛض

حطمها ضخ٥خه.  ًذاكمها بـ٦ل ؤو بأدط.. ٍو

٠اوم  زٟاث١ ُٟازة.. كمخه في م٠ابل مسآبتها للل٘حر، ًل٠ي هحىها بىِطة زون ا٣خما٨.. ٍو

 .جشحر صخبتها بسادله ٤ل حبىض  التي خمام، جل٧ الل٘حرة الـ٠ُت اللٌُٜتمىحها ٤امل الاه

، ػإلخه بترزز ٣إجها جذصخى اهخِط في ػ٥ىن ؤحس ؤ٣بر مسن اإلاالهي داضط الٔاكمت.. و  وكال ؤمام

 :ووهٕ ؤػؼه ابخسٓه هى  حبل مىكى٨ بُجهما ٌٔخمس ٓلى هسوء ٌٟٕ

 "؟"هما هُخإدطوا

 هِط لؼآت ػُاضجه وضز باٟخواب:

 "ٓلى وكى٨"

ٌٔاٟبها بلمخه ".. همؽ بها لىٜؼه، هى لٌُٜتبو١ُ، وإلاحها و٤از ًبدؼم.. "مٌذ ؿٜخحها 

وذ صخبخه الُىم لٔاٟبها ب٠ؼىة ؤ٣بر.. وكله حسًثها اإلاطجب٧: وبه.. ولى ٤اهذ ٛض  ٗو

الن مجي ٣خحر؟"  "ؤهذ هخٜول ٓظ

بخه الخٜذ بلحها بطؤػه   في الابدؼام ب٠ىة ؤ٣بر هصه اإلاطة..، ٠ًاوم ٗض

تراٚ به..  س الٓا  جبسو ٣ٌٜلت مصهبت جطاضخي ًٓ دٌإ ال جٍط

ى زٓىجه هي لم جذٌئ لهصه  السضظت.. ل٥ىه جمجى وظىزها لُلتها، ؤو ضبما جىٟٕ ؤجها لً جٛط

ا مىه في شخيء ما، ٠ٛ
 
ا بالخإ٣ُس، ؤو ُى هى آخ٠س ؤجهما ٍ والخوىض لطئٍخه.. لِؽ ٗطوض 

اهسث  ا ٓلُه ٠ٓابها وضز ٛٔل مىاػب بل كس٠ًان.. وهي داكمخه ٓو
 
وضٛوذ ٦ٛان ح٠

٠تها.  لٌٍط

  ضز بجٜاٚ اكٌىٔه بةضازة كلبت:

ل مً بًه ًا جىجت؟"  "وهآظ

ا!! حاظبحها..٠ٓسث 
 
 ومً بحن ؤػىاجها اٟخوبذ هي ألادطي ضزها: ٌؼخٜعها بش
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 "اػمي مىت"

 ابدؼم بٔبض:

"  "ٓاٚض

وػٔذ ُٓىاها جذُٜه ضبما.. و٤از ًطخ٧، ًا بلهي ٣م هي لٌُٜت بح١!! وؤه٠صه مً اٗخُا٨ 

طوػه. ١ وجمشُل بب٠اًاه حوىض ؿ٠ُ٠ه ٓو  وضبما جمٍع

بل ؤن جدؼاء٨ ٛخح حتى ٓلذ السهـت وظه "مجى" جطظال مً الؼُاضة وإلاحذ ػُاضجه، ما بن ، ٟو

بالتها اإلاـخاٟت. لخ٠ي بسٚء ؤحواجها ٟو  الباب للل٘حر الجالؽ في السلٝ لحر٣ى بلحها ٍو

لتي ؿٔطث بالشجل ٛجإة وهي جىِط باز٨ ؤدُه الابدؼام، وؤجم حٔاٚض بؼٍُ بِىه وبحن ًٜلخه ا

"ؤحمس" ٣خٜي ظوظخه بصضآه وحمل الل٘حر باآلدط، ؤمؼ٧ هى ب٥ٝ جل٧ الـ٠ُت ، ؤحاي بلُه

ازها للسادل دلٝ ؤدُه.  ٟو

طخ٧ ؤدطي،  ٘وب هى جاضة ٍو ؽ الجسًس، َو ًىم مذخلٝ، مبهج، مـا٣ؼاث، ٌـاٗب الَٔط

ل٠ي بخلمُحاث في زالشت، زم جحصًطاث جمتزط بتهسًساث ًٓ ًىم م مازل ػ٠ُٕ ُٛه زادل ٍو

 حُجها، ُٛخصلل بلُه بمط : ٔخلطهٟبوخه َو

   "زه ؤهذ حبُبي ًا ؤبى حمُس"

خىٓس:و   َ٘معه ٍو

 "وؤهذ بطزه حبُبي ًا ٓمىض"

زم ًخجه هحى الجالؼت مٕ ك٘حرها، جومه بلحها باؿدُاٞ و٤ل ما ٗابخه ٓىه ٤ان ٠ٍٛ لُلت، 

 هِط بلحها بحىان، واٟترب ًجاوضها، ًوٕ شضآه ٓلى ُهط اإلا٠ٔس دلٜها، واهحىاءة دُٜٜت

 بهمؼت في ؤشجها:

ب"  "ما جُجي هسدل بِذ الٓط

ا ٣إهه ًخحسر  ا ًيخِط ضز  ٕ حاظب  ٔذ ُٓىحها بلُه ٛابدؼم بم٥ط، حبؼذ ضخ٥تها ٛٛط ٛض

 ، ؤظابخه بسال٨ وجمىٕ:ًتبجس
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  ها باداٚ".. ؤ"أل

 حؼلل بإكابٔه ؤػٜل وؿاحها ًسآب ٓى٠ها ٛىِطث بلُه حٔىٜه ل٥ىه لم ًإبه:

 هخيـ٘لي بحاظاث ؤهم""مٔاًا مف هخذافي ؤ٣ُس، 

ُس: ىا٨ و٣عة ؤدطي في كسضهبذٜىث ٓابض، لُوضخ٧   وجحلل ٓلى ٓو

ت وهجرو ، وؤٓاٟب٧"  "ماشخي.. ؿٍى

 والل٘حرة جطاٟب بىظه حالم ؤٗاَ ٛاظ بو 
 

حمطة زجله التي ًصوب لها، اهسمج مٔهما ٟلُال

ً ؤجها  جخمًٔ في ؤدُه اإلا٠بل ٓلحها وفي ًسه مشلجاث بى٥هتها اإلاٜولت، جدبٕ اججاه ُٓىحها ُو

 بحن هِطاتها وبِىه ًىاولها مشلجاتها بحى١ ألا٣بر، وما ٛٔله زون وعي ؤ
 

ن وهٕ ظؼسه حاثال

 ٌآخه:دبإه ٟسض اػخ

  "جىث.. ًا جىجت، ظي ما بخحبُه"

مىحخه هِطة ٗاهبت ل٥جها جىاولخه مىه ولم جطز، ظلؽ بلى ظىاضها وحؼاء٨ بخلىٕ لالمباالة ال 

 ًمخل٥ها:

 "بدبصخي ٓلى بًه؟"

 ؤظابخه زون ؤن جلخٜذ بلُه ٛإٗوبخه ؤ٣ثر:

 "ٓلحهم"

 لم ًٜهم، ه٠ط ٣خٜها بذٜت لدؼخسًط بلُه وجىضر:

ىا بظاي؟""ؿ٦لهم بُحبىا بٔ  ى ٟىي، هما احٔٛط

ؤدُه هحى ظوظخه،  جل٧ الىاضخت ٓلى مالمح ..وآلان ٛهم.. الل٘حرة جبهطها مـآط الٔـ١

عجبها ٟطبهما.. ٗعله وزاللها، مٌاضزجه وهطوبها، مـا٣ؼخه وضخ٦اتها..  ًجصبها زجلها مىه، َو

ت ٣إجه  حبحن:وحؼخمخٕ بمـاهسة اإلاًٜلخه التي حـب ًٓ ًٞى الٌٜىلت  اابدؼم بٟط

 "هي الس٣خىضة بخآخه"
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 ابدؼمذ بحاإلاُت:

   "ضبىا ًذلحهم لبٔى"

ازث حٔىٝ بسسٍ:وم  حذ ابدؼامتها في زاهُت ٟبل ؤن جمىحه ٛطكت لطز، ٓو

لذ ل٧ اػمي مىت.. بٌل ج٠ى٨ لي جىجت"  "ٟو

ا، زآب ؤهٜها بؼبابخه ٌُِ٘ها:  ضخ٧ في مط ، واهخٜى ٟلبها.. ل٠س هالذ ضخ٥خه ؤدحر 

 ٓل٧ُ ؤ٣تر.. ًا جىجت""جىجت ال١ً 

وآلان ٓازث إلاى٠ٌت ال٘وب، ؤزاضث ُهطها له، جلتهم مشلجاتها، جخجاهله، وحؼبه بسادلها، 

ا بـ٠اوتها التي ججصبه  ا مبخهج   .بلحهاجسمسم حاه٠ت، وهى ًبدؼم ػُٔس 

****** 

ت  بًاللت مً ٓالم الخلم.. ٟىغ هلط، وبطط مٔسوي هاثل الاضجٜاْ ٌـتهط باػم "بًٜل".. ؿٛط

 مسًىتا ب٧ في ٓاكمت الًٜ والجما٨.. واػٔت، ظىا  ٛذم، ودوطة ووظه حؼً.. ومطحب  

ؽ".  الىىض "باَض

لاض زاهمها في  ت دلٝ ٓامل الٜىسٞ، جحى٨ ألامط إٓل وكال ٟبل ٟلُل، وبٔس بو٘الٞ باب ال٘ٛط

وها هي آلان، جطجسي ٟمُله والصي ٦ًاز ًلل بلى ض٣بخحها، جحاو٨ ٛخح بحسي  ٜلت مجها..ٗ

 الخ٠اثب بِىما هى ًحلل ٓلى حمامه.

ط ؤػٜل الٜطاؾ ٛلٔىذ بذٜىث، ػخذى٠ه وػ٠ٌذ جخسحط اهذلٔذ ضؤغ السخاب في ًسها 

ا، ؤلم ًم٥ىه اللبر حتى ًطجبا مالبؼهما في اللىان!! اهحىذ ٓلى ض٣بخحها جبحض ٓجها  حخم 

ا ػخذى٠ه ٣ما اهخىث.ب  و١ُ وهي حؼبه زاهُت.. حخم 

ُىاه جبحشان ٓجها.. ومٜاظإة ممخٔت ب٠مُله  دطط ًلٝ دلطه بميـٜت، ًبدؼم في وـىة، ٓو

 جطج٥ً ٓلى ألاضن ٌٔاه١ حىاًاها، 
 
ًٓ شخيء ما باهخمام ػادٍ، وجعوم بحى١، جحىلذ  ابحش

 البؼمت للٔبض، واضج٥ً ب٥خٜه للجساض ًطاٟب باػخمخاْ.
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ا ٛجهوذ واٟٜ ًىِط بلحها  هى.. وظسجهت، الخٜخذ دلٜها جبحض ًٓ مؼآسة، ل٥جها وظستها ؤدحر 

ٔىز ٠ُٛترب وجتراظٕ بىِطة محصضة ٟل٠ت، اكٌسمذ بالٜطاؾ  ٠ت ؤزجلتها وبـسة.. َو بٌٍط

ا:  دلٜها وجىٟٜذ، و٤ان هى ؤمامها.. ػإلها مؼخٜهم 

 "٣ىذ  بخسوضي ٓلى بًه؟"

ٔذ ؤكابٔها ؤمام ُٓيُه ب  ُّ٘:ٛض

 "الؼىػخت اه٥ؼطث.. ٓاظب٧ ٣سه؟"

 جِاهط بسهـت ؤٗاُتها ؤ٣ثر:

 "ًُب وؤها مالي!!"

سخبها بلُه ل٥جها ٓاهسث وابخٔسث، زم ظصبذ ٣ٜه ووهٔذ  واٟترب ًحٍُ دلطها بُسًه َو

 به الطؤغ اإلاذلْى بإمط ٗاهب:

 "اجٜول كلخها ب٠ى"

ٔت ٛٞى ؿٜخحها   وحهمؽ ؤمامهما:ابدؼم وظصب شٟجها بحن ؤكابٔه ًٌبٕ ٟبلت ػَط

 "ؤمط مىالحي"

ت ج٠ٝ دلٝ ظظاط بابها الطسم اإلا٘ل١،  ٠ه بابدؼامت، اججهذ هحى الـٛط جىحذ مً ًٍط

جخٌلٕ للبرط الـامر مً بُٔس، جطجب دلالتها بإكابٔها وجخجهس بؼٔازة.. ؤم هي جحبه، بل 

ا في بػٔازها.. وألامؽ.. دحر زلُل، ممخىت هي ألٟصخى  ظت، زض حٔـ٠ه، وهى ال ًسدط ظهس 

 وحؼٔس بحبه في ٤ل لخِت.

ٜجط في ٟلبها ًاٟاث البهجت.  .حتى ظىىهه ؤكبح ًطوٟها بـسة.. ٍو

 ؿٔطث بصضآُه جحٌُاجها مً السلٝ وهمؼه الخاض بِىما ؤهٜاػه جلٜح ٓى٠ها:

 "زه بخاعي ٓلى ٥ٛطة"ال٠مُم 

 وبٔثرها زاهُت ب٠بالث ك٘حرة مخخابٔت وهمؼت ؤدطي:
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 ٍ""٤ان ٓىسي ح١ ما ؤٛخحف الـى

 ، جخجهس زاهُت وهى حهمؽ ٟبل ؤن ًحملها بحن شضآُه:ضؤػها حؼدىس بلُهؤمالذ ابدؼمذ و 

 "بحب٧"

****** 

 
 
 ؤؿهس  ؤن ال امطؤة

 ٟس ؤدصث مً اهخمامي

 هلٝ ما ؤدصث  

 واػخٔمطججي مشلما ٛٔلذ  

 وحطضججي مشلما ٛٔلذ  

 "هعاض ٟباوي"

حبُبها، ظوظها، زهُا ظسًسة زٟاث١، وػآاث جلحها ؤًام ٓؼل، وضحلت لً جيسخى بصخبت 

ذهما  جذىهها مٔه، ومٔط٣ت جلتها حطب ٤ان هى اإلاىخلط ٛحها، الٜاجح الُِٔم، مً ػ٥ُخب جاٍض

ٍ٠ ا حُض ج٥خٜي هي بمـاهسجه ٛو  ٔ   .م

ر ٥ًخبه اإلاىخلطون.. وح٦اًا الٔـاٞ ًذٌها  الٔاؿ١ ألا٣بر، وهي جش١ آلان.. ؤهه مخُم ٛالخاٍض

 بها ٣ما ؤجها جصوب ُٛه.

اث مسًىت الىىض ٤اهذ ؤ٣ثر ضحلت ما ب ٟط حن ٓطاٟت اإلا٦ان.. وضوماوؼِخه، في زهالحز الٔـاٞ ًو

حِٜها ًٓ ُهط ٟلب، وج٥خٜي هي باالػخماْ بلُه  ممخٔت، هى مطؿسها ٣إهه جطبى ٛحها ٍو

 والاػخمخاْ بصخبخه. 

ا، ٤الٔازة.. الؼٔازة ٟلحرة اإلاسي  ٔ ي ٗازضث ولخِاث الُ٘بىبت الٔـ٠ُت الت ،وجمط ألاًام ػَط

 بلحها بٌىآُت لً جٌى٨ لؤلبس.
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ا بٔسها..  س ؿِئ  ا بالخمام، لم حؼٔس مشلها مً ٟبل، وال جٍط ؿهط وهلٝ، دمؽ وؤضبٔىن ًىم 

١ الٔىزة، ٠ٍٛ جل٧ ٌ٘ازض ٟبلها ٤ل ًىم بلى ٓمله،  خ٠ابال في ًٍط جدبٔه هي بٔس ػآخحن، ٍو

ط هي ما جاضٟها..  ل٥جها جمطضها بؼالم، وال ًص٣طها هى بصخيء ألاًام التي ًصهب ٛحها إلاىٟٕ الخلٍى

وها.. ؤو جذاٛها.  ٣إهه ٌٔلم ؤجها جٛط

والُىم السمِؽ، ال مـٜى في اللبا ، ٠ٍٛ ُٓازتها في اإلاؼاء، لصل٧ ٟطضث ؤن جمىحه وظبت 

 مٌهىة بٔىاًت، وادخاضث ما ًحب زم بسؤث الٔمل بهمت، اجلل بها مً الساضط ٛطزث بابدؼامت:

 "وحـدُجي..!"

 حاًحن ٣شحرة، ضزث بهمؽ:الخب ًشحر شٓطها في ؤلبها، ضباه ٣م جحبه!! وشا٢ هبى ٟ

 "ؤهذ ؤ٣تر"

بشه: سآب ٣ما حٔـ٠ه هي.. بجىىهه وؿ٠اوجه ٓو  ٍو

  "ؤها ؤ٣تر بًه؟"

ب:  وججُب بما ًٗط

 "وحـخجي ٟىي، ٟىي، ٟىي..."

 بىٜاش كبر: ٠ٍإًو 

" ذ   "دالق ٣ٜاًت، مف هآٚط ؤضظٕ البِذ زلٟى

ضخ٥ذ بمط  ٛإٓلً ٗوبه وجىٓسها ب٠ٔىبت هاٛصة، ٠ٍٛ ٓىسما ٌٔىز، حؼخٔمطه هي، جحخل 

 ٣ُاهه، ولم ٌٔس ًطي ٗحرها، ل٠س وكل مٔها حس الا٣خٜاء، وما بٔسها ال ٌؼاوي ؤبذؽ شخيء. 

 ل٥ىه ػُمط ٓلى الل٘حر لُلٌحبه مٔه 
 

ا الُىم، وػِخإدط ٟلُال ا هام  ؤدبرها ؤن لسًه مـهس 

سه مً ٟبل س ج٥ىن هصه هي الٜطكت ألادحرة.٣ما ٓو  ، ٛالُٜلم ؿاٚض ٓلى الاهتهاء، ٟو

ا ٣ما هي الٔازة، ؤههى اإلا٦اإلات ب٘عله  وا٠ٛخه واج٠ٜا ٓلى ل٠اء بٔس اهتهاء ٓملها لُٔىزا ػىٍ 

٠ٍ، ؤم الجعا٨ جصجل، وهى ًىسهف ل٥ىه  في ٤ل مطة الجطيء، وابدؼمذ بصجل حؼٔس به ٛو

ا ضان  بصل٧
 
مخٔه ؤحُاه  .بل ٍو
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ا هٔذ اللمؼاث الجهاثُت ٓلى الٌٔامو   ٔ ا ػَط ، ججهسث بحب وجمىذ ؤن ٌعجبه، ؤدصث حمام 

ا للصهاب لٔملها.. ٓىسما ٛخحذ باب اإلاجز٨ لخ٘ازض وظسجه في وظهها،  واضجسث مالبؼها اػخٔساز 

ا ٛهى ل
 

هجطاظٕ دٌىة مىسهـ ر ًلاحبها ل٥جها هخٜذ بصاث السهـت وضبما ؤ٣ببٔس  م ًٌٟط

 :اػدى٦اض ٗاهب

 "ػامح!!"
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(23) 

 ؿطاضة الجهاًت

 

 "ؤهذ بخٔمل بًه هىا؟!"

ػاا٨ ٗاهب ؤٟطب لللطاخ اهٌل١ مً بحن ؿٜخحها، ح٠ا اللٜاٟت لها ؤهلها ٣ما ٠ًىلىن، 

ا ؤن ظوظها ال ٥ًىن باإلاجز٨ في هصا الىٟذ، وهى ال ًإحي إلاجزلها باألػاغ، بل ًطي  ٌٔلم ظُس 

اضاجه   لجسه.. وآلان جخٜاظإ به ٠ًٝ ؤمام بابها وهي وحُسة ٣إهه ًخٔمس شل٧.ك٘حرها في ٍظ

ٔت حاظب جخِاهط باهسهاؾ هاظت، ل٥ىه ضز بجسًت:  ظاوبها بٛط

 "مٔلف ًا مجى بوي ظُذ البِذ في اإلأُاز زه، بؽ موٌط"

لم جطز، ضم٠خه بسسٍ جدؼاء٨ ًٓ م٠لسه زون حسًض، ج٠خلس ُٛه وجمىٕ هٜؼها ًٓ 

 حـخٔل، ؤضزٚ بخىهُح مذخلط:مذاًبخه وهي ج٦از 

م٥ً ؤُٗب ٛترة، ٓاوظ ؤؿٚى مال٧ ٟبل ما ؤمصخي"  "مؼاٛط الٜجط ٍو

ا!! آلان حهخم ألمط ًٜله؟ وفي اإلاطة الؼاب٠ت ٗازضه لٔامحن زون وزاْ، زون 
 
٤ازث حسسط مىه، ح٠

س السطوط ل٥ىه ٌؼس الباب بجؼسه، جململذ جطز ببروز:  اهخمام ؤو مطآاة لها وله، جٍط

ط الجهاضزة، ٤ان مم٥ً جخلل ٟبل ما جُجي""مال٧   مٕ ؤحمس في لى٣ِـً الخلٍى

  وؤٓلً ًٓ ٗوب بىبرة مؼخاءة:

اوظ ؤؿىٛه ٟبل ما ؤػاٛط"  "للسضظت زي!! زه ابجي ٓو

م مالمحه اإلاخجهمت:  حاِٛذ ٓلى بطوزها ٗض

"٣ىَؽ به٧ مهخم اإلاطة زي بىزآه، بؽ ؤهذ ٓاٚض بطزه و٣ىَؽ ٟىي بن ظىظي مف ب٥ُىن 

 ز في البِذ في الىٟذ زه"مىظى 
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ها بش٠ل ؤزاضث حى٠ه ؤ٣ثر، ٤از ًخ٠سم للسادل  و٤لمت "ظوجي" التي ه٠ٌتها ٓامسة جوٍ٘ ؤحٛط

 ل٥جها ضم٠خه بخحصًط، ٛؼإلها بلُت ؿٜاه ػادطة:

 "ًُب مم٥ً الٔىىان اللي "ظىظ٢" مىظىز ُٛه، ٓـان ؤؿىٚ ابجي"

ها هى آلادط ًذبرها ؤن ضػالتها وكلذ ٤املت زون ه٠لان، ظمذ ؿٜخحها ال تهخم إلاا  وهٍ٘ ؤحٛط

ًسوض بصهىه، ٠ٍٛ مىحخه ما ؤضاز وؤوحذ له باإلا٘ازضة، ل٥ىه ٤لى  مً زلج جٌلٕ بلحها ٤لها 

از ًخسدل ُٛما ال ٌٔىُه:  بىِطة مخٜحلت ٓو

 "ؤهذ  داضظت؟"

اٟت، وجمل٧  ٗوب  مً ٤ل دالًاها: ضزث بىٜاش كبر ًو

  "ؿ٘لي ًا ٤ابتن، مم٥ً حٔسًجي!!"

ابخٔس دٌىة وػمح لها بمطوض مً ححز ه١ُ اػخ٘لخه في هطوب مً وظىزه، وهى جدؼٕ 

٥ٜط، ؤو ضبما ًذٌٍ، لم  ًمىحها  ابدؼامخه الؼادطة، ًو١ُ ُٓيُه ًخابٕ هطولتها للملٔس، ٍو

ػٔازة بن ٤ان بةم٦اهه ح٥ٔحرها؟ جحٌُم هالت ال٠سػُت الالمى٠ٌُت التي جحٍُ بها شا٢ 

٠ه اإلاؼخ٠ُم وجاب ًٓ ٤ل شهىبه إلاجطز ظواظه مجها..!! اللٔىب الؼاب١ بآخباضه   ٓاز لٌٍط

ا ما جى٥ؼط جل٧ ألاحالم ٛٞى صسىض واٟٕ جحُا ُٛه وال جطاه، جبخلٕ  حاإلات هي ٣ٔازتها، وزوم 

سًت ببٞر ممُذ. له لٔاكٜت.. وضبما ٓض  هىاءه وجِىه وؼُم الخُاة، وسسط زاهُت.. ٠ًطض جحٍى

ٝ بلى ظىاضها ٛخبآسث دٌىة، ماشا!! جِىه  جبٔها في كمذ واحخل مٔها اإلالٔس بخٔمس، ٟو

ػحهاظمها؟ حم٠اء هي..! هجىمه ػُإحي مً حُض ال جخىٟٕ، ومً حُض ج٥ىن الىدُجت ٟاجلت 

 بح١.

****** 

ت في ظبسة الٜى٨ الؼىزاوي التي جسمجها،  حت مً السبز اإلاحمم ال٘اٟض ًخإملها بؼ٥ىن، جإ٤ل ؿٍط

بدؼم هى، جطجٜٕ ُٓىاها هحىه وجلمح ٣ُٝ ًىِط جخلصش بها وجل١ٔ ألازط مً ٛٞى ؿٜ خحها، ٍو

ت. ٠ت ٗحر واضزة، ل٥جها جبازله بًاها بٟط  بلحها، ابدؼامخه مخٔسزة اإلأاوي بٌٍط
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اث، ؤضاها  ت الىاػٔت حُض ٠ًُمان في ؤًام الـهس داكخه، ٟطخى بها ؤظمل ألاٟو جل٧ الـٛط

بطضخى بٔض الؼطوض في هٜؼه، هي ٓالم ظىىهه وؤزدلها بلُه مً ؤوػٕ ألابىاب، واػخجابذ هي 

ا.. و٣ما ًىىي، بلى   ٔ ١ ػُموُان ُٛه م جذطط مً ٓاإلاها اإلاِلم، وجلخ٠ي به في مىخلٝ ًٍط

 ألابس.

ت مً اإلاٌط ٛاٟتربذ هي ٣إن  ا، وضٗم شل٧ جىازطث ٌٟطاث مخٜٟط ا زاٛئ 
 
ا مـٟط ٤ان كباح 

صة ما حسخبها هحى الؼىض، اضج٥عث بلُه ب٥ٜحها ل٥ً الهىاء ٓاه سها ٛومذ وؿاحها حٍٔى

م  ه في مٔعوٛت ٟض خحسي دلالتها الٔؼلُت لخجاٍض اإلاخٌاًط ٛٞى ضؤػها، ٓاز ٌٔاهسها، ٍو

 هآمت جسآب وظىخحها.

ٔخمس مً حىلها ٓلى الؼىض هى  ٝ دلٜها ًحٌُها َو جبٔها ٣مسخىض ًطبٌه بها دٍُ مخحن، ٟو

ح ضؤػها ٛٞى ٣خٜه وتهمؽ بىٔىمت  :آلادط، اٟتربذ مىه حؼدىس بلُه، جٍط

  "بحب اإلاٌط"

ؤػىس ضؤػه لجاهب ضؤػها وابدؼم زون ضز، "حاإلات ؤهذ ًا امطؤحي وؤٓلم ؤن اإلاٌط ٣صل٧ 

ًحب٧.." ٓم  الؼ٥ىن لسٟاث١، لم جخحط٢ والتزم الهسوء مشلها، ا٣خُٜا بخل٧ الومت الساٛئت 

 جح٦ي ٓجهما الطواًت، وج٠م الخ٦اًت وحؼمٔها لؤل٣ىان ٤لها.

ٔذ ضؤػها جلخ٠ي بُٔيُه، احخىاها جحط٣ذ ٛجإة حؼخسًط بحن ًس ح ٣ٜحها ٛٞى كسضه، ٛض ًه، جٍط

بل ؤن ًخحسر هخٜذ هي بذٜت وحماغ:  بىِطاجه ٟو

؟" ت في الـىاْض  "بًه ضؤ٧ً هجز٨ همصخي ؿٍى

به، جىلى ؤمط الٔىاز هصه اإلاطة  ا هحىها، وهحى ٤ل شخيء جٗط ا بطٍ 
 
جسهـه بح١، جحط٢ ُٛه ؿٜ٘

 وظصبها ؤٟطب بلُه:

  "أل.. جبرزي"

:
 
 جسللذ حـاٗبه زون ؤن حٔلم جإزحرها ٓلُه ح٠ُ٠ت

 "لى بطزث زُٛجي"
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لاض وال جذف هبىبه، ال حٔلم هخاثجه، وال جحعض حتى م٠سماتها، وبٓلاضه هىا اؿخمل  جشحر ؤلٓا

ٞ  لم ٥ًً، وهمؽ  ا ج٠ٌٔذ ؤهٜاػها بٔسه، ٛابخٔاز، وإلاؼاث بحىحن ٣إجها ٠ٓب ٛطا ا حاض 
 
ٓىاٟ

 زافئ بـٞى ال ًىوب:

""ؤداٚ   ٓل٧ُ 

ابدؼمذ بحب، في ٤ل مطة ٠ًترب مجها.. ٌٔبر لها ًٓ جل٧ الخطب الساثطة بسادله هحىها.. حهمؽ 

ه ُٛه  م ٟلبها بهىاه، وحٟ٘ط خذ 
 
بٔـ٠ه، ًذاٚ ٓلحها ؤو ٌٔابثها، ًسللها ؤو ٌُِ٘ها، ٤لها حاالث ج

 ؤ٣ثر.

ه الُمجي بحن ٓازث حؼدىس للؼىض وهصه اإلاطة بِهطها، جخحط٢ ب٥ٜحها ٛٞى شضآُه وججصب ًس

ًسحها، ج٠لبها وجحط٢ ببهامها ٓىس ًٚط مٔلمه في زواثط ال جهاثُت، زم جبسؤ في ٟلت.. ًٓ 

، ًٜىلت ٤اهذ تهطب ٛحها مً ؤبحها ٠ٍٛ لخخلٚط بجىىن ؤػٜل اإلاٌط مهما اؿخسث  مان 

ػٌىجه ؤو ٓٚع ُٗشه، جطخ٧ في هلٝ الخ٦اًت، جسآبه وجلخمٕ ُٓىاها بحىحن، حـطز 

 ط في ٟلتها. وحٔىز.. وحؼخم

، لِؽ ألهه ملى٨، ؤو ألن ح٦اًاها ال تهمه، ل٥جها ٠ٍٛ حـدذ  ٦از ٠ًؼم ؤهه لم ٌؼخمٕ لخٚط ٍو

٠ٓله ٤له بةكبٔها الل٘حر شا٢، ُٓىاه لم جحُسا ٓىه، وؤشهاه جلخ٠ٌان كىتها بلٔىبت، في 

 الجهاًت ٤اهذ اإلا٠أًت حاضة:

 "ؤهذ  بخٔملي بًه؟"

، إلاحذ اججاه هِطاجه ٛابدؼمذ، ػإلخه بطخ٥ت هِطث بلُه بسهـت مؼخ٘طبت م٠أًخه

 ؿ٠ُت:

 "بًه..! بخ٘حر مً هىا ٣مان؟"

ه٠ه بمط  ٌؼخُٔس جل٧ الص٣طي، ل٥ىه في الجهاًت اػخجمٕ كىجه بحـطظت ًىِط في ُٓىحها  ٟو

مىحها الجىاب اإلاى٠ٌي الىحُس:  ٍو

  "أل.. زي بخٔمل حاظت جاهُت دالم"
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٠ت ٓملُت ٣ُٝ لصل٧ ؤلاكبٕ ولم ًيخِط ؤ٣ثر، ٠ٍٛ حملها بحن شضآُه  ت لحرحها بٌٍط بؼٓط

٠ٌٕ حبا٨ اللبر والؼ٥ىن. ل محط٢ الجىىن، ٍو ّ
 ٔ

 
ٜ  ً ١ُ ؤن   الىآم الٟط

 "ؤػخاش ؤحمس..! ًال مـهس٢"

اػخسٓاء مً ٓالم الىاٟٕ الصي ٥ًطهه ٌسخبه مً دُاالجه حىلها، مً ش٣طي حـ٘ل اإلاؼاحت 

ا ًسآب الل٘حر، ٌـط  له ألا٣بر مً ٠ٓله مىص حسزذ، ل٥جها جِل ألا٣ثر مخ
 
ٔت، جهى واٟٜ

ذبره ؤن ٌؼخمخٕ باإلاـاهسة ٛهي حؼخح١.  ؤهه ٓلى وؿ٧ البسء، ٍو

خان حاٟسجان جابٔخا ؿطوزه مىص البساًت، الح٠خا اهٜٔاالث وظهه اإلاخخابٔت،  لم ًط ُٓىان هاٍض

ت شاث اإلأجى الىحُس بٔـ١ والتي اضحؼمذ ٓلى ؿٜخُه زون ؿٔىض ؤو ب  ضازة.البؼماث اإلاخٜٟط

****** 

ب.. ما ٌؼِئه، وآدط ًطاٟبه، زاثطة هي.. بساًتها وجهاًتها ٓىس هٜؽ الى٠ٌت.. ٛاجىت   ٟ ول٦ل مطا

لت جخٌاًط حى٨ وظهها بجاشبُت ٗحر آخُازًت، لىجها ٠ًاضب حمطة  بالٜٔل، كهباء بذلالث ًٍى

ت، وشا٢ ال٘وب الالهب بىهى  ٛٞى مالمحها لِؽ له بال جٜؼحر وحُس  .الىاض الخاٟض

حسز دٌىاجه في اججاهها، جطاٟب ظوط امطؤجه الؼاب٠ت بُٔىحن مـخٔلخحن و.. ضاٗبخحن، جمىخه 

١ حتى اهخابه  لىٜؼها ٛدؼطب مً بحن ؤكابٔها لخل٧ الل٘حرة التي ظصبخه ٓىس بساًت الٌٍط

اإلالل وهطب، وهصه ؤدطي جللر ٣مؼماض كلب في ؤف حب.. ظواط، ػُٔمل ٓلى بجهاثه ٠ٍٛ 

م شا٢ الطابٍ ال٠ىي بُجهما.ل٥ُؼطها،  وذ الٔىزة بلُه ٗض  الخم٠اء التي ٛض

ط اليؼاء ٓلُه، وجطمي بىٜؼها بحن ؤحواهه.. مؼ٥ُىت هي، ال حٔلم ؤن  وفي الجهاًت جٜول ٍظ

ألامشا٨ الـٔبُت اإلأطوٛت لم جىبذ مً ٛطاٖ، و٤ل زدان.. بالٜٔل هاجج مً هاض اؿخٔلذ حتى 

م ؤن ؤمحر٢ سٔلب ما٣ط، وهى مطحلت الطماز.. ؤم ٛصًل ال٦لب ٗح ئت ٗض ر ٟابل لللال  ًا بٍط

 ػِؼعى إلزباث شل٧.

ٝ دلٜها، جسآب ك٘حره، جخذص مىه وػُلت جخ٠طب بها لصل٧ اإلا٘طوض ٗحر مهخمت بعواظه  ٟو

 ُٓىا ال٘اهب ال٠ازم مً بُٔس، ٛهطو٨ بلُه بل ٤از 
 

ووظىز ؤدطي في حُاجه، الخ٠ٌخه ؤوال

 ًط٣ى، دال٨ زىان ٤ان ؤمامه:
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 ًا ٤ابتن..!!"
 

 "ؤهال

وفي ُٓيُه ؤلٝ ٓالمت اػخٜهام وحعجب..!؟ حوىضه لٜذ اهدباه الجالؼت والل٘حر الصي 

ٜذ هي ألادطي جخٌلٕ بلُه  سٗسٗه بمط ، ٟو ٔه بحن شضآُه ٠ًبل وظىدُه ٍو اهسٕٛ بلُه ٛٛط

ٜت زٛآُت  بٜوى٨، زم ه٠لذ ُٓىاها هحى شل٧ اإلاؼخٔط بجخُم ػادٍ حاٞض ًجاوضها في ٟو

 ٗحر مبا : لم
 

 جٜهمها، همؼذ باٟتراب ٗحر مؼمى ، جحلل لىٜؼها ػاالا

 "محن زه؟"

 ابخٔس دٌىة زم الخٜذ بلحها ًذطػها بىِطة، ل٥ً الجىاب ؤجاها مً لى  الشلج كاحب السٌت:

 "ؤها والس مال٧ ًا ٛىاهت، وػُٔس ٟىي بوي ٟابلخ٧"

ها  ج 
 
ٌ ا حهخم!! هي ٠ٍٛ بُسٞ ابدؼمذ ب٘طوض.. وبازلها هى بمشلها، ٠ٍٛ ب 

 
باػخذٜاٚ، ؤجِىه ح٠

ت:  مىاػب لخيخهي اللٔبت بٜىظه هى.. حتى لى ٗازض اإلا٦ان ب٦ل ما ُٛه، كاٛحخه بٟط

 "محرسخي.. ؤها ؤػٔس"

ا  ا مىاػب 
 
ا ال ًل١ُ بها، ل٥ىه ابخٔاز ماٟذ، ٠ٍٛ اجذصث م٦اه وآخصضث ح٘ازضهم جسعي ٛهم 

 ٜىث مً بحن ؤػىاهه:لىهٕ مطاٟبت ظسًس.. حُجها زمسم "ؤحمس" بذ

ذ م٦اوي بظاي؟" ٛط   "بخٔمل بًه هىا؟ ٓو

ا وابدؼم ببروز، ًطز باٟخواب، ٛحؼب لُبسؤ ؿطاضة الجهاًت:  ؤهع٨ ك٘حره ؤضه 

 "مً مجى"

"جماػ٧.. ٠ٍٛ جماػ٧" ..حسر هٜؼه بها، ؤمطها، ٓىٜها، هى ٌؼخٜع٢ ٠ٍٛ ال ٗحر..! ل٥ً 

س مً محٜعاث ُٓىاه ؤوضخخا ما بسادله زون ؿ٧، وآلادط لم ًسد ا في بهاٛت اإلاٍع  ٔ ط وػ

 الاحتراٞ ٛٞى هحراهه اإلاخإججت:

 "ضحذ البِذ ؤؿىٚ مال٧، وبٔس ٛىجان ٟهىة ؤدسث مجها الٔىىان"

"ٟهىة!!".. ال حٔل١ُ بلى آلان.. هي لم جسدله بلى اإلاجز٨ في ُٗابه، ٣ال.. هي لم ولً جٜٔل، لِؽ 

 هي..! ل٥ً ألابله ٌؼخمط في ٟلخه ٗحر اإلاى٠ٌُت:
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ت وػإلذ  "ؤها آػٝ بوي ضحذ وؤهذ مف مىظىز، ؤكلي مؼاٛط ب٥طة، بؽ ٣ىذ ملسْ ؿٍى

ى لها ًلب  مجى ٓلى مؼ٥ً، ٛإكطث بوي آدس مٔاه ٛىجان ٟهىة، وؤها مف باٟسض ؤٛض

" ا إلاا ٥ًىن اهخمام بي   دلىك 

لى وؿ٧ هٜض  س مً الخٌب، بل ٓو ال ضز، ال ؤهٜاغ واضخت حتى.. والجخُم ًٌالب باإلاٍع

بح١ لُحٞط شا٢ ال٦اشب اإلاخبجر، اٟترب ؤحس الٔاملحن في هصه اللخِت ًىازي الل٘حر اللهُب 

إلحواض وظبت ما، ػمح له "ؤحمس" بالصهاب وح٘اضخى الىالس ًٓ شل٧.. ٠ٛىبلخه ال٠ازمت ال 

ا، وحـطط كىجه بىبرة ؤلم:
 
ا، جلىٕ اضجبا٤  جحخمل وظىزه.. اٛخٔل جطزز 

ح مٔا٢، زي ؤو٨ مطة هب٠ى لىحسها مً ٗحر وظىزها.. و٣ىذ ٓاوظ  "ؤها.. ؤها.. بم ها٣ىن كٍط

 ؤوك٧ُ ٓلحها..."

ا، 
 
ٟإً هٜؼه بىٜؼه، جىاله هِطاث ؿ٧ جمتزط ب٘حرة جٌحً ؤهلٕ الىاٟٝ ٟبالخه ًخمحز ُِٗ

ازض..!  ال ًش١ بما ٠ًى٨.. ٛلى ٤اهذ تهمه بالٜٔل إلاا ؤوظٔها، داجها، ؤهملها وؤهمل ًٜله ٗو

ؼط الهوم، اػخٌطز شا٢ ٟلخه ال ًم٥ً ابخالٓها ولى ف ت الخمىهت ٓو ي حٚط ومٕ ٤ل ؤزٍو

 اإلاسعي بلهجت هازمت:

 ٤ان 
 

ا، بؽ ٛٔال  ٔ "ؤها حبِذ مجى بجس، مف باٟىل٧ ٣سه ٓـان ح٘حر ؤو جوا١ً وزه ح٧٠ ًب

اٚض بن  م ٤ل اللي حلل، ؤها ٓاٚض بوي ظطحتها، ٓو بُيىا ٟلت حب مف مً الؼهل جخيسخي ٗض

 ؼهىلت.. والسلُل..."ٟلبها ٣بحر ومؼخحُل هُيؼاوي ب

ٔت ًخإ٣س مً جإزحر ٛحىي حسًشه ٓلُه، ؤضزٚ بٔس ؿٔىض باالهخلاض مؤله حتى  ومىحه هِطة ػَط

 ٛان:

.. ؤها مف ٓاوظ ؤ٣ىن ػبب في ظط  ظسًس لحها، ؤو  "السلُل بجها اهخمذ بي  الجهاضزة وداٛذ ٓلي 

 مـ٦لت بِى٧ وبُجها، بؽ ؤضظى٢.. بػٔسها ٓلى ؤز ما ج٠سض"

حىحن مٜخٔلت، ٣إهه ٌؼخُٔس ش٣طي مان  ٌـخاٞ بلُه، والٜوى٨ اهخٔف في ٟلب  ابدؼامت

طامها به، كامذ هى..  العوط الصي ٦ًاز ًمىث ؤمامه وهى ًذبره ًٓ ٟلت ٗطامه بعوظخه ٗو

جخثها مً دالًاه، ال ًٜهم لم  ٌؼ٥ذ ٓلُه!! لم   ٌؼخمٕ لخسًض ًمٞع ؤحـاءه، ٠ًخل ضوحه ٍو



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 315  شسابٍُ وضزًت

 

طْ   ٓ بت في ا٣دـاٚ ماهحها، ٣ُٝ ٌؼمح له بالسىن ُٛما هى  ه آلان؟ ؤهي ماظوؿُت، ؤم ٗض ه 

ا الًعا٨ ًخمل٧ مً ظعء  مجها؟!! 
 
 ٤اهذ جحب هصا الىص٨!! ٣ُٝ ٤اهذ مٔه؟! وهل ح٠

  ً ا، ظم ٔىز اإلاخبجر للخسًض بىبرة ؿاضزة ٣إهه ال ٌعي ما ٠ًى٨، ٗاثب في زهُا ظمٔخه بها ًىم  َو

حخّٜ ببؼمت اؿدُاٞ إلاا ا، ٍو  ٔ  ٛاث وماث: احخىاهما م

"٤ل حاظت ٛحها ٣ىذ بحبها، ٤ل حاظت بُيىا، ٤ل ٣المها، حىُتها، حتى حط٤اتها.. ٤اهذ زجىلت 

ت وجحط٢  ٠تها الساكت، إلاا جحب ج٠طب مجي ؤو جٌلب حبي ٤اهذ بخجىجي، جمؼ٧ بًسي بٟط بٌٍط

تها ٗحر وؤها...."  كبآها ٛىٟها.. ما ٣ىدف باحؽ بىٜسخي ٟو

ا لل٘طقى.. وادخله هى به زون  وألالم هصه اإلاطة ٗحر محخمل، ٛمؼدى٠ٕ ح٠اضجه ؤكبح ظاشب 

س ٟهطه، حٞط ٟلبه ضبما..! ل٠س  م جإ٣سه مً ٣ىن شا٢ ألادٞط ًٜخٔل اإلاـ٥الث، ًٍط ٗحره، ٗض

ا ٤اهذ ٓلى  ت، لصا ٛةن اإلا٠أًت هصه اإلاطة ؤًو  ٔت اهخ٠ام ٍٟى ادخاضجه زوهه.. وبالخالي لسًه شَض

٘وب، ل٥مت ٤ازث ج٥ؼط ٥ٛه ؤو جذلٔه مً م٦اهه، ل٥مت ؿ٦ل ل٥مت ٓىُٜت ٟاػُت جخٜجط بال

ُٔس  ا، زم شا٢ اإلاهخاط ًىحجي ٛىٟه بىحران جىسلٕ مً ُٓيُه، ًجصبه مً ٟمُله َو ؤل٠ذ به ؤضه 

 الل٥مت في ؤهٜه وجخٌاًط السماء ممتزظت بؼبابه:

 "ًا واًي.. ؤهذ ؤح٠ط وؤٟصض بجي آزم.. أل.. حُىان ؿٜخه في حُاحي!!"

ٔاظله بل٥مت  ا بٔىٝ شاهل:َو
 
 ؤدطي لم ًلسها كاضد

 "اللي بدخ٦لم ٓجها زي مطاحي"

ا  ا لل٥مت ظسًسة جل٠اها "ػامح" في ٟبوخه ًحمي وظهه، زٛٔه بُٔس  واضجٜٔذ ًسه اػخٔساز 

ـُح بصضآُه في وظهه: ا بلطاخ َو
 
ا ًبازله كطاد

 
 ٓىه، وجهى واٟٜ

ل مطة بخٔمل مٔا٢ ٣سه "ؤهذ ٛا٣ط بجها بخحب٧ بجس؟ ال ٛٞى وصخصر ٟىي.. وبٛخ٥ط بن ٤

ها، ٤ل مطة جب٠ى في حوى٧.. بخ٥ىن  جب٠ى بخ٥ٜط في  ؤها، ألن ؤها اللي ٓلمتها ٤ل حاظت حٔٛط

 ًا سخي ٤اظاهىٛا؛ ٓمط٢ ما هخىكل 
ْ

ؿاًٜاوي ؤها.. حاػاوي ؤها، بدخمىاوي ؤها، ومهما ٓملذ

 ظىاها للي، ؤها.. وكلذ له.. ؤها ؤبى ابجها الىحُس"
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٤از ٌـدب٧ مٔه زاهُت لىال ؤن وظس مً ًمؼ٧ به ًذجم اهسٛآه اه٠ى ٓلُه مً ظسًس، 

ٝ آلادط الصي ٤ان ًى٠ى ٓلُه بسوضه، كطخ بجىىن ًحاو٨ جذلُم هٜؼه مً بحن   
ّ
٥خ هحىه، وٍ 

 ؤًسحهم:

  "ػِبىوي هاٟخله..."

 ل٥جهم جمؼ٥ىا به ؤ٣ثر وال ٛاثسة مً حطبه مٔهم، كا  بلىث مجطو :

 "ًلٔىا الخُىان زه بطا"

، البٔى ججمٕ حى٨ "ؤحمس" ًحاولىن تهسثخه، ل٥ً اظخصبه  آلادطون ٛىٜى ؤًسحهم في ٟٚط

بت.. ؤل٠ذ ٓلُه هِطة مخإل٠ت.. زم جبٔذ شل٧ اإلا٘ازض جخ٠صخى، جخسدل، جحاو٨ بؿباْ   ٟ جل٧ اإلاطا

 ٛوىلها، وضبما حؼٞط ما لِؽ لها.

****** 

ا، هىا٢ ؤمط ٗامى، وجل٧ الجمُلت الخاإلات  م ًطب  التي ػٌذ بدبجر ٓلى ٦ًاز ؿٌُاجها ًٟط

ا، بل ومان  سخيء ًالح٠ها، جدبٔذ دٌىاجه ال٘اهبت، وبالٌبٕ   ُ ٟلب مً ٤ان لها، جمخل٧ ماه

ت ٛٞى وظهه، ًذطط مً اإلا٦ان وجىازًه.. ًلخٜذ  هى ٌٔلم بىظىزها، ًمسر ب٠اًا السماء الىاٛظ

ا الالمباالة.. ػإلخه بلهار:  ُ  بلحها مسٓ

 ١ مٔا٢ بالـ٦ل زه؟""هى بًه اللي حلل؟ لُه ؤحمس اجذاه

٠ٓس حاظبُه ًىِط بلحها في اػخٜهام، ًلٌىٕ وظه كٔب اإلاىا٨، ضاٛى الخىاض.. ؤضزٛذ 

 بلٌٝ:

ب٠ى ٓازي" ع ٓلُىا ٤لىا، ومف ػهل وـىٛه مخوا١ً ٣سه ٍو  "آػٜت بوي بازدل، بؽ ؤحمس ٍٓع

ٔذ، ضز ببروز: ا.. ها ٟس ٟو  ابدؼم زادله ؤدحر 

 احس و ظوط مطاجه الؼاب١""ٓازي ًا ٛىاهت، دىاٟت ٓازًت بحن و 

س ؤن حٔٚط ؤ٣ثر وال جسضي ٣ُٝ..! ؤدطظها هى مً كمخه بصهى٨ ٣إهه  لم ججس ما جطز به، جٍط

 ٠ًط ح٠ُ٠ت ما واضخت للُٔان:
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  "ؤهذ  في حاظت بِى٧ وبِىه؟!"

ٌؼإلها بىبرة متهمت ومهخمت.. جلجلجذ.. هل جسعي!! ؤم جلط  بىاٟٕ.. ؤهه ال ٦ًاز ًطاها!! مٕ 

 ز ٥ًمل ما بسؤه.. ودٌخه جىجر بـ٦ل ؤٛول مما جمجى:جطززها ٓا

"ؤضظى٢ ًا آوؼت ػهط؛ لى في حاظت ابٔسي ٓىه.. ؤها ؿٜذ بِبم ل٧ بظاي؟ هِطة ُٓيُه 

ٟل٠خجي.. مجى ؤًىٔم ًل٠ُتي بؽ ػٔازتها تهمجي، بالؾ ج٥ىوي ػبب في دطاب بُتها و٣ؼط ٟلبها.. 

وُه"  حتى لى هى ًاضز٢ ؤو ٟطب مى٧؛ اٛض

م ٤اإلاجاشًب.. وفي ؤٓماٟه   ا تهلل وجٟط

ىحجي بخحُت لجمهىض داق مً ؿُاًحن الجخُم..   وفي زادله ًل١ٜ لىٜؼه بحطاضة ٍو

ا بىازْ زم ضحل، وجط٢ لها  ؤومإث بطؤػها في كمذ.. ال جىٜي وال جا٣س ُىىهه، وابدؼم ػادط 

لبه في اللمُم.. ب٣ما٨ الخ٦اًت. ىذ ضظىلخه ٟو  ٔ
 
 وللعمً.. ولطظل ً

****** 

ُت ػىزاء الى٥هت، دلالث هآمت حال٥ت  ًخإه١ بـ٦ل داق، وػامخه جى١ٌ بطظىلت ؿٟط

ْظىت اللُل زون ٟمطه، وحلت ٣حلُت زا٣ىت، ٟمُم ضمازي ٛاجح،  ملٜٜت بٔىاًت، ُٓىان في ز 

 زون ضبٌت ٓى١، ٣ما ؿ٠ُ٠ه ألا٣بر، ٥ًطه ال٠ُىز.. حتى لى اضجبٌذ بملبؽ.

ؼه بٌٔطه اإلاٜول.. والصي بذبض ٓلم ؤجها حؼخمخٕ جإمل هُئخه إلاطة ؤدحرة في اإلاطآة، ؤٗٞط هٜ

بدىٜؼه، الُىم هى ًىم  داق.. هام لها، والسٓىة ٤اهذ ؿبه آمطة مً ًٜلخه اإلاسللت، ومً هى 

ا..!  ى لها ًلب   لحٛر

لُل مً ألاكسٟاء، بؼٌُت في حس٠ًت مجزلهم  دٌبت ؿ٠ُ٠تها ال٥بري، في محٍُ الٔاثلت ٟو

ؤدحها ألا٣بر ٤ان ؤحس اإلاـاض٣حن في جىُِم الخٜل  الل٘حر، ومٕ كساٟخه الىامُت مٕ

واإلاؼآسًً في بٓسازه بما ًل١ُ بالٔطوغ الخؼىاء.. وال ًذلى ألامط مً ؿ٘ب، ٓبض وؿ٠اوة 

 مٕ ك٘حرجه.
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ابدؼم ًخص٣ط ألامؽ بٔس الاهتهاء مً الخحوحراث، ج٠ٝ ؤمامه ببىٌا٨ بؼٍُ مً الجُجز، 

٦ل ظسًلخحن زم جطبٌهما في زاثطة حى٨ ٟمُم ٌٟجي ؤظضٞ اللىن، ح٠ٔم ؿٔطها ٓلى ؿ

ىت دلالتها الىضزًت.. والتي جدىاٛط بـسة مٕ  ضؤػها، بٔسما ضخ٧ ٓلى مِهطها الٌٜىلي مٕ ٍظ

ا.. ل٥جها ال حٔلم ؤجها ه٥صا  مالبؼها، ؤدبرجه ؤهه ػِىسم، وجحسجه ؤن ٌٔاملها ٣ٌٜلت مجسز 

 ؤؿهى، ؤلص، وؤلٌٝ.

ا  ئت الـ٠ُت التي وجل٧ الـ "جىجت".. ؤٟطب ل٠لبه ٣شحر  ب ًٜىلتها البًر ج  مً ؤهثى جحاو٨ ادتراٞ ح 

ا  حسخطه، ًىا٨ الٜترة اإلااهُت اٟترب مجها ؤ٣ثر، زللها ؤ٣ثر، وزوما ما ٤اهذ لخِاتهما ػىٍ 

 مٕ وظىز ؤدُه ال٘اهب ٓلى 
 
جبهجه بـسة وجيؼُه همىمه ؤو مـا٤ل الٔمل اإلأخازة داكت

ا ٓىه.السوام الخاه١ بٔىٝ، واإلاذخى١ ب٠ُس الطو  م   جحن الجسًس ٗض

اهخهى ٛحمل مٜاجُح ػُاضجه وجىظه للساضط، ٟابلخه والسجه، هِطث بلُه بخٜحم، ٟبل ؤن جبسؤ 

 جح٠ُ٠ها اإلأخاز:

 "بًه الـُا٣ت زي ٤لها!! ٓلى ٛحن ٣سه؟"

ا بم٥ط: ٕ حاظب   ٛض

وخىا!!" ت ًا ٣طملت، مف ٟلذ ل٧ جُجي مٔاًا ؤهذ  وؤحمس.. بؽ ٛض  "ما ؤهذ  ٓاٛض

ج٠ترب باهخمام، جسآب شٟىه السـىت وجطبذ ٓلى ٣خٜه بُسها ألادطي، جىزٓه ابدؼمذ 

 بسٓىة:

هم.. اإلاهم جىبؼٍ، ًال ٓـان ما جخإدطؾ" همف ًا ٓمطو، حتى لى ٓم٧ ٌٔٛط  "ؤها ما ؤٓٛط

ىت  وزٓها هى آلادط وضحل، ٓىس وكىله للم٦ان ؿٔط بالعهى ٌ٘مطه، الخس٠ًت جبسو ٣جىت.. والٍع

 ٘حرجه وؤدحها بالٜٔل ضاجٔت.. التي ٓمل ٓلحها مٕ ك

 هحى "بال٨" اإلاخإه١ بصخبت ؤحس ؤكسٟاثه، اهسمج مٔه في 
 
ا مباؿطة ج٠سم للسادل مخىظه 

الخسًض، وجذلله ػاا٨ ٓجها.. ٓلم ؤجها بصخبت الٔطوغ وػتهبٍ بلحهم مٔها، ٥ًطه الاهخِاض، 

ا ٣ُٝ ػخٜٔلحن ًٜلتي اإلاسللت
 
ا وبـسة، ل٠س جىٓسجه بىسم، ٛلجر  بش

 
 !!.ح٠
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زٟاث١ مطث، حٔالذ ؤكىاث اإلاىػ٠ُى حٔلً حوىض الٔطوغ، ودلٜها ٤اهذ هي.. ولىكٝ 

مىٟٜه بسٟت.. ٓلُىا ؤن هىِط مً دال٨ ُٓيُه.. الٌٜلت لم حٔس ك٘حرة، الجساثل ج٥٥ٜذ 

ت ضاُٟت، ح٘اٛلها دلالث هآمت كسمخه بلىجها ألاحمط حـا٣ؽ  ل 
 
بـ٦ل ؤه١ُ واضجٜٔذ في ٟ

 ء مالم.وظىخحها بـ٠اوة وبٗىا

وؿٜخحها اإلا٥خجزجحن بحالوة جلخمٔان بلىن الخىث السا٣ً.. ضباه هصا مالم بح١!! وشا٢ الشىب 

ا،  ا لالضجساء ؤمام الىاغ؟! ل٠س ٠ٛسث ٠ٓلها حخم  ا كالخ  ال٠لحر اإلا٥ـىٚ.. ؤحؼمى هصا زىب 

وػ٠ُخلها ٠ٍٛ لى وكل بلحها، جإملها ؤ٣ثر واضجٜٔذ زٟاث ٟلبه، ٟماؾ هآم مً الـُٜىن 

، ًو١ُ ٓىس السلط بحعام 
 

ؼخٌُل مً السلٝ ٟلُال ال٠طمعي، ًيؼس٨ بىٔىمت حتى ض٣بخحها َو

ُٔخحن ووؿا  ؿٜاٚ ال ًذٜي ؤي شخيء بل  حخوً كسضها بةٗطاء، حمالخحن ٛض ؤإلااسخي ؤه١ُ ٍو

س في ؤإلاه.  ًٍع

٠ٍ.. لم  ًحاو٨ جذٌي الجمْى الىاٟٜت جطحب بمل٥ت الخٜل، وفي ُٓيُه ٤اهذ كىضتها هي ٛو

ؼعى للىكى٨ بلحها، إلاحخه ٠ًترب وهِطجه ؤٟل٠تها، جطي هل جمازث!! ل٥ىه ًٜخإ ًط  ٗ حرها، َو

ٌٔاملها ٣ٌٜلت، وهي لِؼذ ًٜلت، هى ؤحم١ ٣بحر لل٘اًت، وؤٓمى، ال ًٜهم ؤي شخيء.. وال ًسضي 

ه.  ًٓ ٟلبها الصي ًسٞ له.. وؤٟؼمذ ؤن جٍط

  اإلاهسوض الخ١ ًشحر سسٌه تهطبذ مىه، حـاٗلذ بـ٠ُ٠تها، اهسٛٔذ مٕ كس٠ًاتها، والىؿا

ؤ٣ثر في ٤ل مطة ًجزل١ ٛحها ًٓ ٣خٜحها وجلخمٕ ؤػٜله بـطتها الصهبُت، في الجهاًت اوـ٘ل هى مٕ 

س ٛٔله في هصه  ا مً لٜذ ألاهِاض إلاا ٌٔخمل بسادله.. ؤو إلاا ًٍط
 
ؿ٠ُ٠ها لبٔى الىٟذ ٟل٠

 اللخِت ٛىض ؤن ًوٕ ًسًه ٓلحها.

