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 اإلا٣ضمت

م حجم ظؿضها الطسم والظي  جدغ٦ذ الخاظت آمىت بسٟت ٚع

 
ً
, بًمىدها ٖمغا

ً
هجاب زمؿت ؤبىاء بالؼواط اإلاب٨غ و ٞياُٞا

ن..حؾىىاتها ألاعبٗؤياٞا لٗمغها ؾىىاث ٞى١   

ػواط بٗمغ السامؿت ٖكغ ؤ٣ٖبه بظهاى مخخاب٘ لٗضة مغاث 

 ابجها ألا٦بر
ً
ًاؾحن.. ٢غة ُٖىحها وؤو٫ ألابىاء  ؛ختى ؤهجبذ ؤزحرا

 الخىؤمخحن؛ بلؿم وؾٗاص..
ً
 ل٣ُٗبه ماظض زم ع٢ُت وؤزحرا

ُٞاع الٗامغة, حؿاٖضها ٖضاص ماثضة ؤلا ةبضؤث عوجُجها الُىمي ب

لؿىىاث َىا٫..نباح زاصمتها   

ت, ًال ًا نباح ٖل٣ي ٖلى  - با١ ٖلى  الكاي بؿٖغ وعصخي ألَا

 الترابحزة.. ؤها هاعوح ؤنخي الىالص..

ؤمغ٥ ًا ؾذ ؤم ًاؾحن.. -  
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 و٢بل ؤن جسغط آمىت مً اإلاُبش الخٟخذ بلى نباح هاجٟت:

!بالبؿُغمت بخإ ًاؾحناوعي ج٨ىوي وؿِِذ َب٤ البٌُ  -  

 ضخ٨ذ نباح زٟت:

ىت الكباب - .. عبىا ًدمحهىل٪ !وصي م٣ٗىلت ؤوسخى ُٞاع ٍػ

 وجٟغحي بُه وحكىفي والصه بُدىُُىا ٦ضه ٖلى حجغ٥..

٘ ًضحها للؿماء جامً ٖلى  ضخ٨ذ آمىت بؿٗاصة وهي جٞغ

صٖىاث نباح ًسالجها قٗىع ٢ىي ؤن ونى٫ ؤخٟاصها للضهُا 

مؿإلت و٢ذ لِـ بال, ٞغ٢ُت نٛحرتها الجمُلت طاث الجضًلخحن 

ً والتي بضؤث صعاؾتها الجامُٗت مىظ ؾىت واخضة  الؿىصاٍو

 ُٖ ض ٢غاجها ٖلى خاجم ابً ٖمها.. َبِب الخسضًغ الكاب ٣ِ ٣ِٞ 

والظي ٩ًاص ٣ًبل ٢ضمي والضها الخاط خاٞٔ لُخمم الؼواط 

 ..
ً
 ؤمـ ولِـ ٚضا
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ؤما ًاؾحن ُٞبضو ؤهه ٢غع الؼواط مً ػمُلخه ؾماح جل٪ التي 

 الغؾىب الؿىت
ً
اإلاايُت لُُٗض ؾيخه الجهاثُت  ٢غع مخٗمضا

 ب٩لُت الخجاعة مغة ؤزغي ختى ًٓل بجىاعها...

 ججهضث بدى٤ وهي جخمخم..

ذ حؿُُغ ٖلُه وجسلُه ًلؼ١ ظىبها, ؤوما٫  ٞغ "مً صلى٢ِذ ٖو

ه زالو.. ًا ُٖجي ٖلُِ٪ ًا آمىت..  ؤما جخجىػه ب٣ى مل هكٞى

 ٢ا٫ ٖلى عؤي اإلاشل.. عبي ًا زاًبت للٛاًبت".. 

و قٟخحها وجخمخم ببٌٗ ال٩لماث ًٖ بجاخت ؤزظث جمهم

ضها  بىاث الُىم.. ول٨جها ؾدؿاٖضه لُتزوظها َاإلاا هي مً ًٍغ

 ٢لبه..

ىاصه الظي وعزه ًٖ ؤبُه الظي ٧اص ؤن   حٗٝغ جهلب عؤؾه ٖو

 
ً
 ٖىضما ٖلم ؤهه عؾب في ؾيخه الجهاثُت ٖامضا

ً
٣ًاَٗه ٚايبا

 ولىال ؤهه اؾخمغ بٗمله بمدالث الُٗاعة ا
ً
لتي ًمل٨ها مخٗمضا

والضه, بل ؾاٖضه بجضًت جامت ؤوضخذ هِخه السالهت 
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لالؾخمغاع بالٗمل وبصاعة ججاعة والضه والؿحر ٖلى زُاه.. ما 

 له ألظل ٚحر مؿمى..
ً
 ولٓل م٣اَٗا

ً
 ؾامده ؤبضا

ٞخدذ الىىاٞظ بغصهت اإلاجز٫ لدؿمذ بضزى٫ وؿُم الهباح.. 

جمىدها  جل٪ اليؿماث الغ٣ُ٢ت هي ؤظمل ما جبضؤ به ًىمها..

 بدىحن ٚحر مٟهىم ألًاٍم مايُت.. خُض ٧اهذ ججلـ 
ً
قٗىعا

بالىاٞظة جدخًً ع٢ُت وجغا٢ب ًاؾحن وماظض ومٗهما 

خاجم_ابً ٖمهما_ ًخ٣اطٞىن ال٨غة ؤمام مدالث الٗاثلت.. 

 "ُٖاعة بغهام".. 

ومغث ألاًام ولم جدبض٫ مكاٚبت ألاوالص.. ٣ِٞ حٛحرث م٘ 

 وعٚم جىؾالجه  حٛحرهم.. ٞداجم وهى ألا٦بر ٢غع 
ً
ؤن ًهبذ َبِبا

٨ه بالخجاعة.. بال ؤهه  والضه الخاط اؾماُٖل ق٤ُ٣ ػوظها وقٍغ

جمؿ٪ بمى٢ٟه واجسظ ٢غاعه وهٟظه وهى آلان بالٟٗل َبِب 

٣ه لُخسهو  م٣ُم في بخضي اإلاكافي الجامُٗت وفي ٍَغ

٦ُبِب جسضًغ.. وما ٌكٟ٘ له ٖىض ٖمه؛ الخاط خاٞٔ هى 

ل٪ ؾاٖضه ٖلى جىُٟظ ؤخالمه ٖك٣ه لغ٢ُت الجمُلت.. لظ
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 ٖلى ًاؾحن الظي ٢غع بدؿم زىى مجا٫ الخجاعة 
ً
مٗخمضا

وا٢خدام ؾى١ الٗمل.. ُٞاؾحن ٌٗمل بالٟٗل بمدالث والضه 

مىظ ٧ان في الخاصًت ٖكغ بضؤ ٦ٗامل نٛحر زم جضعط لِكاع٥ 

مه ؤلاصاعة.. بِىما ٢غع ماظض الؿحر ٖلى زُى خاجم  والضه ٖو

آلان بالؿىت الغابٗت.. ٞالخد٤ ب٩لُت الُب وهى   

جابٗذ صٖىاتها البىائها بالىجاح ٞالُىم ًسخم ٦ال مً ًاؾحن 

.. خاجم ؾُهغ ٖلى 
ً
 واخضا

ً
وع٢ُت امخداهاتهما.. وهظا ٌٗجي قِئا

اجمام الؼواط.. وؾُدبٗه ًاؾحن.. وهي ؾخهبذ ظضة في ؤ٢غب 

 و٢ذ.. هؼث عؤؾها بإسخى وجل٪ ال٨ٟغة جمغ بغؤؾها..

ولؿه بخدملي!".."هخب٣ي ظضة ًا آمىت   

ضخ٨ذ بصجل ٖغوؽ وهي جمغ بُضها ٖلى بُجها بغ٢ت.. لم 

 ازباع 
ً
جسبر ؤخض ؾىي ػوظها الخاط خاٞٔ بدملها.. و٢غعا مٗا

 الجمُ٘ بٗض اهتهاء ٞترة الامخداهاث.. 
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احؿٗذ ضخ٨تها وهي جخظ٦غ خاٞٔ الظي هٟش نضعه وبغم 

 قاعبه بٟسغ ٖىضما ٖلم بدملها و٧لمخه الكهحرة..

في الٗخاقي".. "الضهً  

ل٨جها حٗلم ؤجها لً حؿلم مً لؿان هاصًت ق٣ُ٣ت خاٞٔ.. وال 

 ختى ؾلُمت ػوظت ق٣ُ٣ه..

ت ًاؾحن وجٟخدها  ؤ٦ملذ ٞخذ الىىاٞظ لخخىظه بٗضها بلى ٚٞغ

 ٖلى ٞغاقه ًداو٫ 
ً
٤ بٗض َغ٢ت زاٞخت لخجضه ظالؿا بٞغ

الاؾخٟا٢ت مً هىمه وبجاهبه الك٣ُت بلؿم طاث السمـ 

حٗك٤ ًاؾحن عبما ؤ٦ثر مً ؤبحها وؤمها.. وهى ؾىىاث والتي 

 الجمُ٘ ؤجها ابيخه التي لم ًىجبها, ٞهى 
ً
ًضللها خض الٟؿاص مسبرا

غاٖحها في َٟىلتها..  مً مىدها اؾمها وهى مً ٧ان ٌؿهغ بها ٍو

٩ٞان م٩اجها الىخُض والخهغي هى بخضي ع٦بدُه بِىما ٧ان 

الهٛحرة خض ًً٘ ؤوعا١ مظا٦غجه ٖلى الغ٦بت ألازغي.. ٌٗك٤ 

ت  ٣ت.. ٖال٢خه ال٣ٍى الشمالت.. عبما لً ًدب ؤَٟاله بخل٪ الٍُغ
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 بالٛحرة, ٞما با٫ ق٣ُ٣تها 
ً
بالهٛحرة جهُبها هي شسهُا

.. وهى ًدبها 
ً
الخىؤم؛ ؾٗاص التي جداو٫ ظظب اهدباهه صاثما

 ول٨ً جٓل بلؿم هي ؤزحرجه اإلاضللت..
ً
محزها ؤًًا  ٍو

بكىقت في وظهه وجدُه صلٟذ للدجغة وهي جُل٤ ابدؿامتها ال

 جدُتها اإلاٗهىصة:

ًا نباح السحر ًا وف السحر.. ًا نباح الىىع ٖلى البىىع..  -

 نباح ال٣كُت ًا َب٤ ال٣كُت..

ُب٘ ٢بلت ٢ىٍت  ابدؿم لها وهى ٣ًٟؼ مً ٞغاقه لُدخًجها ٍو

 ٖلى ظبهتها:

نباح الٟل والىعص ٖلى ُٖىه٪ ًا ؤم ًاؾحن.. هاه.. صُِٖذ لي -

٢ٗضِث جضعي ؤن الؿذ ع٢ُت جًٟل ٢اٖضة  في الٟجغ وال 

 ظىب٪.. وخاجم ًىا٤ٞ ٌؿُبهال٪ ٦مان ؾىت..

 ضخ٨ذ آمىت:
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ًا خبِب ٢لب الخاظت آمىت هى م٣ٗى٫ ؤوؿا٥ بغيىه!.. -  

 همـ لها بسٟىث:

؟.. ٧لمخُه وال لؿه؟..بًهوؤزباع الخاط خاٞٔ  -  

 بغمذ قٟخحها بدى٤:

جٓهغ.. ًا واص .. مل وؿخجى ؤما الىدُجت !وؤهذ مؿخعجل لُه -

 ؤهذ لؿه هخسلو الجهاعصه.

 ؤمؿ٪ بظ٢جها ًضاٖبها:

وبٗضًً ب٣ى ًا ؤمىن.. ٖاًؼ ؤزلو مً مىيٕى السُىبت صه..  -

 وٗمله م٘ ٞغح ع٢ُت.. ٖاًؼ ؤٞطخى للكٛل..

 ضخ٨ذ وهي جسبِ ٠٦ ب٠٨:

ل ب٣ٗلي خالوة ٖكان ؤهٟظل٪ اللي ؤهذ ٖاًؼه..ؤًىه.. ؤًىه -
ُ
٧ ..  

٘ خاظبُه بضهكت مهُى ٗت:ٞع  
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تي  -  ًا ؤمىن.. صه ؤها هًخي بىٟسخي وخٍغ
ً
اللي هٟسخي ُٞه!.. ؤبضا

ؼة الٛالُت واججىػ ٖكان اظُبل٪ ُٖا٫ ٢ُا٢ُِ  الٍٗؼ

ً ٌؿلى٥ِ.. ؤنل ؤ٦ُض والص ع٢ُت ه٨ُىهىا عزمحن ػي  نٛحًر

 ؤبىهم..

 ضخ٨ذ وهي جى٦ؼه في ٦خٟه:

بـ ًا واص.. ُٖب ٦ضه.. ابً ٖم٪ ال٨بحر وظىػ ؤزخ٪.. -  

:خغ٥ خاظبُه  

آه ال٨بحر اللي هٟض مً مدالث الُٗاعة.. وؤها اللي لبؿتهم.. -  

 ػظغجه آمىت بدؼم:

!بًهبمؼاظ٪ ًا ًاؾحن وال -  

 ٖاص ًُب٘ ٢بلت هاصثت ٖلى وظىتها:

بمؼاجي ًا ؤمىن.. هى ؤها ٢لذ خاظت.. -  
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 ابدؿمذ آمىت وهي جغبذ ٖلى ٦خٟه:

د٪ ًا بجي  - ٍغ ى٢ٟل٪ والص الخال٫ ٍو عبىا ٨ًغم٪ ًا ًاؾحن.. ٍو

دذ با٫  ٨غه..ؤػي ما ؤهذ ٍع بى٥ ٞو  

 ٢بل ًضحها بدب وهى ٣ًى٫ بٗبض:

٦ضه.. ؾمُٗجي ٦مان..  ؤًىههللا هللا ٖلى الضٖىاث الخلىة..  -

وال الػم جضعي لي وؤها مل مىظىص.. ٢ىلي ٢ىلي وما جسبِل.. 

..نباح بخد٩ي لي ٖلى ٧ل خاظت  

ت:  سخبذ ًضها مىه وهي جخدغ٥ لخسغط مً الٛٞغ

بـ ًا واص ب٣ى.. هخإزغوي ٖلى مُٗاص ؤبى٥.. بلبـ واظهؼ  -

 ٖكان جىنل ؤزخ٪ في ؾ٨خ٪..

 قه٤ بعجب زبِض:

ؤونلها ؤها!.. اوما٫ ألار ألاؾخاط خاجم ٞحن؟.. -  

ظابخه بهضوء:ؤ  
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خاجم ٖىضه ٖملُت الهبذ بضعي..   

 ؤومإ بغؤؾه:

خايغ هىنلها.. بـ ال٨ىهخِؿت ع٢ُت هخىا٤ٞ جغ٦ب وعاًا  

 ٖلى اإلاخىؾ٩ُل!

ٗذ آمىت خاظبها بضٞإ ًٖ ابجها الب٨غي:  ٞع

..!هي جُى٫ جغ٦ب وعا٥ ًا خبِب ؤم٪ -  

 ٢ٟؼث ع٢ُت بُجهما ٞجإة هاجٟت بسسِ:

هٟذي في سخي ًاؾحن.. ػي ما ٨ًىن ما ؤ٢ٗضي ؤؤهِذ بـ  ؤًىه -

 زلٟخِل ٚحره..

ى نضعها قاه٣ت:زبُذ آمىت ٖل  

اًُه ًا ع٢ُت خض ٌٗمل ٦ضه بغيىه ٖلى الهبذ! -  

:
ً
 ؤمؿ٪ ًاؾحن بم٣ضمت ؤهٟها مىبسا
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نىج٪ ًا مدُت ؤلاطاٖت اإلاخى٣لت.. بلؿم هخهخى وحُِٗ لى  -

 قاٞخجي وؤها هاػ٫..

 زبُذ ع٢ُت ٖلى ظبهتها:

آمىت وبلؿم صلىٖت ًاؾحن.. واخىا ب٣ى والص  عوح ٢لبًاؾحن  

 البُت الؿىصا!

 زبُتها آمىت ٖلى مازغتها مىبست:

بُت ؾىصا في ُٖى٪ ًا ٢لُلت ألاصب. -  

 خ٨ذ ع٢ُت مازغتها ب٠٨ ًضها:

٢لُلت ألاصب!.. م٣بىلت مى٪ ًا ؤم ع٢ُت.. ًال ب٣ى.. بابا ب٣ُىل٪  -

 حٗالي ٖكان هُٟغ..

 زم خغ٦ذ قٟخحها بدغ٦ت جمشُلُت ٦ىمُضًت:

..!مل بُٗٝغ ًا٧ل ٚحر وؤمىن ظىبه بًهوٗمل  -  
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ت مىدها لها ظؿضها طو الىػن ج دغ٦ذ آمىت بإ٢صخى ؾٖغ

 بلُه وػن خملها البؿُِ لخهل بلى ماثضة 
ً
الؼاثض مًاٞا

الُٗام وججض الخاط خاٞٔ ٢ض ظلـ ٖلى عؤؽ اإلااثضة 

 بٗض لُلت 
ً
بالٟٗل.. ًداصر ماظض الظي ًبضو ؤهه ٧ان مؿد٣ُٓا

لت..  اؾخظ٧اع ٍَى

 باصعها خاٞٔ ٌٗاجبها بمدبت:

ا ؤم ًاؾحن.. اجإزغِث ٖليَّ الجهاعصه ٌٗجي!نباح السحر ً -  

جدغ٦ذ آمىت لخهل بلُه ٖىض م٣ضمت اإلااثضة وزلٟها الهمؿاث 

الًاخ٨ت واإلاكاٚبت مً ًاؾحن وع٢ُت اللظًً ؤجُا زلٟها مً 

ت ألازحر..  ٚٞغ

ؾامدجي ًا خاط.. الجهاعصه آزغ ًىم امخداهاث و٦ىذ بهخي  -

 الىالص واَمً ٖلحهم..

:ٚمٛمذ ع٢ُت بهىث م ؿمٕى  
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الىالص بغيىه ًا ؤمىن وال سخي ًاؾحن خبِب ال٣لب.. -  

 ػظغتها آمىت:

بـ ًا ع٢ُت..   

 بغمذ ع٢ُت قٟخحها هاجٟت:

بؿِذ.. -  

٣بل ًضه:  جضزل ًاؾحن لُخ٣ضم مً والضه ٍو

نباح السحر ًا خاط..   

زم جبٗخه ع٢ُت باإلاشل واجسظا م٣ٗضحهما ٖلى اإلااثضة لُترصص 

 نىث الخاط خاٞٔ:

الجهاعصه هخسلو امخداهاث ًا ًاؾحن؟ -  

ًا خاط.. ؤًىه -  

آزغ ٦الم وال اللي خهل الؿىت اللي ٞاجذ هُخ٨غع؟ -  



19 
 

 

 ٖلى 
ً
ؤَل٣ذ ع٢ُت ضخ٨ت م٨خىمت بِىما ْل ماظض مداٞٓا

 هضوثه وهى ًدىاو٫ َٗامه بهمذ..

 ؤظاب ًاؾحن بك٣اوة:

ٌٗجي ًغيُ٪ ًا خاط اؾِب البيذ لىخضها في ال٩لُت الُٗا٫  -

ًٓحن ٌٗا٦ؿىها..البا  

٦خم خاٞٔ ابدؿامخه بِىما لم حؿخُ٘ ع٢ُت ٦خم ضخ٩اتها التي 

 حٗالذ ختى ؤن ُٖىجها ؤصمٗذ بِىما ؾإ٫ خاٞٔ بجضًت:

ٌٗجي هي صي اللي هىٍذ ٖلحها؟.. -  

ومإ ًاؾحن بهضوء:ؤ  

هي ًا خاط.. ؤًىه -  

 وا٣ٞه خاٞٔ:

ٟت للغاظل والبيذ..-    ٖلى زحرة هللا.. الجىاػ بضعي ؾترة ٖو

 ؤو٫ ما جُل٘ الىدُجت هغوح هخ٩لم ٖلحها..
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تراى:  خاو٫ ًاؾحن الٖا

بـ ًا خاط.. -  

 ٢اَٗه خاٞٔ:

زالم ًا ًاؾحن.. هُمً ٖلى هجاخ٪ ألاو٫.. -  

ذ آمىت للخضزل:  ٢بل ؤن ًخٟىه ًاؾحن ب٩لمت ؾاٖع

ٖىض٥ خ٤ ًا خاط.. -  

وعمذ ًاؾحن بىٓغة طاث مٗجى ختى ال ٌٗترى, ٣ٞغاع والضه لً 

جب  ؤن ٣ٖاب والضه ا٢خهغ ٖلى  ٌٛحره ٍو
ً
ؤن ٨ًىن قا٦غا

 الٟخاة التي قٛلذ ٢لب 
ً
ٌ جهاثُا جإظُل السُبت ٣ِٞ ولم ًٞغ

ه لُدىاػ٫ ًٖ ؾىت ٧املت مً ٖمغه.. لُٓل بجىاعها بحن  ب٨ٍغ

 ؤعو٢ت الجامٗت..

ؤزٌٟ وظهه لُب٤ اُٞاعه_َب٤ البٌُ بالبؿُغمه_ الظي 

.. بِىما و٦ؼه ماظضبًخم 
ً
: ٖضاصه مً ؤظله زهُها

ً
هامؿا  
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ـ ٢ىي.. ما ج٣ٟلل صماٚ٪ ب٣ى. - زالم ًا ًاؾحن.. ٦ضه ٦َى  

 هى آلازغ:ؤ
ً
ظابه ًاؾحن هامؿا  

ؤها مل مٗترى بـ زا٠ً الىاص اللي اؾمه ػهحر َىُاوي  -

صه ًسُبها.. ؤهذ ٖاٝع هى خاَُها في صماٚه مً ؾيخحن.. 

ٌ ؤي اعجباٍ ٢بل جسغظها ما ٧اول  ولىال ؤن والضها ٞع

 هِؿ٨ذ..

ًضً٪ مجها بما ج٣ل٣ل.. ختى لى هى ٖمل ٦ضه.. ؤهذ مل مالي  -

؟..بًهوال   

.. بـ..ؤًىه -  

 ٢اَٗه ماظض:

ما ِٞل بـ.. ختى لى خهل و٢تها بابا ؤ٦ُض هُىا٤ٞ جخ٣ضمىا  -

 ومل هُيخٓغ ْهىع الىدُجت..



22 
 

 

وا٣ٞه ًاؾحن الغؤي بهؼة عؤؽ زُٟٟت.. لُٗىص ماظض وحهمـ 

:
ً
 مدؿاثال

كان زغوظت اللُلت؟..اؾخإطهذ مً الخاط ٖ -  

:
ً
 هؼ ًاؾحن عؤؾه هاُٞا

- ..ٌ لؿه.. زا٠ً ًٞغ  

َُب ما ج٣ىله صلى٢ِذ.. ؤها ؾهغث لُلت امباعح ٧لها ؤطا٦غ..  -

 ٖاًؼ ؤٞ٪ ًٖ هٟسخي قىٍت..

ما ج٣ىله ؤهذ ًا بجي.. ٖلى ألا٢ل مم٨ً جهٗب ٖلُه وؤهذ  -

 مٟدىث مظا٦غة ٦ضه..

:
ً
 اعجٟ٘ نىث الخاط خاٞٔ مدؿاثال

ًا والص؟.. بًهفي  -  

 اظاب ًاؾحن:
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بٗض بطه٪ ًا خاط.. ٦ىا بيؿخإطن الجهاعصه بٗض الامخداهاث..  -

 هىسغط ٧ام ؾاٖت ٦ضه.. ؤها وماظض..

ت:  ؤياٝ ماظض بؿٖغ

وخاجم ٦مان ظاي مٗاها..   

 الخٟذ بلُه ًاؾحن بضهكت ل٨ُمل ماظض:

ُه بؿُِ ٦ضه ٢بل ما ؤصزل ٖلى   ٌٗجي ًا خاط قىٍت جٞغ

ٖاٝع ؾىت ٧املت بظا٦غ.. الامخداهاث.. ؤهذ  

جباص٫ خاٞٔ الىٓغاث م٘ آمىت لخىمئ بسٟت مىا٣ٞت.. ٞخ٩لم 

 خاٞٔ بهضوء:

قباب بـ ًا ًاؾحن؟ -  

٘ ًاؾحن خاظبُه ببراءة مهُىٗت:  ٞع

صه اؾمه ٦الم ًا خاط.. صه ؤها عاظل ٖلى وف ظىاػ.. -  
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 ٚمٛمذ ع٢ُت بُٛٔ:

وخاجم ظاي مٗا٦ىا؟.. ما ٢الل ٌٗجي.. -  

: ابدؿم ًاؾحن
ً
ؾازغا  

ؾُبي الغاظل ًل٣ِ هٟؿه.. ب٨غه جخجىػوا وجؼه٣ىا مً  -

 بٌٗ..

 والخٟذ لىالضه:

ًا خاط؟.. بًهعؤً٪  -  

 وا٤ٞ خاٞٔ بخدٟٔ:

ًاؾحن.. مً ٚحر مكا٧ل.. -  

, هى ٌٗلم ؤن والضه ٣ًهض مكاظغجه 
ً
ؤومإ ًاؾحن بغؤؾه مىا٣ٞا

جل٪ اإلاكاظغة التي اهتهذ بخدُُم  ؛الؿاب٣ت م٘ ػهحر َىُاوي 

م٣اٖض ومىاثض بخضي اإلا٣اهي الكهحرة.. مما صٞ٘ ناخب 

.. ولىال الكهىص 
ً
اؾحن مٗا  يض ػهحر ٍو

ً
غ مدًغا اإلا٣هى لخدٍغ
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٢غوا بإن ػهحر هى اإلاٗخضي, وهٟىط والض ػهحر ما جىاػ٫ ؤالظًً 

ت اإلاالُت الباهٓت   بالدؿٍى
ً
ناخب اإلا٣هى ًٖ ال٣ًُت عايُا

يها والض ػهحر..التي ٖغ   

ظاب ًاؾحن بش٣ت:ؤ  

ؤهذ ٖاٝع ًا خاط بوي مل بخإ مكا٧ل.. وػهحر هى اللي ٧ان  -

 ٚلُان.

:
ً
 ؤومإ خاٞٔ مىا٣ٞا

ٖاٝع ًا ًاؾحن.. بـ الخ٨مت بخ٣ى٫ "اخظع زُإ الٛحر".. -  

 جهٌ ًاؾحن ل٣ُبل ًض والضه:

ئت ومً ٚحر مكا٧ل..  - اَمً ًا خاط.. بن قاء هللا زغوظت بٍغ

غه الهبذ بضعي ه٨ىن في اإلادل..ومً ب٨  

 عبذ خاٞٔ ٖلى عؤؽ ًاؾحن:

عبىا ًباع٥ ُٞ٪ ًا بجي.. -  
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سلُ٪ لىا ًا خاط.. - ٍو  

 زم الخٟذ بلى ع٢ُت:

ًال ٢ىمي هاِث قىُخ٪.. ًا صوب هلخ٤.. -  

 وجىظه بالخضًض إلااظض:

هؿدىا٥ ؤهذ وخاجم ٖلى الؿاٖت اجىحن ٦ضه.. جمام.. -  

ت: ؤقاع له ماظض باإلًجاب وظاءث ع٢ُت مؿٖغ  

ؤها ظاهؼة.. -  

 ظظب ًاؾحن السىطة السانت به وؤل٣ى بإزغي لغ٢ُت:

لبسخي ًا ؾمى ال٨ىهخِؿت.. الػم ؤعظٗ٪ خخت واخضة للؿُض ب -

 ألاؾخاط خاجم..

 و٦ؼجه ع٢ُت بصجل:

ًىه ًا ًاؾحن.. ؤها ؤؾاًؾا وا٣ٞذ ٖلى خاجم ألهه وسست مى٪.. -  
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 الخٟذ لها بضهكت وهى ًخدؿـ ظبهتها:

!بًهجم وسست مجي!.. ؤهِذ سسىت ًا بىتي وال ٖبُُت وال خا -  

 يغبذ ٢ضمها باألعى ٚايبت:

ًا ؾالم ٖلى هؼاع٥ الباًش.. -  

 اعجٟ٘ نىث آمىت مدظعة:

لل ؤزخ٪ ٢بل امخداجها ًا ًاؾحن.. - ما جٖؼ  

ضحها:  جدغ٥ ًاؾحن ل٣ُبل ظبهت والضجه ٍو

ؤهِذ جامغي ًا ؤمىن.. ؾمى ال٨ىهخِؿت ٖلى عاسخي.. ما جيؿِل  -

ً زخامه  ب٣ى صٖىاج٪.. الجهاعصه مداؾبت ج٩ال٠ُ.. ٖاًٍؼ

 مؿ٪..

بن قاء هللا ًا خبُبي.. ه٨ُىن خلى ٢ىي.. -  
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ىُت اإلاٗخاصة إلخضي البرامج  ونل ألؾماٖهم وٛماث ألٚا

 الهباخُت في ؤلاطاٖت..

بالؿالمت جغوح وجغظ٘ "بالؿالمت ًا خبُبي بالؿالمت.. 

 بالؿالمت"..

٣ى٫: ىُت ٍو ٘ ًاؾحن نىجه ًغصص ألٚا  لحٞر

ب٣ى.. ؤهى الىاخض ٦ضه ٦ملذ انُباخخه.. ؤًىه -  

 ضخ٨ذ آمىت:

ىُت صي ًا ًاؾحن؟.. - لؿه بخدب ألٚا  

:
ً
 اومإ مىا٣ٞا

 ًا ؤم ًاؾحن.. مل ٖاٝع ؾغها مٗاًا  -
ً
..بًهظضا  

 ع٢ُت بٗض ؤن وصٕ ؤمه 
ً
ب٣بلت ٖلى ظبُجها زغط ًاؾحن مهُدبا

ىُت ؤلاطاُٖت..  وهي جضٖى له بالؿالمت ٦ما جغصص ٧لماث ألٚا
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 ولؤلؾ٠ لم حؿخجب صٖىاث الخاظت آمىت بظل٪ الُىم..

 بٗض ٖضة ؾاٖاث...

غ بًٛب قضًض ًغا٣ٞه ؤز ه ى صزل الخاط خاٞٔ وهى ًٞؼ

بض ا ػوط ق٣ُ٣تهما..  ل٣اصع بؾماُٖل ٖو  

بٌٗ ال٩لماث ونىث مىا٢كتهم جغجٟ٘ وجحرجه بكضة لخهل 

 للخاظت آمىت..

ـ ٦ضه..  - ؤها هبهذ ٖلى ًاؾحن بالف ًضزلىا في مكا٧ل.. ٦َى

 الخالجت في الدجؼ..

 لحرص بؾماُٖل ب٣ل٤:

٧لمذ اإلادامي ًا خاط خاٞٔ؟.. خاجم ما ًىٟٗل ٣ًطخي  -

 اللُلت في الخبـ, قٛله و..

 ٢اَٗه خاٞٔ بًٛب:
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اؾمه  .. صي ٢ًُت.. ومل ٢ًُت ؾهلت.. اللي!بـ بًهقٛل  

 ػهحر صه لى خهل لُٗيُه خاظت هخب٣ى ظىاًت..

ت الًُىٝ ناعزت:  ا٢خدمذ آمىت ٚٞغ

اللي خهل؟.. بًهًا خاط!...  بًهوظىاًت  بًهحجؼ  -  

 جهغها خاٞٔ بكضة:

...مل و٢خه ًا خاظت.. عوحي اويخ٪ صلى٢ِذ  -  

 ٢اَٗخه با٦ُت:

ٞحن والصي ًا خاط؟.. ٞحن ًاؾحن وماظض؟.. -  

بًٛب:اهضٞ٘ بؾماُٖل   

اجساه٣ىا ًا خاظت.. اجساه٣ىا ومٗاهم خاجم.. يغبىا ػمُل  -

 بِخساه٤ مٗاه..
ً
 ًاؾحن اللي صاًما

 حؿاءلذ آمىت بهل٘:
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ػهحر َىُاوي؟؟ -  

 وا٣ٞها خاٞٔ ب٣ل٤:

هى.. بـ اإلاغة صي.. خهلذ بنابت لُٗىن ػهحر..  ؤًىه 

.. ُٖىه اجهٟذ.. و..
ً
با  وج٣ٍغ

ب:  قه٣ذ آمىت بٖغ

خاٞٔ؟؟.. ابجي.. ًاؾحن ًا -  

 عصص خاٞٔ بهىث مُذ:

ًاؾحن اٖتٝر في اإلادًغ ؤهه هى اللي يغب ػهحر.. وب٨غه  -

 هُخٗغيىا ٧لهم ٖلى الىُابت.. و..

:  ٢اَٗخه بسٝى

ًا خاط؟.. بًهو  -  

 بل٠ُ:
ً
 ا٢ترب مجها هامؿا
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وعبىا ٦بحر ًا خاظت.. مم٨ً جامغي لىا بكاي؟.. -  

ومإث إؤصع٦ذ آمىت ؤن خاٞٔ ًسغظها مً الدجغة بل٠ُ ٞ

 بغؤؾها وصمىٖها جمؤل وظهها وهي ج٨غع:

ابجي ًا خاط.. ًاؾحن ًا خاٞٔ.. -  

 همـ خاٞٔ بلىٖت ؤب:

ًاؾحن عبىا مٗاه.. -  

..
ً
 ًىم نضوع الخ٨م نباخا

ع٢ضث آمىت بٟغاقها وصمىٖها لم جج٠ مىظ ُٚاب ًاؾحن الظي 

 ٖلى طمت ال٣ًُت ولم ًخم الاٞغاط ٖىه... 
ً
 ْل مدبىؾا

تها.. بِىما ٧ان وبجاهبها ٧اهذ ع٢ ُت جىاؾحها وجداًلها لخدىاو٫ ؤصٍو

 ٖىصة والضه مً اإلاد٨مت..
ً
 بالىاٞظة مىخٓغا

ً
 ماظض ملخه٣ا

 ٢الذ آمىت مً بحن صمىٖها:



33 
 

 

لُه ًا ماظض ما عوخدل م٘ ؤبى٥ اإلاد٨مت؟.. م٣ٗى٫ ًا بجي  -

 حؿِبه في ًىم ػي صه!..

 ابخل٘ ماظض ٚهخه وهى ًلخٟذ لها:

ما هى خاجم مٗاه ًا ؤمي.. وبٗضًً الػم ؤ٦ىن ظىب٪.. ؤهِذ  -

 صزلِذ في الكهغ الخاؾ٘ وما ًىٟٗل ج٨ىوي لىخض٥..

ض مً  ض اإلاٍؼ اص ًلخٟذ للىاٞظة مغة ؤزغي و٦إهه ال ًٍغ ٖو

الى٣اف.. بِىما آمىت جغبذ ٖلى بُجها اإلاىخٟش بدؼن وهي تهمـ 

 لُٟلها اإلاسخبئ صازلها..

صه ؤخً ؤزىاج٪.. ؾىض٥ واللي  "اصعي ألزى٥ ًا خبُبي..

 هحربُ٪.. بن قاء هللا هى اللي هحربُ٪"..

 وعٞٗذ ُٖىجها للؿماء جضٖى بدغ٢ت..

م.. ػي ما عصًذ ًىؾ٠ ل٣ُٗىب عص لي  "عص ُٚبخه ًا ٢اصع ًا ٦ٍغ

 خبت ٢لبي.. عص لي ابجي ًا عب"..
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ذ ع٢ُت بالب٩اء وهي حؿخم٘ ألمها بِىما يغب ماظض  اهسَغ

 هدى اإلاجز٫ ٌؿدىض ٖلى  الخاثِ ب٣بًخه وهى 
ً
ًغي والضه ٢اصما

٣ض ٧ل  خاجم بتهال٪ و٦إن ٖمغه جًا٠ٖ ٖكغاث اإلاغاث.. ٞو

 ٢ىجه صٞٗت واخضة..

:
ً
ت هاجٟا  ناح ماظض بؿٖغ

بابا ظه.. -  

ت والك٣ت بإ٦ملها لُالقي والضه ٖلى   مً الٛٞغ
ً
واهضٞ٘ مىُل٣ا

 هالت الباؽ والك٣اء 
ً
 ومخجاهال

ً
ؿإله الهشا مضزل اإلاجز٫ َو

إلادُُت به:ا  

ًاؾحن ٞحن؟.. -  

بت مما صٞٗه للخ٨غاع: ٘ والضه بلُه ُٖيُه بىٓغاث ٍٚغ  ٞع

؟..بًهٞحن ًاؾحن؟.. الخ٨م ٧ان  -  

 عص خاجم بهىث مُذ:
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زمـ ؾىحن.. اجد٨م ٖلُه بسمـ ؾىحن... -  

 وازخلُذ قه٣ت ماظض بهغزت ع٢ُت التي صوث ٖالُت..

 "ماما"

 اهتهذ اإلا٣ضمت
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 الٟهل ألاو٫ 

الٗمل ٖلى ٢ضم وؾا١ بمُبش الخاظت آمىت؛ ٖضة ٢ضوع 

جىػٖذ ٖلى اإلاى٢ضًً الٗمال٢حن, مجمىٖت مسخلٟت مً 

السًغاواث اجهم٨ذ نباح بخجهحزهم بِىما اوكٛلذ الخاظت 

ٖضاص َب٣ها الغثِسخي اإلا٨ىن مً صً٪ عومي ضسم ةآمىت ب

ومدكى جغا٣ٞه ٖضة ؤهىإ مسخلٟت مً الُُىع بضاًت مً 

لبِ..الخمام وختى ا  

 هخٟذ بهباح:

قهلي اللي في اًضًِ٪ ًا نباح, لؿه ِؾىي اإلادصخي.. واإلا٨غوهت  -

 جضزل الٟغن..

 زم قه٣ذ ب٣ل٤:

صه ٦مان لؿه الِخلى.. -  

ظابذ نباح بعجلت:ؤ  
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زلو ٧ل خاظت..ؤلهلىبت ًا خاظت.. ؾاٖخحن ػمً و  -  

:٤  زم عبدذ ٖلى ٦خٟها بٞغ

ت.. صه ؤهِذ مً لُلت امباعح ٖلى عظلُِ٪.. - عوحي اعجاحي قٍى  

هتها اإلاخماؾ٨ت بالخضاعي, جماؾ٪ ظابتها آمىت و٢ض بضؤث وظؤ

صٖخه لؿىىاث وآن ؤوان ج٨٨ٟه:ب  

ت ؾاٖاث ٢هاص ؾىحن.. ؾىحن  بًهو  - ٌٗجي ًا نباح.. قٍى

ذ ظغي..  قبابه ًا خبت ُٖجي اللي ظٍغ

.وخضي هللا ًا ؤم ماظض.. مل ٦ضه. -  

 نغزذ آمىت بها بٗى٠:

ؤم ًاؾحن.. مً هىا وظاي جغظعي ج٣ىلُلي ؤم ًاؾحن.. ؾىحن  -

 وؤها ؾا٦خت وؤهخىا ج٣ىلىا ؤم ماظض.. ٦ُٟا٦ىا ب٣ى.. ٥..ٞاي..ة

ت ؾمذ بها  ج٣ُٗذ خغوٞها وهي جتر٥ اإلاُبش بإ٢صخى ؾٖغ

تها, لخٛل٤  ظؿضها الطسم مخىظهت بدغ٦تها الش٣ُلت لٛٞغ



38 
 

 

٨ت الىاؾٗت جل٣ي الباب زلٟها وجتهال٪ ظا لؿت ٖلى ألاٍع

بىظهها بحن ٦ٟحها وقه٣اث ب٩ائها حك٤ نضعها, صمىٖها جدغ١ 

ُٖىجها, خؿغتها جُدً ٢لبها, هضمها ٌكٗل خىُجها لٛاثب ًٖ 

خاٖت خغمذ مً ٞغختها ألاولى, الُٗىن خايغ بىظضان ؤم مل

غخت ٖمغها ألاو٫ ب٨غ  ..ها ٞو  

لؿاٖاث جمؼ١ جٟخدذ ؤمىمتها له وبه, اؾخٗظبذ آالم مساى  

ظؿضها لخخم٨ً مً اخخًان ؤو٫ مً عؤث الٗحن وز٤ٟ له 

 ٢لب ألام..

هخٟذ ؤٖما٢ها ٖلى اؾخدُاء.."ًاؾحن".. وناح ٢لبها بىظ٘.. 

 ؾحرصص اللؿان بضون ٢ل٤.. "ًاؾحن"..
ً
 "ًاؾحن".. وؤزحرا

 ٚابهم ًٖ ُٖىحها ولم ًيؿه ٢لبها للخٓت.. 
ً
ازىا ٖكغ ٖاما

ا هي ؤو٫ ما جٟخذ ُٖىحها ٖلحها نىعجه بحن ظٟىجها وبإٖما٢ه

.. جىاظُه ٧ل ؾاٖت وجد٩ي له ما مغث به في اوآزغ ما حٛل٣هم

ًىمها.. ما ًجض ٖلى بزىجه مً ؤخضار؛ ؤٖضث له بظلت ظضًضة 
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بٟغح ع٢ُت مىظ ؤ٦ثر مً ٖكغ ؾىىاث, وبمىا٢كت عؾالت 

 ..
ً
 اإلااظؿخحر إلااظض ٧اهذ جذجؼ له م٩اها

ت ٧ل ٖام م٘ مالبـ حكتري له اإلاالبـ الهُُٟت والكخ ٍى

ُضًت ب٩ل  ِٗ بزىجه وجدخٟٔ بها صازل زؼاهتها, جخظ٦غ مىده ال

ُٖض وجًُٟها لهىضو٢ها الىِٟـ الظي جدخٟٔ ُٞه بهىعه 

ل٨غوث الهٛحرة و٧ل ما ظمٗخه له ٖلى مضاع ؾىىاث ُٚابه, ا

ؤوالص ع٢ُت ق٣ُ٣خه, نىع ًاؾغ ق٣ُ٣ه السانت بٗلب ؾبٕى 

 
ً
ه ؤبضا مىظ مىلضه وختى آلان و٢ض اخخٟل ألانٛغ والظي لم ٌٗٞغ

مىظ قهىع بمُالصه الخاصي ٖكغ, ونىع مضللخه.. بلؿم.. ؤو٫ 

 ًىم لضزىلها اإلاضعؾت, قهاصة الابخضاثُت.. و.. و..

نىضو١ الىٟاجـ ٦ما جُل٤ ٖلُه ع٢ُت.. بضازله ظمٗذ 

اث ؾىىاث ٚاب ٞحها ٖجهم, وبه ٧ل زُاباجه لها والتي  ط٦ٍغ

م ٧لماتها ال٣لُلت بال  وما م٨جها مً  ,ؤجها بخضي ٦ىىػهاٚع

الاؾخمغاع جل٪ الؿىىاث بال جل٪ ال٩لماث التي جىدهغ في 

ً ؤزباع ق٣ُ٣ه الهٛحر, وجىنِخه  ؾااله ًٖ صختها ٖو
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لبه ٖلى اؾخدُاء ؤال جيؿاه  اإلاؿخمغة ٖلى اإلاضللت الهٛحرة.. َو

مً صٖىاتها.. وب٩ل مغة ج٣بل السُاب وجًُ٘ خغوٞه وؾِ 

 صمىٖها وهي جغصص..

 "ال٣لب صاعي ل٪ ٢بل اللؿان ًا هىع ُٖيُا"..

وعٚم نغامت الخاط الخاٞٔ بال ؤهه لم ًداو٫ مىٗها مً 

الخٟاّ ٖلى ط٦غي ًاؾحن بضازلها, ؤو عبما ٧ان ًداٞٔ ٖلى 

ط٦غي ًاؾحن بضازله هى بؿماخه لها باالخخٟاّ بظل٪ 

 الهىضو١.. 

٧ان ًضع٥ بُٟىخه ٖضم ظضوي مداولخه لغصٖها, وهل ًم٨ً 

تِهم بإبك٘ الجغاثم ًٓل َٟلها.. أل 
ُ
م وؿُان ولُضها!.. ختى لى ا

ختى لى ؤصاهخه ٧ل مدا٦م ألاعى ٣ٞلبها حهخ٠ ٧ل لخٓت 

ٌ ٖلى الضوام اؾدُٗاب ُٚابه ًٖ خحز  ٣لها ًٞغ ببراثخه, ٖو

 هٓغها أل٦ثر مً ٖكغ ؾىىاث..
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اعاتها ألاولى له و٧ان طل٪ ٣ٖب والصة الهٛحر ًاؾغ  ٞبٗض ٍػ

ان ؾببها ألاو٫ ِبذ بى٨ٖت صخُت قضًضة ٧بٗضة ؤؾابُ٘ ؤن

السجً, عئٍخه وهى ًخجه هدىها وهٓغاث  عئٍت ًاؾحن بلباؽ

الكى١ ممؼوظت بالسؼي في ُٖيُه وهى ًىاظهها ٧اهذ لخٓت 

خؿاؾها بٟلظة ٦بضها ألاو٫ ًخمؼ١ بجمىذ ٞحها اإلاىث ٖلى ا

غ, ت ؤو لخٓت زاعط مدبؿه اإلاٍغ  ليؿمت مً الخٍغ
ً
 َلبا

 بٟىاء السجً لم جدخمل مضة ا
ً
ذ بتر٦ه وخُضا اعة وؾاٖع لٍؼ

وعخلذ جتهال٪ بحن طعاعي ػوظها لخلؼم الٟغاف في خالت اجهُاع 

اعة  ٧امل لٗضة ؤؾابُ٘, بٗضها ٢غع الخاط خاٞٔ مىٗها مً ٍػ

اعجه له ومٗه ماظض ؤو خاجم..  وا٦خٟى بٍؼ
ً
 ًاؾحن جماما

زم ٧اهذ ال٩اعزت ال٨بري التي ؤجهذ ز٣ت الخاط خاٞٔ بُاؾحن 

مت ؤزغي صازل السجً,  لؤلبض, ٩ٞان جىعٍ ًاؾحن بجٍغ

وألاصهى ؤهه اٖتٝر لىالضه بمىخهى الهغاخت ؤهه زُِ وهٟظ 

م تهضًض والضه له بدغماهه  مت ولم ًٟصر ًٖ الؿبب ٚع للجٍغ

مً عئٍخه ؤو عئٍت ق٣ُ٣ه, بال ؤن ًاؾحن ؤنغ بكضة ٖلى ٖضم 
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مخه, وؤمام نمخه الساه٤ ؤن تراٝ بمبرع م٣ى٘ لجٍغ بدذ الٖا

ا ٖكغ ؾىت.. ٣ٞض خ٨م ٖلُه بإ٢صخى خالسمـ ؾىىاث.. ازي

٣ٖىبت.. وؤيُٟذ ؾب٘ ؾىىاث للسمـ م٘ الخىنُت بى٣له 

ًٍ آزغ.. وخ٨م مكضص م٘ ٖضم الؿماح بالسغوط ٢بل  لسج

 اهتهاء مضجه..

 ًىمها نغزذ آمىت ب٣لب ممؼ١..

"اجىاقغ ؾىت ًا ًاؾحن.. صه مل ٦ؿغ وؾِ ًا خبُبي صه ٢ُم 

 ع٢بت"..

لُهضع الخاط خاٞٔ ٞغماهه ال٣اسخي بمٗا٢به ًاؾحن وخغماهه 

ت ٞهى زان ز٣خه مغجحن و٧ل مغة ٧ان  اعة الكهٍغ ختى مً الٍؼ

الشمً ؤٞضح مً ؤن ٌٛخٟغ, وا٦خٟى بةعؾا٫ ألامىا٫ له 

 بمدبؿه..

وؾ٣ُذ آمىت مٍغًت مغة ؤزغي.. مٍغًت ب٣هغتها و٦ؿغ ٢لبها  

باعه.. وعضض خاٞٔ ٖلى ابجها.. بدغماجها ختى الؿمإ ًٖ ؤز
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اعجه.. ٩ٞان ماظض ًُمئجها ًٖ  لخىؾالتها وؾمذ إلااظض بٍؼ

اعجه  ؤزباعه باؾخمغاع.. وبن ٧ان في الؿىىاث ألازحرة ٢لل مً ٍػ

له.. ٞجضو٫ ٖمله مؼصخم بكضة, بٗضما بضؤ ٖمله بمكٟى 

الض٦خىع "َاهغ بغهام" ابً ٖم والضه.. ٦ُبِب ظغاح م٣ُم.. 

ٟـ اإلاكٟى الجامعي الظي ٌٗمل باإلياٞت لٗمله ألاؾاسخي بى

به خاجم ابً ٖمه وػوط ق٣ُ٣خه ع٢ُت؛ خاجم الظي لم ًخسل٠ 

م اوكٛاله بٗمله وػواظه وؤَٟاله  اعة ًاؾحن بٚغ مغة ًٖ ٍػ

الشالزت بال ؤهه والخ٤ ٣ًا٫ لم ٣ًهغ مغة واخضة بد٤ ًاؾحن.. 

 ختى ؤهه هى مً جُٕى بانُدابه الُىم مً سجىه بلى اإلاجز٫..

 ؤن مض حؿا٢ُذ صمى 
ً
 لدسجض هلل ق٨غا

ً
ٖها م٘ ؾ٣ىَها ؤعيا

بٗمغها ختى ج٨خدل ُٖىاها بغئٍت الٛاثب مغة زاهُت.. ؤن مىدها 

الٗاُٞت لخخم٨ً مً اخخًاهه بحن طعاٖحها.. واؾخجاب لضٖىتها 

ٗىص  وعص بلحها ٢غة ُٖجها.. ٞالُىم.. ًىهي ًاؾحن مد٨ىمُخه.. َو

 ..
ً
 بٗض ُٚاب ازىا ٖكغ ٖاما

ً
ٌٗىص الٛاثب..لبِخه.. ؤزحرا  

*********** 
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ت  ٤ بؿٖغ اؾخ٣ل ًاؾحن وخاجم ؾُاعة ألازحر التي ججهب الٍُغ

 ٖالُت صٞٗذ ًاؾحن للهخاٝ:

ت ًا خاجم لى ؾمدذ.. - ت قٍى هضي الؿٖغ  

٘ خاجم خاظبه بعجب:  ٞع

ؤهذ مل مؿخعجل جغمي هٟؿ٪ في خًً الخاظت آمىت وال  -

!..بًه  

خغ٥ عؤؾه لُخإمل جإمله ًاؾحن للخٓاث ولم ًجب بصخيء, زم 

٤ مً الىاٞظة.. ًخمخم صازله باؾخمغاع..  الٍُغ

 "ؤهذ ب٣ُذ خغ.. خغ.. خغ"..

 ..
ً
 ٖم٣ُت.. لحهمـ ؾازغا

ً
 ججهض ب٣ىة ًلخ٣ِ ؤهٟاؾا

ت"..   "ؤهٟاؽ الخٍغ

 وٗم.. هى زاعط السجً آلان..
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ؤًً طل٪ الازخالٝ في وؿماث الهىاء!..   

. !.٦ما هى ما ػا٫ خؿاؾه بأقٗت الكمـلم ب   

ؤًً الىٓاعة الىعصًت التي ؾحري بها ال٨ىن؟.. لم ال تهبِ ٖلى 

 ُٖيُه!!..

ل٣ض ًْ ؤهه ؾ٣ُبل جغاب ألاعى زاعط السجً.. وبالٟٗل  

ت, ًداو٫  ٢ىإ هٟؿه بو٠٢ للخٓاث ًخإمل ؤولى زُىاجه للخٍغ

بالٟغ١, بإن جل٪ ألاعى جسخل٠ ًٖ ألازغي التي جغ٦ها 

ت, بالضازل.. ؤهه ًجب ٖلُه الاؾخل٣اء وا لخمٙغ بتراب الخٍغ

ول٨ىه ٣ِٞ خغ٥ هٓغه بحن مالبؿه الجضًضة وبحن ألاعى 

ان وجدغ٥ لحرج٣ي م٣ٗض ؾُاعة اإلاتربت زم هؼ عؤؾه باؾخهج  

وبضازله ًغصص ؾىٝ ؤقٗغ بالٟاع١ ٖىضما ابخٗض..  خاجم  

ت.. اح الخٍغ  ٖىضما حٗه٠ بي ٍع
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 ؤزغي ٞلم ٌكٗغ ؾىي بىٟـ ال٤ًُ بخاو٫  
ً
لخ٣اٍ ؤهٟاؾا

ًُب٤ ٖلُه ٦إهه ؾِسخ٤ خىاًا نضعه.. ال٣ضًم  

 مً 
ً
جدؿـ مالبؿه الجضًضة والتي ؤحى بها خاجم زهُها

 ًٖ عصاء السجً ول٨جها ٣ِٞ 
ً
ؤظله, وٗم جل٪ جسخل٠ ٦شحرا

 مً ال٤ًُ..
ً
ضا  حؿبب له مٍؼ

٤ خىله لُلخٔ الٟاع١   ازخالٝ ازىا ٖكغ ؾىت  ؛إلاذ الٍُغ

 ياٖٟذ مً ؤٖضاص الؿُاعث والبكغ.. ؤم ؤجها ياٖ
ً
ٟذ ؤًًا

مً ٢ؿىة ٢لىبهم, ججاهلهم اإلاسؼي للمكاٖغ و٢ضعتهم ٖلى 

 سخ٤ ألاي٠ٗ, ٣ِٞ ألهه ال ًمل٪ مً ال٣ىة للهغار..

 "٦ٟى"..

هل ًسخل٠ صازل السجً ًٖ زاعظه بالٟٗل!..    

ؤم ؤهه زغط مً سجً مدضص ب٣ًبان وخغاؽ في ؤع٧اهه بلى 

ًٍ ؤوؾ٘ وبه الجمُ٘ ٢اٍى وظالص وهى اإلاتهم ألاوخض. . سج  
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هى الى٣ُت الؿىصاء بجبحن الٗاثلت الىان٘ البُاى.. هى 

ال٣ُ٘ الظي ًجب عج٣ه بالشىب اإلاهُب والٗاع الظي ًجب صٞىه 

.. ال ٞاع١..
ً
 ٞال حهم لُخم وؤصه بطا

ً
 وبن ٧ان خُا

 ماطا ًإمل مً زغوظه!..

٦غع الؿاا٫ بضازله ٖضة مغاث..   

"ماطا بٗض؟!"..   

وظهه ل٨ُٟغ وهل ٧ان  ٖاصث ابدؿامخه الؿازغة جغحؿم ٖلى

 هىا٥ ٢بل لُدؿاء٫ ٖما بٗض!..

٪ ٦ما جخظ٦غ ٧ل جٟهُلت وهمؿت جسو ٦ال ههل ًخظ٦غو 

 مجهم؟.. 

 ؤم ؤن الخُاة ؾاعث و٦إن وظىص٥ ًىاػي 
ً
هل ؤٞخ٣ضو٥ ًىما

 ٖضمه.. 
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هل ٌكخا٢ىن ل٪ ٦ما حكخا١ ليؿمت جدمل عاثدت ؤهٟاؾهم!.. 

 وظىص٥ بُجهم ٖلى ألاعجر هى 
ً
٧ابىؽ ًسكىهه لخ٨ً وا٢ُٗا

مىن ٖلى ج٣بله..  ول٨جهم مٚغ

 ال صاعي للىٓاعة الىعصًت ول٨ً 
ً
هخٟذ ؤٖما٢ه لخ٨ً ؤ٦ثر جٟاءال

 ال جدىلها لؿىصاء ٢اجمت, عبما ًسالٟىن ْىىه٪..

ضوه٪ بالٟٗل..  عبما ًٍغ  

خه بلى الؿُذ.. وما الخاظت لسجحن ؾاب٤!..   لخٗىص سسٍغ  

ؤو ػوظت ؾُٗضة  ماطا جمشل ؤهذ بحن َبِب ظغاح هاجر ٦ماظض

َبِب مً ومضعؾت هاجخت وؤم لشالر ؤبىاء ٦غ٢ُت اإلاتزوظت 

 ٦داجم!.. ختى بلؿم اإلاضللت الهٛحرة حٗض مً ؤواثل 
ً
ؤ٦ثر هجاخا

صٞٗتها ب٩لُت الهُضلت والك٣ُت اإلاكاٚبت ؾٗاص جضعؽ بخٟى١ 

 بالؿىت الشاهُت ب٩لُت آلاصاب.. 

..ؤهذ ٦ىباث قُُاوي وؾِ خض٣ًت ٖامغة بإٚلى الؼهىع   
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 ًاؾحن ؤهذ ٖكبت ياعة ًجب اظخشاثها.. وال جضٕ ٢لب٪  
ً
خ٣ا

 اإلاكخا١ لخًً آمىت ًهىع ل٪ ال٨ٗـ.. 

ٞالضالثل واضخت؛ م٣اَٗت ؤبُ٪ الخاؾمت ٣ِٞ أله٪ لم جلتزم 

 بخٗلُماجه وجبخٗض ًٖ اإلاكا٧ل..

غة عؾم بؿمت .. وبضازله حهخ٠.. مٍغ  

ؤبخٗض ًٖ اإلاكا٧ل!.. ٠ُ٦ وؤها وؾِ اإلااصة السام  

 للمكا٧ل!!..

هل ًضع٥ والضه نٗىبت ما ًُلبه؟!.. ٦إهه ًُلب مىه الخى٠٢  

ًٖ الخىٟـ ؤو الخد٨م بًغباث ال٣لب.. ول٨ىه ؤزُإ.. ال 

ىٟظ زم ٌٗتٝر ب٩ل ًى٨غ.. صٞٗخه الخمُت وؤلا  هخ٣ام لُسُِ ٍو

 ؾظاظت..

ى٣ه   المت الجغح بهضٚه ٖو اٖتراٞه ٧اص ؤن ًىصي بدُاجه.. ٖو

 ط٦غي 
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م ؤال ًىضٞ٘ بضون ج٨ٟحر.. جىبهه ٖلى الضوا  

ؤن الخ٤ مم٨ً اؾترظاٖه بضون ؤن ٣ًٟض اإلاغء طاجه بةهخ٣ام 

 ؤهىط..

ٖاص ًخدؿـ ٖالماث ظغوخه في وظهه لخخدغ٥ ؤهامله ألطهه 

والتي ٢ُ٘ مجها ظؼء لِـ بالهحن.. هظا بسالٝ ٖضة ظغوح 

لتزامه بىهُدت والضه بمىدكغة بجؿضه لُخجهض, بالٟٗل ٖضم 

ٞهى جدى٫ إلاغ٦ؼ ظاطب للمكا٧ل..٧لٟه ال٨شحر..   

 ..
ً
 ْاإلاا

ً
"٣ِٞ لى حٗلم ًا ؤبي.. ٣ِٞ لى حٗلم.. لم ؤ٦ً ًىما

ؤ٢ؿم باهلل.. خاولذ ؤن ؤ٦ىن ٖىض خؿً ْى٪.. ول٨ى٪ عبِذ 

.. والغظل ًدمي ما ًسهه"..
ً
 عظال

 ل٨ُغع ٣ٖله بدؼم.. 

هخ٣ام ًا ًاؾحن.. الٟاع١ ضسم.. ضسم بٗضص ب"خماًت.. ولِـ 

سجى٪"..ؾىىاث   
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 اهدبه مً قغوصه ٖلى ًض خاجم جغبذ ٖلى ٦خٟه:

؟..بًهؾغخان في  -  

 الخٟذ له ًاؾحن وؤهامله ماػالذ جخدـ ؤطهه اإلا٣ُىٖت:

ي ٖلى ؤي مدل.. ٖاًؼ اقتري ٧اب؟.مم٨ً وٗض -  

 حؿاء٫ خاجم بعجب:

٧اب!! -  

و٧اهذ خغ٦ت ًاؾحن اإلاخىجغة وهى ٌٗبض بإطهه ٧اُٞت لُضع٥ 

ٍجُبه بسٟىث:الؿبب زل٠ َلبه.. و   

هىى٠٢ ٖىض ؤو٫ مدل..   -  

 وؾ٨ذ للخٓت ٌؿإ٫ بًٟى٫:

بغيىه مل هخ٣ىلي وصه٪ اج٣ُٗذ اػاي والجغوح..  -  

 ٢اَٗه ًاؾحن بدؿم:
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     أل. - 

مض ًضه إلاكٛل  عم٣ه خاجم للخٓاث ٢بل ؤن ًخجهض ٍو

ؾُىاهاث لخترصص ال٩لماث ولى بضون ٢هض..ؤلا   

 "ؤها اإلايسخي.. ؤها الهٗلى٥

اللي ظىب الصخيء.. ؤها اإلا٨خىب ٖلى الهامل ؤها الصخيء  

 بِٗل ٖكان ؤ٦مل شخيء.. ل٨ً في ألانل مل ٖاٌل"

لترحؿم ابدؿامت ؾازغة ٖلى قٟتي ًاؾحن وجخدى٫ في لخٓاث 

..بلى ضخ٩اث ؾازغة ٖالُت لم ٌؿخُ٘ الخد٨م بها  

ىُت لُداو٫    ل٩لماث ألٚا
ً
ؾ٩اتها ُٞمىٗه بواهدبه خاجم مخإزغا

وال٩لماث جخٗالى..ًاؾحن بدؼم ؾازغ..   

 "ؤهذ اإلايسخي.. ؤهذ الهٗلى٥"..

***************** 
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هل ظغبذ مغة ؤن جخهاٖض ؤخالم٪ لخهل للؿماء, جخطسم 

خٗالى ؾ٠٣ َمىخاج٪ في اهخٓاع خضر ما, خضر  آمال٪ ٍو

جغ٢بخه لؿىىاث.. واخخملذ ال٨شحر في ؾبُل الىنى٫ لخل٪ 

هاًت الكى١ اللخٓت, لخٓت بلٙى الجهاًت؛ جهاًت الاهخٓاع, ج

 والخغمان.. جهاًت ال٣ٟضان..

 هظا ما ٧اهذ حكٗغ به آمىت وهي حؿم٘ هخاٝ ع٢ُت:

  ونل ًا ماما.. ونل.. خاجم ونل ومٗاه ًاؾحن..  -

ا بعاصة ٣ٖلها  ججمضث ؾاقي آمىت.. جغسسخا باألعى ولم جُاٖو

بالخدغ٥ للىاٞظة لخىا٫ هٓغة مً الٛاثب.. بل ٧اهذ الُض الٗلُا 

مغ ؾا٢حها بالخدغ٥ للباب إلاال٢اجه, ٦إهه َٟل لل٣لب وهى ًإ

ىه مً ؤخًاجها  ٖاثض مً مضعؾخه في ؤو٫ ًىم بٗضما اهتٖز

بت ٢اؾُت جسلى مً جغبِخت ؤهاملها ؤو  لحرمىا به في صهُا ٍٚغ

 خًجها الضافئ.. 

 و٦إن ال٣لب ؾخ٨ُٟه هٓغة لتروي قى١ الل٣ُا.. 
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 و٦إجها ؾخ٨خٟي بلمدت زاَٟت مً بحن ق٣ي الىاٞظة.. 

غها ال٣لب!..
ّ
 وهل وؿِخه الٗحن لُظ٦

 وهللا ٞهى ملئ الٗحن وال٣لب والىظضان مىظ ألاػ٫ وختى 
ً
ؤبضا

 جهاًت الٗمغ..

جدغ٦ذ لخٟخذ الباب لدؿم٘ نىث الخاط خاٞٔ ًدؿاء٫ 

:مغحٗل بهضوء  

   ونل؟.. - 

ؤومإث بغؤؾها مىا٣ٞت بهضوء.. و٢لبها ًخمؼ١ بحن ٖىصة الٛاثب 

.. وبحن طا٥ الظي ًدبجى ال
ً
٣ؿىة مجهاظا  

 ولم جضع٥ ٢ؿىجه بال بٗض سجً ًاؾحن.. 
ً
خه خاػما  ٖٞغ

٢ؿىجه جمؼ٢ه وجُدً ٢لبه ٢بل الجمُ٘, ًخٓاهغ ب٣ىة 

ىٟىان وهي ؤٖلم الىاؽ بمضي ع٢ت ٢لبه.. ال جضعي لم ال جٓهغ  ٖو
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٨خٟي  ٢ؿىجه بال ٖىض ط٦غ ًاؾحن.. و٢تها جى٣لب مالمده ٍو

 بترصًض ظملت واخضة..

 "زُب ؤملي"..

جدؿاء٫ هي بلهٟت وجدٟؼ ًٖ مبرع لخل٪ ال٩لماث ول٨ىه  

ىت وجلمـ زٟي ألزباع الٛاثب بضون  نامذ.. ٨ًخٟي بىٓغة خٍؼ

 ح٣ُٗب ٖما ٌؿم٘...

هؼث آمىت عؤؾها بدؼن ٖلى خاله ٞهى ٨ًبذ خؼهه واقدُا٢ه 

وخىِىه بضازله.. ال ًهغح لها وال ختى لىٟؿه.. ختى ٞغخخه 

خٗظع  بةعها١ مباٚذ صاهمه ٞال ًجز٫ بٗىصة الٛاثب ًى٨غها.. ٍو

 البكغي وزبر الىنى٫...
ً
غابِ باإلاجز٫ مىخٓغا  بلى ٖمله ٍو

ُه لخيخٌٟ ال٣لىب بغظٟت جغ٢ب جيخهي  ِخذ الباب ٖلى مهٖغ
ُ
ٞ

بضزى٫ ًاؾغ الهٛحر وزلٟه ؤوالص ق٣ُ٣خه ع٢ُت؛ ٖمغو 

اؾمحن جدمل الهٛحرة بؿيذ وظمُٗهم ًهُدىن:  ٍو

ىاه   - مً البل٨ىهت..هى لؿه ما َلٗل اخىا قٞى  
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ع٦ًذ هٓغاتها بلى الباب اإلاٟخىح جيخٓغ.. جتر٢ب.. جىاٞؿها 

 ص٢اث ال٣لب.. 

جلمذ الباب ًخدغ٥ ببِء لُضزل خاجم ومً زلٟه ًخدغ٥ هى 

 ببِء وبسُى مخشا٢لت؛ الٛاثب..

ايُت ؤهؼ٫ خاٞتها لخهل بلى  مالمده مسخُٟت زل٠ ٢بٗت ٍع

 زلٟها, ل٨جها محزث ا
ً
هسٟاى هٓغاجه َٝغ ؤهٟه وجسُٟه جماما

 لخ٣ابل ألاعى و٦إهه ًسصخى لخٓت اإلاىاظهت.. لخٓت الل٣اء..

 ؾمٗذ الهخاٝ اإلاغخب..

"ًاؾحن"..    

وإلادذ مً زل٠ ؾخاثغ صمىٖها ع٢ُت وهي جغجمي بإخًاهه.. 

٘ هٓغاجه بىظل وجغ٢ب  وعؤجه ًلٟها بظعاُٖه ٖلى اؾخدُاء لحٞر

 للخخ٣ابل الُٗىن وجخالقى الىٓغاث..

لخٓت الل٣ُا..   
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 لم حٗض حٗٝغ هل حؿاب٣ها هٓغاتها ؤم الىبٌ وألاهٟاؽ.. 

جضع٥ ٣ِٞ ؤن ُٖىجها ججغي ٖلى مالمده, ؤهٟاؾها جدؿإع 

لخُل٤ ججهُضة وظ٘, هبًاتها جؼصاص في مداولت ٞاقلت إلاجاعاة 

 ؤهٟاؾها الالهشت..

 ..
ً
جخٗالى الكه٣اث بضون بعاصة مجها وعؤؾها ًخدغ٥ ٖاظؼا  

 ٣ٖلها ًدؿاء٫ بهل٘..

هظا!.. وؤًً َٟلي؟".."مً   

 وال٣لب ًجهغه بٗى٠..

 "هى.. هى ًاؾحن ٢غة الٗحن.. وهل ًم٨ً ؤن ؤزُئه!"..

هضٕ  ًُ وخحرة مالمدها جلخ٣ُها هٓغاجه بؿهىلت.. وجسُبِ عوخها 

جماؾ٨ه الىاهي لخخجم٘ صمىٖه بم٣لخُه ًدبؿها ببؿالت 

ٞخخجمض هٓغاجه ٖلى وظه ؤمه الٛاع١ بضمٕى الكى١ 

 والهضمت.. 



58 
 

 

ايُت بٗى٠ ٞخٓهغ  نضمت ٘ ٢بٗخه الٍغ عسسها ب٣ؿىة وهى ًٞغ

 مالمده ٧املت..

 وجُل٤ آمىت قه٣ت نضمت ٚحر ٢اصعة ٖلى ٦خماجها.. 

 وهى جغحؿم ٖلى قٟخُه بؿمت ؾازغة و٦إهه ًسبر ٢لبه ألاخم٤

 "ؤلم ؤزبر٥؟!.. ختى هي.. آزغ ؤمل ل٪.. ختى هي حؿدى٨غ٥"..

 و٢لب ألام بها حهخ٠ بٗىٍل..

مالمد٪ ًا َٟلي الؿاطط.. لُذ ما حٛحر هى بً٘ "لم اؾدى٨غ 

قٗحراث ؾدؿخُُل م٘ الؼمً.. ؤو ٖالمت لجغح ٢ضًم بىظه٪.. 

.. ؤهجي ٦ضث ؤ٣ٞض٥.. 
ً
 واخضا

ً
ب٣ضع ٞؼعي إلا٩اهه الظي ٌٗجي قِئا

ول٨ً ٦ال.. لم ٨ًً هظا ؾبب الهضمت.. نضمتي, بل ٢ل 

مهِبتي هي هٓغج٪ ًا ولُضي.. لم ؤز٠ مً مالمد٪ التي 

ىِ 
ُ

هذ بل مً هٓغج٪ التي ٢ؿذ.. هٓغة هابٗت مً ٢لب ق

٣ه لالخخًاع واإلاىث.. وآؾٟااااه ٖلى  جذجغ.. جهلب.. وبٍُغ

 هبخت ًاوٗت
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بؿذ ؤوعا٢ها ولم ًب٤َ بها بال الىظع الِؿحر مً  ظٟذ زماعها ٍو

 الخُاة بإٖم٤ ؤٖما١ الجظوع"  

ٞخدذ طعاٖحها ٖلى وؾٗهما جىاظُه بغوخها..   

ا١ ال٣لب لًم٪.. اقخا٢ذ الغوح "هُا ًا نٛحري.. اقخ

 لغاثدخ٪ وهمـ ؤهٟاؾ٪"

ض مً اإلا٩ابغة ٞم٣اومت  واؾخجاب الٛاثب.. لم ًخدمل اإلاٍؼ

 يمت ؤمه جدخاط ل٣ىة ال ًمخل٨ها..

اب الٗاثض بحن ٖىا١ وصمٕى و٢بالث جدىازغ ٖلى مالمده ٖلها  ٚو

جمخي ال٣لُل مً ٢ؿىتها, جبدض ًٖ عوخه الغ٣ُ٢ت بحن ع٧ام 

ة والًُم.. ؾىىاث ال٣ؿى   

خجى عؤؾه ٣ًبل ًضها وؤهاملها جملـ عؤؾه بدىحن مالم ؤ

هتها جسى٤ ٧لماتها ٞخ٨خٟي بضمىٖها وصٖىاث ٢لبها له  ٚو

مئىان..  بالهضاًت والَا
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خمض هلل ٖلى الؿالمت ًا ًاؾحن..   -  

صوث ٧لماث الخاط خاٞٔ ب٣ىة.. ٢ىة خاو٫ اؾخضٖائها ب٩ل 

 ؤال جسىهه مكاٖغه آلا 
ً
..َا٢خه, مبتهال

ً
ن ؤمامهم ظمُٗا  

ماث اللىم والكى١ والٗخاب ؤال ًجهاع الؿض وجىٟجغ الكٟاه ب٩ل 

ؿ٣ِ  خاظؼ الىهم الظي ؤزٟى مكاٖغه وزُبخه وطهبه زلٟه َو

 لؿىىاث..

٘ ًاؾحن هٓغاجه لخلخ٣ي بىٓغاث والضه, لخٓاث ججمض بها  ٞع

الؼمً.. ؾىىاث مغث ؤمام ًاؾحن وخىاعهما ألازحر ًترصص نضاه 

 بُجهما...

"٧ل اللي َلبخه ٧ان ؤه٪ جبٗض ًٖ اإلاكا٧ل.. ٦خحر ًا ًاؾحن 

 حؿم٘ ٧لمتي؟"

 "ًا خاط ؤها مل َالب ٚحر ز٣خ٪ ُٞا.. ؤها ما ٚلُدل"

 "واٖتراٞ٪ ًا ًاؾحن؟"
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 "ًا خاط صه مجغم.. ٌؿخد٤ ال٣خل!"

 "٢خل ًا ًاؾحن؟!!"

 لحرصص ًاؾحن ب٣ؿىة ؤ٦ؿبتها له قهىع السجً..

مل بـ ؤظُب له ٖاهت!" .. ؤها ٦ىذ ٖاًؼ ؤ٢خلهؤًىه"  

ت.. نٟٗت لم ًىلها َىا٫ ؾجي ٖمغه,  و٧ان الغص نٟٗت ٢ٍى

 ختى ٖىضما 
ُ
م ب٣ًُت ػهحر..تهِ ؤ  

وو٢تها ٧ان ٌؿخد٤.. ل٨ً آلان.. آلان هى حٛحر.. قهىع ٢لُلت 

مًذ وٗم.. ول٨جها ٚحرث به ال٨شحر.. ال٨شحر الظي ظٗله حهخ٠ 

..
ً
 عاًٞا

ؤها...." ؾخد٣ل ال٣لم صه ًا خاط..ؤ"ؤها ما   

 ٢اَٗه والضه بدؼم..

"ؤهذ مل ٢اضخي وال ؤهذ ظالص.. ؤهذ وا٠٢ ٢ضامي وب٩ل ظغؤة 

 "بخٗتٝر ؤه٪ زُُذ حؿلب عوح بجي آصم.. ٞىوو١ ًا ًاؾحن..



62 
 

 

ٞى١ ٢بل ما ظضعان السجً و٢ًباهه جدخل ٢لب٪.. ٞىوو١ ًا 

 بجي ٢بل ما السجً ٌؿ٨ً ظىا٥"

٣ابه بدغمان   ب٣غاعه ٖو
ً
ؾىىاث.. ولم وعخل والضه مخمؿ٩ا

اعة إلااظض ؤو خاجم له ؤن ًغؾل له ًظ٦غه.. ـَ ب٩ل ٍػ  ًي

"اٞخ٨غ ًا ًاؾحن.. ؤهذ بحن ظضعان السجً.. ما حؿمدلىف 

 ٌؿ٨ً ٢لب٪"

ٖاص ًاؾحن لخلخدم هٓغاجه بىٓغاث ؤبُه وهى ًلمذ قٟخُه جغصص 

الغؾالت بهمذ.. ول٨ً هل ٧ان ال٣ٗاب يغوعي ًا والضي؟.. 

لخ٣ى١ الاوؿاهُت هى الخل؟.. هل هل ٧ان خغماوي مً ؤبؿِ ا

جدظعوي مً اخخال٫ السجً ل٣لبي لختر٥ ال٣ؿىة حؿخىًَ 

 ٢لب٪!..

:
ً
 مض ًاؾحن ًضه بغؾمُت وجهلب لىالضه مغصصا

مدك٨غ ًا خاط..   
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اعجٟٗذ خضة الخىجغ بالجى م٘ اه٣باى مالمذ الخاط خاٞٔ 

ىصة ًاؾحن مغة ؤزغي ل٣ى٢ٗت ال٣ؿىة السانت به..  ٖو

ٌ خاٞٔ لُض ًاؾحن واعجج٠ ٢لب آمى ت بىظل.. جسصخى ٞع

 اإلامضوصة.. 

 ..
ً
 ؤن جل٪ ال٨ٟغة مغث ب٣ٗى٫ اإلاىظىصًً ظمُٗا

ً
وبضا واضخا

.. واعحؿمذ هٓغاث جىظـ بُٗىن خاجم.. 
ً
ٞاعججٟذ ع٢ُت ٢ل٣ا

ٟا٫ بًٟى٫ طل٪ الل٣اء الٛحر اإلاإلىٝ..  وعا٢ب ألَا

لخهغر هٓغاث آمىت بغظاء, لهٟت, جىؾل..   

ٖلُ٪ ال جٟٗلها".."ال جسظله.. باهلل   

مض ًضه  ُٞس٤ٟ ٢لب ألاب ٢بل ؤن ٌؿخجُب ٢لب الؼوط ٍو

ه ب٣ىة..  ٖلى ٠٦ ب٨ٍغ
ً
 ٢ابًا

 وجهغر الغوح بلهٟت..

 "هىعث بِذ ؤبى٥ ًا ًاؾحن".. 
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 ول٨ً ًإبى اللؿان لٟٓها...

 هٓغاث آمىت اإلامخىت جدُِ بداٞٔ الظي ًخمخم بسٟىث:

  ظهؼوا الٛضا ٖلى ما ؤنلي الٗهغ.. -

خجه   ٍو
ً
بسُىاث مخشا٢لت ظضًضة ٖلى ٖىٟىان عظىلخه مخٗظعا

 ًٞله.. 
ً
 عخمت عبه.. وخامضا

ً
 بهالة الٗهغ لِسجض قا٦غا

 بٗىصة الٛاثب...

عا٢ب ًاؾحن ابخٗاص والضه بهمذ و٢ض ٖاص لىظهه ٢ىإ 

:
ً
 ال٣ؿىة والجمىص مً ظضًض لُٟاجئ بمً ٣ًٟؼ بلى ظىاعه هاجٟا

جي؟.. -    ؤها ب٣ى ًاؾغ.. ؤهذ حٗٞغ

ؿم ًاؾحن بصجً:ابد  

٪.. و ؤ.. ؤًىه -  ـ ٦مان..ؤٖٞغ ٪ ٦َى ٖٞغ  
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اهؼوث آمىت بإخض ألاع٧ان جلملم ب٣اًاها التي جىازغث بحن 

 
ً
ا ؤخًان نٛحرها وجغ٦ذ لُاؾغ مهمت الثرزغة م٘ ًاؾحن مٗٞغ

 ببلؿم وؾٗاص الالجحن و٢ٟخا ب
ً
ًاه بإبىاء ع٢ُت وخاجم, زم ناعزا

تهما جخإمال اإلاى٠٢ باوكضاه  جام..بباب ٚٞغ  

خغ٥ ًاؾحن هٓغاجه بلى خُض ؤقاع ًاؾغ لخ٣ابله ُٖىن بيُت 

 هاٖمت جهاخبها بؿمت مترصصة..

 مىه ؤو ٖلُه..
ً
ا  وصمٕى خبِؿت لم ٌٗٝغ بطا ٧اهذ زٞى

مض ًضه بغ٢ت ٌؿخضٖحها ٦ما اٖخاص ؤزىاء َٟىلتها, ول٨ً هٓغة 

ؾخٛازت التي وظهتها لىالضجه صٞٗخه لسخب ًضه ببِء ؤلا 

, ٞمضللخه الهٛحرة ببؿاَت.. جسكاه..لُُٗضها بجىاعه  

امخضث ؤهامله لخٗبض بإطهه اإلا٣ُىٖت بدغ٦ت ال بعاصًت ٖىضما 

 صوي نىث الك٣ُت ألازغي:

خىِل وال  - ًا ًاؾى.. صه ؤها ختى في قبه مً  بًهؤهذ ما ٖٞغ

 بلؿم!
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ابدؿم ًاؾحن بخىجغ وهى ًغا٢ب صمٗت نٛحرة حؿا٢ُذ ٖلى 

لترخب به وهي جغصص بٗبض:وظىت بلؿم بِىما ٢ٟؼث ؾٗاص   

ػاي.. زؿاعة جغبِخ٪ ٞحها ًا بقىٞذ ب٣ى ؤها اللي ٞا٦غا٥   -

 بجي.. ٧ان اإلاٟغوى حؿمُجي ؤها بلؿم..

 قه٣ذ آمىت جاهب ؾٗاص بل٠ُ:

بـ ًا ؾٗاص ُٖب ال٨الم صه.. وبٗضًً ؤهِذ اؾم٪ ٖلى اؾم  -

 الخاظت ظضج٪.. هللا ًغخمها..

ٗذ ؾٗاص ًضحها للؿماء:  ٞع

بك -   بل الُىبت اللي جدذ عاسخي!..ٍو  

ابدؿم ًاؾحن بغاخت.. ٞمكاٚباث ق٣ُ٣خه الك٣ُت بضصث ظى 

 الخىجغ الظي ؤخاٍ بالجمُ٘..

:
ً
اص ًاؾحن ًغم٤ بلؿم بدىان هامؿا  ٖو



67 
 

 

الن ؤه٪ وؿُدُجي.. ؤهِذ ٦ىِذ نٛحرة  - ما جساِٞل.. ؤها مل ٖػ

 ٢ىي إلاا.. إلاا ؤها..

 ٢اَٗخه بهىث متهم:

  احسجىذ. -

جؼظغها بٗى٠:هخٟذ آمىت   

بلؿم!!..  -  

 ٞالخٟذ ًاؾحن ألمه ًسبرها ببؿاَت:

بلؿم ٖىضها خ٤ ًا خاظت.. هجزو١ الىا٢٘ وال هبض٫  - 

 الخ٣ا٤ً؟!..

 والخٟذ لبلؿم بهضوء:

  إلاا احسجىذ.. ؤًىه - 
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 خاولىا الهغب مىه 
ً
و٦إن ٧لمخه هؼلذ ٖلحهم لخ٣غ وا٢ٗا

ذ آمىت بخُٛحر وظهت الخضًض هاجٟت بلهٟت: بهٗىبت, ٞإؾٖغ  

الٛضا ظاهؼ ًا ًاؾحن.. ؤها ٖملذ ل٪ ٧ل ألانىاٝ اللي -  

 بخدبها..

:
ً
 ابدؿم لها قا٦غا

حؿلم اًضًِ٪ ًا خاظت.. -   

ظلـ الجمُ٘ خى٫ ماثضة الُٗام اإلاؼصخمت باألنىاٝ 

 ختى ؤحى الخاط خاٞٔ لُجلـ ٖلى 
ً
اإلاسخلٟت.. واهخٓغوا ظمُٗا

 عؤؽ اإلااثضة..

.. ًدباصلىن الىٓغاث ًسُم ٖلى اإلااثضة نمذ مخىجغ 

 والهمؿاث.. ال ٌٗٝغ بطا ٧اهذ ججهضاث عاخت ؤم ٢ل٤.. 

ُىاه جغا٢ب الجمُ٘ جاعة وجخدغ٥ لخخإمل الُٗام الضؾم جاعة  ٖو

 ؤزغي.. 
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..
ً
 ج٩اص بؿمت ؾازغة جىُل٤ مً بحن قٟخُه مخمخما

 "ؤ٧ل ٨ًٟي الٗىبر ٧له ًا خاظت"..

التي لم جباصله وحؿاٞغ ُٖيُه لترا٢ب مضللخه.. َٟلخه الهٛحرة 

.. ؤ٣ٖبها نمذ 
ً
ؤي خضًض ختى آلان.. ٣ِٞ ٧لمت جىاػي اتهاما

 ٢اجم ٧لىن زُاب سجىه..

والضه ًسخ٠ُ بً٘ هٓغاث زُٟت و٦إهه ًخإ٦ض ؤن الجالـ 

 ٖلى ماثضجه ًدىاو٫ مً َٗامه هى ابىه بالٟٗل.. 

 ع٢ُت وػوظها ًدىاوالن َٗامهما بألُت مؼعجت.. 

ها ال جٟاع١ ُٖىاها َب٣ها.. وؾٗاص ٣ٞضث مغخها وؤخىذ عؤؾ

غ..   بِىما ماظض ٚاثب بضون جبًر

والخاظت آمىت ججم٘ ٧ل ؤنىاٝ الُٗام ؤمامه جخىؾله ؤن 

 ًخظو١..

 بكٗىع ٚامٌ..  
ً
وهى.. هى ًغم٣هم ظمُٗا  
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 لسجىه.. لخُاجه آلامىت ٦ما اٖخاصها 
ً
٩ًاص ًتر٥ ظمٗهم هاعبا

م صسبها بال لؿىىاث.. لطجت ػ  ؤجها ؤ٦ثر مالء السجً والتي ٚع

عاخت مً جل٪ الجلؿت اإلاخىجغة وال٩ل ًغا٢به بخىظـ وجدٟؼ.. 

و٦إهه ؾِى٣ٌ ٖلى الُٗام لُٛغػ به ؤهُابه, ؤو لٗلهم ًسكىن 

 ؤن ٌٛغػها بهضوعهم.. 

 لخترصص همؿت ؾازغة بحن ظىباجه..

ىع!"..  "ؤو ُٖىجهم!.. ؤلم ًُل٤ ٖلُه ػمالء السجً ًاؾحن ألٖا  

 الجلؿت اإلاخىجغة, اهخٓغ ٖضة ص٢اث٤ ؤزغي لِؿخإ
ً
طن جاع٧ا

 لهم 
ً
 بداظخه للغاخت ماهدا

ً
بخٗض هدى حجغجه ال٣ضًمت مخٗظعا ٍو

 ٖىه ٞسخت إل
ً
لخ٣اٍ ألاهٟاؽ وجىاو٫ الُٗام بهضوء بُٗضا

 وظىصه اإلا٣ل٤ لغاختهم.. 

جخابٗه ُٖجّي آمىت بلىٖت, جخٗل٤ به و٦إجها جسصخى ؤن ًسخٟي 

 زاهُت..

 وصمٗت ؤلم وخؿغة جضمي ٢لبها..
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لٗاثض الٛاثب لم ًدىاو٫ بال الِٗل الجاٝ.. وبٌٗ اإلالر.ٞا   

, بل ختى 
ً
ضزل ًاؾحن لدجغجه ال٣ضًمت, ال ًخإمل مجها قِئا ٍو

ياءتها.. ٣ِٞ ؤونض الباب زلٟه وؤٚل٤ بؤهه لم ٌكٗل 

 
ً
جزوي هى بإخض ؤع٧اجها ياما ت ٍو الىاٞظة.. لُٗم الٓالم الٛٞغ

 بغؤؾه لترج٨ؼ ظبهخ
ً
ه ٖلى ع٦بدُه.. ع٦بدُه بلى نضعه وهابُا

 صمٗت وخُضة زاعط سجً م٣لخُه..
ً
 لُدغع ؤزحرا

 وبالساعط نىث اإلاُغب ًغصص بإسخى...

 "ال لُا اؾم وال ٖىىان وفي جغاب البكغ مضٖى٥

 ؤها اإلايسخي ؤها الهٗلى٥.. ؤها اإلايسخي ؤها الهٗلى٥

 و٢ىلىا ػي ما ج٣ىلىا ال ًم٨ً ًىم ه٨ىن ٢اسخي

 وهِٗل الٗمغ ػي ما ٨ًىن 

ؤهذ الهٗلى٥" ؤهذ اإلايسخي  

ٟهلاهخهى ال  
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 الٟهل الشاوي

٨ت ال٣ًُت بم٨خبه بمكٟى الض٦خىع   ٖلى ألاٍع
ً
 مخمضصا

 "َاهغ بغهام" 

ت   بعاخت ظؿضه بٗض ٢ًاء ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ؾاٖاث بٛٞغ
ً
مداوال

 ُٖ حن الٗملُاث.. ؾب٣تها هىبخجُت لُلُت باإلاكٟى الجامعي الظي 

اإلاخىالُت ؾىاء به, بل للخ٣ُ٣ت ؤؾبٕى ٧امل مً الىىبخجُاث 

هىا باإلاكٟى السام ؤم هىا٥ باآلزغ الخ٨ىمي, ؤؾبٕى ٧امل 

 ٣ًطخي ؾاٖاجه في الٗمل وعاخخه بالضعاؾت.. والهغب!..

ب  وٗم.. حهغب مً ل٣اء ز٣ُل ٖلى هٟؿه.. مً مىاظهت ًٚغ

ىت هى في ٚجى ًٖ  بكضة في ججىبها.. ومً ؤظىاء مخىجغة وخٍؼ

اإلاٟخٗلت, سساٞاث ؾٗاص, مٗاٌكتها؛ ب٩اء ؤمه, و٢ؿىة ؤبُه 

زىة ًاؾحن...
ُ
 ؾظاظت ًاؾغ وا٦خئاب بلؿم.. وؤ

خغ٥ طعاٖه ٞى١ ُٖيُه ًدمحهما مً الًىء.. ًدخاط للغاخت 

ختى ولى لىه٠ ؾاٖت ٌصخً بها ٢ىاه ختى ًم٨ىه الٗىصة 
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لىالضه.. ٖله ٣ًخى٘ ب٣ضعجه  لضوامت ٖمله, بل وبزباث ظضاعجه

 ٖلى الىجاح.. 

للض٦خىع َاهغ..  الجضاعةوألانٗب ؤن ًشبذ جل٪   

ظضاعة جاهله لىُل مىهب بصاعي باإلاكٟى ٦سُىة ؤولى لخىلي 

 بصاعاتها..

اعجباَه الىقُ٪ ب"لُا".. الابىت الىخُضة للض٦خىع َاهغ ٚحر 

 ٧افي لًمان جد٤ُ٣ َمىخه, هى ًدخاط لؿُُغة ٧املت.. 

 جد٨م ٧امل ب٩ل شخيء..

الغابدت لل٣مت, "لُا".. عصص اؾمها بٗبض.. لم ج٨ً ٣ِٞ جظ٦غجه 

بل هي خلم ًخمىاه ؤي ط٦غ طو صماء خاعة؛ بضاًت مً زهالتها 

 بُٗىحن بلىن ؾماء ًىاًغ الٛاثمت 
ً
لت ومغوعا الك٣غاء الٍُى

 بلى ؤ٦ثر ممخل٩اتها 
ً
اء, ونىال وظؿض جىاٞـ به ٖاعياث ألاٍػ

٨ُت, ٞىالضتها وػوظت الض٦خىع َاهغ ب ٚغاء وهي ظيؿُتها ألامٍغ

٨ُت  ٖضاصه للغؾالت بلخ٣اها وو٢٘ بدبها ؤزىاء بهي امغؤة ؤمٍغ
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ىجبا ابىتهما الىخُضة..  الض٦خىاعة بإعى ألاخالم لُتزوظا ٍو

٦ما جًٟل هي ؤن ًضٖىها..  "لُان" ؤو "لُا"  

واهخهى ص٦خىع َاهغ مً صعاؾخه وؤعاص الٗىصة لبالصه ول٨ً  

ًذ جغ٥ بالصها.. ولم ٌؿخُ٘ َاهغ اظباعها..  ٧اعال؛ ػوظخه ٞع

ا١ ؤن ًدى٣ل هى بحن البلضًً ٖلى مضاع الٗام..٩ٞان الاجٟ  

ه ألاوخض ؤن ًهُدب َٟلخه باألقهغ التي ٣ًًحها   و٧ان قَغ

ببلضه.. ٞيكإث لُا ججم٘ بحن ؤ٩ٞاع الٛغب اإلاخدغعة.. والكغ١ 

 ب٩ل سخغه وبغاءجه..

 إلاىا٣ٞت الخاظت آمىت ٖلى  
ً
 عثِؿُا

ً
جل٪ البراءة التي ٧اهذ ؾببا

٨ُت , بل وؾاٖضث بة٢ىإ والضه.. ػواظه مً ق٣غاء ؤمٍغ  

وجدضص مُٗاص بٖالن السُبت بالٟٗل.. ول٨ً ٖىصة ًاؾحن 

 حؿببذ بخإظُل ٧ل شخيء..

تراى ص٦خىع َاهغ ؤو "لُا" ٖلى ٦ىن ق٣ُ٣ه  ولم ٨ًً طل٪ اٖل

ألا٦بر سجحن ؾاب٤.. ٣ٞض ناعخهما في البضاًت ب٩ل شخيء 
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صعا٦ه ؤن نلت ال٣غبى بحن والضه ووالض "لُا" ججٗل مً إل 

٦ك٠ ألامغ..  لالؿه  

 ..
ً
ذ.. و٦ما ًْ جماما ًٟٞل ؤن ٨ًىن هى الباصت بالخهٍغ

عجاب.. ةال٣ٗلُت اإلاخٟخدت للض٦خىع َاهغ ج٣بلذ نغاخخه ب

٨ُت بال  م وكإتها ألامٍغ بِىما ٧ان ألامغ ؤ٦بر ٖىض "لُا".. ٞهي ٚع

ؤجها جخٟهم ٣ٖلُت اإلاجخم٘ الكغقي بىعي قامل ٣ٞابلذ 

ؾاٖضه بكضة في الىٟىط بلى  هبهاع ظليةمهاعخت ماظض ب

 ؤٖما٢ها والخإزحر ٖلى مكاٖغها..

َمً ٧ان ًًٓ ؤن ٨ًىن سجً ًاؾحن هى اإلاٟخاح الظي 

اؾخسضمه ماظض, بل وؤظاص اؾخسضامه لٟخذ ؤبىاب الخب 

..!
ً
 والٗمل مٗا

بؿمت ؾازغة اعحؿمذ ٖلى قٟخُه م٘ ونى٫ عاثدت ُٖغ 

ا"..وؿاجي مشحر لخىاؾه, هبهخه ٖلى الٟىع لىنى٫ "لُ  



76 
 

 

و٦إهه اؾخضٖاها مً مسُلخه.. ٞكٗغ بإهاملها الُٗغة جدؿلل  

 جدذ طعاٖه لخُٛي ُٖيُه هامؿت:

ؤهذ هاًم؟!.. -  

 لُٛمٛم:

ؤممممم.. -  

ُيُه زم جبضؤ بالخدغ٥   ٖلى ظبهخه ٖو
ً
قٗغ بإهاملها جًِٛ ٢لُال

 في صواثغ ي٣ُت:

ماظض.. خبُبي.. ؤهذ مغه٤ ٢ىي ٦ضه! -   

 بدغ٦ت ؤهاملها:٦غع ٚمٛمخه اإلابهمت 
ً
مؿخمخٗا  

امممممم.. -  

 همؿذ بجىاع ؤطهه:

ؤهذ زلهذ قٛل٪ وال لؿه؟..  -  
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 عص بةظهاص:

ت.. -   لؿه قٍى

٨ت هاجٟت:  بغمذ قٟخحها بًٛب وجدغ٦ذ لخجاوعه ٖلى ألاٍع

.. وختى الٟىن.. ٧لمخحن  -   ت ؤقىٞ٪ مً ؤؾبٕى ؤها مل ٖاٞع

..٘  ٖلى الؿَغ

 ومض ًضه ل٣ُبٌ ٖلى 
ً
وظىتها بٗبض:اٖخض٫ ظالؿا  

الن!.. -    خبُبي ٖػ

ؤومإث بغؤؾها مىا٣ٞت بضال٫ ؤهشىي ؤقٗل خىاؾه ٞا٢ترب 

:
ً
 ًُب٘ ٢بلت ٖم٣ُت ٖلى وظىتها هامؿا

  اللي ًغضخي لىلى؟! بًهو  - 

٘ بلُه ُٖىان جبر٢ان بالخماؽ:  احؿٗذ ابدؿامتها وهي جٞغ

   هخُجي مٗاًا هخٛضي؟.. - 
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٨ت ٚحر ٢اصع ٖلى  لخها١ بها ؤ٦ثر, جدمل ؤلا٢ٟؼ مً ٞى١ ألاٍع

٨ُت مخدغعة.. بال ؤن ؤ٩ٞاعها  ٞهي ٢ض جبضو للبٌٗ ق٣غاء ؤمٍغ

خ٣لُضًت.. قضًضة الُٞما ًسخو بالٗال٢اث الخمُمت حٗض   

 ؤي ٞخاة طاث زلُٟت 
ً
ول٨ً هظا ال ًمى٘ مً ؤجها ؤ٦ثر اهٟخاخا

 قغ٢ُت زالهت..

وماله ًا خبِبتي.. هسلو مغوع وهُل٘ ٖلى ؤقُ٪ مُٗم.. -     

 ٢اَٗخه ب٣ٟؼة الهشت وهي جً٘ ٦ٟحها ٖلى ٦خُٟه:

ؼمذ هٟسخي ٖلى الٛضا ٖىض٦ىا.. -  ؤها ٧لمذ ماما آمىت ٖو  

 ؤبٗض ًضحها ًٖ ٦خُٟه ًغم٣ها بخإمل.. زم ٚمٛم ب٤ًُ:

ٖلى ٨ٞغة.. ًاؾحن مل ٣ٞغة مً الؿحر٥.. ؤو قى  -  

 اؾخٗغاضخي مؿلي..

 يغبذ ٢ضمها باألعى:

ماظض.. ؤها..  -  
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 ٢اَٗها:

ا.. و..ؤ -  هِذ ٖاًؼة جخٟغجي ٖلى ؤزٍى  

٢اَٗخه بًٛب قضًض صٞ٘ بٌٗ الضمٕى لُٗىحها ٦ٗاصتها 

 ٖىضما جىٟٗل بصخيء ما:

  - you‘re mistaken...I just want to meet him... 

ت وهي جغي ٖضم الخهض٤ً ٖلى مالمده:  جدىلذ للٗغبُت بؿٖغ

 ماما آمىت ٧اهذ بخد٩ي ٖىه ٦خحر ٢ىي.. ٖىضي ًٞى٫ قضًض -  

 ؤقىٞه..

غ بًٛب لخٗاظله هي:  ٞػ

  - He has already paid his debt.. 

 وهؼث ٦خٟحها بغ٢ت لخسبره:

ما خضف مً خ٣ه ًداؾبه جاوي..  -  
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 ابدؿم ابدؿامت مجاملت لم جهل لُٗيُه:

ًٓهغ ؤه٪ والخاظت آمىت ب٣ُخىا ؤصخاب ٢ىي.. -   

 ٖاصث جخمؿ٪ بظعاٖه زاهُت وهي تهخ٠ بجظ٫ َٟىلي:

هجروح هخٛضي مٗاهم صر.. ماما آمىت هخٗملي ماظض..   -

 اإلادصخي اللي بدبه..

 وعمكذ بإهضابها بخىؾل مٛىي وهي جمِ قٟخحها:

   - please.... 

 ؤَل٤ ضخ٨ت ٖالُت وهى ٌٗىص ل٣ُبٌ ٖلى وظىتها بك٣اوة:

٢لِذ لي.. الخ٩اًت ب٣ى في اإلادصخي..  -  

.. صاٖب وظىتها بغ٢ت:
ً
 ْلذ جخىؾله بُٗىجها ختى عضض ؤزحرا

جي في ؤويت الض٦خىع  -  هسلو مغوع وبٗضها هغوح.. ؤهِذ اهخٍٓغ

 َاهغ..
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ت وبإٖما٢ه ًغصص  ؤومإث مىا٣ٞت وهى جدغ٥ لُسغط مً الٛٞغ

 "هظا ؤًٞل".. 

ٞالل٣اء البض مً و٢ىٖه بإي خا٫.. وال مٟغ مً اإلادخىم.. 

ووظىص "لُا" ٢ض ٨ًىن وع٢ت الخغاعة التي جمخو الاهٟٗا٫ 

 ألاولي..

**************  

 ًىمان مغا.. ًىمان وهى زاعط مدبؿه..

.. زاعط مدبؿه الغؾمي ول٨ىه ما ػا٫ صازل خبؿه 
ً
ٖٟىا

خه, ًسغط مجها لض٢اث٤   ًٖ الجمُ٘ بٛٞغ
ً
الاٞتراضخي.. مىٗؼال

بؿُُت.. لخ٣ابله جىلُٟت مخًاصة مً اإلاكاٖغ ما بحن اقدُا١ 

 وخىحن بلى حؿائ٫ مهخم ومتهم.. 

وؤزغي خاػمت جُالبه بالخى٠٢ ًٖ عزاء الىٟـ والخدغ٥ 

 ..
ً
 ٢ضما
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 مجهم..
ً
 ًٖ الخٗامل م٘ ؤًا

ً
 وهى ٖاظؼ.. ٖاظؼ جماما

.. ٌؿم٘ ؤخاصًثهم ِٞكٗغ ؤهه صزُل,  
ً
هم ًىما و٦إهه لم ٌٗٞغ

ًداولىن ظغه إلاكاع٦تهم ومىاٞاجه ب٩ل ازباعهم ِٞكٗغ ببروصة 

هبًاجه..الٛغبت حؿُُغ ٖلى ؤٖما٢ه.. وبه٣ُ٘ ًجمض   

.. ٖاقىا خُاة ٧املت بضوهه.. ٠ُ٦ ًم٨ىه ؤن  
ً
ٞهم مًىا ٢ضما

دملهم ٖبإ  ًدكغ هٟؿه بها آلان؟.. ٠ُ٦ ًخُٟل ٖلحهم ٍو

 وظىصه؟..

٢ًبان الٛغبت الباعصة جُب٤ ٖلى ؤهٟاؾه ٧لما خاو٫ الاهضماط 

 مٗهم ؤو مجاعاتهم ببٌٗ ٧لماث بؿُُت.. 

جاهض إل ث مً لخ٣اٍ بًٗت طعاجًُ٘ مىه ؤهٟاؾه ٍو

ض مً  ألا٦سجحن حُٗىه ٖلى الخُاة.. ٞال ًجض ؤمامه ؾىي اإلاٍؼ

 الباب بِىه وبحن الجمُ٘..
ً
خه مٛل٣ا  الابخٗاص.. ٞحرخل لٛٞغ

ٌٗىص بلى ج٣ى٢ٗه, بلى حكبشه بهىضو١ هٟاجـ آمىت..   
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ًىٛمـ به و٦إهه ٌٛمغه بغوح ًاؾحن ال٣ضًمت..   

 ًٖ طاٍث م 
ً
٣ٟىصة.. ٌؿاٖضه ٖلى الخىٚل بإٖم٤ ؤٖما٢ه باخشا

ًٖ ًاؾحن التي حكخا٢ه ُٖىن آمىت وجىاظُه هٓغاث بلؿم 

 ٖىضما حكغص للخٓاث مخىاؾُت هٟىعها مىه..

ِك٠ 
ُ
 جلى آلازغ ختى ٦

ً
ًٖ عظل جمؼ٢ذ ؤٚلٟت عوخه واخضا

الؿخاع ًٖ اهترائها ويٟٗها ٩ٞان البض مً وي٘ ؤ٢ىٗت 

 ال٣ؿىة والكغاؾت.. والخماًت..

خه ألاًام ؤال ٨ًك٠ ًٖ وظهه وٗم.. ؤ٢ىٗت الخماًت.. ٣ٞض ٖلم 

 لسُىب الؼمان وبال ؾ٣ُٟض ماء طل٪ الىظه...

 لتر٥ نىضو٢ه 
ً
خه صٞٗخه صٞٗا َغ٢اث مخخالُت ٖلى باب ٚٞغ

بدؿم بمجاملت لل٣اصم الظي لم  ت ٍو والخدغ٥ لٟخذ باب الٛٞغ

 ٨ًً ؾىي خاجم ابً ٖمه:

٪ ًا خاجم.. اجًٟل..  -    اٍػ
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٘ خاجم خاظبه:  ٞع

٪ واجًٟل!!..    - عؤً٪ ؤهذ اللي جخًٟل جسغط مً  بًهاٍػ

 ألاويت اللي خابؿلي هٟؿ٪ ٞحها صي..

 جدغ٥ ًاؾحن لُجلـ ٖلى َٝغ ٞغاقه:

ٖاًؼ ؤ٢ٗض م٘ هٟسخي قىٍت..-    

 ظلـ خاجم بجىاعه:

وماله ًا ؾُضي.. ؤهذ وهٟؿ٪ ا٢ٗضوا م٘ بٌٗ بغاخخ٨ىا..  - 

خ٤ ٖلُ٪.. بـ مل َى٫ الُىم ًا ًاؾحن.. الخاظت آمىت لها 

 ؤبى٥..

 الخٟذ ًاؾحن بٗى٠:

هى اللي باٖخ٪؟..  -  

 بغ٢ذ هٓغة ٚايبت بحن ُٖجّي خاجم:
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..ؤًىههى باٖخجي  -   

 و٢بل ؤن ًخٟىه ًاؾحن ب٩لمت ٖاظله خاجم:

  بـ مل ػي ما ؤهذ ٞاهم.. - 

زم مض ًضه بجُبه لُسغط ظهاػ هاج٠ خضًض وظضًض و٢ضمه 

 لُاؾحن:

ٖليَّ ؤهه ٨ًىن ؤخضر مىصًل في اجًٟل ًا ؾُضي.. ٖمي هبه  - 

 الؿى١.

 ؤمؿ٪ ًاؾحن الهاج٠ بحن ًضًه وهمـ:

  مىباًل! - 

 ٢ُب خاجم خاظبُه:

  ؟..بًهمل ٖاظب٪ وال  -
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ويٗه ًاؾحن بسٟت ٖلى اإلا٨خب بجىاع نىضو١ هٟاجـ آمىت 

 وقغص ًخإملهما للخٓاث ٢بل ؤن ًلخٟذ لخاجم:

ل ق٨غي.. -    بلٛه ظٍؼ

 وي٘ خاجم ًضه ٖلى ٦خٟه:

عؤً٪ لى جبلٛه ؤهذ.. بًهَُب   -  

٘ ًاؾحن خاظبه:  ٞع

هى ازخاع لٛت الغؾاًل ج٨ىن وؾُلت الخىاع بِىا.. ومل مً  - 

ـ ًا خاجم  صلى٢ِذ.. مً ؤ٦تر مً ٖكغ ؾىحن.. وؤهذ ٞاهم ٦َى

هي الغؾالت اللي بٗتها مٗا٥ اإلاغة  بًهوؤها ٦مان مل ٚبي.. 

 صي؟.. ٖاًؼوي ؤمصخي وال....

ت:٢اَٗه خاجم  بؿٖغ  

ال٨الم الٟاٙع صه!!.. بًه!.. بًهبـ بـ.. جمصخي  -   

 عم٣ه ًاؾحن بىٓغة مدؿاثلت ٞإ٦مل خاجم ٧لماجه:
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مل هاوي ججز٫ مدالث الُٗاعة؟..  -   

 اج٨إ ًاؾحن ٖلى م٨خبه بىهً:

  وصه مؿمىح به؟!.. - 

:
ً
 ٢ُب خاجم مدؿاثال

؟!بًهمل ٞاهم!.. ٢هض٥  -   

:الخٟذ ًاؾحن ل٨ُخ٠ طعاُٖه وؤظاب 
ً
ؾازغا  

ؤ٢هض ٖمي وظىػ ٖمتي.. هِؿمدىا ب٨ضه؟!.. هُىا٣ٞىا  -  

 ٖلى صزىلي اإلادالث؟..

:
ً
 هؼ خاجم عؤؾه مخعجبا

ًىا لُه؟.. ؤهذ متربي وؾِ ؤقىلت الُٗاعة.. ؤهذ ؤ٦تر  -  وهحٞر

ـ.. ٚحر زبرج٪ في  واخض بٗض ٖمي خاٞٔ اللي بُٟهم ٞحها ٦َى

 الخؿاباث و..
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 ٢اَٗه ًاؾحن:

ب٣ى ؤقُغ مجي.. ؤها  هاصًت ؤ٦ُض صلى٢ِذ  ٞاعو١ ابً ٖمخ٪ -

ؾمٗذ ؤهه هى اللي مؿ٪ اإلادالث مً بٗض.. مً بٗض ما صزلذ 

 السجً..

:
ً
 عبذ خاجم ٖلى ٦خٟه هاصخا

ًاؾحن.. بالف خؿاؾُت ػاًضة.. اإلادالث في الجهاًت هترظ٘  - 

 لُ٪ ؤهذ.. ؤهذ الىخُض..

:
ً
 ٢اَٗه ًاؾحن ؾازغا

مؿخ٣بل..اللي ال قٛلت وال قهاصة وال  -   

 هؼ خاجم عؤؾه بعجؼ:

 ما ا٢هضف صه.. ؤها ٢هضي ؤهذ زبرج٪ ؤ٦بر مً  - 
ً
َبٗا

 ٞاعو١ و..

 ٢اَٗه ًاؾحن بٗى٠:
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عظ٘ ؤب٣ى ٢اصع ؤًا خاجم.. ؤما  بالف ؾحرة اإلادالث صلى٢ِذ  - 

 الكٛل هجز٫ لىخضي..

٘  ًهؤزىاثه ًٖ ع بخاو٫ خاجم  بال ؤن ًاؾحن ٖاظله بؿاا٫ ؾَغ

:  اإلاىيٕى
ً
 مبضال

 ظبذ مٗا٥ مٟاجُذ اإلا -  
َ
ىت؟..٨  

ٖبض خاجم بجُىبه للخٓاث ٢بل ؤن ًسغط ؾلؿلت مٟاجُذ 

نٛحرة, ازخُٟها مىه ًاؾحن ٖلى عجل ول٨ً خاجم ؤزبره 

ت:  بؿٖغ

اإلاىجىؾ٩ُل مدخاط قىٍت قٛل ًا ًاؾحن.. ؤها ٦ىذ ببٗخه   - 

 للهُاهت باؾخمغاع.. بـ آزغ ؾيخحن..

بمىصة:ؤظابه ًاؾحن وهى ًغبذ ٖلى ٦خٟه   

ا ؤهذ ٦تر زحر٥ ٢ىي ًا خاجم.. ؤها هبو ٖلُه ٦ضه.. ٚالبً  -  

ٞحن صخُذ؟..  هُدخاط قٛل بؿُِ.. هى  
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ظابه خاجم بعجب:ؤ  

؟..بًهجدذ في مضزل البِذ.. ؤهذ ما ازضحل بال٪ مىه وال  -    

 ٣ٞضمه لم جُئ باب اإلاجز٫ مىظ ٖىصجه, 
ً
هؼ ًاؾحن عؤؾه هاُٞا

 لُخإ٦ض مً وظىص صعاظخه وبالُب٘ ًىمها لم ٨ًً طهىه 
ً
خايغا

ت ألازحرة لضًه بم٩اجها..  البساٍع

ضه  اؾخإطن خاجم لُلخ٤ بمىٖض ٖمله ول٨ً ًاؾحن اؾخى٢ٟه ٍو

 جضًغ م٣بٌ الباب:

  خاجم؟.. - 

ضًه ج٨ىعجا ب٣بًخحن:  الخٟذ له خاجم لُجض ؤهه ؤواله ْهغه ٍو

هي.. هي..  -  

خىٖب ٦ما٫ ٧لماجه.. ول٨ً خاجم لم ٌؿبؾ٨ذ ولم ٌؿخُ٘ 

 مً ال٩لماث اإلاخ٣ُٗت ٞدؿاء٫:
ً
 قِئا

محن هي؟.. -   
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غ ًاؾحن بٗى٠:  ٞػ

  ؾماح.. - 

قه٤ خاجم بخعجب.. ُٞاؾحن لم ٌؿإ٫ ٖجها وال مغة واخضة 

.. ختى ًْ ؤن 
ً
َىا٫ الؿىىاث اإلاايُت.. لم ًظ٦غها مُل٣ا

اإلاكاٖغ التي خملها ًاؾحن لؿماح لم ج٨ً ؤ٦ثر مً اٞخخان ٖابغ 

 ؤو اعجاب مبضجي..

 حؿاء٫ خاجم:

ؤو٫ مغة ججُب ؾحرتها ًا ًاؾحن! -   

 هؼ ًاؾحن عؤؾه بعجؼ:

ؤوي ؤظُب ؾحرتها ؤو ؤ٨ٞغ ٞحها.. مغاع ٖلى  ةًهو٧ان هُُٟض ب - 

 مغاع.. وهجغ ٞى١ هجغ..

 ػاص مً ٢ؿىة ٢بًخه وهى حهمـ:
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هىا٥.. ظىه.. مل الػم ج٨ٟغ.. حكٗغ.. جدً وحكخا١.. ؤي   - 

والٛلُت بٟىعة ػي ما ب٣ُىلىا..لخٓت ي٠ٗ حؿاوي ٚلُت..   

 ٚمٛم خاجم بإلم.. ُٞاؾحن ألو٫ مغة ًٟصر ًٖ بٌٗ مٗاهاجه:

  ًاؾحن..  -

 ٖاظله ًاؾحن بة٢غاع ؤ٦ثر مىه ؾاا٫:

اججىػث.. -  

:
ً
 ؤومإ خاجم بغؤؾه مىا٣ٞا

  ػهحر َىُاوي..  -

ان ما حٗالذ  جىؾٗذ ُٖىا ًاؾحن بظهى٫ للخٓاث زم ؾٖغ

 ضخ٩اث ؾازغة ٖالُت.. 

ٟغث مً ُٖيُه الضمٕى حٗا لذ وحٗالذ ختى اخخ٣ً وظه َو

 ٞهخ٠ خاجم:
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ل ٖلحها لخٓت.. صي..  - صي واخضة ما حؿخد٣ل ؤه٪ جٖؼ  

 
ً
ًاه ب٢اَٗه ًاؾحن وهى ًداو٫ الخٛلب ٖلى ضخ٩اجه مسبرا

 ب٣ؿىة:

ٖىع!..صي اججىػث ألا   -  

غة:  ازخى٤ بطخ٨ت ؾازغة مٍغ

ل!.. -   ًب٣ى محن اللي الػم ًٖؼ  

حهخ٠:ٖاص خاجم   

  ًاؾحن.. - 

 الخٟذ بلُه ًاؾحن:

ًا خاجم.. ؤ٦ُض ؤها ما جى٢ٗدل ؤجها حؿدىاوي اجىاقغ  بًهفي  - 

 ؾىت.. ؤها مل ٖبُِ للضعظت صي..

ه ًٖ ؾماح:  ؤ٦مل خاجم له ما ٌٗٞغ
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هي اججىػث ػهحر وؾاٞغوا بٗضها بًُالُا.. بُضًغ ٕٞغ لكغ٦ت  - 

 ؤبىه هىا٥..

داو٫  ؤزظ ًاؾحن ًخالٖب بالؿلؿلت اإلاٟاجُذ الهٛحرة.. ٍو

اث خب ْىه ألا٢ىي.. ومكاٖغ آمً ب٣ضؾُتها..  اؾخضٖاء ط٦ٍغ

 اعجباٍ اٖخ٣ض ؤن وز٤ُ.. ول٨ً ٦ما ٢ا٫ لخاجم 

 "هى لم ٨ًً بخل٪ الضعظت مً الخم٤"..

ٞؿىىاث السجً ظٗلخه ًضع٥ بؿهىلت هكاقت جل٪ اإلاكاٖغ  

٪ الٗهىص السُالُت...الغوماوؿُت.. واهتراء جل  

ٖىضما ٨ًىن هم٪ الىخُض ؤن جمغ ؾاٖاث الُىم وؤهذ ما ػلذ 

ٖلى ٢ُض الخُاة.. ٣ِٞ جدىٟـ_ وال حهم بطا ٦ىذ حٗاوي مما هى 

ؤبك٘_ ج٨ىن ٧ل ؤماهُ٪ في جهاًت الجهاع ؤن جخم٨ً ٣ِٞ مً 

ٚال١ ُٖيُ٪ بؿالم..ب  

ٓم ؤهمُتها..  ِٖ اهُت ال ٣ًضع البكغ  جل٪ ٞع  



95 
 

 

ت ٖلى وظهه ٞخٛحرث مالمده جىبؿِ جىالذ مكاٖغ  ه بؿٖغ

ه٣باى ب٣ؿىة وظمىص.. بصجً لخٗىص لئل   

٘ ُٖيُه ًٖ  مما صٞ٘ بكه٣ت زُٟٟت مً خاجم ظٗلخه ًٞغ

 اإلاٟاجُذ لخىاظهه هٓغاث خاجم اإلاك٣ٟت..

٣ٞؿذ ُٖىاه ٖلى الٟىع:   

ًال ٖلى قٛل٪ ؤهذ مل ٦ىذ بدؿخإطن مً قىٍت.. ؤها ٖاًؼ  - 

هؼ٫ إلاؼحي..ؤ  

بظهى٫.. ل٨ُمل ًاؾحن بٛمؼة: قه٤ خاجم  

-   
َ
 ؤٖم الضو٥.. ولى ؤن مؼة  ىت ًااإلا٨

َ
ىت..عخم مً م٨  

 يغبه خاجم ٖلى ٦خٟه بك٣اوة:

عؤً٪ ؤَيل  بًهوخكخجي ه٨خ٪ ًا ًاؾحن.. ب٣ىل٪   - 

..ً  الىبُكُت وهسغط هضوع لىا ٖلى مؼجحن خلٍى

:
ً
 ا٢ترب مىه ًاؾحن مهضصا
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عؤً٪ ؤَل٘ ؤ٢ى٫ لغ٢ُت ٖلى ؤ٩ٞاع ظىػها اإلادترم.. بًهوؤهذ   -   

 جهى٘ خاجم السىٝ وهى حهمـ:

الٟخىت ؤقض مً ال٣خل ًا ًاؾى.. زالم َاإلاا ٞحها ع٢ُت..  - 

 ًب٣ى هبٗخل٪ مؼة صلُٟحري.. وؤصبؿ٪ ٞحها..

 عبذ ًاؾحن ٖلى ٦خٟه:

هى ؤهخىا ٦مان ب٣ى ٖىض٦ىا اإلاؼػ صلُٟحري!  -   

ٖهغ الخ٨ىىلىظُا ًا ناخبي.. ب٨غه ؤما حكٛل الٟىن  - 

 الجضًض هخضعي لي..

ت ًاؾحن لُجضا   وهما ًسغظان مً ٚٞغ
ً
اهُل٣ذ ضخ٩اتهما مٗا

آمىت مخجمضة ٖلى ؤخض م٣اٖض ماثضة الُٗام.. و٢ض جى٢ٟذ 

 ًٖ ٧ل خغ٦ت ٧اهذ ج٣ىم بها.. 

 لم ٨ًً ًخدغ٥ بها بال صمىٖها ٣ِٞ وهي جخمخم:
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. عبىا ٨ًغم٪ ًا خاجم ًا بجي.. الخمض هلل ؤوي ؤخمض٥ ًا عب.  -

 ؾمٗذ ضخ٨خ٪ جاوي ًا ًاؾحن..

 ا٢ترب ًاؾحن ل٣ُبلها ٖلى ظبهتها:

عبىا ٨ًغم٪ ًا خاظت وما ًدغمىِل مً صٖىاج٪.. ؤها هجز٫  - 

..٨ـ.ؤبو ٖلى اإلا  

٢ُ٘ ٧لمخه ٖىضما نضعث ضخ٨ت م٨خىمت مً خاجم.. ٞخمال٪ 

 هٟؿه ل٨ُمل:

..بًهؾ٩ُل بخاعي واقىٞه مدخاط هجز٫ ؤنلر اإلاىجى   -  

 يغبذ آمىت ٖلى نضعها:

ذ بهضوم٪ الىًُٟت ًا ًاؾحن..   - صزل ٚحر ؤججز٫ للصخم والٍؼ

 ًا خبُبي..

 ٣ٞض جإزغ بالٟٗل ٖلى مىاوبخه.. بِىما 
ً
اؾخإطن خاجم مهغوال

اعحؿمذ ٖلى قٟتي ًاؾحن ابدؿامت بلهاء.. لم ٌٗٝغ مً ؤًً 
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خؿاؽ ال ًم٨ىه ةٌكٗغ بؤجذ وال ٠ُ٦ ؾمذ بها.. ٣ِٞ 

 ونٟه..

بإن هىا٥ مً ٌٗخجي به.. وما ؤعوٕ طل٪ الكٗىع..   

************** 

لت ٖلى ظؿضها اإلامكى١.. ٖٓام ع٣ُ٢ت,  مغث بإهاملها الٍُى

زهغ هدُل, وع٦ُحن مىدىجحن بٟخىت, زهالث بيُت بلىن 

ُٖىجها و٦إجها لىخت لٟىان ًبرػ ٠ُ٦ للغ٢ت وألاهىزت ٢ض جىاػي 

خلٟت مً الجما٫...مٗاٍن مس  

لٟذ زهلت بيُت هاٖمت خى٫ بنبٗها, وبُضها ؤزغي ؤمؿ٨ذ 

لى وظهها جخىالى الٗضًض مً الاهٟٗاالث بضاًت مً  بهاجٟها ٖو

 الكى١ والضال٫ جهاًت بسسِ ٚايب..

 "ؤمحر.. محرو"

 "مل بترص ٖلُا لُه؟"
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:'( 

 

الن"   "-_-ٖػ

 "خبُبي وهللا ما ا٢ضعف"

 "الػم هخ٣ابل"

ِؿبى٥ مل ٦ٟاًت""واحـ  ٞو  

 "جا"

 "بابا ًضبدجي"

 

 "بلبلتي.. خغام حٗظبُجي ٦ضه"

>:( 
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 "بخدبجي؟"

 "صه ؾاا٫!"

 "٢ىلها"

 "بمىوث ٩ُٞي ًا ؤخلى بلِـ"

<3 <3 <3 <3 

 "بدب٪"

 "مل مهض٢٪"

 "ازبتي لي"

 "ًا خبُبي وهللا صه ؤها بدلم بالُىم اللي ه٨ىن ُٞه ؾىا"

ض٥ هى٨ىن ؾىا"  "وا٣ٞي هخ٩لم ٞىن وؤٖو

3:) 

 "جا"
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 "ػخالهت مى٪"

 

له ًا هاؾى"  "خبُبي.. ما ا٢ضعف ٖلى ٖػ

 "بـ خبُبي الػم ًش٤ ُٞا"

 "جا"

 "ؤها بٗخل٪ نىعي.. مل ٦ٟاًت"

 "نىع٥ البؿت اجىحن ٦ُلى هضوم ًا بلبلتي"

 "اخىا بِىا ٦ضه بغيىه"

الهت بجض"  "ٖػ

 "ؾالم"

ؤٚل٣ذ الهاج٠ وؤل٣خه ٖلى الٟغاف وهي ججهٌ مىه بًٛب.. 

ًذ  ؤمحر ًؼعجها بكضة جل٪ ألاًام.. ًلر ٖلى م٣ابلتها, وبن ٞع

ض مً وعائها..   ماطا ًٍغ
ً
ٌؿاومها ٖلى م٩اإلات هاجُٟت جضع٥ جماما
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.. ٨ًٟي نىعها التي 
ً
وهي لً جٟٗل طل٪.. لً جٟٗله مُل٣ا

 زاع جغؾلها له ول٨ىه ال ٨ًخٟي.. ٧البدغ.. 
ً
٧لما مىدخه قِئا

ض..  اإلاٍؼ
ً
 َالبا

ونلها هخاٝ ؤمها مً بُٗض ٌؿخضٖحها لخٗاوجها باإلاُبش.. 

.. هل 
ً
ٞخإٟٞذ بُٛٔ؛ ؾتري جل٪ الباعبي الك٣غاء الُىم.. جبا

 ٧ان ًجب ٖلى ؤمها صٖىتها ٖلى الٛظاء؟!..

جدغ٦ذ لدؿاوي زهالتها ؤمام اإلاغآة.. وهي جخدؿغ ٖلى لىجها 

غ ول٨جها جٓل بيُت اللىن.. ٞال هي البجي.. ٢ض ج٨ىن ب ىٗىمت الخٍغ

 امخل٨ذ ٞخىت الك٣اع.. وال ٚمىى ؾىاص اللُل.. 

.. ٢ض 
ً
 للخإمل ُٖىجها الٗؿلُت.. خؿىا

ً
ا٢تربذ مً اإلاغآة ٢لُال

 ٧اهذ 
ً
ج٨ىن ٢ىاهحن الىعازت لم جٟضها بلىن الكٗغ ول٨جها ٢ُٗا

مت مٗها بلىن ُٖىحها الٗؿلي اإلااثل لؤلزًغ..  ٦ٍغ

قٟخحها بدى٤ وهي جخظ٦غ لىن ُٖجي "لُا" ألاػع١ بغمذ 

 الغماصي.. لتهخ٠ بضازلها بدى٤
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اعج٪ ًا ؾذ "لُا"..  "ؤنل الُىم ها٢هه ٍػ

********** 

ت ًداو٫ حصخُم بٌٗ التروؽ..   بجىاع صعاظاجه البساٍع
ً
ممضصا

لٗل طل٪ اإلادغ٥ ًخى٠٢ ًٖ بنضاع جل٪ ألانىاث اإلاؼعجت.. 

ذ ٖلى وظهه ٞحز   بُٝغ التي_ لدؿ٣ِ ب٣ٗت ٍػ
ً
ٗا ًلها ؾَغ

قحرث الظي ًغجضًه, وبضازله ٌك٨غ والضجه ٖلى ههُدتها التي 

 ٖلى مالبؿه ول٨ً ٣ِٞ لِك٨غها 
ً
ا ٖمل بها و٢تها لِـ زٞى

ٖلى طل٪ الاخؿاؽ الغاج٘ الظي جمىده اًاه بال ٢هض وبال 

م٣ابل؛ اعجضي ٖلى عجل حي قحرث ٢ضًم بال ؤ٦مام ًخمؿ٪ 

ُا٫ مً زامت الجُجز الش٣ُلت بًٗالث نضعه ب٣ىة ومٗه بى

م ما بضا ٖلحها مً اهتراء...  وانُدب زىطجه ال٣ضًمت ٚع

ت ُٞىُل٤ بها  ول٨ىه ٧ان ًإمل ؤن حٗمل الضعاظت البساٍع

 بٌٗ ؤلا 
ً
بت ؤزبرجه بها مؿدكٗغا  ًٖ صٖىة ٍٚغ

ً
هُال١ ومبخٗضا

 ؤمه.. ٞهي صٖذ زُُبت ق٣ُ٣ت للٛظاء.. 
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 ؤي ق٤ُ٣!.. وؤي زُُبت!!.. 

اظض زُبخه؟.. ولم لم ًسبره ؤخض؟!!..متى ٣ٖض م  

وما ٖال٢خه هى بخل٪ الضٖىة اإلاملت؟!..   

البض ؤجها بخضي ػمُلخه الُبِباث وؾِى٣طخي الى٢ذ بحن  

 ..
ً
 مىا٢اقاث َبُت ال ٣ًٟه بها قِئا

ؤو خىاع وؿاجي بحن ؤمه وق٣ُ٣اجه م٘ جل٪ السُُبت اإلاجهىلت.. 

ب ماظض باالهٟغاص  لى ألاخؿً ألاخىا٫ ؾحٚر  ٖو
ً
بسُُبخه بُٗضا

 ًٖ الُٗىن..

 
ً
 ؤهٟاؾا

ً
 ًٖ صعاظخه ألازحرة.. ػاٞغا

ً
 ٢لُال

ً
جهٌ بٗى٠ مبخٗضا

ض  ٚايبت وهى ًضع٥ ؤن وؾُلت ابخٗاصه ًٖ اإلا٩ان جدخاط إلاٍؼ

 مً الٗمل.. 

.. ال مٟغ ؤمامه.. ؾًُُغ لخدمل جل٪ اإلا٣ابلت.. وألانٗب.. 
ً
بطا

 الل٣اء واإلاىاظهت.. 
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جها وهجر بجضاعة, ختى ؤهه ؤحى مىاظهت خاو٫ ماظض التهغب م

مخو نضمت الل٣ُا..  بسُُبت مجهىلت ًسخٟي وعائها ٍو

ول٨ً هى ًاؾحن ٧الٗاصة.. ًٟخ٣ض الخٔ ٖىضما ًدخاظه.. ختى  

ًه إلا٣ابلت مً تهغب م مً  خحنؿيل ً ؤزىجه لشالر ؤًام وٞع

اهُت ٚحر مخاخت له..ٌُ   ٢بلها ٗض ٞع  

لى بٗض ٖضة زُىاث مىه و٢ٟذ "لُا"  جخإمله باهبهاع ٦لي.. ٖو

و٧ان ماظض ٢ض ؤهؼلها ؤمام اإلاجز٫ وطهب لُه٠ ؾُاعجه بٗضما 

 َلب مجها ؤن حؿب٣ه بلى مضزل البِذ..

ٞترظلذ مً ؾُاعجه وصلٟذ بلى مضزل اإلاجز٫ ولُتها ما ٞٗلذ.. 

ٞٗلى بٗض زُىاث مجها ٧ان ٠٣ً ٞاعؽ ؤخالم مغاه٣تها بال ؤي 

 مبالٛت..

اضخي ممكى١ بًٗالث م  ىدىجه ومُٛاه بتي قحرث ظؿض ٍع

ذ والصخم اإلاىدكغة به..  ٩ًاص ًسخٟي لىهه زل٠ ب٣٘ الٍؼ

 ٢امخه.. ًا الهي.. وهي ْىذ مغة ؤن ماظض َىٍل ال٣امت!..
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ماطا جه٠ طل٪ الغظل؟.. ٖمال١!!..   

وظه حٗلىه ٖالماث السُغ والكغاؾت.. وال زالٝ بالُب٘ ًٖ 

 آزاع الجغوح اإلاسخلٟت.. 

ض ؤن جغي الخٓذ ؤطهه اإلا٣ُىٖت. . ول٨جها لم تهخم.. ٣ِٞ جٍغ

 ُٖيُه.. 

لخٟاجت واخضة..ب.. ٣ِٞ ذا الكغؽ لخلخٟبحههُا.. هُا   

وكضاه للخٓاث لم ٌكٗغ هى بىظىصها ٣ِٞ ةْلذ جخإمله ب

 مٗالجت ؤمغ جل٪ الضعاظت بال ٞاثضة لُيخابه 
ً
٧ان ًداو٫ ظاهضا

 
ً
مض ًضه لُجظب التي قحرث بٗى٠ مداوال ال٣ىٍى والًٛب ٍو

ة مً بحن قٟخحها مبهىع الخسلو مىه, ٖىضها ٣ِٞ هضث قه٣ت 

٘ عؤؾه هدىها ًىاظه جل٪  ظٗلخه ًخى٠٢ ٖلى الٟىع, لحٞر

التي هبُذ ٖلُه مً بخضي مجالث اإلاىيت الخضًشت, الك٣غاء 

 في الىا٢٘.. ٞهي ٧اهذ جغجضي ما ٌكبه ٦جزة 
ً
الخضًشت ظضا

عماصًت ملخه٣ت بها بدمُمُت مهل٨ت.. وؤؾٟلها خظاء ؤبٌُ 
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لت... و٢بٗت نىُٞت ظمٗذ جدتها بٌٗ  اللىن طو ع٢بت ٍَى

..ِ٣  زهالتها الك٣غاء... ٞو

 
ً
ا  وهبَى

ً
.. ٖضة مغاث.. و٧ل مغة جخمهل مغث ُٖىاه ٖلحها نٗىصا

ُٖىاه ٖلى ؤخض مٟاججها للخٓاث ٞخضٞ٘ الضم لىظىخحها ختى ٧اص 

م  ٣خه في جٟدهها, ٞٚغ  بٍُغ
ً
ؤن ًىٟجغ وظهها اخمغاًع واٞخخاها

و٢اخخه الٟٓت بال ؤجها قٗغث بإهىزتها َاُٚت ج٨دسخه.. بل 

 ججخاخه..

 جال٢ذ هٓغاتها الٛاثمت بسخب ًىاًغ بىٓغاجه الغ 
ً
ماصًت ؤزحرا

 ..
ً
 التي جبر١ بى٢اخت لم ًٓهغها ؤبضا

 و٢بل ؤن ًخٟىه ب٩لمت ؾمٗها تهخ٠ بداإلاُت:

 - you have a very pretty eyes!! 

٘ خاظبُه بضهكت ؤمام جل٪ اإلاباصعة الٛحر مخى٢ٗت مً ٞخاة  ٞع

مشلها.. لم ًخى٠٢ ل٨ُٟغ لخٓت مً هي.. ٞبالخإ٦ُض هي ال جمذ 

 لهم بهلت ٢غبى..
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مغ بظهىه زاَغ هداه ٖلى الٟىع.. ٦ال.. ال ًم٨ً..   

 بٗبض ٞاؾ٤:
ً
 ا٢ترب مجها وهى ًغق٣ها بىٓغاجه الى٢دت مٛمٛما

 "ًسغب بِخ٪ ًا خاجم ؤهذ بٗذ مؼة صلُٟحري بجض!!"

 عمكذ بإهضابها بصجل بِىما اػصاص اخمغاع وظىخحها:

مؼة!.. -   

 قه٤ ب٣ىة و٢ض اهخابه للخٓاث زجل ًاؾحن الكاب الٛغ:

..؟ؤهِذ بخٗغفي ٖغبي -  

 ضخ٨ذ بصجل وهي تهخ٠:

.. ؤهذ ؤ٦ُض ًاؾحن.. صر؟.. ؤًىه  -  بٗٝغ
ً
َبٗا  

ت:  و٢بل ؤن ًجُبها اهُل٣ذ ٧لماتها بؿٖغ

  ؤها بؿم٘ ٖى٪ ٦خحر.. مً ػمان ٢ىي هٟسخي ؤقىٞ٪..  -

:
ً
 ٢اَٗها ًاؾحن مخعجبا
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اٞىضم..   -  

ت قضً :ة ووظىخحها جدتر٢ان ضلخٗىص هي لل٨الم بؿٖغ
ً
زجال  

ؤها ٦ىذ مدخاظت في اإلاكغوٕ ألازحر بخاعي مىيٕى وااااو..  -  

عؤً٪ جب٣ى اإلاىيٕى صه؟!.. بًه  

٘ ال٣بٗت الهىُٞت مً ٞى١ زهالتها  لم جضٖه ًجبها وهي جٞغ

 ٞخدىازغ بٟخىت خى٫ وظهها اإلادمغ وحٗاوص الخضًض:

ؤهذ اػاي البـ ز٠ُٟ ٦ضه!.. -    

 جخلمـ ًٖالث طعاٖه بخعجب:

بغصان!.. م٣ٗىلت!مل  -   

خاو٫ جدٍغ٪ قٟخاه لُخدضر لُجضها حٗاوص ؾااله وهي جُحر 

بسُالها لخخسُل ٞغقتها جسِ مالمده الكغؾت وجٟانُله 

 اإلاشحرة ٖلى بخضي لىخاتها:

عؤً٪ جب٣ى مكغوعي ألازحر.. ؤن بًه -   
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:
ً
 ٢اَٗها جل٪ اإلاغة ناعزا

صه!!.. خىُٟت ٦الم مً ٚحر ظلضة.. بًهاؾ٨تي قىٍت..  -   

ٍٕ ٦ما حٗخ٣ض  بغ٢ذ ُٖىاها بظهى٫ لٗىٟه اإلاىظه هدىها بال صا

 وخاولذ ال٨الم لخجضه ًهغر بها مغة زاهُت:

بـ.. وال ٧لمت..  -  

 ؤن ٌؿ٨تها ؤخضهم.. 
ً
ٖاوصث مداولتها لل٨الم ٞهي لم حٗخض ؤبضا

ٞامخضث ؤهامله طاث ب٣٘ الصخم لخمؿ٪ بكٟخحها الىاٖمخحن 

:
ً
 وحٛل٣هما ب٣ىة وهى ًهُذ آمغا

هىوووووف.. ؤهِذ تهىووووشخي زالو.. هؿإ٫ وججاوبي..  - 

 ٞاهمت..

٪ قٟخحها.. ٞؿإلها بًٛب:  ؤومإث بغؤؾها ٖاظؼة ًٖ جدٍغ

..؟ؤهِذ محن بالٓبِ -  

 و٢بل ؤن ٨ًمل ؤؾئلخه ونله هخاٝ ٚايب:
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وؿا٥ ابٗض اًضً٪ ٖجها ًا ًاؾحن.. ؤهذ اججىيذ وال السجً   -

 ألازال١ والظو١!

ُىاظه هٓغاث ق٣ُ٣ه الٛايبت.. الخٟذ ًاؾحن ببِء ل  

 وهى ٌٗاوص نغازه بِىما ًخ٣ضم هدىه والًٛب ًدغ٦ه:

  ب٣ىل٪ ابٗض ٖجها..  -

 للسل٠ 
ً
جغ٦ذ ؤهامل ًاؾحن قٟخحها ببِء.. وهى ًبخٗض متراظٗا

 بك٣ُ٣ه:
ً
 ًضًه ؤمامه باؾدؿالم ؾازغ وهاجٟا

ً
 وباؾُا

ومحن ب٣ى الهاهم!  -  

 هخ٠ ماظض بٟسغ:

لُان َاهغ بغهام.. زُُبتي..  -  

 ٢اَٗخه "لُا" بمىصة وق٠ٛ:

 - you can call me Leia! 
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ذ لتهخ٠ به:  الخٟذ هدىها ماظض بًٛب ٞؿاٖع

ماظض خبُبي.. ؤهذ ما ؾلمدل ٖلى ًاؾحن! -   

ت..  ٦خ٠ ًاؾحن طعاُٖه ًخإمل ؤزاه بسسٍغ

ل٣ض مغث الؿىىاث بالٟٗل وهطج ماظض؛ هل اػصاص ٖغى  

٦خُٟه!.. ٦ال.. بالخإ٦ُض هي مالمذ الىًىط التي جغحؿم ٖلى 

وظهه الىؾُم, ؤو عبما ؤنبذ ؤَى٫ ٢امت ؤم هى ٣ِٞ قضًض 

 الش٣ت بىٟؿه!.. 

ولم ال.. ل٣ض ؤنبذ لضًه مهىت هاجخت ومؿخ٣بل مكغ١.. 

 وامغؤة ٌٛاع ٖلحها..

ًت.. امغؤة عؤي بُٗىحها مىظ لخٓاث اٞخخاجها به امغؤة ٞاجىت للٛا 

 هى..

 احؿٗذ ابدؿامخه الؿازغة وهى ًغم٤ ماظض بىٓغة طاث مٛؼي:

  ؤ٦ُض ماظض ٢ل٣ان الخؿً ؤوسسه.. - 
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 وهى ًدحي لُا:
ً
 وجدغ٥ مبخٗضا

ٞغنت ؾُٗضة..  -  

 ل٨ُمل لها بهمـ لم ًلخٓه ماظض:

  ًا مؼة!  -

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الشالض

بحن عؾالت والضه الٗملُت وعؾاثل آمىت اإلاٗب٣ت بغاثدت ماضخي 

 الدكبض بإطًاله, الٛغ١ بحن َُاث ط٦غي لكاب 
ً
ًداو٫ ظاهضا

٧ان ًغي الخُاة بابدؿامت خاهُت مً ؤمه وهٓغة ٞسىعة مً 

 ؤبُه..

ًا هللا!.. ٦م ًدً لخل٪ الخُاة.. ٦م ًٟخ٣ضها.. ٌكخا١ طاجه 

الباؾمت, ولِـ طا٥ الظي  ال٣ضًمت.. ًاؾحن في وسسخه الكابت

 ًدمل وظه ٌكبهه و٢لب ٦هل مش٣ل بهمىم بال آزغ...

جالٖب بجهاػ هاج٠ خضًض بحن ؤهامل ًض بِىما حٛىم ألازغي 

 بهىضو١ هٟاجـ آمىت.. وهى ممض بٟغاف يا١ به.. 

سٟي ُٖيُه بىؾاصة ضسمت ع٢ضث ٞى١ وظهه جمىده  ٍو

ع بخؿاؽ ػاث٠ باالهٟها٫ ٖما ًدُِ به.. وب٣ٗله جضو 

 صواماث جدكاب٪ وجخالخم لخخدض ٖىض ه٣ُت واخضة..

 "السُىة ال٣اصمت"!..
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ؿ٣ِِ ازىا ٖكغ ٖاما مً طا٦غجه ل٨ُمل خُاجه مً خُض  ٌُ هل 

 جى٢ٟذ ٢بل سجىه!.. 

 ٠ُ٦ ًم٨ىه؟.. ولم؟.. ختى ًغيحهم!.. 

لم ًبضو طل٪ ٚاًت ال جضع٥.. لم ٌكٗغ ؤن ألاؾهل اٟٚا٫ ما 

م٘ وسسخه الجضًضة مً ٢بل السجً.. ومداولت الخإ٢لم 

 ًاؾحن!..

 مشلها!!..
ً
 لم ال ٨ًٟغون ظمُٗا

اللي ًمىٗ٪ حِٗل خُاج٪!.. ؤهذ ٚلُذ وصٞٗذ جمً  بًه"

خ٪"..ٚلُ  

٧اهذ جل٪ ظملت الٟاجىت الك٣غاء ٖلى ماثضة ٚظاء آمىت, و٧ان 

 مجمىٖت مً الهمهماث 
ً
الغص الُبُعي واإلاخى٢٘ مجهم ظمُٗا

 الساٞخت واإلاسخلُت والتي ال 
ً
 ٚالبا

ً
ومىه هى ٧ان  ,حٗجي قِئا

ٗت خاظب ؾازغة   لِؿدبضلها بٞغ
ً
ٗا هٓغة مخٟاظئت ؤزٟاها ؾَغ

 ًغاه مً جل٪ؤج٣ً انُىاٖها لخخدى٫ بلى عجب خ٣ُ٣ي مما 
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الخم٣اء طاث الُٗىن الساصٖت؛ ٞال هي خملذ ُٚىم ًىاًغ وال 

اؾخىَىتها بقغا٢ت ًىلُى.. ٣ِٞ جيخ٣ل بحن الازىحن جاع٦ت 

 
ً
ِتن بالُٛىم ؤم ؤعاص الاؾخدىاط ٖلى  زلٟها ؾاالا

ُ
ؤخم٤.. هل ٞ

 ؤلاقغا٢ت!.. 

ها ببراٖت ختى ٞخخان ؾاطط جغؾمه مالمدةٞىٓغاتها جخابٗه ب

٩ًاص ًلمذ الٟغاقاث الؼع٢اء وال٣لىب الىعصًت جدل٤ ٞى١ 

 عؤؾها..

 ؾإلخه بهىتها الىاٖم:

عؤً٪ ًا ًاؾحن؟.. بًهما ٢ىلدل  -    

 ٢ُب خاظبُه بضهكت:

؟بًهسهىم عؤَي ب -   

 ٖلى َبٗها اإلا٣خدم:
ً
با  همؿذ بصجل بضا ٍٚغ

عؤً٪ جب٣ى مىصًل للمكغوٕ بخاعي؟.. بًهٖاًؼة ؤعؾم٪.. -    
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ت في  الخٔ ًاؾحن ؤجها جخجىب اؾخسضام ؤي ٧لماث باإلهجلحًز

 ما.. 
ً
ها طا٥ ظٗله ًدترمها هىٖا خًىع آمىت وال ًى٨غ ؤن جهٞغ

.ول٨ً لِـ لضعظت ؤن ًهبذ صمُت الٗغى زانتها.  

ٌ ٖغيها بتهظًب:  ٞع

آؾ٠ مل هُىٟ٘.. -   

  لُه؟..  - 

ظابها بملل:ؤ  

ؤؾباب جسهجي.. -   

ت:  زم باصعها بؿٖغ

ٖاًؼة مىيٕى ظضًض مم٨ً جغؾمي ؾٗاص وبلؿم.. جىؤم   -

 مالمذ واخضة.. مم٨ً جداولي جبرػي ازخالٞهم..
ً
با  وج٣ٍغ

 ناخذ ؾٗاص بجز١:
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.. ؤها مل ٖاًؼاها جغؾمجي.. -
ً
   ال َبٗا

صوع ماظض الظي ًدبجى الهمذ مىظ بضاًت الجلؿت  ظاء

 لُدؿاء٫ بعجب:

  لُه ًا ؾٗاص؟.. - 

 ؤظابذ ؾٗاص بم٨غ:

  ؤؾباب جسهجي.. - 

 ٖاصث لُا للخضزل:

؟.. -  بـ ؤها ٖاًؼة ؤعؾم ًاؾحن.. مم٨ً ج٨ٟغ جاوي في اإلاىيٕى  

إلاذ ًاؾحن هٓغاث الًٛب جلخم٘ في ُٖجّي ق٣ُ٣ه ومشلها بُٗجّي 

بلؿم بِىما جغا٢هذ ابدؿامت ًٞىلُت ٖلى قٟتي ؾٗاص 

 خُذ ُٖىاه ٖلى مىاعجه وبىنلت بخؿاؾه لحري مالمذ 
ً
وؤزحرا

ظابخه, ٞما ٧ان مىه بال ؤن بآمىت جى٣بٌ بؿاا٫ ال ٌعجبها 

 وي٘ مل٣ٗخه بهضوء واؾخإطن لُضزل نىمٗخه..
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لُه بضازلها آلان ؤ٦ثر مً زالر ؾاٖاث ابخٗض ٞحهم ًٖ مغ ٖ

الجمُ٘ وزانت جل٪ اإلاجىىهت الك٣غاء والتي ال ٌٗلم ٠ُ٦ 

 ٢بلذ بها آمىت ٦ِىت...

.. مهما ج٨ً ؤؾباب آمىت ؤو مكاٖغ ماظض اإلاكىقت, 
ً
 خؿىا

 جٓل الؼوبٗت الك٣غاء ػوظت مؿخ٣بلُت لك٣ُ٣ه..

 ٞهي زِ ؤخمغ.. وال مجا٫ لال٢تراب.. ٞالٗبض بؿل٪  
ً
بطا

قاث٪ مداٍ بٗكغاث ال٨ُلىاث مً اإلاخٟجغاث ومىنى٫ 

 به.. ؤما لُان َاهغ بغهام.. 
ً
بسِ ٦هغباء ٢ض ٨ًىن مؿمىخا

 ..
ً
ٞهي حٗض مً وؿاء اإلاجز٫.. ٦غ٢ُت وبلؿم وؾٗاص جماما

ًٖ ٞلخدكغ جل٪ الخ٣ُ٣ت بخال٠ُٞ ؤ٩ٞاع٥ ًا ًاؾحن.. وابخٗض 

 ظىىن الخُاة.. 

هخ٣ام ماظً ؤن وألاهم.. ال ج٨ٟغ بمضي اللظة التي ًم٨ً إل 

 ًمىدها...
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ؤزظ ٌٗبض بهاجٟه لٟترة ونله زاللها نىث مٛاصعة الك٣غاء 

ىصة ماظض بٗض ؤن ٢ام بةًهالها..   ٖو

اعة مخى٢ٗت مً ق٣ُ٣ه..  وجإهبذ خىاؾه في اهخٓاع ٍػ

 اهخٓغ.. واهخٓغ.. واهخٓغ..

ؤؾلىب الخجاهل.. ؤو لى٣ل ججىب اإلاىاظهت..  ول٨ً ماظض اجب٘

بىىم مخ٣ُ٘.. ٌؿخٛغ١ جمخم بضازله وهى   

 بتهغب مً اإلاىاظهت.. ؤو بخضوع 
ً
"لؿه ػي ما ؤهذ ًا ماظض.. صاًما

 ٖلى اللي ًىاظه بضال٪"

َغ٢اث زاٞخت ٖلى باب حجغجه ؤزغظخه مً ٟٚىجه, ٞخدغ٥ 

 لُٟخذ الباب لُجض ؤمامه ق٣ُ٣ه ألانٛغ ًاؾغ..

م ًاؾحن وهى ٌٗبض بسهالث الهٛحر:ابدؿ  

حٗالى ًا ًاؾغ.. ؤهذ ٦ىذ ٞحن ٖلى الٛضا؟.. -   

٘ الهٛحر ُٖيُه بٟسغ وهى ًسبره:  ٞع



121 
 

 

٦ىذ بهلر اإلاىجىؾ٩ُل بخاٖ٪.. -   

 وحؿاء٫:
ً
 احؿٗذ ُٖىا ًاؾحن ٢ل٣ا

جهلخه اػاي؟..  -  

 اعجٟٗذ هبرة الهٛحر وهى ٌٗلمه بصخيء مً الٛغوع اإلاؿخد٤:

اإلا٩ُاه٩ُا واإلادغ٧اث.. بن قاء هللا هاوي ٖلى  ؤها بدب قٛل  - 

هىضؾت َحران.. ٌٗجي اإلاىجىؾ٩ُل بخاٖ٪ صه ٦الم ٞاٙع باليؿبت 

 لي..

اعحؿمذ ٖلى قٟتي ًاؾحن ابدؿامت.. ٢ض حٗض ؤولى ابدؿامخه 

الخ٣ُ٣ُت مىظ ػمً.. طل٪ الهٛحر مىده بخؿاؽ ال ًىن٠ 

 بالبهجت والٟسغ.. ٞهمـ بضٖىة زاٞخت..

..""عبىا ًدمُ٪  

اص الهٛحر ًدؿاء٫ ب٣لُل مً الترصص:  ٖو

ؤهذ مل هاوي ججغبه؟.. ؤها نلخخه بجض وهى قٛا٫ جمام..  -   
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ت   مً جل٪ الٍٟٗى
ً
 اؾخمضاص بًٗا

ً
ا٢ترب ًاؾحن مىه مداوال

ئت التي جدُِ بالهٛحر وهمـ له:  البًر

ؤها مخإ٦ض ؤهه قٛا٫.. ٦ىباًت قاي ج٣ُلت وبٗضها هجز٫ هجغبه  - 

 ؾىا..

بكٗغه وهى ٣ًى٫ بترصص: ٖبض ًاؾغ   

بابا مل هُىا٤ٞ.. -   

٫:ئ ٢ُب ًاؾحن بدؿا  

  مل هُىا٤ٞ؟!.. -

 هخ٠ 
ً
.. ولم ٌٗٝغ بم ًٟؿغ ٧لماجه وؤزحرا

ً
بضا ًاؾغ مغجب٩ا

 بال٩لماث و٦إهه وظض خل للٛؼ مؿخٗصخي:
ً
ٗا  ؾَغ

مل هُىا٤ٞ اع٦ب مىجىؾ٩ُل.. ؤًىه -    

اص ًلخد٠ ب٣ىاٖه الؿازغ, بل  ؤهه جدى٫ ؤومإ ًاؾحن بغؤؾه ٖو

 ل٣ىإ ظامض اإلاالمذ وهى ًسبر ق٣ُ٣ه بهضوء:
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وال حهم٪.. ؤها هب٣ى ؤظغبه وؤ٢ىل٪ الىدُجت..    -  

 
ً
 مً الكاي.. ٞهى بالٟٗل بصزل للمُبش مداوال

ً
ٖضاص ٢ضخا

ٌ والضه  ٌكٗغ بهضإ ٢اجل وظاء ٦الم ق٣ُ٣ه خى٫ ٞع

لخئام..انُدابه له لُظع اإلالر بجغح لم ًبضؤ ختى باإل  

  ؤزظ ٌٗبض
ً
اث اإلاُبش مداوال ًجاص بٌٗ ببال ظضوي بمدخٍى

ب جاثت بإعى ًجهل مٗاإلاها..  الكاي, ول٨ىه بضا ٦ٍٛغ

 صوي نىث بلؿم بدضة:

  ؟..بًهبخٗمل   -

الخٟذ لها بٗى٠ ٞلم ٌؿدؿٜ جل٪ الىبرة الخاصة والتي جدمل 

ت َُٟٟت:ؤبُُاتها آزاع التهام ما.. و  ظاب بسسٍغ  

ذ!..ؤ٦ُض ٌٗجي مل ؾُى مؿلر ٖلى  -  الؿ٨غ وال الٍؼ  

 لُباصعها 
ً
اعجٟ٘ الضم لىظىخحها بدغط وؤزًٟذ هٓغاتها ؤعيا

ؿإلها بدغط: سخب هاجٟه الخضًض َو  وهى ًمض ًضه في ظُبه َو
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مم٨ً ؤَلب مى٪ َلب؟..  -   

ٗذ ُٖىحها بدؿائ٫ في لخٓت صزى٫ ؾٗاص بلى اإلاُبش لخهُذ  ٞع

 هاجٟت ٖىضما إلادذ الهاج٠:

ًٟىن صه مىحن؟!!ًا ٢ىة هللا!!!.. ظبذ آلا -    

غ بُٛٔ:  ٞػ

مً الخاط خاٞٔ.. ه٨ُىن مىحن!! -    

 همؿذ بلؿم:

ؾٗاص ما ج٣هضف.. -   

بِىما ازخُٟذ ؾٗاص الهاج٠ وؤزظث جخٟدهه وحٗبض به 

 وبضث ٚاثبت ًٖ الخىاع الضاثغ..

اص ٌؿإ٫ بلؿم:  ججهض ًاؾحن ٖو

  مم٨ً حٗملُلي ٦ىباًت قاي؟  -
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ج٨ٟغ باألمغ.. زم جدغ٦ذ ٢ُبذ بلؿم خاظبحها وبضث و٦إجها 

 لخجلب ٖلبت الكاي زم الؿ٨غ وؤقاعث بلى سسان اإلااء:

وقٛله وزالم  ٛالًتصه الؿ٨غ والكاي.. وخِ مُه في ال - 

 مل قٛالهت..

ً.. والخٟذ لُبضؤ في   بك٨غ خٍؼ
ً
ٖضاص بؤومإ بغؤؾه مٛمٛما

 الكاي.. لُجض بلؿم جضٞٗه بل٠ُ بِىما بضث همؿتها خاه٣ت:

هٗمله..زالم.. ؤها  -   

 ٖاص همؿه اإلادؿاء٫ ًترصص:

  مم٨ً ٢هىة بض٫ الكاي؟.. - 

ؤومإث بغؤؾها بدغ٦ت بُُئت بِىما جىظه هى لُجلـ ٢بالت 

ؾٗاص التي اجهم٨ذ بالهاج٠ وعٞٗذ عؤؾها بسٟت لدكغح له 

 ٠ُ٦ ٌؿخسضم هاجٟه الجضًض بؿهىلت..
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ويٗذ بلؿم ٢ضح ال٣هىة ؤمامه وبجاهبه َب٤ ًدخىي ٖلى 

ذ:بٌٗ ٢ُ٘  البؿ٨ٍى  

ذ صه خلى م٘ ال٣هىة.. و٦مان ؤهذ ما ؤ٧لدل  -  البؿ٨ٍى

ـ..  ٦َى

ان ما ؤزٟتها  ٘ ُٖيُه بلُه ًخإمل هٓغاتها الخىىهت والتي ؾٖغ ٞع

 لخٗىص لخضتها هاجٟت بؿٗاص:

زالم ًا ؾٗاص ب٣ى.. عظعي له الخلُٟىن.. وال هى هخب٣ى  -  

.ٖاصة في البِذ صه ؤن ٧ل واخض ًبو للي في ؤًض ٚحره!.  

 ٖىضما 
ً
ْل ًخإملها للخٓاث.. نٛحرجه اإلاضللت.. لم ًًٓ ًىما

 لغوخه اإلاهؼومت ؤو 
ً
٣ا مىدها اؾمها بلؿم؛ ؤجها ٢ض ج٨ىن جٍغ

 ًًاٝ بلى ظغوخه.. 
ً
 ظضًضا

ً
 ظغخا

ل٨ىه عآها.. قٗغ بىظىصها.. َٟلخه الهٛحرة جىاظضث للخٓاث 

 لتهخم به.. زم ٖاصث ال٣كغة الهلبت للٓهىع زاهُت.. 
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 ٠ ٟت ب٣ضع ٍػ هى ًٟهم آلان.. ًضع٥.. جل٪ ال٣كغة ال٣اؾُت مٍؼ

ابدؿامخه الؿازغة.. وزل٠ الازىحن وظ٘ وظغح ٖم٤ُ وبن 

ازخلٟذ ألاؾباب.. ختى ب٣كغتها ال٣اؾُت جداو٫ لٟذ هٓغه 

ماظض.. وؤجها الخٓذ ما ٧ان ًجغي لخ٣ُ٣ت ؤن "لُا" جسو 

 ٖلى ماثضة الٛظاء..

 ؤهه ال 
ً
 حهخم بسُُبت ماظض ٖلى ٧اص ؤن حهخ٠ بها مىضخا

َال١.. ٖىضما صل٠ هظا ألازحر بلى اإلاُبش لُخىظه هدى ًاؾحن ؤلا 

 بلهجت آمغة:
ً
 هاجٟا

ًاؾحن.. ما جىا٣ٞل ٖلى َلب لُا.. -   

ت الباعص بخلبـ   ل٣ىإ السسٍغ
ً
خغ٥ ًاؾحن ُٖيُه هدىه ؾامدا

:
ً
 مالمده وهامؿا

ل٨ُم الؿالم وعخمت هللا وبغ٧اجه... -  ٖو  

 ٦خ٠ ماظض ط
ً
ًاه ببروص:بعاُٖه بهضوء وهى ًىاظه ًاؾحن مسبرا  
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ما جداولل حؿخٟؼوي ًا ًاؾحن.. ألن صه نٗب ؤهه ًدهل..  - 

وؤٖخ٣ض ؤهه ؤما ؤَلب ؤه٪ ما ج٨ىول مىصًل عؾم لسُُبتي صه 

ت صي..  شخيء مً خ٣ي وما ٌؿخد٣ل ؤه٪ ج٣ابله بالسسٍغ

 ٚمٛم ًاؾحن وهى ًغحك٠ ٢هىجه بخلظط:

ا ماظض.. ؤهذ ٦ىذ بدخ٩لم بهُٛت بـ ؤهذ ما َلبدل ً - 

حن ؤن ألاؾلىب صه مل  ألامغ.. وبُتهُإلي اخىا الاجىحن ٖاٞع

 م٘ واخض ما ٖىضوف اللي 
ً
هُد٤٣ ؤي هدُجت.. زهىنا

!..بًهًسؿغه.. وال   

 ًلهجت 
ً
ظلـ ماظض بتهال٪ ٖلى م٣ٗض مجاوع لُاؾحن هامؿا

 ؤ٢غب للخىؾل:

ت   - اصة.. ؤو ًاؾحن.. لُا بيذ َُبت.. مم٨ً ج٨ىن ٍٖٟى بٍؼ

 مىٟخدت قىٍت..

ت:  ٢اَٗخه ؾٗاص بسسٍغ
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ت!!.. صي ٧اهذ ٞاجداها مبىؾت.. ؤو٫ مغة ماظض ظابها  -   قٍى

هخٗٝغ بحها ع٢ُت ظابتها مً قٗغها ٢بل ما جازض خاجم 

 بالخًً..

 نغر بها ماظض:

  ؾٗاص.. اؾ٨تي.. ؤهِذ مل ٞاهمت خاظت.. - 

 جضزلذ بلؿم:

 ػي ما  -
ً
ت ٞٗال ٍٟى ماظض ٢ا٫.. بدخ٩لم بضون ما  لُا َُبت ٖو

ىا ٖلحها  اتها في بضاًت حٗٞغ اصة.. وجهٞغ جٟلتر ؤ٩ٞاعها.. جل٣اثُت بٍؼ

ىع٥.. ختى هىا في  شخيء مخى٢٘.. هي ٖاقذ ٞترة ٦بحرة في هٍُى

مهغ حٗلُمها وازخالَها ٧ان ٧له ٚغبي.. بـ ؤما ماظض بُُلب 

 مجها حٗض٫ في ؾلى٦ها بدؿخجُب.. بـ الػم ج٣خى٘ ألاو٫..

غث ؾٗاص بدى٤:ٞػ  

بغاٞى ؾُاصة مدامي الضٞإ.. -   
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 ؤههى ًاؾحن ٢هىجه والى٣اف:

ًذ ٖغيها وصه ٧ان ٢ضام  -    ٞع
ً
مً ٚحر ٦الم ٦خحر.. ؤها ٞٗال

 ًٖ .. طه٨ىا..بالجمُ٘.. ؤًْ ؤوي ٖملذ اللي ٖليَّ  

 جدغ٥ لُسغط مً اإلاُبش لتهخ٠ به ؾٗاص:

بالف جُل٘ الهالت!  -   

 ٚمٛم بعجب:

  زحر!..لُه؟!..   -

 عم٤ ماظض بلؿم وهى ًسبر ًاؾحن:

متي ٢اٖضًً بغه م٘ ماما.. وؤهذ ٖاٝع  -   مغاث ٖمي ٖو

 ٖمتي..

ٚمٛم ًاؾحن بخدضي وهى ًغا٢ب باؾخٛغاب هٓغاث ماظض 

 اإلاىظهت لبلؿم:
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ٖمخ٪ مالها!.. صي ختى ما ٢الدل خمض هلل ٖلى ؾالمخ٪.. -   

 نمذ للخٓت وهى ًغم٤ ق٣ُ٣ه بىٓغة ٚامًت:

  مل هي لىخضها اللي ما ٢الدل.. جهض١  -

 وجدغ٥ لُسغط مً اإلاُبش لخى٢ٟه نغزت بلؿم جل٪ اإلاغة:

بالف ًا ًاؾحن..  -  

احؿٗذ ُٖىاه للخٓت وجماوظذ بمسخل٠ اإلاكاٖغ ٞهي لم 

 جضٖىه باؾمه مىظ ونىله بال جل٪ اللخٓت!.. 

 بدحرة:
ً
 ٞٛمٛم مدؿاثال

ؤها مل ٞاهم خاظت!.. -   

هاجٟه بُضه وجسبره بازخهاع:جهًذ ؾٗاص وهي جً٘   

ؤهذ ٖاٝع ؤن ٞاعو١ ابً ٖمتي هاصًت هى اللي ماؾ٪   -

 بابا ٧لم ٖمي و..
ً
با  صلى٢ِذ.. وج٣ٍغ

ً
با  اإلادالث ج٣ٍغ
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غ:  ٢اَٗها بخ٣ٍغ

و٢الهم ؤوي هجز٫ الكٛل جاوي, ٞٗمخ٪ ظاًت ومل ٖاظبها   -

 ٖكان ابجها الخُلت..

 ٢اَٗه ماظض:

لؿم..ٞاعو١ ابً ٖمخ٪ مخ٩لم ٖلى ب -   

قه٤ ًاؾحن بدضة وهى ًلخٟذ لبلؿم التي ؤزًٟذ ُٖىحها 

.. بِىما ًاؾحن ًدؿاء٫ بصجً:
ً
 زجال

٧ل ًىم زبر ظضًض.. ٧ل واخض ٨ُٞىا له خُاة وبُِٗكها " 

..
ً
"ٞٗال  

 عم٤ بلؿم بدؿائ٫:

  ؤهِذ مىا٣ٞت ٖلى ٞاعو١ ابً ٖمخ٪؟.. - 

وؾِ خمغة الشجل إلاذ بماعاث جمغصها ٖلى جضزله جُٟى ٖلى 

 الؿُذ ٨ٞغع ؾااله بىبرة مخىؾلت:
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ٖاًؼ اَمً ًا بلؿم.. -    

 وهي جىمئ بغؤؾها وهامؿت بهىث 
ً
ٖاصث جسٌٟ ُٖىحها زجال

 خالم:

ـ وبابا مىا٤ٞ ٖلُه.. -    ٞاعو١ عاظل ٦َى

 ٦غع ًاؾحن بٗى٠ بضؤ ًسغط ًٖ ؾُُغجه الخضًضًت:

ؤها بؿإ٫ ًٖ عؤً٪ ؤهِذ.. ٖاًؼاه؟.. -   

جسٌٟ عؤؾها ؤ٦ثر وؤ٦ثر ختى  إلاذ ابدؿامتها الشجى٫ وهي

 الخه٣ذ ط٢جها بم٣ضمت نضعها لتهخ٠ ؾٗاص مجهُت اإلاى٠٢:

اه٣ُي ًا بىتي.. وال ؤ٢ىل٪ زلُِ٪ في ٦ؿىٞ٪ اللي ٌكل صه..   - 

 ؤها هغص ٖى٪..

 والخٟخذ لُاؾحن:

ذ ما جبىْل لها  -  اٍع هي مىا٣ٞت.. ومىا٣ٞت ٢ىي ٦مان.. ٍو

 الضهُا..
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:ا٢ترب ًاؾحن مً بلؿم لحربذ 
ً
ت هامؿا ٖلى عؤؾها بسٟت وؾٖغ  

مبرو٥ ًا بلؿم..  -  

 والخٟذ لؿٗاص:

خت..  - ٣ٖبال٪ ًا ٍٖٟغ  

٣ًاٞه.. بوزغط مً اإلاُبش ٢بل ؤن ًخم٨ىىا مً   

ت اإلاِٗكت لُجض ٖمخه وػوظت ٖمه ًتهامؿان م٘  صزل بلى ٚٞغ

ٌ إلاا حؿمٗه.. اوالضجه والتي بضا ٖلى وظهه الًٛب والٞغ  

 خُاهما بهىث ٖا٫ٍ:

ًا مغاث ٖمي؟.. بًه٪ ًا ٖمتي.. ازباع٥ اٍػ -   

الخٟذ اليؿىة الشالزت هدىه بدضة وبضا ٖلى والضجه ال٣ل٤ 

خحن:  بِىما لم حهخم باآلزٍغ

مال٪ ًا خاظت؟.. زحر.. -   
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ؤزظث ٖمخه جغم٣ه بىٓغاث مبهمت وهي جخإمل مالمده 

وجباَئذ هٓغاتها ٖىض ظغوخه وزانت ؤطهه اإلا٣ُىٖت لتهمـ 

:
ً
با  بدك٠ٍ ج٣ٍغ

مالها ؤم ماظض!!.. ما هي ػي الٟل اهي.. -   

 جضزلذ ػوظت ٖمه لترخب به باعجبا٥:

خمض هلل ٖلى ؾالمخ٪ ًا ًاؾحن.. مٗلل اٖظعها ب٣ى احٗىصها  -  

 ه٣ى٫ ؤم ماظض..

 ٖضم ؤلاهؼال١ لٟسهما:ؤ
ً
ظابها ًاؾحن مداوال  

وماله ًا مغاث ٖمي.. ؤها وماظض واخض.. -    

لخٗل٤ ٖلى ٧لماجه:مهمهذ ٖمخه هاصًت قٟخحها   

واخض!.. واخض اػاي!!.. ماظض ص٦خىع ٢ض الضهُا ما قاء هللا   -

 ٖلُه.. وؤهذ...

 هؼث عؤؾها وبغمذ قٟخحها بدؿغة مهُىٗت:
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ا.. ابى٪ ال٨بحر..ؤًا خؿغة ٢لبي ٖلُ٪ ًا  -  زٍى  

ا٢ترب مجها ًاؾحن بٛخت وبسٟت قضًضة لخجضه حهمـ بجىاع 

طجها:ؤ  

عص سجىن.. زىصي بال٪ ٖلى هٟؿ٪ ب٣ى ًا ٖمتي!.. -   

:آقه٣ذ هاصًت بهل٘ بِىما جىظه ًاؾحن ل٣ُبل ًض 
ً
مىت هامؿا  

ىت.. مل هخإزغ..ؤها هسغط ؤظغب اإلا٨ -   

 قه٣ذ آمىت بهل٘:

  ال.. ال ًاؾحن.. ما جسغظل.. - 

 ب٩ل هضوء اؾخُاٖه.. ٞالًٛب 
ً
عبذ ٖلى ٦خٟها هامؿا

وباث ًسصخى ٖضم ٢ضعجه ٖلى بهضعه جغجٟ٘ مىظاجه بٗى٠ 

 اخخىاثه:

ما ج٣ل٣ِل ًا خاظت.. ؾاٖت وعاظ٘.. -   
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ٌ وصمىٖها جترا٦ٌ ٖلى وظىخحها:  هؼث آمىت عؤؾها بٞغ

ًاؾحن.. هترظ٘؟. هترظ٘ ًا ًاؾحن؟.. -   

 ٢بل عؤؾها:

  هغظ٘ ًا خاظت ما ج٣ل٣ِل.. - 

 ٖاصث تهمـ وؾِ ازخىا٢اث صمىٖها:

اللُلت؟.. -   

٪ طل٪ الهلض الهلب ابدؿم بصجً هي وخضه ا جىجر في جدٍغ

 الظي اخخل مىي٘ ٢لبه:

اللُلت هىخٗصخى ؾىا ًا ؤمىن.. -   

ت  خىظه لضعاظخه البساٍع ت لُسغط مً اإلاجز٫ ٍو جدغ٥ بؿٖغ

ت حؿخُُٗها, ىُل٤ بإ٢صخى ؾٖغ  ِٞؿخ٣لها ٍو
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اهُل٤.. َاع.. بل ازخٟى بحن ٖىان٠ مً ألاجغبت زلٟها  

ض مؼط ؾىىاث ؤإلاه اح الهىظاء ٖلها  وعاثه.. و٦إهه ًٍغ بخل٪ الٍغ

جظعو وظٗه بحن ٖىانٟها.. اهُل٤ وابخٗض.. ابخٗض ًٖ ٦شاٞت 

 البكغ.. ًٖ ظمٕى ألالم وؤوظاٖه..

٤ مٓلم ؤعاص الازخباء به ًٖ يىء خ٣ُ٣خه التي   ٚاب بٍُغ

 جهٟٗه بدضة..

"مجغم"..    

 "عص سجىن"..

"ؾىاب٤"..   

ال ًمل٪ ماٍى مكٝغ وال ًخُل٘ إلاؿخ٣بل مكغ١.. ٣ِٞ  

لخٓت مىظٗت مً خايغ ٢اجم.. ال ًجض به إلادت بؿُُت مً 

 يىء زاٞذ..
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٤ زابذ  اؾخمغ باهُال٢خه ًبخٗض بال هضٝ.. بال ؤمل.. بال ٍَغ

ختى صزل بالضعاظت ٖم٤ صخغاء م٣ٟغة ٢اخلت ٦دُاجه, ٦ال 

بل ٣٦لىبهم الهلضة.. ٢لىب خّغمذ ٖلى هٟؿها الغخمت وؤعواح 

زلذ مً الخىان.. حٗم٤ بصخغاثه ختى ابخٗض ًٖ الجمُ٘ ٚحر 

ت, بل هي ال مهخم بًىاعي الصخغاء وؤزُاعها ٞهي ؤ٦ثر عخم

 جدى٨غ وعاء وظىه وابدؿاماث ٧اطبت..

هغر.. لم ٌٗٝغ متى بضؤ وال ٦م  هغر.. ٍو جى٠٢ لُهغر.. ٍو

 اؾخمغ وال ختى ٠ُ٦ جى٠٢

ب في الهغار.. والب٩اء.. ُٖيُه جخمغص ٖلُه..  هى ٣ِٞ ًٚغ

ب صخغاء ٢لبه  ٌ مىده بًٗت صمٗاث ٢لُلت جَغ جٞغ

 الجاٞت..

 ٞ 
ً
 لم جبسل ٖلُه بهغزاثول٨ً خىجغجه ٧اهذ ؤ٦ثر ٦غما

ه اإلاكخٗل بىحران  بذ ظٞى ٖالُت خاع٢ت, وب٣ضع خغ٢تها َع

الخغمان والىخضة.. وخضة ٌؿدكٗغها ٣ِٞ وؾِ ٢لىب 
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ول٨جها جٟىيذ بخٗظًبه بؿُاٍ الاتهاماث ٖك٣ها مغة.. 

 والى٨غان...

 و٢ض ٚغ٢ذ مالمده ب٣ُغاث خاعة مً 
ً
ؾ٣ِ ٖلى ع٦بدُه الهشا

 ظؿضه بلهُب مدغ١  ٖغ١ باعص ولم ٌٗٝغ ٠ُ٦ ًيبٌ

وبضازله ًغحٗل بغظٟاث باعصة مخخالُت... جمضص ٞى١ عما٫ 

 الصخغاء الباعصة.. 

مٙغ ظؿضه بحن طعاتها.. ٖله ٌؿخمض مً بغوصتها هظع ٌؿحر 

 ًُٟيء به هحران ؤوظاٖه..

جىاو٫ هاجٟه لُخهل بغ٢م وما ؤن ظاءه الغص ختى ؤظاب 

ت:  بؿٖغ

ٖىع.. زغظذ مً ٧ام ًىم.. ج٣ضع ألا  ؤًىهماصو؟.. ؤها ًاؾحن..  -  

.. ٢غن مل ؾىؾخه.. ماشخي..ؤًىهجٓبِ لي خخت ٢غن..   

 ؾ٨ذ للخٓاث ٌؿخم٘ للُٝغ آلازغ:
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  ماشخي.. هٗضي آزضها ب٨غه باللُل.. ؾالم..-  

****************** 

ع٢ضث بجىاعه في ٞغاقهما الؼوجي جخإمل مالمده الىؾُمت؛ 

 هٓغة جىظع وؾامخه نا٣ٖت.. ُٖىن صا٦ىت جٓللها صاث
ً
ما

 ٖلى ؤي 
ً
ت وزهالث ؾىصاء جخمغص صاثما بالسُغ.. بكغة بغوهٍؼ

ِل٤ للخمغص؛ خاجم عظل ًطج بالسُغ.. 
ُ
جهُٟٟت هاصثت.. و٦إهه ز

 وهظا ما ؤو٢ٗها به مىظ البضاًت.. 

لم حٗٝغ هٟؿها ًىم بال وهي ٖاق٣ت البً ٖمها.. بِىما ٧ان هى 

ال٢اجه اإلاخٗضصة ٧اهذ  وؾِ صعاؾخه ٖو
ً
هي جخعجل ألاًام  هاثما

لخهل بها بلى ٢لبه.. ٢لب لم حٗلم ؤجها امخل٨خه بال ٖىضما بلٛذ 

الشالشت ٖكغ وعا٢بخه ًضزل في شجاع ٖى٠ُ م٘ ق٤ُ٣ إلخضي 

 نض٣ًاتها, ٣ِٞ ألن طا٥ الهبي ؤزبرها ؤجها ظمُلت.. 



142 
 

 

 سخبها زلٟه بلى مجزلهما 
ً
ًىمها بٗض ؤن ؤوؾ٘ الٟتى يغبا

 بإج
ً
 خاجمُا

ً
لحها ؤال جيسخى وؤنضع ٞغماها ها بخضي ممخل٩اجه ٖو

 طل٪.. وهي لم جٟٗل.. ول٨ً ًبضو ؤهه هى مً ٞٗل...

مغعث ؤهاملها ٖلى مالمده الٛاع٢ت في ؾباث ٖم٤ُ بٗضما 

خ٣ً  ؤجه٨ها بةخضي ٖىانٟه الهاثجت.. جل٪ التي ًجُض ٞىىجها ٍو

 سخبها بلى ؤخًاهه مهما ٧اهذ صعظت ًٚبها مىه..

اٖض مؿخمغ ٖلى مضي ؾىىاث وصعظاث ًٚبها ؤنبدذ في جه

 ػواظهما التي ٢اعبذ ٖلى الٗكغ ؾىىاث آلان..

ٞىؾُمها السُحر ال ٣ًخى٘ بضوع الؼوط اإلاسلو وعب ألاؾغة  

اإلاؿئى٫.. ل٨ىه ًجُض خض الاج٣ان صوع الٗاق٤ الهاثم.. بٗك٣ها 

ك٤ ؾاثغ اليؿاء بطا ؤعصها الخٗمُم.. .. ٖو
ً
 جدضًضا

٢اث ٖابغة.. وؤ٢ؿم ؤهه اٖتٝر لها في بضاًت ػواظهما بٗال

.. ول٨ً هحهاث ؤن ًهجغ الىؾُم السُغ ٖبشه..
ً
 ا٦خٟى ٖبشا
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وما هي بال بًٗت ؤقهغ لخ٨دك٠ ؤولى زُاهاجه.. وجشىع.. وجهُذ 

اٍضها ألاب والٗم.. وألام جب٩ي  وجهجغ.. وجُلب الاهٟها٫.. ٍو

 خٔ ابىتها الٗثر.. 

 جىبت لِـ بٗضها
ً
 مٗلىا

ً
 هاصما

ً
زُُئت..  و... ًإحي هى با٦ُا

ًظ٦غها بدبه.. ب٨ىجها زانخه.. زل٣ذ ألظله.. وهي جدً.. 

 وجمىذ ن٪ ٟٚغان..
ً
 جظوب قى٢ا

٘ ٖجها ؤبىها.. وعٞ٘ ٖمها  خ٨غع اإلاكهض بٗبصُت.. ٖبصُت جٞغ ٍو

ذ مً البضاًت.. وهي مً ؤٖلىذ الؿماح..  ًضه.. ٞهي مً َٞغ

ت الٟٛغان..  ٞلخخظو١ لظٖو
ً
 بطا

ال ٌؿدبضل٪ بيؿاء ألاعى..  وجىاسخي ألام؛ هى ٌٗىص لبِخه..

ٞلترضخي وحٟٛغي.. خب اليؿاء آٞت وهى مبخٌل بها.. وؤهِذ لِ٪ 

 ألاظغ ٖلى اخخمال٪...
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 لٗك٤.. ٖك٤  
ً
 لؤلظغ ول٨ً زًىٖا

ً
وجدخمل هي لِـ َلبا

ؤخاٍ ٢لبها بؿالؾل مً هاع وؤؾ٣ِ ٦غامتها بٟش بماء الهىي.. 

نل.. خم٘ إلاٟغصاث ٖك٣ه وهى ًل٣جها اًاها بإجها هي ألا حؿ  

اث ٞهً مدٌ ٖبض..   هي الؼوظت والخبِبت.. ؤما ألازٍغ

ض بلى ٖكه.. بلى   بٗىصة الُاثغ الكٍغ
ً
يخهي ٖبشه صاثما ٍو

ؤخًاجها.. ًدمل مٗه في ٧ل مغة هضًت مسخلٟت.. بضٍء مً 

 الىعوص وختى الضمى اإلادكىة.. 

 ول٨ً م٘ 
ً
هضاًا خمغاء ووعصًت سسُٟت ٧اهذ جل٣ي بهم بُٗضا

واصٖاثه ؤن جل٪ هضاًا للهٛاع.. لم جخم٨ً مً وظىص ألاوالص 

 ؤمام ُٖىحها بخضي خ٣اث٤ ػواظها الخسلو مجهم
ً
.. لُب٣ىا صاثما

..
ً
 الٗبثي ٦ؼوظها الٗابض جماما

لم ج٨ً جل٪ الهضاًا بال ط٦غي وصاُٖت ل٩ل مٛامغة وؿاثُت مغ ٞ

٨خه باإلاٛامغة ٖضم ٢ضعجه ٖلى   لكٍغ
ً
بها و٢غع اجهائها ُمضُٖا
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ً
الخسلي ًٖ بِخه وػوظخه وؤوالصه.. ختى لى ٧ان ٢لبه زمىا

 الؾخ٣غاعهم.. 

ب ؤن خم٣اواجه ًهض٢ً اصٖاثه .. والٍٛغ  

 مً البضا
ً
غب جهض٣ًهً المخال٦ه ٢لبا ًت...وألٚا  

 اهخهى الٟهل

 

 

 الٟهل الغاب٘

الخب.. ٧لمت ٌك٩لها ؤ٢ل ٖضص مً خغوٝ اللٛت, ل٨جها ججم٘ 

ت مً ٧لماث مخٗضصة ألاخٝغ واإلاٗاوي؛  ه البكٍغ ٧ل ما حٗٞغ

ؾٗاصة, باؽ, اهخماء, ٚحرة, خؿض, وكىة, ٦غاهُت, خحرة, 

 ظىىن, ًٚب, اعجبا٥....

 ٧لماث حكحر إلاكاٖغ ؤو مكاٖغ حٗبر ٖجها ٧لماث..
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ال ٞاع١.. ٞإٍي مجهم لم جخًمً الابخظا٫, الامتهان.. والخىاػ٫..   

ًلي آلازغ ختى ًخجغص الخب مً ع٢ُه وؾمى مٗاهُه.. جىاػ٫ 

 ول٨جها لم تهخم.. لم ج٨ٟغ في ماهُت ٖال٢تها ب ؤمحر.. 

تزامها.. ًدترم الخضوص التي ويٗتها ةلهى ؤزبرها ؤهه معجب ب

 بُجهما.. 

 ٌ ض عئٍتها.. وهي جٞغ ٍغ   ًسبرها ؤهه ًدبها.. ٌٗك٣ها.. ٍو
ً
وؤزحرا

بضي هى جٟهمه إلاباصئها.. ًسبرها ؤجها ٚالُت, ظىهغة  بضال٫.. ٍو

سخٟي ألًام.. ج٩اص ؤن ججً بها..   زمُىت بالٟٗل.. ٍو

ًذ مال٢اجه؟..  ؤًً هى؟.. لم الخجاهل؟.. هل ػهضها ألجها ٞع

.. ُٞب٩ي ٢لبها 
ً
.. ول٨ىه ؤبضي جٟهما

ً
ألاخم٤ هاثدا  

 "جٟهم ؤ٣ٖبه ازخٟاء.. ل٣ض ؤيِٗذ خبِب٪ ؤًتها اإلاخظا٦ُت"..

بضؤ الخىاػ٫.. عؾاثل جىؾل.. اؾخجضاء..   ٍو

 بًاها ب٩ل جبجر..
ً
ٓهغ الٟاعؽ الىعقي مسبرا  ٍو
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 "ؤهِذ ظىهغة ٚالُت ًا بُبي.. وحؿخد٣ي خض ؤخؿً مجي"..

 وجهغر هي بهل٘..

خض في ُٖيُه".."بـ ؤها ٖاًؼا٥ ؤهذ.. ؤهذ ؤخؿً وا  

ًغب الشٗلب يغبخه..  ٍو

"خبِبتي ألاوالهُت ٖاًؼة جغظ٘ لي.. وبهغاخت ًا بلبلتي هي ٧اهذ 

ًل ليَّ  داوي وما بتٞر َلب".. مٍغ  

 وجب٩ي هي وجىىح..

 "ؤها بدب٪ ًا ؤمحر.. نض٢جي بدب٪ ؤ٦تر مجها"..

 وجترا٢و ابدؿامت الاهخهاع ٖلى قٟخُه..

٢لذ ل٪ بدترم خضوص٥  "ؤها ٦مان بدب٪ ًا بُبي.. وػي ما

م ؤن صي ؤ٦تر م٩ان  .. وؤهِذ مل ٖاًؼة جُجي لي الك٣ت.. ٚع
ً
ظضا

٪ ؤو ًؼعج٪"  ؤمان ومل مم٨ً خض ٌكٞى

جهمذ وال جضعي ٠ُ٦ ججُب الخحرة حٛغ٢ها.. ظمُ٘ نض٣ًاتها 

 ..
ً
 ؤًًا

ً
كا٢ا  ًمخل٨ً ؤنض٢اء, بل ٖو



148 
 

 

ختى ق٣ُ٣تها هىا٥ هى مً مضله بدبها.. وهي ؾخًُ٘ بٛبائها 

تها لخجغبت الخب وصزى٫ صهُا اإلاكاٖغ.. وهىا ًإحي صوع ٞغن

الخىاػ٫ الخالي ٞخخ٣اٞؼ ؤنابٗها ٖلى لىخت اإلاٟاجُذ جٝؼ بلُه 

 للٛؼ ألالٛاػ..
ً
 بكغي مً وظض خال

"مم٨ً هإظل مىيٕى الك٣ت صي.. بـ ؤها مم٨ً ؤبٗذ ل٪ 

 نىعي و٦ضه جب٣ى قىٞخجي"..

لى واخضة بٗض وجدؿ٘ ابدؿامخه اإلاىخهغة وهى ًغي نىعها جخىا

 ألازغي..

ل٣ض ؤخغػ ه٣ُخه ألاولى في قبا٥ بغاثتها.. وبضؤ ًسُِ  

للخالُت.. ٞإٚغ٢ها ب٣ىامِـ الٗك٤ والٛغام والىله.. لخظوب هي 

به وجخُاًغ ؤخالمها في ؾماواث بللىعٍت جغحؿم ٖلحها ؤ٢ىاؽ 

ٗم آزغ.. ٠ُ٨ٞ له ؤن 
ُ
٢ؼح.. لُٗىص الظثب بُلب ظضًض.. َو

بت الهىع.. ًخإ٦ض ؤجها هي ناخ  
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وقُُاجها ًمى٤ُ َلبه ب٣ٗلها ٞدؿإع لخىاػ٫ ظضًض.. وجٟخذ 

ض ٌٛغ٢ها مغة  له ٖضؾت ال٩امحرا بداؾىبها اإلادمى٫.. والٚى

 مً الٟٗاٝ بلى اهدضاع زل٣ي 
ً
جُا ؤزغي بٛؼ٫ ًخدى٫ جضٍع

جإة ٌٗىص الزخٟاثه..  .. ٞو
ً
 ٞاؾ٣ا

ً
 ٞاظغا

ً
 ٚؼال

ً
ؾاٞغ ومازغا

للجىىن.. ل٣ض حٗىصث ٖلى وظىصه, ٧لماجه, ٚؼله.. وحٗىص هي 

 ؤصمىذ ٖك٣ه.. 

هي حِٗل مً زال٫ بً٘ ٧لماث ًدباصالجها ٖلى وؾاثل 

 الخىانل الاظخماعي.. 

ولم تهضؤ ولً حؿدؿلم.. جغاؾله.. مغة وؤزغي وماثت.. لم جضٕ 

جها٫ بال وخاولذ مٗها..وؾُلت لئل  

تر.. ماؾىجغ.. وهى   ال ًجُب.. ٣ِٞ واحـ آب.. ِٞؿبى٥.. جٍى

 جل٪ ال٩لمت الٛبُت...

“seen” 

 ؤو ما ًىاػحها 
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سبرها بدغوٝ واضخت ؤهه ًخجاهلها ًٖ ٖمض.. ٌٗا٢بها  ٍو

 ..
ً
وب٣ؿىة ولؤلؾ٠ ٣ٖابه ؤحى بيخاثج باهغة ٦ما زُِ جماما

 
ً
ت زىٞا ٞها هي جغضض لُلبه ألازحر وجسِ خغوٝ عؾالتها بؿٖغ

 مً جغصصها وجغاظٗها..

اللُلت وهٟخذ ال٩امحرا... وػي ما ؤهذ "مىا٣ٞت.. مُٗاصها 

 َلبذ"..

اص   والخ٣حر ٖلى الجاهب آلازغ ًبدؿم بٛغوع وهى ًسبر باقي ألاٚو

 مً خىله.. ؤن الٛؼا٫ ؾ٣ِ بالكغ٥..

والٟخاة الٗهُت ألابُت ؾخسل٘ له مالبؿها اللُلت.. وجخٗالى  

 ضخ٩اث الكُاَحن..

ضه بإهه ؾ٨ُىن ػوظها.. بإهه ًدبها. . ٌٗك٣ها.. وهي جخظ٦غ ٖو

ؾىبها اإلادمى٫ وججهؼ ال٩امحرا وج٣ضم جىاػلها اإلامُذ وجٟخذ خا

وجغجج٠ ؤهاملها.. جغحٗض بل ج٩اص ؤن جغ٢و ع٢هت اإلاىث  به
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ألازحرة وهي حٗبض بإػعاع ٢مُهها لخبٗضه ًٖ ظؿضها اإلاخٗغ١ 

 بٗغ١ باعص ٧اإلاىث..

ض.. ج٣ضم هٟؿها مىدت  وجٟخذ ال٩امحرا وهي جترهذ لخمىده ما ًٍغ

ُُت ٚحر مؿخد٣ت لكُُان ًخ٣ً ٞىىن الٛؼ٫ وال٩لماث...ٖو  

لم جخدمل هٓغاجه الجهمت واإلاخٟدهت بال لشىاٍن مٗضوصة ع٦ًذ 

ض ازٟاء  بٗضها لٟغاقها جلخ٠ بمٟاعقه ب٣ىة و٦إجها جٍغ

ت..  ظؿضها الٗاعي ختى ًٖ طعاث الهىاء بالٛٞغ

 ٢الىا ؤن الخغة ال جإ٧ل بشضًحها ول٨ً ٞاتهم 
ً
ؤجها زباعها بو٢ضًما

...
ً
ا إلاكاٖغ جٓجها هي خبا

ً
ل ؾترهما ٢غباه  ٢ض جٍؼ

**************** 

 ٢ضمُه ؤمامه ٖلى آزغ وبحن 
ً
 ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض وباؾُا

ً
مطجٗا

 ؤنابٗه ًخالٖب بىهل اإلاضًت بؿإم.. 
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عؤؾه مل٣اة للسل٠ ًخإمل الضزان ألاػع١ اإلاخهاٖض مً خىله 

ة ؾُيخج ٖجها وخاؾت الكم لضًه جسبره ؤن جل٪ الغاثدت الىٟاط

 مكا٧ل ال مدالت...

 قٗغ بمً ًغبذ ٖلى ٦خٟه ٞالخٟذ لُجض ماصو ًغخب به:

حٗكم ؤن ال٣غن ج٨ىن هالذ الغيا؟..ؤمؿا الجما٫ ًا ٦بحر.. -    

:
ً
 ؤومإ ًاؾحن مىا٣ٞا

  ظامضة ًا ماصو...  -

 ؾإله ماصو بترصص:

  ؟..بًهبغيىه مل هاوي ج٣ىلي ؤهذ ٖاًؼاها في  - 

.. وهل ٌؿخُُ٘ ًاؾحن عؤؾه  هؼ 
ً
زباعه ؤهه لم ًىم بٗم٤ بهُٟا

 وعاخت بال واإلاضًت جدذ وؾاصجه!.. 

تها.. ال ؤخض ٖلى  ٦ال.. جل٪ الخ٣ُ٣ت ٚحر مؿمىح ألخض بمٗٞغ

ال١..  الَا
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 ٖاص نىث ماصو ًترصص:

لى ٖىض٥ مهلخت ٢ىلي.. صه ؤها الغاظل بخاٖ٪ بغيىه.. -   

 عبذ ًاؾحن ٖلى ٦خٟه ب٣ىة:

ًا ماصو..قاًل٪ لى٢ذ ٖىػه  -   

:
ً
 ا٢ترب ماصو مىه بسبض هامؿا

عؤً٪ حكاع٦جي في مهلخت نٛحرة ٦ضه.. صه ؤها  بًهَُب  -  

 ًب٣ى لي الكٝغ والىٗمت..

 اعحؿمذ ابدؿامت ؾازغة ٖلى قٟتي ًاؾحن.. ٞها هى 

 "ٖغى ٖمل"..

.. بال ؤهه ٣ًضم ًُ  
ً
 مكبىها

ً
ل٣ى بحن ًضًه.. ختى لى ٧ان ٖغيا

 وألاصهى
ً
ت ظضا ٣ت مٍٛغ ؤجها ٚاًت في التهظًب.. بٍُغ  
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مت ما هى ٢مت الكٝغ   في ظٍغ
ً
ٞماصو ٌٗض اقترا٦هما مٗا

ظغامي!..ؤلا   

غى والضه اإلاخجضص  ٖاص بظا٦غجه لخىاع آزغ مىظ ٖضة ؤًام.. ٖو

 للٗمل بمدل الُٗاعة.. 

 و٧اهذ والضجه هي ناخبت الغؾالت جل٪ اإلاغة..

".."٦م ؤهذ ما٦غ ًا خاط خاٞٔ!, حٗلم ؤهجي لً ؤعص آلمىت 
ً
َلبا  

وهؼ٫ اإلاخجغ في الُىم الخالي بالٟٗل جدذ هٓغاث ماظض 

وبلؿم الؿازُت وؾٗاص الالمبالُت.. ىضهكتاإلا  

٠ُ٦ ًجٗلهم ًٟهمىن.. ؤجها آمىت.. و٧لماث آمىت واظبت  

 الىٟاط... 

 ختى لى ٢خله 
ً
هي ال جُلب.. ٦ال.. هي جإمغ وهى ؾِىٟظ ناٚغا

 طل٪ ؤل٠ مغة.. 
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ختى لى وظض ؤهه ؾُٗمل جدذ بقغاٝ ٞاعو١ ابً ٖمخه.. ختى 

لى جدى٫ مً ابً ناخب الٗمل والغظل الشاوي باإلاخجغ بلى 

 مجغص ٖامل ًغجب الٗلب وألاظىلت.. 

 ..
ً
٦ال لً ٌٗترى.. هى ًضع٥ ج٨ٟحر والضه.. ًٟهم ؤؾلىبه ظُضا

ٌٗلم بإهه ٌؿخٟؼه.. ؤو باألخغي ًدٟؼه.. طا٥ مٟهىم الخاط 

الخاٞؼ.. خاٞٔ ًٖ   

ضه ؤن ٌٗىص  ًًِٛ بكضة لِؿخسغط مىه ؤ٢صخى ٢ىاه.. ًٍغ

 ًاؾحن ما ٢بل السجً.. 

 بد٣ه.. خ٤ ا٦دؿبه بن لم ٨ًً 
ً
ًًٓ ؤهه ؾُيخٌٟ مُالبا

 بالسبرة ٞبالىعازت..

ول٨ً الخاط خاٞٔ ًسُئ بدؿابخه للمغة الشاهُت.. ٞهى ٚحر 

مضع٥ ؤهه ٌؿدىٟظ َا٢ت الخلم بضازله.. ٞهى ًخد٨م بًٛبه 

خى٣ه َىا٫ ؾاٖاث الجهاع بالٗمل ختى ال ًىضٞ٘ ماعصه و 

 الكُُاوي ُٞدغ١ ألازًغ والُابـ..
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دُم ؾ٠٣ اإلاخجغ ٞى١ عؤؽ اإلاضلل ابً ٖمخه.. لِـ   ٍو

 لساَغ ٖمخه بل ألظل ُٖىن بلؿم..

ُ٘ مً الخىانل بُجهما.. ه٣ُت   ض الخٟاّ ٖلى زُِ ٞع ًٍغ

 يىء زاٞخت ًدخاظها بٓالم هٟؿه..

:هؼة ٦خ٠ زُٟٟت 
ً
اص نىث ماصو هامؿا ؤٞا٢خه مً قغوصه ٖو  

اإلاؼاط ق٩له مل عا٤ً.. ؾِبجي ؤعو٢هىل٪ ٖلى ٠ُ٦ ٦ُٟي.. -   

ت: مٛم بسسٍغ ٘ ًاؾحن ؤنبٗحن بجاهب ظبهخه ٚو  ٞع

ت, ؤهذ ٖاٝع مالِل في ٦ُٟ٪ -   ماصو.. اَل٘ مً هاٞىدي قٍى

 وال مؼاظ٪..

 زبِ ماصو ب٨ٟه ٖلى ظبهخه و٦إهه اهدبه لصخيء ما:

ه ؤآر.. جهض١ ٞاجخجي صي.. حٗٝغ ؤه٪ الىخُض اللي  -    ٖٞغ

وصزل السجً وهى بُضزً وزغط وهى ما ب٣ُغبل ال ؾُجاعة 

 وال مُه وال هىا..
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وا٢ترب بغؤؾه لحهمـ بإطن ًاؾحن ٖضة ٧لماث وهى ٌكحر 

بضون مً مالبؿهً ؤجهً جدذ جإلاجمىٖت مً اليؿاء والالحي 

 مؿخىي الكبهاث بٗضة ؤمُا٫..

لى قٟخُه ابدؿامت مته٨مت  اؾخم٘ ًاؾحن ل٩لماجه الٟجت ٖو

ل٣ي بٌٗ  ؤزظث جدؿ٘ وجخدى٫ ل٣ه٣هاث ؾازغة وهى ًجهٌ ٍو

ًِٛ ٖلى ٦خ٠ ماصو بكضة  ألاوعا١ اإلاالُت ٖلى اإلااثضة ٍو

 بإطهه:
ً
 هامؿا

وؿِذ ٦مان اليؿىان الكما٫.. -   

 ٞغ٥ ماصو ط٢ىه بدغط:

ال ماازظة ًا ٦بحر.. ٖىضي صي.. امسخها ُٞا.. صو٫ مل مً  - 

 م٣ام٪ بغيىه..

و٢بل ؤن ًخدغ٥ ًاؾحن لُسغط مً اإلا٣هى الكٗبي.. الكٗبي 

 م٣هى.. جمؿ٪ ماصو 
ً
للٛاًت.. والظي ٢ض ًُل٤ ٖلُه مجاػا

:
ً
 بظعاٖه مخىؾال
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ٖىضي مهلخت م٣كغة.. و..  -   

 ؤبٗضه ًاؾحن بدؿم:

ً الؼهؼاهت, ؤ٢ؿمذ مل هغظ٘ لها ماصو.. ًىم ما زغظذ م - 

 جاوي.. ؾالم...

زغط ًاؾحن بسُىاث واز٣ت مً م٣هى/ٚغػة ماصو.. وبضازله 

 خاظت قضًت إلاجالؿت آمىت..

************ 

جخدغ٥ في اإلاُبش بغوجُيُت ٢اجلت؛ حٗض الخلُب لُٟلتها 

ضة قُاثغ ألزىحها ألا٦بر, جبضؤ في  ٖضاص َٗام بالهٛحرة, ٖو

ع خاجم و٢هىجه.. ُٞابالٛظاء, حٗض   

جخدغ٥ مً مُبسها بلى ٚٝغ ؤَٟالها جخإ٦ض مً ا٦خما٫ 

اؾخٗضاصهما للظهاب بلى اإلاضعؾت... جسغط ٢مُهه وجبضؤ في 

 ٦ُه.. جل٠ وجضوع ٦ىدلت ال تهضؤ..
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هى ًغا٢بها بهمذ.. ًضع٥ خالتها جل٪ بٗض ٧ل مغة ًخ٣غب مجها.. 

ٍض الخسلو ٩ًاص ٣ًؿم ؤجها بدغ٦تها الضاثبت واإلاخىانلت جل٪ جغ 

ها جدىاسخى 
ّ
مً ط٦غي اللُلت اإلاايُت, ججه٪ ظؿضها وعوخها ٖل

 اؾدؿالمها له.. 

 مً مؿامها مشلما حٛلٛل ٖك٣ه 
ً
 هاعبا

ً
جخمجى ؤن ًدؿغب ًىما

 بضازلها ولم ًباعح ٢ِ..

 جهٌ مً ٞغاقه وا٢ترب مجها ًدخًجها مً السل٠ ب٣ىة.. 

لت ٖلى ٦ال لً ٌؿمذ لها بالهغوب مً صاثغة خُاجه.. َب٘ ٢ب

:
ً
٣بل ٖى٣ها هامؿا  زهالتها وحٛلٛل بىظهه لُضؾه بُجهم ٍو

  نباح السحر ًا بؿ٨ىحي..  -

ض الهغوب ول٨ىه  .. هى ٌٗلم ؤجها جٍغ
ً
ؤٚمًذ ُٖىحها بىظ٘.. جبا

 ًخٟجن في مدانغتها..

 "بؿ٨ىحي"..
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 ٧لمت الضال٫ السانت به ٣ِٞ.. همؼة الىنل بُجهما..

وبضاًت جٟخذ ؤهىزتها بحن ًضًه..   

 ٖاص حهمـ زاهُت و٢ض ونلخه عصة ٞٗلها:

   بؿ٨ىحي.. ٞا٦غة ًا ع٢ُت.. - 

وم٘ اػصًاص يِٛ طعاُٖه خىلها حٗاوصها ط٦غي لُلت ٣ٖض 

 ٢غاجها..

و٧اهذ ط٦غي مُالصها الؿاصؽ ٖكغ.. ٧اهذ َٟلت.. ول٨جها  

حٗك٤ ب٣لب امغؤة.. وهى ؤعاص الؿُُغة ٖلى ظؿض ألاهثى.. 

 وجل٣ُجها ٞىىن الٛغام..

لُلتها للمُبش.. حكٗغ بجٕى ٢اجل.. لم جً٘ َٗام في  هغبذ

مٗضتها مىظ الهباح.. وونل جىجغها ألقضه وهي حؿخم٘ 

ل٩لماث السُبت التي ؤل٣اها اإلاإطون ًٖ ٢ضؾُت الؼواط 

 وخ٣ى١ الؼوط..
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.. ؤزظث جبدض في اإلاُبش ختى   .. بضؤث حكٗغ بالجٕى
ً
وؤزحرا

ذ اإلاملر والظي حٗك٣ه..   وظضث ٖلبت البؿ٨ٍى

به  ثجىاولذ واخضة وؤزغي و٢بل ؤن جمض ًضها للشالشت قٗغ 

 زلٟها حهمـ بٗبض:

مبرو٥ ًا مغاحي.. -   

ُىاها مدؿٗخان ببراءة وزٝى وبُضها جمؿ٪  الخٟخذ بدضة ٖو

خت والباقي جداو٫ خكغه بدل٣ها..  هه٠ بؿ٨ٍى

:
ً
 ؤهٟه بإهٟها هامؿا

ً
ا  ابدؿم بك٣اوة وهى ٣ًغب وظهه مجها ممٚغ

..بًهبخٗملي  -   

 بىٓغاجه وؤهامله جدؿلل ٖلى َى٫ 
ً
ُٖىاها مىىمت مٛىاَِؿُا

طخ٪  خت ٍو طعاٖها لُخمؿ٪ ب٨ٟها ُٞهُضم بىه٠ البؿ٨ٍى

:
ً
 مدؿاثال

صه؟!.. بًه -  
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ُىاها ٚاثبت بُٗيُه:  وتهمـ هي ٖو

بؿ٨ىحي..  -  

 وباقي الخغوٝ ٧اهذ بحن قٟخُه وهى حهمـ:

صه بؿ٨ىحي ؤها!..-    

صاللها "بؿ٨ىحي"...ومىظ جل٪ اللخٓت وؤنبذ ل٣ب   

 ؤقضها ٢ؿىة..  
ً
ًىاصحها به في ؤقض لخٓاتهما خمُمُت.. وؤًًا

 ٞها هى ٌٗاوص جظ٦حرها بمضي هكاقتها ويٟٗها.. 

ذ ع٣ُ٢ت ٦ؿغها بحن ؤهامله..   ٣٦ُٗت بؿ٨ٍى

خىلها لٟخاث مىشىع.. ٞال هي ب٣ُذ صخُدت وال جُاًغث 

 بالهىاء.. 

 ٣ِٞ ٞخاث مسجىن بحن ؤهامله..
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ىت ؤهه ٖاق٤ لجيـ اليؿاء.. ول٨جها حٗلم ؤًٞل.. جسبرها آم

 لىظىص اإلاغؤة..
ً
 للمغؤة.. هى ٖاق٣ا

ً
 لُخه ٧ان ٖاق٣ا

لخل٪ اليكىي التي جمىدها ص٢ت ال٣لب اإلاخٟغصة ..   

اللمؿت ألاولى.. الهمؿت الٗاق٣ت..    

 ٖىاَٟه بٗال٢اث جمىده وكىي 
ً
 ومؿتهل٩ا

ً
ًضوع هاثما

َكظب مً ٢ىة اظخُاخه البضاًاث.. لُدغ١ بغ٧ان ٖىانٟه و 

..
ً
ٗىص ألخًاجها ٦ُٟل ياج٘ ال ًغضخى ًٖ يمتها بضًال  َو

وال ًًم نضعه زهالث ؤزغي..   

٣ِٞ.. ٖك٤.. للٗك٤..   

٣ِٞ لى حٗلمحن ًا ؤماه.. ٖلخه لِؿذ ظيـ اليؿاء, بل هى 

 نل٠ الغظا٫..

 ؤهه لم 
ً
عمذ بغؤؾها ٖلى نضعه.. م٩اجها الخهغي وجضع٥ جماما

ُُاهه..ٌؿمذ لٛحرها باؾد  
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 وبضازلها تهمـ..

.. هى ًلهض زل٠ وكىي 
ً
.. جبا

ً
 لليؿاء.. جبا

ً
"لُخه ٧ان ٖاق٣ا

 ما"..
ً
 البضاًاث.. والبض ؤن حهل٪ ًىما

************** 

آمىت زال٫ ألاًام اإلاايُت.. ال ًضعي ما هى  ـحٛحر شخيء ما ب

 بالخدضًض ول٨ىه ٌكٗغ بدحرتها, جسبُها واعجبا٦ها.. 

 ٞإي بغاءة و٦إجها حٗلم ؤن 
ً
ئت جماما ؾهغاجه اللُلُت ال حٗض بٍغ

 جل٪ التي ؾ٣ُابلها ب"ٚغػة ماصو"..

و٦إجها جضع٥ ؤن ٖمله بمخجغ الُٗاعة ٌؿدىٟظ مىه ٧ل ٢ىاه  

 الى٣ُت.. 

بل ؤن وظىصه هٟؿه بحن بزىجه وؤزىاجه هى ٖبإ هٟسخي ضسم 

 بضؤ ًىىء به ٧اهله..
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ت  ٩ٍٞل اله ٖىه بٗمل ؤو صعاؾت.. وهى ًدُا خُاة  الٟغاٙ الساٍو

 بال مً قبه ٖمل..

خاو٫ ؤلامؿا٥ بُٗىحها لُجضهما تهغبان مً مىاظهخه و٦إجها 

 
ً
, بل هلٗا

ً
 بإٖما٢هما.. وهي جٟٗل.. جسٟي ٢ل٣ا

ً
جسٟي طهبا

 ؤ٣ًٓه بضازلها خضًض ؤزذ ػوظها وػوظت ق٣ُ٣ه.. 

هىة سخ٣ُت مً الخحرة حؿ٣ِ بها وال ججض مً ٣ًضم لها طعاٖه 

 حؿدىض ٖلحها..

ال ؤخض ؾىي َٟلها اإلاىبىط..   

 الغخمت.. الؿماح 
ً
وهي جغي وظٗه بُٗيُه ًهغر َالبا

لُت صٞ٘ زمجها ؾىىاث مً  والٟٛغان مً طهب جاب مىه ٚو

 قبابه.. 

ض مىده بٌٗ الغاخت.. ألامان.. ٞال ٚحرها ًمىدهما..  وهي جٍغ

 ول٨ً حٗىص ٧لماث خاٞٔ لترن في ؤطهحها..
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اللي ٖاف ٞحها اجىاقغ ؾىت, "الػم ًاؾحن ًٟى١ مً الُٛبىبت 

٦ٟاًت َبُبت ًا آمىت.. الضهُا بخجغي مً خىالُه واخىا مل 

 هىِٗل له الٗمغ ٧له"..

وجداو٫ ؤن ج٣ىي ٢لبها وجًِٛ ٖلُه وحؿخسضم خبه لها 

 ..
ً
 عوٍضا

ً
لخ٣ىٗه بالٗمل في طا٥ اإلاخجغ الظي ٌؿلب عوخه عوٍضا

 ًٖ الجمُ٘.. 
ً
.. وابخٗاصا

ً
 وهى باإلا٣ابل ًؼصاص اوٗؼالا

.. واػصاصث ؾاٖاث 
ً
ختى وظباجه ؤنبذ ًًٟل جىاولها مىٟغصا

هٓغاجه جؼصاص خضة بٗضه ًٖ اإلاجز٫.. جإزغه في الٗىصة ٧ل لُلت.. 

 و٢ؿىة..

حكٗغ ؤن بضازله بغ٧ان ٌٛلي ببِء.. وجسصخى جل٪ اللخٓت التي  

سضف بها ٞىهخه لخىُل٤ خمم ًٚبه جدغ١ الجمُ٘...
ُ
 ؾخ

جدغ٦ذ ُٖىاها لخخإمله.. جغا٢به.. جالخٔ اهبؿاٍ مالمده 

والغاخت اإلاغحؿمت ٖلى وظهه ٣ِٞ ألهه ظالـ بهضوء ؤمامها.. 

ة مُاع١ ومؿامحر مخٗضصة ألاحجام ًٟترف ألاعى وخىله ٖض
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ً
وبً٘ ؤصواث ؤزغي لم جخٗٝغ ٖلحها وهى مجهم٪ بكضة ٖا٢ضا

 ٧ل جغ٦حزه في بنالح مىًضة اإلاُبش السكبُت 
ً
خاظبُه وم٨غزا

٣ُتها ألامُىت ه٣ُت ال٣لب, وقضًضة  التي خُمتها نباح ٞع

 اإلاالخٓت..

ٞبٗضما ٖغى ًاؾحن ٖلحها بنالح م٣ٗضها اإلاًٟل والظي  

ض مً َىلها ٦ؿغ  هدُجت مٛامغة متهىعة مجها باٖخالئها اًاه لتًز

وجخم٨ً مً جى٠ُٓ ألاع٧ان بؿهىلت, ولم ًخدمل اإلا٣ٗض 

ولم جخدُم  اإلاؿ٨حن وػجها ٞخدُمذ ؤعظله وعؤٝ بها ال٣ضع 

 ؤي مً ٖٓامها..

لى  و٢ام ًاؾحن بةنالخه بالٟٗل.. و٢ضمه لها بؿٗاصة ٖو

حن الكاب الُاٞ٘.. مالمده مٗالم ٞسغ َٟىلي ط٦غتها بُاؾ

ٞغخت ُٖيُه صٞٗذ نباح لخدُُم هه٠ اإلا٣اٖض واإلاىاثض 

 السكبُت اإلاىدكغة باإلاجز٫..
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ختى جغي ؾٗاصجه جل٪ جغحؿم ٖلى مالمده مغة ؤزغي وهى  

 ٌُٗضها لخالتها ألاولى..

٘ ًاؾحن ُٖيُه لُمؿ٪ بُٗجّي آمىت جغم٣ه بدىان مدؿاثلت:  ٞع

حن؟..ما هؼلدل الكٛل الجهاعصه ًا ًاؾ -   

.. ٞٗاصث جدؿاء٫:
ً
 ؤزٌٟ ُٖيُه وؤومإ بغؤؾه مىا٣ٞا

لخ٪؟..  - في خاظت ٖػ  

نمذ ولم ًجب بصخيء.. ٠ُ٦ ًسبرها بإهه بطا ٖاص للٗمل م٘ 

ابً ٖمخه طا٥ ٞؿُض١ ٖى٣ه.. جل٪ الخ٣ُ٣ت بمىخهى 

البؿاَت.. ٞهى جدمل مىه سساٞاث ٖضة.. ونلذ خض حٛايُه 

 مً ًٖ مٗاملخه اإلاهُىت له وؾِ الٗما٫ ال
ً
ظًً ٌٗلمىن ظُضا

٨ًىن ًاؾحن و٠ُ٦ ٧ان ًضًغ الٗمل مً ٢بل بؿالؾت وزبرة.. 

ٌٚ الُٝغ ًٖ مالخٓاث سسُٟت وحٗل٣ُاث ؤسس٠ وهى 

 ًسبر هٟؿه بهمذ..
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 "٧له حهىن ٖكان ُٖىن آمىت وبلؿم"

اتهام بإن ًاؾحن بل٨ً ؤن ًهل ألامغ لخلمُذ ٩ًاص ًهل خض ا

ىت اإلادل.. ٞهظا م  مً زٍؼ
ً
ا لم ًدخمله ًاؾحن ٌسخب ؤمىالا

..
ً
 ؤبضا

 
ً
ما ػا٫ ًخظ٦غ مالخٓت ٞاعو١ اإلاهُىت وهى ٌؿخضُٖه مخٛايُا

 ختى ًٖ ٞاع١ الؿىحن بُجهما

"ًاؾحن.. حٗٝغ خاظت ًٖ الٟلىؽ اللي ها٢هت مً 

ىت؟"...  السٍؼ

لخٓتها لجمذ الهضمت لؿان ًاؾحن وبضؤث بغا٦حن الًٛب 

 جشىع بسٟىث بإٖما٢ه وهى حهمـ بًٛب م٨خىم..

تهام؟"...ب"ؾاا٫ صه وال   

 لُجُب اإلاضلل بهٟا٢ت..

 "شخيء َبُعي ؤوي ؤؾإل٪.. ؤهذ الىخُض اللي...
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ه  ولم ٨ًمل ظملخه.. ولم ًُإو ًاؾحن ًٚبه الظي ٌٍٛغ

 بخدُُم ؤهٟه.. 

٣ِٞ ا٢ترب مىه بهضوء لُمؿ٪ ب٨ٟه ب٣ىة.. ٢ىة ناعزت ٧ان 

لم مىظ٘..  مدغ٦ها ألاو٫ ًٚب ؤٖمى ْو

غ٥ ٠٦ ٞاعو١ بحن ًضه ختى ًْ ؤهه يِٛ ًاؾحن ويِٛ.. ٞ

 ؾم٘ ٣ُ٣َاث ٖٓامه..

 "لىال بلؿم ٧ان ه٨ُىن عصي مسخل٠"..

.. زم جى٠٢ لخٓت لُلخٟذ له 
ً
وهٌٟ ًضه بٗى٠ وجدغ٥ زاعظا

..
ً
كحر بُضه مدظعا  مغة زاهُت َو

لتها مغة و٢تها اللي ؤ"بلؿم.. ٞاهم.. ٖاًؼ  ؾم٘ بـ ؤه٪ ٖػ

 هُخ٨ؿغ ًٖم ع٢بخ٪"..

هي تهخ٠:ؤٖاصه نىث آمىت و   

ًااااؾحن!! -   



171 
 

 

:  في حُٛحر اإلاىيٕى
ً
 وعاٚبا

ً
 ٞابدؿم لها هاجٟا

الخ٩اًت ًا آمىن.. ٧ل ًىم ٦غسخي وال جغابحزة م٨ؿىعة...  بًه - 

 اخىا وٗمل٪ ب٣ى ٖٟل ظضًض الهج..

 ؾإلخه آمىت بعجب:

خ٣ُ٣ي حٗٝغ حٗمله ًا ًاؾحن؟..  -   

٘ ؤخض خاظبُه وهى ًسبرها:  ٞع

مى..اهىه ٢ضام٪ ؤًا حجىط ؤها -    ؾُى هجاع مىبُلُا بٍغ

غ ًاؾغ اللي ؤ ؾبٕى ٧امل بهلر ٦غاسخي وجغابحزاث و٦مان ؾٍغ

مل ٞاهم لخض صلى٢ذ اجضٚضٙ ٦ضه اػاي.. جٟخ٨غي ج٨ىن 

 نباح َلٗذ اجىُُذ ٞى٢ه!..

 ضخ٨ذ آمىت ضخ٨ت هاصثت:

ًىه ًا ًاؾحن.. ضخ٨خجي ًا بجي.. بـ ظاوبجي بجض.. احٗلمذ  - 

ح بمتىالىجاعة  ن..؟..ٞو  
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جى٢ٟذ ال٩لماث بدل٣ها وهي جغي اه٨ؿاع ُٖيُه وزٟىث 

:
ً
ان جهٌ مخمخما  الؿٗاصة مً مالمده.. وؾٖغ

ذ جبلػي نباح ٦ٟاًت ج٨ؿحر في  -  الترابحزة ب٣ُذ جمام.. ًاٍع

 ٖٟل البِذ..

 وؤ٦مل بهىث زٌُٟ:

الخ٩اًت مل مؿخاهلت... -   

الٟىع هى ٖلى  و٢بل ؤن ججبه ب٩لمت ونلهما ضجت ٖالُت محز 

٤ بًٛب:  نىث ماظض وهى ًٖؼ

ٖاًؼ جًُ٘ هٟؿ٪ ًا ًاؾغ!!.. جسُل لى ٧ان مضًغ اإلاضعؾت  -   

 اجهل بالخاط خاٞٔ..

صزل ماظض وهى ٣ًبٌ ٖلى طعإ ًاؾغ ب٣ىة وبضا ؤن ًٚبه 

 اػصاص ٖىضما إلاذ ًاؾحن ؤمامه
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ٞىٌٟ ًاؾغ بٗى٠ واه٣ٌ ٖلى ًاؾحن لُل٨مه بإهٟه بًٛب 

:
ً
 هاجٟا

زى٥؟..ٖاًؼ جًُ٘ ؤ  -   

ًاؾحن الظي ؤزظجه اإلاٟاظإة  نغزذ آمىت بهل٘ وجىظهذ هدى 

ولم ًخم٨ً مً ججىب ل٨مت ماظض ٞؿ٣ِ ٖلى ع٦بخه ومسر 

الضماء التي ؾالذ مً ؤهٟه ب٨م ٢مُهه وهى ٌؿخم٘ لخٗى٠ُ 

 آمىت:

  ؤهذ اججىيذ ًا ماظض!.. جًغب ؤزى٥ ال٨بحر؟.. - 

ت خاه٣ت: هخ٠ ماظض بسسٍغ  

لى..آه ال٨بحر.. ال٣ضوة -    .. واإلاشل ألٖا

 زم ؤل٣ى بىظه ًاؾحن باإلاضًت وهى ًهغر:
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ا   -   لى ألزٍى ا ال٨بحر واإلاشل ألٖا مُىاة ًا خاظت.. ؤزٍى

ًضًً ًاؾغ ب.. ؾاًبها بحن !بًهالهٛحر.. ظاًب في البِذ مُىاة و 

ازضها اإلاضعؾت ًٟغظها لؼماًله!..  الُٗل الهٛحر ًلٗب بحها ٍو

في نمذ.. بِىما ججمضث مالمذ  اهؼوي ًاؾغ بإخض ألاع٧ان ًب٩ي

 آمىت بظهى٫ ونضمت..

 و٧لماث هاصًت وؾلُمت جخىالى ٖلى طهجها..

"..بًه"اجىاقغ ؾىت ٖاٌل بحن اإلاجغمحن هللا ؤٖلم زض مجهم   

"ًاؾحن الغاظل اللي ٢ضام٪ صلى٢ِذ مل هى الكاب الهٛحر 

 اللي ٚاب ٖى٪ اجىاقغ ؾىت"..

ال ٦ضه.. زافي "اٞغضخي ٧ان احٗلم ظىه السجً خاظت ٦ضه و 

 ٖلى باقي والص٥"..

حن هى  "ما ًىٟٗل وؿِبه ًسخلِ بىالصها.. اخىا مل ٖاٞع

.. زافي ٖلى والص٥"..بًهمم٨ً ٌٗمل   
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 "ًا زىفي وظىصه ًإزغ في ؤزىاجه.. زافي ٖلى والص٥"..

 "هى ٖلكان واخض هًُ٘ الباقي.. زافي ٖلى والص٥"

 "زافي ٖلى والص٥"

 "زافي ٖلى والص٥"

ٖلى والص٥""زاااااافي   

 جترصص ال٩لمت بضازلها وهي جخظ٦غ وؾىؾاتهما لها.. 

لم جضع٥ بُٟغتها الُُبت ؤجهما جسكُان ٖلى ألامىا٫ والخجاعة.. 

 ولِـ ألابىاء واإلاؿخ٣بل...

عا٢ب ًاؾحن حٗا٢ب السُباث ٖلى مالمذ آمىت.. خؼن.. ؤلم.. 

ًٚب.. زُبت ؤمل واخؿاؽ مىظ٘ بإهه زاجها.. زان ز٣تها 

ًًُ٘ الهٛحر هدُجت يٟٗه وتهىعه..و٧اص ؤن   

 نغر بٗظاب:
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   ال.. ًا خاظت.. ال.. اٞهمُجي.. - 

 ؾإلخه والىبرة مغججٟت والضمٕى جخجمض باإلاأقى:

بخاٖخ٪ ًا ًاؾحن؟.. صزلذ بِذ الخاط خاٞٔ بغهام  -  

 مُىاة.. ؾالح!

 هخ٠ ماظض بدى٤:

  بخاٖخه.. هخ٨ىن بخاٖت محن! ًىه ؤ -

 نغر به ًاؾحن:

ازغؽ.. ازغؽ ًا ماظض..  -  

باصله ماظض الهغار و٢ض جغا٦م الًٛب بضازله هدى ًاؾحن.. 

ٞالجمُلت لُا ال جٟخإ جُالبه بة٢ىإ ًاؾحن باإلاىا٣ٞت ٖلى َلبها 

 ل٨ُىن اإلاىصًل السام بمكغوٖها.. 

 هدى جد٤ُ٣ هجاح ٞجي, بل 
ً
عجاب بوهى ال ًغي في َلبها ؾُٗا

ه:ٞاضر بغظل آزغ.. وهظا الغظل هى ؤزا  
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مل هسغؽ ًا ًاؾحن.. مً ًىم ما زغظذ مً السجً  -  

ُ٘ ومكضوص ٧له زا٠ً ٖلى  واخىا ٧لىا ماقُحن ٖلى زُِ ٞع

 مكاٖغ٥.. ٖلى هٟؿِخ٪..

 نغزذ آمىت بهىث مخ٣ُ٘:

بـ ًا ماظض.. اؾ٨ذ ًا بجي..   -  

جدامل ًاؾحن ٖلى هٟؿه وو٠٢ واإلاضًت بُضه ًًِٛ ٖلحها 

 جس٠ُٟ بغ٧ان ًٚبه 
ً
بًُٛه ٖلحها ختى ٧اص ؤن ب٣ىة مداوال

 ًمؼ١ ؤهامله مً يُٛه ٖلى م٣بًها السكبي ٣ِٞ..

صل٠ خاجم بخل٪ اللخٓت و٢ض ظظبخه ألانىاث الٗالُت لُلمذ 

اإلاكهض اإلاخىجغ؛ آمىت ومالمذ خؼن وزُبت ؤمل ٖم٣ُت جغؾم 

ت, ماظض اإلاخدٟؼ والظي ًيبٌ  مالمدها, ًاؾغ البا٧ي في الؼاٍو

اؾحن الظي ُٔ ٍو ٢بًذ ًضه ب٣ىة ٖلى مضًت  ظؿضه بدى٤ ٚو

وبضجا ُٖىاه خمغاوان بلىن الضماء اإلاخجلُت وظغح ع٢بخه 

ت ص٢اث ٢لبه والتي  ًيخٌٟ بًٛب خاع١ ًيبإ بجالء ًٖ ؾٖغ
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ت م٣ل٣ت ججاعي َىٞان الشىعة التي جيبٌ  جخ٣اٞؼ بؿٖغ

 بٗغو٢ه..

ض امخهام ٢ضع ٌؿحر مً ًٚبه,  ا٢ترب مً ًاؾحن ًٍغ

 بهىث ٢اجل:ٞخجاهله ًاؾحن لُمغ بال٣غب م
ً
ً ماظض هاجٟا  

.. ب٣ُذ خخت مجي.. مً ج٨ىٍجي.. خ٣ُ٣ت ؤًىهاإلاُىاة بخاٖتي  - 

مل ه٣ضع ؤه٨غها.. ػي ما مكٍغ الجغاح ب٣ى خخت مى٪.. بـ 

الخ٣ُ٣ت اللي مل هخ٣ضع جى٨غها.. ؤن الؿىحن اللي زلذ 

 اإلاُىاة خخت مجي, هي اللي اقترث ل٪ مكٍغ الجغاح..

اب:والخٟذ هدى ؤمه ًهغر بٗظ  

ؤها ما آطًدل خض.. ما َلبدل مً خض خاظت.. وال ختى    -

ال٩لمت الُُبت.. ؤها ما زُبدل ؤمل٪ ًا ؤمي ٖكان جبصخي لي 

.. وؤها آؾ٠ ؤن ًاؾغ ونل لها.. ؤها ؤًىه٦ضه.. اإلاُىاة بخاٖتي.. 

بـ باخخاظها ٖكان ؤٖٝغ ؤٚمٌ.. ٖكان ؤهام.. ٦ىذ ٖاًؼ 

خًً الؿالح..ؤهام ًا ؤمي.. وما ٦يل ٢ضامي ؤخً مً   
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 ٖلُه لدؿمٗه 
ً
 ووظٗا

ً
ازخى٤ بٛهخه وآمىت ؤمامه جغجج٠ ؤإلاا

 ًهغر:

لى ٧ان ًاؾغ مؿ٪ مكٍغ ماظض ًلٗب به, ٦ىخىا هخب٣ىا  - 

غخاهحن به.. م٘ بن في الجهاًت.. صه ؾالح وصه ؾالح..  ٞسىعًٍ ٞو

 بُٛٔ وهى ًجظبه مً ٢مُهه:
ً
 جدغ٥ ماظض ل٣ُترب مىه هاجٟا

اإلاجغمحن بخاٖ٪ بمكٍغ ظغاح بُٗالج ؤهذ بدؿاوي ؾالح -  

 آالم البكغ!

الخٟذ له ًاؾحن بًٛب و٢ض جىاظهذ ُٖىجهما وجُاًغث 

 الىٓغاث الٛايبت:

ابٗض مً وشخي ًا ماظض..  -  

 وع٦ب قُُان الٗىض ماظض لحهخ٠:

!بًهولى ما بٗضحل هخٗمل  -   
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ىظه الىهل الخاص  ٘ ًاؾحن ًضه التي جدمل اإلاضًه لُٟخدها ٍو ٞع

 بًٛب: لٗى٤ ماظض
ً
هاجٟا  

!!بًهٖاًؼ حٗٝغ هٗمل  -   

ًااااااااؾحن!!!!!! -  

 ٧اهذ نغزت آمىت اإلاكغوزت بحن َٟلحها وهما ًمؼ٢ان 

 ٞلم جخدمل 
ً
.. ٢بل ؤن جتهال٪ ؤعيا

ً
 وسسُا

ً
بًٗهما ًٚبا

ض مً ألاوظإ والهضماث.......  ُٞغتها الى٣ُت اإلاٍؼ

 

 اهخهى الٟهل
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لٟهل السامـا  

٩اص  جخ٣لب بٟغاقها و٦إهه ظمغ مكخٗل؛ مكهض ولضحها ٍو

ؤخضهما ًمؼ١ آلازغ, ًدغ١ ُٖىحها ب٣ؿىة ٞال ج٤ُُ اهُبا١ 

 ظٟىحها.. 

 صمىٖها حؿُل وؤٖما٢ها جخمؼ١ خحرة بحن ٖاَٟتها وخ٨متها..

ًجاٞحها الىىم وجهجغها الؿ٨ُىت.. ٞخجهٌ مً ٞغاقها, جظٕع 

تها طهاًبا وبًاًبا.. جدى٣ل مً الٟغاف للىاٞظة الىاؾٗت  ؤعى ٚٞغ

ت..   بهضع الٛٞغ

جيخٓغ ػوظها وبضازلها مئاث ألاؾئلت.. وآالٝ مً ٧لماث اللىم 

 والٗخاب والاتهام..

ه ٢لبه ووا٣ٞه  ٠ُ٦ وا٤ٞ ٖلى جل٪ اإلاأؾاة؟!.. ٠ُ٦ َاٖو

 ٣ٖله؟!..

 ٧اهذ جًٓ ؤن ل٣ؿىجه خض ول٨جها ٧اهذ مسُئت..
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٦م ٧اهذ مسُئت ٚاٞلت...    

ًِخي ُنِضم ب٣ؿىة مً 
ُ
وآلان.. آلان قبذ الىاع بحن ألازىة.. ٞاإلا

 يخى مً ؤظله.. 

ان  إة الى٨غان.. والتهغب مً الٗٞغ وآلازغ ًغػح جدذ َو

 بالجمُل.. 

قخٗلذوالجمغة التي جى٢ضث بحن الك٣ُ٣حن مىظ ؾىىاث ا  

آلان بدغاث٤ الهبت تهضص بةخغا١ ؤؾغتها بال٩امل..   

ٖاصث لخىاْغ الىاٞظة؛ جيخٓغ ٖىصة ػوظها.. بُجهما خىاع 

 َىٍل.. خىاع جإزغ لؿىىاث..

لً حؿمذ له بالتهغب اللُلت.. وؾدىتٕز الخ٣ُ٣ت ٧املت مً بحن 

ضه بٗضم الخضزل..   قٟخُه.. ٦ما ؾدىا٫ ٖو

ت الخ .. ٖلها جهلر ما صمغجه ٞلُتر٥ لها جل٪ اإلاغة خٍغ هٝغ

 ٢ؿىة ألاًام.. وخل ؤؾاء الجمُ٘ اهخ٣اثه..
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ؤٚمًذ ُٖىحها جترصص بضازلها ظملت ًاؾحن التي لم جٟهم 

 مٗىاها ولم جخى٠٢ ؤمامها لخٓتها..

"الخ٣ُ٣ت اللي مل هخ٣ضع جى٨غها.. ؤن الؿىحن اللي زلذ 

 اإلاُىاة خخت مجي, هي اللي اقترث ل٪ مكٍغ الجغاح"..

٪ ال٩لماث ؤو٫ ما ؤٞا١ ٣ٖلها ٖلُه بٗض ٟٚىة بؿُُت ٧اهذ جل

بٟٗل ٣ٖاع مهضت صٞٗه خاجم بإوعصتها بٗضما ؾ٣ُذ ٖاظؼة 

 ًٖ جدمل مكهض جىاخغ ولضحها.. 

وبمجغص ؤن ٞخدذ ُٖىحها وبضؤث في الٗىصة بلى وا٢٘ لم جضع٥ 

مغاعجه بال م٘ ٚؼو ٧لماث ًاؾحن اإلاؿخُٛشت وهى ًسبرها بىظ٘ 

ؤخًان ؾالخه.. بِىما وظض الكى٥  ؤهه وظض ؤماهه بحن

 والىظ٘ بحن ؤخًان ؤهله..

ت..  م٩اإلات هاجُٟت زاَٟت اؾخضٖذ بها خاجم ٖلى وظه الؿٖغ

هى مً ؾُسبرها الخ٣ُ٣ت, ُٞاؾحن ازخٟى وماظض ٚغ١ 

..
ً
 ؤم هغوبا

ً
 بؿباث ٖم٤ُ.. وال حٗٝغ بطا ٧ان طل٪ بعها٢ا
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لؿالح جىبُه قضًض الخؼم ٖلى ًاؾغ بٗضم الا٢تراب مً طل٪ ا

.. وصٖىة مً ال٣لب ؤن ًداو٫ جىاسخي طل٪ اإلاكهض 
ً
البك٘ ؤبضا

 ال٣اسخي بحن ؤزىٍه...

عجبا٥ ص٢اث٤ وونل خاجم جبضو ٖلى وظه بماعاث ال٣ل٤ وؤلا 

ت الًُىٝ وجىنض الباب وجباصعه مدؿاثلت:  لخهُدبه بلى ٚٞغ

ًاؾحن ٞحن؟..-    

 ؤزٌٟ خاجم هٓغاجه:

خًغج٪.. و٢لذ له بوي زغط.. هى اؾخجى لخض ما َمىخه ٖلى   -

اصًخ٪ مهضت وهخىامي لٟترة.. وبٗضها ؤزض اإلاىجىؾ٩ُل وزغط... 

غظ٘..  ؤ٦ُض هُل٠ لٟت ًغو١ ؤٖهابه ٍو

اه٣بٌ ٢لبها ب٣ىة ٩٦ل لُلت ًسغط بها ًاؾحن مً اإلاجز٫ ٞال 

تهضؤ وال ٌؿ٨ً ٢لبها بال ٖىضما جُمئن ٖلى ٖىصجه.. ول٨جها 

 جضع٥ ازخالٝ جل٪ اللُلت..
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 ًٖ تهضثت, بل ًٖ اقخٗا٫..  ُٞاؾحن لم 
ً
ًسغط بدشا  

ض مٗا٢بت هٟؿه وظلضها ًٖ ؾ٣ُخه بىٓغها.. بىٓغ ًاؾغ  ًٍغ

 الظي حٗل٤ ًاؾحن به بكضة.. 

و٦م جسصخى ٢ؿىجه ٖلى هٟؿه.. ٦م جسصخى ؤن ًسغط بال ٖىصة 

 مىه ؤهه ٣ًىم بالخهٝغ الصخُذ.. 
ً
 ْىا

 مىه
ً
 ٦ما خضر مىظ ؾىىاث.. ٖىضما ؤيإ خُاجه ْىا

ً
 جماما

خدمل اإلاؿئىلُت؛ طل٪ الك٪ الظي  ؤهه ًدؿً الخهٝغ ٍو

ٖاف بإٖما٢ها لؿىىاث وؤ٦ضه ًاؾحن الُىم ب٩لماث بؿُُت.. 

 ول٨جها جدخاط ؤن جٟهم..

 باصعث خاجم بؿاا٫ واضر وبن ٧اهذ لهجتها واهىت مخىؾلت:

ٖاًؼة ؤٖٝغ الخ٣ُ٣ت ًا بجي؟..  -   

 ؤظابها بدؿائ٫ بِىما حصخي هٓغاجه باعجبا٦ه:

   ًا مغاث ٖمي؟.. بًه٣ُ٣ت خ   -
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 ظلؿذ آمىت بتهال٪ وهي جسبره:

خاجم ًا بجي.. ؤهذ لؿه مضًجي خ٣ىت مهضثت مً ٧ام ؾاٖت..   - 

ؤها حٗباهت ومل ِخمل مجاصلت.. ؤها وؤهذ ؾمٗىا ٦الم ًاؾحن 

 إلااظض.. بـ ؤهذ ٦ىذ ٖاٝع صر؟..

 جلٗشم:

؟..بًهٖاٝع   -  

 ججهضث بىظ٘:

جي.. ماظض هى اللي يغب ػهحر, خاجم.. ما جخٗبىِل ًا ب -  

 صر؟..

 وهى ًخإملها بضهكت.. لم ًٓجها الخٓذ 
ً
اهخٌٟ خاجم وا٢ٟا

ظملت ًاؾحن الهامؿت ٞهي ؾ٣ُذ ٞا٢ضة للىعي بٗضها 

 بلخٓاث.. ول٨ً ًبضو ؤجها ال جٟىث همؿت جسو ؤوالصها..

 خاو٫ بلهائها ًٖ الاظابت التي جيخٓغها:
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بي ؤ٢ِـ ل٪ صلى٢ذ؟.. جد بًههى خًغج٪ ٖاملت  -  

 الًِٛ؟..

ٌ وهي جلر ٖلُه:  هؼث عؤؾها بٞغ

ٞهم.. ٞهمجي ًا ؤخاجم... ؤها ؾمٗذ ٦الم ًاؾحن بـ ٖاًؼة   -

 بجي..

ؤخجى عؤؾه باؾدؿالم وهى ٣ًو ٖلحها خاصزت مغ ٖلحها ؤ٦ثر مً 

؛
ً
 ازجي ٖكغ ٖاما

مجمىٖت مً الكباب في م٣خبل الٗمغ واخخٟا٫ بؿُِ باهتهاء 

ؾىىاث الضعاؾت وبضاًت الخُاة الٗملُت.. ظلؿت نازبت 

بةخضي اإلا٣اهي الٟازغة.. ألانىاث جخضازل والطخ٩اث 

جخٗالى.. حٗل٣ُاث قبابُت مٗخاصة.. باإلاجمل ٧اهذ ظلؿت 

م صسبها..   اؾترزاء ٚع
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ا  ٞؿٖغ
ً
ال ن ما ْهغث مجمىٖت ول٨ً لم ًضم الاؾترزاء ٍَى

 ؤجها جخٗمض الاخخ٩ا٥ والخدغف 
ً
قبابُت ؤزغي.. وبضا واضخا

 بُاؾحن ومجمىٖخه..

 اػصعص خاجم لٗابه بهٗىبت ل٨ُمل:

اللي خهل.. ٞجإة  بًهبلى آلان ما خضف ٖاٝع وال ٞاهم -  

زىا٢ت ٦بحرة.. يغب وػ٤ُٖ ونغزت ظامضة مً ػهحر 

 "ُُُُِِٖىُحي".. ًاؾحن ٧ان بُٗض ٖىه, وماظض هى اللي..

ض  ؾ٨ذ وهى ٚحر ٢اصع ٖلى الخ٨ملت ول٨جها خشخه ب٣ىة جٍغ

 الخ٣ُ٣ت ٧املت.. ٞإ٦مل ٧لماجه:

م ؤهه مخإ٦ض مً بغاثخه, بـ   - في ال٣ؿم ػهحر اتهم ًاؾحن.. ٚع

اؾحن ما ؤه٨غف.. وبٗضًً ٖمي..٧ان  ٖاًؼ ًيخ٣م.. ٍو  

 قه٣ذ آمىت بٗى٠:

؟!..  - ٖم٪!!.. ٖم٪ خاٞٔ ٖاٝع  
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احؿٗذ ُٖىا خاجم باعجبا٥ ولم ٌٗٝغ بم ًجبها.. ومسر وظهه 

 السغوط مً طل٪ اإلاى٠٢ الخغط.. ول٨ىه 
ً
ٖضة مغاث مداوال

 عجؼ ًٖ الخٟىه ب٩لمت واخضة..

بهضوء:عؤٞذ آمىت بداله.. ٞغبدذ ٖلى ٦خٟه   

زالم ًا خاجم.. اَل٘ ًا بجي اعجاح في ق٣خ٪.. وؤها لي ٦الم  - 

 م٘ ٖم٪.. هاٞهم مىه ٧ل خاظت بالخٟهُل...

هخٓاع الخاط خاٞٔ.. الظي جإزغ اللُلت ٖلى ةوها هي ظالؿت ب

ٚحر ٖاصجه.. ًبضو ؤن خاجم هاج٠ ٖمه لُسبره ؤن الٛاٞلت 

 ؤٞا٢ذ وهي باهخٓاعه لُسبرها الخ٣ُ٣ت ٧املت...

************* 

ظلـ ًاؾحن باؾترزاء ٖلى اإلا٣ٗض ألامامي لؿُاعة ٣ًىصها ماصو 

 ًٖ زغزغة ماصو اإلاخىانلت بكإن 
ً
ىهت ملخىْت.. وبضا ٚاٞال بٖغ

 ٖملُت ؾهلت ومغبدت.. 
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لم حهخم ًاؾحن بلٛىه الٟاٙع ٦ما لم حهخم ب٨ىهه ًجاوع َمً 

 ًل٣ب بمسجل زُغ وفي ؾُاعة ٖلى ألاعجر هي مؿغو٢ت..

ن ؤهامله لٟاٞت سجاثغ جدخىي ٖلى م٨ىهاث مبهمت و٢ض وبح 

 ج٨ىن ؤي شخيء بسالٝ الخبٜ اإلاكغوٕ..

خإمل صزاجها  ؤزظ ًخالٖب باللٟاٞت اإلاكخٗلت بحن ؤهامله ٍو

 ألاػع١ الٛامٌ وهى ًجلض هٟؿه بٗى٠..

"في ٧ام ؾاٖت بـ ًا ًاؾحن ٖملذ اللي ما ٖملخىف في 

 ؾىحن"..

غ ب٤ًُ وهى  ك٣ُ٣ه.. الجغاح الُٗٓم ًخظ٦غ مىاظهخه ل ٞػ

ًتهمه بةٞؿاص ق٣ُ٣هما ألانٛغ.. ووسخى ؤو جىاسخى ؤهه بتهىعه 

واهضٞاٖه الُاجل ٧ان الؿبب في يُاٖه زل٠ ٢ًبان 

مت لم ًغج٨بها..   ظٍغ
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 لم ًغج٨ب ألاولى.. ول٨ىه ب٩ل جإ٦ُض ؤظغم في جسُُِ 
ً
خؿىا

وجىُٟظ الشاهُت.. ول٨ً.. هل ٧ان ًٟٗلها لى لم جظ٦غه ُٖىا 

الخاثغجحن واإلاؿخُٛصخحن بُٗجّي ماظض ق٣ُ٣ه..قٍغ٠   

متى ًٟهم ماظض ؤهه ال ًضًىه بصخيء.. وال ًيخٓغ مىه اٖتراٝ وال 

 
ً
ئا  ختى امخىان.. ٞلى ٧ان ٖبر بىاباث السجً للمغة ألاولى بٍغ

 بما ال ًسُغ ٖلى با٫..
ً
 ٞهى ب٩ل جإ٦ُض زغط مجها ملىزا

 ٦ما ٢الذ 
ً
.. ول٨ىه ؾضص صًىه ٧امال

ً
ًضع٥ خ٣ُ٣خه ظُضا

 الك٣غاء اإلاهىؾت.. 

 لم ال ًخٟهم ق٣ُ٣ه جل٪ الخ٣ُ٣ت!.. 

م ًسبره بما خضر 
َ
لم ٌكٗغه بإهه ُمغا٢ب َىا٫ الى٢ذ؟.. وِلم ل

مً ًاؾغ ختى ًم٨ىه الؿُُغة ٖلى ما خضر بضون جل٪ 

 الطجت اإلاٟخٗلت؟!..
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زُبت ألامل واللىم بُٗىن آمىت ًا الهي.. ٌعجؼ ًٖ وؿُان هٓغة 

ب في  وهي جلمذ اإلاضًت التي ؤل٣اها ماظض بىظهه و٦إهه ًٚغ

 سخب آزغ وؿماث الخىان مً بحن ًضًه..

اللٗىت.. ِلَم ًى٢ٔ اإلااعص بضازله؟.. لم ٌؿخٟؼ قُاَُىه ُٞجٗله 

 ًىضٞ٘ لخهٝغ ٌٗلم ؤهه ؾُالم ق٣ُ٣ه..

هاج٠ ججهض بُٛٔ وهى ًغم٤ هاجٟه بىٓغاث خاه٣ت.. ل٣ض 

 بًاها بمىا٣ٞخه ٖلى ؤن ٨ًىن مىيٕى 
ً
الك٣غاء اإلاجىىهت مبلٛا

 مكغوٖها الٟجي الجضًض.. 

جهٝغ مخُٝغ لم ٨ًً لُٟٗله لىال خالت الًٛب الكُُاهُت 

التي جلبؿخه.. ولُخه ا٦خٟى بظل٪.. ٞلم جُٟئ نغزت الٟغخت 

ض اقخٗا٫  التي ؤَل٣تها "لُا" هاع ًٚبه, بل ٧اهذ ٦ى٢ىص ًٍؼ

ن..جل٪ الىحرا  

ٞبمجغص بٚال٢ه للسِ جظو١ بضازله مٗاٍن ظضًضة للخ٣اعة,  

٦غظل مضع٥ لخالت الاٞخخان التي حِٗكها زُُبت  ٞهى 
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ض الا٢تراب مجها.. هالت مً  ق٣ُ٣ه.. هى ًمشل لها خالت مشحرة جٍغ

زاعة وجدٟؼ ألاهثى بضازلها.. هى ًضع٥ طل٪.. السُغ حكٗغها باإل

ٗلم بًٛب ؤزُه الكضًض مً خالت  الاهبهاع التي جمغ بها َو

زُُبخه ول٨ىه وا٣ٞها ٖلى مكغوٖها ٣ِٞ ٦ةٖالن للخمغص.. 

ؤعاص ازاعة ًٚب ق٣ُ٣ه وخى٣ه.. ٧ان ًغؾل له عؾالت 

 مًمىجها..

.."
ً
 ؾإ٦ىن واخضا

ً
.. بطا

ً
 "ؤهذ جغاوي خ٣حرا

 مً لٟاٞخه 
ً
 ٖم٣ُا

ً
ؤل٣ى بغؤؾه للسل٠ وهى ٌسخب هٟؿا

غا٢ب صزاجها ألاػع١ ًترا٢ و ؤمام ُٖيُه.. ًغاظ٘ اإلاكخٗلت ٍو

 جلى آلازغ؛
ً
 ٢غاعاجه الٛبُت التي اجسظها واخضا

ال٢ت خب مجىىهت.. نغإ بِىه وبحن ػهحر ٖلى ٢لب  ؾماح ٖو

ألامحرة.. جدضي لٗىٟىاهه لُٟىػ بدبها لخيخهي ال٣هت السُالُت 

 وألامحرة جتزوط طو الٗحن الىاخضة...
ً
 به سجُىا

ت مىه.. لُلخٟذ م اصو هدىه ب٣ل٤:اهُل٣ذ ضخ٩اث هِؿتًر  
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ؤهذ ػوصتها اللُلت ًا ٦بحر.. صزان بٗض الخ٨ُُال ٦خحر.. وؤهذ  - 

 مل مخٗىص..

ت:  عم٣ه ًاؾحن بسسٍغ

!.. صه ؤها ب٨ٟغ ؤبلٜ ٖى٪ بًهؤهذ هدكخٛلجي ًا ماصو.. ج٨ُُال  - 

 بتهمت ٚل السمىع!

اهُل٣ذ ضخ٩اجه ٖالُت و٦إهه ًٓهغ بعجابه بالى٨خت التي ٢الها 

ماصو ًغا٢به ب٣ل٤ وهى ًغصص بدشا٢ل:لخىه.. بِىما   

اللُلت زمغ ووؿاء..  -  

 زم ٌٗىص لطخ٩اجه:

اليؿاء والؿهغة.. -   

 ٚمٛم ماصو ب٣ل٤:

٤.. صه   -  بًهصه!.. زبر ؤؾىص  بًهفي ٖغبُت وا٢ٟت بٗغى الٍُغ

 اللي ظاب ال٨محن صه هىا!..
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 ٤ خغ٥ ًاؾحن عؤؾه لُلمذ ؾُاعة مخى٢ٟت بٗغى الٍُغ

جىظض ؾُاعة الضوعٍت الغا٦بت السانت  وبٗضها بٗضة ؤمخاع 

ت..  بالكَغ

"
ً
 ٖاصًا

ً
 "لم ٨ًً ٦مُىا

٧اهذ جل٪ ؤ٩ٞاع ًاؾحن وهى ًغم٤ ؾاث٤ الؿُاعة اإلاخى٢ٟت 

خىظه هدى ؾُاعة ماصو التي  ٤ وهى ًترظل مجها ٍو بٗغى الٍُغ

 ؤهه ٨ًٟغ بالهغب وجغ٥ 
ً
٤ وبضا واضخا ؤو٢ٟها ٖلى ظاهب الٍُغ

.
ً
. ًاؾحن لُىاظه مهحره وخُضا  

و٢بل ؤن ًً٘ ؤ٩ٞاعه خحز الخىُٟظ ٧ان ًدُِ بالؿُاعة 

مجمىٖت مً الجىىص.. ومٗهم ؾاث٤ الؿُاعة الٛامًت ًجاوع 

:
ً
ٟخذ بابه بٗى٠ هامؿا  هاٞظة ًاؾحن ٍو

ازغط ًا ًاؾحن!.. -   

 ٚمٛم ًاؾحن بضهكت:
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هاقم بُه!!.. -   

ظظبه هاقم ب٣ىة لُسغظه مً الؿُاعة وهى حهخ٠ بإخض 

 ػمالثه:

 مؿغو٢ت ًا ؤ٦غم بُه.. قىٝ اظغاءاج٪.. الٗغ  - 
ً
بُت صي ٚالبا

 بـ صه..

 وؤقاع لُاؾحن:

 إلاؿاٖضج٪ ًا باقا.. -  
ً
صه ًسهجي.. وق٨غا  

 ؾاع ًاؾحن بجىاعه وبغؤؾه جضوع ٖكغاث ألا٩ٞاع؛

ال ًضعي بن ٧ان ْهىع هاقم بخل٪ اللخٓت هى وٗمت ؤم ه٣مت..  

٢ىٍت ول٨ً في ٧ل ألاخىا٫ هى ٧ان بداظت ماؾت لهٟٗت 

بضو ؤهه ؾِىالها.. وؤ٢غب مما ًخهىع...  ج٣ُٟه.. ٍو
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لم ًخٟىه هاقم ب٩لمت واخضة.. بل ا٦خٟى بٗضة هٓغاث ججلض 

ًاؾحن بؿُاٍ زُبت ألامل اإلاغحؿمت بها زم ٚمٛم بجملت 

 خاؾمت:

عمحها.. اٖمل خؿاب ؤهذ ٢اٖض بؾُجاعة مدكُت ًا ًاؾحن..  - 

 م٘ محن..

هاٞظة الؿُاعة واؾخٟؿغ  ؤل٣ى ًاؾحن اللٟاٞت اإلاكخٗلت مً

 ببروص:

خىا عاًدحن ٞحن؟..ب -   

 ؤظاب هاقم ببؿاَت:

  ال٣ؿم.. - 

ؤٖاص ًاؾحن عؤؾه للسل٠ لُٛمٌ ُٖيُه بهمذ وهى ٨ًٟغ ؤن 

ما ًدضر هى جهاًت مشالُت للُلت ماعؽ بها ظمُ٘ ؤهىإ 

 بحن ًضي هاقم بالظاث..
ً
 الخما٢اث.. لُيخهي ؤزحرا



198 
 

 

 الغاثض هاقم ؾ٠ُ الضًً..

ت في الشالزحن مً ٖمغه.. ها٫ عجبت عاثض ٦تر٢ُت ي  ابِ قَغ

اؾخصىاثُت ل٨ٟاثخه الٟظة.. جل٪ ال٨ٟاءة التي جمخ٘ بها مىظ 

ت ومىدخه ؤًٞلُت الازخُاع..  جسغظه مً ٧لُت الكَغ

لُٟاجئ الجمُ٘ بازخُاع ٢ُإ السجىن..   

 
ً
لم ًٟهم ػمالئه ؾبب ازخُاعه, بل الخ٣ُ٣ت لم ٌؿخىٖب ؤًا

ؤنض٢اثه الؿبب الظي لم ٨ًً ؾىي الشإع..مً مٗلمُه و   

.. زإع ٖلم به ال٣لُل مً  
ً
هاقم ٧ان ًبدض ًٖ زإع زام ظضا

 اإلا٣غبحن مىه.. 

 زإع ؤعاص به اؾترصاص ٦غامت عظل ًضًً له بال٨شحر..

زإع ؤصزل هاقم خُاة ًاؾحن في ؤؾىؤ ٞتراتها.. لخٓت جد٨مذ 

مت بىعي ٧ ىٟظ ظٍغ امل.. صظىت السجً ب٣لب ًاؾحن لُسُِ ٍو
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مت ؤل٣ذ به في ُٚاهب سجً آزغ وهجغ ؤ٢سخى مً والضه..  ظٍغ

ى٢ذ ٖى٤ هاقم بجمُل ؤبض الضهغ...  َو

*********************** 

خه بهضوء مخىجغ لُلمذ آمىت وهي  صل٠ الخاط خاٞٔ بلى ٚٞغ

ت..  ٨ت الٍٗغًت بهضع الٛٞغ  ظالؿت ٖلى ألاٍع

ذ الخ٣ُ٣ت ولم ًسبره خاجم ٦ُ ٠ ٖلم مً خاجم ؤجها ٖٞغ

 وإلااطا..

ظاباث.. قغح.. جىيُذ.. ولً جدىاػ٫ جل٪ اإلاغة بًضع٥ ؤجها جيخٓغ 

 بال والخ٣ُ٣ت ٧املت بحن ًضحها..

 باصعجه ٢بل ختى ؤن ًبض٫ مالبؿه:

ٖاًؼة الخ٣ُ٣ت ًا خاط..  -  
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و٦إن الٗمغ ج٣ضم بها ؾىىاث.. مٗالم   عم٣ها للخٓت.. جبضو

الخؼن جغؾم ججاُٖض ظضًضة ٖلى وظهها, وهٓغاتها جمخلئ 

غة ٩ًاص ًخظو١ مغاعتها بدل٣ه..  بسُبت ؤمل مٍغ

ظاب بهضوء:ؤ  

٧ل خاظت.. خاجم خ٩ى لِ٪ -    

 جهًذ بٗى٠ ًىا٢ٌ ضسامت حجمها وهي تهخ٠:

ؾم٘ مى٪!ؤٖاًؼة  -   

 عم٣ها بهمذ لخٗاوص هخاٞها:

٪ ٢لب٪؟!.. - اػاي َاٖو  

 جبخل٘ ٚهتها للخٓت جهغر بٗضها:

.!!!اػاااي -  

 بضوعه:
ً
 واظهها هاجٟا
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مت.. بًهٖمل ؤ٦ىِذ ٖاًؼاوي  -   ت وهُابت وظٍغ .. ٢ؿم وقَغ

ووالص٥ الاجىحن.. ال٨بحر الٗا٢ل اللي ٦ىذ ٖامله ٩ٖاػي وؾىضي 

ىعٍ هٟؿه  ب٣ُٟض ؤٖهابه وجد٨مه بًٛبه بمىخهى الؿهىلت ٍو

مت.. والهٛحر لى وؤزىه ألا  نٛغ مىه بمك٩لت اجدىلذ لجٍغ

اٖتٝر ٖلى هٟؿه ًب٣ى يإ مؿخ٣بله.. ٧ان لؿه َالب في 

ؾىت عابٗت.. و٧لُت َب.. ٌٗجي لى اجد٨م ٖلُه ًب٣ى زؿغ 

 الجلض والؿ٣ِ.. ًاؾحن ٧ان زلو امخداهاجه و..

 ٢اَٗخه بظهى٫:

ىٟ٘ ٦بل ٞضا!! -   ٍو  

 هخ٠ بها:

ى ٖلُِ٪.. ؤها ٦ىذ ٞاهم ؤوي ازترث ًا آمىت اٞهمجي هللا ًغضخ -

خؿً الخلى٫.. اإلادامي ٢الي ؤهه هُازض جالث ؾىحن ألن ما ؤ

ِٞل حٗمض.. صي زىا٢ت قباب.. والخالث ؾىحن م٘ خؿً الؿحر 

ت قهىع هُسغط  ٣لي ٢الي؛ قٍى ًب٣ىا ؾيخحن و٧ام قهغ.. ٖو



202 
 

 

ًالقي م٩اهه ظىبي وهُب٣ى مٗؼػ م٨غم و.. وؤخاٞٔ ٖلى 

 مؿخ٣بل ماظض..

خذ آمىت بضمٕى بضؤث ج٣ٟض ؾُُغتها ٖلحها:ها  

ؼػجه ًا خاٞٔ؟؟.. نيخه؟.. ونيذ ٦غامخه؟.. وال ؾُبخه  -  ٖو

٨ُض.. ٗاًغ ٍو  الهٛحر ٢بل ال٨بحر بُجغح َو

غ بًٛب:  ٞػ

ما ٦ىدل ٖاٝع ؤؾامده بٗض اللي ٖمله في السجً..  -    

ًضي ٌٗٝغ ًسُِ ل٣خل بعجؼث ًٖ بوي ؤٞهم بن ابجي.. جغبُت 

ٗتٝر بمىخهى البروص.. زُبت ؤملي ًا آمىت ٦بحرة ٢ىي..بجي آصم  َو  

 وتهال٪ ٖلى الٟغاف:

حن هدِ ُٖىِىا في ٖىحن بوطهبي ؤ٦بر..  -  خىا الاجىحن مل ٖاٞع

 بٌٗ.. ال هى ٢اصع ٌٗاجب وال ؤها ًىٟ٘ ؤلىم..
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ه.. لً  هؼ عؤؾه بعجؼ ٌٗخهغ ُٖيُه ب٣ىة ًمى٘ ْهىع صمٖى

ل مً هُبت اإلاكِب ًب٩ي آلان.. لً جدؿا٢ِ صمىٖه لخ٣ل

 وؾُىة الٗمغ..

عم٣خه آمىت وصمىٖها حُٛي وظهها.. تهضلذ ٦خٟاه وؤزٌٟ 

 ُٖيُه ٖجها.. 
ً
 عؤؾه مسُٟا

 حؿاءلذ بدحرة.. جىاؾُه ؤم حٗاوص الهغار به!!.. 

ه وجغبذ ٖلى  ججغح ؤم جُبب؟.. حؿلسه بالخ٣ُ٣ت اإلاغة ؤم جضاٍع

٦ما ٦خُٟه وجشجي ٖلى ٢غاعه وجخهٝغ ٦ؼوظت َُٗت هاصثت 

 اٖخاص مجها ٖلى مغ الؿىىاث..

ول٨ً بن ٧اهذ الؼوظت بضازلها تهٟى بلى مىاؾاجه ٞاألم  

 ًٖ نٛحرها ُٞخدغ٥ لؿاجها 
ً
ها لدصخظ مسالبها صٞاٖا جهاٖع

 بما جمىط به ؤٖما٢ها:

ًا خاط.. ؤه٪ ٖملذ الصر؟!.. وال ػي ما  بًه٢ىل٪ ؤٖاًؼوي  - 

اؾحن وازخاعثةخُُذ هٟؿ٪ ب ماظض,  زخُاع بحن ماظض ٍو  
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..؟ٖاًؼ جدُجي بىٟـ الازخُاع  

 زبُذ ٦ٟحها بؿا٢حها بٗى٠ وهي تهخ٠:

زخُاع ما ٧اول له صاعي مً ألاؾاؽ.. اللي ال ًا خاط.. ال.. ؤلا  - 

خٗا٢ب.. صه الٗض٫.. صي الغخمت.. ل٨ً..  ٚلِ ٧ان ًخداؾب ٍو

 ٢اَٗها باه٨ؿاع:

زالم ًا آمىت.. ٦ٟاًت.. -   

هؼث عؤؾها جخمؼ١ بحن ابً ياج٘ وآزغ ظاخض ووالضهما ًخمؼ١ 

بحن ٖظاب طهب و٦ِبر هى َبُٗت به ول٨ً الًاج٘ ًدخاط لبر 

 ..
ً
 ًغؾى ٖلُه, و٢الىا ٢ضًما

 "الٛاثب ختى ٌٗىص".. 

ا لهٟي ٖلى ٚاثب بحن ؤهله ٖاص لُٛترب.. جدؿ٘ وخضجه  ٍو

 وجخٗم٤ آالمه..
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. ؤهخىا بخداؾبىا اللي ٦ٟاًت ًا خاٞٔ!!.. ٦ٟاًت ؤهخىا.   -

اجداؾب واحٗا٢ب وجغظٗىا حٗا٢بىه جاوي.. ػي ما ٨ًىن زغط 

 مً سجىه ٖكان ًضزل صاًغة ٢ؿىج٨ىا وظمىص ٢لىب٨ىا..

م  م ٧ل شخيء جبللذ ظٟىجها ٚع مسر خاٞٔ ُٖيُه التي ٚع

 ٢ؿىة جد٨مه وهمـ لها:

ًا آمىت؟.. بًهٖاًؼة   -   

عها.. ٢غاع اجسظجه ٢بًذ ٦ٟحها ب٣ىة ٖلى زىبها جضع٥ ٢ؿىة ٢غا

 بٗض ج٨ٟحر مًجي..

ٛلبها ح٣ٗلها ًبػي مهلخخه..  ج٣خلها لهٟتها لىظىص ًاؾحن َو

ب بًمه صازل  ضه بجىاع ٢لبها, ٦م جٚغ  ٚاثبها الكاعص جٍغ

ظٟىحها ٞخٛل٣هما ٖلُه جدٟٓه وجدمُه بضازلهما, ولُىاظهها 

 مً ًداو٫ اًظاثه..
ً
 هي ؤوال
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ها جسبرها بخ٣ٗل.. ؤهِ٪ وحٗىص خ٨متها.. خ٨مت الُٟغة بضازل 

ج٣ٟضًىه.. ب٩ل ص٣ُ٢ت جمغ ٖلُه بحن ظىباث جل٪ الجضعان 

الباعصة ٣ًٟض ًاؾحن ظؼء مً ٦ُاهه.. عبما ؤ٦ثر مما ٣ٞض زال٫ 

ؾىىاث سجىه.. هٓغاجه جؼصاص ٢ؿىتها.. وخضجه وابخٗاصه.. 

ه لحرمي بهما بحن ًهجغها وهى ظىاعها.. ًىإي بىٟؿه وآالم

له ألامان والخماًت..ًامً  ؤخًان ههل ؾالح  

٣لها ًدظعها  اجه ٖو ٢لبها ًإمغها بدبؿه بضازل ؤٖم٤ ٚٞغ

 ب٣ىة..

"الٗمغ ًمغ.. ٢ُاع ًجغي ولم حٗض اإلادُاث البا٢ُت ج٨ٟي 

ىه  لخإظُل ال٣غاع.. جمىدُىه آلان ُٚاء الخىان وجضزٍغ

بإمىمخ٪.. ؾخمطخي ألاًام وجسخٟحن بلخٓت.. لخٓت ًهبذ بها 

.. و٢ض ٦ك٠ ُٚاثه
ً
ُٞهبذ  ؤمى٪وحٗغي مً ؾاجغ  وخُضا

ب ٢بل البُٗض..  ل٣مت ؾاجٛت لل٣ٍغ



207 
 

 

ذ ؤجغبت الؼمً ًٖ ؤ ٍؼ َل٣ُه ًا آمىت.. اَل٣ُه لِكخض ٖىصه ٍو

كض ؤٖىٟىاهه..  َل٣ُه لُٗىص لِ٪ ؤو ألاهم ٌٗىص لظاجه.. ًبىحها َو

 ؤٖمضتها"..

 ؤٚمًذ ُٖىحها بإلم ٞؿ٣ُذ مجها صمٗت ٧اهذ ٧الىاع بلهُبها:

ؤها هضًله مٟاجُذ بِذ ظضي ال٣ضًم.. ًاؾحن ماٖضحل ًىٟ٘  - 

 ٣ًٗض هىا..

..
ً
 ؤلُما

ً
 وجٟهما

ً
 ٢الذ ظملتها لخدؿ٘ ُٖجي ػوظها طهىال

و٢لبها ًخمؼ١..   

لٟٔ ؤهٟاؽ الخُاة به..  ٩ًاص ًجٝز صمائه ٍو  

************* 

خه اإلاُاه الباعصة مً ٧ل ظاهب.. حؿ٣ِ ٞى١ عؤؾه  خاَو

ذ ٖبإ آالم ًىىء بها ٦ؿُى٫ ججٝغ ؤمامها ؤ ٩ٞاعه الؿىصاء.. وجٍؼ

 ٧اهله..
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ت هاقم  لم ٌٗض ًخظ٦غ ٠ُ٦ ونل بلى صوعة اإلاُاه اإلالخ٣ت بٛٞغ

ت..   ب٣ؿم الكَغ

مً ماء باعص ٌؿ٣ِ ٞى١ عؤؾه وآزغ ًىاظهه به  ٢اٍؽ  وعطاٍط 

ىم ماء باعص ًهلخه ٖلى  هاقم و٢ض ؤمؿ٪ بحن ًضًه بسَغ

 ظؿضه ب٣ىة وهى حهخ٠ به:

بالىاعص الجضًضف الباعص ًا ًاؾحن.. صوف الترخُب ٞا٦غ الضو   -  

جتزاًض اإلاُاه خىله ختى ٩ًاص ٌعجؼ ًٖ الخىٟـ وهاقم ًىظه 

ت ومهاعة لخًغب ٧ل ظؼء  دغ٦ها بؿٖغ ىم بض٢ت ٍو ٞىهت السَغ

 بجؿضه.. 

 ٞخخٗثر ال٩لماث ٖلى لؿاهه بِىما ًخاب٘ هاقم:

اٞخ٨غث وال مدخاط ٦مان.. هااه.. -   

غجٟ٘ نىجه:  ٍو
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هاااه ًا ًاؾحن.. ٞى٢ذ وع٦ؼث وال لؿه مدخاط صوف   - 

 جاوي؟!..

ض مً جغ٦حز اإلاُاه ختى قٗغ بها ًاؾحن حؿلض ظلضه ًٖ  ٍؼ ٍو

ظؿضه.. وبضازله ٣ًؿم لً ًُالبه بالخى٠٢.. هى ًدخاط 

 نٟٗاث اإلااء الباعص لخُهغ هٟؿه مما اعج٨به اللُلت..

 وما ػا٫ لآلن ًُدً طاجه ويمحره  
ً
 مما اعج٨به ٢ضًما

ً
حٗظًبا

 ٖله ٌكٗغ بالغاخت..
ً
 وجى٨ُال

ول٨ً ختى جل٪ الغاخت ٧اهذ و٢خُت لخسخٟي بخى٠٢ ؾُل  

 اإلاُاه..

ضة ٢ُ٘ مً زُاب جىاؾبه  ٣ظٞه هاقم بميكٟت هُٟٓت ٖو ٍو

سبره بدؼم:  ٍو

ٚحر هضوم٪ وخهلجي..  -  
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ص٢اث٤ زغط بٗضها ًاؾحن مً الخمام لُجض هاقم باهخٓاعه 

بحن مً الكاي الؿازً..وبجىاعه ٖضة قُاثغ َاػظت و٦ى   

كاع٦ه َٗامه.. وبالٟٗل ؤههى  ؤقاع هاقم لُاؾحن لُجاوعه َو

دىاو٫ الكاي   لهاقم ٍو
ً
ًاؾحن جج٠ُٟ زهالجه لُجلـ م٣ابال

 الؿازً بهمذ بِىما ؾم٘ هاقم ٌؿإله ببؿاَت:

اللي خهل اللُلت ًا ًاؾحن؟ بًه  -  

 اعحك٠ ًاؾحن الكاي وهى ًدؿاء٫ بضوعه:

مل ٞاهم!! -   

هاقم خاظبُه:٢ُب   

ًاؾحن.. بالف ل٠ وصوعان.. ؤهذ ٧ل لُلت صخُذ بخ٣ٗض في  -  

اللي  بًهٚغػة ماصو ؾاٖخحن جالجت.. بـ بخسغط ػي ما صزلذ.. 

غب.. وصزان.. وهللا ؤٖلم ٦ىذ هاوي ٖلى 
ُ

 بًهاحٛحر اللُلت.. ق

 جاوي!..
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 ؤؾبل ًاؾحن ؤهضابه:

  ؤهذ بترا٢بجي ًا هاقم بُه؟..  -

للسل٠: ٖاص هاقم بم٣ٗضه  

واٞغى؟.. -   

 هؼ ًاؾحن ٦خُٟه بالمباالة:

ٖاصي بغاخخ٪.. -   

:
ً
 زبِ هاقم ٖلى اإلا٨خب ب٨ٟه هاجٟا

؟..بمتىهخسغط مً الضاًغة صي  -   

 ٖاظله ًاؾحن:

ُذ مىيٕى الضًً اللي في ع٢بخ٪ صه!.. مِ  بمتىوؤهذ هخيسخى   -

مغة ؤ٢ىل٪, ؤها ٖملذ اللي ٖملخه وما ٦ىدل مؿخجي ال ق٨غ 
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خه صر.. ل٨ً مهما ٧ان وال امخ ىان.. ؤها ٖملذ و٢تها اللي قٞى

مت..  عؤً٪ وعؤَي.. في آلازغ اللي ٖملخه ٧ان ظٍغ

 ٢اَٗه هاقم:

مت واجداؾبذ ٖلحها واإلاىيٕى اهخهى.. -  ظٍغ  

:
ً
 ابدؿم ًاؾحن ؾازغا

صه عؤً٪!.. -   

 ا٢ترب هاقم بىظهه مىه لُسبره بدؿم:

ج٣خى٘.. ؤهذ خُُذ صه الخ٨ٟحر الصر.. بـ ؤهذ مل ٖاًؼ -  

 هٟؿ٪ في زاهت ؤلاظغام والظهب ومل ٖاًؼ جسغط مجها..

 نمذ لخٓت ٢بل ؤن ٌؿإله:

٣ت بج٣ضع ج٣ىلي  -  ػاي ٖاًؼ اللي خىالُ٪ ٌٗامل٪ بٍُغ

ػاي بَبُُٗت.. وؤهذ هٟؿ٪ مل ٖاٝع ج٨ىن َبُعي مٗاهم.. 
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ىا ببراثخ٪ وؤهذ بخهغر ب٩ل ما ُٞ٪ ؤها مظهب  ٖاًؼهم ٌٗتٞر

 ٖا٢بىوي..

 بغؤؾه بِىما جدغ٥ هاقم لحربذ ٖلى نم
ً
ذ ًاؾحن مُغ٢ا

 ٦خٟه:

احٗلم حؿامذ هٟؿ٪ ًا ًاؾحن.. زلُ٪ َُب مٗاها.. َبُب  - 

 ٖلى عوخ٪ بض٫ ما ججلضها..

 ججهض بٗم٤ ل٨ُمل:

اللي بُدهل مٗا٥  بًهاخىا اج٩لمىا في ال٨الم صه ٢بل ٦ضه..  - 

.. ٞهمجي.           ؟ًا ًاؾحن  

اثغ:همـ ًاؾحن بدؼن خ     

-  .. حٗبذ.. وجىهذ.. مل ٖاٝع  

 واظهه هاقم مباقغة:

ؤهذ مغجاح في قٛل٪ في الُٗاعة؟.. مغجاح م٘ ابً ٖمخ٪؟.-     
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:
ً
 ابدؿم ًاؾحن ؾازغا

ظابت بواضر ؤهه ٖىض٥ ٧ل ألازباع.. ًب٣ى ؤ٦ُض ٖاٝع  - 

 ؾاال٪..

غ هاقم بُٛٔ:  ٞػ

ؤهذ ٖاٝع بن صه إلاهلخخ٪.. -   

 جهٌ ًاؾحن بضوعه حهخ٠ بُٛٔ:

مخىان.. ؤهذ ٦ضه بخٗظبجي ؤ٦تر.. بوؤها ٢لذ ل٪ مل ٖاًؼ   -   

مت مم٨ً ٣ًابلها امخىان..ؤػاي ٖاًؼوي ب ب بن الجٍغ ؾخٖى  

صه ظىىن..   

 همـ هاقم بدؼم:

في خاظاث ٦خحر في الخُاة ًا ًاؾحن ما ًىٟٗل جخٟؿغ..  -   
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مت..   ومل الػم هضوع لها ٖلى مى٤ُ.. آه.. ؤهذ اعج٨بذ ظٍغ

ال٣اهىن ب٣ُىلي ؤهه ٣ٖاب٪ يغوعة, ل٨ً  وصر هاقم عظل

 هاقم ؤلاوؿان ما ٣ًضعف ٚحر ؤهه ٨ًىن ممتن ومضًىن ل٪..

و٢ٟه هاقم:إخاو٫ ًاؾحن م٣اَٗخه ٞ  

ؤعظى٥ ه٣ٟل ه٣اف في اإلاىيٕى صه..  -  

سبره   ٖلى مًٌ.. لُخجهض هاقم بغاخت ٍو
ً
ؤومإ ًاؾحن مىا٣ٞا

 بدؿم:

ؾِب الكٛل م٘ والض٥ ًا ًاؾحن.. -   

ًاؾحن ُٖيُه بته٨م:خغ٥   

  ِٖل ٖالت ٖلحهم!..ؤو  - 

ه هاقم:إٞاظ  

ولُه حِٗل مٗاهم؟..  -  
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 ٢ُب ًاؾحن خاظبُه لُٗاوص هاقم خضًشه:

اللي خهل اللُلت, بـ الػم حٗٝغ  بًهؤها مل هؿإل٪ جاوي   -

 ؤوي مل ه٨ىن مىظىص في ٧ل مغة ج٣غع جسغط ٞحها ًٖ السِ..

:
ً
 ؤؾبل ًاؾحن ظٟىهه مدؿاثال

واإلا٣هىص؟..  -   

 ؤزبره هاقم بدؼم:

اللي  بًه٢خله.. وؤهذ ٖاٝع باإلاشل ب٣ُى٫ اللي حٗٝغ صًخه  -  

اللي بُسغط قُاَُى٪.. بًهبُىظٗ٪..   

:
ً
 ٢اَٗه ًاؾحن ؾازغا

ؤ٢خل ؤهلي!! -   

 نغر هاقم بُٛٔ:

ِل ًا ًاؾحن...  -  ابٗض ٖجهم.. ابٗض ٖجهم ٖو  
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*************** 

خه بهمذ لُجض آمىت ظالؿت باهخٓاعه ٖلى  صل٠ ًاؾحن لٛٞغ

 ؤخض اإلا٣اٖض الٍٗغًت..

ؤزٌٟ بهغه ٖلى الٟىع ًتهغب مً هٓغاتها الالثمت وهى  

 حهمـ:

مؿاء السحر ًا خاظت..  -  

 همؿذ آمىت:

خىا ٖضًىا الٟجغ ًا ًاؾحن.. ًب٣ى نباح السحر..ب -   

 خغ٥ ٦خُٟه بدحرة ونمذ ٞؿإلخه هي:

احٗكِذ؟.. -   

:
ً
 ؤومإ مىا٣ٞا

الخمض هلل.. ؤًىه -   
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 ٖاص نىتها ًترصص بىظ٘:

٦ىذ ٞحن ًا ًاؾحن؟.. -   

ظاب بسٟىث:ؤ  

م٘ واخض ناخبي.. -    

 قه٣ذ بجٕؼ وهي حؿإله:

اللي ظبذ مىه اإلاُىاة؟..  -  

 بىظ٘:
ً
 هؼ عؤؾه مبدؿما

  ال.. اإلاغة صي ْابِ.. - 

 حؿاءلذ آمىت بخعجب:

ْابِ!!  -   

 ؤومإ بغؤؾه وا٦مل:

ْابِ.. وجسُلي.. ؾاب لي اإلاُىاة.. ًم٨ً ٞاهم  ؤًىه -   
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اٝع ؤوي مل هؿخسضمها ٚلِ..   ؤهمُتها ٖىضي.. ٖو

 ببؿاَت ٖىضه ز٣ت ُٞا..

٧اهذ ٧لماجه ججلضها بؿُاٍ اللىم والٗخاب.. جسبرها بىيىح  

 ًخدُىىن الٟغم الٞتراى ألاؾىء.. 
ً
 ؤجهم ظمُٗا

دىا ضون جهض٤ً ؤهه ؾِؿل٪ زِ ؤلاظغام بؿهىلت ٍو  ىن ؾًٍغ

 ؤنله الُُب.. 

 ؤجهم مضاهىن مشله.. هى ٣ِٞ مً ؾضص صًىه.. 
ً
ًخجاهلىن ظمُٗا

وهم مؿخمغون في اؾخجزاٞه و٦إجهم ًُالبىهه بدؿضًض صًىن 

ىىجهم الؿِئت..   آزامهم ْو

 واهُت ٌكُضها خى٫ طاجه ال٨ؿحرة
ً
ًداو٫  ,ًمؼ٢ىن ؤؾىاعا

خماًت ظغخه وهم ًمٗىىن في ٦ك٠ الجغح ولىي زىاظغهم 

 به..

 حكٗغ بغوخه حؿخهغزها مُالبت بدماًتها لهٛحرها..



220 
 

 

وهي ؾخ٣ضم له جل٪ الخماًت.. ؾدبظلها ب٨غم..   

ٞاإلا٣ابل هى ؤمىمتها؛ ؾخًخي بٟغخت ؤمىمتها به.. باخخُاظها  

 جٓىه ألاًٞل.. 
ً
الُٟغي لًمه بحن طعاٖحها وج٣ضم له مؿخ٣بال

 ًٖ ؤر ًًً ٖلُه ب٩لمت ق٨غ.. 
ً
 بُٗضا

٤ طه ب هى بغت مىه.. وؤزذ جلؿٗه بدٍغ  

 و٢ؿىة ؤب ًًٓ ؤهه ًل٣ىه مباصت عظىلت مهترثت.. 

وؤ٢اعب ٢ض ًخمجى الغظل ؤن ًيخمي ل٨ىمت مً ال٣ٗاعب 

 والشٗابحن ٖجهم..

زىجه وؤهله ؾِؿبب ؤل٣ض ؤخؿيذ ال٣غاع؛ ب٣اء ًاؾحن بحن 

ض مً السغاب لىٟؿِخه الهكت...  اإلاٍؼ

 جمخمذ بعجؼ:

عبىا ًدبب ُٞ٪ زل٣ه ًا بجي.. -    
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إملها ًاؾحن للخٓاث.. ًغا٢بها وهي تهغب بُٗىحها مً مىاظهخه ج

 ؤٖٓم..
ً
.. ؤو طهبا

ً
 ُٖٓما

ً
 و٦إجها جسٟي ٖىه هما

:
ً
 ؾإلها مغجب٩ا

ًا خاظت؟.. بًهفي  -    

ت:  ٢اَٗخه بؿٖغ

بالف ج٣ى٫ ًا خاظت.. ٢ى٫ ًا ؤمي.. -   

 همـ ًاؾحن بدحرة:

ؤمي.. -   

ؤٚمًذ ُٖىحها حكٗغ بأالم هي ؤقبه ما ج٨ىن بأالم اإلاساى.. 

 و٦إجها جمغ بؿاٖاث مً الىظ٘.. 

 للخُاة..
ً
 ًخمؼ١ ظؿضها بٟٗل يغباجه لُجض مخىٟؿا
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ىه مً صازلها مً ظضًض.. ٣ًُٗىن خبله الؿغي   و٦إجهم ًىتٖز

ٟهلىهه ٖجها.. ًبٗضوهه ًٖ صٝء  ٣ُٗىن ٖىه ؤٍو خكائها ٍو

 خىان ص٢اث ٢لبها..

ٟذ صمىٖها وعم٣خه بُٗىحن ج٣ُغان ٖاَٟت ؤمىمُت ظٟ

زالهت حٗاعيذ م٘ ٧لماتها الساٞخت وهي جمض ًضها بمٟخاح 

 ٢ضًم:

صه مٟخاح بِذ ظضي.. البِذ ٢ضًم.. وم٩اهه قٗبي قىٍت.. -   

ؤها اجغبِذ في البِذ صه.. و   

ؤمؿ٪ باإلاٟخاح بُضه و٦إهه ًخمؿ٪ بهلب مههىع ًدغ٢ه مً 

لخؼن الٛايب مً ُٖيُه وجترظمه الضازل لُخهاٖض لهُب ا

 قٟخاه:

ت؟! -  زالم ًا ؤمي.. ًإؾِذ مجي بؿٖغ  

 هي جيبظه..
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آزغ مً ب٣ُذ له جسغظه مً ظىتها.. حٛل٤ ؤبىاب ؤمىمتها ؤمام  

 اخخُاظه الُٟىلي ألخًاجها.. 

 لم ج٨ض عوخه الٓمأي لخىاجها جغجىي, ُخِغم مجها لؿىىاث..

 ٌٛمٌ ُٖيُه ب٩ل لُلت 
ً
مجهم وهى ًسبر هٟؿه  ازىا ٖكغ ٖاما

 ؤجها باهخٓاعه لدؿبٜ ٖلحها مً ؤمىمتها وخبها.. 

وآلان.. هى جغ٥ مدبؿه.. ٣ِٞ ؤًام.. جمخ٘ بىظىصه ٢غبها ألًام 

 حٗض ٖلى ؤناب٘ الُضًً..

 بجىاعها ًٖ ٧ل قهغ ؤمًاه بسجىه 
ً
 واخضا

ً
لُمىدىهه ًىما

 وهى ؾحرضخى بل ؾِىدصخي ؾٗاصة..

اهُت؟!.. ؤال ٌؿخد٤ مجها طل٪؟!.. ؤال جم ىده جطخُخه جل٪ الٞغ

ٞلُسبره ؤخضهم ما الشمً اإلاخىظب ٖلُه صٞٗه لحربذ بًٗت 

 ٞالغبذ ال ٣ًضع 
ً
, بل ؾُٗضا

ً
ؤًام ؤزغي ب٣غبها وؾُضٞٗه ناٚغا

 بشمً مً ألاؾاؽ.. 
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ض ؤمه و٦ٟى.. ٣ِٞ بًٗت ؤًام.. وؾحرخل بٗضها..  هى ًٍغ

ما ٧ان ًسُِ للغخُل بالٟٗل.. ٧لماجه م٘ هاقم ؤزاعث شخيء 

بضازله ال ٌٗلم ما هى.. ول٨ىه ًضٞٗه لالبخٗاص.. ومداولت 

 الِٗل.. 

 هى ؤعاص الغخُل.. وهم ٢غعوا الىٟي..

ًخ٨غع اإلااضخي مً ظضًض ول٨ً بهىعة ؤ٦ثر ٢ؿىة وؤقض 

ه٣اط مؿخ٣بل ماظض بةوالضه  وا٣ٞهبكاٖت؛ مىظ ؾىىاث   

 به هى.. 
ً
 مطخُا

 
ً
 طل٪ بإهه ألا٦بر وألا٦ثر جدمال

ً
ومؿئىلُت..ومبرعا  

ِ.. ُٞخم الخطخُت به هى.. ألهه..  والُىم ٌٗاص الكٍغ

ألهه ماطا.. مضان!.. مظهب!!..    

 زُغ ًضاهم اؾخ٣غاع الٗاثلت..
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.. هى مً مىدهم طل٪ الاؾخ٣غاع..  
ً
جبا  

..
ً
 ؤًام ٖمغه زمىا

ً
 بل اقتراه باطال

ولى ٖاص به الؼمً ؾُسخاع الخطخُت.. جطخُت ٌٗلم ؤجها  

مىدذ ؤمه الٟسغ بالُبِب الىاجر والخُل٘ إلاؿخ٣بل الهٛحر 

 الىاٖض.. 

 ٌكتري به ؤمان ؤمىمتها.. ؤمان مىدخه له 
ً
ؾِبظ٫ ٖمغه َاجٗا

 بًمت نضع ٖىض ؤو٫ ل٣اء..

بةخ٩ام ُٚاء بمىخه٠ لُل خال٪ وجغبِخت خىىهت ٖلى ٦خٟه  

ت اقدُا١..ح٣ٗبها ٢بل  

..
ً
 وؤبضا

ً
.. صاثما

ً
 وؤبضا

ً
ضًً صاثما  آمىت.. لِ٪ ما جٍغ

ً
 خؿىا

٣ًاٝ بجىالذ اهٟٗاالجه بُٗيُه لُعجؼ ًٖ الخد٨م بها ؤو 

بًٗت صمٗاث زاثىت بضؤث جٓهغ ٖىض َٝغ ُٖىه واؾدكٗغث 

 آمىت نغاٖه ٖلى الٟىع 
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ٞسغظذ ٧لماتها و٦إجها جىعي بها ؤمىمتها.. و٦إجها ؤقىا٥ 

٣ها حسخب ٖلى ؾ غ هاٖم ٞخسضف وجمؼ١ وج٣ُ٘ بٍُغ ُذ خٍغ

 ٧ل ما هى ظمُل بدُاتها:

ؤها بىٞغ ل٪ ٞغنت ؤه٪ ج٨ىن ًاؾحن.. ًاؾحن بـ.. مً ٚحر  - 

ماضخي مالم ؤو ختى خايغ مل ٖاٝع حِٗكه.. بضوع ل٪ ٖلى 

ُٞم٪ مً خًجي.. إمؿخ٣بل ًا بجي.. ًم٨ً بُٗض ٖجي.. ًم٨ً ب

 و..

٣بل ٧ل واخضة ٖلى ا٢ترب لحر٦٘ بحن ًضحها ًخمؿ٪ بهم ا ٍو

٘ ُٖيُه لها: ٞغ  خضي ٍو

اؾحن هُىٟظ.. -    مل مدخاظت حكغحي ًا خاظت.. آمىت جامغ ٍو  

 

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الؿاصؽ

الخؼن ال٣اجل وال٩امً ب٣لب آمىت والظي ججؿض ٖلى مالمذ 

, هٓغاتها قاعصة للمجهى٫.. 
ً
وظهها لتزصاص ججاُٖضها ٖم٣ا

لت ٖلى ظبُجها حٗاوصها ط٦غي وصاٖه لها  مىظ ؾاٖاث؛ ٢بلت ٍَى

ومشلها ٖلى ٦ٟها م٘ َلب بهىث زاٞذ بةًها٫ جدُخه 

 للجمُ٘...

ا.. ًً
 اعججٟذ ظٟىجها بش٣ل صمىٖها الخبِؿت وهؼث عؤؾها ٞع

 "ال ًا ًاؾحن ؤها مل ٢هضي جمصخي صلى٢ِذ ال ًا بجي.."

ت  لم ًضٖها ج٨مل ل٣ُاَٗها بدؿم وهى ًجم٘ ؤقُاءه بؿٖغ

بد٣ُبت زُٟٟت للٓهغ..ومهاعة لًُٗها   
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 "مل هخٟغ١ ًا خاظت.. ؤها ٦ضه ٦ضه ٧ان الػم ؤمصخي"..

ٛل٣ها  ًٗه بالخ٣ُبت َو الخٟذ لُدىاو٫ نىضو١ هٟاجؿها ٍو

...
ً
 هامؿا

"هازض الهىضو١ مٗاًا.. بـ ما ِٞل صاعي حٗملي واخض 

 ظضًض, ؤها مل هبٗض ٢ىي"

ب٣اثه بجاهبها ولى لؿاٖاث بياُٞت..بٖاصث جداو٫   

هىا٥ مدخاط هًاٞت و.."البِذ   

 بضؤث جسى٤ خغوٞها..
ً
ا  وابخلٗذ صمٖى

 "اؾخجى لب٨غه ًا ًاؾحن هبٗذ نباح جىًٟه وجىيبه..."

ًمها  ؾ٨ىذ خغوٞها وجىلذ صمىٖها الؿُُغة وهى ٣ًترب ٍو

لخ٣ها بإزغي ٖلى ٦ٟها   ٢بلخه ٖلى الجبحن ٍو
ً
ب٣ىة َابٗا

 وحهمـ..

له بال هللا...""ما ج٣ل٣ِل ًا ؤمىن.. صي خاظاث بؿُُت.. ال ب  
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 ولم ًلخٟذ زلٟه وهي ؾ٨ىذ الىاٞظة جغا٢ب 
ً
اهُل٤ زاعظا

ت ولؿاجها ًغصص   عخُله ٖلى صعاظخه الىاٍع

 "مدمض عؾى٫ هللا".. 

٣لها   له ختى ٢بل ؤن ًسخٟي مً ؤمامها ٖو
ً
و٢لبها ًخمٕؼ قى٢ا

 ًسبرها بدؿم..

 لم ًغج٨به مً 
ً
"صُٖه.. صُٖه ٌِٗل.. ًدىٟـ.. ًل٣ي ِخمل طهبا

٧اهله".. ٞى١   

لخٟذ لل٣لب الضامي ًجهغه بٗى٠ ل٠٨ُ ًٖ هدُبه بِىما  ٍو

, بل ؤلؿىت مً الجخُم جمؼ١ 
ً
ا جخمغص الُٗىن ٞخظٝع صمٖى

 ًٖ ُٖىحها..
ً
 جماؾ٨ها الهل وهى ًسخٟي جماما

وحؿخُُل ب٣امتها مداولت الخ٣اٍ إلادت لٓله الغاخل,  

وجخمؿ٪ ٢بًخحها بةَاع الىاٞظة بٗى٠ ختى اهُبٗذ زُىَها 

ازل ٦ٟحها..ص  
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ت مدخبؿت صازل نضعها..   قه٣ت ٢ٍى
ً
وجُل٤ ؤزحرا  

ب وهى ًدؿاء٫..  لُإحي نىجه الخاػم ممتزط باه٨ؿاع ٍٚغ

 "زالم مصخي؟"

الخٟخذ بٗى٠ وبُٗىحها هٓغة ٖخاب ولىم ٚحر ٢اصعة ٖلى 

زٟائهما وهخٟذ بًٛب م٨خىم..ب  

 "لُه ما ؾلمدل ٖلُه ًا خاط؟"..

اص ًدؿاء٫..  هغب بىٓغاجه مجها ٖو

 "البِذ هىا٥ مىاؾب للؿ٨ً؟"..

 هؼث عؤؾها بُإؽ ومسخذ صمىٖها.. 

 خاٞٔ لً ًخٛحر.. 

 
ً
 ختى لى جمؼ١ ٢لبه ٢ل٣ا

ً
لً ًبضؤ هى السُىة ألاولى ؤبضا

..
ً
ا  وزٞى
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جدغ٦ذ لخبخٗض ٖىه, ٞدالتها الىٟؿُت الخالُت ال حؿمذ بدباص٫ 

 هاصت للخىاع وا٦خٟذ بٛمٛمت زُٟٟت..

بٗذ نباح ؤا وا٣ٞل م "البِذ مدخاط جى٠ًُ وهى 

 جىًٟه"..

٣لها بما ًلهُه ًٖ  جغ٦خه وطهبذ إلاُبسها حكٛل ًضحها ٖو

الخ٨ٟحر, ًٖ قٗىع ٢اجل بالظهب, ًٖ هاظـ حهاظمها بال 

 بها ؤجها جسلذ ٖىه آلان مشلما ٞٗل خاٞٔ مً 
ً
عخمت ناعزا

 ٢بل..

٦م جمىذ لى نغزذ به حؿدب٣ُه ؤو ختى جصخبه في بٗضه.. 

 ول٨ً ًضها مٛلىلت.. 

 بل ٦ُاجها ممؼ١.. 

ؤمىمتها جاإلاها.. جُدً زىاًا ٣ٖلها.. حعجؼها ًٖ اجساط ٢غاع 

 خاؾم.. 
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مً ألاولى بىظىصها؛ مغاه٣خحن بخضاهما جخجه العجباٍ ٞاقل 

بابً ٖمتها وألازغي جل٪ اللٛؼ الخاثغ بحن الاهُال١ وال٨أبت, 

ٟل نٛحر ًدخاط ٧ل طعة مجها,  َو

ؤم اإلاىبىط الًاج٘.. الكاعص الظي ٖاص لُدُه مغة ؤزغي؟..    

 مً ألاولى, بل مً ألاخ٤؟!.. 

 ٞاألخ٤ هى اإلاىبىط وألاولى هم ازىجه..

ؤزظث حٗض ؤلاُٞاع بألُت ج٩اص ج٨ىن ٚحر مضع٦ت إلاا جهىٗه 

 ًضحها خحن ا٢خدمذ بلؿم اإلاُبش هاجٟت:

  ًاؾحن ٞحن؟.. - 

ٗذ آمىت ُٖىحها بلحها بىٓغة  ٚامًت زم ٖاصث إلاا ٧اهذ ٞع

 ..
ً
 جٟٗله بضون ؤن جمىدها عصا

 ٞٗاصث بلؿم جغصص ب٣ل٤:

ماما.. ؤويت ًاؾحن ٞايُت وصوالبه ٦مان.. -   
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 وجدىلذ هٓغاتها الٛامًت بلى ٚاثمت بٟٗل 
ً
لم ججب آمىت ؤًًا

 صمٕى جإبى الخى٠٢..

ول٨ً بلؿم لم جُإؽ ٞٗاصث ج٨غع بدؿائ٫ مغحٗب:   

؟..هى عظ٘ السجً جاوي -    

 لخجُبها آمىت بىظ٘:

زغط مىه!.. بمتىوهى  -   

 جدغ٦ذ بلؿم لخىاظه ؤمها وجخمؿ٪ ب٨خٟحها:

ت م٩اهه صر؟.. -  ماما.. ؤهِذ ٖاٞع  

 مسخذ آمىت صمىٖها لخجُبها بدؿم:

ًاؾحن ؾاٞغ.. -   

ُىحها جبر٢ان بةخؿاؽ مالم مً  ججمضث مالمذ بلؿم للخٓت ٖو

 السظالن وال٣ٟض 
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زاٞخت ٧اهذ ؾٗاص مً ؤَل٣تها وهي ومً زلٟها ظاءث قه٣ت 

 جتهال٪ ٖلى بَاع الباب السكبي و٢ض ٦سخى مالمدها خؼن,

ب لخٓي زم اهُل٣ذ   بل ٧اصث آمىت ؤن جٟؿغ هٓغتها بٖغ

تها بهمذ بِىما اهٟجغث بلؿم بهخاٝ ٚايب:  لٛٞغ

ؾاٞغ.. ؾاٞغ لُه؟.. ؾاٞغ ٞحن؟.. -   

ٟ٘ ٧اهذ هٓغاث آمىت جخاب٘ هغوب ابىتها الٛامًت خحن اعج

 نىث بلؿم مغة ؤزغي:

بٗض في ٖؼ اخخُاجي له!.. -   ُمهغ ًسخٟي ٍو
ً
لُه صاًما  

 عم٣تها آمىت بىٓغة الثمت ٢بل ؤن جسبرها:

ه ؤه٪ ما ٦ىخِل ٖاًؼاه ًجز٫ الكٛل م٘  -   بت!.. اللي اٖٞغ ٍٚغ

هىه ؾاب له الكٛل والبِذ واإلا٩ان باللي ُٞه..ؤٞاعو١..   

 اهخاظذ بلؿم واهٟجغث تهخ٠ ٚايبت:
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هى اللي ٧ل مغة بِؿبجي وبِبٗض.. مغة ٖكان واخضة اجسلذ  - 

ت لُه وهى مل ٖاًؼ  ٖىه وباٖخه في زىاوي.. ومغة مل ٖاٞع

دجي و..  ٣ًى٫, واإلاغة صي بِبٗض بذجت ظضًضة.. ؤهه ًٍغ

 م٘ صمٕى م٣لخحها:
ً
با  ٢اَٗتها آمىت بدؼم بضا ٍٚغ

ت ًب٣ى حؿ٨ِذ.. -   اؾ٨تي.. اؾ٨تي زالو.. َاإلاا مل ٖاٞع  

لٟذ ع٢ُت للمُبش في جل٪ اللخٓت لخ٣ابلها صمٕى ؤمها ص

 وهخاٞها الخاػم ببلؿم التي بضا ٖلى وظهها الخدٟؼ والًُإ 

ب لُيخهغ الًُإ وهي تهمـ بُإؽ: ج ٍٚغ  في مٍؼ

؟.. مل هُدًغ زُىبتي!!.. بمتىَُب ما ٢الل هحرظ٘  -    

 مل ه٨ُىن مىظىص في ؤهم ًىم في خُاحي!..

:الٗملُت هاظض ًٖ وظىصه ب٩لماجفي جل٪ اللخٓت ؤٖلً م  

وؤهِذ ٞاهمت ؤن ٞاعو١ هُىا٤ٞ ؤن ًاؾحن ًدًغ السُىبت..   - 

 ٦ؿغ 
ً
با ًضه!..بصه ج٣ٍغ  
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 هخٟذ بلؿم بضٞإ:

ما ٧اول ٣ًهض.. هى ٢الي ؤهه ما ٢هضف ًًِٛ ٖلى بًض   - 

 ٞاعو١.. الخ٩اًت ؾىء جٟاهم بـ..

..
ً
 ججاهلذ آمىت الغص ٖلحهم ظمُٗا

و٦إجها الطث ب٣ٟاٖت ٦بحرة جذجؼها ًٖ الجمُ٘..    

ىهتهم..   لً جسبرهم بم٩اهه.. ال جًمجهم .. وال جًمً ٖع

ضه ؤن ًبضؤ مً ظضًض.. بال ماٍى ؤو ختى ط٦غي حُٗض له  جٍغ

 مايُه.. 

٢ض ٨ًىن مجز٫ ظضها ال٨بحر في مى٣ُت قٗبُت.. بُٗضة وهاثُت 

اتها ًٖ ؤهل اإلاى٣ُت,  بال٣غب مً ؤَغاٝ البلضة.. ول٨ً ط٦ٍغ

ًٖ الترابِ والخ٣اعب الظي ًجم٘ ؤبىاء جل٪ الاخُاء, جضٞٗها 

 لالَمئىان ٖلى بضاًخه الجضًضة..
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٣ِٞ جخمجى ؤن ج٨ىن اجسظث ال٣غاع الصخُذ بتر٦ه ًظهب  

.. بل صٞٗه للظهاب..
ً
 بُٗضا

ٖاصث ؤنىاتهم جخضازل زاهُت وجستر١ ٢ى٢ٗتها الهاصثت وع٢ُت 

غ:  جخ٩لم بخ٣ٍغ

  ٞحن.. هؿإله و.. اجم ه٨ُىن ٖاٝع هى ؤ٦ُض خ -  

 ٢اَٗتها آمىت:

.. صلى٢ِذ  -  ما حؿإلِل.. وما خضف ٌؿإ٫ وال ًداو٫ ٌٗٝغ

زضف مى٨ىا ؤبدؿإلىا و٢ل٣اهحن!.. ما هى ٧ان ٢ضام٨ىا.. وما   

خاب..  ٚحر ججاهل ولىم ٖو

 مىظهت ٧لماتها لغ٢ُت:
ً
 الخٟخذ لخىاظههم ظمُٗا

ؿإلي ٖلُه وال ج٣ٗضي ؤهِذ هؼلِذ مً ق٣خ٪ ٧ام مغة ح-  

مٗاه؟.. هاه.. ظاوبي.. والص٥.. مىٗخحهم ٖىه ٖكان جغضخي 

 خماج٪.. 
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م ؤن ؤبىهم اٖترى.. وعٌٞ.. بـ ؤهِذ ٖىمِذ ٖلى ٖىم  ٚع

مخ٪..  خماج٪ ٖو

عجبا٥:ةٚمٛمذ ع٢ُت ب  

ًا ماما.. ما هى   -  

ؾ٨ختها آمىت بةقاعة مً ًضها بدؼم وهي جلخٟذ لبلؿم:ؤ  

والهاهم الض٦خىعة الهُضالهُت.. ؤزضث مىه ظىب, اتهمذ -  

ا٢بذ ٦مان.. ؾابذ هىبت َٟىلت ٚبُت جخد٨م  وخا٦مذ ٖو

ٞحها.. ووؿِذ بن ٧ل الضل٘ اللي قاٞخه وهي نٛحرة ٧ان ٖلى 

ًضًه..ب  

 بدى٤:
ً
 جضزل ماظض هاجٟا

زالم ًا ماما.. ٧لىا َلٗىا وخكحن وهى اإلاال٥ اللي ما  - 

 بُٛلُل..

..  صوي الهٟٗت
ً
٧ان هاثال  
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آمىت ؤن ؤمهم الهاصثت الىصٌٗت جمخل٪  بىاءلم ًضع بسلض ؤي مً ؤ

 جل٪ ال٣ىة..

ت نبٛذ   جل٪ ال٣ؿىة والًٛب الظي جٟجغ بهٟٗت مضٍو

وظىت ماظض بإلىان ٢اجمت وؤناب٘ آمىت جغحؿم ٖلحها بىيىح 

 وهخاٞها الٛايب ب٣ؿىة ًترصص بإطهه:

٩لمل.. ما ًُلٗل ؤهذ بالظاث ما جخ٩لمل.. جسغؽ وما جخ - 

 هٟؿ٪ بال إلاا ناخب الخ٤ ٌؿترص خ٣ه...

 في خحرة قضًضة.. بلؿم 
ً
٢الذ ظملتها الٛايبت وجغ٦تهم ظمُٗا

وع٢ُت جدباصالن هٓغاث مدؿاثلت.. وماظض ًخدؿـ وظىخه 

 بًٛب هاثل.. وبإٖما٢ه ٞهم عؾالت والضجه..

ل٣ض ٢غعث هبظه, م٣اَٗخه.. هي حٗلم..    

ٟى..وجيخٓغ ٖىصة الٛاثب لُٗ  

************** 
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 "الىظ٘.. آه مً الىظ٘

ي في الؼمان صه وظغبه  محن صا٢ىا َػ

 ًاما ابخالوي بالهمىم ًاما الضمٕى هؼلذ في ٧اسخي وؤها اقغبه

 مدبىؽ وسججي خُُاهه ٖظاب في ٢لٗت ظىه مضًىت زغاب

 ػهؼاهت يلمت ومالهاف باب ًا ُٖجي ٖلى ْلم اإلاد٨ىم

٣َىا يلىعيازبي وظعي في صمىعي, مً ألالم   

غ قغبي ومى٣ىعي
ُ
 اإلا

 م٨خىب لي ؤها الهم ومغؾىم

 الىظ٘, آه مً الىظ٘"

 

 مىا٫ الىظ٘
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ت واؾٗت جدخىي ٖلى ٖضة  جمضص ًاؾحن ٖلى ٞغاف ي٤ُ بٛٞغ

ضة زؼاثً  ٨ت ٦بحرة, بسالٝ زؼاهت للمالبـ ٖو م٣اٖض وؤٍع

 م٘ 
ً
كغص بظهىه بُٗضا ؤزغي.. ًسٟي ُٖيُه بظعاٖه ٦ٗاصجه َو

٧لماث اإلاىا٫ الظي ًترصص مً هاجٟه وابدؿامت ؾازغة جغحؿم 

 ٖلى قٟخُه.. 