ا ؤحها الىػُم ؿسًس الخماٟت.. ما جطاٟبه هي مؼخمخٔت بصل٧ الخى١ ال
 
ِاهط ٓلى وظهه، حؼى

ضؤ٧ً في  آلان؟ هل الؤظا٨ ًٜلت بجساثل وضباي وضزي..! حـتري لها الخلىي واإلاشلجاث!! ج٥ٜط 

اهخىث حطماهه مً جل٧ الٜطكت،  وبٔس ج٥ٜحر  ُٛه وفي ؤو٨ ٤لمت ػِى٠ٌها ٓىسما ٠ًترب.. ل٥جها

 ٛلً ًحسثها ًُلت اللُلت، ولُوطب ضؤػه الؼم٧ُ اإلاخٔامي ًٓ الٜهم ٓطن الخاثٍ.

جخإمله، جسوض بإُٓجها في اإلا٦ان، جخابٕ ؤدتها ومالمحها الؼُٔسة بذاًبها، ولم جلخّ شا٢ 

 الاٟتراب الخصض مً ؤحسهم بال بٔس همؼه الٜج في ؤشجها:
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 ىؾ""معة آدط حاظت ًا مى

جطاظٔذ دٌىة بلسمت، ل٠س لٜحتها ؤهٜاػه بالٜٔل، ظظطجه بُٔىحها، الخٜخذ ولم جطز، ل٥ىه 

 ػمج لخى ، ٣الك٠ت ًبُت:

 "بًه بؽ.. بآبر ًٓ بعجابي"

طث في ُّٗ:  ٛظ

خ٧، ؤها مف ٛاهُت لهعاض٢"  "لاي.. هللا ًذل٧ُ مف ٟو

از ٠ًترب بـ٦ل مطب٧، حهمؽ بٜحُح:  ٓو

 ما ؿٜخِف هٜؼ٧ في اإلاطاًت، ظامسة ظسي""محن ٟا٨ بوي باهعض!! ؤهذ  

ضم٠خه بخحصًط، جبخٔس دٌىة وجلٌسم بلسض آدط الخ٠ٍ آدط ال٦لماث، والخ٠ذ الُٔىان، هي 

طز مً بُجهما ٓلى ألابله:  مطحٔبت، وهى مـخٔل، ًٌحً ؤػىاهه، ٍو

 "ؤهذ ما بخحطمف ًا بجي؟ مف هطبخ٧ ٟبل ٣سه!!"

لخٜل ًخحى٨ لٔطا٢، "ٓمطو" ٠ًٝ بخحٜع الخمٔذ ُٓىا "لاي" بخحس  واٟترب، و٤از ا

واػخٔساز لاله٠وان، والشاوي ًذٌى هحىه بسسٝ، ل٥جها ٟطضث ٓجهما بجهاء ألامط، ظصبذ 

الُ٘ىض مً ًسه وابخٔسث زون حسًض، وا٣خٜى هى بىِطة ٟاجلت هحى آلادط زم جبٔها، دٌىاث 

سدل بل ٜها مٔسوزة واه٠لب ألامط، ج٠سمها، ًجصبها دلٜه بصخيء  مً ٓىٝ، ٍو ى اإلاجز٨، ؤٟو

 ؤمامه ًلُح في وظهها:

 "بًه اللي ؤهذ  ٓاماله في هٜؼ٧ زه؟"

م، هي ػُٔسة لل٘اًت، هى ُٗىض وهصا واضر، ل٥ىه و٣إي ؤحم١.. ٦ًابط، هعث ٣خٜحها  ج٦از جٟط

 ببراءة جدؼاء٨ ًٓ م٠لسه:

 "في بًه ًا ٓمطو؟"

٠ها حهعها، والًعا٨ حهخٝ بسسٍ:  ظصب مٛط
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ا  ب   بدؼتهبلي ًا مىت" حاظت، زه ٟمُم هىم زه وال ٛؼخان!! مف البؼت"في بًه؟ ؤهذ ج٠ٍط

ذ ًسها مىه وظابهخه بٔىاز ٗاهب: ا!! اهتٓز ا ظاضح  ا.. لم جخىٟٕ هجىم 
 
  حؼى

ا ما ٟالف حاظت ٓلُه، ؤهذ ب٠ى مال٧؟"   "ؤهذ بإي ح١ ج٦لمجي ٣سه؟ ماله ٛؼخاوي؟ ؤدٍى

ا، و   ُ ا مى٠ٌ ـُح بها، ٛخح ٛمه ًمىحها ضز   ٌ ٕ ًسه  جىٟٜذ ألاحٚط ٓلى ًٚط لؼاهه، ؤم بإي ٛض

ح١! وما الصي ًحسر له بالٜٔل؟ هم ؿٜخُه في ححرة، ٓاز ًٜخحهما في محاولت ؤدطي، وال 

ا  ..! ٟلها..! ل٥ىه ه١ٌ ٣ٜط  ب امتزط بُِ٘ها مىه.. هُا آتٚر كىث.. ُلذ جىِط بلُه في جٟط

ا:  ُ ه ح  في حٟط
 
بت ىلس بسادلها ٗض  ًسٕٛ بسمائها للٜىضان، ٍو

 بًه الطوط زه ٣مان؟ مف مالحِت بهه ٣إهه زٓىة ل٦ل واحس ًبم ٓلى ؿٜا٧ًٜ؟""و 

وهصه اإلاطة جإإلاذ بح١..! الخمٔذ زمٔت في ُٓىحها وجطاظٔذ دٌىة جحسٞ ُٛه بلسمت، إلاحها 

ا؟ لم ًحاو٨ الٜهم ؤو البحض ًٓ ؤػباب، 
 
از ٌؼب هٜؼه، لم  ًاإلاها في ٤ل مطة؟ وما به ح٠ ٓو

 هصا ٣شحر.. وهي له.

ا، دلٕ ػترجه ًؤها ٓىىة ٛٞى ظم  س مً الخسًض مٔها، هع ضؤػه ًاجؼ  ا اإلاٍع ؿٜخُه ضاٛو 

ا٣خٜحها، زم ظصبها دلٜه مً ظسًس في هطولت ٤ازث حؼ٠ٌها  مٕ حصائها اإلاطجٜٕ ٣ىاًحت  ؤضه 

ٕ ُٓيُه بلحها زاهُت بسسٍ، ل٥ىه ابدؼم هصه  ٛط سخاب، جىٟٝ ًسٓمها، ًل٠ي بىِطة هحىه، ٍو

 اإلاطة:

 ؤوظٓت.. ما جحاولِف""بطزه 

ذٌئ في ح٠ها، وآلان  ًلبؼها ػترجه الساٛئت  ولم جٜهم هصا اإلاجىىن، ٟبل لخِت ًلطخ ٍو

سآبها..!! ل٥ىه لم حهخم لطز ٛٔلها، ٠ٍٛ اػخمط في الخحط٢، في الجهاًت جىٟٝ مٔها  بٌٔطه، ٍو

حن، زون م٠سماث، زون اػدُٔاب ٤ امل إلاا ؤمام والسها الصي هِط بلُه في زهـت، زون جٍع

ت وظسًت واضخت: ا هخٝ بؼٓط
 
 ًى١ٌ به ح٠

 "ٓمي ػٔس.. ؤها ٓاوظ ؤًلب مً حوطج٧ بًس مىت"
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واحؼٔذ ُٓىاها، وهلل ٟلبها، واضجٜٔذ الىبواث جىِط بلُه مبهىجت، وألاب الجالؽ مٕ ٓمه 

مىحه الطز بحعم: ، حؼخىٓب ؤ٣ثر، ٥ًٜط لشىان، ٍو
 

 ًخإمله بىِطة مٌىلت، مىسهـت ٟلُال

 طو، ما ٓىسٌف بىاث للجىاظ""آػٝ ًا ٓم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 303  شسابٍُ وضزًت

 

(24) 

 ػٔازة ٟلحرة اإلاسي

 

 ٤ل  ألمطه حا٣م

 بال مً ٟلب  باْ هٜؼه للخب

 ػ٥ً زهُا الهىي 

 ًدُه في بلساجها

 ًخجى٨ في حىاضحها

ٔاٟط دمط حاهاتها  َو

ن  بّح 
 ػ٥ط 

 ُٗاب وعي

 وال حطط ٓلى ٓاؿ١

 حتى لخِت بٛاٟت بلسمت

 ٓلى واٟٕ ُىه هى الخلم

 ؤو ضبما ال٦ابىغ

 الصي لً ًعوض مىامه وال صخىه ؤبسا

اء الطظا٨ اللٔحن!! ا ل٥بًر  جب 

ت  ٓحن هاْ الل٠ب..  في ًىم  ما، ػآت  ما، وفي ًٛط
 

ا ل٘طوض  ػهم  ٤ان بٌال  وجب 

ولٔىاث الؼٔحر الصي ًلٌلُه زون ؿ٠ٜت.. زون ضحمت؛ ٓلى ٟلب جمل٧ مىه الٔـ١ حس 

 احخما٨ البـط. الىظٕ، حس ؤهحن كامذ حٔمس ٣خماهه بإلم ٛٞى ٟسضة
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لى ٤ان م٦اهه آدط.. ل٘ازض بلحها، ظصبها بلُه وؤدطط ٤ل ال٦امً بسادلها، ؤظبرها ٓلى آتراٚ 

ها بهىػه، ٗطامه، ٓـ٠ه الؼطمسي حتى  ا، ها٨ ما جمجى، وؤٟٗط جلىٗه اإلاـآط وججهُه ؤًو 

 جى٠ٌٕ ؤهٜاػها وحٔلجها ٓلى اإلاؤل ؤن ال ٗحره ٌؼ٥جها.

ط ا اؿ١ م٘طوم هاجٕ ُٛما بُجهما، ل٥ىه هى.. "ؤحمس".. ٍظ ليؼاء الؼاب١، العوط الخالي، ٓو

وػىػت ؿٌُان شا٢ اإلاهعوم في مٔط٣ت ٟلبها الجعا٨ جطن بإشهُه.. "جخمىاوي ؤها، ج٥ٜط بي ؤها، 

اض!!.  حـٔط بي ؤها".. وماشا ٓىه هى؟ مجطز كىضة داضط ؤلًا

 في حبها له!! ؤم هى ال ًلسٞ.. ال ٌٔلم بن ٤ان ًٓ ٠ًحن!! ؤم ٠ٍٛ ٠ًىٕ هٜؼه بصل
 
٧ ًسعي ز٠ت

ـٔط بوُاْ،   ال ًمخل٥ها بىٜؼه وب٠لبها الصي ًٜترن ؤن ًخمل٧ مىه!!.. هى جاثه، حاثط َو
 
ز٠ت

ٌـٔط بٌٔىت ٗازضة اهخ٠اها اإلاىخ٠م بٔىاًت وزٟت ًحؼس ٓلحها، ػسز الوطبت ب٠ىة ٛبلٙ الٔم١، 

 والجٚز مؼخمط حتى ٦ًاز حهل٥ه.

س اللطاخ.. ًسعي الخماػ٧، ً اث ٟلبه التي ٦ًاز ٌؼخمٕ للىتها، ًٍط م جمٟع ا ٗض  ضاجخ 
 

ِهط ٠ٓال

ىٝ ٛٞى ظسضان هـت ا٣دـٜها للخى.. هى ظبان، م٘طوض.. وهصا دلٍُ  ت ٓو ؿطوخ جمخس بؼٓط

 ممُذ ًحبؽ ٓىه ؤهٜاغ الخُاة.

، هاجٜه لم ًخىٟٝ ًٓ ضهحن  ٟل١  باػمها، ودا٠ٛه لم  الؼآت ٟاضبذ الخازًت ٓـطة مؼاء 

٥ت الؼُاضة ًخىٟٝ ًٓ اػخجا بت له ٤لما إلاحخه ُٓىاه، الل٘حر في ػباث مطه١ ٓلى ؤٍض

سوض في زاثطة م٘ل٠ت، ؤو لؤلصر هي ؿطه٠ت.. هبدذ حىله للخى  ٠ىز، ٍو السلُٜت، وهى ٠ًىز ٍو

 ٛحبؼخه في ُالمها ب٦ل آالمه التي حٔسث الخس اإلاؼمى .

س الاهخ٠ام.. لِؽ مىه ٛهى ال حهمه في شخيء ، ل٥ً مجها هي؛ ظوظخه، مخ٠ًُ هى ؤن الخ٠حر ًٍط

لىهه بؼىاز مؤله في الؼاب١، ًسعي حبها و٤ل ما ٟاله ؤو ٛٔله هى  ًىٜض ػمىمه في ٟلبه.. ٍو

ائه في  ٔىذ ٣بًر ى مً ؤهثى شبحذ ٗطوضه ًو وب  مً ٌـٔط بةهاهت الٛط ، ٗو ، ح٠س  زلُل  ٣طه 

 م٠خل.

س الٌٔىت هحىه، ومً ؤٛول مً آدط.. ٌٔلم ؤهه ٌٔـ٠ها، وادخاضجه هي ٓلُه!! لُُٔس حؼسً

تر٢ له هى ب٣ما٨ السٌت ال٠صضة!! ٣ال لً ًٜٔل، لً ًاشحها، هى آلان ظوظها وهي مل٥ه..  ٍو

ا ؤمامها.. وادخاضجه، ٛسٓىي الخؼاب اإلاخبىٓت ب٠ٔاب ٗحر مى٠ٌُت ؤو م٠بىلت.  السُاض ٤ان مخاح 
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مها.. ًا هللا ال مٜط مً الدؼلُم، والٔىزة حُض هي.. ًذخبر مىاظهت ال ٌٔلم م٠ساض كمىزه ؤما

 ٣م ًخمٞع ٟلبه وججٚز ضظىلخه بل حتى ٗطوضه ألاحم١ ًئن!!

 ٝ ١ الٔىزة وآخصض لخإدحر داضط ًٓ ػٌُطجه.. ؤٟو ؤظاب اجلالها ألادحر، ًمإجها ؤهه في ًٍط

س، ججهس بٔم١ وؤوظٔخه جل٧  ػُاضجه في مطآب اإلابجى، ُل ًحسٞ في الالم٦ان لس٠ُٟت ؤو ًٍع

 ا٨ كسضه ٣إجها ألادحرة.ألاهٜاغ بح١، ظازث مً اؿخٔ

حمل الل٘حر بحىى، ٌـ١ٜ ٓلُه مً ؤب هى ؤح٠ط مً ٟابل وكٔس بلحها.. اػخ٠بلخه بلهٜت، 

ابذ لسٟاث١ لم جٌى٨  ١ وهاولها "مال٧" لخٔخجي به.. الخ٠ٌخه ٗو جدؼاء٨ ًٓ حاله.. ؤظابها بٛط

ا، والسا١ٛ الخ ٠ُت هآمت ٣ما ٓهسها زوم  اثه بحن ظىبُه بٔسها ٓازث بلُه.. و٤اهذ ظمُلت ٟض

ىازحها بىله  ؤبله.  ًلطخ ُٛه ب٘وب، ٍو

ت اإلأِـت، ٠ًلب  ٥ت ٗٛط ٦از ًتراظٕ.. ؤمط هٜؼه بلمذ ؤن ًخجلس، ظلؽ ٓلى ؤٍض ج٠ترب ٍو

بملل بجهاظ الخح٥م، جمط اللىض زون كىث وزون ؤن ج٠ٕ ُٓىاه ٓلحها، ظلؼذ بلى ظىاضه 

ت، حٔاجبه بهمؽ:  جمؼس شضآه اإلاجاوض لها بٟط

..! ٟل٠خجي!!""اجإدطث ٟ  ىي.. و٣مان ما ٣ىدف بترز ٓلي 

  ودطط الؼاا٨ مً بحن ؿٜخُه زون وعي، لِؼب هٜؼه بٔسه:

  "ٓلي  وال ٓلى مال٧!!"

 هالتها زهـت..! ٠ٍٛ لم جلط ، بل ًُبذ داًطه ببؼمت:

ت بن مى٤ا في ؤمان مٔا٢" ا، ؤها ٓاٛض  ٔ  "ٓل٧ُ ًب

ً زاهُت، بازلها بؼمتها  از ًلًٔ لؼاهه ألآض ٔذ ٓو ٥ت، ٛض ح ُهطه إلاؼىس ألاٍض ببٍء، وجطاظٕ ًٍط

ح ضؤػها ٛٞى كسضه، ًبٔذ ٟبلت ك٘حرة ٓىس ٥ٛه  بىٜؼها شضآه وهمذ هٜؼها بلُه جٍط

 حؼإله بحىان:

 "مف ظٔان!! ٓملذ ل٧ الجهاضزة ٤ل اللي بخحبه"
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اضة الىص٨..!! حط٣ذ شٟىه  .. ٠ٓله ًسوض في زوامت.. متى ػخذبره؟ ًٓ ٍظ و٣إهه لم ًىلذ لخٚط

 بإكابٔها ججصب اهدباهه:

 "ال زه ؤهذ مف مٔاًا دالم!! مال٧ ًا حبُبي؟"

ا، ٣م هى هُٔٝ ؤمامها!! و٣م 
 
هِط في ٓم١ ُٓىحها و٤لمتها ألادحرة جذتٞر حلىهه وجس٣ها ز٤

اء ضظىلخه!! ٓاز ًبدؼم في محاولت ٛاؿلت  بُسها وب٦ل ػهىلت ؤن ج٥ؼط ٟلبه وجحٌم ٣بًر

جُبها بحىان:  ٍو

  ه١ بؽ حبخحن، ؿ٘ل الـط٣ت اللبح والُٜلم آدط الجهاض""ؤها ٣ىَؽ.. مط 

ت، حسخب آالمه  !! جهوذ ج٠ٝ دلٝ ُهطه جسل٧ ٣خُٜه بٟط ابخٔسث ٓىه ٛجإة ولم ًٜهم لم 

مٕ ؤكابٔها، وجمىحه زٛئها واهخمامها، لس٠ُٟت ؤو ؤ٣ثر ب٠لُل ؿٔط بطاحت ؤػٜل ٣ٜحها، اهحىذ 

 هحىه جٌبٕ ٟبلت ٓلى وظىخه، زم تهمؽ بحب:

 ا ٌُٔى٧.. حٔالى هاحوط ل٧ الخمام، جادس ؿاوض ٓلى ما ؤظهع الٔـا""ضبى

 وظصبخه مً ًسه، جبٔها في اػدؼالم كاٗط، ٌٔترن ٠ٍٛ:

 "مف ٓاوظ ؤ٤ل ًا مجى، ؤها ؤ٤لذ بطا مٕ مى٤ا"

١ُ ًصًبه: ت الىىم، ججُبه بٔىاز ٟض   جىٟٜذ بةحباي.. ٥ٛطث لشىان زم ٓازث ججصبه هحى ٗٛط

 ""دالق، بؽ هخا٤ل الخلى

 والخٜخذ جحٍُ ٓى٠ه بصضآحها في زال٨:

ا"  "ٓـان داًطي.. ٓلمذ ل٧ حاظت بخحبها ظس 

٠ُت الخاهُت؟ ؤحم١ هى لى ٥ٛط في مجطز بًصاء  وابدؼم ًطاهحها.. مً شا الصي ال ٌٔـ١ هصا الٟط

 ٟلبها الصي حهخم ألمطه:

  "دالق ماشخي.. ٓـان مً بًس٢ بؽ"
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ئت ًٔىخه مً ظسًس، ؤ ال وظهها ٛطحت بٍط اظها، ٓو س بٓظ ػٜل اإلااء جىاوبذ ٓلُه ألا٦ٛاض.. ال ًٍط

اضجه  ال حهمه ما ٟاله شل٧ الخ٠حر.. ؤو ٓلى ألاٟل ًحاو٨ ؤال ًبالي به، ًذصخى ػاالها ًٓ ٍظ

دؼاء٨ لم  لم جذبره ٓجها لآلن!! ؤم ل٠س ٓاز للخى.. وال ٥ًترر إلضهاٞ ؤو ما ؿابه لخ٠م  ٍو

ا لم  اللمذ؟. ٓلُه ًىمها، ل٥جها بالخإ٣ُس حٔلم بحوىضه
 
 له في م٦ان ٓمله، بش

ؤههى حمامه واضجسي مالبؼه، ٓىسما جإمل مالمحه في اإلاطآة، ٓلم ؤن بها شخيء داًئ، ُاهط 

بىهى .. والبس ؤجها الحِخه، ضبما جيخِط ٛطكت ػاهحت جىاػب الخسًض، ضباه!! ٣م ٌـٔط 

 ؤ باله واػخ٦اهذ هٜؼه!!.بالو١ُ والادخىاٞ، وز لى ٟخله وزٛىه في م٦اهه.. لطبما اػترا ، هس

٠ٍ، وؤحبها ألجها حـبهها في  اػخ٠بلخه بسٛئها ج٠سم له حلىاه اإلاٜولت.. مٜولت مً ًسحها ٛو

 دُاله، ضبما لم ًذبرها مً ٟبل، ل٥ً بسادله ٌـٔط ٣إجها هي، ابدؼم بهسوء ٌٔبر ًٓ ؤ٦ٛاضه:

 "جاضث لُمىن!!"

ُىاها جحٌُاهه بحىان، ؤضزٚ بـطوز  :بازلخه ابدؼامخه ٓو

"  "حٔطفي بن اللُمىن ب٥ُٜطوي ب٧ُ 

 آخلذ مالمحها زهـت مؼخ٘طبت ل٥ىه لم ًلمحها، احخّٜ بحاله ال٘اثب ٥ًمل زون ػاا٨:

"لىهه اللي ٤له حُاة، زضظت ال جخٔب ُٓي٧ُ  مً لىن ٟىي ظي زه، وال جحؼؼ٧ باالػترداء 

"  الخام، بؽ حـس٢ وجح٧ُُ 

 وهِط في ُٓىحها، ال ًطاها.. بل ًطي زادلها:

ُه  ُه ج٥طمصخي وؿ٧ وج٠ـٔطي، بؽ ٗلب ٓى٧ هترظعي جسٟو ىي، جسٟو "ًٔم حاز ٟو

 وجخلصشي بُه جاوي"

 ابدؼمذ وابدؼم في اإلا٠ابل:

ت، بؽ في هٜؽ الىٟذ بخحمُه، ومف ػهل حـُلحها مً ٓلُه،  ـطة مف ػم٥ُت ؤو ٍٟى "ٟو

 ٣إجها ؿطه٠ت ٓاوظ ٌِٔف ظىاها وبؽ"
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١ واهحجى ٠ًترب مجها ؤ٣ثر، ًحٍُ وظهها ب٥ ح الٌب١ مً ًسها، ًىِط في ٓم١ ببٍط ٍع ُٜه ٍو

طي او٦ٔاغ هِطجه بلحها، ُٓىان حـٔطان  الٔؼل بحن ظٜىحها، ًطي او٦ٔاغ كىضجه، بل ٍو

 بالوُاْ.. والٔـ١.

س الخسًض، ل٥ىه ٠ٍٛ ال ٌٔٚط ماشا ٠ًى٨!! ٌـسو ٟطبها  الخ٠ذ الـٜاه في كمذ، ًٍط

ٓه كىضة آدط جخجؼس في دُالها زون  ّ
ذـاه، جطو  مالمحه هى، وؤ٦ٛاض جطاوزها ٓىه بِىما  ٍو

 شضآُه هى جحٌُاجها وجوماجها للسضه.

ؤبٔسها ٓىه بـ٦ل مٜاجئ حاز ظضْ السهـت في ُٓىحها، ؤضاز الخسًض ولم حؼٜٔه الخطوٚ، 

س اهتزاْ ؤ٦ٛاضها مً ضؤػها لحراها ًٓ ٣شب، ًٜىسها، حهُل ٓلحها جطاب اإلاىث،  جٌلٕ بلحها ًٍط

بٔثها للخُاة.. له  ٠خه السـىت والؼِئت ٍو هى، ل٥ً ما وظسه ٤ان اػخ٘طابها الصي هبهه لٌٍط

اث  ا ال ٌٔلم بالوبٍ ما هى..! وما ٟأًه.. ًٟط لل٘اًت في الابخٔاز ٓجها، ٛخح ٛمه ل٠ُى٨ ؿِئ 

 الل٘حر ٓلى بابهما.

ا، جمحى   ٔ ه كىضة احخىتهما م ازث ألا٦ٛاض جلاْض دالًا ٠ٓله جحاو٨ جسمحرها، حـٍى ٗازضث، ٓو

ه وحؼدبسله بعوط ػاب١ وح٠حر حالي، ظضْ بسادله ؤٟسخى ما ًم٥ً ؤن ٌٔلمه ضظل ًٓ وظه

 حبِبت جمل٥ذ مىه، وجط٢ لجبىه مهمت ؤلاضواء، ول٘وبه ظجي الشماض.

ؿسز ٟبودُه حتى ٤ازث ؤكابٔه جى٥ؼط، ؤضاز ل٥م الجساض واهدبه لىٜؼه ٟبلها بلخِت، ؤال 

إً الصي ًىتْز الخُاة مً ٟلب وهبها له ٌٔلمىن ؤن ظىىن ٓاؿ١ ُٗىض.. هى حس الؼُٝ ال٠

ا جلى آلادط!!. ٜخح الجطو  واحس   ًىآُت!! ٠ًٌٕ الىكا٨ ٍو

خجؼس زون مطوض بسوامت واٟٕ ٌؼد٠ُّ ٓلُه  مً ٟا٨ ؤن الخُاة وضزًت؟ ؤن دُاله ػِخجؼس ٍو

٤ل ًىم!! مً ٟا٨ ؤن ألاحالم جخح١٠ زون ؤن جخذللها ؿُاًحن الُإغ، وج٠خلها ًمىحاث هىث 

 ّٓل  وجىازطث لٜخاث.. ؿخاث ٗحر ٟابل للملمت ؤو ظمٕ!!مً 

اهدبه مً مىظاجه الٔاجُت ٓلى كىث دٌىاتها الٔاثسة بلُه، ٓلُه ؤن ٌٔىهها ما ٛٔله ٟبل 

ٟلُل، هى ٌٔـ٠ها، وهي حٔلم.. ل٠س ؤدبرها، ًدُه ٛحها، في ابدؼامتها، في إلأت ُٓىحها، ودلالث 

تها، حىاجها وظبجها  وحتى هطوبها.. ٣ُٝ له ؤن ًدؼبب لها ولى في شضة مً الٔؼل الىآمت، ٟض

 ٟل١؟!
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ا ٣ُٝ 
 
ؿٜ٘ه بها لم ٠ًل ولى للخِت، وجل٧ الشىضة التي جحط٣ها بسادله لم تهسؤ بٔس.. بش

هطث ؤمام ُٓيُه،  ٠ت!! جمجى ؤال ح٘وب..! ٠ٍٛ جمجى، واهخِط، ُو ًبٔسها ٓىه بهصه الٌٍط

ت وهِطاتها جتهطب مً ل٠اء هِطاجه، حٔاه١ ألاضن، جلتزم اللمذ، وهىا٢ ٟل١ ما  جسلٝ لل٘ٛط

 ًىبذ في دلُٜت اللىضة.

م الؼٔحر اإلاوٌطم  به ٗض ٓى ؿٜخه الؼٜلى في حى١، ؤم.. ل٠س ؤحعجها، وهى ما لم ًٗط

طض  ٔت ؤٟطب للهطولت، ظصبها بحن شضآُه ٟو بسادله، ؤٗل٠ذ الباب واججه هحىها، دٌىاجه ػَط

 وؤ٦ٛاضها، والهطوب مجها بلحها.محى اللىضة، محى الصا٣طة، محى ؤ٦ٛاضه 

****** 

٠ٍ ش٣ط..  و٧ بحساهً.. هصا مهحن ل٥طامخ٧ ٣ص٣ط، ٛو   ؤن جٛط

س٢، ومً بُسه ألامط هى الٌٚط الطاٛى!! ؤن حطماه٧ مً ٟطبها  ل٥ً ؤن حٔلم.. ؤو جًِ ؤجها جٍط

اثه.. بل  لصل٧ داضط ًٓ بضازة ٣ال٣ما..! ٛهصا مالم بح١، لِؽ لطظىلخه، ٣طامخه، ؤو حتى ٣بًر

ذ ٓمطه ٤له حتى ؤٛاٞ ؤمام ه٥هت الخىث ٛٞى ؿٜخحها، وإلأخه  اإلاؼد٠ُّ مً ٜٗىة اػخٟ٘ط

 ٛٞى شهبُت ؤهىزتها.

التي ال جلل -ؤم.. لم ًٜهم ؤن ب٠لبه هبى ما، ؤو ؤن بطوحه ؿ٘ٝ ما.. هحى جل٧ الوئُلت 

خه هاض ال٘حرة، جل٧ الىاض التي ؤكابخه بجىىن ٤از ً -حتى ل٥خٜه دؼبب في ٓطا٢، بال بٔسما ؤحٟط

ى والسها له.  بل وحؼبب في ٛض

ى..!!  ًلب ًسها.. وألاب ٛض

ُىاه  مذ الخطوٚ ًٓ اللٔىز هحى حل٠ه بحطوٚ مٜهىمت، ٓو لج 
 
وه٥صا ؤٗل٠ذ الساثطة، ؤ

س ؤلم.. وال ٦ًاز ًلسٞ،  ل 
ؿاض٣ذ اللىضة باحؼاْ مـسوه، وما بحن زهـت واؤسام جلس١ً و 

 الىدعاث التي جى٘ع ٟلبه وضوحه ٓلى حس الؼىاء.ٛهى ألو٨ مطة ٌـٔط بصا٢  الىْى مً 

خه ًٌالٕ ب٠اًا ال٠مط  الِالم ًىاػب ضوحه في هاجه الخالت، ؤًٜإ ٤ل هىء، وظلؽ في ٗٛط

اإلاخسآُت في ؿطوز، ٌؼخُٔس كمخه، ؿٔىض السصالن واضججاٚ ٣ٜها بحن ؤكابٔه، ٓىسها 

خىن ُٓىحها حهطب بلُه مً دىٚ ًحل١ ٛٞى ضؤػه ٣ىصًط ؿام، والحّ  الخٜذ ًبحض ًٓ ٍظ
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ا ًٓ  ها بُٔس  ل 
 
اللمٔت السامٔت، وتهطبذ اإلا٠ل حٔاهس الل٠ُا، ججْز آدط ؿٔطة وكل، وجٜط ب٦

طاض الجهاًت الصي دطط مً بحن ؿٜتي  سام، ٟو ى آلازم، ح٥م ؤلٓا ً شل٧ الٛط حوىضه، ٓو

 والسها.

ًخٜهم ًى٠ل ؤهِاضه لٔمه الجالؽ في ػ٥ىن، ٠ٌٔس حاظبُه ال٥شحن في هْى مً ٗوب لم 

ػببه، ؤو ضبما لم ًحاو٨ البحض له ًٓ ؤػباب!! ٦ًاز ٌؼمٕ مطست ٟلبه جسٕٛ السم ب٠ؼىة في 

وه ؤكبح ٛوُحت ٓلىُت  ٓطوٟه، جىٜوها بٔىٝ، وجحشه ٓلى اللطاخ، زم ٦ًاز ًخذُل ؤن ٛض

ج ًل١ُ  ٓلى اإلاؤل، ػمٕ بها ال٦ل، ولى اػخساض بلحهم آلان للمح هِطاث الـ٠ٜت الؼادطة.. في مٍع

ا.به 
 
 ح٠

هطبذ الجمُلت، وججمس ألامحر الىػُم، لم ٥ًً هىا٢ ظىاز، ولم ًحمل لها وضزة.. ؤضاز 

ها في واحت ٗطام جىبذ للمطة ألاولى في صخطاء ٟلبه.. ل٥ىه  ادخٌاٛها ٓلى كهىة ظىىهه، وظٓض

لت اه٥ؼاض بٔس ٠ٍٛ مطحلت  ى.. مٔجى اإلاىٕ.. ٟو ػ٠ٍ في هىة سخ٠ُت، جحمل ٓىىان الٛط

 لسٌىة ألاولى.الخبى وهُل ا

٥مل ما بسؤه: ت، ًجابه اهٜٔاله اإلالسوم بحعم كاضم، ٍو  والطظل ًحٌُه بىِطاث ٍٟى

"الطاظل اللي هاٟسض ؤزًله بىتي، الظم ًحترمجي، ًحترم وظىز ٓمه ٣بحر ُٓلخه!! ٟبل ما ًجطها 

ِٔف زوض الطوماوسخي ًٌلبها مجي ٣إهه ًالٕ مً ضواًت"  مً بًسها َو

هم ما هى  ؤ٣ثر ٓىسما ؤدبره ؿ٠ُ٠ه.. "الٔـ١ ٌـٔل ٛخُل الجىىن"، ًىٟٝ حُجها ٛهم، ٛو

اث، ابدؼم زادله.. ووهٕ السٌت  حٜع ٓـىاثُت ال٠طاضاث والخلٛط ال٠ٔل ًٓ الخذٌٍُ، ٍو

ٕ ػُاػت ج٥طاض الٌلب، وج٥طاضه.. وبٓازة ج٥طاضه حتى مطحلت الطهىخ، ٓىسما  اإلاىاػبت، جدب 

سٕٛ بالٔم اللس١ً في مىخلٝ ال ١ بُجهما.ٌٔلً دٌإه ٍو  ٌٍط

إًإة ضؤغ للخِاث ج٥ٜحر، لٔب ٓلى ؤوجاض اإلاـآط..  واإلابازضة ٤اهذ لخُِت، بتراظٕ ج٥ى٦ُي ًو

صجل ب٘طابت ٓلى مالمحه السـىت  ا ًٓ ؤهٝ الجمُٕ "ٛلُحُا الجىىن".. ًبدؼم، ٍو وضٗم 

 وحهمؽ بخىجط:

  "آػٝ ًا ٓمي.. ؤها.. ؤها بحبها"
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ا ال ٌٔلم  او٠ٔاز حاظبي الٔم ًعزاز، وكسمت داٛخت ىا٨ ضز  جِهط ٓلى مالمح الىالس اإلاخعجب، ٍو

ؤًشلج كسضه للىبرة ؿبه الباػمت التي احخىجه..! ؤم ًساهم ٟلبه بذىٚ ال ملسض له ػىي 

 دـُت اإلاجهى٨ اإلأخازة!!:

 "ما ِٛف ٛاًسة"

وجهى ٌ٘ازضهم بذٌىاث بٌُئت، ًخى٣إ ٓلى ٓلاه، وال ًىِط للسلٝ، جابٔه بُٔيُه، ًلًٔ 

ا مً زوادل ٟلبه.. لم ج٥ً هي ؤو٨ مً ٌؼمٔه، الخٜذ لٔمه حماٟخه ا
 
ذ آتراٛ لتي اهتٓز

ى الخسدل، وجل٠ي ب٦امل  ٌؼخجسًه بىِطاث ٓاظعة، ٦ٛان الجىاب هعة ٣خٝ حٔلً ٛض

 اإلاؼئىلُت ٛٞى ٓاج٠ه وحسه.

****** 

!..  اهخهى ولم ًيخه 

 
 
ؼذ اللمؼاث حس ؤهحن ، حمل بلى ٛطاؾ، ٟو ب ٛمٞع و 

 
١ ٛاؿخهى، ٗ ـ 

وظٕ.. ابخػى ٓ 

س مً ال٠ل١ زادل م٠لخحها اللخحن جىِطان بلُه زون ٛهم. ى ٛمىحها اإلاٍع  حٍٔى

ا حٌ٘ي به ظؼسها اإلاخإلم، 
 
ًطجمي في اػترداء ملٌىٕ ٠ًٌٔه لهازه ًجاضوها، وججصب ؿطؿٜ

س حؼاهسها ألاهٜاغ بٔس ٟلُل،  ى الخٔبحر، ٟو ٌٔلى هبى اللمذ، جحخبؽ الخطوٚ بخجبر جٛط

 التي ال ٌٔلم ؤهي ل٘وب.. ؤم لٔـ١!!.ؤهٜاػه الٔالُت 

ٔذ هٜؼها جىِط بلحها،  طضث هي ؤن جمخل٥ها، ٛض ظمً ٗحر محؼىب، ل٥ً مهما ًا٨ ٛله جهاًت، ٟو

س الٜطاض مً جل٧ الدؼائالث التي ح٘لٝ حسٟخحها وال مهطب، و٤ان الٔؼل الـجي ُٟس  ٥ًبل  ًٍط

 ظضٟت الؼماء اإلالخمٔت بىحران الخحرة والخعن.

ت ١ حىىن جبحض ًٓ حبُبها ال٘اثب:ابدؼمذ بٟط  ، جًِ ؤجها حٔلم!! وجطاضخي بٛط

ت ؤهذ مال٧!!"  "ؤها ٓاٛض

ح ضؤػها ٛٞى كسضه  اهخ٠ل الدؼائ٨ بلى ما بحن ظٜىُه، ٛاهحىذ جحٍُ دلطه بصضآها وجٍط

 بهمؽ:
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"   "ؤها آػٜت بوي بزًخه الٔىىان، بؽ ٗلب ٓجي.. ح١ مال٧ ٓلي 

ٔذ ض  ؤػها ٠ٛابلتها هِطاجه، ٗوب حاٞض محبىغ ب٠ىة، ؿٔطث به ٌـسز شضآُه حىلها، ٛض

 وؤلم ٥ًمً في الِل ًبحض ًٓ هىء ًحُُه، ٟبلذ ٣خٜه وآخصضث مً ظسًس:

  "ٟا٨ لي بهه مؼاٛط وهُُ٘ب، ما حبُدف ُٗابه ٥ًىن وظٕ البجي مً جاوي!!"

س مً ؤلاًوا :  والهذ ُٓىاه.. ًطججحها، ٠ٍٛ ؤ٣ملي!! ولم جبذل ٓلُه بمٍع

خحذ الباب ل٠ُخه ٟسامي، ٣ىذ ٓاوظاه  "في مىٟٝ جاوي؛ ى.. ٣ىذ هاظلت الُٔازة ٛو ًبُعي ؤٛض

لذ ؤ٣ُس ؤهذ هخخٜهم، ؤدس الٔىىان  ًمصخي بإي ؿ٦ل، وإلاا ٟا٨ ػٜط ومسة.. ٥ٛطث في مال٧، ٟو

 وهعلذ ٓلى ؿ٘لي ٓلى ًى٨"

ٛه آخسلذ زاهُت جىِط بلُه بإمل ٤از ًسمي ٟلبه، ضباه ٠ٍٛ لى حٔلم ؤن الل٘حر لم ٥ًً هى هس

ا!! جإملها.. ًسوض بُٔيُه ٛٞى مالمحها، زم لىهلت او٠ٔس حاظباه في ه١ُ، مس ؤكابٔه هحى  ؤبس 

١ حتى اهخٜوذ مبخٔسة بخإوه ؤلم اظزاز له  ٓى٠ها ًخلمؽ ٣سمت واضخت، وما بن المؼها بٛط

 الاو٠ٔاز وجحى٨ لل٘وب:

 "ؤها ٓملذ ٣سه!!"

ا ًٓ ًىضه، زاثط   ا وحٔلم ؤجها الؼبب، لصل٧ احخملذ.. آإلاتها اللمؼت الساٛخت، ٤ان داضظ 

، ابدؼمذ بسال٨، جسآب 
 
لُ٘وب هى مً هٜؼه في الجهاًت، ل٥جها لً حُٔسه لصل٧ اإلا٦ان زاهُت

 ؤهٜه وحـاٗبه:

  "ٓازي ًا حبُبي.. مف ؤو٨ مطة"

امخؤل ٠ٓله بٔالماث اػخٜهام ال ظىاب لها.. ؤ٤ان آلادط ًٜٔل شل٧ مٔها؟ آخازجه ٛلم حٔس 

الصي لم جحخمل ؤهامله ٛىٟه.. ودالٝ هى هُتها، جطاهُه ِٛـخٔل بىحران  جبالي بىظٔه

س محىها  ٠ساهه للؼٌُطة حس بًالمها، حس بٓازة ش٣طي ٤ان ًٍط لًٔ هٜؼه ٛو السسٍ، ٍو

ٔىز كسي  ْ زادله زون بضازجه، َو ض 
 
لؤلبس، حس مطن بسؤ ًدؼطب ل٠ٔله ًحمل اػم مان  ظ

ٔلى ٛٞى ٤ل شضة ح٠ٔل   واجعان.ال٦لماث ًترزز، َو
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ت زون ؤن جىِط بلُه،  طي، اهحىذ جلخ٠ٍ مىامتها اإلامٟع ٟبلذ ٥ٛه وجهوذ جطجسي مئزضها الخٍط

جىظهذ بلى الخمام ًخابٔها بُٔيُه، ل٥جها ٌٟٔذ جدبٔه بباب م٘ل١، وجط٣خه أل٦ٛاضه الشاثطة 

ه مً ٤ل اججاه.  جحاًو

ٜذ ؤمام اإلاطآة جخٌلٕ ل٥سمتها اإلاحمطة، ؤم جط٢ ٓالماث ٓـ٠ه ٓ ا، ل٥ً ٟو
 
لى ظؼسها ػاب٠

س م٥خىم ًخمل٧ مىه.. حُض ٗازضه حبه، وجط٣خه  م 
 
هصه مىظٔت بح١.. هصا ؤزط ٗوب، ٗحرة، و٣

خه الـ٘ىٚ، وحل محلها زىضة حؼببذ هي ٛحها.. ب٘باء وحم١.  ٟض

١ ٛخ٘ويذ مالمحها في ؤلم،  طث بو١ُ ؿسًس، بللذ ًٚط ميـٜت هآمت والمؼتها بٛط ٛظ

١ ؤ٣بر، ٗؼلذ وظهها بماء  باضز ودطظذ  هٌ٘ذ ؿٜخحها بحن ؤػىاجها ازث بلحها جمؼها بٛط ٓو

ٜذ جخإمله بؼ٥ىن، وحٔىز للخى١ ٓلى هٜؼها ؤ٣ثر. ه دطوظها مً ؿطوزه، ٟو  بلُه، لم ًىتٓز

ٕ ُٓيُه بلحها، ابدؼم بآخصاض لىحذ به هِطجه، مس ٣ٜه بلحها ٛاٟتربذ مىه بخمهل  بٔس زىان ٛض

 ظصبها ٛٞى كسضه ًٌبٕ ٟبلت ٓىس ؿٔطها وحهمؽ:جمىحه ًسها، احخوً ؤكابٔها بحىى و 

   "آػٝ"

خصاض.. ٛهي ٟسمخه  همذ هٜؼها بلُه واػخ٦اهذ جىٔم بحىاهه، جخ٘اضخى، جدىاسخى، وج٠بل الٓا

س الىىم، حهطب مً واٟٕ مىحه اللسمت ألاولى، بٛاٟت ٓلى ٥ٛطة لم حهخم  ، ؤٗل١ ظٜىُه ًٍط
 

ٟبال

 لها ؤو ًؤها في حؼباهه، ٛةشا بها جاضٞ مطجٔه وح٥ٔط كٜى ػٔازجه. 

س الىزىٞ بحبها له، حبها  ى جلس١ً شل٧ ًٍط ا ًٓ بضازتها، ًٛط م  الصي اهتْز آتراٛها به ٗض

الخ٠حر، وجخلسْ جل٧ ؤلاضازة وجدـدذ الش٠ت ٤لما ٓاز كسي وابل الىحران الصي اهٜخح في وظهه 

 ًترزز في ج٥طاض ٗحر محخمل.

ؤضاز ؤن ًشبذ لىٜؼه ؤن جل٧ ال٦لماث اإلاـابهت للطكاق لم جازط به، لُجس ؤن لها ٓم١ُ ألازط 

حها الصي ًىظٔه ؤ٣ثر بل وبحؼاغ شهب  ال حس ب ًالم حبُبخه زون ؤن ٌـٔط، زم ًىا٨ حؼام 

 زدل لها به.

****** 
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، دا٠ٛها ًيبى ألمحرها الخاه١ ٓلى السوام، جشحر ٗحرجه  اإلاسللت الل٘حرة حـب ًٓ الٌٞى

ىهت حسزث اججاهه، ًذالٝ اججاهها. ، والىدُجت ٓض  وجسٛٔه هحى مٜتٞر ًٞط

ا ًلل إلاؼامٕ ألاب، ػالذ ٓبراتها جخىحس مٕ شاتها، 
 
س الب٦اء وجذصخى كىج جذخبر واٟٕ ألالم، جٍط

تها اإلاٜولت، وجيؼاب في كمذ، ال جيصج ؤو جيخحب، ٠ٍٛ جطج٥ً لِهط ٛطاؿها، جحخوً وػاز

 ٤ابح ؤو ضازْ.السمْى زون 

، الىالس في ٓالم ال ًيخمي لٔاإلاىا، جائهت لم جلخح١ ب٠ٌاض الٜط .. بٔس ؤن ٛاتها اإلاىٓس ألاو٨ 

الخاوي ًطاٟبها في كمذ ال جىدبه لخوىضه، دٌا هحىها بهسوء ًذصخى ٌٟٕ حبل الؼ٥ىن، ؤو 

خٜهم.. زم ٠ًترب ًحاو٨ الـط .  بزاضة ظوابٕ ألا٦ٛاض ؤ٣ثر، ًخإلم لسمىٓها الهازثت، ٍو

ت جساضحها ٣إجها ٓاض  ١، ابخٔسث بؼٓط ظلؽ بلى ظىاضها، اهخبهذ لُسه الخاهُت جمسر وظىخحها بٛط

 ببراءة ابدؼم لها، واظهها ًخحسر باهخمام: لحها بخلبؽ، حاولذ ٥ٜ٣ٜتهاتهمت زبدذ ٓ ؤو 

 "٤ل السمْى زي ٓـاهه؟"

ؤزاضث وظهها جخالفى الىِط بلى ُٓيُه، ل٥ىه ؤكط، ؤٓاز ُٓىحها هحىه وهِط ٛحهما بٔم١ ًٌلب 

ئت:  الجىاب، وؤجاه بهمؽ زجى٨ لل٘حرجه البًر

  "٣ىذ ٛا٣طة به٧ هخىا١ٛ"

 ؿٔطها بةؿٜاٞ: ضبذ ٓلى

 "مم٥ً هخ٦لم ظس مٕ بٔى، حؼمُٔجي لآلدط وجحاولي جٜهمي بابا ٗطهه بًه!!"

وتهع ضؤػها بٌٜىلُت ظٔلخه ًدؼاء٨.. هل هصه جللر ظوظت!! جخحمل مؼئىلُت ضظل، بِذ 

خحسر بٌٔٝ:  وؤػطة!؟ ٓاز ًمسر زمٔاتها ٍو

حبِب ًالٕ مً  "مىت..! الجىاظ مف حب وضوماوؼُت وبؽ، ٛاضغ هُذ٧ٌٜ ٓلى حلان ؤو 

ضواًت مً اللي بخ٠طحهم، ًجط٢ مً بًس٢ وػٍ الىاغ ٓـان ؤجٜاجئ بُه واٟٝ ٟسامي ٠ًىلي 

 ظىظوي بيخ٧ ًا ٓمي..."

س م٠أًت، مىٔها بىِطة وؤ٣مل بهسوء:  هِطث بلُه جٍط
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" الجىاظ ٟبل ؤي حاظت مؼئىلُت.. ٓـان جذىضخي ججطبتها الظم ج٥ىوي ؤزها، ومً ؤو٨ دٌىة، 

احترام لٔمه اللي ٟآس مٔاًا، ما ٟسضهِف ؤها إلاا احٔامل مٔا٢  به٧ مل٥ُت  ٓمطو ما ٓملف

سخب٧ وضاه ٣إوي مف مىظىز...!" ٌلب بًس٢ ودالق.. َو  داكت، ًلبؼ٧ ظا٣ذ بسلخه، ٍو

از ًطبذ ٓلى ؿٔطها بلحن:  ٓو

ا ٣ىذ هاوا١ٛ لى ٤ان اج٠سم ل٧  الب  "ٟىلي ٓلي  ضظعي، ًطاظ ٟسًم، بؽ ٣ىذ هاحترمه ٟىي، ٗو

٦لمجي ب ٠ت الٔازًت، بس٨ ما ًٌلب بًس٢ ٛجإة في وػٍ حٜلت ؤدخ٧، ٠ًى٨ لٔمه ٍو الٌٍط

٠ت اللي جطهُجي وجحؼؼجي بوي مم٥ً ؤًمً  جي ًٌلب بًس٢ بالٌٍط ٓـان هحسز مُٔاز ٍو

 ٓل٧ُ  مٔاه..."

مها ؤهه ٠ٍٛ ًازبه ضبما،  ٔل 
 
، جإمل في حطوٚ ػِى٠ٌها ح جإملخه بُٔىحن جلمٔان بب٠اًا زمْى

ا١ٛ في الجهاًت، وجذصخى ؤن جبجي ؤوهامها ٓلى زٓاماث ال جحخملها ٛخجهاض ٛٞى ضؤػها ل٥ىه ػُى 

 وجحٌم ٟلبها، ججهس هى بٔم١ و اػخٌطز بتربِخت ؤدطي:

"ل٥ً هى اجلٚط بتهىض.. بجىىن هدـىُٛه بهه حاظت حلىة، ل٥ً ؤها ٣إب أل.. و٤ان الظم 

ى" بُعي ؤٛض  ًو

   ه ومىحها ح١ الطز:وابدؼم لىِطاتها اإلادؼاثلت، لم ًخمم حسًش

  "ٌٔجي لى ظه مٕ ٓمه هخىا١ٛ؟"

احؼٔذ ابدؼامخه، ًٜلخه لم جلخ٠ٍ مً حسًشه ٤له ػىي مؼىٗاث اظخمآها مٕ مً حٔل١ 

طز بلحها ؤهٜاغ الخُاة: ط به، ٓاز ًخجهس ٍو  
ّ
 ٟلبها ال٘

ت، بٔسًً ه٠طض هىا١ٛ وال أل"   "بًه ضؤ٧ً هٌلٕ ُٓىه ؿٍى

ٛٞى كسضه، تهع ضؤػها بةًماءة ضاهُت، وجبدؼم، جسٓى، ضخ٥ذ مً بحن زمىٓها واضجمذ 

 وج٠طض حٔصًبه بـ٠اوة مازامذ الٜطكت مخاحت.
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(25) 

 و٤لىا في الهىي ٗطقى

 

 اإلأوالث جعزاز واحسة..

ا ما ظاثس واحس   م  ، ًذىن اللطاْ للمطة اآدط   اوالٔـاٞ بٔس ٓملُت ظمٕ ٟلحرة.. ؤكبحىا ٟض

جهل اإلأٌُاث   اإلاٌلىبت إلجمام اإلأازلت بىجا .ألاولى، ٍو

ىهت، التهىض، ومؼل٧ الجىىن.. مىاكٜاث ُٟاػُت في ٓالم اإلاحبحن، والاؿدُاٞ ٓامل  الٓط

ج الجسًس حس الٜىضان.  مؼآس.. ًحط٢ ٣ُمُاء ألامط، حتى ًلل اإلاٍع

مٔاهاة اللهٜت، الخىحن بإلم، ومذان مـآط ولُسة، ُٗاب جذٌى الخس اإلاؼمى ، والىدُجت 

 ٓاضم م٥بىث.. مصخىب ب٥بح ٛٞى ًاٟاث البـط لىػىػت اإلاجاهحن اإلأخازة.ٗوب 

٤ل دلُت في ظؼسه، ٤ل ٓلب جحذ ظلسه، و٤ل ه٠ٌت زم حؼطي في ٓطوٟه جحشه ٓلى ٓمل 

٥طه  ٗحر محمىز الٔىاٟب، ل٥ً الخماػ٧ ؤمط حخمي.. الىالس مً ًطاظ ٟسًم، ٥ًطه الطواًاث، ٍو

س مىه  ٍط ل.ؤبٌالها.. ًحب الطوجحن، ٍو  الؼحر في كٜه الٌٍى

شىض بط٤ان  وألظلها ػحرضض.. ػ٠ُاجل هٜؼه حتى ًمخل٥ها، وحُجها ػدىٜجط ًاٟاث السبا٨، ٍو

.. ٓلُه ضئٍتها.
 