ىا في  الؿىىاث اإلاايُت إلهخاط ًبضو ؤن ظمُ٘ اإلاُغبحن جٟٚغ

ؤٚاوي جه٠ مإؾاجه.. و٦إن مٗاٌكتها بالىا٢٘ ال ج٨ٟي.. 

..
ً
 ُٞهضعوجها لضهُا السُا٫ ؤًًا

ىُت بدؿم وهى ًسبر هٟؿه.. .. ؤههى ألٚا
ً
 خؿىا

.. لً "وصٕ صهُا السُا٫.. وجإهب إل
ً
 جماما

ً
 ظضًضا

ً
٢خدام وا٢ٗا

لسىى ٚماع الخُاة  دمـ٨ًىن ًاؾحن الكاب الجامعي اإلاخ

بهضع مٟخىح, وال ًاؾحن اإلاد٨ىم واإلاضان ناخب صخُٟت 
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الؿىاب٤.. هىا في طل٪ الخي الكٗبي.. الكٗبي للٛاًت خُض ال 

"..ِ٣ ه ؤخض.. لً ًد٨م ٖلُه ؤخض.. هىا هى ًاؾحن ٞو  ٌٗٞغ

..
ً
 هؼ عؤؾه ب٣ل٤ هامؿا

٣ت!.. ال ؤهل  !.. بال ٞع
ً
٣ِ!.. ٠ُ٦ ؾُِٗل؟.. وخُضا "ًاؾحن ٞو

 وال ؾىض؟!"

..ظابه ٣ٖلؤ
ً
ه ؾازغا  

؟!.. ؤزغظى٥ مً خُاتهم ٦إه٪ "ؤي ؤهل!.. وهل جب٣ى ل٪ ؤخض

ان ما ٢غعوا الخسلو مىه  ٣ه لخُاتهم وؾٖغ ٌهغ قاعص يل ٍَغ

بٗضما ؤمخٗهم لٟترة وهالىا مىه ٚاًتهم.. ٧ل واخض مجهم ًخدغ٥ 

ب٣ىة لؤلمام.. ٌؿعى لخد٤ُ٣ هضٞه.. وؤهذ ًا ًاؾحن!.. هل 

اء في الٓل؟.. ؤلاهؼواء بغ٦ً ؾخ٨خٟي بسلُٟت الهىعة؟.. الب٣

 بُٗض و٦إه٪ ظغو مهاب بمغى لٗحن!!..

مظهب.. مضان.. مجغم بىٓغ الجمُ٘.. ختى مً ٖلم ببراثخ٪ ما 

 ٢ؿىجه وظىعه.. 
ً
 ػا٫ ًهغ ٖلى ظلض٥ بيبظ ٌٗلم ظُضا
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"وآلازغ.. طل٪ ألار اإلاٟترى..  

٢ؿذ هٓغاجه بًٛب وهى ًخظ٦غ ٢بًت ماظض وهي جىضٞ٘ 

ٟخٗل..بىظهه واتهامه اإلا  

 ؤهه ؾُسغط مً مدبؿه 
ً
"َمً ؤهضاه ؾىىاث ٖمغه مٗخ٣ضا

.. و٦إن 
ً
لُجضه اإلاٗحن والؿىض هى ؤو٫ مً ًداو٫ صٞٗه بُٗضا

.."!
ً
 هضٞه ألاؾاسخي ؤنبذ بل٣اثه زاعط خُاتهم ظمُٗا

لخت  ٢ُب ظبِىه ٨ًٟغ 
ُ
هل لظل٪ ٖال٢ت بمُاعصة الك٣غاء اإلا

 لتهضًض ٖال٢خه له؟.. هل ٌٛاع ؤزىه مىه؟.. ؤو عبما ًغاه مهض
ً
عا

٨ُت!!.. "م٘ زُُبخه ألامٍغ  

ؤياءث قاقت هاجٟه باؾم "اإلاجىىهت" في جل٪ اللخٓت.. 

 لترحؿم ابدؿامت ما٦غة ٖلى قٟتي ًاؾحن..

ٞمىظ م٩اإلاخه لها لُلت جغ٦ه اإلاجز٫ وهي جخهل به ٧ل ؾاٖت  

 جخعجل الل٣اء.. و٦إجها ال حؿعى لسِ مالمده ٖلى لىخت 
ً
با ج٣ٍغ

م , بل ٌكٗغ بها جلر لل٣اثه وبجىىن و٦إن ٞىُت ٦ما جٖؼ
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مىا٣ٞخه ٧اهذ بقاعة ما جيخٓغها.. بقاعة ل٣بى٫ عبما.. ؤو 

 اؾدؿالم إلاُاعصتها له..

 بمغؾمها..
ً
 مؿاثُا

ً
ضا  ٞخذ الهاج٠ بدؿم وخضص مٗها مٖى

ولم ًيـ الخإ٦ُض ٖلى ؤن الل٣اء ال ٌٗجي مىا٣ٞت جهاثُت..    

 ٦ال.. لً ًىا٤ٞ.. 

ت حٗٝغ  ٌكٗغ ؤجها جًِٛ ٖلُه ب٣ىة.. جُاعصه ٦ٟاعؾت باٖع

.. بِىما هى ًخسبِ بحن مىا٣ٞت ٢ض حٗجي جدىله 
ً
هضٞها ظُضا

ٌ ًىاػي بلؿ٨ت  هخ٣ام ٌكٗغ بلىطٖخه ججظبه بكضة, وبحن ٞع

 ابخٗاص ٦لي ًٖ مايُه ب٩ل ما ُٞه ومً ُٞه..

ول٨ً مً ؤًً له باإلاا٫ لِؿخمغ؟.. هل ؾخيخهي مٛامغجه  

خه لالؾخ٣ال٫ ل٤ًُ طاث الُض!.. ومداول  

 ٦إخض الٗما٫ بمدالث والضه.. ٦ال لً 
ً
لً ٌٗىص للٗمل ناٚغا

 ًدضر..
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..
ً
ٗبض به ٢لُال  ٢ٟؼ مً ٞغاقه لُدىاو٫ نىضو١ آمىت َو

الخٔ مً ٢بل وظىص ٦مُت مً اإلاا٫ بضازله.. و٧ان ٢ض ٢غع  

ٖضم اؾخسضامها وجغ٦ها ٦ظ٦غي لؿىىاث لم ٌٗكها بُجهم.. 

ال مٟغ.. البض له مً البدض ٖجها... ول٨ً آلان  

 لِـ بالهحن.. 
ً
وظض ألامىا٫ بؿهىلت.. مبلٜ لِـ بال٨بحر وؤًًا

ًبضو ؤن الخاظت آمىت ٢ض ؤياٞذ للهىضو١ ٖضة آالٝ جل٪ 

 اللُلت ٢بل ونىله واجساط ٢غاع الغخُل..

ت بكغوص.. وطهىه ٌٗمل بال هىاصة..   صاعث ُٖىاه بالٛٞغ

 ٢ض ج٨ُٟه جل٪ ألامىا٫ لٟترة.. ول٨ً ماطا بٗض؟.. 

 ما.. ال ًم٨ىه الظهاب لىالضه لُُلب مىه 
ً
ًجب ؤن ًجض ٖمال

ً اإلاكا٧ل.. ٦ما  ؤن ًخ٨ٟل به م٣ابل ابخٗاصه ًٖ الٗاثلت.. ٖو

 ًدلى للخاط خاٞٔ ؤن ًسبره..

 َغ٢اث مخخالُت ٖلى باب اإلاجز٫ ظٗلخه ًيخٌٟ بم٩اهه
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 ًٖ ال٣اصم..  
ً
لُإجُه نىث عظىلي ممحز ًسبره:مدؿاثال  

  الخاط نالر ناخب ال٣هىة اللي ٢ضام البِذ.. -

جىظه هدى الباب لُالخٔ للمغة ألاولى ٦م ألاجغبت والٗىا٦ب 

 اإلاترا٦مت باإلاجز٫.. 

 ًا الهي.. ٠ُ٦ لم ًلمذ ٢ظاعة اإلا٩ان مً ٢بل.. 

ه ولم حهخم ختى  ًىمان ٧امالن باإلاجز٫ وهى مٗخ٠٨ بةخضي ٚٞغ

ألاجغبت ؤو بػاخت بُىث الٗىا٦ب..بةػالت   

 ًاؾحن.. لضً٪ مهمت جى٠ُٓ ٖاظلت.. وألاًٞل ؤن  
ً
خؿىا

 جيخهي مً الغظل الىا٠٢ زل٠ الباب ختى جبضؤ بها...

 
ً
ٞخذ الباب لُُالٗه عظل مخىؾِ ال٣امت وممخلئ الجؿض ٢لُال

ى٢ه م٠ُٗ مً  ًغجضي طل٪ الجلباب البلضي الكهحر ٞو

ل٠ عؤؾه  بٗمامت طاث ؤلىان هاصثت جمازل الهٝى الشمحن.. ٍو

 ؤلىاجها ٢ُٗت ال٣ماف الٍٗغًت اإلال٣اة ٖلى ٦خٟه..
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عمكذ ُٖىاه للخٓاث و٦إهه ًخإ٦ض ؤن الىا٠٢ ؤمامه عظل مً 

لخم وصم ولِـ وسست زالزُت ألابٗاص مً الخاط ٖبض الٟٛىع 

 البرعي!..

وؿان خ٣ُ٣ي بظاءث جدُت الغظل الىصوصة لخإ٦ض لُاؾحن ؤهه 

 مشله:

  اء السحر ًا ؤؾخاط...مؿ  -

 مغع ًاؾحن ؤهامله بسهالجه ب٣ىة وؤظاب:

ًاؾحن.. ًاؾحن بغهام..  -   

 ابدؿم الغظل ببكاقت:

ٖاقذ ألاؾامي ًا ؤؾخاط ًاؾحن.. -   

 جىدىذ الغظل ٢بل ؤن ٣ًى٫ بةخغاط:

هىخ٩لم مً ٖلى الباب ٦ضه!.. -   
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ه طاث ألابىاب اإلاٛل٣ت  صاع ًاؾحن بىٓغه صازل اإلاجز٫ بٛٞغ

 وألاجغبت اإلاىدكغة ب٩ل م٩ان.. وألازار الظي ُظم٘ في ؤخض 

 ألاع٧ان وجمذ حُُٛخه بمٟاعف ٦بحرة...

  بىٓغة مترصصة.. وهى ٌٛمٛم: زم ٖاص بىٓغه للغظل 

وهللا خًغج٪ جىىعوي.. بـ.. ؤنل.. -   

هغ  الخٟهم ٖلى وظه الخاط  إلادت بؿُُت زل٠ ٦خ٠ ًاؾحن ْو

 نالر لحربذ ٖلى ٦خ٠ ًاؾحن:

عؤً٪ جُجي مٗاًا هازض اجىحن قاي ج٣ُل ٖلى  بًهَُب  -  

 ال٣هىة بخاٖتي..

 عم٣ه ًاؾحن بدؿائ٫ زٟي ٞٗاوص الغظل خضًشه:

ًض ظض٥ ال٨بحر ب!.. صه ؤها جغبُت بًهؤهذ ٢ل٣ان مجي وال   - 

غخ الخاط مهضي ؤبى  م ؤمىاجىا..والضج٪.. هللا ًغخمه.. ٍو  

 ٚمٛم ًاؾحن بسٟىث..
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"هللا ًغخمه"..   

ظظب مٟاجُذ اإلاجز٫ وجدغ٥ م٘ الخاط نالر الظي ؤصع٥ ؤهه 

 ٦بحر الخي وله م٩اهخه بحن ؤهل اإلاى٣ُت.. 

وؤن جغخُبه بىظىصه بُجهم ٌٗض ٦ىٕى مً ال٣بى٫ ٚحر الغؾمي 

 له باإلا٩ان..

الٟىع زغظا مً بىابت البِذ السكبُت الٗخ٣ُت لخجظبه ٖلى 

 بٟمه مىظ ؤ٦ثر 
ً
عاثدت قهُت وجىبهه مٗضجه ؤهه لم ًً٘ َٗاما

 مً ؤعبٗحن ؾاٖت!..

ًا الهي هل هام ٧ل جل٪ اإلاضة؟!.. ؤم ؤهه ٧ان ًتهغب مً خُاجه 

ت...  بُٛبىبت ازخُاٍع

 الخٔ الخاط نالر ججمض ًاؾحن ؤمام 

 "ٖغبت ال٨بضه"
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التي جغج٨ؼ بم٩اجها اإلاٗهىص بجىاع اإلاجز٫.. وؤصع٥ بُٟىخه ؤن  

 ًاؾحن لم ًإ٧ل بٗض..

 ٞابدؿم بىص وهى ًجظبه هدى ٖغبت الُٗام:

عؤً٪ ٢بل الكاي.. ها٧ل ِٖل وملر م٘ بٌٗ.. صه ؤهذ  بًه - 

خُٟض الٛالي وهللا.... وؾاهضوحكاث ال٨بضه بخاٖت ٞجغ ال ٌٗلى 

..ٖلحها.. ؤخلى ؤ٧ل في اإلاى٣ُت  

وجىظه هدى ناخبت الٗغبت والتي ٧اهذ مجهم٨ت بسضمت ػباثجها 

ول٨ً ما ؤن إلادذ الخاط نالر ختى هخٟذ بهىث طا بدت 

بت:  ٍٚغ

 بؿُض الخخت ٧لها.. ائمغوي.. - 
ً

 وؾهال
ً

ًا ؤهال  

 ابدؿم الخاط نالر ابدؿامخه الىصوصة وهى ًسبرها:

ٟىا.. ألامغ هلل ًا ٞجغ.. ٖاًؼ٥ ججهؼي لي ٚضا وناًت لًُ -  

 ألاؾخاط ًاؾحن..
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جمخم ًاؾحن بك٨غ مبهم وعٞ٘ نىجه ًبػي الخهى٫ ٖلى 

 مىا٣ٞت ٧املت مً الخاط نالر:

ي٠ُ بغيى ًا خاط نالر!.. ؤهذ ٖاٝع ؤن الخاط مهضي  -  

!بًهًب٣ى ظضي.. ٌٗجي ؤها ابً الخخت هىا وال   

 عبذ نالر ٖلى ٦خٟه بىص:

ت جالث ؤًام.. ؤ٦ُض ًا ؤؾخاط ًاؾحن.. بـ جازض خ٤ الًُاٞ  -

جخٗٝغ ٞحهم ٖلى اإلا٩ان وؤهله.. بٗضها وٗخبر٥ ب٣ى ابيىا وابً 

 اإلا٩ان..

 الخاط نالر.. بِىما 
ً
عبذ ًاؾحن ٖلى نضعه وعؤؾه قا٦غا

 ألازحر ٨ًمل:

هبٗذ ل٪ خض ًى٠ً الك٣ت و.. -   

 ٢اَٗه ًاؾحن بدؼم:
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مٗلل ًا خاط.. ؾِب لي الخ٩اًت صي.. ؤها ٖاٝع هىيبها   -

ػاي..بهًٟها ؤو   

 وا٣ٞه نالر بهضوء:

؟.بًهوماله.. َُب ٢ىلي مدخاط  -   

و٢بل ؤن ًجُب ًاؾحن صٞٗذ ٞجغ بُب٤ م٨ضؽ بالكُاثغ 

 هاجٟت بهىتها اإلامحز:

اجًٟل ًا مٗلم.. بالهىا ًا بُه.. ؤخلى ٚضا..   

ق٨غها ًاؾحن وهى ًغم٣ها بىٓغة زاَٟت ٞلم ًلمذ مجها بال 

حٗلىها عؤؽ نٛحرة مُٛاة ٦ىمت م٨ضؾت مً اإلاالبـ الؿىصاء 

..
ً
 بىقاح ؤؾىص اللىن ؤًًا

ويٗذ الُب٤ بجاهب الٗغبت وطهبذ لخخىلى ؤمغ باقي ػباثجها..  

 بِىما ٖاص نالر ًغصص:

ؤها هؿِب٪ بغاخخ٪.. بـ لى اخخاظذ ؤي خاظت.. -   
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 ٢اَٗه ًاؾحن وهى ًلتهم قُاثغه بجهم:

هُلب ٖلى َى٫.. ٦تر زحر٥ ًا مٗلم نالر.. -   

:والخٟذ ل
ً
ٟجغ هاجٟا  

حؿلم اًضًِ٪ ًا خاظت ٞجغ.. الؿاهضوحكاث خلىة ٢ىي..  -  

٘ خاظبحها بعجب هامؿت  اهخًٟذ ٞجغ وهي جبرم قٟخحها وجٞغ

 بُٛٔ:

خاظت ٞجغ!!.. عجاًب! -   

 ضخ٪ نالر بمىصة وهى ٌؿ٨ذ ٚمٛمت ٞجغ اإلاخالخ٣ت..

"خاظت محن ًا هىىؽ ٖحن الخاظت.. قا٠ً قُبي هاػ٫ ٖلى 

ؾىض ٖلى ٩ٖاػ"ؤزضي وال ماقُت   

زالم ًا ٞجغ ب٣ى.. ألاؾخاط ًاؾحن لؿه بِخٗٝغ ٖلُىا..  -  

 والخٟذ لُاؾحن:
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جدب ه٨مل ٦المىا هىا وال ٖلى ال٣هىة؟..  -   

ض" ولم ًخى٠٢ ًٖ  لتهام بهؼ ًاؾحن ٦خُٟه بمٗجى "٦ما جٍغ

 الكُاثغ وهى ٌكٗغ بىٓغاث اإلاضٖىة ٞجغ جدغ١ ْهغه

ولم ٌٗلم ؾغ ًٚبها اإلابهم...   

 ٖلى بخضي اإلاىاثض 
ً
انُدبه نالر للم٣هى اإلا٣ابل وظلؿا مٗا

زاعظه واؾخمغث الضعصقت بُجهما لٟترة و٦الهما ًخٗٝغ ٖلى 

 آلازغ..

ٖٝغ ًاؾحن ؤن الخاط نالر هى مال٪ اإلا٣هى اإلاىاظه لبِذ  

ظضه مهضي _عخمه هللا_ وؤهه ٌٗض ٦بحر اإلاى٣ُت والجمُ٘ 

٣ضعه..  ًدترمه ٍو

 وؤهه ًمذ بهلت ٢غابت 
ً
بُٗضة له.. وبن ٧ان ًدمل لجضه امخىاها

ه بجاهبه و٦ٟالخه له ختى ٢ام جؼوٍجه بةخضي   لى٢ٞى
ً
هاثال

باجه ؤًًا وهخج ًٖ الؼواط هه٠ صؾخت مً الٟخُاث الالحي  ٢ٍغ

ت..  جؼوظً بضوعهً ومؤلن بِذ نالر بالظٍع
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 ابدؿم ًاؾحن بىص وؾإ٫ و٦إهه ًلخمـ الاهخماء لظل٪ الغظل 

 طو البؿمت البكىقت:

ٌٗجي اخىا ٢غاًب ًا خاط نالر؟  -  

حن ؤ  -  وما٫ ًا ؤؾخاط ًاؾحن.. ؤهذ لى صوعث هخالقي اإلاهٍغ  

 ٧لهم ٣ًغبىا لبٌٗ.. الضهُا نٛحرة ٢ىي..

:
ً
 زم ا٢ترب مىه بجضًت مدؿاثال

ما جأزظهِل في الؿاا٫.. هى خًغج٪ هاوي حِٗل هىا ٖلى  - 

 َى٫؟..

 وهى ًغصص قبه خ٣ُ٣ت ٢غ ؤ
ً
ع ازباع ومإ ًاؾحن مىا٣ٞا  

 الجمُ٘ بها:

ت مكا٧ل ٦ضه..  - ؤها ووالضي الخاط خاٞٔ خهل بِىا قٍى

ٖخمض ٖلى هٟسخي..ؤومل هُىٟ٘ وكخٛل ؾىا.. وؤها ٦مان ٖاًؼ   
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 عم٣ه نالر بخمًٗ ٢بل ؤن ٌٗاوص الؿاا٫:

وال لؿه بخ٨ٟغ؟.. بًهٌٗجي ؤهذ مسُِ هخٗمل  -  

٘ ًاؾحن هٓغاجه ب٣ل٤ ٞإ٦مل نالر:  ٞع

ؤها بؿإل٪ ٖلكان لى مدخاط خاظت.. ؤو ٖاًؼ مؿاٖضة..  -  

 ؤهذ ٖاٝع ؤهه في مدل جدذ بِذ ظض٥.. ؤهذ هاوي 
ً
َبٗا

 جٟخده وحكٛله صر؟..

لم ٌؿخُ٘ ًاؾحن ٦بذ صهكخه وهى ًدؿاء٫ هل ما ٌؿدكٗغه 

 صخُذ!..

٣ت ؾلؿت   الخاط نالر ًغؾل له مٗلىمت جلى ألازغي بٍُغ

٣ىصه ال٦دكاٝ ما ًدخاط وما ًغ  ٍض بالٟٗل..ٍو  

الخٟذ لُخإمل اإلاجز٫ ال٣ضًم.. مجز٫ طو مؿاخت واؾٗت ًخ٨ىن 

 مً َاب٤ طل٪ الظي ؤ٢ام به الُىمحن الؿاب٣حن.. 
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وؤؾٟل اإلاجز٫ ٣ًب٘ بالٟٗل بىابت واؾٗت ٧اهذ جسٟحها ٖغبت 

 ٞجغ لل٨بضه..

بضو ؤن جل٪ البىابت جسو طل٪ اإلادل الظي ًخ٩لم ٖىه  ٍو

ًم٨ىه ؤن ًٟٗل بخل٪  الخاط نالر.. حؿاء٫ جغي ماطا

 اإلاؿاخت؟!..

ؿخسضم  ٖاثضه..  هل ًلجإ لخإظحر اإلادل َو  

..ـ..ؤم ٌؿخسضم اإلادل طاجه ٦  

 وظض لؿاهه ًغصص:

  وعقت هجاعة.. - 

 ؾإله نالر بٟغخت:

   - 
ً

 هخٟخذ اإلادل وعقت هجاعة؟.. وهللا خلى ٢ىي.. اإلاى٣ُت ٞٗال

ويت ؤ٪ ما ٞحهاف هجاع.. وؤها ًا ؾُضي ؤو٫ ػبىن.. ٖاًؼ مى

وناًت.. هىم لؤلَٟا٫ؾٟغة و   
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 مض ًضه بجُب الجلباب لُسغط خٟىت مً ألامىا٫:

وصه ٖغبىن وعبِ ٦الم... -   

ٞىجئ ًاؾحن ب٩لماث نالر اإلاخخالُت وهخ٠ به وهى ًداو٫ 

 بٖاصة ألامىا٫:

بالغاخت ٖلُا ًا خاط.. هجهؼ الىعقت وبٗضًً هخ٤ٟ.. و -   

بي اإلا٣هى:لىضاء ن تؾخجابب٢اَٗه نالر وهى ًجهٌ   

ًه.. عجب ا٢لىا ًا   - بجي صه خ٤ الًُاٞت.. وما ًىٟٗل جٞغ

 هٟؿ٪ ػي ما جدب.. وؤها مىخٓغ ألاويخحن.. واللي ؤ٦ُض 

بجي..اه٨ُىهىا قٛل ٖالي ٢ىي.. باإلطن ًا   

ؤٚمٌ ًاؾحن ُٖيُه ٌؿخمخ٘ بخل٪ ال٩لمت الخبِبت "ابجي".. 

 والتي لم ٌؿمٗها مً والضه الٟٗلي مىظ ؾىىاث..
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وقٗىع ٚامٌ بؿ٨ُىت ٢ل٣ت, بل مغحٗبت مً جل٪ السُىة  

التي ًسُىها.. زُىة هدى مجهى٫ ال ٌٗلم بطا ٧ان ؾحرخب به 

 ؤم ًلٟٓه هى آلازغ!..

:
ً
 وبضازل اإلا٣هى ٧ان نالر ًجُب ٖلى الهاج٠ هامؿا

"ما ج٣ل٣ِل ًا خاظت آمىت.. ًاؾحن صه ابجي.. وهكُله في 

الىجاعة مً هٟؿه..  ُٖيُه.. ؤخب ؤَمى٪ ؤهه ٨ٞغ في وعقت

اًؼ ٌٗخمض ٖلى هٟؿه  وعاٌٞ ؤي جضزل مجي ؤو مؿاٖضة.. ٖو

في ٧ل خاظت"..   

ها..  نمذ للخٓاث ٢بل ؤن ًجُبها لُُمئن مساٞو

"صه اؾمه ٦الم ًا خاظت.. ؤها زالم ب٣ُذ ؤو٫ ػبىن ٖىضه 

واج٣ٟىا ٖلى ؤويخحن.. ٧ل ؤزباعه هخ٨ىن ٖىض٥ ًىم بُىم.. 

ه.. هى ب٣ى له ًىمحن ٢ٟل ٖلى ومٗلل لى هى ما اجهلل اٖظ ٍع

 هٟؿه ظىه الك٣ت وؤها ؾُبخه بغاخخه"
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 نمذ لخٓت ٌؿخم٘ لها لحرصص

"ًاؾحن في ُٖيُه ًا ؤم ًاؾحن.. مل واز٣ت في ظىػ بيذ ٖمخ٪ 

!"بًهوال   

****************** 

 الخب.. طل٪ الكٗىع الٛامٌ.. متى وٗك٤؟.. و٠ُ٦؟.. 

 صون ٚحره
ً
.. ولم ًض١ ال٣لب لصسو جدضًضا  

ظاباث..ب٧لها ؤؾئلت بال   

٢ض هداو٫ البدض لها ًٖ جٟؿحراث مى٣ُُت حؿ٨ً جل٪  

ما١.. وهدىاسخى ؤن جل٪ الخحرة هي ما  الخحرة التي جمىط باأٖل

خه..  جمىذ الخب ٚمىيه وعٖو

؛ 
ً
 ظضًضا

ً
ول٨ً الخحرة التي حٗه٠ ب٣لب "لُا" ؤياٞذ ؾاالا

هل ًم٨ً ؤن ًدؿ٘ ال٣لب الزىحن!؛ عظل ًمخل٪ ٧ل الغقي 
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ضها في خُاجه  والخدًغ والُمىح.. ٌؿعى زلٟها بال هىاصة.. ًٍغ

 ..
ً
 وبهٟت عؾمُت ؤًًا

 وآلازغ هى اإلااصة السام للجمىح, جغي هاع ٞاثغة بُٗيُه

ض ب  ل جخمجى لى جدغ٢ها هحراهه ول٨ىهوجخى١ القٗا٫ اإلاٍؼ  

ٌ ج٣غباتها.. نضا٢تها..   ٌؿُُغ ٖلحها بغباٍ خضًضي, ًٞغ

ضه في خُاتها  مؿاٖضتها وهي.. جُاعصه.. ال ج٠٨ ولً ج٠٨.. جٍغ

ضه..  وبإي نٟت.. ٣ِٞ حٗٝغ ؤجها جٍغ

لم جهض١ ؤطهحها وهي حؿم٘ مىا٣ٞخه ٖلى ٖغيها؛ ؤن ٨ًىن 

 الىمىطط السام للىختها الجضًضة..

.. ؤو ختى ٚحر صعاسخي.. 
ً
 صعاؾُا

ً
٦ال لم ٨ًً هىا٥ مكغوٖا  

ض ؤن   جل٪ ال٨ٟغة اقخٗلذ بغؤؾها ٞىع ؤن عؤجه, هي ٣ِٞ جٍغ

جسِ مالمده ٖلى لىاخاتها.. جدخجؼ جل٪ البضاثُت بحن ٢ماف 

 ..ِ٣  وؤلىان.. ؤلىان جسهها هي ٞو
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ض ؤن جسىى مٛامغتها مٗه لجهاًتها..  ببؿاَت جٍغ

خان؟.. سخغ؟.. خب؟!.. ٞخبعجاب؟.. بهل هى   

ال جضعي ولً جبدض ًٖ مؿمى إلاكاٖغها.. ٣ٗٞلها وظؼء ٚحر 

 ٢لُل مً ؤخاؾِؿها ًسبرها ؤجها جيخمي إلااظض, 

ول٨ً هىا٥ طا٥ الجؼء البضاجي والظي ال حؿخُُ٘ جدضًضه 

اث   هدى ًاؾحن لخ٣ىم بخهٞغ
ً
جظبها ظظبا وهى ٌؿُُغ ب٣ىة ٍو

.. وحؿل٪ ؾلى٦ُاث ال ج٣غها ولم ج٨ٟغ بىه
ً
جها ًىما  

ض ؤن جغي نضي لىحراجها  ض ظظب اهدباهه لها.. جٍغ ل٨جها جٍغ

بإٖما٢ه.. ج٩اص نالبخه تهل٨ها.. ججاهله اإلاهحن ألهىزتها ال 

مت جل٪ الهالبت وجدىٍل  ب في هٍؼ ًؼعجها ب٣ضع ما ًجٗلها جٚغ

بت بها...  طل٪ الخجاهل لٚغ

ومىا٣ٞخه ٖلى ٖغيها..  ًهؤال جضعي ؾبب حُٛحر ع   

لخاخها ومُاعصتها السُٟت له؟.. ؤ٨ًىن ب  
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خجاهلها  ٞهي ٧اهذ جخهل به باؾخمغاع و٧ان ًجُبها مغة ٍو

 مغاث.. 

ب بسىى مٛامغجه  ٚغ ت السُغ بضازله اؾد٣ُٓذ ٍو ؤم ؤن هٖؼ

 هى آلازغ!..

ىتها باإلاغآة.. إلاؿت مً َالء قٟاه بلىن السىر..  و٢ٟذ حٗض٫ ٍػ

 ٦دل ؤؾىص ًبرػ لىن ُٖىجها الًبابُت.. وعقت مً ُٖغها 

 اإلاشحر بٟغقاة قٗغها لخمكُه ٖضة مغاث ُٞخىهج ق٣اعه 

 بالُٗغ الهازب...
ً
 مسخلُا

ت  ت ٞمؿضث زىبها بؿٖغ ونل ألطهحها نىث صعاظخه الىاٍع

الىاؾٗت بهضع اإلاغؾم, ج٣لب  وجدغ٦ذ لخ٠٣ زل٠ اإلاىًضة

بهٟداث مجلت ما مل٣اة بىصاٖت, خاولذ الخد٨م بض٢اث ٢لبها 

ٗت وؤهٟاؾها الالهشت..  الؿَغ

ائها.. ٞهي َاعصجه بما ٨ًٟي وال   ٞلخدخٟٔ ب٣لُل مً ٦بًر  
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 صاعي لئلٖالن ًٖ لهٟتها له بدغوٝ مًِئت..

 ٞضزل ًاؾحن بهضوء ًخإمل اإلا٩ان مً 
ً
جغ٦ذ الباب مٟخىخا

له, ٖضة خىامل زكبُت, ومجمىٖت ٦بحرة مً لىخاث خى 

مُىٍت.. وؤ٢مكت بًُاء مسخلٟت ألاحجام.. بًٗت م٣اٖض 

دت.. جبضو مشل جل٪ التي  ٨ت واؾٗت ومٍغ زكبُت.. وؤٍع

باء الىٟؿُىن بالخلٟاػ..  ٌؿخسضمها ألَا

  
ً
با  مىًضة واؾٗت بهضع اإلا٩ان, ازخٟذ هي زلٟها ج٣ٍغ

ً
وؤزحرا

ٖحن  حؿدىض بإخضهما ٖلى ؾُدها ولم ًبُض مجها ؾىي طعا

 وج٣لب نٟداث بخضي اإلاجالث باألزغي.. جٟخٗل اجهما٧
ً
ا  

  
ً
في مداولت ؾاطظت لخجاهله.. اػاثٟ  

  ..
ً
 هي جخالٖب.. وهى ؤًًا

ً
خؿىا  

ىضها هخٟذ ناعزت:  الخٟذ لُٗىص ؤصعاظه ٖو

- Wait... Yassin... wait... 
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:
ً
 الخٟذ لها ببِء لُسبرها ؾازغا

ؤها قا٠ً ؤه٪ مكٛىلت و.. -   

ازخى٣ذ ال٩لماث بدل٣ه وهي جخدغ٥ مً زل٠ ؾاجغ اإلااثضة 

 وجخىظه هدىه..

 طعاٖحها زل٠  
ً
ٞالشىب اإلاددكم الظي إلاده مً زىاٍن مسُٟا

 ب٩ل 
ً
 ؤهه ًلخه٤ ؤًًا

ً
٢ماف هاٖم ًلخه٤ بهما, بضا واضخا

مخض بصىاًاث مخٗضصة لُيخهي ٢بل ع٦بخحها  زلُت مً ظؿضها ٍو

ت ال بإؽ بها..بمؿاٞ  

..
ً
 مؿاٞت جبٗضه ٧ل البٗض ًٖ ٦ىهه مددكما

 ٖىه, مهما ججاهلها 
ً
ما اخخ٣ً وظهه وؾ٨ىذ خغوٞه ٚع

خىتها ال ٌؿخُُ٘  واؾخس٠ بإهىزتها ٞو

 به٩اع ٢ىة جل٪ ألاهىزت وجإزحرها ال٣ىي ٖلى بجي ظيؿه.. 
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والك٣غاء ججُض اؾخسضام ٢ىاها ببراٖت.. ٞبٗض جإ٦ضها مً 

بُإث مً جدغ٦ها اإلاىضٞ٘ هدىه ؤٓهغها اوكضاهه الخام بم

لختهاصي بضال٫ ٞخخدغ٥ زهالتها اإلامىظت م٘ ٧ل زُىة 

ُ٘ خض ؤلابغة و٦إجها جمؼ١  جسُىها بدظائها طو ال٨ٗب الٞغ

 جماؾ٨ه ب٩ل زُىة..

وهى عظل في السامؿت والشالزحن, ٢طخى ؤ٦ثر مً زلض ٖمغه 

 
ً
 ٧امال

ً
ت خغماها  مً الصخبت ألاهشٍى

ً
.. زل٠ ال٣ًبان مدغوما

..ِ٣  ختى قبابه البُٗض وهبه لخب ؾماح ٞو

م ع٢ت مالمدها بال ؤجها حٗض ؤ٢ل مً ٖاصًت   وجل٪ ألازحرة ٚع

 بجىاع ٞخىت "لُا".. 

..
ً
 هى لِـ ب٣ضٌـ.. لم ٨ًً وال ًىىي ؤن ًهبذ واخضا

زالًا عظىلخه حؿخهغر َالبت الاعجىاء.. وؾُُغجه ج٩اص جٟلذ  

..وهي ج٣ترب.. ج٣ترب ؤ٦ثر مما هى مؿم
ً
با ىح.. جلخه٤ به ج٣ٍغ  

 ًهله نىتها الهامـ:
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ؤهذ ٖاًؼ جمصخي لُه؟.. -   

 هؼ ٦خُٟه وهى ٌُٗض اؾخجمإ ؾُُغجه:

مل ٖاًؼ ؤُٖل٪.. -   

 ٢اَٗخه و٦إهه لم ًخدضر:

ؤها مل مهض٢ت ؤه٪ هىا!.. -   

 السغوط مً قغه٣ت ُٖغها الظي 
ً
ؤبٗضها بدؼم واه مداوال

 بباقي جماؾ٨ه:
ً
 هاظمه ٖابشا

ـ..  -  اإلاُلىب؟.. بًهَُب ٦َى  

 لم حؿخجب لضٞٗخه السُٟٟت واؾخمغث بالخها٢ها به

وهمؿها له:   

هاعؾم٪ ػي ما اج٣ٟىا.. -   

 ابخٗض هى جل٪ اإلاغة لحهخ٠ بًٛب:
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خىا اج٣ٟىا آجي اإلاغؾم وؤ٢غع بٗضها..بال..  -   

 ػمذ قٟخحها بدى٤ َٟىلي وهي جًغب ألاعى بدظائها:

!..بًههاسخي وال  عؾم٪.. ؤهذؤال.. اج٣ٟىا  -   

مغع ؤنابٗه بسهالجه في خحرة.. هى ال ًخظ٦غ ال٨شحر مً 

 م٩اإلاتهما جل٪ اللُلت.. 

ول٨جها ٖىضما خاصزخه ٢بل مجُئه لخه٠ له ٖىىان اإلاغؾم 

.. وهى لم ًٟٗل..
ً
 جهاثُا

ً
 ؤهه لم ًخسظ ٢غاعا

ً
 ؤوضر لها جماما

وال ًًٓ ؤهه ٢اصع ٖلى جدهُل صًىه مً ماظض بخل٪ الىؾُلت  

ِؿٟت.. 
ُ
 اإلا

 ؾغ٢ت زُُبخه!..

ًا هللا!!..   

ل٣ض اهدضعث أل٢ل مً الخًٌُ ًا ًاؾحن..   
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 ٖاص نىتها الهامـ ًىاصًه:

  ًاؾحن!.. - 

الخٟخذ لها بدحرة.. ًداو٫ اؾخضٖاء عوح آمىت بضازله لخمىٗه 

 مً ؤلاهؼال١, ٞال ًجض بال قُاَحن الجخُم تهمـ له بدالوة..

ض٥ ؤهذ.. ٧ل ما  بها ًىاصً٪.. ًٞلخ٪ ٖلى الجغاح "الٟاجىت جٍغ

الىاجر اإلابهغ.. ٞخىتها ظغوخ٪ وؤوؿتها مبً٘ ق٣ُ٣٪ 

.."  اإلاخعجٝغ

 نىث زاٞذ ٩ًاص ًسخى٤ بضازله ًغصص بصجً..

 "زُُبت ؤزُ٪ زِ ؤخمغ.. زِ ؤخمغ"..

 وحٗىص الىؾىؾت بسبض..

ض مى٪ مٛامغة.. ٖلى ألاعجر ٢امذ بها ٖضة مغاث مً  "هي جٍغ

 ٢بل.. ما السُإ؟"..
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لم ٌكٗغ بها حٗاوص الا٢تراب ول٨ىه وظض ؤهاملها جخجى٫ ٞى١ 

 مالمده باٞخخان:

ت  -  مالمد٪ مظهلت.. مل مم٨ً لىن الُٗىن صه.. مل ٖاٞع

صمجه وال أل..ؤهٗٝغ   

ٞجإة وظضها ج٣ٟؼ مً ظاهبه لخظهب للمىًضة الىاؾٗت 

وحٗبض بٗضة ؤهابِب ملىهت وهي جدضر هٟؿها بال جى٠٢.. 

ضحها ال جخى٢ٟان ًٖ الٗبض..  ٍو  

٨ت  جإة الخٟخذ له وهي حكحر لؤلٍع طعاٖها جمخض هىا وهىا٥.. ٞو

 بدؼم:

خاو٫ جازض وي٘ مىاؾب ٖلى ال٨ىبت ًا ًاؾحن.. -   

 ْل ًغم٣ها بظهى٫.. ل٣ض ازخٟذ بًغما اللٗىب وجدىلذ

لىاْغة مضعؾخه الابخضاثُت..   

 لم ًخدغ٥ ولً ًخدغ٥.. هي ال حؿخم٘ بال لىٟؿها ٣ِٞ..
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ها بىيىح ؤهه لم ًىا٤ٞ بٗض.. ول٨ً ًبضو ؤن ٣ٖلها ل٣ض ؤزبر  

 ًخدغ٥ في اججاه واخض.. 

٨ت ٖلى ما ًبضو.. ٞهي جغم٣ها بٛمىى..  وهى ألاٍع

 مً  
ً
٨ت مٟغقا زم حٗىص لل٣ٟؼ مغة ؤزغي لخبؿِ ٞى١ ألاٍع

غ بلىن ؤمىاط البدغ الٛايبت..  الخٍغ

٢ُب ظبِىه بًٛب.. ماطا ًدضر!!.. وما الظي جسُِ له جل٪ 

جىىهت؟!..اإلا  

 اهتهذ مً جغجِب اإلاٟغف والخٟخذ بإمغ خاػم آزغ:

ا٢ل٘.. -   

 هخ٠ بها بجىىن:

وٗم ًازتي!! -   

 هؼث عؤؾها بدحرة:
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- what‘s your problem babe! 

اصث للٗغبُت:  ٖو

ذ  -  ؤها ٢هضي ج٣ل٘ ال٣مُو ٖكان جازض وي٘ مٍغ  

 ومىاؾب..

:
ً
ت مغصصا  ضخ٪ بسسٍغ

  ال مالىف صاعي, ٦ٟاًت واخض ُٞىا ٢ال٘!.. - 

 اعحؿم الًٛب ٖلى مالمدها وهخٟذ بُٛٔ:

؟..بًه٢هض٥  -   

 واظهها بدؿم:

بصخي ًا بيذ الىاؽ.. ؾِب٪ مً ُٞلم ألالىان والغؾم صه..  -  

صه لٗب ُٖا٫ وما ًمكِل ٖلُا.. ؤها ٨ٞغث ؤنض١ في البضاًت 

 وظُذ لخض هىا.. واإلاىيٕى َل٘ بش..
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بخعجب:٢اَٗخه   

 - what‘s the meaning of بش? 

 ٚمٛم بُٛٔ:

 - ..ً ًا هللا ًا ولي الهابٍغ  

هؼث ٦خٟحها بدحرة ول٨ىه لم ًتر٦ها جخدٟه بخٗل٤ُ آزغ ٞغصص 

 بهضوء:

   ؟..بًههاحي مً آلازغ.. ٖاًؼة  - 

 اظابخه ببؿاَت:

 - You, i want  you! 

في احؿٗذ ُٖىاه بظهى٫ مً جل٪ الجغؤة الى٢دت, وخغ٥ عؤؾه 

 خغ٦ت هٟي إلاا ٢الخه ول٨جها عصصجه مغة ؤزغي:

 - you didn‘t get it wrong! 
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 ٦خ٠ طعاُٖه وهى ٌؿإلها بته٨م:

  ؟..بًهوصه ًب٣ى اؾمه  -

ت:  عصث بؿٖغ

خب.. -   

  مخإ٦ضة؟  -

٣ت بًهؤ٦ُض اوما٫  -  !.. ؤها مؿخٗضة ؤ٦ىن مٗا٥ بالٍُغ  

 اللي حعجب٪..

:
ً
 ؾإلها مؿخٟهما

وماظض؟.. -    

ؤن جغص ٖاوص الؿاا٫:و٢بل   

ما حكبعي مً الخب مٗاًا, هترظعي إلااظض وال هدكىفي ؤو  -    

 خض ٚحرها اخىا الاجىحن؟..
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 نغزذ بدؼن:

ٖلى ٨ٞغة ؤها ما ٖغيدل الٗغى صه ٖلى ؤي عاظل ٢بل٪..  -  

 وؤهذ بخجغخجي ٦ضه, ؤها ما آطًخ٨ل وال ؤهىخ٪!

حهخ٠: اعجٟٗا خاظبُه ختى ٧اصا ؤن ًلخه٣ا بمىابذ قٗغه وهى   

؟!..بًههىدىِل!!.. ؤهِذ ٞاهمت ؤهِذ بخٗغضخي ؤما  -   

 ٚمٛمذ بًٛب:

خبي بخٗخبره بهاهت!!.. -   

 ٖاص حهخ٠ بٗى٠:

-  ..ً ًا هللا ًا ولي الهابٍغ  

 لُجضها حؿإله بًٛب:

ً جاوي!  - نابٍغ  

ت: ت بؿٖغ  وجدىلذ لئلهجلحًز
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 - She‘s your girl, right? 

:
ً
 عم٣ها بظهى٫ هاجٟا

مجىىهت عؾمي.. ؤ٢ؿم باهلل مجىىهت!!..ؤهِذ  -   

 في لخٓت واخضة ٧اهذ جخٗل٤ بٗى٣ه تهخ٠ مخىؾلت:

.. مجىىهت بُ٪.. ًاؾحن.. زلُىا ه٨مل م٘ؤًىهمجىىهت..  -    

بٌٗ ًم٨ً هىجر!   

:
ً
 ٚمٛم مدؿاثال

جىجخي م٘ سجحن ؾاب٤!.. عص سجىن!! -   

 هؼث عؤؾها بةنغاع:

وؾُغ ظضًض.. ؤهذ اجدا٦مذ واحٗا٢بذ واهخهى.. ه٣ُت -   

قٗغ بإهاملها جضاٖب زهالجه بك٠ٛ ٞلم ًمل٪ بال بخاَت 

 بمغاعة:
ً
 زهغها بظعاُٖه هامؿا
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بـ ؤها ٦خاب خُاحي الؿُىع ُٞه ممؿىخت.. مُمىؾت  - 

 ومالهاف مٗالم..

ظابخه بدحرة:ؤ  

ض٥ ؤ٦ىن ظىب٪ فيبًهؤها مل ٞاهمت بخ٣ى٫ -    .. بـ ؤٖو  

ا ه٣ضع هبجي اإلاؿخ٣بل.. ٧ل لخٓت.. ؤها ما حهمىِل اإلااضخي َاإلا 

٩ا وهبخضي ؾىا بُٗض ًٖ ال٩ل..  هجروح ؤمٍغ

ذ طعاٖحها مً خى٫   ًٖ زهغها لحًز
ً
 خغ٥ ٦ُٟه بُٗضا

 ٖى٣ه وهؼ عؤؾه:

اللي بُمخي مايُه بُلػي مؿخ٣بله.. آؾ٠.. ٖغي٪  - 

ىى.. ما ؤ٢ضعف  ا وؤمي.. صي زُاهت.. ؤمٞغ ٖمل ٦ضه في ؤبٍى  

 مل خب ػي ما بخ٣ىلي..

٥ اإلاغؾم و٧ل ما به مً ظىىن لِؿم٘ نىث جدغ٥ لُتر 

 نغازها الٛايب:
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صي مل الجهاًت.. وؤها مل هُإؽ..  -  

 ؤعؾل لها جدُت ٖابغة بضون ختى ؤن ًلخٟذ زلٟه..

ض   مىدها ما جٍغ ًسصخى بكضة ؤن ٌؿخجُب لكُُاهه ٍو  

دهل هى ٖلى بهخ٣ام خا٢ض و٢ظع...  ٍو

ت ٖضة ؾاٖاث.. ألا٩ٞاع جخهإع  ْل ًضوع بضعاظخه الىاٍع

بضازله؛ جاعة ًيخهغ ال٣ٗل والًمحر.. ومغاث ج٣ٟؼ الكُاَحن 

٤ "لُا"..  ً له ٍَغ  ٧لها ؤمامه جٍؼ

 ٞهي حٗغى ال٨شحر وبىيىح.. 

 هل ٌٛامغ ب٩ل شخيء؟..

ًل٣ي خب آمىت وما جب٣ى مً اخترام خاٞٔ زل٠ ْهغه؟..  

جاعي "لُا"..ًدى٨غ إلزىجه وعابُت ا لضم ٍو  

 ٦ما جضعي..  
ً
 زالها

ً
لخمىده خبا  
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 باإلياٞت لبضاًت مكغ٢ت في ؤعى ألاخالم؟!!.. 

يسخى جل٪ الؿاٖاث اإلاجىىهت  ؤم ٌؿخ٨حن لهىث الًمحر ٍو

ٗىص لبضاًت مخىايٗت ج٩اص ج٨ىن باجؿت ول٨جها جدمل   َو

 جى٢ُ٘ آمىت الخىىن!!..

و٦إهه ًداو٫ اؾخمغ بالضوعان خى٫ مى٣ُت ؾ٨ىه الجضًضة 

٤ ٌؿل٪..  اجساط ٢غاع ؤي ٍَغ

لُٟاظئه اهتزاػ هاجٟه ًىبئه بىنى٫ عؾالت..   

 إلاجزله  
ً
با ت ل٨ُدك٠ ؤهه ونل ج٣ٍغ ؤو٠٢ الضعاظت الىاٍع

 الجضًض!..

 ٞخذ الهاج٠ لُجض الغؾالت مً الغاثض هاقم..

عؾالت خاػمت ول٨ىه اؾدكٗغ مجها خماًت زُٟت وجدظًغ  

 واضر..
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اًت ل٠ وصوعان.. ومبرو٥ ٖلى الؿ٨ً "عوح ًا ًاؾحن و٦ٟ

 الجضًض"..

 احؿٗذ ابدؿامخه لٟدىي الغؾالت ٢بل ؤن جخجمض مالمده

وهى ٌؿدكٗغ طل٪ الىهل الباعص ًسؼ ظاهبه ب٣ؿىة ونىث  

 ُٖىت حهمـ بدشا٢ل:
ً
 ؤظل جهاخبه ؤهٟاؾا

بغػ ًاى..ب -   

.. ٞما ًدضر له هى زخام مشالي 
ً
 ٧اص ؤن ًىٟجغ ياخ٩ا

بت.. بهه ًخٗغى للؿُى اإلاؿلر.. ألخضار ًىمه ال ٍٛغ  

 ؤو ٦ما ٣ًىلىن في جل٪ اإلاى٣ُت 

 "بُدشبذ"!..

ىع و٢طخى ازىا ٖكغ ٖاما بالسجً,   ًاؾحن.. مً ل٣ب باأٖل
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 مً 
ً
مجهم ٖكغ ؾىىاث ٧املت بسجً مكضص ٢ابل ُٞه ؤنىاٞا

البكغ ٢ض جضٞ٘ طل٪ الؿ٨حر ألابله الظي ًًِٛ اإلاُىاة 

..
ً
ُب ؾغواله هلٗا  بجاهبه لتَر

غة ٞهى لم ٌٗض ًمل٪ ؾُُغة  لخٓاث واهٟجغث ضخ٩اجه اإلاٍغ

 لباقي اللُلت.. 

 ختى ال ٣ًبل بٗغى الخب اإلاجاوي..
ً
 ٣ٞض بظلها ظمُٗا

 وامخضث ًضه لخ٣بٌ ٖلى اإلاُىاة والُض التي جمؿ٪ بها

ل٠ هى آلازغ لُمىذ طل٪ اإلاترهذ ٢بًت   لُلٟها ب٣ىة ٍو

 مؿخد٣ت خُم بها ؤهٟه.. 

م زمالخه ضسم البيُتول٨جها لم حؿ٣ُه  ؤعًيا ٞهى ٧ان ٚع  

 ْهىع ضسم آزغ.. لُى٣ًا الازىحن ٖلُه  
ً
وما ٞاجئ ًاؾحن خ٣ا

 بٛخت..
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ٖضة ص٢اث٤ مغث جىازغث بها الل٨ماث وال٣بًاث لخيخهي 

 للىعي وآلازغ ٩ًاص ًٟخ٪ 
ً
اإلاكاظغة بالطسم ألاو٫ ٞا٢ضا

بُاؾحن لىال ْهىع ٦ىمت ملخٟت بالؿىاص اهُل٣ذ بهغار 

 مضوي..

 "ؾِبه ًا ظبان ًا خغامي.."..

ناخب اهُال١ الهغار انُضام ٢ُٗت مً الدجغ ال٣ىي 

بٓهغ طا٥ الطسم مً السل٠.. ٞتهاوث ٢بًخه خى٫ ٖى٤ 

 بل٨مت 
ً
ًاؾحن للخٓت واخضة جم٨ً بها مً اؾ٣اَه ؤعيا

 زاَٟت..

و٢بل ؤن ًخىظه بالك٨غ لهاخبت اإلاؿاٖضة اإلاجهىلت ٞىجئ  

ي جغصص..بهىتها طو البدت اإلامحزة وه  

 "ػمً العجاًب.. الؿخاث هي اللي بدى٣ظ الغظالت!"

 ومهمهذ قٟخحها بهىث مؿمٕى ناخبه هٓغة قملخه 
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 مً عؤؾه ختى ٢ضمُه...

 "ؾالمخ٪ ًا هىىؽ ٖحن الخاظت"..

 حٗٝغ ٖلى الهىث بؿهىلت.. 

 بجها "ٞجغ"..

٦ىمت اإلاالبـ طاث اللؿان الخاص..   

 

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الؿاب٘

ظلؿذ ؤمام خاؾىبها اإلادمى٫ ٦ما جٟٗل ٧ل لُلت.. وصمىٖها 

جدؿا٢ِ ٖلى وظهها بِىما جترام ٧لماجه اإلاهضصة واإلاهُىت 

ت وهى ًُالبها بٟخذ ال٩امحرا ٦ما اٖخاصث في الٟترة  بؿٖغ

 ألازحرة.. 

بِىما جُب٘ هي ٧لماث الخىؾل والترجي.. وجظ٦غه بٗهىص الخب 

 ال٣ضًمت.. 

ت ٞال ججض بال ٧لماث ؤق  ٖلى ؾظاظتها اإلاَٟغ
ً
ض بهاهت وته٨ما

ت لدك٩ل ظملخه ال٣اجلت..  جلى آلازغ بؿٖغ
ً
ا  جلخدم الخغوٝ خٞغ

ًا مؼة.. ؤها اللي بُجي وبِى٪ ال٩امحرا صي..  بًهوظىاػ  بًه"خب 

جٟخخي وحٗغضخي وؤها ؤهبؿِ.. وبال ٧ل نىع٥ اللي ٖىضي 

هخبؿِ قباب الىذ اإلادغوم.. ًال ًا بذ اهجؼي وازلعي الغوب 

 صه"..
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.. هل جب٩ي 
ً
 ؤم زجال

ً
تهُل صمىٖها ٞال جضعي بن ٧اهذ هضما

 خاع٢ت ؤم ججٝز صمائها ٖلها جخسلو مً ٖاعها 
ً
وهي صمىٖا

 جسً٘ لُلبه الٟاؾ٤..

ان ما ًغن هاجٟها لخبضؤ مٗه   وج٨ك٠ ؾتر ظؿضها وؾٖغ

باث ٢ظعة ألخض ظىاعح  بخضي م٩اإلااجه الخ٣حرة.. جغضخي بها ٚع

 اإلاجخم٘..

خخ٩ا٥ مً ؤؾاؾُاث طل٪ الىٕى مً ٞلم ٌٗض ال٣غب وؤلا 

 الخدغف وهخ٪ الٗغى.. 

خؿاؽ الخب وجخى١ ٨ًٟي ٞخاة بؿظاظت ؾٗاص جٟخ٣غ إل 

ىبت ُٞخل٣ٟها ؤخ٣غ ؤهىإ ظىاعح للكٗ ىع بإجها مدبىبت مٚغ

ان ما جخدى٫  ئت.. ؾٖغ  نضا٢ت بٍغ
ً
الكب٨ت الٗى٨بىجُت.. ٖاعيا

لٗال٢ت خب مكبىب.. جًخي زاللها الٟخاة ب٨غامتها وجمتهً 

ت الخب والاهخمام اإلاٗخاصة..  ائها ختى جىا٫ ظٖغ  ٦بًر
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ان ما جخدى٫ الخطخُت لخ٣ضم ظؿضها مً زال٫ ٧امح را وؾٖغ

 الخاؾىب.. ولُخه ا٦خٟى..

ٞهى هضص وجىٖض ختى ها٫ اإلا٩اإلات ألاولى..    

 وفي الشاهُت ا٦خٟى باألمغ..

  ..
ً
 خ٣حرا

ً
والشالشت ٧ان َلبا  

عياء ٚغاثؼه بوبٗضها ؤنبدذ هي عهً بقاعجه.. متى ما ؤعاص 

 ال٣ظعة ٨ًخٟي بغهت ظغؽ.. 

ه ب٩لماث الٛؼ٫  لدؿخجُب هي وج٨ك٠ له هٟؿها وججاٍع

الؿاٞغ.. تهخ٪ ؾترها جلبُت ألمغه.. وجسً٘ لخمشلُاجه الٟاؾضة 

ت الؿلُان ولى بل ج٣ىم بضوع البُىلت اإلاُل٣ت بها .. ٞهي ظاٍع

 ٖبر قاقت وهاج٠.. 

اثلتها بال٩امل...بما طا٥ ؤو ًُٞدت جىالها هي وق ٣ُ٣تها ٖو  
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جهذ مٗه اإلا٩اإلات بٗضما زًٗذ لجمُ٘ ؤوامغه ٧الٗاصة ؤ

ت مخشا٢لت لترمي بجؿضها الٗاعي جدذ وجدغ٦ذ بسُى مغحٗك

ضاها جضٖ٪ ظؿضها بجىىن و٦إهه المؿها  قال٫ ماء مشلج ٍو

ها تهُل بال جى٠٢ ممتزظت باإلاُاه  بُضًه بالٟٗل وصمٖى

 الباعصة... 

ب بؿلض ظؿضها.. حكىحهه..  جضٖ٪ وجد٪ وجسضف و٦إجها جٚغ

 وج٣ُُٗه..

  
ً
 مً جضٖى لى جمخل٪ الصجاٖت لخٛغ١ هٟؿها بال٨حروؾحن بضال

 اإلاُاه.. 

 ٖلها جىا٫ ٣ٖاب البراءة اإلاؿلىبت...

********* 

هل ٌٗك٤ ال٣لب ازىحن!.. هل ًخى١ بلحهما بىٟـ ال٣ضع وبكى١ 

 ًُ غضخي َمىح ال٣ٗل وآزغ ًلهض زلٟه ظىىن ممازل.. عظل 

 ألاهثى!.. 
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ا مً جل٪ ألاؾئلت لم حٗض ٢ًُتها.. لً ج٨ٟغ بها وال حٗىحها مً  ًً ؤ

ب ؤو بُٗض..   ٢ٍغ

هي ال ج٨ٟغ بال بدىاعها ألازحر مٗه.. ال جهض١ ما ؤونلها بلُه 

 مً وا٢٘ 
ً
 هجغة, بل هغبا

ً
تهىعها.. ل٣ض ٖغيذ ٖلُه ٞٗلُا

 ..
ً
 وخُاة وؤؾغة لم جمىده ؾىي وظٗا

..ٌ  وهى ٞع

عمى ٖغيها بىظهها ومٗه خبها وؤهىزتها.. وألاصهى مً طل٪ ؤهه  

ت هي  السسٍغ  وابخظا٫.. ٍو
ً
ما ٞٗلذ طل٪ بال آلان ًًٓ بها عزها

 مً ؤظله ٣ِٞ..

ٗاصاث والضها, بل اٞخسغث ب٨ىجها لً ل زًٗذإلاا ٞهي َا 

 جمىذ هٟؿها بال لؼوظها ٣ِٞ.. 

ت ؤقض مً جل٪  ٨ُحن بسسٍغ ت ؤنض٢ائها ألامٍغ و٢ابلذ سسٍغ

 ..
ً
الؿلى٦ُاث التي جمتهً الجؿض باؾم مكاٖغ ػاثلت ٚالبا
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 ّ بجؿضهاوجباهذ ب٣ضعتها ٖلى هبظ جل٪ الؼالث والاخخٟا

 إلاً ٌؿخد٣هما.
ً
ا .و٢لبها ؾٍى  

ىذ لٟترة ؤجها وظضجه؛ الُبِب الُمىح الىؾُم.. ولخؿً   ْو

.. بخٓها ؤهه ها٫ ز٣ت والضها و 
ً
عجابه ؤًًا  

٧اهذ  ٧اهذ ؾُٗضة بد٤.. ول٨جها ٧اهذ ؾٗاصة مى٣ىنت..

 ٖاق٣ت إلااظض.. ال جى٨غ.. ول٨ً ٖك٣ها اٞخ٣ض جل٪ الى٨هت.. 

إلادت السُغ واإلاٛامغة التي إلاؿتها بُاؾحن جل٪ اللظة اإلامخٗت.. 

 مً هٓغة واخضة..

وال جى٨غ ؤجها ٧اهذ جغبت زهبت لٛغؽ هبخت خبه ٞأمىت ٧اهذ  

ُٟه  جخٛجى بدب الابً الب٨غ وعظىلخه وقهامخه وخبه ٖو

زىجه.. وهي ٦إي ؤهثى جىجظب إلاجهى٫ ًىاصحها و٢ٗذ بلجمُ٘ 

بدب نىعة زُالُت.. نىعة ما ؤن اخخ٨ذ بىا٢ٗها ختى ُظىذ 

 لخدهل ٖلحها.. جمخل٨ها.. بإي وؾُلت مم٨ىت.. 
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بض مغاه٣ت لخٟاجئ ب٣ىة ا٢خدامه  خلم ْىخه مدٌ زُا٫ ٖو

..
ً
 إلاكاٖغها, ٢ىة لم جٓجها ٢اصعة ٖلى ػلؼلت زىابتها ًىما

لؼلذ بل جٟخذ م٣اومتها وحكبثها بمباصت لُاإلاا ؤّظلتها ول٨جها جؼ  

 وو٢غتها ٣ِٞ مً هٓغة, خضًض, ل٣اء..

 ؤم  
ً
 ل٨جها واز٣ت ؤهه لم ًازغ به بال جضعي بن ٧ان خبا

ً
ٞخخاها

زغها هي..إبىٟـ صعظت ج  

ول٨ً جدب٣ى ٣ٖبت ٢ىٍت بُجها وبحن ؾٗاصة جدلم بها؛ ماظض.. 

..ٖالن السُإل  زُُبها اإلاٟترى والظي ًلر مىظ ٞترة
ً
بت عؾمُا  

بت ٢لب  ٣ل.. بحن ٚع وآلان هي في وؾِ نغإ بحن ٖاَٟت ٖو

ملي وال جى٨غ وظىص إلاؿت عوماوؿُت حٛلٟه..  وج٨ٟحر وا٢عي ٖو

 ول٨جها ج٨ٟي لبضء خُاة هاصثت وهاجخت.. 
ً
٢ض ال جغيحها جماما  

 
ً

 بها ال حؿدؿُٜ مى٢ٟها.. بل جدخ٣غه.. لِؿذ هي مً حٗل٤ عظال

لدؿعى زل٠ آلازغ.. وال٩اعزت ؤجهما ق٣ُ٣ان.. وهظا ال ٌٛخٟغ.. 
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ؾىاء في ز٣اٞت مجخمٗهما اإلاىٛل٣ت ؤو ختى في ز٣اٞتها الٛغبُت؛ 

ت ال ًجىػ اإلاؿاؽ بها وهي جضع٥ طل٪..  ٖال٢اث ؤؾٍغ

 ول٨جها ٖاظؼة ًٖ مى٘ هٟؿها.. ٖاظؼة ًٖ  
ً
حؿخىٖبه ظُضا

ًه ال٣اَ٘ ألي ٖال٢ت ججمٗهما وؾدؿعى ظاهضة  ٢بى٫ ٞع

, بل هي حؿعى لظل٪ بالٟٗل مىظ ؤن جغ٥ مغؾمها ًهؤلخُٛحر ع 

 مً مكاٖغها وهي ال ج٠٨ ًٖ الاجها٫ و 
ً
عؾا٫ عؾاثل بهاعبا

ض ؤن جٟؿغ.. حكغح.. ججٗله  ههُت.. جخىؾله ل٣اء للخىيُذ.. جٍغ

 ًضع٥ ؤجها لِؿذ جل٪ الٟخاة اإلاتهىعة اإلابخظلت التي ْجها.. 

ُب الٟخُاث.. خبهاال حٗٝغ هي ٣ِٞ جدب.. حٗك٤.. و   ؤاٖل

ًىاػي ظىىن امخال٥.. جل٪ َبُٗتها وال ًم٨جها حُٛحرها.. لِؿذ 

ٞخاة مخٗضصة الٗال٢اث وال جدب ؤن جدخدى٫ لىاخضة.. جى٠٢ 

 وجخىظه ب
ً
 هاما

ً
لى ج٨ٟحرها ٖىض جل٪ الى٣ُت وهي جخسظ ٢غاعا

 م٨خب والضها ٖلى الٟىع..
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ُٟال ؤبحها وهي تهبِ التهمذ ؾا٢اها صعظاث الؿلم الضازلي ل

 
ً
ت اإلا٨خب لخجضه ظالؿا ت قضًضة لخضل٠ بلى ٚٞغ الضعط بؿٖغ

زل٠ م٨خبه الٟسم وبٟمه الخه٤ ٚلُىهه ألازحر و٢ض اهضمج 

ب٣غاءة ؤخض ألابدار الُبُت ٖلى خاؾىبه اإلادمى٫ ختى ؤهه لم 

 ٌكٗغ بضزىلها ٖلُه..

 ختى ا٢تربذ مً وؤظلذ نىتها:
ً
 ج٣ضمذ ٢لُال

 - Morning...dad    ...  

:
ً
٘ َاهغ ُٖيُه بلحها مدظعا  ٞع

لُا.. ال٨الم هىا بالٗغبي.. -   

 هؼث ٦خٟحها بمىا٣ٞت وهي تهمـ:

 - Ok 

إلاٗذ ُٖىاه بخدظًغ نامذ مما ظٗلها حكحر بُضها في اٖخظاع 

 خ٣ُ٣ي.. وج٣ترب مىه لخ٣بل وظىخه هامؿت:
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آؾٟت.. صاص.. ٦ىذ مدخاظت ؤ٧لم٪ في مىيٕى مهم.. -   

خٟذ لها ب٩ل اهدباهه:ؤٚل٤ الخاؾىب لُل  

.. جبضؤي ؤهِذ وال ؤج٩لم -   ؤها ٦مان ٦ىذ ٖاًؼ٥ في مىيٕى

 ؤها؟..

 ابدؿمذ له وهي تهخ٠:

 - ..
ً
اجًٟل خًغج٪ ألاو٫ َبٗا  

جهٌ مً م٣ٗضه لُهُدبها إلا٣ٗض ٍٖغٌ ٞجلـ وؤظلؿها 

 بجاهبه:

ماظض ٧لمجي ؤهه ٖاًؼ ٌٗلً السُىبت عؾمي.. -   

ظبُجها ب٣ل٤ ل٨ُمل والضها  حٛحرث مالمدها اإلابدؿمت و٢ُبذ

 بجضًت:

ؤًْ ؤهه مٗاه خ٤.. ؤهِذ ب٣ى ل٪ قهىع بخ٣غبي مىه و٢بل    -

ِذ ٖلى ُٖلخه وؤًْ ؤه٪ مخٗل٣ت بىالضجه, والؿذ  ٦ضه احٗٞغ
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ها بىظىص ؤزىه ال٨بحر في الخٟلت  ٦تر زحرها جىاػلذ ًٖ قَغ

بً  ا ؤزىه ؾاٞغ و..الغؾمُت.. ج٣ٍغ  

 هبذ لُا ٞجإة مً ظلؿتها هاجٟت:

حن؟...بمتىًاؾحن ؾاٞغ!!..  -  ؟.. ٞو  

:
ً
 عم٣ها والضها بضهكت مجُبا

ل.. ماظض ما ٢الل بالٓبِ.. زلُىا في اإلاهم..   -  بًهما اٖٞغ

ؿت ؟عؤً٪ وٗمل خٟلت السُىبت بٗض ؤؾبىٖحن غنت ٦َى .. ٞو

 ٧اعال هخ٨ىن مخىظىصة..

٣لها مكدذ بخل٪ اإلاٗلىمت  ٦خٟذ طعاٖحها جدخًً ظؿضها ٖو

التي ؤزبرها بها والضها بضون ٢هض؛ هل ؾاٞغ بالٟٗل؟.. ؤًً؟.. 

 ومتى؟.. 

 لهظا ال ًجُب هاجٟه؟.. ولم الؿٟغ؟.. هل ًتهغب مجها؟..

:
ً
 ٢ُ٘ والضها ؾُل ألاؾئلت اإلاخض٣ٞت ب٣ٗلها مدؿاثال
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؟..في اإلا بًهلُا!.. عوخِذ ٞحن؟.. عؤً٪  -  ىيٕى  

 ٞغ٦ذ ٦ٟحها بخىجغ وهي ججبه:

صاص.. بهغاخت هى صه هٟـ اإلاىيٕى اللي ٦ىذ ٖاًؼة  - 

 خًغج٪ ُٞه..

:
ً
 ؤومإ والضها عايُا

ـ.. -  َُب ٦َى  

:
ً
 هؼث عؤؾها هُٟا

ـ.. ؤها ٦ىذ ب٨ٟغ ؤلػي مكغوٕ السُىبت صه.. -    ال مل ٦َى

ذ بال٣ى٫:  بغ٢ذ ُٖىا والضها بضهكت مؿدى٨غة ٞؿاٖع

  له قىٍت..ؤو آظ - 

 بدؼم:
ً
 جهٌ والضها لُىاظهها مدؿاثال

   والؿبب؟.. - 
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 زًٟذ بهغها هامؿت:

ؾبب زام.. صاص.. -   

 هؼ والضها عؤؾه بالىٟي وهى ٌؿإ٫ بخهمُم:

الؿبب ًا لُان؟..  -  

ظابخه بسٟىث:ؤ  

في شسو جاوي في خُاحي.. -    

٤ ٚايب.. هغ في ُٖيُه بٍغ  اعجض والضها زُىة للسل٠ ْو

.. ول٨ىه جمال٪ هٟؿه وؾإلها بهضوء  
ً
 ٢لُال

ً
وبضا وظهه مدخ٣ىا

 ْاهغي:

ه؟..  - والصسو صه ؤها ؤٖٞغ  

:
ً
 جغصصث للخٓاث ٢بل ؤن تهؼ عؤؾها هُٟا

ما اٖخ٣ضف.. -   
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 ٖاص ًدؿاء٫:

وهى ناعخ٪؟.. اإلاىيٕى ظضي ٌٗجي؟..  -  

 جغ٢غ٢ذ الضمٕى بُٗىحها وهي تهؼ عؤؾها بعجؼ:

   ال.. هى... ؤها.. - 

 ناح والضها بًٛب:

مل ٞاهم ًا لُا ٦الم٪.. بخدبُه؟.. بُدب٪؟..  -  

 صمٗت واخضة ؾ٣ُذ ٖلى وظىتها وهي تهمـ:

ت.. -  ت.. ؤها.. ؤها بُتهُإلي ؤوي بدبه.. مل ٖاٞع مل ٖاٞع  

 خاو٫ والضها الخد٨م بإٖهابه لِؿإ٫ ببِء:

وهى؟.. -   

 هؼث لُا عؤؾها بىٟي واضر لخىٟجغ ًىابُ٘ الًٛب بىالضها:

!.. ظىىن!!.. مكاٖغ مىٟلخت؟!..بًهوصه اؾمُه  -   
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صٞىذ وظهها بحن ٦ٟحها وهي ججلـ ٖلى ؤ٢غب م٣ٗض و٢ض بضؤث 

 جٟلذ صمىٖها:

 - please ,dad... 

 ٖلى ًٚبه:
ً
 ججهض والضها ب٣ىة مؿُُغا

لُا.. خبِبتي.. ؾب٤ واج٩لمىا ٖلى ماظض.. و٢لذ ل٪ ؤهه ؤها  - 

 معجب بُمىخه و٢ىة شسهِخه.. ص
ً
حن شسهُا ه ٚحر ؤهىا ٖاٞع

ـ.. ل٨ً ؤهِذ صلى٢ِذ بخ٩لمُجي ًٖ ػوبٗت في  ؤؾغجه ٦َى

 ٞىجان.. مىظت مل مدؿىبت مً اإلاكاٖغ..

 خاولذ لُا م٣اَٗخه ول٨ىه ؤو٢ٟها بجملت خاؾمت:

اإلاا مل مخباصلت -     مكاٖغ مل مخباصلت.. وصه ٦الم٪... َو

جب٣ى مل خب.. ألن الخب مً َٝغ واخض صه اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي 

ئلهاهت.. وؤها ما عبُدل بىتي ٖكان تهحن هٟؿها...ل  

 مسخذ لُا صمىٖها بٓهغ ًضها وهي تهمـ:
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مكاٖغي مخلسبُت..  -  

 جدغ٥ والضها لًُمها لهضعه وهى ًغبذ ٖلى قٗغها..

ه٣ى٫ إلااظض ؤه٪ لؿه مدخاظت و٢ذ.. بـ ٖكان زاَغ  -  

بابا.. الى٢ذ صه حؿخٛلُه ٖكان جخٛلبي ٖلى الدكىف صه.. قهغ 

خض ًا لُا جبلُٛجي بٗضه بمُٗاص السُىبت اإلاىاؾب ل٩ُي..وا  

٣لها ٣ًغ بصخت ٧ل ٧لمت ٢الها والضها..  هؼث عؤؾها بهمذ ٖو

ُابه   مً مجغص اخخما٫ ؾٟغه ٚو
ً
ول٨ً ٢لبها ٩ًاص ًجً هلٗا

 ًٖ خُاتها...
ً
 جهاثُا

*************** 

لىؽ ؤ٦تر"...  "اإلاؿاخت ٦بحرة ٢ىي.. وهخدخاط قٛل ٦خحر ٞو

٧ان ًضوع بظهً ًاؾحن وهى ًضوع بُٗيُه في مؿاخت  هظا ما

اإلادل الىاؾٗت.. مؿاخت ج٨ٟي إلاٗغى ٧امل مً ألازار ولِـ 

 مجغص وعقت هجاعة بؿُُت ًبضؤ بها خُاجه..
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جدغ٥ لُخٟدو الجضعان وبإطهُه ًضوي هظع الٗما٫ الظًً 

غهم له الخاط نالر لخإهُل وججهحز اإلادل لُهبذ الىعقت  ٞو

٦ثر مً ؤعبٗت ؤًامؤالتي ًخمىاها ًاؾحن, ًداولىن مىظ   

جهاء اإلاهمت, ول٨جها جمخض وجدكٗب ختى ٧اصوا ؤن ٌُٗضوا بىاء ب

 اإلا٩ان... وطل٪ ٩ًلٟه ال٨شحر..

الٗما٫ ًُالبه بغص جهاجي ل٣ُغعوا اججاه ؾحر ظاءه نىث ٦بحر 

 الٗمل:

هخجضص ٧ل اإلاؿاخت ًا ؤؾخاط ًاؾحن؟..  -  

 ؾإله ًاؾحن بك٪:

مم٨ً هداو٫ ه٣ؿم اإلاؿاخت بدُض هجضص ههها.. وج٣ٟل  - 

 الىو الخاوي..

 ال٨ٟغة:
ً
 هؼ الغظل عؤؾه عاًٞا
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نٗب وهللا ًا هىضػة.. اإلادل مخهمم َىلي.. هخ٣ؿمه  -   

   ػاي..ب

 بدل جل٪ اإلاًٗلت.. مً الخما٢ت 
ً
خ٪ ًاؾحن عؤؾه م٨ٟغا

نالح الجضعان ٣ِٞ, هى ما ػا٫ ببهٟا١ مٗٓم ما ًمخل٪ ٖلى 

 ًدخاط بلى ال٨شحر..

ظغاءاث ٢اهىهُت..بمٗضاث, آالث, ؤزكاب, بًٗت    

ًا الهي.. الٗمل ال ًيخهي.. واإلاؿاخت الىاؾٗت ال حؿاٖض..   

لبدت اإلامحزة وهي جساَب ٢ُ٘ ؤ٩ٞاعه بخل٪ اللخٓت نىتها طو ا

لت بم٨غ:ث٦بحر الٗما٫ مدؿا  

وؤهذ ٖاًؼ جىيب اإلاؿاخت ٧لها لُه ًا ؤؾُى بضوي؟.. ؤهذ -   

مم٨ً جدى٫ اللي ظىه لىعقت ٞحها الٗضة.. وصي جدخاط 

ب٣ى  جىيِب بؿُِ.. والجؼء اللي بغه ًخٓبِ ؾىجت ٖكغة ٍو

 مٗغى نٛحر..
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ضسم:والخٟذ لُاؾحن بغؤؾها اإلالٟىٝ بىقاح ؤؾىص   

عؤً٪ ًا سخي ًاؾحن؟.. بًه -   

:
ً
ـ بضوي مدؿاثال  خغ٥ ًاؾحن هٓغاجه بُجها وبحن الَغ

ل٨الم اللي هي بخ٣ىله ًىٟ٘؟..ا -    

 جلٗشم بضوي:

آه.. ؤنل.. -  

 ٢اَٗخه ٞجغ ماهبت:

ـ بضوي.. ما ًىٟٗل ججغي وعا  -   ال ؤنل وال ٞهل ًا َع

ؾبىبت مً قٛالهت مىنُ٪ ٖلحها الخاط نالر بظاث هٟؿه.. 

ؤهذ صازل الجهاعصه ٖلى الُىم الغاب٘ وما زلهدل اإلادل.. في 

ًا زىٍا بخهب بغط وال ٨ًىول هخٗمل ٦ىباوهض.. بًه  

:
ً
 اخخ٣ً وظه الَغـ بضوي وػظغ ٞجغ ماهبا
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في  بًههىسلو مً لؿاه٪.. ؤهِذ جٟهمي ًا ٞجغ مل  بًه  -

 قٛل اإلاغمت والى٣اقت..

ا٢تربذ مىه ٞجغ وهي جمؿ٪ بُضها لٟاٞت ضسمت وبُضها 

 ألازغي لىخذ في وظهه هاجٟت:

بٟهم في قٛل اإلاغمت ًا ؾُض اإلاٗلمحن... وبٗٝغ في  ؤًىه -

ـ ألا  ؾُىاث.. وؤٖٝغ ٦مان ؤهه ُٖب ؤما آ٧ل في الى٣اقت ًا َع

لبه في ٢غقحن..ابً مى٣ُتي وؤ٢  

ُىاها ججى٫ بحن ٢ؿماث وظهه  زم الخٟخذ بلى ًاؾحن ٖو

 ومالبؿه لخ٨مل بلهجت ما٦غة:

وال ٖكان هى البـ لبـ بهىاث ٢لذ صه ٚكُم وال هىىؽ   -

 ٖحن الخاظت!..

٦ىع ًاؾحن ًضه في ٢بًت ٚايبت ٩ًاص ًُل٣ها بىظه ٦خلت 

 اإلاالبـ جل٪.. ٞهي ال جخىاوى ًٖ جظ٦حره بخل٪ ال٩لمت 
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 "هىىؽ ٖحن الخاظت"..

في ٧ل مىاؾبت..    

جل٪ اإلاغؤة حكبه ال٨غة الكغاب بُب٣اث زُابها اإلاخٗضصة 

ًب  ووقاخها الطسم ال حٗلم ؤهه ًداو٫ صًٞ ٖهبُت ٚو

 ًاؾحن والبضء بهٟدت بًُاء.. 

 ..
ً
لى جضع٥ ٣ِٞ ما هى ٢اصع ٖلُه لخُاًغاث جل٪ الُب٣اث هلٗا

نُت طل٪ الغظل الىاصع؛ ول٨ىه ال ًى٨غ مؿاٖضاتها له, حٗمل بى 

ٗت_  ض بٗىصة ؾَغ الخاط نالر_الظي ؾاٞغ بلى ابيخه م٘ ٖو

 ٞإنبدذ ال جازغ زضمت ٖىه وال جبسل بىهُدت.. 

 وهظا ال ًمى٘ لؿٗاث لؿاجها الخاص وبهٟت مؿخمغة...

جدغ٦ذ لخً٘ ما مٗها مً لٟاث٠ لٗضة قُاثغ وهي ج٨مل 

 و٦إجها لم جُل٤ ٢ظاث٠ لؿاجها مىظ ٢لُل:

ضا الٗما٫..الٛ -  ضا بخاٖ٪ ًا سخي ًاؾحن ٚو  
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:
ً
 مض ًاؾحن ًضه بٗضة ؤوعا١ مالُت هاجٟا

الخؿاب ًا ؾذ ٞجغ.. مل م٣ٗى٫ اعب٘ ؤًام ما ؤزضجِل   -

 وال ملُم!

 ؤقاعث ٞجغ بُضها عاًٞت بكضة:

.. وهللا ما ًدهل.. ؤو٫ ما الىعقت جضوع هب٣ى   -
ً
ؤبضا

 هخداؾب..

ـ  اصث ج٣ُب ظبُجها وهي تهخ٠ بالَغ بضوي وحكحر بشالزت ٖو

 ؤناب٘:

ـ بضوي.. ج٨ىن مؿلم الىعقت لسخي  -  هما جالث ؤًام ًا َع

ًاؾحن.. وال ٖكان الخاط نالر ؾاٞغ هخ٣لب الغاظل في 

 ٞلىؾه..

خاو٫ ًاؾحن الخضزل الؾترياء الغظل ول٨جها ظظبخه مً 

 هاجٟت:
ً
 طعاٖه لدسخبه بُٗضا
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ٖاًؼا٥ في ٧لمخحن ًا سخي ًاؾحن.. -   

:
ً
 ٚمٛم ؾازغا

هى في لؿه ٦الم ما ٢ىلخحهىف..  -  

 ..
ً
ٗذ عؤؾها له ٣ٞض ٧اهذ ٢امتها جهل إلاىخه٠ نضعه جماما ٞع

 وهمؿذ بصجل وجغصص و٦إجها لم حسسغ مىه مىظ ص٢اث٤:

َلب مً خًغج٪ َلب؟..ؤ٦ىذ ٖاًؼ  -   

احؿٗذ ُٖىاه بضهكت للخٛحر الجظعي بإؾلىب خضًثها.. ختى 

جل٪ ال٩لماث وبظل٪ ؤهه صٖ٪ ؤطهه الؿلُمت لُخإ٦ض ؤهه ؾم٘ 

 ألاؾلىب اإلاهظب..

 لٟخذ خغ٦خه اهدباهها لدؿإله بٟٓاْت:

ؤوما٫ وصه٪ الخاهُت عاخذ ٞحن؟.. خاصزت صي وال ؤهذ مىلىص -  

 مُٗىب؟.

:بةؾدى٩اع مظهى٫ هخ٠   
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مُٗىووب!!!.. -   

 ؤَل٣ذ ضخ٨ت مدغظت وهي تهمـ بصجل:

  ًىوه.. ما ٢هضحل ًا سخي ًاؾحن.. - 

جمسر ٧لماتها: وؤقاعث بُضها و٦إجها  

  زالم وال حهم٪.. هغظ٘ للسضمت.. - 

ال ًضعي ؤًٌٛب ؤم ًضٞ٘ عؤؾها بإ٢غب ظضاع..   هؼ عؤؾه بعجؼ

 ول٨جها مؿلُت.. ال ًى٨غ هظا..

 ؤزبرها بهضوء:

ؤئمغي ًا ؾذ ٞجغ.. جدذ ؤمغ٥.. -   

 هخٟذ بٟٗىٍت:
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ما ًامغ ٖلُ٪ ٖضو ًا ؾُض الىاؽ.. بـ ٦ىذ ٖاًؼة   -  

ًل وا٢ٟت بٗغبُت ال٨بضة بٗض ما جٟخذ طه٪ ؤوي ؤٞخإؾؤ

 الىعقت؟..

 هؼ عؤؾه بٗضم ٞهم:

اإلاك٩لت؟.. بًهو   -  

 احؿٗذ ُٖىاها بضهكت:

ٌٗجي ؤهذ مل مماو٘!!.. -   

.. ٌكٗغ بىظىص شخيء ٚامٌ:
ً
 ٖاص ٌؿخٟؿغ مجها مجضصا

وهماو٘ لُه ًا ؾذ ٞجغ؟.. -   

 مُذ قٟخحها:

عػ١.. ٖاًؼ ؤٖغى ٌٗجي هخ٣ىلي ٢ٟلِذ باب الىعقت وصه باب  - 

خخذ الٟٗل بغه.. وعٍدت ال٨بضة مًا٣ًاوي.. خا٦م ؤها 
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ظاع..  ت ٧ل الدجج وألٖا اٞع اجى٣لذ في ٧ل خخت في الخاعة صي ٖو

لبذ وهللا ًا سخي ًاؾحن.. ل٣مت الِٗل مُ  غة..ٚو  

 ابدؿم ًاؾحن بمىصة:

ال ما ج٣ل٣ِل ًا ؾذ ٞجغ.. ختى لى َلبذ مى٪ جخدغ٧ي  - 

ي ٢ضام بىابت البِذ.. ما ِٞل ؤي بالٗغبُت.. مم٨ً جى٢ٟ

 مك٩لت..

ٗذ ًضحها للؿماء جضٖى هلل:  ٞع

غػ٢٪ ًا عب.. الخاط نالر له هٓغجه بغيىه..  -  عبىا ٨ًغم٪ ٍو

٢ا٫ ٖلُ٪ ابً ؤنى٫.. صخُذ ألاو٫ ما ٦ىدل هاػلي مً ػوع.. 

 بـ َلٗذ ابً بلض خ٣ُ٣ي..

وي٘ ٠٦ ٞى١ وؤزغي وهى ًدؿاء٫ ًٖ اإلاٗجى اإلاؼصوط ل٩لماث 

ل٨غة الكغاب.. ا  

 ؤجمضخه ؤم جظمه!!..
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ان ما ظاءث جهاًت ظملتها لخضٞ٘ بكُاَحن الًٛب   وؾٖغ

 ؤمامه:

وؤها بغيىه ٖىضي هٓغ.. هخضٞ٘ ل٪ اللي جُلبه.. -   

 ٧اص ًدُم وظهها الظي ًٓهغ بال٩اص مً وقاخها.. 

 مً جٓىه!.. بلُجي ًخ٣اضخى بجاواث هٓحر الؿماح لها 

 بمؼاولت ٖملها..

ُجبها ببروص:٦خم ًٚبه ل  

ت ًا ٞجغ لىال ؤه٪ ؾذ.. ٦ىذ هؼلذ ل٪ ن٠ ؾىاه٪.. -   ٖاٞع

.. بًهٖكان بـ حٗغفي هىىؽ ٖحن الخاظت مم٨ً ٌٗمل   

و٢ٟي الٗغبُت م٩ان ما جدبي.. وؤها ما بازضف بجاوة ًا خاظت 

 ٞجغ..
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عبذ ٖلى عؤؾها بٗى٠ وهى ًبخٗض م٘ ٧لماجه ألازحرة لُجُب 

بخل٪ اللخٓت, ولكضة ًٚبه لم ٖلى هاجٟه الظي حٗالى عهِىه 

 ًخإ٦ض مً هىٍت اإلاخهل..

 ٞخذ السِ لُجض لُا تهخ٠ بلهٟت:

 عصًذ ٖلى الخلُٟىن!..  -
ً
  ًاؾحن.. ؤزحرا

ض الخإ٦ض مً هىٍت اإلاخهلت,  ؤبٗض الهاج٠ ًٖ ؤطهه و٦إهه ًٍغ

 لُُل٤ ؾباب بهىث زٌُٟ.. 

هى ًتهغب مجها مىظ ؤعبٗت ؤًام.. ال ًجُب ٖلى اجهاالتها وال 

ض ؤن ٨ًٟغ بٗغيها..  عؾاثلها.. ال ًٍغ

, وبترجِب  
ً
ٌٛغ١ هٟؿه بالٗمل في ججهحزاث الىعقت جهاعا

 وجى٠ُٓ اإلاجز٫ في ؾاٖاث اللُل.. 

 وعٚم طل٪ ًىاوقه ٣ٖله ل٣بى٫ الٗغى..
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ؿمذ   ؤن ًتر٥ هٟؿه إلاخٗت وظىص امغؤة مشلها في خُاجه.. َو

خه ٖلى لظل٪ الكٗىع بالخمحز بالخٛلٛل صازله ٣ِٞ ألجها ًٞل

 ق٣ُ٣ه.. 

ٌؿخجُب لُٗل عظىلخه لحروي ْمإه الُبُعي لىظىص ؤهثى 

باجه وجدُل ظٟاٝ ؾىىاث قبابه لخُاة َبُُٗت  جغضخي ٚع

ؤنبذ ًٟخ٣ضها بكضة وزانت بٗض ابخٗاصه ًٖ خىان آمىت 

 وجٟهمها.. 

ؼي ألهثى.. ول٨ىه اخخُاط مً هٕى  لِـ ٣ِٞ الاخخُاط الٍٛغ

٣ت.. الىوـ..  الضٝء.. الاهخمام.. آزغ.. اخخُاط للٞغ  

ؼمها ال  وهي حٗغى ٧ل طل٪ وبىٞغة.. ومُاعصتها ال جيخهي ٖو

خهاء ٖضص عؾاثلها واجهاالتها ٖلى مضاع بًلحن.. ال ٌؿخُُ٘ 

 ألاعبٗت ؤًام اإلاايُت...

 ؤجاه نىتها اإلاترصص:
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؟.. ؤها الؿبب؟.. ؤها اللي زلُخ٪ -  
ً
ًاؾحن.. ؤهذ ؾاٞغث ٞٗال

 جبٗض..

غ بدى٤:  ٞػ

ِذ  -    مىحن ؤوي ؾاٞغث؟.. ؾإلِذ ماظض؟.. ٖٞغ

 ظاءه نىتها الهاثم به:

ًاؾحن.. زلُجي ؤقىٞ٪.. -   

:
ً
 عصه ٧ان خاػما

  ال.. - 

 هخٟذ بهىث الثم:

  لُه ال؟..  - 

اصة مم٨ً ه٣ىلها.. -  ماِٞل خاظت ٍػ  

 همؿذ بترصص:
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ذ ؤوي ٧لمذ بابا ٖكان ؤلػي مكغوٕ  -    ختى لى ٖٞغ

 السُىبت!..

 هخ٠ بهغامت:

جب٣ي ٚبُت.. -    

 ناخذ بضال٫ ٚايب:

  ًااااؾحن.. -  

 ول٨ىه ؤ٦مل بدؿم:

ؤها بخ٩لم ظض.. قُلُجي مً صماٚ٪ جهاجي ًا بيذ الىاؽ.. -    

 ٖاصث تهمـ مغة ؤزغي بضال٫ ؤ٦ثر و٢ض مدذ ًٚبها:

 - Yassine ...babe 

 ججهض بىظ٘:

لُا.. -   
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 ٢اَٗخه هاجٟت:

ًاؾحن.. مدخاظت .. !!.. مل مهض٢ت!ؤو٫ مغة جى٤ُ اؾمي - 

 ؤقىٞ٪.. الػم هخ٩لم..

 همـ بهىث ًداو٫ اؾترظإ ٢ىجه:

    ال.. - 

 ٖاصث جلر:

ٖكان زاَغي.. هخ٣ابل مغة واخضة.. ٖاًؼة ؤٖٝغ ؤهذ   - 

 بٗضث لُه.. ٢لبي واظٗجي وخاؾت ؤوي الؿبب..

  ال.. ؤهِذ مل الؿبب.. - 

 ٖاصث جخىؾله بهىث هامـ:

صاوي مهلت ٖكان ؤ.. بابا ج٩لم مٗا٥ ًا ًاؾحنؤمدخاظت  -  

خضص مى٢ٟي مً زُىبت ماظض.. الػم هخ٩لم..ؤ  
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 هخ٠ ًداعب هاظـ بضازله ًدشه ٖلى ال٣بى٫:

  ماِٞل ٦الم بِىا.. - 

ت م٩ان جىاظضه  ض م٣ابلخه ومٗٞغ ؤل٣ذ بىع٢تها ألازحرة.. هي جٍغ

٣ت:  بإي ٍَغ

مدخاظت ؤج٩لم ًٖ ماظض.. -   

خاح.. ختى لنمذ للخٓاث ٨ًٟغ بِىما هي لم ج٠٨ ًٖ ؤلا

:
ً
 هخ٠ ؤزحرا

مىا٤ٞ.. بـ مل في اإلاغؾم.. -   

 وا٣ٞذ ٖلى الٟىع:

ه؟. -   ؤو٥.. ب٨غه الؿاٖت زمؿت, ؾخاعب٨ـ اإلاهىضؾحن.. حٗٞغ  

ه ول٨ىه  ت:ؤلم ٨ًً ٌٗٞغ ظاب بؿٖغ  

.. ؾالم..ؤًىه -   
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ؤٚل٤ مٗها السِ وهى ًداو٫ ا٢ىإ هٟؿه ؤهه ؾُلخ٣حها 

 ل٣ُىٗها بالؼواط مً ماظض 

دظعها ختى جبخٗض ٖىه هى.......... ٍو  

************** 

ت ًخ٣اؾمها م٘  خه باإلاكٟى الخ٨ىمي, ٚٞغ جىظه ماظض لٛٞغ

ً.. وال جدخىي بال ٖلى ٞغاقحن ٣ِٞ..   زمؿت ؤَباء آزٍغ

ضة م٣اٖض..  ٖو

 الخىاٞـ م٘ ػمالثه ختى ًىا٫ عاخت الٟغاف ولى  
ً
واٖخاص صاثما

٨ًً ؤي مً  ؾاٖخحن مخهلخحن.. ولخؿً خٓه جل٪ اللُلت لم

اللُلُت.. مىاوبخهػمالثه ٌكاع٦ه   

هى بإمـ الخاظت بلى الغاخت.. لم جىل ًٖالث ظؿضه الغاخت  

 مىظ ًىمحن مخهلحن.. 
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ضة ٖملُاث ببحن  ظغاء ٖملُاث بمكٟى الض٦خىع َاهغ.. ٖو

 ؤزغي هىا باإلاكٟى الخ٨ىمي.. هى ال ًماو٘.. 

ومهاعاجه ٞب٩ل خالت ٨ًدؿب زبرة.. وم٘ ٧ل ٖملُت جؼصاص ز٣خه 

 الجغاخُت..

ما ؤن جغ٥ ًٖالجه اإلاخإإلات جىا٫ بٌٗ الغاخت ٖلى الٟغاف 

ختى حٗالى الىضاء الغوجُجي بم٨براث الهىث صازل ٚٝغ 

هداء اإلاكٟى...ؤَباء وؾاثغ ألا   

“code blue ....code blue ....code blue ...code blue” 

غ بدى٤.. ٞها هي الغاخت التي ًخىؾلها ظؿضه جدبسغ م٘  ٞػ

 ؤنىاث الىضاء..

 جهُٟت طهىه ٞغبما ًدخاظىهه إل 
ً
 مداوال

ً
ظغاء اٖخض٫ ظالؿا

ق٤ خىجغي ؤو نضعي بطا اؾخضٖذ الخالت ولم ٌؿخجب 

وٗاف َبِب الُىاعت والُبِب اإلا٣ُم...ال٣لب إل  
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ان ما حٗالذ الُغ٢اث ٖلى  وبالٟٗل لم جسب جى٢ٗاجه.. ٞؿٖغ

ت ب٣ىة  ت وبخضي اإلامغياث ج٣خدم الٛٞغ و٢بل ؤن باب الٛٞغ

 ًجهغها ٖلى ٞٗلتها ؾمٗها تهخ٠:

ص٦خىع ماظض.. ص٦خىع ماظض.. ص٦خىع خاجم!-    

:
ً
 ٢ُب ظبِىه مؿخٟهما

الخالت اللي قٛا٫ ٖلحها ص٦خىع خاجم هي ا٫ -   

 ....code blue? 

:  هاجٟت بجٕؼ
ً
 هؼث الٟخاة عؤؾها هُٟا

  code blue هى   -  

 ص٦خىع خاجم..

 هخ٠ بجىىن:

خاجم ٢لبه و٢ٟه؟.. -   
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ت ؤلا  هدى ٚٞغ
ً
ا وٗاف جسخلِ اإلاكاٖغ بضازله واهُل٤ مؿٖغ

 بحن ًٚب وخى٤ وخؼن 

..
ً
 هامؿا

 "مل هاوي ججُبها لبر ًا خاجم!"...

 اهخهى الٟهل

 

 

 

 الٟهل الشامً

 ما هى الكٗىع اإلاًاص للخب؟..
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ال٨غاهُت؟.. ٦ال.. ٞال٨غاهُت هٕى مخُٝغ مً الخب.. ؤو مً 

للخب.. الخب ألاؾىص..  اإلاكاٖغ بهٟت ٖامت.. هي الىظه آلازغ 

 ال٣اجل.. ٢اجل خض ال٨غاهُت..

.. ٞاالمباالة هي ٣ِٞ الخى٠٢ ًٖ 
ً
الالمباالة؟.. ٦ال ؤًًا

اة.. ٣ٞضان ٖام للمكاٖغ..  الخب, ًٖ الاهخمام واإلاٖغ

 لئلخؿاؽ باآلزغ...

.. ما هى طل٪ الكٗىع الظي ًم٨ىىا ال٣ى٫ وبىيىح ؤهه 
ً
بطا

.. ؟!الكٗىع ال٨ٗسخي للخب  

 ؤه٪ ٖاظؼ بهه ألاط
ً
 هظا ٌٗجي جدضًضا

ً
ي ًا ؾاصة.. ؤن جدب ؤخضا

 ًٖ ؤطًخه, 

 ؤه٪ مىدخه خهاهت الخب..

ومتى هضع٥ اٞخ٣اص ال٣لب لخل٪ الض٢ت الىابًت باؾم 

 الخبِب؟.. متى ًبضؤ الخب بااليمدال٫,  الخالشخي؟.. 
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ؤلاظابت بؿهىلت ٖىضما ال هجض نٗىبت في بلخا١ ألاطي بظل٪ 

 الخبِب اإلاٟترى..

ؤن ٨ًىن الغابِ بِى٨ما هى مجغص الكٗىع بالظهب..    

 وألاصهى.. ؤن ٨ًىن الىاظب واإلاٟغوى..

 ظغث ٖلى وظىخحها وهي حؿخم٘ ل٩لماث 
ً
ا مسخذ ع٢ُت صمٖى

 ق٣ُ٣ها اإلاًُغبت والٛحر م٣ىٗت باإلاغة..

"خاجم مل ه٣ُضع ًغظ٘ اللُلت.. الٗملُت اللي قٛا٫ ٖلحها 

"..بمتىهخُى٫.. ومل ٖاٝع هُسلو   

ابخلٗذ ال٩لماث بهمذ ومىدذ ؤزاها بً٘ ٧لماث مخٟهمت 

وؤٚل٣ذ الهاج٠ لخخإمله ٖضة لخٓاث ؾمدذ ٞحهم لٗبراتها 

 باالجهماع, زم و٦إجها جسًٗهم إلعاصة ٞىالطًت..

جى٢ٟذ الٗبراث.. وؾ٨ىذ اإلاالمذ..    
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بل ؤن ألاهٟاؽ ٧اصث ؤن جسٟذ.. ٣ِٞ ص٢اث ال٣لب هي مً 

ذ و٦إجها جهغر ؤجها جخٗ غى ألطي.. حؿاٖع  

 ؤطي ٖى٠ُ ٢اجل.. ؤطي بُٗم ال٨غاهُت اإلاٛلٟت باالمباالة.. 

 ٞال هي َالذ زالم ال٨غه وال جمخٗذ بلظة اإلاباالة...

ؤٚمًذ ُٖىحها جبخل٘ ٚهت ج٩اص ج٨خم ؤهٟاؾها لخخظ٦غ مأؾاتها 

 م٘ مً ٖك٣ذ..

وبن ْىذ للخٓت ؤن ولٗه بالٗال٢اث الٗاَُٟت هى ما ؾُضمغ 

ً ٢ىة بصعا٥ ؤهه لم خُاتها ٣ٞض ٧اهذ و  اهمت, ٞهي حٗلم ٖو  

 ولً ٌٗك٤ ٚحرها.. 

 ٌ ٘ ًٖ جل٪ الٗال٢اث ٚو وما ع٦ىجها لىهُدت آمىت بالتٞر

 الىٓغ ٖجها بال اؾخجابت لهىي في هٟؿها.. 

 هي حٗك٣ه وهى ًباصلها ٖك٣ها بجىىن ؤ٦بر..
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وب٣ضع ما ٖٝغ مً وؿاء ٞةن واخضة لم جدل مدلها ب٣لبه, لم  

ها.. ج٣اعب ختى مجزلت  

ض بٗض!!..  ماطا جٍغ

اقذ ب٣ٟاٖت  ت ٖو ٧اهذ جسضٕ هٟؿها بخل٪ اإلاىاؾاة الٟاٚع

ٖاػلت ًٖ وا٢ٗها اإلاغ؛ خُاة اٞترايُت جًم ؤؾغة ؾُٗضة 

وؤبىاء هم ٢غة ُٖجها وػوط ٖاق٤ طو مؿخ٣بل باهغ ومهىت 

 واٖضة,

ت وهاصعة  لُهٟٗها الىا٢٘ مغة ؤزغي, و٦م ٧اهذ الهٟٗت مضٍو

الكاب؛ الُبِب الىاٖض ًسُى, بل ٌٗضو  جل٪ اإلاغة.. ٞؼوظها

تهال٪ هدى صاثغة الًُإ.. ؿ٣ِ ٍو  َو

و٧اهذ البضاًت, بل الجهاًت ال حٗلم.. ٣ِٞ الخٓذ ٖضة ؤمبىالث 

بجُب ؾترجه, و٧ان مبرععه ؤجها جسو ٖمله ٞهى َبِب 

 جسضًغ.. ونض٢خه.. هل جمل٪ ٚحر طل٪!..

غ.. وهي مؿخمغة بخهض٣ًه  ..وج٨غع ألامغ ومٗه الخبًر  
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ض ؤن   جدُا ال٨ظبت وجخمٙغ بحن ؤقىا٦ها عايُت.. ٣ِٞ ال جٍغ

ج٤ُٟ مً ٟٚىتها.. مً ٚباوتها.. مً ٖك٣ها الظي مىده 

 خهاهت الخب.. والخهض٤ً..

صعا٦ها ألخىاله اإلاخٛحرة.. بلخ٨ظب ُٖىجها وبخؿاؾها و   

مؼاظه اإلاخ٣لب.. ؤٖهابه التي جخإعجر بحن ٞىهت الجخُم 

 وبغوصة ال٣ُب..

وججاهلذ وؤملذ ؤن تهغب مً الخ٣ُ٣ت لخٛاٞلها حٛايذ 

 وجهضمها بال عخمت..

ًىمها.. نغزذ.. ب٨ذ, جىؾلخه الخى٠٢ وبضازلها جخمجى لى 

 ٌؿخمغ ب٨ظبخه.. ًضاوم ٖلى الاه٩اع.. 

ٌُٗضها ل٣ٟاٖتها الىعصًت الٗاػلت.. ولم ٌؿخُ٘.. ٞبُضها 

ت وباألزغي مد٣ً ملىر بضماثه ؤل٣اه بلخٓ ت ألامبىالث الٟاٚع

ت هىمهما..  جُه في خمامهما السام بٛٞغ
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 ب٨ذ, وب٩ى.. نغزذ به, وجىؾلها الخٟهم..

  ,
ً
 واجهؼاما

ً
ذ زهالتها ٢هغا لُمذ زضحها وهٖؼ  

 ونغر بها لخهمذ.. 

 مً ًٚب جلمده بُٗيُه ألو٫ مغة, 
ً
 ؤزٟذ وظهها زىٞا

 ..
ً
 وؤؾٟا

ً
ا  وؤزٟى وظهه زٍؼ

 تهال٨ذ واجهاعث جُالب بخٟؿحر, 

برع..تهال٪ واجهاع  بحن ًضحها ًبرع ٍو  

ولم حؿخم٘ ل٩لماجه ال٨شحرة.. لم جٟهمها و٦إهه ٌؿخسضم لٛت 

بت لم جمغ بإطهحها مً ٢بل...  ٍٚغ

٧لماث مخىازغة بضث ٦ُل٣اث جهِب ٧ل زىابتها ٞخضمغها 

 وجبٗثرها هباء..

 "ق٣ى ومغ ؾب٘ ؾىحن صعاؾت"..
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بِب م٣ُم ٖكان ًًمً اؾخمغاعه.. ًًمً  ج ظضًض َو "زٍغ

ما جىتهِل هُابخه اللي خٟغ الصسغ ٖكان ًُىلها, الػم مغ٦ؼه و 

ل بال  هبُكُاث, ؾهغ, ؤًام مخىانلت ُٖيُ٪ ما بدكٞى

ت.. ؤؾماء ؤمغضخى وما بدؿمٗل بال مهُلخاث َبُت و  صٍو

ملُاث.. قٛل ما بِىتهِل"...  ٖملُاث.. ٖو

"بدخاط الخ٣ً صي.. بدخاظها ٖكان اؾخمغ.. ٖكان ؤونل.. 

ٖمل خاظت"..ؤٖكان   

ٓام ٖىضها ٢اجل.. ٢اجل للُمىح.. ٢اجل لئلوؿاهُت.. ٢اجل "الى

وصوام.. مخُلباث جدخاط  للغخمت.. ٖكان جىنل الػم اؾخمغاع 

عوبىث ٖكان ٣ًضع ٖلحها.. مل ٦ٟاًت ؾىحن الضعاؾت.. ال 

مخُاػ والخهى٫ ٖلى واخضة مً الىُاباث بٗضها مغمُت ؤلا 

"ٖكان جًمً صعاؾخ٪ الٗلُا..  

بجىػ٥ الض٦خىع الُٗٓم!.. هااه.. ما  ؤهِذ ٖاٌكت بخدباهي"

ِل بُمغ ب ت والسبرة.. ؤهه  ةًهحٗٞغ ٖكان ًىى٫ الل٣ب.. اإلاٗٞغ
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مم٨ً ٨ًىن مغمُىن, زضام ؤو ختى مهغط وبلُاحكى للض٦خىع 

اللي ألا٦بر مىه.. للض٦خىع اإلاكٝغ ٖلى قٛله وعؾالت اإلااظؿخحر 

 بخاٖخه"..

ي بُدخا ظىه ٖكان "مل ؤها لىخضي اللي بدخاظه.. ماثاث َػ

ٌؿخمغوا.. ٖكان ؤ٢ضع ؤ٢طخي هبُكُت هىا, وؤلخ٤ بٗضها 

ٖملُت وال اجىحن هىا٥, وؤعظ٘ ؤَب٤ هبُكُاث جاوي.. ما 

 جلىمِل ٖلُا.. ؤها بـ بداو٫ اؾخمغ.."..

غاجه.. ؾمٗتها آلزغها.. ولم جٟهم..   ؾمٗذ جبًر

 ماطا ٣ًى٫!.. هل جل٪ مبرعاجه!!..

بجضاثلها ًٖ ؤٞٗاله اإلاكِىت!!.. هل ًٓجها َٟلت خم٣اء جخالهى 

ه!..  هل ًٓجها ال جٟهمه!.. ال حٗٞغ

 مً ٖك٤ قغاعة البضاًت.. مً وكىي حؿتهل٪ ناخبها 
ً
جبا

 لتهل٨ه..



329 
 

 

حٗلم ؤهه ًلهض زل٠ جل٪ الكغاعة.. ججظبه جل٪ اليكىي ٦ما 

 ججظب ْمأن بصخغاء ٢اخلت..

 ًٖ ًيخ٣ل مً ٖال٢ت أل 
ً
ض ججغبخه ؤخؿاؽ بزغي باخشا زحري ًٍغ

..
ً
 وج٨غاعا

ً
 مغاعا

ٞاؾتهل٪ مكاٖغه ختى ٞختها..    

ض ججغبتها   ًٖ وكىي ؤزغي.. لظة ظضًضة ًٍغ
ً
واهخ٣ل باخشا

 والاوٛماؽ بها..

ولى للمسضع.. وحٗلم ؤهه ؾ٣ِ ضخُت بهاع اإلاغة ألا بحؿم٘ ًٖ  

 قٟٛه.. 

 اهدضع لهىة الًُإ ولم ٌٗض له مسغط....

ؾُاعة ؤظغة لم حٗٝغ ٠ُ٦ اعجضث مالبؿها وجدغ٦ذ لخى٠٢ 

 وجهل للمكٟى الظي ٌٗمل به ػوظها وق٣ُ٣ها.. 

ت الٗىاًت اإلاغ٦ؼة..  جخدغ٥ بسُىاث مهؼومت لخهل لٛٞغ
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جلمذ ػوظها ٖلى ؤخض ألاؾغة وبجىاعه ق٣ُ٣ها ًخاب٘ خالخه 

نغاع و٢ل٤..ةب  

.. لخًم عؤؽ الٛاثب ًٖ الىعي وصمىٖها 
ً
ؤػاخذ ق٣ُ٣ها ظاهبا

 ال جخى٠٢...

 يإ, وياٖذ..

*********  

ُىاها جتر٢ب ونىله.. حٗلم  جخالٖب بمٟاجُذ ؾُاعاتها بؿإم ٖو

ضها ولً ٨ًؿغ ٧لمخه..   ؤهه ؾُإحي.. هى ٖو

عم٣ذ الباب والىاٞظة الؼظاظُت مغة ؤزغي واهخ٣لذ ُٖىاها بلى 

 ؾاٖت ًضها..

 لخلخٔ جإزغه ٖضة ص٢اث٤.. ٞغ٦ذ ٦ٟحها ب٣ل٤.. 

 جداو٫ جغجِب ٧لماتها.. قغح مكاٖغها..
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زمُىت ًجب ؤن ج٣خىهها لخجٗله ٌؿخىٖب  ل٣ائه ٞغنت

 مكاٖغها التي جضٞٗها هدىه..

ت ؤمام اإلا٣هى  ٗت ؤزغي لخجضه ًه٠ صعاظخه الىاٍع هٓغة ؾَغ

 ..
ً
 بضون اهخمام لخاعؽ ألامً الظي عم٣ه قؼعا

و٢بل ؤن ج٨ٟغ في ٣ٖباث ٞٗلها ؤزٟذ مٟاجُذ ؾُاعتها بد٣ُبت 

ت.. وبضازلها هاظـ ًضٞٗها لخد٤ُ٣  خلمها ٖىىة..ًضها بؿٖغ  

لخٓاث ووظضجه ؤمامها.. ببىُاله الجُجز اإلاهترت و٢مُو مً 

ب ٞلم جخمال٪  زامت الجُجز ألاػع١ ٨ٖـ لىن ُٖيُه الٍٛغ

 هٟؿها مً الخجهض بلىٖت:

ُٖيُ٪ ُٞٓٗت.. ؤهذ اػاي ٦ضه!!..-    

:
ً
غ بدضة ٚايبا  واظهها بجلؿتها وهى ًٞؼ

خاولي جسلي في ُٞلتر بحن ٣ٖل٪ وبحن لؿاه٪.. -   

 زًٟذ عمىقها وهي حٛمٛم بصجل:
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آؾٟت.. ؤها مل ٦ضه.. -   

 واعجٟٗذ ظٟىجها وهي جغم٣ه بىٓغة مٟخىهت:

ت مٗا٥ بُدهلي  -  .. ٧ل ؤ٩ٞاعي ومكاٖغي بًهبـ مل ٖاٞع

 بدخلسبِ..

 ٢بٌ ؤهامله بًٛب:

لُا.. ؤها مل ظاي اؾم٘ ال٨الم صه.. ؤهِذ َلبِذ هخ٣ابل  -  

جًٟلي.. ٢ىلي اللي ٖىض٥..وهخ٩لم ًٖ ماظض.. وؤها وا٣ٞذ.. ا  

 همؿذ بخىؾل:

٣ت صي..-     َُب اهضي بـ.. وبالف ج٩لمجي بالٍُغ

 ٖاص للسل٠ لِؿدىض ٖلى ْهغ اإلا٣ٗض:

  اج٩لمي.. - 

 همؿذ بدؿائ٫:
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ؤهذ ما ؾاٞغحل, صر؟.. -   

ت: ٘ خاظب مدؿاء٫ ٞإ٦ملذ وهي حكحر لضعاظخه الىاٍع  ٞع

 - your motorcycle... 

 الاظابت ٖلحها.. ول٨جها لم اجب٘ اقاعتها وؤومإ 
ً
بغؤؾه مخجاهال

 جُإؽ:

ب مل ؾٟغ.. -  مٗجى ؤه٪ ظُذ بحها, ؤه٪ ظاي مً م٩ان ٢ٍغ  

 ؤ٢غ بظ٧ائها.. ول٨ىه لم ٣ٌٗب ٖلى ٧لماتها بل ٖاص ًدؿاء٫:

ًا لُا؟.. ًهٖاًؼة جىنلي إل  -   

ؤهذ ما بٗضحل بؿبب اللي خهل بِىا؟.. -  

 هضع بها بٗى٠:

 ما ِٞل خاظت اؾمها ما ِٞل خاظت خهلذ ب - 
ً
ِىا, ؤؾاؾا

 اخىا..
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 هؼث عؤؾها بدؼن:

َُب ؤهذ ٖاٌل ٞحن صلى٢ذ؟.. -   

 بٟدُذ ٚايب:
ً
 ا٢ترب بغؤؾه هامؿا

  -..
ً
٢ضام٪ زمـ ص٢ا٤ً جخ٩لمي ٞحهم.. ؤو همصخي خاال  

 مضث ًضها بدؿٕغ لخخمؿ٪ بُضًه:

  ال.. ما جمكِل.. هخ٩لم.. - 

 
ً
٨خ٠ سخب ًضه مً بحن ًضحها لُجلـ مٗخضال بم٣ٗضه ٍو

 طعاُٖه بِىما جغم٣ه هي بدؼن وجبضؤ ٧لماتها:

ه٣ىل٪ ال٨الم اللي ب٨غعه لىٟسخي ملُىن مغة.. ماظض عاظل  - 

.. صه لى ؤها بضوع ٖلى بِذ هاصي 
ً
هاًل.. وػوط مىاؾب ظضا

وؤمان واؾخ٣غاع وخماًت وال٨الم اللي بِخ٨غع ٦خحر صه.. ماظض 

ؤ٦تر واخض مم٨ً ٣ًضم لي صه.. و٦ىذ هىا٤ٞ ٖلى السُىبت 

 ٖكان ؤخ٤٣ ٧ل صه.. بـ.. بـ ْهغث ؤهذ..
ً
 ٞٗال
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دهما ٖلى اإلااثضة ؤمامه   ٞ٪ ًاؾحن طعاُٖه وهى ًٍغ

ب بِىما هي ج٨مل: لى وظهه اعحؿم حٗبحر ٍٚغ  ٖو

ب.. خؿِذ ؤوي هٟسخي  -  ؤهذ ب٣ى ٦ُان مسخل٠.. ٖالم ٍٚغ

ؤصزله.. ؤصوع في مل٨ىجه.. ؤِٖل مٗاه اإلاٛامغة.. ؤظغب الجىىن 

 اللي َى٫ ٖمغي باجد٨م ُٞه ظىاًا.. ٞاهمجي ًا ًاؾحن؟..

ىاظه لُا ؤَغ١ ً ٗها ٍو اؾحن بغؤؾه ٖضة لخٓاث ٢بل ؤن ًٞغ

 بىٓغاث ٚامًت:

ؤها آزغ واخض في الضهُا صي مم٨ً ٌِٗل مٗا٥ِ بُىلت ُٞلم  - 

ؤلازاعة اللي بخدلمي به صه.. ؤها مل ؾىبغمان وال الٟاعؽ اللي 

 هُى٣ظ ألامحرة في آزغ الُٟلم..

 خاولذ م٣اَٗخه ٞإو٢ٟها ل٨ُمل:

.. ه٨ىن ؤٖمى لى ؤه٨غث ؤهِذ بيذ ظمُلت.. ظمُ- 
ً
لت ظضا

الخ٣ُ٣ت صي.. وؤ٦ىن ٦ضاب لى ٢لذ ؤن ٖغي٪ ما إلاؿل 
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خاظت ظىاًا.. بـ صه مجغص إلاؿت ؾُدُت ما ؾابدل ؤي ؤزغ.. 

وهدؿخٛغبي لى ٢لذ ل٪ ؤن الؿذ اللي هسخاعها ج٨مل مٗاًا 

مكىاعي, ه٨ىن بخمجى ؤجها حكىٞجي ؤمان واؾخ٣غاع وخماًت 

 لها..

ٌ ل٩ لماجه:هؼث عؤؾها بٞغ  

ال.. ال ؤها مل مهض٢ت ٦الم٪ صه.. ؤهذ ٢لذ ؤوي إلاؿذ  - 

 خاظت مً ظىا٥..

 عبذ ٖلى ًضها بمىاؾاة:

ؾُبُجي ؤ٦مل ٦المي.. ؤها باليؿبت ل٪ خلم الجىىن.. مجغص  - 

خلم.. ؤهِذ مل قاًٟت ًاؾحن الخ٣ُ٣ي.. وفي هٟـ الى٢ذ 

 خهغِث ماظض ظىه بَاع الؼوط الغػًٍ الٗا٢ل..

:ىيُخيجوؤ٦مل بهمـ   

مٗظوعة.. ما قىٞخِل ظىىن ماظض...  -  
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:  ٖاصث تهخ٠ بجٕؼ

ًاؾحن.. ؾِبجي ؤ٦مل ٦المي.. ؤها مل نٛحرة ٖكان ؤِٖل  - 

 خلم مغاه٣ت..

 هؼ عؤؾه بإسخى:

ت للمغاه٣حن  - .. لُا.. ؤهِذ بخضوعي!هي ألاخالم ب٣ُذ خهٍغ  

ٖلى خلم مٗحن.. بـ لؤلؾ٠ بخضوعي في اإلا٩ان الٛلِ..   

خِل ج٣غبي مً ماظض بض٫ ما بخ٣غبي مً الخاظت لُه ما خاول 

 آمىت؟..

 اهتزث قٟخحها بغصة ٞٗل مهضومت وهي جغصص:

   ماما آمىت!.. - 

 هخ٠ بدؿم:
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.. ماما آمىت.. ؤهِذ َى٫ الى٢ذ بخضوعي ٖلى نىعة ؤهِذ ؤًىه - 

مدخاظاها لؤلم.. والهىعة صي ظىاػ٥ مً ماظض ٧ان 

الخاًب ٣ٞغعِث هُىٞغها.. وصلى٢ِذ عجبخ٪ نىعة اإلاجغم 

 جًُٟحها لخلم٪..

 نغزذ به:

اؾ٨ذ ًا ًاؾحن.. ؤهذ بدكىه مكاٖغ خلىة ظىاًا لُ٪.. ٧ل  -  

 ٦الم٪ صه ٚلِ.. ٚلِ..

 ابدؿم بٛمىى:

اؾمعي ههُدتي ٦إر ٦بحر.. ٢غبي مً ماظض.. خاولي جالقي  - 

الكٗلت اللي بخدلمي بحها ظىه ماظض.. ونض٢ُجي هخىنلي 

ت..  بؿٖغ

ا:
ً
 جهٌ وا٢ٟ

ًٖ بطه٪.. ؤها الػم امصخي.. -   
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ت هاجٟت:  جمؿ٨ذ بُضه بؿٖغ

ما جخسالف ٖجي ًا ًاؾحن.. لى مل ٢اصع جدبجي ػي ما..-    

 سخب ًضه مجها بٗى٠:

جاوي.. هجرظ٘ جاوي.. -   

ت:  باصعجه بؿٖغ

ج٩لم م٘ خض.. ؤزلُىا ه٨ىن ؤصخاب.. ؤها خحراهت ومدخاظت  - 

 بابا مل ٢اصع ًٟهمجي.. وماما..

بىٓغة ٢ُُُت حؿخُٛض:ؾ٨خذ لترم٣ه   

ؤها مدخاظت نض٤ً.. ٖلى ألا٢ل لخض ما ؤخؿم لسبُت   -

 اإلاكاٖغ اللي ظىاًا صي..

 ٖلى مالمده..
ً
ٌ ظلُا  بضا الٞغ
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ض ؤلا  َال١.. ل٣ض ٢اوم ٧ل ٚغاثؼه ٢تراب مجها ٖلى ؤلا هى ال ًٍغ

 هدىها بلى آلان.. 

تراٝ بإن ٚغاثؼه حؿخجُب لها..  هى  ..وٗم ال ًجض مك٩لت في الٖا

 ألهىزتها.. لضاللها.. 

الظي ج٣ضمه له بمىخهى الؿظاظت.. و هخ٣ام الجاهؼ لٗغى ؤلا 

٣ِٞ ه٣ُت بؿُُت بًُاء بضازله هي ما ججٗله ٌؿخمغ 

 بم٣اومخه..

ًه لًُٗ ؤزُه بٓهغه.. ول٨ً  بٞغ  

 ٖلحها ؤن جبخٗض..

ض عاخت الب  .. ًٍغ
ً
ا٫.. ألامان والاؾخ٣غاع اللظان ٦ٟاه نغاٖا

حؿتهحن بهما جل٪ اإلاضللت.. هما ًبدض ٖجهما.. ول٨جها جىبل ب٣ىة 

ت الاؾخ٣غاع..إل  اط طل٪ ألامان وػٖٖؼ ٖػ  

 اهدبه لها وهي جضاٖب ٦ٟه بدمُمُت وتهمـ:
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-   ٌ زلُىا ؤصخاب ًا ًاؾحن.. مدخاظت ل٪.. م٣ٗىلت جٞغ

 جى٠٢ ظىبي في ٖؼ اخخُاجي لىظىص٥..

مجها ببِء لخٗىص هي وجخمؿ٪ بها: سخب ًضه  

   هؿم٘ ٦الم٪.. هخاو٫ ؤ٢غب مً ماظض.. بـ..  - 

 ٢اَٗها:

!.. صه ٢غاع٥ ؤهِذ.. و٧ل ٦الم٪ صه..بًهبـ  -   

ت:  ٢اَٗتها هي بؿٖغ

ًاؾحن.. ؤها مدخاظت ل٪ جدمُجي مً ظىىوي.. -   

 وؤ٦ملذ بىبرة مخىؾلت لم ٌؿخُ٘ م٣اومتها:

 - plz .. I need you ,don‘t let me down 

 ججهض ًاؾحن بُإؽ:
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ض٥ به.. ؤه٪ لى َلبِذ مؿاٖضحي هخال٢ُجي ؤ٧ل اللي ا٢ضع  - ٖو

 مل هخإزغ..

ابدؿامت عاجٗت اعحؿمذ ٖلى قٟخحها ول٨ً هبرتها ٧اهذ مغحٗكت 

 وهي ججبه:

 -  ..
ً
وصه ٨ًُٟجي ظضا  

بت: اصث تهمـ بىبرة ٍٚغ  ٖو

مم٨ً اؾخٛل ٦غم ؤزال٢٪ وؤَلب مى٪ جىنلجي.. -   

ذ بال٣ى٫: و٢بل ؤن ًبضي حعجبه ؾاٖع  

ؤنل واخضة ػمُلتي ونلخجي.. وؤها مل مٗاًا ٖغبُتي.. -   

 هؼ ٦خُٟه بُٛٔ وهى ٌكحر لها بظعاٖه:

اجًٟلي..  -  
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ت هدى باب اإلا٣هى وو٢ٟذ بجىاع الضعاظت  ٢ٟؼث لدؿب٣ه مؿٖغ

ضم  ت وهي جخإملها باهبهاع.. بِىما هى ًغم٣ها بًٟى٫ ٖو الىاٍع

 جهض٤ً..

٘ السىطة وويٗها بحن ًضحها: ٞع  

آؾ٠ ما ِٞل مٗاًا بال زىطة واخضة.. هخًُغي   - 

 حؿخسضمي بخاٖتي..

 هؼث عؤؾها بٗبض وهي جغص له زىطجه هاجٟت بجظ٫:

ؤها مل ٖاًؼة..-   

 هؼ ٦خُٟه باؾخسٟاٝ وع٦ب الضعاظت لخ٣ٟؼ هي زلٟه..

وجل٣ي بغؤؾها ٖلى ٦خٟه مدُُت زهغه بظعاٖحها بةخ٩ام..   

 :
ً
مما ظٗله ًسبرها ؾازغا  

ت..بها لؿه ما صوعحل اإلا٨ىت ختى.. ٩ٞي ؤ - ًضًِ٪ قٍى  
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 ٌ ًهالها.. ٞابخٗضث ٖىه مؿاٞت بؿُُت, بزكِذ ؤن ًٞغ

اصث جد٨م طعاٖحها خىله وجمسر وظىتها  ان ما َىتها ٖو ؾٖغ

ب٨خٟه و حِٗل خلمها السام؛ هي وهى وخضهما ٖلى صعاظخه 

ٗلىان اهخمائهما لبًٗهما..  ت ٣ًخدمان الٗالم َو  الىاٍع

٧اهذ ؾُٗضة, بل ج٩اص جُحر ؾٗاصة ٦ما جخُاًغ زهالتها ب٣ىة 

اح  ختى قٗغث ؤجها ج٩اص ؤن جدىتٕز مً ظظوعها.. بٟٗل الٍغ

 ول٨جها ال جإبه..

٣ِٞ جدغ٥ وظىتها ٖلى ٦خٟه بسٟت جلمذ جإزحر زهالتها  

 ٖلُه.. لخٟاجئ بىظىص السىطة ٖلى عؤؾه..

ٗت خغ٦ذ ًضحها لخسل٘ زىطجه,   ٢ُبذ ظبُجها وبدغ٦ت ؾَغ

 ..
ً
وحٗالذ ضخ٩اتها الك٣ُت بِىما ٧اص ًاؾحن ؤن ًىٟجغ ُٚٓا

٣ًاٞها..بٖاظؼ ًٖ  ول٨ىه  
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٤ مؼصخم بالؿُاعاث.. وهي   ٞهى ٣ًىص الضعاظت وؾِ ٍَغ

ت للمهمالث   وجل٣ي بالسىطة في ؤ٢غب خاٍو
ً
با جطخ٪ بجىىن ج٣ٍغ

خ٩ام الؿُُغة ٖلى زهغه.. وحٗىص إل   

 ..
ً
٤ ؤ٢ل اػصخاما  الىنى٫ لٍُغ

ً
 ؤزظ ًىاوع بضعاظخه مداوال

الضعاظت.. بِىما هي ٧اهذ هؼالها ؤو ختى عمحها مً ٞى١ بٞهى ٢غع 

جخٟجغ ؾٗاصة.. ؾٗاصة وقى١.. قى١ لم حؿخُ٘ ٦بده 

لخخدغ٥ ؤهاملها ببِء مشحر مً زهغه لخهل بلى ٞخدت الٗى٤ 

ب٣مُهه ٞخُل٤ ججهُضة ٖالُت وؤهاملها حٗاه٤ بكغة نضعه 

 الؿازىت..

جى٢ٟذ ًٖ مالمؿخه ٖىضما قٗغث ؤن الضعاظت ج٣ٟؼ بهما 

 ٢بل ؤن ًخى٠٢ بها
ً
با ٤  ج٣ٍغ ًاؾحن ٞجإة ٖلى ظاهب الٍُغ

 لُا مً طعاٖها وهى ًهغر بها:
ً
 ظاطبا

 -  ٤ ؤهِذ مجىىهت.. في خض ٖا٢ل ٌٗمل ٦ضه.. اخىا في ٍَغ

 ووؾِ هاؽ..
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 ونغر بهىث ؤٖلى:

لى م٨ىت.. ٖلى مىجىعؾ٩ُل.. -   ٖو  

٨ُت وهى  ٩ًاص ًسى٣ها بِىما  ٢ا٫ ٧لمخه ألازحرة بل٨ىتها ألامٍغ  

ث ٦ُٟه الٗكىاثُت, ٞهى ٧ان هي جدمي وظهها مً جدغ٧ا

 لضعظت لم جخسُلها..
ً
 ٚايبا

 ظظبها لُل٣ي بها في ؤو٫ ؾُاعة ؤظغة و٢ٟذ بجىاعهما 
ً
وؤزحرا

 لِؿخُل٘ ٢اثضها ألامغ..

 وهخ٠ بدى٤:

ًلًٗ صي نضا٢ت ًا قُست.. -   

ىُل٤ هدى الخاعة..   ٖاص بلى صعاظخه لُمخُحها بًٛب ٍو

 هدى خُاجه الجضًضة..

*********** 
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ُتها ب٣ُٗت بٞجغ مً  جإ٦ضث خ٩ام بٚال١ ؤ٢ٟا٫ الٗغبت.. ٚو

ضسمت مً ال٣ماف.. وهي حٗىص بإهٓاعها بلى وعقت الىجاعة 

زخٟى ناخبها مىظ ٖضة ااإلاٟتريت و٢ض ؤٚل٣ذ ؤبىابها و 

 ؾاٖاث..

 ٢ُبذ خاظبحها بكضة وهي جدؿاء٫ ؤًً طهب؟.. 

وما هى طل٪ اإلاىٖض الهام الظي صٞٗه لتر٥ مخابٗت ؤٖما٫ 

هُال١ زلٟه!!..خاث بىعقخه وؤلا ؤلانال   

٧اهذ ٢ض ونلذ إلاجزلها وهي ماػالذ ٚاع٢ت في خحرتها ٖىضما 

٣ها ونىث ٚلُٔ ًضوي  وظضث ؤمامها ٞجإة مً ٣ًُ٘ ٍَغ

 بجىاع ؤطجها:

ًا مؿاء ألاهىاع ًا ؾذ البىاث.. -   

ٗذ ٞجغ ُٖىحها لخ٣ابلها مالمذ اإلاٗلم "ؤهىع"؛ ناخب اإلاجز٫  ٞع

ت  البضعوم به..الظي جدخل هي ٚٞغ  
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 ٚمٛمذ بخبرم:

ٖىاٝ ًا مٗلم.. -   

٤ ؤمامها وهى  خاولذ الخدغ٥ والابخٗاص ٖىه بال ؤهه ؾض الٍُغ

 ًؼمجغ بىبرة ز٣ُلت:

الجمُل مل هاوي ًدً ٖلُىا ب٣ى..  -  

 لىث ٞجغ مالمدها وهي جخسهغ له هاجٟت:

  ما ًصخل ال٨الم صه ًا مٗلم.. - 

لخجضه ًمض طعاٖه لٟذ ٞجغ مً خىله وخاولذ صزى٫ اإلاجز٫ 

مىٗها مً الىنى٫ للباب وهبرجه ال٨غحهت ما ػالذ جضوي  ٍو

 بإطجها:

ًا ٞجغ صه ؤهِذ لِ٪ ٚالوة جاهُت ٖىضي.. هى ؤها ؤوسخى إلاا ٦ىِذ  - 

 بخلٗبي م٘ ُٖالي ٖلى الؿلم.. ٦ىذ خخت ظماع ًا بذ..

 قه٣ذ ٞجغ بجٕؼ وهي تهخ٠ باؾدى٩اع:
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ـ ؤه٪ لؿه ٞا٦غ ؤوي مً صوع   - ُٖال٪.. اؾخخي ٖلى َُب ٦َى

٪ صو٫ هخطخ٪  صم٪.. وال ٞاهم الكٗغجحن اإلاهبىٚحن بخٖى

 بحهم ٖلى ٣ٖلي..

 و٢بٌ ٖلى طعاٖها ب٣ىة وهى حهخ٠:
ً
 اقخٗلذ ُٖىاه ًٚبا

ًا بذ ؤها ٖاًؼ٥ في الخال٫.. -   

ظظبذ ًضها مىه بٗى٠ ومغعث ؤنابٗها ٖلى ظبهتها وهي حكه٤ 

ت:  بسسٍغ

ال٫ بخاٖ٪ صه.. ًا عاظل ؤهذ خال٫!!.. هللا الٛجي ًٖ الخ -  

 ٖلى طمخ٪ اجىحن..

ضٞ٘ ظؿضها لجضاع اإلاجز٫  مض ؤهىع ٦ُٟه لُمؿ٪ بظعاٖحها ٍو

بٗى٠ مما ظٗلها جخإوة بإلم وعٖب و٢ض ؤصع٦ذ ؤن الخاعة 

 مً البكغ في جل٪ 
ً
با ال٣ًُت التي ٣ً٘ بها مجزلها زالُت ج٣ٍغ

 اللخٓت..
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..وهي وخضها م٘ طل٪ الغظل الظي ال ًغاعي طمت  
ً
وال صًىا  

 و٧لماجه جإجحها ٧الٟدُذ:

ما هى ؤها هازض٥ ٌٗجي هازض٥.. ٞاؾمعي ال٨الم بض٫ ما  - 

جال٢ُجي عمُذ ل٪ ٦غا٦ُب٪ بغه ألاويت واب٣ي هامي في الكإع 

٩ي.. وآزغج٪ بغيىه في خًجي!  وقىفي محن هحرضخى ًخاٍو

خاولذ ؤلاٞالث مىه بال اهه ؤخ٨م ٢بًدُه ٖلحها وهى ٣ًترب 

 مجها:

اؾمعي ههُدتي واللي ًج٩ُي ٚهب زىصًه بالتراضخي وجب٣ى -  

 بجمُلت..

ألو٫ مغة حؿدكٗغ ٞجغ يٟٗها و٢لت خُلتها ؤمام طا٥ الىٚض 

داو٫ اهتها٦ها..  وهى ٣ًترب مجها ٌؿخدل مؿاختها السانت ٍو

لؿٗاث لؿاجها ٧اهذ ؾالخها ألاو٫ يض هجماث بٌٗ الغظا٫ 

عػ٢ها بُجهم..  الظًً ٌؿخدلىن وظىص امغؤة وخُضة حؿعى ٖلى
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ول٨ً طا٥ ال٣ظع ا٢خىهها بلخٓت ي٠ٗ.. لخٓت خحرة ٚغ٢ذ 

 بها ٞلم جىدبه ال٢ترابه السُغ..

خاولذ ؤلاٞالث مىه زاهُت وهي جخىؾله ب٠ًٗ ها٫ مجها للمغة 

بخه الكضًضة بها ٧اهذ ٢ض ؤٖمخه ًٖ ٧ل شخيء  ألاولى ول٨ً ٚع

ها وهى ًمجي هٟؿه بيُلها جل٪ اللُلت, لُٟاجئ ب٣بًت ٢ىٍت  ججٖز

ت:  مً بحن طعاُٖه ونىث ًاؾحن ًضوي بسسٍغ

زحر ًا مٗلم.. ٦ىذ ٖاًؼ ؾاهضوحكاث ٦بضه وال سج٤..  - 

 مٗلىماحي ؤن الؿذ ٞجغ بخ٣ٟل ٖلى الٗكا..

 جخمؿ٪ ب٣مُهه في ٢ل٤ بِىما 
ً
ازخٟذ ٞجغ زل٠ ًاؾحن جماما

و٠٢ هى ٧الؿض اإلاىُ٘ بُجها وبحن اإلاٗلم ؤهىع الظي اقخٗلذ 

قُُاوي ونىجه حهخ٠ بٟدُذ:ُٖىاه بًٛب   

  .. ؾذ ٞجغ..لؿه ٦المىا ما زلهل ًا. - 

ازخٟى ؤهىع صازل اإلاجز٫ لُلخٟذ ًاؾحن لٟجغ و٢ض ؾب٣خه 

 ٧لماث لم ٌؿخُ٘ ا٣ًاٞها:
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!بًهقىِٞذ ب٣ى هىىؽ ٖحن الخاظت مم٨ً ٌٗمل -    

 ؤن ج٣ابل ظملخه بىىبت 
ً
ولم ٨ًً ًمغ بإ٢صخى ؤخالمه هظًاها

 ٖىُٟت مً الب٩اء..

ل  ٣ت لخدٍى ولؿان خاله ًخمم بظهى٫ و٦إهه ا٦دك٠ ٍَغ

 السكب بلى طهب..

"بجها امغؤة.. ٦غة الكغاب مخٗضصة الُب٣اث.. امغؤة حٗٝغ 

 الب٩اء!"

 

 اهخهى الٟهل
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  الٟهل الخاؾ٘

 مخٗت الىظىص ٖلى ٢ُض الخُاة ج٨مً بسىى جىا٢ًاتها..

جظو١ الازخالٝ وال٣بى٫ بى٨هخه الالطٖت, الغيا باإلا٨خىب  

ومداولت حٗضًل الىي٘, الىٓغ للسل٠ ٣ِٞ إلًجاص الٗٓت 
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واؾخسضامها للمطخي ٢ضًما.. الخغ٦ت الضاثمت ما بحن هبٍى 

 واعجٟإ, قض وظظب, مض وظؼع..

ال حهم اإلاؿمى ؤو الضًىام٨ُُت ٣ِٞ الخغ٦ت وجىا٢ًها هى ما 

ٞالجمىص والشباث ٢خل للغوح.. للُمىح ًمىذ لظة الىظىص, 

 وؤلابضإ..

جل٪ الخىا٢ًاث ٧ان ما ٨ًٟغ به ًاؾحن وهى ًخ٨إ ٖلى باب 

وعقخه ًغحك٠ ٢ضًخا مً الكاي الش٣ُل, ًخإمل اإلا٩ان خىله.. 

ت مسخلٟت,  م٣هى الخاط نالر ب٩ل ما ًدخىٍه مً هماطط بكٍغ

 الخاط نالر هٟؿه عظل هُضع وظىصه؛ و٢ىٞه بجاهبه ومىده

ال٣بى٫ والترخاب, مغاٖاجه له ختى ؤزىاء ُٚابه, ومؿاٖضجه 

ٖلى حؿلم وعقخه مً ألاؾُى بضوي بى٢ذ ؤ٢ل مما جهىع.. 

غ٢ه اإلاخالٖبت وعٚم طل٪ لم ًبسل ٖلُه  وألاؾُى بضوي َو

ببًٗت ههاثذ جسو مٗامالث ؾى١ الٗمل, اإلاٗلم ؤهىع 

ٗض ؤبٌٛ  ٌُ ناخب مدل السًغواث والٟا٦هت والظي 
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ال١ال٩اثىاث ا وال .. ٞال ٌؿخد٤ ل٣ب عظل, لتي ٢ابلها ٖلى الَا

ً ٌؿخ٣ىي ٖلى ألاي٠ٗ.. مَ  طل٪ بكغ  ختى  

ال ًىاػي  يل ناخب مدل الُٗاعة الهٛحر وهى وهىا٥ ٞا

ت نٛحرة بمدالث بغهام التي جمخل٨ها ٖاثلخه, هماطط ٖضًضة  ػاٍو

لم ًًٓ ؤهه ؾ٨ُىن بُجهم, واخض مجهم بُىم؛ ُٞاؾحن الكاب 

دلم بمؿخ٣بل  الجامعي ٧ان طو َمىح ظامذ.. ًسُِ ٍو

مسخل٠, مدالث الُٗاعة به ٧اهذ البضاًت لٗمل ؤ٦بر وؤ٦ثر 

 في ؾى١ اإلاا٫.. ٧ان ًمل٪ السُِ بالٟٗل ول٨ً لم 
ً
احؿاٖا

ًمهله الى٢ذ للخىُٟظ ٣ٟٞؼ به لخُاة ًاؾحن اإلاد٨ىم صازل 

٣ابل مً هى ؤ٦ثر  ٖىابغ السجىن لُخٗامل م٘ خشاالث البكغ ٍو

بغاءة..ه٣اًء و   

جىا٢ٌ آزغ ًا ًاؾحن.. ًبضو ؤه٪ ؾخدُا بضاثغة الخىا٢ٌ 

 لؤلبض..
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؛ ٦غة اإلاالبـ   لى ط٦غ الخىا٢ًاث, ؤجذ ؾُضتها بال مىإػ ٖو

 الؿىصاء..

ت وهى ًخظ٦غ ؤخض ألاٞالم ال٨غجىهُت التي ٌٗك٣ها  ابدؿم بسسٍغ

ًاؾغ ق٣ُ٣ه ألانٛغ.. و٧اهذ بُلخه جُل٤ ٖلى خبُبها اؾم 

غحي 
ُ
البٗب٘"..صال٫؛ "٦  

ؤَل٤ ضخ٨ت ٢هحرة.. ٦ال هي لِؿذ بٗب٘.. ول٨جها بال٣ُ٘ ٦غة 

نٛحرة زاثٟت.. زاثٟت مً مىاظهخه ؤو الا٢تراب مىه مىظ جل٪ 

 اللُلت ٖىضما ؤه٣ظها مً بغازً طل٪ اإلاىجىع ؤهىع..

لخىٟجغ بٗضها بىىبت ب٩اء ٖىُٟت.. وجىهي الاهٟجاع لخسخٟي مً  

و٦إجها االزخٟاء والازخباء, ؤمامه ٞجإة.. وهي مؿخمغة لآلن ب

 ج٨غه قهاصجه لخٓت يٟٗها والاؾىؤ مداولت اهتها٦ها..

 ج 
ً
ً٘ َٗامه ٖلى م٨خبه الهٛحر بالىعقت وجغ٦ٌ ع٦ًا

 مخمخمت ب٩لماث مبهمت ًٖ

 "الٗغبُت لىخضها"..
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ال جب٣ى ختى لخخ٣اضخى ؤظغها, ومً بحن جمخماتها الهاعبت 

 اؾخىٖب بهٗىبت..

ًاؾحن".."هىخداؾب بالكهغ ًا سخي   

ابدؿم بدؿلُت وهى ًلمدها ٢اصمت بٗضما ؤجهذ جىنُل الٛظاء 

للمٗلم نالر لخخجاهله ٦ٗاصتها في ألاًام ألازحرة وهي جبضؤ في 

 اٖضاص مجمىٖت ظضًضة مً الكُاثغ..

:
ً
 ٞكا٦ؿها ياخ٩ا

ٖلى ال٨ٟغة ال٨بضه الجهاعصه ما ٧اهدل خلىة.. ًم٨ً مل  - 

 َاػة!

ببدتها اإلامحزة:الخٟخذ له ٖلى الٟىع لتهخ٠   

ؤبًضا وهللا ًا سخي ًاؾحن.. َاػة وبلضي ٦مان.. ؤها صاًًما بغاعي  - 

 عبىا في ؤ٧ل ِٖصخي و..

ت:  ٢اَٗها بؿٖغ



358 
 

 

َُب.. َُب.. زالم.. آؾ٠ ًا ؾذ ٞجغ.. خ٣٪ ٖلُا..  - 

قىِٞذ.. ٖاصي الىاخض مم٨ً ٣ًضم اٖخظاع وبغيىه ٣ًضم 

 ق٨غ..

 الخٟخذ زاهُت لٗملها وهي تهمـ بدغط:

الٟٗى ًا سخي ًاؾحن.. صه ؤهذ ظمُل٪ ٖلى عاسخي..  -  

 زم لم حؿخُ٘ ٦بذ ظماح ٧لماتها وهي جىاظهه بدى٤:

ما ٦ىدل ؤٖٝغ ؤه٪ مىخٓغ ٧لمت ق٨غ.. ٖلى الٗمىم  - 

ً ٖلى الىاظب اللي ٖملخه مٗاًا..  مدك٨ٍغ

ججاهل جلمُدها اإلابًُ وخغوٞها التي يُٛذ ٖلى ٧لمت 

ملىهت ؤمام وظهه واظب ختى ًْ ؤجها ؾخطخيء بمهابُذ 

 واعحك٠ عقٟت ٦بحرة مً ٢ضخه ٢بل ؤن ٌٗاوص مكا٦ؿتها:

خىا في بًاااه.. ؤهِذ لؿه ٞا٦غة.. ٖلى الٗمىم الٟٗى..  -   

.. ًا خاظت ٞجغ..
ً
 السضمت صاًما
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جدىلذ مالمدها اإلادغظت في زىاٍن ألزغي ٚايبت وخاه٣ت.. 

اث مبهمت واخخ٣ً وظهها بكضة وؤزظث جخمخم ٦ٗاصتها ب٩لم

مىخ٣اة مً ألال٣اب ٖلى ٚغاع ٩ًاص ٣ًؿم ؤجها مجمىٖت   

 "هىىؽ ٖحن الخاظت"...

ؿبب لها الُٛٔ..   ال ٌٗلم لم ٌكا٦ؿها.. ًضٞٗها للًٛب َو

ٌٗلم ٣ِٞ ؤهه في مؼاط عاث٤ للٛاًت.. ًمغ مؼاظه بىىبت مض 

اعجه مىظ ٖضة ؤًام آلمىت..  ٖالُت مهضعها ٍػ

 وب
ً
 ؤهه لً ؤزبرها ؤهه لً ًبٗض ٦شحرا

ً
ضه؛ ؤعاص ازباعها ٞٗلُا غ بٖى

ًهجغها ولً ًيؿاها بةعاصجه, وخضه الخبـ ما مىٗه ٖجها.. 

 بٗب٤ الكى١ ٦ما جى٢٘.. ٦ما جمجى..
ً
 ل٣ائها ٧ان صاٞئا

٢بالتها جىازغث ٖلى وظهه وقٗغه و٦خُٟه.. جخدؿـ ٧ل قبر  

 مىه ٦إجها جخإ٦ض ؤهه ًاؾحن خ٣ُ٣ت..
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.. ؾإ٫ باًجاػ ًٖ ؤزىجه ٞهى ٌٗلم 
ً
ؤجهم ٚحر مخىاظضًً خالُا

ل٣ض ازخاع طل٪ اإلاىٖض ٖلى وظه الض٢ت ختى ًلخ٣ي بأمىت.. 

 وآمىت ٣ِٞ..

جغ٥ عؤؾه لحرجاح بإخًاجها, ؤزبرها ًٖ وعقت الىجاعة واهخٓغ  

عصة ٞٗلها ٖلى السبر ٦مً ًيخٓغ خ٨م البراءة ب٣ًُت م٣ٟىص 

ُاجه؛ بها ألامل, ول٨جها آمىت.. واخخه آلامىت ومهضع الؿالم بد

 إلاكغوٖه وهي 
ً
 ظلُا

ً
شجٗخه وؤًضث ال٨ٟغة بل ؤبضث خماؾا

 جشجي ٖلى مىهبخه..

"ؤي خض هُٗبي قىٍت الخىابل في ألا٦ُاؽ بخىٖها في مدالث 

ُل٘  الُٗاعة.. ل٨ً مل ٧ل واخض ٌٗٝغ ًمؿ٪ خخت زكب ٍو

 مجها جغابحزة وال ٦غسخي"

خه  م مٗٞغ ٧اهذ جُُب زاَغه وجىاؾُه وهى لم ٌٗترى ٚع

الضازلُت بإن مجا٫ الُٗاعة ؤوؾ٘ مما ٢الخه بمغاخل, ول٨ىه 

 ٧ان بداظت لدصجُٗها.. لىُل مىا٣ٞتها.. 
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ُت لخ٨ىن  ض اٞخخاح وعقخه ومىا٣ٞت آمىت مىدتها الكٖغ ٧ان ًٍغ

 مهىخه اإلاؿخ٣بلُت..

 إلاذ ؾاالها الخاثغ بُٗىحها..

. هل جسبره هى بالظاث مً هبظه وججاهله و٦إهه "هل جسبرهم؟.

مخي مٗه طهبه بد٣ه"..  بظل٪ ًمخي وظىصه ٍو

ظابت..بظابخه هؼث عؤؽ بال مٗجى.. وال بو٧اهذ   

 وهي حٗغى ٖلُه ٧ل ما باإلاجز٫ مً 
ً
ال ْلذ عؤؾه بإخًاجها ٍَى

 َٗام.. 

 وحؿخٟؿغ ًٖ َٗامه وقئىهه.. و.. و..

غة.. ت مٍغ  بسسٍغ
ً
 ل٣ُاَٗها مبدؿما

ؾىت في السجً ًا ؤمي جٟخ٨غي ما احٗلمدل ؤٚؿل  21"ٌٗجي 

وؤ٦يـ وؤمسر ٦مان.. ما ج٣ل٣ِل ؤهِذ بـ.. ؤها ٖاٝع ؤصبغ ٧ل 

مىعي.. ومبؿٍى ومخدمـ ٖكان الىعقت.. صٖىاج٪ بـ"ؤ  
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اعة ؤن جمغ ٖلى زحر لىال انُضامه بمهىؾخه  ٧اصث الٍؼ

اعة ٫   اإلاجىىهت وهي ٢اصمت في ٍػ

."ماما آمىت ٦ما اصٖذ".  

لخضٖى ماظض وألاؾغة بإ٦ملها إلاإصبت ٚظاء بُٟال والضها..   

 ؾٗاصتها ٧اهذ واضخت بغئٍخه وعجؼث ًٖ ازٟائها..

ىضما ؤبضي ق٨ه بىىاًاها_بًُٗضا ًٖ ؤٖحن آمىت بالُب٘_   ٖو

ؤزبرجه بخإ٦ُض ؤجها جدب٘ ههُدخه وجخ٣غب مً ماظض وؤْهغث 

ىاء..   و٢تها ٖلى ٞٗلتها الٖغ
ً
 بضا ناص٢ا

ً
 هضما

.. ٞما ؤن وصٕ آمىت لحرخل ختى ل٨
ً
ىه لم ًهض٢ها, و٧ان مد٣ا

 ٢ٟؼث لُا جُالبه بخىنُلها..

اٖخظع بل٠ُ وبُٗيُه هٓغة جدظًغ لها ؤال جخماصي.. ٞلم ٨ًً  

 ؤمامها ؾىي الخإ٦ُض ٖلُه ؤال ًيسخى صٖىة الٛظاء.. 
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لخت 
ُ
لذ حؿعى زل٠ طل٪ الخإ٦ُض بالغؾاثل والاجهاالث اإلا ْو

 م٣غًعا ٖضم الظهاب والابخٗاص ًٖ ختى ؤٚل٤ هاجٟه جما
ً
ما

..
ً
 ظىىجها جماما

ؤٞا١ مً قغوصه ٖلى هٓغاث ٞجغ اإلاخعجبت إلاالمده التي ٧اهذ 

ا جغؾم ابدؿامت بلهاء بال مٗجى..
ً
 جى٣بٌ وجىبؿِ وؤخُاه

 وؾإلها بجٟاٝ لم ٣ًهضه:
ً
 جىدىذ مدغظا

  في خاظت ًا ؾذ ٞجغ!.. - 

 هؼث ٞجغ عؤؾها بدحرة:

ًاؾحن.. بـ ؤهذ ما ٦ىدل هىا زالو.. ؾالمخ٪ ًا سخي -    

:ؤ
ً
ا زٌٟ عؤؾه مٗتٞر  

آه ٦ىذ ب٨ٟغ في والضحي.. ػوعتها مً ٧ام ًىم..-    

 احؿٗذ ُٖىا ٞجغ م٘ قه٣تها اإلاخعجبت:
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صه!.. هى ؤهذ ٖىض٥ ؤهل وهاؽ!!.. َُب لُه ؾِبتهم  بًه-  

 وظُذ هىا لىخض٥؟..

 ٢بل ؤن ًجبها بجٟاء:
ً
 ججهمذ مالمده ٢لُال

ًا ٞجغ.. هٟـ الٓغوٝ اللي بخسل٩ُي ججزلي الكإع ْغوٝ -  

 جضوعي ٖلى ؤ٧ل ِٖك٪.. وحِٗصخي في ؤويت مل بخاٖخ٪..

 قه٣ذ ٞجغ باؾدى٩اع:

ػاي ال٨الم صه!.. ألاويت بخاٖت ظضحي هللا بمل بخاٖتي!..   - 

ؾىت.. 22ًغخمها وؤها ٦ىذ ٖاٌكت مٗاها مً ؤ٦تر مً   

 و ؤزظ ًاؾحن ٌٗبض ب٣ضخه بٗضما ؤجهاه ج٣ٍغ
ً
ظابها بسٟىث ؤبا

:
ً
 ٞهى ٌٗلم ؤن ما ؾُسبرها به لِـ هُىا

جاوي ًىم.. بٗض اللي خهل م٘ اإلاٗلم ؤهىع, و٢ٟجي و٢الي ؤهه  - 

٧ان في ؾىء جٟاهم وؤوي ٞهمذ الىي٘ ٚلِ.. وهى ما اجهجمل 

ٖلُِ٪ وال خاظت, صه ٧ان بُداو٫ ًخ٤ٟ مٗا٥ِ حؿُبي ألاويت 
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٘ ٢ًُت َغص ٖكان مدخاظها..  ٖلى ظضج٪ هللا هى ٧ان ٞع

ًغخمها ٢بل ما جمىث و٦ؿب ال٣ًُت.. وب٣ُى٫ ؤهه ؾاًب٪ 

..ج٣ٗضي ٞحها.. قهامت مىه  

 ٢اَٗخه بًٛب:

ًٖ الكهامت مٗضوم  بًهقهامت!.. قهامت!!.. وصه ٌٗٝغ  -  

غُوة صه.. ٖضًم اإلاغظلت والىسىة.. ٖاًؼ ًغمُجي في الكإع 
ُ
اإلا

ه في..  ٖكان مل بُاٖو

جمىٖت مً ؤلٟاْها اإلابهمت ووظهها ٢ُٗذ ٧لماتها لخخدى٫ إلا

.. ٖىضما ونلها نىث ًاؾحن:
ً
 ًدمغ ًٚبا وخى٣ا

٣ت.. -  لى الغاظل صه بِخٗغيل٪ بإي ٍَغ  

 لم جضٖه ٨ًمل ٧لماجه ٣ٞض اؾخلمذ ظبهت الهجىم:

ما حكٛلل بال٪ ًا سخي ًاؾحن.. وبن قاء هللا.. مل هؼعج٪  - 

 جاوي بمكا٦لي..
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ظابها بجضًت:ؤ  

ًا ٞجغ اإلاىيٕى مل ؾهل.. هى ب٣ُى٫ مٗاه خ٨م َغص..  - 

وجغوحي ٞحن.. و.. بًهًب٣ى الػم ج٨ٟغي هخٗملي   

ت:  ٢اَٗخه بؿٖغ

ضة ظىه؟.. -  ِٗ   سخي ًاؾحن.. هى مل ؤهذ ٞخدذ الىعقت وال

:ؤ
ً
 ومخعجبا

ً
ظابها مىا٣ٞا  

..ؤًىه -  

 ؤ٦ملذ بخدضي:

وؤزضث ٖغبىن مً الخاط نالر ٖكان حٗمله ؤويخحن؟.. -   

 مغة ؤزغي.. و٢بل ؤن ًخٟىه ب٩لمت ٖاظلخه:
ً
 ؤومإ مىا٣ٞا



367 
 

 

ا!.. عوح قٝى ؤ٧ل  -  ؤوما٫ وا٠٢ جدؿاًغ مٗاًا لُه ًا زٍى

 ؤِٖك٪ وؾِبجي 
ُ
ً٪ مً خىاصًذ قىٝ ؤ٧ل ِٖصخي.. ٞو

 ِٖكت وؤم السحر صي..

ت ٚحر ٢اصع ٖلى اؾدُٗاب ٦م الخإهِب الظي  عمكذ ُٖىهه بؿٖغ

للخضًض.. بل اه٨بذ ٖلى  جدخىٍه ٧لماتها.. ولم جخذ له ٞغنت

ه ؤهىع وما ٖملها بهمت  وب٣ٗلها جتزاخم آالٝ ألاؾئلت ٖما ًيخٍى

 ًسُِ له.. وألاهم.. ماطا بُضها جٟٗله ختى جمى٘ قغه ٖجها...

************ 

ؤو٢ٟذ لُا ؾُاعتها الخمغاء الهٛحرة في مضزل الخي الكٗبي 

الكإع الٗخ٤ُ.. جغظلذ مً ؾُاعاتها بترصص وهي جخإمل مٗالم 

..
ً
 ألا٢ل احؿاٖا

م٣هي بلضي ظلـ مغجاصوه ٖلى ٖضة مىاص جىازغث خىله؛ مجهم  

مً ًدىاو٫ َٗامه م٘ ٖضة ؤ٦ىاب مً الكاي الش٣ُل وهىا٥ 
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مً ًىٟش صزان ألاعظُلت بخلظط.. والبٌٗ اوٛمـ في لٗب الجرص 

 ؤو الضومُىى..

بًٗت مدالث جغانذ بجىاع بًٗها.. لم حؿخُ٘ جمُحز وكاٍ  

م.. ول٨جها إلادذ بىيىح هٓغاتهم التي اهُل٣ذ زلٟها ؤي مجه

غي طو اللىن الظهبي  جٟهل جىىعتها ال٣هحرة و٢مُهها الخٍغ

 الىاٖم والظي خضص مٗالم ؤهىزتها الغ٣ُ٢ت..

اعجٟٗذ ألانىاث وجدىلذ الهمؿاث بلى مٗا٦ؿاث واضخت 

 مما ؾبب لها الاعجبا٥ وؤزظث جخلٟذ خىلها 
ً
ومبخظلت ؤًًا

 ًٖ وعقت
ً
الىجاعة السانت به, ول٨جها لم حؿخُ٘ جمُحزها  بدشا

 وؾِ الهل٘ الظي ؤنابها..

 اهخٌٟ ظؿضها ٞجإة ٖلى نىث ؤهشىي طو بدت ممحزة:

ل؟.. بخضوعي ٖلى محن؟  - ؤي زضمت ًا مؼماٍػ  

٣ها بهٗىبت وهي جلخٟذ لهاخبت الهىث اإلامحز  ابخلٗذ لُا ٍع

 لخجض ٞخاة ٢هحرة بهىعة ملخىْت..
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.. مً عؤؾها جغجضي مالبـ ؾىصا 
ً
ء بال مٗالم جسٟحها جماما

اضخي  اإلاُٛى بىقاح ضسم ختى ٢ضمحها اإلاسخُٟخحن بدظاء ٍع

 مهترت..

 هخٟذ ٞجغ بها:

ل.. ًا آوؿت!..  -   ًا مؼماٍػ

.. لى ؾمدِذ ٖاًؼة وعقت الىجاعة بخاٖت ًاؾحن..ؤًىه.. ؤًىه -   

جى٣لذ هٓغاث ٞجغ بحن وظه لُا وظؿضها اإلاُٛى بمالبـ ال 

وال حٛجي مً خكمتحؿمً   

..
ً
 لىث ٞمها بٗضم عيا ٖما جغاه.. وؤقاخذ بىظهها بُٗضا

وهي جخمخم بضازلها بًٛب..   

"ًاؾحن!.. ختى ما ِٞل ؤوؾخاط.. ال.. باًً ؤجها وازضة ٖلُه 

 ٢ىي"
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ؤٖاصث لُا الؿاا٫ مغة ؤزغي.. ٞإقاعث لها ٞجغ بالمباالة 

 مغصصة:

ىص٩ًي..هي.. حٗالي مٗاًا.. ؤها هؤالىعقت هىا٥  -   

ص٢اث٤ بؿُُت ٧اهذ بٗضها لُا بضازل الىعقت الىاؾٗت طاث 

 الجى الباعص..

ججىلذ بُٗىحها في اإلا٩ان لخلمذ ٖضة م٣اٖض.. و٢ُ٘ زكبُت 

 لُاؾحن.. 
ً
 مؿخُُلت ومغبٗت.. ول٨جها لم ججض ؤزغا

 هاصجه بهىث زاٞذ.. مغة.. وزاهُت.. وزالشت..

 ونلها نىجه مً ًىاصي مً صازل ممغ 
ً
ل بالىعقت:وؤزحرا ٍَى  

  ؤها هىا.. ؤًىه - 

 ؾاعث آلزغ اإلامغ لخلمذ مؿاخت واؾٗت جىازغث بها بٌٗ

ؤصواث مسخلٟت..    
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ضة ٢ُ٘ زكبُت ٚحر م٨خملت.. وفي وؾِ طل٪ ٧له ٧ان  ٖو

ًاؾحن ًىلحها ْهغه.. و٢ض اجهم٪ بدىُٗم لىح زكبي َىٍل 

 
ً
ا  ٞإعة جىُٗم, ؤزظث جخإمل ظظٖه الًٗلي ٖاٍع

ً
مؿخسضما

ًالجه ..  ٖو
ً
جخدغ٥ بدىاٚم عاج٘ اهصىاًء واهبؿاَا  

و٢ض جىازغث ٢ُغاث الٗغ١ ٖلى ْهغه لخمشل لىخت مشحرة 

سخبذ ؤهٟاؾها بكه٣ت ٖالُت ظٗلخه ًلخٟذ ٞجإة لحراها 

وا٢ٟت جخإمله بك٠ٛ ظلّي و٢ض ْهغ جإزغها به بُٗىحها 

 الىاؾٗخحن..

اعحؿمذ ابدؿامت ؾازغة ٖلى قٟخُه ٞكٟٛها بمٓهغه 

ها ٖلى ما ًبضو ًٖ الجغوح الىاضخت واإلادٟىعة الساعجي ؤٖما

 بٓهغه..

ٞما ًغاه بُٗىحها هى جإزغ امغؤة بغظل.. جإزغ واضر ال جداو٫  

شخيء.. ؾإم هٓغتها جل٪.. ججمُله وال ازٟاثه.. وهى ؾإم مً ٧ل 

٨غتها السُالُت ٖىه.. ومُاعصتها الخشِشت له..  ٞو
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ئ  ت حكٗغ لم ٌٗض ٌٗٝغ ٠ُ٦ ٨ًٟغ.. هل هي مجغص ٞخاة بٍغ

باٞخخان ًٟى١ ٢ضعتها ٖلى الخٗامل مٗه, ؤم هي امغؤة زبحرة 

ىاثه؟!.. .حؿعى اٚل  

 الخد٨م بًٛبه.. وبإٖما٢ه نىث 
ً
ؤٚمٌ ُٖيُه مداوال

 حهخ٠..

 هل مً ٞاع١.. هي ٚبُت خم٣اء لم حٗٝغ متى جخى٠٢.. 

 بؿلى٦ها 
ً
ٞدتى لى ٧ان بضازله طعة اهخمام بها ٞهي مدتها مدىا

 اإلاتهىع.. 

ؿت..٢لبذ  ت الَٟغ  ألاويإ وخغمخه لظة اإلاُاعصة وخهغجه بؼاٍو

ب بلٗب طل٪ الضوع ختى ولى ٧اهذ  وال ًىظض مُل٤ عظل ًٚغ

اِعصة ٞاجىت ٦ ُِ
ُ
لُا!.. ـاإلا  

ت.. زِ ؾُغ الجهاًت  مى٢ٟها ألازحر مٗه؛ ٞى١ صعاظخه الىاٍع

 لى لم ٌٗتٝر بإن مكاٖغه 
ً
لىظىصها بدُاجه.. ؾ٨ُىن ٧اطبا
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بذ بها وهي حٗبض بصباجه للخٓاث لُٗىت جإزغث, عظىلخه َال

 جدخًىه, جخلمؿه, 

٤ وخُاجه وخُاتها   به ختى ٧اص ؤن ٣ًٟض الٍُغ
ً
جخجهض بدغ٢ت جإزغا

 مٗه..

 وعٚم ٧ل مداوالجه للتهغب مجها وججىبها بال ؤجها ال جُإؽ..

 ..
ً
 خؿىا

٣ت الؿهلت ٞال مٟغ مً ههج  ٌ الٟهم بالٍُغ بطا ٧اهذ جٞغ

٤ آلازغ.. ألانٗب .. وألا٢ظع.. ؾ٨ُىن لها ما ؤعاصث.. الٍُغ

 ٣ِٞ ًخمجى ؤن تهغب با٦ُت..

مض ًضه ًدىاو٫ ٢ُٗت ٢ماف نٛحرة ًمسر بها نضعه ووظهه 

هلذ ونىعث ٧ل   بٗضما جإ٦ض مً ؤن ُٖىحها إلادذ ٞو
ً
وؤزحرا

:
ً
ت مىه ؾإلها ؾازغا  ًٖلت ٖاٍع
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 بالٗغوؾت.. زحر.. ؾاًبت الؼمال٪ وظاًت جىؾذي  - 
ً
ًا ؤهال

عقت الٗبض هلل!..هضوم٪ في و   

٣ها بهٗىبت وهي جغمل بُٗىحها مداولت اؾدُٗاب  ابخلٗذ ٍع

٣ت التي ًدضثها بها, ًغم٣ها و٦إهه ًخلمؿها بىٓغاجه..  جل٪ الٍُغ

 لخ٣ى٫ ؤزحًرا بهىث زاٞذ وخغوٝ مبٗثرة:

ؤها.. ؤها ظُذ اَمً ٖلُ٪.. ؤهذ ما ظُدل ٖؼومت امباعح!.. -   

 هؼ ٦خُٟه بالمباالة:

٦ىذ مكٛى٫! -  

 عصصث بدؼن:

بـ.. بـ ؤها ٖؼمخ٪.. و٦ىذ مؿخيُا٥.. -    

٣غبها مىه: ٣ها بكضة ٍو  ا٢ترب مجها ٞجإة لُجظب مٞغ

  مؿخيُاوي!.. هي مل الٗؼومت صي ٧اهذ إلااظض!  -
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 ؤومإث بغؤؾها مغصصة:

ا.. الٗؼومت ٫ ماظض.. وللُٗلت ٧لها..ؤًىه -  ًٗ .. َب  

 زم عمكذ بُٗىحها:

وؤهذ مً الُٗلت.. و..  -  

با مما  امخضث ًضه لخخمؿ٪ بظعاٖها آلازغ ٞالخه٣ذ به ج٣ٍغ

ظٗل جلهض بكضة وهي حكٗغ بهضعه الًٗلي ًًِٛ ٖلى 

 ظؿضها الٌٛ وؾمٗذ نىجه حهمـ بها:

ِذ م٩اوي مىحن؟... -    ؤهِذ ٖٞغ

همؿذ بدل٤ ظاٝ وبضازلها جخعجب مً الىظه الجضًض 

 والظي جغاه للمغة ألاولى مىه:

ؾإلذ ماما آمىت.. -   

 ٖىه للخٓاث و٢ض وسخي الضوع الظي ًخ٣مهه:صٞ
ً
ٗها بُٗضا  
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آه.. صلى٢ِذ ٞهمذ.. الٗؼومت ٧اهذ حجت.. مجغص ٖظع ٖكان  - 

 جىنلي للي ؤهِذ ٖاًؼاه.. ؤه٪ حٗغفي م٩اوي..

 هخٟذ باهضٞإ وهي حؿدىض بٓاهغ ًضها:

٤ جاوي.. عاٌٞ م٩اإلااحي  -   ما هى ؤهذ ما ؾِبدل لي ؤي ٍَغ

الغؾاًل..ومل بترص ٖلى   

غ بًٛب..  ٨ًغه طل٪ الضوع الظي ؤله٣خه به.. ول٨ىه ٞػ

..
ً
 ؾِخ٣مهه.. مً ؤظلها.. بل مً ؤظلهما مٗا

بت, هٓغجه ٧اهذ جدى٣ل ٖلى  ا٢ترب مجها وبُٗيُه جلخم٘ هٓغة ٍٚغ

لى قٟخُه اعحؿمذ ابدؿامت مدؿلُت...  ٧ل قبر بجؿضها ٖو

م ؤهه لم ًلمؿها ٣ِٞ اؾدىض بهما  ٖلى ؤخاَها بظعاُٖه ٚع

بت  الخاثِ مً زلٟها.. وؾإلها بهمـ ٖابض وهٓغجه الٍٛغ

 لض٢اث ٢لبها:
ً
 حؿبب هلٗا

؟.. بًهلُا.. ؤهِذ ظاًت لُه؟.. واإلاُاعصة اإلاؿخمغة صي جهاًتها  -   
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٧ل ٦المىا اللي ٞاث ما ؤزغف ٩ُٞي ولؿه هٟؿ٪ في اإلاٛامغة.. 

 صر!.. ٖاًؼة ججغبي خٓ٪ م٘ اإلاسجل السُغ اللي في الُٗلت..

جلٗشمذ خغوٞها وعمكذ ُٖىجها بكضة وهي حكٗغ به ٣ًترب 

 مجها ؤ٦ثر ٞلم ٌٗض هىا٥ مؿاٞت قٗغة جٟهل بُجهما:

ؤها.. ؤها.. -  

 ٢اَٗها:

.. ٖاًؼة ججغبي السُغ.. السىٝ.. الخب الخ٣ُ٣ي.. بًهؤهِذ  - 

اوي اللي ؤزىٍا ب٣ُىلهىل٪..  مل ٖاظب٪ الكٗغ و٦الم ألٚا

اًؼة حؿمعي ػه٣ِذ مً ون٠ ظما٫ ُٖىه٪ ووٗى  مت قٗغ٥ ٖو

 ٚؼ٫ في...

نمذ للخٓاث وجغ٥ هٓغاجه التي جخجى٫ ٖلى مٟاججها جسبرها 

ض ٢ىله..  بما ًٍغ

 وابدؿم بسبض:
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وال جدبي وٗضي ال٨الم اللي مالىف الػمت.. وهبخضي بالٟٗل  -  

غي..  صٚو

احؿٗذ ُٖىاها بظهى٫ مؿدى٨غ.. لم حٗٝغ لم الخعجب ولم 

ىائها.. ٞهى ًٟٗل ما ؤعاالاؾدى٩اع..  .. ٌؿخجُب اٚل
ً
صجه جماما

بخه بها.. ول٨جها ال حكٗغ بإي طعة ؾٗاصة..   ًبضي ٚع

 ٣ِٞ بإخما٫ ال خهغ لها مً الخ٣اعة...

 هؼث عؤؾها ٞخىازغث زهالتها الك٣غاء خىلها:

  ال.. ؤهذ بخ٣ى٫..  -

 ٖاص إلا٣اَٗتها:

٨ًىن بِىا ٚحر  بًهالهغاخت بخىظ٘ ٢ىي ٦ضه.. مخى٢ٗت  بًه - 

 مٛامغة..

 ا٢ترب مجها ختى جالٖبذ ؤهٟاؾه بسهالتها:
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ت هتزوص اللظة.. ما هى مل   - ت.. صر!.. الؿٍغ مٛامغة ؾٍغ

 م٣ٗى٫ هترا٣ٞي عاظل وجخجىػي ؤزىه!..

ٌ هامؿت:  ٖاصث تهؼ عؤؾها بٞغ

اللي بخ٣ىله صه!.. لُه بخٗاملجي  بًهاللي ظغي ل٪..  بًهؤهذ  - 

 ٦ضه؟!..

مً وظهها بسُىعة ختى ْىذ ؤهه ٖلى وق٪  ا٢ترب وظهه

طجها:ؤج٣بُلها ول٨ىه في اللخٓت ألازحرة ٚحر اججاهه هدى   

ٖكان ؤهِذ ٖاًؼاوي ؤٖامل٪ ٦ضه..  -  

 زم ا٢ترب ؤ٦ثر وؤ٦ثر وهى حهمـ:

بؿٟالت.. -   

 ًٖ 
ً
قه٣تها اإلاؿدى٨غة ٢ُٗها ابخٗاصه اإلاٟاجئ ٖجها باخشا

 والخٟذ لها و٢ض الخمٗذ 
ً
ٗا ٢مُهه ختى وظضه ٞاعجضاه ؾَغ

 ُٖىاه بىٓغاث ٢اؾُت.. 
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 ول٨جها لم ج٨ً ؤ٢سخى مً ٧لماجه:

ل..  -  قىِٞذ ب٣ى ؤن اللي بخضوعي ٖلُه شخيء ما ٌكٞغ  

ؤهه لى خهل هخ٨غهي هٟؿ٪.. ؤن اإلاىيٕى ٧له مجغص 

ِذ ؤصٍع ىالحن ػاًض ٖىض٥.. ؤو زُا٫ مٍغٌ ٖاًؼة جىٟظًه.. ٖٞغ

 ؤن الىاخض ٨ًىن هض٫ وخ٣حر وؾاٞل.. ل٨ً 
ً
ؤهه ؾهل ظضا

 مؿخدُل ؤهه ٌٗٝغ ًخٗاٌل م٘ هٟؿه ؤو يمحره بٗض ٦ضه..

ٖهغث صمىٖها ب٣ىة جمىٗها مً الؿ٣ىٍ وهي حؿخم٘ ل٣ؿىة 

 بٗضما ًإؽ مً جٟهمه
ً
ا جإهِبه و٦إهه ٢غع مىدها الضعؽ ٖملُا

 ل٩لماجه مغة جلى ألازغي..

اعحٗكذ قٟخحها وهي ج٨غع ما جسبره به ٧ل مغة و٦إهه ن٪ 

 مىدها ألامان:

  بـ ؤها بدب٪.. - 
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 ظٗلها 
ً
ا  مضٍو

ً
صٞ٘ بإخض آلاالث ؤمامه ب٣ىة ٞإنضع نىجا

جيخٌٟ بم٩اجها.. و٢بل ؤن ًبضؤ في مدايغة ٢اؾُت ؤزغي اعجٟ٘ 

 نىث ٞجغ مً مضزل الىعقت هاجٟت:

ؾحن.. الٛضا ٖلى اإلا٨خب و..سخي ًا  -  

٢اَٗها زغوط ًاؾحن اإلاىضٞ٘ ًجظب وعاءه لُا بُٗىجها البا٦ُت 

 لُل٣ي بها بٗى٠ هدى ٞجغ:

ٞجغ مً ًٞل٪ ونلي آلاوؿت لُا لٗغبُتها..  -  

ه البضاجي ول٨ً ٞجغ لم جتر٥  تراى ٖلى جهٞغ خاولذ لُا الٖا

 لها اإلاجا٫ ٣ٞض جىاولذ ًضها ججغها زلٟها هي ألازغي 

ٛمٛم:وح   

  ألاق٩ا٫ اللي بدخدضٝ ٖلُىا صي ًا عبي.. بًهلُُت.. صه  - 

 ولم ج٨ض ج٨مل ٧لماتها ختى ونلها نىث ًاؾحن اإلادظع:

ا.. زٞجغ..   -  ضي بال٪ مجها..آلاوؿت لُا جب٣ى زُُبت ؤزٍى  
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الخٟخذ ٞجغ له وهي جغم٤ لُا بىٓغة مؿدى٨غة وحٗىص بىٓغاتها 

جهض٤ً:لُاؾحن وهي جبرم قٟخحها بٗضم   

زُُبت ؤزى٥, زُُبت ؤزى٥.. ؤها مالي.. هى ؤها ؾإلذ وال   -

 ٞخدذ الكٟت صي ًٖ صي..

ذ  لم جضٖها لُا ج٨مل ٧لماتها اإلاته٨مت لخ٣اَٗها بىٖض نٍغ

 جل٣ُه لُاؾحن:

ه٩لم٪ باللُل جاوي ًا ًاؾحن.. ٖكان.. هخٟاهم.. -   

احؿٗذ ُٖىا ًاؾحن ل٩لماتها ٞهي لم جغجضٕ.. لم تهغب با٦ُت 

 به..
ً
 ٦ما ؤعاص.. بل اػصاصث جمؿ٩ا

******************* 

ؤونلذ ٞجغ لُا بلى ؾُاعتها ؾامدت لها بخ٣ضمها بسُىة ختى 

ض.. حكٗغ ؤن جل٪ الك٣غاء ؤ٦ثر  ًم٨جها جإملها ومغا٢بتها ٦ما جٍغ
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مً مجغص زُُبت لك٣ُ٣ه.. ٣ٞض ٧اهذ لهٟتها ٖلُه واضخت.. 

ه با٦ُت...زم ُٚابها مٗه بضازل الىعقت وزغوظها قب  

 ونال للؿُاعة وصلٟذ لُا بلى م٣ٗض الؿاث٤ بهمذ..

ٗذ ُٖىحها لٟجغ هامؿت:  زم ٞع  

مم٨ً ؤَلب مى٪ َلب؟.. -   

ٗذ ٞجغ بخضي خاظبحها:  ٞع

  جدذ ؤمغ٥ ًا آوؿت.. - 

ضي همغحي وهب٣ى ؤ٧لم٪ اَمً ٖلى ًاؾحن و..ز -   

 ٢اَٗتها ٞجغ بدؼم:

ؤها ما بكُلل مدمى٫.. ولى ٖاًؼة جُمجي ٖلى سخي ًاؾحن..  - 

 اب٣ي اؾإلي ٖلُه سخي ألاوؾخاط ؤزىه.. زُُب٪..
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٘ ومً ٞخاة بىه٠  شخبذ مٗالم لُا وهي حؿخم٘ لظل٪ الخ٣َغ

كغ ز٣اٞتها وحٗلُمها..  ُٖ  َىلها وبالخإ٦ُض 

 ٞإٚل٣ذ باب الؿُاعة ب٣ىة وؤصاعتها لخىُل٤ مبخٗضة..

اث الٟاجىت الك٣غاء باجدغ٦ذ ٞجغ و٢ض اهخ ها العجب مً جهٞغ

تها.. و٦ما ٧اهذ جيخىي ٢بل ؤن جخٗثر  ٣ٞغعث الظهاب بلى ٚٞغ

 بٟخاة ًاؾحن..

ٌ لل٨ٟغة التي جىاوقها..  هؼث عؤؾها بٞغ  

"اؾخٟٛغ هللا الُٗٓم.. ال سخي ًاؾحن مل ٦ضه.. َب صه ختى 

.. لى ٧ان له في اإلاصخي  لؿه هاظضوي مً بًض ٖضًم الكٝغ

بان ٖلُه" البُا٫ ٧ان  

 و٢ٟذ ؤمام اإلاغآة جمِ قٟخحها بدؿغة وهي جُال٘ نىعتها..

اللي بان ٖلُه!.. ؤهِذ ٞاهمت اللي ػي ًاؾحن صه ًبهل٪  بًه"هى 

 وال ختى ٌٗبر٥!"
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ويٗذ ًضحها بسهغها جًم مالبؿها وجدغ٥ ؤعصاٞها بدغ٦ت 

 مخىاٚمت..

 "وما ًبهلِل لُه!.. ها٢هت اًض وال ها٢هت عظل!!"

تها ؾازغة..ٞخجُبها نىع   

 "ال ها٢هت ؾذ ًا زتي"..

ذ لٟاث الىقاح  امخًٗذ مالمدها بُٛٔ وامخضث ًضها لتًز

الطسم لُٓهغ وظهها الهٛحر بك٩ل ال٣لب و٢ض ؤخاَخه 

 ٦ُٗىحها التي 
ً
زهل بيُت هاٖمت بلىن ال٣هىة التر٦ُت جماما

ؤزظث لىن خب البن اإلاُدىن و٦إجها بقاعة لُاخىهت الخُاة 

ق٣حها...التي تهل٨ها بحن   

صاٖبذ بإهاملها زهالتها ال٣هحرة والتي جهل ل٨خٟحها بال٩اص.. 

 ..
ً
 ٞهي حٗلمذ صعؽ الخُاة الٗملُت مب٨غا



386 
 

 

ل.. لظا  اهُت الكٗغ الٍُى ٞخاة بمشل ْغوٞها ال جخدمل ٞع

.ٞال٣هحر ؤ٦ثر ٖملُت وؤ٢ل ٧لٟت.  

 ختى ولى  
ً
ا ه٨هت َالء الكٟاه ؤبضا قٟخاها ع٣ُ٢خان لم حٗٞغ

ٗبض البرت.. ٣ِٞ جلتزم بىهُدت ظضتها لها ٖلى ؾبُل ال

بهما صاثًما ب "الٟاػلحن".. ال حٗٝغ لَم.. ول٨جها جٟٗل ٖلى  وجَغ

 ؤي خا٫..

جدؿؿذ ؤهٟها بهُام.. وٗم هي جدب ؤهٟها.. جل٪ الهٛحرة  

 الغاجٗت الجما٫.. 

 ل٣ض وظضث مىب٘ ظمالها السٟي.. ؤهه ؤهٟها!!..

 همؿذ لىٟؿها..

 "َب وهللا ٖؿل"...

ان زل ٗذ ٖباثتها الؿىصاء الًٟٟايت وؤلخ٣ذ بها ازىان آزٍغ

 لخبضو مٗالم ظؿضها الباعػة..
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ٞغم٣تها نىعتها اإلاى٨ٗؿت باؾدى٩اع واؾخهجان و٦إجها جدؿاء٫ 

 ًٖ الجما٫ الظي جغاه بىٟؿها..

 هي ال جمخل٪ عقا٢ت جل٪ ا٫  
ً
مُذ قٟخحها بدؿغة.. خؿىا

ال١..   "اللُُت" ٖلى الَا

٣ت  مب٨ُت ج٩اص جهل للماثت والسمؿحن هي ٢هحرة بٍُغ

ِ ال٣ُاؽ, ظؿضها ٩ًاص   بمجاملت واضخت مً قٍغ
ً
ؾىدُمترا

 بظل٪ الهضع الٗامغ, 
ً
.. ٞهي لِؿذ هدُٟت ؤبضا

ً
٨ًىن ممخلئا

 ..
ً
وجل٪ ألاعصاٝ اإلاؿخضًغة.. ختى لى ٧ان زهغها ؤ٢ل امخالثا

 
َ
م ؤجها لم جخٗض ٞهي م٣اعهت بالك٣غاء حٗض عجىػ ؾمُىت ٚع

ً مً ٖمغها..الؿابٗت و  الٗكٍغ  

اهتز ظؿضها ٞجإة باهتزاػ الهاج٠ الظي جدكغه بهضعها.. 

 ٞإزغظخه لخجض ػوظت الخاط الهالر حؿخعجل خًىعها..

ٞهي جدخاظها لدؿاٖضها بسبز الُٟاثغ التي ٌٗك٣ها ػوظها  

 وؤوعر ؤخٟاصه بصمان الُٟاثغ بالؿمً البلضي.. 
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 "الُٟحر اإلاكلخذ"..

 ؤٖضه  
ً
 ٞإ٢ام لهم ٞغها

ً
ولم ًدغم الخاط نالر ؤخٟاصه قِئا

 لسبز جل٪ الُٟاثغ ٞى١ ؾُذ مجزله..
ً
 زهُها

ذ ٞجغ بىي٘ ٖباءاتها اإلاخٗضصة  ٖاص الهاج٠ لالهتزاػ.. ٞإؾٖغ

ه مً لٗىاث ٞهي  ووقاخها ٦ظل٪ وهي جلًٗ "لُا" ب٩ل ما حٗٞغ

ها مً صٞٗتها للسًٕى لؿلُان ألاهثى لخ٣ٗض م٣اعهت جضع٥ ؤج

 الساؾغة بها.. ٞإًً لها عقا٢ت "اللُُت"..

 مهمهذ قٟخحها بُٛٔ..

"ب٣ى ٖىص ال٣هب صي ٌؿمىها لُُت.. اٌصخا٫ لى ٧اهذ جدخ٨م 

.. عجاًب"...بًهٖلى خخت لخمت ٧اهىا ؾمىها   

*************** 

 "خغام ٖلُ٪ ًا مٟتري ًا ْالم"... 

 "مى٪ هلل.. مى٪ هلل"..
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"اعوح ٞحن ؤها صلى٢ِذ"   

 

مٗلم ما ًصخل.. صي وخضاهُت".. "َُب اصحها مهلت".."ًا   

اث والص البلض ًا مٗلم ؤهىع"..  "صي مل ؤنى٫ وال جهٞغ

نُداث مسخلُت ومخٗضصة يغبذ ؤطوي ًاؾحن وهى مجهم٪ 

ض له بمٗاوصة الخٟاهم..   بٗمله بٗض زغوط لُا اإلاخٖى

ؤي جٟاهم طا٥ الظي جبخُٛه اإلاجىىهت اإلاتهىعة.. ال ًم٨ً ؤن 

.. ض٢ذ جمشُلُخه الغصًئت.. ج٨ىن ن
ً
هي حٗلم ؤهه ٧ان ًل٣جها صعؾا

 ٧لٟه ال٨شحر مً الهبر والخد٨م بالىٟـ.. وم٣اومت 
ً
صعؾا

ه باالؾخجابت ال٣بى٫ بما حٗغيه..   ؤهىاثه التي ٧اهذ حٍٛغ

 مً الؿٗاصة ختى لى ٧اهذ لخٓاث مؿغو٢ت 
ً
لُىا٫ ٢لُال

.ومدغمت.  

 همـ بٗؼم.. 
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 "الهبر ًا عب.. الهبر"..

 

"آه ًا عاظل ًا ٖضًم الكٝغ ًا ٖضًم الىسىة.. مهما ٖملذ 

 مل هخُى٫ اللي في بال٪"..

 نىث نٟٗت واضخت جبٗه هخاٝ خاػم مً الخاط نالر..

 "اًض٥ ًا ؤهىع.. ما جلمؿهاف"..

 "مل هؿِب خ٣ي ًا ؤهىع ال٩لب"..

ؤهىع!.. طل٪ الهىث.. جل٪ البدت!.. وصٖىاتها التي ًدٟٓها ًٖ 

 ْهغ ٢لب..

ت!.. الخ٣حر نٟٗها..الهٟٗ  

طل٪ الىٚض اإلاخهابي لً ًٟلذ مً بحن ًضًه..   

اهُل٤ ًاؾحن زاعط وعقخه لُٟاجئ بجم٘ مً الىاؽ بمىخه٠ 

 ..
ً
با  الخاعة ج٣ٍغ
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جخىؾُهم ٞجغ التي جدخمي باإلاٗلم نالر ٢ابًت ٖلى ظلبابه 

بُض وألازغي جخدؿـ بها وظىتها و٢ض اعحؿمذ هٓغة ٢هغ 

 بُٗىحها ٞجمضث صمىٖها ومىٗتها مً الهُى٫.. 

خىٖض  وؤمام الخاط نالر ٧ان ؤهىع طل٪ اإلاخهابي حهضص ٍو

وبُٗيُه هٓغة ْٟغ واضخت وهى ًغم٤ جل٪ اإلاسخُٟت زل٠ 

ـ..َب٣اث اإلاالب  

 الاؾخٟؿاع ٖما خضر.. ٞإزبره الٗم ٞايل 
ً
ا٢ترب ؤ٦ثر مداوال

 الُٗاع ب٩لماث مٗضوصة..

ويت.. ظاب اجىحن ٖؿا٦غ وؤمحن "اإلاٗلم ؤهىع َغص ٞجغ مً ألا 

.. باًجهم ٦مان ٦ؿغوه..  ت وعمىا لها ٖٟكها في الكإع قَغ

ب٣ُى٫ مٗاه خ٨م بالُغص مً ؤًام ظضتها.. و٧ان ؾاًبها ق٣ٟت.. 

ويت.. وؤهه خاو٫ ًخٟاهم م٘ ٞجغ صلى٢ِذ مدخاط ألا بـ 

 بالظو١ بـ هي ٢لذ ؤصبها ٖلُه"..

 زم هؼ الغظل عؤؾه بإسخى..
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مؿ٨ُىت.. هتروح ٞحن صلى٢ِذ؟ -   

 اؾخٟؿغ ًاؾحن ب٣ل٤:

ٌٗجي هي مالهاف ؤي خض؟.. -   

:
ً
 هؼ الغظل عؤؾه هُٟا

ان وال الهىا.. ما ِٞل ٚحر ظضتها هللا ًغخمها.. ؤ٦ُض ألالٗىب - 

 اللي اؾمه ؤهىع زلى ظضتها جبهم ٖلى بهظعاث اإلاد٨مت مً 

.. مىه هلل.. مىه هلل..  ٚحر ما حٗٝغ

٣له ال ًخى٠٢ ًٖ الخ٨ٟحر..  .. ٖو
ً
 ؤومإ ًاؾحن بغؤؾه مخٟهما

 ل٣ض َلب مً هاقم الاؾخ٣هاء ًٖ خ٨م الُغص وؤزبره 

 هاقم ؤهه جهاجي.. وؤهه نضع مىظ ؾىت يض ظضة ٞجغ..

 طل٪ الغظل ا
ً
إلاخهابي ًسُِ ٖلى مهل لُىالها.. بطا  
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ًدُ٪ مً خىلها قب٨ت مخ٣ىت ٦بِذ ٖى٨بىث ؾام ٞخخسبِ 

 وحٗاٞغ لدؿ٣ِ في الجهاًت بحن ًضًه.. ٞهي ال ؾىض لها وال خاٍم..

ظظب اهدباهه نىث اإلاٗلم نالر وهى حهخ٠ بمً خىله 

خابٗىا ؤٖمالهم..  لُظهبىا ٍو

جغ زالم ًا ازىاها.. ٧ل واخض ًغوح ٌكٝى قٛله. - . ٞو

 هخ٨ىن يُٟت مٗؼػة م٨غمت في بُتي..

:
ً
 اهخٌٟ ؤهىع ػا٣ٖا

ب٣ى صه اؾمه ٦الم ًا خاط نالر.. ؤهذ هاػ٫ ُٞا مً الهبذ -  

خاب.. وما ؾمٗخىِل.. ؤها صخُذ مدخاط ألاويت اللي  لىم ٖو

٢اٖضة ٞحها ٞجغ ٖكان ه٣لبها مسؼن.. ما هى ؤنل ما ًغيِل 

ي ؤويت ال بخجُب لي عبىا ؤوي ؤؤظغ مسؼن بإلىٞاث وؤها ٖىض

ًا خاط نالر؟.. بًهؤبٌُ وال ؤؾىص.. وال   

عم٣ه نالر ببروص بِىما الخمٗذ ُٖىا ٞجغ بالخىظـ وال٣ل٤ 

 وهي حؿخم٘ لباقي ٧لماث ؤهىع:
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ؤها والخاظت.. ججز٫ مٗؼػة م٨غمت  ابهما ٞجغ صي في ُٖيُ-     

 ٖىض ؤم والصي.. وال في ؤًتها مسلى١ هًُا٣ًها.. وهى ؤها 

ًغيُجي ؾذ البىاث جسغط مً بُتها..بغيىه   

ص٨ٖذ ٞجغ وظىتها بإلم وهي مؿخمغة بمغا٢بخه بهمذ 

ُىاها جغؾم لىخت ناعزت مً ال٣هغ والاخخُاط والاه٨ؿاع..  ٖو

ٞالٟاظغ لم ٌٗض ختى ٌٗغى٣ٞض ونلها ما ٞهمه ًاؾحن؛   

بخه الٟجت..   وع٢ت ػواط ٦ىع٢ت جىث حؿتر ٖىعة ٚع  

ا٦ها واإلاؿمىبل هى ًسُِ الؾدباختها واهته  

"مٗغوٝ ٣ًضم لها به مإوي وؾ٠٣ حؿخٓل به"..   

 هخ٠ نالر بٗى٠:

زالم ًا خاط ؤهىع.. ؤها ٢لذ ٞجغ يُٟتي..-    
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اٖترى ؤهىع بٗى٠ ممازل ًٓهغ خمُت زاصٖت وهى باألنل 

ًداو٫ الخٟاّ ٖلى زُخه.. ٞٗىصة نالر اإلاٟاظئت ٢بل 

 مىٖضه ؤٞؿضث ٖلُه اإلاسُِ بإ٦مله:

َال١ مً وؿىاوي الجىػ لخ٨ىن ٞجغ يُٟتي َب ًمحن -   

 اللُلت صي ولخض ما جضبغ ؤمغها..

 نغر نالر بًٛب:

ال٨الم صه ًا ؤهىع.. خض ٌٗل٤ ًمحن َال١ ٖلى خاظت ػي  بًه - 

 صي!..

 بغم ؤهىع قاعبه ال٨ض وهى ٣ًغع:

ا وؤهذ ؾُض مً ٌٗٝغ ألانى٫.. -  ألانى٫ ًا نالر ًا ؤزٍى  

صه ٞجغ متربُت وؾِ والصي..   

 هخٟذ ٞجغ بىظ٘:
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وإلاا ؤها ػي والص٥ ٦ىذ بخًغبجي لُه!.. بترمُجي في الكإع -   

.. لُه!!؟ل٨الب الؿ٨٪ لُه  

 بغ٢ذ ُٖىا ؤهىع بكغاؾت وهى ٣ًترب مً الخهى٫ ٖلى 

 ظاثؼجه:

مٗلل ًا ٞجغ ًا بىتي ما هى ألاب الػم ًغبي بيخه ؤما ما  -

 حؿمٗل ٦المه.. وؤهِذ ًا ٞجغ مل بدؿمعي ال٨الم..

قه٣ذ ٞجغ بٗى٠ وهي جسبِ ًضحها الازىحن ٞى١ عؤؾها 

 وحؿ٣ِ ٖلى ألاعى وجىىح بهمذ..

ؾ٨ذ و.. ؤنغر واٞطخه الكاًب الٗاًب واٞطر هٟسخي وال ؤ"

"؟؟بًهًا ٞجغ و  بًهو   

ْلذ جسبِ ًضحها ٞى١ عؤؾه بدغ٦ت عجِبت وهي مدىُت ٖلى 

ع٦بخحها و٢ض جلُسذ ٖباءتها الؿىصاء بتراب الكإع ٞبضث 
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اجـ ومؼٍع خض ؤن صٞ٘ ب "خؿىحن" ٖامل اإلا٣هى بمٓهغ ب

 البؿُِ لحهخ٠ بترصص:

مم٨ً.. اججىػها.. واهي جُجي ج٣ٗض م٘ ؤمي وؤزىاحي -   

 البىاث..

عم٣ه نالر بضهكت.. ٞهى ٌٗلم ْغوٞه الهٗبت بل اإلاؿخدُلت, 

 مؿئىلُخه ًٖ حٗلُم وػواط ؤعب٘ ٞخُاث بإٖماع مسخلٟت.. 

مؿئىلُت ػوظت ختى لى ٧اهذ ب٣ىة لِؿذ هُىت لخًاٝ بلحها 

وؤنالت ٞجغ.. ؤًً ؾدىام الٟخاة؟.. ٝ "خؿىحن" هٟؿه  ًىام 

 باإلا٣هى في لُا٫ٍ ٦شحرة..

 و٢بل ؤن ًجُب نالر ؤو ختى ٞجغ.. 

اهضٞ٘ "صاوص" الٗامل بمخاظغ الخاط ؤهىع_بخدٍغٌ مىه_ 

ـَ ؤن ٠ًًُ:  لُٗغى ٖغى ػواط ممازل ول٨ىه لم ًي
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خاث في ق٣ت مُغخحن ونالت ًٞلت وهخ٨ىن ٞجغ ؾذ الؿ -  

 زحر الخاط ؤهىع..

ؿغي بال ٞاثضة..  ه٨ؿذ ٞجغ عؤؾها باألعى.. جدغ٦ها ًمىت َو

ض ؤن حؿخ٤ُٟ لخجض ٧ل ما ًضوع ٧ابىؽ مٓلم ؤو ختى مؼخت  جٍغ

 ؾِئت..

 ٞهى  
ً
ا لُتها عيذ بالؼواط مً اإلاخهابي.. ختى وبن ٧ان ؾٍغ

٣ت في ؾى١ ػواط.. ؤما ما جخٗغى له آلان ٞهى ؤقبت بدل

ت الىخُضة..  الجىاعي ول٨جها هي الجاٍع

 همؿذ لىٟؿها بىظ٘..

غة ؤما ًخلم ٖلحها صًابت البكغ.. آه ٖلى "آه ًا ٞجغ.. آه ٖلى الُخ 

 الخىظت و٦ؿغة الىٟـ"

٧ان ًاؾحن ًغا٢ب ٧ل ما ًدضر ونغإ مً هٕى آزغ ًضوع 

 بإٖما٢ه..
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هم, بحن ٖهض ؤزظه ٖلى هٟؿه بٗضم الخضزل زاهُت بدُاة ؤخض

والغ٦ىن لخُاة هاصثت زالُت مً اإلاكا٧ل ٦ما ًدلى لىالضه ؤن 

, وبحن 
ً
ُٞغجه وقهامخه الُبُُٗت التي جضٞٗه إله٣اط ًغصص صاثما

الٟخاة مً طثب مخضزغ بشىب الًُٟلت؛ عؾم وزُِ لُىالها 

ختى لى ٧اهذ يُٟت ببِخه وجدذ خماه, ختى لى جىمغ ٖلى ػوط 

٣هى الظي لى جؼوط ي٠ُٗ حٗهغه الخاظت ٦دؿىحن نبي اإلا

 وؾُتر٦ها ل٣مت ؾاجٛت 
ً
ال بها ٞلً ًدخمل يِٛ ؤهىع ٍَى

٤.. وآزغ طل٪ الظي ٌؿمى صاوص والظي  وياجٗت بٗغى الٍُغ

ًبضو ب٩ل ويىح ؤهه اعجطخى صوع الضًىر م٣ابل ق٣ت ؤو 

ىىي ب٩ل ويىح اإلاخاظغة بها لحربذ ؤ٦ثر..  ٚحرها.. ٍو

ؤله٤ الكهامت  ٧اهذ عظىلخه, ٦ال بل بوؿاهِخه.. ال ًضعي مً

 واإلاغوءة بهٟت الغظىلت.. بجها نٟاث بوؿاهُت باإلا٣ام ألاو٫ وال

 نلت لها بجيـ ؤو هٕى ؤو لىن..

وٗم بن بوؿاهِخه جملي ٖلُه الخضزل الٟىعي وبه٣اط ػاجٛت  

 يقبه بالٟغر الظبُذ الظي ًىعؤالىٓغاث جل٪ اإلا٨ىمت باألعى 
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ها وؾمٗتها و  وؿاهُتها بخُاجه, بِىما هي باألنل جىعي قٞغ

ب بها جدذ ؤي مؿمى..  هٟؿها التي ؾِسخ٣ها طل٪ الظي ًٚغ

.. ؟ول٨ً ٠ُ٦ ؾِخضزل  

ؤٌٗغى انُدابها لخِٗل م٘ آمىت؟!.. لِسسغ مىه نىث 

 زاٞذ بضازله

"وهل جًمً مىا٣ٞت الخاط خاٞٔ!.. ل٣ض هبظ٥ وؤهذ لخمه 

 وصمه ٞهل ؾُىا٤ٞ ٖلى يم ٦ؿحرة الجىاح جل٪!!"..

ه محن ولى وا٤ٞ, ٠ُ٦ ؾِىتٖز ا مً بحن ؤهُاب طل٪ اإلاخهابي ٍو

ؿى٢ه وال ًضٞ٘ مٗل٤ بُجهما, وما اإلابرع الظي ٌ الُال١

الخ٣حر!!.. ٨ٞك٠ الك٨ى٥ خل بالك٨ى٥ لخدىم خى٫ ٚغى 

طو خضًً.. وفي ٧ل ألاخىا٫ ؾخضٞ٘ اإلاؿ٨ُىت ؾمٗتها ؤو ما هى 

 ل٨ك٠ الخ٣ُ٣ت..
ً
 ا٦ثر زمىا

 هخ٠ يمحره بدى٤..
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ت وؤ٩ٞاع ويُٗ مً  بًهت, ال٩ل ٞاهم ؤهىع ٖاًؼ "ٖاصاث م٣ٞغ

ٞجغ بـ ٖاملحن هٟؿهم ؾظط ؤو مل وازضًً بالهم ٖكان ما 

 ًخدملىف الٗىا٢ب"..

"الخل واضر ًا ًاؾحن.. ما ِٞل ٚحر الجىاػ.. وؤهذ ال خؿىحن 

هخساٝ مً ؤهىع وال صاوص هخبُٗها له.. هخداٞٔ ٖلحها وجداٞٔ 

 ٖلى الباقي مى٪..

ٗض "لُا" جهاجي.. خل ظظعي و.. ؤ٦مل لىٟؿه بترصص.. وهخب

 وواضر ل٩ل ألامىع"..

 هاظـ زبِض بضازله جغصص ب٣ىة..

"بُاٖت ٦بضه!.. اللي هخخجىػها بٗض صه ٧له بُاٖت ٦بضه وهللا 

هلها!.. ٌٗجي ؤزى٥ ًب٣ى  بًهؤٖلم مخٗلمت وال ال.. و  ؤنلها ٞو

٩اهُت.. وؤزخ٪ مخجىػة ص٦خىع.. وؤهذ مغاج٪  زاَب واخضة ؤمٍغ

 بُاٖت ٦بضه!"

 وهى حهمـ بصجل..
ً
 ٢ه٣ه يمحره ب٣ىة ختى ٧اص ؤن ًب٩ي وظٗا
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"وبُاٖت ال٨بضه اللي مل عجبا٥ صي هترضخى جخجىػ عص 

سجىن وناخب ؾىاب٤.. ٞىو١ ًا ًاؾحن واٖٝغ م٣ام٪ 

ًًمً ل٪ ؤن ؤهل خختها ًغيىا  بًه.. وبٗضًً بًهصلى٢ِذ 

ب ؤولى مً الٍٛغب"  بُ٪؟.. اٞغى ٢الىا ال٣ٍغ

ًترصص..ٖاص الهاظـ السبِض   

"مهما ٧ان ؤهذ بغيىه ًاؾحن ابً الخاط خاٞٔ بغهام.. لُه 

 مؿخ٣ل بىٟؿ٪!.. صوع ٖلى خل جاوي"..

عى بضؤث الىاؽ جىٌٟ مً خى٫ ٞجغ وهي ظالؿت ٖلى ألا 

جً٘ عؤؾها بحن ٦ٟحها وجيخدب بهمذ.. ال حٗٝغ مهحرها وال 

اؾحن مخجمض بى٢ٟخه ًبدض ًٖ  ختى ؤًً ؾخبُذ لُلتها.. ٍو

.. ختى ٧اهذ لخٓت ٞانلت طل٪ الخل آلا 
ً

زغ وال ًجض له ؾبُال

ٗذ ٞحها ُٖىحن حؿخُٛشان للؿماء.. لغب البكغ.. وتهخ٠ مً  ٞع

ٖما١ ٢لبها..ؤ  



403 
 

 

"ًا زال٤ السل٤ ما جدىظىِل وال ج٨ؿغهِل لخض مً 

 زل٣٪"..

:وهىا اهُل٤ الخل ٖلى لؿان ًاؾحن ٢بل ؤن ٨ًٟغ به  

ض ٞجغ مى٪ ًا خاط نالر.. ؤهذ وؿِذ ؤوي َلبذ اً بًه-   

 ٢بل ؾٟغ٥ ووٖضججي ه٨خب إلاا جغظ٘..

..  جباص٫ بها هٓغاث مخٟاهمت م٘ ًاؾحن نمذ نالر لخٓت

:وؤؾٕغ بمجاعاجه  

ؤها ٦ىذ مؿخجي مىا٣ٞت ناخبت ألامغ.. -  

 والخٟذ لٟجغ:

مىا٣ٞت جخجىػي ًاؾحن ًا ٞجغ؟.. -   

ٗذ ًضحها جدمض  ٗذ ٞجغ ُٖىحها للؿماء زاهُت ومٗهما ٞع  ٞع

زم اعجٟ٘ نىتها:عبها بهمذ   
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ه٣غي الٟاجدت.. -    

 اٖترى ؤهىع بكغاؾت:

صه اللي ه٣غي الٟاجدت.. ومحن ٢ا٫ ؤهىا هىجىػ بيذ  بًههى  -  

لىف ؤنل مً ٞهل..  خخدىا لخخت واص مسؿخ٘ ما وٗٞغ

ت ٢بل ؤن ًجُب نالر واججه هدى   اهضٞ٘ ًاؾحن بؿٖغ

:
ً
ٗها ب٣ىة هامؿا  ٞجغ اإلاٟترقت ألاعى لحٞر

ألاعى ما ٖاصحل ًىٟ٘ ٢ٗضج٪ صي..٢ىمي مً  -   

ؤزٟاها زلٟه وهى ًخىظه هدى ؤهىع ب٩لماث بُُئت واضخت 

 وخاػمت:

ه ؤن ٞجغ هخب٣ى  -  ؾِب٪ ؤها محن وابً محن.. اللي الػم حٗٞغ

ـ ٢ىي.. ؤمغاحي.. وؤها ب٣ى  ٖٝغ ؤخمي اللي ًسهىوي ٦َى  

 ومل بال٣ى٫, ال بالضم.. ٞاهمجي ًا مٗلم.. بالضم..
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الخاط نالر:والخٟذ بلى   

ؤًْ ًا خاط نالر ٞجغ وا٣ٞذ زالم.. بٗض بطه٪ جبٗذ  - 

جغ هخىام اللُلت في  ججُب اإلاإطون.. ه٨خب ٖلحها صلى٢ِذ.. ٞو

 بُتها.. بِذ ظىػها.. ًاؾحن بغهام..

 

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الٗاقغ

ما١ ٧لماث اللىم.. جترام مٗاوي الٗخاب وجه٠ُ  جتزاخم باأٖل

وؤلاه٩اع.. والىاجج.. نغزاث ونغزاث ول٨جها مٟاهُم الًٛب 

ُه.. نمذ ًلٟها  نغزاث بهمذ.. نمذ مُب٤ جدُا به ٞو

وهى مٗها ٞهي ال جضعي بن ؤَل٣ذ لىٟؿها الٗىان ما الظي ٢ض 

 جٟٗله..

خه وجخٟاوى في زضمخه ٦إي ػوظت  جغاعي, جُٗم, جىاوله ؤصٍو

 مسلهت.. ٣ِٞ ال جدباص٫ مٗه الىٓغاث وال ختى ال٩لماث بال 

 للًغوعة..

 هخ٠ بُٛٔ وهي حٗض٫ الىؾاصة زلٟه:

ع٢ُت.. مل هىِٗل خالت الؿ٨ىث صي ٦خحر.. -   
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لم ججبه واهتهذ مً جغجِب وؾاصجه و٢بل ؤن حٗخض٫ ظظبها 

 بُٛٔ:
ً
 لتهبِ بحن ؤخًاهه هامؿا

اج٩لمي.. -   

ذ لخبٗض طعاُٖه ٖجها ول٨ىه ؤخ٨م وزا٢ها وهى حهمـ  ناٖع

 بجىاع ؤطجها:

٣ت جاهُت.. -  وخكدُجي.. لى مل ٖاًؼة جخ٩لمي هخٟاهم بٍُغ  

ؤ٣ٖب ٧لماجه بؿلؿلت مً ال٣بالث الىاٖمت ٖلى وظىتها 

ى٣ها ول٨جها صٞٗخه ب٣ىة ناعزت:  ٖو

ال.. ال.. -   

ابخٗضث ٖىه و٢ض جىازغث زهالتها والخمٗذ ُٖىاها بًٛب 

 قضًض:

ال ًا خاجم.. مل هُسلو اإلاىيٕى بدًً وبىؾت  - 

غ.. ومهالخت في الؿٍغ  
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ضوء:اٖخض٫ بٟغاقه وهى ًجُب به  

   اهضي ًا ع٢ُت.. ما ِٞل صاعي لالهٟٗا٫ الؼاًض صه..  -

 نغزذ بٗى٠:

!..بًهػاًض!.. اهٟٗالي ػاًض.. ؤهذ ٦ىذ بخمىث.. ال.. بخمىث  -   

 ..
ً
ؤهذ ُمذ ٞٗال  

 خظعها بهىث زٌُٟ:

نىج٪ ًا ع٢ُت.. -   

٨ت زلٟها وهي جسٌٟ عؤؾها بحن ٦ٟحها: ظلؿذ ٖلى ألاٍع  

نىحي.. ٧ل اللي ًمه٪ نىحي ما ًُلٗل.. الىاؽ ما  -  

ل..  حٗٞغ

 وتهضط نىتها:

  ؤهذ ُمذ.. ُمذ.. - 
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 زم اهخًٟذ ٞجإة:

.. جضمغ في هٟؿ٪متىوصي مل ؤو٫ مغة.. هخًٟل ٦ضه إل   -   

ُا وفي ٧ل خاظت..  ٞو  

ؤزٌٟ ُٖيُه بإلم.. ًىظٗه ؤإلاها, بل ًمؼ٢ه.. ٖىضما ٚاب في 

م ًَغ ٚحر وظهها.. لم جىظٗه ؾىي صمىٖها.. مل٨ىث ُٚبىبخه ل

ُه ؾىي ؤخًاجها..  لم ًغظٗه مً الٖو

ض بًظائها ول٨جها ٖاظؼ ًٖ مى٘ هٟؿه.. و٦إهه ٢ضع ؤؾىص   ال ًٍغ

 زِ ٞى١ ظبُجها...

 مض لها ًضه بخىؾل:

ع٢ُت.. ا٢غبي ٖكان زاَغي...  -  

 هؼث عؤؾها بٗى٠ وصمىٖها جخُاًغ لخهُضم بىظهه:

ال ًا خاجم.. ال.. ؤها زالم.. ع٢ُت زالم زلهذ.. خ٩اًدىا   - 

 زلهذ..
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 هخ٠ بٗى٠:

اوعي ج٣ىلي ٦ضه.. -   

 جىظهذ هدى الباب وهي تهمـ:

ؤها هغظ٘ ق٣ت بابا.. وبطا بابا ؤنغ بوي ؤعظٗل٪ ػي ٧ل مغة..  -  

عوح له..ؤهضوع ٖلى ًاؾحن و   

ال٩اهُىال هٕؼ خاجم ألاؾال٥ الُبُت التي جدُِ به ومٗها هٕؼ 

 ب٨خٟحها 
ً
 هدىها ومخمؿ٩ا

ً
الُبُت ل٣ُٟؼ مً الٟغاف مخجها

 بكغاؾت:
ً
 هامؿا

مل هاؾمذ ؤه٪ حؿُبُجي ًا ع٢ُت.. ؤها ؤمىث مً ٚحر٥.. -  

 ؤمىث..

 الخٟخذ لخىاظهه بهمـ مُدىن:

ؤهذ مُذ ًا خاجم.. مُذ ومل باقي بال ؤجهم ٌٗلىىا مىج٪   -

اة.. ٨خبىا قهاصة الٞى  ٍو
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دىاوبان الهبٍى ٖلى نضعه بًغباث واهُت ج اخ٢بًخاها ٧اه

 وهي جغصص بال جى٠٢:

ؤهذ مُذ.. مُذ.. وما خضف ؾام٘ وال عاضخي ًهض١.. -    

و٧اهذ مد٣ت بهخاٞها ٞمً اإلاٟاع٢اث الؿازغة والتي ال ًم٨جها 

ٞهمها ؤو ججاوػها بؿهىلت؛ مى٠٢ ٖاثلتها هدى مهِبت خاجم, 

مها الخام للى٢ى  م اؾخٗضاص والضها ٖو ٝ بجاهبها ٖىضما ٞبٚر

ؤٖلىذ ًٖ ٖال٢اجه اإلاخٗضصة, وعٚم الجلؿاث اإلاُىلت والتي 

اجه وتهضًضه بدغماهه مجها ومً  ٌ جام لخهٞغ ٧اهذ زالنتها ٞع

 الاؾخمإ بلحها خُىما ٞاى 
ً
 باجا

ً
ًا ًا ٞع ؤَٟاله, بال ؤجهما ٞع

بها ألامغ و٢غعث مهاعخت ٦باع الٗاثلت ٖلهم ًمىٗىه ًٖ جضمحر 

 طاجه..

ؾخمإ إلاا ج٣ىله ًدىله مً اصٖاء ػوظت مدك٨٨ت و٦إن الا 

 لىا٢٘ ًجب ٖلحهم مىاظهخه..
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الُبِب الكاب ًىهي مؿخ٣بله بل خُاجه وا٢٘ ًهٟٗهم بإن 

وهم ٖاظؼون ًٖ عصٖه, وا٢٘ ًهمهم بىنمت ٖاع ال ًبٛىن 

هم ال  الى٢ٕى جدذ ٢بًتها, و٦إن ٖال٢اجه اليؿاثُت بٗٞغ

 حُٗبه.. ٞهي عمؼ للغظىلت والٗىٟىان.. 

ول٨ً ٖىض مىاظهت ال٩اعزت الخ٣ُ٣ُت ٞىظئذ بالغئؽ جىٛمـ 

بالغما٫ بل حٛغ١ بها ختى اوٗضام ألاهٟاؽ, وال٩ل ًىاْغها 

واإلاخٗضًت ٖلى ػوظها الُبِب الىاجر الظي بةتهام ؤجها الجاهُت 

وظىص ال٣ٗا٢حر الُبُت اإلاخىاظضة بسؼاهخه السانت بمجزله..  بغع 

 بإجها مً نمُم ٖمله ول٨ً ػوظخه ال جخٟهم طل٪..

ىن.. ول٨ً الجمُ٘ ًضوع  ىن.. وهي حٗٝغ ؤجهم ٌٗٞغ هى ٌٗٞغ

ت وؤلاه٩اع..  بضاثغة مٛل٣ت مً اإلاٗٞغ

ت.. وبىٓغة  َغ٢اث زاٞخت ٖلى الباب صل٠ بٗضها ماظض للٛٞغ

جهُاع الظي حٗاوي جهاعة بحن طعاعي خاجم, ؤصع٥ ؤلاواخضة لغ٢ُت اإلا

 مىه ق٣ُ٣خه..
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ها مً بحن طعاعي ػوظها وؤقاع له لُٗىص الى  ا٢ترب بهضوء لُىتٖز

 ٞغاقه.. 

 بِىما خمل ع٢ُت بلى الٟغاف اإلا٣ابل وهى حهمـ لها:

اهضي ًا ع٢ُت.. هخًُعي هٟؿ٪.. والص٥ مدخاظُى٪.. -   

 صٞٗخه ب٨خٟه بٗى٠:

ال٨الم صه لهاخب٪ لُه؟.. لُه ؤها اللي الػم  وما بخ٣ىلل - 

ؤ٦ىن ؤ٢ىي .. لُه ؤ٦ىن ؤها الؿىض.. ؤها يُٟٗت ومدخاظاه.. 

 مدخاظاه ٢ىي..

 يغب خاجم عؤؾه بٓهغ الٟغاف بٗى٠ وهى حهخ٠:

بىؽ بًض٥ ٦ٟاًت..ؤع٢ُت..  -   

 الخٟذ له ماظض بدؼم:

ع٦ب ال٩اهُىال.. وبل٨تروص عؾم ال٣لب.. بالف ظىان.. -   
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والخٟذ بلى ع٢ُت ًمسر ٖلى زهالتها بغ٢ت.. و٢ض صٞ٘ بمهضت 

 ز٠ُٟ بإوعصتها:

ت ًا ع٢ُت.. وؤها هىٟظل٪ ٧ل اللي ؤهِذ ٖاًؼاه.. -    هامي قٍى

 همهمذ ع٢ُت بحن وٗاؾها ووٖحها:

  خاااجم..-  

 همـ خاجم بىظ٘ وهى ٌكُذ بىظهه للىاخُت ألازغي:

  آؾ٠.. آؾ٠ ًا وظعي.. -  

للٟغاف آلازغ وج٣ٟض ماقغاث خاجم بةختراُٞت الخٟذ ماظض 

 جامت وعصص بًٛب م٨خىم:

وظٗ٪!.. ؤهذ بخطخ٪ ٖلى هٟؿ٪ وال ٖلحها.. هي زالم   - 

٦برث ما ٖاصحل البيذ اإلاٟخىهت ؤم يٟاًغ.. وؤهذ الػم جٟى١ 

 لىٟؿ٪.. الػم جالقي خل..

 ججاهل خاجم الاظابت ٖلُه وؾإله بسٟىث:
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اؾخسضمتها.. ٧اهىا.. ؤمبىالث البُصُضًً اللي  -   

 ٢اَٗه ماظض بٗى٠:

.. ؤهذ اججىيذ ؤو بخيخدغ..!ٖكغة.. ٖكغة ًا خاجم  -  

٘ خاجم ُٖىحن الثمخحن:  ٞع

ٖاصي.. مم٨ً ٖاًؼ ؤهغب.. -   

:ٌ  خغ٥ ماظض ؾبابخه بٞغ

ال ًا خاجم.. زالم.. الدجت ال٣ضًمت ما ٖاصحل جمصخي..  -   

احسجً وزغط مل هدكُلجي الكُلت.. وجدملجي الظهب.. ًاؾحن 

بضؤ مً ظضًض.. ٧ل  والضهُا بخضوع.. هى هٟؿه ازخاع ًبٗض ٍو

اجه وازخُاعجه..  واخض مؿئى٫ ًٖ جهٞغ

ت:  ؤقاح خاجم بُضه وخى٫ اإلاىيٕى بؿٖغ

..؟مبىالثألا   -   
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 هخ٠ ماظض بًٛب:

اَمً.. ؾمغ هخٗىيهم ٖلى ألاعاهُ٪.. بـ مل ٧ل مغة  - 

 هسلحها حُٛي ٖلى مهاًب٪..

ت:اعجٟ٘ ظاهب وظه  خاجم بسسٍغ  

عبىا ًسلي لىا مِـ ؾمغ وظماًل مِـ ؾمغ.. واللي -   

بخجامله مِـ ؾمغ   

 بغ٢ذ ُٖىا ماظض بكغاؾت:

مل هخ٣لب الترابحزة ٖلُا.. بًهخاجم.. ب٣ىل٪  -   

 سسغ خاجم بطخ٨ت زاٞخت.. ٞخجاهله ماظض لُسبره بهضوء:

ؿحن.. في اجىحن مجهم ؾمٗتهم   - ؤها ؾإلذ في ٦ظا مصخت ٦َى

ؿخىي الكبهاث.. ٦مان في ػماًل لُا..ٞى١ م  

 ؤٚمٌ خاجم ُٖيُه بؿإم:
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٢ٟل ٖلى اإلاىيٕى صه.. ؤها مل مدخاط مصخت وال ٦الم  - 

.. اإلاىيٕى جدذ الؿُُغة..  ٞاٙع

 نغر به ماظض:

مبىالث وج٣ىلي ؾُُغة!!.. اإلاغة الجاًت...ؤ.. ٖكغ !ؾُُغة  -  

 هخ٠ به خاجم بؿإم:

اًؼ اهام..-     ماظض.. ؤها نضٖذ ٖو

مؼة ٖحن:  وؤ٦مل بلهجت ٖابشت ٚو

  وبلٜ ق٨غي ٫ ؾمغ...  -

********** 

ٞخذ ًاؾحن باب مجزله بهمذ ومً زلٟه جسُى ٞجغ زُىاث 

ٗه   مترصصة ووظها ًهاٞذ ألاعى ال ججض ال٣ضعة ٖلى ٞع
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وجٟدو مجزلها الجضًض ختى بٗض ما ؤياء ًاؾحن ألاهىاع 

 وجىضخذ مٗالم الك٣ت الىاؾٗت..

 الخٟذ لها ًاؾح
ً
ن بهضوء ٞىظض عؤؾها ما ػا٫ مُإَئا  

ؾٟل ٞهخ٠ بها:لؤل    

اجًٟلي ًا ٞجغ.. البِذ ٌٗجي ؤها ما ظهؼجىف ٧له.. -   

 ..
ً
ٗا  اعجٟ٘ عؤؾها بصجل وهي جلمذ اإلاجز٫ ؾَغ

بهى واؾ٘ امخضث به ماثضة ٦بحرة للُٗام خىلها ٖضة م٣اٖض, 

٨ت واؾٗت ًىاظهها م٣ٗضان ٦بحران, عصهت نٛحرة بٗ ضها ؤٍع

ؤهه لم ًداو٫ ٞخدها  اهدكغث ٖضة ؤبىاب مٛل٣ت وبضا  

 ؤو ختى الا٢تراب مجها..

 ؾمٗذ نىجه ًغصص باعجبا٥:

ؤها ًا صوب هًٟذ الهالت وه٣لذ ٞحها الؿٟغة وؾُبذ -   

 ألاوى م٣ٟىلت وويبذ ؤويت واخضة..
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 ٢اَٗخه بسٟىث:

عجب ؤوماله ًا سخي ًاؾحن.. مل مك٩لت.. ؤها هب٣ى ؤويب و   -

.. صه بٗض بطه٪ ٌٗجي..باقي الك٣ت  

 ؤقاع بُضه للك٣ت:

  الك٣ت جدذ ؤمغ٥.. اٖملي ما بضال٪.. - 

ت الىخُضة طاث الباب  خه؛ الٛٞغ جىدىذ خغًظا وهى ٌكحر لٛٞغ

 اإلاٟخىح:

صي ألاويت اللي باؾخسضمها.. هب٣ى ؤؾاٖض٥ هٟخذ وهىيب  - 

..
ً
 ؤويت جاهُت ل٩ُي.. مم٨ً حؿخسضمي ال٨ىبت صي للىىم ما٢خا

 ولم جسُل هٓغاتها مً ًٚب احؿٗذ ٖ
ً
ُىاها خحرة واعجبا٧ا

م٨خىم, ول٨ىه ازخاع ججاهل ٧ل طل٪ وهى ًضلها ٖلى اإلاُبش 

ل٣ي بلحها بخدظًغ قضًض اللهجت ؤال ج٣ترب  لُه صوعة اإلاُاه ٍو ٍو

خه بال بةطهه..  مً ٚٞغ
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 ْلذ جُاعصه بُٗىحها جدؿاء٫ بدحرة ٖما ٌٗىُه!..

  
ً
خه ماوٗا ىٟغص هى بٛٞغ ٨ت ٍو هل جؼوظها لُل٣ي بها ٖلى ألاٍع

 اًاها مً الا٢تراب!!.. 

؟!..
ً
 لم جؼوظها اطا

 لخهٟ٘ هٟؿها بالخ٣ُ٣ت..

جىػ٥ ألهه عاظل.. أله٪ نٗبِذ ٖلُه و٢ا٫ ًازض ٩ُٞي ج"ا

زىاب.. إلاي هٟؿ٪ ب٣ى وقىفي هى ٞحن وؤهِذ ٞحن.. ختى لى ما 

ِل ٖىه خاظت ٦ٟاًت حكىفي  بِخه.. حٗغفي ؤهه خُٟض حٗٞغ

الخاط مهضي _هللا ًغخمه_ ؾُض الخخت صي ٧لها مً ؾىحن 

الؿىحن وؤهِذ حٗغفي ؤه٪ ًا صوب م٣ام٪ ال٨ىبت.. ختى ٦خحر 

 ٖلُِ٪, ٦تر زحره ؤهه ؤوا٥ِ في بِخه"..

 نىجه وهى ٌٛل٤ باب حجغجه ؤٞا٢ها مً قغوصها:

  جهبخي ٖلى زحر ًا ٞجغ.. ما ج٣ل٣ِل لى صخُِذ ل٣خُجي-  
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 مل مىظىص.. ؤها الػم ؤػوع ؤمي ب٨غه..

اص ًسبرها بىبرة خاػمت:  ؤومإث بغؤؾها بهمذ.. ٖو

عظل٪ ما حٗخبل الخاعة لىخض٥..  -   

ٗذ عؤؾها لخهُذ بخمغص:  ٞع

ال٨الم صه.. بًه!!.. بًه -   

 ؤقاع بؿبابخه بدؼم:

هي ٧لمت واخضة ًا ٞجغ.. زغوط مً البِذ ما ِٞل.. -   

خه   اًاها جدمل٤ بالباب اإلاٛل٢٤ا٫ ٧لمخه وصزل ٚٞغ
ً
جاع٧ا  

بُجها وبحن الغظل الظي ؤنبذ ػوظها مىظ ؾاٖاث ٢لُلت..   

خه زاهُت..  ص٢اث٤ مغث جإ٦ضث بٗضها ؤهه لً ًسغط مً ٚٞغ

ًب.. ٨ت الٍٗغًت جخإملها بدؼن ٚو  لخخىظه بلى ألاٍع
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"لُلت صزلخ٪ ًا ٞجغ.. ٖلى ال٨ىبت لىخض٥ ختى ما ٨ٞغف 

ت َى٫ ٖمغ٥.. ًجُب ل٪ بُاهُت وال لخاٝ اللي  بًه.. ٣ٍٞغ

 هُخٛحر ٌٗجي"..

٨ت الىاؾٗت وهي حٗاوص الهمـ..  اضجٗذ ٖلى ألاٍع

"خًً ال٨ىبت وال خًً اإلاٗلم ؤهىع.. الخمض والك٨غ ل٪ 

عص له ظمُله.. ختى لى هىمجي ٖلى ال٨ىبت"...ؤًاعب.. ٢ضعوي ؤوي   

وزل٠ الباب ٧ان ًاؾحن مؿخل٣ي ٖلى ٞغاقه ًخإمل ؾ٠٣ 

خه ًدؿا ء٫ بدحرة..ٚٞغ  

اللي ؤهذ ٖملخه في هٟؿ٪ صه ًا ًاؾحن.. اججىػث!.. بًه"  

ومً ٚحر آمىت!!.. مً ٚحر ما جبلٜ الخاط خاٞٔ.. آه.. الخاط  

في ٞجغ؟.." بًه بًهخاٞٔ.. ًا جغي ه٨ُىن ع   

 هؼ عؤؾه بًٛب..



423 
 

 

"مالها ٞجغ!.. ٖكان ٚلباهت ٌٗجي.. بـ بيذ َُبت وؤنُلت 

ٟت"  وقٍغ

 هاظمه يمحره..

 "وهُمتها ٖلى ال٨ىبت.. ال عاظل بجض"..

 ما ًضوع بظهجها.. ٢ض 
ً
يغب الٟغاف بًٛب.. وهى ٌٗٝغ ظُضا

٨ًىن ؤهان مكاٖغها.. ول٨ىه ٚحر مؿخٗض للؼواط بمٗىاه 

 ألاقمل في جل٪ اللخٓت.. 

ل٣ي بها بٗغى 
ُ
ما ٢ام به لم ًخٗض جهٝغ جل٣اجي لخماًت ٞخاة ؤ

..٤  الٍُغ

غؤة وػوظت ًم٨ىه الخ٣غب مجها.. هى ال ٨ًٟغ بها ٦إهثى.. ٧ام  

 هي ٣ِٞ ٞجغ.. 

٦غة الكغاب مخٗضصة الُب٣اث طاث ألانل الُُب وال٣لب 

 ال٨بحر..
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٣ُت وال ٌؿخُُ٘ الخ٨ٟحر بها ٦ؼوظت..  ٌٗؼها ٦ك٣ُ٣ت.. ؤو ٞع

*************** 

 جمؿ٨ذ آمىت بالهاج٠ وهي تهخ٠ بًٛب:

ال٨الم صه ًا خاط نالر!!.. بًه -   

خاو٫ نالر تهضثتها: ٖلى الُٝغ آلازغ   

ًا خاظت آمىت.. ػي ما خ٨ُذ ل٪.. ًاؾحن هللا ٨ًغمه -  

اًؼة  اجهٝغ ب٩ل عظىلت وقهامت.. والبيذ َُبت وهاصًت ٖو

 حِٗل..

 ضج نىث آمىت باأللم:

عص ٖلى ؾاالي ًا نالر.. ًاؾحن اججىػ؟.. ابجي اججىػ مً  - 

 وعاًا؟.. مً ٚحر ما ًبلٛجي!..

 ججهض نالر:
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ًا خاظت.. هى ما ٣ًهضف ؤهه ًسبي ٖلُِ٪.. وؤ٦ُض هُبلٛ٪  - 

 ؤو٫..

 ٢اَٗخه ب٣ىة:

زالم ًا نالر.. زالم.. م٘ الؿالمت صلى٢ِذ..  -  

 ؤٚل٣ذ السِ وهي جتهال٪ ٖلى ؤ٢غب م٣ٗض تهخ٠ بإلم..

"٦ضه بغيىه ًا ًاؾحن!.. صي آزغتها ًا ابً بُجي.. جخجىػ مً 

.وعا يهغي.. جمىججي بالخُا ًا ًاؾحن".  

ت لدؿم٘ َغ٢اث ٖلى بابها  تهال٨ذ ٖلى ؤ٢غب م٣ٗض بالٛٞغ

مذ وظهها ؤ٣ٖبه صزى٫ ًاؾحن الظي ونل لخىه, نضمخه مال 

 الٛايبت وصمىٖها التي حؿُل ٖلى وظىخحها بٛؼاعة.. 

 ب٣ل٤:
ً
ت لحر٦٘ بجىاعها هاجٟا  ٞاهُل٤ بؿٖغ

زحر ًا ؤمي.. ؤهِذ حٗباهت؟.. -   
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كاٖغ بحن ٞغخت لغئٍخه هؼث عؤؾها بىٟي وبضازلها جخهإع اإلا

ًب ٖلُه..  ٚو

 ٖاص ٨ًغع:

ل٪؟.. خض يا٣ً٪؟.. -    خض ٖػ

 و 
ً
ظابخه بسٟىث:ؤٖاصث تهؼ عؤؾها هُٟا  

ما ِٞل خاظت ًا ًاؾحن.. ٦ىذ لؿه ب٨ٟغ ُٞ٪.. وخكخجي -   

ًا بجي..   

٘ طعاُٖه لًُم عؤؾها لهضعه:  ٞع

  و٢ِٗذ ٢لبي في عظلُا..  -

 ٢بل عؤؾها بدب:

ًا ؤمىن ؤها ٦ىذ هىا مً ٧ام ًىم.. -   

 ػظغجه بل٠ُ:
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بدُجي ؾاٖخحن ؾغ٢ت ًا ًاؾحن.. مل ٖاًؼ خض ٌكىٞ٪ وال   -

 حكىٝ خض..

 اعجض لُجلـ ٖلى اإلا٣ٗض اإلاجاوع:

اللي ٖاًؼ ٌكىٞجي هُضوع ٖلُا ًا خاظت.. -   

 ؾإلخه بخى٢٘:

    ًا ًاؾحن وؤزباع الىعقت؟.. بًهزباع٥ ؤ  -

 همـ بسٟىث:

. ٧ل خاظت جمام.. ؤها ختى ٦ىذ ظاي ؤ٢ىل٪ ٖلى زبر جمام.  -

 خلى..

ٗذ ُٖى ً:حٞع ها جدمالن هٓغاث ٖخب ولىم خٍؼ  

زحر ًا خبُبي؟..-   

 اعجب٨ذ ال٩لماث بضازله وحٗل٣ذ ٚهت بدل٣ه.. 
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 همـ:
ً
 ال ٌٗلم ٠ُ٦ ًسبرها.. وؤزحرا

  مباعح ًا امي..بؤها ٦خبذ ٦خابي  - 

ىت اهُل٣ذ مجها.. و٦إجها  ب ؤن ًىٟي السبر.. قه٣ت خٍؼ ٧اهذ جٚغ

 ونالر ازخلِ ٖلُه ألامغ..
ً
 ؤال ٨ًىن السبر صخُدا

 ؤمامها  
ً
ول٨ىه ًا٦ض ما خضر.. ب٨غها وؤو٫ ٞغختها ظالؿا

 ًسبرها بهضوء ؤهه جؼوط.. بضوجها.. 

لم ٩ًل٠ ختى زاَغه لُدًغ ٖغوؾه لخخٗٝغ ٖلحها.. و٦إهه 

ض قُغ ٖاإلاه الزىحن..  ًٍغ

.. ال شخيء.. هي ؾخ٨ىن ؟٪ ًا آمىت"ول٨ً ما ب٣ي له بٗاإلا

 اإلاؿخ٣بل"..
ً
 الؼوظت والخًً والضٝء وؤًًا

ًضه التي ا٢تربذ لتربذ ٖلى ع٦بتها هاجٟت ببروص: ذصٞٗ  

مبرو٥.. -   

 ا٢ترب لحر٦٘ زاهُت ٖلى ع٦بدُه ؤمامها:
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  ًا خاظت اصًجي ٞغنت اج٩لم.. - 

 ٖىه:
ً
 ؤقاخذ بىظهها بُٗضا

م قىع٥ ب٣ى مً عاؾ٪ وال وهى باقي ٦الم ًخ٣ا٫!.. زال  -    

الن مً ؤبى٥ وؤزىاج٪ ما ٢ىلدل ؤ ٦ً لُ٪ ؤهل وال هاؽ.. ٖػ

 خاظت.. وؾاٖضج٪ آلزغ عم٤..

 ٢بًذ ٦ٟها لخًغب ٦خٟه لًٛب:

ًب٣ى ظؼاحي ًا ًاؾحن ؤه٪ جدغمجي مً ٞغختي بُ٪.. -   

بخٗا٢بجي وحٗا٢ب ؤبى٥ وجخجىػ مً ٚحر قىعها وال عؤًىا!.. صه ؤها 

٣٪ وهترظ٘ لخًجي.. ج٣ىم جىٟغ ٢لذ ِؾغ٥ ِهضي  ول٣ُذ ٍَغ

وجبٗض وجضوعل٪ ٖلى خًً جاوي.. ٌٗجي زالم ب٣ى ل٪ بِذ 

 وخُاة بُٗض ٖجي..

 بخىؾل:
ً
٘ ٦ُٟه ًدُِ بهما وظهها هاجٟا  ٞع
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ًا ؤمي اؾمُٗجي.. ٞجغ بيذ َُبت وؤنُلت.. ؾاٖضججي  -      

 ٦خحر..

ذ ًضه:  هخٟذ بًٛب وهي جٍؼ

خجىػ واخض مً ٚحر ما ٨ًىن واللي َُبت وبيذ ؤنل ج-     

 خىالُه ؤهله وهاؾه..

.. ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ًو ٖلحها 
ً
يغب ألاعى ب٣بًخه ٚايبا

٣ت..  تها بخل٪ الٍُغ  ٢هت ٞجغ.. ال ًم٨ىه ٦كٟها وحٍٗغ

هي ػوظخه مهما ٧ان وال ًغضخى بةهاهتها والخ٣لُل مجها ختى 

 بُٗجي ؤمه..

 همـ بدؼن:

ًا ؤمي.. ؤها ٖاٌل لىخضي.. ب٩لم الخُُان.. لى حٗبذ مل  - 

هالقي اللي ًىاولجي ٦ىباًت اإلاُه.. لى عظٗذ حٗبان مً الىعقت 

ٖمل خخت ل٣مت بجبىت.. ٦خحر بوي آالقي خض ؤفي ًىم ب٨ؿل 
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حٗب وال الضهُا ج٣ٟل ؤًازض بةًضي.. ًُبُب ٖلُا إلاا  ظىبي..

 بِباجها في وشخي...

ىخحها بضون ؤن جضعي وب٣لبها ظغختها ؾ٣ُذ صمىٖها ججغح وظ

 ٧لماجه ٦إهها٫ مً ٞىالط جُٗىه بال عخمت وال هىاصة.. 

ِخلذ ٞغختها به مغة جلى ألازغي.. ُؾِغ١ مجها 
ُ
ول٨جها مجغوخت.. ٢

مغة بٗض مغة ولم ًب٤َ لها بال ٞغختها بازخُاع ٖغوؾه, بدًىع 

ـ وج٣بل ظبهخه صاُٖت له  اٞه.. جدباهي ب٨ىجها ؤم الَٗغ ٞػ

ت الهالخت..  بالؿ٨ُىت وعاخت البا٫ والظٍع

اجه؛ ما ًدب وما   جدخًجها وجىنحها به وجد٩ي لها ًٖ ط٦ٍغ

سُٟه.. ختى جل٪ الٟغخت البؿُُت  ًُ ٨ًغه.. ما ٌؿٗضه وما 

ُؾلبذ مجها.. ؤبؿِ خ٣ى٢ها وؤ٦بر ؤخالمها ٦إم ؤياٖه بٛمًت 

 ٖحن..

 ؤمؿ٪ ب٨ٟحها ٣ًبلهما بدىان:
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ُِ٪.. ؤها ٢لذ ؤهِذ اللي هخٟهمُجي ًا ؤمي هللا ًغضخى ٖل   - 

 وج٣ضعي ْغوفي..

 ٖلُه.. 
ً
ا هٓغث لغؤؾه بحن ًضحها و٢لبها ًظوب عخمت به وظٖؼ

٣لها ٌٛلي مً ألا٩ٞاع حهمـ لها بُٛٔ..  ٖو

ٛالحها  "ما ٢الل وال خ٩ى اللي خهل بالخٟهُل.. بُٗؼها َو

 ٢ضامي.. زالم ب٣ى ًبضي زاَغها هي"..

ٗىص ٢لبها لُدً له..  َو

ت ٖىه وال ظضًض ٖلُِ٪.. بض٫ ماةحه"ابى٪ وقهامخه ؤهِذ ج  

جٟغحي به وجضعي له عبىا حهضي ؾغه"..   

ىت  مغث بُضها ٖلى عؤؾه بدىان ول٨ً ٧لماتها ٧اهذ خٍؼ

 ٚايبت:

ؤهذ وظٗذ ٢لبي ٢ىي ًا ًاؾحن.. ٦ؿغث ٞغخت ٢لبي بُ٪.. -    

٘ عؤؾه بدؼن:  ٞع
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خح -  ها هخدبحها..ًا ؤمي وهللا صي بيذ َُبت ٢ىي.. لى ٖٞغ  

 ؾإلخه هي بًٟى٫:

  وؤهذ خبُتها ًا ًاؾحن؟.. - 

 ؤظاب بهض١:

مدخاط لىظىصها ظىبي.. -   

 ٖاصث حؿإله:

والخب؟. -   

٘ ُٖيُه  لحها:بٞع  

الخب هى آمىت..  -  

 ظظبذ قٗغه بُٛٔ:

مل هخطخ٪ ٖلُا ًا ابً خاٞٔ.. -   

 ابدؿم بدؼن لحهمـ:
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ًا ؤمي.. واخض بٓغوفي.. باإلااضخي اللي بُُاعصوي في  بًهخب  -  

 ٧ل لخٓت هُضوع ٖلى خب!..

 هخٟذ بًٛب:

لُه بخ٣ى٫ ٖلى هٟؿ٪ ٦ضه؟.. -   

اهُت مل مخاخت للجمُ٘.. -  الخ٣ُ٣ت ًا ؤمي.. الخب ٞع  

 ؤمؿ٨خه ب٨خُٟه لخدض١ بُٗيُه:

  هي بخدب٪؟..  -

اعحؿمذ بُٗيُه ط٦غي ٚامًت لٗضة ؤَبا١ انُٟذ ٖلى 

 و٢ض ُٚتهم بمٟغف ٦بحر, ا٦دك٠ بٗضما 
ً
 ماثضجه نباخا

ٗه ؤن طل٪ هى َٗام اُٞاعه.. لُبدؿم بغ٢ت: ٞع  

هي ٖاًؼة حِٗل.. -   

************ 
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ت.. هام ٖلى وظهه ٖضة  لم ٌٗٝغ ما الظي ؤحى به ل٣ؿم الكَغ

 صازل ال٣ؿم
ً
 بمىاظهت  ؾاٖاث لُجض هٟؿه ؤزحرا

ً
ظالؿا

:
ً
 هاقم الظي ناح به هاجٟا

اججىػث!.. اججىػث.. اججىػث!!.. -   

٘ ًاؾحن هٓغاجه بلُه:  ٞع

  ًىوووهؤًىوه... ؤ.. ؤًىه - 

غ:  اعجض هاقم بم٣ٗضه للسل٠ وهى ٌؿإله بخ٣ٍغ

بُاٖت ال٨بضه صر؟.. -   

 ْهغث اإلاٟاظإة بُٗجي ًاؾحن ل٨ُمل هاقم:

ضر اهخمام٪ بحها مً و٢ذما حؿخٛغبل ٢ىي ٦ضه.. ٧ان وا -   

ما ؾإلخجي ًٖ خ٨م الُغص..   

 هؼ ًاؾحن عؤؾه بعجؼ.. ٞهاقم ًًٓ ؤجها ٢هت عوماوؿُت.. 



436 
 

 

 مً اهخمام عظل بإهثى.. ٠ُ٦ ٌكغح له 
ً
ؤو جدمل هىٖا

 الخ٣ُ٣ت؟..

 هى لم ٌٗخض ٞطر ؤؾغاعه, ٞما با٫ ؤؾغاع اإلاغؤة التي آمىخه 

 بال ؾاا٫ واخض 
ً
ًٖ مايُه..ٖلى هٟؿها وعيِذ به ػوظا  

تراى..  .. هي لم ج٨ً بىي٘ ٌؿمذ لها بالؿاا٫ والٖا
ً
 خؿىا

٢ام بالخهٝغ الىخُض اإلام٨ً والظي صٞٗه بلُه يمحره وهى 

 ول٨ىه لم ًىل ال٣بى٫ مً آمىت, وال صاعي لظ٦غ الخاط 

 الخاٞٔ ٞبالخإ٦ُض ؾ٣ُُم له اإلاكاه٤..

٣ِٞ هى بداظت بلى الغاخت.. لئلخؿاؽ بإهه ٢ام بالخهٝغ 

اثب.. لىُل ال٣بى٫ وال ًضعي ِمً َمً!!..اله  

 ناح به هاقم:

  عوخذ ٞحن!.. ؤها ب٩لم٪ مً ؾاٖت.. - 
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 ابدؿم ًاؾحن بمغاعة وهمـ:

الهت.. -  الخاظت آمىت ٖػ  

 حؿاء٫ هاقم:

الهت؟.. -    ٖػ

 ؤومإ ًاؾحن:

الهت ألجها ما ازخاعحل الٗغوؾت وال خًغث الٟغح..ؤًىه -  .. ٖػ  

اؾحن ًدخاط لُسغط ما بضازله.. ؤصع٥ هاقم ببضحهخه ؤن ً

 ٞؿإ٫ بهمـ:

لُه ما خًغحل الٟغح؟.. -   

 وهى حهخ٠ بٗى٠:
ً
 هب ًاؾحن وا٢ٟا

ألهه ما ِٞل ٞغح.. الخ٩اًت ٧لها ٦خب ٦خاب و٦مان ٧ان الػم -  

ت ما ِٞل و٢ذ ٫..  ًخ٨خب بؿٖغ
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 ٢اَٗه هاقم ب٣ل٤:

ت -    هى ؤهخىا.. !..لُه ٧ان الػم ج٨خبىا بؿٖغ

ت واؾمه ًسغط ٦ُل٣ت مدظعة: الخٟذ له ًاؾحن بؿٖغ  

  هاقم!!.. - 

ؤصع٥ هاقم ًٚب ًاؾحن الجامذ مً لٟٓه الؾمه بال 

:
ً
 ؤل٣اب.. ٞابدؿم مهضثا

اهضي ًا ابجي.. ٞهمجي بـ.. لُه ما ٢لدل لىالضج٪؟.. ما هى  - 

 َبُعي ؤجها حًٛب وجازض ٖلى زاَغها..

 ٖاص ًاؾحن ًجلـ بةجها٥ لُسبر هاقم بىيىح:

مل مخدمل قغح.. وه٣ىل٪ لؿبب واخض.. ألوي اإلاىيٕى  - 

.. ًب٣ى جازض ال٨الم مجي ؤها  ٖاٝع ؤه٪ هخٗٝغ هخٗٝغ

 ؤخؿً..

 ؤومإ هاقم بغؤؾه لُضٖه ٨ًمل:
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.. الغاظل الىض٫ َغصها   -
ً
ؤهذ ٖاٝع خ٩اًت خ٨م الُغص َبٗا

.. السالنت ؤجها مالهاف خض.. ٣ٞغعث  وعماها في الكإع

ججىػها و..ؤ  

هاقم اإلاخىانلت: ٢اَ٘ ٧لماجه ضخ٩اث  

اججىػث قهامت ًا ًاؾحن... قهامت!!... ؤها ٢ىلذ قهامخ٪  -  

صي هخىصً٪ في صاهُت في ًىم مً ألاًام.. ل٨ً ؤه٪ جخجىػ 

..ؤقهامت صه اللي ما 
ً
جسُلخىف ؤبضا  

ٔ:٦خ٠ ًاؾحن طعاُٖه وهى حهمـ بُٛ  

٣ت وضخ٪!.. -  زالم.. زلهذ جٍغ  

 عبذ هاقم ٖلى ٦خٟه بمىصة:

ؤهذ هاوي ج٨مل في الجىاػة؟.. -   

 اعجب٪ ًاؾحن للخٓاث:

-  .. ؤها ما ٨ٞغحل.. مل ٖاٝع  
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 ٖاص هاقم ٌؿإله:

ؤهذ ما خ٨ُدل للخاظت الخ٩اًت ٧لها لُه؟.. -   

 هضع به ًاؾحن:

  ..!!.. ؤهذ ٖاًؼوي ؤ٦ؿغ مغاحي ٢ضام ؤهلي!بـ بًهخ٩ي ؤ - 

ى ما ًاع٢ه صعا٥ ٣ٞض ؤظاب ًاؾحن بىٟؿه ٖلةابدؿم هاقم ب

 مً حؿائالث.. 

ضٞ٘ بمل٠ ؤمام ًاؾحن   هخاثالوجدغ٥ لُٟخذ ؤخض ألاصعاط ٍو

اؾدُٗاب ما زل٠ ال٩لماث.. ظابخه الؿاب٣ت ًداو٫ ببإعو٢ت 

ظابها ب٩لمت واخضةبؾئلت التي جاع٢ه والتي ٞاإل   

"مغاحي"..    

لم ٌٗض هىا٥ ما ٣ًا٫.. هى ٌٗخبرها ػوظت ختى وبن لم ٌٗاملها 

 ٦ىاخضة..
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صٞٗه هاقم ب٨خٟه وهى ٣ًضم له اإلال٠ والظي زِ ٖلُه 

 بدغوٝ واضخت 

 "ٞجغ ابغاهُم ٖبض اإلا٣هىص"

صي ٧ل اإلاٗلىماث اللي جسو الٗغوؾت و.. -  

:
ً
 ؤٖاص له ًاؾحن اإلال٠ وهى حهؼ عؤؾه عاًٞا

ؤها مل هخٗٝغ ٖلى مغاحي مً مٗلىماث في مل٠ ًا هاقم  - 

 بُه..

 لُاؾحن:هاقم عؤؾه بخٟهم وبضازله ًؼصا هؼ
ً
ص ج٣ضًغا  

زلي الخاظت جخٗٝغ ٖلحها وهما هُخٟاهمىا.. الؿخاث لهم   -

٣تهم م٘ بٌٗ...  ٍَغ

ذ ٨ًىن اإلاىيٕى بالبؿاَت صي.. -  ًا ٍع  

 -  ٪ ل الخاظت ٧له هحروح اما حكٞى اؾم٘ ال٨الم.. ٖػ  
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مغجاح.. واخؿاسخي ب٣ُى٫ ؤه٪ ل٣ُذ عاخخ٪.. صي ختى ٞغنت 

٩ي ًدل مً ٖلى  ٦خاٞ٪..ؤبن الٛؼو ألامٍغ  

 زبِ ًاؾحن عاخت ًضه بجبهخه:

 - ..
ً
  ما ِٞل خاظت حؿخسبى ٖلُ٪ ؤبضا

 عبذ هاقم ٖلى ٦خٟه بامخىان:

ما ِٞل خاظت جسه٪ حؿخسبى ٖلُا.. -  

ٌ وؿُان طل٪ الضًً   ٞهاقم ًٞغ
ً
اومإ ًاؾحن بغؤؾه مخٟهما

٣ت مم٨ىت..ال٣ضًم وُم  هغ ٖلى عصه ب٩ل لخٓت و٧ل ٍَغ  

صٕ هاقم ب٩لماث مسخهغة ول٨ىه جدغ٥ هاخُت الباب بٗضما و 

 جى٠٢ للخٓت ٢بل ؤن حهمـ بدؿائ٫:

ؿت؟.. -  مضام عحهام ٦َى  

ظابه بهمـ:ؤإلاٗذ ُٖىا هاقم بىٓغاث مخإإلات و   
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ؿت.. -    بخداو٫ ج٨ىن ٦َى

:
ً
 هؼ ًاؾحن عؤؾه وحؿاء٫ بهىث ؤ٢ل زٟىجا

  وقٍغ٠ الهٛحر؟.. - 

 ابدؿم هاقم بٟسغ:

ب٣ى.. زالم صه ٢غب ًب٣ى َىلي.. ما قاء هللا  بًهنٛحر  -   

 حؿ٘ ؾىحن صخُذ بـ َال٘ َىٍل..

 ٚمٛم ًاؾحن بٛهت:

ػي ؤبىه هللا ًغخمه.. -   

 ٦غع هاقم بإلم:

هللا ًغخمه.. -   

 بم٣بٌ الباب ٖضة لخٓاث ٞؿإله هاقم:
ً
 ْل ًاؾحن ممؿ٩ا

   جاوي مدحر٥؟.. بًهفي  - 
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 ؾإله ًاؾحن بسٟىث:

٦خٟي ٢ضامها بهىعة ؤا ٖلى اإلااضخي وال خ٩ي لهؤجٟخ٨غ  -  

 ًاؾحن الكهم اإلاى٣ظ؟!..

ؤهذ الىخُض اللي ج٣ضع ججاوب ٖلى الؿاا٫ صه.. بـ ٧ل -   

جد٩ي إلاا ًجي الى٢ذ  بمتىاللي ؤ٢ضع ؤ٢ىلهىل٪ ؤه٪ هخٗٝغ  

 اإلاىاؾب..

 زغط ًاؾحن مً ال٣ؿم وبغؤؾه جضوع مئاث ألا٩ٞاع..

٣له ًل٣ي الٗضًض مً ألاؾئلت..  ٖو  

.. ول٨ىه ما ػا٫ ًخسبِ في خحرجه 
ً
خضًشه م٘ هاقم ؤعاخه ٢لُال

 ػوظخه.. وبحن خُاة 
ً
بحن خُاجه الجضًضة بالخاعة, مهىخه وؤزحرا

 ؤزغي وؾِ ؤهله.. 

٘ عؤؾه وخ٤٣ طاجه بًُٗضا ًٖ  ٖىصة ًخى١ لها و٢ض ٞع

 مؿاٖضتهم..
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 بإ٩ٞاعه ٖىضما اهدبه لسُىاث جُاعصه بةنغاع 
ً
٧ان ٚاع٢ا

 ومشابغة..

ٕغ في زُىاجه زم ٖاص ًبُإ لُجض جل٪ السُىاث جدبٗه ؤؾ 

 بالٟٗل..

 ٣ٞض ط٦غه اإلاى٠٢ بإو٫ لُلت له بالخاعة ٖىضما 
ً
ابدؿم ؾازغا

 جضزلذ ٞجغ بِىه وبحن مهاظمُه..

 
ُ
ب ٖلُه ؤن ٨ًىن ٖغيت ل٩ل بلُجي باإلاى٣ُت!.. خِ هل ٦  

 ٞلحرهم ًاؾحن آلازغ ٖلهم ًغجضٖىن..
ً
 خؿىا

ُه وبُضه جخالٖب مضًخه بمهاعة الخٟذ ٞجإة لُىاظه مهاظم

 وهخ٠ بًٛب:

  هاااه.. مل هخىعووي هٟؿ٨ىا ٦ضه.. - 

بغػ له ْالن مً الٗخمت حٗٝغ بهما ٖلى مهاظمُه الؿاب٣حن 

 وزانت ٖىضما عصص ؤخضهما:
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ًضًىا..باإلاغة صي مل هخالقي اللي ًىجض٥ مً جدذ  -   

 هؼ ًاؾحن ٦خُٟه بالمباالة:

- ..!! هيكٝى  

هى ًغ٢ب خغ٦ت ًضه التي جخالٖب باإلاضًت سسغ مىه ؤخضهما و 

 باإلاهاعة:

ًض٥ صي حٗىع٥ ًا قاَغ..بمل زا٠ً اللٗبت اللي في   -  

 
ً
 واضخا

ً
ؤ٣ٖب ٢ىله به٣ًايت مباٚخت مً آلازغ جغ٦ذ ظغخا

 
ً
بىظىت ًاؾحن الظي ؤصع٥ ظضًتهما جل٪ اإلاغة, ٦ما ؤصع٥ قِئا

 آزغ؛ ؤجهما ال ًبدشا ًٖ اإلاا٫ وبهما زلٟهما شخيء آزغ, 

:
ً
 شخيء جإ٦ض مىه ٖىضما ٖاص نىث ألاو٫ ؾازغا

٨ىف  -   ٪ ًضزل ٍو ما هى اخىا لى ؾُبىا واص ؾ٩ُي م٩ُي ٍػ

 ٖلى بىاث الخخت ًب٣ى هلبـ َغح ؤخؿً لىا!..
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جدؿـ ًاؾحن وظىخه لِؿدكٗغ الؿاثل اللؼط الظي بضؤ 

 للخٓاث ٢بل 
ً
باالهدكاع ٖلى نضٚه وع٢بخه, وعم٣هما ؾازغا

َٗ 
ً
 لحر٧ل ؤن ًىدجي مخٟاصًا

ً
ٗا ىت ؤزغي, زم اٖخض٫ ؾَغ

 
ً
 خغ٦خه وصاٞٗا

ً
لخ٠ خىله م٨بال الؿ٨حن مً ًض مهاظمه ٍو

 بمضًخه هدى ٖى٣ه بكضة..

:
ً
 وصوي نىجه ٚايبا

جهض١ ؤه٨ىا حؿخد٣ىا الُغح ًا آعاًا٫ مى٪ له.. -   

ض مً يُٛها ٖلى  هخ٠ اإلاىاظه له وهى ًغ٢ب مضًت ًاؾحن جٍؼ

الكاخب بًٗت ٢ُغاث ٖى٤ ػمُله ختى ؤهه إلاذ ٖلى الًىء 

 مً الضماء بضؤث جخ٨ىن بالٟٗل:

  ًاى ما.. بًهآعاًا٫  - 

ت:  ٢اَٗه ًاؾحن بسسٍغ

بغوح ؤم٪.. بًهوما٫ ٖاًؼوي اؾمُ٪ ؤ -   
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:
ً
 ػاص مً يِٛ طعاٖه ٖلى ؤؾحره وهى ًغصٝ ٚايبا

ال٩لب اللي اؾمه ؤهىع عمى ل٨ىا ٢غقحن ٖكان الُلٗت صي,  -  

 وال ؤها ٚلُان!

 بٗى٠ و٢بل ؤن ًجُب 
ً
ؤي مجهما, ؤل٣ى ًاؾحن بإؾحره ؤعيا

خذ طعاُٖه ؤمام آلازغ:  ٞو

وظغي ٖىض ٧لب َمٗان في ؤًال.. وعٍجي هٟؿ٪ ٦ضه وؤهذ  - 

م ٚحره.. ًال  ما وكٝى محن هُلبـ الخاوي الُغخت..ؤخٍغ  

 وهى ًدباص٫ هٓغاث مترصصة م٘ الازغ 
ً
جإوه الغظل اإلال٣ى ؤعيا

 مضًخه..  الظي ًغا٢ب ًاؾحن وهى ٌٗبض بإْاٞغه
ً
مؿخسضما

 وعٚم طل٪ ًغم٣هما بىٓغاث مخدٟؼة..

مخه بل والٗبض  بضا ؤهه لم ٨ًً طل٪ الٛغ الظي ًم٨ً هٍؼ  

مٗه والجغح بٗى٤ ػمُله صلُل حي ٖلى مهاعاجه, ٞهى ًىٟظ وال  

 ًغواٙ..
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غه بإهه ٞتى زغي مضلل ًجب  ل٣ض زضٖهما ؤهىع.. بضاًت بخهٍى

ؿبب الخ٣ُ٣ي إلاٗاصاة طو جإصًبه, وجهاًت ب٨ظبه ٖلحهما خى٫ ال

طن الىاخضة..ألا   

 هخ٠ ًاؾحن بملل:

هإ٠٢ ؤقاهض َلٗخ٨ىا البهُت ٦خحر!.   -  

عيا ٖلى هٟؿه وهى ًداو٫ ٖضم ؤجدامل الغظل اإلال٣ى   

ن ًاؾحن ؾبب قغر بإخض ؤالاعج٩اػ ٖلى طعاٖه الظي ًبضو 

زغ وهى ًخدغ٥ لِؿاٖضه:٢ل وهخ٠ آلا ٖٓامه ٖلى ألا  

  -  ٪٣ خىا بزًغ ًا مٗلم.. وامسر الٛلُت صي ُٞىا.. ؤٍَغ

 ٞهمىا اإلاىيٕى ٚلِ.. وخؿابىا م٘ اللي ٚمى ٖلُىا..

ن جىُل٤ مً نضعه وخُاهما ؤزٟى ًاؾحن ججهُضة عاخت ٧اصث ؤ

 إلاجزله:
ً
 مىُل٣ا

  لُلخ٨ىا بًُا ًا عظالت... - 
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ٞخذ ًاؾحن باب ق٣خه بدظع وهى ًلمذ الٓالم الخام بهالت 

 اإلاجز٫.. 

٨ت بدشذ ٖ ت لُلمدها مخ٨ىمت ٖلى ألاٍع ُىاه ًٖ ٞجغ بؿٖغ

ُُت..  و٢ض الخٟذ باأٚل

ججهض بغاخت ٞهي هاثمت ولً حٗغيه الؾخجىاب خى٫ جإزغ  

هم خى٫ ظغح وظىخه..ٖىصجه وألا   

 ووي٘ بٌٗ اإلاُهغاث ٖلى ظغخ
ً
ٗا زم  هٚؿل وظه ؾَغ  

خه وؤٚل٣ها زلٟه لِؿ٣ِ بىىم ٖم٤ُ بال ؤي ؤ٩ٞاع  صزل ٚٞغ

ألازحرة اؾدىٟظث ٧ل َا٢خه.. و٦إن مىاظهخه   

٦ثر مً ؤٞٗىصجه ولى لخٓاث لهىعة ًاؾحن الؿىصاء ٧اهذ 

 مهل٨ت...

 ٖلى اإلاجز٫ 
ً
ٗا حؿد٣ُٔ ٞجغ بظٖغ و٦إجها و خل الهباح ؾَغ

 جخظ٦غ ؾ٣ىَها بالىىم ٢بل ٖىصجه مً الساعط.. 



451 
 

 

 ٣ٞض ب
ً
 لخخجهض بغاخت, بطا

ً
خه مٛل٣ا لخٟخذ خىلها لخلمذ باب ٚٞغ

 ٖاص..

 ٢ُبذ خاظبحها ٞجإة وهي جدؿاء٫.. 

..!
ً
 ؤًً ٧ان؟.. ولم جإزغ بطا

٨ت..   جدغ٦ذ بيكاٍ جغجب مىي٘ هىمها ٖلى ألاٍع

وحٗض الاُٞاع بيكاٍ ٦إي ػوظت ؤنُلت ختى لى ٧ان ػواط م٘ 

٣ًاٝ الخىُٟظ...ب  

ؤجهذ ؤٖمالها ظمُٗا لخضع٥ ؤهه لم ٌؿد٣ُٔ بٗض...    

 
ً
 ألوامغه بٗضم اخخاعث ماطا جٟٗل؛ هل جتر٦ه هاثما

ً
جىُٟظا

خه, ؤم جخجاهل جل٪ ألاوامغ وجبضؤ با٣ًاْه  الا٢تراب مً ٚٞغ

ختى ًظهب لٗمله..   

ت اإلاٛل٣ت بترصص وزُذ ٖضة  خدذ باب الٛٞغ خؿمذ ؤمغها ٞو

 زُىاث بُُئت وهي جداو٫ اٖخُاص الًىء الساٞذ بها..
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:  ا٢تربذ مً الٟغاف وهمؿذ بهىث مؿمٕى

سخي ًاؾحن.. سخي ًاؾحن.. -   

ًجب.. ولم ًخدغ٥ ختى..لم   

م٩اجها جمُحز ما جغي بىيىح؛ةػاصث مً ا٢ترابها ٞإنبذ ب  

وما عؤجه ظٗل ُٖىحها جخىؾٗان بكه٣ت م٨خىمت..   

ٞمكهض ْهغه الٗاعي و٢ض اهدكغث ُٞه آزاع لجغوح وهضب  

 ٚاثغة ظمضها بإعيها وهي جدؿاء٫ ب٣ل٤ ٖما حٗغى له 

 ًاؾحن ٢بل ونىله ل٣لب الخاعة.. 

إؽ مجهاً طل٪ اَم  ..؟!لظي جؼوظخه في لخٓت قهامت مىه ٍو  

ًا الهي!.. هي ال حٗلم ٖىه مش٣ا٫ طعة.. ال شخيء ؾىي اؾمه وؤهه 

ض البضء مً ظضًض بُجهم..  ًٍغ

 البضء مً ظضًض!..
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؟!.. ؤلم ج٨ً له خُاة, مهىت, ؤهل؟؟.. 
ً
وماطا ًٖ ال٣ضًم بطا  

اعجه لىالضجه..  وٗم.. هى له ؤهل.. ل٣ض ؤزبرها ًٖ ٍػ

ض؟..  لم ابخٗض ٖجها؟.. وهل هىا٥ اإلاٍؼ  

ها  جىؾٗذ ُٖىاها و٢ض جظ٦غث الك٣غاء اإلابهغظت.. ل٣ض ٖٞغ

 بإجها زُُبت لك٣ُ٣ه..

 همؿذ بظٖغ..

الُٟضًى ٧لُب" بىاث قبه ىه!.. ؤم.. وؤر وزُُبت ؤزعبي"ًا   

ىن  هل ؾ٣ُبلىن بها؟.. بل الؿاا٫ ألاو٢٘.. هل ؾُٗٞغ

 ..
ً
 بىظىصها ًىما

ؤهه جؼوط مً باجٗت ال٨بضه!.. هل ؾُسبر ؤهله   

 هل جمل٪ الجغؤة لدؿإله!.. بل هل جمل٪ الخ٤!!.

 ججهضث بهىث ٖا٫ٍ ل٣ُُ٘ ججهُضتها نىث جململه و٦إهه
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ًغي ما ًؼعجه بمىامه.. ٞلم ججض بض مً إلاؿه..   

٪ ٦خٟه بسٟت:  وجدٍغ  

سخي ًا ؾحن.. ًاؾحن.. -   

 لُى٣لب ٖلى ْهغه ٞبضا نضعه الًٗلي 
ً
الٗاعي جدغ٥ مجزعجا

ض مً ٢ل٣ها  ؤمامها وآزاع الجغوح حُُٛه هى آلازغ لتًز

هلٗها ؤزغ ظغح خضًض بل  وحؿائالتها بكإن ػوظها.. وما ؤزاع  

 بىظىخه..
ً
 ٩ًاص ٨ًىن خُا

٣ها بهٗىبت وهي جدغ٦ه مغة زاهُت هاجٟت بجز١:  ابخٗلذ ٍع

    ًاااؾحن.. - 

 
ً
غم٣ها بدضة ظاطبا ًاها ٞى١ بلخٟاجئ به ًٟخذ ُٖيُه ٞجإة ٍو

الٟغاف بٗى٠ و٢ض ؤخاَذ ؤهامله بٗى٣ها جًِٛ ٖلُه ب٣ىة 

ب وهي جلمذ ههل مضًت الم٘  بِىما جىؾٗذ ُٖىاها بٖغ
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ُج  ت ٖو بىٓغة ٖى٠  انًاؾحن جلخمٗ ي٣ًترب مً وظهها بؿٖغ

 مجىىهت..

 وؾاا٫ مخإزغ ًترصص بٗى٠ صازلها..

 
ُ
غي ِمً َمً جؼوظذ""ج  

 ونغزت ؤزغي ٞلخذ مجها بضون ؤن جضعي..

 "ًا مُلت بسخ٪ ًا ٞجغ"

 

 اهخهى الٟهل
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  خاصي ٖكغٟهل الال   

ٖضاص ماثضة ؤلاُٞاع ٦ٗاصتها ب٩ل ًىم.. ول٨ً طل٪ بؤجهذ آمىت 

 ختى ؤن نباح هبهتها ؤ٦ثر مً 
ً
ا الهباح ٧ان قغوصها ملخْى

 مغة بإجها جهب الكاي باإلاٛؿلت ولِـ باأل٢ضاح..

 وهي مٗظوعة بكغوصها.. هم ال ٌٗلمىن.. ال ؤخض ٌٗلم.. 

..!وال حٗٝغ ٠ُ٦ جسبرهم باألمغ  

 "ًاؾحن جؼوط!"..

 هل جُل٣ها بالىظىه وجغخل؟.. ؤم جمهض لها؟..

 هم ال ٌٗلمىن ختى بىظىصه في البِذ ال٣ضًم.. 

٠ُ٨ٞ جسبرهم بىظىصه ٖلى بٗض ؾاٖت ,ٌٗخ٣ضون ؤهه ؾاٞغ  

ؤو ؤ٦ثر بإخض ؤخُاء ال٣اهغة ال٣ضًمت وقضًضة الكٗبُت!!..  

.. ؤبىه وهابظه.. وال ًمىٗه شخيء ًٖ الؿاا٫   ول٨ىه هى ٌٗٝغ
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اء لٗحن..  ٖىه بال ٖىاص ؤو ٦بًر

 جغصص ب٣ٗلها جل٪ اللخٓت ظملت ًاؾحن..

 "اللي ٖاًؼ ٌكىٞجي هُضوع ٖلُا ًا خاظت"..

ض عئٍخه.. ضه.. جٍغ  ٢غعث بدؿم.. هي جٍغ

حهخ٠  مكغوٕوهاظـ    

ت ٖغوؾه"..  "وعٍئ

.. ول٨ًُ ما ٨ًىن..
ً
ال زٝى مً  ؾترمي السبر بىظىههم ظمُٗا

الخىؤمخحن.. ختى بلؿم قضًضة الٛحرة ٖلُه ؾدخٟهم خاظخه 

اؾغ نٛحر لً ًخضزل..   لؼوظت.. ٍو

ىبت مً عصة ٞٗل خاٞٔ..  ول٨جها ٢ل٣ت مً حٗل٤ُ ماظض.. ومٖغ

٦ثر مً مغة..زباعه ؤبخاولذ اللُلت اإلاايُت   
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ول٨ً ب٩ل مغة ٧ان ًى٣ٗض لؿاجها وجخى٠٢ ال٩لماث بدل٣ها..  

 في الهباح..
ً
 ٢غعث ؤن جسبره مٗهم ظمُٗا

ً
 وؤزحرا

هي لِؿذ ظباهت.. ول٨جها ٢غعث اؾخسضام م٨غ اليؿاء.. 

َٟالها.. ؤٞداٞٔ مهما بلٛذ صعظت ًٚبه لً ٣ًلل مجها ؤمام 

 وألاهم.. 

زىجه..بم ؤهه لً ًخم٨ً مً هبظ ًاؾحن ؤما  

 اجسظث م٣ٗضها ٖلى اإلااثضة لُباصعها خاٞٔ:

نباح السحر ًا خاظت.. مل ٖاصج٪ ٌٗجي جخإزغي! -   

عجبا٥:ةٚمٛمذ آمىت ب  

خهل زحر ًا خاط.. ٦ىذ بسلو قىٍت قٛل في اإلاُبش.. -   

 ٢ُب خاٞٔ خاظبُه:

ت بدب   - بت!.. وصه ما ٌؿدىاف لبٗض الُٟاع.. ؤهِذ ٖاٞع ٍٚغ

 هُٟغ ٧لىا ؾىا..
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جلجذ آمىت:جل  

ٖمل مكىاع ٦ضه ؤزغط ؤطه٪ ؤوي إؤنل ؤها ٦ىذ ٖاًؼة اؾخ - 

 بٗض الُٟاع..

ػصاص عجب خاٞٔ:ب  

جسغجي ٞحن ًا آمىت!!.. ؤهِذ ب٣ى ل٪ ؾىحن ما ٖخبخِل بغه  - 

 باب البِذ!..

 ٢غعث بل٣اء ال٣ىبلت:

عوح لُاؾحن.. بٗض بطه٪ ٌٗجي ًا خاط.. مل هخإزغ ؤٖاًؼة  - 

 هغظ٘ ٖلى الٛضا

زاه٤ زُم ٖلى الجمُ٘ وخاٞٔ ًغم٤ آمىت و٢ض بضؤث نمذ 

 قغاعاث الًٛب جىضل٘ بُٗيُه..

بِىما آمىت جٟغ٥ ؤهاملها بمٟغف اإلااثضة بخىجغ ٧الُالبت اإلاظهبت 

 التي جيخٓغ ٣ٖابها..
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 ٢ُ٘ ماظض الهمذ وهى ٌؿإ٫ بهىث خاو٫ 
ً
بزٟاء ؤزحرا

٢ضع اؾخُاٖخه:ٖلى  اللهٟت به  

غي له ٌٗجي؟!.. هى ٞحن ًا جغوحي لُاؾحن!.. مل هدؿاٞ  -

 خاظت؟..

 وظاء نىث ؾٗاص جدؿاء٫ بىا٢ُٗت:

هى ما ؾاٞغف صر؟.. عاح ٞحن ًا ماما؟..  -  

ب:  بِىما بلؿم جغصص بهىث ٍٚغ

ٌٗجي هى ما ؾابىاف وبٗض ووؿِىا.. بـ ه٣ل إلا٩ان جاوي.. -    

 ٢اَ٘ خاٞٔ حؿائالث الجمُ٘:

  ؤم٨م ال٣ضًم..ظض  ًاؾحن ٖاٌل في بِذ  -

ت:وؤ٦مل ذ آمىت بؿٖغ  

ٞخذ وعقت هجاعة واججىػ.. -   
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"اًُُِه!!"   

"اججىػ!!"   

"وعقت!"  

"آمىت!!"   

نغزاث مخٗضصة ازخلٟذ ٧لماتها ول٨ً اإلاًمىن واخض.. 

ي٠ الاؾدى٩اع لخاٞٔ..ؤالجمُ٘ في خالت طهى٫.. و   

ت:  ؤ٦ملذ آمىت ٧لماتها بؿٖغ

٧ان هىا امباعح.. وخ٩ى لي ٖلى مىيٕى الجىاػ.. هى ٢الي ٢بل  - 

 ٦ضه ٖلى الىعقت..

 ٖاص خاٞٔ حهخ٠:

  آمىت!!.. - 

 الخٟخذ له آمىت ب٣ل٤:
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  ًا خاط.. ؤًىه - 

 ٖلى اججاه هٓغاجه الشابذ:
ً
ل مداٞٓا  لم ًلخٟذ لها خاٞٔ ْو

ت مً  -  مباعح ًا خاظت؟..بٖاٞع  

عجبا٥:ةعصصث ب  

  ًا خاط.. ؤًىه - 

٣ىة ٞترا٢هذ ؤصواث هبِ خاٞٔ بُضه ٖلى ماثضة الُٗام ب

ونغر بًٛب:اإلااثضة   

غاب.. و٦مان بٗضها  -  ابجي ال٨بحر بِخجىػ.. وؤها باٖٝغ ػي ألٚا

بُىم!!.. زالم ُٖاعه ٞلذ للضعظت صي.. وال ٖكان ٖاٌل 

 لىخضه ٞاهم ؤهه مالىف ٦بحر..

اليؿغ اٚخاْذ آمىت بكضة.. ٞهي م٘ ًاؾحن بالظاث ٦إهثى 

 تهاظم ٧ل مً ٣ًترب مً نٛحرها..

  ج٩لمذ بهضوء:
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خ٪ ًا خاط..  -   وهى اججىػ.. ال  هى زغط مً البِذ صه بمٗٞغ

ه ٖىضهم ُٖل ِٚ  لِ وال اعج٨ب مٗهُت.. صه عاظل اللي ٍػ

 واجىحن.. هى مدخاط ووـ في وخضجه وازخاع قٕغ هللا..

 هخ٠ بها بًٛب:

ِٗل لىخضه! -  ما خضف ٢اله ًبٗض َو  

نىث ًاؾغ الظي جضزل بالخضًض ألو٫ مغة..  جغصص  

 ول٨ىه لم ٌؿخُ٘ 
ً
ا ًخضزل بإخاصًض ألا٦بر ؾىا ًُ وألو٫ مغة ؤً

لتزام الهمذ:ب  

٧لىا ًا بابا ٢لىا له ًمصخي.. ًم٨ً مل بال٨الم.. بـ ب٩ل  - 

ىا مٗاه ٖلى ؤهه مجغم.. مل  اجىا.. اجهٞغ زىها.. صمىا ؤجهٞغ

 ولخمىا.. وهى خـ بضه ومصخي..

ماظض بىٓغة لىم زالهت:زم عم٤   

وما خضف ٨ُٞىا..  -   
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 نمذ للخٓت زم ٖض٫ ٧لماجه:

غظٗه جاوي..  -  ٟهم مىه.. ٍو ما خضف ُٞىا خاو٫ ًضوع ٖلُه ٍو

ٟهمه.. ده ٍو  ًب٣ى مً خ٣ه ًضوع ٖلى اللي ًٍغ

 ؾ٣ُذ ٧لماجه ٖلى الجمُ٘ ٦هٟٗاث بٞا٢ت لهم جٟخذ 

ًىن ؤلا٢غاع به. ٞغ ىهه ٍو . ُٖىجهم ٖىىة ٖلى ما ٌٗٞغ  

ً صٞٗىه للغخُل.. هجغوه وهبظوه.. هم َم   

 ابخٗضوا, ٞابخٗض..

 ٣ًضعه ٖجهم.. !لم اللىم آلان
ً
.. ألهه وظض بضًال  

بىن عبُه بؿا٢ُت ؤخ٩امهم   ًٚغ
ً
هل هم بخل٪ الؿاصًت خ٣ا

ىض ؤو٫ باصعة مىه   لجخىصهم لؤلبض ٖو
ً
الجاثغة لُٓل ؤؾحرا

 ٖجهم ًهبذ هى اإلاالم 
ً
واإلاظهب..للبدض ًٖ صٝء ألاهل بُٗضا  

:
ً
 عا٢ب ًاؾغ اوسخاب اللىن مً وظىه الجمُ٘ ٞٛمٛم مٗخظعا
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  ؤها آؾ٠.. ما ا٢هضحل.. - 

 مً ٧لماث  إجغ٥ خاٞٔ اإلااثضة بهمذ و٢ض َإَ
ً
عؤؾه زجال

 ؤنٛغ ؤوالصه.. 

 لٗمله هخ٠ بُاؾغ:
ً
 و٢بل ؤن ًٟخذ باب اإلاجز٫ مخىظها

ًاؾغ.. زلُ٪ م٘ ماما وهي عاًدت مكىاعها.. -   

آمىت بغاخت بِىما هخٟذ بلؿم بخىؾل:ججهضث   

..؟عوح ؤها ٦مانؤمم٨ً  -   

 وناخذ ؾٗاص بدماؽ:

  وؤها.. وؤها..   -

 هؼ خاٞٔ عؤؾه:

بغاخخ٨ىا.. -   

 زم الخٟذ مغة ؤزحرة:
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مغاجه ٦ىَؿت ًا آمىت؟.. -   

ظابذ آمىت بسٟىث:ؤ  

ُبت وهدكُله.. -  بيذ م٣ُىٖت مً شجغة َو  

لبلؿم:ٖاص لحهؼ عؤؾه مغة ؤزغي والخٟذ   

حٗؼمُه ٖلى ٦خب ٦خاب٪.. هى ومغاجه.. -   

 هؼث بلؿم عؤؾها بهمذ وهي جلمذ زُىاث والضها والظي

بضا ؤن نٟٗت ؤلاٞا٢ت التي هالها مً نٛحره ٧اهذ ماإلات  

 للٛاًت.. 

٣ت ما ٧اهذ طاث جإزحر ٖم٤ُ..   ول٨جها بٍُغ

بِىما آزغ ماظض الهمذ ٦ٗاصجه ٣ًلب ب٣ٗله ٧ل اإلاٗلىماث 

ث التي ؾمٗها آلان..واإلاؿخجضا  

ال١..  ٞؼواط ًاؾحن ٧ان مٟاظأة ٚحر مخى٢ٗت ٖلى الَا  
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ول٨ىه ال ًى٨غ ؤجها مٟاظإة ؾُٗضة بٌٛ الىٓغ ٖما ًدُُها  

 مً ٚمىى..

******* 

عا٢بذ ٞجغ مً مى٢ٗها ممضة ٞى١ الٟغاف ُٖجي ًاؾحن وهي 

جخإل٤ بىٓغة بظغام ٢اؾُت.. و٢بًخه جؼصاص ٢ىة ٖلى ٖى٣ها 

ت..واو٩ٗاؽ الى هل اإلاٗضوي للمضًت ًخإل٤ ٖلى ظضاع الٛٞغ  

 و٦إهه ال ًغاها هي بل قُاَحن مايُه 
ً
بِىما هى ججمض جماما

جخ٣اٞؼ ؤمامه بغ٢هت صمىٍت.. و٦إن اإلااضخي البُٗض ٌٗغى 

اهُت  ؼة بل ٞع بت ٍٖؼ ؤمامه بهىع مجؿمت, و٢خما ٧ان الىىم ٚع

ٌعجؼ ًٖ الٟىػ بها.. ٞةٚماى ُٖيُه ٧ان ًىاػي ٢خله ٖلى 

 الٟىع.. 

ؤبىه وحٗغى هى للٗضًض  جل٪ ألاًام قضًضة ال٣ؿىة خُىما هبظه

 بمؿدكٟى 
ً
ال مً مداوالث ال٣خل والتي اهتهذ بخضاها به هٍؼ

بالجغاح.. ولخؿً خٓه ؤو عبما هي  ًسشالسجً وظؿضه م
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صٖىة مؿخجابت آلمىت.. زغط مً اإلاؿدكٟى لُىي٘ بسجً 

مكضص لخحن مدا٦مخه.. و٧ان طل٪ بخضزل مباقغ و٢ىي مً 

 هاقم.. 

م مغوع جل٪ ألاًام بال ؤ ًُ وبٚغ مَذ بضازله..ن جإزحرها لم   

ٞاإلاضًت لم حٗض جٟاع٢ه ختى ؤزىاء هىمه..   

.. ًدخاط لٛل٤  
ً
٦ما ؤنبذ ال ًم٨ىه الىىم بم٩ان مٟخىح ؤبضا

ت.. ًدىلها لؼهؼاهت خبـ اهٟغاصي  الباب و٧ل الىىاٞظ بالٛٞغ

 ٦خل٪ التي ٢طخى بها ٖضة ؾىىاث للخٟاّ ٖلى خُاجه..

ٞجغ اإلاغحٗبت: ؾخٛغا١ بمايُه همؿتؤٞا٢ه مً ؤلا   

سخي ًاؾحن!.. -   

 ص٤٢ الىٓغ بلحها و٦إهه ًخظ٦غ ؾبب وظىصها..
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 للسؼاهت وهى ًسبرها  
ً
 مً الٟغاف ومخىظها

ً
زم جهٌ ٢اٞؼا

ت ٣ٞض ٧ان ٌكخٗل  ببروص ال حٗٝغ ٠ُ٦ جمل٨ه بخل٪ الؿٖغ

 مىظ لخٓاث:
ً
 ًٚبا

مم٨ً ٦ىباًت قاي ًا ٞجغ.. -   

لخخإ٦ض ؤهه ما ػا٫ عمكذ ٞجغ ٖضة مغاث وهي جخدؿـ ٖى٣ها 

 وعؤؾها بم٩اهه ٞى١ طا٥ الٗى٤ الظي ٧ان ٖلى بٗض 
ً
ؾلُما

 زُىة مً ال٨ؿغ..

 ٖاص ًاؾحن ًهُذ و٢ض اعجضي ؾترة مىامخه:

ٞجغ!!!.. -   

ٗذ له ُٖىحن مظهىلخحن وهي حٗخض٫ ظالؿت:  ٞع

ٞجغ!.. ٞجغ محن!!.. ٞجغ عاخذ في قغبت مُه.. -   

مٛمذ بسٟىث..  ٚو

ض.. صه ؤها لؿه ما صزلدل صهُا".."٢ُٗذ لي زلٟي ًا بُٗ  



470 
 

 

 نغر بها:

مت وعوحي  -     ٖملي قاي..بٞجغ.. بُلي بَغ

ت هاجٟت:  ع٦ًذ مً الٛٞغ

 - ..
ً
.. قاي.. خاال

ً
خاال  

ت:  ؤو٢ٟها ٖلى باب الٛٞغ

  اؾخجي..  -

 الخٟخذ له بسىٝ:

  اللي صزل٪ ألاويت؟.. بًهؤهِذ  - 

عجبا٥:ةعصث ب  

الؿاٖت ب٣ُذ ٖكغة ًا سخي ًاؾحن.. والىعقت م٣ٟىلت -   

مباعح َى٫ الُىم.. صه مل خلى ٖكان ؤ٧ل الِٗل..ب  

 نمخذ لخٓت:



471 
 

 

 ما ٖضث ؤ٦غعها جاوي ؤها ٧ان  -  
ً
ل٪.. ؤبضا بـ لى صزىلي ٖػ

صخُ٪ بـ..ؤ٢هضي   

 ا٢ترب مجها ٞتراظٗذ زُىجحن للسل٠.. ٞابدؿم بدؼن:

٣ِل مً اللي خهل, ؤها ما جساِٞل مجي ًا ٞجغ.. وما ج٣ل  - 

 بـ اجٟاظئذ بىظىص٥..

 اهدكذ ٞجغ بؿٗاصة.. هى ًُمئجها.. ًغايحها.. 

 ماطا لى ٧ان ؾ٨ُؿغ ٖى٣ها بحن ًضًه مىظ لخٓاث!.. 

 ال حهم..

 ؤهه ٣ًضع زىٞها.. وحهخم لخؼجها.. 
ً
ما حهم خ٣ا  

 وازخخم ٢ىله:

ؤهِذ مغاحي ٌٗجي ؤها خماًخ٪ وؤماه٪.. -   

وكضاه وؤٖما٢ها جترا٢و.. ةابدؿمذ ٞجغ ب  
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 ًبضو ؤن الؼهغ لٗب ًا ٞجغ!..

لى ماثضة  ُٞاع ٧ان حجمها يٟٗي حجم ماثضة آمىت ول٨ً بٖو

جغ ػوظخه الٗخُضة.. والتي ًبضو ؤجها  عواصها ٧اها ٣ِٞ هى  ٞو

ؤٖضث له ماثضة مخٗضصة ألانىاٝ وؤزظث جمؼط له الكاي 

ًاه بد٨مت:ببالخلُب مسبرة   

   -٤ ًيك٠ الضم.. زضل٪ ٦ىباًت قاي باللبن  الكاي ٖلى الٍغ

خبـ بالكاي..ؤواُٞغ واب٣ى   

 بالٟٗل ٞلم ٌٗاعيها بِىما هي اؾخمغث بثرزغتها:
ً
 ٧ان ظاجٗا

سخي ًاؾحن؟.. -   

٘ هٓغاجه  لحها:بٞع  

زحر ًا ٞجغ.. -   

قاعث لىظىخه ب٣ل٤:ؤ  

..؟بًهالجغح اللي في زض٥ صه مً  -   
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ٌكٗغ ببًٗت آالم جدؿـ الجغح الخي بىظىخه والظي بضؤ 

 زُٟٟت خىله:

ضث..  - زىا٢ت ٖو  

 ٖاهضجه بخهمُم:

بـ ؤهذ مل بخإ زىا٢اث.. -   

ت وهٓغة ُٖيُه  عم٣ها بخعجب وهى ًخدؿـ ؤطهه اإلا٣ُٖى

ت  جسبرها بسسٍغ

 "ؤلم جغي اإلاضًت ًا امغؤة"..

 لم تهخم لىٓغجه وباصعث هاصخت اًاه:

الىعقت  الجغح صه زُغ حؿِبه ٦ضه.. وؤهذ هاػ٫ الكٛل في - 

بت..  وجغاب ووكاعة زكب.. عوح للهُضلُت.. بالف جغوح لل٣ٍغ

اللي في الكإع الغثِسخي ؤخؿً ٞحها ص٦خىعة قاَغة هخضً٪ 

ؿت ٖكان الجغح ما ٌؿبل  زغ..ؤالػ٢ت ٦َى  
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 ابدؿم ًاؾحن لها بمىصة:

٣٪..ؤبالغاخت ًا ٞجغ  -  بلعي ٍع  

 هخٟذ به:

جُب.. خض  -  حٗغيل٪.. ؤما هى بهغاخت ؤها ٣ٖلي بُىصي ٍو

..؟.. بؿببيـــ.بؿبب  

اظها بخٟاهاث ؤهىع.. ٞمً بؤصع٥ ما ج٨ٟغ به ولم ًغص  ٖػ

ؾخإظغهما إلاهاظمخه, هما مً ؾِخ٨ٟالن بإمغه.. ب  

مت  ُت.. عبما جضٞٗهما الخاظت وال٣ٟغ للجٍغ هى ٌٗٝغ جل٪ الىٖى

ول٨جهما ال ٣ًبال ؤن ٨ًىها لٗبت بةًضي ؤخض ٌؿخٛلهما لهضٝ 

 بغؤؾه.. 

هما ؤلاظغامي.. هضٝ ؤصع٧ا ؤهه ؤ٦ثر صهاءة مما ًخدمل قٞغ  

 عبذ ٖلى ٦خٟها باَمئىان:

ضث.. ما حكٛلِل بال٪.. -  ٢لذ ل٪ زىا٢ت ٖو  
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٨هتهما لخسبره ب  ٖو
ً
ا ؾدؿالم:ةقب٨ذ ؤنابٗها ؾٍى  

ه ًا سخي ًاؾحن..-     اللي حكٞى

هؼ عؤؾه لُىهي اإلاىيٕى وجىظه للباب لُظهب لىعقخه ٖىضما 

 هخٟذ به:

.سخي ًاؾحن. -   

 الخٟذ لها وبُٗيُه هٓغة وماطا بٗض..

ٞؿإلخه ب٣ل٤:   

هؼ٫ للٗغبُت بجض؟..ؤهى ؤهذ مل هدؿِبجي  -   

زُىة واخضة واؾٗت ٧ان ؤمامها ًخمؿ٪ بظعاٖها وهٓغاجه 

 ٖاصث جخإل٤ باإلظغام:

مباعح.. زُال٪ ما اقٟىف في بخىا مل ٢ٟلىا اإلاىيٕى صه ب -  

..  الكإع
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ذ بالغص:  ؾاٖع

  بـ... ؤًىه -

ب الظي ال حٗٝغ له ٢ ُىاه جلمٗان بظل٪ اللىن الٍٛغ اَٗها ٖو

:
ً
با .. ول٨ىه ٧ان مٖغ

ً
 اؾما

ٞجغ.. ؤهِذ عيِِذ ج٨ىوي مغاحي.. ًب٣ى حٗغفي ؤوي مل بدب -  

 ؤ٦غع ٦المي..

 هؼث عؤؾها ٖضة مغاث وهي جسًٟها لؤلؾٟل هامؿت:

خايغ.. خايغ.. -   

ؾُُغجه ٖلى ٧اهذ مغحٗبت مً جل٪ الىٓغة وال حٗٝغ لى ٣ٞض 

طل٪ الًٛب بُٗيُه ماطا ؾ٨ُىن مهحرها ول٨ً طل٪ لم 

 ًمىٗها مً الهخاٝ به وهى ٖلى صعظاث الؿلم:

  ما جيؿاف جغوح الهُضلُت.. -  
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٧اص ًهُذ بها ول٨ً هٓغاث الىصاٖت اإلامؼوظت بسىٝ وشخيء 

 مً ال٣ل٤ ظٗلخه ٌكحر لها باإلاىا٣ٞت...

***** 

جخ٣ضم بسُىاث  لم ًهض١ ًاؾحن ُٖيُه وهى ًلمذ آمىت

وعقخه ًغا٣ٞها ًاؾغ والخىؤمخحن..  مخشا٢لت هدى   

 ؤجذ لغئٍخه بمىٟاه ؤلا 
ً
زخُاعي!!.. هل جدغ٦ذ الخاظت هل خ٣ا

تها وهاٞظتها اإلاًٟلت!!.. ٞغ  آمىت مً مجزلها!.. مُبسها ٚو

ٌٗلم ؤن ٢ضمحها لم جُأ الكإع مىظ ؾىىاث.. ختى بىالصة ع٢ُت 

٣تها للمكٟى وجغ٦ذ اإلاهمت لُٟلتها ألازحرة لم حؿخُ٘ مغاٞ

متها..  لؼوظت ٖمها ٖو

لخها١ ببُتها.. ٦ما ؤن خالتها هي ؤنبدذ امغؤة قضًضة ؤلا

الصخُت لم حٗض حؿاٖضها وزانت بٗض الىالصة اإلاخٗثرة 

 لك٣ُ٣ه الهٛحر.. 
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كحر له بإن ًخ٣ضم   آلان.. َو
ً
ق٣ُ٣ه الظي ًلىح له مهلال

 الؾخ٣بالهم..

ٗت و٦إن هخاٝ ق٣ُ٣ه ألازحر باؾمه  جدغ٥ بسُىاث ؾَغ

 ز٣لها 
ً
 والضجه ومخل٣ٟا

ً
ؤٞا٢ه مً ظمىصه اإلاا٢ذ لُخ٣ضم مال٢ُا

 ٖلى طعاٖه ًضٖمها بل ٩ًاص ًدملها لضازل الىعقت..

ٌ ٢اَ٘:  ول٨جها ٞاظئخه بٞغ

ؤها ظاًت ؤقىٝ بِخ٪ ًا ًاؾحن... ومغاج٪.. -   

 ججمضث مالمده للخٓاث ٢بل ؤن ٣ًى٫:

ت في الىعقت  -    و..َُب اعجاحي قٍى

 عم٣خه بىٓغة الثمت:

؟!..بًهًا ًاؾحن مل ٖاًؼ جًاًٟىا في بِخ٪ وال  بًه -   

 بدؿم:
ً
 لُجلؿها هاجٟا

ً
 ظظب م٣ٗضا
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 -  
ُ
  زىاحي..ؤضي عاخخ٪ ألاو٫ وؤها ٦مان ؤؾلم ٖلى ًا ؤمي ز

ظلؿذ آمىت ٖلى مًٌ.. بِىما ٞخذ ًاؾحن طعاُٖه ل٣ُٟؼ 

 بؿٗاصة:
ً
 ًاؾغ بُجهما مباقغة هاجٟا

٢ىي.. اإلاغجحن اللي ظُذ ٞحهم ٦ىذ ؤها في اإلاضعؾت..  وخكخجي - 

 لُه ما اؾدىدل حكىٞجي؟..

 صاٖب ًاؾحن زهالجه بدىان:

هى؛ وعقت وقٛل ؤمٗلل ب٣ى ًا ًاؾغ.. ؤهذ قا٠ً   -  

 وصوقت..

ظابه بىطج:ؤضخ٪ ًاؾغ بؿٗاصة و   

ؤهذ ٢ضها و٢ضوص.. عبىا مٗا٥.. -   

جه جخجه هدى ٖاص ًاؾحن ًغبذ ٖلى ٦خٟه بدىان بِىما هٓغا

 ب٣ل٤:
ً
 الخىؤمخحن لحهمـ مدؿاثال

ً حؿلمىا ٖلُا وال  -  ؟بًهمل ٖاًٍؼ  
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جباصلذ ؾٗاص وبلؿم هٓغاث خاثغة.. ٢بل ؤن جدؿم ؾٗاص 

 ؤمغها وجخدغ٥ هدى ًاؾحن هامؿت:

عظ٘ ب٣ى.. مدخاظُى٪ بجض..بوخكدىا..  -   

:
ً
 صاٖب ًاؾحن زهالتها البيُت الىاٖمت مدؿاثال

ٞحن الك٣اوة والٟٗغجت! مال٪ ًا ؾٗاص!..  -  

 همؿذ بصجً:

مىظىصًً.. مؿخيُى٪ جُجي ٖكان ًٓهغوا.. -   

 ابدؿم لها بغ٢ت بِىما هي حكا٦ـ بلؿم ٦ٗاصتها:

ت لى ما اجغمخِل في خًىه ؤها هٗمل ٩ُٞي -    !.. بـ بًهٖاٞع

 ٞالخت ُٖاٍ لُل وجهاع.. ًاؾحن وخكجي.. ًاؾحن وخكجي..

 
ً
ه وجدغ٥ هدى بلؿم مضع٧ا ابخٗض ًاؾحن ًٖ خًً ؤزٍى

جساطها السُىة ألاولى هدىه.. بنٗىبت   
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وزانت آلان بٗض ٖلمها بؼواظه, ٞهي جًٓ ؤهه هجغها زاهُت.. 

 جسلى ٖجها مغة ؤزغي مً ؤظل امغؤة.. 

 امغؤة جؼوظها بالٟٗل..

 مضللخه حكٗغ بالهجغان.. ال٣ٟضان.. والٛحرة..

٘ طا٢ترب مجها  :٢جها ٞخىاظه ُٖىاها ُٖيُهلحٞر  

  ..؟ًاؾحن وخك٪ بجض ًا بلؿم -  

لت مٗاجبت.. وؤٖما٢ها جدثها لالعجماء   عم٣خه بلؿم بىٓغة ٍَى

 بحن طعاُٖه ٦ما ناخذ بها ؾٗاص, ول٨ً طل٪ السىٝ 

اتها ؤخ٨م ٢ُضه ٖلحها لخخجمض  اإلاجهى٫ الظي ًخد٨م ب٩ل جهٞغ

 مً 
ً
٨ٞغة ٣ٞضاهه مالمدها ببروص ٦ما ججمضث ؤٖما٢ها هلٗا

 زاهُت..

وجل٪ اإلاغة ؾخ٣ٟضه بال ٖىصة..   
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 ..
ً
ىن ٖجها قِئا ؾًُُ٘ مجها لتربده ػوظت ال ٌٗٞغ  

 ؤبٗضث وظهها ًٖ ؤهامله لخخمخم ببروص:

مبرو٥ الجىاػ..  -  

 و٢بل ؤن ًجُبها ب٩لمت اعجٟ٘ نىث آمىت ب٣ل٤:

مباعح ٦ىذ ؾلُم..ب.. ؟االلي في وق٪ صه ًا ًاؾحن بًه -   

ؤؾه لُُمئجها:هؼ ًاؾحن ع   

ظغح بؿُِ ًا ؤمي ما ج٣ل٣ِل.. -   

 همؿذ بخبرم:

.. ؤهذ مل اججىػث اللي هخ٣ل٤ !وؤها ه٣ل٤ ٖلُ٪ لُه -  

 م٩اوي..

 ا٢ترب لُجلـ ٖلى ع٦بت واخضة:

م٩اه٪ ما خضف ٣ًضع ٣ًغب له ًا آمىن.. -   
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ظابخه بهضوء مخجاهلت ٧لماجه:ؤ  

آصًجي ٢ٗضث وؤزضث عاختي.. ًال هُل٘ الك٣ت.. -   

 ,
ً
 هي ٚايبت.. ًم٨ىه ؤلاخؿاؽ بًٛبها بل وإلاؿه ؤًًا

 ًبضو بن ًٚبها لم حهضؤ.. 

ٛه بمً جًٓ ؤجها ؾغ٢خه مجهم..  و٢غعث جَٟغ

 مؿ٨ُىت ؤهِذ ًا ٞجغ و٢ِٗذ بحن مُغ٢ت آمىت وؾىضان بلؿم..

 مً انُدابهم لك٣خه وبضازله ًبتهل ؤن ج٨ىن 
ً
لم ًجض بضا

يُىٞها ٞأزغ ما إلاده ٞجغ بىي٘ الث٤ ٌؿمذ لها اؾخ٣با٫ 

 ٖىضما ٖاص لُإزظ مٟاجُذ الىعقت التي وؿحها 
ً
مجها نباخا

بسًم ه٣اقهما الهباحي, خملها إلا٣اٖض ماثضة الُٗام لخ٣لبها 

 لئل 
ً
ه٣ًاى ٖلى وجغ٦جها بىي٘ مخٗامض ٞى١ اإلااثضة اؾخٗضاصا

ت بىىبت هٓاٞت ٞىعٍت..  ؤعى الٛٞغ
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خسضمه ؤزغط مٟخاخه وجدذ ؤٖحن آمىت اإلاظهىلت لم ٌؿ

مباقغة, بل ه٣غ بإنابٗه بسٟت ٖلى الباب ًيبه ٞجغ ل٣ضومه 

غظى ؤن جً٘ بٌٗ ال٣ٗل بغؤؾها ٞترجضي ما هى مىاؾب  ٍو

زىجه..بلخٟخذ الباب وحؿخ٣بل ؤمه و   

وبالضازل ٧اهذ ٞجغ جىهي اللمؿاث ألازحرة ٖلى َٗام الٛظاء 

وجسغط "ٖامىص الُٗام" الكهحر والظي ٖثرث ٖلُه بةخضي 

 زؼاثً اإلا
ً
ت ٖاص بٗضها هُٟٓا غيخه لىىبت حٗظًب ٢ٍى ُبش.. ٖو

 ..
ً
 ومٗضهه الٟطخي ًبر١ إلاٗاها

 وبضؤث جغم به ؤنىاٝ الُٗام التي ؤٖضتها له.. 

صخُذ ؤهه مىٗها مً السغوط ول٨جها جم٨ىذ مً نى٘ "ؾبذ" 

عؾا٫ الُٗام ٖبره..ببضاجي ؾخداو٫   

ؾمٗذ َغ٢اث زُٟٟت ٖلى الباب ٞٗضلذ وي٘ ٖباءاتها 

ء ووقاخها..الؿىصا  
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 بمىخه٠ البهى و٢ض  
ً
واججهذ للباب لخٟاجئ بُاؾحن وا٢ٟا

 ُٚذ وظىخه يماصة بكٗت اإلآهغ..

 ناخذ به في ُٚٔ:

مل ٢لذ ل٪ جغوح الهُضلُت اللي ٖلى الغثِسخي.. ٖاًؼ  -  

 الجغح ًخلهب..

تها زم ؤزبرها بىبرة جدظًغ ببغ٢ذ ُٖىاه بخل٪ الىٓغة التي ؤٖع

ٌكحر زلٟه:اؾدكٗغتها ب٩لماجه وهى   

ىا ٖلُِ٪..بوالضحي و  -  خٗٞغ زىاحي ظاًحن ًباع٦ىا لىا.. ٍو  

 ٧اص ؾاا٫ بضًهي ًٟلذ مً بحن قٟخحها

"..؟!بًه"ًباع٦ىا ٖلى   

ول٨ً الهضمت ظمضتها بإعيها وهي جغي والضجه جضزل للمجز٫ 

جخ٨إ ٖلى ٖها طاث م٣بٌ مً هاخُت و٦خ٠ ٞخاة هاٖمت 

 اإلاالمذ مً هاخُت ؤزغي..
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طاث مالمذ عاث٣ت جيبٗض الُُبت والغ٢ت مً وظهها  ٧اهذ امغؤة

 ول٨ً ٧ان بىٓغاتها شخيء ٚامٌ و٦إجها ج٣ُم اإلاى٠٢ ٩٦ل..

 ا٢تربذ ٞجغ مجها بٗضما و٦ؼها ًاؾحن ب٣ىة.. 

 لخ٠٣ بمىاظهتها جلخ٣ِ ًضها وج٣بل ْاهغها ببؿاَت هامؿت:

هىعِث بِخ٪ ًا زالتي ؤم ًاؾحن..  -  

 جضزل ًاؾحن:

مىت..اؾمها الخاظت آ-    

غ:  لخسبره ٞجغ بخ٣ٍغ

م..ما ِٞل ؤٚلى مً اؾم الب٨غي جىاصي بُه ٖلى ألا  -   

 زم ٢ُبذ خاظبحها وهي حؿإله:

مل ؤهذ الب٨غي بغيىه؟ -   

ٗىص للسجً بًمحر مغجاح..  ؾ٣ُخلها.. َو
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 ٧ان ٨ًٟغ بالٟٗل ب٣بٌ عوخها ٖىضما الخٔ ؤن مالمذ

 وهي حؿ 
ً
ىاواقتهما.. إلام٘ خوالضجه ع٢ذ ٢لُال  

 بِىما ناخذ ٞجغ:

اجًٟلي ًا زالتي ؤم ًاؾحن.. اعجاحي.. م٣ٗىلت وا٢ٟت لخض  - 

 صلى٢ذ..

ٗت عا٢بذ بها آمىت عصهت اإلاجز٫ وبهىه لخضع٥ ؤن  هٓغة ؾَغ

 الٟخاة ٢امذ بمعجؼة ٞٗلُت بجٗله الث٤ لال٢امت..