 اللهٜت والـ٘ٝ، ٠ٍٛ ؤوال

ؤػبْى ًىٍل لل٘اًت، ػبٔت ؤًام اٟترب مً ٓسها بالس٠ُٟت والشاهُت، ال ٌٔلم ؤجتهطب مىه!! ؤم 

ا ًمىٔها! ا ٟهطٍ  ! حهاجٜها وآلادط م٘ل١، ووػاثل الخىاكل جللر ب٦ل ظسًت لخلبح ؤن هىا٢ ؤمط 

"ال جىاكل"، ال ُهىض ؤدحر ٓلى جٌب١ُ "الىاحؽ".. و"الِٜؽ بى٢" ٗحر مخلل ٓلى السوام، 

ٌؼإ٨ ٓجها ؤدىحها ُٛىا٨ هِطة جىبُر، وؤمام ظامٔتها جطاه مً بُٔس ُٟس الاهخِاض ٛتهطب بصخبت 

ا.اللس٠ًاث، ؤو ألاخ اللل١ُ بها ما   دط 
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٦ًاز ٠ًؼم ؤجها جخلصش بٔصابه، ؤو ضبما.. مـآطه ال مطزوز لسحها لها، هل جىهم!! آخ٠س ؤجها 

٠ٍ ٓلُه ؤن ًخذص دٌىة ظسًت وػخلبح له، ل٥ً  سها، ًُ ؤن ألامط ػهل.. ٛو سه مشلما ًٍط جٍط

ٞى ضؤػه هى. ا ٓلى ٠ٓب.. ٛو  دٌىجه اه٠لبذ ضؤػ 

سه بـسة ولى بهمؼت، ولى بىبرة ٗاهبت مخىمطة ًىا٨ جل٧ الٜترة لم ٌؼمٕ كىتها الصي ًٜخ٠

ً ًبٔسها  ا لٔمل ؤٓض  ٔ ٌـخاٟها، ولى بلطاخ لصًص ججهطه ُٛه، ٌؼٌُط ٓلى هٜؼه بلٔىبت مى

ٓىه ؤ٣ثر.. ٤ان ًجلؽ في م٥خبه بُّ٘، ٌـ٘ل ٠ٓله بـ٠ُ٠ه شو الخا٨ اإلاخ٘حر واإلاعاط اإلاخ٠لب، 

ا ًلمح في ُٓيُه م  كامذ، ومادط 
 
 ٗاهب، وجاضة

 
 ا ال ٌؼخٌُٕ جٜؼحره.جاضة

ججهس، هل ًلهي باله ٓجها آلان!! ؤمؼ٧ بالهاجٝ ٠ًلب ُٛه، في الجهاًت دوٕ لىساء ٟلبه واجلل 

يخهي وال ظىاب، وال٠لب ًإمط بلهٜت جمتزط بترجي ًٌالب بالخ٥طاض،  بهاجٜها.. ضهحن وضهحن ًٌى٨ ٍو

ا ًٓ ٤ل شخيء. م  ٔىز للسىْى له ٗض  َو

ا، ل٥ىه وظس هٜؼه ًلُح  وهصه اإلاطة بٔس الطهحن الشالض ػمٕ كىتها اإلاخىجط و٤از ًلطخ ٛطح 

 ٛحها ب٘وب لم ٌؼخٌٕ ٣بحه:

؟!"  "٣ىذ  ٛحن ًى٨ ألاػبْى اللي ٛاث وما بترزٌف ٓلي 

ب: ا بـ٦ل مٍط
 
 ظىابها ٤ان دُٜى  الىبرة، هازث

  "دحر ًا ٓمطو؟"

ٕ ال٠ل١: لبه ٌؼ٠ٍ كَط ا ؤًا  بلىابه، ٟو
 
 وإلاؽ ُٛه حعه

 "مال٧ ًا مىت؟"

 جطززث لشاهِخحن ضبما..! ٤از ًمىث ٛحهما ٟبل ؤن جمىحه السالق:

 "٣ىَؼت الخمس هلل، بابا ٤ان وادس مجي اإلاىباًل، ؤهذ ٓامل بًه؟"

 وب٦ل اللهٜت التي حـخٔل ب٥ُاهه ضز بحعم:

 "ٓاوظ ؤؿى٧ٛ"

ازث للترزز الصي ًشحر دىٛه:  ٓو
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 ت بؽ""مف هُىٜٕ، بابا ماؤجي ؤدطط بال لل٦لُت ؤو للخاظاث اإلاهم

وب، ال.. بل اؿخٔل بال٘وب، ولم ًمىٕ كطاخ حاز ؤلجمها:  ٗو

 "بتهطجي!! ٓاوظ ؤؿى٧ٛ"

لبها ًيبى:  وجخلصش هي بىحران حٔلم ؤهه ًحتٞر بها، ج٦از جبدؼم، ٟو

 "ًا ٓمطو مف هُىٜٕ، بابا مف ٓاوظوي ؤؿى٧ٛ"

 جطزز، ػُذٌئ آلان.. ل٥ً ال حطط ٓلى ٓاؿ١، ٛاٟس ألاهلُت، ٗاثب ًٓ الىعي:

  ف الظم ٌٔٚط به٧ هدـىُٛجي""م

 وجبدؼم بيـىة، جخمًٔ في ٓىازه، وجيخ٠ي ال٦لماث بٔىاًت:

ا ٓـان ؤؿى٧ٛ.. ٓاٚض بهىا ؤصخاب"  "هى مخإ٣س بوي لى دطظذ هُب٠ى ٗالب 

واحؼٔذ ُٓىاه، ظٝ حل٠ه، واو٠ٔس لؼاهه، ؤهي تهصي؟ ل٠س ًلب ًسها لعواط وهي ج٠ى٨ 

 ما.. مسُٓت!! وهالذ الطز الجاٚ:"ؤكسٟاء"..!! حم٠اء هي ؤم بلهاء ؤو ضب

  "ؤصخاب!!"

 ج٥خم الطخ٥ت بلٔىبت هصه اإلاطة:

 "آها"

طة حاه٠ت حاضة، مـخٔلت جحٞط كسضه، ٟبل ؤن ًىهي اإلا٦اإلات بلطامت آمطة:  ججهس.. ؤو ٠ٍٛ هي ٛظ

 "في الىازي.. ب٥طة ًا مىت، وبال...!!"

وؤٗل١ السٍ زون مىحها ٛطكت الطز، ولم ٥ًمل ما وضاء الى٠اي، جط٢ ال٥ٜطة مٔل٠ت في الهىاء 

ت والسها، جٌلٔه ٓلى  م، وحهخٝ ٟلبها: "ضباه.. ٣م ؤحبه!!".. جىظهذ ل٘ٛط امذ هي ج٦از جٟط ٟو

 آدط ألادباض، وحٔلمه ًٓ الل٠اء اإلاطج٠ب.. ووا١ٛ هى ل٥ً بـطوي.

****** 
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 ٓلى مً ٠ًٕ اللىم!! 

 ٓىسما جخمل٧ حمم مىلهطة مً ظؼس٢، جلب في ؤوضزج٧ بلهُبها اإلاخإجج، وال ججس مً جلىم!! 

٧ ال٘وب في محٌُه، وجبخل٧ٔ ُلمت ؤمىاظه، وال ججس مً حٔىٝ ؤو جاهب!!    حُىما ٌٟ٘ط

، ٟاجل، وجوُٕ  خما حـٔط بخٜخذ شضاث ٣ُاه٧، واحسة مىٜطزة جلى ؤدطي، ببٍء ؿسًس حاٞض ٟو

٠ٍ جب٠ى الىخاثج!!  ألاػباب واإلابرضاث  .. ٛو

ًسًٛ هٜؼه بحن ؤوضاٞ ًحاو٨ ٛهمها، مط ما ٠ًطب مً ؿهطان ٓلى ٓمله في الـط٣ت، ومِٔمها 

ا في اػخٔسازاث ظواظه، جالها ٓؼل جلصش به، وفي الجهاًت ٤ابىغ ًحاو٨ السطوط مىه 
 
٤ان ٗاٟض

 زون ظسوي.

مت اإلاخى٠لت بطواثح جٜى  مجها وؤػبْى مط مىص شل٧ الُىم الصي ظاضه ُٛه الخ٠حر، ػلت ال٠ما

 
 
.جع٣م ألاهىٚ وجمىٕ ألاهٜاغ، ًىم ٟؼا ٓلحها، آإلاها، وج٠بلذ هي ح  ؼامح ب٠لب ضئٚو

.. لم ٠ًطبها ُٛه، ٟبلت ٓلى ظبحن، هطوب، ازٓاءاث، ُٗاب ٗحر مبرض في ٠ٓله، ل٥ىه  ؤػبْى

س الاًمئىان ُٛخ ٔلل بالٔمل ًلٌىٕ ألاػباب ألظلها، ٌؼد٠ُّ ٟبلها، ٌ٘ازض، جخلل هي جٍط

 ال٥شحر اإلاطه١، وبساًت ظسًسة ٓلُه جحخاط جط٣حزه وحوىضه ال٦امل.. وجلمذ.

ال ًسضي بالم  ػُيخهي ألامط؟ ل٠س امخؤلث ضؤػه بذطاٛت، والسطاٛاث ج٠خاث ٓلى ٠ٓى٨ 

ا ًٓ  الؤٜاء، وهى في حبها هُٔٝ، هُٔٝ لل٘اًت ٣جىحن ٠ًابل الٔالم للخى وال ٠ًٜه ؿِئ 

ىه ؤو مخاهاجه.  ج٥ٍى

ؤٗل١ اإلالٝ ؤمامه ولم ًحاو٨ ؤ٣ثر، هىبت مً البروز والالمباالة ججخاحه ججاه ٤ل شخيء، ًحخاط 

 إلاا ٌ٘وبه، ًلطخ ُٛه، ًحط٢ ٣خلت الجمىز الللسة ال٦امىت ٛٞى كسضه جذجب ٓىه الهىاء.

ت م٥خبه، ولم ًلخّ الىاٟٝ ؤمامه حهم بالسدى٨، اكٌسم به ٛإجاه  جهى ًذطط مً ٗٛط

 كىجه بهخاٚ مط :

 "بًه ًا ؤبى حمُس، ًل٠ت!! ضاًح ٛحن في وػٍ الُىم؟"
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هِط بلُه زون حسًض، وآلادط ًخإمله باهخمام، ٌؼبر ؤٗىاض مالمحه الجامسة حس الشلجُت، وحهم 

 بالؼاا٨ مً ظسًس، ل٥ىه بتر جل٧ اإلاحاولت باٟخواب وم٘ازضة:

 "مـىاض ًا ٓمطو"

ا، ًخإمله بحىحن، ًسٓى، واهٌل١ ال ًلىي ٓلى شخيء، لم ًخىٟٝ بال ؤمام موماض ٤ا ن هجمه ًىم 

بٔثرها ٣هباء  مىشىض. لٌسم بىاٟٕ ًحٌم ألامىُاث ٍو ب، ٍو  ًخمجى، ًخلهٝ، ًتٟر

حه ولى ل٠لُل مً الىٟذ، هٍ٘  ب، ًذاًط ضبما.. ل٥ً الخجطبت ضبما جٍط ٗط جطزز، ٥ًٜط ٍو

ت، واهٌل١ الؼهم بٔىٜىاهه ٛٞى ألاضن التي ٛخحذ ش ىزه، حط٢ شضاْ الؼٓط ضآحها زواػت ٟو

ت وحؽ اإلا٘امطة الٔالي.  حؼخ٠بله بترحاب، ًسوض، ًخٜازي، الًعا٨ ًمخل٧ اإلاهاضة وال٠ىة، الؼٓط

ا جٜازي  ب  حٔالى كىث اإلا٦ابح اإلاٜاجئ بِىما جحخ٧ العجالث باألػٜلذ ب٠ىة، وبم٠ساض ٟسم ج٠ٍط

، ًطجٜٕ لهازه الخاز ال٘اهب، ٛخح باب الؼ حن بخحس  ُاضة زهؽ كس٠ًه ؤػٜلها.. جالٟذ ألٓا

ا ٣بذ ألاًام الؼاب٠ت:
 
ازضها ٠ًٝ ؤمامها ًلُح ُٛه مٜٗط  ٗو

 "ؤهذ مجىىن ًا حؼً؟ اٛطن ما٣ىدف ؤدسث بالي في الىٟذ اإلاىاػب!!"

٠ٓس ظمُله شضآُه ؤمام كسضه ببروز، ًالحّ الخ٘حراث الٌاضثت ٓلُه، وال ًٜهمها!! بٔسما ٤اهذ 

٨  مً همىم  ال ًسضي ملسضها، ضز مً الؼٔازة جتراٟم ٛٞى مالمحه، ؤكبحذ آلان جىىء بإز٠ا

 بحن ؤػىاهه ب٘وب:

"!..
 

  "ؤها مجىىن!! وؤهذ بًه؟ بخيخحط مشال

ٝ زاهُت ًىِط بلُه، امخىٕ ًٓ الطز ببؼاًت  هطب ػٌح الؼُاضة ب٦لخا ٟبودُه في ٟهط، ٟو

٠ه. ٝ في ًٍط ا اإلا٦ان إلاً ٟو
 
ا بها للسلٝ، جاض٤ ازض مخ٠ه٠ط   ٗو

ً بالٜٔل، ًحخاط لوطب شخيء  ما، ؤو حتى شسم  ما..  هى ٓلى وؿ٧ الجىىن بن لم ٥ًً ٟس ظ 

زون وعي ٟازه ٠ٓله هحى مجز٨ والسجه، وهىا٢ الخ٠اها زون حسًض ٣شحر، ؤل٠ى جحُت ٓابطة، 

اهُت. ا لخوىضه اإلاٜاجئ، زم جىظه بلى كالخه الٍط ا مالثم   وؤٌٓى ػبب 
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ه جالهما ٟمُله.. وزون ٛخح بابها باٟخحام، زدل ببٍء ًخإمل اإلا٦ان، ًذلٕ حصاءه وظىضب

ا  ٔت، ٛاٟس  ٟٜاظاث، بسؤ ٌؼسز الوطباث الٔىُٜت لـ"٣ِؽ الل٥م" الساق به، مخخالُت، ػَط

ا.. ٠ٍٛ  ـط، زم ٓـطون، حتى ٤ازث ؤكابٔه جخحٌم جمام  الـٔىض باأللم، دمؽ زٟاث١، ٓو

 لى حهسؤ البر٤ان!!

ا ٓلى ض٣بدُه، وب بٍء بسؤث آلاالم جىدـط في ؤههى مٔط٣خه الخامُت بط٤لت لل٥ِؽ زم ػ٠ٍ ؤضه 

٣ُٜه وػآسًه، زم ٟسمه ػِئت الخّ، ًلهض ب٠ؼىة مىظٔت، ؤهٜاػه جخٔالى بطجُج مععج، 

ه. ا للهىاء الصي ًسدله ٣إمىاغ  حازة جمٟع  وكسضه ًئن ًلب 

اضجمى ٓلى ُهطه ًٜطز شضآُه حىله، ًيـس ضاحت ال ًسضي ؤهي مً آالم جىذط ٟلبه..! ؤم مً 

 ؤو زالشت جٜخ٧ بجؼسه ٤له..! ؤدطي جمٞع ضوحه..! 

 ٛخح ُٓيُه لخخ٠ابال مٕ ُٓجي والسجه ال٠ل٠خحن، جىحجي ٛىٟه وجٜخح ٛمها بؼاا٨ مهخم:

 "مال٧ ًا ؤحمس؟"

ا  ت حابؼ  وجمؼ٧ بُسًه، جخٌلٕ لل٥سماث التي ؤكبحذ آالمها ال جٌاٞ آلان، سخبها مجها بؼٓط

 جإوهه بسادله، هعث ضؤػها بُإغ:

  لُه؟!.. ٟىم حٔالى""ٓملذ في هٜؼ٧ ٣سه 

ٙ ٠ٓله مً ال٥شحر، ًحخاط للُ٘اب ًٓ الىعي، ًحخاط  جبٔها في اػدؼالم، ًحخاط لخَٜط

حخاط.. ولِؽ ٤ل احخُاط له زواء، ٛبٔوها ًبلٙ حس الجهاًت زون  حخاط ٍو لدـخِذ، ًحخاط ٍو

اٞ، زون مىح.  اضجىاء، زون جٍط

ىسما  ا، ٓو  ٔ ا ػَط خه ال٠سًمت لُإدص حمام  ٓاز بلحها ٤اهذ ججلؽ ٓلى ًاولت اإلاٌبر ؤزدلخه ٗٛط

اء واػٕ ًمخلئ باإلااء وم٥ٔباث الشلج، ظلؽ ؤمامها لخجصب هي ًسًه وجؤهما في  وؤمامها ٓو

خذلم هى مً ٤ل  الىٓاء بلبر، ظم ؿٜخُه ًخحمل ألالم، جىِط بلُه جحاو٨ الٜهم، ٍو

ا ٓىسها:  ُ  الدؼائالث بخٜؼحر ٟس ٥ًىن مى٠ٌ

ت "مخوا١ً مً الـ٘ل، مخ٥خٝ ، ٤ل حاظت ظسًسة وكٔبت ومحخاظت ؿط ، مذىٞى ؿٍى

 بؽ"
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خىٟٕ الخلس١ً، وج٠ابل ٣صبه بسٓم، وجٜهم، جيخِط  وجبدؼم بحعن زادل ٟلبها.. ٥ًصب ٓلحها ٍو

 مىه البى  حُىما ًىاػبه الىٟذ، اهخ٠لذ الابدؼامت لـٜخحها:

ت به٧ ٟسها  سوز""مٔلف ًا حبُبي، ٤ل حاظت في ألاو٨ بخ٥ىن كٔبت، بؽ ؤها ٓاٛض  ٟو

 لصخيء، ال ؤكلر.. ال للٔمل، ال للخب، ال 
 

ابدؼم لها في اإلا٠ابل، وكمذ، ال ؤماه..! ؤها لؼذ ؤهال

 للعواط، وال لصخيء ػىي ٓالم اإلاجىن الجاهح زون ُٟىز..!

حتى بٔس الخمل٧، حٔىز اللىضة ٛترحؼم ؤمام  ..!م ؤن هبى ال٠لب مىظٕ لهصه السضظتلم ٌٔل

 ث، ًخإوه زادله، وحٔلً هبواث ٟلبه الٔلُان والخمطز.ُٓيُه، وجصبحه ػُاي ال٦لما

ا إلاجزله، ضبما اإلاىاظهت هي الخل!! جىٛط له احخُاظه مً ألامان، مً الـٔىض بحبها  ٗازضها ٓاثس 

س مجها اإلاىح.. ل٥ً بةضازتها الخطة.  ٣ما ًيبػي، ل٠س اهتْز آتراٛها به مجها.. وآلان ًٍط

****** 

 الخب..! تهصًب وبكال ..

ا مً بحن ؤكابٔه.. ظمُ ل ؤن جحب، وألاظمل ؤن حـا٣ؽ الخبِب، جشحر حى٠ه، وجدؼلل هاضب 

 ٠ٍٛ ٓىسما ًًِ هٜؼه ٟس وكل إلاا ًبخػي..

وهي.. ػُٔسة بـسة، جخٔل١ بصضاْ بحسي كس٠ًاتها، حؼحر مٔهما في اإلا٦ان، جمط ، وجطخ٧.. 

 جيخِط، وجخىٟٕ ضز ٛٔله ألاولّي.

ا بحالها.. ؤم ٌٔلم، ٛالـٞى ًوىحها هي هصا هى اجٜاٟها مٕ والسها، ل٠س 
 
٠ وا١ٛ ٠ٍٛ ٛض

ُيُه وحسهما ٟلت ؤدطي، ًخحسر هى،  س ػماْ كىجه، الىِط في ُٓيُه.. ٓو ألادطي، جٍط

سآب، وح٘ٞط هي.. بحط، ؤو محٍُ.. ؤػىز المٕ، كادب بالخُاة، ٌـٕ بال٠ىة  ًبدؼم ٍو

 والخىان، والـ٠اوة.

ج لٌاإلاا جواضبذ له الىبواث، واحخ مل اللسض ججهساث محبىػت ٗحر مؼمى  لها بالِهىض، مٍع

والُىم ؤجذ مٕ اللس٠ًاث، ػخ٠ٝ مٔه لس٠ُٟت ٛحؼب، جحؼبها بالُٜمخى زاهُت، وجسٓى ؤال 
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جيخهي، جىلذ للىجه، جىِط بلُه.. وجحخّٜ بص٣طي جل٧ اللخِاث حـبٕ بها ٛطاٗها البُٔس 

 ٓىه.

ب٘معاث، وهِطاث معجبت، ٟبل ؤن جذلل ؿطوزها همؼاث كس٠ًخحها، ؤو هي إلاعاث مصخىبت 

 جطزز بحساهما بهُام مطخ٧ وكىث دُٜى:

ت بحىا كبح وال لُل!!"  "هى ال٠مط بٌُلٕ مٕ الـمؽ؟ وال ؤها ما ب٠دف ٓاٛض

ضخ٥ذ ألادطي والخٜخذ هي جىِط إلاا ظصب اهدباه جل٧ البلهاء!! ٠ٓسث حاظبحها في ٗوب، 

، بىٌا٨ مً الجُجز و٤ازث جى٠ى ٓلى ٓى٠ها حـٌطها لىلٜحن.. ٠ًٝ هىا٢  بٌىله الٜاْض

مُم ٌٟجي ؤبُى ٟلحر ألا٣مام ًبرظ ٓطن مى٥بُه، مىِاض ؿمسخي ٌٌ٘ي مِٔم  ألاظضٞ ٟو

بحض ٓجها. سه وػامت.. ٍو  مؼاحت وظهه ٠ٍٛ ًبرظ لخُخه السـىت والتي جٍع

ٗطػذ ٣ىٓها في مٔسة كس٠ًتها الٔابشت وجط٣تهما بلُه بذٌىاث ػادٌت، جخابٔاجها بسهـت، 

طاجه ٓلحها، هي مـخٔلت لؼبب ال ًٜهمه، ولؼبب آدط ال ٌٔلمه جبسو ؤؿهى وؤلص، وجحٍ هِ

ىِط بلحها بـٞى واضر، ؤزجلها ٛذٜوذ ُٓىحها  ٕ مىِاضه ٛٞى ضؤػه ٍو اٟترب هى آلادط ًٛط

ٝ ؤمامها ًخإملها ٟبل ؤن ًل٠ي هِطة دلٜها هحى الواح٥خحن بدؼائ٨ م٘خاَ: ا، ٟو  ؤضه 

  ؟!""وزو٨ بًه ب٠ى!! البىزي ظاضزظ

ا ٌُِ٘ها ؤ٣ثر، ل٥جها ضزجه بإػْط مما جذُل في ظىابها ال٠إً: ٕ حاظب   هِطث بلُه بحى١، ٛٛط

ت، بابا دالوي ؤدطط بلٔىبت، ٓاوظ بًه ًا ٓمطو؟"  "زو٨ ٓـان ؤها هامصخي بؼٓط

  وضٛٔت الخاظب جخحى٨ لالو٠ٔاز الؼادٍ:

ت؟"  "جمصخي بؼٓط

ٕ لٌلبه الل٠اء، وحؼ ط، دلٕ اإلاىِاض مً ٛٞى ضؤػه لم جطز.. جٌالبه بخٜؼحر ػَط خمخٕ بحالخه.. ٛظ

 ودلل دلالجه بإكابٔه في ٓىٝ، هخٝ بها مً بحن ؤػىاهه:

  "مىت.. ؤهذ مىا٠ٛت جخجىظٍجي وال أل؟"
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جذوبذ وظىخاها، جمل٥تها زهـت.. واػخمخٕ هى هصه اإلاطة باضجبا٣ها وجىجطها وحمطة زجلها، 

 همؼها الساٛذ بـسة، وهبرتها اإلاخ٠ٌٔت:

 ؤهذ بخ٠ى٨ بًه؟" "ؤهذ..

ٕ وظهها هحىه ل٥ىه جطاظٕ، وهٕ ٣ُٜه في ظُبي بىٌاله ًذجم اهسٛآهما،  ٤از ًمس ًسه ًٛط

٥طض الؼاا٨، وح٘وب هي مً ظسًس وجطز جشحر ظىىهه:  ٍو

 "ؤها مىا٠ٛت ٓلى اللي بابا ٠ًى٨ ٓلُه"

سها؟!.. "ال ج٠ٜس ؤٓلاب٧ آلان" ؤ سه ٣ما ًٍط مط بها جإمل ضؤػها اإلاىذٜى بلسمت، ؤال جٍط

:١  هٜؼه، ًحخىحها بُٔيُه، وحهمؽ بٛط

  "مىت..! بصخي لي"

ٔلجها  ط.. ٌؼلم مٜاجُحه، َو  
ّ
لبها ال٘ ٔذ ُٓىحها بلُه، ابدؼم.. وجوُٕ في ابدؼامخه ٟلىب.. ٟو ٛض

س، ضبما حٔاهسه، حٔابشه،  هس الىٛاء، وؿطوزها ؤدبره بما ًٍط كطاحت ًمىحه ك٧ الخمل٧ ٓو

ت:حـا٣ؼه.. ل٥ً ُٓىاها جلطحان بح بت في ٟطبه، همؽ بٟط  به والٗط

 "ٓاوظ ؤٟىل٧ ٓلى حاظت، بؽ..."

 وجطززث جدؼاء٨ ؤم ال!! زم حؼمذ جطززها:

  "بؽ بًه..؟"

حها:  ٓاز ًبدؼم ًٌُح بب٠اًا ٓو

ل"  "بٔسًً ٓمي ػٔس ًٓع

ب في الخذمحن، ٛسٟاث ٟلبها حٔسث ًاٟتها ال٠لىي في الىبى، وهصا ٥ًٜي  لم جٜهم.. ولم جٗط

 ضؤػها جذبره باإلاحخىم: آلان.. ٠ٍٛ هعث

 "موٌطة ؤمصخي"
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ا ٓىه، جلخٜذ بىِطة وزاْ وحىحن.. وجخحط٢ ؿٜخُه بهمؼت هٜوذ  ولم ًمىٔها، جذٌى بُٔس 

 ٟلبها بخجبر ٌؼمى "الٔـ١".. ل٠س ٟالها.. ٟا٨ "ؤحب٧".

اهستهما هي  جابٔها بُٔيُه حتى جط٣ذ اإلا٦ان مٕ كس٠ًخحها اللخحن ضخ٥خا ٓلى مىٟٜها ٓو

لت ك٘حرة الدجم مً الٔىاز والـ٘ب واللصة هي.. الخٜذ ٌ٘ازض، ًخلل بٔمه ٣ٔازتها.. ٣خ

ذبره بحخمُت الل٠اء زون اهخِاض.. ٛاألمط ؤكبح حُاة ؤو مىث.  ٍو

****** 

٠خه..!  و٤لىا في الهىي ٗطقى.. ل٥ً ٤ل  بٌٍط

 ححرة.. حؼائالث ملخآت مصٓىضة، وهلٕ ًخمل٧ مً حىاًاها..

ا،  ٔ اهٌٜإث الـٔلت ٛجإة وشاب الىهج، لى جىٟٝ ألامط ٓلى ٓسم  ل٠س وكل إلاطحلت اإلالل ػَط

اٟترابه مجها لخٜهمخه، ؤو ٓلى ألاٟل حاولذ بٟىاْ هٜؼها بالخٜهم.. ل٥ً ؿطوزه، هطوبه، ُٗابه 

ًٓ اإلاجز٨، وجملله مً محاوالث زٓمها له ؤو الاهخمام به هي الجىاب الصي جىاله في الجهاًت، 

ت  ا هحى هاٍو
 
ٌىٚ ٠ٓلها محل٠  الهال٢.. ًعضْ الـ٧ بىظىز ؤدطي.ٍو

ؤجهذ حمامها الباضز ٓلها جخذلم مً هحران  جحٞط كسضها، دطظذ جطجسي مئزضها، جلٜٝ 

ؿٔطها ؤمام اإلاطآة وحـطز.. لم حٔس جٜهم ما به..! مىص شل٧ الُىم الصي ؤضػلذ ُٛه "ػامح" 

ت حازة ؿسًسة الجٜاء ٓلى ٟلبها ال صي دطط مً ٓخمت بلُه وهى مى٠لب الخا٨.. مى٠لب بعاٍو

 ال٘سض للخى.

ا لآلن، ضبما لخص٣طها   ُ ٝ  جهاث جحؼؼذ ٓى٠ها جلمح آزاض ال٥سمت التي جط٣ها هىا٢ ًىمها، لم جذخ

طز  س، وحٔىز بٔسها بلخِت ٛخاهب هٜؼها.. "ؤهذ ػِئت الًِ".. ٍو ؤهه ًمخل٧ ال٠ؼىة ححن ًٍط

ا هى لً ًذىن، ًذسْ، ال٠ٔل بح٥مت مىظٔت.. "بل هي ٠ٍٛ ػاب١ دبرة".. وحهخٝ ال٠لب "ؤب س 

ٝ  آزاضها بٔس". ا هسبت ػىزاء لم جذخ
 
 ؤو ٌ٘ازض ٣أدط ػب٠ه جاض٤

ا، وجطجسي اللمذ ٓله ٌٔىز مً ضحلت ُٗابه ٗحر اإلاٜهىمت، زدل بلى   ٔ وجدُه هي بُجهم ظمُ

ت واٟترب: حن في لهٜت، ابدؼم لها بٟط ت والخ٠ذ ألٓا ت في هصه اللخِت، الخٜخذ بلُه بؼٓط  ال٘ٛط

  بًه؟""بخٔملي 
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هعث ٣خٜحها بجىاب ال ًحخاط لخطوٚ، زٕٛ هٜؼه ًسهى ؤ٣ثر، ًومها بلُه، ًمىح وظىتها ٟبلت 

ت:  بٌباْ ٌٍٛط
 
خلبؽ زوضه الصي آخ٠س ؤهه هى ح٠ُ٠ت ٔت، ٍو  ػَط

 "٣ىذ ٛا٣ط هخ٠ىلي مؼخيُاوي!!"

هِطث بلُه بال اػدُٔاب، ًخ٠لب مً حا٨  لخا٨، ومٌلىب مجها مجاضاجه!! هع ضؤػه وابخٔس 

ٕ ًسه  ًخذلم مً جإزحرها ٓلُه ل٥جها ؤمؼ٥ذ بمٔلمه ٛجإة، الخٜذ بلحها ًدؼاء٨ لُجسها جٛط

خإلم هى..  ٟطب وظهها، جىِط ًٓ ٣شب، ح٠ٔس حاظبحها، ج٠ل١ زم ح٘وب وجٜحم بجىىن ٍو

 لىظٕ ٟبودُه.. ووظٕ ٟلبه باهخمامها.

  هخٜذ ب٠ل١ واضر:

 "بًس٧ً مالها؟"

١، ال  ها مً بحن ؤكابٔها بٛط س بزاضة حعجها ؤ٣ثر.. ٥ًُٜه جل٧ الىِطة الـاضزة التي إلاحها اهتٓز ًٍط

جُب بذٜىث:  ٓىس زدىله، ٍو

 "ما ج٠ل٠ِف، لٔبذ مال٣مت مً ٗحر ظالٛع بؽ.. بؼٌُت"

ظصبخه، ججلؼه ٛٞى الٜطاؾ، وجإحي بلىسٞو بػٔاٛاث ؤولُت ألو٨ مطة ج٠ٕ ُٓىاه ٓلُه، 

ه لؤلٓلى، وبسؤ ُّ م
 
ٔذ ٣ ا ما، ٛض

 
١ حىىن جذصخى بًالمه.الخ٠ٌذ مىه زهاه  ث جمؼس ٣ُٜه بٛط

تها، آخىائها به..! وال ٣ُٝ  ال جسضي ًٓ ؤإلاه شخيء، ال ج٠ٜه ما جٜٔله به ؤكابٔها، حىىها، ٟض

ا بىٜؼه بحن شضآحها..! جٌلٕ لطؤػها اإلاحجي تهخم به، وز   ُ ٦ًاز ٟلبه ٠ًٜع داضط كسضه آلان مل٠

ًٓ ٓـ٠ه الصي ًخ٘ل٘ل ُٛه ٤ل ًىم  ًٓ  لى همها بلُه، ؤدبرها ًٓ اؿدُاٟه ال٠اجل هحىها،

 ػاب٠ه..!

اء ش٣ط ٓخُس ًحمل  طوضه، دىٛه، و٣بًر ا هىا٢.. حاظع ٗحر مطجي، مً ح٠س آدط، ٗو ل٥ً زوم 

ا.  ال٥شحر مجها في ظُىاجه.. وبالٌٜطة ؤًو 
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اهتهذ مً مهمتها، وضٛٔذ ضؤػها لتر ٣ُٝ ًىِط بلحها!! و٤ازث جلطخ في وظهه.. هى ٓلى وؿ٧ 

جلٌت.. ؤو ضبما ظىىن، ٣ُٝ ًخإملها ه٥صا؟ وبىٜؽ الىٟذ حهطب مجها، ال ًبالي بحعجها، بكابتها ب

ها مِٔم الىٟذ بازٓاءاث ال حلط لها!!  ًٜاٟض

ابدؼمذ لُٔيُه ٛابدؼم، واٟترب.. ال ًوم، ال ًلمؽ، ًٌبٕ ٟبلت ٓلى ظبُجها ٌـ٥طها ٛحؼب، 

ى زًٛ ضؤػها في الط  ٘م٘م بهمؼت ممخىت، ٟطضث الؼاا٨، جٛط ما٨، جخٔطن للٌٔىت، َو

 وجخِاهط ؤجها ال جطاها، هازجه بححرة:

 "ؤحمس..!"

 احخىاها بُٔيُه ًجُب مً ٓم١ ضوحه:

 "مجى ؤحمس!!"

لت، جٌٔىه هي هصه اإلاطة.. وفي م٠خل:  اه٥ؼطث ؿٜخاها بابدؼامت هٍع

 "ؤها ٛٔال لؼه مجى ؤحمس؟"

ودىٛه مً ٟطبها ًحط٢ جل٧ ؤضاز التربِذ ٓلى ؿٔطها وهمها بلُه، مىٔخه ٣ُٜه اإلا٥سومخحن، 

٠ؼى، وجخإلم هي.. هدُجت دُاله اإلاٍطى ب٘حره مٔها، وهٕ  الشىضة اإلا٥بىجت بسادله، ُٛذوٕ، ٍو

 في ابدؼامت ؤ٣بر  ٣م  مً شا٢ الٔـ١ الصي ًخمل٧ مىه:

 "مىاه، وؤحالمه، وحُاجه ٤لها"

 
 
ا جدؼاٍٟ ألامىُاث هبى ٟلبها بإمل، هى لً ٥ًصب.. حٔلم ؤهه ال ٥ًصب، ال بل جخمجى.. وؤحُاه

 ٣إوضاٞ السٍطٝ، ج٠ٜس لىجها، حُاتها.. وجىزْ ؤشجاضها بىزاْ ال ل٠اء بٔسه.

٠له الصي ٠ًٜس دٍ  لبه و٣ُاهه ٓو جطززث لىهلت، ومىٕ هٜؼه مً ًمإهتها.. حهسز ضوحه ٟو

ىهت: ١ ال٠ىٍم بٓط  ػحره هحى الٌٍط

 "ًُب مال٧؟"

ىه.. وؤهذ ًا حبِبت، جللخحن وبـسة بسؤ ال٘وب ًدؼلل بلُه، "ما به ال ًم٥ىه ؤلادباض ٓ

٣مخىٜؽ للؼٔحر الصي ٌـٔل ٣ُاوي، ل٥جي ال ؤضهاه ل٧، ه٘ىًاث ٣شحرة، ٓمل ٥ًطهه، 
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ا بما ػب٠ه بلُه،   ُ إحي بٔسها مخباه ومؼخ٠بل هاْ بٌٔىت ٗازضة، ومٔـىٟت ؿاض٣ه ٛحها آدط ٍو

ذبره ؤهه هى ألاو٨ والىحُس".  ٌٔسز اإلامحزاث.. ٍو

 مىه بٔس ٓىاء: ضز بهسوء مٜخٔل جم٥ً

 "ؿ٘لي ًا مجى، مٔلف.. مف مخٔىز ومف بحبه"

 ضبدذ ٓلى ض٣بخه باهخمام جىاػُه:

 "حبُبي.. ضبىا ٌُٔى٧، ؤهذ ج٠سض، وؤز ؤي جحسي"

س  ب في الهطوب، ًٍط ٠ُت، ماشا ًٜٔل؟ ًىز جحٌُم شخيء.. ًٗط ٗوبه اظزاز بمىاػاتها الٟط

ٝ ًذلٕ ٟمُله ببٍء، ُهط  ٓلى مالمحه جىظٕ وؤكابٔه جحاو٨  الابخٔاز ٓجها في الخا٨، ٟو

ا وابخٔس في الشاوي بهخاٚ حاز مٜاجئ:  ؤلامؼا٢ باألظضاض، هبذ حؼآسه، ٥ٛذ واحس 

  "أل.. هآٚط ؤ٥ٛهم"

٠ساهه للؼٌُطة  جطاظٔذ دٌىة بلسمت، وكسمتها ؤحى٠خه ؤ٣ثر.. ال مجها، ل٥ً مً هٜؼه ٛو

 مً ظسًس، هخٝ بها ٠ًٌٕ ؤ٦ٛاضه الخاثطة:

  ٓاوظ ؤٟٔس لىحسي""مجى مً ٛول٧ 

وباضجبا٢ مخىجط ؤههى ٧ٛ ؤظضاض ال٠مُم، دلٔه بهسوء وظلؽ ٛىٞ الٜطاؾ ًيخِط مجها الطحُل، 

، اٟتربذ ججلؽ بلى ظىاضه جحاو٨ الٜهم،  ا..! لم جطحل، وألامط ػحززاز ػىء  ل٥جها لم جطحل.. جب 

لبها ًخلىي بسادلها مً وظٕ ٗحر محخمل، وؤ٦ٛاض ٗحر م٠بىلت:  ٟو

 ف الـ٘ل اللي ًذل٧ُ ٣سه!! حبُبي ؤها...""ؤحمس، م

ه في الخا٨: س ببٔازها مً ؤمام هاٍُط ١ُ ًٍط إً بٓع  ٟو

ذ.. حُاحي ٤لها اح٘حرث ٓـاه٧، واؿخ٘لذ حاظت مف بحبها  "ال هى الـ٘ل ًا مجى، هى الٛع

 ٓـاه٧، ٛٔلى ألاٟل إلاا ؤ٣ىن مخوا١ً ومحخاط ؤب٠ى لىحسي، جسًجي الخ١ زه"

ا بٔ س وكلت اللطاخ!! لى ٤ان شبحها لطبما ٤ان ألامط ؤهىن..! ُٓىاها اه٥ؼط وهِط هحىها ؤدحر 

ا.  ٠هما، دٜخذ اللمٔت، وجحى٨ الاهخمام لخعن مجسز   بٍط
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ا أللم ٟس حؼببه له.. "ؤها لم ؤػإل٧ ؤن  و  والىِطة جذبره زون حطوٚ حبؼتها ب٥طامت ؤو ضبما ٛض

ت ل٥ً مٔلمها ٤ان حبِ ؽ ؤكابٔه في الشاهُت الخالُت، جخ٘حر ألظلي".. وجهوذ ح٘ازض ال٘ٛط

ٝ ؤمامها  ْ  في م٠لخحها تهسز باجهُاض، ٟو الخٜخذ بلُه جسعي الالمباالة والجمىز، وجلخمٕ زمى

 حهمؽ بحب ًخمل٧ مىه وال ٌؼخٌُٕ ال٦ٜا٢ مً ٛذه اإلاح٥م حى٨ ٟلبه:

ىسي اػخٔساز ؤٗحر ال٥ىن ٤له ٓـاه٧.. بؽ...."   "ٓو

 لحها ؤن حٔاوي؟ وألػباب زادل هٜؼه، ال حٔلمها هي!! ولم ٥ًمل، لم  ٓلُه بًالمها؟ لم  ٓ

يخِط الىدُجت ٣إػخاش دبحر  ه في ٤ل لخِت، وح٠حر ح٘ل٘ل بسادله، ًبض ػمىمه ٍو ُىىن جحٟط

 ٌٔلم جالمصة الـط ٛىىن ٟخل الطو .. 

همها بلُه في ؿٞى ٤از ًحٌم ِٓامها، لم ًإبه لىظٕ ؤكابٔه، ٠ٍٛ ؤضاز احخىائها، ًمإهتها.. 

مإهت  هٜؼه التي لم حـٔط بالطاحت بال آلان.. وهي بحن شضآُه، ؤما هي!! ٛؼمحذ لسمىٓها ًو

 بالهٌى٨ في كمذ.

****** 

 ولى إلاالًحن اإلاطاث، اإلاهم 
 

ؤلاٟىاْ ًخٌلب الخ٥طاض، والخ٥طاض مازام الهسٚ ٌؼخح١.. ػ٥ُىن ػهال

 ؤن ًحلل ٓلى الىدُجت اإلاطظىة.

ىا٨ ؤػبْى ٤ان ًذاًب ٓمه، ٦ًاز ً ذبره ٓجها لهصا ًو خىػله، ًىضر مىٟٜه، ٌـط .. ٍو

ا، وب٠ٔالهُت ؤحُان  ؤدطي.
 
 و٣ُٝ ؤجها لً ج٥ىن بال له.. والٔم ًتهطب، ًطز بذـىهت ؤحُاه

س مً الجهس.. ٛالل٠اء لم ًط  ٟلبه،  ا.. ٓلم ؤن ٓلُه بص٨ اإلاٍع ب  الُىم وبٔسما ضآها لس٠ُٟت ج٠ٍط

ام اإلا٠ُاغ.ؤو ًذٜى مً زضظت حطاضة ؿىٟه.. بل ظازها، حتى ٣ؼ  طث ٤ل ؤٟض

 وها هى ٠ًٝ ؤمام الٔم، بحعم ؿسًس، وظسًت ضبما ًخحسر بها ألو٨ مطة:

 "ها ًا ٓمي!! ٟلذ بًه؟"

٠ٓس الطظل حاظبُه بخ٥ٜحر.. ٣إهما هىا٢ اجٜاٞ ما بِىه وبحن ؤبحها وهي ٓلى حٔصًبه، بٔسها ضز 

 باهخمام ح٠ُ٠ي:
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جي مف هاٟىل٧ ظي وبؽ، ل٥ً ًىمها "ٓمطو.. ؤهذ دلُذ مىٟٜي وحف، ؤهذ ٓاٚض بن ؤهذ اب

٧ ما ٤اوف بٌبُٔخ٧ اللي ؤها مخٔىز ٓلحها"  جلٛط

 ججهس بحطاضة ٌ٘م٘م زون ٛهم:

ذ ٣سه بظاي!! بؽ ٤ل اللي ٣ىذ با٥ٛط ُٛه  تها اجلٛط "اللي حلل ب٠ى ًا ٓمي..! مف ٓاٚض ٟو

 بجها الظم ج٥ىن مطاحي"

بسء  بإدُه ال٥بحر والس ألادحن، زم هى ٤از ًبدؼم، ظىىن الخب دبرة مط بها ٤ل ٛطز في ٓاثلخه، 

ا بابً  م ٓسم حلىلهما ٓلى ؤًٜا٨ زون ماوٕ مٔطوٚ، مطوض  مٕ ظوظخه التي ٌٔـ٠ها لآلن ٗض

ظصب الٜخاة مً ًسها  الصيألاخ ألا٣بر كاحب ملخمت الجىىن ألاكلُت.. واهتهاء  بالل٘حر 

٘ازض اإلا٦ان.  ًٌالب بها مً ؤبحها ٣ةوؼان ٣هٝ.. والـ٥ط هلل ؤهه ًلبها ولم ًحملها ٓلى ٣خٜه َو

  مىحه ضاحت ب٠طاض ؤدحر:

 "دالق ًا ٓمطو، هاج٦لم مٔاه وضبىا ٌٔمل اللي ُٛه السحر"

ا اإلا٥خب ًمؼ٧ بطؤغ الطظل، ٠ًبلها   ُ ٠ٜع مخذٌ بامخىان وجدؼٕ ُٓىا الٔاؿ١ الل٘حر، ٍو

 وحـٕ الٜطحت مً م٠لخُه بهخاٚ ػُٔس:

 "بجس ًا ٓمي!! مف ٓاٚض ؤٟىل٧ بًه..!"

 ؤبٔسه الطظل بمعا  دُٜٝ، ًإمطه بلهجت مسآبت:

"ما ج٠ىلف حاظت.. ضو  ٓلى ؿ٘ل٧ وػِبجي ؤحاو٨ ؤٟىٕ ٓم٧ ػٔس ألن زماٗه ؤوـٝ مجي 

ا ضب ًىا١ٛ"  ومى٧.. ٍو

ا ٓلى ٣الم ٓمه، 
 
ت مامى ا، زٓا "ٓمطو" بؼٓط ازض لٔمله.. ًخ٠اٛع ٟلبه بحن هلىٓه ٛطح  ٗو

لى ؤمل، الل٘حرة ػخ٥ىن له في الجهاًت. ا ٓو
 
 مـخاٟ

 هاجٝ الطظل كس٠ًه، ًخحسر مٔه، ًبدؼم.. وفي الجهاًت ًطخ٧ بحىان:

  "ظىيذ لي الىلس الٔاٟل ًا ػٔس حطام ٓل٧ُ، اضحمه ب٠ى"

 وكله كىث كس٠ًه الجاز:
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 ىهْى ٤له مً ؤػبْى بؽ""هى بحىا لخ٠ىا ًا ظما٨..! زه اإلا

 حاو٨ بٟىآه هصه اإلاطة بح١:

 "٣ٜاًت ٣سه.. هُجي ب٠ى هٌلب بًسها ضػمي"

 جطزز اللىث آلاحي ٓبر ألاػال٢.. ل٥ىه ضز في الجهاًت:

٠خه" ى٨ له بطزه بوي لؼه مٔاضن، ومف ٓاظبجي ًٍط  "٣مان ؤػبْى ًا ظما٨، ٟو

 جإٛٝ الٔم بجسًت:

ة، ٓمطو ؤ٣تر واحس ؿاًل اإلاؼئىلُت وحاػؽ بحها، بؽ "ًا ػٔس ؤها ٛهمخ٧ اإلاىٟٝ ٣صا مط 

٠ت اللي ٟلبه ٠ًىله ٓلحها، اضحمه ب٠ى"  اللي بُحب مف بِـىٚ صر وبِخلٚط بالٌٍط

ا.. ل٥ىه ٓاهس:  ضخ٧ "ػٔس" بحىان ؤدحر 

 "بطزه ٣مان ؤػبْى ًا ظما٨.. وهب٠ى ه٠ٔس وهخ٦لم وهىا١ٛ وال أل"

 بازله ضخ٥خه:

 ٜها وؤظىظها له""ال.. زه ؤها ٣سه اللي هادٌ

  ضز كس٠ًه بش٠ت:

 "ما ؤهذ في م٠ام ؤبىها بطزه ًا ظما٨"

٠س ألامط ٓلى ؤػبْى آدط ًخ٠لب ُٛه اإلا٘طم  اهتهذ اإلا٦اإلات بٔس ٓسة مجامالث ؤدطي.. ٓو

 الل٘حر ٓلى ظمط الـٞى والاهخِاض.. والخٔصًب اللصًص.

****** 

ىم ل٠ُوُا ما ب٠ي مىه بالساضط، ٗازضث آدط حالت، وظلؼذ جيخِط، ٟا٨ ؤهه ػُمط ٓلحها الُ

جهُاه ٓىس والسها لُلٌحبا الل٘حر.  ٍو
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ا، ال جٜهمه.. ؤو ضبما هى  ا ال مجاظ   ُ حؼخُٔس ش٣طي ًىمحن موُا، ج٠لباجه ج٠ٜسها ٠ٓلها ٛٔل

ط ؤلاهما٨ وػٔحر  الٔصخي ٓلى الٜهم، ًدى٠ل بحن الخطاضة والبروزة.. الـ٘ٝ وال٘وب.. ظمهٍط

 ٣إهه مجىىن ٛٔلي وبإوضاٞ ضػمُت. الاهخمام، و٤لها في لخِاث

جطاظٔذ في م٠ٔسها حـطز ُٛما حسر ًىم ٤از ًحٌم ًسًه في مباضاة مال٣مت ٗاهبت مٕ 

ب ٠ٍٛ في بًالم هٜؼه..! ٗط  ح٠ُبت الل٥م داكخه ٣إهه ٌٔاوي مً ؤمط  ما ٍو

١ُ ؤداٛها  هط ٟلبها، وفي الجهاًت حؼبب في مىهألو٨ مطة ٌٔلى كىجه حس ٓظ زمىٓها، .. ؤحعجها ٟو

زمىٓها التي ػالذ ٛٞى كسضه حُجها لخدؼاْض زٟاث ٟلبه ؤػٜل ؤشجها ٛجإة ٟبل ؤن ًبٔسها 

 ٓىه ًىِط بلى مالمحها في اضجبا٢ مخىجط.

بت لم جٜهمها، زم  ان بلمٔت ٍٗط ُىاه جبٟر حهخٝ بها ؤن جخىٟٝ، ال بل ًإمطها بحعم مذُٝ..! ٓو

ت.. ًخلمؽ وظىخحها اإلابللخحن وزمىٓها  ًيخ٠ل مً مطحلت اللطامت واللطاخ.. إلاطحلت الخىى  والٟط

 مجها، وبٔسها جٜاظإث به 
 

مىحها زٛئه بسال اإلاالخت بـٜخُه، ًخدبٕ دٍ ػحرها، ًمحىها، ٍو

بل ؤن جدؼاء٨ ٓم  ًٜٔل!! ٠ًابل  ٘مى ُٓيُه ٟو مخلها زادل ٛمه، ًبخلٔها َو ٌٔخس٨ ٍو

 هِطتها بحؼم ولهجت ٟأًت:

ا.. وبوي   ما ؤ٣ىوف ػبب في هعولهم جاوي" "ٓـان ؤٛخ٥ط ًٔمهم زاًم 

ها زلُل الاػخذسام ٟبل العواط؟ لطبما جٜهمذ   ٌ وج٦از جلطخ زاهُت، ؤجها ال جٜهمه.. لم  لم ٌٔ

٣ُٝ جخٔامل مٔه!! وما هي ؤظضاضه التي ًجب ؤن ج٠طبها بحصض!! بٔسها همها بلُه زاهُت وزدل 

ت حتى ٗابذ في هىم بلى الٜطاؾ، ضؤػها ٛٞى كسضه، ًخذلل دلالتها بإكابٔه وحهم ؽ لها بٟط

 جذللخه ٣ىابِؽ ال حلط لها.. و٤لها جيخهي بٜطاٞ.

ما"..!  ازث ٍض  "ٓو

ب في جحوحر ٌٛىض ؿهي، والبسء مً ظسًس.. ل٥ىه لم ٥ًً  ا في الُىم الخالي جٗط اػد٠ُِذ با٣ط 

.ٍ٠  هىا٢، لُٔىز الخعن ِٛؼٌُط ٓلحها ٣إهه دل١ ألظلها هي ٛو

 ؤال حؼخح١!!

 ًىٜط مجها مً جحب!!هل بها ه٠م ما 
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 ؤلِؼذ ؤهثى ٤املت!! ٥ًخٜي بها وحسها.. ضظل؟

ها ٣إجها في  وجخجهس في حعن، جلخ٠ٍ هاجٜها جخعجله ٠ٛس ملذ الاهخِاض ومطاضة ألا٦ٛاض التي جلآض

حلبت البس ؤن جذطط مً ظمُٕ ظىالتها مىخلطة، ل٥ً ضهِىه اضجٜٕ ٌٔلً ًٓ ٟسوم ضػالت ٟبل 

ه، جطززث ٟبل ؤن جمس بكبٔها لخٜخحها، وا٣دـٜذ ؤن جٌلبه، ٠ٓسث حاظبحها..  م ال حٔٛط ٟض

 ؤجها ٓلى ح١.

ضؤجه.. وضؤتها مٔه، في وهٕ ٛىهىي، ضؤػها ٛٞى ٣خٜه، الابدؼامت واػٔت مطحت، هى ًمُل 

 بطؤػه هحىها .. وبُسه هاجٜه ًلخ٠ٍ جل٧ اللىضة الصسلُت "ػُلٜي"..

ـمذ ىضر للمؼ٥حن اإلاحٌم.. "ل٠س ؤدبرج٧..  واجهاض ٟلبها بحن ظىبحها، وهخٝ ٠ٓلها ًخإلم َو ٍو

جزوي ال٠لب في ض٣ً مِلم.. ال ًجس ما ًطز به.  ٤لهم ًذىهىن في الجهاًت".. ٍو

 زم ضهحن آدط وظملت ٟلحرة.. 

 "ألاٛول جيسخبي مً حُاجه ب٥طامخ٧.. بس٨ ما هى ًٌطز٢ مجها"
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(26) 

 ُٓىاها

 

ا، 
 
ٟ ٕ  ًحٍُ ٓالم ال٥ىابِؽ مِلم، داه١، ًحبؽ ألاهٜاغ ٛط  ىٟٝ الىبواث مً هل ٍو

ٚ  زون مس ًس الٔىن. تر٣ه في حالت هع ه، ٥ًؼطه، ٍو  بال٠لب، ًمٟع

والاجهُاض.. مطة بٔس مطة، ًىكل للجمىز، ٌؼلم الىٜؽ للبروز، ٠ٛسان الاهخمام وجبلس ٌ٘مط 

 الطو  حتى ج٠ٜس ؤلاحؼاغ ب٦ل ًٔم.. لىن، ؤو ضاثحت.

 ط..والٔـ١.. مصبحت زامُت، ال ًذطط مجها مىخل

٤ل ال٠لىب ٛحها كطعى، والٜاثع ٠ٍٛ مً ؤٗل١ الباب ٓلى ٟلبه حتى الجهاًت زون الاػدؼالم، 

.. لُلبح  جذٌى لخِاث الؤٝ، لم ًخإزط ب٦لماث حب، ولم ًطضض إلاخٌلباث ٛاهُت بالسوْى

م في ٟاثمت ضخاًا ال٘طام.  ٓىس الىكى٨ للمٜتٞر مجطز ٟض

لى الىحران ًلٌلىن،  ؼخمخٕ بمـاهسة ما م٘طومىن، مٜخىهىن.. ٓو و٣ُىبُس ًإ٤ل اإلاؼلُاث َو

 جٜٔله ؤػهمه الٌاجـت في ٟلىب ُىذ ؤجها وكلذ للجىت.

!! وجخىالى لشاهُتًىم بٔس ًىم، ػآت جلحها ؤدطي، وزٟاث١ جخٔاه١ في كطاْ ؤحهما حؼب١ ا

ح ضؤػها ٛىٞ ٣خٜه وؿاضز هى، هىا ًبدؼم لها، هىا جخسلل  الطػاثل.. هصه ًطاٟلها، هىا جٍط

ٓلُه، وهىا٢..! اٟتراب لخس ٗحر مؼمى  ًدُح ٟبلت.. ضبما جم اٟخٌآها مً اللىضة الشابخت.. 

طة للمطة الشاهُت. ط جحُاه وح٘ىق بلخِاجه اإلاٍط  ل٥جها جمذ في واٟٕ م 

ا.. ٟطضث جلبؽ زوض الىٔامت هصه اإلاطة، ٓلى   ُ ضػاثل مؼمىمت، وؤحٚط جمٞع ؤحـائها حٛط

بحذ مً الىضٍس بلى الىضٍس، وػ٠ٌذ ججٚز بال اه٠ٌاْ، ألاٟل حتى حؼترز ٟىاها، ل٠س 
 
ش

 وحُسة، ػا٣ىت، مخىظٔت، وهى في ٓاإلاه الـاضز ال ٌـٔط بصخيء، وال حهخم لها.
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ا ظسًسة جللر لسىن  جحخاط إلاحالُل الخُاة، جٜخ٠ط للهىاء، ؤ٣سجحن  ه٠ي  ًمىحها ؤهٜاػ 

ها ٓىٜىاجها، ٟلبها اإلابٔثر وؿخاث مٔط٣تها الجسًسة، جيـس ٛترة بٛاٟت ؤو ضبما ٜٗىة حؼخجمٕ ٛح

ت.  هٜؼها اإلاذسٓو

زمىٓها ؤكبحذ هي اللس٠ًت، والىػازة هي السآمت الىُٛت، جمخلها، جومها وجىاػحها 

م وهى  اللىضة. ا لم ًبا٨  هى به ٗض
 
 بلمتها، والجمىز ؤكبح مؼل٦

ًٓ الطواًاث ضبما ًمىحها ال٠ُحن ؤن ألامط ح٠ُ٠ي، ؤجها ال جذسْ هٜؼها، ؤن الىاٟٕ ًذخلٝ 

ٜٞط بحن  ب في بجهاء ٟلت الٔـ١ الالهبت، ٍو ط الُٜلم الصي ًٗط وألاٛالم.. ٛلِؽ هىا٢ ؿٍط

يخِط الٜطكت اإلاالثمت  .. ًًٔ في الِهط، ٍو ل  اإلاحبحن، بل هى حبِب ٗازض، ها٨ ما ؤضاز، وم 

 للطحُل.

ٌٔذ الؼبل ووٛطث  ١، ادخلطث ال٥شحر، ٟو وزث لى ؤجهذ ألامط، هىهذ ٓلُه الٌٍط

ح هٜؼها، حٔىز ل٠ىٟٔتها آلامىت، وج٥ىن مل٥ت وحستها حُض الالؿٔىض  حه وجٍط الازٓاءاث، جٍط

مىح الاػخ٠طاض.. ل٥جها ججبن في ٤ل مطة،  هى الخا٣م بإمطه، هى الؼلٌان، هى مً ًذخاض ٍو

 وجٜخ٠س ال٠ىة الجذاش ٟطاض الخؼم.

ا لها..! ل٠طبها واهخمامها؛ إلا ا..! ضاٛو  ا كسٟذ ؤو ٓلى ألاٟل ٥ٛطث.. ضبما لى لم ٥ًً مخبآس 

٨  ٓلى ألامط مً ظؼس ًحُا  ل٥ً هىا وآلان، وبما ًٜٔله؛ لم  ٓؼاها ؤال جلسٞ!! وهل هىا٢ ؤز 

لب ال ججخمٕ وبًاهما في هٜؽ اإلا٦ان!!.  مٔها ٓلى ال٥ٜاٚ، وضو  ٟو

ا ؤهذ ضظل ممحز.
 
.! داثً ٟبل ًىمحن.. ٤ازث تهلل إلاالحِخه الٔابطة ؤجها لِؼذ ٓلى ما ًطام.. ح٠

س اهخمام٧ الُىم.. ل٠س ؤٗل٠ىا  ل الـ٥ط، ال هٍط ضاجٕ، مخمطغ بح١، ودبحر.. ل٥ً ل٧ ظٍع

 واهتهذ ػآاث الٔمل الطػمُت ًا مهخم.

س حتى الخىاظس مٔه في هٜؽ  س إلاؼخه، حـٔط ؤهه ملىر، ال جٍط ححن اٟترب ًومها، تهطبذ، ال جٍط

سه ؤن ٠ًترب مً ً ت، جىٜؽ شاث الهىاء، وال جٍط ٜلها.. هي حاٟسة آلان، ٗاهبت، و٤ل ال٘ٛط

ازة الصخً.. ًخم  ذ الىوىب، ج٠ترب مً الىٜاش، وال ػبُل إٓل ًاٟت الخب بسادلها ؿاٛض

 اػدبسالها بىْى ظسًس مً الٌاٟت الىُِٜت السالُت مً ٤ل اإلاـآط التي جؤٝ ال٠لب.
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ا، مىاظهخه بح٠ُ  ٔ سه بالٜٔل، هى اللطاخ.. ًطزه مً م٦ان ًحخىحهما م ٠خه ال٠صضة، ما جٍط

وحؼسًس ًٔىت بؼ٥حن زالم في ٓم١ ٟلبه.. ج٠خله وجطجا ، لً جخٔطن للسُاهت زاهُت وجلمذ، 

 ػخ٠خله، و٣شحراث مً ٠ًخلً ؤظواظهً، ػدىهي ألامط وح٘ؼل ضوحها اإلاصبىحت بسماثه هى.

س الخلس١ً،  ا وجيصج ب٠لب مصبى ، ال جٍط ، ججهاض، ججلؽ ؤضه  وبٔس ٟطاض ال٠خل، جإحي السمْى

 
 
ا، ٤از ٠ًخل هٜؼه لُىالها، ح٠ س، هى ال ًم٥ىه ٛٔل هصا، لِؽ هى..! ل٠س ًاضزها ٣شحر  ا ال جٍط

  ً ا، هى لِؽ بذاث طابخه مادط  م ٟؼىجه ٗو ٞط ٗض ٌ٘اض ٓلحها بجىىن، ج٠خله زمىٓها، ًحىى ٍو

ا.  ؤبس 

٠لها ًلِبه لىزت، ال حٔلم ما ٓلحها ٛٔله!! ال جٜهم!! جحخاض وجىىء  وحٔىز ٛخ٦از جلطخ، ٓو

س اإلالاضحت وجذـاها، لم حٔٚط ؤجها بهصا الجبن  بحمى٨ ز٠ُلت ٟلمذ ُهطها وضوحها، جٍط

 ػىي آلان!!.

ٓىسما ٓلمذ بذُاهت ظوظها الؼاب١، واظهخه في اللخِت الخالُت، ل٥ً "ؤحمس"!! حبُبها، مال٧ 

س.. جذاٚ، جطحٔب وجلاب بهلٕ معمً.. لم جسض٢ ؤج ها ٟلبها، ػلٌان ضوحها، ال حؼخٌُٕ، ال جٍط

 بهصا الؤٝ بال مٔه، لم ًلبها جطزز، وجخىٟٝ بـلل بال ٓىسما ًإحي هى ٓلى اإلاح٧.

!! هل ػخمىث حُجها؟ ًخىٟٝ ٟلبها ٓلى الٜىض وجيخهي الخ٦اًت!!    ماشا لى واظهخه وآتٚر

 وماشا لى واظهخه وؤه٥ط ولم جلسٞ!! هل ػخِٔف زادل ٣صبت مً كىٕ ؤوهامها..! 

ه٠ٌت هىء مً السلٝ جىبهها.. ٤ل شخيء ٟابل لالكٌىاْ هصه ل٥ً اللىض ال ج٥صب، وجإحي 

 ألاًام.

مسخذ زمىٓها، جهوذ مً ظلؼتها بلى ظىاض ًٜلها الىاثم جٌبٕ ٟبلت ٓلى ظبِىه وح٘ازض 

خه، جخص٣ط ًىم ؤجتها ؤو٨ ضػالت.. وبٔسها بذمؽ زٟاث١ ٤ان هى ٠ًٝ ؤمامها، ًبدؼم لها  ٗٛط

٘اظلها، ال ًالحّ ظمىزها ؤو ُٗابها ٓ حها به وبحوىضه، حؼحر وجخحط٢ وجإ٤ل بل وجالٓب َو ً ٓو

ا   ٍ لبها ًئن في اه٥ؼاض مجزو ٠لها في ُٗاهب مِلمت ما لها مً ٟطاض، ٟو ًٜلها، بِىما ضوحها ٓو

لًٔ ز٠خه ُٛمً ٗسض.  ٓلى هٜؼه في ض٣ً ٟصخي ًب٦ي حاله وحالها، ٍو

 ******  
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طؿسها بلى بلى مً جلجإ بال بلُه؟ هى وحسه مً ًم٥ىه ؤن ًطبٍ ٓلى ٟلب ها، ًلهمها اللبر ٍو

١ الصخُح، ضباه ؤًٓ ٟلبي.. ٛهى لً ًخحمل ًٔىت ؤدطي.  الٌٍط

ا، وحـ  ٔ ٜذ بذـْى بحن ًسًه، جبتهل، جسٓى، ًئن دا٠ٛها مخىظ ه.. ٓاز هى خ٦ي لجىهإث، ٟو

ىحط ضوحه ٣ما في ٤ل مطة.  ووكله كىث ب٦ائها الصي ٤از ًىٟٝ ٟلبه، ٍو

خمٞع زادله ألؿالء جدىازط في الب٠اْ،  ت ًخإملها في سجىزها، ًحً بلحها، ٍو ٝ ؤمام باب ال٘ٛط ٟو

 ًىز ًمإهتها، ًيـس احخىائها، ولم ٥ًً لؤلمط مً بس..! 

٣ٜاه ما ًٜٔله بها، ٤ل ما ظىخه هي ؤن وا٠ٛذ ٓلى العواط مىه، كسٟذ حبه، ؤحبخه، وفي 

ام ٤ل لُلت زامٔت..! ٣ُٝ ًلسٞ ازٓاء شل٧ الخاٟس.. الجهاًت ًب٥حها، ٥ًؼطها، ًحعجها..! وجى

 وهي بحن ًسًه ٤ل لخِت جدؼى٨ حبه!!

ت بُٔىحن مخىضمخحن لخخٜاظإ بىظىزه، جهى بلحها  اهخِط في الساضط حتى اهتهذ، دطظذ مً ال٘ٛط

 ٠ًٝ ٟبالتها، هع ضؤػه بُإغ ٌؼإلها في ؤلم:

  "بخٌُٔي لُه؟"

ا ال ًٜهم  م٘عاه!! ؤو ضبما ًسعي ٓسم الٜهم، ل٠س ؤهملها وهى مً ضػم لها هِطاتها جحمل اتهام 

ُٔسها  ط مً الٔل٠م ًذى٠ها َو ا، زم حؼخ١ُٜ ٓلى واٟٕ ؤم  ٟلت مً ٓالم السُا٨ ل٥ُخباها ػىٍ 

٠سان الش٠ت وألامان. خط السىٚ ٛو  لج 

لط، وجمىٔه بُٔىحها وجتراظٕ، ل٥ىه هى كاحب ال٠طاض، ل ً اٟترب وجبآسث، ٠ٌٔس حاظبُه ٍو

طوضه ألا٣بر.  م ج٠لحره ال٥بحر وظبىه ٗو ذ احخُاظها.. ٗض  جمىٔه مً زٓمها ٟو

خمؼ٧ هى..  ٛاظإها بذٌىجحن واػٔخحن وظصبها للسضه، زٛٔخه ب٠ىة، ُلذ جسٕٛ وج٠اوم، ٍو

مؼس ُهطها بحىى،  وم ب٠ىة ؤ٣بر، حهسهس ٍو ًدـبض بها، ٠ًطبها بلُه ؤ٣ثر، وجسٕٛ وجب٦ي، ٍو

خٔالى الىحُب الصي ًمٞع ٟلبه بٔىٝ.. ل٠س شبلذ ؤوض٣ُسجه، وهى مً مىٔها  وجِل جسٕٛ ٍو

 الخُاة.

  لم جذٜذ م٠اومتها، ولم ًذٝ احخىاءه لها، حتى كطدذ ُٛه:
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 "ؤهذ ٓاوظ مجي بًه؟!"

ا، ا٣خٜى بدـسًس شضآُه حىلها ؤ٣ثر، حتى  لم ًخحسر.. ػاالها في محله، وال ًمخل٧ له ظىاب 

 م جخىٟٝ، ولم ًحطضها هى.جطادذ هي واػخ٦اهذ في كمذ، زمىٓها ل

تهما وظلؽ في الٜطاؾ  في الجهاًت حملها بال٠طب مً ٟلبه السا١ٛ لها بحعن، جىظه بلى ٗٛط

ًومها بحن شضآُه، ٛاٟس ال٠سضة ٓلى الى١ٌ، وهي ٛاٟسة للؼٌُطة ٓلى زمىٓها اإلاجهمطة.. ٣م 

سه لىٜؼه بإال ًاشحها ؤو ًجطحها!! هى مجطز ٤ ا ؤدل به مٔها؟ ؤًً ٓو س  س آدط، ٓو اشب آدط، ٗو

 ال ٌؼخح٠ها.

ٕ وظهها بلُه، آخس٨ ًىاظهها ًمؼ٧ به بحن ٣ُٜه، وبةبهامُه ًمسر ٓبراتها اللامخت،  ٛض

٠بل  ٘م٘م بٔـ١، ٌٔخصض وجب٦ي، ُٛوم ٍو وح٘ل١ هي ظٜىحها زون كىضجه، حهمؽ باػمها َو

لبها ًسدل اللىضة.  زمىٓها، ٌؼب هٜؼه ؤمامها، ٟو

ا جىِط ب ا ٓىه، هع ضؤػه ٛخحذ ُٓىحها ؤدحر  م  لُه، اه٥ؼاض ًاجؽ، ٓخاب، وحعن ظضٓه ٛحهما ٗض

:١  ًاهب هٜؼه ٟبل ؤن ًخحسر بٛط

  "ؤها ما ؤػخاهلف زمى٧ٓ!!"

اء حٔاهسه وحٔاهس هٜؼها:  مسختها ب٥ٜحها في حط٣ت دٟط

 "محن ٟا٨ بجهم ٓـاه٧؟"

 ابدؼم بباغ:

 "ًُب ٟىلي لي محن الؼبب!! وؤها هامحُه مً ٓلى وؾ ألاضن"

ازث  جب٦ي، وججُب مً بحن هحُبها: ٓو

 "لؤلػٝ بحبه"

تها، امطؤة بحىاجها.. هي  ا ٠٣لبها، ؤهثى بٟط ضباه..!! ل٠س شبحخه واهخهى ألامط، هى ال ٌؼخح١ ٟلب 

 ػُسة ٟلبه، وهلٜه اإلاخمم. 
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ججهس ٛجإة وظصبها بلُه بُإغ.. الهسٚ ٟبلت، واإلاؼٖى اؿدُاٞ حبِؽ بٌى٨ زهط، اػدؼلمذ 

حت حٔاهسها، بال ٟلبها ألاحم١  هي جحخاط ٟطبه.. ل٥ً ٤ل شضة ٛحها، ب٠اًا ٠ٓلها، و٣طامتها الجٍط

 الصي ٌؼخجسي وظىزه، وفي الجهاًت جخجمس ٤لى  ظلُسي بحن ًسًه.

زٛٔخه بؤٝ ٟبل ؤن ًبخٔس بىٜؼه، ًٌالٕ مالمحها اإلاجه٥ت، والخٔب البازي ٓلى وظهها 

ىىن، لم حؼخجب له، ٠ٍٛ الجمُل، حتى في حعجها ظمُلت وحؼْط بسٟاث ٟلبه حس الج

ا حؼىلخه بسمىٓها. ى ٟطب   اػدؼلمذ لشىان ٣إجها حـخاٟه زم ؤبٔسجه ٓجها جٛط

حن حـٔط بسواض.. هي جصوب ُٛه، وجل٧ الىِطة  همؽ باػمها ٛىِطث بلُه، في ٤ل مطة جلخ٠ي ألٓا

ؤن  لً ًمىحها ضظل  ألهثى بال لى ٤اهذ مال٥ت ٟلبه.. هصه الطػاثل، جل٧ اللىض، هىا٢ احخما٨

ج٥ىن ٤اشبت!! لم  ال جش١ به وهى لم ًاشها مً ٟبل؟ ؤم مخبآس ل٥جها حٔلم الىٟذ الصي بسؤ 

 ُٛه ألامط بالخحسًس.. و٤اهذ هي الؼبب.

سه لىٜؼها!! جبثها ػمها ٣إٛعى ممُخت، وجٜخح لها باب  ولى ٤اهذ هىا٢ ؤدطي جحىم حىله!! جٍط

 زون ؤن جحاو٨ الٜىظ!!..  اإلا٘ازضة لخحخل م٦اجها!! هل ػختر٣ه لها زون حطب؟

 ل٥ً هل مً داثً ٌؼخح١ اإلاحاضبت ألظله؟

ا مً ٠ٛساجها،  ا ظس  ب  ؤ٦ٛاضها زاثطة بـسة في م٠ابل ؤ٦ٛاضه الخاثطة.. ل٠س ٤از ًؤُها، ٤ان ٍٟط

ل٥ىه ومىص هصه اللخِت ػُٔىهها ٓما ػببه لها دال٨ ألاػبىٓحن اإلااهُحن.. هصه اإلاطؤة بحن 

٤ل إلاحت مجها، ٤ل هِطة وبؼمت وحتى زمٔت جبرهً ٓلى حبها له..  شضآُه جحبه، بل حٔـ٠ه،

 ؤهى ٗبي ؤو ؤٓمى ٤ي ال ًطي شل٧!!.

ؤبٔسها ًىِط في ُٓىحها بٔسما اػخ٦اهذ في زٚء حوىه لىٟذ لم ٌٔلمه، ابدؼم لها بحب 

 وزآبها:

 "ؤها ظٔان، ما اح٘سًدف، ها٤ل حاظت وال هاهام مً ٗحر ٓـا!!"

هوذ ح٘ازض محل اًمئىاجها آلامً ٛٞى كسضه، جهى في اإلا٠ابل، ًمؼ٧ هعث ٣خٜها بال مٔجى وج

: مسر ؤزاض السمْى ىحجي ب٠بلت ٛٞى ظبُجها ٌُٔسها حُض ٠ًٝ هى، ًبدؼم بحىان، ٍو  ب٥ٜها، ٍو

  "هاٗحر وؤحلل٧ ؤحوط مٔا٢  الٔـا"
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ا آلان ووهٕ في  ضؤػه ؤومإث بطؤػها كامخت.. كمتها ًححره بن لم ٥ًً ًذُٜه، ل٥ىه جط٣ه ظاهب 

وها ًٓ ظٜاثه الؼاب١.  دٌت حٍٔى

ا   ُ ها في السٓاباث ٓله ًىا٨ ابدؼامت، ٌؼآسها ٛٔل جبٔها بٔس زٟاث١، ًالح٠ها في اإلا٦ان، ٌٟ٘ط

ا في كمذ  ٔاهس ظالؼ  به لٔملها لخجهطه في الجهاًت وجإمطه بالسطوط، َو ولم ًذل  ألامط مً جذٍط

ا باألزب ٣ٌٜل مٌُٕ، حتى ؤظبر ؿٜخحها الخع  ا مخِاهط  م  ٍيخحن ٓلى بؼمت داٛخت حؼللذ ٗض

 ٓجها وزاضتها هي ٓىه جحطمه بؿطاٟت ؿمؼه ل٥ىه إلاحها واهخٜى ٟلبه في ػٔازة.

ت اإلأِـت ؤمام الخلٜاظ  جىاولذ مٔه بوٕ ل٠ُماث زػها في ٛمها ٓىىة، وفي الجهاًت اهخ٠ال ل٘ٛط

تها في ؿطوز اإلاٜخى  الصي ال ًخابٔه ؤحس، ؿسها بلُه لدؼخ٠ط ٟطب ٟلبه، ًخذلل دلال

 وحؼخجُب هي بلمذ، حتى ػإلخه ٛجإة:

 "هى الُٜلم ٟطب ًذلم؟"

 باػخ٘طاب، ل٥ىه ؤظاب ببؼاًت:
 

 آخس٨ ٟلُال

  "باقي ؤػبْى بؽ"

وججهس بما ٌـبه اضجُا ، الخٜخذ بطؤػها بلُه، جخِاهط بالمباالة ال جمخل٥ها ج٥مل ؤػئلتها 

 اإلااضٟت:

 "ؤصخاب٧ هُىحـى٢ إلاا ًذلم!!"

 ًطز بؼاا٨ مىسهف: ٠ٓس حاظبُه

 "ؤصخابي!! ؤها ما لِف ؤصخاب هىا٢"

 جطززث وهمؼذ زون جلس١ً:

"!!
 

 "ٛٔال

ٕ وظهها ًىِط في ٓؼل  جإملها في كمذ، جلٝ وجسوض وهصا لِؽ مً ؿُمها، اػدىاض ٛجإة ٛٛط

 ُٓىحها السافئ بابدؼامت معهىة:

 "بممممم!! زي ٗحرة؟"
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ت:  ابخٔسث إلاؼاٛت ٟلحرة جىٜي بؼٓط

ا،   ٔ  هاٗحر مً بًه؟!""ال ًب

 وض٣عث في ُٓيُه جطزٚ:

 "هى في حاظت حؼخسعي ال٘حرة!!"

بدؼم بش٠ت وحب:  بازلها بتر٣حز ؤ٣بر، ٌ٘ىق في الٔم١، حهسهس ال٠لب، ٍو

"ما ًىٜٔف ٥ًىن في، ألن مً ًىم ٟلبي ما حؽ بحب٧ مً ٗحر حتى ؤها ما ؤٛهم بًه اللي بُجطي 

 لي؛ وهى مف بِـىٚ ٗحر٢"

لبها حهلل مً ظسًس ببالهخه اإلأخازة، حؼدـٔط كسٟه،  حؼللذ ابدؼامت هآمت لـٜخحها ٟو

ا.   ٔ  هاجحن الُٔىحن، هصه الىبرة، شل٧ السٚء.. ال ًم٥ً ؤن ٥ًىن ملٌى

ومها هى بلُه ؤٟطب، الخ٠ٌذ ٣ٜه ووهٔ ها بحن ًسحها، تٓازث جوٕ ضؤػها ٛٞى كسضه، ٍو

 ىس مٔلمه، حـطز، ج٥ٜط، وجخمجى.ٟلبتها وبسؤث جحط٢ ببهامها في زواثط ٓ

ا، هبى ٟلبه ًىؿ٧ ٓلى  ها هي ؤًو  وهى ٌـخٔل.. بل ًحتٞر حتى ٟاضبذ هحراهه ٓلى حٟط

سه آلان؟ ؤهصه هي ؤلاؿاضة؟  ا ماشا؟ هل جٍط
 
ا، هي ج٥طضها، بش

 
ا مذخى٠ الخىٟٝ، وظٛحره ؤكبح حاض 

م  ًذخلٝ ؿٔىضه هصه اإلاطة ًٓ جل٧ الؼاب٠ت؟ ً ىمها ٤از ًجً والُىم حؼمح له وجسٓىه!! ل 

ا ل٥ً ألاػباب جذخلٝ، جخٔاضن وبٔىٝ مهل٧.  ؤًو 

س الابخٔاز ٓجها، ٠ٍٛ ًحاو٨ بهسوء حتى ال ٥ًؼط جل٧ الهسهت ال٠لحرة التي لم جبسؤ بال  ٤ان ًٍط

 وؤوؿ٥ذ ٓلى الاهتهاء، حاو٨ الجهىن باٛخٔا٨ جشائب:

 مؼدـٜى اللبح" "ؤها دالق مف ٟازض، ًال هىام.. هاهع٨ ب٥طة بسضي وؤهذ  ٓىس٢

ا لخل٧  ؼحر بلى ظىاضها، جب  جطززث للخِت زم ابخٔسث في كمذ، جهى ًحاوي ٣خٜحها بصضآه َو

ا زادل ٠ٓله، ل٠س دٌا دٌىة.. دٌىة واحسة، وها هى ه٥لها  الـُاًحن التي حُٔض ٛؼاز 

 ومٔها ؤدطي وازيخان، ظبان داهٕ لص٨ ال٠لب.
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ب، وجِاهط هى باالػدؼالم للىىم، مط الىٟذ زون زدال بلى الٜطاؾ، ؤولخه ُهطها بلمتها اإلاٍط

ت،  حؼاب واهخِمذ ؤهٜاػها في م٠ابل ػٔحر ؤهٜاػه اإلاحخسم، جهى بحطق ًذطط مً ال٘ٛط

ؼدىس بلُه، ًلهض، ٌٔاوي وكسضه ًو١ُ، ٌسخب الهىاء  جىظه للخمام الساضجي، ٌ٘ل١ الباب َو

 
 
ى جٌبِب ضثدُه بإوؼامه، وظه ل٥مت للجساض ؤه  لها ؤكابٔه التي لم جبرؤ بٔىٝ ل٥ىه ًٛط

ْ
ذ

از ٠ًاجل ؿُاًُىه وج٠اجله في حطب ال ُاٛط ٛحها. ا بٔس ٓو  جمام 

 ******  

ا له.. 
 
 حان الىٟذ، ػدخح١٠ ألاحالم، وػخلبح زمطة الخىث الـهُت مل٦

ا،  ب مادط  ا إلا٥خب ؿ٠ُ٠ه اإلاٍط ا، مخىظه  ت، ٦ًاز ٠ًٜع ٛطح  ٤ان ٌؼحر في ممطاث الـط٣ت بحٍُى

ا لم حهخم زلٝ بلُه بمطحه اإلأخًٞط الباب و  ا ٛاجط  ه.. ٛالُىم لً ح٥ٔط ػٔازجه باز، ها٨ جطحُب 

 ٣أبت مالمح الخاه١ الجالؽ ؤمامه، ابدؼم له بٔبض:

هط ٓل٧ُ ه٥س اإلاخجىظًٍ!! ؤهذ لخ٠ذ؟" ً بؽ ًا ؤبى حمُس ُو   "ؿهٍط

 ٠ٓس ؤدُه حاظبُه ًخِاهط بو١ُ  م٘طوغ في الٔم١، ًحاو٨ جٜازًه وال ًٜلر:

 س بًه ًا ضا١ً ؤهذ!! الىؾ زه بحر٣ب ؤو٨ ما بازدل مً بىابت الـط٣ت""ه٥

 ضخ٧ بمط :

 "ؤ٣ُس مف ؤها الؼبب"

 ضز بابدؼامت ولسث بٔس مذان ٓلِب:

 "ؤهذ ٓامل مؼآس"

ا مً ؤدُه:  ٓاز ًطخ٧.. اه٠لبذ مالمحه ٛجإة للجسًت بِىما ًمُل ٛٞى اإلا٥خب م٠ترب 

 "في مىهْى مهم ٓاوظ٢ ُٛه"

ٕ "ؤحمس"  ا ٌـا٣ؼه بم٥ط:ٛض  حاظب 

 "مىت!!"
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  جطاظٕ في زهـت، ٛإضزٚ:

ا ْ الُٜلم اللي حلل الٜترة اللي   ٔ "ًا بجي ح٦اًخ٧ ٟطبذ جخيـط في الجطاًس، ماما ٟالذ لي ًب

 ٛاجذ، وبلطاحت ؿمخان ٧ُٛ"

 ظم ؿٜخُه ًخِاهط بال٘وب:

مت بآخجي في ؤو٨ مٌب!! ماشخي، اإلاهم هخُجي مٔاًا ب٥طة؟"  "ب٠ى ٣سه.. ٣ٍط

 امتزط في لهجخه الدؼائ٨ بالطظاء، ٛىا٨ ابدؼامت كازٟت هصه اإلاطة:

 "ؤهذ ٛا٣ط به٧ هترو  جذٌب مً ٗحر ؤدى٢ ال٥بحر..! ٓلى ألاٟل ٓـان ؤٛطخ٧ ٟسامها"

ا ٟبل ؤن ًخىػله ببراءة:   حٔالذ ضخ٦اتهما ػىٍ 

 "حبُبي ًا ؤبى حمُس، ؤهىن ٓل٧ُ بطزه؟!"

 ضز ٌـاٗبه بمط  ًيؼل زادله ببٍء:

 الظم البيذ جسدل الجىاظة بوماهاث ٤اُٛت وال بًه!!""مف 

 ٓس٨ "ٓمطو" ًاٟت ٟمُله ًسعي ال٘طوض:

 "ًا بجي ؤها همان مسي الخُاة"

 ابدؼم ؤدُه ًىِط بلُه بخإمل، ظٔل الدؼائ٨ ًطحؼم ٓلى وظهه، ظاوبه ببؼاًت:

 ""زلىٟذ  بخحب بجس؛ ما ٟسضحف جمىٕ هٜؼ٧ مً الجىىن!! لسضظت بن ؤبىها داٚ مى٧!!

ؿطز الل٘حر في ٟىله.. مالمحها، ضخ٥تها، ٓىازها وحتى إلأت السمْى في ُٓىحها، ؤم ًحب.. 

ىة.. حب ٌؼتهل٧ هبواجه بـطاػت لِؽ بىّس  لها، وال ًمخل٧ ال٠سضة ٓلى مجابهتها.  وبجسًت، ٟو

ا، هصه دٌىة ج٠طبه مجها بما ٥ًٜي ولى  ال ٦ًاز ًلسٞ ؤن والسها ٟس وا١ٛ ٓلى م٠ابلخه ؤدحر 

ذ ػخ٥ىن بـ ١ الُىم، وفي ؤٟطب ٟو ٦ل ماٟذ، ٠ٓس الٔعم ٓلى الاهتهاء مً مىخلٝ الٌٍط

 ظوظخه.

 ******  
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جبسو ظمُلت، مذخلٜت ٓما آخازث حتى ٓىسما ؤضازث بزاضة ٗحرجه ًىم دٌبت ؤدتها.. هصه اإلاطة 

لى بال  ىٓت أٓل مً  زىبها ًىٍل، ؤه١ُ بلىن ؤضظىاوي ًل١ُ بصهبُت بـطتها، دلالث ال٥طامُل مٛط

ُىن ال جحخاط لِال٨ بلىجها  سآب وظىخحها، ؿٜخحن بلىن وضزي ٓو ً ظبُجها ٍو بٔوها ًٍع

وضمىؿها ال٥شُٜت.. زاضث حى٨ هٜؼها إلاطة ؤدحرة جخإمل مِهطها في اإلاطآة ٟبل ؤن ججصب 

 حصائها ٓالي ال٥ٔب وججلؽ ٛٞى ٛطاؿها جطجسًه بخىجط.

حرة، جخص٣ط ما ٛٔله زىبها به آدط مطة، حـطز في ُٓيُه  ًىمها وهما جٌىٛان ٛىٟها ب٘وب ٗو

ت الىِط.  ودلٜهما جإمل ؤزجلها، والُىم ػُمخل٧ حٍط

ت جٌالٔها بُٔىحن حاهِخحن، ابدؼامتها حـٕ ػٔازة ٟبل ؤن جحصضها وإلاطة  زلٜذ ؤدتها لل٘ٛط

 ؤدحرة:

ا، وبابا ملمم به٧ حـُلي كِىُت الٔلحر"  "مىىؾ..! ال٥ٔب ٓالي ظس 

  ٗاهب:٠ٓسث حاظحها في اػدُاء 

 "بابا ملمم ٥ًمل اإلاىهْى ؤولس ٛاؿىن"

ضخ٥ذ "هاوسخي" بمط ، ٛابدؼمذ هي ألادطي ٟبل ؤن ٌٔلىىا في الساضط ًٓ ٟسوم "الَٔطؽ" 

سٞ ٟلبها وجدؼاْض هبواجه.. حؼخٔس لل٠اء.  اإلاطج٠ب.. ٍو

ت.. ما بن ضؤث كِىُت  مط بٔى الىٟذ وحان الاػخسٓاء الٔاظل ألزاء جل٧ اإلاهمت الاهخحاٍض

٠سًم مهىلت الدجم و٣م ألا٣ىاب ٛىٟها حتى ٤از ٟلبها ًخىٟٝ هصه اإلاطة.. حملتها بهسوء الخ

 جحاو٨ الخماػ٧.. ز٠ُلت هي لل٘اًت ل٥جها ج٠سض.

ت بصجل، ال حٔلم ؤًً هى مً بحن ٤ل هصه ألاحصًت الطظالُت التي جٌالٔها  ج٠سمذ زادل ال٘ٛط

ت بخإمل؟! وظهتها ؤدتها للخصا ء ألاهشىي الىحُس في اإلا٦ان، والسجه التي بىِطها في ؤضهُت ال٘ٛط

ا جذٜٝ ٓجها حمىلتها.. جىظهذ زون وعي إلاً ًجاوضها.  ابدؼمذ لها بمىزة وجىاولذ مجها ٣ىب 

ت؟ ؤًً ظوبٔخه الل٘حرة التي جشحر ٤ل  احؼٔذ ابدؼامخه ًخإملها، ما هصا الشجل وهصه الٟط

!! ٤ان بلى ظىاضه وؤضاز ؤن الجىىن ُٛه؟ جابٕ ُٓجي ؤدُه جىِطان بلحها بحصض ولم ًٜه م لم 

..! هل ٌ٘اض مً ؤدُه آلان؟! 
 

 ٌ٘ل٠هما له بالك١ زاثم، مهال
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ٕ ُٓىحها لتري زوض مً هى..!  هاولذ والسجه ٣ىب الٔلحر داكتها، واٟتربذ مىه زون ؤن جٛط

ب  س مجها هِطة، وؤدُه اإلاٍط ٜذ ؤمامه ولم ًدىاو٨ ال٥ىب.. ٠ٍٛ ُل ًطم٠ها بـ٠اوة ًٍط ٟو

، آلان هي جحط٢ ضؤػها جىِط للجالؽ.ًبخٔس ٓى  ه ببٍء وال ًسضي الؼبب، لم ًبا٨ 

ا، والىدُجت  ازث هي إلاطحلت اؤسام الخىاظن ٛال٘ٞط في محٌُه ألاػىز مجسز  الخ٠ذ الُٔىن ٓو

ه هى آلادط.  ٗحر مطظىة، ٗحر ػُٔسة، ولم ًخىٟٔها بالٌبٕ ححن ٟٗط

ه احخ٦ا٢ العظاط ببٔوه البٔى، ػاثل باضز، ال٥شحر مىه، وؤكىاث مخسادلت بٔوها ٌـب

ا ٓىه في اللخِت ألادحرة.. زم بٛاٟت ٓلى حٔبحر وظهها اإلالسوم، ضخ٥ت  ٜعة ؿ٠ُ٠ه مبخٔس  ٟو

 ؤدحها وابدؼامت ؤدُه.. ووالسها حهخٝ في زهـت بجملت ما لم ٌؼخىٓبها.

س ؿه١ بٔىٝ وؿه٠ذ في اإلا٠ابل، ًىِط بلحها في شهى٨ والٔلحر ٌ٘ٞط ٟمُله وبىٌاله، لم ٌٔ

 ألا٣ىاب ل٥جها ٤اهذ ٣شحرة وآلان ؤكبحذ مالبؼه بى٥هتها ٤لها في ٣ى٣خُل ضاجٕ.

 ججمسث جىِط بلُه وهى الًعا٨ جحذ جإزحر اللسمت، هخٝ ؿ٠ُ٠ها:

 "حطام ٓل٧ُ ًا مىت.. ٟىم ًا ٓمطو حٔالى مٔاًا"

ا، هي لم جخحط٢، وهى ضز زون ؤن ًبٔس ُٓيُه ٓجها:  و٣إهه لم ٠ًل ؿِئ 

 ًا بال٨.. مف هاٟىم بال إلاا ه٠طا الٜاجحت" "زل١ الٔلحر دحر 

: ىا٨ هى و٣عة مً ؤدُه، ِٛؼاْض  والسها ٠ٌٔس حاظبُه، ٍو

 "مٔلف ًا ٓمي ؤها مآىسٌف مـ٦لت، حتى الٔلحر مىهت الُىمحن زو٨"

ت، ٤از ًىازحها "ؤلً ج٠طؤي ٛاجحت اٟتراهىا ًا ٓطوغ!!".. ججهس  و٣خمذ ضخ٥تها تهطب مً ال٘ٛط

ا، اضجٜٔذ ألاب في اػدؼالم،   ُ س ابيخه، ولً ًطحل ٟبل ؤن ًلبح ألامط ضػم هصا اإلاجىىن ًٍط

لبه، ضوحه، ٠ٓله.. ٤له، ًيبى بحب.  ألا٣ٝ جدبٔها ألالؼً ب٠طاءة داٛخت، ٟو

ت  ا، وؤزدله بلى الخمام، جىظهذ هي بلى ال٘ٛط
 
ا دُٜٜ مُل   ٟو

 
خه، هاوله بىٌاال جبٕ ألاخ حتى ٗٛط

 بآخصاض: جىاو٨ ؤدحها ميـٜت ٣بحرة وتهمؽ له

  "بُلي.. آخصض له بجس ما ٣ىدف ؤٟلس"
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 ابدؼم ؤدحها ًطبذ ٓلى ٣خٜها:

الن!!"  "ما ج٠ل٠ِف.. ما ؤٓخ٠سؾ بهه ٓظ

خح باب الخمام ٛجإة ودطط مىه داًبها ٓاضي الجصْ ًدؼاء٨ زون اهدباه لىظىزها:
 
ٛ 

 "بُلي ما ِٛف ٟمُم جاوي!! زه ٟلحر"

ت، ًخابٔ ت بؼٓط ها هى بُٔيُه في ٓبض، ٟبل ؤن ًل٥عه "بال٨" في وؿه٠ذ جتراظٕ داضط ال٘ٛط

ا:
 
 ٣خٜه حاه٠

 "بًه ًا بجي ؤهذ، ما ِٛف بحم!! ٣ال٣ؽ!! ؤي حاظت؟"

 هع ٣خُٜه بمط :

 "وؤها ؤٓٚط مىحن بجها هىا؟"

وابدؼم بم٥ط، ٌؼخُٔس مالمحها اإلالسومت للمطة الشاهُت في دال٨ زٟاث١ مٔسوزة، ٟلبه 

س واػخجاب، لم ٌ٘ازض اإلا٦ان بال ٠ٓب اجٜاٞ ٓلى ٠ٓس ٟطان بٔس ػبٔت  الىابى ًحشه ٓلى اإلاٍع

س بةجمام العواط ٓىس اهتهاء زضاػتها.  ؤًام بالخمام، وهصا ؤٟصخى ما ًم٥ىه اهخِاضه.. ٓلى ٓو

****** 

 ٟلبي ًلُح مٕ الل٠اء جمهلي

 وؤها ؤداٚ ٓلُه بحن ًس٧ً

 
 
 جىٛإهم ؤًامي بل٧ُ مٕ اإلا

 وال٠لب ًذ١ٜ بالخىحن بل٧ُ

 ً الصي ٟس داهجيآه مً العم

 ٟس هاْ مً ٓمطي.. بال ُٓي٧ُ

سة"  "ٛاضوٞ ظٍى
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لم ٥ًً شا دبرة ػاب٠ت، ججاضبه مٕ ؤلاهار محسوزة ٓابطة، وحتى جل٧ الىاحسة التي ُجها ادخُاض 

 ال٠سض لم ج٥ً له، ولم ًيخٜى ٟلبه بحن ظىبُه ٓىس ل٠اء ُٓىحها ٣خل٧ الؼا٣ىت ؤمامه.

ػام٠ت جخلىي بحن ححن وآدط في ٓىاٞ جحطمه إلأت ُٓىحها.. ٓالم واػٕ، جخىظهما ؤهساب 

خىن، ٌـطز، ًوُٕ، ًيخِط، وجٜتٞر ألاظٜان.. وهىا ٓىاٞ آدط.. بحن حل٥ت م٠لخُه وزجل  الٍع

 هطوبها مً شا٢ الل٠اء الٔاكٝ.

ؤم ٓاكٝ، بٓلاضي، حهسز ٣ُاهه بالخحل١ُ في مخاهاث ال ضظْى مجها، ُٛدُه زون ؤػباب، 

٘ازض ٓالم الىعي بةضا  زجه الخطة.َو

  ٟبل زٟاث١ ه٠ٌها وال ًلسٞ.. "ٟبلذ ظواظها"..

ىز ال٥شحر وال ًمخل٧ ؤمام زجلها وكمتها ػىي  ىز ٍو وامخل٧ زمطة الخىث الىاضجت، ًىز ٍو

 اللمذ في اإلا٠ابل، احخىائها بُٔيُه، وجإمل ؤهشاه.

ابدؼم بحىان، ؤم هي ؤهشاه آلان.. له، وحبُبخه التي حؼ٥ً ٟلبه، ججاوض ضوحه.. وجتهطب مىه، 

س ظصبها إلاى٠ٌت اإلاـاٗبت حٔاهسه ٣ما آخاز، ًط  س "جىجت" داكخه، اٟترب ٍزم ٓاز للٔبض، ًٍط

ىِط بم٥ط. ٕ ُٓىحها، ٓاهس باٟتراب ٠ًخحم ححز السلىكُت ٍو  ًجاوضها، ٛابخٔسث ولم جٛط

 تهسًسها ، احخجع ُٓىحها واٟترب ؤ٣ثر، وؤجاهوها٨ هِطتها اإلااهبت، ومىحها بؼمخه التي جوُٕ ٛحها

س ػماْ كىتها: ا، همؽ لها ًٍط
 
 كامخ

 "ٓلى ٥ٛطة.. مً ح٠ي بىػت!!"

هِطث بلُه بحاظبحن م٠ٔىزًً، حمطة وظىخحها جسلل ٓلى زجلها، ل٥ً ٓىازها ًمىٔها الٜطاض، 

س جمس ٣ٜها بلُه ب٘طوض ملٌىٕ، وجطز بطقي:  ٛمىحخه ما ًٍط

  "اجٜول"

ُيُه جحبؼان هِط بلحها، ضخ٧ بمط  والخ٠ٍ ًسها الىآمت  ٠ًلبها، ٠ًبل باًجها ببٍء ٓو

 ُٓىحها دلٝ ٟوبان هِطة ٓاؿ٠ت، وهمؼت داٛخت ؤ٣ثر:

م الخىث بخاعي، وؤها ٓاوظ ؤزٞو الخىث"  "مف ٣ٜاًت، ؤهذ ؤدسث  ؤٌؽ ٣ٍط
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مُل، ٛخجهى واٟٜت ٛجإة جخحط٢ لط٣ً آدط  ٠ترب، ٍو ُىاها تهطبان، ٍو ُىاه ٓلى ؿٜخحها، ٓو ٓو

ت، جخىجط،  وؤهٜاػها جخ٠ٌٕ، جطجب٧.. ال ٣ل٘حرة ؿ٠ُت، ال ٣ٜخاة ٓىُسة، ال ٣حبِبت مً ال٘ٛط

ماوٕ  ا مً ٓاؿ٠ها، وحهخٝ ال٠لب ٌصجٔها ٓلى اػخجابت، ٍو حـا٣ؽ.. ل٥ً ٣إهثى جىا٨ اٟتراب 

 ال٠ٔل بلبر ًٌلب الخإظُل.

جلؽ بلى ظىاضها زاهُت، ًبدؼم.. ًدىٜؽ ٓبحرها، وحهمؽ ٟطب  جبٔها ببٍء ًشحر ؤٓلابها، ٍو

:ؤش
 

 جها بلهجت لم حؼمٔها مىه ٟبال

 "جىث بطزه!!"

ٕ وظهها بلُه، ؤبٔس ٛط ًسه بذٜت  ثًإًإث ضؤػها جبدؼم في زجل، مس ؤكابٔه ًحٍُ بصٟجها ٍو

٥ت ًمس شضآه ؤمامها ٌؼدىس به بلى مؼىسها  و٤ازث ججهى لىال ؤن حبؼها بِىه وبحن ألاٍض

ا ؤكبحذ بحن شضآُه، ٠ًترب بدؼاْض ؤه  ُ ٜاغ ٓال٠ت بحن اػدؼالمها.. وهطوبها الجاهبي.. وضػم

 في اللخِت ألادحرة.

ولم جمىحه هي الٜطكت، مسث ؤهاملها جىٟٝ اٟتراب ؿٜخُه السٌط، وحؼلل مجهما ٓب١ الخىث 

ل جل٧ ألاهامل اإلاطحٔـت بسٚء ه٠ل الاضججاٛت ل٦امل ظؼسها  ب 
 
ٕ ُٓيُه بلحها.. ٟ بلى ؤهٜه، ٛٛط

٠سض  ؼدـٔطها هى.. ًبدؼم، ًخجهس، ٍو بله ًىا٨ حمطجه بهمؼت َو ؼخجُب لخمىٔها ٟو زجلها َو

 ؤدطي:

 "ؤهذ  مطاحي ٓلى ٥ٛطة، م..ض..ا..ث..ي"

خإمل في كمذ، ؤهصا هى الٔـ١ الصي  ا.. وحـٔط بذسض ٌـل حط٣تها.. ٍو
 
خهجاها ؤحٛط ٍو

ىس  عة حماًت بساثُت، ٗحرة حـٔل الجمط في ؤحـاثه.. ٓو ًخحسزىن ٓىه؟ ظىىن، هىغ، ٍٗط

ر!! ابخٔس بهسوء ل٥ىه ٟبلها مىح ٟلبها هٜؽ الطظٜت بىبرة حاضة ؿطزث ٛحها ال٠طب ٌـخٔل ؤ٣ث

 :ححن ه٠ٌهاوفي ٓم١ ُٓيُه 

 "بحب٧"
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(27) 

 ٟاهىن الخب

 

 في ٟاهىن الخب .. هىا٢ ٓسة ٓالٟاث..

ا مً بحن زالر..  ولِؽ ال٦ل ًذوٕ لل٠ىاهحن؛ ل٥ً الساهٕ زوم 

والجىىن ٓالٟت ًطزًت، وؤدحرا بحن الٔـ١ بحن الٔـ١ وألالم ٓالٟت م٠اًوت، وبحن الٔـ١ 

ا ػترضض ل٠اهىهه وحؼحر في  ٕ ب٧ ملحر٢، ٛةه٧ حخم  والؼٔازة ٓالٟت ج٦اٛلُت، ٛإي الٌٞط ؤٟو

اجه.  ًٟط

ٓىسما حٔـ١..! ًعزاز مٔس٨ ألالم، وج٠اًوه بالبص٨ إلاىٔه مً ٟخل ضوح٧ وشبح آمال٧، ل٥ً 

ا ٓل٧ُ جىزٌ
 
 ٕ ٟلب٧ مهوىم الخ١ في هصه اإلأازلت.ماشا لى لم جمخل٧ ما ج٠اًى به..؟ بش

اث الٔـىاثُت.. بٔوها ًلب  ٓىسما حٔـ١..! ًدؼاْض مٔس٨ الجىىن، ال٘حرة والخمل٧، الخلٛط

 في محٍُ اللصة، والبٔى آلادط ٌؼاهس ألاوظاْ بسضظت امخُاظ.

ىا مً  ٓىسما حٔـ١..! ٥ًٜل ل٧ الخب الؼٔازة.. وجخحمل هي اػخمطاض الخب، ٠ٍٛ لى ٛٗط

اهسها اإلأىٟاث، وجمؼ٥ىا باألمل ب٦ل ٟىاها.مٌباث ا ١، ٓو  لٌٍط

ٓىسما حٔـ١..! ًخ٘حر الٔالم مً حىل٧ وال جمل٧ بال مؼاًطجه حتى ال جدُه في زضوبه اإلاِلمت، 

ا والئ٢ ألاو٨ للجبن.. وضٓب الٜطاٞ.
 
ىسما حٔـ١.. جلبح حلُٜ  ٓو

ىس  ت مٜللت، ٓو باب السطوط.. ٟس ججس وزضوبه جل٧ جدـٔب ٣مخاهت ال جذطط مجها بال بذاًض

س، وبما ؤن  س حؼ٠ٍ في هىة الـ٠اء.. ادخُاض٢ بال٠طب ؤو البٔس ًحسز هُل٧ إلاا جٍط الؼٔازة، ٟو

ا ٛةه٧ ح٘ازض ٣ٜإض ٓىسما ح٘ٞط الؼُٜىت.
 
 الابخٔاز هى السُاض ألاٟل ؤإلا
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!! ؤلً ًطج١ الش٠ىب؟ ؤلً  ؟ ػُٜىت ظواظه الهـت التي ؤبحطث للخى؛ ح٘ٞط ل٥ً..! ؤهي ح٘ٞط

حاو٨ بؤاؾ ما ب٠ي مجها ٛىٞ ٌؼ٠ ذٜٝ الخمىلت!! ؤلً ٌ٘ل١ ٛخحاث الدؼطب ٍو ٍ اإلاطػاة ٍو

حخ٠طها.   الؼٌح!! ل٠س بسؤ ٥ًطه هٜؼه ٍو

٤ل ًىم هي با٣ُت.. وب٦ائها كامذ مىظٕ، جذُٜه ٓىه، ومٔه جخحط٢ ٣خمشا٨، ؤًىما وظهها 

ا له وؤلٝ.. مالذ، وفي ٤ل لخِت جمط.. ًجهاض حلمه ؤ٣ثر وجخلسْ ز٠خه بىٜؼه وبحبه ا، جب 

س ؤ٣ثر؟ ؤي ؤزلت جل٧ التي  لى ؿُاًُىه الٔابشت، بل ٤ل اللٔىاث.. ماشا ًٍط واللٔىت ٓلُه ٓو

ًبحض ٓجها؟ لم  ٠ٍٛ ال ًذبرها.. جىٟٜي ال جٜٔلي ما ٓلمه بًا٢  شا٢ الخ٠حر معي!! ؤها آدط.. 

لب آدط ٦ًاز ًذخى١ بٔـ٧٠ زون زواء.  ضظل آدط، ظؼس آدط، ٟو

ج اإلا٠عظ ٥ًبل ٠ٓلها ٍو طوضه وشا٢ اإلاٍع تر٢ ٟلبها حبِؽ ؤكٜاز هىاه هى، ًىهي مهعلت ظبىه ٗو

جبن ؤ٣ثر  بُجهما!! لم  ولم  وإلااشا و٣ُٝ ومتى!! ٤لها ٓالماث اػخٜهام جحخاط لجىاب ال ًمل٥ه، ٍو

.١ُ ا حتى شبلذ وهحل ظؼسها الٟط
 
دبآس ؤ٣ثر.. وحؼُل ؤجهاض زمىٓها حعه  ٍو

ٍت، ؿامذت، مٌٔاءة.. و٤له بؼ٥ىن، جخ٠بل إلاؼاجه باػدؼالم وضٗم ٤ل شل٧.. ٛهي ؤمامه ٟى 

ا ًٓ ل٠اء ؿٜخُه ٛدؼ٠ٍ ال٠بلت الساًٜت ٓلى  داوٕ ٠ًـٔط له ظؼسه، وجسًط ؿٜخحها بُٔس 

٠خل ؿىٟه بُ٘اب. ـخاٞ بٔىٝ، ٍو طجا  هى ؤ٣ثر.. َو  الىظىت ٍو

بـطوز، وابدؼم  اضجٜٕ ضهحن هاجٜه الى٠ا٨ ًذطظه مً ُلماث ؤ٦ٛاضه اإلاترا٣مت، الخ٠ٌه ًىِط 

ذ، ٛخح السٍ وؤظاب بترادي، جباز٨ مٔه الخسًض  بحعن، كس٠ًه الصي لم ًطه مىص ٟو

س بدباضه بإمط ما، ل٥ىه ًذصخى ضز ٛٔله، ػإله بىهى  و٤ان  لس٠ُٟت، ؿٔط ٛحها بترززه.. هى ًٍط

 الجىاب:

  "الىُابت حِٜذ الخح١ُ٠"

خه للمؤل، وسخي ؤو جىاسخى  ٔلً سسٍط والؼبب مٔـىٟت ٟلبذ ٣ُاهه بل ٤از حهعؤ مً ألامط َو

ا ٓلى ٠ٓب.. وآلان "ابً الـاشلي" ؤوؼخه زهُاه امطؤة.. مطحى!!  وحُاجه ضؤػ 

ًخل٠ى السبر بجمىز، ال ٌٔل١، ًخللب ٥ٛه ٣إهه ٓىس ؤو٨ بازضة حط٣ت ػُحٌم ؤػىاهه، 

س له وجدبلىض ُٓىاه بىِطة ٗاهبت ٥٣طجحن مً هاض، زم ًىهي اإلا٦اإلات زون م٠سماث، الهُاط لم ٌٔ
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مً مجا٨، ًػى ٓلى ٟلبه البروز، واظخمٔذ ٓلُه م٦اثس الخُاة، ٠ٜٛس الـٔىض و٤از ًٜاٞض 

 بىٜؽ ضاهُت.

ا!! حـاظط 
 
ماشا ػُحسر لى ٟام آلان وكطخ؟ حٌم م٥خبه ؤو ٓاز ًحٌم ٣ُٜه ٣ما ٛٔل ػاب٠

٠ىم هى بىُُٜت اإلاح١٠ التي ال ً جمٕ ألازلت ٍو ٠ه!! اهٌل١ ًبحض ٍو سضي مٕ ٤ل مً ًمط في ًٍط

ل واهخهى  ا!! ولى٠لب ألامىض.. ماشا ػُحسر لى لم ًٜٔل ؤي شخيء؟ ل٠س م  ًٓ ؤبجسًاتها ؿِئ 

 ألامط.

٥طه ٤ل ما ًخٔل١ به، ٓاز للمجز٨ بٔس ظلؼخه الٔالظُت  ؤههى ٓمله الصي باث ٥ًطهه ؤ٣ثر بل ٍو

، وظسها مؼخ٥ُىت في م٠ٔسها اإلأخ ١ الطظْى از، مٕ ًبِبه، وال٠طاض الخاػم ٠ًٌٕ ٓلُه ًٍط

ُىاها جحسٟان في الٜطاٖ بجمىز، لم حـٔط بىظىزه وضبما لم حٔس  الل٘حر هاثم ٛٞى شضآحها ٓو

 جإبه.

ٔخصض:   ضػم ابدؼامت مً ٟاْ الجخُم ٓلى ؿٜخُه واٟترب، ٠ًبل ضؤػها َو

 "مٔلف ًا مجى اجإدطث ٓىس ز٣خىض ٓلي"

 هِطث بلُه، ومىحخه هعة ضؤغ مخٜهمت ببؼمت مُخت وظىاب ه٠ٌخه بلٔىبت:

 "ضبىا ٌُٔى٧"

س،  س ٟىله له، وهى لم حٔس به ًاٟت للمٍع ه.. لم حٔس جمل٧ ما جٍط ٥طض، وؤ٣ثر ما ًحٟط
 
ؤ٣ثر ما ج

اضة شل٧ الخ٠حر!! ؿهط..! لم ٠ًطبها ُٛه  ل٠س ٠ٛس ال٠سضة ٓلى ؤلاحؼاغ بالىٟذ، ٣م مط ٓلى ٍظ

ز ملء ٛطاٖ جط٣ه مىص جل٧ اللُلت ال٠اػُت، ولم حؼإ٨ هي ؤو تهخم!! ولم  تهخم بن ٤ان هى مجط 

.  آدط.. وظىزه، ٟطبه، حبه.. مً ٓسمه ال ٌـ٦ل ؤزوى ٛاٞض

ىهي ألامط، جحسر بهسوء ًذالٝ ٤ل جل٧ الاهٜٔاالث زادله:  ػُذبرها ٍو

 "ز٣خىض ٓلي مس البرهامج ٛترة ٣مان، ب٠ُى٨ محخاظها ٓـان ٌٟٔذ في الىم، و..."

شبحخه.. ما الصي ٛٔله بها؟ اكٌىٕ هِطث بلُه ٣إجها جىِط مً دالله جيخِطه ل٥ُمل، وهِطتها 

ا بال ًٔم ٥ًؼط ظمىزها:  مطح 
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  "مف لى ٤اهذ الس٣خىضة بخآتي هي اللي م٥ملت مٔاًا ٣ىذ اضجحذ!!"

ا ًٓ ػاب٠تها:
 
ه، ابدؼامت ال ج٠ل مىج  جحط٣ذ ؿٜخحها بابدؼامت ججاٍض

 "ما ًىٜٔف ه٥مل مٕ بٔى..!"

ال  اػخمط في اكٌىاْ مط   ما هصه الجملت التي اهخ٠ذ ٤لماتها بٔىاًت!! ما الصي ج٠لسه؟.. 

معها بةًحاء:   ًمل٧ زادله شضة مىه ٗو

 "ما ٤اهدف هخب٠ى ظلؼاث ٓالط..!"

ؿبح ابدؼامت ولس وماث في زاهُت واحسة، ؤزاضث وظهها، جصبحه ب٦لمت، ج٠لس بها مٔجى  آدط، 

الم بل وال ٥ًترر، وضبما جىبهه ؤن الٜطاٞ  خإلم ٍو وٍ٘ ٍو مخا  لى جمازي.. وهى ًخمازي ٍو

س!! ٠ٛس ال٠سضة حتى ٓلى  ١ الٔىزة.. لم ٌٔس ًسضي ما ًٍط ًحاو٨ و٤ل وػىػاجه ج٠ٌٕ ٓلُه ًٍط

بت، ججهس ًل٠ي ما في ظٔبخه ٓله ًطجا :  الٗط

 "ؤها هاػِب البِذ ٛترة ٣سه، هأٟس في..."

ٟب ما ٠ًى٨ وجصبحه هِطتها اإلاى٥ؼطة ٣إهه ًىٟٕ ٟطاض  ٟأًه الخٜاجتها الخازة بلُه، جتر 

 بٓسامها:

ً مهمت  ب مً اللالت بخآتي ٓـان في جماٍض "ٗلب ٓجي ًا مىاًا كسُٟجي، محخاط ؤ٣ىن ٍٟط

 هآملها ؤ٣تر مً مطة في الُىم، مف هاُٗب"

؟ هل ججاهلذ لّٜ الخحبب، ٤ازث حؼإله.. "ولم  ال جإدصوي م٧ٔ؟".. ل٥جها ؤحجمذ، ماشا آلان

وها!! ٣ال لً جٜٔل ولُحتٞر  ػخدؼى٨ ٟطبه؟ هل ػخٌاضزه هي وجل٠ي بىٜؼها ٓلُه وهى ًٛط

، ُٗابه ال ًحخاط  ال٥ىن.. هي ال تهخم!! ًبخٔس آلان ضبما لخ٥ىن دُاهاجه ؤ٣ثر ضاحت وؤٟل ٓىاء 

ط، ولُحُا ش٣طها الٜذىض زون ُٟىز.  لخبًر

 :جهوذ جحمل الل٘حر، وجطز بجمىزها الصي لم جذطط مىه

  "وال حهم٧ ًا ؤحمس، اإلاهم مللخخ٧"
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ا بسؤث في مؼحرتها الُىمُت ٛٞى   ٓ ازضجه بذٌى بٌُئت مى٥ؼطة، وضؤغ مىحىُت، لم ًلمح زمى ٗو

ها زون هىازة. ا ًٌٔجها في الٔم١ ًذتٟر
 
 وظىخحها زون ٤لل، وؤإلا

  ****** 

ت الوىء ٓىس الل٠اء، ج ٠لط حتى ػٓط جهب الشىاوي ٓىسما حٔـ١.. ًٌى٨ الىٟذ في الُ٘اب، ٍو

 جيـسه.
 

اج٧، وج٠ٌٕ ٓل٧ُ ا٣خماال  ًٟط

٠ٛس ٟسضجه ٓلى الٔس.. ؤػبْى ضبما!! ؤػبىٓان.. و٤ل لخِت بُجهما ج٠سض باألزمً، جشحر ظىىن 

ضظىلخه بإهىزتها، وج٠خله بـ٠اوتها وبطاثتها، زم حٔىز ٛخحل١ مٕ ضوحه في ػماء ٗطامها، 

 وحؼ٠ٌه مً ّٓل  بٔبثها الصي ًصًبه ٛحها ؤ٣ثر.