ت الهاعور..   ال جى٨غ ؤجها صزلذ ٢لبها بؿٖغ  

اهذ مٗتريت ٖلى هظا ختى ؤجها جداو٫ ظاهضة ؤن جخظ٦غ إلاا ٧

 الؼواط..

ول٨ً البض ؤن جل٣ً الضعؽ ٧امل البجها.. ٞمهما ٧اهذ الٓغوٝ 

ٌ ختى ؤلاقاعة بلحها بال ؤن م٩اإلات هاجُٟت لم  ال٣اؾُت والتي ًٞغ

 ج٨ً ج٩لٟه ال٨شحر.. 
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 بال بطا!!..

 بال بطا ماطا ًا آمىت؟!..

جتؤبال بطا ٧ان ًسصخى ؤن  وهى لً ,خاو٫ بزىاثه ًٖ الٍؼ  

مً اؾخجاعث به.. بىظهٌ َلبي ولً ٌٛل٤ بابه ًٞغ  

 ل٣ض ؤعاص الؼواط مجها.. 

 جل٪ هي الخ٣ُ٣ت ختى لى لم ٣ًغ بها..

 ٧اهذ آمىت قاعصة جدلل اإلاى٠٢ ب٣ٗلها.. وؤعاختها الىدُجت 

 التي ونلذ الحها..

ض ًٖ ٦ىتها اإلاؿخ٣بلُت..  ول٨جها بداظت لخٗٝغ اإلاٍؼ  

جغ.. و٧اهذ ؾٗاص زاع اهدباهها الخىاع الضاثغ بحن ؤ جىؤمخحها ٞو

 التي جخ٩لم ٧الٗاصة:

ؤها ب٣ى ؾٗاص.. وصي ؤزتي بلؿم جىؤمتي.. -   
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 ابدؿمذ ٞجغ بدبىع:

ؾٗاااص.. اؾم٪ خلى ٢ىوي.. ٖلى اؾم والضحي هللا ًغخمها..  -  

 ل٣ُذ خض اؾمه ؾٗاص..
ً
 ؤزحرا

 بغمذ ؾٗاص قٟخحها بُٛٔ:

اخُم..ومل هخالقي ٚحري.. ٧ل اللي اؾمهم ؾٗاص مغ  -   

بت ٦ىالضتها:  ضخ٨ذ ٞجغ بغاخت ٞالٟخاة ال جبضو مٖغ

اؾم٪ ظمُل.. بُسلي الىاخض ًٟغح.. -   

 والخٟذ ٞجغ لبلؿم وؾإلتها:

  ..؟اؾم٪ ظضًض - 

بغ٢ذ ُٖىا بلؿم وهي جخى٢٘ مً جل٪ الٟخاة ال٣هحرة ال٣امت 

التي جثرجغ بال اه٣ُإ ؤن جخدٟها بمؼخت ؾمجت ًٖ اؾمها 

 ول٨جها ٞاظإتها:
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ؾٗاص وبلؿم.. الٟغخت والغاخت.. عبىا حهى٨ُىا ًا عب.. -   

 لم ج٨ً بلؿم الىخُضة اإلاخٟاظئت.. 

٧ان ًاؾحن بىٟـ الضعظت مً الظهى٫.. مً جل٪ الٟخاة الٗا٢لت 

.. !ؤًً طهبذ ػوظخه طاث ألاعب٘ ؤلؿً  

 ًبضو ؤن جإزحر آمىت زاع١..

اصث جدمل ٖضة ؤ٢ضاح مً الكاي  جدغ٦ذ ٞجغ للمُبش ٖو

ل٠ ًاؾغ مً باب الك٣ت ًدمل بًٗت ٖلب مخٗضصة ٖىضما ص

 ألاحجام..

وآمىت ج٣ى٫ ببؿاَت:   

صي هضًت نٛحرة بمىاؾبت الجىاػ.. حٗالى ًا ًاؾغ ؾلم ٖلى -  

 مغاث ؤزى٥..

خُخه ٞجغ بدغاعة ٣ٞض بضا وسست مهٛغة ًٖ ًاؾحن الظي 

ًغا٢ب ما ًدضر خىله بظهى٫.. ظلـ  
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..!!خ٣ُ٣ت ؤم زُا٧٫ان   اطبال ًضعي    

ًاؾحن الهٗلى٥ اإلاىبىط.. ٌؿخ٠ًُ ؤمه وؤق٣اثه  هى  

..!!بمجزله  

 وحك٨غهم  
ً
وػوظخه جهغ بكضة ؤن ًدىاولىا الٛظاء ظمُٗا

..!بدغاعة ٖلى الهضاًا اإلاخٗضصة  

ً زصخي ٖلحها مً هجىم آمىت وبغوص بلؿم.. َم , ٞجغ   

 ججلـ بُجهما بمىصة وهي ال ج٠٨ ًٖ الثرزغة مٗهما..

ا الخىاع.. وؾٗاص حكاٚب لخباصله   

٢ترن بهل ؤنبذ ػوط ٢ل٤ آلان ًغا٢ب ج٣بل ٖاثلخه للٟخاة التي 

 بها!..

 ..
ً
ها ؤبضا  لخٓاث ًْ ؤهه لً ًمغ بها ؤو ٌٗٞغ

 وها هى ًسخبرها بًٟل جل٪ الثرزاعة التي عبدذ ٢لىبهم 
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م مداوالث ؤمه اإلاؿخمُخت للخٟاّ ٖلى مالمذ   بٚغ
ً
ظمُٗا

 باعصة.. 

ُىحها.. عاخت زُٟت و٦إجها حكٗغ بال ؤهه ًغي ٞغختها بٟجغ بٗ

ب..   باَمئىان ٍٚغ

٨ت  ماطا لى  ٖلمذ ؤن ابجها الكهم جغ٥ الٗغوؽ ٖلى ألاٍع

 للُلخحن مخخالُخحن..

 هلل ؤن زغزغة ٞجغ لم جهل لخل٪ الى٣ُت...
ً
 خمضا

 ؾم٘ والضجه جإمغه بدؼم:

خىا ٢اٖضًً م٘ ٞجغ قىٍت..بعوح قٛل٪ ؤهذ ًا ًاؾحن و  -   

ىبت بُٗيُه وهى ٌؿإ٫: جضلى ٨ٞه ببالهت.. هغث هٓغة مٖغ ْو  

اًُه!!.. -   

ضزل طاث ألالؿً ألاعبٗت:خلخ  
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ًا سخي ًاؾحن.. ؤهذ ٢ٟلذ امباعح َى٫ الُىم.. ما  ؤًىه - 

 ًىٟٗل ج٣ٟل الجهاعصه.. ٖىض٥ قٛل ومىاُٖض حؿلُم..

 ٚمٛم بدؼم:

هي آمىت هخىىعوي ٧ل ًىم..  -  

 ابدؿمذ آمىت بمىصة:

اعة ًا ًاؾحن  -  ؤهخىا هخب٣ىا جىىعوها.. وال مل هاوي جغص الٍؼ

..؟!وحٗٝغ مغاج٪ ٖلى بِذ ُٖلخ٪  

 ابدؿم ًاؾحن بخىجغ.. لخخضزل بلؿم هامؿت بغ٢ت وزجل:

جب٣ىا جىىعوها آزغ الكهغ.. ٦خب ٦خابي.. بن قاء هللا.. -   

٢ٟؼث ٞجغ لخٗاه٣ها بٟغخت خ٣ُ٣ت.. ٣ٞض ٧اهذ حكٗغ باليكىي 

مان.. والؿٗاصة وألا   

ت ٦بحرة..ُهي ؤنبدذ جمل٪ ؤؾغة خ٣ُ٣  
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ن مشل ٢ُ٘ الؿ٨غ وؤر نٛحر جلخم٘ ُٖىاه بظ٧اء.. اٞخاج   

ها بما ٨ًٟي ول٨جها جغا٢ب بجظ٫ هٓغاتها  وؤم عاجٗت.. هي لم حٗٞغ

 هدى ًاؾحن.. وج٩اص تهخ٠ بل جخىؾل.. 

"اخبُجي ولى بم٣ضاع طعة مً خب٪ له ٞهى ٨ًُٟجي لجهاًت 

 ٖمغي"..

بلؿم لُاؾحن بٗضما ٞلخذ مً ٖىا١ ٞجغ الىصي وهي الخٟخذ 

 حؿإله:

.. ٖاًؼا٥ حكهض ٖلى ال٣ٗض..؟هخُجي ًا ًاؾحن -   

 ؾإلها بظهى٫:

خؿً.. ًب٣ى الكاهض بخاٖ٪ خض ؤؤها ؤقهض!!.. ماظض  -  

..  ٌكٝغ

 همؿذ بهىث مسخى٤:
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ما هى ؤها لى ٦ىذ ٖاًؼة الكاهض بخاعي ًب٣ى ماظض ٦ىذ   - 

جسغ.. ٦خبذ ال٨خاب ٢بل ما  

٧لماتها ٞهي ال حٗٝغ بطا ٧اهذ ٞجغ حٗلم بسجىه ؤم ال  ٢ُٗذ

ضلذ آزغ ٧لمت:  ٖو

٢بل ما جغظ٘.. -   

 ؾمدذ له بًمها بحن طعاُٖه لخخٗل٤ بٗى٣ه مدكبشت به 
ً
ؤزحرا

 ب٣ىة زاه٣ت ختى ٧اصث ؤن ج٨خم ؤهٟاؾه بالٟٗل..

ب باإلاٛاصعة ٦م جخمجى لى اؾخُاٖذ الب٣اء مٗه هىا   ال جٚغ

ػوظخه لم ج٨ً ٦ما جخى٢٘..  زانت وؤن  

هي لم حؿامدها ٖلى ػواظها مىه بٗض.. ول٨جها جبضو َُبت 

 وجغم٣ه بةظال٫ وجل٣به "بسخي ًاؾحن".. 

بت مً ال٣لب..  ٞخاة لُُٟت وبؿُُت و٢ٍغ
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 بإطجها ب٩لماث لم ٌؿمٗها 
ً
صاٖب ًاؾً زهالتها بغ٢ت هامؿا

 ؾىاها:

ؤها زغظذ الجهاعصه بـ.. -   

.. ٞهاح بها ًاؾحن اهٟجغث ٞجغ بب٩اء 
ً
لم حٗٝغ له ؾببا

:
ً
 مكا٦ؿا

ؤهِذ بخجُبي ٦مُت الُٗاٍ صي مىحن!.. ًا خاظت ٞجغ!!.. -   

جى٠٢ ب٩ائها بٛخت.. وبغ٢ذ ُٖىاها بًٛب ٞهي ال حؿخُُ٘ 

 مباصلخه اإلاكا٦ؿت ب "هىىؽ ٖحن الخاظت".. 

ؤمام والضجه.. لخ٣ٟؼ مخىظهت للمُبش ظالبت "ٖامىص الُٗام" 

اجٟت بسسِ:وحٗل٣ه بُضه ه  

خىا هىخٛضي هىا ؾىا..بٚضا٥ ًا سخي ًاؾحن..  -   

 ابدؿمذ ؾٗاص بك٣اوة وهي تهخ٠:

!بًهصه ٣ٖاب صه وال   -   
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 ا٢ترب ًاؾحن مجها:

خؿً ٖكان ما جدهلل مكا٧ل..ؤزلُجي هىا  -   

ٗذ عؤؾها بكمىر وهي تهخ٠ بُٛٔ:  ٞع

ها ها٧لهم!..ؤ!.. هى بًهمكا٧ل  -   

 لم حؿخُ٘ آمىت ٦بذ ضخ٩اتها ٞالٟخاة ممخٗت.. 

صخُذ ؤجها جمىذ ٞخاة مسخلٟت ٦ؼوظت له.. ٖاثلت وؤنل 

وظما٫.. ول٨ً جل٪ التي جغاعي وجدخىي ٧اٞت جٟانُله ال بضًل 

 ٖجها..

:
ً
 ظاء نىث آمىت ع٣ُ٢ا

حٗالي ًا ٞجغ..  -  

 وؤزغظذ مً خ٣ُبتها ٖلبت مسملُت لخٟخدها ٢اثلت:

. ؤهِذ ٖغوؾت والػم جلبسخي قب٨خ٪!..حٗالي ًا بىتي.  -  
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ؤلاطن.. هقه٣ذ ٞجغ بغهبت وهي جىٓغ لُاؾحن جيخٓغ مى  

ٞجظبها مً ًضها لُجلؿها بجىاع والضجه:   

ظُب الكب٨ت..ؤؤهِذ بدؿب٣ي ًا آمىن.. اإلاٟغوى ؤها اللي  -   

 عبدذ آمىت ٖلى قٗغه:

لها ؤها الكب٨ت بىٟسخي.. بـ ٞجغ حؿخاهل بوي ؤظُب  -   

اهٟجغث ٞجغ بالب٩اء زاهُت و٢بل ًاؾحن ٦ٟي آمىت ٣ٞض وهىا 

 ها٫ مباع٦تها..

لت ملُئت بالٟغخت... غوصة ٍَى  واهُل٣ذ ؾٗاص بٚؼ

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الشاوي ٖكغ

..
ً
 ٢ُل ؤن الًٟى٫ ٢خل الهغة.. ول٨ىه ٧ان ًظبذ ٞجغ جلهٟا

آالٝ مً ألاؾئلت بضازلها ٚحر ٢اصعة ٖلى جىظهحها له..   

اظؼة ًٖ التزام الهمذ.. وبحن   لتزام ألاصب وهبظ الًٟى٫, اٖو

 ؤو الغاخت بخىظُه ؤؾئلت ٢ض ال ججض لها بظاباث وألاؾىؤ 

 مما جًٓ, ٖل٣ذ ٞجغ مكدخت 
ً
اظا ٢ض ج٨ىن ؤلاظاباث ؤ٦ثر اٖػ

 بدحرتها..

٣لها ٌؿبذ بضواماث  جخدغ٥ بألُت وجىٟظ ؤوامغه بال ه٣اف ٖو

 بُٗضة..

بخٗاص ٖجها بال ؤجها لم حؿخُ٘.. ؤ٩ٞاع خاولذ ظاهضة الا    

 ٌٗاص بظهجها ل٣ائها م٘ والضجه وؤزخُه الخىؤم..

غجٟ٘ ميؿىب الخحرة؛ ل٣ض ٖك٣ذ   ؼصاص بضازلها الًٟى٫ ٍو ٍو

 الؿُضة..
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وؤ٦ثر ما ٖك٣خه بها هى خبها الجليَّ لُاؾحن.. جل٪ ألامىمت  

ت التي جيبٗض مجها لخًم ظمُ٘ مً خىلها جدذ  الٍُٟغ

ها الهاص٢ت,  ولى ؤعاصث الخ٣ُ٣ت ل٣ض إلاؿذ عصاء ٖاَٟت   

نغاعه ٖلى بخب الخىؤمخحن له واهبهاع ق٣ُ٣ه ألانٛغ به و 

 مهاخبخه لحري الىعقت ًٖ ٢غب..

 ٧ل ما عؤجه ٧ان بقاعاث واضخت لٗال٢ت عاجٗت ججمٗم به.. 

 لم ابخٗض ٖجهم؟.. ولم جغ٦ىه ًبخٗض؟!.. 
ً
 بطا

٦ما ؾمٗذ  هل ما خضر زالٝ م٘ والضه خى٫ قئىن الٗمل

؟..
ً
 مً الخاط نالر ًىما

 ؤم ؤن ألامغ ًخٗضي طل٪؟..

 ٖىه مخلهٟت زم وصٖخه با٦ُت..
ً
 وجل٪ الك٣غاء التي ؤجذ بدشا

 ما ٢هتها؟..
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قغصث بإ٩ٞاعها خى٫ الك٣غاء بالظاث ال حٗٝغ إلاا ًهُبها 

 ط٦غها بالًٛب!..

 سسغث مً ًٚبها..

 "ق٩ل٪ بخٛحري ًا ٞجغ!"..

ا بإٖما٢ها 
ً
..لُترصص نىج

ً
مدؿاثال  

 "حٛحري لُه وبإي نٟت؟!"..

 هخٟذ جؼظغ هاظؿها الؿازغ..

مغاجه" ؤًىه"ؤها مغاجه..   

٧اهذ جغصصها ٖضة مغاث و٦إجها جا٦ضها لىٟؿها ٢بل ٧ل شخيء.. 

ل٣ض ْلذ جخإمل الٗلبت اإلاسملُت التي جدخىي ٖلى ٖضة ٢ُ٘ 

 باإلاهىٚاث الظهبُت,
ً
 طهبُت وجخدؿها بهُام, لِـ ٖك٣ا

جت..  ول٨جها ٣ِٞ بزباث حي وخ٣ُ٣ي ٖلى جل٪ الٍؼ  
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ٖلى خب والضجه لها ومىدها ن٪ ال٣بى٫..   

 ٢اَ٘ قغوصها هخاٞه:

  اهجؼي ًا ٞجغ.. ٖاًؼ ؤزلو ٖكان ؤهام.. - 

 الخٟخذ له جىٟظ ما َلبه بال ه٣اف.. 

م بعها٢ه الجلي ؤن  وهل ججغئ ٖلى مٗاعيخه و٢ض ٢غع ٚع

تها السانت..  ٌٗض لها ٚٞغ  

اعة والضجه, اجهم٨ذ هي بدى٠ُٓ وجغجِب اإلاُبش  ٞبٗض اهتهاء ٍػ

 مً ؤ٩ٞاعها الٗانٟت بكإهه لخيخٌٟ م٘ هضاثه
ً
 هغبا

ب:  باؾمها هاجٟت بٖغ  

بؿم هللا الغخمً الغخُم!!.. -   

 هؼ عؤؾه بعجب مجها:

ذ ٢ضام٪!!بًهفي   - !.. قىِٞذ ٍٖٟغ  
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ت:  هٟذ ٧لماجه بؿٖغ

 ًا سخي ًاؾحن.. ؤها بـ ما  - 
ً
ؾمٗخ٨ل وؤهذ صازل.. ال ؤبضا

 ولؿه ما خًغحل الٗكا..

 ؤقاع لها بُضه:

ال مل و٢ذ ٖكا.. حٗالي خهلُجي ٖلى ألاويت.. -   

 وهي حؿإله باؾدى٩اع:
ً
 جضلى ٞمها طهىال

  هاااه.. - 

:
ً
 ا٢ترب مجها مدؿاثال

ًا ٞجغ!.. ؤهِذ الخى٠ًُ ؤزغ ٖلى صماٚ٪!.. حٗالي ًال  بًهفي  - 

 ؾاٖضًجي..

٣له ا ًيسج آالٝ ألا٩ٞاع ًٖ هىُٖت جل٪ طهبذ زلٟه ٖو

 اإلاؿاٖضة..
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خه ٞىظضجه ٞخدها   ونال بلى بخضي الٛٝغ اإلاجاوعة لٛٞغ

 وؤزغط ما بضازلها.. 

 
ُ
غ مً ؤظلها ِؿ ٧اصث ؤن جهغر به خى٫ هٓاٞت ألاعى التي ٦

ْهغها ول٨ىه وظضجه حهخ٠ بها ؤن حؿاٖضه في جغ٦ُب ؤٖمضة 

 ٞغاف هداسخي ضسم!..

 هخٟذ به بغهبت:

هى ؤها هىام هىا؟.. -   

٘ ُٖيُه الحها:  ٞع

عجبخ٪ هىمت ال٨ىبت؟.. -   

يُٛذ لؿاجها بٗى٠ ٧ي ال ًٓهغ جبرمها.. ول٨ىه لم ًجب 

 ؾاالها.. 
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ت ًٟترى ؤجها جسو ظضًه ٦ما هى واضر  هي لً جىام في ٚٞغ

مضة التي ًبضو ؤجها ٧اهذ مدٟىْت  الىداؾُت مً ٞسامت ألٖا

 ًٖ ألاجغبت..
ً
 بُٗضا

ً
 بك٩ل ظُض ظضا

 ..
ً
 بإٖما٢ها لهٟت زُٟت ؤن ًسبرها ؤجها ؾخ٨ىن لهما مٗا

جىص لى حؿإله ًٖ ػواظهما.. وهل ؾِؿخمغ به ؤم هى ٣ِٞ 

 ًإوحها بمجزله ٦ما ًإوي هغ قاعص..

 ٢ُ٘ ؤ٩ٞاعها ب٣ىله:

ا وهي هاػلت.. ًٓهغ صي ؤويت ؤمىن.. هي اللي ٢الذ لي ٖلحه -  

عؤً٪ في خماج٪؟ بًهؤجها خبخ٪ ٢ىي.. وؤهِذ   

..
ً
ت لهما مٗا  ولم ًسبرها بالُب٘ ؤن والضجه ٧اهذ ج٣ترح الٛٞغ

ما ػا٫ هىا٥ بضازله شخيء ًمىٗه مً مٗاملتها ٦ؼوظت..    

ت اجمام الؼواط.. ؤو الٓغوٝ اإلادُُت به..   عبما ؾٖغ



506 
 

 

 بضازله وا
ً
لظي ٨ًٟغ بها ؤو ٣ِٞ طل٪ الجؼء الهٛحر ظضا

 ٦ٟجغ باجٗت ال٨بضه بِىما هى ًاؾحن ابً الخاط خاٞٔ بغهام...

لحها لُجضها ججبه ٖلى ؾااله الظي وسخي ٞجإة ٞدىاه بالخٟذ 

ئت ٦ٗاصتها:  و٧اهذ جخ٩لم بٟٗىٍت بٍغ

باع٥  -  وؤها وهللا خبُتها ٢ىي ًا سخي ًاؾحن.. عبىا ًسلحها ل٪ ٍو

 ل٪ في ٖمغها..

 ٖاص ٌؿإلها:

خبخحهم بغيىه؟..والبىاث  -   

ت وابدؿمذ ابدؿامت واؾٗت واهدلذ  ؤومإث بغؤؾها بؿٖغ

٣ٖضة لؿاجها لخثرزغ خى٫ الل٣اء وما صاع به و٦إهه لم ٨ًً 

 ..
ً
 خايغا

ب بالخإ٦ض ؤن ما خضر  وهى جغ٦ها جىُل٤ ب٩لماتها و٦إهه ًٚغ

 خ٣ُ٣ت وا٢ٗت وؤهه لم ٨ًً ٌِٗل ؤخض ؤخالم ال٣ُٓت..
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م ؾٗاصتها بخ٣ب  ول٨ً ٞجغ بٚغ
ً
ل آمىت لها ٧ان ًاع٢ها ؾاالا  

 لم حؿخُ٘ ٦بده:

اؾغ؟..بؤهذ مال٨ل  -  زىاث ٚحر بلؿم وؾٗاص ٍو  

ؤزبرها بهضوء ًٖ ع٢ُت وػواظها بداجم ابً ٖمهما وؤوالصهما 

مله  الشالزت وهي جخابٗه مبدؿمت لُسبرها ًٖ ماظض ٖو

 ٣ٞاَٗخه بلهٟت و٢ض ونلذ بلى هضٞها:

الض٦خىع ماظض صه اللي زُُبخه ظذ هىا حؿإ٫ ٖلُ٪؟.. -   

:
ً
 عم٣ها بىٓغة ٚامًت زم ؤقاح ببهغه بُٗضا

  هي.. ؤًىه  -

 ٞؿإلخه مباقغة:
ً
٣خه في ؤلاقاخت بُٗيُه بُٗضا  لم حعجبها ٍَغ

٧اهذ ظاًت ل٪ لُه؟.. -   

 ٦خ٠ طعاُٖه وهى ٌؿإلها بدؼم:
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ًا ٞجغ؟.. بًهجد٤ُ٣ صه وال  -   

اؾدكٗغث في هبرجه جدظًغ مبًُ.. و٦إهه ًمىٗها مً الاؾخمغاع 

 بخىظُه ألاؾئلت.. 

 ٞدؿب.. 
ً
ول٨جها ججاهلذ جدظًغه.. ٞالًٟى٫.. ٦ال لِـ ًٞىال

 هى ًٞى٫ ممؼوط ببضاًاث ٚحرة مكغوٖت وخحرة ٢اجلت..

هى الؿاا٫ ُخغم؟.. ؤنلها ما ظاحل جاوي مً ًىمها وال ختى  - 

ت!الجهاعصه م٘ الخاظت آمى  

ب بةزاٞتها ٞةؾ٩اتها لُىهي اإلاىيٕى  عم٣ها ب٣ىة و٦إهه ًٚغ

 ول٨جها بضث في اهخٓاع اظابت.. 

 لآلن 
ً
 ومٟٗال

ً
ماطا ًسبرها؟!.. ٢ض ال ٨ًىن ػواظهما خ٣ُ٣ُا

 ول٨جها جمل٪ ٧ل الخ٤ بالؿاا٫.. 

 هى ٣ِٞ ال ٌٗٝغ بم ًجبها.. 
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البض ؤن ًدؿب خؿاب ٧ل ٧لمت ًسبرها بها ٞؿمٗت ق٣ُ٣ه 

د٪..ٖلى اإلا  

وبن ؤ٦ملذ "لُا" مكغوٕ ػواظها بك٣ُ٣ه ُٞجب ؤن ًٓل  

 الازخالٍ بدضوص.. وخضوص ناعمت..

ت:  وبٗض ٞترة نمذ ؤظاب بمغاٚو
ً
 ؤزحرا

٧ان في مك٩لت بؿُُت بُجها وبحن ماظض و٧اهذ ٖاًؼاوي   -

جضزل..ؤ  

ٗذ ٞجغ خاظبحها ختى ٧اصا ؤن ًلخه٣ا ببضاًت وقاخها وهي  ٞع

جهض٤ً:جبرم قٟخحها بٗضم   

صي بن قاء هللا! بًهمك٩لت  -   

 بكضة في بجهاء اإلاى٠٢:
ً
 ػظغها بٗى٠ عاٚبا

زالم ًا ٞجغ.. مىيٕى واهخهى واج٣ٟل.. و.. -  
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 مىه ؤهه 
ً
ت لُجبه ْىا ٢اَ٘ ٧لماجه عهحن هاجٟه ٞإزغظه بؿٖغ

ه٣ظ بالجغؽ!.. 
ُ
 ؤ

ول٨ً ما ؤن ونله نىث "لُا" اإلاجهاع ختى ؤصع٥ ؤهه جىعٍ, بل 

غ١..٩ًاص ؤن ٌٛ  

 اججىػث!!  -
ً

ًاؾحن.. ؤهذ اججىػث!.. ٞٗال  

ظاءث نغزتها با٦ُت في الهاج٠ لُجبها بدؼم وهى ًلمذ 

 الًٟى٫ ٌك٩ل مالمذ ٞجغ:

..ؤًىه -   

 ٖاصث جب٩ي هاجٟت:

؟.. واػاي؟.. ولُه؟.. ؤهذ ٞاهم بن صه خل!.. ؤهذ بتهغب بمتى - 

 مجي وال مً هٟؿ٪؟!..



511 
 

 

الٟغاف وو٢ٟذ ج٨خ٠ ٖاص ًغم٤ ٞجغ التي جغ٦ذ جغجِب 

ئت  طعاٖحها ؤمامه و٦إن خضؾها ؤزبرها ؤن اإلا٩اإلات لِؿذ بٍغ

..
ً
 ؤبضا

 ٧الٟإع باإلاهُضة..

 ما ٌكٗغ به و"لُا" جهغر به ٖلى الهاج٠ مً ظهت 
ً
طل٪ جماما

 وؤمامه ج٠٣ ٞجغ ُٖىاها جدؿإالن ٖما ًدضر..

 هى لِـ بساثً.. 
ً
 جبا

للك٣غاء ختىل٣ض ٢طخى ٖلى بضاًاث ؤي قٗىع هما بضازله   

ؾىؤ ؤهٓغاث ٞجغ اإلاخٟجغة جسبره بإهه  ٞلَم  ,ال ًخدى٫ لساثً 

..!ػوط ٖلى وظه ألاعى  

 إل 
ً
ؾ٩اث الهاعزت ٖلى الهاج٠ بال همؿه الخاه٤:لم ًجض خال  

زالم.. ب٨غه هخ٩لم.. -   

 و٦إهه ؤهضاها ماء اإلادُاه ٞهخٟذ:
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هٟـ اإلا٩ان الؿاٖت زمؿت.. -   

:
ً
 هؼ عؤؾه هُٟا

الؿاٖت اجىاقغ.. ال الًهغ.. -   

ُىا ٞجغ جخاب٘ مالمده اإلاظهبت وهى ًسبرها  ؤٚل٤ الهاج٠ ٖو

 بسٟىث:

صه اجٟا١ قٛل..  -  

 بغ٢ذ ُٖىاها بُٛٔ و٧اصث ؤن جهغر به

 "ٖلى ماما بغيىه"..

 
ً
ول٨ً اعجٟ٘ ظغؽ الهاج٠ مغة ؤزغي لُلخ٣ُه ًاؾحن هاجٟا

 بٗى٠:

جاوي؟!.. بًه٢لىا ب٨غه.. في  -   

اإلاظهى٫:ه نىث آمىت لُإجِ   
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صه اللي ب٨غه ًا ابجي؟.. بًهًا ًاؾحن!..  بًهفي  -   

.. !ًا الهي آلان ؾُُٗض ال٨ظبت زاهُت  

لى مؿام٘ آمىت..   ٖو

 ٞلخدتر١ الك٣غاء وهغمىهاتها الشاثغة بإٖما١ الجخُم..

ٗذ   مالمذ ٞجغ الظي ٞع
ً
٦غع ال٩لماث خى٫ الٗمل زاهُت مغا٢با

 بمهاعة جدؿض ٖلحها زان
ً
 واخضا

ً
٣ذ طل٪ بت خاظبا طا ؤٞع

ؿغي.. بت مً قٟخحها وهي جدغ٦هما ًمىت َو  بدغ٦ت ٍٚغ

 ٖاص نىث آمىت ًترصص بدؼم:

مىا٤ٞ! ؟..بًهًاؾحن.. عؤً٪   -  

هخ٠ ًاؾحن الظي اؾخٛغ١ بخإمل حٗبحراث ٞجغ ولم ًىدبه 

 ل٩لماث آمىت:

؟..بًهمىا٤ٞ ٖلى  -   
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غث آمىت ب٤ًُ:  ٞػ

زىاج٪ البىاث هُٗضوا ٖلى ب.. ب٣ىل٪ ب٨غه ابجيع٦ؼ مٗاًا ًا  - 

ت خاظاث.. غوخىا ٌكتروا قٍى  ٞجغ ٍو

 ٢ُب خاظبُه:

مل ٞاهم؟.. بًهخاظاث   -  

بجي والػم لها ظهاػ.. جٟغح به اًىوه ًا ًاؾحن.. صي ٖغوؾت ًا -  

 وجٟغخ٪ ٦مان!

 "جٟغح وجٟغخه!"

...٧اص ؤن حهخ٠  

 "هاؽ َُبت ٢ىي ًا زا٫"

 ول٨ىه ؤمؿ٪ لؿاهه بأزغ لخٓت لحهمـ ب٤ًُ:

هي اقخ٨ذ ؤهه ها٢هها خاظت؟.. خاظتلُه ٦ضه ًا  -   
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هؼث ٞجغ اإلاخابٗت مً البضاًت للم٩اإلات عؤؾها بىٟي جام وهي 

 تهمـ..

 وهللا ما خهل"..
ً
 "ؤبضا

 لخا٦ض له آمىت هٟـ ٧لماتها وهي جٟهمه بهضوء:

ؤهذ بخ٣ى٫ ًدُمت ومالهاف خض.. ؤ٦ُض هي ما ظهؼحل  -  

 هٟؿها..

بدؼم: ٖاص ٨ًغع وهى ًغم٤ ٞجغ   

لى هي مدخاظت خاظت جُلبها وؤها ٦ُٟل بها.. -   

 هخٟذ به:

!.. ما هي ب٣ُذ بًهولض.. ؤهذ ٖاًؼ جدغمجي بوي ؤظهؼ بىتي وال  -  

بىتي ػي ما ؤهذ ابجي.. ؤها مل بازض عؤً٪.. ؤها ببلٛ٪ بن 

زىاج٪ هُٗضوا ٖلحها ب٨غه الهبذ, مٟهىم؟.ب  

 ابدؿم ًاؾحن ل٩لماث ؤمه الخاػمت.. آمىت ال جلجإ لخل٪ 
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..
ً
 واخضا

ً
.. ولجاها لها ٌٗجي قِئا

ً
٣ت بال هاصعا  الٍُغ

ل٣ض يمذ ٞجغ جدذ خماًتها..   

 لتهمـ له:
ً
 مىدها مىا٣ٞخه ؤزحرا

ب٣ى اؾإ٫ ٖلى ابً ٖم٪ ٧ان حٗبان..ب  -  

 هخ٠ بضهكت:

خاجم!.. حٗبان ماله؟!.. -   

:
ً
 جغصصث ٢لُال

ه ب٣ُىلىا ٧ان مغه٤ مً الكٛل.. هى لؿه زاعط مً هى ؤ - 

مباعح.. ٖكان ٦ضه ع٢ُت ما ظاحل مٗاها الجهاعصه..باإلاؿدكٟى   

 هؼ عؤؾه بدؼن:

  ػوعه..ؤال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل.. ؤ٦ُض هٗضي ٖلُه و  - 

 ؤٚل٤ الهاج٠ لدؿإله ٞجغ بًٟى٫:
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؟..بًههى في  -   

٘ خاظبه بُٛٔ:  ٞع

هي وصاه٪ مل ٧اهذ ظىه الخلُٟىن! -   

 زبُذ ٖلى نضعها بدؼن:

.. صه..ؤ - 
ً
  ها!.. ؤبضا

ن ج٨مل ٢اَٗها بةعها١:ؤ٢بل   

زىاحي هُٗضوا ٖلُِ٪ ب٨غه وهخسغظىا بػي ما ؾمِٗذ..   -

 حكتروا قىٍت خاظاث..

خه:  وجدغ٥ هدى ٚٞغ

ب٨غه ه٨مل جغ٦ُب الضوالب.. ؤها حٗبذ ٢ىي.. جهبخي ٖلى  - 

 زحر..

تها الجضًضة جدؿاء٫ بجىىن ًٖ  جغ٦ها وا٢ٟت وؾِ ٚٞغ
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ٞدىي م٩اإلاخه الهاجُٟت..    

جل٪ التي ؾب٣ذ اجها٫ آمىت.. ختى ؤجها وؿِذ بسًم خحرتها 

ٖضاص ٖكاثه..ب  

 لخٟاظئها ٖىصجه مغة ؤزغي وهى ٌكحر لغؤؾها:

خىا في البِذباب٣ي ازلعي الُغخت اللي ٖلى عاؾ٪ صي َاإلاا -    

اجه الٛحر ٢ا٫ ٧لمخه وازخٟى  لُتر٦ها ٚاع٢ت في خحرتها مً جهٞغ

 مخى٢ٗت

************** 

 مً 
ً
ت الاؾخ٣با٫ وهي جدمل ٢ضخا صزلذ بلؿم بصجل بلى ٚٞغ

 الكاي ٞى١ نِىُت ج٣ضًم طهبُت.. لتهخ٠ بها آمىت:

خ٤ٟ مٗا٥ِ  -   حٗالي ًا بلؿم.. صه ٞاعو١ َال٘ ٌؿلم ٖلُِ٪ ٍو

 ٖلى مُٗاص مىاؾب ججزلىا ججُبىا الكب٨ت..
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٨ت التي اضج٘   ًٖ ألاٍع
ً
ظلؿذ بلؿم بصجل ٖلى م٣ٗض بُٗضا

 ٖلحها ٞاعو١ بغاخت.. بِىما جدغ٦ذ آمىت لخسغط وهي جسبر

ٞاعو١ بمىصة:   

هىه ًا ٞاعو١.. هخٟغط ؤ٢ٗض في الهالت ظىب٨ىا ؤؤها هُل٘ -  

ٖلى البرهامج صه اللي بُجي ُٞه الض٦خىع مبرو٥ ُُٖه.. لى 

 اخخاظذ خاظت هاصي ٖلُا بـ..

ن زغظذ آمىت ختى جدغ٥ ٞاعو١ لُجلـ ٖلى اإلا٣ٗض ؤما 

 اإلاجاوع لبلؿم.. ول٨جها همؿذ به بخدظًغ:

وبٗضًً ًا ٞاعو١.. ماما ٢اٖضة بغه.. -   

 ج٣بُل ؤهاملها بال ؤجها ظظبتها بٗى٠ 
ً
ؤمؿ٪ بُضها بغ٢ت مداوال

 وهي جبخٗض ٖىه:

هاهذ.. ٦خب ال٨خاب ٦مان قهغ-   

 ٚمؼها بٗبض:
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ًض٥ بغيى!..بخىا اما ه٨خب ال٨خاب هبىؽ بهى  -   

 هخٟذ به بًٛب:

   ٞاعو١.. ه٣ىم وهللا.. - 

:
ً
 هخ٠ مهضثا

لِل.. -  زالم.. زالم.. ما جٖؼ  

 ؤػاخذ بلؿم قٗغها زل٠ ؤطجها وهي تهمـ له بٟغخت:

ًاؾحن وا٤ٞ ؤهه ٌكهض ٖلى ال٣ٗض.. -   

 ابخٗض وهى ًغم٣ها بُٛٔ:

خىا م٩اهه؟ -  ؤهخىا ٖٞغ  

بؿٗاصة ٚاٞلت ًٖ الخ٣ض الظي ٚل٠ مالمذ  ؤومإث بلؿم

اعتهم لُاؾحن بالخاعة والىعقت  ٞاعو١ وهي جسبره ًٖ ٍػ
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 زخمذ بسبر ػواظه وقغاء والضتها قب٨ت طهبُت  
ً
وؤزحرا

 للٗغوؽ..

 جهٌ وهى ًداو٫ ٦بذ ًٚبه وحؿاء٫ بُٛٔ:

ٌٗجي هي الخاظت آمىت ٦خبذ له بِذ ووعقت و٦مان ظابذ له  - 

صه ٧له.. صه ػي ما ٨ًىن ٧ان في بٖاعة مل  بًهقب٨ت صهب.. صه 

 سجً..

 هبذ بلؿم ٚايبت و٦إجها ٢ُت جضاٞ٘ ًٖ نٛحرها:

ال٨الم صه ًا ٞاعو١.. مل ٧ل ما هخ٩لم هخ٣ىلي ٧ان في  بًه-  

 السجً..

 ؤقاع بُضه بالمباالة:

مل مك٩لت.. اإلاهم.. ؤم٪ ٦خبذ له البِذ والىعقت باؾمه  -  

 بُ٘ وقغا؟..

ؿم الىاٖمت ومٗها قٗغث بٛهت ب٣لبها اه٣بًذ مالمذ بل  
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 وهي تهخ٠ باؾدى٩اع:

٣ت صي ًا ٞاعو١!.. وبٗضًً ماما خغة في ؤمال٦ها..  بًه -   الٍُغ

 بطا ٧ان بابا هٟؿه ما ؾإلل ؾاا٫ ػي صه.. بدؿإله ؤهذ لُه؟..

لُه ؤن ًلجإ لتراظ٘  ؤصع٥ ٞاعو١ ؤهه ؤٞلذ ػمام ًٚبه ٖو

 ..٘  اؾتراجُجي ؾَغ

مهلخخه جخُلب ج٣مو صوع ال٣ِل٤ اإلالهىٝ ٖلى مهلخت 

 ٖلى 
ً
ضع له ؤن ٨ًىن قاهضا

ُ
السجحن ناخب الؿىاب٤ الظي ٢

 ..
ً
 ٣ٖض ػواظه, بل وزا٫ ؤوالصه ؤًًا

وعٚم ُٚٓه إلم٩اهُت امخال٥ ًاؾحن إلاجز٫ ووعقت زانت به.. 

٤ ُم  ٗت.. ؤصع٥ ؤن الٍُغ ض هِ بال ؤن ٣ٖله وبٗملُت خؿابُت ؾَغ

م ػمام الخجاعة؛ ٞداجم وماظض ٦الهما الٍه بٗمله.. ؤمامه الؾخال 

 وبلؿم جخدغ٥ بةقاعة مً بنبٗه.. 

لم ًب٤َ ؾىي اإلاكا٦ؿت ؾٗاص وجل٪ ًم٨ً الؿُُغة ٖلى 

 ظىىجها بخد٨مه الخام بخىؤمتها الىصٌٗت..
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ٞهى لم ًستر بلؿم لى٢ىٖه بٛغامها بل للُىهت َباٖها وؾهىلت  

 الؿُُغة ٖلحها وبالخالي ٖلى ججاعة ألاؾغة..

  
ً
٧ان ًاؾحن هى ال٣ٗبت الىخُضة ؤمامه وها هى اهؼاح مبخٗضا

 ..
ً
 مهىت مسخلٟت وبُٗضة ًٖ الُٗاعة جماما

ً
 وممتهىا

 ب٩ل ما ًخٟىه به ًٖ ًاؾحن ؤمام
ً
 ٖلُه ٣ِٞ ؤن ٨ًىن خظعا

بلؿم.. ٞهي وبن ٧اهذ وصٌٗت هاصثت ٣٦ُت ؾُامُت هاٖمت بال 

ٖىض ؤو٫ باصعة مىه لالهخ٣ام مً  تؤجها جى٣لب ٦ىمغة قغؾ

 قإن ًاؾحن..

 ا٢ترب مً بلؿم وهى ًسبرها بمضاهىت:

مً ٦المي.. ؤها ٧ل  بًهؾمؿمت خبِبتي.. ؤهِذ ٞهمِذ  -  

٢هضي ؤوي اَمً ٖلى ًاؾحن.. وبن ما خضف هًُا٣ًه مً 

ماما الخاظت آمىت.. ؤهل  

 عم٣خه بٗضم جهض٤ً.. ل٨ُمل وهى ًضعي ؾٗاصة ػاثٟت:
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َُب ؤها ٞغختي ما جخ٣ضعف ؤهه ه٨ُىن قاهض ٖلى ظىاػها.. -   

 ؾإلخه هامؿت:

بجض ًا ٞاعو١! -  

 ا٢ترب مجها وهى ًخمؿ٪ بإهاملها بغ٢ت:

  بجض ًا ُٖىن ٞاعو١.. - 

************* 

ظلـ ًاؾحن ولُا البا٦ُت خى٫ ؤخض اإلاىاثض بم٣هى ؾخاعب٨ـ, 

.. بهٟـ اإلا٣هى الظي 
ً
لخ٣اها به ؾاب٣ا  

ول٨ً الٟاع١ جل٪ اإلاغة ٧اهذ الضبلت الًُٟت التي خغم ٖلى 

 ٢بل ؤن ًىُل٤ إلاىٖضه مٗها..
ً
 اعجضائها نباخا

 عم٣ذ لُا زاجمه الٟطخي ب٤ًُ:

اججىػث لُه ًا ًاؾحن؟..-    
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 هؼ ٦خُٟه بهضوء:

ىت الخُاة..ُؾ  -   

 مسخذ صمىٖها بٓاهغ ًضها وهي تهخ٠ بٗى٠:

ىت الخُاة.. ؤ٦مل هو صًجي.. وألا٧لكحهاث بالف ٦الم ُؾ  - 

ة صي..٨غع اإلا  

 بدؼم:
ً
 ا٢ترب مجها هامؿا

: ؤها مل بخإ ؤ٧لكحهاث وما -   
ً
ى.. زاهُا : نىج٪ ًَى

ً
ؤوال

 ؤها 
ً
 ب٣ى وصه ألاهم: ؤؾاؾا

ً
مل ٖىضٌل خاظت ؤزبحها.. زالشا

احي..  مجبر ؤوي ؤ٢ٗض ٢ضام٪ ؤبغع ل٪ جهٞغ

 همؿذ بًُإ:

اج٪ -    ..!مل مجبر جبرع جهٞغ

 هخ٠ بٗى٠:
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.. الىخُضة اللي مً خ٣ها حؿإلجي ًٖ ؤي شخيء هيؤًىه -    

الؿذ اللي وا٣ٞذ ج٨ىن مغاحي.   

 ا٢تربذ به وهي جهُذ:

  ؤها َلبذ بوي ؤ٦ىن مغاج٪..-  

 ٖاص بٓهغه للسل٠ وهى ٨ًخ٠ طعاُٖه:

 بخيؿُه..  - 
ً
بـ ؤها ما َلبدل.. وصه اللي ؤهِذ صاًما  

ظابها بهغاخت ٢اجلت.. ٞمداولت الل٠ ؤ٢بل ؤن جخٟىه ب٩لمت 

 
ً
٣ت اؾخسضمها ؾاب٣ا خى٫ الهضٝ ؤنبدذ ٣ُٖمت.. و٧ل ٍَغ

 ٖضم اإلاؿاؽ بمكاٖغها و٦غامتها باءث بٟكل جام..
ً
 مداوال

 وخان ؤوان اإلاهاعخت الجاعخت:

.. وخاولذ ٦خحر ما ٨ًىول خىا اج٩لمىا ٦خحب -   ر في اإلاىيٕى

٦المي ظاعح.. ل٨ً ؤهِذ مل ؾاًبت لي ازخُاع.. اإلاىيٕى الػم 

.. ؤهِذ لى لؿه بخ٨ٟغي باعجباَ٪ بماظض, ؤها 
ً
ًخ٣ٟل وجهاثُا
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اإلاىيٕى باليؿبت لي مىخهي.. ماظض ؤزىٍا ومؿخدُل هخٗضي 

 ٖلى خضوصه..

 هخٟذ به:

  خضوصه!.. ج٣هض ؤمال٦ه ب٣ى!!.. -

ع بُضه و٦إهه ال حهخم باإلاؿمُاث وؤ٦مل:ؤقا  

د٪.. بهما اإلاهم  -   خضوصه.. ؤمال٦ه.. خُي اإلاؿمى اللي  ًٍغ

 صلى٢ِذ بوي عاظل مخجىػ..

 ؾالذ صمٗت خاع٢ت مً ُٖىحها وهي تهمـ:

بـ.. ٦ٟاًت.. -   

 ٢اَٗها:

ها.. اللي ت.. ؤها ازخاعث الؼوظت اللي ٖاًؼ ال مل ٦ٟاً  -

لىظىصها في خُاحي..مدخاظها.. ؾذ مُمً   
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 ؾ٨ذ لخٓت ل٨ُمل بدؼم:

  في بُتي.. - 

ظابت:جىؾٗذ ُٖىاها وهي جسصخى ؾمإ ؤلا   

؟..بًهٌٗجي  -   

 ؤٚمٌ ُٖيُه وججهض ب٣ىة لُسبرها ب٣ؿىة:

ٌٗجي ؾذ مخإ٦ض مُه في اإلاُه بوي ختى لى ُمذ مل هخضوع   - 

ا  ٖلى ٚحري.. مل واخضة بخجغي وعاًا وهي لؿه مٗل٣ت ؤزٍى

لها.. ؤًْ ٦المي واضر..في خبا   

جىؾٗذ ُٖىاها بهضمت ٖىضما اؾخىٖبذ ٧لماجه و٧ان الغص 

ت ٖلى وظىخه جغصص صوحها بحن عواص  الىخُض مجها هى نٟٗت ٢ٍى

 اإلا٣هى..

م جى٢٘ ًاؾحن لغصة ٞٗلها بال ؤهه جدؿـ وظىخه بًٛب  ٚع

٢بل ؤن جبر١ بُٗيُه جل٪ الىٓغة الهمجُت ومض ًضه لُمؿ٪ 
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 مكغوٕ الهٟٗت الشاهُت ٦ٟها وهى ًغجٟ٘ مغ 
ً
ة ؤزغي مجهًا

 بًٛب ٧اص ؤن ًىٟلذ:
ً
 وهامؿا

الػم جٟهمي بن اعجباَ٪ بماظض مل الؿبب الىخُض.. ختى -   

ُىا ماظض مً اإلاٗاصلت.. بغيى عؤَي مل هُخٛحر.. مل  لى   اٚل

 ؤهِذ الؿذ اللي ازخاعها ؤم ألوالصي..

ضه جًِٛ ٖلى مٗهمها:  هخٟذ به بإلم ٍو

مخسل٠.. ومهض١ في ٖاصاث مجخم٘ مخسل٠.. ٖكان ؤهذ   -  

 ؤها مخإ٦ضة ؤه٪ ٖاًؼ ج٨ىن مٗاًا.. بـ ج٣الُض٥ الٛبُت..

 جغ٥ ًضها وهى ٣ًاَٗها ببؿاَت:

ًم٨ً مٗا٥ِ خ٤.. مجخم٘ مخسل٠.. بـ اللي مل مٗا٥ِ  -  

 ؤ٦ىن مٗا٥ِ ٦ىذ هخاعب ب٩ل ٢ىحي 
ً
خ٤ ُٞه بوي لى ٖاًؼ ٞٗال

 ٖكان ؤٚحر الخ٣الُض الٛبُت صي..

 ؤقاخذ بغؤؾها بٗضم جهض٤ً ل٨ُمل هى:
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اهمت بن زىعة  -   صي الخ٣ُ٣ت اللي ؤهِذ مهغة جخجاهلحها.. ٞو

مكاٖغ بضون عابِ هى صه الخب الؿامي والٗك٤ اإلا٣ضؽ.. 

لُا.. ؤهِذ مكدخت.. م٣ؿىمت ههحن.. ياٌٗت بحن ٨ٞغج٪ الٛغبُت 

ت ج٣الُض ٚبُت ػي ما بخ٣ىلي ظىا٥ِ..  ًٖ الخب اإلاُل٤ وقٍى

جي  ًم٨ً ؤها ٢اسخي ٖلُِ٪.. بـ ؤجمجى ؤهه ًجي ًىم وحك٨ٍغ  

 ٖلى ال٣ؿىة صي..

 هٓغة مك٣ٟت ٢بل ؤن ًىهي ٧لماجه:
ً
 ؤهضاها ؤزحرا

ؤجمجى ؤه٪ جالقي هٟؿ٪ ألاو٫ ًا آوؿت لُا ٢بل ما جضوعي  -  

 ٖلى الخب.. ؾالم..

 لباب اإلا٣هى وهي جىصٖه بىٓغاتها..
ً
 جهٌ بسٟت مخىظها

...ال حٗٝغ بن ٧اهذ ٧لماج 
ً
.. ؤم وصاٖا

ً
ضا ه ألازحرة ٖو  

********** 
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.. بضاًت بدًىع 
ً
 لم حٗٝغ مشله ؤبضا

ً
ٖاقذ ٞجغ ًىما

 جغا٣ٞهما ق٣ُ٣تهما ال٨بري التي خُذ ٞجغ 
ً
الخىؤمخحن نباخا

 بغؾمُت

في البضاًت؛ ٞغ٢ُت ٧اهذ ؤ٩ٞاعها ٧لها جخمدىع خى٫ ٞكل ٨ٞغة  

 هغوبها لُاؾحن..

ايُت ًٖ ػواظه الخضًض, بٗضما ؤزبرتها والضتها اللُلت اإلا

ؾخدالت الهغب بإوالصها لخدخمي به, ٞبٗض ٧ل شخيءبؤ٣ًىذ   

هى ما ػا٫ ًخدؿـ زُىاجه في خُاجه الجضًضة ومً الٓلم  

 جدمله إلاؿئىلُتها هي وؤَٟالها..

ىت.. ت خٍؼ  هخٟذ لىٟؿها بسسٍغ

"ؤٖظاع ظضًضة ًا ع٢ُت ٖكان جًٟلي ظىبه.. لؿه مل ٢اصعة 

 ج٣سخي ٢لب٪ وجبٗضي"..



532 
 

 

٧اهذ مكاٖغها هدى ٞجغ خُاصًت ٞال حؿخُُ٘ جدمُلها طهب 

 ٞكل زُت هغبها.. 

 ٞهي مً البضاًت لم ج٨ً ظاصة بتهضًضها بتر٦ه.. 

 ٞال ًبظ٫ ؤي ظهض ل٣ُاوم قُاَُىه..
ً
 وهى ًضع٥ طل٪ ظُضا

اث خُاتها اإلاغجب٨ت..  عصٖذ هٟؿها ب٣ىة ًٖ الاؾترؾا٫ في ط٦ٍغ

 
ً
.. ومٗهما ٞجغ.. وخغنذ بكضة ٖلى مىذ ق٣ُ٣خحها ًىما

ً
ممحزا

ذ ٖلحها مىظ بًٗت ؾاٖاث وجداو٫  ػوظت الك٤ُ٣ التي حٗٞغ

 ظاهضة الخإ٢لم م٘ ٖٟىٍتها اإلاُٛٓت..

ول٨جها لم جخم٨ً مً التزام الغؾمُت لٟترة ؤَى٫..   

٣ت لم جخى٢ٗها..  ٞالٟخاة ٧اهذ مبهجت بٍُغ  

 ؤزبرتها والضتها ؤن الٟخاة هاصثت وال جمل٪ بالضهُا ؾىي ًاؾحن..

عجاب بالٟخاة و٢غاع خماًتها..و٢غؤث ع٢ُت بُٗجّي والضتها ؤلا  

ـَ جىنُتها..  ولم جي  
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"ع٢ُت البيذ خلىة ما قاء هللا.. بـ ال هي وال ختى ؤزى٥ِ وازض 

ً هِكتروا  باله مً الجما٫ صه.. لى ؾِبتها للبيخحن الهٛحًر

ل   اهمت.."بًهلها ظُجز و ما اٖٞغ .. ؤهِذ ؾذ ٞو  

مغة لخطخ٪ آمىت..لخٓتها بالُخ ىتي ع٢ُت ظجًغظذ و   

حها هخٗغفي مٗجى ٦المي"..ؤ"ًا بىتي مل ٢هضي.. ؤهِذ  ما حكٞى  

وبالٟٗل وضخذ مٗاوي ٧لماث الخاظت آمىت الٛامًت ٞىع 

 عئٍتها لٟجغ وحٗاملها مٗها..

هي جخمخ٘ بٟٗىٍت وشسهُت ظظابت للٛاًت.. ول٨جها جسٟي 

 زل٠ ؤ٦ىام مً اإلاالبـ.. 
ً
 هٟؿها جماما

هتهائهً مً مهمت بؤنغث ع٢ُت ٖلى الخسلو مجها ٞىع مالبـ 

 الدؿى١ الجباعة..

ل وع٤ُ٢ ؤزٟى  ٞإظبرث ٞجغ ٖلى اعجضاء زىب ٢مخي اللىن ٍَى

 مٗالم ؤهىزتها بما ٨ًٟي.. 
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 ٦ما ٧اهذ جٟٗل زُابها الؿاب٣ت.. 
ً
مدها جماما ًُ ول٨ىه لم 

وؤ٢ؿمذ ؤن جدغ١ ؤي وقاح ؤؾىص جلمده ٞى١ عؤؾها زاهُت 

ًاهم بمجمىٖت عاجٗت مً ألاوشخت اإلالىهت بمؿدبضلت 

 واإلاؼع٦كت..

مجمىٖت هاثلت مً اإلاالبـ والاخخُاظاث اليؿاثُت اإلاسخلٟت 

م مماوٗت ٞجغ اإلاؿخمُخت..  ؤنغث ع٢ُت بكضة ٖلى قغائها ٚع

ًها بىٓغة ًٚب  ول٨ً ع٢ُت اؾخُاٖذ الخٛلب ٖلى ٞع

 وعٞٗت خاظب آمغة..

 "٦الم الخاظت آمىت.. ؤوامغ"

٣ذ ٞجغ بظهى٫..لخٓتها قه  

ػاي ٦ضه!"..ب"ؤهِذ قبهه   

 ٢ُبذ ع٢ُت خاظبحها بدؿائ٫..

 "قبه محن؟"..
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ظابتها ٞجغ ٖلى الٟىع..ب  

 "سخي ًاؾحن"..

اهُل٣ذ ع٢ُت بطخ٩اث ٖالُت ولم جخم٨ً ق٣ُ٣خحها مً 

 الؿُُغة ٖلحها.. 

 ٣ٞض ٧اهذ جسغط ٧ل مكاٖغها زال٫ ضخ٩اتها.. 

ب مً ٣ٞضا ن خبِب.. جىجغ.. زىٝ.. ٢ل٤.. خب.. ٖع  

 وظبن ًٖ اجساط ٢غاع خاؾم..

 ؤزحًرا و٦ؼتها بلؿم بًٛب..

ل"..  "وبٗضًً ًا ع٢ُت.. ٞجغ هتٖز

ا٢تربذ ع٢ُت مً ٞجغ وهي جمؿ٪ بُضها بمىصة و٢ض اهؼاخذ 

 ٦شحر مً الغؾمُت..
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ل مجي.. وبال هبلٜ سخي ًاؾحن.. وؤها اللي ٦ىذ  "ٞجغ مل هتٖز

 ٞاهمت ؤه٪ زاًٟت مجي ؤها!"

 واهُل٣ذ الٟخُاث لل٣ُام بٗض طل٪ 
ً
اإلاى٠٢ ازخٟى الخىجغ جماما

َال١؛ الدؿى١..بإمخ٘ اإلاهام ٖلى ؤلا   

 وها هي ٞجغ ظالؿت بٟغاقها الىداسخي الطسم الظي ؤ٢امه

لها ًاؾحن اللُلت اإلاايُت مداَت بإ٦ىام مً اإلاالبـ اإلاخىىٖت  

 وؤقُاء ؤزغي لم جدلم ختى بمجغص عئٍتها بىىاٞظ الٗغى..

بحن مالبؿها ووؾِ صمىٖها ٖىضما صل٠ ًاؾحن  ٧اهذ ٚاع٢ت

ت ُٟٞاجئ بغؤؾها اإلاى٨ـ بحن ٦ٟحها وبن ْهغ نىث  بلى الٛٞغ

 ٞلم ٨ًً بداظت لغئٍت الضمٕى لحهخ٠ ب٣ل٤:
ً
 قه٣اتها واضخا

ل٪؟..بٞجغ.. بخُُٗي لُه؟.. خض مً  -  زىاحي ٖػ  

 هؼث عؤؾها بىٟي وهي تهخ٠:
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ؿ٨غ.. ٧ان هٟسخي ٨ًىن ؤبًضا وهللا ًا سخي ًاؾحن.. صو٫ ػي ال  -

زىاث ػحهم..بٖىضي   

 ا٢ترب مجها لُجلـ وؾِ ؤ٦ىام اإلاالبـ:

زىاج٪ زالم..بما هما ب٣ىا  -   

ٗذ ُٖىحها حؿإله بلهٟت:  ٞع

والىبي صخُذ؟! -   

 و٢ض هؼه بكضه اجهماع صمىٖها التي لم 
ً
ؤومإ بغؤؾه مىا٣ٞا

 بلى آلان:
ً
 ٌٗٝغ لها ؾببا

ُي لُه؟.. خض احٗغيل٪؟..ؤ٦ُض ًا ٞجغ.. ما ٢ىلخلِل بخُٗ -   

 ٞهاح و٢ض ونل خى٣ه مبلٛه ٞل٣اثه م٘ لُا 
ً
هؼث عؤؾها هُٟا

جض جل٪ اإلاىاخت في اهخٓاعه:  بما ٨ًٟي لُٗىص ٍو
ً
 ٧ان ٢اؾُا

وما٫ بخُُٗي لُه؟.. ٞهمُجي ؤها ما ٖىضٌل صماٙ ؤخل ؤ-   

 ؤلٛاػ..
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 مً هىبت ًٚبه التي اهُل٣ذ 
ً
اجهمغث صمىٖها بهمذ زىٞا

 بٛخت وهمؿذ:

البىاث اقتروا لي خاظاث ٦خحر ٢ىي.. خاظاث خلىة ٢ىي.. -   

 يغب ٦ُٟه ببٌٗ:

ت ه٨ض!.. ٌٗجي    -   لىا ؤما ه٣ى٫ الؿخاث ٚاٍو وجغظٗىا جٖؼ

ِذ هضوم ظضًضة.. اإلاٟغوى جٟغحي.. مل ج٣لبحها مىاخت!..  اقتًر

ٗذ ُٖىجها الضامٗت هدىه:  ٞع

ي ؤو٫ مغة ؤخـ ؤوي مؿئىلت مً خض.. َى٫ ٖمغي ؤها الل -

حٗىص ٖلى الغاخت آال٢ُجي ؤبغاعي ما خضف بحراُٖجي.. زاًٟت 

 ٦ىذ بدلم..

٧لماتها ٖلى ٢ضع بؿاَتها بال ؤجها وظضث نضي مسخل٠ 

 
ً
 ياجٗا

ً
بإٖما٢ه.. ٦إجها جخ٩لم بلؿان خاله.. ٞل٣ض ٧ان جائها

 ولم ٌكٗغ باؾخ٣غاعه بال في وظىصها..
ً
 هى ؤًًا

ً
 مىبىطا
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 ؾمٗها تهخ٠ به مً وؾِ صمىٖها:

ؤخلٟ٪ بإٚلى ما ٖىض٥ ًا سخي ًاؾحن.. لى ما ٦ىدل هاوي -  

حٗىص ٖلى الضهُا الخلىة صي..ؤج٨مل, ما حؿُبىِل   

 ل٣ض ٞٗلتها.. ؤل٣ذ الؿاا٫, بل ال٨غة بملٗبه..

امًت   بضؤث بالٟٗل واهخٓغث عصة ٞٗله والتي ظاءث مبهمت ٚو

 مشل ٧ل شخيء خىله..

:٣ٞض ا٢ترب مجها بهضوء لُمسر صمىٖها بغ٢ت.. ه
ً
امؿا  

.. و٢ىمي عجبي هضوم٪ في الضوالب.. ؤها ْبُخه -    ٦ٟاًت صمٕى

 ٢بل ما ؤهؼ٫ الهبذ..

ت ٖلى ظبُجها  ؤههى ٧لماجه بغبخت ع٣ُ٢ت ٖلى وظىتها و٢بلت ؤزٍى

 وازخٟى بذجغجه..

 جهاًت الٟهل
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 الٟهل الشالض ٖكغ

"ؤخلٟ٪ بإٚلى ما ٖىض٥ ًا سخي ًاؾحن.. لى ما ٦ىدل هاوي 

حٗىص ٖلى الضهُا الخلىة صي"..ؤج٨مل, ما حؿُبىِل   

 ٖلى ٞغاقه وؤهامله جخالٖب بمضًخه ٦ما اٖخاص.. 
ً
 مؿخل٣ُا

ت مد٨مت الٛل٤ ؾىاء هاٞظتها  ُٖىاه مٟخىخخان ججىبان الٛٞغ

 ؤو الباب.. 

ت جل٪ الٗاصة التي ٌعجؼ ًٖ الخسلو مجها؛ ؤ مان الٛٞغ

 اإلاٛل٣ت..

 وظملتها جترصص بال اه٣ُإ في ؤطهُه..



541 
 

 

..
ً
ىصا  ل٣ض تهغب مً الاظابت ٖلحها.. ٞهى ال ًمل٪ ؤن ٣ًضم لها ٖو

اعجبِ بها بلخٓت قهامت.. ؤو لى٣ل بلخٓت ؤعاص اؾترظإ 

ٖىٟىان ًاؾحن ما ٢بل السجً, ولِـ طا٥ اإلاىبىط ناخب 

 صخُٟت الؿىاب٤..

 مً هٟؿه ال٣ضًمت,  ال ًى٨غ ؤهه بضؤ ٌؿخُٗض
ً
 ٌؿحرا

ً
ولى هظعا  

لِـ ًاؾحن الُاٞ٘ اإلاىضٞ٘ ناخب الغوح اإلاخمغصة, ول٨ً 

ًاؾحن آزغ.. ٌؿخمخ٘ بضوع الؼوط الخامي وعب ألاؾغة اإلاؿئى٫ 

 وناخب الٗمل الظي ًخٟاوى الهجاح ٖمله.. 

ول٨ىه في الجهاًت وسست مى٣دت ًٖ طا٥ الهٗلى٥ اإلاىٟي ًٖ 

 ؤهله..

بداظخه بلى ٢ىإ ًاؾحن ال٣اسخي ؤو الالمبالي.. مٗها ال ٌكٗغ 

 ٣ِٞ هى ًاؾحن.. وهي.. ٦غة الكغاب مخٗضصة الُب٣اث..

 بؿمت ٚامًت اعحؿمذ ٖلى قٟخُه وهى ٨ًغع..
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"٦غة الكغاب مخٗضصة الُب٣اث طاث زهالث بيُت ٢هحرة 

 بلىن ال٣هىة الٟاجدت"..

 بشىبها الجضًض ول٨ىه بالخإ٦ُض لم ٌ
ً
ٟٛلعبما لم ًغ٦ؼ جماما  

 ٢بلخه  
ً
ًٖ زهالتها البيُت الىاٖمت وؤهامله حكدب٪ بها َابٗا

 ٖلى ظبُجها..

اؾترظ٘ ٧لماجه ٫ "لُا".. وهى ًسبرها باخخُاظه لؼوظخه 

واَمئىاهه لىظىصها ببِخه.. لم ٨ًً ًىىي ٢ى٫ جل٪ ال٩لماث 

 لها.. 

ل٨ً طهىه اؾخٗاص مكهض ٞجغ وهي جهغ ٖلى الاهخمام بجغح 

؛ ٢ل٣ها ٖلُه.. وظىخه ٢بل طهابها م
ً
٘ ق٣ُ٣اجه نباخا  

ٖضاص ٚظاثه ٢بل عخُلها.. بنغاعها ٖلى باهخمامها به و   

ٗت له ظالبت مٗها بٌٗ ألا٢غام اإلاؿ٨ىت  ٖىصتها الؿَغ

ماث مخٟغ٢ت لٗالط ظغخه.. ضة ٦ٍغ  والن٣ت َبُت ٖو
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ب.. ال ٌٗٝغ   اث البؿُُت حكٗغه بةخؿاؽ ٍٚغ جل٪ الخهٞغ

.له مؿمى.. ٣ِٞ هى ٌكٗغ باعجُاح.  

وظىصها خىله ًمىده شخيء مما ٌكٗغ به بحن ؤخًان آمىت  

 وهظا ٨ًُٟه..

 "٨ًُٟ٪ ؤهذ.. وهي ما ٨ٞغحل ٞحها؟!"..

ظابت ٖلى ؾاالها..بٌٗلم ؤجها حؿخد٤   

ب بة٦ما٫ خُاجه مٗها؟!"..  "هل ؾحٚر

اقخضث ٢بًخه ٖلى ههل اإلاضًت ولم حهخم باأللم وؤ٩ٞاعه 

ظابت ٖلُه..جٟاظئه بؿاا٫ ًسصخى ؤلا   

ب هي بة٦ما٫ خُاتها م٘ سجحن ؾاب٤؟.. هل  "وهل ؾتٚر

ًم٨ىه مهاعختها بمايُه وجدمل ٢غاعها بالب٣اء ؤو الغخُل؟"..   
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٘ بىالضجه نباًخا  بإٖما٢ه ؤصع٥ اظابت ؾااله.. ٞاجهاله الؿَغ

لُُلب مجها بصجل لم ٌؿخُ٘ جٟؿحره ٖضم ط٦غ ؤي جٟهُلت 

 ًٖ مايُه ؤمام ٞجغ.. 

اضخت..ظابت الى ٧ان ًمشل له ؤلا   

ضها  ا هى ًٍغ
ً
ًه بطا ٖلمذ بمايُه.. بط "هى ًسصخى ؤن جٞغ

 للجهاًت"..

***************** 

"ؤها ازخاعث الؼوظت اللي ٖاًؼها.. اللي مدخاظها.. ؾذ مُمً 

 لىظىصها في خُاحي.."

 "مل ؤهِذ الؿذ اللي ازخاعها ؤم ألوالصي"..

ائها وؤهى  زتها جغصصث ال٩لماث ب٣ٗلها ٦ُٗىاث ماإلات جمؼ١ ٦بًر

ا, الغظل الىخُض الظي ٢غعث الخىاػ٫ ًٖ هٟؿها ألظله..  ًٗ م

ًها بمىخهى ال٣ؿىة.. وبؿهىلت جامت.. لم حكٗغ به ٌٗاوي  ٞع
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ًها.. بل ٧ان ؤقبه بمً ًغ٧ل خهاة نٛحرة اٖتريذ  لحٞر

 بؿالؾت ًدؿض ٖلحها..
ً
٣ه ول٨ىه ؤل٣ى بها بُٗضا  ٍَغ

 نىث ي٠ُٗ بإٖما٢ها همـ بها..

ضف بإي خا ظت ٢بل ٦ضه".."هى ما ٖو  

 لخهغر به بًٛب..

٤ الؿهل  "٧ان ٖاٝع ؤوي بدبه.. ٧ان مخإ٦ض.. بـ ازخاع الٍُغ

 ػي ؤي قغقي مخسل٠"..

 ٖاص الهىث حهمـ..

الهت ٖلُه لُه!!"..  "وإلاا هى مخسل٠ ٖػ

 همؿذ وصمٗت جدؿا٢ِ..

 "ٖكان بدبه"..

..
ً
 سسغ الهىث الهامـ مدؿاثال
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 "وماظض؟!"..

تهمـ بدحرة.. ويٗذ وظهها بحن ٦ٟحها وهي  

ت".." ت.. مل ٖاٞع مل ٖاٞع  

 ٖاظؼة ًٖ ٞهم ما جمغ به.. ًٖ جغظمت مكاٖغها.. 

ض ؤن ج٨ىن في خُاجه  هي حكٗغ باهجظاب هاثل لُاؾحن.. جٍغ

جدذ ؤي نٟت.. ول٨ً هظا ال ًىٟي وظىص مكاٖغ إلااظض ال 

 ًم٨جها حؿمُتها.. 

ختى لى لم ج٨ً بىٟـ ٢ىة مكاٖغها لُاؾحن بال ؤجها مً ال٣ىة 

 لخجٗلها حكخا١ له وجخله٠ لغئٍخه.. 

جهاء ألامغ مٗه..بوحعجؼ ًٖ   

 "ماطا صها٥ِ لُا؟!"

٧اهذ جهغزها بٗى٠.. هل ؤنبدِذ ٖاق٣ت لغظلحن؟!.. ؤم 

ما!..حهؤببؿاَت ال حٗك٣حن   
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ُاث لها ؤمؿ٨ذ هاجٟها للخٓاث ج٣لب في طا٦غجه.. جخإمل ل٣

م٘ ماظض.. هٓغاتها هدىه.. جلهٟها ال٣ضًم له.. والضال٫ الظي 

 ٧ان ًسهها به.. 

هي حكخا١ إلاٗاملخه لها.. ل٨ىجها ؤزحرة لضًه.. ول٨ً.. وآه مً جل٪ 

ض الاؾخدىاط ٖلى   جٍغ
ً
عجاب ًاؾحن  با٫ ل٨ً.. هي ؤًًا

 واهخماهه..

 هخ٠ الهىث الؿازغ بضازلها..

لؤلبض".."بـ ؤهِذ ٣ٞضِث اخترامه   

٦ما٫ م٩اإلات هاجُٟت ٧اهذ بؤو٢ٟتها جل٪ الهمؿت الؿازغة ًٖ 

ذ بها بالٟٗل.. ٣ٞض ٧اهذ جداو٫ الاجها٫ به لخُلب عئٍت  قٖغ

 ػوظخه!..

 مً الاجها٫ به, ؤظغث اجها٫ بكغ٦ت الُحران.. وآزغ 
ً
بضال

 لىالضتها لخسبرها با٢خًاب
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“I‘m coming tomorrow, at 4pm flight” 

ت بؿُُت لؿٟغها.. بضؤث حٗض خ٣ُب  

 هي ؾخبخٗض.. ؾتهغب ال حهم.. 

 ؤو عبما هي ؾدبدض ًٖ "لُا" ؤو باألخغي "لُان"..

*********** 

بهاع يىء الكمـ بٓهحرة خاعة, ببالٓالم جخطر ألا٩ٞاع خض 

خى٢ض السُا٫.. بالٓالم جغي ؤٖما٢٪  بالٓالم ًهٟى الظهً ٍو

جخسظ ؤهم ٖلى خ٣ُ٣تها.. بال عجىف يىثُت زاصٖت.. بالٓالم 

 ال٣غاعاث.. وجغج٨ب ؤبك٘ السُاًا..

 بؿ٨ىن ٖلى م٣ٗض ٍٖغٌ 
ً
وبالٓالم ؤٚغ١ خاجم هٟؿه, ظالؿا

ت هىمه.. عؤؾه جغجاح ٖلى مؿىض م٣ٗضه وؤهامله مدكاب٨ت  بٛٞغ

و٦إهه بىي٘ جىؾل ؤو صٖاء.. جىٟؿه هاصت بهىعة ملخىْت.. 

٣له ًخ٣ض ب٣ىة ًٚب ملتهبت..  ُٖىاه مٛل٣خان.. ٖو
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 لٗمله, لُخل٣ى بظهىه جمغ 
ً
ؤخضار ًىمه؛ بضء مً ٖىصجه نباخا

غ مً مضًغ اإلاكٟى م٘ جىيُذ ظلّي بإن ػلخه جل٪ هي  جإهِب مٍغ

ض..  ألازحرة ولً ٣ًبل مىه اإلاٍؼ

ت..  ٖىضها هخ٠ خاجم بسسٍغ

ـ"..  "مل ؤها لىخضي اللي بازض.. وؾُاصج٪ ٖاٝع ٦ضه ٦َى

..
ً
 واضخا

ً
 و٧ان عص الغظل خاػما

ُغ.. وؤها مل هؿخجى ؤما جدهل "بـ ؤهذ مل ٖاٝع حؿُ

مهِبت في اإلاؿدكٟى.. بغه اإلاؿدكٟى ؤهذ خغ.. بن قاهلل جباث 

٧ل لُلت في ٚغػة.. ل٨ً ظىه اإلاؿدكٟى مل هؿمذ بإي ججاوػ 

جاوي.. وبطا ٦ىا ُُٚىاها اإلاغة صي.. ٞضي آزغ مغة.. وصه آزغ 

 جدظًغ وبال الكئىن ال٣اهىهُت ولجىت جإصًب و.."..

بًٛب..٢اَٗه خاجم   
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!.. هاوي جسلُجي ٦بل ٞضا!.. وؤي ٚلُت ؤو عجؼ بًه"ٌٗجي 

 هُب٣ى خاجم الؿبب!!"..

..
ً
 عم٣ه مضًغ اإلاؿدكٟى بىٓغة ٚايبت وؤقاح بىٓغه بُٗضا

 ٞهاح خاجم..

% مً ٣َم ٦06تر مً ؤ"ؤها مل ه٨ىن ٦بل ٞضا لخض... 

ٌ بِخٗاَىا واللي مل بِخٗاَى بُضًُل..  الض٧اجغة والخمٍغ

"..ؤبالف  ٧لكحهاث الخجاوػ واإلاؿدكٟى ؤقٝغ مً الكٝغ  

 نغر الغظل به..

 "خاجم!.. ما جؼوصهاف"..

ت زابخت ايُغث الغظل لسٌٟ بهغه..  عم٣ه خاجم بىٓغة ٢ٍى

ٞهى ٌٗلم صخت ٦الم خاجم.. ًضع٥ مضي جٟصخي الٟؿاص 

بماؾؿخه, لِـ مكٟاه ٣ِٞ.. بل الٗضًض مً اإلاكافي ؾىاء 

 خ٨ىمُت ؤو زانت.. 
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 بىٓام بضاًت مً 
ً
ت واإلاغضخى مغوعا الاؾخٛال٫ الخجاعي لؤلصٍو

٣م الُبُت بضون ٖاثض ماصي  الٗمل وجهاًت باؾتهال٥ ٢ضعة ألَا

 ملمىؽ مما ًضٞ٘ بال٨شحر مجهم بلى اؾتهال٥ ميكُاث صواثُت 

ؤو ٣ٖا٢حر مهضثت في مداولت لضٞ٘ َا٢تهم و٢ضعتهم أل٢صخى خض 

ها ؤَىان لخدمل ؤو٢اث الٗمل التي جخسُى خضوص البكغ ومٗ

جهائها بإو٢اث بوؤَىان مً ألابدار والضعاؾاث اإلاُلىب 

 مدضصة..

بضإ السال٢ت ٖىض ؤ٦ثر هٓام وعوجحن ٦ُٟل بخضمحر َا٢ت ؤلا 

 ..
ً
 البكغ جٟائال

لٟؿاص.. اوسخاب.. ؤو ِخمل ًضٞ٘ ال٨شحرون لئل  

تى.. ٞظل٪ الغوجحن ٌؿاهم بلى مبال ٢لت ٢لُل جىايل.. ول٨ً 

 ب٣ىة باهدكاع..

.. ظهل.. مغى.. ٣ٞغ   
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 آٞاث الًُإ الشالر..

وظُل مضمغ بال ٣ٖل ؤو هضٝ..   

 ٚمٛم الغظل بسٟىث..
ً
 ؤزحرا

"ج٣ضع جغظ٘ لكٛل٪ مً ب٨غه.. ه٩لم ص٦خىع هبىي وهُجز٫ 

 اؾم٪ في الجضو٫"..

 بؿمت ؾازغة اعحؿمذ ٖلى وظه خاجم وهى ًضًغ م٣بٌ

ت ٖىضما ونله نىث الغظل..   لتر٥ الٛٞغ
ً
الباب اؾخٗضاصا  

 "زؿاعة ًا خاجم.. زؿاعة"..

خه بٓالمها   بٛٞغ
ً
وها هي ال٩لمت جترصص بظهىه وهى ظالـ وخُضا

 الخال٪ الظي ًدا٧ي ْلمت خُاجه.. 

.. ٞٗىض ٖىصجه التي ظاءث ؤهه  خُاجه التي ًبضو 
ً
ؾ٨ُملها وخُضا

بى٢ذ ؤب٨غ ًٖ اإلاٗخاص وظض الك٣ت حؿبذ في ْالم جام.. 

 وؾ٨ىن ممُذ..
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خحن جظ٦غ هاجٟه اإلاٛل٤_٣ٞض ؤٚل٣ه ٢بل ؤوق٪ ٖلى الجىىن.. 

 اظخماٖه م٘ مضًغ اإلاكٟى_ ولم ًٟخده بٗضها..

ٞخذ الهاج٠ بلهٟت ًبدض ًٖ م٩اإلات مً ع٢ُت ول٨ىه لم ًجض 

 ؤي م٩اإلات ٞاثخت.. ٣ِٞ وظض عؾالت..

 "ؤها هغوح لُاؾحن"..

 ٧اص ؤن ًدُم الهاج٠ بحن ًضًه.. وهى ٌؿدكٗغ ًٚب ظامذ

ه ٢بل الُىم..  ب..  لم ٌٗٞغ ًٚب ممؼوط بكٗىع هاثل بالٖغ

 وٗم هى مغحٗب مً ٨ٞغة ٣ٞضاجها.. مً ُبٗضها..

 ل٣ض ؤزبرها طل٪, وهي حٗلم.. 
ً
 ال ًم٨ىه الخُاة بضوجها.. جبا

 ٖجها..
ً
 حٗلم ؤن ال خُاة له بُٗضا

 لم ٞٗلذ طل٪!.. لم جسلذ ٖىه؟!.. 

هل هجغجه بالٟٗل جل٪ اإلاغة؟.. هل ٧اهذ حٗىحها بالٟٗل وهى 

ز٣خه بدبها لم ًلخٟذ لجضًتها!.. لكضة  
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وٗم هضصجه مً ٢بل بالهجغ.. ووٗم ؤزغي هٟظث التهضًض, 

ول٨جها ٣ِٞ ٧اهذ جهجغه لخم٨ض بك٣ت والضها بالُاب٤ 

 
ً
ىص ًداو٫ ظاهضا ألاؾٟل, لِؿترصها بٗض ؤن ٣ًُ٘ ٖضة ٖو

 ما ًٟكل.. 
ً
 الالتزام بها.. ول٨ىه صاثما

غايحه ا.. وحؿخمغ الخُاة..وهي حؿامذ.. وجدخىي.. وجب٩ي.. ٍو  

 ٠ُ٦ ٞاجه جل٪ اإلاغة ظضًتها!.. ٠ُ٦؟..

 ًدٟٔ جٟانُلها ٦ما حؿ٨ً هي ؤٖما٢ه..

 اللٗىت.. ل٣ض ٦برث ٖلى ًضًه.. وهطج خبها له م٘ ؾىحن

خُاتهما اإلاكتر٦ت..    

ها ٢لبها ٖلى جغ٦ه؟!.. ٠ُ٦ وا٣ٞتها عوخها ٖلى  ٠ُ٦ َاٖو

 هجغه؟!..
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.. ٞهى ٌ
ً
 ؤن ًاؾحن لً لجىئها لُاؾحن ًىاػي هجغا

ً
ٗلم ٣ًُىا

تر٥ ق٣ُ٣خه  ًتر٦ها له.. لً ًضًٞ عؤؾه بغما٫ مجخم٘ ًٖٟ ٍو

 ببِذ عظل لً ًإجمىه ٖلحها..

ٖلُه آلان ؤن ًسخاع بُجها هي مً جدخل ٦ُاهه.. وبحن طل٪ 

الىظىص السُالي الظي ٌِٗكه بحن يباب صزاهه اإلالىر وؤؾىت 

 مدا٢ىه اإلاسضعة..

, ول٨ً ٢اَٗه نىث الباب جىاو٫ هاجٟه بهمذ لحهاج٠ ماظض

الساعجي للك٣ت ومٗه ا٢خدمذ ؤهٟه عاثدت ُٖغ ع٢ُت السام 

 ونىتها الهامـ وهي ججُِب مدضثها ٖلى الهاج٠ بغ٢ت..

خىا مالىاف بال بٌٗ ًا خبُبي"..ب"عبىا ًسلُ٪ ًا ًاؾحن..   

ظابذ بهضوء..ؤنمخذ لخٓاث اؾخمٗذ بها ل٩لماث ًاؾحن و   

 هبلٛه.. م٘ الؿال 
ً
مت ًا ًاؾحن".."ؤ٦ُض َبٗا  
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تها لخٟاجئ بداجم  ؤٚل٣ذ الهاج٠ وؤٖاصجه لخ٣ُبتها وصلٟذ لٛٞغ

 وهى حهمـ بإلم:
ً
ُىاه حكخٗل ًٚبا  ٖلى اإلا٣ٗض ٖو

ً
 ظالؿا

عظِٗذ جاوي لُه!.. وؿِِذ خاظت ظاًت جازضحها؟!..  -   

ٞاظإها ظلىؾه وؾِ الٓالم وؤوظٗها هبرجه اإلاخإإلات ٞؿإلخه 

 ب٣ل٤:

ي الًلمت!!..خاجم!.. ٢اٖض لُه ف -   

 
ً
هب مً ظلؿخه مغة واخضة لُمؿ٪ طعاٖها ب٣ىة هامؿا

 بًٛب خاع١:

٢ضعِث حٗملحها ًا ع٢ُت!.. ٢ضعِث جبٗضي!  -  

آإلاتها ٢بًخه بكضة ول٨ً الىظ٘ اإلاسخٟي زل٠ هبرجه الٛايبت 

ٗذ ُٖىحن خاثغجحن له:  إلاـ ٢لبها ٞٞغ

!.. ؤها مل..بًهٖمل ؤ -    

هغر:٢اَ٘ ٧لماتها وهى ًبٗضها ٖىه  بجٟاء ٍو  
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ٞاهمت ؤوي مل ه٣ضع ؤِٖل مً ٚحر٥!.. بخلىي صعاعي ب٩ُي  -  

 ًا ع٢ُت.. ب..ُخب٪!!..

هؼث عؤؾها بدحرة وهي ٖاظؼة ًٖ ٞهم زىعجه بِىما هى مؿخمغ 

 بهخاٞه الٛايب:

مل خاجم اللي ًخٛهب ٌٗمل خاظت مل ٖلى هىاه.. وؤًْ   - 

ـ.. ت ٦ضه ٦َى  ؤهِذ ٖاٞع

بضؤث صمىٖها جدؿا٢ِ و٢ض عجؼث ًٖ اؾدُٗاب ًٚبه, 

 وظٗه, وزىعجه التي جلمؿها للمغة ألاولى.. 

ٞهى ٖلى مضاع ؾىحن ػواظهما لم ًمغ بمشل هىبت الًٛب جل٪.. 

م ما ًخٗاَاه مً ؾمىم.. ٞهى بك٩ل ما ًخجىب اْهاع ؤي  ٚع

 مالمذ ٚايبت وزاثغة ؤمامها.. 

عظال ًسخل٠ جمام  ل٨ً جل٪ اللخٓت ٧اهذ جغي خاجم آزغ..

 الازخالٝ ًٖ ػوظها الٗاق٤.. الًاخ٪.. آلاؾغ ل٣لبها..
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 ..
ً
.. ًاجؿا

ً
.. ٢ل٣ا

ً
ا .. مىظٖى

ً
ل٣ض ٧ان ٚايبا  

 ٖاص نغازه ًخٗالى:

ٞاهمت ؤهه ًاؾحن هُمىٗ٪ ٖجي.. ٞاهمت ؤه٪ ؤما حؿخسبي  - 

 ٖىضه مل هٗٝغ ؤونل٪..

 احؿٗذ ُٖىاها زل٠ سخابت الضمٕى لدؿخىٖب مٗجى ٧لماجه..

ل٣ض ٞهم عؾالتها التي ؤعؾلتها له ٖلى اؾخعجا٫ بهىعة زاَئت 

 ..
ً
 جماما

ٖضاص ٞجغ بٞىالضتها لم جسبرها بإمغ عخلت الكغاء ومهمت 

 ٦ؼوظت لُاؾحن بال بٗض هؼو٫ خاجم لٗمله.. 

, لم ٨ًً ؤمامها بال بوم٘ 
ً
عؾا٫ بلخاح الخىؤمخحن للسغوط با٦غا

.
ً
ٗت ٖلى هاجٟه الظي ٧ان مٛل٣ا .عؾالت ؾَغ  

مسخذ صمىٖها بٓهغ ًضها و٢ض ٢غعث اؾخٛال٫ الٟغنت التي 

تها ٖلى َب٤ مً طهب:ءظا  
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ـ ؤن ًاؾحن مل هِؿمذ بغظىعي.. ختى  -   ؤهذ ٖاٝع ٦َى

 ماظض هُى٠٢ ظىبي..

؛ خبهما 
ً
٧اهذ حٗلم ه٣ُت يٟٗه, وهي ه٣ُت يٟٗها ؤًًا

م ما حٗغى له مً مدً وه٨باث..  الظي ؤزبذ ٢ىجه ٚع

ا مً ٣ٞضاجها ولِـ ًٚبا ٖلحها..  
ً
حٗلم ؤن ًٚبه زٞى  

ب زل٠ ٧ل هخاٝ ونغزت ٖالُت..  جلمـ ًإؾه و٢ل٣ه اإلاٖغ

جضع٥ بؿهىلت ؤن مالمذ ًٚبه ما هي بال ٢ىإ ًسٟي زلٟه 

 مكاٖغه الخ٣ُ٣ُت.. 

 اًاها بحن 
ً
لت لُخ٣ضم مجها مٗخهغا ٢ىإ لم ًخدمله لٟترة ٍَى

 مً  طعاُٖه و٦إهه ًسٟحها بهضعه ٖجهم
ً
 ٞال ًخم٨ً ؤخضا

ً
ظمُٗا

بٗاصها ٖىه.. ب  

ؤزٌٟ عؤؾه لُسٟحها بسهالتها وهى حهمـ بخىؾل مؼ١ هُاٍ 

 ٢لبها:
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ما حؿُبُىِل ًا ع٢ُت.. -   

 بلىٖت:
ً
مٙغ عؤؾه ب٨خٟها هاجٟا  ٍو

  ما جبٗضٌل ٖجي..  -

 ٚهت جمل٨خه:
ً
٘ عؤؾه لُدخىي وظهها بحن ٦ُٟه م٣اوما ٞغ  ٍو

. همىث..همىث مً ٚحر٥.. ًا ع٢ُت. -   

 حؿا٢ُذ صمٗاتها وهي حكهض اجهُاعه:

٤ُ وال٨الم الٟاٙع اللي ٦ىذ ب٣ىله.. ؤها  -   ما جهض٢ِل الٖؼ

 مً ٚحر٥ وال خاظت.. وال خاظت..

 خغعث وظهها مً بحن ٦ُٟه وهي تهخ٠ بىظ٘:

بي.. ال٣ل٤ والسٝى اللي   -   وؤها ًا خاجم.. ؤها.. وظعي.. ٖع

 ٖاٌكت ُٞه لُل وجهاع بؿبب٪..
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ٗضث ٖىه وهي حكحر بدؿم ؤال ٣ًترب وتهمـ مً بحن ابخ

 صمىٖها:

ؤها ٖاٌكت جدذ خض الؿ٠ُ ًا خاجم.. وؤهذ بُٗض ٖجي وم٘   - 

٪ ؤهذ اللي لب٧ل عهت جلُٟىوي ٢لبي بُى٠٢.. زاًٟت ل٨ُىن ٢

و٠٢.. وؤهذ ظىبي مل بىام بًٟل ناخُت ؤعا٢ب ؤهٟاؾ٪.. 

ب.. ٞاهم ٌٗجي  ب ٖ بًهؤها ٖاٌكت في ٖع ب.. ٖع لُ٪.. وعٖب ٖع

 مى٪..

 ٖلى م٣اومتها لخيخٌٟ بٗى٠ بحن 
ً
ا٢ترب لًُمها ب٣ىة مخٛلبا

 طعاُٖه ناعزت:

ؿإلىوي لُه!..  -   ىبت مً اللخٓت اللي والصها ه٨ُبروا َو مٖغ

جىا ٌؿإلىوي بٗضِث لُه  ىبت ؤبٗض ٍو لُه ٦ملِذ مٗاه؟.. ومٖغ

 ولخٓتها مل ه٣ضع ؤ٢ىلهم..

ناعزت:مض ًضه ب٠ًٗ هدىها لخىًٟها ب٣ىة   
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زاًٟت جغوح مىىا في لخٓت وو٢تها بغيىه مل ه٣ضع ؤ٢ى٫   -

 لىالص٥.. بابا.. ٧ان مضمً..

ؾ٣ُذ ٖلى ع٦بخحها ووظها بحن ٦ٟحها و٢ض اجهاع ٧ل ؤزغ لخماؾ٪ 

 واٍه ٧اهذ جدكبض به.. 

 بعجؼ:
ً
 ل٣ُترب مجها وحهبِ ؤعيا بجىاعها هامؿا

ؤها هٗمل ٧ل اللي ؤهِذ ٖاًؼاه.. بـ ما حؿُبُىِل.. -   

ٗذ ُٖيُحها الضامٗت وهي جخمؿ٪ بإمل واه  قبه بسُِ ؤٞع

 صزان:

هخضزل مصخت؟!.. -   

:ؤؤٚمٌ ُٖيُه للخٓاث زم 
ً
ومإ مىا٣ٞا  

ه٩لم ماظض ٖكان اإلاصخت بخاٖت ناخبه.. بـ.. -   

 ؾإلخه بلهٟت:
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  ؟..بًهبـ  - 

 ؤمؿ٪ ًضحها بخىؾل:

ٌٗٝغ ًا ع٢ُت.. ما خضف -   

 اؾخٟؿغث بدحرة:

!..بًهه٣ىلهم  -   

ظابها:ؤ  

ؤي خاظت.. ؤي خاظت ًا ع٢ُت.. ٢ىلي صوعة صعاؾُت في ؤي   -   

.. ظىه مهغ ؤو بغه..خخت  

داصر ماظض..  هؼث عؤؾها مىا٣ٞت وهي جغا٢به ًلخ٣ِ هاجٟه ٍو

 وبضازلها قٗإ ؤمل ؤقبه بًىء قمٗت زاٞذ.. 

..
ً
 زاٞذ ظضا

*********** 
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عا٢بها جخدغ٥ بٗهبُت ٖلى ٚحر ٖاصتها, جً٘ ؤمامه ٢ضح مً 

 الكاي وججاوعه بأزغ مً اللبن لُسلُهما ٦ما ٌكاء..

 جغم ٖضة ؤَبا١ ٖلى اإلااثضة بهمذ جام.. وهى ًباصلها نمتها..

 وبحن نمخحهما جيخ٣ل قغاعة جىجغ ٚحر مغجي.. ول٨ً مبرع..

ًه مىدها   ذ ببهي جداو٫ ظاهضة ججاهل ٞع الها.. ظابت جٍغ

 جخجاهل ججاهله لخٍٗغ٠ ويٗها بدُاجه..

 مً  
ً
ا هٟالث لؿاجها بإي ٧لمت جمىدها بوجدبجى الهمذ زٞى

 آزغ بٗض ازخٟاثه مً ؤمامها الباعخت.. ب
ً
خغاظا  

 ختى ؤهه لم ًلخٔ زىبها الجضًض!.. 

ٖىض جظ٦غها لخل٪ الى٣ُت بالظاث اقخٗل ًٚبها لخً٘ آزغ 

 ؤزغط ًاؾحن 
ً
 ٖالُا

ً
 نىجا

ً
با١ ٖلى اإلااثضة بٗى٠ مهضعا ألَا

 مً قغوصه الهامذ.. 

٣ِض لؿاهه.. ُٖ  ُٞٗىاه ٧اهذ جخاب٘ جدغ٧اتها بةلخاح و٢ض 
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لذ.. ول٨جها   ٍػ
ُ
غة الكغاب ازخٟذ.. الُب٣اث اإلاخٗضصة ؤ

ُ
٨ٞ

م نٛغ حجمه لؿبٍب ما ٖاصث جلخ٠ بالى  قاح؛ وقاح ٚع

وحٗضص ؤلىاهه ًٖ ؾاب٣ه بال ؤهه ال ًدىاؾب م٘ زىبها البُتي 

الس٠ُٟ الظي ؤْهغ لُٗيُه ؤن ٦غة الكغاب ما هي بال ؤهثى 

ت واضخت.. واضخت لضعظت حٗل٤ ُٖىاه بها  طاث مٗالم ؤهشٍى

 ختى ؤهه ٟٚل ًٖ عص جدُتها الهباخُت اإلا٣خًبت له..

ُٗام جغا٢ب جإمله اللخىح لها ظلؿذ بجىاعه بلى ماثضة ال

 بخعجب و٢ل٤.. 

بخه   مً مىاظهتها بٗضم ٚع
ً
جسصخى ؤن ٨ًىن نمخه طا٥ خغظا

 لىظىصها بدُاجه..

 ٢غعث بجهاء لٗبت الهمذ جل٪ ٞهمؿذ ب٣ل٤:
ً
 ؤزحرا

ًا سخي ًاؾحن؟. ؤهذ ؾا٦ذ لُه ٦ضه؟.. بًهفي  -   
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 مً 
ً
اعجٟٗذ ُٖىاه إلاالمدها الهاصثت وهى ٌؿخُٗض بًٗا

 ججٕغ ال٣لُل مً الكاي الؿازً لُسبرها ؾُُغجه 
ً
ومداوال

 بهضوء:

مبرو٥ ٖلى اللبـ الجضًض.. -   

 اجب٘ ٧لماجه بٛمؼة لم ٌؿخُ٘ مىٗها..

ملؿذ ؤهاملها ٖلى زىبها الجضًض بمدبت وجًغظذ وظىخاها 

 بدمغة زُٟٟت وهي تهمـ:

غػ٢٪   -  ٧له مً زحر٥ ًا سخي ًاؾحن.. عبىا ًىؾٗها ٖلُ٪.. ٍو

 بغػ٢ىا..

ؿم لشجلها اللظًظ.. و٦إجها زلٗذ ظغؤتها م٘ ؤزىابها ابد

 الٗضًضة..

ؤعاص ؤن ٌكا٦ؿها بخل٪ الخ٣ُ٣ت ول٨ىه وظض وظىخحها جؼصاصان 

 جدذ هٓغاجه اإلاخٟدهت..
ً
 جًغظا
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ت:  ٣ٞغع حُٛحر اإلاىيٕى لُسبرها بٍٟٗى

مباعح ظالي اجٟا١ قٛل ؤويخحن هىم وؤعبٗت ؾٟغة.. هاؽ ب-  

 مً َٝغ اإلاٗلم نالر..

ؿمذ بؿمت ؾٗاصة ٖلى قٟخحها وهي تهخ٠:اعح  

الخمض هلل.. عبىا ه٨ُغم٪ آزغ ٦غم وهللا.. -   

 ٢ُب خاظبُه وهى ٨ًٟغ:

بـ ٦ضه هخخاط خض ٌؿاٖضوي.. الكٛل ٦خحر ٖلُا لىخضي.. -   

 هخٟذ بٟٗىٍت:

قخٛل مٗا٥!ؤهؼ٫ ؤ -   

 ابدؿم الهضٞاٖها ولم ٣ًاوم مكا٦ؿتها:

اوي ٧ل ًىم ؤنىع ٢خُل بهضوم٪ الجضًضة صي!.. ؤهِذ ٖاًؼ -   

 ٖلى باب الىعقت!..
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ٖاصث وظىخحها جخًغظان بجىىن ٞخٗالذ ضخ٩اجه بضون بعاصة 

 مىه.. 

ل ًدض١ بها للخٓاث ول٨جها ؤزٟذ ُٖىجها جدذ ؾاجغ  ْو

 ؤهضابها ال٨شُٟت.. لُٟاظئها بهخاٞه اإلادؿاثل:

مباعح!..بلُه البؿت الُغخت صي!.. ؤهِذ مل ٦ىِذ ٢لٗخحها  -   

ٗذ  هٓغها بلُه لخبرم قٟخحها ب٤ًُ هامؿت بهىث زاٞذ:ٞع  

ًا خؿغة!.. وهى ؤهذ ٦ىذ ؤزضث بال٪!!.. -   

 ؤظابها بهىث مدؿٍل ظٗلها حكه٤ بصجل:

ؤزضث بالي.. بـ ؤهِذ ٦ىِذ بخُُٗي.. وما ٧اول ًىٟ٘  ؤًىه-  

ج٩لم..ؤ  

لم حٗٝغ بم ججبه وهى لم ٠٨ً ًٖ عق٣ها بخل٪ الىٓغة 

 لم جٟهمه, ٞجهًذ بٛخت مسبرة اإلاكا٦ؿت والتي جسٟي قِئ
ً
ا
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ًاه ؤجها ؾخٗض له ٢ضح مً ال٣هىة لخٟاجئ به ًجظب ًضها ب

 بها:
ً
 لُُٗضها إلا٣ٗضها هاجٟا

اؾخجي ًا ٞجغ.. ؤها مل ٖاًؼ ٢هىة.. -    

عجبا٥ وهي ججهٌ زاهُت:ةهمؿذ ب  

هٗمل قاي جاوي..-    

 ؤٖاصها إلا٣ٗضها وهى ًسبرها بىبرة خاػمت:

.. حٗالي ا٢ٗضي و٧لمُجي ًٖ هٟؿ٪ وال ٢هىة وال قاي-    

 قىٍت..

 عم٣خه بدؿائ٫:

ػاي ٌٗجي!..بج٩لم ًٖ هٟسخي ؤ -   

 هؼ ٦خُٟه وهى ًسبرها:

  خ٩ي لي ًٖ ُٖلخ٪..بزىاحي.. بؤهِذ ٢ابلِذ والضحي و  - 
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 ؤزًٟذ هٓغها بدؼن:

ما ِٞل خاظت جخ٣ا٫ ًا سخي ًاؾحن.. ؤها مالِل خض.. -   

٦ٟه:يِٛ ٖلى ًضها التي اخخٟٔ بها في   

ما ج٣ىلِل ٦ضه ًا ٞجغ.. الخاظت آمىت زالم اٖخبرج٪ -   

غيذ خماًتها ٖلُِ٪.. و  مباعح بزىاحي نضٖىوي ببىتها ٞو

 جلُٟىهاث.. ٞجغ ٢الذ.. ٞجغ ٖملذ..

 ابدؿمذ ولم ججبه ٞلى جدغ٥ لؿاجها لُالب به هى.. 

م ٞغختها بدب والضجه وج٣بل ؤزىاجه..  ٚع

بظاتها لخُالب به هى.. ول٨جها ألو٫ مغة جسخبر ألاهاهُت    

 بؼوظها.. لى اٖخبرث جل٪ ؤهاهُت!..

 ٖاص ٌؿإلها:

ؤهِذ ٦ىِذ ٖاٌكت م٘ ظضج٪, صر؟.. -  
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 ؤومإث بغؤؾها وهي جسبره بدؼن:

٠ نٛحر.. ماث ٢بل ختى ما ًىنل لٗمغ -   ا ٧ان مْى ؤبٍى

ٌؿمذ ؤهه ٨ًىن له مٗاف.. ًا صوب م٩اٞإة جهاًت السضمت 

 و٧اهذ ماللُم.. ؤها ٦ىذ 
ً
با ؾىحن.. 5نٛحرة ج٣ٍغ  

ت لدؿمٗه  صمٗت نٛحرة ؾ٣ُذ مً ُٖجها ٞمسختها بؿٖغ

 ًدثها:

وبٗضًً؟.. -    

 هؼث ٦خٟحها:

ؤمي ٧اهذ ؾذ بؿُُت.. وما ٧اول لىا خض ٚحر ظضحي..  -  

ملذ   ؤزضث الٟلىؽ وباٖذ ٧ام خخت الضهب اللي خُلتها ٖو

 مكغوٕ نٛحر.. ٧اهذ بخٗمل آ٦الث بُتي وبخبُٗها..

دصجُ٘:ابدؿم ب  

مى.. صي وعازت ب٣ى!.. -  وؤها ب٣ى٫ ؤ٧ل٪ بٍغ  
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 ؾإلخه بلهٟت:

ظض ًا سخي ًاؾحن!.. ؤ٦لي خلى؟ -   

٘ خاظبه ٌكا٦ؿها وهى ًغم٣ها بىٓغة ٖابشت:  ٞع

خلى ٢ىي.. -   

ججمضث مالمدها ؤمامه ٖاظؼة ًٖ اؾدُٗاب مٛاػلخه لها.. 

 ًِٞٛ ًضها بغ٢ت:

  ٞجغ.. ٦ملي وبٗضًً!.. - 

 همؿذ بكغوص:

.. آه.. خُاجىا اؾخ٣غث ٧ام ؾىت.. وبٗضًً ؤمي ماجذ !هااه  -

 ٞجإة..

:
ً
 ٢ُب خاظبُه مدؿاثال

ٞجإة! -   
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 اعججٟذ قٟخاها واهتز ظؿضها بٛهت ب٩اء م٨خىم لتهمـ:

.. صزلذ جىام.. وما صخُدل جاوي..ؤًىه -   

 عبذ ٖلى ًضها بمىاؾاة:

.. زالم مل الػم ؤؤها آؾ٠ ًا ٞجغ.. ما ٦ىدل  -  ٖٝغ

 ج٨ملي..

ت هامؿت:  مسخذ ٖضة صمٗاث بؿٖغ

ا ماث.. اعجاخذ إلاا ماجذ..   - هي ٧اهذ ٖاٌكت مُخت بٗض ما ؤبٍى

 ًم٨ً ٨ًىهىا م٘ بٌٗ صلى٢ِذ..

 ؾإلها بغ٢ت:

٧اهذ بخدبه ٢ىي ٦ضه؟.. -   

ظابخه بابدؿامت زُٟٟت:ؤ  

 ٧اهذ ج٣ىلي ٦ضه..  - 
ً
ؼوتها.. صاًما ٧ان ؤماجها ٖو  
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 همـ بسٟىث:

هللا ًغخمهم.. -   

ت لخىهي ٢هتها: ؤمىذ ٖلى ٧لماجه وؤ٦ملذ بؿٖغ  

٦مل في ؤبٗضها ًٞلذ ٖاٌكت م٘ ظضحي.. بـ ٧ان نٗب  - 

مكغوٕ ؤمي.. بضلخه بٗغبُت ال٨بضه.. ٧اهذ ظضحي جى٠٢ ٖلحها 

ؾخلم مجها بٗض ما ؤعظ٘ مً اإلاضعؾت..ؤالهبذ.. وؤها   

 عصص زلٟها:

  مضعؾت!  -

ظابخه بلىم:ؤ  

!بًهال .. ؤهذ ٞاهم بوي ظاهلت و ؤًىه -   

 احؿٗذ ُٖىاه لُسبرها بهض١:

.. ؤها ما ٨ٞغحل في اإلاىيٕى ٢بل ٦ضه.. - 
ً
  ال ؤبضا
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 ؤزبرجه بىيىح:

ؤها زغظذ مً اإلاضعؾت مً جاهُت زاهىي.. هى ٧ان زاهىي -  

 ػزغفي صخُذ..

 ٢اَٗها:

ٞجغ.. ؤها ما ٢هضحل.. وبٗضًً الخا٫ مً بًٗه.. ؤها ٦مان  - 

ُت صي..ما ٦ملدل ال٩لُت.. بالف الخؿاؾ  

وؤ٦ملذ بهضوء: ل٩لماجه اإلاىاؾُتابدؿمذ   

ؾخلم ؤها الكٛل لىخضي ؤظضحي ٧اهذ حٗبذ و٧ان الػم  - 

 و٦مان ٖكان مهاٍع٠ ٖالظها..

زُم الهمذ للخٓاث لخ٨مل هي بٗض ؤن ؤزغظذ هٟؿها مً 

ىت: اتها الخٍؼ  ٖالم ط٦ٍغ
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ه.. بٗض ما ظضحي ماجذ.. ًٞلذ  -  والباقي ب٣ى ؤهذ ٖاٞع

الٗغبُت لخض ما عبىا ؤ٦غمجي بإخؿً عاظل في قخٛل ٖلى ؤ

 الضهُا.. اججىػوي وؾدخجي في بِخه..

 عم٣خه بىٓغة ج٣ضًغ ٖالُت وهي تهمـ ب٩لماتها ألازحرة.. 

لُدباصال الىٓغاث ٖضة لخٓاث بهمذ مخىجغ ٢بل ؤن ٣ًُٗه 

 ب٩لماتها اإلااصخت له وجهٌ مً 
ً
ًاؾحن بابدؿامت ع٣ُ٢ت ؾُٗضا

 بخ
ً
ىجغ لم ًسخ٠ِ جماًما:زل٠ اإلااثضة هامؿا  

  -   ٪ُ وؤهِذ هخإزغي ؤخؿً عاظل في الضهُا ًٖ قٛله بٚغ  

 اللي ما بُسلهل صه!

 قه٣ذ بعجب:

ؤها ًا سخي ًاؾحن!.. مل ؤهذ اللي ؾإلذ ًٖ ؤهلي.. وؤها ٢لذ  - 

 مالِل خض.. وؤهذ..
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لت ٖلى   ٢بلت ٍَى
ً
٢اَٗها وهى ًخىظه هدى باب اإلاجز٫ َابٗا

 ظبهتها لحهمـ بٗضها:

مل ٢لذ ما ج٣ىلِل مالِل خض.. ؤهِذ وؿِِذ بوي ظىػ٥..  - 

ؼوج٪..  ؤماه٪ ٖو

 ٞجغ 
ً
 لٗمله جاع٧ا

ً
ت مخىظها ٢ا٫ ٧لماجه اإلاسضعة وزغط بؿٖغ

لى قٟخحها ابدؿامت بلهاء ؾُٗضة  جخلمـ ظبهتها بكغوص ٖو

 وتهمـ..

ؼوج٪"..  "٢الي ؤماه٪ ٖو

************ 

ؤبٌُ اللىن, عا٦ٗت ٖلى ع٦بخحها ٞى١ ٞغاقها ملخٟت بكغق٠ 

 جيخدب بهمذ بٗضما ؤجهذ صوعها بمؿغخُخه ال٣ظعة.. 

 لهغوب..
ً
 ٢ظاعة ؤنبدذ حٛغ١ بها لؤلٖم٤ وال حٗٝغ ؾبُال

 مً ًاؾحن ول٨ً ٠ُ٦ جسبره!.. ب٧اهذ جإمل 
ً
ه٣اطا  



578 
 

 

.. !ؤًً لها جل٪ الجغؤة لخد٩ي له ما ؤو٢ٗذ هٟؿها به  

ا, لِـ ال جًمً عص ٞٗله.. ٢ض ٣ًخل ؤمحر.. وبالخإ٦ُض ؾ٣ُخله

ؤجها تهخم لخُاتها.. ول٨ً هل ًجب ؤن ًضٞ٘ الباقي مً ٖمغه 

 لسالنها!..
ً
 زمىا

٠ُ٦ ج٨ىن بخل٪ ألاهاهُت لخىعَه بمهِبتها!.. ٠ُ٦ جدغمه  

جل٪ الؿٗاصة البؿُُت التي ًخظو٢ها لىظىص بِذ وػوظت 

اثلت.. تهخم له بالٟٗل..  ٖو

ر..٦ال.. لً جٟٗلها.. لخدخمل مهحرها الظي ازخاعجه بهب   

ل٣ض زُذ زُىة واخضة حٗمحها مكاٖغها الؿاطظت لخ٨دك٠ 

ت ال  ؤن جل٪ السُىة ما هي بال بضاًت لؿ٣ٍى مضٍو هدى هاٍو

 ٢غاع لها..

خه  ٗخ٤ ظاٍع ْىذ ؤن الخ٣حر ؾُمل جل٪ اللٗبت في الجهاًت َو

 اإلابخاٖت بال زمً..
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ت جضٞٗه  السسٍغ ت وهي مً صٞٗذ زمً بُٗها ٍو ٦ال.. هي الجاٍع

٦غامتها وؤماجها واؾم ٖاثلتها.. مً ظؿضها و   

 
ً
صٞٗذ بهمذ مىخٓغة جل٪ اللخٓت التي ؾُبخٗض ٖجها بدشا

 ًٖ ضخُت ؤزغي وما ؤ٦ثرهً.. 

ول٨ىه ٞاظئها اللُلت بُلب.. ٦ال لِـ َلب. بل ؤمغ.. ؤمغ ال 

ضها ؤن جظهب له بك٣خه  ض عئٍتها.. ًٍغ ظضا٫ ُٞه؛ هى ًٍغ

  السانت.. ٞهى ؾإم لٗبت الكاقت والخاؾىب..

خه ٖلى ؤعى الىا٢٘.. ض ؤن ًسخبر ظاٍع ٍغ  ٍو

٤ بُلبه  ٧لماجه ظٗلتها جلُم زضحها باهخداب زانت ٖىضما ؤٞع

عؾالت ؤزغي ٞخدتها لخ٣ابلها نٟدت مً نٟداث مى٢٘ 

 الخىانل الاظخماعي "الِٟؿبى٥".. 

 ول٨جها 
ً
وجُالٗها نىعتها ٖلى الكاقت.. ؤو نىعة جمازلها جماما

 لِؿذ هي.. 
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الصسهُت لخىؤمتها..٧اهذ الهٟدت   

 "بلؿم خاٞٔ بغهام"

 "نُضلت ٖحن قمـ"

 

 اهخهى الٟهل

 

 

 الٟهل الغاب٘ ٖكغ

م ؤلاعها١..  م ؤلاظهاص.. بٚغ  ؾُٗضة.. هي ؾُٗضة.. بٚغ

 ٧ل ًٖلت بجؿضها جاإلاها, ٧ل خغ٦ت جىظٗها..

ول٨جها ؾُٗضة..   
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جضوع باإلاجز٫ ٦ُٟلت ٚغ٢ذ ببدغ مً خلىاها الىعصًت اإلاًٟلت.. 

 وؤي خلىي, بل ؤي ؾٗاصة.. وؤمان ؤ٦ثر مً مجزلها السام.. 

ال١..  ؤمجها وؤماجها.. واختها السانت وممل٨تها ألاولى ٖلى الَا

 الُىم ٣ِٞ ؤجهذ جى٠ُٓ ظمُ٘ ٚٝغ اإلاجز٫..

لى مضي زمؿت ؤًام ؤن  ت.. ٖو بذ ٣ٞض زههذ ًىم ل٩ل ٚٞغ

 اإلاجز٫.. بِذ.. 

 لٟٓت "مجز٫".. ؤو "ق٣ت"..
ً
 هي لم جدب ؤبضا

 ..
ً
.. وؾدبجي واخضا

ً
ض بِخا هي جٍغ  

 ؤٚمًذ ُٖىحها بؿٗاصة وهي تهمـ..

 "هىبجي بِذ"..

بضؤث بةٖضاص الٛظاء وهي حٗىص بظا٦غتها لٗضة ؤًام مًذ خحن 

 ..
ً
ؤبلٛها ؤال جغؾل له َٗام الٛظاء وؤهه ؾُهٗض لُدىاواله مٗا

٨ت وهي لخٟا جئ_ بٗض الٛظاء وؤزىاء ظلىؾها قاعصة بغ٦ً ألاٍع
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جٓىه صزل لُٗخ٠٨ بهىمٗخه اإلاٛل٣ت_ بغؤؾه حؿ٣ِ ٖلى 

 ؾا٢ُه 
ً
٨ت جاع٧ا ع٦بخحها وهى ًمضص ما ًم٨ىه مً ظؿضه ٖلى ألاٍع

..
ً
 لخخضلى ؤعيا

و٢بل ؤن تهخ٠ مٗتريت ؤو مظهىلت ٞىظئذ بُضه جمخض لخمؿ٪ 

مٛمٌ الُٗىحن:ب٨ٟها وجًٗه ٖلى عؤؾه وهى حهمـ   

ؤها مهضٕ ٢ىي.. -   

 ٚمٛمذ ببالهت:

ؤٖمل٪ قاي!.. -  

ٌ بل٠ُ:  ٞع

  قاي جاوي.. ال.. ٦ٟاًت..-  

ضها زابخت ٖلى عؤؾه:  همؿذ بدحرة ٍو

؟..بًهؤوما٫ ٖاًؼ   -  
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٘ خاظبه للخٓت واخضة ٢بل ؤن  ٞخذ ٖحن واخضة ومٗها ٞع

 ٌٛل٣ها:

صل٩ي صماغي.. مؿاط ٌٗجي.. حٗغفي.. -   

بغؤؾها وهي مضع٦ت ؤهه لً ًغاها ولً ًغي وظىخحها ؤومإث 

الالجحن ؤنبدخا بلىن ٖهحر الُماَم الظي ٖلمذ ؤهه ٌٗك٣ه 

..
ً
 وؤنبدذ حٗضه له ًىمُا

جل٪ اإلاٗلىماث البؿُُت التي جمغعها لها آمىت في اجهالها 

الُىمي بها؛ ًاؾحن ًًٟل البٌُ بالبؿُغمت, ًاؾحن ال ًدب 

والخمام..ألاؾما٥.. ًاؾحن ٌٗك٤ البِ   

َمئىان ٖلى ألامىع الٗامت ٧اهذ اإلا٩اإلااث حؿحر بخل٪ الىجحرة؛ ؤلا 

اث ٖما ًًٟله ًاؾحن  و ما ٨ًغهه..ؤًلحها ٖضة ملخْى  

وب٩ل مغة جمؿ٪ ٞجغ لؿاجها بإعجىبت ًٖ ؾاالها ًٖ ًاؾحن 

هٟؿه؛ َٟىلخه, نباه, مغاه٣خه, قبابه وخُاجه التي جمشل 

 ؤمامها ؤ٦بر ألالٛاػ.. 
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ل٨ً شخيء ما ًمىٗها ًٖ الؿاا٫.. بخؿاؽ ؤو عبما هى خضؽ 

ض..   اإلاغؤة ًسبرها ؤجها ؾخٗٝغ مىه ٧ل ما جٍغ

..
ً
 ٣ِٞ ٖىضما ٨ًىن مؿخٗضا

 اهخبهذ ٖلى نىجه الهامـ:

ٞجغ!.. -   

زًٟذ بهغها هدىه لخ٨دك٠ ؤجها جى٢ٟذ ًٖ جضلُ٪ عؤؾه 

 لخبضؤ الٗبض بسهالجه!..

لُاػظت و٧اصث جسغ ؤنبذ وظهها بإ٦مله بلىن الُماَم ا

 ألهه ما ػا٫ مٛمٌ الُٗىحن.. 
ً
 وخمضا

ً
 ؾاظضة ق٨غا

 بل َالبها بةلخاح:
ً
 ول٨ىه لم ٨ًً هاثما

عغي في ؤي خاظت!..بٞجغ..  -   

زخٟى زجلها بل جبسغ وهي حؿإله بعجب:ب  
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     ؤعغي!.. مل بخ٣ى٫ مهضٕ!!.. -  

خإملها بخمًٗ للخٓاث زم ٞخذ ُٖيُه  ٖاص ًٟخذ ٖحن واخضة ٍو

:
ً
 الازىحن مدؿاثال

  ؟..بًه٦ىِذ بخ٩لمي هٟؿ٪ الهبذ ج٣ىلي  - 

 ما الظي ًدضر لها ًىم!.. 

حكٗغ بإجها ٧الضمُت, ب٩لمت مىه ًهبٜ وظهها باللىن ال٣غمؼي.. 

 وبإزغي ًغب٨ها ٞخج٠ صمائها!.. 

ٞمغة ٌٛاػلها لخخٟخذ ٦جىعٍت خمغاء.. وؤزغي ٌؿخجىبها 

 ٞدصخب ٦مهاصخي الضماء..

.. ؤلاخغاط وؤلا  وهي آلان بُىع 
ً
عجبا٥.. مهاصخي الضماء.. ٖٟىا

تها لُجضها   ٖىضما مغ ؤمام ٚٞغ
ً
ـَ ما خضر نباخا ٞهى لم ًي

 وا٢ٟت ؤمام اإلاغآة حٛاػ٫ ؤهٟها ٦ما اٖخاصث!..
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وها هى ًدؿاء٫ زاهُت وجل٪ اإلاغة مصخىبت بى٦ؼة مً عؤؾها 

 إلاٗضتها:

لىٟؿ٪ ٢ضام اإلاغاًا!.. بًهاٖترفي.. ٦ىِذ بخ٣ىلي   -   

ؼث ٦خٟحها:ه  

٦ىذ ب٩لم هٟسخي.. -   

٘ خاظبُه بُٛٔ:  ٞع

.. ٦ىِذ بخ٣ىلُلها  -  ؟.. ؤ٦ُض بدكخ٩ي مجي!..بًهما ؤها ٖاٝع  

 قه٣ذ ب٣ىة وهي جسبِ نضعها ب٣ىة:

ه ؤٖمل ٦ضه!!..ى قخ٩ي مى٪!.. ؤها بغيؤؤها -    

ت ٞهى هجر في  زغاظها مً خالت الشجل بؤزٟى ابدؿامخه بؿٖغ

بت التي ؤنبدذ حٛغ٢ه ا ٧لما ا٢ترب مجها..الٍٛغ  
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ض ؤلا  ٢تراب.. بل ًخى١ بلُه.. ول٨ىه ًمىدها.. بل ًمىذ وهى ًٍغ

 ٧لحهما الى٢ذ ال٩افي.. 

ض  بت ًٍغ ضه بما ٌكٗغ به لِؿذ ٚع قباٖها.. بل اخخُاط ًٍغ

.. خُاة ٨ًملها مٗها.. ؾ٨ً واهخماء.. 
ً
 مخباصال

خًً صافئ ٌٛغ١ به همىمه آزغ ًىمه ٞخمدها بابدؿامت 

 مخٟهمت ومؿامدت.. 

 وهمؿت ع٣ُ٢ت مً قٟخحها.. "سخي ًاؾحن".. 

٣ت لٟٓها له..  ؤنبذ ٌٗك٤ اؾمه بٍُغ

 ٞاظئخه ب٣ىلها الظي لم ًخى٢ٗه:

خل٠ ما جطخ٨ل ٖلُا!..به٣ىل٪ بـ  -   

 ٢ُب خاظبُه باعجُاب.. هى ال ٌؿخُُ٘ ٢ُ٘ طل٪ الىٖض.. 

جخٟجن في ٞٗل و٢ى٫ الٛحر اإلاخى٢٘..ٞهي   
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 خثها بةلخاح:

ذ -  ٢ىلي بـ.. ًا زىفي ج٨ىوي بخ٩لمي ؤقباح وال ٖٟاٍع  

 هخٟذ بش٣ت:

ذ.. لُه مجىىهت!.. ؤها ٦ىذ ب٩لم مىازحري..ؤؤها  -    ٧لم ٖٟاٍع

جىؾٗذ ُٖىاه بكضة مما ظظب هٓغاث ٞجغ بضون بعاصة مجها.. 

. لم جىدبه مً ٢بل لخٟانُل مالمده جل٪.  

ماطا ؤناب٪ ًا ٞجغ لم ؤنبدِذ جبدشحن ًٖ جٟانُله, 

..
ً
 جضعؾُجها بل ج٩اصًً جدُٟٓجها خٟٓا

نىث ضخ٩اجه اإلاغجٟ٘ ظظب اهدباهها ًٖ ُٖيُه لخ٣ُب 

 خاظبحها بًٛب وهي تهخ٠ بُٟىلُت:

ؤهذ ٢لذ مل هخطخ٪!.. -    

؟..بًهال ما ٢ىلدل.. ٦ملي.. ٦ملي.. ٦ىِذ بخ٣ىلُلها  -   
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بت خاع٢ت بضازلها جدثها ٖلى  ل٣اء عؤؾه مً ٞى١ ع٦بخحها بٚع

زغاط لؿاجها له وبٗضها جخدغ٥ ب٩ل ما جمل٨ه مً قمىر بو 

تها ٖلحها..   لخىنض ٚٞغ

وطل٪ ما ٧اهذ جىىي ٞٗله بالًبِ ول٨جها وظضث لؿاجها 

اتها ال٣ضًمت:  ًخدغ٥ بال بعاصة مجها لخ٣و ٖلُه بخضي ط٦ٍغ

اظت ًا سخي ًاؾحن.. هي خاظت هي مل خ٩اًت مهمت وال خ - 

اث الخلىة مل ٦خحر..  بخ٨ٟغوي بإمي.. ط٦غي خلىة لىا.. والظ٦ٍغ

ؤزًٟذ عؤؾها لخٓهغ صمٗت زاثىت لم حٗٝغ مً ؤًً ؤجذ ٞمض 

ٗض٫ مً زهلت ٢هحرة ؾ٣ُذ ؤمام  ٤ َو ًضه لُمسخها بٞغ

بخه..   ُٖىحها, ٞهي ؤنبدذ جُل٤ زهالتها بىاء ٖلى ٚع

لت..بٗضما ؤهظعها ؤال ج٣غب اإلا ضها ٍَى ٣و مجها ٞهى ًٍغ  

 مغ ٖلى وظىتها بةنبٗه بغ٢ت:

خ٩ي ومل هطخ٪..ب-    
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اتها:  ؤومإث بغؤؾها وهي ج٣و ٖلُه مً ط٦ٍغ

ت ًا ٞجغ ؤخلى خاظت ٩ُٞي  -  ج٣ىلي.."ٖاٞع
ً
ؤمي ٧اهذ صاًما

مىازحر٥.. نٛحرة وػي الىب٣ت.. اإلامشالث بُمىجىا وحهغوا 

صه".. هٟؿهم ٖملُاث ججمُل ٖكان ًىنلىا للك٩ل  

 ابدؿم ابدؿامت واؾٗت ٞمضث ًضها لخ٨مم ٞمه هاجٟت:

٢لذ مل هخطخ٪.. -   

 ؤومإ بهمذ ٞإ٦ملذ:

في ًىم وؤها في اإلاضعؾت ٦ىذ بلٗب ٖاصي.. ظه واخض ػمُلي -   

٢ىل٨ل ب٣ى ًا سخي ًاؾحن ٖلى ؤما  ػ٢جي وو٢ٗذ ٖلى وشخي..

الُٗاٍ اللي ُُٖخه.. اجٟدمذ ُٖاٍ.. واإلاضعؾحن وػماًلي 

مؿ٨ىا الىلض يغب وبؿخٟت ٞاهمحن بوي احٗىعث وال هى 

 آطاوي.. وؤها ٧ل الخ٩اًت ٦ىذ بُِٗ ٖلى مىازحري زاًٟت 

 ج٨ىن باْذ..
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قٗغث بابدؿامخه جدؿ٘ جدذ ًضها وضخ٩اجه جىُل٤ م٨خىمت 

 ول٨جها يُٛذ بُضها ب٣ىة هاجٟت:

ما جطخ٨ل ٖلُا.. ما جطخ٨ل..-     

 ؤػاح ًضها وهى ًسبرها وؾِ ضخ٩اجه:

ها ما ضخ٨دل ٦ضه مً ؾىحن..ؤخغام ٖلُِ٪ ًا ٞجغ..  -    

 ابدؿمذ بغ٢ت:

الي قاٚل  بًهعبىا ٌؿٗض ؤًام٪ ًا سخي ًاؾحن.. مل هخ٣ىلي  - 

 بال٪؟.. ؤهذ ُٞ٪ خاظت مخٛحرة..

زٟخذ ضخ٩اجه وهى ًىدبه ل٩لماتها.. لُضع٥ ؤجها قٗغث ب٣ل٣ه 

م مداولخه  اتها..بزٟاثه و بٚع لهائها بالخضًض ًٖ ط٦ٍغ  

٣ت لُهلها حٛحر مؼاظه م تى بضؤث جخٛلٛل بإٖما٢ه بخل٪ الٍُغ

 و٢ل٣ه واوكٛا٫ ٣ٖله..

 ونله نىتها:
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  سخي ًاؾحن!.. - 

٘ هٓغاجه لها لُسبرها با٢خًاب:  ٞع

قىٍت مكا٧ل في الكٛل..  -   

ت..  لحرصص ٣ٖله بسسٍغ

"مكا٧ل!"..    

هى ال ٌٗاوي مً مكا٧ل.. ٣ِٞ ًدخاط لؿُىلت مالُت.. وال 

ً ًم٨ىه جىٞحرها.. ٌٗٝغ مً ؤً  

ض اللجىء لىالضه.. بل طل٪ ؾ٨ُىن آزغ خل ؤمامه..   ال ًٍغ

م ؤهه ًدخاظها بكضة  ت ألازحرة ٚع ٢ض ٨ًٟغ ببُ٘ صعاظخه الىاٍع

 للخى٣ل جل٪ الٟترة.. 

ض  باإلاٍؼ
ً
اءه ًمىٗه ؤن ًمض ًضه مُالبا  لً ًظهب آلمىت.. ٦بًر

مً ألامىا٫.. ٞهي مىدخه ما ٨ًٟي ٖىض جغ٦ه اإلاجز٫..   
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 هل ًلجإ لخاجم؟.. ؤو عبما هاقم!.. 

ال ٌؿدؿُٜ طل٪ ول٨ً ما الخل!.. ؾ٨ُىن ٢غى بؿُِ ًغصه 

 .. بٗض ٞترة وظحزة.. ٞهى حٗا٢ض بالٟٗل ٖلى نى٘ ٖضة ٚٝغ

 ول٨ً اإلا٣ضماث ال ج٨ٟي لكغاء ألازكاب اإلاُلىبت..

وهى ًخٟهم طل٪.. ٞالٗمُل ٖاصة ال ًجاٝػ بمبلٜ ٦بحر ٖىض  

ٞاخخما٫ ؤال ٌعجبه اإلاىخج ألازحر واعص حٗا٢ضه م٘ مبخضت.. 

اصة اإلا٣ضماث.. مٗخمًضا ؤن ٖمله  .. لظل٪ لم ًُلب ٍػ
ً
صاثما

 ؾُٗلً ًٖ مهاعاجه..

وٗم هى بداظت لؤلمىا٫.. ولِـ مً ؤظل جىٞحر ألازكاب ٣ِٞ, 

 بل لُضٞ٘ مغجباث ٖاملُه الجضًضًً؛ ظاص ومٗخهم..

ٞالخاط نالر لم ًخإزغ لخٓت ٖىضما َلب مؿاٖضجه بةًجاص  

اصة الٗمل ٖلُه..   ٖامل ٠٦ء ٌؿاٖضه بالىعقت بٗض ٍػ

وفي الُىم الخالي ػاعه بالىعقت ومٗه ظاص وهى قاب نٛحر 

ً مً ٖمغه.. في الؿىت الشالشت ب٩لُت زضمت  بالٗكٍغ
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اظخماُٖت.. والضًه مخىؾُي الخا٫.. ًبضو ؤهه ال ًدخاط للما٫ 

 بكضة.. ول٨ىه ؤزبر ًاؾحن بدؼم..

"ؤها بكخٛل مً زمـ ؾىحن.. بـ الىعقت اللي ٦ىذ قٛا٫ 

٦مل قٛل"..ؤٞحها ناخبها ه٣ل صمُاٍ.. وب٣ى نٗب ٖلُا   

ىضما ؾإله ًاؾحن ًٖ ؾبب اخخُاظه للٗمل ؤظاب  ٖو

 بٛمىى...

 "ْغوٝ"..

 ..
ً
كغون ٖاما ا؛ خىالي زمـ ٖو

ً
 ؤما مٗخهم ٩ٞان ؤ٦بر ؾى

ىٓغة قغؾت ول٨جها للٛغابت جسٟي مٗها عقي ال جلم٘ ُٖىاه ب

ًيخمي للُب٣ت التي ًداو٫ ج٣مو ؾلى٦ُاتها.. ٞإزىاء خىاعه م٘ 

ًاؾحن وعٚم جؼاخم ٧لماجه بمٟغصاث بُئُت ؾمجت بال ؤن لؿاهه 

 ٧ان ًىٟلذ مغة ؤو ازيخحن بما ًىحي بدُاة عا٢ُت ؾاب٣ت..
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بضٞ٘  ٧ان ًاؾحن بداظت إلاؿاٖض واخض.. بم٩اهُاجه ال جم٨ىه

 عاجب الازىحن.. ٖلى ألا٢ل في الٟترة الخالُت..

هٓغة الاخخُاط الٛامًت بُٗجّي ظاص  نبال ؤهه لم ٌؿخُ٘ زظال  

 وال م٣اومت ًٞىله الصسصخي بكإن مٗخهم..

٠ُ الازىحن إلاؿاٖضجه.. و   للخ٤, بواهخهى ألامغ بخْى
ً
خ٣ا٢ا

 ٦الهما ًمخل٪ مهاعة وزبرة لم ججٗله ًىضم لخٓت لخىُْٟهما.. 

دت ٖلى ع٦بتي ٞجغ  ٖلى ألا٢ل هى ٌؿخمخ٘ بٟترة ٢ُلىلت مٍغ

 آلان.. 

اهُت لم ج٨ً مخاخت ٢بل وظىص ٖاملُه الٛامًحن..  ٞع

 ؤٞا١ ٖلى هؼة ٦خ٠ بؿُُت مً ٞجغ وهي حؿإله ب٣ل٤:

 بًه؟.. َمجي هللا ًسلُ٪ مكا٧ل بًهسخي ًاؾحن.. ؾغخذ في  - 

 صي؟..

 مسر وظهه ب٨ٟه:
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ما جازضٌل في بال٪ ًا ٞجغ.. هخخدل بن قاء هللا.. -   

مضث ًضها لخدغ٥ وظهه هدىها ولم حؿمذ له بالتهغب مً 

 مىاظهتها:

مجي.. ًم٨ً بن قاء هللا-    عبىا هُى٠٢ مٗا٥.. بـ ٢ىلي َو

ؤ٢ضع آالقي ل٪ خل.. مل ب٣ُىلىا ًىي٘ ؾغه في ؤي٠ٗ 

 زل٣ه!..

 ججهض ب٣ىة:

ت اإلا٣ضماث اللي مدخاط ؾُىلت الُىمحن صو٫.. -   ؤهِذ ٖاٞع

زضتها ما ٧اهدل ٦بحرة..ؤ  

 ؾإلخه بلهٟت:

ٌٗجي اإلاك٩لت ٧لها في الٟلىؽ!.. -   

:
ً
 ابدؿم لها ؾازغا

بؿُُت, صر!! -   
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 بغمذ قٟخحها بُٛٔ:

٤ ٖلُا وبـ.. بـ هي بؿُُت وؾهلت   -  زلُ٪ ٦ضهىن اجٍغ

 ٦مان.. والخل ٖىضي..

 ٦خم ابدؿامخه وهى ٌؿإلها:

ٞحن الخل السخغي صه!.. اشجُجي.. -   

٨ت ٞهخ٠  جهًذ ٞجغ بٛخت لدؿ٣ِ عؤؾه ب٣ىة ٖلى ألاٍع

:
ً
 مخإوها

ت هُجُلي نضإ بجض! -  آآآآه.. ًا ٞجغ ًا مٟتًر  

تها ٖىضما ونلها هخاٞه  ٧اهذ ٞجغ اهُل٣ذ بالٟٗل هدى ٚٞغ

 ٞخى٢ٟذ وهي جغم٣ه بعجب:

لهى ؤهذ ما ٦ىدل مهضٕ خ٣ُ٣ي!!.. -   
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٘ خاظبه بك٣ا وة مؿخمخٗت ُٞضزل وظهها بمغخلت الجىعٍت ٞع

, لخٗىص بٗض لخٓاث وبُضها 
ً
ٗا ت وتهغب مً ؤمامه ؾَغ ال٣غمٍؼ

 الٗلبت اإلاسملُت التي ؤهضتها لها آمىت وجضٞٗها بُضه:

هى ًا ؾُضي..ؤاجًٟل الخل  -   

 عم٤ الٗلبت بىٓغة واخضة وؤزبرها بدؼم:

  عظعي قب٨خ٪ م٩اجها ًا ٞجغ.. -  

بٗىاص:هؼث عؤؾها   

حن.. وؤهذ مدخاط ؾُىلت صي خاظخ٪ ؤهذ ًا سخي ًاؾ   -

 صلى٢ِذ 
ُ
ضها اجهٝغ ٞحها.... ز  

 مجها بًٛب وؤٖاص الٗلبت 
ً
لحها:بجهٌ م٣تربا  

٧لمت واخضة مل ه٨غعها.. عظعي خاظخ٪ ًا ٞجغ..  -   

 جسهغث بةخضي ًضحها وهي تهخ٠:
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قٝى ب٣ى.. بطا ٧اهذ صماٚ٪ هاقٟت, ؤها عاسخي حجغ..  -  

بت صي خ٣٪ وهخازضها جٟ٪ بحها ػه٣خ٪..والٗل  

 مسر وظهه ب٨ٟه وهى حهخ٠ بىٟاط نبر:

ي ٞحها.. صه  -   صي هضًت الخاظت آمىت ل٩ُي.. ما ًىٟٗل جَٟغ

 ٚحر ؤجها ؤمان ل٩ُي مً الؼمً..

ٗذ خاظبحها بضهكت:  ٞع

ؤمان!.. هى ألامان في ٧ام خخت صهب!!.. ؤهذ ٢لذ لي ٢بل ٦ضه   -

ؼوحي.. وال   بًه وؿِذ!.. هخخاط ؤها ب٣ى الضهب في ؤه٪ ؤماوي ٖو

 وؤهذ مٗاًا!..

 ججهض ب٣ىة:

  ال ما وؿُدل.. ولؿه ب٣ىل٪ ؤماه٪ مٗاًا ًا ٞجغ.. - 

ت:  ٢اَٗخه بؿٖغ
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ل مجي.. صه  -  ولى ٖلى هضًت الخاظت آمىت.. ؤ٦ُض هي مل هتٖز

 ٚحر بن صي هضًتها لٗغوؾخ٪ ًا سخي ًاؾحن مل لٟجغ!..

:
ً
 ؾإلها مغجب٩ا

ًا ٞجغ؟.. بًهج٣هضي  -   

اعجب٨ذ بضوعها وهي جضع٥ ؤن ٧لماتها جدخمل ؤ٦ثر مً مٗجي.. 

ت:  ٞهخٟذ بؿٖغ

٢هضف خاظت وخكت.. ٢هضي ؤجها ما ٧اهدل حٗٝغ ؤما   - 

ٞجغ ٢بل ٦ضه, ٞالهضًت لُ٪ ؤهذ ًا سخي ًاؾحن.. هي ظاًباها 

 لُ٪.. ٌٗجي خاظخ٪..

 والخحرة جمؼ٢ه؛ هى بداظت للؿُىلت.. 
ً
 ؤقاح بىظهه بُٗضا

 
ُ
 ال ًج

ً
جغ ج٣ضم له خال ىٟىاهه ؤمام خاجم ؤو ٞو ز٫ مً ٦غامخه ٖو

 هاقم.. 



601 
 

 

اتها لُدل   ٖلى مهٚى
ً
ول٨ً هل ًمض ًضه لؼوظخه مؿخىلُا

 مكا٧له!.. 

هل بٟٗلخه جل٪ ٌؿ٣ِ هٟؿه مً ٖلُاثه الظي ؤؾ٨ىخه به 

 ٦ٟاعؾها اإلاى٣ظ!..

ا٢تربذ ٞجغ مىه جمىده الٗلبت زاهُت وهي جغبذ ٖلى وظىخه التي 

نابخه بؿببها:بمل ؤزغ جد  

٢ضعف ؤباهلل ٖلُ٪ ًا سخي ًاؾحن ما جدؿؿجي بوي ٢لُلت وما  - 

..ؤؤؾض و  ٠٢ ظىب عاظلي.. صي خاظخ٪ ؤهذ ٢بل ما ج٨ىن ليَّ  

 جىاو٫ مجها الٗلبت وبضازله ٌكٗغ باعجُاح ل٣غبه مجها.. 

لخل٪ ال٣بلت اإلامخىت التي َبٗها ٖلى ظبُجها.. ل٨ٟغة ٚامًت 

 جخ٨ىن ب٣ٗله.. 

 مً مُالبخه بد٤ ؤ
ً
 لها هي بضال

ً
هه ًًٟل ؤن ٨ًىن مضًىا

 مؿخد٤ مً والض هبظه ب٩ل الُغ١ اإلام٨ىت..
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 ؤبٗض قٟخُه ًٖ ظبُجها وهى حهمـ بىٖض:

عظٗهم هخ٨ىن هضًخ٪ مجي.. ؤصه صًً ٖلُا ًا ٞجغ.. وؤما   -

 هضًت لٟجغ.. مل لٗغوؾت ًاؾحن..

********** 

ُ٘ وؾُضة   ما, ؤزار ًىم ًٖ طو١ ٞع
ً
ق٣ت نٛحرة بخي عا١ٍ هىٖا

قابت ججلـ ؤمام قاقت خاؾىب وهي حٗمل بةجهما٥ وجبضو 

عها١ الكضًض.. مالمدها اإلاغه٣ت لم ٖلى مالمدها مٗالم ؤلا 

ت المٗت وزهالث بحؿخُ٘  زٟاء ظمالها اإلاىٟغص؛ بكغة بغوهٍؼ

دؼن زٟي.. خمغاء طهبُت م٘ ظىهغجحن بلىن الؼمغص جلمٗان ب

م مىث ناخبه..  خؼن حي لم ًمذ ٚع

ل هٓاعتها بهضوء.. و  ٢بلت  ُبٍ٘ا٢ترب مجها هاقم بهضوء لحًز

لت اإلاخماوظت:  زُٟٟت ٖلى زهالتها الٍُى

مل ٦ٟاًت قٛل ب٣ى ًا عحهام!.. ؤهِذ ما اعجاخخِل مً   - 

 ؾاٖت ما ظُذ..
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ذ ٖلى ٦خٟها:  عبدذ ٖلى ًضه التي حؿتًر

قي ٧ام نٟدت بـ وازلو جغظمت مٗلل ًا هاقم.. با  - 

ؾلمه ب٨غه..ؤال٨خاب ٖكان   

ظلـ بجىاعها ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض وهى ٌٗىص بغؤؾه للسل٠ 

مؿض ظؿغ ؤهٟه بةعها١:  ٍو

ؤها زلهذ مظا٦غة اإلاار م٘ قٍغ٠.. وهى اؾخإطن مجي   -

ت ب آلاي باص.. ووا٣ٞذ..  ًلٗب قٍى

 ؤومإث عحهام مىا٣ٞت:

ممخاػة.. عبىا ًسلُ٪ لىا ًا  هدُجت ال٨ىٍؼ بخإ اإلاار ٧اهذ -

 خبُبي..

ٗذ عحهام عؤؾها وهي حؿإله بخىظـ:  ابدؿم بهمذ.. ٞٞغ

   في ٖلى وق٪ ٦الم ًا هاقم زحر؟..  -
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 ُ٘  بُجهما طل٪ السِ الٞغ
ً
ع٢ذ مٗالم وظهه لخٟهمها له.. صوما

 مً الخٟاهم.. 

عبما طل٪ ما م٨جهما مً جسُي خؼن ظشم ٖلى نضوعهما 

 لؿىىاث..

بسٟىث وهى ٌٗلم حجم السبر الظي ًدمله لها: ٚمٛم هاقم  

  مباعح في مؿدكٟى السجً..ب"مٗاَي ال٣ِ" ماث  - 

ت اهُل٣ذ   اعجج٠ ظؿض عحهام بٗى٠ مهاخب لكه٣ت ٢ٍى

مً خل٣ها وهي جلخٟذ لهاقم بلهٟت, جغحٗض قٟخحها بال جى٠٢ 

ت هدى ؤخض وججاهض إل لخ٣اٍ ؤهٟاؾها لُىضٞ٘ هاقم بؿٖغ

 
ً
تألاصعاط مسغظا بسازت زانت إلاغضخى ألاػماث الغبٍى  

ٗخحن..    يُٛخحن ؾَغ
ً
ضٞٗها بٟمها ياُٚا ٍو  

 ..
ً
 بٗضهما بضؤث جلخ٣ِ ؤهٟاؾها وهضت لهاثها ٢لُال

لت:  لتهمـ بخجهُضة ٍَى



605 
 

 

 هحرجاح.. -  
ً
.. صلى٢ذ قٍغ٠ هحرجاح.. ؤزحرا

ً
  ؤزحرا

ياٖذ ٧لماتها ألازحرة وؾِ هىبت ب٩اء ٖانٟت اهٟجغث بها 

لؿُُغة ٖلحها..ولم ًم٨جها ا  

يمها هاقم بحن طعاُٖه لترجاح عؤؾها ٖلى نضعه وهي تهخ٠ 

 بىظ٘:

ت ؤهه اإلاٟغوى ؤ٦ىن  -  ؤها آؾٟت ًا هاقم.. آؾٟت.. ٖاٞع

 هضًٞ قٍغ٠.. ؤوي 
ً
ؤ٢ىي.. بـ الجهاعصه خؿِذ ؤوي ؤزحرا

 الجهاعصه هازض ٖؼاه.. ؤن..

 ٢اَٗها هاقم بدؼم:

ت ٞ -   ما ٦ىدل بلٛخ٪.. عحهام.. ؤها لى مل ٖاٝع ؤه٪ ٢ٍى
ً
ٗال

وبٗضًً هى مغمي في مؿدكٟى السجً مً ؾىحن.. بٗض ًاؾحن 

 ما..

 ٢اَٗخه عحهام بلهٟت:
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هخبلٜ ًاؾحن؟.. -   

 ؤظابها بدحرة:

ده ومم٨ً  -  .. لؿه ب٨ٟغ.. زبر ػي صه مم٨ً ًٍغ مل ٖاٝع

 ٣ًلب ٦ُاهه..

 نمخذ وصمىٖها ال جخى٠٢ ٖلى نضعه وؤهامله جملـ

:زهالتها بغوجُيُت ل 
ً
ِؿمٗها ؤزحرا  

هاقم.. مم٨ً ب٨غه هغوح هؼوع قٍغ٠.. -   

 نمخذ لخٓت لدكه٤ ب٣ىة هامؿت:

٠..ؤ -    ٢هض ٢بر قٍغ

 يمها ب٣ىة وهى ًا٦ض:

هجروح هؼوع قٍغ٠ ب٨غه..-    

 وبضازله حهمـ بخإ٦ُض..
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 "عبىا ًغخم٪ ًا قٍغ٠.. ٦ىذ ؤخً ؤر وؤظضٕ ناخب"

************* 

ت ال ٣ًُجها ماظض م٘ ػمالثه بؿ٨ً ي تصلٟذ ؾمغ بلى الٛٞغ

ت, لُيخٌٟ ماظض بٗى٠ مً ٞى١ ٞغاقه: باء بؿٖغ  ألَا

  ػاي جضزلي هىا؟..بؾمغ!.. ؤهِذ اججىيِذ!!..  - 

 هخٟذ بُٛٔ:

ت بًهٖمل ؤ -    جلم ٖلُ٪..ؤ!.. ؤها مل ٖاٞع

 ؤمؿ٨ها مً طعاٖها بٗى٠ وهى ًخىظه للباب:

  هىا!.... ما ًىٟٗل خض ٌكىٞ٪ ازغجي ًا ؾمغ صلى٢ِذ  - 

:
ً
 مٛخاْا

ً
٘ خاظبا  ٦خٟذ طعاٖحها وهي جٞغ

لى خض صزل ه٣ى٫ ؤوي ظاًت اؾخضُٖ٪ ٖكان خالت... -   

 هخ٠ بها بُٛٔ:
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اللي هدؿخضُٖجي ٖكاجها.. هى ؤهِذ قٛالت هىا في  بًهخالت  - 

.. امصخي صلى٢ِذ 
ً
ًا ؾمغ.. ؤهِذ مل زاًٟت ٖلى  ال٣ؿم ؤنال

 ؾمٗخ٪!..

ذ مىه وهي جى٦ؼه بةنبٗها  في نضعه:ا٢تًر  

٢لذ لي ب٣ى.. الؿمٗت!.. ؾُاصة الجغاح الُٗٓم ٢ل٣ان ٖلى  -  

 ؾمٗخه..

 صٞ٘ ٢بًخه للخاثِ بٗى٠ ٧اص ؤن ًاطحها وهى حهخ٠ بها:

باء بغظلُِ٪..  -  ؤهِذ اججىيِذ.. ؤ٦ُض اججىيِذ.. ظاًت ؾ٨ً ألَا

 وبختهمُجي ؤوي زا٠ً ٖلى ؾمٗتي ؤها..

غ بٗى٠:  نمذ للخٓت ٢بل ؤن ًٞؼ

الخاظت الغهُبت اللي زلخ٪ جخجىجي وحٗملي  بًه زحر!.. - 

 ٦ضه؟..

 بغ٢ذ ُٖىاها بلخٓت:
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صخُذ ؤهذ زاَب بيذ الض٦خىع َاهغ بغهام ناخب   -

 اإلاؿدكٟى السام اللي بدكخٛل ٞحها؟..

:
ً

 ٦خ٠ طعاُٖه وهى ٤ًًُ ُٖيُه مدؿاثال

  محن ٢ا٫ ال٨الم صه؟.. - 

 ؤقاعث بُضها:

ؤنل ص٦خىع هاجي...  -  

:٢اَٗها 
ً
ٚايبا  

هاجي!!.. هاجي جاوي ًا ؾمغ؟.. -   

 عبدذ ٖلى نضعه بتهضثت:

اؾمٗجي بـ..  -  

 ٖاص إلا٣اَٗتها:
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!.. الُلب الىخُض اللي َلبخه مى٪؛ ؤه٪ جمىعي ؤي بًهؾم٘ ؤ-  

 نلت بىاجي.. ًا صوب قٛل وبـ..

 ٚمٛمذ بخساط٫:

  ما هى ؤنله َلب ًخجىػوي جاوي! - 

ؾازغة:عم٣ها للخٓت ٢بل ؤن ًُل٤ ضخ٨ت   

ًخجىػ٥!.. ومغاجه اللي ؾاب٪ ٖكاجها ٢بل ٦ضه!!.. -   

 هخٟذ به بُٛٔ:

يا٣ًدل ؤهه ؤصه ٧ل اللي هم٪!.. مغاجه!!.. ؤهذ ختى ما  -   

زضججي في ال٨الم وما ؤٖمل ٦ضه.. وبٗضًً.. اؾخجى هىا.. ؤهذ 

؟..
ً
 ظاوبدل ٖلى الؿاا٫.. ؤهذ زاَب ٞٗال

 
ً
بالمباالة:ًاها بظلـ ٖلى خاٞت الٟغاف مسبرا  

ك٩لىا..  -  ٧ان في مكغوٕ ٞو  
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ت ال٣ًُت:  جدغ٦ذ لخىاظهه بالٛٞغ

٧ان في مكغوٕ!.. وؤها؟..  -   

كٗل واخضة  مض ًضه جدذ الىؾاصة لُجظب ٖلبت السجاثغ َو

ت اإلا٨خىم:  صزاجها بهىاء الٛٞغ
ً
 هاٞشا

ًض٥ بًا ؾمغ!.. ٖاًؼة جٟهمُجي ؤه٪ ٢اٖضة خاَت  بًهؤهِذ   -

. ٌٗجي ما ٢ٗضجِل حكاٚلي في هاجي ٖلى زض٥ ومؿخيُاوي.  

لخض ما عظ٘ ل٪ جاوي ػي ال٩لب وب٣ُضم ٖغى الجىاػ وال همه 

مغاجه وال ابىه اللي ظاي.. وال هم٪ ؤهِذ ٦مان!.. وال ٞا٦غاوي ما 

٪ وعا خاجم.. ؤ هى ؤي بالُى ؤبٌُ ٌؿض ؤزضحل بالي مً ظٍغ

 وزالم.. ُٖب ًا بىتي.. مل ؤها اللي هخٗملحهم ٖلُا!