ىسما ًٌالب بها جمىحه ؤهاملها ٦ُٛاز ٠ًخلها،  لم ًىل ٟبلت لآلن، ٤لما حاو٨ اٟتراب ابخٔسث، ٓو

مت، بل ضهاها هى ألاهم، وحُاجه التي حهسزه ٟلبه  س بساًت مٗط سها مؼطوٟت، ال ًٍط ال ًٍط

 بة٠ًاٛها ٓىسما ٥ًىن ٟطبها وهي ال جسض٢ مٔاهاجه، ٛحهطب مً حوىضها بمعا .

ا ٝ ػُاضجه الٍط هُت الل٘حرة ؤمام ظامٔتها، دطط مجها واضج٥ً بلى م٠سمتها ًيخِطها، ؤٟو

الح٠خه هِطاث بٔوهً ٛإهع٨ مىِاضه الـمسخي ٛٞى ُٓيُه وججاهل بلمذ، ضآها جذطط مً 

ا ما، وجبدؼم..  البىابت الطسمت بصخبت كس٠ًخحن و.. آدط ٠ًٝ مٔها، ٌٔطن ٓلحها ؿِئ 

 حت ٛذط به.. ما هصا!!.ماشا!! جبدؼم له؟ جمىحه ضؤحها ُٛٔلى وظهه إلا

ت حـبه الاه٠وان، لم جلخّ وظىزه ل٥جها هالذ و٣عة دُٜٜت  جحط٢، اٟترب بذٌىاث مدؼآض

جىبهها لىظىز داًبها مً كس٠ًتها، ٟبل ؤن جلخٜذ بلُه ؤحاي ٣خٜحها بصضآه واهحجى حهمؽ لها 

 وحسها بخمل٧:

  "وحـاوي"

ٕ ضؤػه بابدؼامت باضزة ٠ًابل بها م٠لىب الىظه ش ا٢ وهعة ضؤغ محُُت، زم ابدؼامت ؤوػٕ ٛض

 لللس٠ًاث، وجحُت وزوز:

٥م ًا بىاث!!"  "بٍظ
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:ٕ ا، ٟامذ بخٔاٚض ػَط ه بضب  ا مخ٠ٌٔت وهي ج٦از جمٟع  ها٨ حمطة اهسهف لها، وضزوز 

  "ماهط ظمُلي.. ٓمطو دٌُبي"

 ابدؼم زاهُت ومس ًسه بملاٛحت ٤از ٥ًؼط ٛحها ؤكابٕ الٜىان مطهٝ الخؽ، ٌٔس٨ ما ٟالخه

 بحعم:

 "ظىظها"

والحّ ب٘وب اه٠الب وظه شل٧ الـ"ماهط".. ظمذ ؿٜخحها جسض٢ ما به، ضمذ الواح٥خحن 

بىِطة ٟاجلت، وؤههى هى اإلاىٟٝ بخحُت زاهُت مً ضؤػه بلمذ، حط٢ ٣ٜه ٠ًبى ٓلى ؤكابٔها 

ب٠ىة آإلاتها زون ؤن ٌعي شل٧!! ػاض وجبٔخه بال حٚط حتى اػخ٠طث بلى ظىاضه في ػُاضجه، ؤزاض 

 إلاحط٢ واهٌل١، لم ٌٔل١، ولم جٜخح ٛمها.ا

 بٔس زٟاث١ همؽ لها مً بحن ؤػىاهه:

 "مم٥ً ؤٛهم ٤ان ٓاوظ بًه ألاخ؟!"

ُىض، مىدـُت ومحخ٠ً الىظه، وػُٔسة ل٥جها لً جِهط شل٧، اػخساضث جىِط بلي  ٗاهبت ٗو

ىث مالمحه مً ظاهبها، الًعا٨ ًذبئ ُٓيُه ؤػٜل شل٧ اإلاىِاض السا٣ً الطسم، ؤظابخه بل

 محاًس:

  "ٓىسها مـطوْ و٤ان بُادس ضؤَي في ٥ٛطجه"

 ضماها بىِطة ظاهبُت لم جطها، حؼاء٨ بٔسها بحسة بسؤث جدؼلل لىبرجه:

 "وما ِٛف ٗحر٢ ًادس ضؤًه؟"

ٕ ٣خٜحها بٜذط:  ضزث جٛط

 "ألاولى ٓلى زٛٔتي، ًبُعي ٌٔجي"

ط بُّ٘، ال ٌؼخٌُٕ ؤن ٌ٘وب مجها ؤ٣ثر مً زٟاث١، ال ًسضي ٣ُٝ جىت ا ٛظ م  ْز ابدؼاماجه ٗض

ٓىه!! هى في مـطوْ شجاض وهي جخٜادط بص٤ائها ألاإلاعي، وابدؼم.. ٛابدؼمذ، ل٥ىه ٓاز ٠ٌٔس 

 حاظبُه ٠ًطض بٔىجهُت "ؿاشلُت":
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  "آدط مطة ًا مىت، ؤها باٗحر.. وب٘باوة"

احؼٔذ ابدؼامتها في ػٔازة، ؤم هى مخح٥م، ل٥جها ضاهُت.. مسث ٣ٜها جطبذ ٓلى شضآه 

 جىاػُه:

 "هاحاو٨"

 ضم١ ؤهاملها بىِطة اضجٜٔذ هحىها بٔسها ًحؼم ألامط:

 "هخىٜصي"

وها، هي  ٠ٓسث حاظبحها مً حؼلٌه اللصًص الصي ًخذم ؤهىزتها بطظىلخه، وؤوامطه التي ال جٛط

ب في ال٠لُل مً اإلاـا٣ؼت والسال٨، ظظطجه باػمه وبىبرة حٔلم ٣م  ٠ٍٛ حٔاهسه، ل٥جها آلان جٗط

 ٌٔـ٠ها:

  "ٓمطووو"

ا، مس 
 
ا ٓم٠ُ الحِذ اه٠باهت ؤكابٔه ٛٞى اإلا٠ىز، و٤ازن جلطخ" ؤظل هسٚ".. سخب هٜؼ 

: حر اإلاىهْى طم٠ها بىِطة ماهبت ابدؼمذ لها.. هع ضؤػه في اػدؼالم ٗو  ًسه ٥ًـٝ ُٓيُه ٍو

 "هخخ٘سي ٛحن؟"

 اػتردذ في م٠ٔسها، ؤٗموذ ُٓىحها، ججهسث بخٔمس وضزث بىٔىمت:

"٧  "ادخاض ٓلى شٟو

يخهي ألامط بلٜط له.. واحس لها، جٌلٕ  هٍ٘ ، هي حـاٗبه ٣ما في ٤ل مطة، ٍو
 
ؿٜخُه م٘خاُا

ط بحى١ وحٔىز هي ٛخبدؼم بىلط.  لـٜخحها اإلاخٔاه٠خحن بؼ٥ىن للخِت زم ؤبٔس ُٓيُه ًٛع

ا ًٓ ؤٓحن اإلاطاٟبحن، ًلب لها ٓلحر  ا ٌٔلم ؤجها جٜوله، اهخ٠ى ًاولت مجزوٍت بُٔس 
 
ادخاض م٦اه

ه وح٘مى ُٓىحها إلاصاٟه الالشْ، وظلؽ اللُمىن ٟلُ ٔـ١ ضئٍتها جخصٟو ل الؼ٥ط الصي جحبه َو

ب، جىاولذ هاجٜه ج٠لب ُٛه وجط٣ذ له مهمت ادخُاض  في م٠ابلها ًيخ٠ي مً ال٠اثمت ما ًٗط

 الٌٔام لها.
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ٕ حاظبُه وضم٠ها بىِطة مدؼاثلت، ؤزاضث الـاؿت بلُه ٛىظس  ابدؼمذ للىضه التي ضؤتها ٛٛط

ا ما  كىضجه وؿ٠ُ٠ه ًىام ٛىٟه ٠ًُسه ٓلى ألاضن، ًمس ًسه ألٟصخى مؼاٛت ًبٔس ٛحها ؿِئ 

 والشاوي ٠ًاجل لُإدصه، ابدؼم ٌؼخُٔس الص٣طي:

 "٤اهذ هسًت إلاجى بؽ اجحى٨ لىحف إلاا دٌٜتها مىه، وآزي الىدُجت"

ت ٛهمؽ لها بلهجت ٓابشت:  ضخ٥ذ بٟط

 "اضخ٦ي.. هُجي ًىم وؤدلم ال٠سًم والجسًس"

وظاء زوضه لُطخ٧.. ٓازث جخالفي ل٠اء ُٓيُه، جدـاٗل بالهاجٝ حتى ُهطث احمطث وظىخاها 

ت وؿٔط حال٧ ٣ما زجى اللُل، بؼمت.. اٟتراب..  جل٧ الجمُلت، ٓاظُت البـطة، بُٔىن ٛحروٍظ

وكىضة شسلُت حٔلً ؤن للاحبتها م٦اهت داكت ٓىس داًبها، ٛاضث زماءها ٓلى الٜىض، 

 يُه بالهاجٝ تهخٝ بحسة:ظصبذ ال٠اثمت مً ًسه و٤ازث جش٠ب ُٓ

 "محن زي؟!"

  ****** 

 "مجىىهت"

همؽ بها بُّ٘، ؤم حبُبخه الـ٠ُت مجىىهت.. ال ؤ٣ثر وال ؤٟل، بل حب٥ت الجىىن جل١ُ بها 

ٔت جسهـه وال ًالح٠ها. ا، وحتى ضزوز ٛٔلها الخط٣ُت ٌٌُٟت ػَط  جمام 

اإلابلل، ًخص٣ط ما ٛٔلخه  ٤ان ٠ًٝ ؤمام اإلا٘ؼلت في زوضة مُاه اإلأٌم، ًحاو٨ جىُِٝ ٟمُله

ٔىز لل٘وب والخى١، ما بن ضؤث اللىضة وزٛٔتها في م٠ابل ُٓيُه بٔىٝ حتى  ٟبل ٟلُل َو

ؤكابه السطغ، الص٣طي ال حٔجي له ؤي شخيء، ووؼُاجها زلُل ؤ٣بر، ل٥ً مخ٠لبت اإلاـآط هصه 

الؼاثل لً ج٠بل بمبرض اليؼُان، ومٕ جطززه اللامذ وهى ًخٌلٕ للهاجٝ بلسمت ؤٛاٞ ٓلى 

ا.  الباضز ٌ٘ٞط ٟمُله مً ظسًس.. وبؼببها ؤًو 

حمس هللا ؤن اإلاخب٠ي في ال٥ىب ٤ان ؤٟل مً الىلٝ،  ل٠س ػ٥بذ ٛٞى كسضه ب٠اًا ٓلحرها ٍو

ها:  بٔسها هخٜذ بلهجت ج٦از الىحران جذطط مً ؤحٛط
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 "مم٥ً جٜٞى بس٨ ما ؤهذ مط٣ع مٕ اللىضة ٟىي ٣سه!!"

ً!! ؤم ًحاو٨ وبالٜٔل ؤٛاٞ، ًحسٞ ٛحها بصهى٨، ال  ها ألآض ٔىٜها ٓلى جلٛط  ًسضي ؤٌ٘وب َو

ا بحط٣ت ٓىُٜت زٛٔذ بم٠ٔسه للسلٝ وؤظٜلتها:
 
 جىهُح ألامط..! في الجهاًت هب واٟٜ

  "ؤها ضاًح الخمام وضاظٕ ل٧"

ا مً ؤشهُه،   ُ وها هى ًحاو٨ جىُِٝ ٟمُله وال ظسوي بالٌبٕ، ٓاز بلحها والسدان ًدؼطب ٛٔل

ٛبازلخه بًاها بلالبت، ظلؽ ؤمامها ًوٍ٘ ٥ُٛه ًمىٕ هٜؼه مً  الخ٠ٌذ ُٓىاها هِطجه

طة حاضة ٗاهبت وبذٜىث هبرة باضزة:  اللُا  في وظهها، ٛظ

 "هاٟىل٧..!"

ب ػىي بملاضحت، ٛإل٠ى ما في ظٔبخه  ٟم ٓلحها بادخلاض ًٓ ش٣طي "ًاػمحن".. لم ًٗط

وٕ ٓلى الخطوٚ ه٠اًها بىهى ، ؤههى حسًش حن ًىهي ألامط ٍو  ه بجسًت:زون جٍع

، ٌٔجي ما ٤اوف في زاعي لخمام الٔلحر اللي 
 

٧ ؤكال ا مىهْى ٟسًم ٟبل ما ؤٓٛط  ٔ "وزه ًب

 ب٠ى الظمت ٓىس٢ زه..!"

ب هى في ضخ٧.. بل ٤ان ًخحسر بو١ُ ولهجت م٘خاُت، ل٥جها لم تهخم،  لم جطخ٧، ولم ًٗط

٠م ًٓ ظمُلت ٟسًمت ٗعث ؤ٦ٛاضه و  ـط  ٍو ها وهى ًبرض َو اهبهط بها.. ًا ٠ٍٛ هىا٢ هاض جحٟط

 هللا.. اهبهط بها!! ٣ُٝ ٠ًى٨ لها شل٧؟ ػإلخه ببروز:

 "وإلاا هى مىهْى ٟسًم؛ لُه كىضتها مٔا٢ لؼه ْ اإلاىباًل؟"

 الخ٠ٍ هاجٜه مً ًسها، مسر اللىضة ؤمام هاُطحها زم هع ضؤػه بجىاب كازٞ:

ت وؤمسر اللي ما   حهمىِف""وؼُتها ًا مىت، مف ٛاضخي ؤلٔب في اإلاىباًل ٤ل ؿٍى

، ٓاهسجه وهمؼذ بإمط:  ؤهبخه بُٔىحها ٠ٛابلها بخحس 

  "آدط مطة ًا ٓمطو، ؤها باٗحر.. وب٘باوة"

 وابدؼم، بل ضخ٧ بمط .. هي ج٠لسه وحُٔس حسًشه ل٥جها ؤهاٛذ بحؼم:
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 "مف باهعض ٓلى ٥ٛطة، مطاج٧ ؤها لى هاسخي"

 ظوي ما بحن حاظبُه واػخ٘ل الٜطكت بجطؤة:

  ها جىُٟٔىا!!""بًه السلُل؟ وضٟت ٓلح

واحمطث وظىخاها ٣ما جىٟٕ، اٟترب ٓلى اإلا٠ٔس اإلاجاوض بسال مً اإلا٠ابل داكخه، ًمُل هحىها 

ٔه لـٜخُه بسٚء، ًلشمه بـٞى واضر وحهمؽ  لخ٠ٍ ٣ٜها الل٘حر بحن ؤكابٔه، ًٛط بطؤػه ٍو

 بِىما ُٓىاه ج٥بالن ُٓىحها:

 "آدطي ؤبىغ بًس٢ ًا جىجت!!"

 ٕ  لصًص:سخبتها مىه جطز بتٛر

 "وزي هاحطم٧ مجها ٣مان.. ٓـان جب٠ى جذلي كىض بىاث ٓلى مىباًل٧"

  ؿاٗبها ب٘معة ما٣طة:

 "ٟلب٧ ٟاسخي ٟىي"

 هعث ٣خٜحها بخٜادط:

ا.. دلي بال٧ ب٠ى"  "ظس 

 إلأذ ُٓىاه بىِطة لم جٜهمها وهمؽ:

 "هاحاو٨"

 ضزث حـا٣ؼه هي هصه اإلاطة وهِطتها جإمطه:

 "هخىٜص"

از ًطخ٧، ًمؼ٧ بإكابٔ حخّٜ بها زادل ٟبوخه، وحتى بٔس مجيء الٌٔام، ٓو ها زاهُت، ٍو

مها هي ألادطي، ولم ًخذل  ًٓ ًسها في حوً ًسه.  جىاوله بُس واحسة، ًٗط

****** 
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ؤ٣ثر مً ؿهط مط، الٜوى٨ ٟاجل ٣ما ٠ًىلىن، ولى لم ًطو  ٛوىله الؿخٔل بىحراهه، جطي ٣ُٝ 

ازضه ٓلٜىض  م الٔف الؼُٔس، ٗو س 
ي الخب بال ضظٔت؟ ؤم ماظا٨ هىا٢ ؤزمطث دٌخه؟ هل ه 

 ب٠اًا ج٠اجل لللمىز!!.

طض الٔىزة، لم ٌؼخٌٕ الخإدط ؤ٣ثر بل اػخذسم الٌاثطة زون ؤن  ٟبل جهاًت ضحلت ٓمله آخصض ٟو

تر٢ لٔامل  اضة.. ؤو ضبما ال، ػُٔلمها ٟبلها ًٓ حوىضه، ٍو ٌٔىز إلاُىاثه ٣ٔازجه، ػُٜاظئها بٍع

١ ما جماػ٧ مجها.  الىٟذ جمٍع

ؤدطظه مً ؿطوزه ًس هآمت، ؤُاٛط مٌلُت بحمطة ٟاهُت، وحُٜٝ ٟماؾ هآم ٛٞى ظؼس 

ت:  اهحجى ٠ًترب مىه ًدبٕ الُس التي جحط٣ذ ٛٞى ٣خٜه جسآبه، ٌٓط مشحر وهمؼت مٍ٘ى

 "ضاظٕ مً الؼٜط ٓـان حؼط  بُٔس ٓجي!!"

٥ت ج٠ٝ ٓلى ض٣بخحها في مىاظهخه، جحٍُ ٓى٠ه بصضآحها وج٠ت  رب ؤ٣ثر:وزاضث حى٨ ألاٍض

  "وحـخجي ٟىي.. بًه ما وحـخ٥ف!!"

 اكٌىٕ ابدؼامت ٟبل ؤن ًجصبها ٠ًطبها مىه، ًجُبها بألُت:

ا"  ٔ   "وحـدُجي ًب

 زآبذ ظض ٟمُله الٔلىي تهمؽ بسال٨ ؤكابه بالطجط:

 "مف باًً!!"

٥ت ٌٔاوز اضجساء  وؤزبذ لها بالٜٔل ال بال٠ى٨ ٤ي ًىهي ألامط، في الجهاًت جهى مً ٛٞى ألاٍض

ت حُٔسها ٛٞى ظؼسها، زم حٔىز ٛخ٠ترب مىه: ٍط  مالبؼه وجلخ٠ٍ هي ٗاللتها الخٍط

 "ٓاوظة ؤٟىل٧ ٓلى حاظت..."

هِط لها بخس١ُٟ بِىما ٌ٘ل١ ؤظضاض ٟمُله، جطززث، واضجبا٣ها ؤٟل٠ه، ظصبذ ًسه لخجلؽ زاهُت 

 وتهمؽ باػمه في ٟل١:

  "ػامح...!"
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ٔذ ُٓىحها بلحها، جحاو٨  ا٣دؼاب شخيء مً الجطؤة، جخصبصب ألاحٚط همهم بجىاب كامذ ٛٛط

ى٘ل١ حل٠ها الجاٚ ًمىٔها، جحـطط كىتها  ب في الى١ٌ، ٍو ٓىس ًٚط لؼاجها حٔاهسها، جٗط

ا:  ؤدحر 

 "ؤها حامل"

ا ًلُح ٛحها:
 
 احؼٔذ ُٓىاه لىهلت في كسمت.. وبٔس اػدُٔاب ما ه٠ٌذ به هب واٟٜ

ا ٤ان ألاوالوي هى اللي دالوي ػُبذ "ؤم ًا مسام!! لُه حس ٟال٧ بوي ٓاوظ ُٓا٨ جاوي!! بش

 مطاحي"

ت زامٔت:  جطززث جطز بحٟط

لى ٥ٛطة الخمل مف م٠لىز، زه حلل ٗلب ٓجي"  "ًا ػامح ؤها مً ح٠ي ؤ٣ىن ؤم، ٓو

ت، ًمُل هحىها حهعؤ مجها:  ٟه٠ه بسسٍط

"وهللا..!! وؤها ب٠ى الُٔل الل٘حر اللي هخ٠ىلي له ال٥الم زه ٠ُٛىل٧ ًا حُاحي ؤلٝ مبرو٢ 

 ٌحر مً الٜطحت!! مف ٣سه؟"ٍو

ا، ؤمؼ٧ بصٟجها بحن ؤكابٔه ًوٌ٘ها ب٠ىة آإلاتها، ًحخس بلىث دُٜى وهبرة  ولم ًتر٢ لها ضز 

 ممُخت:

١ ٤ل ًىم"  "الجىحن زه هُجز٨، ًا بما الىضٟخحن اللي بِىا جبلحهم وحـطبي ماًتهم ْ الٍط

٘ازض  اإلا٦ان ٣ٔاكٜت، ظلؼذ  وهٜوها ب٠ؼىة، ما٨ ًلخ٠ٍ ػترجه ًطمحها بىِطة ٟاجلت ؤدطي َو

حاو٨ الىحُب الدؼلل  في م٦اجها حـس ٗاللتها ٛٞى ظؼسها ٟسض اػخٌآتها، جسمٕ ُٓىاها ٍو

 مً بحن ؿٜخحها، ؤمؼ٥ذ بهاجٜها جٌبٕ ضػالت ٟلحرة:

  "٤ان ٓىس٢ ح١"

****** 

ا ًٓ ب٠اًاها اإلاجه٥ت!!   لى ًسضي ؿِئ 



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 370  شسابٍُ وضزًت

 

 اٟت بٔسه!!ًٓ ٣طامتها اإلاهسضة وؤهىزتها اإلأٌىهت في م٠خل ال بٛ

 ًٓ ٓـ١ هى شهب.. ج٥ٜط ٓىه في ٤ل لخِت، وجلبر ٓلى ابخالء ٟلبها به!!

 لى ٌٔلم ًٓ آالم ٠ٓطث ضوحها ٛلم ٌٔس لها مً م٦ان ػىي ال٠بر!!

 ولى ٠ٍٛ ٥ًٜط في ٤ل لخِت ٌُ٘بها.. هِطة حهطب مً ل٠ائها.. وبؼمت جمىث ٛٞى ؿٜخُه ٟبلها!!

صابها.. ز٠تها  ت لطبما ؤههى ٓصابه ٓو بىٜؼها في الخوُى، وبه..! جتهاوي مً ال٠مت بؼٓط

 كاضودُت، ؤما ٓىه ٛال ا٣ترار، ظهل جام ؤو ٠ٍٛ المباالة.

ا وألا٣ثر ٗعاضة في ػُل السمْى التي لم جخىٟٝ بال ححن  ى٨، ألا٣ثر ٟهط  ػبٔت ؤًام هي ألًا

ػلمذ  شهابها للٔمل، هي مً ظىذ شل٧ ٓلى هٜؼها.. ؤم هي كاحبت السٌُئت الِٔمى، مً

 حجبخه ٗـاوة ٓـ١ ًٓ ٟلبها 
 

٠لها الصي ُل ًىازحها ًإمل جمهال م دبراتها، ٓو واػدؼلمذ.. ٗض

٠ٍ الًعا٨ ًيبى لخامل ػ٥حن ال٘سض. .. ٛو  ٛىا٨ الٌٔىت.. وحاله هاٚظ

 مىص ًىمحن ؤجتها ضػالت.. بسلُل ظسًس، جشبذ ظطمه وجحثها ٓلى ٛطاٞ:

 "مؼخيُت بًه جاوي بٔس ما ػاب ل٧ البِذ!!"

ٔم.. ماشا جيخِط؟ ال.. هي ٠ٍٛ ججبن، وشخيء  آدط جسٓى ؤال ج٥ىن ٓلى ح١ بـإهه.. هي جحخاظه و

بـسة، ل٠اءاتهما اإلأسوزة ٟلحرة اإلاسي ال ح٘ىحها ًٓ وظىزه، ووظىزه ؿبه اإلأسوم ٌٔصبها 

ؼىة.  ببالزة ٟو

، ؤدبرتها 
 

اهُت بترزز.. ػلمذ ٓلى والسجه وظلؼذ مٔها ٟلُال خه الٍط ًٓ م٦اهه ج٠ٝ ؤمام ٗٛط

لى هىء اإلا٦ان جطاٟبه في ػ٥ىن، ٓاضي ا ًوطب  للسض ٛصهبذ بلُه، في ُالم الخس٠ًت ٓو

ٕ، ًلخ٠ٍ ؤهٜاػه لشىان بلهار زم ٌؼخإهٝ هطباجه ب٠ىة.  بٔىٝ وجخابٕ ػَط

ٗاهب هى ضبما.. مالمحه محخ٠ىت وؿٜخُه معمىمخحن بـسة.. جطززث زاهُت ٟبل ؤن جذٌى بلى 

، في كمذ ؤؿبٔذ ُٓىحها بلىضجه ٗحر اإلاهىسمت.. لخُخه التي السادل زون ؤن ًلخّ وظىزها

ؼُل ٛٞى وظهه وظؼسه.  ه الصي ٌ٘مطه َو ٟط  همذ ؤ٣ثر، ٓو
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 مً حؼسًس الل٥ماث 
 

ا!! ؤلِؽ مً ألاٛول ؤن ٥ًىن بحن ؤحوان ٓـ٠ُخه بسال
 
لى ٤ان داثى

 ل٥ِؽ الطمل!!.

، هل هى ًحلم؟ هل ؤجذ اػخساض ٛجإة لُجسها جخإمله بحعن ممتزط بحىحن.. ججمس في م٦اهه

بلُه؟ هل هحل ظؼسها ؤ٣ثر وشبلذ ُٓىاها ٣ما ًطي!! لم ٠ًابلها مىص ًىمحن وآلان ًىز لى ٠ٍٛ 

ٔىز ُٛلُح ؿٌُاهه: "جومها ؤهذ ٣ٔاؿ١  حبؼها زون مهطب.. َو ًومها، ًعضٓها زادله ٍو

بابدؼامت، وجوم٧ هي ٣ىهم".. وجاهبه ب٠اًا همحر: "ما الصي ٛٔلخه بها ًا ؤحم١؟!".. اٟترب 

ًدىاو٨ ميـٜت ًجٜٝ بها وظهه وكسضه زم ًل٠حها ٛٞى ٣خُٜه، ًلخ٠ٍ ٣ٜها بحن ًسًه وحهمؽ 

 باػمها، بازلخه البؼمت جطز:

 "ٓامل بًه؟"

لبه ٌـخٔل..  ٌمئجها ٟو   ٍو

اٞ..  لبه، وماله مً جٍط  هى ٌـخاٟها حس وظٕ جئن له دالًاه وضوحه ٟو

س ٛخح الخسًض الصي سه ؤن  ؤل٠ذ هِطة دلٜه، ال جٍط ؤجذ ألظله، ضباه!! جحخاظه وبـسة، جٍط

 ٥ًىن مٔها، ل٥جها جذصخى الٌلب ٛخ٠ابل باللسوز..! همؼذ بدؼائ٨ زافئ:

 "مم٥ً حٔلمجي!!"

از ًىِط بلحها، ماظحها:  اهسهف والخٜذ ًخابٕ اججاه ُٓىحها، ابدؼم ٓو

 "ال ًا ػتي ؤداٚ ٓلى هٜسخي"

س  ز٠ت:  هعث ٣خٜحها جمىحه ٓو

 ؤمان مٔاًا" "ما ج٠ل٠ف، ؤهذ في

ا زم ٓاز بلحها، مس ًسه ًجصب  و٣إجها ج٠ى٨.. "ل٥ىجي لؼذ بإمان م٧ٔ".. جحط٢ ًلخ٠ٍ ؿِئ 

  ً ٌا مً ال٠ماؾ ببٍء وض١ٛ، ًمسر باًجها بةبهامه، وضؤػه مىح ٣ٜها وبسؤ ًلٝ حىلها ؿٍط

 .  ًخإمل ًسها الىآمت بـٞى
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بل ؤن ًبسؤ ٟطبها مً ٛمه ًٌب ٕ ؿٜخُه زادلها بخٞى واضر، ؤههى واحسة وجىاو٨ ألادطي.. ٟو

ل..  هبى ٟلبها بٔىٝ.. هصه بساًت ظُسة، إلاؼت لم جىلها مىص ظمً، ولهٜت لم جطها لىٟذ ًٍى

ح٦ي زون حسًض ًٓ ٗطامه بها. ٕ ضؤػه ًل٠ي بطوحه الواجٔت بحن ظٜىحها، ٌٔاه١ هِطاتها ٍو  ٛض

ا وحصجٔذ جٌلب بذٜىث:  ابدؼمذ بحب، هحذ جطززها ظاهب 

  "ؤحمس..!"

 ا ٟبل ؤن ج٥مل:ظاوبه

 "مىاه وضوحه وحُاجه"

لطخ ٟلبه: "هي  ٠ت ؤوظٔخه.. لًٔ هٜؼه ٓلى آالمها، ٓلى هٜٔها، ٍو إلإ ألامل في ُٓىحها بٌٍط

ىػىغ ؿٌُاهه: "ؤم في ؤحالم٧ وؤوهام٧ ؤهذ ٠ٍٛ"..  ".. ٍو جحب٧ ًا ؤ٣ثر ؤهل ألاضن ٗباء 

 إلاح جطززها ٛحثها بُٔيُه.. ؤضزٛذ بحىحن:

ى٧ مً ب٥طة""مم٥ً جطظٕ مٔاًا   الجهاضزة بؽ!! بٔسًً حٔالى ٣مل جماٍض

ا، لً ًذخلي بها ألهه ػُؤٝ،  ٤از ٠ًٜع مً م٦اهه!! ٣ال.. لً ًجخمٕ مٔها في م٦ان واحس ؤبس 

ٔىز ٛحهطب وجخإلم ؤ٣ثر، اضجب٧  ػُذوٕ لىساءاث ٟلبه، وحُجها ٠ًؼى.. ًىظٔها مً ظسًس، َو

 جٌاضزه:للخِت زم ؤٓلجها بىهى  ٣إن ؿُاًحن ظهىم ٤لها 

ت ً  "مٔلف ًا مجى مف هُىٜٕ..! ٓىسي ؿ٘ل بسضي و٤ل ؤوضاقي هىا ٣مان لؼه وضاًا ؿٍى جماٍض

 مف ٓاٚض هادللها بمتى!!"

لم ججاز٨.. و٣إجها ٤اهذ جخىٟٕ ضزه، وآإلاه شل٧ ؤ٣ثر، هي ج٠ٜس ز٠تها به، ٤از ًومها وحهخٝ ؤهه 

ه مً ٓمط، ل٥ىه ظمس م٦اهه ؤحم١ ٣بحر، ؤم ػُٔىز مٔها ولِؽ للُلت ٠ٍٛ، بل إلاا جب٠ى ل

 ٤لى  مً زلج، ٓازث ج٧ٜ الطباي ًٓ ًسها ٛخٌلٕ بلحها بسهـت ظاوبتها بهسوء:

 "دلحها مطة جاهُت ج٥ىن ٛاضخي، هامصخي ؤها ب٠ى"

ا لم حـٔط بجسًخه: ٔذ ُٓىحها بلُه، ؤبسي اهخمام   ؤمؼ٧ بؼآسها ٟبل ؤن حؼخسًط ٛٛط

 وؤلبؽ وآجي ؤوكل٧" "اػخجي جمصخي بظاي!! اػخيُجي زٟا١ً هادس ؿاوض 
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 ابدؼمذ باه٥ؼاض وهعث ضؤػها بىٜي:

 "مالىؾ لعوم.. ٓطبُتي مٔاًا"

١ ب٠طاض حاػم:  هٍ٘ ٓلى ًسها ؤ٣ثر ٠ًٌٕ الٌٍط

 "هادلي الؼىاٞ ًىزحها ٓىس البِذ، ؤها هاوكل٧"

ا  ط  ٤ازث جذبره ؤجها جط٣ذ مجزلهما هي ألادطي باألمؽ وشهبذ لىالسها اإلاؼخ٘طب، مىحخه جبًر

ا   ُ ط ظوظها وج٠بله هى ٓلى موى.. ل٥جها جطاظٔذ، لى حهمه ألامط!! لى ًحاو٨ واه ًٌاب١ جبًر

ا ٤ل حجط ُٛه ًص٣طها به، 
 
ضئٍتها!! وال٥شحر مً هصه الـ"لى" لٔٚط ؤجها لم حٔس حؼ٥ً م٦اه

ـ٠ه اإلاجىىن الصي ٛتر ٛجإة وزون م٠سماث. صبحها بص٣طي همؼاجه ٓو  ٍو

 ٛاٟتر :ؤدص كمتها ٓلى محمل اإلاىا٠ٛت 

 "حٔالي أٟسي مٕ ماما ٓلى ما ؤدلم"

ا، ل٥ىه اػخيخج ؤجها  هعث ضؤػها هاُٛت وجحـطط كىتها ب٘م٘مت ٟلحرة لم ًٜهم مجها ؿِئ 

ا وجابٔخه هي بُٔىحها حتى جىاضي زادل اإلاجز٨، جىظهذ بلى ػُاضتها   ٓ ػدب٠ى هىا، ٗازضها مؼط

ازضث اإلاجز٨ بلمذ وزو   ن ؤن جىِط بلى الىضاء.وزدلتها بهسوء، ؤزاضث اإلاحط٢ ٗو

، لم حٔس جحخمل..! ضباه لم حٔس جحخمل.. ٟلبها  بٔس مؼاٛت ٟلحرة ٗـِذ ُٓىاها السمْى

س.. كٜذ  ًى٠بى بـسة ٣طحم في حالت مذان، الىظٕ ؤكبح ال ًٌاٞ، وظبجها ًجلب لها اإلاٍع

١ وكاحذ ب٠هط:  الؼُاضة بلى ظاهب الٌٍط

ما احٔلمدف مً زضسخي اللي ٛاث، اإلاطة زي  "لُه؟ حبِخه وػمحذ له ًسدل حُاحي لُه؟ ٗبُت

 بامىث"

  الخ٠ٌذ محطمت وضُٟت ججٜٝ بها الؼُل وال ٛاثسة، تهمؽ بإهحن:

"   "بامىث وهى مف حاػؽ بي 

ا ما، جٌلٔذ 
 
ؤل٠ذ هِطة ٓلى ح٠ُبتها اإلال٠اة ٓلى اإلا٠ٔس اإلاجاوض لها، حملتها جلخ٠ٍ مجها م٘لٜ

 إمل، وحٔىز ٛتهمؽ:بلُه بإلم، ٟلبها ًبتهل، ضوحها جسٓى وج
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 "٤ان هٜسخي ٥ًىن مٔاًا، بؽ هى زبحجي ودالق.. وألالم بِخ٥طض"

ا..! 
 
بت ٓلى الب٦اء مؼخحسزت، ؤجذ مٔه هى، لم جب٧  ه٥صا ػاب٠ ػ٥ىذ جب٦ي، حتى ٟسضتها الٍ٘ط

..! ل٥ىه كاحب الٜول.. وضبما ٓلحها ؤن  لم حٔلم حتى ؤجها جمخل٧ ٤ل هصا ال٠سض مً السمْى

 حـ٥طه.

حط٢ بالؼُاضة، جحاو٨ الخماػ٧، وجسٓى ؤال ٥ًىن ُجها ح٠ُ٠ت.. ٛهي لً حؼخمط هصه ٓازث جخ

ا ٓجها.  م  س جحُا زاهُت بص٣طي ؤجذ ٗض  اإلاطة، ٟس جمىث، ٟس ًخىٟٝ ٟلبها، ٟو
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(28) 

 دٍ الجهاًت

 

 ل٦ل ٟآسة ؿىاش، ح٠ُ٠ت مشبخت..!

٠خه الساكت، في ؤبجسًاث الٔـاٞ.. ؤهذ تهخم، جمىح، ا ؤهذ  و٤ل  ٌـص بٌٍط
 
جبص٨ وحؼٔس؛ بش

 جحب، بٔسها جخسضط في الؼلم الٔـ٠ي مطجبت جلى ؤدط.. حتى جىا٨ ؤلاظاظة الٔلُا.

حاولىن البص٨  ؿىاش ٟآسة اإلا٘طمحن.. مً حهخمىن وال ًِهطون، جخىٟٝ ٓىسهم محزة اإلاىح، ٍو

 وبػٔاز الىلٝ آلادط.. ل٥ً الٔىاث١ ج٥ىن ؤٟىي.

ا حس ا للمىز في مىاظهت ٓىاكٝ الخُاة التي ٟس ج٠ى هاالء ٟس ال ٥ًىن ٓـ٠هم ٟىٍ 

.  ٚ  ؤػاػه، ل٥جهم ًحاولىن.. و٣ما الٔازة ٛـٚط اإلاحاولت ٤ا

ا لهم؛ هىا ًبسؤ 
 
ل٥ً.. ٓىسما حهُإ لهم ؤجهم بالٜٔل ٠ًسمىن ألاٛول.. ًمىحىن ٤ل ما ٤ان مل٦

لبح الـصوش هاض    بصخت ال٠لب وهبواجه. ا.. هاض  االسلل.. ٍو

ت بال مً ب٠اًا ضاثحتها التي ٥ٛط ب٦ل هصه ألامىض  اهُت لُجسها ٛاٗض خه الٍط ٓىسما ٓاز ل٘ٛط

ا، ؤم..! ل٠س ؿص ًٓ ال٠آسة ولسضظت دٌحرة، بلى متى ػُاشحها  ٌؼدـٔطها ب٦ل حىاػه زوم 

بإوهامه!! وبلى متى ػدخحمل هي؟ وال جخىٟٝ الىػىػاث ًٓ بزاضة الطجُج زادل ٠ٓله 

 وضوحه.. مً ٟا٨ ؤجها ؤوهام؟!

ه ًلخ١ بها ل٥ً ال ؤزط.. لم  ٗازضث!! هل ٗوبذ؟ ؤم ًا جطي دٌا بؼط 
 
ٓت داضط اإلا٦ان ٓل

ٞى ًاٟت ٠ٓله ٓلى الٜهم، حسازت ٓهسه بالخب  ؤحعجها!! هى ال ًٜهم.. ٤ل ألامىض م٠ٔسة ٛو

وح٠ُٔساجه حـبه ُٗمت ضمازًت.. جحمل ال٥شحر مً اإلاٌط، حؼحر به، ٛال هي ٟازضة ٓلى بٛطاٗه 

 ضن، وال لسحها الاػخٌآت لالحخٜاَ بحمىلخه لؤلبس.ٛتروي ب٠ٌطاجه ألا 
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٠خه في الخب مىاػبت؟ ٤اُٛت؟ حؼٔسها؟ لى ؤلاظابت ٓلى ػاا٨  ٠ؼم.. ل٥ً هل ًٍط هى ًحبها ٍو

ا، وبجساضة.
 
 واحس مً هصه ألاػئلت بـ"ال"!! هى ٛاؿل بش

س بٔس؟"  "ماشا جٍط

لبه بل وحتى ٗطوضه الصي ًذجب ٓىه وهى  الطئٍت.. ل٠س ؤجذ بلُه بىٜؼها  داًب هٜؼه ٟو

٣ما ًحلم ٤ل لُلت، ؤجذ جبػي مىه الٔىزة، ولى لىٟذ ٟلحر، بسا ٓلحها احخُاط  ما ؤهل٧ ضوحه 

طوض الص٣ط ؤهمله، ػُؤُها ال٘بي.. ال بل و ل٥ىه  ه  لها، ب٦ل ٓىجهُت ٗو ب٦ل حماٟت لم ًلب 

جمحى٢ بها  "ػخؤُها ًا ٗبي"، ؤ١ٛ لىٜؼ٧ ٟبل ؤن ًٜىث الىٟذ وحؼبب لها هسبت ظسًسة،

 مً حُاتها.

جحط٢ بذٌىاث واػٔت هحى ػُاضجه، ال لً ًاشحها بٔس الُىم، ٣ٜاها ما ٓاهخه مىه، ػُصهب 

ٔس وهصه اإلاطة ًىفي بؼٔازة لم جطها مً ٟبل.  بلحها، ًطظىها الٜٔى، ًٌمح في ٜٗطاجها، َو

ا:
 
 ٟابل ؤدُه الصي ٤ان ٌ٘ازض ػُاضجه في اإلامط ؤمام اإلاجز٨، هخٝ به مخلهٜ

 مطو..! ما ٟابلدف مجى وؤهذ زادل؟""ٓ

ها٨ او٠ٔاز حاظبحن مىسهف.. بل مؼخ٘طب، ؤم ؤدي الل٘حر ل٠س ؤجذ بلي  وؤها ب٦ل ما ؤمل٧ 

 ضززتها كٜط الُسًً، وؤجاه الطز بسهـت ال ج٠ل ًٓ جل٧ اإلاطػىمت ٓلى مالمحه: ١مً حم

 "مجى!! هي ٤اهذ هىا؟"

يخحن.. ألظله هع ضؤػه في ًإغ، اججه هحى ػُاضجه وؤدُه ًخا بٔه بُٔيُه.. ُٓىحن ٗاهبخحن، وحٍع

وألظل اإلاؼ٥ُىت التي هجطها ؿ٠ُ٠ه زون ػبب واضر ؤو ٓلى ألاٟل م٠ىٕ، ازٓاءه ال ًلسٟه.. 

م محاوالجه ول٥ً  ى ؤلاٛلا  ًٓ م٥ىىن كسضه ٗض .. وألاخ ألا٣بر ًٛط بآه بًاه وهى لم ٌـتر 

 زون ظسوي.
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ت ٟس ج٥ىن ٟاجلت، لم حهمه  في هصه اللخِت ػىي ؤن ًومها للسضه، ال بل ٟاز هى بؼٓط

ٌٔخلطها بحن شضآُه حتى لى حٌم ِٓامها، زم ًخىػلها ؤن حؼامحه، هى مجطز م٘طوض ٓاؿ١ 

 ؤدٌإ ٛهم ألابجسًت، ٜٛـل في ؤو٨ ادخباض.

وكل إلاجزله وكٔس بلُه، ٛخح الباب بهسوء وما ٟابله ٤ان الِالم الخال٧، حؼاء٨: ؤلم حٔس 

شحر الصٓط في بٔس؟ جحط٢ في اإلا به ٍو ٦ان بٔسما ؤهاء ألاهىاض ٤لها ٣إن ٛطاٗه ًذُٜه.. ؤو ضبما ًٓط

 هٜؼه، هازاها بابتها٨:

 "مجى!!"

وجحى٨ كىجه بٔس ٓسة هساءاث لخىػل.. ٛطظاء وهى ًٌىٚ ؤضظاء اإلا٦ان اإلاىحف زوجها، لم 

هبذ بلُه، ه٥صا حٔس بلى آلان.. ضبما هي في مجز٨ والسها لخحوط "مال٧".. لم ٥ًً مٔها ٓىسما ش

ضزز زادله في ؤمل.. ل٥ً ٥ٛطة ؤدحرة زٛٔخه لٜخح كىان مالبؼها وها٨ ما ٌؼخح١.. ؿبه ٛاٖض 

به هى.  بال مً ال٠لُل الصي ًذله هى.. ما جطجسًه له هى، ما ًٗط

 "ل٠س ضحلذ..!"

ا ٓلى و٘مت ٓصاب ؤهل٥ذ ضوحه، زاض ٤اإلاذبى٨  لبه في آن واحس، واج٠ٜا ؤدحر  كطخ بها ٠ٓله ٟو

ت ًٜدف ًٓ ب٠اًا جط٣تها، ؤهملتها، وؼُتها، زم إلاح هٜؼه في مطآتها.. حُجها ؤزض٢  في ؤهحاء ال٘ٛط

 ؤهه داضط هٌاٞ الصا٣طة، ؤهه مجطز شخيء مً ب٠اًاها اإلايؼُت.

بحض، ٦ًاز ًط٣ى في ٤ل ض٣ً، ًىازحها بهمؽ، بلطاخ، بجىىن.. وهي  ت ًبحض ٍو دطط مً ال٘ٛط

ؼب هٜؼه.. "ؤهذ حؼخح  ١، ل٠س وؼُتها ٛإهٔتها ووؼِخ٧.. ل٠س جط٣خ٧".ال ججُب، َو

ت، ًبحض ًٓ اػمها،  ا في جىجط، ما٨ ًلخ٠ٌه بؼٓط ؤمؼ٧ هاجٜه ًخلل بها، ؤػ٠ٌه ؤضه 

ا، ٛلاحبه ٗحر مخا .  ٌؼخمٕ للطهحن واإلاٜاظإة.. ال ضهحن، الهاجٝ م٘ل١.. ؤم ٓصض 
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خ٥طض ألامط، ضباه..! ماشا ًٜٔل؟ إلإ ألامل  م ؤٓاز الاجلا٨ ب٘باء ٍو في ضؤػه ٛجإة.. بحض ًٓ الٟط

طة اضجُا  جذطط حاضة مً كسضه، ٓىسما وكل ألشهُه  ا ظٔل ٛظ
 
واجلل.. وهصه اإلاطة ؤجاه ضهِى

 اللىث الخىىن بخحُت ؤمؼ٧ لجام اللهٜت وؤ٣ؼب لهجخه هبرة ٓازًت ٟسض اػخٌآخه:

٧ ًا ٓمي..! مٔلف آػٝ بوي اجللذ ٓلى حوطج٧، بؽ با٤لم مجى ومىباًلها م٠ٜ ى٨، "بٍظ

؟ مم٥ً ؤ٤لمها؟"  ًم٥ً ٛلل شخً، ٟل٠ذ ٓلحها.. هي مىظىزة زلىٟذ 

ا؛ هي لم جذبره بصخيء، اهخِط ؤن ًىٔم بلىتها ٓل  ٟلبه ٌٔىز للخُاة مً 
 
ؤظابه الطظل بىز.. بش

 ظسًس ل٥ً ٓاز بلُه كىث والسها بآخصاض:

 جللذ""مٔلف ًا ؤحمس، زدلذ ل٠ُتها هاًمت، ٤لمها ب٥طة ب٠ى وؤها هاٟىلها به٧ ا

ا صخُح!! ٤اهذ  هىا٢ هبوت ػ٥ىن واًمئىان جٜلخذ مً بحن ؤهلٔه، هي لم جطحل جمام 

ػخذبر والسها، ؤو ٓلى ألاٟل جذبره هى، ػمٕ ألاب ًخحسر مٔه بىبرة ٟل٠ت ٓجها، ًٓ هحىلها 

لى ُٗابه هى  لى صختها، ٓو ا ٓلحها ٓو
 
ب، وجل٧ الهاالث التي ؤكبحذ جٌٞى ُٓىحها.. ٟل٠ الٍ٘ط

طه الؼاشط، حاو٨ بض بٔى الٌمإهِىت في كىجه  ًٓ مجزله، وبسث هبرجه ٗحر م٠خىٔت بخبًر

 ًجُبه بطاحت.. زم ؤٗل١ السٍ.

خإلم.. بٔسها ًإحي  ضمى بىٜؼه ٛٞى ٛطاؿهما، ًدـمم ؿصاها الٔال١ به، ًوم وػازتها، ٍو

٧ وؤجه٥ها مٔه.. ضبما هي آلان تهطب مىه، وهصه جه 
 
اإلاطة لً  الؼاا٨، بلى متى؟ وما الخل؟! ل٠س ؤ

ٌؼخٌُٕ اػخٔازتها ؤو الٜىظ بها.. ػُلبح الؼهم هى الساػط، داػط في موماض لم ًذى 

 لسىهه مىص البساًت.
 

ا، ولم ًخسضب ٓلحها.. ل٥ُدـٝ في الجهاًت ؤهه لم ٥ًً ؤهال اجه ًىم   ًٟط

 ******  

ا ما حسر للُ
 
لت ػمٔذ حسًض والسها مٔه، و٤ل ما ٛٔلخه ؤن جِاهطث بالىىم، ٣ٜاها ؤإلا

واحسة، بل ٣ٜاها مً ٤ل شخيء، ما الصي حهمه آلان؟ ؤجها لم جيخِط ػُازجه بٔس ٟطاضه 

ىىء  بخه اإلادؼلٌت في الخح٥م بها؟ ؤجها ضحلذ ججط ؤوظآها مٔها ٍو بخىكُلها؟ ؤجها لم جىٜص ٗض
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بها ُهطها، بل ٟلبها اإلاؼ٥حن الصي لم ًخٔلم السضغ ٛىظب ٓلى الخُاة ج٥طاضه.. ماشا!! ؤلِؽ 

 اض ٌٔلم مً.. مً ًا ٗبُت!! الخ٥ط 

ل، ضبما ؤزض٢  ذ ًٍى زٛىذ ضؤػها في وػازتها، لم حٔس جب٦ي، ظٜذ زمىٓها وألو٨ مطة مىص ٟو

س، ػخ٠خلط ٓلى ما ٓاهخه ُٛما ػب١، ال  ال٠لب ؤهه ال ٌؼخح١، وضبما لم حٔس جمل٧ مجها اإلاٍع

ب٠ذ بُسحها ٓلى ٟلبها، حٔ س ما هى ؤ٣ثر، لى لها مً ألامط شخيء أًل خلطه، جذى٠ه، حتى ًلطخ جٍط

ا، ٛر الطظا٨، ٛر ؤمل لم ج٥س جلمؼه  ا بٔسم الؼ٠ىي في ٛر الٔـ١ مجسز  ا وآس 
 
مؼخُ٘ش

 بإهاملها حتى جالشخى وجالؿذ ضوحها مٔه.

ب٠ي ال٠لُل مً الىٟذ وججطي ادخباضها، همؽ ٟلبها بذٜىث ٣إهه ًذصخى ضز ٛٔلها: "ضبما لى 

بخ٧ في وظىزه ألحى، ضب أًخه ججهطه بٔىٝ: "لً ؤجىػل ٟطبه ؤدبرجه ًٓ ػبب ٗض ما لى...." ٟو

خه حتى  ٠ت.. ٛٔلتها مً ٟبل زون ٓلمي والىدُجت ظط  ٗاثط ٗازض ُىيذ ؤهجي زاٍو بهصه الٌٍط

ا".  ٔ ا ووظ
 
وٕ بلمخه الساكت بجط  ظسًس ؤ٣ثر ٓم٠ هط هى ٌُٔس ٛخح الجط .. بل ٍو  الخئم، ُو

ْ ٓمً ٌٔـ١، ل٠س ؤٟٜل ألابىاب واه٥مف ال٠لب في كمذ، لم ٌٔس ًمل٧ مؼىٗاث للسٛا

ا لخ٥بُله مً ظسًس.. وهى ألاحم١ الصي ٌؼحرها في ٤ل مطة بلى حُض ج٠ابل  زوهه، مىحها ػبب 

 ألالم.

س  س ما ًطبٌها به لؤلبس، ال جٍط س ؤن حٔىز لخل٧ الساهت مً ظسًس، ال جٍط ٠ٍٛ ٤اهذ جسٓى، ال جٍط

ب في وظىزه.. جخمجى  ؤال جخ٥طض مإػاتها، ُىذ ؤجها ؤٛول، ؤن ٌٔىز الطاحل بؼبب ابً لم ًٗط

ؤ٣ثر حى٥ت وبطآت، ؤ٣ثر دبرة، ؤن ادخُاضها هصه اإلاطة هى ألاكىب.. زم ا٣دـٜذ ؤجها الجعا٨ 

طة التي ػ٠ٌذ في ٛر العواط مً هْى واحس مً الص٣ىض، هْى ال ٌٌٔي ػىي  جل٧ اإلاطاه٠ت الٍ٘ط

مخم الخُاة مً ضوحها حس الصبى٨.  ألاوظاْ، ٍو

طاؾ حتى ػمٔذ كىث الٜجط، ججهسث جالح١ ؤهٜاػها الواجٔت وج٦از جبتهل ؤن ج٠لبذ في الٜ

بت لم حٔهسها، ٣إن  ٠ت ٍٗط ج٥ىن ألادحرة، الىظٕ ًخذللها بحسة ٟاجلت، ًىذط في ظؼسها بٌٍط

ها جذٜٝ ٓىه.
 
 ػاثط ؤٓوائها ٟطضث مـاض٣ت ال٠لب ؤهِىه ٓل



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 380  شسابٍُ وضزًت

 

ى سما ًححن؛ حٔلم ؤن ال٥شحر مً جهوذ بخ٦اػل، ج٠سم دٌىة وحٔىز ٛختراظٔها، حان الىٟذ ٓو

ا ًٓ ٤ل شخيء. ىاٟب ػخدبٔها وضٗم   ألامىض ػخدبس٨، ٟطاضاث ػدخذص، ٓو

شهبذ بلى الخمام، ٛوذ اإلا٘لٝ الل٘حر وؤظطث الادخباض بىٟخه اإلاىاػب، لم جىِط بلُه ٠ٍٛ 

جط٣خه ٛٞى ًٚط اإلاٌ٘ؽ وابخٔسث، جىهإث ووٟٜذ بذـْى بحن ًسي هللا، جبتهل، جسٓى 

 طبها مىه.وحؼخ٥حن ل٠

لم حٔس جب٦ي، وال حؼخ٘طب ألامط، ٛالخ٦اًت بل٘ذ مً ال٠ؼىة ما ؤكابها بٔىٜها، ظٜائها، ما 

اهتْز ضوحها ٛخىٟٜذ ًٓ بًالمها بجطو  ال جخ٥طض ٠ٍٛ، ول٥ً ٛٞى ظطا  ٟسًمت لم جىسمل 

ا بٔس ولم ججس مً ًساوحها بلسٞ.  جمام 

ل٠اء هِطة لخُِت ٓلُه، اضجب٥ذ جىظهذ ببٍء حُض جط٣ذ ادخباضها الل٘حر، لم حؼخٌٕ ب

وجىجطث ٤ل شضة ٛحها، حؼاءلذ: "ماشا لى ٤ان هىا آلان؟".. ٣ُٝ ػ٥ُىن ضز ٛٔله بن ٤اهذ 

الىدُجت بًجابُت؟ وجبدؼم ػادطة مً هٜؼها وؤمىُاتها الخم٠اء، الًعا٨ دا٠ٛها الساوٕ لٔـ٠ه 

بح داللها ٤
 
إمل زون ٤لل، زون اػخٜازة مً زضوغ ش  ل ًىم.ًبحض ًٓ ش٣طاه ٍو

الخ٠ٌخه ودطظذ به مً الخمام، ظلؼذ ٛٞى ٛطاؿها، ٣إن جل٠حها لسبر ما، لىدُجت ما.. ًحخاط 

حها، بترزز مالذ بُٔىحها جىِط بلُه بحن ؤكابٔها، ج٦از جٌب١ ظٜىحها  لجلىػها ٛطبما ج٠ٜس ٓو

ها جمىٕ اللىضة، ل٥ً الىاٟٕ ؤٟىي مً حجبه بٌٜىلُت وبطاءة، الىاٟٕ مالم.. الىاٟٕ ٠ًى٨ ؤج

سضه، دٌان م٥خمالن.. وزمْى ٓازث جسض وال ماوٕ لها آلان.  جحمل ًٜله، زمطة ٓـ٠ها ٗو

ا جخ٥طض، وهٕ 
 
ٟ ألامط ًخ٥طض.. ألاهحن ًخ٥طض، و٤ل جٜاكُله بحصاٛحرها التي ج٦از جىٟٝ ٟلبها ٛط 

بصوضه زادلها وبطهاها ٣ما في اإلاطة الؼاب٠ت وضحل، حلل ٓلى ما ؤضاز مً ؤهىزتها اإلاهترثت 

ىام هالذ وه جط، لم ًىِط للىضاء، ولم ًبرض.. بل ٤ان ؤػْط هصه اإلاطة، ٓلى ألاٟل آلادط ب٠ي أٓل

ا لم ج٥مل ؤكابٕ بحسي الُسًً.  هي مجها مٕ مذازٓها الجسًس ؤؿهط 
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ا في الط٣ً بحن الٜطاؾ والٌاولت اإلاجاوضة له، اضجٜٕ كىث ب٦ائها  ؿه٠ذ بىظٕ، اضجمذ ؤضه 

حت زون زلُل واضر، جب٦ي، جذاٚ.. ال جمخل٧ ٟسضة ٓلى الـٔىض هصه اإلاطة، جىِط لبٌجها اإلاؼٌ

 بؼٔازة حملها لٌٜل ٦٣ل ؤهثى في هصه اللخِت.

جخحؼؼها ب٥ٜها وجب٦ي، ج٦از جوم ٟبوتها وجل٥مها بإٟصخى ٟىة جمخل٥ها وججبن.. جذاٚ، وحٔىز 

هت ٛترسي لخالها، ل٠لب ًُ ؤن الخُاة ٟس ٓازث إلاؼاضها الٌبُعي، ٛا٣دـٝ ؤهه زدل مخا

 ؤدطي ال مذطط مجها هصه اإلاطة.. بال ضبما لل٠بر.

ا مً حبُبها، وال حؼخٌُٕ، ال  ا مىمىم  ا ك٘حر 
 
س ؤن جٜط ، هي حامل، جحمل ظىِى ضباه..! جٍط

س ببالٗه باألمط ل٥ىه ٠ٍٛ.. ال ٌؼخح١.  ًم٥جها، جيـس ضاحت ال جحلل ٓلحها، وجٍط

ا لم ًط الىىض بٔس، ٓلى حماٟتها ٓازث جطبذ ٓلى بٌجها، جىاسخي هٜؼها وضبما جىاسخي ك٘حر  

وػىء ادخُاضها، لم  هي ٓمُاء ال جمحز اللالر مً الٌالر ٓىسما جخذحر آباء ؤًٜالها؟ جحوطهم 

لحها  ازضوها ٟبل ؤن ٌؼ٥ىىها هم!! ٓو وهم مً ظضٓىا بصوضهم في ضحمها ٛحها، ٗو لسهُا ٛض

.وحسها ؤن جطوي وجحلس زمطة جمىتها حس اللهٜت ودـِذ وظىزها حس ا  لْٜع

جهوذ جطج٥ً للٜطاؾ، جمسزث ٛىٟه في وهٕ ظىحن داثٝ، اهٌىث ٓلى هٜؼها جوم ظؼسها 

ح  ازضث الىاٟٕ لىىم ٟس ًٍط بلحها، واػخ٦اهذ لصٚض السمْى بلمذ وظمىز، ؤٗموذ ُٓىحها ٗو

ا ًطجسي  لبها بٔى الصخيء، تهطب مً حلم ُىخه ججؼس لخجس ؤهه ٗاٛلها و٤ان ٤ابىػ  ٠ٓلها ٟو

 حالم.ضزاء مالث٥ت ألا 

****** 

مىٕ هٜؼه مً ال٘ىق ُٛه حس  اث ٍو ؤًٜإ الاهىاض وؤٗل١ الباب دلٜه.. ٣مً ًجٜٝ بئر الص٣ٍط

س ٗحرها.. اهخ٠ى ٌٟٔت مً مالبؼها اإلاترو٣ت جحمل ٓب٠ها، ًىاها  مىث هى الؼٔازة التي ال ًٍط

زون بٔىاًت واحخّٜ بها في ظُب ػترجه، ٗازض وجط٢ ضوحه جحىم بالسادل ٣ـبح هجط الخُاة 

 ٓىزة.
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دؼاء٨ ًٓ  ل١ ؤمه ًحشه ٓلى الٔىزة ٍو الىٟذ ٟاضب الٜجط، اجلاالث ؤدُه لم جى٠ٌٕ ٟو

طض الصهاب بلى حُض ٤ان.. ٥ًٜط في حلى٨ ال ًمخل٧ لها شضاجٕ ٤اُٛت  ١ ٟو ألاػباب، ادخلط الٌٍط

لبه ٌـاض٣ه بلمذ.  وال زوإٛ م٠ىٔت، ٠ٓله ٦ًاز ًخمٞع ٟو

خه ولم ٥ًس ٠ًٜل بابها ٔت حصخي  زدل بلى ٗٛط حتى ٛخح مً ظسًس، ٓبرجه والسجه بذٌىاث ػَط

ل، ح٘ل٠ه دلٜها وجلخٜذ بلُه جخإمله بتر٣حز.. في الجهاًت  ب٘وب ما لم ًطه ٓلحها مىص ظمً ًٍى

 وزون ٛطكت لخسًض مً ظاهبه ػإلخه بىهى :

 "مم٥ً ؤٛهم ؤهذ هىا بخٔمل بًه؟ وما ضوحدف مٕ مطاج٧ لُه؟"

 اا٨ آدط:إلأذ ُٓىاه بححرة.. ٛٔاظلخه بؼ

 "مجى مالها ًا ؤحمس؟ ٛحها بًه مذلي حالتها بالـ٦ل زه؟"

  اكٌىٕ بالهت لم ًمل٧ ٗحرها:

 "مالها ًا ماما!! هي ٣ىَؼت"

سوض وهي ال تهخم لٔسم ملاضحخه في هصه اللخِت.. ػدىتْز مىه  ظمذ ؿٜخحها، ك٘حرها ًلٝ ٍو

 الخ٠ُ٠ت ولى بالٔىٝ:

 "ؤحمس.. مً ٗحر لٝ وزوضان"

ا، ماشا ًذبرها؟! بماشا ًبرض جط٣ه لعوظخه ؤو باألحطي ٓطوػه.. ؤؿهط ٟلُلت ؤدٜى ُٓيُه ؤ ضه 

 وهى هىا في مجز٨ والسجه زوجها.. ؤجخه وضحلذ وحُسة وال مبرض ٠ًىٔها، ضز بذٜىث:

ت حؼاباث محخاط ؤُٓسها مٕ هٜسخي مف ؤ٣تر"  "ما ِٛف حاظت ٣بحرة ًا ماما.. ؿٍى

 هخاٛها ال٘اهب:اضجٜٕ حاظباها في اػدى٦اض، زم ؤجاه 
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ذ؟  "حؼاباث!! وبخُٔسها؟ زلىٟذ  بٔس ما اججىظتها في ؿهط ظي ما ٥ًىن ٤ان وضا٢ مُذ ٍٜٓط

ما ٤ان ٟسام٧ الىٟذ ٟبل ما جسدلها حُاج٧ وجسدل حُاتها ج٠لبها لها بٔسًً تهطب وج٠ى٨ 

 بآُس حؼاباث!!"

ٟس ًٜهمه!! ألامىض  هِط بلحها في كسمت، والسجه حٔىٜه ألظلها، ٌٔلم ؤهه مذٌئ ل٥ً ٠ٍٛ مً

م٠ٔسة، وكسضه جش٠له همىمه وال ؤحس ٌٔلم ٓجها ؤي شخيء.. هى ًمىث بها ٤ل ًىم ٛحؼب، 

 اٟتربذ مىه جىدعه بةكبٔها في ٣خٜه بذٜت م٥ملت بىبرة حازة:

"ما ِٛف حاظت اػمها بٓازة حؼاباث ًا ؤحمس، الجىاظ مف لٔبت، زه حُاة ومـاض٣ت، اوؼاهت 

تها ب٦ل حمُمُت وجٜاكُل مف بخحلل ٗحر بِى٥م، مؼئىلُت بدخ٥ُٝ ٓلى وظىز٢ في حُا

 ٣بحرة ٟىي ومٕ ألاػٝ ..."

 وهِطث له بو١ُ ؿسًس:

 "ًلٔذ مف ؤزها"

ت، ودلٝ الباب جىٟٜذ لشاهُت، ج٥ٜط.. زم ج٠طض:  ٓازث جبخٔس، حؼخسًط للسطوط مً ال٘ٛط

٠ت صر.. مف ٓاوظة ؤؿى٧ٛ ه ىا بال وهي "ٓلى آدط ألاػبْى جطظٕ بِخ٧ وجحل مـا٤ل٧ بٌٍط

اضة وبؽ"  مٔا٢ وفي ٍظ

ا؟ لى 
 
ودطظذ جل١ٜ الباب دلٜها بٔىٝ هٜوه مً م٦اهه، حتى ؤمه جطي دٌإه!! مً ب٠ي بش

ٔىز بلى  ٠ٍٛ ًمخل٧ الجطؤة ٓلى اإلاىاظهت؟ ؤو حتى الخسًض ًٓ ألامط!! ٠ًٌٕ الـ٧ بال٠ُحن َو

 هبى ٟلبه الصي ٗازضه مٔها!!.

****** 

ا مً هلٕ ٓىسما حاززه جذبره ؤن السلُٜت هى ٟل١  ٓلحها بـسة، وهبرة  ظوظها التي إلاؽ ٛحها ؿِئ 

جحىي ؤ٣ثر مً اللىضة الِاهطة ؤمامه، هصه الؼا٣ىت اللامخت، هاحلت الجؼس والطو ، آلُت 

ا..!  الخحط٢ لِؼذ هي ك٘حرجه التي جعوظذ بحبُبها ٟبل ؤؿهط، لِؼذ هي ؤبس 
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ا ٓىه، لِؽ هي، هي زوم   ً وحتى حجبها ألمىضها مادط  ا جلاضحه، جيـس ضؤًه وزٓمه، ٟلبه حٍع

ا، تهطبذ مىه وضحلذ مً ؤمامه  ٠ت ملخٜت ل٥جها جٜهمه ظُس  س ػاالها.. وحاو٨ بٌٍط ٓلحها، ًٍط

 جمىٔه محاولت ؤدطي.

ا ما ًحسر!! جشحر ححرجه،  تها، ل٠س جط٣ذ ك٘حرها ٠ًطخي اللُلت مٔه، وهصا هازض  حؼلل ل٘ٛط

ٟلبه.. همؽ لها  ٓلط مت، وهٔها اإلاى٥مف حى٨ هٜؼها وألا٣ثر جشحر دىٛه وبـسة، وظسها هاث

بذٜىث زون ؤن ح٘ازض الخطوٚ ؿٜخُه: "ما ب٧ ك٘حرحي؟".. زاض حى٨ الٜطاؾ ًجلؽ بلى 

 ظىاضها.

جٌلٕ لىظهها وهاله ما ضؤي، آزاض السمْى الىاضخت، البلل ٓلى الىػازة، الصبى٨، وألالم 

ٕ  ٓصاب، ضبذ بحىى ٓلى  ُت ٛىان كاو ؿٔطها ًبٔسه ًٓ وظىتها، واهحجى ًٌبٕ اإلاطػىم بحٛط

 ٟبلت داٛخت ٛٞى ظبُجها السافئ.

ٓاز ًجلؽ ًخإملها في هسوء، لً ٌؼ٥ذ، ػُيخِط اػد٠ُاُها وػُٔلم ٤ل شخيء.. ابخٔس بُٔيُه 

ًٓ وظهها الباجؽ، وؤٟذ ُٓىاه ٓلى ادخباض الخمل اإلاؼخ٥حن ٛٞى الٌاولت اإلاىاظهت له، 

 لُلخ٠ٌه ببٍء.ػ٠ٍ ٟلبه بحن ٟسمُه بِىما ًمُل 

 "حامل!!"

ىت وػا٣ىت.. ماشا ٛٔل بها شل٧ ألاحم١؟  همؽ بها في كسمت، ًٜلخه.. حامل، با٣ُت، حٍع

ىهي ما جب٠ى مجها، لً  ػ٠ُخله هصه اإلاطة لى آشاها!! ٣ٜاها ما هالخه ممً ػب٠ه لُإحي هى ٍو

ُٔسها لىلابها ا  لصخُح.ًلمذ ولً ًتر٢ لها هي ال٠طاض، بل ػُمؼ٧ هى بلجام ألامىض َو

جمسز بلى ظىاضها ًمؼس دلالتها بطجابت حتى ٛخحذ ُٓىحها بجمىز ؤحعهه ؤ٣ثر، ما٨ هحىها 

ا  ًمسر بةبهامه وظىخحها، حهمؽ باػمها ٛاهٜجطث في الب٦اء مً ظسًس.. وزون ؤن ًىتْز مجها ؿِئ 

 ٛخحذ هي ٟلبها بحن ًسًه جذبره ًٓ ٤ل الخٜاكُل.



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 386  شسابٍُ وضزًت

 

ٓه ما ػمٕ، همها للسضه ًطبذ ٓلى ٣خ مسر زمىٓها في ضو  ا، ٍو
 
ا، ٠ًبل ضؤػها حُى

 
ٜها حُى

ا:  حاظم 
 

 ححن آدط، ؤهلذ لها بلبر حتى اهتهذ.. وؤو٨ ما ٟاله ٤ان ػاالا

  "وما ٟلخُلىؾ لُه وواظهخُه بسه ٤له؟"

ٔذ ُٓىحها جىِط بلُه باه٥ؼاض ممتزط بذىٚ، ٛهم اللىضة ل٥ىه لم ًبخلٔها ٛإضزٚ:  ٛض

!! بؽ واظهُه.. واظهُه  "مجى..! ؤهذ  مً بمتى ظباهت؟ حتى لى بخحبُه!! بدـ٦ي في حبه ل٧ُ 

اوظ بًه؟" ُٜه ٓىس حسه وآطفي ماله ٓو  بخ٠لحره وؤدٌاءه، ٟو

ت   ٟبل ؤن جمىحه حٍط
 

ٓوذ ؿٜخحها في ؤلم، مالذ جلخ٠ٍ هاجٜها، جٜخحه وج٠لب ُٛه ٟلُال

ن اللٔبت اإلاـاهسة، وجىاله كسمت ؤدطي، العوط مسعي الٔـ١.. مجطز داثً آدط، ؤج٠ً ٛىى 

اظ بجاثعجه زم ظهسها.  ٛو

ت بصخبت الهاجٝ، ٤ازث  ا وجحط٢ ًذطط مً ال٘ٛط
 
٠ٓس حاظبُه في ٗوب ؿسًس، هب واٟٜ

 جىازًه، ل٥ً ٠ٍٛ ما دطط مجها هى همؼت هُٜٔت وكلذ ألشهُه بلٔىبت:

 "ما ج٠لف بوي حامل ًا بابا ٓـان داًطي"

ٝ  ما ؤلم  بها ٛإٗموذ ُٓىحها زا هُت حؼخلم للُ٘اب ًٓ الىعي، جطجا  في واػخ٦اهذ بٔسها لؤ

 ُٗاهب ُلماجه ًٓ ُلماث الىاٟٕ اإلاط.

****** 

جحبه.. هصا ؤمط مٜطوٖ مىه، جش١ بحبه!! بالخإ٣ُس، ٤ل هصا الجىىن بن لم ًس٨ ٓلى حبه ٛٔالم 

ًس٨؟ ل٥جها ٗاهبت وبـسة، ال حؼخٌُٕ مىٕ الـٔىض بال٘وب مً جمل٧ ٠ٓلها حتى هصه 

ه ٓلى ما ػب٠ها، ل٥ً ؤن جطي شل٧ الؼاب١ بحن ًسحها ٛهصا ؤحعجها، ؤم اللخِت، هي لً جحاػب

 حصضجه، ؿٔطث بالطضخى ٓىسما مخى اللىضة، وؤهبخه.. ٠ٍٛ هىا٢ ب٠اًا ٓال٠ت جذى٠ها.
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جٌلٔذ بلحها ؿ٠ُ٠تها بلمذ، مط ؤػبْى مىص ٟابلخه آلدط مطة، ومً ًىمها وهي ؿاضزة، ٥ًخىٜها 

 لِؽ مً ٓازتها، حتى م٦اإلااج
 ه ؤكبحذ ٟلحرة م٠خوبت.. ػإلتها بىهى :حعن 

الهت مٕ ٓمطو؟"  "ؤهذ  ٓظ

 هِطث بلحها بـطوز، هعث ضؤػها جىٜى ًٓ هٜؼها شل٧ الخُه وؤظابذ بذٜىث:

 "ؤًىة"

 هالذ هِطة مدؼاثلت ٛإ٣ملذ:

 "حاظت ٣سه بؽ مف ٓاظبجي بن اإلاىهْى ٌٔسي ببؼاًت ٣إهه ٓازي وػهل ًخ٥طض"

 ألدطي حـبهها، ضزث بم٥ط ؤهشىي:ابدؼمذ "هاوسخي" بخٜهم امطؤة 

 "ٓاوظة حٔاٟبُه!!"

ٔذ ُٓىحها بلحها في لهٜت، ٛهعث ٣خٜحها مٕ بًماءة مىا٠ٛت مً ضؤػها حؼخٌطز:  ٛض

 "ٓاٟبُه"

 تهس٨ ٣خٜا الٔىُسة في ًإغ، ح٘م٘م بةحباي:

ت ؤٓاٟبه بظاي؟!"  "مف ٓاٛض

 احؼٔذ ابدؼامت ال٥بري جذبرها بٜهم ؤ٣بر:

٠خ٧ اللي ؤ٣ُس مذخلٜت ٓجي "ؤها مف هاٟسض ؤٟىل٧ بظ  ٍط اي!! ؤهذ  ًا مىىؾ ل٧ُ شسلِخ٧ ًو

 ؤها ٣ىاوسخي، ومم٥ً ؤٟىل٧ حاظت ٓمطو ما ًخ٠بلهاؾ، ل٥ً ؤهذ  بخجصبُه ب٦ل ما ٧ُٛ"

 ومالذ هحىها جٌٞط ظاهب ضؤػها بةكبٔها جطزٚ بذبض ٓابض:

ٔسًه"  "هىا بؽ هخالقي الخل.. اللي مم٥ً ٓمطو ٠ًبله َو
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 شة ج٥ٜط، ٟبل ؤن جيخٜى ٛجإة بهخاٚ مط :لىث ًٚط ؿٜخحها بلصا

 "وظستها!!"

ضخ٥ذ ؿ٠ُ٠تها بمط  م٠ابل وظلؼذ هي ج٥ٜط بٔم١، جذٌٍ، وجبدؼم بـ٠اوة، ٠ٓابها 

ا مشلها، وجخحساه ؤن ٌٔترن.  ػ٥ُىن مـا٣ؼ 

****** 

٦از ًوٕ ًسه  ا، ًلًٔ اللخِت التي وا٠ٛها ٛحها ومىحها مباض٣خه لؤلمط، بل ٍو
 
٦ًاز ًلطخ ػادٌ

ب مً جل٧ الٔىُسة اإلاتهىضة التي ججاوضه، جخحط٢ بحماٟت واهسٛاْ، زون  ٓلى ٟلبه في ٓض

اث ألامىض.  ػٌُطة جامت ٓلى مجٍط

ا مىٕ ٤اضزت:   هخٝ بها ًحاو٨ ظاهس 

ا" ت ظس   "مىت دلي بال٧، ؤهذ  ماؿُت بؼٓط

ا:  ٓ  وجبدؼم ببراءة ملٌىٔت ججُبه بذىٚ ال ٠ًل ٓجها اكٌىا

ت ؤٓمل ب  ًه!! مف ٣سه صر؟""ٓمطو ؤها مف ٓاٛض

٦از  ت ًخح٥م به ٍو وحـحر ب٦لخا ًسحها جاض٣ت اإلا٠ىز حط الخط٣ت زون ػٌُطة، ًمس ًسه بؼٓط

 ًلطخ:

" ٥ؼُىن ًا مىت هخجىُجي!! ض٣عي هللا ًذل٧ُ   "حس ٌؼِب السٍض

وحؼخمٕ ألمطه، جخحط٢ بٔـىاثُت، جوٍ٘ زواػت الىٟىز وفي اللخِت الخالُت جيخ٠ل للم٦ابح 

٣إضهب مصٓىض ومٔها ٟلبه بحن هلىٓه، والخالي كسمت في حاظع ظاهبي ٛخخ٠اٛع الؼُاضة 

ؤػمىتي تهس٨ لها ٣خٜاه في ًإغ وهى ًخٌلٕ ٓبر العظاط ألامامي للم٠سمت اإلاإػىٚ ٓلحها، 

 الخٜذ ًىِط هحىها بصهى٨ ٛمٌذ ؿٜخحها ببراءة حٔخصض بإػٝ:

  "ٓمطو ؤها آػٜت بجس"
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ا مً السطوط ٓبر ظم ؿٜخُه  طة مذخى٠ت: ،هماًمىٕ جإهِب   هع ٣خُٜه وضز بٔس ٛظ

 "مٔلف، حلل دحر، جخللر"

ا وهصه اإلاطة ٤ان  هِطث بلُه بطمـت زجى٨ هع ضؤػه لها ولم ٌٔل١، جطاظٔذ بالؼُاضة مجسز 

الاضجٌام ٓىس السلُٜت، ؿه٠ذ هي له، و هٍ٘ هى ؤػىاهه ب٠ىة، وحؼخسًط هحىه وؿٔىض 

 ت:بالصهب مطػىم بىهى  ٓلى مالمحها، ٛحهع ضؤػه زاهُ

 "مٔلف"

 جطهى بلُه بدؼائ٨ مخىجط ًجُبه:

.. بؽ هي ٗلٌتي ؤها مف ٗلٌخ٧ بوي ادترتها ٓـان ؤٓلم٧  "ٓطبُتي اإلاٜولت!! ٓاٚض

 الؼىاٟت"

ابدؼمذ جىاػُه، جص٣ط ٣ُٝ هٌ٘ذ ٓلُه، هسزجه ؤجها ػخٌلب مً ؿ٠ُ٠ه اإلاؼآسة، 

ت  ا ما، والجمُلت وضضض في الجهاًت، لخيخ٠م مىه ببرآت جحؼس ٓلحها، بوٕ دبٌاث ٍٟى  ٓ هى

 الل٘حرة مسللخه ألازحرة التي ًٜخذط بها جلبح مـىهت، وه٥صا ًىا٨ ٠ٓابه.

****** 

؟ اإلاهم ؤهه  ؤههى ظلؼخه في محٌُه الـاضز ٣ما هى الخا٨ مىص ٗازضجه.. ؤو ٗازضها!! ما الٜاٞض

٦از ًحٌم هلىٓه، ٤ل ما ُٛه  ُٗاب، ُٗاب ًمىٕ ٓىه ألاهٜاغ، ًٌب١ كسضه ٓلى بٔوه ٍو

ح٘حر.. لم ٌٔس هى مً ٤ان، لم ٌٔس البٌل، لم ٌٔس الٔاؿ١، لم ٌٔس الؼهم كاحب 

 الاهخلاضاث ػىاء في موماض ػباٟه ؤو في حلباث اليؼاء.

ذصخى اإلاىاظهت، مىص حاززخه ؤمه ٟبل ًىمحن وهى ٦ًاز ٠ًخلٕ ضوحه مً  س الصهاب بلحها ٍو ًٍط

ح، باألمؽ شهب لُٔازتها، لم جى  ه ٌؼتًر
 
اجه الجطؤة لللٔىز، اهخِط واهخِط ظؼسه بىٜؼه ٓل

ً  اللُل زون  ؤػٜل اإلابجى وجٜاظإ في الجهاًت ؤهه بحماٟخه لم ًلمح ػُاضتها في م٦اجها اإلأخاز، وظ

ج ٓبحرها. ها ؤو ًدؼلل بلُه ؤٍض  ؤن ًلمح ًٛط
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مط بمجز٨ والسها، ب٠ي ؤػٜله حتى مىخلٝ اللُل ُٟس الاهخِاض، ضهحن الخىحن، حبِؽ 

هل٧ شضاجه.. ًبٔثرها، ٌـختها، وال ًجمٔها مً ظسًس، و في الجهاًت ٗازض زون الاؿدُاٞ الصي ح

 اضجىاء.

لم ًط  مجها في ؤحالمه ػىي هِطاتها الٔاجبت ال٥ؼحرة، إلأت ُٓىحها اإلاىٌٜئت وحعجها ال٘امط الصي 

س الب٦اء وال ٌؼخٌُٕ، ٣إن كالبت ٟلبه وكلذ حس ال٠ؼىة.. هل زمْى  ؤؿٔل هى ٛخُله، ًٍط

ا.. هى الطظا٨  اء؟ جب  ٗالُت لخل٧ السضظت؟ ؤهي مهُىت؟ ؤحٔجي اهحساض في مؼخىي ال٥طامت وال٥بًر

س ؤن ًب٦ي ٛٞى كسضها، ؤن جطبذ ٓلى ضؤػه وجذبره ؤجها ػامحخه، ؤن ج٠بل آخصاضه  ٠ٍٛ ًٍط

لم ؤشهُه ٓجها.  وؤن ٌٔىز بلحها لُحاضب ؿُاًُىه مٔها، ٠ًهط وػىػاتهم ٍو

ه لىال ؤن اػخىٟٜه ًبِبه بلهجت ظازة، هِط بلُه بدؼائ٨ ٛإؿاض ٤از ٌ٘ازض اإلا٦ان بحالخه هص

 بلُه بالجلىغ، بازضه بحعم ؤبىي لم ًذل  مً كطامت:

 "ؤها مسًذ البرهامج بخا٧ٓ بمتى ًا ؤحمس؟"

ا  ؤكابه اضجبا٢ حاز، ل٠س وكلخه ألادباض!! ؤهي مً ػإلذ؟ ؤم جطاها ال تهخم!! لم ًجس ظىاب 

ا   بل ؤضزٚ بىٜؽ اللهجت:والطظل لم ًيخِط مىه ؿِئ 

م٥ً ٥ًىن في ظىاظ؛ إلاا ٣ىذ محخاض  لذ لي به٧ ٓاوظ ج٥مل مٕ مجى ٍو "إلاا ظُذ لي في ًىم ٟو

.. حهمجي ػٔازج٧  ومف ٛاهم ؤهذ ظىا٢ بًه!! ًىمها وا٠ٛخ٧ أله٧ ظي ابجي وؤهذ ٓاٚض

سججي، ٟلذ لي ٛاهمبه٧ مخ٘حر.. به٧ بخحب بؽ مف  ومللخخ٧، الحِذ ، لى جٜخ٥ط ًىمها ٓو

ه، مف مم٥ً ؤدىجها ؤو ؤظطحها..."  ؤها مف ٍظ

  وضٕٛ ضؤػه ٌؼخٌطز بجمىز:

ىز٢ ًا ؤحمس"  "ما ٣ىدف ؤٓٚط به٧ مف ؤز ٓو

ٛخح ٛمه ًطز بصخيء ما ال ٌٔلم ما هى، ؤم ل٠س آشاها ولم ًذخلٝ ًٓ ػاب٠ه في ال٥شحر، 

 ٟأًه الطظل بةؿاضة حاػمت.. ٥ًمل زون اهخِاض:
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ؤها اللي اإلاٜطون ؤػمٔها ْ ألاٟل.. ؤها بؽ بابل٧٘  "مف ٓاوظ ؤػمٕ مى٧ مبرضاث، مف

 ضػالت مهمت، مٌلىب مى٧ حؼمٔها وجىٜصها أله٧ ما ٣ىدف ؤز مؼئىلُتها..."

س، ًخإمل وظه الجالؽ ؤمامه والصي ًدؼلل بلُه الصٓط ببٍء، ُٓىاه  وكمذ لشاهِخحن ؤو ًٍع

٠ه وال ج٠بل البلٕ.. ؤ٣مل ال٠ل٠خحن والخىجط الصي ٌ٘عو مالمحه، ًعزضز لٔابه ٣ـى٣ت جذع ٓى

حن:  زون جٍع

ستها بالخىُٜص"   "مجى ًالبت الٌالٞ.. وؤها ٓو
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(29) 

 ال مهطب ل٧  مجي

 

 هل ظطبذ الصبح مً ٟبل؟!

ا، ؤما هى..  بالٌبٕ ال.. ٛما زمذ جدىٜؽ وحـٔط بالىبى ٛإهذ ػلُم جمام 

جٚز ٣ٌحر ك٘حر ٗازض ٓاإلاه الصي لم ًسض  ًٓ وظىز ٓالم ؤ٣بر  خه مصبى ، ٍو داضظه، ٛإٟٗط

ؤمٌاض السىٚ والطهبت، وفي الجهاًت هىث ٓلُه ػ٥حن الُإغ ٛصبحخه، وها هى ًيخٜى بما 

 جب٠ى مً هبى، ًجاهس اللخ٠اي ألاهٜاغ، زم ًىزٓها حتى الطم١ ألادحر.

ب في ٤امل اهخمامها،  ٔلم، ًٜل ٣بحر ًٗط ؤم هي شبحخه، بٌلبها الٜطاٞ شبحخه، هى ؤهاوي َو

 جها ٠ٍٛ وببؼاًت.. ب٦لمت واحسة، شبحخه.زاللها، حبها، ل٥

ال.. لم جٌٔىه، لم ح٘سض، هى مً ًٔجها، و٤ل ما ٛٔلخه ٤ان ضز ٛٔل، زٛاْ ًٓ الىٜؽ، ًٓ 

ا مً الش٠ىب تهترت بها هٜؼها  س  ال٠لب، ًٓ ب٠اًا ؤهثى ٤اهذ له ال٥ما٨ و٤ان هى لها مٍع

 وضوحها.

س ٛط  اٞ، اهتزاْ ما ب٠ي له مً حُاة في ظؼسه ٣ُٝ واجتها ال٠سضة ٓلى لّٜ ٤لمت "ًالٞ"..!! جٍط

دىٜؼها  ٠ٍ، حٔلم الىبى لها هي، ًلطخ باػمها هي، ٍو اإلاٍطى، في ٟلبه الصي ًسٞ لها هي ٛو

س ؤن جذخبر هدُجخه لى ٓلمذ الٔىاٟب.  هي!! هصا محى ظىىن ال جٍط

ا في م٠ٔسه ؤمام ًبِبه الصي جىٟٕ ضز ٛٔل مـابه، هسوء ما ٟبل  ا ػاهم  الًعا٨ مخجمس 

الٔاكٜت لى ؤظاظ لىٜؼه الخىكُٝ الس١ُٟ، وها هي لخِاث السمىز.. ًيخِط الخمم في 

حوط لطزوز جل١ُ بها، هصا ألاحم١ ػُؤُها مً ًسه ب٘باثه اإلأخاز والصي ًُ ؤهه  الخالُت، ٍو

 ؿٜي مىه.
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ٕ ُٓيُه بلُه بؼ٥ىن، ح٘حرث ظضٟتهما اللاُٛت للىن ؤٟطب لؼماء ملبسة بالُ٘ىم جىصض  ٛض

ط ٣إهه ٌؼٌُط ٓلى ٗوبه بلٔىبت:بؼُل، هم  ؽ بلٍط

 "ًالٞ!! مجى ٓاوظة جخٌل١"

ـب٧ ؤكابٔه، ًجُب بحؼم: ٠ُه َو  ما٨ الٌبِب ٛٞى ػٌح م٥خبه ٌؼدىس بلُه بمٛط

 "مخىٟٕ مجها بًه؟ اهخِاض لخس ما السون ظىان ًحً ٓلحها بٔس ما ًذلم م٘امطجه!!"

 او٠ٔس حاظباه وظمجط بـط:

 "م٘امطجه؟"

ٕ "ٓلى" ؤحس   حاظبُه ٌؼخٜعه ؤ٣ثر:ٛض

؟"  "ؤهذ مٔخ٠س بن دُاهخ٧ هخٜول في الول؟ بجها مف هخٔٚط

ا ؤو ضبما ؿطاضة الاحتراٞ ألادحرة ٟبل هْع الٜخُل:  هٜض لهُب 

  "دُااااهت!!!"

 ما٨ الطظل هحىه ؤ٣ثر ًجُب ببروز:

ىبت، بخسوض ٓلى ظسًس!!"  "بًه ػبب بٔس٢ ٓجها بال لى دُاهت؟ دالق اللٔبت ما ب٠دف مٗط

ا بٔىٝ ٦ًاز ًلطخ:
 
 جهى واٟٜ

 "لٔبت!!!"

 جهى "ٓلي" في م٠ابله ًجُب بحعم ؤبىي كاضم:

 "حاو٨ جالقي ضزوز ٓلى ٣المي جخومً ؤ٣تر مً ٤لمت ًا ؤحمس، ومجى..! هخٌل٠ها"
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لٝ وظهه هاحُخه بلمذ لشىان، ال ًِهط ٓلى مالمحه اهٜٔا٨ محسز ػىي ُٓيُه الالمٔخحن 

٥ه اإلاـسوز ب٠  ؼىة.. ما٨ ٠ًترب مىه ٌؼدىس ب٥ُٜه بلى ػٌح اإلا٥خب:بٔصاب وهُاط، ٛو

 "ٓلى ظشتي.. وزي ظملت ؤهي"

ٕ الٌبِب ضؤػه ًخإمله، ٌٔلم ؤهه ًسٛٔه بـسة، ل٥ىه ٌؼخح١ كٜٔت بٛاٟت، ٓاز للجلىغ  ٛض

 وؤؿاض له باإلاشل، ًطز بىٜؽ اللطامت اإلاذُٜت:

٨؛ هاحطضها مى٧.. بشا "مجى مٔا٢ بخسبل ٤ل ًىم ًٓ اللي ٟبله، ولى ٓلى ظشخ٧ ظي ما بخ٠ى 

، بيذ كس٠ًي اللي ػإلجي ٓى٧ وبزًخه ألامان،  ٣ىذ ؤهذ ظي ابجي؛ ٛهي جلمُصحي اللي وز٠ذ في 

 ٓـان ؤهذ في الجهاًت جذلي بيخه جمىث ٟسامه في ٤ل لخِت"

از إلاطحلت الاهخٜان بٔس ػ٥حن زالم مطث ٓلى وضٍسًه ٠ٌٛٔذ مجهما الىلٝ، وجط٣خه  ٓو

ا بصهى٨، بُإغ، بصٓط وهلٕ ًطػم ًخٔصب ألمس ؤًى٨، اضجم ى "ؤحمس" ٛىٞ م٠ٔسه مجسز 

 مالمحه، حهمؽ باػخجساء:

 "ؤها ما دىدف مجى ومؼخحُل ؤدىجها.. ما ؤٟسضؾ"

 الخ٠ٍ الطظل ًٚط السٍُ ًحاو٨ سخبه هحىه:

 "ؤما٨ لُه بٔسث ٓجها وػُبذ البِذ؟ وبخ٥سب ٓلحها ٣مان؟"

ا ما ؤٟىي مىه، ؤٓىٝ مً ٟسضجه ٓلى اللمىز،  ُهط ٓلى وظهه كطاْ ٓىُٝ، ٣إهه ٠ًاجل ؿِئ 

ا ًسمي ٟلبه وال ًمل٧ ال٠سضة ٓلى الخلٚط حُاله.. زم جبٕ ٤ل شل٧ ُهىض هْى مً  ؿِئ 

ه، ل٥ىه ػُٜٔله ألظلها مٕ كىجه الساٛذ اإلالاحب لخل٧   ما ًحٟط
 

ا.. جىاظال الخلمُم ؤدحر 

 الىِطة اإلاخىػلت مً ظسًس:

 "هاٟىل٧"
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وظه ًبِبه جماظط مٔه شخيء مً ج٠عظ ؤظٜله، ٤ان ٌٔلم ؤن هصا ما ولُخه ما ٛٔل، الخٔبحر ٓلى 

ػُحسر، لً ًٜهمه ؤحس، لً ًلسٟه ؤو ٌـٔط بالىحران التي حؼطي في ظؼسه ٣ما الهـُم آدط 

 ٗحره، ؤدٜى ُٓيُه في كمذ بٔسما ؤههى ٟلخه وؤجاه الطز الصي لم ًخىٟٔه:

م بجها ادخاضج٧ ؤهذ، حطض "٣سه ؤزعى به٧ جٌل٠ها، مازام بدـ٧ بجها لؼه بخحب ظىظه ا ٗض

 هٜؼ٧ مجها وامخي ٓصاب٧ بةًس٢"

وٍ٘ ٓلُه ؤ٣ثر بِىما ٌؼبه في ػطه، ٓال الهُاط وظهه زاهُت وهصه اإلاطة ضز الٜٔل ٤ان  ٍو

 ؤٓىٝ.. ب٥شحر:

"مؼخحُل ؤ٠ًلها، حتى لى ًلبخه مجي بىٜؼها، بؽ هي ظباهت.. في ٤ل حاظت ظباهت، مف 

 ٟازضة ج٠ٝ ٟسامي وجٌلبه"

  له ب٠ؼىة:صدر 

 "هي مف ًا٠ًت ج٠ٝ ٟسام٧"

اهخٜى ٟلبه بيبوت مُخت، ٣ُٝ جىلس هبوت جحُُه وحـٔطه باإلاىث في شاث الىٟذ!! جٌلٕ بلُه 

 بُٔىحن مصبىحخحن، وهمؽ بلهار:

 "٣طهخجي؟!"

 ما٨ الطظل هحىه بابدؼامت ػادطة:

..! ٓلى ٣الم٧ و٣الم ال٠صض ًل٠ُها، ؤهذ ما زدلدف ٟلبها 
 

 مً ألاػاغ""هي حبخ٧ ؤكال

  ب٦لماث ٣ٌل٠اث الطكاق:وما٨ ؤ٣ثر ًطزٚ 

"بظاي حؼمح له ٠ًىل٧ ٣الم ظي زه ًٓ مطاج٧؟ حب بًه زه ًا ؤحمس اللي ؤهذ ٛا٣ط به٧ 

ٓاٌـه؟ ؤهذ مف ٛاهم ٌٔجي بًه حب.. ٌٔجي بًه جذخاض اوؼاهت وجىٓسها بالؼٔازة و٤ل اللي 
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ؤهذ مف واز١ في هٜؼ٧ وال  بدـىٛه مى٧ ظط  ودُاهت وهجط!! لُه كممذ جخجىظها إلاا

 ٛحها؟"

٤ل ٤لمت ٤اهذ جذتٞر ِٓامه بل٠ُٕ ٟاجل، جى٘طغ في ٟلبه ٣ةبطة مؼمىمت.. ال جمُذ ل٥جها 

ا ولً ًٜٔل.. ٤ل ظىاضحه  جالم بـسة، هى ال ًش١ بىٜؼه وال بها.. ًجطحها ل٥ىه لم ًذجها ؤبس 

ى حتى ش٣ط ؤحٚط ال٦لمت ٛما الصي ؤوحى لها بذُاهخه!!   جٛط

ا، ًل٠ي بلُه بىِطة جلمُم، ٌٔلمه ؤن هجىم الؼماء ٣ما ٠ًىلىن ؤٟطب لها مً جهى و 
 
اٟٜ

ٔىز ُٛا٣س، ؤم بالٜٔل وال حهخم، هي لً ج٥ىن ل٘حره، ولً  ٛطاٟه ولى ٟخلها مٔه.. ؤهاوي هى!! َو

ا.  ًتر٣ها ؤبس 

****** 

٠سان الش٠ت وشل٧ الـٔىض اإلاوجي باإلاـاض٣ت جحذ عجال  ث ػُاضجه لى ؤم٥ىه زهؽ ٤ل ألالم ٛو

 ػُلخ١ بها.
 

 آلان لٜٔل!! ًىٌل١ بلحها، هي لم ح٘ازض ُٓازتها آلان ولى ؤػْط ٟلُال

٠ٔلُت والطوحُت!! ضباه ٣ُٝ ٣ُٝ ٥ٛطث ؤهه ًذىجها!! ل٥ً ؤلم ٥ًٜط هى في دُاهتها ال٠لبُت؟ ال

ًِ ٛحها شل٧..! ٌٔلم مً  ؤم٥ىه هى؟! "مىاه" التي ها٨ الـ٠اء مىه ما ها٨ لخلبح له، ٍو

ب.البس  اًت ؤجها دٌت ٟصضة، ل٥ىه وب٦ل حماٟت ػاض ٓلى دٌىاتها بخلمُم ٍٗط

م ؤهه لً ًٜٔل، وفي الجهاًت ضضض لؼلٌت ٗطوضه وج٥ٜحره اإلاٍطى، ؤم هى  في مؼتهل ألامط ٓظ

٠ت؟ ٓسز ألاػئلت التي جبسؤ بـ"٣ُٝ" ال جهاثُت، وهى  مٍطى وبـسة.. ٣ُٝ ٥ًٜط ٛحها بهصه الٌٍط

ا واحس    ا ٠ٍٛ ألحسها.ال ًجس ولى ظىاب 

ػُحاضب مً ظسًس، وػُحاضبها ٣ما آخاز، ػُٔخصض.. وضبما ال، بل بالٜٔل وبال٠ىة ال، هصه 

ٔىز بها  ا ًٓ بضازتها، ولى ٟاومذ ػُحملها َو اإلاطة له الؼلٌان ٓلحها، هصه اإلاطة هي له وضٗم 

بتها مً ٓسمها، وهىا٢.. ػُٔخصض، ٠ًبل ًسحها وضبما ج حىى ٓلُه إلاجزلهما زون ؤن حهخم لٗط



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 397  شسابٍُ وضزًت

 

ب ظٜاٛه، زم ًومها بلُه ؤو جومه  زمىٓه وجذٜٝ ًٓ ٟلبه بٔى الش٠ل ولى بىاحسة جًط

 بلحها.. اإلاهم ؤن ج٥ىن مٔه حتى آدط ؤهٜاػه.

ا ؤؿهط.. "الهجىم دحر وػُلت   ُ  ؿٔب
 

ا وحٔخمس ٓلى مبسؤ حطبي ؿهحر ومشال دٌخه بؼٌُت ظس 

هى ٟطاضه، ػُلطخ في وظهها، ًذُٜها  للسٛاْ" و.. "واظهىهم باللىث ٟبل ؤن ٌ٘لبى٣م".. هصا

إمطها ؤن حٔىز، وحٔخصض..  ٓلى ظطؤتها في ًلب الٌالٞ، ًاهبها ٓلى جط٣ها اإلاجز٨ زون بشهه، ٍو

٠له الصي ال ًسضي لآلن ٣ُٝ ًلسٞ  ا وضوحه ٓو وبٔسها ٠ًسم هى ٟطباهه الساق.. ٟلبه دالل 

 في دسٓت شل٧ الخ٠حر!!.

لاض الصي  وكل ؤػٜل ال٠ٔاض حُض ُٓازتها، جطظل مً ػُاضجه بهسوء ال ًس٨ ٓلى شل٧ ؤلٓا

ٕ هِطه ًىِط الػمها ٓلى اللىحت ؤػٜل الىاٛصة،  ًوطبه مً ؤٟصخى الُمحن ألٟصخى الِؼاض، ٛض

 ٓب  الهىاء زادل كسضه حتى امخؤل.. جى٤ل ٓلى هللا واججه للمبجى. 

 هي حطب ك٘حرة، هى مصهب باٟخساض، وهي له مهما حسر.

****** 

خل الص٣طي اإلااهُت بحاهط ظسًس، لً جمىث ضبما، ولً جحُا بالخإ٣ُس، ٓالط ألالم ا لخىاسخي، ٟو

ل٥جها ػدخحط٢ لؤلمام بٜٔل ال٠لىض الصاحي، ُىخه ػُحازثها باألمؽ وهى ٠ٍٛ ججاهلها، 

ا هصه زلُل آدط، ضبما لى ؤُهط بٔى الاهخمام؛ لٌاضث بلُه جذبره ًٓ ًٜله الصي ًىمى 
 
حؼى

 ى ؤن جطي البهجت والؼطوض ٓلى وظهه.في ؤحـائها، وحُجها جخمج

ا   ُ س كب بها ؤهثى حـبهها، وجٍط جبسؤ في جل٧ ألاػئلت اإلأخازة، والٔطا٢ ٓلى اػم الٌٜل، ًٗط

ماظجه الىحُسة، بذلالجه البيُت السا٣ىت ووػامخه التي ػخسًط ضئوغ  ٌـبهه بعضٟت ُٓيُه ٗو

ا.. ٛلً  ٥ًىن ٛخاها الىػُم مشل ؤبُه الٜخُاث، وجطبُتها الساكت التي ػخ٥ؼط ٟلىبهً ؤًو 

ا.  ؤبس 
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ابدؼمذ بحعن جخٌلٕ لىمىشط ػُاضجه الصي جحخّٜ به في زضط م٥خبها، لم جإدصه مٔها إلاجزله، 

س جل٧ الىاض اإلاـخٔلت زادل  ًطا٠ٛها في ُٗابه، و٤ان ؤو٨ هساًاه، ججهسث بحطاضة جحاو٨ جبًر

سمطها هى،  ج مصهل لٌاإلاا ٤ان هى ٟسضها كسضها.. حـخاٟه، جذاٛه، تهطب مىه، حٔـ٠ه.. ٍو مٍع

ج.. ُٛه ػم ٟاجل.  في هصه السهُا، وهصه اإلاطة اإلاٍع

جهوذ بهسوء مخجهت هحى زوضة اإلاُاه الل٘حرة بم٥خبها، ل٠س ٗازضث مؼآستها وضٗبذ هي في 

 ٟبل الٔىزة بلى والسها اإلاؼخاء ال٘اهب.. والصي مً مالمحه حٔلم ؤهه 
 

الب٠اء وحسها ٟلُال

 ه ٠ٍٛ ال ًذبرها.ًىىي الـط ل٥ى

ٗؼلذ وظهها باإلااء الباضز، هِطث بلُه في اإلاطآة.. باهذ ؿاحب، ٠ًترب مً وظه ظشت زون 

حُاة، ُٓىاها ٗاثطجان مً ٣ثرة الب٦اء، والهاالث الؼىزاء جٌىٟهما ٥٣البت حسًسًت جطبٌهما 

 باألٞض وجشبذ وظىزه.. ٓازث جخجهس ودطظذ.

٠ٔس شضآُه حى٨ ما لم حٔمل حؼابه ؤن ججسه ؤمامها،  ًطج٥ً إلا٠سمت م٥خبها ٥ًخٝ ػاُٟه َو

كسضه ًخٌلٕ هحىها، ٠ًٝ بجمىز، ًىِط بلحها بـط، ؿط مؼخٌحر حاٞض ٌـٔطها ؤهه ػِـٔل 

ٛحها الىحران ٠ٍٛ لى جمازث، جمازث بلى ؤًً بالوبٍ؟ ماشا آلان..! هل ػ٠ُلب الٌاولت ٓلى 

 ضؤػها!!.

م ؤهٜاػها التي ؤٛلخذ  ا ًبسو ؤ٣ثر لم ججس ما ج٠ىله ٗض مجها ٟبل ؤن جومها بلى ضثخحها، هى ؤًو 

ه ُٗابها، ل٥ً جبلس  ؟ ضبما ؿٔطث باليـىة لى ؤٟض ، ُٓىاه محمطجان.. ؤل٘وب هصا ؤم ؤٞض
 

هحىال

ذُٜها، سخبذ بوٕ ؤهٜاغ حٔىن بها الؼاب٠اث، وجحط٣ذ  ب ًصبحها ٍو مـآطها الٍ٘ط

ا ٛلُى١ٌ.. س ؿِئ  وألاٛول ٛلحرحل، لِؽ بها ًاٟت لجسا٨  ؤمامه زون ؤن حٔحره اهدباه.. لى ًٍط

 ؤو حتى حسًض.

 ٤اهذ جبسو ؿطػت 
 

ىت الؤُٜت هصه!! ٟبال جإملها بلمذ وؤلم.. هى الؼبب في هُئتها الخٍع

ُىاها مطه٠خان بـسة، ظؼسها ؤهٔٝ حتى مً  ا ٓو وهآمت ٠٣ٌت.. ؤما آلان ٛهي شابلت جمام 

ا ؤبُى اللى  ن شا ه٠ىؾ ظضٟاء ووضزًت، حٔلىه ػترة إلاؼت ٟس ج٥ؼط هـاؿخه بها، جطجسي زىب 
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٠ُت وهـت!! جحخاط للسٓم  ٟلحرة مً الجُجز ألاظضٞ ووؿاحها اإلاـابه له في اللىن.. ٣م بسث ٟض

ا بال٠هط.. ؤم هى م٠هىض ألهه مً  والخماًت!! حؼٞط ؤهٜاػه ٣ٔازتها.. وجشحر في هٜؼه ؿٔىض 

 ؤوكلها لهصه الخا٨.

ؤهه ػُلمذ!! اججهذ دلٝ م٥خبها جمط مً مىاظهخه لم تهخم لىظىزه وح٠ها، ل٥ً مً ٟا٨ 

، ولم  ه، لم جىبؽ بحٚط ا وهمُت، حٔس٨ مً اإلا٦ان وحؼاٍو
 
ت، جابٔها بىِطاجه جطجب ؤوضاٟ بؼٓط

ىٛه دلٜها، الخٜخذ بلُه جحسظه  ًلسض ٓىه همؼت، جبٔها بذٌىاث بٌُئت واػدـٔطث ٟو

 بٔخاب كامذ آخلط ٟلبه، بازض للهجىم بهمؽ مـخٔل:

 جخٌل٠ي ًا مجى؟.. ٓـان ٣ىذ موٌط ؤػِب البِذ ٣م ًىم!!""ٓاوظة 

ٛ٘طث ٛاهها بصهى٨.. "ًٓ ؤي ًالٞ ًخحسر هصا اإلاجىىن!!".. اٟترب ؤ٣ثر ٛتراظٔذ للسلٝ 

 جذصخى ٗوبه الىاضر:

 "ؤهذ ٛا٣طة ؤه٧ مم٥ً تهطبي بٔس ما ب٠ُتي مل٦ي؟ زه ٤ان ظمان"

وج٠لل مً ؿإجها، ل٥ً هُاظه الىاضي  لم جٜهم ما ٠ًلسه!! هل ؤدبره والسها بصل٧؟ لً حؼإله

ٔىز ال٠ٔل ُٛىبهه.. "ضبما لم ًيخه ظىٓه لسمُخه بٔس!!"  م له ٟلبها ألاحم١ مً ظسًس.. َو ٟض

ؼخمط هى في اٟترابه حتى وظسث الخاثٍ في ُهطها، مس ًسه ٠ًبى ٓلى  وجلمذ هي في ؤلم، َو

بها ٟبل كطاده الخاز: ٠ها بٔىٝ ؤٓض  مٛط

  بخحلمي!!" "ٓاوظة حؼُبُجي؟ هاه.. 

ا  اٟـٔط بسجها ٛجإة ٛجصبذ ًسها ب٠ىة جحاو٨ الخذلم مً ٟبوخه اإلاح٥مت جبازله كُاح 

، وؤو٨ ٤لمت ٌؼمٕ بها كىتها جمُخه:  بسمْى

 "ما جلمؼىِف"
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ى ٟطبه..! ؿٔط بالىحران حـخٔل ؤ٣ثر، جخإجج  واللسمت مً هلِبه هصه اإلاطة، ج٠اومه وجٛط

ذ ؤب ح  خ 
 
ىاب الجخُم ٛجإة ٓلى ملطآحها وهى ٠ًترب بـسة باهٌطام ٠ًاضب الؼٔحر، زم ٛ

 حهمؽ ؤمام وظهها بجمىز مذُٝ:

  "ما ؤإلاؼ٥ِف؟"

 وابخٔس ٛجإة ٥ًمل بىٜؽ الجمىز:

 "٣ىذ بآمل ؤ٣تر مً اللمؽ وال لخ٠ذ  جيسخي؟"

ا مً ألاوضاٞ وألاؿُاء ٛٞى م٥خبها دلٜه لخدىازط ٓلى ألاضن مً  ح بٔو  وكطخ ٛجإة بِىما ًٍع

 ٥ٜه في ضجُج مععج كاحب هخاٛه الصي ؤداٛها:حىله، ًوطبه ب

!!" ٥ٛط٢ هىا ٓلى م٥خب٧ لى ٣ىذ  وؼِذ  "مم٥ً ؤ
 

 ٛٔال

ب،  واػخساض بلحها بٔىٝ اه٥مـذ له، جلخل١ بالخاثٍ ؤ٣ثر وح٘مى ُٓىحها بما ٌـبه الٓط

ٜلها اإلاؼ٥حن الصي ال  حٔلم ظىىهه ل٥ىه لً ًجبرها صخُح!! وهىا؟ لِؽ لهصه السضظت.. ًو

ا.. لم  هى مهخاط ه٥صا؟ مً ًلب الٌالٞ ٓجها؟ هي لم جٜٔل.. وجذصخى ؤن جٜٔل،  ٌٔلم ٓىه ؿِئ 

ا له.. هي جحبه وهى ؤحم١ ال ًٜهم.  وضبما لً جٜٔل.. جب 

هِط بلى شٓطها الجلّي، ؤلً جلطخ في وظهه؟ ججابهه ٣ما آخاز؟ هى حهسزها ٠ٍٛ.. لم  جذاٛه 

حرها؟ حىلها مً اإلا ٠اجلت الٔىُسة الهاضبت بلى جل٧ اإلاؼخ٥ُىت ؤمامه ه٥صا؟ ما الصي ٛٔله بها ٗو

في هٔٝ؟ ؤحبها له مً ٛٔل؟ ٓاز ٠ًترب مجها.. ٠ًٝ ؤمامها، إلاح السمٔت اإلايؼابت ٛٞى 

وظىخحها ٛـخم هٜؼه، مس ٣ٜه ًحسز مالمحها زون ؤن ًلمؼها، اإلاؼاٛت بُجهما جذخلٍ ٛحها 

ت ب٘و ت بهلٕ وؤهٜاػه اإلاحتٟر ب، مط ؤمام ؿٜخحها بةكبٔه.. ؤٗمى ألاهٜاغ، ؤهٜاػها اإلادؼآض

 ُٓيُه ٌٔىز بصا٣طجه ألًام ٤ان ًجهل مً بُجهما ضح١ُ الخب، وحهمؽ بلحهما بٔـ٠ه اإلاىظٕ.

ل ًخإملها في كمذ، ٛخحذ ُٓىحها بترزز جىِط بلُه مً دلٝ ٗـاوة السمْى  ابخٔس دٌىة ُو

طختها ؤمامه.. وزث لى كمسث!! ٓازث "مجى" ال٠سًمت التي ٤اهذ  التي جمطزث ٓلى بضازتها ٛو
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، ل٥ً شل٧ الؤٝ الصي ًخم٥ً مجها هحىه ٌـٔطها  جىاًحه ب٦ل ٤لمت وح٘ل١ ٓلُه الٌٞط

ا.
 
سها هىاه ٍع  باإلهاهت، حهُل ٓلى ٣طامتها التراب، ٍو

 ججهس حهع ضؤػه، ٓاز ٌؼإ٨ بلطامت ؤظاز اٛخٔالها:

 "ػُبذ  البِذ لُه مً ٗحر بشوي؟"

 مً الخم
 

ا جمسر به ٤ازث جيصج.. ضباه!! ٟلُال  ٔ اء ولم جمس بكب ٔذ ضؤػها ب٥بًر اػ٧ ٠ٍٛ، ٛض

م محاوالتها ٗحر شاث الٜاثسة:  وظىتها اإلابخلت، ضزث بلىث زامٕ ٗض

 "مف ٓاوظة ؤٟٔس لىحسي"

:  هاظمها زاهُت ٌ٘ل١ ٓلحها ظمُٕ الٌٞط

 "ولُه ما ٟلخلِف جُجي ج٠ٔسي مٔاًا!!"

ٔذ ُٓىحها بلُه ٗحر ملسٟت؟ ماشا!! وال ؤلٝ ٓالمت  حعجب ج٥ٜي ما ٟاله، اٟترب مجها زاهُت، ٛض

ى مىحها الٜطكت لجىاب، ًوٍ٘ ٓلى ٤ل حٚط ًذطط مً بحن ؤػىاهه اإلاـسوزة:  ًٛط

٥طة الٌالٞ  "الجهاضزة جطظعي بُدىا!! وؤها ب٥طة ها٣ىن هىا٢.. آدط مطة ًا مجى حؼُبي البِذ، ٛو

 اوؼحها.. ؤهذ  مل٦ي ؤها ولخس آدط هٜؽ"

٠لها ٦ًاز ٟلبها ًيبى بٔىٝ.. ها هى  س الٜىظ بها هي، ٓو ٍط ًحاضب مً ظسًس.. ٠ًاجلها هي.. ٍو

ا،، ًلطخ ب٘وب واجهُاض: "ؤ٠ُٛي ًا ٗبُت".. ل٥جها جاهذ في  ٌـس ؿٔطه لى ٤ان ًمخل٧ واحس 

ا، 
 
 ماٟخ

 
بت ؤزاضها بها جمل٥ه.. لم حؼخٌٕ الخسًض واللسمت الجعا٨ حؼبب لها ؿلال وـىة ٍٗط

ا ببٍء.. ودلٝ البا يخحن.. حهمؽ بلىث م٥ؼىض:جحط٢ م٘ازض   ب الخٜذ بلحها بُٔىحن حٍع

  "ٟوُتي اجحّٜ ٛحها الخح١ُ٠"

لت الاهخمام.. ل٥جها حطب و٤ل ما  ٜت جحذ الخعام، ٌـٔطها بالصهب ٟو آلان.. هصه هطبت ٗحر ؿٍط

 ٛحها مبا  ٠ٍٛ حتى ٌؼخُٔسها، وحُجها ٌٔىز للٔاؿ١ ال٠سًم الصي جاه ٓىه.
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ا ٌؼخح١ ؤٗموذ ُٓىحها بؤٝ مٕ هبرجه  اإلاصبىحت، ًذٌٍ لخحمُلها الصهب، ًلبؼها ٓخاب 

هى ؤ٣ثر مىه.. وضٗم شل٧ ٟلبها ًخإلم ألظله وال جمل٧ له زواء، ؤ٣مل بىبرة مخحـطظت ؤ٣ؼبها 

 بٔى الخعم:

  "هاػدىا٢  جحذ ٓـان ؤوكل٧"

ت:  وهٜذ بؼٓط

 "مٔاًا ٓطبُتي"

 مجها ؤمام حعهه: هِط بلحها بلطامت وحؼم ٛخِاهطث هي ألادطي بال٘وب الصي هاْ

  "مف هاػُبها هىا، و٣ٜاًت ؤوامط لخس ٣سه"

 اػخساض بلحها ب٦لُخه وؤوؿ٧ ٓلى الٔىزة بلحها لىال همؼتها الؤُٜت:

 "مً ٛول٧ ًا ؤحمس.. ؤها حٔباهت ومف ٟازضة ؤظاز٨"

مخم مجها ؤوظآها ل٥جها  حها ٛٞى هبواجه، ٍو ٞض ٟلبه لها و٤از ًجطي بلحها ًومها للسضه، ًٍط

 ٛى بالخإ٣ُس، ضز بهسوء:ػتر 

 "ماشخي ًا مجى، ج٥ىوي في بُدىا الجهاضزة وؤها ب٥طة بٔس الـ٘ل هاضظٕ ْ البِذ"

ا ألوامطه اإلاٌآت   ٔ ٤ازث تهخٝ بؼاا٨: "ولم  لِؽ آلان!!" ل٥جها كمخذ. ٛهي لً حٔىز جب

٠ط لها ب٦ ا ؤدطي مً ظسًس، ٍو ل وضٗباجه اإلابجلت.. ػُازجه لى ؤضازها بح١.. ٛؼُذىن حطب 

 شخيء.