ىظهه بٗى٠:ػؤعث ب  

ماظض.. اخترم هٟؿ٪.. -   

 ابدؿم بؿماظت:
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ؾمغ.. مل ه٣ىل٪ ؤها مدترم ٚهب ٖى٪ وال مدترم ٢بل  - 

ت ٦الم مالىف مٗجى.. مً آلازغ ؤها ٖاٝع  ٪ وقٍى ما ؤٖٞغ

اهم الضوقت صي ٧لها ٖكان  اعة اللي ظذ ل٪ بًهٞو .. ؤلٖا

ؤبى٥ِ ؤه٪ حؿاٞغي وؤهِذ ٖلى طمت عاظل ال بما ما ِٞل  وقٍغ

 ؾٟغ..

 امخ٣٘ وظهها بكضة:

ذ صه ٧له  -  اللي ًمى٘  بًهػاي.. وبٗضًً اٞغى!.. بوؤهذ ٖٞغ

 هخجىػ ووؿاٞغ.. خض ٨ًغه السحر!!

بخه بالؼواط مً "لُا" لُهل   ٢اَٗها بًٛب وهى ًخظ٦غ ٚع

 بلى والضها ومكٟاه.. لُجض ؤن ؾمغ.. جل٪ الٟخاة الغ٣ُ٢ت 

ُٟت ؤزغي التي ص١ لها ٢لبه وألو٫ مغة ٨ًدك٠ ؤن لل٣ل ب ْو

 ٧اهذ ٖىضما إلاذ هٓغتها اإلادبت له..ببسالٝ 
ً
ب٣اثه خُا  
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ًخظ٦غ ؾٗاصجه البالٛت ٖىضما هجر في عؾم ابدؿامت هاٖمت  

ٖلى قٟخحها بٗض ؤؾابُ٘ مً الخؼن لهجغ هاجي لها وا٢تراهه 

٤ خىلها و٧ل ما  بإزغي.. خحرجه لكهىع بحن "لُا" ب٩ل البًر

٢ت ٢لب زاٞخت تهمـ باؾم ؾخىٞغه له مً امخُاػاث.. وبحن ص

ؾمغ.. ل٨ُدك٠ باألمـ ٣ِٞ وبٗض ٢غاعه ألازحر باالهٟها٫ 

ًٖ "لُا" والتي ختى لم جم٨ىه مً ؤن ٨ًىن ناخب الؿب٤ 

٤ "واحـ ؤب".. ٢غاعها بٗضم  ٦ما٫ ب٣ِٞ ؤعؾلذ له ًٖ ٍَغ

 السُبت.. 

خل٣ى الهٟٗت الشاهُت والتي ؤ٦ضتها ؾمغ لخىها.. بٗىصة  ٍو

ن هاجي خبُبها الؿاب٤..الٗال٢ت بُجها وبح  

اللي ًمى٘!.. اللي ًمى٘ ؤن الضهُا نٛحرة ٢ىي.. لضعظت ؤن  بًه -  

ال٣لم اللي مم٨ً جىظهه لخض مً ٚحر ما ج٣هض بخال٢ُه ًغن 

 ٖلى زض٥ ؤهذ.. ال ومل زض٥.. مم٨ً ٢ٟا٥ ٦مان!..

 ٢ُبذ خاظبحها بٗضم ٞهم:
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  !..بًهٌٗجي  - 

ت وهى ًخمضص بالٟغاف  ؿخمغ بىٟض صزان خغ٥ عؤؾه بسسٍغ َو

 سجاثغه:

حٗغفي ٢بل ما "لُا" جبٗذ لي ؤجها ٢غعث جٟغ٦ل.. ٦ىذ ؤها  - 

٢غعث ؤهه زالم ما ًىٟٗل.. وؤوي لى ؾِبتها مم٨ً ؤ٦ىن بغص 

 ظؼء مً الضًً اللي ٖلُا.. بـ بغيىه َل٘ هى ألاخؿً.. 

 هى ألاعظل وألا٦بر آلزغ لخٓت!..

 هخٟذ ؾمغ بُٛٔ:

ماظض.. ؤهذ ياعب خاظت ػي ابً ٖم٪! -   

 عم٣ها بىٓغة ٢اجلت ٢بل ؤن ًغصٝ:

ا اللُلت ٖكان  -  اللي ًطخ٪ ب٣ى.. ؤوي ٦ىذ م٣غع ؤ٧لم ؤبٍى

زُب٪!..ؤًىا٤ٞ   

ت زاَٟت:  الهذ مالمدها بؿٖغ
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بجض ًا ماظض!.. ٌٗجي وؿدىا٦م.. -   

 ٢اَ٘ ٧لماتها:

  ب٣ىل٪ ٦ىذ.. ٧ان ٞٗل ماضخي ما حؿِبه في خاله.. - 

ههغاٝ:زم ؤقاع لها باإل   

وؾُبُجي ؤها ٦مان في خالي.. ٖىض٥ ٖغى ظىاػ مً هاجي..  - 

 اججىػي وؾاٞغي وؤل٠ ؤل٠ مبرو٥...

سٟي وظهه جدذ الىؾاصة:  عم٣خه بُٛٔ.. لُُٟئ ؾُجاعجه ٍو

وؤل٠ ؾالمت.. ا٢ٟلي الباب وعا٥ِ.. -   

*************** 

 عؤؾه ٖلى
ً
دا ٨ت ومٍغ  هه٠ ظؿضه ٖلى ألاٍع

ً
ع٦بخحها ٦ما  ممضصا

 اٖخاص في الاًام اإلاايُت..
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 بلى زغزغتها اإلامخٗت لحهخ٠ بُٛٔ ٖىضما بضؤث جثرزغ 
ً
ومؿخمٗا

زباع الخاعة:ؤًٖ   

مل ؤها ٢لذ بالف ٦الم الكبابُ٪!.. -   

 مهمهذ قٟخحها بُٛٔ:

ج٩لمل مً الكبا٥!..ؤٌٗجي ما اهؼلل.. و٦مان ما  -   

:نبدذ حكغص ؤخغ٥ عؤؾه لخىاظهها ُٖىاه التي 
ً
بلىجهما ٦شحرا  

-  ..
ً
 وؾهال

ً
اللي ٖاًؼ٥ ًجي ًؼوع٥.. ًا ؤل٠ ؤهال  

 زبُذ ظبهتها بُضها مخظ٦غة:

صخُذ.. بلؿم وؾٗاص هُٗضوا ٖلُا الجهاعصه ٖكان  ؤًىه-    

 هغوح هجُب ٞؿخان بلؿم..

:
ً
 وا٣ٞها ٢اثال

.. ؤمىن ٢الذ لي في الخلُٟىن.. ؤًىه -  ٖاٝع  
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ت لخٗبض  ضها جمخض بٍٟٗى بسهالجه:ابدؿمذ ٍو  

ًا سخي ًاؾحن ما ؤها ٞاهمت.. هى ؤها ٌٗجي ٦ىذ هاصحهم  ؤًىه - 

ه٪ ٖاٝع ؤمُٗاص مً ٚحر بطه٪.. بـ زالتي ؤم ًاؾحن ٢الذ لي 

 ومىا٤ٞ..

 ٚمٛم بٛمىى:

   ؤممممم... - 

 ؾإلخه بخىظـ:

٢ىم ب٣ى.. ًا صوب ؤؾخٗض للمكىاع.. ػماجهم ٖلى ؤَُب  - 

 ونى٫..

ًمىٗها مً الخغ٦ت: ٞسظهاػاص مً يِٛ عؤؾه ٖلى   

لؿه بضعي.. وبٗضًً ؤها مغجاح ٦ضه..  -  
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ٖاصث جبرم قٟخحها بُٛٔ.. ال حٗلم ؾغ جمؿ٨ه بخل٪ الخغ٦ت.. 

 زم ٌسخبها مً ًضها لخجلـ بغ٦ً 
ً
٩ٞل ًىم ًدىاوال الٛظاء مٗا

 لثرزغتها.. 
ً
ل٣ي هى بغؤؾه ٖلى ع٦بخحها مؿخمٗا ٨ت ٍو  ألاٍع

ا 
ً
ا ًباصلها الخىاعاث وؤخُاه

ً
ؤزغي ٌِٛ بالىىم..ؤخُاه  

 به مً ويٗه 
ً
جظ٦غ ؤو٫ مغة هام بها ٖلى ع٦بخحها ٞإ٣ًٓخه عخمت

.. ٞإ٦ثر مً هه٠ ظؿضه مل٣ى زاعط 
ً
ذ اَال٢ا الٛحر مٍغ

له٣ه بداٞت  ٨ت.. ٞجهٌ بهمذ.. لِسخب ؤخض اإلا٣اٖض ٍو ألاٍع

ٗىص لىيٗه الاو٫..  ٨ت َو  الاٍع

جُى١ عؤؾه ٖلى ع٦بخحها و٢ضماه ممضة ٖلى اإلا٣ٗض وطعاٖاه 

 زهغها بدمُمُت وهى ٚاع١ بىىم ٖم٤ُ..

 ؤم ال.. 
ً
الخٓذ ؾ٨ىهه اإلاٟاجئ ولم حٗٝغ بطا ٧ان مؿد٣ُٓا

 ٞهى ٌُٛي ُٖيُه بظعاٖه.. همؿذ:

؟..بًهسخي ًاؾحن.. ؤهذ همذ وال  -   
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.. ٞٗاصث حؿإله:
ً
 خغ٥ بنبٗه هاُٞا

  ؟..بًهزباع الهبُان اللي ٖىض٥ ؤ - 

 بؤ
ً
ُٛٔ:ػاح طعاٖه مً ٞى١ ُٖيُه هاجٟا  

ما ج٣ىلِل نبُان صي.. -   

 ٖىظذ قٟخحها بخعجب:

ل..  بًه٢ى٫ ؤوما٫ ؤًىه.. -   ؟..بًهزباع الكباب ؤٌٗجي.. وال جٖؼ  

زبرها:ؤٞخذ ُٖيُه لحرم٣ها بىٓغة الثمت زم   

٧ل واخض ٞحهم صماٙ لىخضه.. ظاص هاصي وبخإ قٛل-    

وبِؿم٘ ال٨الم.. مٗخهم ب٣ى.. اللي مدحروي.. ؤو٢اث ؤ٢ى٫ صه  

 ابً هاؽ ٢ىي.. وؤو٢اث جاهُت آال٢ُه...

 ؾ٨ذ ولم ٨ًمل.. ٧لماجه لخدشه ٞجغ:

؟..بًهجال٢ُه  -   
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:
ً
 ٖاص ٌٛمٌ ُٖيُه هامؿا

.. مل ٖاٝع ًا ٞجغ.. الاجىحن مل ٖلحهم آي ٚباع  -  مل ٖاٝع

 وال بُٗملىا مكا٧ل.. ؤها اجإ٦ضث بىٟسخي.. بـ مٗخهم..

خاؾـ ؤهه مسبي خاظاث ٦خُِحر.. عبىا ٌؿتر..   

ويٗذ ٞجغ ٢بًتها جدذ ط٢جها لخسبره بٗض ج٨ٟحر ٖضة 

 لخٓاث:

ا مل ٖلُ٪ ؤَُب وؤهذ ٦ضه ًا -    .. اللي اؾمه ؟طيؤزٍى

..هذ جغوح في الغظلحنؤمٗخهم صه مم٨ً ٌٗمل خاظت ٚلِ و   

 ؤظابها بش٣ت:

هللا هى الؿخاع.. ومل ه٣ٟل بابي في وف خض َلب  - 

 اإلاؿاٖضة َاإلاا.. ؤ٢ضع اؾاٖضه..

و٢ض ػاص ج٣ضًغها له ؤيٗاٝ:هخٟذ به   
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٪ زحر ًا سخي ًاؾحن.. َاإلاا هِخ٪  -  بن قاء هللا عبىا هُجاٍػ

 زحر.. ؤهذ ؤنُل وما بترصف مدخاط..

 ٞخذ ُٖىاه ٞجإة لِؿإلها:

ؤهِذ ٖىض٥ خاظت مىاؾبت لٟغح بلؿم؟.. -   

 ٢ُبذ خاظبحها:

!..بًهوال في  بًهخىا في بًىه..  -   

زبرها بدؿم:ؤ  

هِذ هاػلت م٘ البىاث صلى٢ِذ.. هاحي اللي ؤهِذ مدخاظاه.. ؤ - 

مٗا٥ِ ٞلىؽ اإلاهغوٝ.. ما جخ٨ؿِٟل وهاحي اللي ٌعجب٪.. 

ه٪ هخخ٨ؿٟي حكتري..ؤوؤها هىصخي البىاث.. ٖاٝع   

خغاط:بؤزًٟذ بهغها بصجل و   

-  ..٪ خايغ ًا سخي ًاؾحن.. هجُب خاظت حكٞغ  
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 جىؾٗذ ُٖىاه وهى حهخ٠ بها:

خ٪ ًا ٞجغ.. ؤهِذ وظىص٥ ظىبي هى اللي هاحي خاظت جٟغ  - 

جي..  بِكٞغ

 اعحؿمذ البؿمت ٖلى قٟخحها:

اللهي ًسلُ٪ لُا.. ٦الم٪ الخلى صه بُيؿُجي ؤوي ٞجغ بخاٖت   -

 ال٨بضه..

:
ً
 و٦ؼها بغؤؾه مكا٦ؿا

اإلاهم ًيؿُِ٪ هىىؽ ٖحن الخاظت!.. -   

 ٧اصث ؤن تهمـ له.. ؤهه ؤنبذ بالٟٗل ٢غة ٖحن لها.. 

إلاا حكٗغ به وهي مٗه.. وهى مؿخل٣ي ه٨ظا ٖلى  ال حٗٝغ مؿمى

 ع٦بخحها و٦إهه ٌؿخمض عاخخه مً الخها٢ه بها.. 

و٦إن وظىصها ؤنبذ امخضاص لىظىصه.. ؤو ٦ُاهه ال ٨ًخمل بال 

 بها..
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 همؿذ بسٟىث..

"عبىا ًؼعٕ خبي في ٢لب٪.. ػي ما ؤهذ ب٣ُذ ٧ل خُاحي ًا سخي 

 ًاؾحن"..

 اعجٟ٘ خاظبُه وهى ًدؿاء٫:

  بخ٣ىلي خاظت ًا ٞجغ؟. - 

 اهخبهذ مً قغوصها وهي جخإمله:

  ال ًا ؾُض الىاؽ.. صه ؤها باصُٖل٪.. - 

عصٞذ:ؤزم   

مل ه٣ىم ؤٚحر ب٣ى.. البىاث ؤ٦ُض ٖلى ونى٫.. -    

ًام خغ٥ عؤؾه لُدُِ زهغها بظعاُٖه ٦ما اٖخاص في ألا 

 الؿاب٣ت:
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 ٚلُان بوي وا٣ٞذ ًجىا في ؤها ؤال زلُِ٪..   - 
ً

مُٗاص نال

 عاختي..

 ضخ٨ذ وهي جداو٫ الجهىى:

مٗلل ب٣ى.. مخٗىيت.. -   

 بٗبض:
ً
٘ عؤؾه ٞجإة لُىاظهها مدؿاثال  ٞع

هخٗىيُجي اػاي! -   

عظٗذ عؤؾها للسل٠:ؤ  

  ًىه.. ًا سخي ًاؾحن.. زًدُجي..  -  

ض مً ا٢ترابه:  وهى ًٍؼ
ً
 ابدؿم مكا٦ؿا

وهللا!.. -   

لٟغنت وهى حهمـ ؤعاصث ؤن جىمئ مىا٣ٞت ول٨ىه لم ًخذ لها ا

 بحن قٟخحها:
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تي.. -  ؤها هٗىى هٟسخي بمٗٞغ  

جماؾذ قٟاههما للخٓاث و٢بل ؤن ًخم٨ً ًاؾحن مً قٟخحها 

٦ما ؤعاص ٞىجئ بهما جبدؿمان بحن قٟخُه زم جُل٤ هي ضخ٨ت 

 زجىلت هامؿت بعجب:

!..بًهخىا هىٗمل ػي اإلامشلحن اللي في ألاٞالم وال ب -   

 بُٛ
ً
 ٖجها هاجٟا

ً
ٔ:جهٌ مبخٗضا  

ؤهِذ ٧اعزت ًا ٞجغ.. ٞهلخُجي ًا مجىىهت.. يُِٗذ اللخٓت..  -  

 مى٪ هلل..

٧اهذ جغا٢ب ُٚٓه الظي بضؤ ًخُىع لًٛب ز٠ُٟ وهي حؿب 

ه مً قخاثم.. ول٨ً ماطا جٟٗل بىٟؿها..  هٟؿها ب٩ل ما حٗٞغ

ت ًا ٞجغ!"..  "َى٫ ٖمغ٥ ٣ٍٞغ

٢ُ٘ ظغؽ الباب لخٓاث ُٚٓه لُىضٞ٘ ًٟخذ الباب بٗى٠.. 

ظهه ُٖجي ؾٗاص وبلؿم اإلاخٟاظئخحن بىٓغاجه الٛايبت..ٞخىا  
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وبحن جباص٫ الؿالم والخدُاث.. ومداولت زاٞخت مً ؾٗاص 

..
ً
 لخس٠ُٟ الخىجغ الظي لم حٗلم له ؾببا

 مً ٖلى ٦خٟحها:
ً
 ز٣ُال

ً
ت و٦إجها جل٣ي هما  هخٟذ بلؿم بؿٖغ

  ًاؾحن.. ماظض مؿخيُ٪ في الىعقت جدذ..  -

 جهاًت الٟهل

 السامـ ٖكغ

هغو٫ ًاؾحن ٖلى صعظاث الؿلم وخىله اهدكغث قغاعاث 

 ًٚبه وبخباَه.. 

ًخظ٦غ جل٪ اللخٓت.. جل٪ اللمؿت الساَٟت لكٟخحها.. ل٣ُترب  

 مجها ٦ما لم ًٟٗل م٘ ؾىاها.. 

لُبضؤ بمض ظؿىع مىصة و٢غب بُجهما.. ٞهي بداظت ألن حٗخاص 

 إلاؿخه ٢بل ؤن جإزظ خُاتهما مؿاعها الُبُعي ٦إي ػوظحن..

 هخ٠ بدى٤..
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 "ٞهُلت"..

لى قٟخُه جغحؿم قبه  جى٠٢ للخٓاث لحهضت مً اهٟٗاله.. ٖو

 ابدؿامت وهى حهمـ بسبض..

خ٪ بُٗملىا  في ألاٞالم.. ختى  بًه"نبر٥ ٖليَّ ٞجغ.. بن ما ٖٞغ

 اللي ما بدكىٞحهىف ٦مان"..

 ٖلى اإلا٣ٗض اإلاىاظه 
ً
ونل لباب وعقخه لُلمذ ماظض ظالؿا

 إلا٨خبه؛ وظهه ًسخٟي بحن ٦ُٟه.. وعؤؾه لؤلؾٟل.. 

 خُمذ ما ٧ان 
ً
وبضا مً اهدىاء ٦خُٟه.. ؤهه ًدمل همىما

 ًخمؿ٪ به مً نمىٍص واٍه..

ججمضث زُىاث ًاؾحن للخٓاث.. و٢ض ٚغ١ بدحرجه.. ٞمٓهغ 

 ماظض اإلاهؼوم ٞاظئه بكضة.. 

البضاًت ؤن خًىعه لُٟخٗل مكاظغة ما مٗه بؿبب  ًْ في

مجىىهخه الك٣غاء.. ٞاخخما٫ مهاعختها إلااظض ب٩ل ما جمىط به 
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هجظابها اإلاتهىع لك٣ُ٣ه السجحن الؿاب٤ لهى بهٟؿها وزانت 

 ؤمغ واعص خضوزه بكضة..

 باؾم ماظض الظي 
ً
ج٣ضم ٖضة زُىاث ٢بل ؤن ًخى٠٢ مىاصًا

هٓغاث ًاؾحن.. خحرة هابٗت اعجٟٗذ عؤؾه بٗى٠ ل٣ُابل خحرة 

مً عجؼه ًٖ مٗاملت ماظض بىٟـ الهل٠ وال٨بر اللظان 

 ٖامله بهما.. 

ا..
ً
.. ومكدخ

ً
.. هاثما

ً
 ٞهى ًغاه آلان.. ياجٗا

 "ًا هللا هل ٧ان ٌٗك٣ها لخل٪ الضعظت!"..

لم ٌٗلم ًاؾحن بن ٧ان جٟىه بإ٩ٞاعه ؤم ؤن ماظض ٢غؤها في 

ىت:ُٖيُه بىيىح.. ٣ِٞ ؤظابه ماظض ب٩ل ماث خاؾمت وخٍؼ  

   ال.. ال ما خبتهاف لضعظت ؤجهاع بٗض ؾٟغها.. -  

 عم٣ه ًاؾحن بهمذ.. ل٨ُمل ماظض:
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لُا بٗخذ لي عؾالت ٖلى الىاحـ.. و٢الذ ؤجها جًٟل ؤهىا  -  

 ه٨ىن ؤصخاب وبـ.

 لم ًخٟىه ًاؾحن ب٩لمت وبن ْهغ في ُٖيُه حؿائله ًٖ مٛؼي 

ما ًدضر لِؿخمغ ماظض:   

   ًم٨ً هي ما ناعخخىِل.. بـ مً ظىاًا خؿِذ بن  - 

 مكاٖغها اجدغ٦ذ هاخُخ٪.. وؤها..

 ٢اَٗه ًاؾحن بدؼم:

اصة.. -     بـ.. وال ٧لمت ٍػ

 هخ٠ ماظض بضٞإ:

ؤها مل باتهم٪ بداظت ًا ًاؾحن.. ما جٟهمىِل ٚلِ.. ؤها.. -    

الخٟذ ًاؾحن بٛخت هدى مؿاٖضًه اللظًً بغػا مً صازل 

لحهخ٠ بهما بهغامت:الىعقت   
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مٗخهم, ظاص.. ج٣ضعوا جغوخىا جخٛضوا صلى٢ذ.. -   

اؾخٛغ١ زغوط الكابحن لخٓاث جم٨ً ًاؾحن ٞحها مً الخد٨م 

 بًٛب ًخىلض بإٖما٢ه بٗى٠.. 

 والخٟذ إلااظض بٛخت:

ؤهذ ظاي ج٣ىلي ؤه٪ مم٨ً جدىاػ٫ ًٖ زُُبخ٪ لى ؤها  - 

 ٖاًؼها..

 خاو٫ ماظض م٣اَٗخه ل٨ُمل ًاؾحن بًٛب:

  وب٨ضه جب٣ى واخضة بىاخضة.. - 

 بغ٢ذ ُٖىا ماظض بًٛب:

ؤها ظاي ٖكان هخ٩لم ًا ًاؾحن.. -   

 هخ٠ به ًاؾحن:

ًب٣ى جبضؤ ٦الم٪ صر.. مل ظاي ج٣ضم لي خاظت ؤها.. -   
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 ٢اَٗه ماظض بًٛب:

ؤها مل ظاي ؤ٢ضم ل٪ لُا.. ألهه ببؿاَت ؤها ما ؤمل٨هاف..  - 

ل اللي وختى لى ؤمل٪ ؤجىاػ٫.. ؤها ٞاهم ٦ى  َـ بن صه ما ٌؿاَو

.. اٝع  ؤهذ ٢ضمخه.. ٞاهم.. مً ؤو٫ لخٓت ٞاهم ٖو

 ٚمٛم ًاؾحن بسٟىث:

 - .. ـ ؤه٪ ٖاٝع     ٦َى

غ ماظض بإلم وهى ًمغع ؤهامله بسهالجه بجىىن:  ٞػ  

ؤها مل ٖاٝع ؤٖخظع ًا ًاؾحن.. -   

 همـ ًاؾحن بظهى٫:

ٖخظاع.. زالم ا٢خىٗذ بؾخد٣ل ختى ؤقا٠ً بوي ما  - 

هٓغ الخاط خاٞٔ بوي ب٣ُذ مجغم.. ؤو بوي ٧ان ظىاًا بىظهت 

 مجغم والسجً زغظه..

 همـ ماظض بضوعه:
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  الخاط خاٞٔ.. - 

اهدبه ًاؾحن لىبرة ماظض اإلاخىظٗت.. ول٨ً ماظض ٧ان ًغصص 

 ٧لماجه بال اه٣ُإ:

!.. ٧ل ما ُٖىه بًهالخاط خاٞٔ ٧ان ٧ل لُلت.. ال.. لُلت    -

ا صٞ٘ جمجها.. جُجي ٖلُا.. ٨ًٟغوي بلخٓت ته ىعي اللي ؤزٍى

 ٚلُتي اللي بؿببها ؤزىٍا ال٨بحر اجبض٫ خاله واؾخدل صم ٚحره..

 يغب ماظض ب٣بًخه ؾُذ م٨خب ًاؾحن وهى حهخ٠:

هى ٢اَٗ٪ ؤهذ ووظه ٧ل ًٚبه ليَّ ؤها.. ٖاٝع إلاا ازخاعث  - 

.. ما ؤهذ بًهجسهو ظغاخت ٧ان عصه 
ً
ًضً٪ ب؟!.. "َبٗا

 احٗىصث ٖلى الضم"..

ًاؾحن بًٛب: ٢اَٗه  
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َبٗه وخاُٞٓىه ٧لىا.. ًىم ما ظالي السجً و٢الي ؤهذ بغه  - 

غا٢ب.. ل٨ً مل  خؿاباحي.. ٦ىذ ٖاٝع ؤجها الجهاًت.. هُخاب٘ ٍو

 هُخضزل..

 الخٟذ له ماظض بًٛب:

٧ل ًىم ًا ًاؾحن.. ٧ل ًىم اجدبؿخه ؤهذ.. ؤها ٦ىذ بضٞ٘  - 

 جمىه..

 ا٢ترب مىه ًاؾحن بٛخت لُخمؿ٪ ب٣بت ٢مُهه:

ذ بًهصٞٗذ  -  ل ؤبى٥!.. صبده ل٪ بال٨الم.. بًه!.. قٞى ؟.. ٖػ

..بًهصه ٧له ًجي   

 صٞ٘ ماظض بًُٗضا ب٣ىة وهى ًهغر:

  ..بًه - 

ا بدى٤:
ً
ٗىص هاجٟ  جى٠٢ للخٓاث لُلخ٣ِ ؤهٟاًؾا مخ٣ُٗت َو



634 
 

 

نض٢جي صه ٧له وال خاظت ٢هاص ؾاٖت خبـ.. ٢هاص -   

ؾىحن.. ؤها ٖكذ خغماه٪ مً هىع الجهاع.. ألؾابُ٘.. قهىع.. 

هٟغاصي.. ما بسغظل بال لىعقت الىجاعة.. ؾىحن في الخبـ ؤلا 

ؾىحن وؤها ما بُٛمًلِل ظًٟ بال وؤها في ألاويت الًلمت 

هٟغاصي وؤها ٦ىذ بضٞ٘ اإلا٣ٟىلت.. اإلاؿاظحن حهغبىا مً ؤلا 

 للخغاؽ ٖكان ؤباث ُٞه.. لخض ما هاقم..

 ٢اَٗه ماظض بظهى٫:

. لُه ٖاًؼ خبـ اهٟغاصي؟.. لُه ؤويت !.بًهؤها.. ؤهذ بخ٣ى٫   - 

ًا ًاؾحن؟.. بًهم٣ٟىلت ويلمت ٦ىذ زا٠ً مً   

 ؤَل٤ ًاؾحن ضخ٨ت ؾازغة:

اللي ما ًخساٞل مىه.. بًه!.. ٢هض٥ بًهزا٠ً مً   -   

ا:
ً
 زم زبِ ٦ُٟه ببًٗهما هاجٟ

ما خضف ٖاٝع خاظت.. وال خاؾـ بداظت.. -   
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 ا٢ترب مىه ماظض ٌؿإله بٗى٠:

؟.. ؤهذ بخ٣ى٫ ؾىحن!.. ؤها ٦ىذ بمتىخهل  ٞهمجي.. صه -  

ُض.. هما آزغ ؾيخحن اللي ما  بؼوع٥ ٧ل قهغ.. ٧ل مىؾم ٖو

 ٦ىدل بأجي ٦خحر..

 لم ًجبه ًاؾحن ٖلى ؾااله.. بل ؾإله بضوعه:

ظاي لُه ًا ماظض؟.. َاإلاا مل ٖاًؼ حٗخظع.. -   

 ٢اَٗه ماظض ب٣ىة:

ٖاًؼ..مل ٢اصع ًا ًاؾحن.. جٟغ١ ٦خحر مل ٢اصع ًٖ مل  -   

 هؼ عؤؾه بُإؽ:

  ٧لمت اٖخظاع ٢ضام ٖمغ عاح!.. بًهٖخظع.. هدؿاوي ؤمل ٢اصع  - 

 ٚمٛم ًاؾحن بىظ٘:

ٖلى ألا٢ل ؤٖٝغ ؤهه ما عاخل بالف..-    
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 مسر ماظض وظهه وهى حهمـ:

ج٨ىن مضًىن بٗمغ٥.. بمؿخ٣بل٪..  بًهٖاٝع ٌٗجي  - 

في ٧ل مغة بمؿ٪ اإلاكٍغ بٟخ٨غ  بًه.. ٖاٝع ٌٗجي !بمهىخ٪

لخٓت ما يغبذ ػهحر وخؿِذ بُٗىه وهي بدخهٟى.. ٖاٝع 

ج٣ٗض ججهؼ في خىاعاث واٖخظاعاث وفي آلازغ جالقي صه  بًهٌٗجي 

ل ه٣ُت في بدغ ٢هاص اللي عاح.. ٖاٝع ٌٗجي   بًه٧له ما ٌؿاَو

 ج٨ىن خاؾـ َىا٫ ٖمغ٥ ؤه٪ نٛحر ٢ىي.. ٢ىي..

 همـ ًاؾحن بظهى٫:

ٖاملخجي اإلاٗاملت الؼبالت صي ٖكان مل ٖاٝع حٗخظع.. ؤهذ  - 

..!!مل ٢اصع جىاظه  

عجبا٥:ةهمـ ماظض ب  

٧ان الػم ؤ٢ى٘ هٟسخي ؤه٪ ٚلُان ٖكان ؤٖٝغ ؤِٖل..  - 

 ؤجىٟـ.. ؤهجر..
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 اتهمه ًاؾحن بٗى٠:

صي ؤهاهُت.. -  

 لخترصص ظملت ماظض:

بـ مل هضالت.. ؤها مل هض٫ ًا ًاؾحن.. ؤها مل ٖاٝع   -

ه٨غه..ـ ؤم٘ جطخُخ٪.. م٘ اللي ؤهذ ٢ضمخه.. بـ مل ب ؤحٗامل  

 ٖاص ًاؾحن ٌؿإله:

ٌ بؿُِ-   ..!وظاي الجهاعصه ج٣ىلي اجًٟل لُا.. صي حٍٗى  

 ؤه٨غ ماظض بٗى٠:

ال.. ال.. ؤهذ مل ٞاهم.. لُا ٧اهذ باليؿبت مل خب.. ٧اهذ  - 

مجغص ٞغنت.. هي بيذ خلىة ومكاٖغها ٖملُت.. وؤها ٦ىذ 

ب مً ؤبىها..مدخاط ٞغنت ؤ٢غ   

 احؿٗذ ُٖىا ًاؾحن بًٛب:
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ؤهذ محن؟.. ؤهذ بػاي ب٣ُذ ٦ضه!.. -   

ت:  هؼ ماظض ٦خٟه بسسٍغ

ؤؾإ٫ ؤبى٥.. -   

 لم ًجبه ًاؾحن لم ًمخل٪ بظابت جه٠ ما بضازله.. 

ؤعاص ٢ى٫ ال٨شحر وال٨شحر ول٨ً خًىع هاقم ٢ُ٘ خىاعهما 

ت:  بؿٖغ
ً
 اإلابخىع وهى ًخىظه لُاؾحن هاجٟا

ً٘اؾحن.. مم -  ..؟٨ً ٧لمخحن ٖلى الؿَغ  

عبذ ماظض ٖلى ٦خ٠ ًاؾحن وهى ًخدغ٥ هدى باب السغوط 

 هامًؿا:

ٖمغي ما ٨ٞغث بجها واخضة بىاخضة.. ٧ان ٧ل ج٨ٟحري بوي  - 

غ هذ مدخاظها.. هؿخجى ؤل٪ ولى واخض في اإلاُت مً عاخت  ؤٞو

 ؤقىٞ٪ في ٦خب ٦خاب بلؿم..

ا جغا٣ٞه هٓغاث ًاؾحن  ًٖ الخاثغة..ؤل٣ى ٧لماجه وزغط مؿغ  



639 
 

 

 إلالمخه مً 
ً
اعة ماظض بٗثرث ما ًداو٫ ًاؾحن ظاهضا وبن ٧اهذ ٍػ

 واظهت هاصثت.. 

٩ٞلماث هاقم اإلاترصصة ٢ًذ ٖلى الب٣ُت مً جماؾ٪ ًاؾحن 

 الهل...

**** 

ألاهثى طل٪ اإلاسلى١ الهل بغ٢ت.. ال٠ًُٗ باخخىاء.. الٗاَٟي 

 ل٨ُخمل به ٦ُان الغظل..

بؿُاط جلى آلازغ مً ال٨بذ  جل٪ التي ًُالب الجمُ٘ بةخاَتها

ِٕ خماًتها مً هٟؿها,  واإلاى٘ والخغمان مً ؤبؿِ الخ٣ى١ بضا

 مً ٖاَٟتها التي جخد٨م بها وجىصي بها للًُإ..

وهىا الؿاا٫ لم ال ج٨ىن جل٪ ألاؾُجت مً الخب والاهخمام 

 مً ال٨بذ واإلاى٘ وؤلا
ً
اًت بضال تهام الٛحر مبرع وجى٢٘ والٖغ

..؟!اعج٩اب السُُئت  
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 مً  
ً
لم ال ٣ًضم آلاباء الخب الالمكغوٍ لبىاتهً بضال

 
ً
..؟اؾخجزاٞهً ٖاَُٟا  

صاثًما.. ًدشىجهً باؾخمغاع إلزباث ؤجهً ؤظضي وؤهٟ٘ مً ولض ٢ض 

 مً 
ً
ًدمل الل٣ب ومٗه ًجلب الٗاع.. الٗاع اإلاخى٢٘ صاثما

 ألاهثى.. 

 الؿعي 
ً
جب ٖلحها صاثما ٞب٣ٗل مجخمٗها ولضث ألاهثى ها٢هت ٍو

 لال٦خما٫.. بخد٤ُ٣ ؾب٤ في حٗلُمها ؤو ٖملها.. 

وبن لم حؿخُ٘ جشبذ ظضاعتها بالخُاة الٗملُت, ٞلخىجب الابً.. 

 لغظل آزغ..

 ٨ٞإهما ٧لمت ؤهثى ال ج٨ٟي.. ُٞجب بلخا٢ها بصخيء ًضٖمها.. 

بِبت... ؤهثى ومهىضؾت.. ؤ هثى ومٗلمت..ؤهثى َو  

ؤهثى وؤم ٞالن..   
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طل٪ هى مٟهىم مجخم٘ بإ٦مله ؤو وؿبت ٦بحرة مىه ًٖ اإلاغؤة.. 

مجخم٘ والضها هى ظؼء ال ًخجؼؤ مىه.. وؾٗاص بىٓغ والضها 

 ٞكلذ.. ٞكلذ ؤن ج٨ىن ؤهثى و..

ْبء هى  ِٖ ًجب ؤن ًخدمله ختى  ٞب٣ُذ ؤهثى ٣ِٞ.. ِخمل و

ٗه ًٖ ٧اهله..  ًجض مً ًٞغ

بت بضعاؾت الُب ٦إزحها وال الهُضلت ٞالهٛحرة لم ج ٨ً لها ٚع

ت وبغاٖت جدؿض  ٦ك٣ُ٣تها.. بل هي حٗك٤ اللٛاث.. جخ٣جها بؿٖغ

 ٖلحها..

ت والٟغوؿُت.. واؾخٗضاصها الجهم  مهاعاتها باللٛاث ؤلاهجلحًز

لخٗلم ألاإلااهُت وؤلاًُالُت صٞ٘ مضعؾتها في ؤولى ؾىىاتها 

ت لخىظحها لضعاؾت جل٪  اللٛاث..باإلاغخلت الشاهٍى  

و٦إهما ٞخدذ لها باًبا مً هىع.. ٞؿٗاص ٧اهذ هاثمت ال حٗلم  

لها جىظه ؤو هىاًت.. و٢غعث الهٛحرة الا٦خٟاء مً صعاؾت 

اء اإلاملت ووظهذ اهخمامها للمىاص ألاصبُت ولم  ألاخُاء والٟحًز
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بتها, بل وؤظبرها ٖلى صعاؾت اإلاىاص الٗلمُت  ًغَى والضها بٚغ

 التي ج٨غهها بكضة..

ت بمجمٕى ٌؿض الغم٤ بال٩اص والخد٣ذ ٞإ  جهذ صعاؾتها الشاهٍى

ب٩لُت آلاصاب ٢ؿم اللٛت الٟغوؿُت مدملت بىٓغاث السُبت مً 

ت الًىء للٟسغ والاهخمام   والضها, والتي جخدى٫ هٓغاجه بؿٖغ

بخه بضزى٫ ٧لُت الهُضلت..  ـــب  بلؿم.. ٞهي خ٣٣ذ ٚع  

..٢تران بهابل وج٣ضم لها ابً ٖمتها َالًبا ؤلا  

بالجهاًت وفي ٖٝغ والضها ؤزبدذ بلؿم ؤجها ؤهثى و.. نُضالهُت 

٣ها للؼواط وؤلاهجاب لخهبذ ؤم ٞالن..   وبٍُغ

..ِ٣  ول٨ً ؾٗاص ما هي بال زُبت ؤمل.. ٞهي ؤهثى ٞو

والضها  وبىؾِ نغإ ؾٗاص اإلاؿخمُذ لخهبذ في ُٖجيّ 

مسلى١ ٧امل مخ٩امل؛ ٞهي ؤجهذ ؾىتها ألاولى بال٩لُت بخ٣ضًغ 

 ومٗه اإلاغ٦ؼ ألاو٫ ٖلى صٞٗتها..  ظُض
ً
ظضا  
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بال ؤن طل٪ لم ٌكٟ٘ لها.. ٞهي لم جد٤٣ له بٗض هضٞه.. ل٣ب 

 ًلخ٤ باؾمها ٌٗلً به ٞسغه ومباهاجه بها..

.. اهخماًما.. 
ً
هغ لها ؤمحر.. ٞاعؽ ألاخالم.. مً ؤبضي لها ج٣ضًغا ْو

ان ما ؤٖلىه خًبا..   ؾٖغ

ا ما بضازلها.. ٌكٗغها ؤجها ٨ًٟي ؤن ج٨ىن مٗه 
ً
٧ان ًمؤل ٞغاٚ

٣ِ لُمىدها خبه واهخمامه..   ؾٗاص ٞو

وهي مىدذ بضوعها.. مىدذ ومىدذ.. ختى اؾدىٟظث.. 

 اؾتهل٨ذ.. 

ض الظي ال ًم٨جها مىده..  ض.. اإلاٍؼ وآلان هى ًُالب باإلاٍؼ

ٞسًىٖها ال ٌٗجي جهاًتها ٣ِٞ.. بل صماع ق٣ُ٣تها ٞاألخم٤ 

 ًٓجها وبلؿم واخض.. 

مخسُٟت زل٠ ؤجها ٧اهذ جخالٖب به مً البضاًت ٌٗخ٣ض 

ها بها..  الصسهُت التي ٖٞغ
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“Bless de ana” 

٩ٞاهذ جضٖى هٟؿها بلِـ.. وهى بٗض مداوالجه اإلاؿخمُخت 

 بُجها وبحن بلؿم..
ً
تها.. عبِ ؤزحرا  لل٨ك٠ ًٖ هٍى

ًًٓ ؤن الخؿاب الصسصخي باؾم بلؿم خاٞٔ بغهام هى  

ها الظي جٓهغ به ؤمام ٖاثلتها وؤنض٢ائها.. خؿاب  

ٗم جهُاص به ألانض٢اء مً قا٧لخه.. 
ُ
 وآلازغ ما هى بال َ

بِىما هى ال ٌٗلم ؤجها ؾاطظت خض الٛباء لخخىعٍ مٗه بدؿابها 

 الصسصخي والصسصخي ظًضا..

ٞهي ٧اهذ جبدض بةجها٥ ًٖ ج٣ضًغ ومكاٖغ بوؿاهُت..    

سُىة لخ٨ىن ؤهثى ًٖ خالت خب ججٗلها ؤهثى وخبِبت.. ٦

 وػوظت.. ٞخىا٫ الغضخى مً والضها..

..٠  وآلان بٗض ؤن ػالذ ٚكاوة اهضٞاٖها هدى ٞاعؾها اإلاٍؼ
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آلان بٗضما ؤصع٦ذ ؤجها ؤنبدذ ؤهثى ومىته٨ت.. ؤهثى وزايٗت..  

آلان وهي حٗلم ؤجها ؾخضٞ٘ زمً ما ؤعاصجه مً ا٦خما٫ بىٓغ 

 الجمُ٘ لخخدى٫ لكبه ٧اثً..

اثه.. مسلى١ ه٣و مىه ٦غ   امخه و٦بًر  

آلان جبتهل بكضة ؤن ًغضخى الخ٣حر ببًٗت آالٝ مً الجىحهاث 

خهلذ ٖلحها مً بُ٘ مهىٚاتها.. وال حٗلم ٠ُ٦ ؾخبرع 

 ازخٟائهم.. 

ول٨جها لً ج٨ٟغ آلان بظل٪.. ٩ٞل ما حهمها هى مىا٣ٞخه وابخٗاصه 

 ٖجها..

ان ما ظاءتها بغؾالت ٖلى "الىاحـ ؤب"..   مىا٣ٞت ؾٖغ

٣ت  بغ٢م خؿاب لخً٘ به ألامىا٫..مٞغ  

 جل٪ ٧اهذ مىا٣ٞخه ٖلى جإظُل خًىعها لك٣خه.. 
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طل٪ ما ؤزبرها به بدك٠ِ ٖلى قاقت الخاؾىب وهى ًإمغها 

 بهل٠ ؤن جسل٘ مالبؿها.. له.. وألنض٢اثه.. 

وجل٪ ٧اهذ وؾُلخه إلزباعها ؤجها ؤنبدذ صمُت الٗغى 

 زانخه.. وعٞا٢ه..

وما ػالذ جضٞ٘ الشمً..   

****************  

 صل٠ إلاجزله بهضوء.. زُىاجه مخشا٢لت..

كت بُضه لم ًمغ بها بال   ؤهٟاؾه جخٗثر بحن ظىباث نضعه.. ٖع

 مغة واخضة بدُاجه..

ج٣ضم ٖضة زُىاث بُُئت لُجض َٗامه مُٛى بمٟغف ؤبٌُ 

 ٞى١ اإلااثضة..

وبلمدت جإملُت بؿُُت ؤصع٥ ؤن ٞجغ حٛل٤ ٖلحها بابها؛ زاثٟت  

لم!.. ؤو ٚايبت ال ٌٗ  
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 هى ٚحر ٢اصع ٖلى الخٗامل مٗها بخل٪ اللخٓت..

خه, ممضًصا ٖلى ٞغاقه  ججاهل الُٗام وؤٚل٤ ٖلُه باب ٚٞغ

 وؤهامله جخالٖب ٧الٗاصة بمضًخه,

ت مً خىله.. و٧لماث هاقم جترصص ب٣ٗله..  ٌك٤ بها هىاء الٛٞغ

ٞاجدت هاٞظة واؾٗت ٖلى ماٍى حهغب مىه ب٩ل لخٓت لُٟاظئه 

ت جسبره ؤال مهغب وال باللخٓت  الخالُت بهٟٗت بٞا٢ت مضٍو

 مٟغ..

 "ال٣ِ ماث بمباعح ًا ًاؾحن"..

ا بخإزحرها اإلاؼلؼ٫ ٖلى 
ً
بًٗت ٧لماث ؤل٣اها هاقم مترصًصا, ٖاإلا

 ًاؾحن.. 

 بماٍى 
ً
 لٟٓها زىاٍن ول٨جها خٟغث ٖم٣ُا

َ
بًٗت ٧لماث لم ًخٗض

ت ًْ ؤهه هجر..   ؤعاص صٞىه ولؿظاظخه اإلاَٟغ

.. بِذ ظضًض.. ػوظت مخٟاهُت.. بٗمل ظضًض  



648 
 

 

ول٨ىه ؤصع٥ مساصٖخه هٟؿه.. ٣ٞض ٧ان ما ؾب٤ ٣ِٞ ٞترة 

 لم ج٨ً 
ً
زاعط الؼمً.. عاخت.. ؤو و٢ذ بض٫ ياج٘.. ل٨جها ؤبضا

 الجهاًت.. 

 ٞجشت اإلااضخي اإلاضٞىن لٟٓتها ؤعى الىا٢٘ جهغر ب٣ىة..

 
ُ
ا.. ٞهى ٧ان مُذ/ حي"..ىِ "ًضا٥ ل ًُ زذ بضماثه ختى لى ْل خ  

هغر ٢لبه مغصًصا..ٍو  

"٧ان زإًعا.. ولم ؤؾخُ٘ هضع صماء قٍغ٠.. ٨ًٟي ؤهه ٧ان 

 الطخُت ول٨ىه مً صٞ٘ الشمً"..

..!٠  قٍغ

اجه ألخضار جبضو آلان و٦إجها ٖلى بٗض ؾىىاث  ٖاص بظ٦ٍغ

 يىثُت, ل٨جها جًىي المٗت ؤمام ُٖيُه.. 

 جضٞ٘ ٣ٖله للٛغ١ بها مؿخًُٗضا ٧ل جٟهُلت مىظٗت..



649 
 

 

٧ان ٢ض مغ ٖلى وظىصه بالسجً ٖام وبًٗت ؤقهغ ٖىضما ْهغ 

قٍغ٠ بٗىبر اإلاد٨ىمحن؛ مداٍم قاب بم٣خبل خُاجه ٌٗمل في 

ِغٝ ٖىه ٢ضعجه ٖلى الخالٖب بالسهم في  ُٖ م٨خب مداٍم ٦بحر 

وفي السلُٟت صوًما ؤظاص جالٖباث ؤزغي, لظا  ٢اٖت اإلاد٨مت, 

 ٖىضما ازخٟذ ٖضة ق٩ُاث جسو بخضي ٢ًاًا عظا٫

ا 
ً
ما٫ واتهم قٍغ٠ ببُ٘ الك٩ُاث للسهم ٧ان مٗغوٞ ألٖا

ً اإلاتهم الخ٣ُ٣ي, ول٨ً ال٣اهىن ال ٌٗٝغ بال ألاصلت للجمُ٘ َم 

 والبراهحن.. و٧لها حكحر في الجهاًت بلى قٍغ٠..

 ونل قٍغ٠ للسجً بهبُدت ًىم ماَغ و٦إن صف الترخُب

ه..  ,ال ٨ًٟي  ا بما جدٍى ًً لدكاع٥ السخب ؤً  

ٗىبر بسُىاث مترصصة طاهلت و٦إهه ال ًهض١ ج٣ضم صازل ال

جبض٫ مى٢ٗه مً هاج٠ٍ مُالٍب ببراءة هظا ؤو طا٥ بلى مجغص 

 سجحن ًدخاط بكضة إلاً ًهض١ ٣ِٞ بغاءجه..
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هٓغاث مؿخُٛشت ياجٗت جل٪ ؤو٫ ما الخٓه ًاؾحن, حكدذ 

قٍغ٠ بحن ٖاإلاحن؛ ٖاإلاه ٦غظل ٢اهىن ؾاب٤ ووا٢ٗه الخالي 

ل".. ٦سجحن ًدمل ٖلى زلُٟت ٢م ُهه ل٣ب "هٍؼ  

هٟـ الدكدذ الظي ٖاوى مىه ًاؾحن ألقهغ ختى اؾخُإ 

ا.. خبِـ ػهؼاهت وزاي٘ ألخ٩ام 
ً
الخإ٢لم ٖلى وا٢٘ ٦ىهه مسجىه

ال٣ىة بخل٪ الؼهؼاهت, و٧اهذ ال٣ىة بُض "ال٣ِ" وعظاله.. 

مجمىٖت عظا٫ جدمل مً الكغاؾت وال٣ؿىة ما ًم٨جها مً 

غى الؿُُغة ٖلى الجمُ٘, و٧ان ًاؾحن  الخد٨م والؿُىة ٞو

 و٢تها ملتزًما بىهُدت والضه باالبخٗاص ًٖ اإلاكا٧ل ٞسً٘

ا    لل٣ِ ببًٗت مئاث مً الجىحهاث قهغًٍ
ً
٦ما الجمُ٘ مل٣ُا

ا ؾالمخه.. ًدا باله ومكترًً  ُمٍغ

٤ُ, ؤو عبما نض٤ً ه٣ي  صازل ٖالم و٢تها عؤي ًاؾحن بكٍغ٠ ٞع

ا بجغاثم زُٟت ال  الٗىبر اإلالىر واإلاضوـ
ً
 ج٣ا٫ وال جمغ ؤخُاه

 بالسُا٫ ختى.. 
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ٝغ ٦ال مجهما ٢هت آلازغ واؾخم٘ ًاؾحن  جىَضث ٖال٢تهما ٖو

لت ل٣هو قٍغ٠ ًٖ َٟله ال٣اصم..   لكهىع ٍَى

وبنغاع ػوظخه ٖلى بَال١ اؾم "قٍغ٠" ٖلى اإلاىلىص لخٗلجها 

 ٢ىٍت للجمُ٘..

"ؤها ٖلى ٣ًحن وز٣ت مً بغاءة ػوجي.. ٞهى قٍغ٠ الاؾم والُب٘ 

ا واؾًما"..وؾ٨ُىن و  ًٗ لضها مشله َب  

جإزغ ًاؾحن الكاب الٗاَٟي و٢تها ٦شحًرا بالٗال٢ت الغاجٗت بحن 

 الازىحن.. 

اعاث.. واػصاص ج٣ضًغه لخل٪  والخ٣ى بؼوظت قٍغ٠ بةخضي الٍؼ

 الؼوظت الىُٞت الهابغة واإلاشابغة ٖلى خ٤ ػوظها..

قٍغ٠ الهض٤ً الكهم الىفي, ٧ان  ــوبِىما ٧ان ًاؾحن ًغي ب

ا آزًغا؛ ٞكٍغ٠ بىؾامخه الالٞخت ومالمده  ًً لل٣ِ وعظاله عؤ

التي جمُل للمالمذ ألاوعوبُت الىاٖمت؛ ٧ان بىٓغ ال٣ِ وؾُلت 

ت اٖخاص ٖلحها هى وؤمشاله..  مخٗت مىدٞغ
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بخه بهغاخت ٞجت؛ هى    م٣ابل  وؤوضر ٚع
ً

ض مىه ؤمىالا ال ًٍغ

ضه هى  ٦ما ؤزبره   وؾ٨ُىن "جدذ ظىاخه" الخماًت, هى ًٍغ

 بابدؿامت نٟغاء لؼظت..

ٗغى ٖلُه.. مىضًخا بإهه "ٚحر  ٌُ ٌ قٍغ٠ ما  وبؿظاظت ٞع

 بدما٢ت ما 
ً
.. مخجاهال مهخم".. مٗخ٣ًضا ؤن جل٪ جهاًت اإلاىيٕى

ىضما هبهه ًاؾحن لُخىدى  ه ًٖ خُاة السجىن.. ٖو ٞغ ؾمٗه ٖو

مدٌ زُا٫ الخظع ؤزبره ؤن ما ًغاه ٖلى قاقت الؿِىما هى 

 مالُٟجها..

يغب ًاؾحن ٞغاقه ب٣بًت ٚايبت, ؤعاص الهغار بل والب٩اء.. 

لَم لم ٌؿخم٘ بلُه!.. لَم ٧ان بهظا الخم٤, الٟٛلت ولم ًىدبه 

 لل٣اصم!.. 

ؤزبر ًاؾحن ببؿاَت مب٨ُت ؤن ال٣ِ ؤزظ مىه ألامىا٫ ولم 

 ٣ٌٗب..
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م حٗغى قٍغ٠ لٗضة خىاصر مخخالُت بٗضها.. لم حهخم..  وبٚغ

م اإلاًا٣ًاث واإلاىاوقاث لم ٨ًٟغ بإن ما ًدضر هى ٣ٖاب و  بٚغ

ًه بال بٗضما حٗغيذ ًضه لجغح هاٞظ ٧اص ًىصي بها جماًما  لٞغ

 ومٗه ظاء الخدظًغ ؤو لى٣ل التهضًض..

 "ال٣ِ ما ًخ٣الىف ال"..

و٢تها جضزل ًاؾحن ب٣ىة.. وهٌٟ ًٖ عوخه جساط٫ ا٦دؿبه 

٢ىة مخمغصة  بُٛت ٢ًاء ؤًامه بؿالم.. واهخًٟذ بضازله

ٌ الخسلي ًٖ نض٤ً بمدىت..  جٞغ

ه ًاؾحن و٢تها هى زكُت "ال٣ِ" مىه, ٣ٞض ٧ان  وما لم ٌٗٞغ

 ًغاه ًخمخ٘ ب٣ىة ظؿضًت وشسهُت ٚامًت.. 

ه ٖلى الؿلُت ول٨ً بٗض مطخي  ً بالبضاًت ؤهه ٢ض ًهاٖع ْو

الى٢ذ ؤصع٥ بسبرجه ؤن ًاؾحن ٌؿعى لخجىب اإلاكا٧ل ول٨ىه 

ا ًمخل٪ لخٓاث ًٚب  ًً مجىىهت ٢ض جىصي في لخٓاث ؤً

 بؿمٗت وؾلُت ا٦دؿبها "ال٣ِ" ٖلى مضي ؾىىاث..
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جضزل ًاؾحن مى٘ ألاطي ًٖ قٍغ٠ لٟترة بؿُُت, بٗضها 

 حٗضصث اإلاىاظهاث.. والصجاعاث..

وبضؤث اإلاىاوقاث جإزظ َاب٘ الخضة والٗى٠..   

بت "ال٣ِ" الكاطة بكٍغ٠ بلى ٢ًُت ؾُىة  وجدىلذ ٚع

.وؾُُغة بِىه وبحن ًاؾحن.  

  
ً
٣ت.. ٣ِٞ بزباجا ل٣ُغع بدؿم ؤهه ؾِىا٫ مً قٍغ٠ بإي ٍَغ

 لؿلُخه ٖلى ؾاثغ اإلاؿاظحن..

 وبٗض ٖضة مىاظهاث ؤزغي نغح بها "ال٣ِ" بٟجاظت..

"هىنله ٌٗجي هىنله ومل هُمىٗجي ٖىه خخت واص َغي 

 ووازض في هٟؿه ٢لم ٖكان مخٗلم وبخإ ٧لُاث"..

ولم ٌؿخُ٘ ال٣ِ الخٛلب ٖلى خماًت ًاؾحن لكٍغ٠ بال 

بالخُلت, ٞضبغ بخضي اإلاكاظغاث الٗىُٟت واقدب٪ عظاله م٘ 

ًاؾحن وبٌٗ مً اهًم له مً اإلاؿاظحن و٧ان طل٪ جدذ 
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مغؤي مً خغاؽ السجً, والىدُجت اإلاخى٢ٗت والتي زُِ لها 

"مٗاَي ال٣ِ" ببراٖت هي ببٗاص ًاؾحن بدبـ اهٟغاصي إلاضة 

ىٖحن..ؾبؤ  

وبالُىم ألاو٫ لُٛاب ًاؾحن ا٢خىو "ال٣ِ" قٍغ٠ بؿهىلت, 

 ٞهى ٧ان ي٠ُٗ البيُت وال زبرة له بسباًا الضٞإ

ًٖ الىٟـ..   

م م٣اومخه اإلاؿخمُخت بال ؤهه لم ًمل٪ ؤمام ظبروث   وبٚغ

 ..  "ال٣ِ" وعظاله بال السًٕى

وؿاهِخه ٢بل عظىلخه التي بزًٕى مهحن ٦ؿغ به م٣ىماث 

هىذ ٖكغاث اإلاغاث ٣ٞض خىله "ال٣ِ" بلى مجغص ؤهُيذ وامت

ت.. باجه اإلاىدٞغ  ؤصاة مخٗت ًغضخي بها ٚع

 ًٖ قٍغ٠, ل٩ل 
ً
و٦إهه ًيخ٣م ل٩ل مغة واظهه بها ًاؾحن صٞاٖا

ل٨مت ؤو ظغح ؤنِب به هى ؤو عظاله في خغب ٧ان ْاهغها 

بت قاطة وباَجها ٞغى ؾُُغة و٢ىة..  بعياء ٚع
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ٟاظامغ ألاؾبىٖ إ بكٍغ٠ و٦إهه جدى٫ ن لُسغط ًاؾحن ٍو

لكبذ.. ٠َُ مكىه.. وظشت مخدغ٦ت ًدغ٦ها "ال٣ِ" بةقاعة 

 مً بنبٗه..

لم ٌؿخُ٘ ًاؾحن وؿُاجها وهى ًغاه ًدب٘  ةر ح٨ؿال ههٓغاج 

الخ٣حر ٦ٗبض طلُل.. و٦إن ال٣ِ ًدباهى باهخهاعه ٖلى ًاؾحن 

 باؾخٗغاى جمل٨ه لٗبض ظضًض..

٠ الظي  زاع ًاؾحن بجىىن.. ًٚبه َا٫ الجمُ٘ وؤولهم قٍغ

عم٣ه بىٓغة ظامضة.. جدمل ال٨شحر.. اوٗضام الخُلت.. ال٠ًٗ.. 

 ال٣هغ و٦غه الىٟـ..

مت واإلا٣اومت بضماء  خاو٫ ًاؾحن بكتى الُغ١ صٞ٘ عوح الٍٗؼ

اص  قٍغ٠ ٩ٞاهذ الىدُجت يغب مبرح حٗغى له اإلاؿ٨حن ٖو

 للسًٕى بٗضها وهى ًغم٤ ًاؾحن بىٓغاث ًإؽ مىظٗت..

ًب  ًاؾحن ًخٟا٢م.. وم٘ ًٚبه جؼصاص مغ قهغ وآزغ.. ٚو

ت  مداوالجه إله٣اط نض٣ًه مً بغازً "ال٣ِ".. ول٨ً م٘ مٗٞغ
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قٍغ٠ بسبر الكُب الجهاجي مً ه٣ابت اإلادامحن ػاص اؾدؿالمه 

اعاث  لل٠ًٗ.. وعٌٞ ٧ل مداوالث ػوظخه لغئٍخه.. ؾىاء بالٍؼ

اعة زانت.. ت ؤو ختى في ٍػ  الكهٍغ

ح.. ؤهٟاؾه ٣ِٞ هي ما ٖاف قٍغ٠ جل٪ ألاًام ٦سُا٫ بال عو 

جض٫ ٖلى اؾخمغاعه بالخُاة.. هؼ٫ ظؿضه.. ويٟٗذ صخخه 

وجدىلذ مالمده الهاصثت الىؾُمت ألزغي متهال٨ت.. مجهضة.. 

ا مكىهت بٟٗل يغباث "ال٣ِ" وعظاله..
ً
 وؤخُاه

ابخٗض ًٖ ًاؾحن.. بل ًٖ الجمُ٘.. وا٦خٟى باخخال٫ ع٦ً 

 
ً
.. قاعصا

ً
ًٖ ال٩ل.. و٦إهه ًيسخب نٛحر بالٗىبر ًجزوي به صاثما

 ببِء مً الخُاة..

لم جٟلر ٧ل مداوالث ًاؾحن مٗه.. ولم ٌؿخُ٘ ازترا١ الخاظؼ 

الظي اخخمى قٍغ٠ به ًٖ الجمُ٘.. الهلض  
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ذ مجها ؤصواث جد٨مها لخهبذ بُض ؾُض  ٧ان ًخهٝغ ٦ألت هٖؼ

الٗىبر ٦ما ٧ان ًل٣ب هٟؿه.. ال ًبضي ؤي اهٟٗا٫ ؤو مكاع٦ت 

 ُٞما ًدضر خىله.. 

٣ِٞ ًدب٘ "ال٣ِ" ٖىضما ًغم٣ه بىٓغة ؤنبذ ًمحزها جماًما.. 

ا ب٣ٗله  ًٗ  بمل٨ىجه وياج
ً
ٗىص لغ٦ىه مجزوٍا ًسخٟي ٖضة ص٢اث٤ َو

 ٖما ًدُِ به..

بخه بالُٗام.. ولىال بً٘ ل٣ُماث ًجبره ًاؾحن ٖلى   ٣ٞض ٚع

ا.. ًٖ  ابخالٖها إلااث ظى

لى وظه  بخه بالخُاة.. ٩ٞان ًلمده ًاؾحن ٦شحًرا ٖو ه جل٪ ٣ٞض ٚع

ٛه مً ه٨هت الىظىص.. ت.. و٦إن جم جَٟغ  الىٓغة الٟاٚع

ا ًٖ الخٟاٖل م٘ الجمُ٘..  ًٗ  مخباًٖضا ممخى
ً
ْل قٍغ٠ ٚاثبا

ختى ظاءث اللخٓت ال٣انمت لكٍغ٠ والتي ٢ًذ ٖلى ب٣اًاه 

 ببكاٖت.. وطل٪ خحن بضؤ عظا٫ "ال٣ِ" بخإهِض اؾمه..
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لذ وظهه مال  مذ ٚحر لخٓتها اعجج٠ ظٟىاه باهٟٗا٫ م٨خىم.. ٖو

 مٟهىمت.. اهخٟايت.. ؤو اعججاٞت.. لم ًٟهم ًاؾحن.. 

به.. ٠ ؤٖع  ول٨ً زىاء هٓغاث قٍغ

اعة الخالُت.. الخ٣ى قٍغ٠ بؼوظخه والتي ٧اهذ  وفي مىٖض الٍؼ

انُدبذ َٟلهما الهٛحر _بٗمغه الظي لم ًخجاوػ ٖضة 

ى عئٍتها..بت مجها في صٞ٘ قٍغ٠ للمىا٣ٞت ٖلؤقهغ_ ٚع  

ٍغ٠ ٧ان ٢غع بالٟٗل م٣ابلتها.. ولم ج٨ً حٗلم ؤن ق  

 ؤو بمٗجى ؤص١ جىصٌٗها..

جل٪ الىٓغة التي عم٣ها بها.. زم اهخ٣ل بٗضها لُخإمل نٛحره.. 

ا ب٣ىة ؤن ًدمله بحن طعاُٖه.. و٦إهه ًسصخى ؤن ًضوؿه..  ًً عاٞ

هٓغة وصاٖه ػوظخه َاعصث ًاؾحن ب٣ؿىة لخمىٗه مً الغاخت .. 

ؤن ٌؿخىٖب ٦ىه هٓغة مً الىىم.. ٣ٞض ٧ان ًجب ؤن ًضع٥.. 

 قٍغ٠ وما جسُٟه.. 
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٨ٞإهه ؤعاص بىٓغاجه جل٪ اؾدُٗاب ٧ل ملمذ وجٟهُلت بىظه 

 ػوظخه..

ا بُٗيُه وهى ًغم٤ نٛحره ٦إهه   ًٗ جل٪ الضمٗت التي بغ٢ذ ؾَغ

 ٌٗخظع مىه لُٛابه ألابضي.. 

با الىٓغ لخبُبُه؛ الؼوظت  احؿٗذ و٢تها ُٖىا قٍغ٠ لدؿخٖى

هما باإلاؿخ٣بل..والابً و٦إهه ًداو٫ عئٍت  

وخضهما.. بضوهه..   

اعة واهخٌٟ ٞجإة َالًبا مً الخاعؽ  لم ٨ًمل قٍغ٠ و٢ذ الٍؼ

ٖاصجه للٗىبر جدذ هٓغاث ػوظخه اإلاظهىلت.. ب  

 ٠ وهٓغاث ًاؾحن ال٣ل٣ت.. لُخه اؾخجاب لخضؾه ولخ٤ بكٍغ

 طل٪ الُىم.. لُخه ٞٗل.. لغبما ؤ٢ىٗه بالٗضو٫ ًٖ الغخُل..

 ..٠ اعة ٖاص ًاؾحن وٗم.. عخل قٍغ لؤلبض.. ٞبٗض اهتهاء و٢ذ الٍؼ

 للٗىبر.. ولم ًجض قٍغ٠ به..
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و٢تها ًْ بًٛب ؤهه بصخبت طل٪ اإلاإٞىن.. ول٨ً ما هي بال  

 ص٢اث٤.. لُىدكغ السبر.. 

 ل٣ض اهخدغ قٍغ٠.. 

ا بدبل لم ًضِع 
ً
اص لحزه٤ عوخه مخٗل٣ وصٕ ػوظخه وابىه ٖو

 ًاؾحن مً ؤًً خهل ٖلُه..

ا ٢خلذ عوخه مئاث اإلاغاث.. عخل ظؿضه بٗضم   

 عخل قٍغ٠ ومٗه عخل ًاؾحن ابً الخاط بغهام.. 

ل ٖىابغ السجً..  لُٓهغ ًاؾحن هٍؼ

 عخل قٍغ٠ ومٗه عخلذ بغاءة ًاؾحن..

************* 

 اهخهى الٟهل
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اصؽ ٖكغالٟهل الؿ  

ًىمان مغا والشالض ٧اص ؤن ًغا٣ٞهما وهى ًدبجى خالت مً 

الهمذ والاوٗؼا٫ الخام؛ ًغخل لٗمله مً ب٨غة الهباح وال 

 ٌٗىص بال ٢غب مىخه٠ اللُل.. 

٣ًطخي جهاعه بإ٦مله في الىعقت.. وباإلاجز٫ ٌٗتز٫ الخُاة صازل 

 نىمٗخه اإلاٛل٣ت..
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خه ال جىبئ ٖما ًضوع بضازله..  مالمده مٛل٣ت ٦ٛٞغ

ِ جل٪ الىٓغة الٛامًت التي جلخم٘ في ُٖيُه بحن الخحن ٣ٞ 

 وآلازغ وحؿبب لها الهل٘..

 لخٛحره, 
ً
حكٗغ و٦إهه ًخالشخى مً بحن ًضحها وهي ال حٗلم ؾببا

ؿعى ل٣ٗابها.. ول٨ً م٘ اؾخمغاع  بالبضاًت ْىخه ٚايًبا مجها َو

ٞترة اوٗؼاله ؤصع٦ذ ببؿاَت ؤن ألامغ ؤ٦بر مً مجغص ٢بلت ٚحر 

 م٨خملت..

اعة ؤزىه"..  "ٍػ

ه٣الب بإخىاله همؿتها لىٟؿها وهي جظ٦غ هٟؿها ؤن طل٪ ؤلا 

اعة..   ٧ان ٣ٖب جل٪ الٍؼ

ٞهما ٧اها بإخؿً خا٫ ختى ْهىع طل٪ ألار الظي ا٢ترن ط٦غه 

في ٣ٖلها بهىعة الك٣غاء اإلابهغظت والتي زغظذ مً وعقخه 

 با٦ُت..
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 بغمذ قٟخحها وهي تهمـ..

وحؿغ ال٣لب".."ما ِٞل خاظت جُجي مً الٛغب   

ٖضاص الٗكاء والظي حٗضه ٧ل لُلت لخ٨دك٠ بهباح بؤجهذ 

 الُىم الخالي ؤهه لم ٣ًغبه..

ا.. اهخهى و٢ذ اصٖائها الًٛب مىه, وخان و٢ذ 
ً
خؿى

تها ٧اللُلخحن الؿاب٣خحن, بل  .. لً جسخٟي بٛٞغ الخهٝغ

 ؾخيخٓغه.. ؾخىاظهه.. ؤو ٖلى ألا٢ل ؾخداو٫..

ىض مىخه٠ اللُل صل٠ لضازل اإلاجز٫ لُٟاجئ بها ظالؿت في  ٖو

 اهخٓاعه..

وبضا ٖلى مالمدها مٗالم ال٣ل٤ اإلامتزط بًٛب م٨خىم..   

 خُاها بهمـ:

مؿاء السحر ًا ٞجغ.. -   
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خه مباقغة, لُجضها حٗترى  ولم ًيخٓغ عصها بل جىظه لٛٞغ

خه مدؿاثلت: ٣ه وجمىٗه مً صزى٫ ٚٞغ  ٍَغ

مل هخخٗصخى ًا سخي ًاؾحن؟.. -   

:
ً
 هؼ عؤؾه هاُٞا

ال.. ؤها هىام ٖلى َى٫.. -   

خه اإلاٛل٤..   خاو٫ ؤن ًخسُاها ول٨جها الخه٣ذ بباب ٚٞغ

 جٟغص طعاٖحها ٖلى بَاعي الباب وهي تهخ٠ بترصص:

     بـ الٗكا ظاهؼ.. - 

 مسر وظهه بةعها١:

  مالِل هٟـ ًا ٞجغ.. بـ.. - 

٢اَٗخه وهي جًِٛ ب٨ٟحها ٖلى بَاعي الباب وتهخ٠ ب٣ىة 

جيخٓغ لخٓت ٞخجبن ًٖ اإلاىاظهت:و٦إجها جسصخى ؤن   



666 
 

 

   .. ؤهذ مل َبُعي ب٣ى ل٪ ًىمحن..بًه٢ىلي ُٞ٪  -   

 ناح بها ب٣ىة:

..!!ٞجغ -    

ًضا مً الجضا٫..   ؤعاص اؾ٩اتها ٞهى ال ًدخمل مٍؼ

 ول٨جها باإلاشل لم حٗض جدخمل الهمذ والاوٗؼا٫.. 

 لِـ بٗض جل٪ ألاًام التي ػاص بها ج٣اعبهما لِكٗغها بالٟٗل 

 ؤجها ػوظت طاث ٦ُان

 وؤهمُت بدُاجه..

جغ٦ذ بَاعي الباب لخدِ ًضاها ٖلى نضعه جخمؿ٪ به    

 ب٣ىة هاجٟت:

..بًهمل هؿِب٪ ومل هبٗض بال إلاا ج٣ىلي ُٞ٪   -  

ا بٗظاب:
ً
 ؤوالها ْهغه وهى ًبخٗض ٖجها هاجٟ
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ت ومدخاط ؤ٦ىن لىخضي..  -  حٗبان قٍى  

 صاعث مً خىله لخىاظهه:

سخي ًاؾحن.. زلُجي ظاهب٪..الىخضة ٖظاب ًا -    

 ؤٚمٌ ُٖيُه بإلم:

همي ج٣ُل وؤهِذ مال٨ِل طهب.. -    

ت:  هخٟذ بؿٖغ

هكُله مٗا٥.. بـ ما حٗملل في هٟؿ٪ ٦ضه.. -   

 همـ بدؼن ويمحر مش٣ل:

ذ ٧ان ًىٟ٘ ًا ٞجغ.. في همىم ما هٟٗل جخ٣ؿم ٖلى  -  ًا ٍع

 اجىحن..
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و٦إهه لم حٗٝغ ماطا جٟٗل.. هى ًدؿغب مً بحن ؤنابٗها 

ؾغاًبا.. جغي ألالم ًُدً ؤٖما٢ه وحعجؼ ًٖ مض ًض اإلاؿاٖضة.. 

 ٣ِٞ لى حٗٝغ ما به.. لى ججض وؾُلت إلاىده عاخت البا٫..

 ًسبرها ؤهه بداظت للىىم.. 

 وهي ال ج٨ظبه ٞهى ًبضو ٦مً هجغه الىىم لؤلبض..

 همؿذ جدؿاء٫:

لؿه مدخاط ٞلىؽ؟.. مم٨ً هبُ٘ ٖغبُت ال٨بضه.. -   

ضًغ:هؼ عؤؾه بخ٣  

ؤهِذ ؤنُلت ٢ىي ًا ٞجغ.. -   

 اهٟجغث بالب٩اء وهي جىضٞ٘ هدىه لخٟاظئه بًمت ٢ىٍت 

 وتهخ٠ وؾِ صمىٖها:

  ؤها زاًٟت ٖلُ٪ ٢ىي ًا سخي ًاؾحن.. - 
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ا مً خغ٦تها اإلاباٚخت لِؿم٘ همؿها اإلاخىؾل:
ً
 ججمض مخٟاظئ

ًٍغد٪؟.. بًهٖمل ؤػاي؟.. بؾاٖض٥ ؤ٢ىلي  -   

ا ب
ً
ها ججهمغ ٖلى نضعه قٗغ بُضحها جؼصاص جمؿ٩ ٣مُهه وصمٖى

 ونىتها ًخىؾله الؿماح لدؿ٨ً ؤٖما٢ه.. 

ئت.. بلى إلاؿت بوؿاهُت  ُغتها البًر وهى ٧ان بداظت بلى خىاجها ٞو

 بؿُُت جسغظه مً ْلمت سجىه..

ا بغؤؾه ٖلى  ًُ ٨ت مل٣ ٗها بحن طعاُٖه لِؿخ٣غا ٖلى ألاٍع ٞع

ا بىي٘ الجىحن وطعاُٖه حٗخ٣ل زهغها 
ً

حجغها ومى٨مك

ضة..بك  

ومً وؾِ طهىلها ؾمٗذ همؿه:   

ؾم٘ نىج٪..ؤاج٩لمي ًا ٞجغ.. ٖاًؼ  -  

 قه٣ذ ب٣ىة جبخل٘ صمىٖها وجثرزغ ب٩ل ما ًمغ بظهجها.. 

 ًسبرها خضؾها ؤهه بداظت لغاخت ًجلبها نىتها.. 
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مئىان ال حٗلم ؤًً ومتى اٞخ٣ضه..  بداظت لىىم بال ٦ىابِـ.. اَل

لِؿخٛغ١ بىىم هاصت و٦م ٧اهذ ٖلى خ٤.. ٞهى ؤٚمٌ ُٖيُه 

اعة هاقم.. ه مىظ ٍػ  لم ٌٗٞغ

عاخت ا٦دكٟها وعؤؾه ٌؿخىًَ حجغها ٞال ًدخاط لىظىص 

 مضًخه لُٛمٌ ُٖيُه بال زىٝ..

************ 

 بىظه ظاص وهى ٌٗمل بجضًت قضًضة؛ 
ً
ح٣ٗلذ ُٖىاه ال بعاصًا

حٗا٢ض خاظبُه وحؿا٢ُذ ٢ُغاث ٖغ٢ه لُمسخها بٓهغ ًضه 

٨مل ٖمله بمىخهى الجضًت واليكاٍ... بالمباالة ٍو  

 ظاص قاب َُب.. هظا خ٨مه اإلابضجي ٖلُه ولم ٌٛحره,

 واضر ومؿخ٣ُم وال ٚباع ٖلى زل٣ه ؤو يمحره.. 
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حؿائالجه خى٫ ؾبب اخخُاظه للٗمل ؤظابتها ٞجغ بةخضي 

اتها خى٫ الكاب وما  ألامؿُاث وهي ج٣و ٖلُه آزغ جدٍغ

خه ٖىه؛  ٖٞغ

مخل٪ ٖضة ؤق٣اء..  والضاه مىْٟان ؤبؿِ مً البؿاَت ٍو

ٗمل بىٟـ الى٢ذ مىظ ٖضة ؾىىاث..   ًضعؽ َو

٠ صعاؾخه, ول٨ً لُد٤٣ خلمه..  لِـ بهضٝ جىٞحر مهاٍع

وخلمه ًخمشل ب"آًت".. ٞخاة نٛحرة ع٣ُ٢ت اإلاالمذ وجهٛغه 

بؿيخحن ٧املخحن.. ظاعجه ونض٣ًت ق٣ُ٣خه وع٣ُٞت الُٟىلت.. 

٣غع الهبي الؿعي ب٣ىة  ل٨ُبرا وجخدى٫  ٣ُت لخبِبت.. ٍو الٞغ

ض مً الٗمل.. ٣ه ٧ان الٗمل.. واإلاٍؼ  لخ٨ىن له.. وبضاًت ٍَغ

غة..   ال ًضعي لم ؤنابخه ٢هت ظاص بٛهت مٍغ

و٦إهه ٖاص ؾىىاث بالؼمً لحري ًاؾحن الكاب الُاٞ٘ وهى 

هضاع ٖام مً خُاجه لُٓل بجىاع ٞخاة ؤخالمه ٦ما ٧ان بًخٗمض 

 ٌٗخ٣ض..
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ا٢ب ظاص لٗضة ص٢اث٤ ؤزغي وبٗضها اؾخضٖاه ٖىض ْل ًغ 

 م٨خبه بم٣ضمت الىعقت..

٣ت..بلم ٌٗٝغ بم ؾُسبره.. ل٨ىه ٢غع   ؾضاثه الىصر  بإي ٍَغ  

حٗالى ا٢ٗض ًا ظاص.. -  

 
ً

  وهى ًغصص:اعجب٪ الكاب ٢لُال

.. قٛلي في مك٩لت؟..بىمزحر ًا  -   

ا: ًُ  هؼ ًاؾحن عؤؾه هٟ

ال بال٨ٗـ.. قٛل٪ ػي الٟل..  -  

 اػصاص اعجبا٥ ظاص ل٨ُمل ًاؾحن:

اًؼ  -  مىح.. ٖو ؤها مالخٔ ؤه٪ قاب مجتهض وظض ظًضا َو

 الُمىح صه ٨ًىن ل٪ ؤهذ مل لخض جاوي.. ٞاهمجي؟..
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ب ههُدت ًاؾحن  جىؾٗذ ُٖىا ظاص للخٓاث وهى ٌؿخٖى

 اإلاؿخترة.. 

 زم ٢غع ؤن ؤ٢هغ الُغ١ هى اإلاؿخ٣ُم.. ٞؿإ٫ ًاؾحن مباقغة:

زُىبتي؟.. خًغج٪ ج٣هض مىيٕى -   

٘ ًاؾحن خاظبه حعجًبا:  ٞع

 -  
ً

؟..ؤهذ زاَب ٞٗال  

ا ؾمٗه.. 
ً
 ظظب الخىاع اهدباه مٗخهم لُخ٣ضم مجهما مغهٟ

 بِىما ؤظاب ظاص بش٣ت:

ىا ٞاجدت ؤو٫ الؿىت.. والخمض هلل مٗاًا جمً الكب٨ت.. -  ٢ٍغ  

 ؾإله ًاؾحن:

مل قا٠ً ؤهه ؾى٪ نٛحر ٖكان ج٣غع ٢غاع زُحر ػي صه؟..-    

جغصص نىث مٗخهم ؾازًغا: بِىما  



674 
 

 

هخًُ٘ ق٣ى ٖمغ٥ ٖكان واخضة!..  -   

 الخٟذ ظاص بًٛب هدى مٗخهم وهى حهخ٠ بٗى٠:

مٗخهم!.. ما اؾمدل٨ل.. -    

 زم الخٟذ لُاؾحن:

مم٨ً خًغج٪ حكٝى ؤن ؾجي نٛحر, ل٨ً ٢غاع اعجباَي  -  

ب "آًت" ٢غاع جهاجي ومهحري.. لُه ؤيُ٘ ًىم واخض بُٗض ٖجها.. 

..!ؤ٢ًُه مٗاها إلاا مم٨ً  

 همـ مٗخهم بهىث م٨خىم:

 - Idiot  

 اعجٟ٘ نىث ًاؾحن جل٪ اإلاغة:

  بخ٣ى٫ خاظت ًا مٗخهم؟.. - 

٘ مٗخهم خاظبُه وهى ٣ًى٫ بجغؤة:  ٞع
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ب٣ىله ًب٣ى ٚبي اللي ًش٤ في مسلى٢اث ٢ظعة ػي صي! -    

 قه٤ ظاص بعجب بِىما عم٣ه ًاؾحن بتر٢ب..

ت, بل وبل٨ىت   لم ٌٟٛل ًٖ لٟٓه ل٩لمت "ؤبله".. باإلهجلحًز

٨ُت حكبه ل٨ىت "لُا"..  ؤمٍغ

 لليؿاء.. ٦ما لم ٌٟٛل ًٖ ال٨غه وؤلا  
ً
ػصعاء بهىجه واإلاىظه ٧لُا

المغؤة بُٗجها؟..  هى ؤم   

هما لٗملهما وهى ًؼصاص خحرة خى٫ مٗخهم طل٪ اللٛؼ  نٞغ

شحر ًٞىله ًىًما بٗ ض ًىم.. وال ًضعي هل الظي ا٢خدم خُاجه.. ٍو

 ًغي بٛمىيه وزلُٟخه الغا٢ُت ْل لُاؾحن ال٣ضًم..

اث مايُه اإلاىظٗت..  ؤم هى ٣ِٞ حهغب مً ط٦ٍغ  

 ٧ل ما ًضع٦ه ؤن ظاص ٌِٗل ؤخالمه.. ومٗخهم ًدحي مايُه..
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 ًٖ م٩ان ب٢امخه 
ً

٢بل ؤن ًبخٗض مٗخهم ؤو٢ٟه ًاؾحن مدؿاثال

ه باإلابِذ لُجبه الكاب ببؿاَت ؤن اإلاٗلم نالر ٌؿمذ ل

 باإلا٣هى..

ؤومإ ًاؾحن بهمذ زم خظع مٗخهم بكضة ؤال ًؼعج ظاص 

 ب٩لماث تهحن خبُبخه ؤو جؼعجه..

****** 

ظلؿذ ٞجغ بحن ؾٗاص وبلؿم حؿخم٘ لثرزغتهما بِىما جىٗم 

ًاؾحن بإخًان آمىت جىهذ ألزباعه وجداو٫ ظاهضة ٦ك٠ 

 ؾبب خؼهه السٟي, حكٗغ به ًداو٫ بزٟاء ؤإلاه ٖجها ول٨ىه ال 

 ٌٗلم ؤجها جٟهمه مً هٓغة واخضة..

ؤزبرها ؤن جىجغه ًغظ٘ ل٣ل٣ه خى٫ ل٣اء ٞجغ ألاو٫ بىالضه.. 

 ول٨جها حكٗغ باألمغ ؤ٦بر مً طل٪.. 

ت,  ه زحر مٗٞغ و٢غعث ؤن جيخٓغ ختى ًسبرها بىٟؿه ٞهي حٗٞغ

بخه وخحن ٨ًىن مؿخًٗضا..  لً ًخٟىه ب٩لمت بال بٚغ
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 عا٢ب ًاؾحن اوسجام ٞجغ م٘ ق٣ُ٣اجه..

هدُجت ػواظهما ٨غ هجاخها في ٦ؿغ ؤي خىاظؼ وكإث ال ًى 

٘, ختى بلؿم حعجؼ ًٖ جبجي صوع ألازذ الُٛىعة..   الؿَغ

تها بال الاهضماط مٗها..   وال جمل٪ ؤمام ٍٖٟى

 ٣ِٞ ًخمجى ؤن ًمغ ل٣ائها بىالضه ٖلى زحر..

ت جدمل بؿيذ ٖلى ٦خٟها وزلٟها ابىتها  صزلذ ع٢ُت الٛٞغ

 ًاؾمحن.. 

جباص٫ الخدُت والؿالم ؾإلها ًاؾحن بخعجب:وبٗض   

وما٫ خاجم ٞحن؟..ؤ -   

ظابخه باعجبا٥:ؤ  

بُت بغه مهغ -   خاجم مل ه٣ُضع ًدًغ.. ٖىضه صوعة جضٍع  

ل ًجز٫..  وما ٖٞغ
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 و٢بل ؤن ٌٗاوص الؿاا٫ ٢ٟؼث وهي حسخب ٞجغ:

حٗالي ٞغظُجي ٞؿخاه٪.. البىاث هُجىىىوي ٖلُه.. -   

 ٢ٟؼث الٟخُاث وبلؿم جغصص:

.. ًا صوب هبضؤ وؿخٗض للخىت..ؤًىه -   

 ن٣ٟذ ؾٗاص بجظ٫:

  هخب٣ى لُلت واااااو...  -

  اخمممم.. الؿالم ٖل٨ُم.. - 

ٖىضما صل٠ الخاط خاٞٔ بلى اإلاجز٫  ججمض اإلاكهض جماًما  

ا الخدُت ٖلى الجمُ٘ وهٓغاجه مٗل٣ت بُاؾحن  ًُ  بهضوء مل٣

دُِ ٦خٟها  الظي ٢ٟؼ ما بن ؾم٘ نىجه لُجظب ٞجغ هدىه ٍو

 بظعاٖه في بقاعة خماًت واضخت لم جس٠ِ ًٖ والضه..
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جإملها خاٞٔ بهمذ.. ؾمغاء, ٖاصًت, ٢هحرة للٛاًت.. جل٠ 

مي ًدىاؾب م٘ زىب قبُه ألزىاب بؿلم..  عؤؾها بىقاح ٦ٍغ

 ٖاص ٨ًغع بهمذ "ٖاصًت".. بال عبما مً جل٪ الىٓغة التي 

 جغم٤ بها ًاؾحن بحن الخحن وآلازغ..

يخهي ٖىضه..و٦إجها جسبر   ه ؤن الٗالم ًبضؤ ٍو  

ا.. هظا مُمئن بٌٗ الصخيء..
ً
 خؿى

خهًهؼ عؤؾه في جدُت نامخت ٢بل ؤن  تر٦هم مخىظًها لٛٞغ  

ٗذ ُٖىحها   جغ الظاهلت والتي ٞع جدذ ؤهٓاع آمىت الٛايبت ٞو

ىت ؤٚل٤ ٖلحها ظٟىاه   لُاؾحن لخلمذ هٓغاث جى٢٘ خٍؼ

ض مً يِٛ ٦ٟه ٖلى ٦خٟحها..  وهى ًٍؼ

ٞجإة لغ٢ُت:الخٟذ   
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مٗلل ًا ع٢ُت.. ٞجغ جٟغظ٪ الٟؿخان بٗضًً.. ؤها هضزل  - 

ت..  اعجاح قٍى

خه ال٣ضًمت.. وونل ألؾماٖه همـ  انُدب ٞجغ للٛٞغ

ع٢ُت اإلاخظمغ:   

٣ت صي ٖلى َى٫؟.. هى  -  بابا هًُٟل ًخٗامل مٗاه بالٍُغ  

 ػظغتها آمىت بدؼم:

ع٢ُت!.. مل و٢خه ال٨الم صه.. -   

لخىؤمحها:زم الخٟخذ   

اللي ها٢ه٨ىا.. الٗهغ ٢غب ًإصن.. وؤهِذ ًا  بًهًال.. قىٞىا  - 

 ع٢ُت خهلُجي ٖلى اإلاُبش..

***** 
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٨ت الهٛحرة جغبٗذ  جمضص ًاؾحن ٖلى ٞغاقه وؤمامه ٖلى ألاٍع

 ٞجغ جخإمل مالمده اإلاى٣بًت بدؼن..

 ٦ٗاصجه ٌُٛي ُٖيُه بظعاٖه.. ًداو٫ ٦بذ اهٟٗاالجه 

لم في ؾىىاجه الؿاب٣ت.. والخد٨م بًٛبه ٦ما حٗ  

 ًٖ مضًخه, لُخظ٦غ َلب آمىت 
ً
ًخدؿـ ظُب بىُاله بدشا

..
ً
 الخاػم بإال ًضزل مضًخه إلاجزلها ؤبضا

 جًبا ٠ُ٦ ؾِخم٨ً مً الىىم لُلخحن ٧املخحن!..

 اهدبه ٖلى نىث ٞجغ الهامـ:

سخي ًاؾحن؟.. -   

٘ طعاٖه مً ٞى١ ُٖيُه لحرم٣ها بدؿائ٫..  ٞع

ٞؿإلخه بىٟـ الهىث الهامـ:   

والض٥.. -   
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هم هى ما جداو٫ ٢ىله:  ٢الذ ال٩لمت لخٛغ١ بالهمذ.. ٞو

مى٠٢ والضي مالىف ٖال٢ت بجىاػها.. زالفي مٗاه ٖمغه   -

 ؾىحن..

 هؼث عؤؾها بٗضم جهض٤ً:

ؾىحن!.. ب٣ى ل٨ىا ؾىحن م٣اَٗحن بٌٗ!.. -    

ا الى٣اف: ًُ غ بدى٤ وهى حهخ٠ مجه  ٞػ

٢ضًم.. ؤها هىام قىٍت.. اب٣ي صخُجي ٖلى صه مىيٕى -   

 اإلاٛغب..

وٛال١ التي ٌٛغ١ بها ٧لما ٢ُبذ خاظبحها ٚايبت مً خالت ؤلا

 خاولذ الاؾخٟؿاع ًٖ مايُه ؤو ٖاثلخه..

 ْلذ ؾا٦ىت للخٓاث.. 

ت: ٨ت جسبره بؿٖغ  زم ٢ٟؼث مً ٞى١ ألاٍع
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ؤها هغوح ؤؾاٖض زالتي ؤم ًاؾحن.. -   

إث   وفي مُبش آمىت ٢ًذ ٞجغ ؤؾٗض لخٓاتها مىظ َو

 ٢ضمحها مجز٫ خاٞٔ بغهام..

ت وؾهىلت.. وزً٘ الجمُ٘ لسبرتها   ٞغيذ ؾُُغتها بؿٖغ

 ومهاعاتها الىاضخت..

وػٖذ اإلاهام بض٢ت وخؼم ٖلى ع٢ُت ونباح وابىت ق٣ُ٣تها التي 

 للمؿاٖضة.. 
ً
 ظاءث زهُها

ُ٘..َلبذ مً آمىت بغ٢ت الجلىؽ ومخابٗت الجم  

٧اهذ جخدغ٥ في اإلاُبش ٦ماٌؿترو مدتٝر وظض ٢اٖت اإلاؿغح 

سغ وهي جغي ٦ىتها ؾُضة قابت  اإلاًٟلت وآمىت جغم٣ها بٟغخت ٞو

 ٌٗخمض ٖلحها..
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صلٟذ للمُبش "هاصًت" ٖمت ًاؾحن بخل٪ اللخٓت وو٢ٟذ 

للخٓاث جخإمل ٞجغ التي اجهم٨ذ بالٗمل والثرزغة م٘ ع٢ُت 

 ونباح..

ة وهي جىظه ؾاالها آلمىت:ؤل٣ذ هاصًت جدُت ٖابغ   

ظهؼجىا ٧ل خاظت؟.. الغظالت ونلىا ٧لهم جدذ.. واإلاإطون   -

 هُجي بٗض الٗكا..

 جبرمذ ع٢ُت بُٛٔ:

قهاع ب٨غه!.. الػمت ه٨خب اللُلت.. ووٗمل ؤلا  بًهمل ٞاهمت  -  

 الىاؽ ٧لها ٞاهمت ؤن الجهاعصه الخىت وب٨غه ٦خب ال٨خاب..

ظابتها ٞجغ بٟٗىٍت:ؤ  

خؿً ًا ع٢ُت.. ٖكان الٗحن والخؿض.. عبىا ًدمحهم ؤ٦ضه -  

خمم لهم بسحر..  ٍو

 ناخذ هاصًت بهل٠ مىظهت ٧لماتها لٟجغ:
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وؤهِذ مال٪ جضزلي في اللي مال٨ِل ُٞه لُه! -   

 هخٟذ آمىت:

هاصًت.. ٞجغ جب٣ى مغاث ًاؾحن.. -   

 ٖاصث هاصًت جدغ٥ ُٖىحها ٖلى ٞجغ باؾتهاهت:

ًا آمىت وؤها اللي اٞخ٨غتهامغاجه!.. َُب مل جىبهُجي  -    

زضامت ظضًضة..   

ت لخلمذ ٦غاهُتها واضخت بُٗىحها..  الخٟخذ ٞجغ هدىها بؿٖغ

 اعحٗض ظؿضها بىٟىع ٞىعي وهي ج٨ٟغ..

 "الؿذ صي بخ٨غه سخي ًاؾحن"..

 وحعجبذ ٠ُ٦ ؾدخٗامل بلؿم م٘ جل٪ اإلاغؤة!.. 

 ٨ًىن ظضًًغا بغ٣ُ٢ت ٦بلؿم!!..
ً
 بل ٠ُ٦ جىجب ولضا

ٖلى نُدت آمىت الٛايبت: اهخبهذ ٞجغ   
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..!!هاصًت -   

 هخٟذ ٞجغ بىبرة خاهُت:

٪ ًجهل٪.. -  ما جازضًِل في بال٪ ًا زالتي.. اللي ما ٌٗٞغ  

 هخٟذ هاصًت بؿماظت:

  زالتي صي!.. بًه - 

 والخٟخذ آلمىت ج٨مل ؾماظتها:

مً عص  بًههى ظابها مىحن صي ًا آمىت!.. صخُذ هىيخٓغ   -

 السجىن!!..

ب ؤن  ججمض اإلاى٠٢ جماًما؛ ع٢ُت حكٗغ بدى٤ متزاًض لم جٚغ

٣ت,   حٗلم ٞجغ ماضخي ًاؾحن بخل٪ الٍُغ

 وآمىت ٖه٠ بها ًٚب قضًض خاولذ الخد٨م به؛ حٗلم مغ٦ؼ 

 هاصًت اإلامحز ب٣لب خاٞٔ.. 
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ض اٞخٗا٫ شجاع مٗها ٞؿخ٨ىن الساؾغة ال مدالت  وال جٍغ

 ..
ً
وآلان هىا٥ بلؿم لخ٨ٟغ بها ؤًًا  

هاصًت ٞابدؿمذ بكماجت وهي جغا٢ب اهٟٗاالث الجمُ٘ ؤما 

وآزغهم ٞجغ التي لم حؿخُ٘ ٦بذ طهىلها ول٨جها لم ج٨ً لخمىذ 

جل٪ اإلاغؤة ٞغنت لدكمذ بها وبؼوظها ٞابخلٗذ اإلاٗلىمت التي 

 ازتر٢ذ ؤطهحها ٦ُل٣اث الغنام..

مىى   جل٪ اإلاٗلىمت جٟؿغ ال٨شحر وال٨شحر مً ٚمىيه ٚو

 مايُه..

ب٣ل٤.. ؾإلذ هٟؿها  

 "جٟغ١ مٗا٥ِ ًا ٞجغ؟"..

ت..  لخجُب بؿٖغ

ل"ؤ"ال.. ما  ٖٞغ  
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ا هي ال حٗلم ٠ُ٦ ؾخازغ جل٪ اإلاٗلىمت ٖلحها ؤو ٖلى ٖال٢تها 
ً
خ٣

 بُاؾحن ول٨جها جش٤ بصخيء واخض لً جضٕ جل٪ الخحزبىن 

جىدصخي بٟٗلتها..   

لظا هخٟذ بظهى٫ لم جبظ٫ ال٨شحر لخٟخٗله ٞهي ما ػالذ ٚاع٢ت 

 به:

ؿم٘ ٦الم٪ ًا زالتي ؤم ٞاعو١ ما ٣ًىلل بن اللي ٌ-   

خًغج٪ ؤم الَٗغـ.. ه٨ُٟغ والُٗاط باهلل.. ؤه٪ واخضة 

 ٢انضة جسغبي اللُلت..

وم٘ قه٣ت هاصًت اإلاظهىلت وضخ٩اث ع٢ُت ونباح اإلا٨خىمت.. 

 مسخذ ٞجغ ًضحها وهي جسبرهم بغػاهت:

نخي.. سخي ًاؾحن..ؤباإلطن ًا زالتي ٖكان   -  

الجمُ٘ ما ٖضا ؾٗاص التي اؾخمٗذ ل٩لماث زُم الهمذ ٖلى 

 هاصًت الكامخت وعص ٞجغ الها٤ٖ..
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لتهخ٠ بدؿلُت:   

واج٩ي ٖلى الؿحن!.  -  

********* 

 "باع٥ هللا لهما وباع٥ ٖلحهما وظم٘ بُجهما في السحر"

ض م٘ آزغ ٧لماث اإلاإطون الظي  اٍع ههى ٖمله ؤحٗالذ الٚؼ  

قهاع ٖلى مىٖض ؤلا وؤل٣ى الخدُت ٖلى خاٞٔ بمىصة وهى ًا٦ض 

 في اإلاسجض بالُىم الخالي..

بِىما ٧ان ًاؾحن ًغ٢ب ٞاعو١ بةخؿاؽ مجهى٫, مغجب٪.. 

جت, بًيخابه ٖضم اعجُاح مؼعج و  خؿاؽ ؾحئ هدى جل٪ الٍؼ

 ول٨ً الجمُ٘ ٌكٗغ بالٟغخت.. 

بلؿم ٞغختها وزجلها جغا٣ٞا ظىًبا بلى ظىب وهى ًإزظ مجها 

 الى٧الت, 

السانت, والضجه جُٟى في ؾٗاصتها  
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والضه ًغم٤ ٞاعو١ بٟسغ وج٣ضًغ..   

ٗت..   ت ؾَغ ًبضو ؤهه الىخُض اإلادكاثم هىا.. وبٗض ظىلت بهٍغ  

 إلاذ ماظض وهى ًنهئ ٞاعو١.. لخدؿ٘ ابدؿامخه..

٦ال.. هى لِـ الىخُض.. ُٞبضو ؤن الجغاح البإع ًماعؽ  

 ج٣ىُاث الجغاخت ٖلى ًض ٞاعو١..

 ًٖ الجمُ٘.. ًغا٢ب مداوالث ؤبُه 
ً
ا بجلؿخه بُٗضا ًٍ ْل مجزو

لخ٣اء الىٓغاث.. بالسُٟت لخجىب   

ومداوالث ػوط ٖمخه الىاضخت لتهمِكه.. مداوالث ونلذ 

مغ بإن جل٪ ٖترى ٖلى ٦ىهه ؤخض الكهىص لُدؿم والضه ألا لئل 

..
ً
بت الٗغوؽ وهى لً ًغص لها َلبا  ٚع

ث ؤو ختى جغخُباث لم ٣ٌٗب ولم ًخجاوب م٘ ؤي مًا٣ًا

 ػاثٟت.. 
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 ًً ب بإي جٟاٖل ؤ ا ٧ان هىٖه.. ٨ًُٟه الهضإ الظي لم ًٚغ

 ًٟخ٪ بغؤؾه بال عخمت.. 

 ًٖ مضًخه.. وبضًل عاخخه آلازغ 
ً
ٞهى لم ٌؿخُ٘ الىىم بُٗضا

 ٧اهذ جماعؽ هىاًتها في مُبش والضجه..

ا.. جدمل ًا ًاؾحن.. ٣ِٞ لُلخحن مً ؤظل ُٖىن بلؿم..
ً
 خؿى

جاهبه وهى ًغم٣ه ب٣ل٤:ظلـ ماظض ب  

ًاؾحن!..  -  

 ؤصع٥ ًاؾحن ٦م الدؿائالث التي جمىط بإٖما١ ق٣ُ٣ه

وزغظذ ٧لها بلٟٓه الؾمه ٣ِٞ..   

 ٞغبذ ٖلى ع٦بخه بهضوء:

٧ل خاظت هخازض و٢تها ًا ماظض.. الؼمً هُٗالج خاظاث -  

 ٦خحر..
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 همـ ماظض:

هىعث بِخ٪ ًا ًاؾحن..  -   

 لُجبه ًاؾحن بىا٢ُٗت:

هىا٥ في الخاعة..بُتي  -   

******** 

ض  اهتهذ لُلت الخىت الهازبت ووصٖذ بلؿم نض٣ًاتها ٖلى ٖو

 بالٗىصة في الُىم الخالي لخًىع خٟل ٣ٖض ال٣غان.. 

وؤزظث جخإمل ه٣ىف الخىت ٖلى ًضحها بةعجاب وهي تهخ٠ 

 بؿٗاص:

الؿذ بخاٖت الخىت ٞىاهت بجض.. -   

وحٛمؼها:٢ُبذ ٞجغ خاظبحها بُٛٔ لخخٗالى ضخ٨ت ع٢ُت   

م٨كغة لُه ًا ٞجغ!.. -   
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ٌؿغ مً السل٠ وهي ؤقاعث لى٣ل الخىت ؤٖلى ٦خٟها ألا  

 جهُذ بًٛب:

خ٨م.. -   ٚلُاهت اللي َاٖو
ً

ؤها ؤنال  

ٞخدذ بلؿم خاؾىبها اإلادمى٫ وبضؤث حٗبض بإػعاعه وج٣ى٫ 

ٟجغ بداإلاُت:ل  

ل ؤن اؾم خبِبه ًدى٣ل ٖلى ظلضه! -  خض ًٖؼ  

 بغمذ ٞجغ قٟخحها بُٛٔ:

ؤهِذ ٞا٣ًت وعا٣ًت ًا بلؿم!.. -   

 وحٗىص ع٢ُت لدكاٚبها:

  في الخاجى بخاٖ٪ ب٨غه.. ًهؤؤها الػم ؤؾإ٫ ًاؾحن ٖلى ع  - 

 اهُل٣ذ ضخ٩اث الٟخُاث بِىما ٢ٟؼث ٞجغ مً بُجهم 

 ٚايبت:
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ؤها هغوح ؤهام.. وعاها الهبذ قٛل ٦خحر-   

 لُهاخبها حٗل٤ُ ع٢ُت الى٢ذ:

.ال ب٨غه هيؿِب٪ جازضي عاخخ٪. -   

 بغمذ قٟخحها بُٛٔ هامؿت..

ل ٣ًى٫ ٖضؽ"..  "صخُذ اللي ما ٌٗٞغ

 الخٟذ ؾٗاص لبلؿم حكاٚبها:

ؼ! -  آه هىبضؤ خ٩اًاث الكاث م٘ ػوظ٪ الٍٗؼ  

 و٦ؼتها بلؿم في ٦خٟها بُٛٔ:

 زغط م٘ ؤصخابه بُدخٟلىا به.. - 
ً

هى ؤنال  

 ٢ُبذ ؾٗاص خاظبحها مدؿاثلت:

ذ صه!.. بًهوما٫ بخٗملي ؤ -     ٖلى الٞؼ
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وخكغث عؤؾها بحن ًض بؿلم وقاقت الخاؾىب لتري ما ٢امذ 

 به بلؿم للخى..

ل٣ض ٖضلذ مً خالتها الاظخماُٖت..   

Engaged to ٞاعو١ بغهام :   

************* 

ت ًاؾحن بٗض ؤن جم٨ىذ مً اعجضاء  صلٟذ ٞجغ بهضوء لٛٞغ

زٟائها بها ٢بل خًىع بمىامتها في صوعه اإلاُاه خُض جم٨ىذ مً 

بلؿم وؾٗاص..ؤنض٢اء   

 حؿللذ ٖلى عئوؽ ؤنابٗها وهي جخإمل ظؿضه اإلالخ٠ 

 بالُٛاء ٖلى الٟغاف..

٨ت بدؼن.. وهي تهمـ..  عم٣ذ ألاٍع

 "مجها وبلحها وٗىص"..
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 لخيخٌٟ ٞجإة ٖلى همؿخه الخاه٣ت وهى ٌٗخض٫ بالٟغاف:

٦ىِذ ٞحن ٧ل صه!.. -   

ياءة الساٞخت التي اخخلذ اعجضث للسل٠ زُىة واخضة م٘ ؤلا 

ٗت ٖلى مىامتها اإلاددكمت للٛاًت ا ت لخلمذ هٓغجه الؿَغ لٛٞغ

هه لم ٌؿخُ٘ ٦بذ حٗل٣ُه:ؤختى   

!..بًهؤهِذ ؤزضِث ٢مُو الخاظت آمىت وال  -   

 هؼث عؤؾها بهمذ وهي حٛغ١ بدحرة مغجب٨ت.. ٞمً هاخُت

لم جمخل٪ الى٢ذ لخ٨ٟغ في ٧لماث ٖمخه الخحزبىن..   

تها إلاايُه ٖلى مؿخ٣بلها مٗه, ومً هاخُت ؤزغي..   وجإزحر مٗٞغ

 هي مٗه وخضهما.. وبمالبـ الىىم.. 

ت مٛل٣ت!.. .. وخضهما بٛٞغ
ً
 ووخضهما.. جبا

٨ت بألُت لخٟترقها خحن ؤو٢ٟها هضاثه:  اججهذ لؤلٍع
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غ.. -  ؤها هىام ٖلى ال٨ىبت.. حٗالي ؤهِذ ٖلى الؿٍغ  

ت و٢ض ٞهمالخٟذ له عاٞٗت خاظب مخعجب ٞإظا ب بؿٖغ  

ما ًجى٫ بظهجها:   

َاإلاا في باب م٣ٟى٫, ؤها مم٨ً ؤهام في ؤي خخت.. بن قاهلل -   

 ٖلى الخُُت..

: ها ًٖ اإلاىيٕى  ٢ُبذ ظبُجها بٗضم ٞهم, ٞإقاح بُضه لُهٞغ

ما جازضٌل في بال٪!..-    

 هؼث ٦خٟحها وهي جسبره:

..ال٨ىبت نٛحرة ٖلُ٪ ًا سخي ًاؾحن.. وؤها مخٗىصة ٖلحها -   

ا وهى ًجهٌ مً الٟغاف: ًً  هؼ عؤؾه عاٞ

ل.. -  ال.. ؤهِذ حٗباهت َى٫ الجهاع وب٨غه ًىم ٍَى  

ُُت زاهُت: ضه ؤن ٌٗىص لُلخ٠ باأٚل  ٢اَٗخه بُٛٔ جٍغ
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ما جُىلهاف وهي ٢هحرة.. ؤها هىام ٖلى ال٨ىبت وزالم.. -    

غث بُٛٔ: ٘ خاظبُه بٗضم ٞهم.. ٞٞؼ  ٞع

  عوح هام ًا سخي ًاؾحن وؾِبجي ؤهام.. - 

٨ت وهي جىلُه ْهغها وجداو٫ ظاهضة  واؾخل٣ذ ٖلى ألاٍع

الخد٨م بإهٟاؾها ختى ال جُل٤ ججهُضة اعجُاح وهي حؿمٗه 

ٌؿخل٣ي ٖلى الٟغاف زم ًُٟئ اإلاهباح بجاهبه ُٞٗم الٓالم 

 الخام.. وحهمـ:

  جهبخي ٖلى زحر ًا ٞجغ.. - 

ـ ؤزغي.. وؤزغي.. مغث زمـ ص٢اث٤.. جلتها زم  

 لخمغ ؾاٖت ٧املت وهى ًداو٫ الىىم بال ٞاثضة.. 

ا.. وظؿضه بداظت للىىم والغاخت..
ً
 الهضإ ٣ًخله ؤإلا

ٚماى ُٖيُه.. ًدخاط ألماهه.. إلاضًخه..بوهى ٖاظؼ ًٖ    
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 خاو٫ اؾخضٖاء الىىم ب٩ل الؿبل بال ٞاثضة.. 

 هٌٟ ٖىه ُٚا
ً
٨ت ٞجغ التي ءوؤزحرا ه وجىظه هدى ؤٍع

 اؾدُ
ً
مضصها مٟترقا ٣ٓذ بٟٕؼ وهى ًدملها بلى ٞغاقه ٍو

 لها بهىث مخ
ً
:له٠حجغها ٦ما اٖخاص وهامؿا  

ؾم٘ نىج٪..ؤعغي ًا ٞجغ.. ٖاًؼ ب -   

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الؿاب٘ ٖكغ

 قاعصة.. خاإلات.. هاثمت وخاثغة..

اث لُلتها اإلاايُت, ٖلى قٟخحها جغحؿم ابدؿامت   حؿبذ بظ٦ٍغ

 زجى٫ ًبرػها اخمغاع وظىخحها اإلالٟذ..

حٛمٌ ُٖىحها لشىاٍن جدؿ٘ ٞحهم ابدؿامتها زم جٟخدهما زاهُت  

لخخمشل بهما مٗاوي الؿٗاصة والتي عبما لم حٗٝغ مشلها مً 

 ٢بل..

..وبظهجها جترصص ظملخه   

دجي ًا ٞجغ ُٞه  ب".."نىج٪ بحًر   صٞا ٍٚغ

ذ ٖلى  ها بإمان.. بُجؤزبرها بظل٪ لُلت ؤمـ وعؤؾه حؿتًر  

و٢بل ؤن ج٨ٟغ بمٗاوي ظملخه ٞاظائها بابدؿامت ق٣ُت وهٓغة 

ٟت..  ٖابشت جىاػي ٧لماث ؤل٣اها ببراءة مٍؼ

 "ًا ؾالم بـ لى ٦ىا في بُدىا!"..
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ٗذ خاظبحها بعجب وهي ٖاظؼة ًٖ مجاعاة ج٣لباجه  ٞع

 اإلاؼاظُت..

ا ٖلى طاجه ٦داله في  
ً
ا ومىٛل٣

ً
ت بضا خاه٣ ٞٗىض صزىلها الٛٞغ

 مجها  
ً
ألاًام ألازحرة زم ٞىظئذ به ًمضصها بٟغاقه َالبا

ى٣لب  مداوعجه لحهضؤ مؼاظه وحؿتردي ًٖالجه اإلاى٣بًت ٍو

حر بغت باإلاغة..  الاعجُاح لضٝء ٣ٌٗبه مؼاط ٖابض ٚو

خمُمُت ٢ض ج٨ىن مٗضومت السبرة ول٨جها حؿخُُ٘ جمُحز ال 

اإلامتزظت بالٗبض في نىجه والتي عا٣ٞها اقخضاص طعاُٖه خى٫ 

َلبه.. زهغها مٗاوًصا  

 "اخ٩ي في ؤي خاظت ًال"..

٧اصث ال٩لماث جخضاٞ٘ ٖلى لؿاجها حؿإله ًٖ صخت ٧لماث 

ُيُه اإلاٛل٣ت  ٖمخه ول٨ً إلادت بؿُُت إلاالمده اإلاؿخ٨ُىت ٖو

ب عؤؾه مجها لجمذ  لؿاجها ٖلى باعجُاح, خغ٦خه البؿُُت بخ٣ٍغ

 الٟىع وهي حُٗض ٖلى هٟؿها ؾاا٫ م٨غع 
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 "هخٟغ١ مٗا٥ِ ًا ٞجغ؟.."

لخإجحها الاظابت مغة زاهُت وما٦ضة وجل٪ اإلاغة ٧اهذ هابٗت مً 

 ال٣ٗل

.."
ً
 "ال مل هخٟغ١ ؤبضا

ُٞاؾحن ػوظها؛ الغظل اإلاهظب اإلاغاعي لها واإلاداٞٔ ٖلى 

 ٦غامتها ختى ؤمام ؤ٢غب ؤ٢غباثه, لِـ بمجغم.. 

ن مً خاٞٔ ٖلحها وؤصزلها مجزله ومىدها اؾمه وخماًخه ًاؾح

 بال جغصص لِـ ب٣اجل ؤو مٛخهب..

..
ً
٤ السُإ.. ؤلم ٣ًىلىا صاثما  ٢ض ٨ًىن صزل السجً ًٖ ٍَغ

 "ًاما في الخبـ مٓالُم"..

 البض ؤهه واخض مً ؤولئ٪ اإلآلىمحن.. 
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, جضع٥ الُُبت والغ٢ت اإلاسخُٟت 
ً
ه ظُضا هي ؤنبدذ حٗٞغ

م   بإٖما٢ه ٚع
ً
 مٓلىما

ً
ئا مٓهغه ال٣اسخي.. وختى لى لم ٨ًً بٍغ

ى٢ب واهخهى ألامغ..   و٢تها.. ٢ض ٨ًىن ؤزُإ ٞدى٦م ٖو

ا في َمً هي لخداؾبه!.. وجًا٠ٖ ٣ٖىبخه..  ًُ ختى لى ٧ان ظاه

ػمً ما, ٞظل٪ الغظل الظي ًدكبض بىظىصها.. بغاخت ًمىدها 

 له نىتها.. بضٝء ٌؿدكٗغه با٢ترابه مجها وجىؾض حجغها.. 

طل٪ الغظل, بل الُٟل ال٣ل٤ بضازله ال ًم٨ً ؤن ٨ًىن 

 مجغًما.. 

م ُخغ٢ت  هي جش٤ بدضؾها.. وهى ًسبرها ؤن جهمذ وال حؿإ٫ ٚع

الًٟى٫ بال ؤن بقباٖه ال ٌؿخد٤ الكغر الظي ؾُهضٕ 

 ٖال٢تها الىلُضة بؼوظها.. 

ت   إلاٗٞغ
ً

 ختى لى جلىث ًٞىال
ً
ب بجغخه ؤبضا وهي لً جٚغ

 مايُه.. 

بإهه ؾُسبرها بالى٢ذ الظي ًىاؾبه....هي ٣ِٞ جش٤   
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 ٢اَ٘ ؤ٩ٞاعها همؿه باؾمها..

 "ٞجغ!"..

ب,   ؤزًٟذ بهغها هدىه لخ٣ابلها ُٖىاه بلىجهما الٍٛغ

 قغصث بهما زىاٍن ٢بل ؤن تهمـ بضوعها..

ًا سخي ًاؾحن.. مٗلل ؾغخذ قىٍت.. لؿه ٖاًؼوي  ؤًىه"

عغي؟"..ؤ  

 همـ بهىث ؾمٗخه بال٩اص..

ٖاوػ ٦خحر".. "بطا ٧ان ٖلُا ؤها  

جىؾٗذ ُٖىحها بظهى٫ وجضاٞٗذ الضماء لىظهها وهي جٟؿغ 

 ٧لماجه لخضع٥ ؤهه ما ػا٫ بمؼاظه الٗبثي..

ت لخدى٫ صٞت الخىاع..  همؿذ بؿٖغ

"الخاظت هاصًت هخب٣ى خماه نٗبت ٢ىي لبلؿم.. ٢لبي ب٣ُىلي 

 ٦ضه"
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 ؤٚمٌ ُٖيُه ب٣ىة..

ل بلؿم" بًه"ٞاعو١ ٖاٝع  .اللي مم٨ً ًدهله لى ٖػ  

ت..  و٢بل ؤن جخٟىه ب٩لمت ٢اَٗها بؿٖغ

"بالف ؾحرة ٖمتي ٖلى اللُل.. ؤها مؼاجي خلى ومل ٖاًؼ 

 ؤ٨ٖغه"..

خؿاؾها الؿاب٤ باوٗضام الىص بحن ًاؾحن بجإ٦ضث ٞجغ مً 

ذ لخُٛحر اإلاىيٕى زاهُت.. مخه.. ٞؿاٖع  ٖو

؟"..بًه"ؤزباع الكباب في الىعقت   

٘ خاظًبا واخًضا وهى ًخمخم بٗبض..  ٞع

غ واخض "ٌٗج ي لىخضها ألو٫ مغة في ؤويت م٣ٟىلت وؾٍغ  

.وبدؿإلي ٖلى الكباب!.. ؤهِذ ٖاًؼة جىىلي الكهاصة!!".  

م وظهها اإلاخىعص  ال ؤن ضخ٨تها الشجىلت اهُل٣ذ بوبٚغ  
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م مً مداولتها ٦بتها وحؿاءلذ بدحرة..  بالٚغ

!"بًهٖمل ؤ"َُب   

٣ه ل٣ُترب بىظهه مً وظهها  اعجٟ٘ بجؿضه مغج٨ًؼا ٖلى مٞغ

 ًخإمل وظهها هاصت ال٣ؿماث واإلاخىعص بٟخىت, ُٖىحها 

 الالمٗخحن بدحرة ٢بل ؤن جسٟحهما بإهضاب لم ًلخٔ َىلها 

 مً ٢بل.. 

ُٞمُل بغؤؾه ل٣ُبل ُٖىحها اإلاٛل٣خحن مؿدكًٗغا عظٟتها 

 اإلاهضومت وهامًؿا بهىث مسخى٤ بالٗاَٟت..

٢ؿم باهلل لى اج٩لمِذ ًا ٞجغ ال٦ؿغل٪ مىازحر٥ اللي "ؤ

 بخٗك٣حها صي"..

 ويإ اٖترايها بحن قٟخُه...

 ٖاصث لىا٢ٗها ٖلى هخاٝ ع٢ُت اإلادؿلي
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وهي جغاها جخدؿـ قٟخحها للمغة اإلااثت مىظ صزلذ ٖلحها  

اإلاُبش لخجضها وا٢ٟت ؤمام الخىى ججلي ما ج٨ىم به مً 

لى وظهها  ؤَبا١ جغا٦مذ مً ألامـ بمىخهى الهمت واليكاٍ ٖو

 ابدؿامت خم٣اء.. 

ىضما الخٓذ خغ٦تها اإلاخ٨غعة   ٞصخيء للبالهت.. ٖو
ً
جخدى٫ قِئا

 بمـ قٟخحها لم حؿخُ٘ مى٘ هٟؿها مً الؿاا٫ بٗبض:

ٞجغ.. ًاااا ٞجغ.. ؤهِذ عوخِذ ٞحن؟.. -   

جغ جلخٟذ لها بىظه مدخ٣ً   وخغ٦ذ خاظبحها بك٣اوة ٞو

:
ً
 زجال

عجب سخي ًاؾحن امباعح.. واضر ؤن الخاجى  -   

 قه٣ذ ٞجغ ب٣ىة وهي جًغب نضعها بُضها هاجٟت:

وهللا ما قاٞه.. -   

 ظاء الضوع ٖلى ع٢ُت لدكه٤ هي بخعجب:
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   ًا زُبخ٪ ًا ٞجغ!.. - 

صزل ًاؾحن بخل٪ اللخٓت لِؿخم٘ لجملت ع٢ُت ألازحرة 

 ُٞدؿاء٫ بدحرة:

  ًا ع٢ُت؟.. بًهفي  - 

ت ٖىضما إلادذ هٓغة الظٖغ الخٟخذ ع٢ُت هدىه وهي تهخ٠ بؿ ٖغ

 ٖلى وظه ٞجغ:

ما ِٞل ًا ًاؾحن.. صه ؤها ٦ىذ بلىم ٞجغ ٖكان صخُذ   -

زضث عاختها وؾابتهم لهباح..ؤبضعي وبخسلو اإلاىاٖحن.. ٧اهذ   

ت مخٗظعة  عم٣ها بىٓغة مدك٨٨ت ٞهغبذ مً ُٖيُه بؿٖغ

 بالظهاب لبلؿم.. 

ت  مخٓاهغة بِىما هى زُى ببِء هاخُت ٞجغ التي الخٟخذ بؿٖغ

با١ ومض طعاُٖه خىلها مؿدىًضا   باوٛماؾها ال٨لي بجلي ألَا

ا بها مً السل٠ هامًؿا 
ً
 بهما بلى ظاهبي الخىى وملخه٣
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 بجىاع ؤطجها:

٦ضه بغيىه.. ما ِٞل نباح السحر!.. -   

 عصصث بهىث هامـ:

نباح السحر.. -   

ػاص مً الخها٢ه بها وقٗغث بإهٟاؾه جترصص بإطجها وهى ٨ًمل 

 بٗبض:

بـ ٦ضه.. -   

 ٧اص الُب٤ ؤن ًجزل٤ مً بحن ًضحها وهي حكٗغ بمدانغة 

 طعاُٖه لها.. 

ٞما ٧ان مىه بال ؤن الخ٣ِ الُب٤ اإلاؿ٨حن مً بحن ؤنابٗها 

 وؤصاعها بحن طعاُٖه 
ً
با ٞهي ٚؿلخه للمغة السامؿت ج٣ٍغ

 مً هٓغاجه اإلاخإل٣ت:
ً
 ٖلى الٟىع هغبا

ً
 ٞإزًٟذ بهغها ؤعيا
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خاله.. هي بخدب ؤَبا٢ها ػي ما ؤهِذ ؾُبي َب٤ آمىت في  - 

 بخدبي مىازحر٥..

٘ ط٢جها بغ٢ت  ْلذ مداٞٓت ٖلى مغا٢بت ألاعى بِىما هى ًٞغ

 م٣ترًبا مجها بسُىعة:

نباح السحر ًا ٞجغ.. -   

 ٢بلت زُٟٟت ٖلى ؤهٟها ظٗلتها جيخٌٟ هامؿت:

خىا في اإلاُبش ًا سخي ًاؾحن..ب -   

اإلاهغة ٖلى  ؤله٣ها به بظعإ وآلازغ ؤمؿ٪ به ط٢جها

 الاهسٟاى:

٧لهم هاًمحن لؿه وؤها ٖاًؼ ؤنبذ ػي الىاؽ.. -   

 خاولذ الخملو مىه هامؿت:

ع٢ُت هىا.. و.. -   
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 ٢اَ٘ ٧لماتها بلمؿت زُٟٟت لكٟخحها ظٗلتها حكه٤ مبخٗضة:

  ًا لهىي.. ؤهذ بخهبذ َى٫ اللُل.. هخٟطخىا.. -

ذ بىي٘ ٦ٟحها ٖلى قٟخحها ب٣ىة..   ٢الذ ٧لمتها زم ؾاٖع

 متى ؤنبدذ بخل٪ الى٢اخت!..

ٗذ هٓغاتها هدىه لخلمذ ابدؿامخه الٗابشت وهى ًخإمل زجلها  ٞع

ب ؤن ًخم يبُها وػوظها ٌٛاػلها باإلاُبش ببِذ  اإلامتزط بٖغ

 الٗاثلت!..

ًضع٥ ؤجها مد٣ت.. هى ٣ًٟض ؾُُغجه بؿهىلت..   

خؿاؾه بها مؿخل٣ُت بحن بًٟٗل و٢ض ٖٝغ  و٠ُ٦ ًم٨ىه ؤال  

ًاها.. بطعاُٖه جخل٣ى ٢بالجه وجخٗلم ٠ُ٦ جباصله   

ض ج٨غاعه والدكب٘ به لؤلبض..  بخؿاؽ ًٍغ

لِؿذ مخٗت لخُٓت ٞدؿب بل هي وكىي الؿ٨جى.. خُاة  

ضها بكضة ..م٨خملت ًٍغ  
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ُه بِىما هي جدخًىه بضازل صعا٦ه ؤهه ٧ان ًدُُها بظعاٖب 

.لم ًٖ ٣ًحن ؤهه لً ٨ًخٟي مىه ؤبض الضهغ.قٗىع ٌٗ ؛٢لبها  

ت:  ٖاصث تهمـ وهي جبخٗض ًٖ مدُِ طعاُٖه بؿٖغ

هجهؼ ل٪ الُٟاع ٖكان جلخ٤ جغوح جُل ٖلى الىعقت  -  

 وجغظ٘ بضعي..

 بُٛٔ:
ً
 ؤو٠٢ هغوبها مدؿاثال

  بخىػُٖجي ًا ٞجغ؟.. - 

 زم بٗىاص زالو:

َُب مل همصخي بال اما ؤنبذ ػي ما ؤها ٖاًؼ.. -   

ا مً ٖىصة ع٢ُت ؤو اؾد٣ُاّ ؤخض ٧ا
ً
صث ؤن جب٩ي خغًظا وزٞى

 ؾ٩ان اإلاجز٫..

 همؿذ بهل٘:
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ع٢ُت هىا.. وبٗضًً لى ؤزى٥ الض٦خىع صزل و..  -  

 ٢اَٗها:

ماظض ٖىضه هبُكُت وهحرظ٘ ٖلى الخٟلت.. والخاط خاٞٔ  -  

ٖغي٪ إلاى٠٢ ؤما بُجِل هاخُت اإلاُبش.. ؤها مل مم٨ً 

 مدغط ًا ٞجغ..

ٗذ ُٖىحن  سغ زالهت:ٞع جدمالن هٓغة امخىان ٞو  

َُب.. هغوح ألاويت.. -    

هضاها ٚمؼة و٢دت:ؤضخ٪ ب٣ىة زم   

٦ضه ًب٣ى هىخٟطر بجض!  -  

 ؤمؿ٨ذ وظىخحها الؿازىخحن ب٣بًخحها وهي حؿإله بعجؼ:

..!اللي ظغي ل٪ بًهؤهذ  -   

ٗت ٖلى قٟخحها:  ٢بلت ؾَغ
ً
 ا٢ترب َابٗا
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ما هغوح بُدىا ه٣ىل٪..ؤ -  

 بٗبض: زًٟذ بهغهاؤ
ً

٘ ط٢جها مدؿاثال ٞٗاص لحٞر  

..بًهٞهم مىيٕى الخاجى صه ؤعظ٘ ٖاًؼ ؤؤما   -  

 
ً
ًاها ٚاع٢ت بحن مىظاث زجل وزىٝ وخحرة بوعخل جاع٧ا

 وؾٗاصة..

ها مجخمٗت للمغة ألاولى؛ زجل   مكاٖغ مسخلُت هاثجت حٗٞغ

 ٞخاة هالذ ٢بلتها ألاولى, 

 زىٝ مكغوٕ مً مجهى٫ ال حٗلمه ول٨جها حؿدكٗغه ب٣ىة.. 

 خحرة مبرعة جماًما.. ٞهى لم ًهغح بمكاٖغه هدىها..

٧ل هظا ال ًمخي ؾٗاصتها الىلُضة بةخؿاؽ عاج٘ لم حٗٝغ به  

 بال ب٣غبه.. 

الُت ٖلى ٢لبه.. ٢ض ٨ًىن  خضؽ ٚامٌ ًسبرها ؤجها ؤزحرة ٚو

 خضؽ.. ؤو عبما هي ؤمىُت..



715 
 

 

**** 

 جتر٢ب مغوع الؿاٖاث بلهٟت امغؤة حكخا١ لؼوظها.. 

اعتها ألاولى إلاضًىت  وجيخٓغ خٟل بلؿم بكى١ َٟلت جسخبر ٍػ

 ألالٗاب..

ٞهي للمغة ألاولى ج٨ىن طاث نلت بالٗغوؽ.. ألو٫ مغة  

 حؿدكٗغ ظى الٗاثلت وصٞئها..

ا لها.. األو٫ مغة ؾترجضي زىبً  
ً
مل٩  

ًذ بدؿم الظهاب م٘ ق٣ُ٣اث ػوظها  بلى زبحرة ٞع

الخجمُل.. وا٦خٟذ بُلب مغجب٪ ومترصص لغ٢ُت ؤن حؿاٖضها 

ىت وظهها.. وهى ما وا٣ٞذ ٖلُه ع٢ُت بؿٗاصة..  بىي٘ ٍػ

ا بحن اجهما٦ها بمؿاٖضة نباح وآمىت في اإلاُبش ًٗ  ,مغ الجهاع ؾَغ

وبحن اؾخٛغا١ ؤ٩ٞاعها ال٨لي بخُىع ٖال٢تها بُاؾحن الظي ٖاص 

..مـمً ٖمله بالىعقت م٘ ٚغوب الك  
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عها١ الىاضر ٖلى مالمده بال ؤهه ؤبض٫ مالبؿه وعٚم ؤلا  

ا ل٣مُو ؤؾىص وبىُا٫ ٦الؾ٩ُي مً هٟـ اللىن مىده  ًٗ ؾَغ

ا ٖما اٖخاصجه ٞجغ والتي ججمضث 
ً
ا ومسخلٟ ًً مٓهًغا ٚام

ا وهى ًسً٘  ًٗ مالمدها ٖلى هٓغة اهبهاع زالهت الخٓها ؾَغ

,آلمىت  

ُٞجلـ ؤمام اإلااثضة السكبُت باإلاُبش بِىما لؿان آمىت ال  

٠٨ً ًٖ جغصًض الضٖىاث وبً٘ آًاث ٢غآهُت بٛغى جدهِىه 

 يض الخؿض..

 ٞهخ٠ بها:

بـ ًا خاظت!.. نلي ٖلى الىبي بـ وحٗالي اعجاحي.. بًهخؿض  -   

ظلؿذ آمىت بجىاعه حؿٗض ؤمىمتها بىظىصه ؤمامها ومكاع٦خه 

مً ولى..َٗامه ٦ما اٖخاصث بؼ   

والخٟذ لٟجغ حؿإلها بخعجب:   
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ًا ٞجغ ًا بىتي!.. وا٢ٟت ٖىض٥ وؾا٦خت لُه.. حٗالي ؾلمي  بًه-  

 ٖلى ظىػ٥ وخُي له ًا٧ل..

 مً مالخٓت خماتها.. واهخًٟذ مً 
ً
جىعص وظه ٞجغ زجال

 ظمىصها هاجٟت:

خمض هلل ٖلى الؿالمت ًا سخي ًاؾحن..-    

ٗت والتي لم جلخٓها آمىت و٧لماجه التي ؤصع٦ذ  ٚمؼجه الؿَغ

 لُخدى٫ لىجها لل٣غمؼي جدذ هٓغاث آمىت 
ً
مٗىاها جماما

 اإلاخعجبت.. 

 ٞهى ٨ًغع ظملخه الهباخُت ٖىضما قا٦ؿها مُالًبا ب٣بلت:

بـ ٦ضه!.. -  

 ؾإلتها آمىت بخعجب:

حي مال٪ ًا ٞجغ؟.. وق٪ ماله ًا بىتي.. ؤهِذ ؤ٦ُض حٗبِذ.. عو -  

 ب٣ى ًا صوب جلخ٣ي ججهؼي وهبٗخل٪ ع٢ُت حؿاٖض٥..
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ت مغجب٨ت بؿبب مغا٢بخه  هؼث عؤؾها مىا٣ٞت وجدغ٦ذ بؿٖغ

مداولت الؾخضٖاء  بال  لها؛ ال حٗلم ؤن نمخه ما هى الهامخت 

ؾُُغة, وهى ًداو٫ جٟؿحر اعجبا٦ها وجباٖضها ٖىه ال ًضع٥ ؤجها 

 زجلذ مً اْهاع اعجابها واهخمامها ؤمام والضجه...

***** 

ىت وظه  خه ال٣ضًمت ويٗذ ع٢ُت إلاؿاتها ألازحرة ٖلى ٍػ وفي ٚٞغ

لت.. ٞهي  ٞجغ.. مخٗمضة ببغاػ ظما٫ ُٖىحها وعمىقها الٍُى

اللُلت ألو٫ مغة وؾِ الٗاثلت وألا٢اعب  مضع٦ت بإن ْهىع ٞجغ 

ا بها ٦ؼوظت لالبً ألا
ً
٦بر للٗاثلت..ًجب ؤن ٨ًىن مبهًغا والث٣  

عجاب بٗض ما اهتهذ مً ٖملها بِىما ٞجغ ةو٢ٟذ جخإملها ب

٧اهذ جىٓغ لخل٪ اإلاغؤة التي جُالٗها باإلاغآة باهبهاع ٦لي مخمخمت 

 بظهى٫:

وؾت.صي ؤها!!.. صخُذ لبـ البىنت جب٣ى ٖغ  -   

 ضخ٨ذ ع٢ُت وهي ج٣ترب لخً٘ إلاؿت ؤزحرة مً َالء الكٟاه:
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بـ.. ؤهِذ ػي ال٣مغ ًا بىتي..  بًهؤهِذ ُٞٓٗت!.. بىنت  -  

ولٗلم٪ ؤها مل مؼوصة اإلاُ٪ آب.. إلاؿاث بؿُُت بـ.. ألانل 

ا..  هى الٛالب ًا مغاث ازٍى

ابدؿمذ ٞجغ بؿٗاصة بِىما اٚغوع٢ذ ُٖىاها بضمٕى عجؼث 

ذ بها ع٢ُت:ًٖ ٦بدها ٞهغز  

اوعي.. اوعي حُُٗي.. ًال ٢ىمي هاحي ٞؿخاه٪.. -   

ت وو٢ٟذ جغا٢ب مٓهغها باإلاغآة بظهى٫  اعجضث ٞجغ زىبها بؿٖغ

 خُىما ونلتها قه٣ت ع٢ُت الٗالُت..

 الخٟخذ لها والظهب ًُل مً ُٖىحها:

بلؿم وؾٗاص ٢الىا ؤهه خلى ٖلُا ومٓبىٍ.. -   

ا بالٟٗل.. لىن هبُظ ًٗ خمالت واخضة ي صا٦ً, والشىب ٧ان عاج

يخهي بُب٣اث  جدُِ بالٗى٤ ًلخدم بجؿضها ختى السهغ ٍو

هاٖمت مً الكُٟىن ج٩اص جٓهغ ؾا٢حها.. زىب ألاخالم.. هظا ما 
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ناخذ به ٞجغ ٖىضما عؤجه.. ل٨ً ما لم جدؿب خؿاًبا له هى 

 
ً
ت مبرػا ٢ماف الشىب الىاٖم والظي الخه٤ بمىدىُاتها ألاهشٍى

.ومٟؿًغا اًاها بىيىح.  

 وم٘ قه٣ت ع٢ُت اإلاظهىلت ٖاصث ٞجغ جغصص:

الٟؿخان له جلبِؿت مً ٞى١ هخُٛي ٦خحر..  -  

ت ًٚبه ٌؿب٣ه,  ووؾِ ه٣اقهما اإلادخضم صل٠ ًاؾحن للٛٞغ

ٟؿض  ٞهى ايُغ لالوسخاب مً ؤمام ٞاعو١ ٢بل ؤن ًتهىع ٍو

ؼ..  ٞغخت ق٣ُ٣خه بل٨مت مؿخد٣ت ٖلى وظه زُُبها الٍٗؼ

اإلاؿخٟؼة ٖلى ٖمل ًاؾحن بالىجاعة ٞبٗض حٗل٣ُاث ٞاعو١ 

ومضي ؤخ٣ُخه في بِذ آمىت ال٣ضًم و٠ُ٦ ٌؿخدل خ٣ى١ 

اق٣اثه في طل٪ البِذ.. ٧اص ًاؾحن ؤن ًٟخ٪ به ؤمام الجمُ٘ 

ولىال ؾُُغة ٞىالطًت ٖلى ؤٖهابه ل٩ان ٞٗلها.. ول٨ىه آزغ 

 ٖلى ٞغخت ق٣ُ٣خه وختى ال ًمىذ الىٚض 
ً
الاوسخاب خٟاْا

.ٞغنت للخٟى١ ٖلُه.  
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.. ٞما بن إلاذ مٓهغ ٞجغ ختى 
ً
ت ٚايبا وبن ٧ان صل٠ للٛٞغ

 ج٣اٞؼث ؤمامه قُاَحن ألاوـ والجً..

 بًٛب ٖان٠ ونىجه  
ً
بل هى هٟؿه ٧ان ًخ٣اٞؼ مكخٗال

 بها:
ً
 ًهضح ناعزا

اللي هباب اللي ؤهِذ ٖاماله صه!.. بًه  -  

ذ باالزخباء زل٠ ع٢ُت التي خاولذ ؤاهخًٟذ ٞجغ و  ؾٖغ

 تهضثت ًاؾحن:

دي.. لؿه الٟؿخان له با٢ُت ؤًا ًاؾحن.. اؾتهضي باهلل ًا  بًه - 

 و..

كحر  ٢اَٗها بًٛب وهى ًجظب ٞجغ اإلاسخُٟت زل٠ ع٢ُت َو

زغظه ًٖ ح٣ٗله.. ؤلشىبها الظي ؤزاع ظىىهه و   

ظغث هٓغاجه ٖلى ظؿضها الظي ظؿض الشىب مٗاإلاه بض٢ت 

اص ًهغر بها:  ٖو
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  ؤهِذ اججىيِذ ًا ٞجغ.. ٞؿخان صه وال بضلت ع٢و.. - 

ا.. ل٣ض زلٗذ ٦غة الكغاب ٧ل 
ً
 وخى٣

ً
٧اص ٣ًخل٘ زهالجه ًٚبا

 َب٣اث الشُاب.. 

 ُظىذ ال ق٪ بهظا!..

 جمؿ٪ بظعاٖحها ناثًدا:

ِذ صه  -  ػاي!!بػاي.. باقتًر  

اعججٟذ قٟخاها ب٠ًٗ وحؿا٢ُذ صمىٖها وهي جخل٣ى ًٚبه 

 اإلاىٟلذ للمغة ألاولى.. 

ُىاه جبر٢ان بجىىن  حكٗغ ب٣بًدُه جُدً ٖٓام طعاٖحها ٖو

 وقٟخاه ال ج٨ٟان ًٖ الهُاح بىظهها..

بِىما هى حٛلب ًٚبه ٖلى خ٨مخه للمغة ألاولى مىظ ؾىىاث 

هىزتها بال وهى ًخسُل الىٓغاث التي ؾخلتهم ظؿضها وجخمًٗ بإ

 خ٤..
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 جضزلذ ع٢ُت بُجهما لخىتٕز ٞجغ مً بحن طعاُٖه:

ًاؾحن ال٣ٗضة ٧لها ؾخاث.. ما ِٞل.. -   

ا: ًٗ  هخ٠ ًاؾحن م٣اَ

ع٢ُت.. مً ًٞل٪ بالف جخضزلي.. -   

 والخٟذ لٟجغ:

 - ..
ً
ذ صه ًخٛحر خاال الٞؼ  

 اهدبه لضمىٖها اإلاسخلُت بال٨دل ألاؾىص الظي خضصث ع٢ُت 

ا صمىٖها  ها ل٣ُتربحبه ُٖى ًُ مجها بسُىة ظاطًبا اًاها وماخ

 بإنابٗه:

امؿخي صمىٖ٪ وهًٟي وق٪ ًا ٞجغ.. بالف الضوقت صي.. -    

 هخٟذ ع٢ُت بًٛب:
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ال ب٣ى ًا ًاؾحن.. ٞجغ ٖغوؾت بغيىه.. الػم ج٨ىن في ؤخؿً  - 

 مٓهغ..

 الخٟذ ًاؾحن لها:

  هي مل مدخاظت ٞؿخان ملؼ١ وؤلىان مالهاف صاعي..-  

ع٢ُت:ٖاهضجه   

الىاؽ..-    

 نغر بها و٢ض ونل ًٚبه لجهاًخه:

بحهمجي الىاؽ.. وال ٞا٦غة ؤوي  بمتىًدغ١ الىاؽ.. ؤها مً  - 

هىه.. ؤهٗغى ظما٫ مغاحي ٖلحهم ٖكان ؤ٢ىلهم ًاؾحن 

 الٟاقل ا٫...

 ٢ُ٘ ٧لماجه قه٣ت ٞجغ اإلا٨خىمت واإلاخىظٗت.. 

 ؤزٌٟ بهغه هدىها لُجض ٢بًخه جًِٛ ٖلى طعاٖها
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 ًخإمل آزاع ؤنابٗه بٗى٠ ل 
ً
ٗا م حٗض جخدمله, ٞإبٗض ًضه ؾَغ

لُلمذ ٖالماث خمغاء واضخت حٗلً ًٖ , ٖلى طعاٖها الٗاعي 

 ٢ؿىة جسخبرها مىه للمغة ألاولى..

 بدؿم:
ً
 ججهض بًٛب ولٟها لخىاظهه ٢اثال

الٟؿخان ًخٛحر.. واٖملي خؿاب٪ ؾاٖت وهجروح.. ومل   -  

 ٖاًؼ مىا٢كت.

********* 

٤ ٖىصتهما؛ خاولذ ٞجغ بكضة ؤن زُم الهمذ ٖل حهما بٍُغ

ً.. بِىما ٧ان ًاؾحن  جخد٨م بضمىٖها ٞخٛلٟذ بهمذ خٍؼ

ًداو٫ السغوط مً صاثغة ًٚبه.. و٢ض ؤػعجه ؤن جخل٣ى ٞجغ 

 زىعجه الخاه٣ت..

ب ؤن جخٗٝغ ٖلى ظاهبه اإلآلم وزانت في طل٪ الى٢ذ   لم ًٚغ

. وهما ًداوالن الا٢تراب والخٟاهم ٖلى خُاة َبُُٗت.  
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ول٨جها اؾخٟؼث ظىىهه بظل٪ الشىب.. ٠ُ٦ ٨ٞغث ؤن جغجضًه 

.... ٠ُ٦ ْىذ ؤهه ؾِؿمذ لها باعجضاثه!!بالٗلً  

هي ال حٗلم ؤن زىعة ًٚبه هالذ ؾٗاص.. ولىال وظىص بلؿم 

بجىاع زُُبها السس٠ُ ل٩ان ؤؾمٗها ؤيٗاٝ ما ٢اله لؿٗاص 

بتهما بةؾٗاص ٞجغ التي اهبهغث به  التي بغعث قغاء الشىب بٚغ

 ٖلحها.. 
ً
 ٦ُٟلت نٛحرة.. وؤهه بالٟٗل ٧ان عاجٗا

هغي وهى ال ًى٨غ عوٖخه.. ول٨ً جل٪ الغوٖت مل٨ه هى.. خ٤ خ

..ِ٣  لُٗيُه ٞو

تها بضون ٧لمت  ما بن ونال للمجز٫ ختى ازخٟذ ٞجغ بٛٞغ

 واخضة.. 

 جغجِب ؤ٩ٞاعه..
ً
 وجىظه هى ببِء لهىمٗخه مداوال

ىت..   ىت بؿببه.. ما ػالذ ٧لماث هي خٍؼ ؤ٣ًىهت عاخخه خٍؼ  
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 ؾٗاص جترصص بإطهُه..

"ٞغختها بالٟؿخان ٧اهذ ما جخ٣ضعف.. خغام ٖلُ٪ ًا ًاؾحن.. 

نغث وكترحها ؤان له جلبِؿت واؾٗت ٧اهذ هخُٛحها.. هي الٟؿخ

 ًىمها"..

 هؼ عؤؾه بًٛب.. ًٚب مً هٟؿه جل٪ اإلاغة.. 

 ٣ٞض خغمها مً الٓهىع بمٓهغ ٌؿٗضها ٦ما ؤعاصث..

ٞبالجهاًت زًٗذ إلاكُئخه وزلٗذ الشىب لخمىدها ع٢ُت ؤخض  

ؤزىابها_و٧اهذ اقترجه ؤزىاء خملها ألازحر_ ولخٓها الخؿً 

هاؾبها الشىب, بالُب٘ لم ٨ًً بغوٖت الشىب ألانلي ول٨ىه 

 ؤًٞل مً زىب جهاعي ب٩ل ألاخىا٫..

بٗض جغصص ٢هحر خؿم ؤمغه و٢غع مغايتها.. ولً ًيخٓغ 

 للهباح.. 
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تها ٞخذ الباب بٗضها لُجضها جىلُه َغ٢ت ز ُٟٟت ٖلى باب ٚٞغ

ْهغها وم٨ىمت ٖلى ٞغاقها بىي٘ الجىحن ولم ًدخج ل٨شحر مً 

 الظ٧اء لُضع٥ ؤجها ٧اهذ جب٩ي..

٤ هامًؿا:  ا٢ترب ببِء لُجاوعاها بٟغاقها.. ًدخًجها بٞغ

  ؤها آؾ٠.. - 

اعجج٠ ظؿضها ب٣ىة وهي حؿخم٘ لهىجه الهامـ وجضع٥ ؤهه 

 لِؿتريحها..ؤحى 
ً
مٗخظعا  

ايبت بكضة.. ٞل٣ض نغر بها   ىت ٚو ىت.. خٍؼ ول٨جها ٧اهذ خٍؼ

 ؤمام ق٣ُ٣خه.. وهظا ؤوظٗها وبكضة.. 

 
ً
 ؤهاجها ب٣ىة ولً حؿامده ؤبضا

لذ ٖلى ويٗها الٛايب جىلُه ْهغها وجهضع  لم حؿخضع ْو

 قه٣اث م٨خىمت ٞٗاوص هى همؿه:

الهت ٖكان ٚحران ٖلُِ٪!.. -     ٖػ
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خباعاث للجخُم.. هى ًهغح بٛحرجه وهي ال  ولخظهب ٧ل الٖا

 ًم٨جها الاؾخمغاع بخجاهله..

بلهاء.. هي ال جى٨غ ول٨ً ٠ُ٦ ًم٨جها الخمؿ٪ بمى٢ٟها  

 الٛايب ؤمام همؿخه اإلاا٦ضة:

  بٛحر.. ؤًىه - 

 الخٟخذ لخىاظهه بُٗىن صامٗت وهي تهمـ:

مغي ما ؤٖمل خاظت جًا٣ً٪  -   ؤها ٦ىذ ٖاملت خؿابي.. ٖو  

ل٪ مجي.. ؤو  جٖؼ  

هٟها الخبِبت لها:ؤ٢غبها مىه ل٣ُبل   

لي مجي.. -  مل ٖاًؼ٥ ؤهِذ جٖؼ  

 
ً
:ؾ٣ُذ صمىٖها بال بعاصة مجها ٣ٞبل ُٖىحها هامؿا  
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الٟؿخان خلى وؤها ٖاٝع ؤه٪ خبُدُه بـ ٧ان ٧اقٟ٪ ًا  - 

ٞجغ.. مل ٢لت ز٣ت ٩ُٞي وال ج٣لُل مى٪.. بـ ؤهِذ ما 

ِل الىاع اللي ولٗذ ظىاًا ؤم ا ل٣ُذ ظؿم٪ ْاهغ ٦ضه..حٗٞغ  

خم٣اء هي.. جبسغ ًٚبها مىه بشالر زىان و٢بلخحن وها هي جبرع 

 له مى٢ٟها وجغايُه:

خ٣٪ ٖلُا ًا سخي ًاؾحن.. -   

ه بملمـ عمىقها ٖاص ٣ًبل ُٖىحها زاهُت ٞهى ا٦دك٠ قٟٛ

 ٖلى قٟخُه:

ل..ب  - خىا هيسخى الٖؼ  

 ا٢ترب مجها ؤ٦ثر لُمىذ وظىخحها ٢بالجه جل٪ اإلاغة:

هيسخى الٟؿخان والخٟلت والضوقت صي..-    

 جل٪ اإلاغة ٧ان ًمىذ قٟخحها ٢بلت هاٖمت وهى حهمـ:

  خىا هغظ٘ للهبذ..ب-  
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ُىاها جغم٣ه بىٓغاث هاٖؿت و٦إهه  زًٗهاؤهمؿذ ٖو  

لخىىٍم مٛىاَِسخي:   

الهبذ!..-    

وهى حهمـ بحن قٟخحها: ٦ثر ؤوجل٪ اإلاغة حٗم٣ذ ٢بلخه   

هغظ٘ ه٣ى٫ نباح السحر..  -  

حٗل٣ذ ب٨خُٟه وهي جباصله هٓغاث مكضوهت جائهت لُٗاوص 

جداو٫ و ج٣بُلها زاهُت و٢ض ججغؤث ًضاه جل٪ اإلاغة لدكه٤ هي 

 الابخٗاص:

خىا باللُل..ب.. !!بًهم..م..باح  -   

 
ً
ًاها بحن طعاُٖه بلم ًجبها ؾىي بمهمت ٚحر مٟهىمت ظاطبا

ل ػواظهما  بخه الىاضخت لخدٍى  لى خ٣ُ٣ت..ببلهٟت ؤْهغث ٚع

 لهٟت جغظمها بهمؿت ؾازىت  مدؿاثلت:

ٞجغ!.. -   
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ؤصع٦ذ ؤجها ال حهمـ باؾمها ٣ِٞ.. بل هى ًُلب مىا٣ٞتها.. 

٣ت مم٨ىت..  ًُلبها ٦ؼوظت ٞٗلُت ب٩ل ٍَغ

 همؿخه ج٨غعث زاهُت بةلخاح:

  ..؟ٞجغ  - 

لخجبه هٓغة ُٖىحها اإلاؿدؿلمت وطعاٖحها اللظًً الخٟا خى٫ 

٢بلت زجى٫ ٖلى وظىخه..  ًاهبٖى٣ه ماهدت   

دت لخ٨ىن له..   ومٗها مىا٣ٞتها الهٍغ

 ػوظخه, ؾ٨ىه.. ٞجغ خُاجه الجضًضة الظي ولض بحن ًضحها.. 

 بها ولها ٣ِٞ..

************* 

ْلذ ع٢ُت مؿخل٣ُت بٟغاقها ٖضة ؾاٖاث.. حؿترظ٘ ًٚب 

ق٣ُ٣ها الٗاعم... ًٚب ؤزٟى ٚحرة مًيُت ٖلى ػوظخه 

 الٛاٞلت.. 
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طظت ٧اهذ جب٩ي وحكه٤ بحن ًضحها بٗض مٛاصعجه وهي جل٪ الؿا

 جغسي خالها.. وخغماجها مً زىبها الجضًض..

 ابدؿمذ ع٢ُت بدىان.. 

َٟلت.. جؼوط ق٣ُ٣ها بُٟلت طاث ؤهىزت ناعزت.. ٢ض ال ج٨ىن 

ٞاجىت ؤو ظمُلت باإلاٗجى اإلاٟهىم بال ؤجها جمخل٪ عوح صاٞئت 

 جمىدها ظما٫ ال ًًاهى..

بض وهي ج٨مل.. وخىاًا ؤهشىٍت جُحر بهىاب جدىلذ بؿمتها للٗ

ؤي عظل.. وق٣ُ٣ها عظل طا١ ق٣اء الخُاة ومغها ولم ٌٗٝغ 

 خالوتها بٗض..

 قضث الُٛاء خىلها وهي تهمـ..

 "ؤ٦ُض قاٝ الخاجى اللُلت.. ؤها جسُُُي ما ًسُبل"..
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ابدؿامت قى١ وخىحن.. جى١ ظاٝع لؼوظها الٛاثب وهي 

٧اهذ هضًتها له ه٣ل اؾمه حؿترظ٘ ط٦غي ػواظها الشالض و 

 ٞى١ ٢لبها...

تها بجهاع   و٦ما جى٢ٗذ لُلتها ظً بها ختى ؤهه اخخجؼها بٛٞغ

 الُىم الخالي..