****** 

م حالها الىاهً الصي ٠ًبى ٟلبه ٓلحها ل٥جها ٤اهذ ججلؽ ؤمامه في ٗوب واضر، تهع  ٗض

ت وضجابت، وجىِط بلُه بُٔىحها الٔاجبخحن، ظاوب ػاالها بحعم لم ٌؼخذسمه مٔها  ػاٟحها بؼٓط

 ضبما مىص ألاظ٨:
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 ض هما اللي هُخ٦لمىا""ال٠طاض مف بخا٧ٓ لىحس٢ ًا مجى، اإلاطة زي ؤها اللي هاٟٝ له.. وال٥با

  جىجطث بـسة جسإٛ ب٠لب وظل:

 "بابا مً ٛول٧.. زي حُاحي ؤها.. ؤها بؽ الىحُسة اللي مً ح٠ي ؤًلب الٌالٞ ؤو ؤ٣مل ٛحها"

 هخٝ بلطامت حازة:

 "مف مً ح٧٠ لىحس٢ إلاا ٥ًىن ظىظ٢ داًً وبُٔٚط ٓل٧ُ واحسة جاهُت!!"

 لى هٜؼها:ًٔىتها ال٦لمت ل٥جها ٓازث جسإٛ ب٘طابت حتى ٓ

 "ؤها مف مخإ٣سة مً اللىض زي ًا بابا.. مم٥ً ج٥ىن مخٜبر٣ت!!"

ط.. جطاظٕ في م٠ٔسه ًىِط بلحها بٔم١، ٌؼبر ؤٗىاضها  و٤لمتها ألادحرة اٟترن ٛحها الؼاا٨ بالخ٠ٍط

و١ُ ٓلحها السىاٞ:  ٍو

 "وإلاا هي ٣سه!! ػُبذ  بِخ٧ لُه. ومف ٓاوظة ج٠ىلي له ْ الخمل؟"

 وحسخيء به الًِ، ل٠س ؤكبحذ مجىىهت والٜول له: جلجلجذ.. جسإٛ ٓىه

  "ؤجإ٣س ًا بابا بؽ"

 اٟترب مجها هصه اإلاطة ًط٣ع ٓلى ُٓىحها:

 "وهخخإ٣سي بظاي وؤهذ  مف ٓاوظة جىاظهُه!! وحٔطفي حتى هى بِبٔس ٓى٧ لُه!!"

س ؤن ج٠ٜسه، جذصخى  ا، الجبن هى ػُس ألادالٞ.. وهي جخحلى بال٥شحر مىه، ال جٍط ٣ال ولم ججس ضز 

 الجىابحن.. جذصخى الـ"ؤم".. والـ"ال".. ٜٛي ألاولى ػخمىث.. وفي الشاهُت ػخ٘سض بها الِىىن. 

ججهسث جبحض ًٓ ظىاب م٠ىٕ ل٥ً ٟأًها ضهحن هاجٝ والسها، ؤظاب بهسوء زم او٠ٔس حاظباه 

ت البٞر ٤لمت.. "حازر".. زم ؿه٠ذ  بها ٟبل ؤن حٔبر ؤشهحها بؼٓط بىِطة ٟل٠ت هحىها ؤزاضث ٓض

اضبذ ٓلى ٠ٛسان الىعي.  بٔىٝ ٓىسما اٟترهذ باػم ظوظها ٟو
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الطز واضر زون ػاا٨ والجط  مذُٝ.. والٌٔىت هصه اإلاطة لً حؼامح ٛحها لى ٗازض الخُاة 

 ٟبل ؤن حٔتٚر له بٔـ٠ها، همؼذ بحطوٚ مخ٠ٌٔت ؤزاضث ؿ٠ٜخه:

 "في بًه ًا بابا؟"

تها ٟبل ؤن  ًجُبها ب٠ل١: بلل ؿٜخُه بترزز، ٤ازث جىحجي ٓىس ٟسمُه ٟو

 "ؤحمس ٓمل حاززت بالٔطبُت!!"

ا في اللخِت الخالُت بِىما ًطزٚ بتر٣حز:  ٔ  واهخٜى ٟلبها زم ػ٠ٍ كَط

"  "بؽ هى ٣ىَؽ، حاظاث بؼٌُت، في البِذ زلىٟذ 

ت، ججصب ح٠ُبتها وجحمس هللا ؤجها لم ح٘حر مالبؼها بٔس، جط٣ى هحى  اهخٜوذ واٟٜت بؼٓط

 ٔها بهخاٚ ظاز:باب اإلاجز٨ ووالسها دلٜها ًمى

  "مجى.. حسزي هس٧ٛ ؤهذ  ضاًحت له لُه؟"

 الخٜخذ بلُه بححرة، ٛإ٣مل بجسًت ؤ٣بر:

ُه بحمل٧.. ًا بما جٌمجي ٓلُه بالخلُٜىن  "الظم جحٌي الى٠ٍ ٓلى الخطوٚ، جلاضحُه، وحٔٛط

 وهذطط باإلأطوٚ ؤحؼً"

ا بلى  ُ حها مٕ ٤لماث والسها الخازة، مىص متى ٤ان ٟاػ هصه السضظت؟ اٟترب  و٤ازث ج٠ٜس ٓو

 ًطبذ ٓلى ٣خٜها بخٜهم لىِطاتها اإلاؼخجسًت:

"كاضحُه ًا مجى، ما حٔل٠ِف هٜؼ٧ بُه ؤ٣تر وؤهذ ؿا٣ت بهه بُذىه٧، حٌي الى٠ٍ ٓلى 

 الخطوٚ"

وؿسز زاهُت ٓلى ٤لماجه ألادحرة، زمٔذ ُٓىاها وؤومإث بلمذ، ٓازث جط٣ى بلُه، 

 ػدؼامحه ٓلى ٤ل شخيء.. ؿطي ؤن ٥ًىن بذحر.
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ا:م  ٔ  ػَط
 

 ا بن دطظذ حتى ؤظطي والسها اجلاال

٠ها له..  "ؤًىة ًا ٓلي... السٌت ماؿُت جمام... ضا  لها الُٔازة ظي ما جىٟٔىا وهي زلىٟذ  في ًٍط

ازعي لها.. ؤها كسٟخ٧ إلاا ٟلذ  لي ؤحمس مف مم٥ً ًذىجها، بؽ لى زبدذ ٓلُه السُاهت بجس؛ 

 هاًل٠ها مىه... الباقي ب٠ى ٓلى 
 

مت... ماشخي مٕ الؼالمت"ؤها ٛٔال  ٓمطو ومسام ٣ٍط

سٓى ؤن ج٥ىن دٌخه  وؤههى اإلا٦اإلات بابدؼامت جمجي.. ًطظى لها الؼٔازة وضاحت البا٨ وال٠لب، ٍو

 في كالخها ال ال٥ٔؽ.. ًٜلخه التي ٓاهذ ال٥شحر والجعا٨ حٔاوي.

****** 

جسز الخُاة في دالًاه، س وممحز، ٌٌٔي ًاٟت ال جهاثُت ٍو ؤم.. ؤ٠ٛسها  مصاٞ الىلط ٍٛط

وخه، وألظل مً!! ضظل ٓٚط وؼاء  بٔسز ؿٔط ضؤػه وفي  ػٔازتها اإلااٟخت جل٧ الخم٠اء التي ٛض

 الجهاًت جتهمه هى بالسُاهت وال٘سض وجطحل إلاً كسٞ ٤لماجه ٓجها في زىان.

 ًبسو ؤهه لم ًحبها مىص البساًت ؤو ضبما ال ًش١ في حبها هي له، مؼ٥حن ؤو هي اإلاؼ٥ُىت ال حهم، ما

 حهم ؤهه اهخلط، و٣ؼطها للمطة الشاهُت.

ل٠س ؤٓاز ًٜله للمجز٨ مىص زٟاث١.. الل٘حر اإلاؼخٜع ًىا٨ الىٟذ ًخحسر ًٓ ظوط والسجه 

بٜذط ٣إهه بٌل ح٠ُ٠ي ؤو هجم ٗازض الؼماء وج٥طم ٓلى بىى البـط بىظىزه الالمٕ، لم ٥ًمل 

سه ٠ٛس ػمٕ ما ٥ًٜي، ؤوكله إلاجز٨ والسها وا ججه لعوظخه اإلالىن التي الُىم مٔه ٣ما ٓو

 هي ألادطي.
 

 جحمل ًٜال

ب في ػلؼلخه.. وبإًٜا٨  ما با٨ هاالء اليؼىة..! ال ج٦از الىاحسة مجهً جطجبٍ بطظل بال وجٗط

 ٣ثر ٣إهه لً حهطب حُجها.. حم٠اواث ال ؤ٣ثر.

ت آدط ما جٜخ١ ٓىه شهجها الٔب٠طي بٔسما ؤمطها بالخذلم مً  س مٔٛط ٛخح الباب بهسوء، ًٍط

ىحن وابخٔس ٓجها ألًام!! ؤٗل٠ه دلٜه وما بن دٌا دٌىجحن ؤو زالر حتى ٤از ًخٔثر في ػترة الج

ضظالُت ؤه٠ُت لِؼذ له، اهحجى ًلخ٠ٌها ٌـخم ٌٓطها الٜج، ٠ٓس حاظبُه وجحط٢ ؤ٣ثر للسادل 
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بله ضبٌت ٓى١، و...  و٤ل بوٕ دٌىاث جسوغ ٟسماه ٛٞى ٌٟٔت ؤدطي.. شا٢ ٟمُم، ٟو

 بىٌا٨، ما هصا..!!

ت ٟلحرة بلىن الىبُص مل٠اة بةهما٨ ؤ ٍط ت الىىم وظس ما ًذلها هي، ٗاللت حٍط مام باب ٗٛط

ٝ دلٝ الباب ًىلذ بؼ٥ىن ولم ٥ًً  وضٓىهت، ٣إن مً دلٔها اٛخ٠س اللبر آلدط ٌٟطة، ٟو

 ًخذُل ؤن ًلله ما وكل.

س اٟخحام  ٦ان لىال اإلاظوظخه جذىهه..! ؤحسهم مٔها بالسادل وألاكىاث جشحر ٗشُاهه، مس ًسه ًٍط

 :ؤهٜاغ ٓالُتؤن ػمٕ ظملت مً وػٍ 

 "ٟلذ ل٧ مف هُٔتٚر بُه، بؽ ؤهذ  ما كسٟخِف"

طة بىبرتها التي إلاؽ ٛحها ال٘وب:  وضزها بٔض في ظؼسه ٟـٍٔط

.. كسٟخه في ألاو٨ وضظٔذ إلاا حملذ ٟلذ هُحب ابىه، بؽ بظاي وهى باْ 
 

"زي ٗلٌتي ٛٔال

 مطاجه ألاوالهُت بؼبب ابجها!! ؤها ٗبُت"

 والىبرة مخ٠ٌٔت ل٥ً ال٦لماث واضخت ٣حس الؼُٝ:

ذ  بظاي؟"   "ؤهذ  مخإ٣سة بهه ابىه؟ مف ًم٥ً ابجي!! ٓٛط

 ػمٕ جإوهها ٦ٛاز ًخ٠ُإ ؤمام الباب، كىث ؤهٜاػها الصي ؤدص في الهسوء بِىما ججُب:

"ً  "ؤها حامل في ؤو٨ الـهط الخاوي، ؤهذ ٣ىذ مؼاٛط ب٠ى ل٧ ؿهٍط

ت جلاحب  و٤ان هصا ؤ٣ثر ب٥شحر مما خحه ببروز، زلٝ لل٘ٛط ًحخاط، ؤزاض م٠بى الباب ٛو

ا، هِط بلحهما زون حٔبحر   ٔ ت بِىما ًل٠ي بُٔيُه ججاه ٛطاؾ لٌاإلاا همهما م دٌىجه ؿه٠ت ؤهشٍى

محسز، ججصب الـطؿٝ حؼتر به ٓطحها وآلادط ًذخٜي دلٜها ًىِط بلُه بخىجط.. هخٜذ جطظىه 

 بخىػل شلُل:

  "ػامح..!!"
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٨؟! اٟترب ببروز ؤ٣بر وجتراظٕ هي حتى الخل٠ذ بالطظل دلٜها ٛإػىسها بُسه، ل٥ً ماشا ج٠ى 

ٕ ُٓيُه بلحها، ظشا ٓلى ض٣بخه ٛٞى الٜطاؾ ًىحجي  ٔت هحى جل٧ الُس، زم ٛض ؤل٠ى هِطة ػَط

 هحىها ؤ٣ثر، بل١ في وظهها بٔىجهُت مٕ ضظٜتها الٔىُٜت وهِطاتها اإلاصٓىضة:

 ًا مسام
 

 ؟""ؤهذ  مخإ٣سة بهه ابجي ٛٔال

ا:
 
 وؤل٠ى بىِطة مخ٠عظة هحى الٜطاؾ اإلابٔثر ججمسث لها ٟبل ؤن ًبخٔس واٟٜ

"ابى٧ ٓىس٢.. ٓاوظة جحخِٜي بُه بطاحخ٧، بؽ الىضٟخحن اللي بِىا، بلحهم وحٌي ٓلحهم 

١، هُىٜٔىا البُبي"  مٔل٠خحن ػ٥ط ٓـان اإلاطاضة واؿطبي ماًتهم ٓلى الٍط

 وابخٔس ؤ٣ثر وؤ٣ثر ٥ًمل بح٠اضة:

  ًال١""ؤهذ  

ل٠ي هِطة  ججمسث م٦اجها، حتى ؤهٜاػها اهحبؼذ زادل كسضها والصي ًجاوضها ًومها بلُه ٍو

.. ل٠س ؤجخه  ، بِىما آلادط ٌ٘ازض وكسضه ًحتٞر ٟاجمت هحى الباب الصي دطط مىه شا٢ اإلاخعجٚط

 هى الٌٔىت هصه اإلاطة ومً امطؤة ح٠حرة مىحها اػمه.. ولى ٓلى وضٟت بُواء.

****** 

هي، ٓازث جل٧ الل٘حرة التي جصوب بهمؼت حب، جخٔل١ بإهساب ألامل وجدُه في  هي لم حٔس

زهُا ال٘طام، جذصخى ٓلى الخبِب وجذـاه، ٠ٛسث ٟسضتها التي ا٣دؼبتها بمطاضة ال٘سض.. جل٧ 

 ال٠سضة الـطػت في السٛاْ ًٓ هٜؼها وكس هجىم الٔـ١ ٓلى ال٠لب.

ٛجإة وزون ؤن جإدص في حؼباجها ؤجها  ل٥ً مٕ ظوظها.. الىٟح اإلا٘طوض، ػ٠ٌذ ٤ل الخىاظع 

جؤٝ مً ظسًس، لم جخلىض ؤن ج٠ٝ ؤمامه با٣ُت داؤت جيخِط ؤوامطه.. جحعن لخعهه، 

ا وجخلبؼها جل٧ ألاهثى  وجذوٕ له بطهىخ ؤهثى ٓاؿ٠ت!! لم ج٥ٜط ؤن حٔىز لساثطة الاهخِاض مجسز 

٠ٍ.. ؤهثى ٗازضتها مىص ظمً، وظلبها هى م  ا بن ه١ٌ ب٦لمت حب.التي تهخم إلأـىٟها ٛو
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ىاء، هى ملاب آلان.. حتى وبن ٤ان بمجزله ل٥ىه  الجىىن ٦ًاز ٠ًٜسها جط٣حزها ؤزىاء ُٟازتها الٓط

 حازر.. "ًا هللا احِٜه، ًا ضب اظٔله بذحر، ألظلي وؤظل ًٜله الصي لم ٌٔلم بىظىزه بٔس".

ح حتى اهسٛٔذ ٓبره ٣ٔاكٜت ك٘حرة ت خ 
 
ذ الباب الطسم بٔىٝ، ما بن ٛ هخٝ بالىاٟٝ ًٟط

 ؤمامها في ظْع وزمٔت ما جدؼلل ٓبر ظٜىحها:

 "ٓمطو.. ؤحمس ٛحن؟ هى ٣ىَؽ؟ ًمجي مً ٛول٧"

٤از ًخل٠ٜها ٓىسما ؿٔط بها ٓلى وؿ٧ الؼ٠ىي، هبى ٟلبه بحعن وهى ًطي وظهها وجل٧ 

ت:  السمٔت السبِشت التي دازٓتها بالِهىض.. ظاوبها بٟط

  "ما ج٠ل٠ِف ًا مجى، هى ٣ىَؽ"

 لُه وكىتها به بحت هُاْ:جٌلٔذ ب

 "بجس!! ٓاوظة ؤؿىٛه"

 ؤجذ والسجه مً دلٜه مطحبت بحىان:

 "مجى حبِبتي.. حٔالي، ؤحمس ٛٞى في ؤوهخه"

اضجمذ ٛٞى كسضها ج٦از جيخحب، جدؼاء٨ بٔس ابخٔاز وجس١ُٟ في ُٓجي ألام حؼخ٠ي مجهما 

 الجىاب.. حـ٧ في دساْ وؤن ألامط ؤ٣بر مما ًبسو:

 ه اللي حلل؟""هى ٓامل بًه؟ بً

إً ألام ظىاب الـ١ُ٠ مً دلٜها:  ٟو

 "اًلعي له ًا مجى واًمجي بىٜؼ٧"

بسث جائهت وهي جلخٜذ بلُه، تهع ضؤػها في بًماءة مىا٠ٛت كامخت والسمٔت جيؼاب هصه اإلاطة 

ت ٓلى وظىتها، زم جحط٣ذ في دٌىاث ؤٟطب للط٣ى جخجه بلُه، همؽ "ٓمطو" لىالسجه:  بؼٓط
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 ٓامله في مطاجه؟ وهللا مجىىن وهي دؼاضة ُٛه""ٓاظب٧ ابى٧ واللي 

 و٣عجه في ٣خٜه:

ذ بؽ ًخلٚط هى صر اإلاطة زي، وما ل٥ف زٓىة بمطاث ؤدى٢  "بحىا ٓملىا اللي ٓلُىا، ًاٍض

 بس٨ ما ؤٟى٨ إلاىت وهي جخلٚط مٔا٢"

ٕ ٣ُٜه ؤمام وظهه:  ضخ٧ بمط  ًٛط

 "ال ًا ٣طملت ؤبىغ بًس٢، ؤها ٟلذ بًه بؽ!!"

  حاظبحها جخِاهط بالجسًت:ٓازث ح٠ٔس 

ت وبخ٠ىل٧ مىباًل٧ م٠ٜى٨ لُه؟ ٓاوظا٢ ج٦لمها ٓـان  "ٓلى ٥ٛطة اجللذ ب٧ُ مً ؿٍى

 جخ٠ٜىا ٓلى مُٔاز السضغ الخاوي"

ا: خه مـا٣ؼ  ت حهطب هحى ٗٛط  جطاظٕ بؼٓط

ا"  "لى اجللذ جاوي..! ٟىلي لها بوي هاظطث ػِبحًر

لبها ًحً للمؼ٥ُىت ضخ٥ذ ألام هي ألادطي وجٌلٔذ لؤلٓلى بإمل، حؼب  ولسها وجسٓى له، ٟو

لًٔ ٗباء الٔاؿ١ اإلا٘طوض.  الٔاؿ٠ت ٍو

****** 

خه، جترزز، ج٠ل١، وحـٔط بطهبت.. ل٠س ٤ان مٔها مىص بوٕ ػآاث، وها هى  ٜذ ؤمام باب ٗٛط ٟو

، جذبره ًٓ 
 

٠ت، ػخىاظهه ؤوال آلان ٤از ًوُٕ مجها، هي لً جخحمل ٠ٛساهه، لِؽ بهصه الٌٍط

ا ٤ان ما ػُجُب زمطة ٓـ١ مجىى   ً ً دُاهت هي له اتهام، وػخلسٞ.. ؤ ن ولس وهما بُجهما، ٓو

 به ٛؼخلسٞ، وجخٜهم، وجِل بجاهبه هصه اإلاطة حتى لى حاو٨ هى الهطوب مً ظسًس.

ٕ، ػمٔذ كىجه الخبِب ًٌلب لخِت.. هصا ألاحم١!! ؤال ٌٔلم ما  ذ الباب بدخابٕ ػَط ًٟط

ا ٓلُه، ٛخح الباب لُخٜاظإ حٔىُه جل٧ اللخِت لها؟ هي ؤًى٨ مً زهط 
 
ححن جطججي اًمئىاه
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بىظىزها، جٌلٕ بلحها بسهـت وجإملخه هي بلهٜت.. جلٔس مً ٟسمُه بلى ؿٔطه السا٣ً بتر٣حز، 

، وهمؼذ مً بحن ؤػىان جل٧ٌ بجلُس  اهسٛٔذ هحىه جخحؼؽ مالمحه اإلاـسوهت بخٞى

 السىٚ:

  "ؤهذ ٣ىَؽ؟"

ازث جٌىٚ بُٔىحها ٛٞى ظؼسه ٣إجها جبحض  ًٓ ظط  ما جخإ٣س مً ػالمخه، لم ًٜهم ما ٓو

بها!! ل٥ً وظىزها ؤمامه في هصه الخِت و٣إهما ججؼسث مً ؤحالمه التي جسوض في ٛل٥ها اضجٜٕ 

 ب٠لبه هحى الـمؽ.. ظصبها بلُه ٛجإة وؤٗل١ الباب دلٜها مٕ ؤػئلتها اإلالخآت:

 جس؟""٣سه ما ج٠ىلِف؟ حلل بًه؟ ًمجي.. ٟىلي الخاززت بظاي؟ ؤهذ ٣ىَؽ ب

ا هصه هي السٌت مىص البساًت؟! 
 
واظزاز شهىله.. ًٓ ؤي حازر تهصي هي؟ زم اػدىاض ٛجإة..! بش

، همها للسضه ًطبذ ٓلى ٣خٜها بحىى وحهمؽ لها:
 

 ٤از ًطخ٧ ل٥ىه ؤضاز ًمإهتها ؤوال

  "ؤها ٣ىَؽ ما ج٠ل٠ِف، بؼٌُت"

  جيخهي:جطاظٔذ جبخٔس ٓىه، ؤمؼ٥ذ بُسه ججطه دلٜها وتهخٝ مً ظسًس بلهٜت ال 

ط واضجا "  "ًُب ؤهذ واٟٝ لُه؟ حٔالى ازدل الؼٍط

زٛٔخه ٛٞى الٜطاؾ وززطجه بٔىاًت واهخمام، ظلؼذ بلى ظىاضه جىِط بلُه زاهُت بسٟت ؤ٣بر، 

ج٥صبه وجبحض ًٓ ؤلم ما في الىاضر مً ظؼسه بِىما ًخإملها هى بحب.. هى الخماٟت مجؼسة 

ـ٠ها هى حُاجه و٣ٜى.  واهخهى ألامط، ٓو

 بإهاملها في دلالجه، جخذللها بطجابت وتهمؽ ب٠ل١: ٗاكذ

  "في حاظت بخىظ٧ٔ؟"

 ابدؼم.. ٦ًاز ٟلبه ًخطسم زادل كسضه حتى ٛان بهىاها، ضز بهمؼت حاهُت:

 "بٔس٢ ٓجي بُىظٔجي"
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ؤظٜلذ جىِط بلُه زون ٛهم.. آخس٨ في ظلؼخه زون ؤن ًمىحها الٜطكت لخٜىس ٟىله، هى 

ٔلم وػُٔتٚر ٓلى الٜى   ض:مذٌئ َو

"ٓاٚض بوي ٗلٌان، ٓاوظ٢ حؼامحُجي وجسًجي ٛطكت جاهُت، ؤها اللي بٔسث ألاو٨ بؽ إلاا ل٠ُخ٧ 

 بدبٔسي ٟلازي حؼِذ بوي بامىث"

  ضمذ هٜؼها ٛٞى كسضه تهخٝ بىبرة زامٔت:

 "بٔس الـط.. ما ج٠ىلف ٣سه، ال٦لمت زي بخىظٔجي ؤها"

طه ببٍء احخىاها بٔم١ ٌؼدىس بصٟىه بلى ضؤػها، ًدـمم ٓبحرها  حبؼه زادله لشىان، ًٛع ٍو

ٔذ ضؤػها جىِط بلُه ودطظذ الهمؼت مً  ٘مى ُٓيُه بيـىة وظىزها هىا.. مٔه وآلان، ٛض َو

 بحن ؿٜخحها بـ٦ل مٜاجئ لها وله:

 "بحب٧.. ما جبٔسؾ ٓجي جاوي"

طجٜٕ:  احؼٔذ ُٓىاه و٤از ًلتهمها بىِطاجه، همؽ لها ووظُب ٟلبه ًطجٜٕ ٍو

ا""زي ؤو٨ مطة ؤػم٧ٔ ج٠ى  ب   لحها مً ًىم ما اججىظها ج٠ٍط

  جطاظٔذ إلاؼاٛت ٟلحرة بسهـت:

 "بجس؟"

 ؤومإ بىٔم وابدؼم:

 "آدط مطة ٣ىذ ًلبتها مى٧ و٣ىا بيخ٦لم ٓلى الىاحؽ، وبطزه ًلٔذ  ضوحي ٓلى ما ٟلخحها"

 
 

ٔال  ٛو
 

ها في ٓـ٠ه ٟىال ووؼِذ ٟبل الهجط ألادحر، ؿٔطث بالشجل مً هٜؼها، ٛهى ٤ان ٌٟ٘ط

 ػذ ؤجها جبذل ب٦لمت ًيخِطها ٤ل ٓاؿ١ مً مٔـىٟخه، ولى ٤ل ححن.هي ؤو جىا
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ابخٔسث ٓىه جىِط بلُه بخىجط، جإملها في كمذ، ج٠وم ؿٜخحها وهصا مٔىاه ؤجها جترزز 

:١ س الخسًض بـإهه، ؤمؼ٧ ب٥ٜها وآخس٨ ؤ٣ثر ًحثها بٛط  بذلىق ؤمط ما جٍط

 "ٟىلي اللي ٓاوظة ج٠ىلُه، حتى لى هدـخمُجي"

ؤدطظذ هاجٜها، ٛخحذ اللىض وهاولخه بًاه زون ٣الم، الخ٠ٌه مجها بدؼائ٨،  وضخ٥ذ بحعن،

ه ؤلجمه داكت بٔسما ٛخحذ له الطػاثل اإلاؼمىمت التي ٤اهذ ج٠خلها  ل٥ً الجىاب ؤمام هاٍُط

ٕ ُٓيُه بلحها بإلم ؤ٣ثر مىه كسمت:  ٤ل ًىم، ٛض

  "ؤهذ  ملسٟت ال٥الم زه؟"

 هعث ضؤػها هاُٛت وضزث بذٜىث:

""لى ٣ىذ   ملسٟاه ما ٣ىدف هاب٠ى هىا زلىٟذ 

 ػإلها باهخمام كاضم:

 "الطػاًل زي بخجُل٧ مً بمتى؟"

:  ؤظابخه بذىْى

 "مً حىالي ؿهط"

مها الساق الصي  م اإلاطػل.. وللىٟاحت ٤اهذ جطػل مً ٟض  ًبحض ًٓ ٟض
 

ججى٨ في الهاجٝ ٟلُال

ٕ ُٓيُه بلحها بؼاا٨ مهخم ومتهم: ت، ٛض ه ح١ اإلأٛط  ٌٔٛط

 ِف مً ؤو٨ مطة؟""لُه ما ٟلخ

لم ججس ما جطز به، ووظه لىٜؼه الؼاا٨ شاجه، ٣م هما ؤحم٠ان!! ًدبآسان و٤ل مجهما ًبجي 

ب الساق به هحى آلادط، ؤمؼ٧ ب٥ٜها بحن ؤكابٔه، ًلشمها ب٠بلت زاٛئت وحهمؽ لها:  بِذ الٓط
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ح٧ "ؤها آػٝ ٓلى ٤ل حاظت، ٤ل زمٔت و٤ل لخِت حعن، ٓلى ؤلاضهاٞ اللي ؿاًٜه ٓلى مالم

 والخٔب اللي ػببتهىل٧..."

 وابدؼم ًخإملها بىٟاحخه اإلأخازة ٥ًؼط ظمىز اإلاىٟٝ:

لى ال٦ام ٣ُلى اللي هآىا بؼببي"  "ٓو

ا: لبها ًيخٜى ٛطح   و٣عجه في ٣خٜه، حٔاهسه ٟو

  "مف بؼبب٧ ٓلى ٥ٛطة"

اإلاطة هِط في ُٓىحها بؼ٥ىن، ٌـبٕ مً جهط الٔؼل الطاث١ والصي ٓاز ًلخمٕ هىا٢، هبرجه هصه 

اؿ٠ت:  داٛخت ما٣سة حاهُت ٓو

 "ؤها مؼخحُل ؤدىه٧ ًا مجى، لى هامىث.. ٛاهمت!! مؼخحُل"

ىسما حاولذ الطز ؤػ٥تها بةكبٔه ٛٞى ؿٜخحها بِىما ًطزٚ:  ابدؼمذ ٓو

ى، ال ُٓىوي وال ٠ٓلي وال ٟلبي ٠ًبلىا ٠ًطبىا مً حس  "حتى لى حاولذ، ٤ل حاظت في  هتٛر

 ٗحر٢"

 برض  مىاػب  لخبآسه في الٜترة اإلااهُت:وكمذ لشىان، ًبحض ًٓ م

"ؤها ما ٣ىدف ٓاٚض مالي..! بؽ ٤ان اإلاٜطون ؤٛول ظىب٧، مف ؤهطب بُٔس، ًم٥ً الخُاة 

الجسًسة، اإلاؼئىلُت وهٍ٘ الـ٘ل!! بؽ زه ٤له ما ٌٔىهف لخِت بٔسث ٛحها ٓى٧ وال 

 زمٔت هعلذ مً ُٓىه٧ بؼببي.. ػامحُجي"

ٝ ًذبرها ؤهه ب٘باء مى٠ٌٕ الىِحر ٤ان ًِجها الجعا٨ باُٟت ٓلى وؤم.. لً ًذبرها، بح١ هللا ٣ُ

ا ٓلى ٛطاٟه!! 
 
ٓهس الٔـ١ مٕ ظوظها الؼاب١ وهي ج٦از جمىث ؤمامه لهٜت ٓلُه؟! وجصبل حعه

 الخماٟت ال زًً لها بالٜٔل، ٠ٓس حاظبُه بخلمُم وهى ًجهى مً الٜطاؾ:

ٕ وضاظٕ، مف هاجإدط، بوعي جمصخي.. اػ  خيُجي هىا""هاضو  مـىاض ػَط
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ل١:  جهوذ دلٜه جدؼاء٨ بلهٜت ٟو

 "جطو  ٛحن؟ ؤحمس اإلاٜطون جطجا "

: ٦از ٌ٘ٞط  ؤمؼ٧ ب٥خٜحها ٌ٘ىق بحن ظٜىحها ٍو

 "؟!"حاظت مهمت الظم ؤهخهي مجها.. واز٠ت في  

ؤومإث بطؤػها ٣مإدىشة بِىما ح٘ٞط هي ألادطي في ػماثه السا٣ىت، ابدؼم ٛـدذ هِطاتها بحن 

ا الٔعم وظىخه ال٘اثطة ب٘ما ازض ٓاٟس  ً ظبُجها ب٠بلت زاٛئت ٗو ُيُه الىلهخحن، اهحجى ًٍع ظجه ٓو

 وال٘وب.. ٓلى بجهاء ألامط بالٜٔل، وبال٠ىة لى لعمه شل٧.
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(31) 

 واهخهى الؼباٞ

 

وبن ػإلى٢ ًٓ الٔاؿ٠حن ًا بجي؛ ٠ٛل: ؤجهم حٜىت مً اإلاجاهحن، جالٓبهم اإلاـآط ٣ذجط ٛٞى 

ٔت ؿٌطهج.. ًلهى بهم  حط٣هم السىٚ بجمى ، واللبر هى مٜخا  ال٠طب ٣ما ألامل ٟض الخب، ٍو

 هبى الخُاة.

س مً ولهه  ول٦ل ٓاؿ١.. ٓـ٠ه مىث ٌٔاز٨ لصة اهخٜاهت البٔض، زمىٓه وبن ٤اهذ أللم جٍع

تربٕ ٓلى ٓطؾ الٜااز. اهه في زماثه، ٌؼ٥ً الـطاًحن ٍو ، وجبالٙ مً بزماهه وػٍط  باإلأـٞى

ىٝ وألا٣ث ا له، ومىص متى زم ألاٟىي وألٓا .. ٥ٛطة ٛطاٞ لم ج٥ً مؼخٔس  ب والْٜع ر بزاضة للٓط

ًخحوط الخبِب لٜطاٞ حبِبه!! بل مىص متى ًبسؤ الل٠اء وهىا٢ ًُ بجهاًت له!! ٥ٛإن وظىزه 

 مً الـطوٞ.. ُٛلبح 
 

مؼلم به لؤلبس وزٚء حوىضه ٓازة كباحُت جٜخح ٓلحها ُٓىا٢ بسال

 بهجت هىضها.هى ؿمؼ٧.. حُ٘ب م٧ٔ وحـٞط ل٧ وجحُا ب

وفي جل٧ اللخِاث.. ٓىسما ًخسادل مٕ كىضج٧ الىضزًت اإلاطػىمت بٔىاًت ه٠اي ػىزاء، 

وب لسضظت ىمت وم٥صوبت؛ ٛةه٧ بحن حالحن؛ شٓط لسضظت الـلل، ٗو الجىىن.. وهى  مٓع

، ٓىسما لّٜ ًبِبه ٤لمت "ًالٞ".. ٦ٛان ٣إهما ٛخح له ال٠بر وحوط همااإلاؼ٥حن جإضجر بُج

ىسما ٓازث هي له بذىٛها وحبها وضٟتها وحىاجها الصي ٌٔل١ ال٥ًٜ وؤدبره ؤ ا، ٓو  ُ هه ػُسًٛ ح

ىضها ال٠سًمت مٔه ٓلم بالسٌت الخ٠حرة التي اػخ٘لذ ٛحها ؤهثى الٔى٥بىث كو ٟلبه بها ؤ٣ثر، 

جحى٨ السىٚ لىحران.. جإججذ واؿخٔلذ وحٔالذ ؤلؼىت اللهب حتى ؤٟؼم ؤن لخٜٞط بُجهما؛ 

ها.  جحٟط
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س م٠ابلتها هلٝ ػآت مً ال ٔت اإلاتهىضة لم تهست ؤٓلابه ولى م٠ساض شضة، ال ًٍط ٠ُازة الؼَط

ذ ظجي زماض ٛٔلتها،  ا، ل٥جها مً ظىذ ٓلى هٜؼها وحان ٟو ٓلى هصه الخا٨ ألهه ػُاشحها حخم 

ا ٤اهذ.  ً  و٣ما زدلذ مى٠ٌت السٌط التي جذله ٛٔلحها جحمل الٔىاٟب ؤ

١ بِىه وبحن ظوظخه، جىٟٝ ؤػٜل اإلابجى الصي ًوم مؼ٥جها، الجمُل ت جطػم السٌٍ للخٍٜط

م مً شل٧ جىلب ؿبا٣ها حى٨ مىخج ُٛلمها الجسًس، ٣إجها جخذص  لى الٗط سه لىٜؼها ٓو جٍط

ا لجري ؤًً ػىلل مً هصه الى٠ٌت؟.
 
 احخُاًاتها في حالت الٜـل..! حؼى

خحذ هي له؛ ججمسث في م٦اجها للخِت، جإملخه بلهٜت ٣إهه  ػحرجمي ٓىسما ؤًل١ ضهحن الجطغ ٛو

 في ؤحواجها بٔسما ٓٚط ُٟمتها، زم جطاظٔذ دٌىة بسال٨ تهمؽ باػمه وجخ٘ىج بحطوٛه:

 "ؤحمس..! اجٜول"

الخىي ظاهب ؿٜخُه بابدؼامت باضزة ٌؼخجُب لسٓىتها، ؤٗل١ الباب دلٜه وجلٜذ حىله 

 باهخمام ًبحض ًٓ صخبت، اٟتربذ مىه جمٍ ؿٜخحها اإلاٌلُخحن بلىجها الىحاسخي اإلاٜول:

 ِف حس ٗحري""ما ٛ

طي بحمالخُه  جىٟٝ ًٓ الخس١ُٟ ُٛما حىله لُل٠ي بُٔيُه هحىها، ًخإملها في ٟمُلها الخٍط

ُٔخحن وبىٌالها ال٠لحر الصي ًطجٜٕ ٛٞى ض٣بخحها ب٠لُل، ؿٔطها الىاضي ًيؼاب حى٨ ٣خٜحها  الٛط

ا باٟتراب ُىحها جلخمٔان بىِطة جمل٧ ووـىة اهخلاض، بازلها اٟتراب  ، واهحجى بشىضة حمطاء، ٓو

 حهمؽ في ؤشجها ًىٜض ؤهٜاػه اإلاـخٔلت ٟطب ٓى٠ها:

  "حلى ٟىي"

ٕ ٣ٜحها ٛٞى ٣خُٜه، جىِط في  اهخ٠ل الـٔىض بالىلط البدؼامت ضػمتها ٓلى ؿٜخحها بِىما جٛط

ت:  ٓم١ ُٓيُه وجدؼاء٨ بىبرة مٍ٘ى

  "وحـخ٧؟"
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حها ًبٔسهما ًٓ ٓاز شل٧ الالخىاء اإلاا٣ط بلى ؿٜخُه بابدؼامت دبِشت، مس ًسًه ًمؼ٧ ب٥ٜ

ا ٛـٔطث ؤجها ٓلى وؿ٧ هُل ٟبلت: ىحجي هحىها مجسز   ٣خُٜه ٍو

 "ما جخذُلِف ؤز بًه!!"

زم ابخٔس وجط٣ها محبٌت، ًسوض في اإلا٦ان، ًخإمله بالمباالة وجخإمله هي بـ٘ٝ، حتى اػخ٠طث 

وظهه ُٓىاه ٓلحها زاهُت، زها مجها ومس ًسه في ظُبه ًذطط هاجٝ ظوظخه، جٌلٔذ بلُه بسهـت ، 

هحىها مٕ دٌىة ؤؿٔطتها ؤهه ًى٠ى ٓلحها ب٠ؼىة ٛتراظٔذ بـه٠ت ٟبل ؤن جىِط للـاؿت 

اإلاىظهت مباؿطة ججاه ُٓىحها، لم ًى١ٌ وجط٢ ل٠لبها الصي ػ٠ٍ بحن ٟسمحها بزاضة الخسًض، 

 هبدذ حباث مً ٓٞط ٛٞى ظبُجها حؼإ٨ باكٌىاْ ٗباء:

 "بًه زه؟ بًه ظاب اللىض زي ٓلى مىباًل٧!!"

  ؿٜخُه بُٔىحن ظامسجحن:مٍ 

 "زه مف مىباًلي"

 ٣طضث بىٜؽ الىبرة اإلاخ٘ابُت:

 "ؤما٨ مىباًل محن؟"

وهالذ ابدؼامت باضزة وهِطة ػامت ًم٥جها ؤن ج٠خل لى ؤجُح لها، زم ؤجاها الجىاب بىبرة 

 ٤الل٠ُٕ:

 "مطاحي"

ت في بٔى ألاحُان ال ًى٥ط، داكت مٕ جل٧ الـه٠ت اإلالسومت التي دطظ ذ مً ممشلت بآض

 حل٠ها، احؼاْ ُٓىحها اإلاصهى٨ ولهجتها ال٠ل٠ت:

لمذ بًه اإلاؼ٥ُىت؟"  "بجس!! ٓو

 هع ٣خُٜه بٔىجهُت:
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ا"  ٔ  "ما كسٟدف ًب

ٕ بحسي  ٥ت واػٔت وجٛط ا..! جحط٣ذ ؤمامه ببٍء، ججلؽ ٓلى ؤٍض
 
ظمذ ؿٜخحها، هى ًدبجر بش

ت هاظثت:  ػاٟحها ٛٞى ألادطي، حؼإله بسسٍط

ت ػمٔخ٧؟ وال   ٓامل لها سخط!!" "لُه!! مف ٓاٛض

وهىا اه٠وذ مسة البروز اإلاٜخٔل وػُتر٢ ل٘ى٨ ال٘وب زٛت الخىاض، اه٠ى ٓلحها بالٜٔل 

٥ت اإلاجاوض لها والشاهُت جمؼ٧ بصٟجها  ٦ٛازث ج٠ٜع كاضدت، اهحجى ًوٕ ًسه ٓلى مؼىس ألاٍض

 جوٌ٘ها بٔىٝ حتى ٤از ٥ٛها ًى٥ؼط:

ي، السهُا ٤لها في ٣ٜت وهي في ٣ٜت، "زه جحصًط ؤو٨ وؤدحر ووحُس ًا ػهط، ابٔسي ًٓ مطاح

لى ؤٓساجي" لي  ٓو  لخِت حعن بٔمط٢ ٤له اإلاطة اللي ظاًت ٓو

ب، ؤضزٚ بذـىهت وهى  لم حؼخٌٕ ه١ٌ حٚط وهي جىِط بلى ُٓيُه الالمٔخحن بجىىن في ٓض

 ًوٍ٘ ٥ٛها في ٓىٝ ؤ٣بر:

ُخججن ٓلحها "بى٧ الٜلىغ بخا٧ٓ وجلُٜىن واحس، ٌٔٚط ًٓ ٓالٟت الٜىاهت اللآسة اللي ه

بالسوبلحر بخاْ ؤٛالمها، حؼٍطب ك٘حر للصخاٛت... وبىوم، باي باي ٓالم الؼِىما وباي باي 

 للبى٧ اإلاخحط٢"

طة جسٛٔه هحى دى٠ها زون  ا ٛهمؽ مً بحن ؤػىاهه ٣إهه ًجابه ٟىي ؿٍط هط  ا ٟو
 
زمٔذ ُٓىاها ؤإلا

 شضة ؿ٠ٜت:

 "مٜهىم ًا.. ٛىاهت؟"

ا ٓىه ٣صخيء ملىر، ٤لمخه ألادحرة هاظثت بـسة، وزمٔت ها الىحُسة جيؼاب بِىما ًىٜوها بُٔس 

 همؼذ بإلم لم ٌٔلم مسي وأُٟخه:

 "للسضظت زي بخحبها؟"
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ا للخسًض ًٓ ظوظخه، اػخٌطزث بٔسها بىبرة  ح  مىحها هِطة ٟاجلت ًذبرها بها ؤجها لم جىل جلٍط

 ؤػب٘ذ ٓلحها المباالة ال جمخل٥ها:

بي.. وؤ بُا""دلحها حـبٕ ب٧ُ، ؤهذ ؤٓمى ٗو   ها مف بحب ألٗا

٠ٓس حاظبُه ولم ًٜهم، ٓاز ًىحجي هحىها ببٍء ٛتراظٔذ للسلٝ بىِطة ٟل٠ت، ػإ٨ بذٜىث 

 باضز:

بي؟ اه٠ٌي"  "ٟلس٢ بًه بإٓمى ٗو

بها:  هعث ٣خٜحها باػخٔالء جساضي به ٓض

 "ال٦ل مالحّ هِطاج٧ لي  ًا ؤحمس، مف ٛاهمت ؤهذ بدى٥ط لُه!!"

س، ٛإ٣مل بجسًت:ظوي ما بحن حاظبُه، ٤از ٌسسط  ب في اإلاٍع  ل٥ىه ًٗط

؟"
 

  "ال٦ل!! ظي محن مشال

حها بصخيء مً ألامان حتى ًحلل ٓلى ظىابه، جىحىحذ حٔاهسه:  هِطث بلُه بترزز، ٛابخٔس ًٍط

"  "ما ب٠دف جٜٞط

٠ت ألاكلر، ٛمشلها ٦٣ل ؤهثى لً ًمخىٕ لؼاجها  ا، ولصل٧ ػِخٔامل مٔها بالٌٍط هى ًٜهمها ظُس 

ب ٠ٛ ٍ لى ججاهلها، ضم٠ها بىِطة محصضة ؤدحرة والخٜذ ٌ٘ازض اإلا٦ان ببٍء ًٓ ش٣ط ما ًٗط

ج مً الخسة والُّ٘:  ًمىحها ٛطكت الىساء، و٣ما جىٟٕ ٟطب الباب هخٜذ في مٍع

٠ت اللي بدبم لي بحها  "ػامح ًل١ُ مطاج٧، ال٠بٌان الىػُم، ٤ان ًا حطام كٔبان ٓلُه الٌٍط

ل٠ان ٓلحها، لسضظت بهه ؿ٧ بن في بُيىا ح  اظت!!"ٟو

ٝ  ببض ػمىمه زادل  ا!! الخ٠حر لم ٥ًخ
 
جىٟٝ ٣إهما جل٠ى ل٥مت في مٔسجه، هصا هى ألامط بش

١ هىاها في ححن ػحرها هى ب٦لمت،  ٠ٓله وحسه، بل ججاوظها ألٛعى ٗبُت جًِ ؤجها حؼحر ٛو

ا بلطامت: ٕ بكبٔه محصض   اػخساض ًل٠ي بلحها بىِطة ظمستها زم ٛض
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  ٟىي، ٛذلي بال٧" ك٘حر ل٧ مم٥ً ًخمخي بذبر "ؤها ٟلذ ٤ل اللي ٓىسي، مؼخ٠ب

ب في جحٌُمه، ما الصي ٓلُه ٛٔله آلان!! هل  ازض ٌ٘ل٠ه دلٜه بٔىٝ ٣إهما ًٗط ٛخح الباب ٗو

ط ب٘وب،  ح السهُا مً ٟصاضجه!! ظلؽ في ػُاضجه ًٛع ٍط بحض ًٓ شل٧ ال٠صض، ٠ًخله ٍو ًصهب ٍو

لُه  ٔت، اللٔىت ٓلى ٤ل شخيء ٓو ه جخالح١ ؤهٜاػه ػادىت ػَط .. ٣ُٝ ػ٥ُٜط ٓما اٟتٛر
 

هى ؤوال

في ح٠ها وهي في ٤ل لخِت جل٠ي بىٜؼها بحن شضآُه ٓاؿ٠ت..! بِىما هى ًخلبؼه ؿبح ال٘باء 

 وظىىن ال٘حرة.. واللٔىت هى ٠ٍٛ ٌٔـ٠ها و٣ٜى.

ا؟ 
 
ا لللٜح، ؤجطاها ػامحخه ح٠ لبه ًيخٜى ًلب  ، بلهٜت ٟو ١ الٔىزة، بحىحن وؿٞى اجذص ًٍط

ٌت ؤن ج٥ىن مٔه.. ؤم ؤن ٟل٠ها ما بن  ًعو٨ حتى حٔاٟبه ٓلى ما ٛٔل؟ هى ال ًماوٕ ٠ٓابها ؿٍط

 ًم٥جها ٟخله، حٔصًبه، وشبحه و٤ل شخيء.. ٠ٍٛ وهي في زٚء ؤحواهه.

 ******  

لٌاإلاا ُىذ ؤن هىا٢ ٓالٟت ًطزًت بحن الخب وألالم ٓىس اإلاطؤة.. ٟالىا ؤجها ح٠ُ٠ت ٓلمُت 

ا، وؤزبختها هي ٓىسما هجطها وضمذ ؤزبختها ٓملُت الىالزة.. ٛٔىسما جخىظٕ 
 
ألاهثى جعزاز ٓـ٠

بىٜؼها بحن ًسًه في ٤ل مطة، جل٧ ال٥ٜطة الل٘حرة التي وػىغ بها لها ٟلبها ؤهه جإشي، 

م جإ٣ُس مً حىلها ؤهه بذحر ؤكابتها بهىغ، ٣ال لً ج٠ٜسه  ػُصهب، وضبما ٌ٘ازض الخُاة ٤لها ٗض

ا. ٠ت ؤبس   بهصه الٌٍط

ؤن جصهب بلُه، جٌمئن، جمؤل ُٓىحها بمالمحه وجخإ٣س مً دلىها  ٤ل ما اػخٌآذ ٛٔله هى 

حتى مً السسوؾ، ًا لها مً هُٜٔت!! حٔل٠ذ به حتى ؤكبح ٛطاٟه ًحخاط إلحسي مصخاث 

 الٔالط مً ؤلازمان.

بٔسما ٗازض هبٌذ للٌاب١ ألاضضخي مً اإلاجز٨ وظالؼذ والسجه لبٔى الىٟذ، ٤اهذ اإلاطؤة 

ب جٜخ٠ سه بـسة، جمىذ لى كاضحتها ب٦ل ما ًاضٟها.. ل٥جها لً حـخ٦ي لها جىِط بلحها بحىان ٍٗط

مً ابجها، حـطز في ألاًام اإلااهُت، ؤ٣ثر مً ؿهط جبآس ٓجها ُٛه لُذخمه بٔـطة ؤًام داضط 

٥طث ؤهه هبصها  بُتهما، ج٥ٜط ٣م حعهذ وجإإلاذ..! ٣م ب٥ذ حتى ظٜذ مأٟحها..! و٣م داٛذ ٛو
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ً ٤اُٛت له ؤو حتى لؼاب٠ه..! و٣م جمىذ لى ٠ًترب دٌىة بٔسما ؤكابه اإلالل..! ؤجها لم ج٥

ٞ  ٓلى الٔهس. ن ٟلبها ؤهه با مئ 
 
ٌ  ً  ٛخ٠ترب هي ما ب٠ي مً مؼاٛت..! ٠ٍٛ 

جًِ ؤجها حم٠اء تهىن مً هٜؼها ؤمامه، ٛاإلاطة ألاولى هي ألاػاغ الصي ػدبجى ٓلُه ٓالٟتهما 

 وحبها. ُٛما بٔس، ولى حؼاهلذ ػدبذؽ مً ُٟمت ٗوبها وحعجها.. بل

س  ال جسضي ؤهٜٔها ضاظٕ لٔـ٠ها له ٠ٍٛ..! ؤم ادخلٍ به دىٚ مً ش٣طي اإلااضخي الصي ال جٍط

ت كلبت،  ج٥طاضه..! ال٘ىق ُٛه مً ظسًس ومٔاهاة جىابٔه التي ال جيخهي..! لٌاإلاا ُىذ ؤجها ٍٟى

مٕ ؤو٨ والوطبت الؼاب٠ت والتي لم جمتها ؤ٣ؼبتها ال٠ىة وال٠سضة ٓلى اإلاىاظهت واللمىز.. ل٥ً 

س في مٔط٣ت ٓـ٠ها تهاوث الخلىن وػلمذ زون ُٟس ؤو ؿطي.
ْ
٠

 
 بازضة ٛ

خه وجطجا ، ل٠س جإدط، ؤ٣ثر مً ػآخحن ولم ٌٔس بٔس  ؤكطث والسجه ٓلحها ؤن جلٔس ل٘ٛط

، هاجٜذ والسها جذبره ًٓ ب٠ائها مٔه اللُلت وؤوكخه  والىٟذ ٟاضب الخازًت ٓـطة مؼاء 

ت التي    .مطة واحسة مً ٟبل مً باب الٜوى٨  زدلتهابالل٘حر، ججىلذ في ال٘ٛط

ت جحاو٨ الخماػ٧،  ىسما ٟطبتها مً ؤهٜها ٤ازث جخ٠ُإ، ؤبٔستها بؼٓط ؤمؼ٥ذ بعظاظت ٌٓط ٓو

ا هصا ٤ان ٌٓطها اإلاٜول!!" ظىىن الهطمىهاث بسؤ وػِخلبؼها ؿٌُاهه..  جطزز لىٜؼها: "جب 

٠ٍ ٓىسما ٌٔىز وجذبره ًٓ ابدؼمذ بذبض، ٛطبما لؤلمط ٓسة ٛىاثس ٟطضث مٔاٟبخه بها، ٛ

ًٜله، ال جسضي ٣ُٝ ػخٜٔل!! وال ما هى ضز ٛٔله اإلاخىٟٕ!! ل٥جها جخمجى ؤن جلمح الؼٔازة في 

 ُٓيُه.

اججهذ للٜطاؾ، اه٥مـذ ٛىٟه جوم وػازجه وهصه اإلاطة حمسث هللا ؤن ٌٓطه الٔال١ بها 

س الاجلا٨ به ل٥جها لم ججسه، ل ٠س ؤدصه مٔه..! جطي مذخلٝ ًٓ آلادط، بحشذ ًٓ هاجٜها جٍط

هل شهب بلحها؟ هل ػُلطخ في وظهها؟ ًا بلهي ماشا لى ؤشاها!! اهخٜوذ ظالؼت ج٥ٜط ب٠ل١ 

م ٤ل شخيء.  وجبتهل هلل ؤن ًخ٠ٔل ٗض

زاضث ُٓىاها في اإلا٦ان بخىجط، ٓازث حؼدىس لِهط الٜطاؾ وج٥ٜط، آلان وبٔس ٤ل ما حسر 

ا 
 
ٓلُه، ضبما لم ًحسر ال٥شحر.. ؤم جبآسه الجعا٨ جصوب إلاجطز ش٣ط اػمه، جلاب بالهلٕ دىٛ



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 422  شسابٍُ وضزًت

 

٠خه  ؤحعجها وؤوظٕ ٟلبها وهحل له ظؼسها، ل٥جها حٔلم ب٠ُحن زادل ٟلبها ؤهه ٌٔـ٠ها، بٌٍط

 الساكت التي ضبما في بٔى ألاحُان ال جحبها، ل٥جها جخم٥ً مىه ٣ما لم جٜٔل ؤدطي مً ٟبل.