ب بغئٍخه بال ؤن هٓام اإلاصخت ال ًم٨جها مً  حكخا٢ه بكضة وجٚغ

 طل٪.. 

 
ً
ولىال وظىص ماظض ٦ىؾُلت اجها٫ بُجهما ل٣ٟضث ٣ٖلها ٢ل٣ا

..
ً
 وقى٢ا

٣ت اإلاًيُت..   مغ اؾبىٖحن ٣ِٞ وهي حكخا٢ه بخل٪ الٍُغ

..!٠ُ٦ ؾدخدمل السمؿت ؤقهغ اإلا٣بلت  

ػوظت ٖمتها ال ج٠٨ ًٖ الؿاا٫ ٖىه.. ٦ظل٪ ٖمتها بضؤث 

 جغمي ٧لماث مبُىت.. 
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وهي نامضة.. لً ج٨ك٠ ؾغه.. ؾخيخٓغ ختى ٌٗىص و٢ض قٟي 

..
ً
 وجىاظههم ظمُٗا

ً
 جماما

ت..٣ِٞ لخهبر جل٪ الكهىع ال٣اصم  

نىث زاٞذ بالغصهت ؤقٗل زىٞها ٞاهخًٟذ ب٣ىة.. ول٨جها 

 خاولذ َمإهت هٟؿها بإهه زاعط الك٣ت.. 

ب بالظهاب بلى صوعة اإلاُاه...  ؤو عبما واخض مً ؤوالصها ًٚغ

ج٨غع الهىث زاهُت.. وجل٪ اإلاغة لم ٨ًً ؤمامها مٟغ.. ٢ٟؼث 

ا مً ؾخجضه  ًً مً ٞغاقها جبدض ًٖ ؤي شخيء جىاظه بها ؤ

ت ٖىضما بالسا عط.. ٞلم ججض بال ػظاظت ُٖغ ٞالخ٣ُتها بؿٖغ

تها..  قٗغث با٢تراب الهىث مً ٚٞغ

ذ ما جب٣ى مً   ت ؤٞٚغ وفي اللخٓت التي ٞخذ بها باب الٛٞغ

الُٗغ بىظه مهاظمها بٗضة عقاث مخخابٗت ٢بل ؤن حؿم٘ 

 هخاٞه الٛايب:
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   ها خاجم..ؤبـ ًا ع٢ُت..   -

************ 

الٗت ٞجغ وهي جىام بغاخت مل٣ُت بغؤؾها ٞخذ ُٖىاه ببِء لخُ

ه ب دُِجها اطعاٖو وزهالتها جىدكغ خىلها  ٖلى نضعه   

 و٦إجها جمىده الغاخت ٦ما ًمىدها ألامان..

ض  ب بمىدها شخيء ممحز بجدغ٥ بسٟت ال ًٍغ ٚغ اظها ٍو ٖػ

 بهباخها ألاو٫ ٦ٗغوؽ..

٘ بالٟغاف..بعبما  ُٞاع ؾَغ  

ٞالم!""ػي بخٕى ألا   

 
ً
بؿٗاصة.. هؼ عؤؾه مبدؿما  

 "بىِْذ صماغي ًا ٞجغ"..
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ب٘ ٢بلت زُٟٟت ٖلى  ٖض٫ مً وي٘ عؤؾها ٖلى الىؾاصة َو

 قٗغها.. 

 ؤعاص ؤن ًىا٫ ٢بلت مً ُٖىحها خبُبخُه..

لم ٠٨ً َىا٫ اللُل ًٖ ج٣بُل ُٖىجها وعمىقها وهى حهمـ  

خؿاؽ... بلها بٗك٣ه إلاا جمىده له جل٪ ال٣بلت مً   

ب بة٣ًاْها ٢بل ؤن ٣ًضم لها وظبت  ُٞاعها بول٨ىه لم ًٚغ  

 ٦ما حؿخد٤ ٖغوؽ قٛىٞت مشلها..

ن ًسغط مً الٟغاف إلاده..ؤو٢بل   

ٖلى ٦خٟها.. ؤاؾمه اإلاى٣ىف بالخىاء    

ُت بحن اؾمه ه قٟخحن م٨خجزجحن ٦إجهما حهمؿان ب اإلاغؾىم بدٞغ

٢ل خغ٦ت مجها..ؤٖىض   

الخه٣ذ هٓغاجه بالى٣ل الضا٦ً وهى ًخظ٦غ همؿاث ع٢ُت 

 الًاخ٨ت.. 
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 ل٣ض ه٣كذ ٞجغ اؾمه ٖلى ظلضها.. 

لم ًضِع بىٟؿه بال وقٟخاه حٗاه٤ الى٣ل ؤٖلى ٦خٟها 

ٞاؾد٣ُٓذ بحن طعاُٖه و٢بل ؤن جخٟىه ب٩لمت ٖاظلها ب٣بالث 

 بٗبض:ٖاص لنٛحرة لُٗىحها ووظىخحها و 
ً
ُٗىحها زاهُت هامؿا  

"سخي ًاؾحن"!.. ـــمل جاجى بخض ٌٗ -   

 همؿذ بٗك٤:

هذ سخي ًاؾحن.. وؾُض الىاؽ ٧لها وجاط عاسخي..ؤما هى -    

ٖاص ٣ًبل ُٖىحها بك٠ٛ حعجبذ له.. ِلَم حعجبه ُٖىاها بخل٪ 

٣ت!!..  الٍُغ

جها همؿذ ؤلُاإلاا ْىذ ؤن ؤهٟها هي الٟاجىت.. ولم حٗلم  

 بؿاالها بهىث مؿمٕى لُجبها وهى ًضاٖب زهالتها:

  ُٖىه٪ خباًبي.. - 

 همؿذ بؿٗاصة:
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بجض ًا سخي ًاؾحن!.. -   

بجض ًا ُٖىن سخي ًاؾحن... -   

 جدغ٦ذ ؤهامله ٖلى مالمده بغ٢ت.. و٦إجها حؿخ٨كٟه.. 

جخٗٝغ ٖلُه ٦ؼوط وخبِب.. وهى جغ٦ها ج٣ترب مىه بخل٪ 

 بلمؿاتها التي امخضث لجغوح نضعه
ً
٣ت مؿخمخٗا  الٍُغ

لتهمـ بال وعي:   

خهلذ ل٪ في السجً؟..الجغوح صي -    

اصث مالمده  ٖلى الٟىع قٗغث بخجمض ظؿضه بحن طعاٖحها ٖو

ج٨دسخي بظل٪ ال٣ىإ اإلاٛل٤ واعحؿمذ بُٗيُه هٓغة ٚايبت 

ت:  ظٗلتها تهمـ بؿٖغ

  ؤها.. ؤها.. - 

:
ً
ٗخض٫ ظالؿا  ٢اَٗها وهى ًبخٗض ٖجها َو
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ِذ مىحن و   -    ؟..بمتىؤهِذ ٖٞغ

 هؼث عؤؾها بُإؽ وهي حٗخض٫ بضوعها:

مل مهم.. اإلاىيٕى صه مل مهم.. -   

ت:  ابدؿم بسسٍغ

  مل مهم ؤن ظىػ٥ ؾىاب٤؟.. - 

ظابخه بهض١:ؤ  

 - ..٪ ذ ٧ل الىاؽ ٨ًىهىا ؾىاب٤ لى ٧اهىا ٍػ ًا ٍع  

ت و٦إهه ال ًهض٢ها ٞٗاصث ج٨غع بخإ٦ُض:  ضخ٪ بسسٍغ

الخ٩اًت صي ما جٟغ٢ل مٗاًا..  -  

 ج٨غعث بظهىه ٧لماث لُا له بإجها ال تهخم إلاايُه.. 

 ٞخىلض بضازله ًٚب لم ٌٗٝغ ؾببه لِؿإلها بٗى٠:
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اإلااضخي مل مهم ٖاًؼة جمدُه وج٣ىعي هٟؿ٪ ؤهه مل  بًه - 

 خ٣ُ٣ي

 ..
ً
 لم حٗٝغ ؾبب ًٚبه.. وهى ؤًًا

هى ٌٗلم ؤهه ٚايب.. ٚايب ألجها ٖلمذ ما ًسُٟه ٢بل ؤن 

 ًسبرها هى.. 

... ول٨ً وظىصها بحن طعاُٖه ٣ٞض ؤعاص ؤن ًسبرها ٚايب بكضة

ظٗله ًيسخى ًاؾحن ولم ًخىاظض بال سخي ًاؾحن ٦ما جغاه هي.. 

 بُلها وخاعؾها ومى٣ظها الكهم..

 الخٟذ ٖلى هخاٞها وهي ج٣ترب جٟؿغ.. وجىضر:

اإلااضخي واللي خهل ُٞه خخت مى٪ ًا سخي ًاؾحن.. مايُ٪ -  

بل سخي ًاؾحن ظىػي واللي ِٖكخه ُٞ٪ هى اللي زالوي ؤ٢ا

ؼوحي وؾىضي..  ًه..إػاي هبٖو ه٨غه ؤو ؤٞع  

 جىؾٗذ ُٖىاه بظهى٫ وهى ٌؿم٘ جٟؿحرها.. 
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عاخت حؿغي بإٖما٢ه وهى ًضع٥ ؤجها ال جلىم.. ال حٗاجب وال 

 جداؾب.. 

زُاثه وػالجه..ؤبل هي ال جخجاهل.. هي ج٣بله ب٩ل ما به.. ب٩ل   

خحن ٧اص ؤن ًًُ٘ ًا هللا.. ؤًً ٧اهذ جل٪ اإلاغؤة مىظ ؾىىاث 

 ًٖ عاخت بةهخ٣ام؟..
ً
 عوخه بدشا

ى٨غ ٖلُه ؤبىجه؟..   ؤًً ٧اهذ ووالضه ًيبظه ٍو

 ؤًً ٧اهذ وهى ٚاع١ بٓلماث سجىه وطهبه؟..

 ٖلى ْهغ الٟغاف وسخبها بحن 
ً
اج٨إ بٓهغه للسل٠ مؿدىضا

 طعاُٖه:

حٗالي ًا ٞجغ.. هخ٩ي ل٪ ٖلى ٧ل خاظت.. ٧ان هٟسخي ؤ٢ىل٪  -  

 ٢بل..

بلمؿت زُٟٟت ٖلى قٟخُه.. ٣ٞبل ؤهاملها بسٟت ٢اَٗخه 

 لِؿغص ٖلحها خ٩اًخه..



743 
 

 

 بٌٗ الخٟانُل مشل صوع ماظض بال٣ًُت وخ٣ُ٣ت 
ً
 مخجاهال

ا بةزباعها ؤهه حٗضي ٖلُه  ًُ ما ٢ام به ال٣ِ هدى قٍغ٠ م٨خٟ

..٠  مما حؿبب بم٣خل قٍغ

لم ٌٗٝغ بن ٧اهذ نض٢خه ؤم ؤصع٦ذ وخضها ٦ىه الخٗضي  

 ٣ٞض ٧اهذ صمىٖها 
ً
جدؿا٢ِ بال جى٠٢ وظؿضها ًغحٗض جإزغا

 بحن طعاُٖه..

  
ُ
ىضما بضؤ ٌؿغص لها مٗاهاجه بٗضما ؤ ً مىث قٍغ٠ يمخه ٖلِ ٖو

بحن طعاٖحها وهي ج٣بٌ بإهاملها ٖلى زهالجه ج٣غب عؤؾه مً 

اث بىٟـ  ٢لبها و٦إجها جىاؾُه وجسغظه مً جل٪ الظ٦ٍغ

 الى٢ذ...

قىٞدل ٢ضامي.. ؤٖلىىا في السجً مىث قٍغ٠.. و٢تها ما "

ؾىص بلىن ٢لب ال٩لب ؤالضهُا ٢ضامي ٧اهذ ؤخمغ بلىن الضم و 

ذ بٛباء واهٟٗا٫ ٧الٗاصة.. ًٚبي اجد٨م ُٞا. . مٗاَي.. اجهٞغ
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ت عوخذ واظهذ ال٣ِ ويغبخه.. يغبخه  وبمىخهى الٗىتًر

 بجىىن"..

 بًخه م٣بلت بمضث ًضها لخخمؿ٪ ب٣
ً
ًاها ول٨ىه بضا ٚاثبا

 ٖجها...

 عظالخه 
ً
يغبىوي بٛباوة.. ٖلمىا ٖلُا ػي ما ب٣ُىلىا "َبٗا

بٗض.. واهتهُذ ظؿمي ٧له مخضٚضٙ..ؤزاٝ و ؤكان لٖ  

ؾبىٖحن ٧املحن ٧ل ؾاٖت ؤؾبىٖحن.. ؤهٟغاصي.. ومغمي في ؤلا  

ظُب خ٤ قٍغ٠.. ؤزُِ ٞحهم ٖكان ؤٞحهم ٦ىذ ب٨ٟغ و 

ؾبىٖحن وم٘ ؤو٫ زُُذ وعؾمذ ٧ل زُىة.. بٗض ما ٖضوا ألا 

اعة إلااظض َلبذ مى ًضها بخ٨ىن به ٞغقت ؤؾىان مً اللي ٍػ

صه"  ػاػبالؾدُ٪.. بـ اللي قبه ؤلا   

تراٞاجه..  خبؿذ ؤهٟاؾها وهي حؿخم٘ اٖل
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خٟٔ إؾبىٖحن جاهحن ٖضوا و٦ىذ ٞحهم بغا٢ب ال٣ِ.. بؤ"

 ؾىان في وعقتًض ٞغقت ألا بْبِ إجدغ٧اجه.. وفي هٟـ الى٢ذ ب

 .. بُها بمبرص خخت خخت لخض ما خىلتها إلاكٍغ  الىجاعة.. ْو

 وظه و٢ذ الخؿاب"..

خه بظعاٖحها جضًٞ عؤؾه بٗى٣ها  اعحٗض ظؿضه بكضه ٞداَو

:وجغبذ ٖلى وظىخه باَمئىان هامؿت  

 - .. زالم ًا سخي ًاؾحن.. ؤها مل ٖاًؼة اٖٝغ  

 هؼ عؤؾه:

٢ى٫..ؤبـ ؤها ٖاًؼ  -  

 ؤ٦مل ٧لماجه, بل هظًاهه..

خٟٓذ جدغ٧اجه ػي ما ٢ىلخل٪.. وخضصث اللخٓت اللي "٦ىذ 

 ب٨ُىن ٞحها لىخضه بُٗض ًٖ ٖهابخه"..

 َغ٢٘ ؤنابٗه ب٣ىة..
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"و٧اهذ لخٓت الخىُٟظ.. ٦ىذ ٖاًؼ ؤٖظبه ب٩ل لخٓت ٖظب 

قٍغ٠ ٞحها.. ما ٧اهدل ؤٖٝغ ؤهه ب٣ُل٤ مجي.. هى قاٝ 

لٗذ ؤالىخل اللي ظىاًا ٢بل ما ؤها  ٦دكٟه.. اؾخٟغصث به َو

يغبه وؤَٗىه بجىىن.. إالح وما خؿُدل بىٟسخي ٚحر وؤها بالؿ

يغب وبًُٗ وؤها مل في اُٖىه.. بُىه.. يهغه.. ٦ىذ ب

 الضهُا.. هٓغة ال٣هغ في ُٖىن قٍغ٠ هي اللي ٧اهذ ٢ضامي.. 

ًضًا... بهٓغجه وهى بُىصٕ مغاجه وابىه ٧اهذ هي اللي بخدغ٥ 

ً يغبخه.. يغبذ ْلمه.. ٖضواهه.. ٢هغ قٍغ٠.. عجؼي ٖ

.. يغبذ  ٕى مؿاٖضجه.. ٦ىذ ٖاًؼ ابىه ًمصخي عاؾه مٞغ

 ويغبذ.."

ػاصث مً يم عؤؾه لهضعها ٣ٞض جدىلذ عظٟت ظؿضه 

ت و٢ٗذ بدؼام ػالػ٫ مغ٦ؼه ٢لبه  العججاظت ٖىُٟت و٦إن الٛٞغ

 اإلادتر١ بظهبه..
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ػاي.. لخٓت مالهاف ون٠ ٦ىذ زالم ب"مل ٖاٝع ٞى٢ذ 

لى قؤهٛغػ الؿالح في ٢لبه..  غه.. ل٨ً ما ٢طخي ٖلُه ٖو

دل.. الىخل ازخٟى ٞجإة وعظ٘ ًاؾحن   ا٢ضعحل.. ما ٖٞغ

.. بًهزض عوخه.. بـ بٗض آابً آمىت ًخد٨م ُٞا.. ًمىٗجي بوي 

مهما ٖمل ابً آمىت, الىخل له الؿُاصة.. ختى لى ما 

٢خلخىف.. اللي ٖملخه ُٞه زاله ًترمى باقي ٖمغه بال خى٫ وال 

ل٣ِ.. إلاسض وزُا٫ ٢ىة في اإلاؿدكٟى.. اجدى٫ مً مٗاَي ا

٪ ؤي ًٖى مىه بال ُٖىهه..  بِخٛظي بإهبىبت.. ٖاظؼ ًٖ جدٍغ

 الىخل اللي ظىاًا..

 ٢ُٗذ ٧لماجه بإهاملها وهي تهخ٠ مً وؾِ صمىٖها:

بـ.. ؤهذ ما ٢خلخىف.. ًاؾحن في بًهباهلل ٖلُ٪ وخل  -   

وؿان الُُب وألانُل مىٗ٪ جازض لخٓت صخا واجد٨م.. ؤلا 

 عوح بجي آصم..

و٦إهه لم ٌؿمٗها.. ؤ٦مل  
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ً
.. مٗاَي اجى٣ل اإلاؿدكٟى والخ٩اًت ٦برث "بٗضها َبٗا

واجدىلذ ٢ًُت.. بـ في الى٢ذ صه.. عظالت مٗاَي ٧اهىا 

ً ًيخ٣مىا له.. احٗغيذ لًغب ومداوالث ٢خل.. مل  مهٍغ

ػاي.. لخض بٖاٝع ٖضصها.. عبىا ٧ان بِؿترها مٗاًا مل ٖاٝع 

ًبا خٓي زلو ؤو ًم٨ً آمىت و ؿِذ ًىمها جضعي لي في ما ج٣ٍغ

الٟجغ.. اججمٗىا ٖلُا ٧لهم.. في الخمام.. يغب مىث.. ٧اهىا 

زضتهم واخضة ؤبًُغبىوي بجىىن.. و٧ان مٗاهم ؾالح.. َٗىخحن 

كان  ظذ ٚلِ.. يُٗذ وصوي والخاهُت ظذ في ع٢بتي.. ٖو

ػاػ بًسلهىا ٖلُا مً ٚحر ما ًخىعَىا عمىوي وؾِ ؤ٦ىام 

جها ٖكان جخلؼ١ ٖلى ؾىع م٨ؿىع.. ٧اهىا الخغاؽ ظاًب

مىث"ؤ امهٝؼ لخض ؤالسجً.. عمىوي وؾابىوي   

لم جخدمل جهىع ٧لماجه.. عجؼث ًٖ جسُلها ٦مكاهض في 

زُالها.. ٞإٚغ٢ذ وظهه وعؤؾه ب٣بالث خىىهت و٦إجها جُمئىه 

 ؤجها بجىاعه, جُمئن هٟؿها بإهه حي.. ًدىٟـ بحن طعاٖحها.. 
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هذ عوخه ٢بل ؤهه زغط مً جل٪ اإلاأؾاة بٗضة ظغوح قى 

 ظؿضه..

"ػي ما ب٣ُىلىا ٖمغ الك٣ي ب٣ي.. ٢ًِذ في اإلاؿدكٟى قهىع.. 

 و٢تها ٧ان هاقم...

 ٢اَٗخه مؿخٟهمت:

  هاقم!! - 

٠ في الغياٖت - هاقم ؾ٠ُ الضًً.. ًب٣ى ؤزى مغاث قٍغ

 ..
ً
ت ظضا وظضجه جب٣ي ؤزذ والضتها.. ٖال٢خه بكٍغ٠ ٧اهذ ٢ٍى

و٧ان ٖاٝع ؤهه مٓلىم.. و٢ذ مىث قٍغ٠ ٧ان لؿه مخسغط.. 

زخه.. بـ ؤها ؾب٣خه.. ؤو٧ان ٖاًؼ ًجُب خ٤ ناخبه وظىػ 

لخه ًىم ما ٞى٢ذ في اإلاؿدكٟى ل٣ُخه في وشخي.. و٢الي اللي ٖم

ظمُل َى٢ذ به ع٢بتي آلزغ ًىم في ٖمغي.. بٗضها اجد٨م ٖلُا 

واجى٣لذ سجً مكضص وهىا٥ ل٣ُذ هاقم واخض مً ْباٍ 

 السجً.. هاقم اؾخٛل ٧ل ٞغنت ٖكان ٨ًىن في هٟـ
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السجً.. وهىا٥ ٢ضع ًدمُجي مً اهخ٣ام عظالت ال٣ِ.. ما هي 

في  ٢طخي الجهاع ؤٖهابت ٦بحرة.. و٧له ب٣ُضم زضمت ل٩له.. ب٣ُذ 

هٟغاصي ٖكان الىعقت.. جدذ ُٖىهه واللُل ٧ان في ػهؼاهت ؤلا   

ويت ما خضف ٌٛضع بُا.. ٖكان ٦ضه مل بٗٝغ ؤهام بال وألا 

 م٣ٟىلت ٖلُا وما ِٞل ٞحها ؤي مىٟظ للًىء..

و٫ ٢خله خض عظا٫ طل٪ ال٣ِ ًداؤهمؿذ باعججاٝ ومكهض 

هخ٣ام مىه:وؤلا   

وهما لؿه مم٨ً ًإطو٥ صلى٢ِذ؟.. -   

آزغ ؾيخحن.. هاقم اجى٣ل.. و٢تها احكاهضث وؾِبتها ٖلى -  

اعة ظالي و٢الي بوي ب٣ُذ في ؤمان.. هى يامً  هللا.. في ؤو٫ ٍػ

.. ما ٢الل خاظت.. ٧ل اللي ٢اله ؤن في ؤمغ بًهصه.. ؾإلخه ٖمل 

ونل لغظالت ال٣ِ مً خض ؤ٦بر مً ال٣ِ هٟؿه.. وؤوي 

 آزغ ؾيخحن في السجً
ً

ٗال ما خضف  صلى٢ذ في ؤمان.. ٞو
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احٗغى لي ٞحهم.. بـ بغيىه ما ب٣ُدل ؤٖٝغ ؤهام بال في 

 ألاويت اإلا٣ٟىلت..

ها وهمـ بُجنمذ للخٓاث.. زم ػخ٠ بغؤؾه لِؿخ٣غ ٖلى 

 بازخىا١:

عجاح.. ٖاًؼ ؤهام..ؤؤها حٗبان ًا ٞجغ.. ٖاًؼ   -  

 ؤخاَذ ظؿضه بظعاٖحها وبضؤث جثرزغ ٖلى الٟىع.. 

ُمئن بىظىصه بحن ؤخًاجها حٗلم ؤهه ًغجاح لؿمإ نىتها.. ً

ىه..  ٌؿدكٗغ ؾ٨ىه ومَى

ج٩لمذ وج٩لمذ..    

ًٖ خُاتها.. َٟىلتها.. ًٖ ٧ل شخيء وؤي شخيء.. ٣ِٞ جغ٦ذ 

 باعجساء ظؿضه واهخٓام 
ً
نىتها ًيؿاب بإطهُه.. لدكٗغ ؤزحرا

هٟاؾه...ؤ  

هام ًاؾحن..   
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************ 

اعجضث بلؿم زُابها بعجل.. ٞهي جإزغث بالٟٗل ٖلى مىٖض 

دايغتها ألاولى.. الُىم َىٍل ومؼصخم... مدايغاث ختى م

 لً جيخهي مىخه٠ الجهاع.. ٣ٌٗبها ٖضة ؾ٩اقً ٖمل
ً
ُت.. جبا

 ٢بل الشامىت.

تها الُبُُٗت ٚاٞلت   ووصٖذ نض٣ًاتها بٍٟٗى
ً
ٗا مغ ًىمها ؾَغ

جغا٢بها مىظ ؤؾبٕى ٧امل..ُىن ًٖ ٖ  

بالخدضًض.. مىظ الُىم الخالي لٗىصتها لل٩لُت بٗض خٟل ٣ٖض  

 ٢غاجها..

سجل مىاُٖضها وجدغ٧اتها.. واللُلت ٢غع ؤهه خان  ًغا٢بها َو

 الى٢ذ لًُغب يغبخه..

خ٪ محن ؤمحر ًا بلؿم!.. ؤها جلٗبي بُا وفي آلازغ  "بن ما ٖٞغ

ب٪"..  جغوحي جخلؼقي بىاخض ٢ٍغ
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ر لؿُاعة ؤظغة.. همؿها لىٟؿه بد٣ض وهى ًلمدها حكح  

جى٢ٟذ الؿُاعة لِك٨غ خٓه الخؿً.. ٞؼظاط الؿُاعة ٧ان 

 ًسٟي مً بضازله..
ً
 صا٦ىا

الخٔ ٌؿاٖضه ؤ٦ثر مما ًيبػي.. ٣ِٞ ٖلُه ازخُاع الخى٢ُذ 

 اإلاىاؾب..

وبالٟٗل جدغ٥ ببِء وجغ٢ب ختى صلٟذ بلؿم للؿُاعة 

واؾخ٣غث بم٣ٗضها السلٟي.. لِكحر بضوعه للؿاث٤ الظي 

له, اٖخلى اإلا٣ٗض ألامامي وما ؤن جدغ٦ذ الؿُاعةاؾخجاب   

بل٨مت ٢ىٍت ٖلى ظاهب ٨ٞها ؤ٣ٞضتها  ختى الخٟذ لبلؿم   

ٖلى الٟىع..  الىعي  

و٢بل ؤن ًخٟىه الؿاث٤ ب٩لمت ٧اهذ مضًخه حٛغػ بجاهب الغظل 

 وهى ًمهـ بهىث مهضص:

اَل٘.. -   
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ض  جغصص الؿاث٤ لشىاٍن.. ٞهخ٠ به ؤمحر بًٛب ؤٖمى وهى ًٍؼ

مً يِٛ مضًخه ختى قٗغ الغظل بها جستر١ ٢مُهه بالٟٗل:   

  زلهها هؿِب٪ جضو٢ها..ؤما ؤاَل٘.. و  -  

لبلؿم جدغ٥ الغظل بالؿُاعة ٖلى الٟىع.. بِىما الخٟذ ؤمحر 

 الٛاثبت ًٖ الىعي:

 اج٣ابلىا ًا خبي.. - 
ً
ؤزحرا  

 

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الشامً ٖكغ

الخحرة.. طل٪ الكٗىع اإلاؼعج بااليُغاب, الترصص.. ٖضم ال٣ضعة 

ٖلى اجساط ٢غاع.. وعبما العجؼ ًٖ الخ٨ٟحر ُٞهبذ الاؾخ٣غاع 

 ٖلى عؤي هى مدٌ مدا٫.. 

اط.. ؤلا طل٪ ؤلا   بطا امتزظذ الخحرة ٖػ
ً
يُغاب ًؼصاص ؤيٗاٞا

ه٣بايت لل٣لب ًغا٣ٞها طل٪ الكٗىع اإلاىظ٘ ببال٣ل٤.. ٩ٞل 

ضم الاؾخ٣غاع بخى٢٘ ألاؾى  ؤ.. باوٗضام ألامان.. بالخظبظب ٖو  

 ختى ؤهه ٢ض ًخدى٫ أللم ظؿضي ٢ض ال ًخدمله البٌٗ..

وآمىت لم ج٨ً لخخدمل طل٪ الكٗىع اإلا٣ُذ با٢تراب ٧اعزت؛ 

ش.. ًسبرها  طل٪ الخضؽ ألامىمي الهاثب ٖلى مغ الخاٍع

وبةنغاع, ؤن ألاؾىؤ ٢اصم.. وم٘ ٧ل همؿاث ٞجغ اإلاُمئىت.. 

ع٢ُت التي جضعي نالبت واهُت.. آمىت حٛغ١ بك٪ ًهل  وصٖىاث

.. زُغ ؾِىا٫ مً ؤؾغتها  ل٣ُحن ؤن ابىتها بسُغ.. زُغ مٟٕؼ

ض.. ٍؼ  التي هالذ مً ؤػماث الخُاة ما ٨ًٟي ٍو
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ٞم٘ جإزغ بلؿم الٛحر مٗخاص.. وهاجٟها الظي ما لبض ؤن ًغصص 

 الغؾالت اإلا٣ُخت بإن الهاج٠ مٛل٤ ؤو ٚحر مخاح.. اػصاص قٗىع 

آمىت بال٣ل٤ لُخدى٫ بؿهىلت بلى هل٘ وهي ج٣ىم بٗضة اجهاالث 

لخ٨دك٠ ازخٟاء ابىتها ال٨لي؛ ٞهي لِؿذ م٘ زُُبها, ولم 

اعة لك٣ُ٣ها وػوظخه, وظمُ٘ نض٣ًاتها وػمُالتها  جظهب بٍؼ

٣ها إلاجزلها..  ًا٦ضن ؤجها وصٖتهً و٧اهذ بٍُغ

.. ؤًً بلؿم؟.. ؤًً ازخٟذ؟..
ً
 بطا

ومالمذ مى٣بًت؛ بل الىا٢٘ ؤن الجمُ٘ ظابت هٓغة ٖاظؼة وؤلا 

الٟخاة حٗغيذ  ؛٢غاع بالىا٢٘ظابت.. ًخجىبىن ؤلاًتهغب مً ؤلا 

 لؤلطي..

خدى٫ الؿاا٫ م٘ مغوع   لم ٌٗض هىا٥ مجا٫ للخسمحن.. ٍو

 الى٢ذ ًٖ مضي ألاطي الظي ؤنابها وألي خض ونل..



757 
 

 

اجهم٪ الجمُ٘ بالبدض.. بحن بُىث الهض٣ًاث والؼمُالث.. 

خى٫ الجامٗت.. ختى مدالث بُ٘ الشُاب ومؿخلؼماث للم٨خباث 

 الٟخُاث لم ًتر٦ىها..

ت مُاعًصا الؿُاعاث ألاظغة بمسخل٠  هام ًاؾحن بضعاظخه الىاٍع

 ..
ً
 ومخإمال

ً
 ؤهىاٖها خى٫ الجامٗت.. ٌؿخى٢ٟها مدؿاثال

 وصاع ماظض بؿُاعجه بحن الكىإع والخىاعي وال٣ًُت..

ختى َٝغ زُِ ًخمؿ٨ىن والىدُجت واخضة... ال شخيء.. وال 

 به...

خٛحر مؿاع البدض مً بُىث ؤنض٢ائها للمكافي ووؤ٢ؿام  ٍو

ت؛  الكَغ

 ٖجها ب٣ىاثم 
ً
ه باخشا ماظض ًخهل ب٩ل نض٤ً وػمُل ٌٗٞغ

 الخىاصر..

اؾحن ًدغ١ هاج٠ هاقم اجهاالث وحؿائالجه ال جيخهي..  ٍو  
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 للمجز٫ ًدمالن هٟـ ؤلا 
ً
ظابت..وبالجهاًت ًهالن مٗا  

 ال شخيء..

مىت جخماؾ٪ بمعجؼة وهي جلخه٤ بالىاٞظة ولىال مؿاهضة آ

جغ لها الجهاعث ؾا٢اها..   ع٢ُت ٞو

 وقٟخاها ال ج٨ٟان ًٖ الابتها٫ والضٖاء..

خاٞٔ تهال٪ بةخضي الؼواًا و٢ض جًا٠ٖ ٖمغه  ؾىىاث.. 

 ٞاعو١ حهخ٠ بُٛٔ ًٖ مىٗه لها مً الضعاؾت ولخ٨خٟي

بضوعها ٦ؼوظت..   

تها ج٩اص ج٣ٟض ٣ٖلها طًٖغا.. ٖاظؼة ختى ًٖ  وؾٗاص بٛٞغ

 مىاظهت هٟؿها بما ًيبإها به ٣ٖلها..

ا لجغمها.. 
ً
 ل٣ض ٞٗلها الخ٣حر.. وؤيإ ق٣ُ٣تها زمى

 ٦ال.. بل هي مً ؤياٖتها.. 
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 هي اإلاجغمت واإلاظهبت ألاولى..

جخىالى اجهاالتها ٖلى هاجٟه.. وج٣ابلها الغؾالت الغوجُيُت 

 ال٣اجلت..

لبلؿم وطل٪ الىٚض ًىته٨ها زُالها ًهىع مكاهض بكٗت   

 بإعى الىا٢٘ ٦ما اهته٨ها هي مغاث ٖبر الكاقت..

ونل جدملها للجهاًت.. هي ؤي٠ٗ مً ؤن جخدمل طل٪ الٗبإ 

 وخضها.. 

 ولى ؤجها
ً
 ؾخسبرهم ول٨ًُ ما ٨ًىن.. ؾخٗتٝر بجغمها ٧امال

ه٣اط ق٣ُ٣تها..بال حٗٝغ ٠ُ٦ ؾُُٟض هظا في    

تها بىٟـ اللخٓت التي حٗالى بها ظغؽ  جدغ٦ذ زاعط ٚٞغ

 الهاج٠ السام بُاؾحن..

 وؾمٗخه حهخ٠ بلهٟت:
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ذ م٩اجها؟" ؤًىه" ًا هاقم.. ٖٞغ  

 وجخدى٫ اللهٟت بلى طٖغ م٨خىم.. وهل٘ ًداو٫ الخد٨م به

.."
ً
 "هى٨ىن ٖىض٥ خاال

كت ًضه واه٣باى   الخد٨م بإٖهابه.. بٖغ
ً
ٌٛل٤ هاجٟه مداوال

 مالمده الظي ًيبإ ب٩اعزت.. 

حهضؤ.. هخاٝ آمىت ال   

ووالضه ألو٫ مغة ًىظه له ٧لماث مباقغة مدؿاثلت ًٖ مهحر  

 اإلاخُٛبت..

٨خٟي بهمهمت ٚامًت..  ًى٣ٗض لؿاهه وحُٛب ال٩لماث ٍو

 "خاصزت بؿُُت"...

اعو١..  وازخٟى بلخٓت ًغا٣ٞه ماظض ٞو
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جغا٢ب الُٗىن ازخٟائهم بىٓغاث طازغة بال٣ل٤ والدؿائالث.. 

 وجى٢٘ ألاؾىؤ.. 

جى٢ٗاتهم لظعة مً الخ٣ُ٣ت..ولم جهل ؤؾىؤ   

******* 

ت  إ ب٣ضمه ٢ؿم الكَغ  اؾخ٣بل هاقم ًاؾحن لخٓت َو

ت ظاهبُت.. بِىما ؤقاع ألخض الجىىص ٞانُدب  وظظبه لٛٞغ

ت ؤزغي... اعو١ لٛٞغ  ماظض ٞو

ؤٚل٤ هاقم باب اإلا٨خب ب٣ضع ما اؾخُإ مً هضوء وؾاا٫ 

 ًاؾحن ًخ٣اٞؼ خىله:

اللي خهل؟.. بًهبلؿم ٞحن؟..  -   

اعج٨ؼ هاقم ٖلى الباب بخىجغ.. ٌٗلم ٞضاخت ما ؾُسبره 

سصخى عص ٞٗله..  لُاؾحن.. ٍو

  بلؿم بسحر.. - 
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 ٢ُب ًاؾحن خاظبُه ب٣ل٤:

  قىٞها..ؤ - 

:ؤ
ً
ومإ هاقم مىا٣ٞا  

هدكىٞها.. بـ هخ٩لم ألاو٫.. -   

 ي٤ُ ًاؾحن ُٖيُه:

هخ٩لم ًٖ بًه؟.. ؤهذ ٢لذ لي واخض يا٣ًها و..-  

 
ً
: بًٛبو٢ُ٘ ٧لماجه مدؿاثال  

محن الىاَي اللي اججغؤ ٖلحها؟.. -    

اهضي ًا ًاؾحن ٦ضه زلُىا هخٟاهم.. -   

 ٢ُب ًاؾحن بًٛب:

؟.. هى ابً ا٫*** صه اجمؿ٪ بًههخٟاهم!.. هخٟاهم ٖلى  -   

بالٓبِ.. بًهوال هغب؟.. في   
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 هخ٠ هاقم مً بحن ؤؾىاهه:

٣ت جٟاهم صي ًا ًاؾحن؟ -  مل ٍَغ  

:ًٛب ؤٖمىنغر ًاؾحن ب  

.. بلؿم ٞحن ًا هاقم؟..بًهخهلها  -    

 ٌٗلم هاقم ظًُضا ؤن ًاؾحن ٖىضما ٣ًٟض الؿُُغة ًىاصًه 

 بال ؤل٣اب.. لظا لم ًداو٫ اإلاغواٚت بل ناعخت مباقغة ب٩ل 

ه؛ بضاًت مً ع٦ىب بلؿم الؿُاعة ألاظغة واهتهاء  ما ٌٗٞغ

 بمداولت الخ٣حر لسُٟها..

 لخخمؼ١ نغزت ًاؾحن:

  اجسُٟذ..!.. اجسُٟذ.. بًه - 

وهٓغاجه جخىظه لهاقم مخىؾلت.. صاُٖت.. جغظىه ؤال ٨ًؿغ ما 

 جب٣ى مً عظىلخه..
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ت:  َمإهه هاقم بؿٖغ

ؤها ٢لذ ل٪ ؤجها بسحر.. الؿىا١ َل٘ ابً خال٫.. ٢ٗض ًل٠  - 

ىض ؤو٫ ٞغنت.. يغب ال٩لب  ضوع في الكىإع بالٗغبُت.. ٖو ٍو

هم وظه اللي زُٟها عوؾُت صوزخه.. وؤزض مىه اإلاُىاة وظاب

 ٖلى ال٣ؿم هىا..

ان ما اه٣لبذ ل٣ل٤ ٚاصع:  اعجٟٗذ ججهُضة ًاؾحن بغاخت ؾٖغ

؟..بًهؤهذ مسبي ٖلُا  -   

غ هاقم ب٤ًُ:  ٞػ

  ا٢ٗض ًا ًاؾحن.. - 

 ناح ًاؾحن بًٛب:

ذ  -  بالٓبِ؟؟؟ بًه٢ٗض.. ٢ىلي في ؤمل هتٞز  

 ابخٗض هاقم ًٖ الباب بٗض ؤن جإ٦ض ؤهه مىنض ظًُضا مما 



765 
 

 

ًاؾحن وعٍبخه ٞٗاص حهخ٠:ؤزاع ًٚب   

  ؤهذ هخجىجي!.. ؟..بًهفي  - 

ت   جىظه هاقم لُجلـ زل٠ اإلا٨خب اإلاىظىص بهضع الٛٞغ

غ:  وهى ًسبر ًاؾحن بخ٣ٍغ

 ؤهذ ٖاٝع ؤوي مىظىص هىا مجاملت وظضٖىت.. وصي  - 
ً
َبٗا

 مل مى٣ُتي.. ٞٗاًؼ٥ جخهٝغ ب٣ٗل و..

 ٢اَٗه ًاؾحن و٢ض ونل ًٚبه للخل٣ىم:

قىٝ ؤزتي ؤ الُٗٓم.. ٦ٟاًت ؤلٛاػ وزلُجي ؾخٟٛغ هللاؤ-  

ًض٥..ببىؽ ؤ  

 ججهض هاقم ب٣ل٤:

الىاص اللي ز٠ُ ؤزخ٪.. بُضعي ؤن.. -   

 ٖاص ًاؾحن ٣ًاَٗه:
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الىاَي ا٫... بًهًضعي!.. ًضعي  -   

:
ً
 يغب هاقم اإلا٨خب ب٠٨ ًضه هاجٟا

ًاؾحن.. اؾم٘ لآلزغ.. ال٩لب صه ب٣ُى٫ ؤهه ٖلى ٖال٢ت  - 

 باآلوؿت بلؿم.. مً ٞترة.. وؤجها..

غة مخىجغة:  ٢ُ٘ ٧لماجه لُُل٤ ٞػ

  ؤجهم ٖلى ٖال٢ت مً الىذ.. - 

 ٢ُب ًاؾحن خاظبُه وهخ٠ بًٛب:

.. صه خُىان..  -  ػاي جهض٢ىا الخُىان صه!..ب٦الم ٞاٙع  

ٖهاب ًاؾحن.. هٟالث ؤبمسر هاقم وظهه وهى ٌؿدكٗغ 

 ٞؿإله بٛخت:

محن اللي مٗا٥ بغه؟.. -   

 هؼ ًاؾحن عؤؾه بدحرة:
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اعو١ زُُب بلؿم.ؤماظض  -  ا ٞو زٍى  

:
ً
 ٢ٟؼ هاقم مً زل٠ م٨خبه هاجٟا

!.. زُُبها!!.. هي مسُىبت؟..بًه  -  

 بٟدُذ:
ً
 ا٢ترب ًاؾحن مً اإلا٨خب واعج٨ؼ ٖلُه ب٨ُٟه هامؿا

..!!هاقم -   

ُُغجه بالٟٗل و٧ل مٗالم ؤصع٥ هاقم ؤن ًاؾحن ٣ٞض ؾ

الخدًغ التي خاو٫ جبىحها مىظ صزىله بىابت ال٣ؿم ٢ض جالقذ 

..
ً
 جماما

زغط مجها هاج٠ خضًض.. ؤٞخىظه ألخض ؤصعاط اإلا٨خب اإلاىنضة و 

ملُت: ت ٖو  جدغ٥ هاخُت ًاؾحن وبضؤ ًخدضر بؿٖغ

الىلض اللي ز٠ُ ؤزخ٪.. بُضعي بىظىص ٖال٢ت بُجهم.. ٖال٢ت -  

 ظيؿُت..

 لم ًخمال٪ ًاؾحن هٟؿه لُخىظه بل٨مت زاَٟت لهاقم.. 
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ت وبغم  و٧ان هاقم ًخى٢٘ عصة ٞٗله ٞالخ٣ِ ٢بًخه بؿٖغ

طعاٖه زل٠ ْهغه وطعاٖه آلازغ الخ٠ خى٫ ٖى٣ه لحهمـ 

 بدؼم:

زلحهم ًدىلىا اإلادًغ ٧له ؤهخ٣ٗل وحؿم٘ لآلزغ.. وال    -

 للىُابت..

م مً خاو٫ ًاؾحن الخملو مىه بِىما ػاصث ٢بًت هاق

الًِٛ خى٫ ٖى٣ه ختى ٧اص ؤن ًسخى٤, ٞضٞٗه هاقم بٗى٠ 

:
ً
 هاجٟا

هدؿم٘ وال ؤلبؿ٪ ألاؾاوع وهدؿم٘ بغيىه..  -  

غم٤ هاقم بلىم:  ٍو
ً
 ؾٗل ًاؾحن بًٛب وهى ًىدجي ؤإلاا

ؾ٨ذ!...ؤؾم٘ ٦الم ػي صه و ؤ -   

 هخ٠ به هاقم:
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٤ الىذ.. الخ٨ىىلىظُا بخدل مكا٧ل -   الٗال٢ت ٧لها ًٖ ٍَغ

 الكباب..

 هخ٠ ًاؾحن وهى ٌٗخض٫:

..ػاي!!..بالىاص ٦ضاب.. مهض٢ُىه  -   

٘ الهاج٠ ؤمامه:  ٢اَٗه هاقم بٞغ

  ما خضف ٢ا٫ مهض٢ُىه.. بـ..-   

 الخد٨م بإٖهابه ٢ضع 
ً
 ومداوال

ً
عم٣ه ًاؾحن مدؿاثال

 اؾخُاٖخه.. ل٨ُمل هاقم:

م اجهُاعها بال ؤجها بدىٟي ٦المه ٧له ومهغة ؤهه   -  ؤزخ٪ ٚع

ؤو٫ مغة حكىٞه الجهاعصه.. ٦ضاب وؤجها  

 ي٤ُ ًاؾحن ُٖيُه:

  ل٨ً؟!!.. - 
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 ؤل٣ى هاقم ب٩لماجه صٞٗت واخضة.. ٞال مٟغ مً اإلاىاظهت:

  الخلُٟىن بخاٖه ٖلُه ُٞضًىهاث ونىع بخصبذ ٦المه.. - 

جدىلذ ُٖىا ًاؾحن ل٨غجحن مً الضماء وهى بالٟٗل لم ٨ًً 

٣ِ..بًغي ؤمامه  ال الضماء ٞو  

ىيُذ:ٞؿإع هاقم بالخ   

في اخخما٫ ٦بحر ؤجها ج٨ىن مخٟبر٦ت.. و.. -   

 مض ًاؾحن ًضه بدؼم:

صًجي الخلُٟىن..ب -   

 جغصص هاقم للخٓاث.. ٞهغر ًاؾحن:

ل٪ بطا ٧اهذ هي وال أل.. ٞهاث  ٦ضؤؤهذ ظاًبجي هىا ٖكان ؤ - 

 الخلُٟىن..

 وخغ٥ ؤنابٗه بةلخاح.. لًُ٘ هاقم الهاج٠ بغاخخه ول٨ىه
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ًسبره: لم ًتر٦ه له ٢بل ؤن   

ًاؾحن.. ؤها مل بـ بساَغ بكٛلي واؾمي.. ال.. ٧ل اللي  -   

 بغه صو٫ بُساَغوا مٗاًا.. خاو٫ جمؿ٪ ؤٖهاب٪....

 ظظب ًاؾحن الهاج٠ مً بحن ؤهامله لُخهٟذ ما بضازله

ت..  ٍغ مً نىع وم٣اَ٘ جهٍى  

 لخمغ ٖضة زىاٍن ٢بل ؤن ًل٣ي بالهاج٠ ٖلى اإلا٨خب و٦إهه 

ُىاه مخجمضة ٖلُه  اٝ.. ٖو  خكغة ؾامت خ٣ىخه بؿم ٖػ

 بٟدُذ:
ً
ٗهما ببِء لهاقم هامؿا  بًٛب خاع١ ٢بل ؤن ًٞغ

ٞخذ الباب ًا هاقم..ب -   

 ٖاظله هاقم:

  نىع ؤزخ٪؟ - 

 نغر ًاؾحن وهى ًًغب اإلا٨خب:
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ٞخذ الباب ب٣ىل٪ وصزلجي ٖلى ابً ا٫*** في الدجؼ..ب -   

 هخ٠ هاقم بًٛب:

ا٣ٖل ًا ًاؾحن.. ب٣ىل٪ الىاؽ بخساَغ بكٛلها.. -   

 و٢ض ٣ٞض ٧ل طعة ح٣ٗل:
ً
 ؤقاع له ًاؾحن بؿبابخه ناعزا

   ؤهذ مضًىن لي.. ؤهذ مضًىن لي.. - 

 ٣ٞض ًاؾحن ٣ٖله.. ؤصع٥ هاقم ما ًدضر له بؿهىلت؛ 

٤ وخصخي ٚايب..  ُيُه بغ٢ذ ببًر  ازخٟى جدًغه ٖو

 لخخدمله ٦غامت ؤي
ً
عظل ججغي بٗغو٢ه  ما عآه لم ٨ًً ؾهال

 صماء خاعة..

سه م٘ مٗانغة ؤلا   هتها٥ وعجؼه ًٖ ما بال٪ بُاؾحن وجاٍع

 مىٗه..

ؼمجغ بٗهبُت..   ؾمٗه ًخمخم ٍو
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ان ما  ٞىهت بغ٧اهه اه٨كٟذ وخممه جدىازغ بال هضٝ وؾٖغ

 ًًُ٘ بخل٪ الخالت البضاثُت مً الًٛب..

 ٖال نىجه وهى ًهغر:

ؤها اللي هإصب الىاص صه..  -   

ب ل٣ُبٌ ٖلى م٣ضمت ٢مُو هاقم:وا٢تر   

صزلجي ٖلُه صلى٢ذ..  -  

 سخبه مً جل٪ الخالت 
ً
صٞٗه هاقم بٗى٠ وهخ٠ به مداوال

 التي جمخو آصمُخه:

  هىضزل صاًغة ال٣ِ جاوي!.. - 

 و٦إن هاقم يِٛ ػع الخى٠٢ بجهاػ جد٨م..

.. ٦ال لم ًخجمض بال٩لُت..  
ً
ٞخجمض ًاؾحن ٧لُا  
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 ًٖ ه
ً
اقم واعجض للسل٠ زُىجحن ٣ِٞ خغ٥ ٢بًدُه بُٗضا

ُىاه ججمضث هٓغاتهما ٖلى وظ٘ هاب٘ مً مٗاهاة خُت..  ٖو

و٦إن مكاهض اٖخضاثه ٖلى ال٣ِ حٗاص ؤمامه..    

 مغة بٗض مغة.. ُٞخإمل ٦ُٟه بظهى٫.. 

٣لبهما و٦إهه ًخإ٦ض ؤجهما زالُخان مً الضماء..  ًدغ٦هما ٍو

والىظ٘ الظاهل بُٗيُه ًخدى٫ ؤ٦ثر وؤ٦ثر بلى ؤلم نامذ 

 ظامض.. 

 وهى حهمـ بة٢غاع و٦إهه ًجُب ًٖ ؾاا٫ لم ًُغح:

  صي مل نىع بلؿم.. - 

 ٢ُب هاقم بدحرة.. ٞةن ٧اهذ الهىع ال جيخمي لك٣ُ٣خه

..ٞما الضاعي لىىبت الهُاط جل٪   

 لُتهال٪ ًاؾحن ٖلى اإلا٣ٗض زلٟه وهى ًسٟي وظهه زل٠ 
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 ٦ٟه ونىجه ًتهضط ب٣ىة:

صي نىع ؾٗاص.. جىؤم بلؿم.. -   

 حؿاء٫ هاقم بعجب:

جىؤمها!.. ؤهذ مخإ٦ض؟.. -   

 ؤومإ ًاؾحن بخٗب وهى ًداو٫ الخ٣اٍ ؤهٟاؾه بهٗىبت:

.. هي.. هي..ؤًىه  -  

ها مً ٢بل.. ٞةن غاعه ٖلى٧ان ًاؾحن ًمغ بدالت لم ٌٗٞغ  

ت ٧ان هاب٘ مً بًماهه   ٍغ عئٍت الهىع واإلا٣اَ٘ الخهٍى  

 اإلاُل٤ ببلؿم..

اث الٟتى   ٧ان ٌؿخم٘ ل٩لماث هاقم اإلاؿخٟؼة ًٖ اٖتٞر  

ا مً ٦ظب
ً
م الًٛب الظي اهخابه بال ؤهه ٧ان واز٣  وبٚغ
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صٖاثه لُٟاجئ وهى ٣ًلب بالهىع بُٗجي ؾٗاص اإلاخمغصجحن ب

ىع بلى ُٖىن مى٨ؿغة والالجحن جخدىالن م٘ جىالي اله  

 مسظولت ومؿخُٛشت..

 الهىع.. ًا الهي!.. ٠ُ٦ اؾخُاٖذ؟.. ٠ُ٦؟..

٣لب بحن م٣اَ٘ الُٟضًى..   جهٌ بٛخت لُلخ٣ِ الهاج٠ ٍو

وم٘ ؤو٫ ل٣ُت لم ٌؿخُ٘.. ٣ِٞ قه٤ ب٣ىة و٦إن ألاهٟاؽ 

 ..
ً
 وزغوظا

ً
 جمؼ١ نضعه صزىال

وؤزظ ًًغب نضعه ب٣ىة و٦إهه ًداو٫ مى٘ ٢لبه مً 

:الاه٣
ً
باى.. ناعزا  

لُُِه.. لُه حٗمل ٦ضه!.. لُه صه ًدهل.. لُه.. -   

 بخل٪ الخالت.. 
ً
قٗغ هاقم بال٣ل٤.. ٞهى لم ًَغ ًاؾحن ؤبضا

 ٞإزبره بإمل ػاث٠:

مم٨ً الهىع مخٟبر٦ت.. مم٨ً وقها وظؿم واخضة جاهُت..-    
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 بغ٢ذ ُٖىا ًاؾحن بىخكُت ٞٗاص هاقم ًسبره:

ًاؾحن.. الخ٩اًت صي ب٣ُذ جدهل ٦خحر.. هى ابتزها.. اٞهم ًا -  

 خُىان ابتزها وهي زاٞذ.. ٞسًٗذ..

 "زًٗذ!"..

 ٧اهذ ال٩لمت مىظهت لهضع ًاؾحن ٦ُل٣ت مؿمىمت وهى 

ها وما صٞٗها طل٪ الىٚض لٟٗله...  ًخسُل ماهُت زًٖى

 ٣ٟٞؼ بٛخت:

..؟صزل للىاص صهؤهدؿِبجي  -   

 ي٤ُ هاقم ُٖيُه:

زمـ ص٢ا٤ً بـ ًا ًاؾحن.. -   

ومإ مىا٣ٞا.. ٞٗاص هاقم ًُالبه:ؤ  

هاث اإلاُىاة بخاٖخ٪.. -   
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 ؤزغظها ًاؾحن ببؿاَت مً الجُب السلٟي لبىُاله:

 - ..
ً

  مل هخخاظها ؤنال

ت.. و٢بل ؤن ًخىظه هدى   انُدبه هاقم لساعط الٛٞغ

ت الدجؼ همـ بإطن هاقم:  ٚٞغ

 - .. ل خاظت ًٖ اإلاىيٕى ذ زُُبها ما ٌٗٞغ   ًاٍع

٣ت ت الدجؼ بِىما ظظبذ  اهُل٤ ًاؾحن بٞغ ؤخض الجىىص لٛٞغ

نغزت خاه٣ت اهدباه هاقم ٞخىظه هدىها لُجض الغظل الظي 

ٞه ًاؾحن بإهه زُُب ق٣ُ٣خه حهخ٠ بهىث مؼعج:  ٖغَّ

ؾمٗذ ًا ص٦خىع.. ؾمٗذ!.. الٗؿ٨غي ب٣ُى٫ ٧اهذ  - 

مسُىٞت.. هاااه مسُىٞت.. ؤها مل هغوح مً هىا ٢بل ما 

لكغعي..ًخٗمل مدًغ وجخدى٫ ٖلى الُب ا  

:
ً
 جضزل هاقم مخعجبا
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.. خًغج٪ ٖاًؼ ج٨مل اإلادًغ !!َب قغعي!.. ؤها مل ٞاهم-  

خدى٫ َب قغعي ..؟ٍو  

٤ ٞاعو١ بًٛب:  ٖػ

.. بالٓبِ ٦ضه.. صي مسُىٞت ب٣ى لها ٧ام ؾاٖت.. الػم ؤًىه-  

ت..  ٦ك٠ ٖظٍع

اهخٌٟ هاقم بظهى٫ بِىما لم ٌكٗغ ماظض بىٟؿه بال 

بٗض مغة وهى ًهغر به:و٢بًخه ج٣ابل وظه ٞاعو١ مغة   

ت.. ؤهذ ٦ىذ  -  ازغؽ.. محن صي اللي ًخٗملها ٦ك٠ ٖظٍع

..
ً
 جُىلها ؤنال

 ؤبٗض هاقم ماظض الٛايب ًٖ ٞاعو١ الظي اؾخمغ بهغازه:

وما٫ ٖاًؼوي ؤلبؿها ؤها وجغظٗىا ج٣ىلىا بيذ زال٪ ؤ - 

غي٪ وال٨الم الخمًان صه..  ٖو
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٣ه وهى ًمىذ ٞاعو١  ل٨مت ؤزغي ؤػاح ماظض هاقم ًٖ ٍَغ

 ناعزا به و٢ض وسخي ٧ل اإلآاهغ الغا٢ُت:

  ٚىع مً هىا ًا ابً... .. ٖمتي.. -  

 في الؿُُغة ٖلى ماظض الهاثج وهى حهخ٠:
ً
 هجر هاقم ؤزحرا

ت..جؤهخىا ا  -  جىيخىا.. اخىا في ٢ؿم قَغ  

صٞ٘ ٞاعو١ ًض ماظض اإلادكبشت بم٣ضمت ٢مُهه وهى ًبخٗض 

 باػصعاء:
ً
 هاجٟا

وؤزخ٪ ٖىض٥.. ٢بل ما جسغظىا مً ال٣ؿم..  ؤها ماشخي.. -  

ت وبال..  ٨ًىن مٗمىلها ٦ك٠ الٗظٍع

 بجىىن:
ً
 اه٣ٌ ماظض ٖلى ٖى٣ه ناعزا

عمي الُمحن ًا ابً ؤم٪.. وصًجي وما ؤٖبض ما بعمي الُمحن.. ب - 

 ؤهذ قا٠ً مجها يٟغ..

 بغ٢ذ ُٖىا هاقم وهى ًداو٫ تهضثت الىي٘ لُجض ٞاعو١
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حهخ٠ بًٛب:   

ت..خ٣ي ؤهه -   ...ًخٗملها ٦ك٠ ٖظٍع  

ت:  ٢اَٗه ماظض بؿٖغ

..؟بًهِٞل ٦كٝى هخخٗمل.. آزغ٥  ما -    

 هخ٠ ٞاعو١ و٦إهه ًبه٣ها:

ؤزخ٪ َال٤..-    

ت.. بِىما الخٟذ ماظض  ٢الها واهُل٤ مبخًٗضا بإ٢صخى ؾٖغ

 لهاقم بجضًت:

اللي خهل.. بًهٞهم ؤقىٝ ؤزتي.. بـ ٢بلها ؤٖاًؼ -     

اؾحن ٞحن؟...  ٍو  

*** 
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ت حكبه السجً لم ٨ً ت الدجؼ.. بل ٧ان بٛٞغ ً ؤمحر بٛٞغ

هٟغاصي الظي ٢طخى به ًاؾحن مٗٓم ؤو٢اجه بالسجً.. ؤلا   

 ٞبضا ًاؾحن و٦إهه ببِئخه التي اٖخاص ٖلحها بِىما ج٨ىم ؤمحر

ت   ت ًغم٤ طل٪ الطسم الظي صزل للٛٞغ بإخض ؤع٧ان الٛٞغ

 بسُىاث بُُئت ونىث الخاعؽ بالساعط ًسبره بدؼم:

ص٢ا٤ً ما ِٞل ٚحرهم..زمـ  -    

 ؤمحر مً ٖى٣ه 
ً
ت عاٞٗا ؤٚل٤ الباب ٖلحهما لُخدغ٥ ًاؾحن بؿٖغ

 لُضٞٗه للخاثِ زلٟه ب٣ىة:

  اللي بِى٪ وبحن ؾٗاص؟ بًه - 

:
ً
 ؾم٘ ؤمحر نىث اعجُام يلىٖه بالجضاع ٞخإوه ب٣ىة مدؿاثال

ل خض اؾمه ؾٗاص..اؾٗاص محن!.. ؤها ما   - ٖٞغ  

ػاص ًاؾحن مً يِٛ ؤنابٗه وؤبٗضه ًٖ الجضاع لُضٞٗه 

تر٦ه لُتهال٪ ؤعًيا..   هدىه زاهُت ٍو
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:
ً
 ُٞهغر ؤمحر مخىظٗا

ٖٝغ محن ؾٗاص..ؤوهللا ما  -   

ٗه ًاؾحن مً ٖى٣ه زاهُت و٢بًخه ؤله٣ذ مٗضجه بالجضاع  ٞع

 زلٟه وؾإله:

..نىعها ٖلى مىباًل٪ زُٟتها.. اللي اللي -   

زغي بىظهه ٞخض٤ٞ الضم مً ؤهٟه وؤ٣ٖب ؾااله بل٨مت ؤ

 بٛؼاعة.. مما صٞٗه للهغار:

٢هض٥ بلؿم.. بلؿم خبِبتي.. ٖك٣ُتي..-    

:
ً
 لم ًخدمل ًاؾحن ال٩لمت ٞضٞ٘ بغؤؾه للجضاع ناعزا

ازغؽ ًا ابً ا٫**** -   

اص حهخ٠ به:  ٖو
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ص٢ا٤ً بـ.. لى ما  5اخ٩ي.. ٢ىلي ٧ل خاظت.. ؤهذ ؾمٗذ  - 

دل الخ٣ُ٣ت.. ه٣خل٪.. ه٣خل٪ هىا جدذ عظلُا..   ٖٞغ

ه لعظٗؤؤها صزلذ السجً مغة مً ٚحر ؾبب.. وماٖىضٌل ماو٘ 

 جاوي..

 نغر ؤمحر:

اللي بُدهل صه مل ٢اهىوي.. ؤها هىص٨ًىا في صاهُت ٧ل٨ىا..  - 

 ؤها..

حر وؤ٣ٖب الل٨مت بإزغي وؤزغي صٞ٘ ًاؾحن ٢بًخه بًلٕى ؤم

لم ٨ًً ًمحز ؤًً ًًغبه و٠ُ٦.. ٧ان ٣ِٞ ًمخي ما عآه مىظ 

 ٢بًخه مغة جلى ألازغي.. 
ً
 لخٓاث ٖلى هاجٟه مؿخسضما

ٗىص لًلىٖه مغة  زم اهخ٣ل بل٨ماجه لخٛىم بمٗضجه ووظهه َو

 ؤزغي.. 

 هخ٠ ؤمحر بهىث ممؼ١ مً ألالم:



785 
 

 

  ٦ٟاًت.. اعخمجي.. - 

خم٘ له ٣ِٞ جخىالى ؤمام ُٖيُه نىع ؾٗاص لم ٨ًً ًاؾحن ٌؿ

ت..   الٗاٍع

نىعة جلى ألازغي و٧ل واخضة جىاػي ل٨مت.. ؤو صٞٗت للجضاع.. 

هٓغاتها ال٨ؿحرة جظبده ٞإزظ ًضٞ٘ بغؤؽ ؤمحر ٖضة مغاث 

 للخاثِ وألازحر ًهغر:

٧له ٧ان بمؼاظها.. اؾإلها.. اؾإلها ٧اهذ بخترظاوي ٖكان  - 

خم بحها.. هي اللي و٢ٗخجي.. اؾإلها ؤخبها.. ٖكان ؤ٧لمها واه  

 ٖلى الٟلىؽ اللي صٞٗتهالي.. ٖكان ؤوا٤ٞ ؤجها ج٣ل٘ لي..

لم ٌؿخُ٘ ًاؾحن الخد٨م بإٖهابه وال٩لماث جخىالى ٖلى ؤطهُه 

 ٧الغنام.. 

 ٞبضؤ ًًغبه بجىىن.. مٗضجه.. يلىٖه.. نضعه.. ٢لبه..
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 لُٗاظله ًاؾ 
ً
حن بٗضة ما جدذ الخؼام.. ختى اهشجى ؤمحر متهال٩ا

:
ً
 ع٦الث مخخالُت بهضعه وبُىه ناعزا

٪ الػم ًمىجىا.. ًسخٟىا مً خُاجىا..-   ال٨الب اللي ٍػ  

 ب٩ل ٢ىجه:
ً
 واهدجى لُجظبه مً ٖى٣ه ياُٚا

ه٣خل٪ ًا ٢ِ.. ه٣خل٪... -   

 
ً
اهضٞ٘ الخغاؽ لُبٗضوا ًاؾحن ًٖ ؤمحر الظي ؾ٣ِ مٛكُا

ٖلُه.. بِىما ٧ان ًاؾحن بشىعة ًٚبه.. ُٖىاه ظاخٓت.. 

 قازهت لظ٦غي بُٗضة.. وم٩ان آزغ.. 

 هٓغة قٍغ٠ ال٨ؿحرة.. جل٪ التي نضمخه بها ؾٗاص بهىعها..

.. طل٪ ؟.. ٠ُ٦ ٞاجخه جل٪ الىٓغة؟ًا الهي.. ٠ُ٦ لم ًىدبه 

غ..الاه٨ؿاع وال٣ه  

ٞلذ مً الخغاؽ وهى ًضٞ٘ بُضه للجضاع و٧لماث الخ٣حر 

 جؼلؼله.. جترصص ب٣ٗله وجغب٪ ؤ٩ٞاعه.. 
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"٧له ٧ان بمؼاظها.. اؾإلها.. اؾإلها ٧اهذ بخترظاوي ٖكان 

 اخبها.."

 نغر ب٣هغ:

  ػاي!!..بػاي باٖذ هٟؿها عزُو ٦ضه.. بػاااي.. بػاااااي.. ب-  

********** 

ت ب  ؤزغظه هاقم مً الٛٞغ
ً
معجؼة, بل ٧اص ؤن ًدمله خمال  

وهى ًسبره بدؼم:   

في ٦الم مهم الػم ًسلو ٖكان جغوح وجازض مٗا٥ آلاوؿت   -

 بلؿم.

ً.. لم ٨ًً ًغاه بالٟٗل.. ٘ ًاؾحن بلُه ُٖىحن خمغاٍو  ٞع

ول٨ً ٧لماجه ٧اهذ جهله بىيىح..   

 ظاءه ؤخض الجىىص ب٨ىب مً اإلااء ًجاوعه ٦ىب آزغ 
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هاقم بل٠ُ: مً الٗىاب الباعص وؤمغه  

  ٖٝغ اجٟاهم مٗا٥.ؤاقغب ًا ًاؾحن.. ٖاًؼ  - 

 ٞى١ 
ً
ضه جغحٗل ٦ما لى ٧ان ظالؿا  جىاو٫ ًاؾحن ال٨ىب ٍو

كخه ول٨جها ٧اهذ  ظهاػ ٖالي الظبظباث.. خاو٫ ًخد٨م بٖغ  

هابٗت مً صازله..    

كت ال٣هغ ؤم عبما الًٛب الخاع١..  ٖع

بةجها٥: ؤٖاص ال٨ىب مغة ؤزغي ٞى١ ؾُذ اإلا٨خب وهى ًدؿاء٫  

مدًغ الس٠ُ.. -   

 ٢اَٗه هاقم:

اج٣ُ٘. -   

٘ ًاؾحن ُٖىحن ممخيخحن لهاقم الظي ؤ٦مل:  ٞع

بـ ال٣ًُت الخاهُت هخىنل للمد٨مت ًا ًاؾحن. -   
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 حؿاء٫ ًاؾحن ب٣ل٤:

  نىع ؾٗاص؟  -

غ هاقم بًٛب:  ٞػ

ه ًخداؾبىا.. ًخٗا٢بىا!.. -  ؤهذ مل ٖاًؼ الخُىان صه واللي ٍػ  

 جغصص ًاؾحن:

   بـ ؾٗاص.. ؤًىه - 

 ٢اَٗه هاقم:

.. الخلُٟىن بخإ الىاص صه َلٗىا  - 
ً
قهاصتها مهمت.. ومهمت ظضا

حن  مً ٖلُه بالوي.. بىاث ٖاثالث ٦خحر وا٢ٗحن مٗاه ومل ٖاٞع

ٖخ٣ض بن بلؿم هي ؾٗاص وؤجها ؤحهغبىا.. ًم٨ً ًٚبه ؤما 

ٛلِ.. صي ٞغنت ًا ًاؾحن..  زضٖخه صه اللي زاله ًتهىع َو

..ال٣ًُت ه خترجب هخترجب.. وال٩لب اللي ظىه صه هُٗتٝر  

ت..  بـ م٘ قهاصة ؾٗاص هخ٨ىن ٢ًُت ٢ٍى  
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 ٚمٛم ًاؾحن ب٣ل٤ وهى ًخهىع عص ٞٗل والضه:

ال٣غاع ألازحر ه٨ُىن لؿٗاص. -   

:
ً
 ؤومإ هاقم مىا٣ٞا

ؤ٦ُض.. وؤها بىٟسخي هاجي واج٩لم مٗاها وؤ٢ىٗها.. -   

 له 
ً
 مً هاقم وممخىا

ً
بىٟـ الى٢ذ:جهٌ ًاؾحن مٗخظعا  

ػاي.. ؤها بجض ب٣ُذ بق٨غ٥ ؤهاقم بُه.. ؤها مل ٖاٝع -  

 مضًىن...

 ٢اَٗه هاقم بىص:

لى ٖلى الك٨غ ؾهلت.. هٗؼم هٟسخي في بِخ٪ في الُىم اللي  -  

 ..ًً
َ
ًىاؾب٪.. وباإلاغة ؤباع٥ ل٪ ٖلى الجىاػ.. ولى ٖلى الض

ٞبالف هٟخذ اإلاىيٕى صه.. ؤهذ ٖاٝع ؤوي مهما ٖملذ مل 

مُل٪..هغص ظ  
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نمذ هاقم لخٓاث وبضا ؤهه ًجض نٗىبت في ج٨ىًٍ و 

 ٧لماجه.. مما صٞ٘ ًاؾحن للدؿائ٫ ب٣ل٤:

في خاظت جاهُت ًا هاقم بُه؟..-  

 ججهض هاقم ب٤ًُ وهى ًسبره ٖما ٧ان مً زُُب ق٣ُ٣خه..

سخم ٧لماجه..  ٍو

ؿا٦غ وؤهذ ٞاهم الىٓام.. - ؤهذ ٖاٝع ًا ًاؾحن..٢ؿم ٖو

الخ٩اًت مً ٦الم الٗؿا٦غ.زُُب ازخ٪ لؤلؾ٠ ٖٝغ ٧ل   

 وم٘ إلاٗان الًٛب الىخصخي بُٗجّي ًاؾحن ؤ٦مل هاقم 

 بإؾ٠:

ؤها آؾ٠ ًا ًاؾحن.. ؤها..-  

 ٢اَ٘ ًاؾحن ٧لماث ؤؾٟه وهى ًسبره بدؿم:
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ؤهذ ٖملذ الىاظب وػٍاصة ًا هاقم بُه..  ؤها صلى٢ذ مدخاط -

 ؤَمً ٖلى بلؿم ألاو٫.. وبٗضها...

بساَغه بكإن ؾٗاص..  نمذ ًاؾحن ولم ًٟصر ٖما ًجى٫ 

.. وبٗضها ًلخٟذ للطخُت  ٞلُيخِه 
ً
مً ؤهىن الطخاًا ؤوال

 ألاؾاؾُت.. 

 ضخُت!

 بل هي اإلاظهبت ألاولى..

 ٦ال.. 

 هي الطخُت ال٨بري..

 وبحن نغإ ؤ٩ٞاعه ًغبذ هاقم ٖلى ٦خٟه بمااػعة 

غا٣ٞه ٣ت بلؿم..  ٍو ت التي جىاظض بها ماظض بٞغ بلى الٛٞغ  

ٖلى هٟؿها بحن طعاعي ماظض وهي جب٩ي  لُجض ألازحرة مى٨مكت

 بدغ٢ت وهى ٖاظؼ ًٖ مىاؾتها.. 
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٣كذ
ُ
 جل٪ الهىع وم٣اَ٘ الُٟضًى التي ؤعاها له هاقم ه

بسالًا ٣ٖله ختى ًًٓ ؤجها ؾخُاعصه لباقي ٖمغه..   

 ؤن الٟخاة بالهىع هي ؾٗاص
ً
 واضخا

ً
 ؤعاص هاقم مىه جإ٦ُضا

٦ما ؤزبره ًاؾحن..   

هى ًش٤ بُاؾحن ز٣ت مُل٣ت.. ول٨ً ٖمله ال ًدخمل الًٓ    

خ٣اص..   ؤو الٖا

.. خُض حٗٝغ ٖلى ؤزغ لجغح 
ً
 وا٢ُٗا

ً
و٧ان جإ٦ُض ماظض ٖملُا

هاجج مً ٖملُت الؼاثضة الضوصًت والتي ؤظغاها بىٟؿه لؿٗاص 

 مىظ ؾيخحن..

 له 
ً
 ٧اُٞا

ً
اقم.. لُبضؤ ٢ًُت ؤعاصها ُمد٨مت.و٧ان هظا جإ٦ُضا  

ت ختى َاعث لتهبِ بحن ما ؤن عؤ ث بلؿم ًاؾحن ًضل٠ للٛٞغ

 طعاُٖه وب٩ائها ال ًى٣ُ٘



794 
 

 

ب٘ ٢بلت زُٟٟت ٖلى ظبهتها:  عبذ ٖلى عؤؾها َو

خمض هلل ٖلى ؾالمخ٪ ًا بلؿم.. الخمض هلل ظذ ؾلُمت.-     

 والخٟذ الى ماظض ٌؿإله:

؟.مً بمتى مصخيٞاعو١  -   

 ٚمٛم ماظض بًٛب:

.الىاَي عمى الُمحن ومصخي   -  

ٞإقاح ماظض بىظهه بًُٗضا.. الًٛب ب ذ هٓغاث ًاؾحنالخمٗ

ظباع ٞاعو١ ٖلى جُل٤ُ ةًدؿاء٫ بدحرة ًٖ صخت ٢غاعه بوهى 

 بلؿم.. 

؟..  هل جغاه ؤناب بظل٪ الخهٝغ

ؤم ؤن بلؿم ؾخل٣ي باللىم ٞى١ عؤؾه لجٗلها مُل٣ت وهي  

 ببضاًت ٖمغها..
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 ظاءث ٧لماث ًاؾحن اإلا٣ضعة
ً
:وؤزحرا  

ًضً٪ ولؿاه٪ ًا بٖلى ٧ل خاظت.. حؿلم هاقم خ٩ى لي   -

 ماظض..

:
ً
 ابدؿم ماظض بغاخت.. وجدغ٥ لًُم بلؿم هى آلازغ هامؿا

٨ىن صه عؤي الخاط خاٞٔ... -  عبىا ٌؿتر ٍو  

اؾحن حهمـ بٗى٠:  جباص٫ الك٣ُ٣ان هٓغة ؾىصاء ٍو

ؾٗاص.. -  

لى ماظض بدؼم:بالخٟذ   

ىت..بلؿم هترظ٘ مٗا٥ في الٗغبُت.. وؤها هاؾب٤ باإلا٨ -   

وجغ٥ بلؿم بحن طعاعي ماظض واهُل٤ هدى مجز٫ الخاط خاٞٔ.. 

ها وقٝغ والضه..  ذ بكٞغ َغ ٞهىا٥ ج٣ب٘ جل٪ التي باٖذ ٞو

 صمغث خُاتها و٧اصث ؤن جضمغ ق٣ُ٣تها مٗها..
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************ 

صل٠ ًاؾحن لك٣ت والضه بىٟـ اللخٓت التي زُى بها ٞاعو١ 

ا ٞصخيء.. 
ً
 لُلمذ ابدؿامخه اإلادكُٟت جدؿ٘ قِئ

ً
 زاعظا

ت ٖىضما ونله نغار ؤبُه   ؤػاخه مً ؤمامه بدغ٦ت مؼصٍع

 الٗالي ونىث والضجه وهي جداو٫ تهضثخه بال ٞاثضة..

ت   خىظه لٛٞغ  الجمُ٘ ٍو
ً
لُضل٠ بهمذ بلى اإلاجز٫ مخجاهال

٠٣ ببابها لخٓاث..  ؾٗاص ٍو  

:
ً
 الخٟذ بٗضها لهم هامؿا

  مل ٖاًؼ ؤي خض ًضزل ٖلُىا.. - 

ت وؤونض الباب زلٟه لُجض ؾٗاص ٚاع٢ت بضمىٖها  صزل الٛٞغ

 و٢ض ج٨ىم ظؿضها بإخض ألاع٧ان وما ؤن عؤجه ختى 

ذ بلُه هاجٟت:  ؤؾٖغ
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  بلؿم ٞحن؟.. - 

 ٞجز٫ و٧ان عصه نٟٗت.. جلتها زاهُت, ٞشالشت وعابٗت ؤل٣ته
ً
ا ؤعيا

بها:  بهىث ؤٖع
ً
 بسهالتها هامؿا

ً
 بلى مؿخىاها مخمؿ٩ا

٪ بِؿمىها  -  ت اللي ٍػ ؟..بًهٖاٞع  

ئخحن.. الىٓغة اإلاى٨ؿغة طاتها..   عم٣خه بخل٪ الُٗىحن البًر

ؾخٛازت الظي ؤٟٚله ٖضة مغاث ٢غؤه آلان بىيىح.. هضاء ؤلا 

 ول٨ً ألالم ٧ان ؤ٦بر مما ٌؿخُ٘ اخخىاثه..

نىعها اإلاخخالُت وهي جخٗغي مً مالبؿها ٢ُٗت ٢ُٗت..  

 م٣اَ٘ الُٟضًى.. 

 اإلا٩اإلااث التي ؤؾمٗه اًاها هاقم..

 ٧ان ألامغ ؤ٦بر مً جدمله..

ؤ٦بر مً ٢ضعة ؤي عظل ٖلى الخدمل وهى ًغي ق٣ُ٣خه  

 الهٛغي جىته٪.. مغة بٗض مغة... بٗض مغة..
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ت والضها..   وألاصهى ؤجها جىته٪ في مجزلها ٖلى بٗض ؤمخاع مً ٚٞغ

ت ق٣ُ٣حها ألا٦بر وألانٛغ..  ٖلى بٗض زُىاث مً ٚٞغ

 نغر بها:

ت ؤهِذ  -  ت ب٣ُِذ بًهٖاٞع !بًه؟.. ٖاٞع  

 همؿذ وؾِ صمىٖها التي ؤٚغ٢ذ وظهها.. 

لم ج٨ً صمٕى ؤلم لٗىٟه هدىها, بل وظ٘.. وظ٘ بهىعجه السام 

خ ها وظؿضها:إلاا ا٢تٞر ه ًضاها بد٤ هٟؿها, قٞغ  

"  ٖاهغة.."    

 همؿتها ومغاعة ال٩لمت جتر٥ َب٣ت ٖاع ال جمخى.. 

 ٞٗاص ًاؾحن ًهٟٗها مجضًصا ومجضًصا ومجضًصا.. 

ب بخُهحرها بخل٪ الهٟٗاث..   ٦إهه ًٚغ

ب بمدى زالًا ظؿضها الظي اؾخدلها الىٚض الظي  ًٚغ
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ٚىاها لخل٣ي بكٝغ ٖاثلتها بحن ًضًه..ؤ   

 لم جهغر.. لم جُل٤ نغزت واخضة..

ُض..  حٗلم ؤجها حؿخد٤ ٧ل ما جىاله مىه.. ٧ل ٧لمت ٖو  

٧ل ؾبت.. و٧ل نٟٗت..   

 ؾ٣ِ ٖلى ع٦بدُه بجىاعها ًدىٟـ ب٣ىة..

ل٣ض ؤطا١ الخ٣حر ٖضة يغباث ول٨ماث ؾاخ٣ت ولم ٌكٗغ  

 باإلجها٥ ٦ما ٌكٗغ آلان بٗضما ؤطا٢ها ٖضة نٟٗاث..

ؿدىٟظ ٢ىاه بكضة..ألامغ مجهض.. مجه٪ لغ   وخه َو  

 ػخٟذ ٖلى ع٦بخحها وؤمؿ٨ذ ب٨ٟه جخىؾله:

ؤها مٓلىمت ًا ًاؾحن.. وهللا مٓلىمت.. -   

 عم٣ها للخٓاث.. لخٓاث جضازل بها اإلااضخي والخايغ.. 

 الظ٦غي والىا٢٘..
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إلاذ هٓغاث قٍغ٠ الُاجؿت.. عجؼه ًٖ مى٘ ال٣ِ مً  

 اؾخٛالله.. 

 وعجؼ ًاؾحن ًٖ مؿاٖضجه..

مٗاهاة قٍغ٠ وهى لم ٌؿدؿلم بةعاصجه ونىع مخخالُت بكٗت 

ٚاًت في ال٣بذ لك٣ُ٣خه و٢ض ؾ٣ُذ بةعاصتها بٟش خ٣حر 

ٞخ٣اصها لالهخمام..بؤؾ٣ُها ببًٗت ٧لماث مٗؿىلت ٚاػلذ   

للخٓت ًاجؿت حكىف طهىه ٞعجؼ ًٖ ٞهل الىا٢٘ ًٖ 

 السُا٫.. 

. .؟هل هى ًهٟ٘ ؾٗاص ؤم ًيخ٣م مً عجؼه ًٖ الضٞإ ٖجها

..؟.. ًٖ البراءة اإلاىته٨ت؟ًٖ قٍغ٠  

.. مٗجى ؤن ج٨ك٠ ؟هل حٗلم ق٣ُ٣خه ٢ُمت ما جسلذ ٖىه

حن طثب ياعي لً ٨ًخٟي ؟ظؿضها ل ؾتره أٖل ه وجٍؼ .. حٍٗغ

 بةهتها٥ بل ؾِؿعى لخجاعة..
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 لم ًضع٥ ؤهه ٧ان ًهغر بإ٩ٞاعه بهىث ٖا٫.. 

 ٧ان ًخمؿ٪ ب٨خٟحها ًغظها بال جى٠٢ وهى ًهغر:

ت ؤهِذ  مخ٪.. طهب٪"بًهٖملِذ "ٖاٞع !.. م٣ضعة ظٍغ  

ت ٦الم.. صِٞٗذ له  ٪.. وقٝغ ؤبى٥ِ بٗخحهم ٖكان قٍى "قٞغ

 ٞلىؽ ٖكان ٌؿمٗ٪ اللي ؤهِذ ٖاًؼاه"

 همؿذ مً وؾِ قه٣اث صمىٖها:

ال ال ًا ًاؾحن.. -   

 جغ٦ها ٞجإة ٞاهضٞ٘ وظهها هدى ألاعى بٗى٠ وؾإلها بٛخت:

بِذ الٟلىؽ مىحن؟..ظ -   

ألاعى وظهها ٌٗاه٤ البؿاٍ ٦إجها جصجل همؿذ وهي جٟترف 

٘ عؤؾها:  مً مجغص ٞع

   بٗذ صهبي.. - 



802 
 

 

 نغزت وظ٘ نضعث مً ؤٖما٢ه وهى ًضٞ٘ بغؤؾها لؤلعى 

ا بها
ً
 مغة بٗض مغة ناعز

 "ٞاظغة"...

 والضم ًىبش٤ مً ظبهتها ٌُٛي 
ً
 وجىظٗا

ً
حٗالذ نغزتها ؤإلاا

 مالمدها.. 

 وبالساعط ٧اهذ آمىت جىىح بظٖغ ناعزت..

 "ؾٗااااص"... 

 "ًاااؾحن"

جغ جداو٫ بجىىن ٞخذ م٣بٌ الباب اإلاىنض..   ٞو

اؾغ ًُغ٢ان الباب بال جى٠٢..  بِىما ع٢ُت ٍو

ومً زلٟهما جغصص نىث خاٞٔ وهى ٌكٗغ بالخُاة جيسخب 

..
ً
 مً ؾا٢ُه ُٞتهال٪ بإ٢غب م٣ٗض ناعزا
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سلهىا مً ٖاعها الٟاظغة"  "ؾِبىه ًمىتها ٍو

.بِىما ًاؾحن ًهغر بةجها٥.  

 "ما خضف ًضزل.. ؤها ٢لذ ما خضف ًضزل"..

 زم ًلخٟذ لؿٗاص اإلاخ٨ىمت بجىاعه وهى ًلهض بةظهاص ٚحر 

 وظهها هدىه لِؿإلها بهغامت:
ً
 ٖاصي ًلخ٣ِ زهالتها عاٞٗا

  -  ٪ ت ٣ٖاب اللي ٍػ ؟..بًهٖاٞع  

 هؼث ؾٗاص عؤؾها بإلم وهى ما ػا٫ مخمؿ٪ بسهالتها.. 

 لُجبها بهىث ظامض:

  اإلاىث.. - 

ب لحرصٝ:  قه٣ذ بٖغ

مىج٪ ٖلى بًضي ًا ؾٗاص! -  

جخٗالى بالساعط نغزاث ٞجغ وآمىت.. و    
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ذ ع٢ُت لك٣تها جداو٫ ب٣ًاّ خاجم الظي ٌٗخ٠٨  بِىما هٖغ

 ٖالظه.. 
ً
اجه اإلاسضعة مىظ ٖاص جاع٧ا وؾِ صزاهه ألاػع١ وظٖغ

 ٞال حؿخُ٘ بٞا٢خه مهما حٗالذ نغزاتها..

ٞى١.. ًاؾحن ه٣ُخل  ١.. هللا ًسلُ٪ ًا خاجمو "خاجم.. ٞى 

 ؾٗاص"...

دكاب٪ م٘ نغزاث ؤَل٣تها ؾٗاص و٢ض   ًخٗالى نغازها ٍو

جم٨ً وخل ًاؾحن مىه لُجٗله ٣ًٟض الخمُحز للخٓاث.. 

لخٓاث اه٣ٌ بها ٖلى ق٣ُ٣خه ًضٞ٘ عؤؾها بٗى٠ باألعى 

ت و٢ض   ظؿضها بإعى الٛٞغ
ً
سخبها مً زهالتها ؾاخال َو

ت, همؿاتها الٟا ؼة جىاجغث نىعها الٗاٍع ؾ٣ت وهي جشحر بها ٍٚغ

ض.. م٣اَ٘ الُٟضًى ال٣اجلت لغظىلخه.. هٓغة قٍغ٠  الٚى

الًاجٗت ووصاٖه لؼوظخه.. ظؿضه اإلاٗل٤ واإلاخإعجر و٢ض ٣ٞض 

 ؤهٟاؽ الخُاة.. 



805 
 

 

٣ٖله ًإبى الخى٠٢ للخٓت.. لخٓت بٞا٢ت واخضة.. لخٓت بسل 

بها ٣ٖله.. ومىدها له ق٣ُ٣ه وهى ًىضٞ٘ ب٣ىة بٗض ؤن ٦ؿغ 

ت ًبٗضه ًٖ ؾٗاص ب٣ىة و٢ض ٣ٞضث باب الٛ ٞغ  

حها بحن ًضًه..  ٖو

بِىما جل٣ذ ٞجغ ظؿضه اإلاىخٌٟ بحن ًضحها وهي تهمـ بإطهه 

 وج٨غع بال هىاصة بٗضما ن٣ٗتها الىٓغة اإلاخىخكت بُٗيُه:

سخي ًاؾحن.. سخي ًاؾحن.. ؤهذ هىا في بِخ٪.. اعظ٘ ًا سخي " 

"ًاؾحن.. اعظ٘ لٟجغ..  

٘ لها ُٖىان جخىجغ بهما ا لىٓغة اإلاخىخكت م٘ هٓغة زىٝ ٞع

واؾخٛازت ظٗلتها جًم عؤؾه لهضعها ب٣ىة ومً زلٟها حؿخم٘ 

 إلاداوالث ماظض الٞا٢ت ؾٗاص..

 بِىما حكٗغ بجؿض ًاؾحن ًيخٌٟ ًًٚبا و٢ل٣ا بحن طعاٖحها:

ؾٗاص!.. -   
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وخُىما ؤَل٣ذ ؾٗاص همؿت مخإوهت.. جىٟؿذ ٞجغ الهٗضاء 

اص ٢ىاٖه الىاظم و٦إن  بِىما ًاؾحن اؾخٗاص بٌٗ جماؾ٨ه ٖو

 همؿت ؾٗاص ؤٖاصجه مً هىجه الؿىصاء.. 

 وبضازله ًخ٨ىن ٢غاع ال عظٕى ُٞه..

 ؾُهُدب ؾٗاص مٗه للخاعة..

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الخاؾ٘ ٖكغ

 
ً
لُلت خال٨ت الؿىاص.. ازخٟذ بها الىجىم وجىعاي ال٣مغ زجال

 وزكُت.. ٞلم ٨ًً لِكهض ٖلى ْلم ؤلاوؿان لىٟؿه.. 

ً بخل٪ اللخٓت بالظاث ومً هىا ٧ان الشجل..   وآلزٍغ

وللسكُت ؤؾباب ؤزغي ٞالٗظاب والىظ٘ اإلاغؾىم بالُٗىن 

جل٪ اللُلت ٧ان ؤ٢سخى مً ؤن ًخدمله ال٣مغ ب٩ل صسىعه 

 وحجاعجه.. 

 لجماص الصسىع ٞما با٫ هكاقت ال٣لىب..
ً
 ٞاأللم ٧ان مهل٩ا

ت مجز٫ ألاو٫ بٗضما  ٣ت ماظض في قٞغ ظلـ ًاؾحن بٞغ

 ..
ً
با  انُدبىا ؾٗاص مٗهم وهي ٚاثبت ًٖ الىعي ج٣ٍغ

عا٢با هغوب ؾىاص اللُل بكغوص.. ولٟاث٠ السجاثغ اإلاكخٗلت 

 ج٩اص جدغ١ ؤهاملهما.. 
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نمذ مخىجغ خاه٤ زُم ٖلحهما واإلاىاظهت ألازحرة م٘ الخاط 

 خاٞٔ ماػالذ خُت باألطهان..

 ٖلى ٦خٟي ٞجغ و٦إن مىاظهخه ٞدحن ز
ً
غط ًاؾحن مؿدىضا

 اإلاهل٨ت م٘ ؾٗاص اؾدىٟظث ٧ل ٢ىاه..

لخ٣ابله ُٖىا ع٢ُت اإلاظٖىعة وبلؿم الظاهلت..    

 وآمىت.. 

 ًا هللا..

طل٪ الخٗبحر بُٗىحها ٢خله..    

ض مً الٗظاب.. ول٨ً  لم ج٨ً بإٖما٢ه ؤي مؿاخت قاٚغة إلاٍؼ

.. هٓغة آمىت ؤنابخه بم٣خل  

بن ٧اهذ زىٝ ؤم طهب!.. لم ًٟهم  

ب ؤم ب٢غاع بجغم..  ٖع  
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طٖان التهام بٟكل..بطٖغ ؤم    

ٞكلها ٦إم.. وؤي ؤم جخدمل مكهض ٦بحرها وهى ًٟخ٪ بك٣ُ٣خه  

 الهٛغي خض اإلاىث.. 

 والازىان ضخاًا.. الازىان مظهبان..

مضماة ًًُ٘ مٟهىم الجغم والبراءة ب٣لب ؤم حكهض نٛحرتها  

حها وجلمذ ومدمىلت بحن طعاعي  ق٣ُ٣ها ج٩اص حُٛب ًٖ ٖو

.. هٓغتها ج٩اص حُٛب بحن ظٟىحن مٛل٣حن  

ت.. مُخت..  هٓغة زاٍو

و٦إن جل٪ الغوح السُٟٟت الباؾمت بضازل ؾٗاص ٢ض هل٨ذ  

 لؤلبض..

 ٢بل ونىلهم لباب الك٣ت صوي نىث خاٞٔ ب٣ىة:

ٖىض٥ ؤهذ وهى.. -   
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الخٟذ له ماظض الظي ًدمل ؾٗاص بحن طعاُٖه بِىما ْل 

ىلي والضه   ٖلى ٦خٟي ٞجغ ًدُُها بظعاٖه ٍو
ً
ًاؾحن مخ٨ئا

 ْهغه..

 ٖاص نىث خاٞٔ ًترصص:

ل٨ىا جسغظىا الساَُت صي بغه البِذ؟.. محن ؾمذ-    

 ٚمٛم ماظض بخىجغ:

ؾٗاص هخ٣طخي ٧ام ًىم في بِذ ًاؾحن لخض..  -  

 ٢اَٗه والضه بًٛب:

ب ٖا٫ وهللا.. ٌٗجي اإلاجغمت جٟطخىا وؾِ زل٤ هللا وجدؿب -  

هىا ٖجها  ال١ ؤزتها.. وؤزىاتها الغظالت ٢غعوا ًٞغ بًُٟدت َو

ً ما زلٟذ ًا خاٞٔ..  بُىمحن بغه البِذ.. ًا ٍػ

 
ً
يِٛ ًاؾحن ٖلى ٦خٟي ٞجغ بًٛب وهى ًداو٫ ظاهضا

 الؿُُغة ٖلى بغا٦حن الًٛب اإلاخىخل بإٖما٢ه.. 
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 ًمى٘ هٟؿه ب٣ىة مً الالخٟاث ومىاظهت والضه.. 

ؤزغي وطهب ظضًض لً ًخدمل الخُاة مىاظهت ؾخيخهي ب٩اعزت 

 مٗه..

 ْهغه للجمُ٘ ٌٛمٌ ُٖيُه بإلم ًضه 
ً
ْل ٖلى ويٗه مىلُا

 مخ٨ىعة ب٣بًت ٚايبت ج٩اص جدُم ٖٓام ٦ٟه.. 

ضه ألازغي مؿخمغة بالًِٛ ٖلى ٦خ٠ ٞجغ بال بعاصة..   ٍو

٨ت  ٤ ٖلى ؤ٢غب ؤٍع بِىما جدغ٥ ماظض بهضوء لًُ٘ ق٣ُ٣خه بٞغ

 والضه 
ً
لخٟذ مىاظها وهى ٌكحر لجؿض ؾٗاص اإلا٨ضوم:ٍو  

ًا خاط.. ؾٗاص... -    

 ٖاص خاٞٔ ٣ًاَٗه:

ما جغصصف اؾمها جاوي.. صي زالم خؿها الػم ًخ٣ُ٘ مً  - 

 الضهُا..
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ُىاه حؿغ٢ان هٓغة  اعحٗض ظؿض ًاؾحن و٢لبه ًًغب بٗى٠ ٖو

 زاَٟت لجؿض ق٣ُ٣خه اإلا٨ىم..

عباه!!..   

٠ُ٦ ٞٗل بها طل٪؟.. ٠ُ٦!..   

ضازلههخ٠ نىث ٚايب ب  

 "هي حؿخد٤ ال٣ٗاب.. حؿخد٤.. ال٣خل.."

٘ ٢بًخه ٨ًمم قٟخُه و٦إهه ًسصخى ؤن جسغط جل٪ ال٩لماث  ٞع

 بٗظاب..
ً
 مً بُجهما.. ًجهغ قُُاهه ب٣ىة هامؿا

 "هي ضخُت.. ضخُت زُُئتها"..

 جغصص لخٓتها نىث ماظض اإلاىضهل:

  ًا خاط؟.. بًهػاي؟.. ج٣هض بػاي!.. ًخ٣ُ٘ ب-  
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٘ خاٞٔ ُٖيُه ال   ٖلى م٣ٗضه لم ٞع
ً
بىه و٧ان ماػا٫ ظالؿا

 ًخدغ٥.. 

 زم اهخ٣لذ ُٖىاه لُاؾحن الظي لم ًلخٟذ لهما بٗض 

 وجغصص نىث خاٞٔ ظامض ٦هلب باعص ٧اإلاىث:

سلهىا مً ٖاعها.. -    ًاؾحن ٨ًمل اللي بضؤه.. ٣ًخلها ٍو

ُىاه حكخٗالن ب٩ل مٗاوي  الخٟذ ًاؾحن هدىه بٗى٠ ٖو

 السظالن وزُبت ألامل.. 

  وهى 
ُ
ؼ١ ب٣ؿىة ٧لماجه..َم ًغي آزغ قٗغة في ٖال٢خه بىالضه ج  

هى بىٓغه لِـ ؤ٦ثر مً مجغم.. ٢اجل.. ٞٗلها مغة ٞل٨ُغعها  

 زاهُت.. لُىهي الٗمل ال٣ظع آلزغه..

صمٗت خؿغة ٧اصث ؤن تهغب مً خهً ُٖيُه خاو٫ الخد٨م 

 بها وخحن قٗغ بعجؼه.. جغ٦ها لخخدغع بٗضها جىظه لجؿض

ىظه ٧لماجه لك٣ُ٣ه:ؾٗاص اإلاؿجى لُد  مله بدغم ٍو  
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  ؤها هؿدىا٥ جدذ.. -  

 صوث نغزت خاٞٔ:

مل هخسغط مً باب البِذ صه بال ٖلى ٢برها.. -   

 ظؿض 
ً
جهلب ًاؾحن للخٓاث ٢بل ؤن ٌؿٕغ بسُىاجه خامال

ؾٗاص الٛاثبت ًٖ الىعي وزلٟه ٞجغ ج٩اص جغ٦ٌ لخالخ٤ 

ت:  زُىاجه بِىما هخ٠ ماظض بؿٖغ

د٪ مً  زالم ًا خاط..  -   ٖاعها.. بـ مل ًاؾحن هحًر

هىهي ٧ل اللي بىدبهم مً خُاجىا..باإلاىث.. مل الػم   

 يغب خاٞٔ ٢بًخه بًٛب ٖلى اإلااثضة:

ؤهخىا بدخدضووي.. بخٗهىوي وج٨ؿغوا ٦المي في آزغ ؤًامي..-    

 نغر ماظض:

  والُاٖت مً وظهت هٓغ٥ ؤهىا ه٣خل ؤزخىا! - 
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 عصص خاٞٔ بجمىص:

ًضًه ٧ان..بلى ما٦ىدل ؤهذ زلهتها مً  -   

 ٢اَٗه ماظض بظهى٫:

.. ٖاًؼ !!جاوي!.. بخ٨غع اللي خهل مً اجىاقغ ؾىت جاوي -  

حٗمله ٦بل ٞضا جاوي.. جدىله اإلاغة صي ل٣اجل خ٣ُ٣ي.. ومل 

 ؤي ٢اجل.. ٢اجل ألزخه!.. لخمه..

 نغر خاٞٔ:

  ٖاعه.. ٖاعه اللي الػم ًمدُه.. -  

 ؤظابه ماظض بٗى٠:

.. ؤهذ مل هى..ع مً وظهت هٓغ٥ ؤهذٖا  -   

 عصص خاٞٔ بًٛب:
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ٖاعي.. ومل ؤو٫ ٖاع.. وبطا ٧ان الٗاع ألاوالوي ٢ضعث  ؤًىه - 

هُٟه بغه خُاج٨ىا..ؤ  

 بغ٢خا ُٖىا ماظض بلىم ٞإ٦مل خاٞٔ:

ػاي.. باخترم هٟؿ٪ ًا ولض وقىٝ بدبو ألبى٥   -  

ٖكاه٪.. ختى هى.. بًهواٞخ٨غ ؤها ٖملذ   

باججاه باب الك٣ت اإلاٟخىح الظي زغط مىه ًاؾحن مىظ وؤقاع 

 ص٢اث٤.. وؤ٦مل:

ختى هى.. اجىٞغث له ٞغنت خُاة ظضًضة.. بِذ وقٛل  -  

 وػوظت و..

 ٢اَٗه ماظض ب٣ؿىة:

  والًٟل مل ل٪..  - 

٣خله:ًنغر خاٞٔ بجىىن وعجؼه ًٖ الخدغ٥ ومىاظهت ابىه   
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ازغؽ ًا ٢لُل التربُت.. ازغؽ.. -   

نغازه بىدُب: لخ٣اَ٘ آمىت  

   ٦ُٟا٥ ًا خاٞٔ.. ٦ُٟا٥..  - 

 والخٟخذ إلااظض:

  هؼ٫ صلى٢ذ ًا بجي..بهؼ٫ ألزى٥ ًا ماظض.. ب -  

 ٣ٖب والضه بًٛب باعص:

هغب ٧الٗاصة..ب -    

٧ان ماظض ًخدغ٥ بالٟٗل للساعط ٖىضما ونلخه ٧لماث والضه, 

 ٞالخٟخذ له بًٛب:

ؤها ما هغبدل ٢بل ٦ضه.. ؤهخىا سخبخىا مجي ال٣غاع.. ًىمها  -  

اؾحن اج٣ٟخىا ؤهه هى اللي  ؤهذ ٍو
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٣ًضع ٌكُل الكُلت.. هى اللي ًخدا٦م في اإلاد٨مت.. وؤها مً 

هى ٢طخى ٣ٖىبخه وزغط.. وؤها  ًىمها بخدا٦م بغه اإلاد٨مت..

 ٖاٌل في صاًغة طهب ٖمغها ما هخسلو.. ظاي صلى٢ذ 

ؤهذ ٖمغ٥ ما ؾمدذ لي بلخٓت هغوب  وبخ٣ىلي هغبذ!..

ٖاًؼه ًسله٪ مً ؾٗاص..  واخضة.. لخٓت عاخت.. وصلى٢ِذ 

اللي هُدهل؟.. بًهوبٗضًً؟..   

 ما 
ً
يغب الخاثِ بٗى٠ وهى ٌؿُُغ ٖلى ًٚبه الظي هاصعا

 ًٟلذ مً جدذ ؾُُغجه:

ًض٥ للؼهؼاهت جاوي؟..ةاللي هُدهل ًا خاط؟.. هترظٗه ب بًه -    

بٗحن خاٞٔ لحرجض ماظض للسل٠ وهى  الخمٗذ هٓغة ٖابغة

 ٨ًظب ْىه:

   ٖاًؼ جخسلو مً الاجىحن في زُىة واخضة! - 
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قه٣ذ آمىت بٗى٠ بِىما اه٨مكذ بلؿم بحن ًضي ع٢ُت 

ب ػاص مً  و٧لماث ماظض ج٣خدم آطجهً وعم٣ً خاٞٔ بٖغ

 هُاظه لحهخ٠ بهً:

.. ؤها ؤب.. و٧ل٨ىا !ؤهخىا ٞاهمحن ؤن ال٨الم صه ؾهل ٖلُا -  

ي.. الػم ؤ٨ٞغ ٨ُٞىا ٧ل٨ىا.. ًاؾحن ٚلِ وبُٛلِ وما والص

جخضف هُيسخى ؤهه  سجىن.. ختى مغاجه هُجي ٖلحها ًىم  زٍغ

وج٣ىلها له.. والٟاظغة الخاهُت خُذ عاؾىا في التراب.. يُٗذ 

مؿخ٣بلها ومؿخ٣بل ؤزتها مٗها.. محن اللي هُبو لبلؿم بٗض 

ًُدت ؤزتها هخب٣ى ٖلى ٧ل لؿان..   ما ابً ٖمها عماها ٞو

ًضًً ص٦خىع ؤزىه مجغم بمحن اللي ه٨ُٟغ ًدِ عوخه بحن 

٘ ؤة.. وؤزخه ٖاهغ  زى٦ىا الهٛحر.. ؤه٠ً ٣ٖل ٨ُٞىا هحٞر

٨مل حٗلُمه.. ختى ع٢ُت.. ظىػها مل هُجي مغة بعاؾه  ػاي ٍو

ٗاًغها بإزتها اللي..  َو



820 
 

 

٣ه ل٨ُمل  ٢ُ٘ ٧لماجه وهى ٌؿخهٗب ج٨ملتها.. وابخل٘ ٍع

 بدؿم:

مىث ؾٗاص بةًض ًاؾحن هى الخل.. هى الصر.. هى.. -    

ٌؿخمٗىن ل٩لماث خاٞٔ نمذ ٢اجل زُم ٖلى الجمُ٘ وهم 

٪ ؾا٢  جدٍغ
ً
ه ول٨ىه لم ٌؿخُ٘.. ُالظي خاو٫ ظاهضا  

 ٚمٛم ماظض بسٟىث:
ً
 وؤزحرا

ؤها هاػ٫ لُاؾحن.. -   

زغط ماظض بسُىاث قبه عا٦ًت.. ٢ض ج٨ىن هغب مشلما ٖل٤ 

والضه.. ول٨ىه حهغب مً مىاظهت ٢ض جيخهي بازخٟاء الب٣ُت مً 

اإلاكغ٢ت و٢ض جدُمذ مىصة واخترام ٨ًجهما له.. وبهىعة ألاب 

 بُٗجي ق٣ُ٣خُه...

ت ىصة لجلؿت الك٣ُ٣حن بالكٞغ  ٖو
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و٢ض بضؤ هىع الجهاع با٦دؿاح آزغ زُِ ؤؾىص بخل٪ اللُلت.. 

 بٗالم مىٟهل لخ٣خدم ٞجغ زلىتهما 
ً
و٦الهما ماػا٫ ٚاثبا

 هامؿت بسٟىث:

ؾٗاص ٞا٢ذ.. -   

ؤومإ ماظض بهمذ وصهـ لٟاٞخه بالُب٤ الهٛحر الظي ٢ضمخه 

ببضاًت اللُلت.. وجهٌ ًغم٤ ًاؾحن بدؿائ٫.. له ٞجغ   

هٓغاث ماظض اللخىخت ؤزغظذ ًاؾحن مً قغوصه ٞجهٌ 

ت التي جغ٢ض بها ؾٗاص..  بضوعه ًخ٣ضمه ختى ونال بلى الٛٞغ

ت بِىما ْل ًاؾحن بالساعط..  لُضل٠ ماظض بؿٖغ

ٚحر ٢اصع ٖلى الضزى٫ ؤو الابخٗاص..   

ذ ٞخذ ُٖىحها ا٢ترب ماظض ببِء مً ٞغاف ؾٗاص التي خاول

 ولم حؿخُ٘ ؾىي ٞخذ واخضة مجهما ٣ِٞ.. 
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ض  ٗلم ؤن مالبؿها جسٟي اإلاٍؼ ٧ان وظهها مليء بال٨ضماث.. َو

ض.. ؤلم ٌٗالجهم واخضة جلى ألازغي مىظ ؾاٖاث..   واإلاٍؼ

ْل ًخإملها للخٓاث خاو٫ بها الؿُُغة ٖلى ٣ٖله ختى ال 

 ٌؿخضعي جل٪ الهىع وم٣اَ٘ الُٟضًى السانت بها..

 لُتن مً الهٗب بل اإلاؿخدُل ججاهل الهىع اإلاخىا٧ا 

ه للخٓاث ٌؿخضعي شسهُت الُبِب ُب٣ٗله.. ٞإٚمٌ ُٖي

.. بِىما ؤصع٦ذ ؾٗاص ما ًمغ به ٞخسكب  الهاصت اإلادتٝر

..
ً
ا  وزٍؼ

ً
 ظؿضها واه٨مكذ مالمدها وظٗا

 ًٖ بؤعاصث 
ً
زٟاء مالمدها ًٖ ُٖيُه.. صًٞ وظهها بُٗضا

غ بجؿضها مىٗها ختى مً الخىٟـ هٓغاجه.. ول٨ً ألالم اإلاىدك

ت..  بدٍغ

ؾمٗذ نىث ماظض ًخدضر بٗملُت وهى ٣ًترب لُجاوعها 

ت ظضًضة مً اإلاغاهم  بضؤ بخُٛحر يماصاتها ومىذ ٦ضماتها ظٖغ ٍو

٣خه حؿاٖضه زُىة بسُىة..  جغ بٞغ ماث ٞو  وال٨ٍغ
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بمغوع الى٢ذ ؤصع٦ذ ؤن ماظض ٌكغح لٟجغ ٦ُُٟت مٗالجت 

 ظغوخها ومغاٖتها..

ؾاالها بال بعاصة:اهُل٤   

ؤهذ هدؿبجي لىخضي هىا ًا ماظض؟.. -   

ت:  ؤظابذ ٞجغ بؿٖغ

خىا ب.. صه بِخ٪.. بِذ ؤزى٥ِ.. و !ػاي ًا ؾٗاصبلىخض٥  - 

 مٗا٥ِ وظىب٪..

ٖاصث الؿاا٫ ؤعم٣تها ؾٗاص بىٓغة امخىان بُٗجها الؿلُمت.. و 

 ٖلى ماظض:

هخمصخي ًا ماظض؟.. -   

ل   بهمخه ؤههى ماظض جُهحر ظغوخها زاهُت ْو
ً
مدخٟٓا

 لض٢اث٤.. 

 الخٟذ بٗضها لٟجغ:
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بٗض بطه٪ ًا ؾذ ٞجغ.. مم٨ً حٗملي لها ٦ىباًت ٖهحر    -

 َاػة.. والٛضا ٨ًىن خاظت زُٟٟت الجهاعصه..

ت لخلمذ ًاؾحن ًبخٗض   ؤومإث ٞجغ بهضوء وزغظذ مً الٛٞغ

ًٖ الباب و٦إهه ٢ض اَمإن ٖلى ق٣ُ٣خه بؿمإ نىتها.. 

٣ه بسٟت: ول٨جها لم جتر٦ه ٞجظبذ مٞغ  

مل هخضزل جُمً ٖلحها ًا سخي ًاؾحن؟..  -   

اص  ٘ ًاؾحن ؤهامله لحربذ ٖلى وظىتها بدىان.. زم جغ٦ها ٖو ٞع

ت.. لدؿ٣ِ صمىٖها ٖلى وظىتها وهي حكٗغ بالعجؼ..  للكٞغ

 بالجىىن..

٠ُ٦ ًم٨جها مؿاٖضجه!..   

هى لم ًخٟىه ب٩لمت واخضة مىظ زغظا مً مجز٫ ٖاثلخه لُلت  

 ؤمـ..
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ًدغ١ نضعه بضزان السجاثغ.. والتي جغاها بُضه للمغة  ٣ِٞ 

 ألاولى.. 

 ال حٗلم هل ًلىم هٟؿه ؤم ًىاؾحها!

ت ْلذ ؾٗاص جغم٤ ماظض الظي ؤههى مٗاًىتها  وبضازل الٛٞغ

ب ال ٣ًغبها بهلت..  .. ٦إي َبِب ٍٚغ  ٦إي َبِب مدتٝر

ت ٖىضما  ظم٘ ؤقُاثه وؤٚل٤ خ٣ُبخه وجدغ٥ لُسغط مً الٛٞغ

هامؿت:ؾم٘ نىتها   

  ؤها آؾٟت.. -

 ولم ًغص.. ول٨جها لم حؿ٨ذ..
ً
 جهلب ٢لُال

 ٖاوصث الهمـ:

  ؤها.. ٚهب ٖجي.. اللي خهل.. ٚهب ٖجي.. هى.. ؤمحر.. - 

 بخل٪ اللخٓت لم ٌٗض بم٣ضوع ماظض الهمىص.. 
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لم ٌٗض ًخدمل للخٓت واخضة ؤزغي صوع الُبِب الهاصت 

 الباعص..

ٖتراٞتها واٖخظعاتها.. ب٦ما٫ ةْىذ ؤن نمخه هى ؾماح لها ب

.. ٖانغ َٟىلتها وجىاظض بمغاه٣تها 
ً
ها ظُضا ٞماظض ٌٗٞغ

بت ٦ما  ونباها.. عبما ًاؾحن مد٤ بًٛبه ٞهي باليؿبت له ٍٚغ

ٟجىة اٚتراب ازىا ٖكغ ٞهى لها ختى ولى خاوال الا٢تراب..   

 جٟهلهما.. 
ً
 ٖاما

 ول٨ً ماظض.. ماظض ٖلى ألا٢ل ٧ان مىظىص
ً
..ا  

بخٟؿحر ؾاطط: ٖاص نىتها ًترصص  

ـ.. ٦ىذ ٞاهمت ؤهه بُدبجي.. ٦ى -   

 نٟٗخه ٞاظإجه ٢بل ؤن جٟاظئها ول٨ىه لم ًدخمل..

جل٪ الهىع هاظمخه م٘ جٟؿحرها الٛبي لِؿلبا مىه آزغ بىاقي  

 جدًغه..
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 عم٣ها و٢ض ج٨ىمذ جإن بىظ٘.. 

 وظ٘ ظغوخها و٦ضماتها ووظ٘ ؾىء ْىه بها.. 

 عبما هي حؿخد٤ جل٪ الهٟٗت..

ال.. ال.. بالخإ٦ُض هي حؿخد٣ها..   

ول٨جها ٣ِٞ ؤملذ ؤن ًداو٫ الاؾخمإ.. ؤن ًخٟهم.. ؤن..   

 ٢اَ٘ نىجه ؤ٩ٞاعها وهى حهمـ بجمىص:

ال٣لم صه مل ٣ٖاب.. ألن ما ِٞل ٣ٖاب ٦ٟاًت..-    

 وصجذ بهىث م٨خىم ل٨ُمل:

ؤهِذ ٚلُِذ ًا ؾٗاص.. ٚلُِذ ٚلُت ما جخهلخل.. وبطا  - 

مباعح.. ب٦ىِذ ٞاهمت هضم٪ وصمىٖ٪ ٦ٟاًت.. جب٣ي ٚلُاهت.. 

ل هخخدل ؤمباعح خهلذ ٦ىاعر.. ٦ىاعر ما ب ػاي.. ؤها..بٖٞغ  



828 
 

 

نمذ ولم ٌٗض ٌٗٝغ ٠ُ٦ ٨ًمل.. هى لم ٌٗخض خل اإلاكا٧ل.. 

 لم ًخٗىص ؤن ًخىاظض ٦إر خ٣ُ٣ي.. 

ؾغ ًم٨ىه الخىاظض ٦إر وخامي ؤ٦ثر مىه.. عبما الهٛحر ًا  

زبره والضه.. اٖخاصه ختى بٕغ به.. ؤهى اٖخاص الهغوب ٦ما   

وآلان ؾٗاص جىاقضه الخٟهم.. جدخاط ؤزىجه.. وهى ٖاظؼ ًٖ 

.. ًدخاط إلاً ًمؿ٪ بُضه.. ًىظهه.. ًسبره ٠ُ٦  الخهٝغ

ه ٖلحها.. ول٨ىه ٚحر  ٌؿاٖضها.. ٞب٣ضع ًٚبه مجها.. ب٣ضع زٞى

ٖلى مٗالجت ما ًجِل بإٖما٢ه.. ٖاظؼ ًٖ الخهٝغ  ٢اصع 

و٦إن ُبٗضه ال٣ٗلي ًٖ مجز٫ خاٞٔ بغهام ٨ًبل ٢ضعجه ٖلى 

 الخهٝغ ٦إر.. ٦غظل مؿئى٫..

 
ً
 وعوخا

ً
 م٨ضوما

ً
 ظؿضا

ً
ت جاع٧ا اصع الٛٞغ هؼ عؤؾه بهمذ ٚو

 ٦ؿحرة..

ت ًىٟض صزان ؾُجاعجه ٞباصعه باٖخظاع:  وظض ًاؾحن بالكٞغ
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. ؤهذ ما ٦ىدل بخضزً.. ؤها اللي..ؤها خاؾـ بالظهب. -   

ت:  ٢اَٗه ًاؾحن بؿٖغ

ؿت؟.. -    هي ٦َى

 ؤومإ ماظض:

ظغوخها هخخٗالج.. بـ.. -   

 ٢غع 
ً
نمذ لخٓت وهى ًدباص٫ الىٓغاث م٘ ًاؾحن وؤزحرا

زغاط ما بضازله:ب  

هي في ؤمان هىا ًا ًاؾحن, صر؟.. -    

ت:  ابدؿم ًاؾحن بسسٍغ

ًا ماظض.. ٞاهم ؤوي هىٟظ الخل السخغي بخإ الخاط  بًه - 

..!خاٞٔ  

 اعجب٨ذ مالمذ ماظض وحٗثرث ال٩لماث بلؿاهه ٞإعصٝ ًاؾحن:
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ؤها ًٚبان ًا ماظض.. ًٚبان ٢ىي..-    

عبذ ماظض ٖلى ٦خٟه ولم ٌٗٝغ ماطا ٣ًى٫.. ٞهى ٌكاع٦ه 

 الًٛب.. ول٨ً ًٚب ًاؾحن مسخل٠.. 

 ًٚبه خاع١.. مضمغ.. ٢اجل..

ه ج٨ٟحر ماظض ٞإعصٝ:اججبؤصع٥ ًاؾحن   

ًضًً الخاط بلى ٦ىذ هاوي آطحها ما ٦ىدل زغظتها مً جدذ   -

 خاٞٔ.. بـ هي الػم جٟهم ؤن الؿماح مل بالؿاهل..

 
ً
وا٣ٞه ماظض بهؼة عؤؽ ٢بل ؤن ًدمل خ٣ُبخه مؿخٗضا

 للغخُل:

٢طخي ألاًام الجاًت في اإلاؿدكٟى.. ظى البِذ ال إؤها ه-   

 ًُا١..

ًاؾحن به:هخ٠   
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ال ًا ماظض.. الػم ج٨ىن في البِذ.. بلؿم هخدخاط وظىص٥..  - 

اعو١ مل هِؿ٨خىا.. والخاط خاٞٔ ما هُهض١  ٖمخ٪ ٞو

غظ٘ بلؿم لٟاعو١.. صه ٚحر ًاؾغ.. هحرظ٘ مً اإلاٗؿ٨غ   ٍو

ل  اللي  بًهبخاٖه اللُلت.. ما ًىٟٗل حؿِبه لىخضه.. ما وٗٞغ

ه وال ٌؿمٗه..  مم٨ً ٌٗٞغ

غ ماظض  ب٤ًُ:ٞػ  

اًؼ  -    بٗض..ؤًاؾحن.. ؤها حٗبان ٖو

 ٦غع ًاؾحن ٧لماجه بًٛب:

ٗض جهاجي.. ؤهذ ما ًىٟٗل ًا ماظض.. مل و٢خه.. مل و٢ذ بُ -  

٢ؿم باهلل ؤاللي ج٣ضع جى٠٢ لٟاعو١ بال٣ٗل.. ؤها لى قىٞخه 

 أل٢خله..

ت  و٢بل ؤن ًجبه ماظض اهُل٤ عهحن هاجٟه ٞالخ٣ُه بؿٖغ

هىٝ لشىاٍن ٢بل ؤن ًجبها بهضوء:لِؿخم٘ لهىث والضجه اإلال  
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ؾٗاٝ حؿب٣جي..ص٢ا٤ً وه٨ىن ٖىض٥.. وه٩لم ؤلا  -   

 ؤٚل٤ السِ م٘ نغزت ًاؾحن:

ؾٗاٝ لُه!..ب؟ بًهفي  -   

 ؤظاب ماظض و٢ض اؾخٗاص بغوصه اإلاٗخاص:

الخاط خاٞٔ مل ٢اصع ًدغ٥ عظلُه.. -   

 ٢ُب ًاؾحن بدؿائ٫ ل٨ُمل ماظض وبضازله مكاٖغ مخًاعبت:

  احكل..بابا   -

************ 

 مً 
ً
ٖىصة لخل٪ اللخٓت التي ٚاصع بها ماظض مجز٫ والضه هغبا

 ٢ؿىة ٧لماجه..

مىث ؾٗاص بةًض ًاؾحن هى الخل.. هى الصر.. هى.. -   
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نمذ ٢اجل زُم ٖلى الجمُ٘ وهم ٌؿخمٗىن ل٩لماث خاٞٔ 

٪ ؾا٢  جدٍغ
ً
ه ول٨ىه لم ٌؿخُ٘.. ُالظي خاو٫ ظاهضا  

 ٚمٛم ماظض 
ً
بسٟىث:وؤزحرا  

ؤها هاػ٫ لُاؾحن.. -   

زغط ماظض بسُىاث قبه عا٦ًت.. ٢ض ج٨ىن هغب مشلما ٖل٤ 

والضه.. ول٨ىه حهغب مً مىاظهت ٢ض جيخهي بازخٟاء الب٣ُت مً 

مىصة واخترام ٨ًجهما له.. وبهىعة ألاب اإلاكغ٢ت و٢ض جدُمذ 

ت بلؿم و  خا بالضزى٫ لٛٞغ ٚال١ ببُٗجي ق٣ُ٣خُه الالجحن ؤؾٖغ

سكُان ؤن جُاعصهما ٢ؿىة ٧لماث جو٦إجهما  الباب زلٟهما

 ؤبحهما...

 وجشا٢لذ آمىت بسُىاث مجه٨ت وهي جمغ بجىاع خاٞٔ هامؿت:

ال٨الم اللي ٢لخه ٖلى والصي صه ًا خاٞٔ ٖمغي ما هيؿاه.. -  

 ال٨الم صه بُجي وبِى٪ لُىم الضًً.. لُىم الضًً..
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تها وؤٚل٣تها هي ألازغي زلٟها لخسظلها  جغ٦خه وصزلذ ٚٞغ

ها وجتهال٪ ٖلى ألاعى و٢ض اهتهذ مداولتها الىاهُت اؾا٢

 للخماؾ٪..

 ال جهض١ ما عؤجه وؾمٗخه اللُلت.. همؿذ لىٟؿها بجىىن..

 "اهٍٟغ ال٣ٗض.. اهٍٟغ ال٣ٗض ًا آمىت"

هؼث عؤؾها ب٣ىة.. جسغط مجها نغزاث ؾٗاص.. ظىىن ًاؾحن.. 

 ٢ؿىة خاٞٔ.. يُإ ماظض..

.. ًا هللا.. بمً جبضؤ!.. ؤي وظ٘
ً
حؿترظٗه ؤوال  

 "اهٍٟغ ال٣ٗض ًا آمىت"..

حؿا٢ُذ الضمٕى وب٣ٗلها جخهإع ألا٩ٞاع.. جترصص ال٩لماث.. 

 وتهاظمها الهىاظـ.. 

ؾىىاث.. وؾىىاث.. ػمً مطخى صٞىذ به ؤمىمتها واخخٟٓذ بها 

 للٛاثب.. 
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 هل خبها الُاغي لب٨غها ٢طخى ٖلى باقي ألابىاء؟..

هل خغ٢ت ٢لبها ٖلى قبابه ومؿخ٣بله حؿبب بًُإ الب٣ُت!..   

 ٠ُ٦ حٛاٞلذ ٖما ًجغي م٘ ؾٗاص!.. ٠ُ٦ لم جىدبه؟.. ٠ُ٦؟..

مدا٦مت ألامىمت...تهؼ عؤؾها و٦إجها جبرؤ هٟؿها ؤمام   

!.. لُاإلاا ٧اهذ ؾٗاص م٨خُٟت بىٟؿها..  "و٠ُ٦ لها ؤن حٗٝغ

م مغخها الضاثم وج٣غبها مً الجمُ٘ بال ؤجه ا لم حؿمذ ألخض ٚع

 باال٢تراب.."

صٖاء بلىم..لحهخ٠ ؤلا   

٢تراب بالٟٗل وهي ؤبٗضجه!..""وهل خاو٫ ؤخض٦م ؤلا  

ض مً الضمٕى وصٞاٖها حهخ٠..  ججهمغ اإلاٍؼ

غع بٟخاة وهي وؾِ ؤهلها.. لم ؤٖٝغ ؤهه 
َ
ٛ ٌُ "لم ًسُغ ببالي ؤن 

مم٨ً.. ال ؤٞهم بخل٪ الخ٨ىىلجُا الخضًشت.. لم ؤصع٥ ؤن ابىتي 

ت لىٚض مٗخِض.."جدبـ  تها ٦جاٍع هٟؿها بٛٞغ  
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 ويٗذ عؤؾها بحن ٦ٟحها تهؼها بىظ٘ وهي جخإلم هاجٟت..

ضهـ  ؿب٣٪.. بُٗضي ٞى٢٪ ٍو "آه ًا آمىت.. الؼمً بُجغي َو

والص٥.. الجهل ما ب٣اف ظهل ٦خابت و٢غاًت والٗالم ما ب٣اف 

 وع٢ت و٢لم"..

لى لخلخ٣ِ الهاج٠ اإلادمى٫ اإلال٣ى بىصاٖت  ٖلى مضث ًضها أٖل

ماثضة نٛحرة.. وؤزظث جخإمله ب٨غه.. و٦إهه هى الؿبب بما 

 خضر.. و٦إهه هى مً ؤؾ٣ِ ؾٗاص بٟش الٗهغ..

يُٛذ ٖلُه بًٛب ٢بل ؤن جل٣ي به ب٣ىة لُهُضم  

..
ً
ؿ٣ِ مدُما  بالخاث٪ َو

..لُترصص ؾاا٫ ؤلا 
ً
صٖاء ؾازغا  

٣ت؟.. هل جٓىحن ؤهِ٪ ٢ًِِذ  جهُِذ ؤ"وهل  اإلاك٩لت بخل٪ الٍُغ

 ٖلى مىب٘ الٟؿاص!"

 لخٗىص بغؤؾها بحن ٦ٟحها والخ٣ُ٣ت جخجلى واضخت..
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ً ً اٖتزلذ الخُاة مىخٓغة الٛاثب.. َم ً ؤهملذ.. َم هي َم 

 جىاؾذ هٟؿها وؤَٟالها..

عبُذ ٖىصتها للخُاة بغظىٖه بحن ؤخًاجها.. لم ٨ًً الهاج٠  

 مً جل٪ ألاظهؼة هى الؿبب..
ً
 ؤو الخاؾىب ؤو ؤًا

ت ٖملُت.. بُٞاؾغ نٛحرها ًجُض اؾخسضمها.. لِؿذ   ظاصة ًضٍو

ظاصة ٣ٖلُت ز٣اُٞت.. ٞهى ًُٕى اؾخسضامها لٟاثضجه.. ببل 

لتي ال والضلُل جىاظضه آلان بإخض جل٪ اإلاٗؿ٨غاث الٗلمُت ا

..
ً
 ج٣ٟه ٖجها قِئا

هؼث عؤؾها بًٛب.. ٦ال.. ٦ال.. هظا الجهل.. جل٪ الُٛبت ًٖ 

الخُاة والابخٗاص ًٖ مجغي الؼمً ًجب ؤن ًخى٠٢ في الخا٫.. 

 ل٩ل ابىائها.. ٧لهم بال اؾخصىاء.. ٞالٛاثب لم 
ً
ٖلحها ؤن حٗىص ؤما

ٌٗض ًاؾحن ٣ِٞ.. بل ظمُٗهم.. ظمُٗهم بداظتها.. بداظت 

.. ٣ٖلها.. خ٨متها.. وبن ٧اهذ ٢ؿىة خاٞٔ ؤنضعث ؤمىمتها

خ٨م بةٖضام ؾٗاص وخبـ ًاؾحن.. ٞمدا٦مت ؤمىمتها ؾخ٨ىن 
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ظلها ؤؤ٦ثر عخمت.. ؤ٦ثر عؤٞت.. مً ؤظل ببىائها ٢بل ؤن ٨ًىن مً 

 هي..

 ؾخمىذ هٟؿها ٞغنت للٗىصة للخُاة.. لخمىذ نٛاعها الخُاة..

************ 

ت بلؿم بٗض قغو١  الكمـ..وبٛٞغ  

ُىاها قاعصة.. ؤ٩ٞاعها مبٗثرة  ظاوعث ع٢ُت بلؿم بٟغاقها ٖو

ب٩ل اججاه.. بحن ػوط ٌٛىم بغما٫ اإلاسضع الىاٖمت ٧ل لخٓت.. 

وبلؿم الُٟلت الخاثغة والتي جغم٣ها آلان بجٕى لًمت خىىن.. 

مىدتها لها ٖلى الٟىع.. وهي جملـ ٖلى زهالتها البيُت 

ط٢جها والتي بضؤث جٓهغ  الىاٖمت وجغبذ ٖلى ال٨ضمت بجاهب

 بإلىاجها الضا٦ىت..

.. هدى 
ً
خاولذ م٣اومت ؤ٩ٞاعها الٗىُضة التي حؿبذ بُٗضا

 الك٣ُ٣ت ألازغي.. الطخُت اإلاظهبت..
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 ال حؿخُُ٘ جدضًض مكاٖغها هدى ٞٗلت ؾٗاص..

ؤجلىمها وجدا٦مها.. ؤم جًمها وجدمحها مً ٢ؿىة مجخم٘..    

 وؤب ؤنضع خ٨مه بةٖضامها..

.. ؟.. مً اخخىائها وجٟهمها؟ًاؾحن مً خماًتها هل ؾِخم٨ً

 ول٨ً..

..؟.. لالخخىاء ؤم ال٣ٗاب؟هل جدخاط للخٟهم ؤم الىٟي   

.. ؟هل هي اإلاسُئت بسًىٖها   

زًٕى مهحن مظ٫ ل٩لمت خب وهمؿت اهخمام.. ؤم هي ظاهُت 

ب٨كٟها ؾتر ظؿضها.. بهخ٨ها لٗغيها هي ٢بل ؤي شسو 

 آزغ.. 

ل ًهضع خ٨مه بال٣ٗاب واإلادا٦مت ج٩اص عوخها جخٟخذ بحن ٣ٖ

 و٢لب ًىاصي بالغخمت والخماًت..
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وبِىما هي جغبذ ٖلى زهالث بلؿم ٞىظئذ بضمٕى الازحرة 

 تهُل بال جى٠٢ لدؿإلها بدحرة:

ؿت؟.. -  بلؿم.. ؤهِذ ٦َى  

 هؼث بلؿم عؤؾها بدؼن:

ؤها الؿبب.. ؤها اللي بٗضث ٖجها.. ٞغخذ ب٩لُتي الجضًضة  - 

ضاص بُٗض ًٖ ؤصخابىا ال٣ضام.. خبِذ وزُىبتي وؤصخاب ظ

ؤزغط مً صاًغة بلؿم وؾٗاص الخىؤم اللي ما بُٟتر٢ىف.. خبِذ 

 ٧اهذ ؾٗاص هي اإلاغخت 
ً
٨ًىن لي ٦ُان وخُاة بُٗض ٖجها.. صاًما

 هي الابدؿامت والٟغخت.. 
ً
صخابىا ٧اهىا ؤاإلاىُل٣ت.. صاًما

ً ج٨ىن  ىوي ٖكاجها.. الػم ههاخب بلؿم َاإلاا ٖاًٍؼ بُٗٞغ

ٗاص ناخبدىا.. صاًًما ٦ىذ بؿم٘ الجملت صي..ؾ  

 نمخذ وهي جبخل٘ ٚهتها لخ٨مل:

ذ ؤن ٞاعو١ اج٣ضم  -  ؤما صزلذ نُضلت وفي هٟـ الى٢ذ ٖٞغ

 هخ٨ىوي لىخض٥ وجشبِذ ؤن 
ً
لي.. ٞغخذ.. ًااه ًا بلؿم.. ؤزحرا
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بلؿم مم٨ً جهاخب وجدب وجخسُب مً ٚحر مؿاٖضة 

نضتها و٢لخلها ؤهِذ  ؾٗاص.. بٗضث ٖجها.. وهي خاولذ جٟهم..

بُتهُإل٪.. وهي بٗضث.. بٗضها ب٣ُذ ؾٗاص لىخضها.. وؤها 

لىخضي.. ؤها ٖاًؼاها.. ٖاًؼة ؾٗاص ًا ع٢ُت.. ٖاًؼة هصخي 

ت..حهاالخاوي.. ؤها مً ٚحرها.. مً ٚحرها ج  

 ازخى٣ذ بالب٩اء وهي تهظي بجىىن:

ال.. ًاؾحن ؤزضها  ..هى ًاؾحن مم٨ً ًمىتها بجض!.. ال-  

 ًدمحها.. ؤها مخإ٦ضة.. ًاؾحن هُدمحها مً بابا.. ومجهم ٧لهم..

 لخٗىص تهخ٠ بىظ٘:

  ٖاًؼة ؾٗاص ًا ع٢ُت.. وصًجي لؿٗاص.. زىصًجي ٖىضها.. - 

ػاصث ع٢ُت مً يمها لبلؿم وهي جىاؾحها ببًٗت ٧لماث حٗلم 

ؤجهم بال ٢ُمت.. ٞبلؿم حكٗغ بأالم ق٣ُ٣تها.. آالم هٟؿها 

 وظؿضها.. وال ؤخض ٢اصع ٖلى تهضثت ؤوظاٖها بال ههٟها آلازغ..
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 ْلذ ع٢ُت بجىاعها ختى اَمئيذ ؤجها ٚغ٢ذ بالىىم.. 

 ٞخدغ٦ذ بهضوء لخخىظه لؼوظها الٛاثب

الها مً ُٚبىبت..  ٖله ٨ًىن ٢ض اؾخٟا١ مً ُٚبىبخه.. ٍو

 ٢اجلت..

 صلٟذ لك٣تها بهمذ.. وطهبذ لخُمئن ٖلى ؤَٟالها.. 

٦ٗاصجه ٞى١ الُٛاء.. ؤخ٨مذ الُٛاء خىله.. ٖمغو هاثم 

ت  و٢بلخه بجبهخه وهي جبٗثر زهالجه الىاٖمت.. زم جىظهذ لٛٞغ

 ًاؾمحن التي وظضتها ماػالذ مؿد٣ُٓت ج٣غؤ ؤخض ؤٖضاص 

 "ما وعاء الُبُٗت".. ٞابدؿمذ بٗخاب وهي حؿإلها:

لؿه ناخُت ًا ًاؾمُىا؟.. -   

 ؤومإث ًاؾمحن بسٟت وهي جسبرها:

ص٢ا٤ً بـ ًا ماما هسلو ال٣هت.. وؤهام.. ب٨غه ؤظاػة ٖكغ  - 

 
ً
 ؤنال
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 ؾإلتها ع٢ُت بخىجغ:

  بؿيذ ٞحن؟.. لُه مل هاًمت ظىب٪؟.. - 

 هؼث ًاؾمحن ٦خٟها وهي جسبرها:

٧اهذ هاًمت وصخُذ وؤنغث جغوح لبابا.. -   

اػصاص جىجغ ع٢ُت وقٗغث ب٣بًت حٗخهغ ٢لبها ولم حٗٝغ لم.. 

ن جغي الهٛحرة طاث الشالر ؾىىاث ٣ِٞ حٗلم ؤجها ال جدبظ ؤ

 والضها وهى بدالت الهظًان التي جخلبؿه.. 

ول٨ً نٛحرتها بؿيذ مخٗل٣ت بداجم بجىىن.. وهى بضوعه 

.. ختى ؤجها هبهخه ؤ٦ثر مً مغة ؤهه ًٟغ١  ٌٗك٣ها خض الخُٝغ

بمٗاملت الهٛحرة بمدباة ػاثضة وصال٫ ؤ٦بر مً ؤزىحها.. ول٨ىه 

 ؤجها ال
ً
هٛغي.. وحؿخد٤ الضال٫ ختى ج٨بر ٧ان ًبرع صاثما

 مشلهما..

تها وص٢اث ٢لبها جخٗالى بال مبرع مى٣ُي..   جىظهذ لٛٞغ
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حٗض ٧لماث اللىم والٗخاب له.. إلاا ًجلبه لخُاتهم مً اعجبا٥ 

 و٢ل٤ مؿخمغ.. 

 ٞخدذ الباب لُٟاظئها الٓالم الكامل والهضوء الخام..

ت وهي جخى٢٘ ٧اعزت ال حٗلمها ٣ِٞ خضؽ ألام  ؤياءث الٛٞغ

ًسبرها ؤن جبخٗض.. ل٨جها بإقض ٦ىابِؿها ٢ؿىة لم ج٨ً لخخسُل 

 بىىم ؤقبه بُٛبىبت.. بِىما 
ً
ما عؤجه ُٖىاها.. ٞداجم ٧ان ٚاع٢ا

الهٛحرة ٧اهذ ممضة بجىاعه.. وخىلها اهدكغث ٖضة ؤ٦ُاؽ 

بهم و٢ض اهدكغ بالؾد٨ُُت نٛحرة ًبضو ؤجها ٧اهذ حٗبض 

 مسخى١ ؤبٌُ هاٖم خى٫ ٞمها.. وؤهٟها.. 

٧اهذ ُٖىاها مٟخىخخان قازهخان لؤلٖلى.. ووظها مدكىج 

 بلىن ؤػع١ م٣بٌ.. ولم ج٨ً جدىٟـ.. ٧اهذ ظشت..

 ظشت هامضة بال خُاة..

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الٗكغون

الٟغنت الشاهُت ما هي بال مىدت جىاػي مىدت الخُاة.. جل٪ 

لهُت.. هبه السال٤ لبجي آصم ظمُٗهم.. والخُاة هىا اإلاىدت ؤلا

 لِـ اإلا٣هىص بها بض الغوح  في هُٟت ب٣غاع م٨حن..

عبما اإلا٣هىص هى امخال٥ ال٣غاع.. ٢ضعة ال٣ٗل ٖلى جدضًض 

ججاه.. ؤلا  

 زحر.. ؤم قغ؟.. 

 ؤبٌُ.. ؤم ؤؾىص؟..

 مال٥.. ؤم قُُان؟..

ا.. بوؿان له خ٤ 
ً
ؤو عبما هىا٥ زُاع آزغ.. ٣ِٞ لخ٨ً بوؿاه

خُاة.. ًخد٨م بمهحره.. ًخهإع بضازله السحر والكغ ٖلى 

ٛلب ؤخضهما ٖلى آلازغ..  ُُ الؿىاء..  ول٨ىه ًمخل٪ ػمام ؤمغه ل
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٢ض ًيخهغ زحره ٞهى بظل٪ ًشبذ ٣ًٓت يمحره وصخت ٢لبه.. 

زله...٣ٞض ٚلب قُُاهه واهخهغ ٖلى هىإػ الكغ بضا  

وبإخُان ؤزغي.. ؤخُان ٦شحرة.. ٠ًًٗ ؤلاوؿان ؤمام ظاهبه 

ه  ؿلم يمحره لكُُاهه ًخد٨م به.. وال٣لب جدىاٖػ ٌُ ألاؾىص.. 

ألاهىاء.. ِٞؿ٣ِ.. جؼ٫ ٢ضمه بهىة الظهب وؤلازم.. ِٞؿدؿلم 

٣اوم ؤزغي.. وهىا.. هىا.. جٓهغ اإلاعجؼة الخ٣ت..   ٍو
ً
 خُىا

ؤلالهُت؛ الٟغنت الشاهُت  هبت السال٤ بجاللها.. جل٪ اإلاىدت

  ..ٌ وألازحرة.. لخدؿً ازخُاع٥.. ٞال مجا٫ للٗىصة ؤو الخٍٗى

ب..  جخمشل جل٪ اإلاىدت بخىاظض ؤهاؽ مً خىل٪ جخٟهم.. حؿخٖى

وحؿاٖض بل حؿاهض٥ لخدهل ٖلى ٞغنخ٪ ألازحرة.. ول٨ً 

بت لخل٪ الٟغنت..   ؤن جمخل٪ بضازل٪ الٚغ
ً
 وؤبضا

ً
ألاهم صاثما

بت ٞدؿ ب.. بل اإلاشابغة لىُل ٞغنخ٪.. مداعبت لِؿذ الٚغ

ْغوٞ٪ ويٟٗ٪.. لخدٟغ بالصسغ لخ٣ى٘ مً حهمهم ؤمغ٥ 

 باؾخد٣ا٢٪ لخل٪ الٟغنت.. 
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ت وه٣ائها..  ؤن جبدض بإٖما٢٪ ًٖ ٦ىه البراءة.. ُٞغة البكٍغ

 ًٖ ه٣ُت يىء 
ً
ذ ؾىاص ؤلازم وجىٌٟ ٚباع السُُئت بدشا جٍؼ

. ختى ولى ٧اهذ زاٞخت ول٨جها ٧اُٞت ٦بضاًت.  

 بضاًخ٪ الجضًضة.. ٞغنخ٪ الشاهُت.. ومعجؼج٪ الٟٗلُت...

 ؤهذ الُٟهل.. ؤهذ مغبِ الٟغؽ.. ؤهذ البضاًت...

 ًٖ زُِ واخض 
ً
جل٪ البضاًت التي ٧اهذ جخسبِ ؾٗاص بدشا

 ًهلها بها..

نٟٗت ماظض ٧اهذ نضمت.. نضمت لم جخى٢ٗها.. ماظض  

 بٗمله اإلاخباٖض.. اإلا٨خٟي بداله واإلاسخٟي ؤٚلب ألاو٢اث 
ً
ا مخظٖع

 وصعاؾخه ًهٟٗها لخهمذ!.. 

خظاعها اإلاغجج٠..  ٌ الاؾخمإ ختى اٖل ٞغ  ٌؿ٨تها ٖىىة ٍو

بطا ٧ان هظا عص ٞٗل ماظض.. ٞما الظي جيخٓغه مً الب٣ُت؛ 

 والضتها.. ع٢ُت.. ًاؾحن.. بلؿم..
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لها مً طهب بلؿم..  ا ٍو ٍو  

ل٣ض ازخُٟذ و٧ان ًم٨ً ان جخٗغى لؤلؾىؤ.. وألاصهى ؤن  

م٤ ٞاعو١ ٢ام بخُل٣ُها بٗض ؤن صؽ ٧لماجه الؿامت بإطن ألاخ

 والضها..

غة خاعة صٞٗذ بمىظاث مً ألالم بجمُ٘  هداء ؤؤَل٣ذ ٞػ

ظؿضها وهي جخسُل عصة ٞٗل والضها ٖلى ٧لماث ٞاعو١ 

 الؿامت..

ؾ٣ُخلها.. بال ق٪ وبال هضم..   

.. وآلان..  
ً
 ػاثضا

ً
ٞلُاإلاا ٧اهذ باليؿبت له خمال  

 
ً
ًجب الخسلو مىه...ؤنبدذ ٖاعا  

صلٟذ ٞجغ بهضوء جدمل بحن ًضحها نِىُت نٛحرة انُٟذ 

ٞى٢ها ٖضة ؤَبا١ و٦ىب ٖهحر َاػط ٦ما ؤوصخى ماظض.. 

٤ ٖلى اإلااثضة الجاهبُت وظاوعث ؾٗاص  ويٗذ الهِىُت بٞغ
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الخائهت بحن ؤ٩ٞاعها.. ختى ؤجها لم حكٗغ بضمىٖها التي ؤٚغ٢ذ 

لخمسخهم بدىان هامؿت: وظىخحها بال بٗض ؤن مضث ٞجغ ؤهاملها  

الضمٕى مل هي الخل ًا ؾٗاص.. -   

 ٚمٛمذ ؾٗاص مً بحن صمىٖها:

ؤها مل بضوع ٖلى خل ومل ٖاًؼة خل.. ؤها بخمجى ؤوي اعجاح -  

ذ اللي خىالُا..  وؤٍع

 ا٢تربذ ٞجغ لخًمها بدىان:

اللي خىالُِ٪ بُدبى٥ِ.. -   

:ٌ  هؼث ؾٗاص عؤؾها بٞغ

ؾخد٣ل.. ؤها ٖاه..ؤؾخد٣ل.. ما ؤال.. ال.. ؤها ما  -   

 ٢ُٗذ ٞجغ ٧لماث ؾٗاص بىي٘ ٦ٟها ٖلى قٟخحها:

ًا ؾٗاص.. ٞحهىف ق٪خبهم لُِ٪ ما  -    
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 لخجبها ؾٗاص:

ت وؤلا  -  ػاي مم٨ً ؤواظههم.. صه ختى بخترام؟.. ؤها مل ٖاٞع

 ماظض يغبجي.. ؤ٦ُض بابا هُخبري مجي ؤو ٣ًخلجي..

ججهضث ٞجغ بدحرة.. هي ال حٗلم ًٖ ؤبٗاص اإلاك٩لت ؤ٦ثر مما ٢اله 

 طا٥ اللؼط ابً ٖمت ًاؾحن.. 

 
ً
لم جهض١ ٧لماجه الؿامت بالبضاًت خحن ا٢خدم الباب مهاظما

ب..  والض ًاؾحن ٞابيخه اإلاهىن حٗغى ظؿضها إلاً ًٚغ

ه اعجباٍ اؾمه بمً   وهى بهٟخه عظل طو صماء خاعة ٞال ٌكٞغ

حرتها هي ؤو جىؤمتها.. وجدىا٢ل الكب٨ت جلى٥ ألالؿً ؾ

 الٗى٨بىجُت نىعها..

م جهض٤ً الخاط خاٞٔ له.. ل٨ً ٞجغ  ٦ظبخه ٞجغ بإٖما٢ها ٚع

عجؼث ًٖ جهىع الٟخاة اإلاغخت اإلاكا٦ؿت التي عخبذ بها 

بإطٕع مٟخىخت.. ؤن ج٨ىن بإزال١ ٖاهغة.. ول٨ً ونى٫ ًاؾحن 
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 الك
ً
اجه بٗضها.. وعص ٞٗل ماظض.. وؤزحرا لل الظي ؤناب وجهٞغ

 خاٞٔ.. ٧لها صالثل جا٦ض بكضة ٧لماث اإلاإٞىن ٞاعو١..

الخٓذ ؾٗاص نمذ ٞجغ.. ٞٗاصث لخٛغ١ طاتها بىىبت ب٩اء 

غة..  ٖاصث ٞجغ جًمها زاهُت.. جغبذ ٖلى زهالتها و مٍغ

بهمذ.. ٞال ٧لماث ج٨ٟي للمىاؾاة.. ٞالجغم ُٖٓم والظهب 

بإسخى:ؤٖٓم.. و٦إن ؾٗاص ج٣غؤ ؤ٩ٞاعها ٞترصص نىتها   

ٗىا عاؾهم جاوي.. -   دهم ٧لهم.. هُسلحهم ٣ًضعوا ًٞغ مىحي هحًر

خجي ؤ٢ضع ؤجمجى اإلاىث بـ زاًٟت ًا ٞجغ.. زاًٟت مً طهبي..  ًاٍع

 زاًٟت مً ًٚب عبىا..

ٗذ هٓغاتها لها  مضث ٞجغ ؤهاملها لخدغ٥ ط٢ً ؾٗاص ٞٞغ

 لخسبرها ٞجغ بدؼم:

وبدؿب٤  باب الخىبت مٟخىح ًا ؾٗاص.. عبىا عخمخه واؾٗت - 

ًٚبه.. اصعي عبىا.. واَلبي الٟٗى.. ًا خبِبتي صه هى الغخمً 

 الغخُم..
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 اػصاصث صمٕى ؾٗاص وهي تهمـ:

ؤها مٓلىمت ًا ٞجغ.. ٧ان ٚهب ٖجي.. ٦ىذ زاًٟت.. -   

لحهم.. ىبت.. ٦ىذ لىخضي.. زٟذ مىه.. زٟذ مجهم.. ٖو  مٖغ

بـ ٚلُذ ٚلُذ والظهب ٦بحر..   

 ٢اَٗتها ٞجغ:

بصخي ًا ؾٗاص.. ؤهِذ ؤزتي الهٛحرة.. ًم٨ً ؤها ما عوخدل  - 

ـ ٦الم عبىا.. "٢ل ًا ٖباصي  ت ٦َى ٪.. بـ ٖاٞع ظامٗت ٍػ

ىا ٖلى ؤهٟؿهم ال ج٣ىُىا مً عخمت هللا بن هللا  الظًً ؤؾٞغ

ا بهه هى الٟٛىع الغخُم".. ًٗ  ٌٟٛغ الظهىب ظمُ

اَلبي اإلاٟٛغة مً عبىا ألاو٫ ًا ؾٗاص.. وبٗضها ه٨ُىن ؾهل 

هل٪..ؤزىاج٪ و بجُلبي الؿماح مً   

 عبدذ ٖلى ٦خٟها بمىاؾاة وجغ٦تها لخ٨ٟغ ب٩لماتها..

٣ٞض جمىدها بضاًت.. ؤو َٝغ زُِ للٟغنت الشاهُت..   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4260&idto=4260&bk_no=50&ID=4300#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4260&idto=4260&bk_no=50&ID=4300#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4260&idto=4260&bk_no=50&ID=4300#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4260&idto=4260&bk_no=50&ID=4300#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4260&idto=4260&bk_no=50&ID=4300#docu
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ؼصاص ب٩ل زُىة..  حٗلم ؤن ل.. والخمل ز٣ُل ٍو ٤ ٍَى الٍُغ

 
ً
وعٚم هبظ ألاب ولىم ألام.. هى لً ًخسلى.. لً ًغخل مبخٗضا

 بدُاة جم هُٟه ٖىىة لها..
ً
 م٨خُٟا

********** 

ت  ؤزظ ًاؾحن ًغا٢ب جدغ٧اث ماظض الغوجُيُت... ًخىظه لٛٞغ

 الٗىاًت خُض جم حجؼ والضهما..

ًخاب٘ ٖضة ؤظهؼة وقاقاث جىازغث مً خىله..   

ًغا٢ب يِٛ صمه ومٗض٫ هبًاجه.. زم ًخىظه بٗضها لُبِبه  

 ٌٗىص بٗضه ماظض إلاغا٢بت 
ً
 ٢هحرا

ً
اإلاٗالج لُدباصال خضًشا

 الكاقاث.. 

 زغط ل٣ُترب مً ًاؾحن وآمىت اإلالهىٞت بجىاعه ًسبرهما 
ً
وؤزحرا

 باختراُٞت:
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الخمض هلل جإزحر الجلُت ا٢خهغ ٖلى عظلُه بـ.. اخىا لخ٣ىاه  - 

 بىداو٫ هضوبها.. هى ؤزض مظًب 
ً
٢بل ما الخإزحر ًمخض.. وخالُا

..ـللجل  

 ٢اَٗخه آمىت بهىث با٥ٍ:

٣ت صي!.. ػي ما ج٨ىن  بًه -  ًا ماظض.. ؤهذ بدخ٩لم لُه بالٍُغ

 بخ٣طخي واظب صه ؤبى٥ ًا بجي..

بل ؤن ًداو٫ اؾخضٖاء بغوصه مغة عق٣ها ماظض بىٓغة خاه٣ت ٢

 ؤزغي:

ماما.. الخالت مؿخ٣غة.. وماِٞل صاعي لىظىص٥ هىا.. هى  - 

هُخذجؼ في الٗىاًت اإلاغ٦ؼة وػي ما ؤهِذ قاًٟت مل هُىٟ٘ 

 ج٨ىوي مٗاه..

 اههبذ هٓغاث آمىت بلىم قضًض ٖلى ابجها:
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مل همصخي واؾِب ؤبى٥ لىخضه في اإلاؿدكٟى ُٖان ووخُض -  

 وؾِ ؤٚغاب..