خص٣ط ما ٛٔله ٟبل ػآاث ٓىسما وجطحؼم ابدؼامت بلهاء ٓلى ؿٜخحها، ؤم ًحبها وبجىىن، ج

بازض بالٜٔل ٟبل ؤن ًىهٕ في مىٟٝ زٛاْ، ؤًًِ ؤجها لم جٜهمه؟  هاظمها في م٥خبها، حهسزها ٍو

١ الٔىٝ.. ًا له مً  ٠ت الػترهائها ٠ٛطض اجذاش ًٍط هى ٠ٍٛ ٠ًلب ألامط ٓلحها ألهه ال ًجس ًٍط

ب في جسلُله.. ول٥ً لِؽ آلان.  ًٜل ٣بحر، جحبه وجٗط

بدؼامتها بحعن ٓىسما ؿطزث في ؤػبابه، الٔمل.. اإلاؼئىلُت، بٔسه ًٓ اإلاوماض اه٥ؼطث ا

وحّٜ الخح١ُ٠ مٕ هطوب الجاوي، هل شل٧ ًمىحه الخ١ في الابخٔاز ٓجها؟ ال جلسٞ مبرضاجه 

م ؤجها حٔلم ٣م جاإلاه!! ل٥ً ما شهبها هي؟...  ٗض

ىٛه ؤمامها وفي ُٓيُه اؿدُاٞ وا ضر، ابدؼمذ له بحىان ؤدطظها مً ؤ٦ٛاضها اإلابٔثرة ٟو

 ٛجلؽ بلى ظىاضها ٌؼإ٨ ب٠ل١:

  "٣ىذ  بُٔس ٟىي؟ ػطحاهت في بًه؟"

:
 

 جلصشث ب٠ل٠ه، جمهلذ في الطز ج٠لبه ٛٞى هحران الاهخِاض ٟلُال

ا..! ٣ىذ ٛحن؟"  "ؤبس 

ب في ؤن ًسوض ؤو ًىاوض  ًسض٢ ؤجها ججاهلذ الطز ٓلى ػااله واضجٜٕ مٔس٨ ال٠ل١ في زمه، لم ًٗط

 ٣ٜاه ما حسر بالٜٔل، ضز بذٜىث ًحمل هبرة ٗاهبت لم جىمخي بٔس: هصه اإلاطة،

  "ضحذ لها"

آخسلذ بحسة، هي حٔلم.. جىٟٔذ، ل٥ً ؤن ًذبرها بىهى ..! هصا ؤزاض ُِٗها، لم ًلخّ بِىما 

طزٚ بخلمُم: ا ًٓ ل٠اء ُٓىحها، ٍو  حهطب بُٔيُه بُٔس 

 "٤ان الظم ؤٓلمها زضغ"
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، هخٜذ جحشه:  اهخٜى ٟلبها في دٚى

 "ٟلس٢ بًه؟ ٓملذ ٛحها بًه؟"

ٕ ُٓيُه بلحها بلهٜت وؤمل، ؤهصا ٟل١  ٓلُه؟ ؤم ؿ٧  ُٛه؟.. جطزز لشاهُت ٟبل ؤن ًبخٔس  ٛض

جُب بىبرة ظامسة: ا ٍو  بىِطاجه مجسز 

تها هي م٦اجها ٛحن!! وحسوزها اللي الظم ج٠ٝ ٓىسها"  "ٓٛط

٠ترب، ًلشم ٤ل ٥مل بهمؽ: زم آخس٨ في ظلؼخه ًىاظهها ؤ٣ثر، ًمؼ٧ ب٥ٜحها ٍو  مجهما بحىحن ٍو

ل١، ػىاء مجي ؤها ؤو بؼببي مً  "مجى.. ػامحُجي، ؤها ٓاٚض بوي احؼببذ ل٧ في حعن ٟو

ها، هآىه٧ ًٓ ٤ل زه، كسُٟجي، بؽ ما جبٔسٌف ٓجي، هامىث لى..."  جلٛط

أًخه بلمؼت مً ػبابتها لـٜخُه جمىٔه مً الاػخٌطاز:   ٟو

 "بٔس الـط ٓى٧"

ب: جٌلٕ بلحها بإمل هبى له  ٟلبها بحىان ؤمىمي ٍٗط

 "ٌٔجي ػامحخُجي؟"

، ػخٔاٟبه وهي 
 
س ٛطاٟه زاهُت ا، ل٥جها ال جٍط لم جىاوض هصه اإلاطة ؤو جخذابض، هي لم حؼامحه جمام 

 مٔه، وػِخحمل زون بضازجه، ضزث بجسًت:

 "ػُبها للىٟذ ًا ؤحمس"

ل٥جها ؤضزٛذ احؼٔذ م٠لخُه بال ٛهم، ماشا ج٠لس؟ ٤از ٌؼإ٨ بلطاخ: "هل ػختر٣ُىجي؟" 

 بهسوء:

  "ؤها بحب٧"



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 424  شسابٍُ وضزًت

 

٠ُت  ا ٓلى و٘ماث هبرتها الٟط ا بحُاة، ضاٟل   بٜط ، هابو 
 

وظاء زوض ٟلبه لُيخٜى م٦اهه مهلال

 وهي جخلّٜ ب٦لمت السخط.. ٓىسها إلاح ابدؼامتها اإلاا٣طة:

 "بؽ مف مٔجى ٣سه به٧ هخٜلذ مً ٗحر ٠ٓاب!!"

 ١ ضوحه:ؤمؼ٧ ب٥ٜحها مً ظسًس ًلشمهما بلهٜت وحهخٝ مً ٓم

 "ٓاٟبُجي ظي ما جحبي وؤها مىا١ٛ، اإلاهم وؤهذ  مٔاًا"

خحى٨ لعجُىت لُىت بحن ؤكابٔه ٌـ٦لها  ا ل٠لبها الصي ًدُه في دباًا ُٓيُه ٍو جإملخه بحىى، جب 

ازث جذاٚ، ماشا ػُٜٔل؟ إلاح جطززها ٛٔاز  ٣ُٜما ؿاء!! جطززث زاهُت، البس ؤن جذبره، ٓو

س ؤن ل٠ل٠ه، هل جذٌٍ ألمط ما ؤم جىز  ٟى٨ شخيء حٔلم ؤهه ػ٠ُخله،؟! ؿطز في دىٛه ال ًٍط

ب مً ٟطاض ٟس ًِهط ٓلى ؿٜخحها  ًحثها ٓلى الخسًض، جطززها ًحؼم ألامط وهى ًذاٚ حس الٓط

١، تهمؽ بصجل ضهُٝ:  في ؤًت لخِت، لم ٌـٔط بال وهي ججصب ٣ٜه وجؤها ٛٞى بٌجها بٛط

  "بخحب الىالز وال البىاث!!"

ا هصا مذخلٝ!! ٣ُ
 
ٝ جسوض في ٛل٧ بٓلاض ٠ًصٚ ب٧ في ٤ل الاججاهاث وجِل في هٜؽ حؼى

ا ال جخذص ؤي ضز ٛٔل؟! كسمت ضبما، شهى٨، ُٓىحن حاثطجحن مطجب٥خحن جدى٠الن  الىٟذ ظامس 

ُىحها الخاهِخحن، هل ج٥طض جباز٨ الىِطة إلااثت مطة!! لسٟاث١ ؤو  بترجِب بحن مىهٕ ٣ٜه ٓو

اهتزث ؿٜخه الؼٜلى بطظٜت بؼٌُت ٤ان لها كساها ػآاث!! اإلاهم ؤهه لِؽ في هصا الٔالم، 

حت ٛٞى بٌجها، ؿٔطث بها ؤػٜل ًسها ٛاحخوىتها بإكابٔها ٟبل ؤن حـٔط  ٓىس ٣ٜه اإلاؼتًر

 بإهامله جخحؼؼها بترزز مخىجط، وؤجتها في الجهاًت همؼخه الواجٔت ٣إهه ًخإ٣س ٟبل ٤ل شخيء:

  "حامل..؟!"

  ب٘باء:حلل ٓلى بًماءة مىا٠ٛت، ٛٔاز ٌؼإ٨ 

 "هاب٠ى ؤب؟"
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 ٤ازث جطخ٧ ل٥جها ا٣خٜذ بابدؼامت وألامل في كسضها ًيخٔف، حـاٗبه بطز مط :

 "زه اإلأجى الىحُس للخمل"

وهصه اإلاطة ضخ٧ هى بصهى٨، ضخ٧ بـسة حتى ٤از ًى٠لب ٓلى ُهطه ٣ما ٠ًىلىن في 

بت مً ال٠ه٠هت امخؤل بها حل٠ه حس حبؽ ألاهٜاغ، ىسما  الخ٦اًاث ال٠سًمت، مىظت ٍٗط ٓو

بحن ؿٔحراث  اػخ٠طث، زم مً ُٓيُه ٛٞى وظىخه السـىت جىٟٝ ٤اهذ زمٔت ٗالُت جيؼاب

طحت ػاٛطة: ٞض لها ٟلبها، شٟىه اإلاهملت،  كىجه هصه اإلاطة مطججٝ بٔسم جلس١ً ٛو

 "هاب٠ى ؤب..!! هاب٠ى ؤب"

ط، وال٠لب ٌٔلجها واضخت.. " الٔاؿ١ جحى٨ إلاجىىن مً  هْى ألاولى بخعجب والشاهُت بخ٠ٍط

آدط".. وال حهم، هى ٠ٍٛ ػُٔس، مسث ؤهاملها جمسر زمٔخه جلاحب هٜؽ ؤلاًماءة اإلاىا٠ٛت 

 اللامخت، ٛاظإها بهخاٚ مخلهٝ:

  "ٓاوظ بيذ.. مُان"

٠له ٤اها في ٓاإلاحن مذخلٜحن، ل٥ىه هجم ٓلحها  لم حهخم للسمٔت الشاهُت التي جلذ ألاولى، ٠ٛلبه ٓو

صهب ؤهٜاػها، ٌ٘مط وظهها ب٠بالجه وحهمؽ بٜطحت بـ٦ل مٜاجئ ًومها بلُه ب٠ىة ٤ازث ج

 معزوظت:

 "٣سه اضجبٌذ  بي  آلدط الٔمط، مف هخ٠سضي جبٔسي ٓجي"

ب ٛهعها  ا مً ٟبل، و٣إهه ٛهم ُٛما ؿطوزها الٍ٘ط  ً ا ؤبس
 
اه٠بى ٟلبها، لم ٥ًً الٌٜل ضابٌ

م ه١ُ  ؤكابه، الجعا٨ جذاٚ ال٘سض وح٠ٔس اإلا٠اضهاث!! همؽ بةًوا   ١ ٗض ًوٕ بلمخه بٛط

 ٓلى دُالها اإلااضخي والخاهط وال٠ازم:

   "ؤها ؤحمس ًا مىاًا"



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 426  شسابٍُ وضزًت

 

ٜله الُدُم بىظىزه،  ت، مخى الؼاب١ وش٣طي ؤإلاه ًو ولّٜ اػمه ٣إهما ٤ان ممحاة سخٍط

 وؤٓازها للىاٟٕ، حُض جىٔم بالسٚء وحـٔط بالخب مٕ مال٧ ٟلبها.

****** 

، ب م اؿدُاٟه لها، ل٥ً ٓلُه ؤػبْى ًىٍل مط، حٔاٟبه وجخلصش ب٠ٔابه وهى ضان  ل وؤ٣ثر، ٗض

ا جحمل الٔىاٟب، جىام بحن  لُه هى ؤًو  الخحمل، الاحؼام بالجلس واللبر، هى مً بسؤ ٓو

، ومىظٕ!! ل٥ىه  ٠ٍ..! ٣م هصا مذع  شضآُه، ؤكابٔه حؼخ٠ط ٓىس ًٜلخه التي باث ًحلم بها، ٛو

 ًخحمل، وػِخحمل حتى جطضخى، ٛطهاها هى ظىخه.

بُٔيُه ٓجها، وظسها جىحجي ٓلى ض٣بخحها ٛٞى ألاضن ؤمام الل٘حر، ٓاز مً ٓمله ًبحض 

 !جخحسر مٔه بهسوء، ًسها جطبذ ٓلى شضآه ٣إجها جىاػُه وألادطي...

٠ٓس حاظبُه بٔىٝ ٗاهب، ألادطي جسوض في حل٠اث ال جهاثُت ٓىس مىًً الىبى في مٔلمه، 

 ًا ؤبله... 
 

ا!! ل٥ً مهال  جل٧ الخط٣ت التي جشحر ظىىهه مً ظسًس، ؤلً جذخٜي ؤبس 

ا هى ال٘وب،  ذ بسادله مـآط ؿتى.. ؤٓىٜها وؤ٣ثرها وهىح  ز١ٟ الىِط ٣إهه ًحخاط، جلآض

ٗباثه وجلس٠ًه بحماٟت الزٓاء السويء، حط٣ت بكبٔها هصه التي مً هٜؼه هصه اإلاطة، مً 

ٓصبخه وؤػهسث لُالُه، حؼببذ في ٛطاٞ بُجهما، و٤اهذ ج٠خله ٤لما ٥ٛط بها ؤو ٛٔلتها مٔه ما هي 

بال ؤمط داضط ًٓ بضازتها جماضػه حتى مٕ ك٘حرها!! آلان هى ٓلى وؿ٧ ال٠خل، لى جمشل ؤمامه 

ا.  شل٧ الخ٠حر ٛؼ٠ُخله ٛىض 

ه ًبرز جل٧ الىحران اإلاـخٔلت في ظىٛه، ضػم ابدؼامت بلٔىبت ج
 
ىظه بلحهما ٌسخب الهىاء ٓل

سٗسٗه حتى ها٨ ضخ٥خه اإلاطحت، ابدؼمذ هي  وظلؽ بلى ظىاضه ًخحسر مٔه، ًسآبه بل ٍو

ازضث اإلا٦ان.  ألادطي ٛ٘معها بـ٠اوة، هعث ضؤػها في ًإغ ٗو

ٝ دلٜها في اإلاٌبر ًخحط  ٢ بةكبٔه بٌى٨ شضآها، زم ؤحاًها ًخلمؽ لخ١ بها بٔس زٟاث١، ٟو

ؼإ٨ بحىى: ١ َو  بٌجها بٛط
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 "بىىحي ٓاملت بًه؟"

ت، ضباه ٣م حٔـ٠ه!! ضزث حـاٗبه:  ابدؼمذ بٟط

ت آ٤ل ؤي حاظت"  "مٌلٔت ُٓجي، دالق مف ٓاٛض

ىمت:  هالذ جطبِخت دُٜٜت هىا٢ وهى ٌٔاجب ابيخه اإلآع

  "٣سه ًا مُىن جخٔبي ماما!!"

بالؼٔازة لؼٔازجه.. ل٠س ٟطض ؤجها ٛخاة واهخهى ألامط، اهحجى ؤ٣ثر حهمؽ في ابدؼمذ زاهُت حـٔط 

 ؤشجها بىبرة لم جٜهم مٔىاها:

 "٣ىذ ٛا٣طها ٓـاوي بؽ!!"

اػخساضث بلُه بدؼائ٨، ؤمؼ٧ ب٥ٜها وجلمؽ هبوها بةبهامه في جىهُح، ظٔلتها ج٠ٌُبت ظبِىه 

 جطخ٧، سخبذ ًسها مىه حٔخصض زون بحؼاغ ح٠ُ٠ي بالىسم:

 اػٜجي ؤٟىل٧ بجها الظمت ٓىسي، إلاا ؤ٣ىن ػطحاهت ؤو باواسخي حس""ً

ت بحن ظىبُه: ٛط بازلها ٟلبه بٛط  مٍ ؿٜخُه بٌٜىلُت ٗاهبت ٛٔازث جطخ٧ ٍو

 "م٘طوض.. مف ٤ل حاظت بخسوض في ٛل٧ الؼهم ًا بٌل"

 جطاظٕ دٌىة ًخِاهط باأللم، ٟبوخه مومىمت ٛٞى ٟلبه حهخٝ بخىظٕ مٜخٔل:

 "ؤوووحف"

از ٠ًترب ٛتراظٔذ جحصضه ٓاهسجه بط  ٛٔت حاظب اػخ٠بلها بابدؼامت حاهُت اػخ٘طبتها، ٓو

 بُٔىحها، ل٥ىه همؽ بِىما ٌ٘ىق في جهط الٔؼل الالمٕ:

 "بطزه بحب٧"
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وجىٟٝ ٣ما ؤمطجه ُٓىاها، ًخِلم بلحهما وجيخٔف هي ؤ٣ثر، جخىضز وظىخاها مٕ هِطاجه التي 

ؤو جحٌُها بالسٚء ٓىسما  ا ٓىسما جخحسر،جٜلذ مً ٠ٓالها في ٤ل لخِت لتراٟب حط٣ت ؿٜخحه

 ُهطها وجإمطه بلصة: ىلُهججهسث ج ًِجها ال جىدبه له،

 "ًُب، الخب مف هٌُبر ال٘سا، اجٜول ٗحر هسوم٧ ٓلى ما ؤحوط الؼٜطة"

ا بمط :
 
ت ًٌبٕ ٟبلت ؤػٜل ؤشجها هاجٜ  اٟترب بؼٓط

  "ؤوووحف جاوي"

 ػإلها باهخمام:و٣عجه في مٔسجه جإمطه بالسطوط في كمذ، ل٥ىه 

 "مى٤ا ماله ب٠ى؟"

 ججهسث بو١ُ، ٓازث جلخٜذ بلُه ججُبه ب٘وب:

ب، وه١ٌ ٟسامه ٤لمت هجطة..  "باباه ضا  له اإلاسضػت، ٟا٨ له بهه مؼاٛط ومف ضاظٕ ٍٟط

 جذُل!!"

ط بٔىٝ، ل٠س هٜص مً هطػه الصي اهخىي ؤن ًٌحىه جحخه، وال٠صض ًذبر ابىه الل٘حر ب٦ل  ٛظ

ا
 
في ػخحن ؤلٝ زاهُت ؤو ضبما ػبٔحن ًا ح٠حر، ٣ُٝ ًٜٔل شل٧ بٌٜله؟  جبجر ًٓ هجطة، بش

 ٤ل ػباب الٔالم ال ٥ًُٜه، ولً ًلىر ٛمه بى١ٌ اػمه زاهُت، همؽ ًٌمئجها:

ٔت مىه ؤي حاظت!! ادخٜى ٟبل ٣سه"  "اإلاٜطون ج٥ىوي مخٟى

ٕ ٣ُٜه ؤمام وظهه ًىضر:  هِطث بلُه بخإهِب، ٛض

ل، بؽ مف ظسًس ٓلُه، ود ، وال ؤها ما ؤهٜٔف ؤب٠ى باباه؟""مً ٗحر ٓظ  لي مى٤ا ٓلي 

 هصه اإلاطة ابدؼمذ بحب، جإملخه وضزث بلسٞ:

 "ؤهذ ؤحً مىه ٓلُه"
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 ججهس بٔم١، ٟبل ؤن ًعمجط مً بحن ؤػىاهه في حى١:

  "كبروي ًا ضب"

ازض، هل جطاظٔذ  ضخ٥ذ بـ٠اوة ٛطم٠ها بو١ُ ملٌىٕ، زم اػدؼلم ألمطها هصه اإلاطة ٗو

بخه في ال٠خل؟  س هٜؼه ؤهه ٓىس ؤو٨ ٗض ال.. ل٥ً السؼِؽ هطب وحؼطب مً بحن ؤكابٔه، ٓو

 ل٠اء ٟازم ًا٨ العمان ؤم ٟلط؛ ػخ٥ىن الخحُت ل٥مت ٥ًؼط بها ؤهٜه اإلاخٌ٘طغ.

****** 

هل مط ؿهطان بالٜٔل؟ ال ج٦از جلسٞ وال حتى هى..! اهخهى بطهامجه الٔالجي اإلا٥شٝ، ودطط 

ًاث مً ظسًس، ٛةن لم ًيخ٠م بـ٦ل ٛٔلي ممً ٗسض مىه بٌاٟت مهىلت وضٗبت في ٣ؼط الخحس

ا ٓلى ٓطؾ   ٔ ٠خم بالٔىزة مترب به؛ ٛؼ٥ُىن اهخ٠امه ٓلى موماض الؼباٞ، ًشإض بالٜىظ ٍو

 البٌىلت.

ا جخإمله ًذىن اإلاىحىُاث، ًمط مً بُجها ب٠ىة ومهاضة، ؤزاض بعجابها وبـسة، هصا  ظلؼذ بُٔس 

 الٔىُس ٟاهط الخحسًاث و.. الؼهم ألاػىز.هى بٌلها، ظوظها، حبُبها، ال٠ىي اإلاشابط 

هطث زمٔت في م٠لخحها، ضباه ٣م حٔـ٠ه، وجصوب ٠ٍٛ جصوب وجصوي ُٛه  ابدؼمذ بحىان ُو

لبر حتى ُىذ ؤهه لم  وله!! في ٤ل ًىم ًسللها، ًخ٠طب مجها، ٌٔاهسها ٓلى الخب واللسٞ، ٍو

ت ٓى بها، ؤل٠ذ بلُه بحبل ٟلحر جذخبره ل٥جها سخبخه بؼٓط سما ٤از ٌـسها هحىه في ٌٔس ًٗط

سها حس ٟؼىة جصبحه ل٥ىه ًتر٢ لها جحسًس  مىظت هازضة مً الٔـ١ ؤزبدذ وبجساضة ؤهه ًٍط

 الىٟذ.

جخلصش ب٘وبه، ٟهطه، وحعهه، حتى حماماث اإلااء الباضز التي ؤكبحذ ماوؽ وحسجه في ال٥شحر 

ها ب مً اللُالي، هى ٠ٓاب ٌؼخح١ بخه٤ل شضة مىه، ًاإلاا ٛاٟض ا،  ٗط
 
ٛهصه اإلاطة ػخ٥ىن ػاب٠

ا ًٓ بضازجه حتى جطضخى ٓىه، و٣م ٌؼٔسها ٓصابه، ٛهي ٟطبه، مٔه، بحن ؤحواهه، ل٥ً  م  ٗض
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، ٠ٍٛ ٟلبها وألاوؼب ٗحر مؼمى  له بما هى ؤ٣ثر، ابدؼمذ في ؿطوز، هصا ٠ٓابه ألاٟىي 

 ًحثها: "ؤلم ًحً الىٟذ بٔس!! اضؤفي بحاله".

٠لها ًخسدل في الخىاض ب٦ل كٜاٟت وزون بش ن، ًص٣طها بلىض جحاو٨ جىاػحها، وحؼإله هي: ٓو

لم  ٓؼاها ؤال جلسٟه؟ لم  حٔاٟبه ٓلى ججطبت مطث بها مٕ ٗحره وجحمله وظضها؟ هى لم ٥ًصب 

ٓلحها مً ٟبل؛ ٛلم  ج٥صبه ٓىسما ًىٜي دُاهخه؟ ٓىسما ٠ًؼم بحبه الصي ؤزبخه لها وبإٓىٝ 

؟.  الٌٞط

، ؤهذ دىخجي!! ل٥ىه جتهمه بال٥صبجص٣طث ًىم ؤدبرها ؤن اللىض ح٠ُ٠ُت، كطدذ في وظهه 

ت وؤٟؼم ؤهه لم ًٜٔل، هي كىض ٟسًمت بٔوها ٟبل حتى ؤن ًطاها، والباقي ٟبل ؤن  هٜى بؼٓط

ر  حس 
 
ٌٔلً ٟلبه مل٥ُتها له ولؤلبس، لم حهسؤ بالها وب٥ذ، حٔلم ؤن الؼبب هى هطمىهاتها التي ج

ا ف
 
ي مـآطها مً اللٜط حتى ؤٟلاها زون ػبب ٟىي، ل٥ىه احخىاها ًىمها، ج٠بل هُجاه

از ٠ٍٛ ًبثها حعهه وهسمه..  ١ُ، ٓخابها الصي حٔلم ؤهه ؤوظٔه، ٓو ٗوبها بل وػبابها الٟط

ـ٠ه.  ٓو

وجحؼطث هي بٔسها.. ضبما لى كاضحخه مً البساًت إلاا وكال لهصه الى٠ٌت الؼىزاء!! الجذص 

ا وجيبه ا واضخ 
 
ا جبخٔس وج٠خل ٠ٓلها الِىىن، ل٥ً حٔىز.. ٛخخجهس، وجلسٞ، هصا  مىٟٜ ؤجها ؤًو 

ا، والٔبىض بىجا  مٔىاه وظىزهما  هى ال٠سض وال مٜط، هصا هى ادخباض احخاظا ؤن ًمطا به ػىٍ 

ا لؤلبس.  ٔ  م

 للمطة ألاولى بىجا  مبهط، هبٍ مً ػُاضجه ًلهض ٣إهه ٤ان في 
 

ب الصي ًذىهه ٤امال ؤههى الخسٍض

بت في الىجا .. سخبا ٤ل الهىاء مً كسضه. ػباٞ  للجطي، ل٥ً السىٚ والٗط

إلاحها مً بُٔس ٛابدؼم وضٕٛ ًسه بلحها، ؤؿاضث بلُه هي ألادطي مٕ اٟترابه، جطاٟبه باهخمام، 

دلالجه اإلابٔثرة ووظهه اإلابخهج، ُٓىاه الالمٔخان بؼٔازة لم جطها مً ٟبل.. ؤو ضبما حُاة لم 

ٝ ا، ٟو
 
 ٟبالتها ًىِط بلُه وؤهٜاػه تهسؤ ببٍء، ابدؼمذ بهمؼت: جذوها مٔه ػاب٠

  "هجخذ"
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ا:
 
 ؤومإ مىا٠ٛ

 "هجخذ"

ا، ابخلٕ  س ؤن ًومها في هصه اللخِت، جإمل اإلا٦ان مً حىله، ال٥شحر مً الُٔىن، ال٥شحر ظس  ًٍط

ٗلت وهِط في ُٓىحها، ٛهمخه.. حـٔط بحاظخه بلحها، ؤمؼ٥ذ ب٥ٜه بحن ًسحها الل٘حرجحن، 

ها بىِطاجه، وفي السلُٜت إلاحذ ومىحخه  جل٧ الومت التي ًحخاظها بحن ظٜىحها، ابدؼم ًحاًو

س الٔىزة، وال ٌٔلم ٣ُٝ ػخ٥ىن ضزة ٛٔلها.. لصل٧ وزون ؤن  ا ما، هي جٜهم، ؤم.. ًٍط
 
ٟل٠

 ٌؼإ٨ ؤو حتى ًلمح همؼذ بحىان:

  "الؼباٞ اللي ظاي هخٜىظ بُه، صر!!"

ا ٓلى ػاا٨ لم ٌؼإله..! في ُٓىحها ٓلم ؤهه ٓلى ح١، جإملها بلهٜت ال جىٜص، هل جمىحه ظىاب  

. ا آدط.. وهصا ٣شحر بح١، ٠ٛلبه اإلاؼ٥حن ٦ًاز ًىٜجط امخالء   واظزاز ٓـ٠ها زادل ٟلبه م٠ساض 

 هازاه كس٠ًه "حؼً" بىبرة مخىجطة:

 "ؤحمس..!"

 الخٜذ بلُه ب٠ل١ وآلادط ًطزٚ بحعن:

 "ٓماز ٓمل حاززت بالٔطبُت ٓلى الساثطي"

ُٓىاه، ضباه..! ألامط ًخ٥طض، ضبما هى مذخلٝ.. ل٥ً الىدُجت مهل٥ت في ظمُٕ ألاحىا٨، احؼٔذ 

 اػخساض بلحها ٛصجٔخه بىِطة مهخمت:

  "وال حهم٧ ضو  له، ضبىا مٔاه"

 ضز بحعم:

 "هاضوح٧ ألاو٨"
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 ل٥جها ؤجهذ ألامط بحعم ؤ٣بر:

 ما جخإدطؾ، ما ج٠ل٠ف" "ؤهذ ٓاٚض بن بابا هُٔسي ٓلي  مٕ مى٤ا، ؤها هاػدىاهم هىا.. ٓـان

ت مٕ كاحبه، ؤحـاءه جخلىي  ازض بؼٓط جطزز زاهُت ٛسٛٔخه بُسها، مىحها هِطة ممخىت ٗو

بٔىٝ، ٌـٔط بها مً ظسًس، بالٌٔىت التي ٗسضث به و٤ازث جىهي مؼخ٠بله، بل وجحبؼه ضهحن 

 م٠ٔس مخحط٢ لىال ٓىاًت ال٠سض.

خه جطزز زاهُت ٟبل ؤن ًجصبه " حؼً" الصي ٌـٔط بما ًجى٨ بسادله، وكل للمـٜى، ؤمام ٗٛط

ا. ا باجؼ  س بها ظمُلهما وحُس  ت التي ًٟط  ًمإهه بُٔيُه ٛابدؼم له وزلٝ دلٜه لل٘ٛط

١ حاٞض ًمخلئ بالخ٠س  ٔخا ٓلى "ؤحمس" حتى جمطز بهما بٍط ٕ ُٓيُه بلحهما وما بن ٟو ٛض

 وال٥طاهُت الىاضخت، جطاظٕ هى دٌىة ال ًٜهم ل٥ً آلادط بازضه بٔىٝ:

؟" "بًه!!   البُه ظاي ٌـمذ في 

 ٛخح ٛمه ًحاو٨ الى١ٌ والصهى٨ ؤلجمه، ػمٕ هخاٚ "حؼً" ال٘اهب:

 "في بًه ًا ٓماز؟ ٌـمذ ٧ُٛ لُه؟ ؤهذ كاحبىا وظمُلىا"

  ؤظابه بح٠س ؤ٣بر:

 "وضٟم اجىحن"

٠ٓس "ؤحمس" حاظبُه بِىما الطاٟس ؤمامه ًطزٚ ب٠ؼىة ٗحر آبه إلاا ًخلّٜ به في ٛىضة ًإػه 

 وهُاظه:

٠ي وؤب٠ى ؤها "ا حه مً ًٍط حخُاًي للؼهم، البٌل، اللي ٓملذ ٤ل اللي ؤٟسض ٓلُه ٓـان ؤٍظ

ىاًحجي وفي آلادط ظاي ٌـمذ" م واحس بؽ ما ِٛف ٛاًسة، بحرظٕ ٍو  ٟض

ٜه "حؼً" بةؿاضة ال ٌؼخىٓب ما ٠ًى٨!! ؤما "ؤحمس" ٠ٛس ججمس م٦اهه، هل ما ٛهمه  ؤٟو

ى اللمذ:صخُح؟ هل هى مً ٛٔلها؟ هِط بلُه زون اهٜٔ  ا٨ وهى ًٛط
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 "بدؼ٥خجي لُه ًا حؼً؟ آه صخُح ما هى كاحب٧، البٌل اللي بخا٤ل ٓلى ٟٜا بٌىالجه ِٓف"

  ظظطه "حؼً" بٔىٝ شاهل:

 "ٓماز ؤهذ بخ٠ى٨ بًه؟"

 ضز بباغ ولهجخه ًخ٠اًط مىه ال٥طه:

بت ٤ان "باٟى٨ الخ٠ُ٠ت.. وال هي زاًما بخىظٕ!! بمتى ح٘ىض مً ٓلى وؾ السهُا ب٠ى؟! حتى الوط 

 اإلاٜطون حـل٧ بؽ بظاي!! ؤز٧ً ظي الخلان ٟسامي و٤لها ؤًام وجطظٕ م٦اه٧ ال٠سًم..."

 "ؤحمس" بهُاط مذُٝ، ؤ٣مل زون وعي: ي"حؼً" وه١ُ ُٓج يولهض بٔىٝ مٕ احؼاْ ُٓج

لٔذ مً الؼباٟاث لؤلبس، اٛط  ًا بٌل"  "بؽ في آلادط.. ضظلي ؤها اللي هآذ، ًو

ٟبت ٟمُم اإلاـٜى في ٟبوت "ؤحمس" ال٘اهبت وهى ًىحجي هحىه في اللخِت الخالُت ٤اهذ 

ه: ت ج٦از جِهط بىهى  مً بحن ؤحٛط  حهمؽ بـطاضاث حاٟض

 "ؤهذ!!"

 ظابهه بٔىاز ٗبي:

 "ؤًىة ؤها.. وضٍجي ؿٌاضج٧، هخٔمل بًه؟"

وضخ٧ بجىىن، ل٠س ٠ٛس ٠ٓله بٔس بتر ػاٟه، ه٥صا ٥ٛط "حؼً" وهى ًىسٕٛ ًجصب "ؤحمس" 

ا ؤوؿ٥ذ ٟبوخه اإلاومىمت ؤن حٔاه١ مالمح اإلاؼخل٠ي بٜطاؿه ٠ًه٠ه ٣إهه ًبٔسه ٓىه ٓىسم

 مذبى٨ بالٜٔل، همؽ له مً بحن ؤػىاهه ٠ًاوم ظصبه بلُه:

 "هاٟخله ًا حؼً"

 ل٥ً الطز ؤجاه مٕ لهار:
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"هخوُٕ هٜؼ٧ ٓـان واحس ح٠حر ضبىا ؤدس ل٧ ح٧٠ مىه؟ ػِبه ًا ؤحمس، ػِبه هى دس 

 ظعاءه دالق، ما ٌؼخاهلف"

بت، هٜوه بٔىٝ ٌؼخسًط جمؼ ٧ به للخِاث ؤًى٨ وآلادط ًشحر ٗوبه ؤ٣ثر بطخ٦اجه الٍ٘ط

 للس٠ًه ًذبره بحؼم:

  "هابلٙ البىلِؽ ًٓ آتراٛه"

 ؤجاه كىث اإلاذبى٨ مً دلٜه:

 "ؤهذ ٛا٣طوي هآتٚر جاوي ٟسام البىلِؽ؟ بًه ًا ػهم ُٓب ٓل٧ُ!!"

 ل٘ازض وز ٛحها لى ٟخله، ًطزز بلمىز:٤از ٌٔىز بلُه لىال ؤن ؤمؼ٧ به كس٠ًه، وؤل٠ى بىِط ل

"ا٠ٓل ًا ؤحمس، وهللا ما ٌؼخاهل، ضبىا ؤدس ل٧ ح٧٠ وؤهى اجحطم مً الؼباٟاث لخس ما 

 ًمىث، ؤهذ هخب٠ى ؤب.. ض٣ع في مؼخ٠بل٧"

و٣إن ٤لمت "ؤب" هعلذ ٓلى ٟلبه ٣ماء باضز، الًعا٨ ٌـٔط باحخ٠ان ؿسًس، بالعجع ًٓ اهخ٠ام 

الِالم في م٦اهه، ؤو حتى ؤن ًص٠ًه ل٥مت ٌـ٦ل بها مالمح وظهه  جىٓس به مً ًٔىه، ًٓ وهٕ

مً ظسًس، الجبان آتٚر وهى ٛٞى ٛطاؾ اإلاطن، وهى لِؽ بح٠حر مشله ٤ي ًيخ٠م مىه في هصه 

س. ا، وهصا ٓو ا، لً ًىٔم بحُاجه ؤبس   اللخِت.. ل٥ىه ػُتر٢ الباب مٜخىح 

ىسما ٓلمذ بما حسر..! جلمؼذ ٗوبه وحعهه..! ػٔازجه بٔىزجه والتي جحىلذ  لُلتها ٓو

ل  هطه، جٍع ا..! مىحخه هٜؼها ًسًٛ بحن هلىٓها ٣مسه ٟو إلحباي ٗاهب ال ًسضي له مخىٜؼ 

ٓىه حؼطجه بٜطحت لم ج٥خمل وبٔسها جحشه ٓلى بىاء مجسه مً ظسًس.. ٜٛي جهاًت السٍ؛ هى 

 البٌل.

****** 

ا اإلاؼخحُل" "الؼهم ألاػىز ًٜىظ بإو٨ ػباٞ له ٓلى موماض ألاوجى٣طوغ بٔس  ً  الٔىزة مخحس
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اهُت، ؤزلج كسضه!! ؤم، ؤػٔسه!! بلى  و٤ان هصا هى الٔىىان الصي جلسض الصخٝ الٍط

اظ، وهبى ٟلبه بٔـ١ اإلاذاًطة مً ظسًس.  وبـسة.. ل٠س ٓاز، ؤم ٓاز ٛو

ب، وفي لخِت الخؼم.. ها٨ الجاثعة، وح١٠  زالزت ؤؿهط ؤدطي لم ًخىٟٝ داللها ًٓ الخسٍض

ا. الهسٚ، امخل٧ ا ٓلُه ٣ما ٤ان زوم 
 
 اإلاوماض وجىط مل٦

واللُلت.. حٜل بهُج في مجز٨ والسجه، ػٔازة باهخلاضه، بٔىزجه، بةًاب الطو  التي ٗابذ ٓىه 

ل، وفي جهاًخه ػُٔلً ٟطاضه الصي جىكل بلُه بٔسما ح١٠ ما جمجى.  لىٟذ ًٍى

لت، ٛخاة.. ػخ٥ىن مسللت وهي.. ًا هللا!! هي، مسللخه شاث البًٌ اإلاخ٥ىضة بٌٜلخه، ؤم هي ًٜ

ؤبحها ٣ما والستها حبُبخه، ٦ًاز ٌٔس الشىاوي حتى مىٓس وكىلها، وال ًىام ٤ل لُلت بال بٔس ؤن 

٦از ًسًٛ هٜؼه في الٜطاؾ ٟطبها لىال جصمط ؤمها التي ؤكبحذ  ٠ًم لها ًٓ ًىمه، ٠ًبلها ٍو

 جسآبه وح٘اض مجها.

جه، و٣م ًبض ُٛه الخُاة ؤن ٌـٔط بصا٢ حتى ؤدخه الل٘حرة، ؤجذ الُىم حٔلً ٛطحتها بٔىز

الاهخمام.. ضبما ألهه كازٞ، وضبما ألهه ممً ًحب، جىٜؽ بٔم١ ًخابٕ الجمُٕ مً حىله، ل٠س 

جإدطث في الجزو٨، وهى لم ًمىحها هسًتها بٔس، جحط٢ للسادل ًلٔس بلحها وفي زادله ًيبى 

 الـٞى ًجاوضه اضجُا  ٓاضم.. وبحؼاغ ؤن الاػخ٠طاض ٟس حان.

****** 

ىظه ٛٞى ؤضهه  ٦از ٥ًىن هى ؤ٣ثر ػٔازة وبهجت.. ٓىزجه إلاوماضه ٛو ٌٔلم بؼٔازة ؤدُه، ٍو

م ٥ٛطة ًىىء بها ٠ٓله ؤهه ٟس ٌ٘ازضه مطة  ٣خجسز الخُاة في دالًاه، ٌٔلم شل٧ ٓلم ال٠ُحن ٗض

ا ل٘وب  ا الٔمل ومشحر 
 
 .الٔم مً ظسًسؤدطي لٔالم الؼباٟاث جاض٤

ٜلخه التي جشحر زادله ؿتى ؤهىاْ اإلاـآط ٗحرث ابدؼم ٥ًٜط، ال.. ألاخ  ا، ًو
 
ألا٣بر ؤكبح مذخلٜ

ُٛه ال٥شحر، ابدؼم زاهُت بحىان ًخص٣ط مالمح وظهه ٓىسما ؤدبره ؤجها ٛخاة ٣ما جمجى وزٓا هللا، 

ا مً السهُا. س  سه مٍع تها بسا ٣ٌٜل ك٘حر ها٨ حلىاه اإلاٜولت ولم ٌٔس لسًه ما ًٍط  ٟو
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س في السال٨، وال ؿطز ٥ٛطه هحى ك٘حرجه، ػ س وجٍع خت ؤؿهط مطث ٓلى ٠ٓس ٟطاجهما، وهي جٍع

٦ًاز ًلسٞ هٜؼه.. ٛهى ال ًجس الؼٔازة بال في ٟطبها، في جسلُلها، وؿ٠اوتها وحتى ٓىازها، 

بتها في مٜاظإجه  وذ جخٔلل بٗط ا ؤن ًصهب إلحواضها مً مجزلها ل٥جها ٛض ٓطن ٓلحها كباح 

ا ألظله.. حصضها ؤال جخمازي، وضخ٥ذ جطب٧ زٟاث ٟلبه وحٔسه ؤن  بشىبها الصي اؿترجه دلُل 

١ به.  جتٛر

٧ ًا ٓمطو؟"    "بٍظ

بت في ه١ٌ اػمه، زم الخٜاجخه ول٠اء بذلالتها  ٠تها الٍ٘ط شل٧ اللىث، جل٧ الىبرة!! وحتى ًٍط

ت الخال٥ت واإلالٜٜت بٔىاًت ججابه بـطتها الٔاظُت بٌ٘طػت ٣إجهما جدىاٛؼان ؤحهما  الػجٍط

 . همؽ بخىجط:ججمل ألادطي.

  "ًاػمحن!!"

ا داضط هٌاٞ ضئٍخه، ٤اهذ شهبُت البـطة  ت، وفي ُٓىحها إلاح ما لم ًٜهمه.. وبُٔس  ابدؼمذ له بٟط

خىن م٠لخحها بسمٔت ٗوب. لخمٕ ٍظ  الل٘حرة، ج٠ٝ بلمذ، جطاٟب بإلم.. ٍو

 

 

 

 

 

 

 



ً السًب] ٟلبهاموماض   [كابٍط

 

 437  شسابٍُ وضزًت

 

 الساجمت

 

ىسما جخٔل١ اإلاٜاظإة بمً ٌٔلم ؤن  ُهىضها آلان ػُ٘وب حبُبخه..! لٌاإلاا ٣طه اإلاٜاظأث، ٓو

وحُجها لً ٌؼخٌُٕ الؼٌُطة ٓلى شل٧ ال٘وب، ُٛىاله مجها ما ًىاله؛ ٛهصه اإلاٜاظإة جلبح 

 ٟاجلت.

ا في اإلا٦ان ًبحض ٓجها ل٥ىه لم ًجسها، ُهىض الجمُلت، الٔاإلات الل٘حرة آلان   ٔ زاض بُٔيُه ػَط

ا و حٌمذ ػ
 
الٞ، إلاحذ كىضتها ػاب٠ ب ُٛه ٓلى ؤلًا  ُاضجه.. ٛماشا ػخٜٔل هصه اإلاطة؟!ال ًٗط

ٕ ًمىاه ًخذلل بها ؿٔطه ٠ٓسث  ىسما ٛض ٓاز بُٔيُه بلى الىاٟٜت ؤمامه جخإمل جىجطه بلمذ، ٓو

بت:  حاظبحها في زهـت، تهمؽ بىبرة ٍٗط

  "ؤهذ دٌبذ!!"

 اهدبه لؼاالها ٛخٌلٕ لُسه بابدؼامت، ظاوبها بهسوء:

 "٣خبذ ٣خابي"

 زون ػبب محسز:اظزازث زهـتها وامتزط بها حى١ 

ت ٣سه؟"  "بؼٓط

 هع ٣خُٜه ولم ٠ٌٔب، جطززث ٟبل ؤن جٌلب ببٍء:

ت!!"  "مم٥ً هخ٦لم ؿٍى

ا مً اإلاىا٠ٛت، وظسها جخحط٢ ؤمامه ٛخبٔها في كمذ واظم حتى  جىجط ؤ٣ثر ل٥ىه لم ًجس بس 

ٝ ٟبالتها ًيخِط ما  ، حُض ؤن ال٦ل في الخس٠ًت اإلأسة للخٜل، ٟو اإلاجز٨، زدلذ للبهى الٜاٖض

 ػخجىز به، ٛهاظمخه بحسة حُجها ال جمىحه الٜطكت لسٛاْ:
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 "لخ٠ذ جخجىظ بٔس ال٥الم اللي ٟلخه لي  ٟبل ما ؤػاٛط!!"

 ٠ٓس حاظبُه وبسؤ ٗوب ًدؼلل بلى كسضه، ضز ببروز لم ٌٔلم مً ؤًً ؤحى به..!:

"وهللا الخب ما بُادسؾ بشن، ومازام حبِذ ًب٠ى ؤو٨ دٌىة آدسها هخ٥ىن ظسًت هاحُت 

 وؼاهت اللي ادترتها"الا

ت:    ضم٠خه بسسٍط

 "حب!! ٣مان لخ٠ذ جحب؟" 

 ؤ٣ؼب لهجخه الجسًت الالظمت:

 "بطزه الخب مالىؾ مىآُس وال ظسو٨ ظمجي بُمصخي ٓلُه"

ا في محطاب آخ٠سث ؤهه   ُ ح٘حرث مالمحها هصه اإلاطة، ل٠س ٓازث مً الؼٜط جإمل ؤن ٥ًىن باٟ

ذبرها ؤهه ًحب.. ٣م هصا ظمُل!! وكلها كىجه بىاه ألظلها، ل٥جها وظسجه محاها  ببؼاًت، ٍو

ها مً ؿطوزها:  ًىتٓز

 "هي ؤمحرة ما ٟالدف ٓلى مىهْى دٌىبتي؟"

 ضزث بٌ٘طػت ج٠ٝ ٓلحها ٣طامتها التي ػ٠ٌذ مجها ٓىس ؤو٨ ػاا٨:

 "ما ٣ىدف باج٦لم ٓى٧ ٓـان ؤٓٚط ؤدباض٢"

 مٍ ؿٜخُه مٕ ضخ٥ت داٛخت مطحت:

 ْ الؼالمت" "بممممم.. ؤو٢، حمس هللا

 والخٜذ ٌ٘ازض ل٥جها الح٠خه بؼاا٨ آدط:

 "حبُتها بمتى ًا ٓمطو؟"

 جىٟٝ للخِت، ٓاز ٌؼخسًط هحىها ًجُبها بـطوز:
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..! اإلاهم بوي ل٠ُذ هٜسخي بحبها ٣إه  مً ًىم ما اجىلسث" ه"مف ٓاٚض

 جطاظٔذ دٌىة بحسة، ظمذ ؿٜخحها وجحط٣ذ هي لترحل بخمخمت باضزة:

 "ٓلى الٔمىم مبرو٢"

ا، ٛاظإه اللىث ال٘اهب مً دلٜه:  ُ ازضث جدبٔها ُٓىاه زون ًطاها ٛٔل  ٗو

  "ؤحلى ٓلى الٌبُٔت ب٥خحر"

ت ًسوض حى٨ هٜؼه ًىِط إلاجىىهخه الل٘حرة، ضباه!! آلان ح٠ٔس ألامط بالٜٔل،  الخٜذ بؼٓط

ٜذ ؤمامه جىِط بلُه ب٘مىن ٛخح ٛمه حهمؽ  اٟتربذ مىه ببٍء هازت ؤزاض ٟل٠ه ؤ٣ثر، ٟو

مُله وػترة بصلخه ألاه٠ُت، باػمها  ل٥جها ٓاظلخه بالٔلحر الباضز في ًسها ح٘ٞط به وظهه ٟو

جطاظٕ في دـىهت بـه٠ت ٗاهبت هصه اإلاطة، إلأت ُٓىاها الٔىُسة ؤزاضث ُِٗه ؤ٣ثر ٛلا  

ا:
 
 حاه٠

 "ال ب٠ى ؤهذ  بدؼتهبلي ًا مىت"

 دُٜى الىبرة:اٟتربذ جسٛٔه في كسضه بةكبٔها بحط٣ت ٓىُٜت، ج٦از جلطخ ل٥ً همؼها 

 "زه ٠ٓاب ٓـان جب٠ى ج٠ٝ مٔاها"

سه جمخس بحط٣ت ؤظٜلتها لخ٠بى ٓلى  ت، ٗوبه ٌـخٔل ؤ٣ثر، ٍو ٠له ٥ًٜط بؼٓط ظم ؿٜخُه ٓو

٠ها ججصبها بلُه بِىما ًوٍ٘ ؤػىاهه ًطز مً بُجها:  مٛط

  "وؤها هاوض٧ٍ  ٠ٓابي ٓـان جبٌلي ؤهذ  ُٛلم الٔلحر بخا٧ٓ زه"

واػٔت ٤ازث حؼ٠ٌها ٓلى وظهها، ؤػٜل الؼلم اإلاازي وجحط٢ ًجصبها دلٜه بذٌىاث 

بل ؤن جلطخ ُٛه حٔىٜه ٓ لى تهىضه ٤ان ًدىٜؽ ؤهٜاػها بحن للٌاب١ الٔلىي زٛٔها للجساض ٟو

ا حاولذ ه٠ٌها ولم ججس الىٟذ، زٛٔخه بٔىٝ ج٠اومه وتهمهم ب٘وب 
 
ؿٜخُه، ًبخلٕ ؤحٛط

ٟحن باحؼاْ مصهى٨ وكم ؤشهُه ًٓ ل٥ىه لم ٌؼدؼلم لها، بل ؤٗل١ ُٓيُه ًٓ ظٜىحها اإلاخٜط 
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ا جمىٔه ٓىه حبُبخه الل٘حرة  همؼها اإلاحبىغ دلٝ ٟبلخه وجط٢ لىٜؼه الٔىان ًح١٠ حلم 

ذ السٕٛ. ا بها، ل٥جها جمازث، وآلان حان ٟو
 
٠ سللها هى ٛض  ٍو

 مً اإلا٠اومت الٔىُٜت الؼاب٠ت، حؼدؼلم 
 

ؿٔط بؼ٥ىجها و٣ٜحها اللخحن اػتراحخا ٛىٞ كسضه بسال

ت بال٘ت في هصه اللخِت ٟبل ؤن ًبخٔس إلاؼاٛت ٟلحرة، ًىِط لُٔىحها ل٘عوه  الصي جحى٨ لٟط

 اإلا٘موخحن، ٌؼخجمٕ ؤهٜاػه اإلاهسوضة وحهمؽ لها بحب:

 "بٌلي ظىان ب٠ى"

 ٛخحذ ُٓىحها جىِط بلُه بصجل لم ٌٔخسه مجها، جطز بهمؽ مخحـطط:

 "زه ُٓىت بؽ، الجىان ٓلى ؤكىله لى ؿٜخ٧ مٕ واحسة جاوي"

ت:ٛخح   ٛمه ًسإٛ ل٥جها ؤؿاضث بلُه جمىٔه وجطزٚ بٟط

 "ؤها ػمٔذ ٣الم٥م، بؽ زه ما ًمىٔف بوي باٗحر.. وب٘باوة ًا ٓمطو، وؤهذ ٓاٚض ٣سه ٣ىَؽ"

 ابدؼم ًمىحها هِطة ٓاؿ٠ت، واهحجى ٠ًترب ؤ٣ثر ٥ًمل همؼه بٔبض:

 "ٓلى ٥ٛطة، مم٥ً ؤظهع ل٧ ٣مُت ٓلحر مىاػبت لى ٤ل مطة هآاٟب٧ ٣سه"

ؤشابه ؤ٣ثر، جابٔها  ها الصيزجل، وزٛٔخه في كسضه تهطب مً ؤمامه مخٔثرة في ىٔىمتؿه٠ذ ب

بُٔيُه، وججهس بٔم١، ًسٓى باللبر ٛإمامه ٓام ظامعي آدط ٟبل ؤن جٚع بلُه، وهى بال٦از 

 ٌؼخٌُٕ الخماػ٧ داكت بٔسما حسر ٟبل ز٠ُٟخحن.

اهخمام، وػٔازة مطػىمت  جحط٢ بمط  ًلٔس للٌاب١ الٔلىي ًىِط بلى مالبؼه اإلابخلت زون 

ٓلى مالمحه بابدؼامت واػٔت، ٟابل ؿ٠ُ٠ه ؤمام السضط، ها٨ هِطة زهـت جبٔتها ضخ٥ت 

 ػادطة:

  "بًه ًا بجي!! ؤهذ جذلم ٓلحر؟"

 ضز بىٜؽ الىبرة اإلاـا٣ؼت:
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 "ها ها، زم٧ دُٜٝ"

ٕ "ؤحمس" حاظبُه ًوا٠ًه، ل٥ىه و٣عه في ٣خٜه وػاب٠ه لؤلٓلى، ًيخٜى ٟلبه بحب  ٛض

ترزز بسادله كسي ضخ٥ت كاُٛت ػُٔسة.ال  ل٘حرة الـ٠ُت، ٍو

****** 

٥ٜط هل ػخعجبها هسًخه!! ٛخح الباب لُجسها لم  جط٢ ؤدُه الل٘حر وجىظه بلحها، ٌـخاٟها ٍو

جيخه بٔس، اٟترب بهسوء حتى ٟابلذ ُٓيُه في اإلاطآة وبهما ب٠اًا هِطة جهمت ٛهمتها ٓىسما همؽ 

 بسٚء:

 "٣سه ٣خحر ٓلى ٟلبي!!"

 دؼمذ له، ٛحط٢ ًسه اإلاذخُٜت دلٝ ُهطه، ؤدطط ٓلبت مذملُت ؤه٠ُت ٌؼخٌطز باهخمام:اب

  "بؽ الجما٨ زه هاٟله حاظت بؼٌُت ٟىي.. جىُٟعي ؤها"

ُٔخحن وحعام ؤػٜل كسضها،  ٤اهذ ج٠ٝ ؤمامه بشىب هآم شي لىن  وضزي  هازت، بحمالخحن ٛض

١ُ ًِهط حملها بإهىزت، ٛخح  الٔلبت وؤدطط مجها ٟالزة ؤه٠ُت ًخٔل١ ٛحها ًخسلى بٔسه باحؼاْ ٟض

ت الخط٣ت، ؤٗل٠ها  ٟلب ٓلى ؿ٦ل ٟٜل ماسخي ضاقي، ؤظاحذ ؿٔطها وؤمالذ ٓى٠ها جمىحه حٍط

ها ٟبلت هآمت كاحبذ همؼه: بٕ بجىاض ًٛط  بةح٦ام ًو

 "٣سه ال٥ما٨"

ت:  ضزث بٔسما ظصبذ ٣ٜه ج٠بل باًجها بٟط

 ""اإلاٜطون بحىا هجُب للبٌل هساًا، مف ال٥ٔؽ

خحه بِىما ًطز: طة في ظؼسه مٕ إلاؼت ؿٜخحها اللُىت، الخ٠ٍ ال٠لب بإكابٔه ٛو  ػطث ٟـٍٔط

"  "ؤهذ هسًتي، وم٥خٜي ب٧ُ 
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 " الالمٕ زادل ؿ٦ل ال٠ٜل اإلاخسلي مً ال٠الزة، وهى ًخمم همؼه بخمل٧:Aجإملذ حٚط "

 "ٓـان ؤٛول ظىب ٟلب٧ ٓلى ًى٨، بوعي ج٠لٔحها"

ٔل ؤمام ًىٛان مـآطه في ٤ل حاالجه!! ٓىسما ٌ٘وب ؤو ؤومإث جىا٠ٛه، ٛما ٓؼاها ؤن جٜ

١، ٌؼإلها  ٔلً مل٥ُخه ألابسًت..! ؤحاًها بصضآُه ًطبذ ٓلى بٌجها بٛط ١ َو ٌ٘اض ؤو حهمؽ بٛط

 بحىان:

  "مُىن ٓاملت بًه؟ بابا مف واحـها؟"

 ضخ٥ذ بحىان وػإلخه باهخمام:

 ""ؤهذ دالق ٟطضث بن اػمها مُان؟ ًُب ٟىلي مٔىاه ْ ألاٟل

ٕ ُٓيُه ًىِط بلحها ٓبر الؼٌح البراٞ، ًطز بىِطة جحٌُها ٤لُتها بحطاضة جصًب ِٓامها:  ٛض

 "مٔىاه.. ؤٓلى زضظاث الٔـ١"

 هبى ٟلبها ب٠ىة ًلطخ بٔىٝ ؤػٜل ٣ٜه، ٛٔاز ٥ًمل بم٥ط:

  "ؤًىة بالِبٍ ٣سه"

ا ٟبلها و٣عجه ب٥ىٓها في زجل، وهطبذ مً بحن ًسًه، جحط٣ذ جلخ٠ٍ ػترتها ال٠لحرة ٛخىاوله

ا ٥ًٜط ٟبل ؤن ًخحسر وهى ًطاٟبها جوٕ وؿاحها 
 
ا ٓم٠ُ اوجها ٓلى اضجسائها، سخب هٜؼ  ٓو

 بإهاٟت ٛٞى ضؤػها:

ب"  "ؤها ٟطضث ؤػِب الؼباٟاث وؤزدل مجا٨ الخسٍض

 جىٟٜذ ؤكابٔها ٛجإة، الخٜخذ بلُه بدؼائ٨.. ٛإ٣مل بحب:

، وفي هٜؽ الىٟذ مف "وكلذ للي ؤها ٓاوظه وهجخذ، هاحاّٛ ٓلى ؿ٘لي وؿط٣ت والسي

 هابٔس ًٓ اإلاجا٨ اللي بحبه"
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  جإملخه بحىى، حؼاءلذ باهخمام بالٙ:

 "ًٓ اٟخىاْ!!"

جُبها بحؼم:  اٟترب ًومها بلُه ٍو

 "ؤ٣ُس"

ا ٓجها هبى ٟلبها في اضجُا  وجىٜؽ اللٔساء، ؤم حٔلم ؤن الؼباٞ ؿٜ٘ه ألا٣بر، ل٥ً  وضٗم 

بها، وال  الٞ.. ٥ٛطة ؤن ًلِبه ؤٟل ؤشي  جشحر ٓض ٟل٠ها ٓلُه في ٤ل لخِت لِؽ بإمط  ظُس  ٓلى ؤلًا

مئىان ل٠طاضه.   جخحمل حتى مطوضها بصهجها، لصا ؿٔطث بالطاحت والًا

ىزجه، ؤجهذ اضجساء مالبؼها و  جإبٌذ شضآه، تهبٍ مٔه لؤلػٜل حُض ًحخٜل الجمُٕ بٜىظه ٓو

وجحخٜل هي با٣خما٨ بهجت حُاتها.. جٜخذط بىظىزه وبٌٜلخه التي جىمى ٟطب ٟلبها.. جدباهى 

بر وحسه دٍ الجهاًت.  ببٌلها ألاوحس الصي ٛاظ ٛٞى موماض ٟلبها، ٓو

 

 

 

 جمذ بحمس هللا

ً السًب  كابٍط

 شسابٍُ وضزًت