غ ماظض بُٛٔ:  ٞػ

ت! -  ؾامدخُه بؿٖغ  

٣ه لُى٠٢ ؾُل ٧لماجه  جل٪ اإلاغة ظظبه ًاؾحن مً مٞغ

:
ً
 اإلاٗاجبت.. واهخخى به ظاهبا

..؟ال٨الم صه خ٣ُ٣ي؟.. ؤبى٥ خالخه مؿخ٣غة -   

 هؼ ماظض ٦خُٟه ببروص:

بالٓبِ؟..الخالت في ٖٝغ الُب  بًهؤهذ بدؿإ٫ ٖلى  -

ىضه ظلُت  مؿخ٣غة.. ل٨ً لى بدؿإ٫ مً باب ؤهه ؤبى٥ ٖو

 مم٨ً جضوب ؤو ال.. ُٞب٣ى مً خ٣٪ ج٣ل٤..

و٢بل ؤن ًجُب ًاؾحن ب٩لمت ا٢تربذ آمىت لخخمؿ٪ بظعاٖه 

 هامؿت بخىؾل:
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ـ ًا ًاؾحن؟.. -    ؤبى٥ هُب٣ى ٦َى

ب في ا لخٗاملعا٢ب ًاؾحن صمىٖها الساثٟت.. بضازله ًٚغ  

ضه..  بظل٪ البروص الظي ًخلبـ ماظض و٢خما ًٍغ  

.. ٞهي   ب بلىمها والهغار بها لخ٠٨ ًٖ جل٪ الضمٕى ًٚغ

حؿ٨ب صمىٖها ٖلى مً اؾخدل ؾىىاث ٖمغه الؿاب٣ت وال 

 ًماو٘ في ؾلب البا٢ُت مىه..

 و٦إن آمىت حؿخم٘ إلاا ًضوع ب٣ٗلي ابىحها:

ُٟجها ٢ؿىة.. بالف جازضوا مىه ٢ؿىجه.. ًم٨ً ؤهخىا قاً-     

 بـ هى ٞاهم ؤهه ٦ضه بُدم٨ُىا وبُداٞٔ ٖل٨ُىا و..

 ٢اَٗها ًاؾحن و٢ض ٞاى ال٨ُل:

عبىا ٣ًىمه بالؿالمت.. -   

 وجدغ٥ لُٛاصع ول٨جها ٖاصث حؿخى٢ٟه.. جخىؾله:



857 
 

 

  ؾامدجي ًا ًاؾحن.. وؾامده.. هى.. - 

 هؼث عؤؾها واػصاصث صمىٖها وهي ج٨غع:

هى ؾىضي.. ظىػي وؤبى والصي.. و... -   

 وؾ٨خذ.. ٞإب ألاوالص ٧اص ؤن ًًُٗهم.. وهي حٗلم.. 

 وهما ٌٗلمان.. 

ول٨ً ٖكغة الؿىحن.. هل تهىن؟.. جل٪ الغوح ألانُلت التي 

٣ِ.. هل جسخٟي بلُلت وضخاها ..!!ججٗل مجها آمىت ٞو  

ؿاهض.. ٟٗى.. َو  هاظذ ُٖىاها ب٨غها لُخٟهم.. ٌؿامذ َو

ًاؾحن بُإؽ وهى ًلخٟذ إلااظض:ججهض   

خاو٫ جخهٝغ ًا ماظض.. ماما مدخاظت ؤجها ج٨ىن ظىبه.. -   

 ٖلكاجها هي..

:
ً
 باصله ماظض الىٓغاث ٖضة لخٓاث ٢بل ؤن ًتر٦هما هامؿا
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 - ...   هخهٝغ

 لخلخٟذ آمىت لُاؾحن حٗاظله ب٩لمت واخضة:

  ..؟ؾٗاص  -

 عبذ ًاؾحن ٖلى ٦خٟها وهى ًُمئجها:

ؿت.. ماظض اَمً ٖلحها ٢بل ما وٗٝغ باللي خهل.. هي  -  ٦َى

جغ مٗاها مل هدؿُبها..  ٞو

ان: اصث صمىٖها للجٍغ  جمؿ٨ذ آمىت بظعاٖه ٖو

ت -   عوح ؤوال  بًهٖمل ؤؤها همىث ٖلحها ًا ًاؾحن.. ؤها مل ٖاٞع

.. ؤ٢ٗض م٘ ؤبى٥ اللي بحن الخُاة واإلاىث وال ؤظغي ٖلى !ٞحن

ا ظىه ٢لبي.. ؤخمحها.. مً بىتي.. آزضها في خًجي.. ؤصزله

 الىاؽ.. مً الؼمً.. مى٨ىا ٧ل٨ىا.. بـ ؤبى٥..

 هؼث عؤؾها بدحرة:

  ؟!..بًهٖمل ؤػاي!.. بؾِبه ؤ - 
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 ٖاص ًاؾحن ًُمئجها:

ؾٗاص بسحر وفي ؤمان.. مم٨ً جغوحي مٗاًا باللُل ؤما جُمجي  - 

 ٖلى الىي٘ هىا..

هما ؤومإث بغؤؾها مىا٣ٞت بِىما ظظبذ نُدت ماظض اهدباه

سبر والضجه ٖلى عجل بخضبغه  وهى ًىاصي ٖلى ًاؾحن بلهٟت ٍو

ت إل٢امتها باإلاكٟى ختى ٌؿخُٗض والضه صخخه..  ٚٞغ

همؿت ماظض اإلاىظىٖت بإطوي ًاؾحن.. لخترصص  

 "٧اعزت.. اخىا في ٧اعزت"

 ٧اعزت!..

ؤحٗبر جل٪ ال٩لمت البؿُُت ٖما ظغي..    

ا ٚحر ٖما نغزذ به بلؿم في ؤطن ماظض وهي جب٩ي  بهِؿتًر

 ٢اصعة ٖلى ون٠ اإلاكهض ؤمامها..

 ٧اعزت!!!..
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 ؤن جخإزغي ًٖ مىٖض ٖمل٪ بالهباح لهى ٧اعزت.. 

عجؼ٥ِ ًٖ جد٤ُ٣ صعظت الىجاح لترؾبي بضوي مسؼي هى 

 ٧اعزت.. 

ٞكلِ٪ بدُاجِ٪ الىُُْٟت ؤو ختى الؼوظُت والاظخماُٖت ًم٨ً 

 ؤن هُل٤ ٖلُه ٧اعزت.. 

..!ول٨ً ؤن ج٣ٟضي َٟلخِ٪   

ؤن حِٗصخي لتري وجغا٢بي اهُٟاء هىع الخُاة مً ُٖىحها..    

ؤن جضع٧ي بإٖما٢٪ ؤهِ٪ جدملحن بحن طعاُٖ٪.. َٟلخ٪.. ٢غة 

الٗحن وهبًت ال٣لب.. ول٨ً ٦جشت بال خُاة.. ظؿض باعص ظامض 

 ونامذ ازخٟذ بؿمخه وصسبه الُٟىلي اإلامحز.. 

 ظؿض ؾا٦ً وعا٦ض ًدمل بهمت ال جسُئ.. 

به..ػع٢ت اإلاىث وشخى   

جل٪ لِؿذ ب٩اعزت..    



861 
 

 

 بل هي خالت لم جىظض بٗض ٧لماث ٧اُٞت لىنٟها..

٩ٞل خغوٝ اللٛت حعجؼ ًٖ ون٠ خالت ع٢ُت وهي جدمل  

 َٟلتها بحن طعاٖحها.. 

ه٣اطها مً بجسخُٟها مً ٞى١ ٞغاف ؤبحها و٦إجها جداو٫ 

 مسالب اإلاىث اإلاتربو.. 

ل.. ججاه.. ال جضعي ماطا جٟٗبجغ٦ٌ وحٗضو بها في ٧ل   

 ؤًً اإلالجإ واإلاالط..

٣ِٞ جهغر..    

 جُالب بةه٣اط نٛحرتها وجىٗحها بظاث الى٢ذ.. 

 جخىؾل ٖىصتها وجب٩ي ٞغا٢ها.. 

ان ما جًمها  تهؼها ب٣ىة ٖلها جىا٫ لؿٗت ألاهٟاؽ وؾٖغ

ًاها باالبخٗاص بلهضعها بجىىن هاجٟت بإقباح مجهىلت آمغة 

 ًٖ نٛحرتها.. 
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ًا.. بجىىن ؤن حؿاٖضها لخسغط جداو٫ بُإؽ.. بهظًان.. هِؿتر 

 للخُاة زاهُت..

ها.. قُغه ظؿض آالمل٣ض ٞٗلتها مغة وهي عيُٗت.. جدملذ  

 لىهٟحن لخمىدها ٞغنتها بكه٣ت الخُاة ألاولى..

إلاا ال جداو٫ آلان.. ؤ٦ثر.. وؤ٦ثر.. عبما حٗىص..    

 عبما ٩ًافئ نبرها.. جدملها.. 

 عبما ًجبر ال٣لب ال٨ؿحر.. 

الضٖىة..عبما حؿخجاب   

 بلى ق٣ت ع٢ُت بٗضما ظظبتها 
ً
٧اهذ بلؿم التي نٗضث ع٦ًا

ت, جغا٢ب ظىىن خغ٦ت ق٣ُ٣تها وهي جداو٫  نغازتها الٟٖؼ

 اوٗاف َٟلتها الهٛحرة ب٩ل الؿبل.. 

ان ما  ٤ ؾٖغ ٞخاعة جمىدها ٢بلت الخُاة وؤزغي جضل٪ ٢لبها بٞغ

 ًخدى٫ لجىىن ناعر وهي جىاصحها.. 
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 جخىؾلها الٗىصة..

بمىدها الضهُا وما جُلب ٣ِٞ لخٟغ١ ظٟىحها.. حٗضها   

ت ألاب الٛاثب  جإة جيخٌٟ بدغ٦ت ٖكىاثُت هدى ٚٞغ ٞو

 الخايغ وهي جىاصًه..

.. ٌؿخ٤ُٟ مً ُٚبىبخه ؤلاعاصًت.. 
ً
ا جهغر به لُيخٌٟ ٖٞؼ  

ٖلى نغزت ع٢ُت اإلاكغوزت:   

بؿيذ.. ٞىقي.. انخي.. انخي ًا ٢لب ماما.. ٞخخي ُٖيُِ٪..   - 

زاَغي.. ٖكان زاَغ ماما..ٖكان   

ًداو٫ خاجم ظظب الهٛحرة مً بحن ًضحها و٢ض جهلب ظؿضه 

 نغازتها.. ول٨جها جمىٗه ب٣ىة.. ب٣ؿىة.. 
ً
 بإ٦مله مؿخىٖبا

ض مً يم الهٛحرة لهضعها وهي ججهكه بإْاٞغها جمىٗه  جٍؼ

 مً الىنى٫ لُٟلتها..

جغ٦ٌ بها بلى صوعة اإلاُاه.. جٟخذ الهيبىع.. الضف..   
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ٖلى وظه الهٛحرة بلهٟت.. جمسر   

بإمل جضع٥ بإٖما٢ها ؤهه مُذ.. مُذ ٦جؿض نٛحرتها الؿا٦ىت  

 بىصاٖت مال٥ بحن طعاٖحها..

 و٢ض ؤصع٥ مشلها الخ٣ُ٣ت..
ً
 وخاجم مخجمض جماما

ب.. وبلؿم جهغر بماظض ٖلى الهاج٠..  الُٟالن ًب٨ُان بٖغ

 "٧اعزت ًا ماظض.. ٧اعزت بؿيذ ماجذ"..

 ووٗىص للؿاا٫..

ج٨ٟي جل٪ ال٩لمت.. ٧اعزت!.. هل   

ختى ولى جى٨غث الخغوٝ لخخدى٫ إلاأؾاة..    

 هل ج٨ٟي؟!..

هل جىظض ٧لماث باللٛت ٧اُٞت لىن٠ خالت ؤم..   

٣بذ للخى.. بإم ز٨لى... 
ُ
ل  
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** 

خغ٦ت صئوبت.. وظىه مىضهكت.. همؿاث مخعجبت.. ؤؾئلت 

 ًٞىلُت.. 

 جلمدُاث زبِشت ماطًت مً وؿاء ًدصخً بالؿىاص..

ًخجمًٗ بمجلـ الٗؼاء و٦إهه ظلؿت همُمت نباخُت ببِذ  

خضاهً.. ب  

 ًخٛاٞلً ًٖ مهِبت ؤهل البِذ.. 

ُت.. َٟلت طاث زالر ؾىىاث  ؤهل اإلاخىفي.. وباألصر.. اإلاخٞى

 بال٩اص بضؤث جسبر ًٖ اؾمها..

مت   ت مٛل٣ت.. عبما جسبر السال٤ بجٍغ ل٨جها آلان مسجاة بٛٞغ

سظالن الجض وجساط٫ الجضة.. ؤبحها هدىها.. ب٠ًٗ ؤمها.. ب

جهاء بخجاهل الجمُ٘ وج٣اٖؿهم ًٖ الخضزل الجضي الخاؾم إل

 وي٘ ؤؾغي ٧اعسي.. اهخهى بمأؾاة..
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 وؤي مأؾاة..

غ  ألام.. جم خ٣جها بمهضت ٢ىي بٗضما ٞكل الجمُ٘ في جدٍغ

ظؿض الُٟلت مً بحن طعاٖحها.. لدؿ٣ِ مخ٨ىمت بحن طعاعي 

ألاهٟـ مى٘ هٟؿه ًٖ ٢خل  الك٤ُ٣ ألا٦بر.. الظي ًداو٫ بك٤

اإلاجغم الخ٣ُ٣ي والىخُض بىٓغه.. خاجم.. ألاب اإلا٩لىم الظي 

يإ ٣ٖله وهى ًدمل ظشت َٟلخه بحن طعاُٖه بٗضما ؤٞلختها 

 ؤمها.. 

هٓغاجه ججغي ٖلى مالمدها و٦إهه ًغاها ألو٫ مغة.. بلخٓت صاع 

 بؿمتها ألاولى التي مىدتها له.. وله 
ً
اجه مجؿضا ِ ط٦ٍغ قٍغ

..ِ٣ٞ 

ئت وهي جخٗثر بغ٦ًها  ه٣ُها اإلاخلٗشم الؾمه.. ضخ٨تها البًر

 لخل٣ي هٟؿها بحن ؤخًاهه.. لُل٣ها هى بإخًان اإلاىث.. 

صمها مٗل٤ بٗى٣ه.. بحن ؤهامله.. ًغبٌ ٞى١ ٢لبه ُٞجمض به 

 الخُاة ختى ًل٣اها..
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جخلمـ ؤهامله مدُاها الباعص.. جغؾم مالمدها.. ًمىدها هٓغة 

ه جترا٦ٌ لخٛغ١ وظهه ووظهها..ٖك٤ وصاُٖت وصم ٖى  

 مىدها جل٪  
ً
ًًمها لسا٣ٞه.. ًؼعٖها بهضعه مداوال

 الس٣ٟاث.. ٞهى مً ٌؿخد٤ طل٪ ال٣لب اإلاُذ بهضعها..

  ٍٝ هى مً ٢خلها.. ٢خل وصمغ خُاجه وخُاة ؤؾغجه وال ٢هام ٧ا

 له.. 

 حهمـ لها باٖخظعاث واهُت.. ًخلمـ مٟٛغة ال ٌؿخد٣ها..

ت التي زههذ للـ بغ٦ً ٢صخي ظ  بالٛٞغ
ُ
ًًم  ,ؿل ابيخهٛ

الجؿض الهٛحر لهضعه.. ٌٛمغها ب٣بالجه.. جىؾالجه وؤٖظاعه.. 

ىصه.. ٌٗضها بالخُٛحر.. بالكٟاء.. باإل   ٖو
ً
هخ٣ام إلاىتها.. وؤزحرا

 ؾ٣ُخو لها مً هٟؿه.. مً يٟٗه..

جىا٧له وتهىعه وظمىخه.. ؾُجٗلها جٟسغ به..   
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ب ٣ِٞ لخمىده ٖٟىها.. ٟٚغاجها.. لخ يخٓغه ختى ل٣اء ٢ٍغ

 لُلخ٤ بها...

ت بسُىاث مخشا٢لت.. ال جضعي ٠ُ٦ جىاظه  صلٟذ آمىت للٛٞغ

 
ً
السُىب التي جالخ٣ها مً ٧ل ظهت, لخٟاجئ بداجم ظالؿا

ه ج٩اص حٛغ٢ه..   ظؿض الهٛحرة ب٣ىة وصمٖى
ً
 مدخًىا

جإملخه آمىت لض٢اث٤ ومكاٖغها جخ٣اطٞها بحن الهغار بىظهه 

هى ؤب ٣ٞض َٟلخه.. ٠ُ٦ ًم٨جها مٗا٢بخه والتربِذ ٖلى ٦خٟه.. 

 ؤ٦ثر!..

ل٨جها حٗىص لخخظ٦غ ظؿض ع٢ُت اإلادكىج واإلاىخٌٟ ب٩ل لخٓت  

٤ ٖى٣ه.. ب بخمٍؼ  باؾم ابىتها ٣ُٞؿى ٢لبها ٖلُه وجٚغ
ً
 ناعزا

 زغظذ همؿتها مخدكغظت يُٟٗت:

زالم ًا بجي.. ٧ل خاظت ظاهؼة.. الؿخاث ونلىا ٖلكان -  

 الٛؿل..
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ابيخه لهضعه و٦إهه ًسصخى ؤن  ػاص خاجم مً يم  

 ًسخُٟىها مً بحن طعاُٖه.. 

 ٞخٗىص آمىت للهمـ:

وخض هللا ًا خاجم وبالف حٗظبها ؤ٦تر.. ٦ٟاًت.. -   

٣ه بال٩لماث.. ٞهي جغي  وج٣ُ٘ ٧لماتها.. حعجؼ ختى ًٖ جمٍؼ

جمؼ١ ٢لبه ٖلى نٛحرجه.. هي ؤم وجضع٥ جإجج خكاه بىاع لً 

 جىُٟئ..

الجؿض الهٛحر ٞى١ اإلااثضة ال٨بحرة.. ًخدغ٥ ببِء.. لًُ٘ 

لت ٖلى ظبهتها..  ًُب٘ ٢بلت ٍَى

ب..   ٌُٗض ٖلحها الىٖض بل٣اء ٢ٍغ  

 ٌؿإع بالسغوط ول٨ً ًٟاجئ بغ٢ُت التي حؿدىض ٖلى ٦خٟي

ت..   ٞجغ وهي جضزل الٛٞغ  
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 ججغ ؾا٢حها هامؿت بدؼم ًىا٢ٌ لهجتها الىاهىت:

ؤها اللي هٛؿل بىتي... -   

لخبخل٘ مغاعة ال٩لماث وجغصٝ وهي حكحر لخاجم:وجهمذ للخٓت   

وؤبىها اللي هُضٞجها.. -   

 وجخدى٫ لهجتها لهغازاث مٗظبت وهى جىاظه خاجم:

ؤهذ اللي هدكُلها وججزلها ل٣برها.. اللي هتهُل التراب ٖلى  - 

 وقها.. هخ٨مل اللي بضًخه آلزغه ًا خاجم.. 

 هخضًٞ بيخ٪ بٗض ما مىتها..

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الخاصي والٗكغون

.................. 

متها..  ؛العجؼ دُم ٍٖؼ بخؿاؽ ٨ًبل الغوح ٍو  

العجؼ  ٧الٗل٣ت السبِشت جىسغ ب٨ُان ؤلاوؿان ٞخدىله بلى 

مسض.. ٧اثً هل بال خى٫ وال ٢ىة.. وال ٢ضعة ٖلى الخهٝغ 

 وهُل الخ٣ى١..

وخحن ٨ًىن ٖمل٪ هى عص الخ٣ى١ والضٞإ ًٖ ألاي٠ٗ لخجض 

خباٍ والُإؽ العجؼ ٨ًبل٪ مً ٧ل هاخُت.. هىا ٨ًىن ؤلا  خاظؼ 

 هما اإلالجإ واإلاالط..

غ١ هاقم بحن ًإؽ و  خؿاؽ ٖم٤ُ بخباٍ ٌٛظحهما بٚو

 بالعجؼ.. 
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اث ومٗلىماث ٦ُٟلت  ٞال٣ًُت التي عجب ؤوعا٢ها وظم٘ جدٍغ

بةل٣اء اإلاضٖى ؤمحر لؿىىاث وؾىىاث زل٠ ال٣ًبان, لً جهل 

 ختى لؿغاي الىُابت..

ب!..والؿب  

مُت وهي ؤٖلى  ب٩لماث بؿُُت.. هٟىط.. ٖاثالث جدُا بُب٣ت ٦ٍغ

مً اإلاسملُت ب٣ضع ما.. بىاث ٖاثالث هً باألنل ضخاًا.. ول٨ً 

م٘ اؾخمغاع ال٣ًُت ؾِخدىلً لىجماث الصخ٠ اإلاكبىهت 

 واإلاىا٢٘ الهٟغاء..

يافي.. جضمحر ؤؾغ مؿخ٣غة..بجدُُم ؾمٗت.. اهتها٥   

 واإلادهلت..

 لها..الىدُجت ال حؿ
ً
ضٞ٘ زمىا ُُ خد٤ الضماع الظي ؾ  

 ًُ غاص به باَل..ال ًى٨غ وظاهت الؿبب.. ول٨ىه خ٤   

 الٟخُاث هً ضخاًا خ٣ُ٣ت ال ًسخل٠ مٗها.. 
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ًه ٢لبه  ٞغ  مظهباث.. طل٪ وا٢٘ ًضع٦ه ٣ٖله ٍو
ً
ل٨جهً ؤًًا

 وبوؿاهِخه..

ال٣ًُت ٚاًت في الخؿاؾُت ٦ما ؤزبره عثِؿه.. وبن ٧ان 

.. الهضٝ هى مٗا٢بت الج
ً
اوي.. ٞال٣ٗاب ؾِكمل الطخاًا ؤًًا  

 وال مجا٫ لخل وؾِ..

 وظملت خاؾمت ؤجهذ ألامغ..

هترهذ.. ؤو "ما ِٞل واخضة ٞحهم خاولذ حؿخُٛض بمباخض ؤلا 

ختى بإهلها.. ؤها ٞاهم ؤهه ٧ان بِبتزهم.. بـ في ٢ًاًا ٦خحر في 

مباخض الىذ و٧اهذ بدخدل بهمذ واإلاجغم بُازض ظؼاءه.. وصه 

البيذ بدخ٩لم وبخُلب اإلاؿاٖضة.. الىي٘ هىا مسخل٠.. لى ألن 

هى هُخدبـ.. هما ٦مان مم٨ً ًازضوا خ٨م.. صه ٚحر 

 الًٟاًذ."..

 هخ٠ هاقم بدى٤
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 "٧ان بِبتزهم.."

 ل٣ُاَٗه عثِؿه..

 "٧لمخه ٢ضام ٧لمتهم.. والجهاًت مل مًمىهت"..

 واهتهذ ال٣ًُت ٢بل ؤن جبضؤ.. وؾُٟغ اإلاجغم مً ٣ٖابه..

ا ًسغط مً مدبؿه ل٨ُمل ؾلؿلت وكُاجه اإلاكبىهت وعبم 

التي لً جيخهي بال بٓهىع َمً جمل٪ الش٣ت والصجاٖت لخُلب 

 اإلاؿاٖضة...

غ هاقم بدى٤ ٞهى مٗخ٠٨ بمجز٫ ق٣ُ٣خه مىظ ؤؾبٕى ٧امل  ٞػ

 ًداو٫ ج٣بل جل٪ الجهاًت.. 

٘ ال٣ًُت إلاؿخىي ؤٖلى.. بِىما  ًهإع ٣ٖله الظي ًضٞٗه لٞغ

وهى ًخظ٦غ ظىىن ًاؾحن بغئٍت نىع ق٣ُ٣خه.. وؿاهِخهبحٛلبه   

.. ؟هل ؾِخدمل عئٍت زُبت وظىىن ٖكغاث آلاباء وألامهاث  

 هل الشمً ٌؿخد٤؟!.. هل..
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بخه جصخبها عحهام ى س٢ُاَ٘ ؤ٩ٞاعه الضزى٫ الٗان٠ إلا

 هاجٟت:

اجًٟلي ًا مكحرة.. ًم٨ً جالقي خل م٘ البُه اللي م٣اَ٘  - 

ال٩ل وظاي ٖىضي ٖكان ٣ًٗض م٘ هٟؿه مل م٘ ؤزخه 

 الٛلباهت..

اج٨إث مكحرة ب٣ضها الٟإع اإلامكى١ ٖلى خاٞت الباب جضاٖب 

 جغؾم بؿمت ع٣ُ٢ت 
ً
ؤَغاٝ زهالتها الضا٦ىت وال٣هحرة ظضا

 ٖلى قٟخحها ؤ٣ٖبتها بجملت مٗاجبت:

زُُبخه اإلاؿ٨ُىت.. ال جلُٟىن بحرص وال عؾالت ومُيل -  

 بِبٗذ..

لخٟذ  ت ٍو جهٌ هاقم مً ٞغاقه لُجظب مكحرة زاعط الٛٞغ

:
ً
 لغحهام الثما

ت! -  اجهلِذ جُلبي الضٖم بؿٖغ  



876 
 

 

 هخٟذ بُٛٔ:

ت!.. هاقم ؤهذ مل قا٠ً هٟؿ٪ -  ت ؟بؿٖغ .. ؤها مل ٖاٞع

ت  جٟاهم مٗا٥.. ٢لذ ؤظُبل٪ اللي ؤؤ٧لم٪ وال ٖاٞع

ىب٪ جمام..هدؿخج  

سخبذ مكحرة ًضها وهي حٗض٫ مً وي٘ ؾترتها الىعصًت 

 ال٣هحرة وؤَل٣ذ ضخ٨ت ع٣ُ٢ت وهي جدؿاء٫:

وصه مضح وال طم ًا عحهام؟.. -   

ت هدى بهى  ؤزبرها هاقم ببؿاَت وهى ًهُدبها زاعط الٛٞغ

 الك٣ت الىاؾ٘:

٢غاع وا٢٘ ًا خبِبتي.. ؤهِذ صخاُٞت قاَغة وبخٗغفي بصه  -  

ؾئلت الصر..حؿإلي ألا   

 ظلؿذ مكحرة بجىاعه هامؿت:



877 
 

 

امممم.. ٦ضه ؤهذ ب٣ى ضخ٨ذ ٖلى ٣ٖلي ب٩لمخحن..  - 

ؾبٕى ٧امل!..ؤواإلاٟغوى ؤوسخى بٗض٥ ٖجي   

 ابدؿم بغ٢ت وهى ًضاٖب وظىتها:

وخكدُجي.. -   

 ٦خٟذ طعاٖحها بًٛب مٟخٗل:

!..وهللا -   

ُٖىان بلىن الًٟت جٓللهما  ؛جإمل مالمدها الٛايبت والٟاجىت

 ؤهضاب ٚاًت في ال٨شاٞت.. 

ُٖىاها هي ما ظظبه لها في ؤو٫ ل٣اء.. خُض ٧اهذ حٗض ؾلؿلت 

 م٣االث ًٖ السجىن بمهغ..

ُىان  ل٣ُ٘ هى جدذ سخغ ظىُت طاث زهالث نِبُاهُت ٖو

 م٨دلخان بُبُٗتهما.. 
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ا وعٚم ٖىٟىاجها وظضًتها بٗملها بال ؤجها ٧اهذ مخمؿ٨ت بإهىزته 

 بها..
ً
ضه طل٪ حٗل٣ا  الغ٣ُ٢ت أل٢صخى خض.. لحًز

ٌٗك٤ هى ألاهثى الغ٣ُ٢ت التي ججُض مٗاملت ؤهشىتها والٗىاًت 

 بها..

ً زىهغها..   وبجهاًت ؾلؿلت اإلا٣االث.. ٧ان زاجمه ًٍؼ

ت واإلاىضٞٗت بتهىع..   ل٨ُدك٠ بٗضها َبإ زُُبخه الىاٍع

به ب٣ىة ؤ٦بر.. ٖغ  و٧ان طل٪ ًجظبه ب٣ىة ٍو

لخاح:ةقغوصه ٖلى و٦ؼة ٖاجبت مجها وهي حؿإ٫ ب ؤٞا١ مً  

؟..بًههاقم.. َمجي ٖلُ٪.. في   -  

 ججهض هاقم:

مكا٧ل في الكٛل. -   

ٗذ مكحرة خاظبها بخعجب:  ٞع
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قٛل٪ ما ٞحهىف مكا٧ل!.. بمتىومً -    

ظاب بدؼن:ؤ  

ت..  -    مخ٨خٟت.. اًضًبٖلى عؤً٪.. بـ اإلاغة صي مسخلٟت قٍى

بِىما حؿمٗه ٌؿغص ٖلحها ال٣ًُت ٧لها احؿٗذ ُٖىاها بخعجب 

 و٠ُ٦ اهخهى به ألامغ بحن ؾىضان ؤلاوؿاهُت ومُغ٢ت ال٣اهىن..

واؾخمٗذ مكحرة ب٩ل ظىاعخها وؤمام ُٖىحها ًغحؿم ؾب٤ 

 صخٟي ظضًض.. وهاعي 

********** 

ؤؾبٕى مغ.. ؾبٗت ؤًام ٧املت.. ؾب٘ لُالي مٓلمت ع٢ضث بهً 

لضتها... بلٟاث٠ ٦ٟجها.. بؿيذ جدذ الثري.. اؾدبضلذ ٖىا١ وا

اب مٗها وعي  ٚابذ بؿمتها وضخ٩اتها الُٟىلُت الغ٣ُ٢ت.. ٚو

 ع٢ُت..
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صعا٦ها للىا٢٘ بحؿخ٤ُٟ لض٢اث٤ جبدض ٞحهً ًٖ ابىتها.. وم٘ 

 حٗىص لُٛبىبتها مغة ؤزغي.. 

٤ مهضت ًضٞٗه ماظض  جاعة حؿ٣ِ ٞا٢ضة الىعي.. وجاعة ًٖ ٍَغ

ت ..بإوعصتها لحهضؤ مً خالتها الهِؿخحًر  

.. هٟظ ما ؤمغجه به ع٢ُت وواعي ابيخه الثري 
ً
وازخٟى خاجم جماما

 ولم ٌٗض بٗضها للمجز٫, بل لم ًغه ؤخض بٗضها..

 في اؾخٗاصة بٌٗ مً اجؼاجها..
ً
 والُىم بضؤث ع٢ُت ؤزحرا

وجغ٦ذ ٞغاقها لخسغط إلاال٢اة ٖمتها وػوظت ٖمها الالجحن ؤجِخا  

 لالَمئىان ٖلحها..

متهال٨ت حؿدىض ٖلى طعإ والضتها التي زُذ ٖضة زُىاث 

 ؤظلؿتها ٖلى ؤ٢غب م٣ٗض..

بضؤث ٖمتها بةل٣اء ٧لماث الٗؼاء اإلاٗخاصة والتي ٚلٟتها ٦ٗاصتها 

ًظاء مً خىلها:بب٨الم مبًُ جبػي به   
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عبىا ًهبر٥ ًا بىتي.. الىاؽ بدُجي ٧ل ًىم ٖكان ًازضوا   -

ًمت..بساَغ٥ بـ ٧ل مغة ب٣ُىلىلىا ؤه٪ وازضة مهضت وها  

 ؤومإث ع٢ُت بغؤؾها وهي ججُب بهىث مخدكغط:

  عبىا ٨ًغم٪ ًا ٖمتي.. - 

 لخجبها هاصًت:

ـ ؤه٪ و٢ِٟذ اإلاهضثاث صي.. ُٖال٪ مدخاظُى٪..   - بـ ٦َى

هُب٣ى ؤمهم وؤبىهم.. و٦ٟاًت عامُاهم ؤؾبٕى ٧امل ٖىض ؤزى٥ِ 

 ومغاجه.. مل ؤمان بغيىه ًا خبِبتي..

 ٢اَٗذ آمىت ٧لماتها اإلاؿممت:

ٞجغ قاًلت الىالص في ُٖىحها.. وماِٞل ؤخً مً ًاؾحن ٖلى -  

 والص ؤزخه..

ذ  و٢بل ؤن ججُب هاصًت ب٩لماث مؿخٟؼة ظضًضة.. ؾاٖع

 ؾلُمت والضة خاجم بالؿاا٫ باللهٟت:
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ِل خاظت ًٖ خاجم؟..ما اجهلل بُِ٪ ًا ع٢ُت؟..-   ما حٗٞغ  

قه٣ذ ع٢ُت بٗى٠ و٦إن ط٦غ اؾمه ٌسخب الخُاة مً عثخحها 

:وهؼ 
ً
 مخ٣ُٗا

ً
ث عؤؾها بىٟي ونىتها ًسغط مخدكغظا  

ما اجهلل ومل هُخهل.. ولى اجهل مل هؿم٘ له..   -   

خىا زالم.. اهتهُىا..ب  

 هخٟذ هاصًت بجز١:

صه ًا ع٢ُت!.. بيذ ألانى٫ ما جخسالف ًٖ ظىػها  بًه٦الم  - 

 في قضجه..

 جهًذ ع٢ُت حؿدىض ٖلى مؿىض اإلا٣ٗض لخهغر بٗى٠:

م-   خه!.. بىتي ماجذ.. اج٣خلذ.. وؤهِذ ظاًت قضجه وال ظٍغ

 ج٣ىلُلي بيذ ألانى٫!..

جهًذ آمىت بضوعها لتهضؤ ع٢ُت ٞهي جسصخى ؤن حٗىص لخالت 

ا زاهُت.. بِىما جضزلذ والضة خاجم لتهضؤ الىي٘:  الهِؿخحًر
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ٖمخ٪ ٢هضها ؤن ؤهخىا الاجىحن في قضة وصي ٞغنت ج٣غبىا -  

 مً بٌٗ.. وجداظىا ٖلى والص٦ىا..

ُٖىا ع٢ُت وهي حؿخم٘ ل٩لماث ػوظت ٖمها وبضؤث  احؿٗذ

جغحٗض بكضة وجلهض لخالخ٤ ؤهٟاؾها ٖىضما ػاصث ٖمتها الُُىت 

 بلت وؤعصٞذ:

اجهلي بجىػ٥ ًا ع٢ُت.. هى لى ٖٝغ ؤه٪ ؾامدخُه هحرظ٘..  - 

ً.. ب٨غه عبىا ٌٗىي٨ىا  والصه مدخاظُىه.. وؤهخىا لؿه نٛحًر

 ًٖ بؿيذ... و..

حها ًدُُا بغؤؾها التي جخدغ٥ ًمىت نغزذ ع٢ُت بجىىن و٦ٟ

ؿغة بٗى٠:  َو

ػاي!.. هى اللي ٖمله ًىٟ٘ مٗاه بؤؾامده!.. ؤؾامذ محن!!.. و  - 

؟.. بًهؾماح!.. ووالص محن اللي مدخاظُىه!.. مدخاظُىه في 

 ٣ًخلهم ػي ما ٢خل ؤزتهم.. وال..

 ؤو٢ٟذ آمىت ٧لماث ابىتها بٗضما يمتها بحن ؤخًاجها هامؿت:
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٦ٟاًت ًا ع٢ُت.. ٦ٟاًت ًا بىتي.. -   

 نغزذ ع٢ُت بٗظاب:

ػاي ًا ماما!.. صي ٖاًؼاوي ؤؾامده!.. هترظٗىوي جاوي ب٦ٟاًت  - 

 لخض ما والصي ٧لهم ًًُٗىا؟..

 الخٟخذ آمىت لخماة ابىتها وؤزذ ػوظها لخسبرهما بدؿم:

خاجم هُُل٤ ع٢ُت.. الىهِب زلو.. -   

 جهًذ هاصًت بٗى٠ تهخ٠ بىظه آمىت:

ا ع٢ض  بمتىمً -    ؤهِذ اللي بخد٨مي ًا آمىت!.. وال ٖكان ؤزٍى

 ٧ام ًىم في اإلاؿدكٟى هخد٨مي  وجخد٨مي..

ػاصث آمىت مً اخخًان ابىتها وخاولذ الخد٨م بغظٟتها التي 

تهضص بالسغوط ًٖ الؿُُغة.. ختى اَمإهذ لهضوئها 

تها..  ٞانُدبتها لٛٞغ

 زُذ زُىجحن زم الخٟخذ لهاصًت:
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اإلاا هي ٢غعث ماخضف هُج -  بر بىتي ٖلى خاظت بٗض ٦ضه.. َو

الُال١.. ًب٣ى صه اللي هُخم.. خاجم ًبٗض ؤو ًخٗالج.. صه آزغ 

 ٦الم ٖىضها.. ٖلى ألا٢ل ًب٣ى مىث اإلاؿ٨ُىت ٧ان له جمً..

وابخٗضث ًٖ ؤُٖجهما لخسخٟي م٘ ع٢ُت بةخضي الٛٝغ بِىما 

 اقخٗلذ مغاظل الًٛب ب٣لب هاصًت..

ؿاعها.. وآمىت بضؤث جٓهغ مسالبها.. ٞاألمىع جسغط ًٖ م   

و٢ض جُالب بٗىصة ابجها "عص السجىن" لُمؿ٪ الخجاعة مغة 

ال٢اجه بةزىجه ؤنبدذ ؤ٢ىي مً  ؤزغي.. ٞالٟغنت مىاجُت ٖو

 ٢بل.. 

وخاٞٔ باإلاكٟى ال ًضعي ختى ًٖ مىث خُٟضجه.. ٞالُبِب 

 ٖلى خُاجه.. 
ً
ٌ ؤن ًسبروه بما خضر خغنا  ٞع

اعو١ ألا  ٢ُ٘ خبا٫ الىنل م٘ ابىت ٖمه البلهاء.. و.. خم٤ٞو  
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لخٓاث ٢لُلت.. اعحؿمذ بٗضها ابدؿامت قُُاهُت ٖلى قٟخحها 

ٞهي ونلذ للخل الظي ٌُٗض ٧امل الؿُُغة البجها مغة ؤزغي.. 

٨ُىن وحٗلم ٠ُ٦ ج٣ى٘ خاٞٔ.. لً ج٣ىٗه ٞدؿب.. بل ؾ

ًِخ 
ُ
 لها والبجها اإلا

ً
ه.. زالي والظي ؾِؿتر ٖغى ابىت ممخىا

ِكها...ٍو م مجىجها َو غجبِ بها.. ٚع  

٢ىإ واهُت, وا٤ٞ بولم ًسُإ خضؾها.. ٞبٗض بًٗت مداوالث 

 
ً
٢ىإ يمحره ؤن طل٪ هى بخاٞٔ ٖلى ٖغى ق٣ُ٣خه.. مداوال

 الخل ألامشل لُُٛي ٖلى الًُٟدت التي َالذ الٗاثلت..

و٧ان مكهض هاصًت وهي جبدؿم باهخهاع في وظه آمىت ٖىض 

ت خاٞ ٔ ؤنٗب مً ؤن جخدمله ألازحرة التي ونىلها بلى ٚٞغ

 هخٟذ بخعجب:

؟.. ما ٢ىلخِل ٌٗجي ؤه٪ ظاًت!!بمتىهاصًت!.. ؤهِذ هىا مً -   

ٗذ هاصًت خاظبها بسبض:  ٞع

ا!.. -  هى ؤها الػم آزض ؤلاطن مى٪ ٖكان آجي ؤػوع ؤزٍى  
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مٛمذ بدغط:  اعجب٨ذ آمىت مً هجىم هاصًت اإلاباقغ ٚو

.. بـ..ؤما  - 
ً
٢هضف َبٗا  

ا هاصًت بم٨غ:٢اَٗته  

ا قىٍت.. ًا خبت ُٖجي  -  ما بؿل.. ؤها ٢لذ آجي ؤووـ ؤزٍى

مغمي لىخضه في اإلاؿدكٟى َى٫ الُىم.. وؤهِذ ٢اٖضة ظىب 

اعة..  والص٥.. ًاصوب جُجي ؾاٖخحن الٍؼ

 ؤجها 
ً
احؿٗذ ُٖىا آمىت بظهى٫ ٚايب.. ٞهاصًت جضع٥ ظُضا

الٛاثبت ًٖ جب٣ى باإلاجز٫ لخل٣ي ٖؼاء خُٟضتها وعٖاًت ع٢ُت 

ؿل ابىتها..
ُ
 وا٢ٗها مىظ ؤجهذ ٚ

صعا٥ ظهل خاٞٔ بخل٪ اإلاٗلىماث .. ٦ما جضع٥ جمام ؤلا   

 لم جيسج لها ٞش ؤلا 
ً
هما٫ الؼوجي!..بطا  

و٢بل ؤن ججب آمىت ب٩لمت واخضة ٞىظئذ ب٩لماث خاٞٔ 

 الهاصمت:



888 
 

 

ٞاعو١ َلب ًخجىػ ؾٗاص وؤها وا٣ٞذ.. ٦تر زحره هِؿتر -   

َاإلاا ؤزىاتها الغظالت ما ٢ضعوف ًىًٟىا ه.. زالٖغى بيذ 

 ٖاعهم..

 ٢اَٗخه آمىت بهغزت:

ٞاعو١!.. ٞاعو١ اللي َل٤ بيخ٪ في ال٣ؿم!!.. ٞاعو١ اللي مً  - 

٧ان ب٨ُخب ٦خابه ٖلى بلؿم جىؤم ؾٗاص!.. ٞاعو١  حنؾبىٖؤ 

ل ًدٟٔ ؾغ بيذ  ه و٧ان ؤو٫ واخض زالاللي ما ٖٞغ

 ٞطخها!!.. ٞاعو١ محن ًا خاط؟!

 الخىاع: ظابهاؤ
ً
بًٛب مجهُا  

  ؤها وا٣ٞذ زالم وما خضف له ٧لمت بٗض ٧لمتي..-  

 عم٣خه آمىت بىٓغة ٚامًت.. لم ًٟهم مٗىاها..

هل هى ًٚب؟.. ؤم خؼن؟.. ؤم ٢هغ؟..   

 مً ال٨غاهُت.. 
ً
ل٨ىه ٌكٗغ ؤجها جدىي ٢ضعا  
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هل ج٨غهه آمىت؟.. هل ج٨غهه ألهه ًبدض ًٖ الخل ألامشل  

ؿببذ بها ابىتها!..لخل٪ الًُٟدت التي ح  

 آزغ.. 
ً
 بِىما آمىت ٧اهذ ؤ٩ٞاعها جخجه اججاها

 هى ًبضو بصخت ظُضة.. بسالٝ عجؼه ًٖ الؿحر.. 

 ًم٨جها 
ً
زباعه آلان بإهه ٣ٞض بل٨ً خالخه الٗامت ظُضة.. بطا

 خُٟضجه الهٛحرة.. عبما ٣ًُٟه طل٪ السبر مً ْلم ؤ٩ٞاعه.. 

 ؤهه بخٛاٞله ًٖ مك٩لت 
ً
خاجم وع٢ُت.. قاع٥ عبما ًضع٥ ؤزحرا

 ب٣ضع ما في يُإ الُٟلت..

 مً ألازُاء بد٤ ؤَٟالها..  
ً
ضا عبما ًٟهم.. ؤجها لً حكاع٦ه مٍؼ

 ٞؿٗاص ؤطهبذ.. وهي جاظل مىاظهتها ال جى٨غ.. 

ن جمخل٪ ٢لُل مً الصجاٖت وال٣ؿىة ختى جسغط ؤهي جيخٓغ 

 بخل٪ اإلاىاظهت بلى بغ ألامان.. 

.. بل 
ً
..ول٨ً ٦ٟى.. ٦ٟى جإظُال

ً
٦ٟى هغوبا  
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 ٦خٟذ طعاٖحها وهي جسبر خاٞٔ بهضوء:

ً هخٗلم مً ٞاعو١ مل هُخجىػ -    بىتي ًا خاٞٔ.. ٖاًٍؼ

 ٚلُىا مل ه٨غعه..

 ؾإلها بخعجب:

ٚلِ!..  -  

 لم ججبه وؤعصٞذ ب٩لماث واضخت ٢بل ؤن جسىجها شجاٖتها:

هاصًت ٦تر زحرها ظاًت جىوؿ٪ وؤهذ لىخض٥.. بـ هي -    

اعج٪..وؿِذ ج٣ىل٪ ًٖ ال ؿبب الخ٣ُ٣ي اللي مىٗجي مً ٍػ  

 ٢ُب خاظبُه بدؿائ٫ لخهضمه ب٣ىلها:

الب٣اء هلل ًا خاط.. بؿيذ خُٟضج٪ ماجذ.. ؤزضث مسضعاث -   

ت ػاًضة.. وهى ٧ان  بخاٖت ؤبىها جلٗب بحها.. وماجذ بجٖغ

ُه وهاًم ظىبها..  مخسضع.. ٚاًب ًٖ ٖو

دها الباعص..   هضم قضًض اهخاب آمىت بٗض جهٍغ
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 ٞداٞٔ.. الظي َاإلاا جسُلخه ٧الجبل.. ال ًازغ به شخيء...

ال١ ابيخه..  ختى سجً ولضه َو  

مت ؾٗاص..  ختى ظٍغ  

٧ل جل٪ اإلاهاثب لم جازغ بهمىصه وظبروجه.. جغاه آلان ًغحٗض..  

 ٧ل ما به ًغحٗض.. ظٟىهه.. ُٖىاه.. قٟخاه.. ًضاه.. 

.. بضؤ ًيكِ للخى بغ٧انغ٦ؼ بم٧ان ًغحٗض ب٣ىة و٦إهه   

و٧ان البر٧ان ًخهاٖض بالٟٗل مً صازله.. ل٣ض نضمه زبر 

 مىث الُٟلت.. 

 لم ًهضمه ٞدؿب بل نٟٗه ب٣ىة..

انغ اإلاىث ب٩ل مغاخل خُاجه.. هى  عظل مغ بال٨شحر.. ٖو  

ول٨ً ؤن ٌِٗل لِؿم٘ ؤن خُٟضجه طاث الشالر ؾىىاث ُوعٍذ  

 الثري وهى لم ًخم٨ً ختى مً يمها لهضعه يمت ؤزحرة..
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ً مً الهالة ٖلحها ؤو ختى وصاٖها ب٣برها..لم ًخم٨   

 ٧ان ًغحٗض مً صازله..

مت مًاٖٟت..   مت.. وبدالت بؿيذ الجٍغ مىث َٟل هى ظٍغ

ضاه هى بالظاث ٚاع٢ت بضماء الٟخاة..   ٍو

 هى مً ٧ان ٌُٗض ع٢ُت ٧ل مغة لخاجم.. 

ظباع..٢ىإ.. وؤزغي باإل جاعة ًٖ ٍَغ٤ ؤلا  

هى مً ؤعؾل الٟخاة لخخٟها..    

مً.. هى   

٧ان ًغحٗض ب٣ؿىة وقٟخاه جغصصان ٧لماث بال مٗجى مما صٞ٘ 

 هاصًت للهخاٝ بأمىت جل٣ي اللىم ٖلحها:

ًا آمىت!.. اججىيِذ.. الض٦خىع ٢ا٫ ما خضف ًبلٛه و.. بًه -   

 ٢ُ٘ ٧لماتها نغزت خاٞٔ اإلاخ٣ُٗت:
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  ٠٦..ااااًت!.. - 

ُىاه جلمٗان بضمٕى خؿغة اؾخىٖبتها آمىت  والخٟذ آلمىت ٖو

ت ٞخدغ٦ذ بجؿضها الش٣ُل لخجلـ بجىاعه وجًمه بحن  بؿٖغ

 طعاٖحها:

خُٟضجىا عاخذ ًا خاط.. وبىدىا هتروح وعاها لى ما لخ٣ىاف  - 

ؤلم الىالص ٢بل ٞىاث ؿىا.. ًا خاٞٔ هللا ًسلُ٪ ؾِبجي هٟ

 ألاوان..

 ٦خم قه٣اجه:
ً
 عصص بخلٗشم وظؿضه ًيخٌٟ مداوال

  بـ الىاؽ...-  

 ٢اَٗخه:

واخىا بىضًٞ وعصة ما ٦ملدل جالث  ةًهالىاؽ هٟٗخىا ب - 

ؾىحن.. ٧اهذ ع٢ُت ٧ل ما ج٩لم٪ ج٣ىلها.. ال٠ُ٨ ما بُإطٌل 

اإلاا م٨ٟي بِخه مالىاف ٖىضه خاظت..  خض.. َو
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 ْهغث قه٣اث الغظل واضخت وهى ًغصص:

ؤبى ؤخٟاصي  بًهصه اللي اجغبِىا ٖلُه.. ٦ىذ ه٣ى٫ للىاؽ   - 

ٞطخه ؤٞطخها و ؤتي مىه!.. مضمً ٖكان ٦ضه َل٣ذ بى

..!!ٞطر ُٖالهمؤو   

ض ل٨مه بهما:  جمؿ٨ذ ب٨خُٟه ب٣بًخحها ٦إجها جٍغ

جاوي ًا خاٞٔ!.. الىاؽ جاوي!!.. وصلى٢ذ ٖاًؼ جغمي بيخ٪  - 

لىاخض ما اؾدىاف ٩ًلم٪ ٢بل ما ًُل٤ ؤزتها!!.. ٖاًؼه 

خجىػ ٖلحها!!..  ًازضها زضامت ٖىضه!.. وال مؿخجي ؤما ٣ًهغها ٍو

سلُ٪ ؾِبلي ُٖالي.. هللا ًسلُ٪ ًا خاٞٔ..هللا ً  

 ٢اَٗتها هاصًت بًٛب:

ًا آمىت!.. ما هى ٧ان ؾاًبهمل٪.. وقىفي  بًهٌؿِب ل٪ -    

!!.. واخض عص سجىن والخاهُت ٞاظغة والخالخت مُل٣ت بًهالجهاًت 

 و..
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 ٢اَٗتها آمىت بًٛب وهي جبخٗض ًٖ خاٞٔ:

ػ ابى٪.. ختى لى اَلعي بغه ًا هاصًت.. ؤها بىتي مل هخجى   - 

 ٧ان آزغ عاظل في الضهُا..

 جسهغث هاصًت بًٛب وهي جخىظه لخاٞٔ:

.. ٢ىلها خاظت..!قا٠ً مغاج٪ ًا خاٞٔ -    

عم٣خه آمىت بىٓغة مخىؾلت وهي جًِٛ ٦ٟه باؾخُٗاٝ.. 

 لحرصص بهىث زاٞذ:

ما ٖىضٌل بىاث للجىاػ ًا هاصًت.. -   

ٗذ هاصًت خاظبحها بًٛب وهي تهخ٠:  ٞع

ا.. صي آزغتها.. هخب٣ى صلضو٫ ؤهخمصخي وعا مغاج٪ ًا  -  زٍى

 للؿذ!!

جمل٨ذ مً خاٞٔ عوخه الٛايبت ول٨ىه نب خى٣ه جل٪ اإلاغة 

 ٞى١ عؤؽ ق٣ُ٣خه:
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  ٞاعو١ ٌؿلم مٟاجُذ اإلادالث إلااظض..-  

 نغزذ هاصًت:

ؤهذ اججىيذ!! -   

:
ً
 نغر بها ٚايبا

اؾ٨تي ًا هاصًت.. ٦ُٟا٥ِ ٚلِ.. -   

ة اجهاع  جماؾ٨ه لُبضؤ ظؿضه باالعججاٝ وتهٕغ وم٘ ٧لمخه ألازحر 

 آمىت لخض١ الجغؽ الؾخضٖاء الُا٢م الُبي..

************ 

ٖضاصالُٗام.. ةلهاء هٟؿها ببو٢ٟذ ٞجغ بمُبسها جداو٫ 

ُىاها جخدغ٧ان بال بعاصة مجها هدى الخىؤمخحن الجالؿخحن ببهى  ٖو

 مجزلها..

..٧ل واخضة مجهما جضعي ؤجها ججالـ َٟلي ع٢ُت   
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ؾٗاص حِٗل خالت مً الهمذ والابخٗاص الخام ًٖ الجمُ٘.. 

اظؼة ًٖ ججاهلها..  ٖاظؼة ًٖ الخىانل م٘ جىؤمتها.. ٖو

وبلؿم جدُا في خالت مً ٖضم الخهض٤ً.. جىاْغ الجمُ٘ بىٓغة 

 مظهىلت..

وٗاف ابىتها وهي ٚاع٢ت بمىظ قهضث هظًان ع٢ُت ومداولتها 

 بدالت مً الظهى٫ الخام.. 

لم ًسغظها مجها بال ٖىا١ ٢ىي مً ًاؾحن وهى ًغبذ ٖلى 

 بزهالتها ًداو٫ 
ً
ًاها بىا٢ُٗت..بزغاظها مً طهىلها مسبرا  

اؾمحن والص  "بلؿم.. ع٦ؼي مٗاًا.. ؤهِذ هخ٣ٗضي م٘ ٖمغو ٍو

ع٢ُت في الك٣ت ٖىضي.. هخازضي بال٪ مجهم.. و٦مان مً ؤزخ٪ 

 ؾٗاص.. بلؿم.. ؤها مٗخمض ٖلُِ٪"..

بمىا٣ٞت ٢بل ؤن حٛغ١ صمىٖها ب٣مُهه وهي جسبره هؼث عؤؾها 

 بسىٞها مً ال٣اصم.. هامؿت بدؼن..
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خىا لُه بُدهل مٗاها ٦ضه!.. ع٢ُت.. وؾٗاص.. ب"

 وبؿيذ..بؿيذ"..

ان ما ٚابذ بىىبت ب٩اء ٖىُٟت.. وجغ٦ها ًاؾحن جغمي ب٩ل  وؾٖغ

.. ا
ً
هٟٗاالتها ٖلى نضعه ختى هضؤث جماما  

ى مؿامٗها وانُدبها إلاجزله خُض بٗضها ؤٖاص ٧لماجه زاهُت ٖل

 
ً
الخ٣ذ بخىؤمتها للمغة ألاولى بٗض َال٢ها التي ٧اهذ ؾٗاص ؾببا

 به..
ً
 عثِؿُا

 ..
ً
 وهي جٟغ٥ ٦ٟحها مٗا

ً
 ؤزًٟذ ؾٗاص ُٖىحها ؤعيا

 لم حؿخُ٘ مىاظهت بلؿم.. 

٠ُ٦ ٌعجؼ ؤلاوؿان ًٖ مىاظهت ههٟه آلازغ.. ههٟه آلازغ 

؟..
ً
ُا  خٞغ

جغم بؤلا  ًُ د٣ه..ظابت ٖىضما   
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وهي ؤظغمذ بد٤ جىؤمتها.. ولؿاجها ٖاظؼ ًٖ َلب الهٟذ.. 

و٢ضماها مخجمضجان ومشبدخان باألعى.. ٞال هي جخدغ٥ هدى 

 مً ؤمامها..
ً
 بلؿم.. وال جخم٨ً مً الازخٟاء هغبا

 لٟذ هٓغها هغولت ٞجغ هدى ًاؾحن الظي صل٠ مً باب 

اإلاجز٫ في جل٪ اللخٓت ًدمل بٌٗ الخ٣اثب الهٛحرة ومٗه 

اؾمحن َٟلي ع٢ُت..ٖ مغو ٍو  

ٞجغ حٗل٣ذ بسهغ ًاؾحن وهي تهمـ له ب٩لماث لم جٟؿغ مجها 

 ؾٗاص بال..

 "قض خُل٪.. الب٣اء هلل"..

خغ٦ذ ؾٗاص هٓغاتها بحن ق٣ُ٣ها وػوظخه وبحن جىؤمتها التي 

وضر آلان ؤن ؾبب اخخ٣ان وظهها هى الب٩اء ولِـ الًٛب 

 ٦ما ْىذ في البضاًت..

ب  ولؿجها ًغصص باؾخٟهام مؿدى٨غاهتزث قٟخاها بٖغ  
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 "ماما!!"..

وم٘ اعحٗاص ظؿضها اإلالخّى ؤصع٦ذ بلؿم ما ًجى٫ بساَغ 

 
ً
ههٟها آلازغ.. ُٞاعث هدىها جًمها ٢بل ؤن حؿ٣ِ ؤعيا

 هامؿت لها

 "ماما بسحر ًا ؾٗاص.. وهللا ماما بسحر"..

ُىاها جخىظه هدى ًاؾحن  ْلذ ؾٗاص جغحٗض بحن طعاعي بلؿم ٖو

جُالبه باَمئىان ممازل ول٨ىه خى٫ هٓغه ٖجها بهمذ بِىما 

 همـ لٟجغ ؤن حٗض لهما بٌٗ ٢ُ٘ الشُاب.. 

..
ً
 والخٟذ لبلؿم هاجٟا

"ؤهِذ اإلاؿئىلت ٢ضامي ًا بلؿم.. والص ؤزخ٪ ؤماهت ٖىض٥.. لى 

.. ".. هى اخخاظِذ خاظت, ٧لمي الخاط نالر و  هُخهٝغ  

ؤومإث بلؿم بهمذ بِىما ابخٗضث ؾٗاص جًم ظؿضها بحن 

 طعاٖحها وهي ٖاظؼة ًٖ ٞهم ما ًدضر.. 
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 جسصخى الؿاا٫ ًٖ والضها.. بل جصجل.. هل ًم٨ً ؤن ٨ًىن 

 هى مً جىفى!.. 

 هل حؿببذ بمىث ؤبحها!!

 همؿذ بهىث مترصص زكً

 "بابا خهله خاظت بؿببي ًا ًاؾحن؟"

بل وظه ٧لماجه لبلؿم لم ًجبها ًاؾحن  

َمىا ٖلُه.. خالخه مؿخ٣غة بـ اخخما٫  "ؤبى٥ِ بسحر.. ماظض

 ٦بحر ؤهه مل هُمصخي جاوي.."

ٖاصث بلؿم جىمئ بغؤؾها و٢ض ؤصع٦ذ ؤن ًاؾحن ًُمئن ؾٗاص 

٣ها ٞهي حٗلم جل٪ اإلاٗلىماث بالٟٗل.. بِىما تهال٨ذ  ًٖ ٍَغ

 وهي جًم ع٦بخحها هاجٟت..
ً
 ؾٗاص ؤعيا

ؿببي!!".."ؤبىٍا احكل ب  
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 بلؿم..
ً
 وهى ًغصٝ مساَبا

ً
 وججاهلها ًاؾحن جل٪ اإلاغة ؤًًا

جغ هى٣ٗض ؤًام الٗؼي في البِذ ال٨بحر.. بـ هجرظ٘ ٖلى  "ؤها ٞو

الىىم.. ما ج٣ل٣ِل مل هخ٨ىهىا لىخض٦ىا.. وبدظع٥ ًا بلؿم.. 

ًضها ما جخمضف ٖلُه.. و٦مان مىباًالث بمىباًل٪ في ظُب٪.. 

وعي.. ٦مان مغة بى في وؾِ عاؾ٪.. والص ؤزخ٪.. ُٖيُِ٪ جب٣

ًضها"..باوعي حؿُبي مىباًل في   

اؾخمٗذ ؾٗاص ل٩لماث ًاؾحن ال٣اؾُت وصمىٖها بضؤث ججغي 

 بال جى٠٢ ولؿاجها ًغصص باؾخٟهام

 "محن ماث؟.. محن؟."

 لخًمها بدىان هامؿت بهىث 
ً
هؼلذ بلؿم إلاؿخىاها ؤعيا

 مغجج٠..

 "بؿيذ.. بؿيذ بيذ ع٢ُت ماجذ"..
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ب ًٖ الىعي بخل٪ اللخٓت ٧ان وٗمت خؿض الجمُ٘ والُٛا

 ؾٗاص ٖلحها..

ٖاصث ٞجغ للىا٢٘ ؤمامها وهي جغا٢ب ججاهل الخىؤمخان ٧ل 

 مجهما لؤلزغي.. 

 واخضةٚماثتها لم جدباص٫ ٧لمت بٞبٗضما اؾخٟا٢ذ ؾٗاص مً 

.. و٦إن الٗىا١ الؿاب٤ لالٚماءة لم ٨ًً.. م٘ بلؿم  

ٖالن الًٛب ٖلى ق٣ُ٣تها.. بو٦إن بلؿم ٢غعث آلان ٣ِٞ 

 وؾٗاص بضوعها ج٨خٟي بضوع اإلاكاهض الهامذ.. 

اًت الُٟلحن.. ول٨ً بضون ٧لمت واخضة.. و٦إجها حٗلً  ج٣ىم بٖغ

جمغصها السام ٖلى مٗاملت ؤق٣ائها لها.. ُٞاؾحن وماظض 

 قبه صاثم ٖلى ماثضتها_ ًخجاهال ؾٗاص 
ً
_الظي ؤنبذ يُٟا

ت ًٖ ماثضة الُٗام بهىعة واضخت.. ختى ؤجهما ًبخٗض ا بؿٖغ

 بطا إلاداها ٢اصمت هدىها.. 
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مخىٗان ًٖ جىظُه ٧لمت  ت جخىاظض بها.. ٍو ًسغظان مً ؤي ٚٞغ

 واخضة لها..

إة طل٪  والٟخاة بضؤث جظبل.. بل ج٩اص جسخٟي جدذ َو

 الخجاهل.. الجمُ٘ ًخٗامل مٗها و٦إجها ٠َُ ٚحر مغجي.. 

 هي جضع٥ ؤن الٟخاة ؤزُإث.. ول٨ً..

ما خاولذ جلُحن ٢لب ًاؾحن لحر٤٢ مً مٗاملخه لها ول٨ً ٖىض

 ؤظابها بجملت نضمتها..

 "محن اللي ٌؿدؿمذ محن ًا ٞجغ!"..

ظابخه بغ٢ت وهي ج٣ترب مىه جً٘ بُضه زمغة ًىؾٟي بٗضما ؤ

 ٢كغتها وؤػالذ جل٪ السٍُى البًُاء التي حؿبب له الخى٤..

وؾىضها وبغيى.."ال٨بحر "ؤهذ ؤزىها   

 ٢اَٗها ًاؾحن..
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خدخه لها.. خماًت  "وؤها ما ٢هغحل.. وال ماظض ٦مان.. بُتي ٞو

وهي جدذ خماًتي.. ٖالط وماظض مل مخإزغ.. ل٨ً بٗض اللي 

َبُب وؤواسخي ؤػاي بػاي آزضها بالخًً!.. بٖملخه صه.. 

متها في خ٤ ؤهلها.. خ٤ بواصاوي!..  ػاي هخدـ بذجم ظٍغ

متها في خ٤ صًجها وعبها.. ف ي خ٤ هٟؿها ؤزتها.. وؤهم خاظت ظٍغ

 لى هالذ الؿماح والٟٗى بالؿاهل ٦ضه!!"

 ٚمٛمذ ٞجغ ب٣لت خُلت..

"ؤطًتها لىٟؿها ؤ٦بر ؤطًت ًا سخي ًاؾحن واللي خهلها مل 

 ٢لُل"

 هخ٠ ًاؾحن..

ا وؤمي ٞحها وهي زاهتها!..  "والش٣ت!.. الش٣ت اللي خُها ؤبٍى

ذ ُٞه!.. ألاماهت اللي يُٗتها.. صو٫ ًخٗىيىا  الٗغى اللي َٞغ

ػاي"..ب  

 ا٢تربذ مىه ؤ٦ثر لتهمـ له..
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 "بـ ؤهذ وهللا ما في ؤخً مً ٢لب٪.. اج٩لم بـ مٗاها وهي.."

 ٢اَٗها ًاؾحن بته٨م..

 "هي ختى ظغبذ جبضؤ وجُلب الؿماح!"

ذ ٞجغ بالغص..  ؾاٖع

 "م٨ؿىٞت وزجالهت مً هٟؿها و..

 ٢اَٗها ًاؾحن بدؿم..

ٖلُه ٧ام  "ٞجغ.. ؤها مل ه٣اَٗها الٗمغ ٧له.. اإلاىيٕى ٞاث

ػاي جبضؤ ج٨ٟغ ًٖ طهبها.. و٢تها بًىم بـ.. وو٢ذ ما حٗٝغ 

 هخٗٝغ جُجي حٗخظع.."

٢اَ٘ حؿلؿل ؤ٩ٞاعها نىث ظغؽ الباب.. وبٗضه صل٠ ًاؾحن 

 لضازل الك٣ت ًصخبه هاقم الظي ٧ان ًى٨ـ عؤؾه بدغط..

 
ً
ت الاؾخ٣با٫ وجىظه هدى ٞجغ باإلاُبش هامؿا ؤصزله ًاؾحن ٚٞغ

 لها:
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.. مم٨ً جىاصي ؾٗاص  هاقم بُه -  مٗاًا في ؤويت الًُٝى

 ٖكان هى ٖاًؼ ٣ًابلها.. واٖملي لىا اجىحن ٢هىة..

ت الىه٠ مٛل٤..  ٣ت ٞجغ لخُغ١ باب الٛٞغ زغظذ ؾٗاص بٞغ

زم جضزل وججلـ ٖلى ؤ٢غب م٣ٗض.. و٦ٟحها ًًُٛان ظاهبي 

اإلا٣ٗض بخىجغ.. بِىما ويٗذ ٞجغ نِىُت ال٣ىة وزغظذ 

ت بٗض ؤ ت مً الٛٞغ ٗت ٖلى ال٠ًُ..بؿٖغ ن ؤل٣ذ جدُت ؾَغ  

 جىدىذ هاقم لُجلي نىجه وجىظه بدضًشه لُاؾحن:

ُلخ٪ ًٖ   - ؤها آؾ٠ ًا ًاؾحن.. زغظخ٪ مً وعقخ٪.. ٖو

 قٛل٪.. بـ ٦ىذ ٖاًؼ ؤ٧لم آلاوؿت ؾٗاص في ٧لمخحن..

ؤظابه ًاؾحن بخىجغ لم ٌؿخُ٘ الخسلي ٖىه.. ٞمجئ هاقم ٌٗجي 

وهى ختى لى ٖا٢ب ؾٗاص  وظىص مك٩لت.. ؤو باألخغي ٧اعزت..

 بالهمذ اإلاخجاهل ل٨ىه لً ٌؿمذ بخٗغيها ألي زُغ:

زحر ًا هاقم بُه.. ؤها ٢ل٣ان بهغاخت. -   
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 خاو٫ هاقم ٦خم ٚهخه ٢بل ؤن ًهغح بىيىح:

ما ِٞل خاظت ج٣ل٤.. بال٨ٗـ.. ؤها ظاي ومٗاًا ؤزباع  - 

اث  ؿت.. ؤلاصاعة ٢غعث جدٟٔ ال٣ًُت.. بٗض الخدٍغ ٦َى

ع وم٣اَ٘ الُٟضًى و..وجًُٟت الهى   

٢اَ٘ ٧لماجه قه٣ت مغحٗبت مً ؾٗاص وهي جسٟي وظهها بحن 

٦ٟحها.. مضع٦ت ؤن طل٪ الغظل ؤمامها, وعبما ٖكغاث ٚحره عؤوا 

هغها ٖلى قاقت هاج٠ ؤمحر...  نىعها ٖو

ابخل٘ ًاؾحن ٚهخه وب٣ٗله جضوع هٟـ ألا٩ٞاع.. و٢بًدُه 

 جى٣بًان بٗى٠ ًىظع ب٩اعزت.. 

 اؾخضٖاء ٢ىة الهبر والخلم بضازله.. ٌٛمٌ ُٖيُه 
ً
مداوال

ت: ضع٥ هاقم ما ًمغ به ًاؾحن ٨ُٞمل بؿٖغ  ٍو

 ٧ل الهىع و - 
ً
مً ٖلى  ألاٞالم اجمدذ.. اجضمغث جماما

َمى٪ ًا ًاؾحن ؤها ؤخخُاَي ٦مان.. ٖاًؼ جلُٟىهه.. والظا٦غة ؤلا 
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لؿه عاظ٘ بىٟسخي مً بِخه و٧ل ظهاػ ًمخل٨ه اإلاجغم صه 

 بـ..ب بخاٖخه.. هى صخُذ زضاجضمغث الظا٦غة 
ً
ٞغاط خالُا  

هخٟايت ٖىُٟت مً ؾٗاص وهي ججهٌ بظٖغ ب٢اَ٘ ٧لماجه 

 هاجٟت:

ٞغاط!.. ب٣ى خغ.. ٌٗجي مم٨ً ًىنلي... مم٨ً..بزض  -   

 ٢اَ٘ هاقم ٧لماتها اإلاظٖىعة:

.. ال٩لب صه ٖمغه ما هُجغئ ٣ًغب مى٪.. - 
ً
ما ج٣ل٣ِل ؤبضا  

ضومت.. ٢ا٫ ٧لمخه وهى ًخإمل ٢بًخه اإلا٨  

م َاٖخه لؤلوامغ و٢ُامه بدٟٔ ال٣ًُت ل٨ىه زإع مً طل٪  ٞبٚر

ض ب٣بًخه..   الٚى

خخُاَي بٗضما ؾغب لهم زم جغ٦ه بٗضها للمجغمحن بالدجؼ ؤلا 

..
ً
 نٛحرا

ً
 مٗلىمت مٛلىَت ؤن ؤمحر اٚخهب َٟال
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وبالُب٘ ػمالئه بالدجؼ ٢امىا بمىده ؤعوٕ خٟلت جغخُب..  

 ..
ً
 وخٟلت وصإ ؤًًا

٣ض بٌٗ مً ؤؾىاهه..ُِ ل٣ض ُخ  ه بإ٦ملها ٞو مذ يلٖى  

ب..  ُجها جمخؤلن بضمٕى الٖغ هخٟذ ؾٗاص لُاؾحن بخىؾل ٖو

ضها جمخض هدىه باؾخُٗاٝ: .. ٍو
ً
 وظؿضها ًغحٗض هلٗا

ًاؾحن.. ؤها زاًٟت.. ؤها.. -   

إلاذ ًاؾحن ُٖىحها اإلاخىؾلخحن.. ٦ٟها اإلامضوص بًغاٖت و٦إجها 

 حؿخجضي خىاهه وؤماهه..

ض..  ججمض بم٣ٗضه للخٓاث و٢ض عجؼ ًٖ مىدها ما جٍغ  

هي لم جخ٣ضم بلٟٓت اٖخظاع  واخضة.. ختى لك٣ُ٣تها التي ٧اصث 

 ؤن جًُ٘ بؿببها.. 

 لم جداو٫ ببضاء هضمها إلاا لخ٤ بإبحها..

 نامخت ٖلى الضوام بُٗىن مدخ٣ىت مً ب٩ائها َُلت اللُل..
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ت!..٠ُ٦ جخٗلم صعؾها بطا ُمِىدذ الٟٗى بخل٪ الؿٖغ  

٠ُ٦ ًجٗلها جضع٥ ؤجها زاهذ الضًً والغب والٗبض والىٟـ  

 طاتها....

٣له ًهغر به ب٣ؿىة..  جى٠٢ ج٨ٟحره للخٓت ٖو

"ما الٟاع١ بِى٪ وبحن ؤبُ٪ آلان؟.. ٖلى ألا٢ل هى له ٖظعه, 

جغبِخه, وكإجه.. حٗلُمه البؿُِ.. ل٨ً ؤهذ.. ؤهذ َمً ٖاهِذ 

ٖظع٥ وؤهذ جيبظ بضون ال٣هغ والٓلم والىبظ.. ما ٖظع٥!.. ما 

 ؤن جٟهم.. وؤهذ حٗا٢ب بضون ؤن جىضر الظهب.. ما الٟاع١!"

 لٟٗىه.. لغياه.. 
ً
ُىاها جهغزان َلبا  عم٣ها مغة ؤزغي ٖو

 ل٩لمت جمىدها ؤمان في لُلها.. 

 ولم ًدخمل ؤ٦ثر.. لم ًدخمل هضاء الاؾخٛازت بُٗىحها..

ل٣ض ٟٚل ٖىه مغة ولً ٨ًغعها..    
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٣ابه  الهامذ لها شخيء.. وخماًتها ومىدها بخؿاؽ ًٚبه ٖو

 الُمإهِىت وألامان شخيء آزغ..

 بسٟىث:
ً
 جهٌ ًاؾحن مً مجلؿه لحر٦٘ ؤمامها هامؿا

 للىض٫ صه ؤهه  - 
ً
ما جساِٞل ًا ؾٗاص.. مل هؿمذ ؤبضا

 ًإطًِ٪.. ٖلى ظشتي لى ٢غب مى٪.

مئىان بحن  ؤعاصث ؤن جل٣ي هٟؿها بحن طعاُٖه.. ؤعاصث الَا

جٟٗل بلؿم و٦ما جغج٨ً ٞجغ ٖلُه ب٩ل لخٓت..  ؤخًاهه ٦ما

ؤعاصث إلاؿه  والكٗىع بمىاؾاجه.. ول٨جها ابخٗضث.. ابخٗضث 

بٗضما ؤصع٦ذ ؤجها ال حؿخد٤ ؤمان ؤخًاهه.. ال حؿخد٤ 

الُمإهِىت بحن طعاُٖه.. هى ال ٌؿخد٤ مجها ؤن جلىزه.. هي 

ملىزت.. مضوؿت.. زاَُت ومظهبت بجغم ال حٗٝغ وؾُلت للخُهغ 

ه..مى  

عا٢ب هاقم جل٪ الاهٟٗاالث والتي جظ٦غه بدالت عحهام ٖىض مىث 

 قٍغ٠ و٠ُ٦ ٧ان هى الؿىض والضٖامت لها..
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الخٔ جغصص ؾٗاص في الا٢تراب مً ق٣ُ٣ها..    

٘ ٦ٟها لخ٣غبها مً وظىخه زم حُٗضها بجاهبها وهي ج  ٟغ٦هاجٞغ

ب٣ىة بمؿىض اإلا٣ٗض و٦إجها جى٣حها مما ٖل٤ بها مً قىاثب 

 طهبها.. 

اتها اإلاخىا٢ًت واإلاترصصة.. بااهخ خه الخحرة بالبضاًت مً جهٞغ

وبلخٓت و٢ٗذ ُٖىاه ٖلى حٗبحراث الظهب والٗظاب بُٗىحها 

 وؤصع٥ ما حٗاوي مىه الٟخاة..

 هي ياجٗت ال حٗلم ٠ُ٦ حٗبر ًٖ هضمها.. 

.. وال ًم٨جها الا٢تراب واإلاداولت..حعجؼ ًٖ َلب الهٟذ  

ضه  الخٔ جغبِذ ًاؾحن الخىىن ٖلى زهالتها وهى ٨ًغع ٖو

 بدماًتها لخىٟجغ هي بالب٩اء هاجٟت:
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بـ ؤها مل ٖاًؼا٥ جخإطي.. مل ٖاًؼا٥ جبٗض ٖىىا جاوي..  - 

زاًٟت جغظ٘ السجً بؿببي.. ؤها ٦ىذ ه٣ىل٪ ٖلى ٧ل خاظت.. 

ذ ج٣خله وجغوح مى ىا جاوي..بـ زىٞذ.. زٞى  

 ججهض هاقم بإلم.. 

ًا هللا!.. ٠ُ٦ ًم٨ىه الدؿلل بضون ٢ُ٘ لخٓت الخىانل بحن 

 الٟخاة وق٣ُ٣ها!..

بِىما يمها ًاؾحن لهضعه ٖىىة بٗضما اؾدكٗغ مداولتها 

لالبخٗاص جد٨مها هىاظؿها بإجها ال حؿخد٤ جل٪ الًمت.. 

 يُٛها ب٣ىة أليلٗه لترصص بهظًان و٢ض ٣ٞضث ؾُُغتها:

 ؤه-   
ً

ا ما اؾخاهلل.. ما اؾخد٣ل ؤه٪ جًُ٘ بؿببي.. ؤها ؤنال

ؾخد٤ ؤوال خاظت.. وال خاظت.. خغام جًُ٘ هٟؿ٪ ٖكاوي.. ؤها 

 اإلاىث ػي ما بابا ٢ا٫.. ؤها وال خاظت.. وال خاظت..
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لخضٞ٘ ًاؾحن ٖجها وججهٌ جخٗثر بما خاولها بجىىن ٞخهُضم 

 جهل إلا٣بٌ الباب ٞخ
ً
ٟخده في ظمىخها بٗضة م٣اٖض وؤزحرا

 ولؿاجها ًغصص باهضٞإ مجىىن:

ؤها ما اؾخد٣ل.. ؤها وال خاظت.. وال خاظت..-    

ت ٖلى وظهها جسغظها مً خالت الجىىن  جٟاظئها نٟٗت ٢ٍى

 بحن طعاعي والضتها التي
ً
ا لخجض هٟؿها ؤزحرا  والهِؿخحًر

حٗخهغها بإخًاجها هامؿت بىظ٘:   

خاظت خلىة ًا بىتي.. لؤهِذ ٧ل خاظت ًا ؾٗاص.. ٧ -   

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الشاوي والٗكغون

ؾ٨ىذ ؾٗاص بحن طعاعي آمىت.. هضؤث حكىجاتها وزٟخذ 

 قه٣اتها.. 

 ٣ِٞ صمٕى ججغي ٖلى وظىخحها بهمذ.. وعؤؾها مضٞىن 

بهضع  والضتها ٦إجها حؿخمض ؤهٟاؾها مجها..   

ض مً اٖخهاعها بحن  طعاٖحها آمىت ما ػالذ جًمها بكضة.. جٍؼ

ب بةٖاصتها لغخمها زاهُت ٞخبٗضها ٖما مغث به مً  و٦إجها جٚغ

 ٦ىاعر ومدً..

 لم حٗلما ٦م امخضث بهما جل٪ الجلؿت الهامخت..

طل٪ الخباص٫ الهامذ للمكاٖغ.. ٩ٞل واخضة مجهما وبضون    

ؤن جضعي ٧اهذ حؿخمض ٢ىتها مً ألازغي..    

 ٢ىة لخدمل ال٣اصم.. وللمىاظهت..
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هي حؿإ٫ بهىث ملهىٝ:بضؤتها آمىت و   

لُه ًا ؾٗاص؟.. لُه ًا بىتي؟.. -   

غ.. ومً البضاًت ؾٗاص جسصخى ؤلا  ظابت والخبًر  

 ٞاإل 
ً
غ واٍه.. ول٨ىه بضا خُجها هاما ظابت ؾاطظت.. والخبًر  

 للٛاًت..
ً
ا  وخٍُى

 ٖاصث آمىت جغصص:

   خبدُه ًا ؾٗاص؟!.. خبدُه لضعظت.. - 

ت:ابخٗضث ؾٗاص ًٖ ؤخًاجها لخىٟي  ٧لماتها بؿٖغ  

ؤها ٦ىذ زاًٟت مىه.. هى ٧ان بحهضصوي.. و.. و الضهب اصتهىله  -  

ج٣ي قغه و..ؤٖكان ًبٗض ٖجي.. ٖكان   

 ٢اَٗتها آمىت بدؼم:



918 
 

 

وؤو٫ مغة ٖملخحها ٦ىِذ زاًٟت مىه؟.. ؤو٫ مغة ًا ؾٗاص    - 

ًضًِ٪ اججغؤث و٦كٟذ ؾتر٥ ٦ىِذ زاًٟت مىه؟..ب  

  جلٗشمذ ؾٗاص والظ٦غي جمغ ؤمام
ً
ا ُٖىحها ووظهها ًدخ٣ً زٍؼ

. لخ٨مل آمىت ب٣ىة:
ً
 وزجال

ِذ ٖلُىا.. وما زىٞخِل مً عب٪ -  !.. ما ؟زىِٞذ مىه.. وزٞى

ؿإل٪ ًٖ ؤماهخه!!ب٨ٞغجِل في ًىم هخ٨ىوي ُٞه بحن  ًضًه َو  

 بضؤث قه٣اث ؾٗاص جغجٟ٘ زاهُت وآمىت ج٨مل:

ًا ؾٗاص.. ظؿم٪ ؤماهت.. ؤه٪ جداٞٓي ٖلُه صه ٞغى  ؤًىه-  

لم٪ ؤماهت.. الغؾى٫ ٢ا٫  ًا ؾٗاص..  بًهٖلُِ٪.. ٣ٖل٪ ٖو  

ُمِغه  ال " ُٖ  ً َٖ  ٍ٘ ؿإ٫َ ًٖ ؤعب ٌُ ى  َما ٖبٍض ًىَم ال٣ُامِت ختَّ
َ
ض

َ
جؼو٫ُ ٢

ِمَل ُِٞه  َٖ لِمِه ماطا  ِٖ  ً ً ظؿِضِه ُٞما ؤبالُه ٖو ُٞما ؤٞىاُه ٖو

ُه "..
َ
ُما ؤه٣ٟ َؿَبُه ٞو

َ
د
ْ
ًَ ا٦ ًْ ًْ ؤَ ً ماِلِه ِم  ٖو

 اعحٗض ظؿض ؾٗاص و٦إجها حؿم٘ ال٩لماث للمغة ألاولى.. 



919 
 

 

٘ ُٖىجها وج ىدبه لل٣اصم.. ٞإ٦ملذ آمىت:وبضؤث جٞغ  

ت صه مٗىاه -   ًا ؾٗاص؟.. ٖىض٥ عص ٖلى الؿاا٫؟.. بًهٖاٞع  

 حؿا٢ُذ صمىٖها وهي جسبر ؤمها:

َلب اإلاٟٛغة مً عبىا.. بـ ؤها.. ؤهاؤٞجغ.. ٞجغ ٢الذ لي  -   

 ٢اَٗتها آمىت:

م٨ؿىٞت؟.. زجالهت؟.. -   

 هؼث ؾٗاص عؤؾها باإلاىا٣ٞت ٞٗاصث آمىت حؿإلها:

؟..بًهاللي خهل مى٪ ًا ؾٗاص ج٣ىلي ٖلُه  -   

ظابذ ؾٗاص:ؤ  

ٚلُت.. -   

ُىاها جدثها ٖلى ؤلا ٦ما٫:نمخذ آمىت ولم ججب ٖو  

طهب.. ؤها ؤطهبذ.. ؤطهبذ في خ٤ عبىا.. في خ٨٣م.. -   
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٦ملذ آمىت لها:ؤ  

  وفي خ٤ هٟؿ٪ ًا ؾٗاص.. - 

٘ ُٖىحن هاصمخحن:  ػاصث الضمٕى وحٗالذ الكه٣اث وؾٗاص جٞغ

ت!..بًهمل ٖؤ  -   ؟..ؤها مل ٖاٞع

 عبدذ آمىت ٖلى ٦خٟها:

هضماهت ًا ؾٗاص؟.. -   

 هخٟذ ؾٗاص بىظ٘:

جىلض مً ظضًض ؤ.. هٟسخي ها.. ؤها هٟسخي ؤمىثؤهضماهت بـ!..  - 

!!بًهٖمل ؤ!.. بًهٖمل ؤ٦ٟغ ًٖ ٧ل اللي ٖملخه.. ؤها.. ؤو   

 مضث آمىت لها ًضها ٞؿاٖضتها ؾٗاص ٖلى الجهىى مً

الٟغاف لخسبرها آمىت ببؿاَت:   
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هىخىضخى وههلي.. نلي ًا ؾٗاص.. اَلبي اإلاٟٛغة وؤهِذ بحن -   

َلبي مىه ٣ًبل جىبخ٪..ؤَلبي الهضاًت.. ؤًضًه.. ب  

 لخىُٟظ ٧لماث آمىت.. والتي مً ؤٖما٢ها ٧اهذ 
ً
 جدغ٦خا مٗا

 حٗلم ؤن الظهب ًخ٣اؾمه الجمُ٘.. 

 للمٟٛغة هي ألازغي.. 
ً
حٗلم ؤجها ؾخجاوع ابىتها بالضٖاء  َلبا

ذ بإماهتها..   َٞغ
ً
 ٞهي ؤًًا

 ٟٚلذ ًٖ ٧لماجه نلى هللا ٖلُه وؾلم..
ً
 هي ؤًًا

ُخه"" ٍٕ و٧ل٨م مؿئى٫ ًٖ ٖع ..٧ل٨م عا  

٤ البضاًت.. ٞؿٗاص جدخاط  ٞلخ٨ً جل٪ بضاًت.. ؤو زُىة بٍُغ

 ال٨شحر وال٨شحر مً جغمُم الىٟـ وال٣ٗل.. 

ُت..  لِؿذ ؾٗاص ٣ِٞ.. بل ظمُٗهم.. ٧ل الٖغ

*************** 
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 َٖ  جمضص ًاؾحن بٟغاقه ًخإمل 
َّ

٢ت اإلاٟاجُذ بُضه..ال  

  
ً
 إلاٗاجها بحن ًضًه.. عهت الهىث التي ًدغ٦ها ٢لُال

ً
جهضع مغا٢با

 ٖجها..

  َٗ  جل٪ الغهت التي جظ٦غه بؿىىاث مايُت ٧اهذ ٞحها جل٪ ال
َّ

٢ت ال

 ال جٟاع٢ه.. 

سغه.. ز٣ت  ؾىىاث ٧ان ٞحها طعإ والضه ألاًمً ومهضع ز٣خه ٞو

سغ خغمه مجهما ب٣ؿىة م٘ ؤو٫ ػلت.. ومىده الىبظ والهجغ  ٞو

 
ً

..بضًال  

ؤٚمٌ ُٖيُه ٌؿترظ٘ جل٪ اللخٓت التي مىدخه بها آمىت 

ٟاجُذ ٢بل عخُلها.. اإلا  

 يُٛتها ٖلى ًضه و٦إجها جىقمه بها..

٢هاثه مجها بضون طهب ظىاه بو٦إجها مٟاجُذ الٗىصة لضهُا جم  

 ولِؿذ مجغص مٟاجُذ إلاخجغ ُٖاعة ٢ضًم ٢ضم اؾم ٖاثلخه..
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ضة التي ؾغث بجؿضه لخٓت همؿذ آمىت بإطهه..  ال ًى٨غ الٖغ

 "مدالث بغهام مؿخيُا٥ ًا ًاؾحن"..

ماطا بٗض!.. وآلان..  

 ٖاصث اإلاٟاجُذ بحن ًضًه.. ول٨ً لم ٌٗض مٗها الٟسغ..

 مً الش٣ت..  
ً
عبما ٣ِٞ ٢لُال  

ٖض مىظ ػمً لُخدمل مؿئىلُخه..
ُ
 ز٣ت ب٨بحر ؤلازىة الظي ؤ

ل٣ُذ ٖلى ٖاج٣ه مً ٢بل..  
ُ
وهى لم ًتهغب مً مؿئىلُت ؤ  

 ٞما با٫ آلان؛!

ذ الٟغاف و٢غع اٖخ٩اٝ الجمُ٘.. وزالزت ق٣ُ٣اث..  والض ٍَغ

 ٧ل مجهً بدا٫ ؤؾىء مً ألازغي.. 

 زالر ػهغاث ًجب ظمٗهً وخماًتهً... 

اًت.. والتربُت..  وؤر نٛحر ًدخاط ؾىىاث مً الٖغ
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 ومً الىاخُت ألازغي.. ٖمل.. ٖمل ظضًض.. عبما ٧ان ببضاًخه

بال ؤهه خلمه.. بضاًخه الخ٣ُ٣ُت..    

جغه.. ػوظخه الخىىهت.. مغسخى ألامان إلاغ٦به الج اهذ..ٞو  

 ماطا آلان؟.. ما هى ال٣غاع الصخُذ؟..

هل ٌؿخمغ بالبدض ًٖ عيا والضه.. الٟسغ الًاج٘ بُٗيُه؟. 

.. ووالضه ٌؿإله الا٢تراب.. 
ً
ال  اللخٓت التي جمىاها ٍَى

 اإلاكاع٦ت, بل اإلاؿاٖضة..

سغ ًاؾغ.. وباقي بزىجه..   ٨ًُٟه ز٣ت آمىت ٞو

جال٢ذ هٓغاتهما.. ٨ًُٟه جل٪ الىٓغة اإلاخإل٣ت بُٗجي ٞجغ ٧لما 

 و٦إجها جسبره بهمذ.. ؤهه ببؿاَت مغ٦ؼ ٦ىجها بإ٦مله..

ا٢تربذ مىه ٞجغ بسُىاث مترصصة, ٞمض ًضه لها لخلخ٣ُها ٖلى 

 الٟىع  وحؿإع لخجاوعه بالٟغاف..
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جخإمل اإلاٟاجُذ بضوعها.. وحؿإله هامؿت:   

ٞغخان ًا سخي ًاؾحن؟.. -   

بىبرة ممؼ٢ت:الخٟذ لها بدؿائ٫.. ٞٗاصث ج٨غع ؾاالها   

٢هض ٞغخان ؤه٪ هترظ٘ إلا٩اه٪ جاوي؟.. وؾِ ؤهل٪ ؤ - 

 وهاؾ٪؟..

هبرتها.. نىتها ال٨ؿحر.. خغ٧اتها اإلاخىجغة.. ٧لها بقاعاث جسبره 

ىت.. ٢ل٣ت.. وزاثٟت..  بإن ٞجغه خٍؼ

الخٟذ لخلخ٣ي الُٗىن.. جدباص٫ خضًض نامذ ول٨ىه مصخىن 

 بٗىا٠َ قتى..

ها بدُاجه الجضًضة.. ًٖ ُٖىاها مدؿاثلت بسىٝ ًٖ م٩اهت

اخخُاظه لها بٗضما ٞخدذ له ألابىاب, بل ؤنبذ هى ناخب 

 مٟاجُدها..

ظابت ًٖ ؾاا٫ ًمؼ٢ها..جسصخى ؾمإ ؤلا   
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 "هل اؾخٛجى؟.. هل ؾِخسلى؟"

"هل جدؿ٘ خُاة ًاؾحن بغهام آلان لٟجغ.. باجٗت ال٨بضه 

 البؿُُت!"..

ظابخه.. بوبُٗيُه إلاٗذ   

ل٨ت مخىظت ٖلى ٖغقها..بُٗيُه إلادذ صهُتها وهي م  

بُٗيُه ٧ان ًدخًجها.. ًًمها.. ًمىدها ؤماجها وؾىضها ٦ما  

ضها..   ٖو

لخالمـ وظىتها بدىان.. و٦إهه ًمىذ الغاخت وؤهامله جمخض 

 لغوخها ال٣ل٣ت.. 

ُٖىحها بلمؿخه.. ًمخي زىٝ   

ٗها لخباصله هي إلاؿت زجىلت..  ٞغ  بإهاملها ٍو
ً
٣ًترب مخمؿ٩ا

زاثٟت.. ٞحزصاص جمؿ٨ه بها.. ًًُٛها بغ٢ت ٖلى زا٣ٞه و٦إهه 

ضه..  مىدها ٖو  ًمضها ب٣ىجه ٍو
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جخجى٫ ؤهاملها بٟىضخى ٦خل٪ التي جمىط بضازلها لدؿخ٣غ ٖلى 

 ظغح وظىخه.. 

 ٖجها.. وحؿ٣ِ صمٗت لم جخم٨ً مً م٣او 
ً
متها ظغح هاله مضاٞٗا

 ؤ٦ثر.. جدبٗها ؤزغي وؤزغي..

ُٞلخ٣ُها هى.. ًمدحها.. وهى ٌُٗض مالمؿت ؤهضابها اإلابللت 

:
ً
 هامؿا

ت لُه ُٖىه٪ خباًبي؟.. -  ٖاٞع  

٨مل هى:  جباٚذ خالوة الظ٦غي صمىٖها ٞخبدؿم.. ٍو

ألجها قٟاٞت.. ه٣ُت وناُٞت.. بخد٩ي لي ٖلى ٧ل اللي ظىا٥ِ..  - 

بل ٦ضه خ٨ذ لي ٖلى مٗؼحي ختى لى  ؤهِذ ٖاًؼة جسبي.. ٢

٪ مجي..  ٖىض٥.. وصلى٢ِذ بدك٩ي لي مً زٞى

ض مً الضمٕى :  قه٣ذ ج٣اوم مٍؼ

  ؤها مل زاًٟت مى٪.. - 
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 ٢اَٗها وهى ٣ًغبها مىه ختى اؾخ٣غث بحن طعاُٖه:

  ٗضي؟ؤهِذ زاًٟت مً بُ  - 

ظابت ٧اُٞت..بؾ٣ُذ صمىٖها مغة ؤزغي و٧اهذ جل٪   

اإلاغة ٧اهذ بكٟخُه الالجحن جدغ٦خا مسر صمىٖها زاهُت.. وجل٪ 

 ببِء لتهمؿا بإطجها:

  ؤهِذ ؤهلي وهاسخي ًا ٞجغ.. - 

حكبصذ به ب٣ىة.. ال جهض١ ما همؿه بإطجها.. هى ًسخاعها هي.. 

 هي الؼوظت البؿُُت..

خغ٦ذ عؤؾها بٗكىاثُت.. جمؼط مالمدها بيبًاجه وصمىٖها 

 بضؤث ججغي ٖلى نضعه وهي جغصص:

٪.. وا٫..زىاج٪.. والضجب -   

:
ً
 ٖاص ًًمها ب٣ىة ما٦ضا
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ت الٟغ١؟..-   هما ُٖلتي.. وؤهِذ ؤهلي وهاسخي ًا ٞجغ.. ٖاٞع  

ض  ٣ت الٗكىاثُت التي جضٞٗه لحًز ٖاصث جدغ٥ عؤؾها بخل٪ الٍُغ

جبها بهمـ:  مً اخخًاجها ٍو

ُٖلتي ٌٗجي مؿئىلُتي وواظبي.. ل٨ً هاسخي صه ازخُاعي.. -   

ٗذ ُٖىحها الضامٗخحن له.. و٦إجه ا جدؿاء٫ ًٖ نض١ ٧لماجه.. ٞع

 مً الخىيُذ..
ً
ضا ض مٍؼ  ؤو عبما جٍغ

 ٖاص ًمسر صمىٖها وهى ًا٦ض:

ؤها مل هؿِب الىعقت ًا ٞجغ.. الىعقت صي خلمي.. -   

ومل هخسلى ًٖ خلمي جاوي..   

ظابذ بترصص:ؤ  

  بـ صه خ٣٪ .. م٩اه٪ وخُاج٪.... - 

:
ً
 عصص ما٦ضا
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في الىعقت.. وخُاحي م٩اوي هىا ًا ٞجغ.. في الخاعة.. قٛلي   -

مٗا٥ِ.. ؤهِذ ػوظت الضهُا وآلازغة ًا ٞجغ.. وصه مل ٦الم خلى 

 ٖكان جُمجي.. صه م٩اه٪.. م٩اهخ٪.. في خُاحي..

 حكبصذ ب٩ل ظؼء مىه وبإٖما٢ها جغصص

 "وؤهذ خُاحي ٧لها ًا سخي ًاؾحن"..

٢غؤها  ال حٗلم بن ٧اهذ عصصث ٧لماتها بهىث ٖا٫ٍ ؤو هى 

ٍن بُٗىحها.. ٞبٗض زىا  

 ٧اهذ ٧لماتها جترصص بحن قٟخُه..

********** 

 "الٛاًت جبرع الىؾُلت"..

 بيُت خؿىت وهضٝ هبُل.. 
ً
 مبضؤ ًدبٗه ال٨شحرون.. ؤخُاها

 ٦شحرة.. ج٨ىن الىُت زبِشت.. والهضٝ 
ً
 ؤزغي, بل ؤخُاها

ً
وؤخُاها

 ًدىٕى بحن ما٫, قهغة, هٟىط.. .. ولً وٛل٤ ال٣ىؽ..
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بل الهضٝ ًبرع  زبض ل٨ً لىخ٩لم ًٖ الىُت 
ُ
الخؿىت.. هل ه

!..؟الىؾُلت  

٤ جبرع  هل  ٖٓم الٛاًت بجهاًت الٍُغ
ُ
 الخ٣اعة التي ج
َ
ب٘ د

!..؟للىنى٫   

جل٪ ألا٩ٞاع ٧اهذ جترصص بحن ٣ٖلي هاقم ومكحرة وهى ٣ًابلها 

ت الاؾخ٣با٫ ببِذ ؤؾغتها..   بٛٞغ

ًخلبؿه ًٚب الهب ًداو٫ الؿُُغة ٖلُه ختى ال ٣ًٟض 

 ؤٖهابه مٗها.. 

 ٌٗلم مضي تهىعها والٗىاص اإلاخإنل بها..

حؿخمض بها مٗلىماث مىه لخ٣ىم بؿب٤ لم ج٨ً اإلاغة ألاولى التي 

 ٧ان هى ًخٗمض مضها بخل٪ اإلاٗلىماث 
ً
صخٟي مضوي, بل ؤخُاها

اث ًجغحها  ؤو ٢ًُت خحن ًدخاط جضزل الصخاٞت لهالر جدٍغ

 ًخابٗها..
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ول٨ً جل٪ اإلاغة ؤًٚبخه بكضة.. جل٪ اإلاٗلىماث التي ٢هها 

 ٖلحها والتي جسو ماخضر لك٣ُ٣تي ًاؾحن..

جل٪ ال٣ًُت اإلاشحرة للجض٫ والتي ا٦دك٠ و٢ٕى الٗضًض مً  

 الٟخُاث ضخُت ألمحر وؤمشاله ؤنبدذ حكٛل ٣ٖله ب٣ىة, 

جل٪  وعبما نلت ًاؾحن بخل٪ ال٣ًُت ججٗله ًخهٝغ خُا٫

٣ت شسهُت بدخت..  ال٣ًُت بٍُغ

ؤزظث مكحرة جدغ٥ ؾا٢ها بٗهبُت وهي جغا٢ب اهٟٗاالث 

 هاقم..

إ ب٣ضمه ٖخبت بُتها وهي جغي الًٛب مغؾىم ٖلى  مىظ َو

 وظهه بىيىح.. ولم ج٨ً بداظت ل٨شحر مً الظ٧اء لخٗلم ؤن

مىيٕى "الضٖاعة ؤلال٨ُتروهُت" الظي  الؿبب وعاء ًٚبه هى 

م٣الت مً ؾلؿلت م٣االث حٗالج بها اإلاىيٕى وكغث الُىم ؤو٫ 

 مً مسخل٠ ػواًاه.. 
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 لهاقم في 
ً
 خؿاؾا

ً
طل٪ اإلاىيٕى الظي ؤنبذ ًمشل هاظؿا

 الٟترة ألازحرة.. 

ضة ؤلال٨ُتروهُت  وحٗلم ؤن بزاعتها للمىيٕى ٖلى نٟداث الجٍغ

ولً حٗخظع ؤو التي حٗمل بها ؾِكٗل ًٚبه, ول٨ىه ٖملها.. 

..جدىاػ٫ ًٖ ا٦ما٫ ؾلؿل
ً
ت اإلا٣االث.. ؤبضا  

 عم٣خه بىٓغة مخىجغة وهي حؿإله بخدٟؼ:

  هىًٟل ؾا٦خحن ٦ضه ٦خحر! - 

٘ خاظبه بخعجب ٚايب:  ٞع

ؤهِذ عايُت ًٖ اللي خهل؟.. -   

 ؤظابذ بجضًت:

 -  
ً
.ظضا  

 هخ٠ بهغار:
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مكحرة!! -   

 هبذ مً ظلؿتها لخىاظه ًٚبه بهضوء:

هاقم.. ٧ان في اجٟا١ بِىا مً ًىم ما اعجبُىا.. ؤن الكٛل -   

ما ًخضزلل في خُاجىا السانت..   

 جهٌ لُىاظهها بضوعه:

بـ اللي خهل ؤه٪ صزلخُه ًا خًغة الصخُٟت اليكُُت.. -   

 يُٛذ ٖلى ؤؾىاجها بٗى٠:

  ال ما خهلل ًا ؾُاصة الغاثض.. - 

 احؿٗذ ُٖىاه بًٛب ٞإ٦ملذ هي:

َاإلاا ٖاًؼ الخىاع  ًب٣ى عؾمي.. -   

ٗىصا لُجلؿا زاهُت.. لُدباصال  ٣ها َو ا٢ترب مجها لُخمؿ٪ بمٞغ

 الىٓغاث اإلاخٟاهمت لٗضة زىاٍن.. ٢بل ؤن حؿإله مكحرة:
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خىا اج٣ٟىا ٢بل ٦ضه لى ال٨الم اللي هخ٣ىلهىلي بهاقم..  - 

سو قٛل٪ مل ه٨ُىن لليكغ, به٪ جيبنهي..   ٍو

 صر وال ٚلِ؟.

 بُٛٔ ٞإ٦ملذ:ؤومإ 
ً
مىا٣ٞا  

؟.. لى ٧ان ٦المىا ٖلى ال٣ًُت بخاٖت بًهَُب ٞهمجي في -  

 الىذ مل لليكغ ما هبهخىِل لُه؟..

 هخ٠ بها:

ما ِٞل ٢ًُت.. ال٣ًُت اجدٟٓذ.. واإلاجغم ٞلذ مً  -  

 ٣ٖابه.. ؤهِذ ما ؾمٗخِل ٦المي ٢بل ٦ضه..

 مضث ًضها لخمؿ٪ ب٨ٟه مهضثت:

٨غث ؾمٗذ ًا خبُبي.. ؾمٗخه  -  همذ حجم اإلاك٩لت.. ٞو ٞو

٦خحر..ل٣ُذ ؤهه الػم ٨ًىن في خل.. لى اإلاجغم ٞلذ مً ٣ٖابه 
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.. البىاث جٟهم.. الػم نغزت  ًب٣ى ٖلى ألا٢ل الػم الىاؽ حٗٝغ

 جدظًغ..

 بًٛب:
ً
 ٢اَٗها هاجٟا

  مبرعاث.. مبرعاث..-  

 هؼث عؤؾها هاُٞت:

  - 
ً
.. مل مبرعاث.. ؤها مل مدخاظت ؤبغع ؤنال

ً
ًا  ال َبٗا

هاقم.. صه قٛلي.. ؤها لىال ٞاهمت ومؿخىٖبت ؤهمُت ًاؾحن 

 بدُاج٪ ما ٦ىدل هخخاط ؤوي ؤبغع هٟسخي..

 مغصٞت:
ً
 خاو٫ م٣اَٗتها ٞإو٢ٟخه وهي حكب٪ ؤنابٗهما مٗا

ؤهذ ٖاٝع بٗض ما خ٨ُذ لي ٖلى ال٣ًُت.. ؤها صزلذ ٧ام   -

مى٢٘ و٧ام نٟدت مكا٧ل.. ما جخسُلل ٦مُت البىاث اللي 

بُىاظهىا هٟـ اإلاك٩لت.. ؾىاء مً مبتز خ٣حر ؤو خبِب ؾاب٤.. 

  ٖضص عهُب مً البىاث بُى٢ٗىا في هٟـ اإلاك٩لت بؿظاظت 



937 
 

 

ً ؤو ختى مؿ خىاهم عهُبت.. واللي ًجىى٪ ؤجهم مل بىاث نٛحًر

 
ً
ـ ظضا الخٗلُمي بؿُِ.. ال.. وؿبت ٦بحرة مجهم مخٗلمحن ٦َى

وفي ؾً هًىط.. ٌٗجي صي ٢ًُت ٖامت.. مك٩لت في بُىث 

 ٦خحر..

ك٩لت هضؤ ًٚبه وهى ٌؿخم٘ ل٩لماتها حكغح له ٖم٤ اإلا

وؤبٗاصها.. ول٨ً جل٪ الخؿاؾُت السانت بخىعٍ ًاؾحن 

 صٞٗخه للهخاٝ:

٣ت ال٨الم.. مكحرة.. ؤهِذ وكغِث جٟانُل ز -  انت.. ٍَغ

 ؤؾلىب الغؾاًل و..

 ٢اَٗخه:

ذ مى٪ ؤن اإلاجغم زغط.. هى بؿهىلت مم٨ً -    ٖكان ٖٞغ

 
ً
با ٣ت ج٣ٍغ حره.. ٖلى ٨ٞغة الٍُغ كغة.. هى ٚو ٨ًغع ٖملخه مغة ٖو

ذ اجهل بحهم ٖلى اإلاىا٢٘  واخضة م٘ ٧ل الطخاًا اللي ٖٞغ

اللي خ٨ُذ ل٪ ٖجها.. الٟغو٢اث بؿُُت.. جغظ٘ لكُاعة 
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٣ت وألاؾلىب الكاب وؾظاظت البيذ اللي ٢ضامه .. قغح الٍُغ

٤ جٟى١ وجغظ٘...  صه وؾُلت ٖكان اللي لؿه في ؤو٫ الٍُغ

ٖكان اللي لؿه مهض٢ت وال بخ٨ٟغ جهض١ جلخ٤ هٟؿها ٢بل 

 ٞىاث ألاوان..

:ٚمٛم مدؿاث
ً
ال  

الٛاًت جبرع الىؾُلت!  -  

 ؾإلخه بضوعها:

مل بدب الخٗبحر صه.. بـ بٟغى ؤهه صر.. الٛاًت هبُلت  -  

 ًا هاقم.. ًم٨ً اإلاىيٕى مغ ٖلُا ٢بل ٦ضه.. مك٩لت 
ً
ٞٗال

تها.. بهغاخت اإلاىيٕى بضؤ ًب٣ى مٗخاص لضعظت   ؾمٗتها.. ؤو ٢ٍغ

ؤهىا مٗضهاف بيؿخٛغب ؤما هىضهل ؤما وؿمٗه.. هاقم.. ٢هت 

مم٨ً ج٨ىن البيذ صي واللي ٧ان مم٨ً ًدهلها هي وؤزتها 

هظاع إله٣اط بىاث ٦خحر ٚحرها.. مم٨ً ج٨ىن الخبل اللي ظغؽ ؤلا 
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هغمُه لهم ٖكان وسخبهم مً ٚغ٢هم في ٖال٢اث هخضمغهم.. 

٣ت اإلاا ال٣اهىن ٢غع  ٌؿخسضم عوخه بـ لؤلؾ٠ بٍُغ  َو

؟بًهٚلِ, ًب٣ى ما ِٞل ٢ضامىا ٚحر الؿلُت الغابٗت.. وال    

 عم٣ها بهمذ.. ٧لماتها صخُدت.. هى هٟؿه ٧اص ؤن ٣ًخله 

ال٣هغ ٖىضما ؤٞلذ ؤمحر مً ٣ٖابه.. وم٣التها جل٪ ٢ض ج٨ىن 

 بالٟٗل نُدت جىبُه للخم٣اواث ؤمشا٫ ق٣ُ٣ت ًاؾحن.. 

هظاع للٛاٞلحن مً ألاهل..بوظغؽ   

اث عبما ٨ًىن ؾالح واٍه ؤمام ٞضاخت  وكغ جل٪ اإلاىيٖى

مت.. ول٨ىه الؿالح .. ٣ٗٞله ويمحره لم  الجٍغ
ً
اإلاخاح خالُا

ٌؿدؿُٛا ٨ٞغة َاع١ ػمُله باإلا٨خب.. باؾخسضام بخضي 

٣ت.. الٟخُاث لئل  ٣ًإ بكب٨ت ؤمحر.. هى ال ٌٗمل بخل٪ الٍُغ  

ٖبإ طهب جل٪ الٟخاة..  هولً ًدمل يمحر   
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خضي ٞخُاث اللُل.. ٞهاثضو  بٞهما ال ًم٨جهما اؾخسضام 

 الٟخُاث ٖلى الىذ ؾُمحزون بؿهىلت زبرتها الىاضخت.. 

 الخل ٧ان اؾخسضام ٞخاة ال زبرة لها, بل ؤن َاع١ جماصي 
ً
بطا

 لُُلب مىه اؾخسضام ؾٗاص هٟؿها.. 

ٌ بٗى٠ و٢غع   ٦ما ؤمغه بول٨ىه ٞع
ً
ٚال١ ال٣ًُت جماما

ضاء ٖٟى ٞىٓغاث ؾٗاص وهي جداو٫ اؾخجعئؾاثه مً ٢بل.. 

ق٣ُ٣ها جُاعصه مىظ طل٪ الُىم مؿببت له خالت مً ألاع١ 

 الضاثم والٗهبُت الكضًضة..

 همؿذ مكحرة جىاصًه بلهٟت:

الن؟..بًههاقم.. عؤً٪  -  ؟.. لؿه ٖػ  

ت ًداو٫ اؾخضٖاء ًٚبه زاهُت:ؤ ظابها بؿٖغ  

ؤها اللي مًا٣ًجي الخٟانُل.. الخٟانُل ًا مكحرة.. -   

سبره:هؼث عؤؾها بخٟهم وهي ج  
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خبُبي.. ؤهذ الخٓذ الخٟانُل أله٪ ٖانغث اإلاىيٕى -   

٧له.. ل٨ً ؤي خض جاوي مل هُالخٔ صه.. ؤها ما اؾخسضمدل 

ؤؾماء.. وال نىع.. وال ؤي جٟهُلت زانت بدالت ؤزذ ًاؾحن 

بالظاث.. ؤهذ ٖاٝع ؤوي ٧ان مم٨ً ؤونل إلال٠ ال٣ًُت.. 

ل٪ وظهذ  واج٩لم ٖجها بالخٟهُل ٦مان.. بـ ٖكان زاَغ ٖػ

٣ت جاهُت.. بـ الػم ؤونل الخ٣ُ٣ت ًا هاقم.. صه  اإلاىيٕى بٍُغ

 ؤهه 
ً
قٛلي.. ا٢غي اإلاىيٕى جاوي بٗحن مداًضة.. هخالقي ٞٗال

 مىيٕى مهم وخُاصي.. وؤوي ما ٚلُدل..

 وهمؿذ بضال٫:

ًا ؾُاصة الغاثض.. -   

له٣ها به: ٨ت ٍو  ججهض ب٣ىة وهى ًجظبها لخجلـ بجىاعه ٖلى ألاٍع

 حٛلبُجي بال٨الم.. ههُبي ب٣ى خبِبتي جب٣ى بًهٖمل ؤ-  
ً
!.. صاًما

 بُاٖت ٦الم..

 ل٨ؼجه ب٨خٟها في نضعه هاجٟت بدى٤ مٟخٗل:
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بُاٖت ٦الم بغيىه!-    

 ؤخاٍ ٦خٟها بظعاٖه وهى ٣ًبل وظىتها بٗم٤:

بـ بمىوث ٞحها..  -  

:  ؤبٗضث وظىتها ٖىه بصجل وهي حؿإله مداولت حُٛحر اإلاىيٕى

٤ُ مً الهبذ..مل هخهالخجي ب -  ٣ى.. ؤهذ هاػ٫ ُٞا ٖػ  

 ٖاص ٣ًبل وظىتها زاهُت:

ما ؤها بهالخ٪ اهىه.. ؤهِذ اللي مل ٖاًؼة.. -   

 ٢ٟؼث مً ظاهبه هامؿت:

وبٗضًً ب٣ى.. ؤهذ مل هترجاح بال إلاا ماما جضزل ٖلُىا.. -   

 َٝغ ؤهٟها:
ً
 ضخ٪ وهى ٣ًترب مجها م٣بال

ًب٣ى ه٨خب ال٨خاب؟.. -   

 وا٣ٞخه بصجل:
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ؤزلو بـ ؾلؿلت اإلا٣االث صي وج٩لم بابا.. -   

:٤  صاٖب وظىتها بٞغ

اج٣ٟىا ًا خبِبتي.. -    

*********** 

لم ًثر خحرجه شسًها مشله.. نامذ ٖلى الضوام.. ال جهضع مىه 

ان  ٖلى ؾاا٫.. وبن ٣ٞض ؾُُغجه لؿبب ؾٖغ
ً
 ٧لمت بال عصا

ت بحن ٧لماجه..   ما جترام ال٩لماث باللٛت ؤلاهجلحًز  

ًىدبه ختى ٌٗىص للهمذ ؤو الازخٟاء.. وما ؤن  

 ٨ًدك٠ به ٧ل ًىم قِ
ً
ض مً خحرجه ؤ٦ثر ..اظضًًض  ئا .. ًٍؼ  

ت لُبِذ ٞحها  هٓغة الامخىان بُٗيُه ٖىضما ؤٖض له ًاؾحن ٚٞغ

بالىعقت.. الك٨غ الغاقي الظي مىده له, وؤصع٥ ًاؾحن ؤن 

 للمبِذ, ب٣ضع  مىده 
ً
ق٨غه وامخىاهه لم ٨ًىها إلاىده م٩اها

ت للمبِذ بالىعقت.. الش٣  
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لم ًسَل ظمىخه, لم ٌؿخم٘ لهمؿاث ؤهل الخاعة اإلادظعة 

 مىه.. ٣ِٞ اجب٘ خضؾه الظي ًسبره بُُب ؤنل مٗخهم.. 

 وؤهه لً ًًُ٘ ز٣خه به..

و٧ان مٗخهم ٖلى ٢ضع الش٣ت, ٞم٘ اوكٛا٫ ًاؾحن م٘ ؾٗاص 

اة بؿيذ.. جىلى مٗخهم  بصاعة الىعقت بؿالؾت  ومً بٗضها ٞو

 ٢ض
ً
ت في مجا٫ الخؿاباث.. ٞإبغم مٓهغا ب٣ٍغ ت ٖو عاث بصاٍع

 بًٗت ٣ٖىص.. عبما ج٨ىن بؿُُت ل٨جها مشمغة..

.. ن لٗضة ص٢اث٤ وهى ًىهي خؿاباث ألا عا٢به ًاؾح ؾبٕى  

ت و٦ٟاءة جامت ٦إهه ُوِلض ل٣ُىم بظل٪ الٗمل..  ٌٗمل بؿٖغ

جغ٥ ًاؾحن له ؤمغ خؿاباث وبصاعة الىعقت, ٞهى لً ًى٨غ 

خمؿ٪ ب٨ٟغة ؤن ناخب الٗمل هى مً ًضًغه..   مهاعجه ٍو

ض الىجاح.. والىجاح ًخُلب اإلاٛامغة والخ٨ٟحر زاعط  هى ًٍغ

 الهىضو١.. وهظا ما ٢غعه..
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٣ِٞ ٣ًل٣ه طل٪ الخؼن ألاؾىص الظي ٚل٠ مٗخهم مىظ ٖضة 

 ؤًام.. 

بىيىح.. ختى ؤهه ؾإله ًٖ ؾبب طل٪ خؼن جى٤ُ به مالمده 

 الىظىم بمالمده..

لُٟاظئه بُٗىحن حكىقخا عئٍتهما بٟٗل َب٣ت صمٕى قٟاٞت 

ظابت م٣خًبتبو   

ؼ ٖلُا". ذ بمىث واخض ٍٖؼ  "ٖٞغ

 ؤظابه ًاؾحن..

ب٪؟"  "هللا ًغخمه.. ٢ٍغ

 مغاعة حؿا٢ُذ مً خغوٝ الٟتى وهى ًجُب..

 "هى اللي مغبُجي"..

 لم ٌؿخُ٘ ًاؾحن ٦بذ ًٞىله.. 
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 ًبضو ؤن ٞجغ جازغ ٖلُه ؤ٦ثر مما ًضع٥..

..
ً
 وحؿاء٫ مخعجبا

 "هى اللي عبا٥!.. وؤهل٪ ٞحن؟"

..ؤ
ً
ظابه مٗخهم ب٣ؿىة ٢بل ؤن ًتر٦ه مبخٗضا  

 "ؤها مالِل ؤهل"..

 ..
ً
 ٧ان ًاؾحن ًىمها ٖلى وق٪ مٟاجدخه بما ٢غعه ؤزحرا

 بٗض ج٨ٟحر َىٍل.. 

مٗخهم  بةصاعة مدالث بغهام.. ٞالٟتى ًخمخ٘ ٣ٞض ٢غع  ج٩ل٠ُ 

ت ملٟخت.. وهى ؾِب٣ى بجاهبه ختى ًدكب٘ اإلاهىت..  ب٣ٗلُت ججاٍع

خ٣جها..  ٍو

ًبه الىاضر وهى ًسبره بٗضم  ٣خه اإلا٣خًبت ٚو ول٨ً ٍَغ

ض مً بظ٫  ض مً الاهخٓاع.. ومٍؼ وظىص ؤهل له.. صٞٗا ًاؾحن إلاٍؼ
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هاب إلاخابٗت الٗمل بحن الى  عقت ومخجغ الجهض وخغ١ ألٖا

 الُٗاعة... 

ول٨ً ال بإؽ هى ًً٘ مٗخهم جدذ مغا٢بخه مً ًىمها.. 

يخٓغ اللخٓت التي ؾُٟاجده بها..  ٍو

ُٖغ وؿاجي مشحر للخىاؽ ؾب٤ صزى٫ امغؤة ٚاًت في ألاها٢ت 

 والغقي..

قٗغ ؤق٣غ مهبٙى ظمٗذ زهالجه بخهُٟٟت عا٢ُت, زىب 

بخٗض ًٖ ع٦بخحها بم ؿاٞت ؤؾىص ًبرػ ٧ل ملمذ بجؿضها ٍو

 ملمهت للٓىىن.. 

ُٗت.. ؤزُىاث عا٢ُت جيبإ ًٖ جغبُت  عؾخ٣غاَُت ٞع  

 نىث هاٖم مسملي ًدؿاء٫ بلهٟت:

  مٗخهم!.. - 

 ..
ً
٘ مٗخهم ُٖىحن حكخٗالن ًٚبا  ٞع
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 جدغ٢ان جل٪ الؿُضة التي جغم٣ه بلهٟت وهي ج٨غع:

..!!مٗخهم -   

جهٌ مٗخهم ببِء مً زل٠ م٨خب ًاؾحن ًىظه ٧لماجه 

ٚايب: للؿُضة ببِء  

اللي ظاب٪ هىا؟.. بًهؤهِذ  -   

ا٢تربذ بسُىاث مضعوؾت لتربذ ٖلى وظىخه ول٨ىه ابخٗض ٖجها 

 لترم٣ه بدؼن:

ذ م٩اه٪.. -   ٖٞغ
ً
خبُبي.. ؤزحرا  

 ٦غع مٗخهم ببِء:

  اللي ظاب٪ هىا؟.. بًه - 

خاولذ الا٢تراب مىه زاهُت لخ٣بله ٖلى وظىخه.. ول٨ىه صٞٗها 

 ب٣ؿىة جدذ
ً
هٓغاث ًاؾحن اإلاظهىلت: ٖىه بٗى٠ هاجٟا  
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جي ُمذ.. ػي ما ؤها  -  اعظعي م٩ان ما ظُِذ واوؿُجي.. اٖخبًر

 باٖخبر٥ مُخت..

ت وهي جلخٟذ  اعحٗض ظؿض الؿُضة بٗى٠ ؾُُغث ٖلُه بؿٖغ

 لُاؾحن جغصص بغ٢ت مٛىٍت:

خًغج٪ ألاؾُى ًاؾحن ناخب الىعقت صر؟.. -   

 وهى ًغم٤ مٗخهم بىٓغاث 
ً
ؤومإ ًاؾحن بغؤؾه مىا٣ٞا

مدؿاثلت.. ٞبٗض الىٓغة ألاولى اإلاىبهغة بالؿُضة.. ًم٨ىه بؿهىلت 

ت ؤجها ؤ٦بر مما جبضو ٖلُه.. ول٨ً ما الظي ًغبِ الكاب  مٗٞغ

 مٗخهم بؿُضة في ؤوازغ ألاعبُٗىاث ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ..

.. ٞىٓغاتها آلان جمكِ 
ً
ؾُضة ٚاًت في الغقي.. والى٢اخت ؤًًا

الغظل بضؤ ٌكٗغ  ظؿض ًاؾحن بض٢ت ونٟا٢ت.. ختى ؤهه هى 

ٖالن حي.. ًٖ.. نٟت ال ًدب ببٗضم الاعجُاح.. ٞالؿُضة.. 

 جغصًضها..

 ٖاصث الهىث الغ٤ُ٢ ًترصص:
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  ج٩لم م٘ مٗخهم لىخضها؟..ؤبلُُحز ًا ؤؾُى.. مم٨ً  - 

جىؾٗذ ُٖىا ًاؾحن بٗضم جهض٤ً.. الؿُضة جُغصه مً 

 وعقخه.. ًالى٢اخت!..

لحهمـ بإطهه ٖضة ٢بل ؤن ًغص ٖلحها.. ا٢ترب مىه مٗخهم 

 ٧لماث جىؾٗذ ُٖىاه ٖلى بزغهما.. 

٩لٟه بٗمل ما  ٢بل ؤن ٌؿخضعي ظاص مً صازل الىعقت ٍو

 زاعظها.. 

سبر مٗخهم بدؿم:  ٍو

  -  
ُ
كان مدخاظ٪..لؤويخ٪.. زلو مكا٧ل٪ ٖضها وعوح ز  

تها جٟدو ظؿض ظاص 
ُ
ابخٗضث الؿُضة م٘ مٗخهم ولم ًٟ

بجىاعها.. ٖىضما مغ   

الخد٨م بلؿاهه ٞساَب ًاؾحن بدى٤:ولم ٌؿخُ٘ ظاص   
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لٗب  بىمًا  - 
ُ
هى ًىٟ٘ وؿِب مٗخهم لىخضه م٘ الؿذ اإلا

 صي!

 ؤزغؾه ًاؾحن بؼظغة ٚايبت:

  ازغؽ ًا ظاص.. الؿذ صي ؤمه..-  

٤ والضجه ب٣ىة وهى ًجغها زلٟه ختى  ٢بٌ مٗخهم ٖلى مٞغ

ت مٗخهم ٟٞخدها بهضوء  حٗم٣ا بضازل الىعقت وونال لٛٞغ

والضجه جخإمل ٧ل قبر خىلها بخ٣ؼػ  وحٗالي..  وصزلها بِىما

 ؤزبرجه باقمئزاػ:
ً
 وؤزحرا

م٣ٗى٫ حؿِب ُٞال ظىهغ في اإلاٗاصي.. وق٣تي في مهغ  - 

 الجضًضة وجُجي حِٗل في اإلا٩ان ا٫.. ا٫.. خ٣حر صه..

 مسر وظهه ب٨ُٟه وهى ٌؿإلها زاهُت:

  ظُِذ لُه؟..-  

 الخٟخذ له وهي حٗخهغ بًٗت صمٗاث:
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الب٣اء هلل ًا خبُبي.. لُه ما ظدل الجىاػة؟.. الىاؽ ج٣ى٫  - 

!بًه  

غ بًٛب:  ٞػ

؟..بًهآجي بهٟت  -   

 هؼث عؤؾها وهي جغصص بعجب:

 - ..
ً
  بهٟخ٪ ابىه َبٗا

غة:  ؤَل٤ ضخ٨ت مٍغ

ؤهِذ هخ٨ضبي ال٨ضبت وجهض٢حها!.. اإلاغخىم ؾالم ظىهغ -  

السبر صه اإلالُاعصًغ  اإلاٗغوٝ ٧ان ٣ُٖم.. وؤهِذ اللي بلٛخُه 

 بىٟؿ٪..

ى٠ وهي جهُذ به:  جدىلذ مالمذ الغ٢ت بىظهها لكغاؾت ٖو
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مٗخهم.. بالف ٦الم مالىف مٗجى.. ؤهذ ٢ضام الىاؽ ٧لها.. -  

مٗخهم ؾالم ظىهغ.. وعٍض ؤمال٥ ظىهغ ٧لها.. ؤي ٦الم جاوي 

 اوؿاه..

:
ً
 ابخٗض ٖجها هاجٟا

    ٦الااام!!.. - 

I wish if it was just words... 

 ٖاصث ج٣ترب مىه جًم وظهه بحن ٦ٟحها:

خبُبي.. ؾالم ما خغم٨ل مً اإلاحرار.. لخض آزغ لخٓت ما -  

 خضف ٖٝغ ؤه٪ مل ابىه..

 نغر بها:

ما خغمىِل مً اإلاحرار.. ٞلىؽ.. ؤمال٥ وقغ٧اث.. صه ٧ل  - 

اللي حهم٪.. ؤها اجدغمذ مً وظىصي.. مً اؾمي.. صخُذ ما 

ها ..خضف ٖاٝع الخ٣ُ٣ت بـ ؤها ٖاٞع  
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 عصصث:

مٗخهم.. -   

 ٢اَٗها بجىىن:

جي.. صخُذ ػي -   .. ؤه٪ ظاًت ب٩ل بجاخت حٍٗؼ
ً
واللي ًججن ٞٗال

 ما ب٣ُىلىا.. ج٣خل ال٣خُل وجمصخي بجىاػجه..

 خغ٦ذ عؤؾها بخ٣ؼػ:

مٗخهم.. لهجخ٪ وؤلٟاْ٪ ب٣ُذ ٞالجاع .. خبُبي الػم  - 

 حؿِب اإلا٩ان صه.. وجُجي مٗاًا حؿخلم محراز٪..

غة اعحؿمذ ٖلى وظهه: بؿمت مٍغ  

ت هاهم ٧ل اللي حهمها الٟلىؽ.. -    عاٍو

 ا٢ترب مجها لحهمـ بًٛب:

  واإلاخٗت..  - 
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 نغزذ به:

  ..!ولض - 

 ٖاص ًطخ٪ بمغاعة:

ذ ٧ل خاظت بُٗيُا.. ًا ؤمي..بًه -  !.. ؤهِذ وؿِِذ ؤوي قٞى  

 ؤزظث جغجب زهالتها بخىجغ وهي جسبره:

ـ ؤه٪ لؿه ٞا٦غ ؤوي ؤم٪..-     ٦َى

ت: هؼ  عؤؾه بسسٍغ  

ذ ًىٟ٘ ؤوسخى.. لى ؤ٢ضع ؤٚحر الخ٣ُ٣ت صي.. نض٢ُجي  -   ًا ٍع

 مل هترصص زاهُت..

 ا٢تربذ مىه تهمـ بغ٢ت:

مٗخهم.. خبُبي.. الضهُا مل هخى٠٢ ٖلى ٚلُت واخضة.. - 

 وؤها..
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 ٢اَٗها بجىىن:

واخضة!.. ٚلُت واخضة.. ؤهِذ السُاهت بخجغي بٗغو٢٪ بض٫  - 

 الضم..

 نغزذ به بًٛب:

  مٗخهم..-  

بٗضها بٗى٠ وهى ًهغر:ؤ  

ؤهِذ ظاًت ٖاًؼة الٟلىؽ.. ماشخي.. ؤها هؿخلم اإلاحرار   - 

 واؾلم٪ الٟلىؽ بكٍغ واخض..

ت:هخٟذ بلهٟ  

  ؟..بًهقٍغ  - 

ظابها بدؼم:ؤ  

ا... -    ٢ىلُلي اؾم ؤبٍى
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ُىاها جخىؾٗان هاجٟت:  اعجضث للسل٠ بهضمت ٖو

!بًه -   

ؤمامها وهى ًغصص بمغاعة: اٖخهغ صمىٖه ًمىٗها مً الهُى٫   

ِل محن!.. -  مل هخ٣ضعي صر؟.. أله٪ ببؿاَت ما حٗٞغ  

:  همؿذ بسٝى

ها ٦ىذ ؤمٗخهم.. ؤبى٥.. ا٢هض.. ؾالم.. ٧ان ٢اسخي.. و -   

 يُٟٗت و..

 ٢اَٗها ب٣ؿىة:

ومضمىت.. مضمىت ٖال٢اث.. لضعظت ؤه٪ مل ٢اصعة جمحزي  -   

محن ؤبى ابى٪!..   

٨ًمل:احؿٗذ ُٖىاها بٟٕؼ وهى   
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 ما اهخمخِل جسبي !مؿخٛغبت ؤوي ٖاٝع بًه - 
ً
.. ؤهِذ ؤنال

وؾازخ٪.. اٖتراٞاج٪ لؿالم بُه ؾمٗهاوي ٧املت ٢بل ما 

..بًهًُغصوي مً البِذ.. ٧ان ٖاًؼوي ؤٖٝغ ؤمي جب٣ى   

ت: ىبت ُٖيُه وهى ًٟخذ باب الٛٞغ  مسر َع

ت هاهم.. اَلعي بغه خُاحي.. -    عاٍو

ت ابجها  لخ٣ُ٣تها ؤنابتها بالظٖغ.. بال ؤجها لم ٧اهذ جغحٗض ومٗٞغ

اعة: ـَ هضٞها ألاؾاسخي مً الٍؼ  جي

واإلاحرار ًا مٗخهم؟. -   

غة: ت مٍغ  حك٩لذ مالمده بسسٍغ

 اإلادامي لؿه ما بلٛل خًغج٪ بأزغ ألازباع..  -  
ً
با ج٣ٍغ

الؿاٖت حؿٗت الهبذ اؾخلمذ اإلاحرار ٧له.. الجهاعصه  

 نغزذ بلهٟت:

خ٣ُ٣ي! -   
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:
ً
 ؤومإ مىا٣ٞا

خ٣ُ٣ي.. وبٗضها بسمـ ص٢ا٤ً مًِذ ٖلى جىاػ٫ ًٖ ٧ل -  

55355الثروة لهالر مؿدكٟى   

 نغزذ بجىىن:

ؤهذ مجىىن.. مجىىووون... -   

 ججاهل نغزاتها وهى ٨ًغع ؤمغه الخاؾم:

ت.. مل ٖاًؼ ؤقىٞ٪ جاوي.. ولى خض بلٛ٪ -     بغه ًا مضام عاٍو

 ؤوي ُمذ.. ما جدًَغل ظىاػحي..

جىا٢ٌ السُىاث الىاز٣ت التي ؤجذ  زغظذ بسُىاث مخٗثرة

.بها وبضازلها حٗلم ؤجها ٣ٞضث ابجها ولؤلبض جل٪ اإلاغة  

***************** 
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لم حٗلم عحهام ٠ُ٦ ونلذ بؿُاعتها بلى اإلاكٟى بضون ؤي 

خىاصر.. ٞهي ٧اهذ ج٣ىص بال ٣ٖل.. وال بهحرة.. ٞاإلا٩اإلات 

 الخلُٟىهُت التي ؤبلٛتها بىظىص ابجها بمؿدكٟى 

غ بغهام".. ٢ًذ ٖلى ما جمل٨ه مً ح٣ٗل..َاه"  

قٍغ٠ الهٛحر هى ٧ل ما ب٣ي لها مً خبُبها وػوظها.. هى 

الخُاة.. حِٗل له ومً ؤظله.. ٠ُ٦ ًم٨جها جدمل زبر ه٣له 

ُاء الكضًض ؤزىاء بخضي  للمكٟى بٗض بنابخه بدالت مً ؤلٖا

 عخالجه اإلاضعؾُت..

لت جيخٓغ زغوط الُبِب مً ٚ ت و٢ٟذ بالغصهت الٍُى ٞغ

آلاقٗت التي ٖلمذ بىظىص ابجها بها.. ول٨ىه لم ًسغط, بل 

ت.. وبٗضه ظاء   لُضزل الٛٞغ
ً
ا وظضث َبِب آزغ ًخدغ٥ مؿٖغ

 آزغ.. وآزغ.. وآزغ.. ختى ؤجها جى٢ٟذ ًٖ الٗض

وجماؾ٨ها الىاهي بضؤ بالخهضٕ, ٞالخ٣ُذ هاجٟها حؿخضعي 

 ق٣ُ٣ها بلهٟت زاثٟت:



961 
 

 

٠ في اإلاؿدكبهاقم..  -  ٟى...لخ٣جي.. قٍغ  

هه٠ ؾاٖت ٣ِٞ اؾخٛغ٢ها هاقم لُهل لغحهام التي ٧اهذ 

 ممضة بةخضي الٛٝغ بٗض ؤن جم خ٣جها بمهضت ٢ىي..

 طل٪ ما ؤزبرجه به اإلامغيت التي جغا٢ب خالتها.. ٢بل ؤن ج٨مل:

مؿ٨ُىت ما اجدملدل السبر!-    

ظابخه ول٨ً ال مٟغ مىه:بؾاا٫ ٧ان ًسصخى   

؟..بًه؟.. قٍغ٠ ٖىضه بًهزبر  -   

ظابذ اإلامغيت وهي جمِ قٟخحها بإؾ٠:ؤ  

اهُت في الُدا٫.. - الض٦خىع ب٣ُى٫ ؤوعام ؾَغ  

 اهخهى الٟهل...
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 الٟهل الشالض والٗكغون

 مً 
ً
 مدحرا

ً
جا جدكاب٪ ؤمىع ٖضة بالخُاة لخيسج بخ٣ُٗضاتها مٍؼ

الخىاصر اإلاخخالُت.. ٞخٓهغ الهىعة الجهاثُت إلاى٠٢ ما و٦إن 

السٟي لخدؿحن ألامىع..ً لٗبذ الضوع الهضٞت هي َم   

.. ؤم هى ٢ضع خ٨ُم مخىاػن...
ً
 ٞهل هي الهضٞت خ٣ا

هل ٧اهذ الهضٞت هي مً ظمٗذ الغاثض هاقم ؾ٠ُ الضًً 

ت مىظ  م٘ الجغاح الكاب ماظض بغهام بإخض ؤ٢ؿام الكَغ

 بًٗت ؤؾابُ٘!..

 ول٨ً ال ًم٨ً 
ً
هما ٖابغا وهل هي الهضٞت مً ظٗلذ حٗاٞع

غه مغوع ال٨غام!..  جمٍغ

هي الهضٞت مً ظٗلذ آلاالم والضواع ًهِب قٍغ٠ وهى هل 

بت مً مكٟى  بغخلخه اإلاضعؾُت بةخضي الخضاث٤ الٗامت ال٣ٍغ

اث الغخلت إل  صزاله اإلاكٟى "َاهغ بغهام".. مما صٞ٘ مكٞغ

 بإؾٕغ مما ًم٨جهً!
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ٞةن ٧اهذ الهضٞت هي مً جىلذ لٗب صوع البُىلت في ألامىع 

مً صٞٗذ ماظض لُمغ الؿاب٣ت, ٞال ق٪ ؤن عخمت ال٣ضع هي 

اهُت.. وؤن ًخى٠٢ لشىاٍن ؤمام  بُاب٤ مغضخى ألاوعام الؿَغ

ت التي جًم قٍغ٠ الهٛحر..   الٛٞغ

ت الؿبب وعاء الهىث الٗالي   مٗٞغ
ً
٣خدمها ب٣ىة مداوال ٍو

اإلاىبٗض مجها والظي ًىضر بجالء وظىص مكاظغة بضازل 

ت..  الٛٞغ

اقغ.. ؤ"ؤها مدخاط  و..ؾم٘ عؤي ص٦خىع جاوي وجالذ ٖو  

صٞ٘ ماظض الباب لُخطر له اإلاكهض بشىاٍن؛ َٟل نٛحر بضا 

باء   للٛاًت ووالضه اإلالهىٝ ًهغر بإخض ألَا
ً
 ويُٟٗا

ً
هكا

 بٗى٠ بِىما ججزوي ألام بإخض ألاع٧ان جب٩ي بال جى٠٢..

مكهض مإلىٝ.. وبن ٧ان لم ٌٗخضه ٖلى مغ ؾىىاث ٖمله, وال 

 الخٛاضخي ٖىه بضون ٚهت
ً
مؼعجت  ٌٗخ٣ض ؤهه ؾُم٨ىه ًىما

 ججغح ال٣لب الباعص للجغاح الكاب..
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وم٘ اؾخٗضاصه للخد٨م باإلاى٠٢ ٦ما ٣ًخطخي ٖمله ٦إخض 

الىىاب إلاضًغ اإلاكٟى, إلاذ الىظه الهاعر لؤلب الكاب الظي لم 

 ٨ًً ؾىي الًابِ الكاب الظي ؾاٖضهم ب٣ًُت بلؿم..

 وم٘ نُدت حعجب اهُل٣ذ مىه:

!!بًهؾُاصة الغاثض!.. زحر في  -   

له هاقم و٦إهه وظض مى٣ظه بىؾِ الصخغاء:الخٟذ   

ص٦خىع ماظض!.. -   

ٗت.. وم٘ بًٗت ٧لماث مً الُبِب  وبٗض جباص٫ الخدُت الؿَغ

اإلاظٖىع مً نغار هاقم.. بضؤ ماظض في جٟدو السجل الُبي 

و بمجمىٖت آلاقٗاث التي  السام بالهٛحر.. وم٘ جض٤ُ٢ خٍغ

:
ً
ا ٍغ  امخؤل بها ملٟه ؤل٣ى ماظض ؾاا٫ ج٣ٍغ

ٍغ٠ مل ابً خًغج٪.. بـ...ق-    
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ؤ٦مل هاقم بخىجغ وهى ًالخٔ ج٣ُُبت خاظبي ماظض اإلاهخمت 

 واإلاخعجبت مما ًغاه باآلقٗت:

قٍغ٠ ًب٣ى ابً ؤزتي عحهام.. -   

همؿت جدُت م٣خًبت ؤل٣اها لغحهام زم نب اهخمامه بإ٦مله 

ٞى١ عؤؽ قٍغ٠ وهى ٣ًىم بٟدهه مغة ؤزغي بِىما عصصث 

 عحهام بُإؽ:

.....جالذ ص٦خىع ًا هاقمصه -    

و٢بل ؤن ج٨مل ظملتها ٞىظئذ بماظض ٌؿخضعي بخضي 

ُلب مجها ججهحز الهٛحر لآلقٗت  اإلامغياث ٖلى عجل ٍو

 اإلا٣ُُٗت.. مما صٞ٘ عحهام بالهخاٝ به بًٛب:

ًض٥ صه.. مل ٦ٟاًت باللي في  بًهآقٗت جاوي لُه!.. اوما٫ -  

ا٦ىا ججاعة ب٣ى.. حٗظًب للىلض.. صه.. ًا صوب حؿ٘ ؾىحن.. ٦ٟاً

ٟا٫..  هخاظغوا ختى بىظ٘ ألَا
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٦ما٫ ظملتها واجهاعث بحن طعاعي ق٣ُ٣ها بىىبت ب٩اء بلم حؿخُ٘ 

ت..   هِؿخحًر

 صٞٗذ هاقم لالٖخظاع بدغط:

 ًا ص٦خىع.. بـ قٍغ٠ ابجها الىخُض وهى اللي -  
ً
مخإؾ٠ ظضا

 باقي لها في الضهُا بٗض والضه هللا ًغخمه..

 ؤومإ ماظض بٗملُت:

.. عبىا مٗاها.. بـ هي مدخاظت مهضت.. -  
ً
مٟهىم َبٗا  

 خاو٫ هاقم مٗاعيخه ل٨ً ماظض ؤ٦مل ظملخه بدؿم:

وؤها مدخاط ؤج٩لم مٗا٥.  -  

ص٢اث٤ مغث ُخ٣ىذ بها عحهام بمهضت ٢ىي.. بٗضها انُدب 

ماظض قٍغ٠ الهٛحر بلى ؤخض اإلاهاٖض اإلاخجه بلى ٢ؿم 

 آلاقٗت.. 

 الخٗبحر 
ً
ٖما ًضوع بسلضه:خُض ٢غع قٍغ٠ ؤزحرا  
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ٖلى ٨ٞغة ًا ص٦خىع ؤها مل زا٠ً! -   

 ؾإله ماظض بعجب:

؟..بًهمل زا٠ً مً  -   

ظاب الهٛحر بجضًت:ؤ  

مل زا٠ً ؤوي ؤمىث.. ألوي ٦ضه هغوح ٖىض بابا وؤقىٞه  - 

ه.. ؤها ما قىٞخىف بال في الهىع..  وؤٖٞغ

:
ً
 صاٖب ماظض زهالث الهٛحر مدؿاثال

  بـ ؤهذ ٦ضه هدؿِب والضج٪ لىخضها؟ - 

:
ً
 هؼ قٍغ٠ عؤؾه هاُٞا

ال.. ه٨ُىن مٗاها زالى هاقم.. بـ بابا لىخضه.. ٞالػم  -  

 ؤعوح ٖلكان..

 ٢اَ٘ ماظض ٧لماث الهٛحر وهى ٌؿب اإلاهٗض البُئ بضازله:
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ل..  - والضج٪ لى ؾمٗذ ٦الم٪ صه مم٨ً جٖؼ  

 ؤظابه قٍغ٠ بجضًت عظل نٛحر:

ه ٦الم ؾغ.. ؤهذ مل هخ٣ىلها صر؟.. صه ٦الم ال.. ما هى ص - 

 عظالت الػم ًًٟل بحن الغظالت

عاصًت ٖلى قٟتي ماظض وهى ٌٛمٛم م٘ باعحؿمذ بؿمت ال

 ونى٫ اإلاهٗض للُاب٤ اإلايكىص:

٦الم عظالت ًا ؾُضي.. -   

ت آلاقٗت وماظض ًل٣ً قٍغ٠ بًٗت حٗلُماث   ونال لٛٞغ

 وظض الهٛحر ًغصصها مٗه بؿإم:

ويت صي ٦خحر وخاٞٔ الخٗلُماث.. ؤها ٖاٝع ألا  ؤها صزلذ-  

 ؤه٪ بخٗمل ٦ضه ٖكان زاَغ زالى..

 ٢اَٗه ماظض بداظبحن مغجٟٗحن:
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زالى!! -   

 ؤظاب الهٛحر ببؿاَت:

ٖكان هى ْابِ و٦مان ناخب٪ والػم حٗمل ٦ضه  ؤًىه   -

.. و٢لذ لخًغج٪بًهٖكان جُمىه.. ل٨ً ؤها ٖاٝع ٖىضي   

مل زا٠ً..   

لخٓاث ٢بل ؤن ٣ًغع ظملخه الخالُت التي عم٣ه ماظض لٗضة 

 ٞاظئذ الهٛحر:

  بـ ؤها مل بٗمل ٦ضه ٖكان زاَغ زال٪.. - 

 بضا ؤن الهٛحر ٞىجئ وهى ٌؿإ٫ بعجب:

وما٫ بخٗمل ٦ضه لُه؟..ؤ -   

ت السانت بجهاػ  ؤظابه ماظض بهمـ ٢بل ؤن ًضزله الٛٞغ

 آلاقٗت:
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  ..!ٖكان ؤهذ خالت هاصعة.. وهخىٟٗجي في الض٦خىعاة - 

ا.. ُٞٗىا ماظض 
ً
ت آلاقٗت ٧ان الىي٘ مسخلٟ وجل٪ اإلاغة بٛٞغ

٧اهذ جغا٢ب ٧ل جٟهُلت بخض٤ُ٢ وخغم قضًض.. وم٘ حعجب 

باء, جهغه  ض مً ألَا َبِب آلاقٗت واهضٞاٖه الؾخضٖاء مٍؼ

 ماظض بدضة:

ذ.. وفي الجهاًت جُلٗىا جٞالي هخ٣لبها مىلض ػي اإلاغة ال -   

 بدصسُو ٚلِ!

اع هامـ بِىما اؾخمغ ماظض بمخابٗت همـ الُبِب باٖخظ

غ مغة بٗض   بةٖاصة الخهٍى
ً
ض مً الاهخمام.. مُالبا الكاقت بمٍؼ

..
ً
 ؤزغي.. ختى ا٦خٟى جماما

خه, وعٚم  بٗضها ٖاص النُداب الهٛحر مغة ؤزغي بلى ٚٞغ

عها١ الباصي ٖلى مالمذ قٍغ٠ بال ؤهه همـ إلااظض:ؤلا   

؟.. خاظاث هاصعة بغيىهبًهل٣ُذ ٖىضي  -   
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 لحرصص قٍغ٠ بٗضم جهض٤ً:
ً
 ؤومإ ماظض مىا٣ٞا

ٖلى ٨ٞغة ؤها مل نٛحر.. ومل هُِٗ لى خًغج٪ ٢لذ لي -   

 الخ٣ُ٣ت

  يزج
ً
ماظض بخضي ع٦بدُه واعج٨ؼ ٖلحها لُهبذ وظهه مىاظها

اص ٨ًغع ٧لماجه بش٣ت:  للهٛحر ٖو

الدصسُو اإلابضجي ٧ان مل صخُذ.. ؤهذ ماٖىض٦ل  -  

 ٧اوؿغ..

بٗض وظهه بًٛب:ؤم جهض٤ً و خغ٥ قٍغ٠ ُٖيُه بٗض  

الن مً خًغج٪.. لُه مل ٖاًؼ حكغح لي-   .. ؤها مل ؟ؤها ٖػ

 نٛحر..

 ٢ُب ماظض خاظبُه ب٤ًُ مخعجب:

الخٟانُل ٦بحرة ٖلُ٪ ًا خبُبي.. مل هخٟهمها.. ومم٨ً  - 

 ال٨الم ًسىٞ٪..
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:
ً
 ٖاص قٍغ٠ ٣ًُب ٚايبا

  خًغج٪ لى قغخذ لي صر هٟهم بؿهىلت..-  

.. الُٟل اإلا٨ٟغ عم٣ه ماظض 
ً
بخ٨ٟحر.. قٍغ٠ ٌكبه ًاؾغ ٦شحرا

ض الٛىم لؤلٖما١..  الظي ال ٨ًخٟي ب٣كىع الؿُذ.. بل ًٍغ

.. هى ال ًجُض 
ً
ُت ال ًجُض الخٗامل مٗها.. ؤو ل٨ًُ ناص٢ا هٖى

ٟا٫ ب٩ل ؤق٩الهم.. ٠ُ٨ٞ ًبضؤ قغح مىيٕى  الخٗامل م٘ ألَا

 الٗاقغة!
َ
 ٖلمي ص٤ُ٢ لُٟل لم ًخسِ

جه جدؿإع و٦إهما وظض الخل السخغي:ججهض ماظض و٧لما  

الػم ؤج٩لم م٘ والضج٪ ألاو٫ ٢بل ما ؤبضؤ قغح.. -   

:
ً
ٗا  خاو٫ قٍغ٠ م٣اَٗخه ول٨ىه ؤعصٝ ؾَغ

هي مدخاظت جُمً ٖلُ٪.. صه ٚحر ؤجها الػم حؿمذ لي بال٨الم -  

 مٗا٥ والكغح الخٟهُلي..

 نمذ قٍغ٠ ٖلى مًٌ و٦إهه ٌٗلم ؤن طل٪ ما هى بال
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ٖظع لُتهغب مً مىاظهخه بد٣ُ٣ت مغيه..   

وبِىما ٧ان الترصص ٌٛل٠ ٧لماث ماظض وهى ًبرع لكٍغ٠ ٖضم 

٢ضعجه ٖلى قغح خالخه, ٧ان لؿاهه ًىُل٤ باؾخٟايت وهى 

 ٌكغح لهاقم ما ا٦دكٟه.. 

ىضر له بالًبِ السُىاث التي ًىىي اجباٖها..  ٍو

لحرصص هاقم بدحرة:   

لُت ػي صي جدهل!بجض ؤها مل مؿخىٖب.. مم٨ً ٚ -   

 ؤظابه هاقم بٗملُت:

الٛلِ واعص ٖىض الجمُ٘.. وفي خالت ػي صي مل ه٣ضع ؤلىم  -  

ه في  الض٦خىع اللي شسو الىي٘.. اللىم ه٨ُىن ٖلى حؿٖغ

 بضون ما ًيخٓغ باقي الخدالُل.. وهغظ٘ ؤ٢ى٫ 
ً
ون٠ ٖالط ٞٗال

ت..  هى مٗظوع.. ألن الخالت لُٟل ٣ٞغع ًازض زُىاجه بؿٖغ

م ٨ًغع:ٖاص هاق  
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ٌٗجي قٍغ٠ ؾلُم.. ماٖىضوف ٧اوؿغ؟! -   

:
ً
 ؤومإ ماظض مىا٣ٞا

بٗض ما ْهغث هدُجت ٧ل الخدالُل وم٘ آلاقٗت الجضًضة -   

اهُت.. الخمض  ؤ٢ضع ؤ٢ى٫ ؤن قٍغ٠ ما ٖىضوف وال زلُت ؾَغ

.. بـ مىيٕى ؾلُم صي مل خ٣ُ٣ت الىي٘.. 
ً
 هلل َبٗا

.. بغوج٨ى٫ الٗالط هُازض
ً
و٢ذ.. ٦ىعؾاث  ؤها لؿه مىضر خاال

مًاصاث خُىٍت.. ٢بل وبٗض الٗملُت.. الاؾدئها٫ شخيء البض 

 مىه..

ؤومإ هاقم بغؤؾه.. ال ًضعي بن ٧اهذ ألازباع ظُضة ؤم.. ال.. 

 ..
ً
ٞسًٕى َٟل بؿً قٍغ٠ إلاكٍغ ظغاح, ؤمغ لِـ ؾهال

وزانت بن ٧ان الًٗى اإلاؿدئهل هى الُدا٫.. الظي ال ٌٗلم 

خُاط قٍغ٠ له باإلاؿخ٣بل.. ؤي شخيء ًٖ ٞاثضجه ؤو مضي اخ

 واإلاساَغاث الىاججت ًٖ اؾدئهاله..

:
ً
 ٢غؤ ماظض اهٟٗاالجه بؿهىلت ٞإزبره مهضثا
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ما ج٣ل٣ل.. الٗملُت بؿُُت.. وفي اإلاؿخ٣بل قٍغ٠ مل  - 

٣ضع ٌِٗل  ت اخخُاَاث بؿُُت ٍو ه٨ُىن مدخاط بال لكٍى

..
ً
 خُاجه ٖاصي ظضا

 هخ٠ هاقم بلهٟت:

!خ٣ُ٣ي ًا ص٦خىع ماظض؟ -    

 ؤزبره ماظض بٗملُت:

م٣ٗى٫ ه٨ضب ٖلُ٪ في خاظت ػي صي. ؤ٦ُض خ٣ُ٣ي.. مل -   

مسر هاقم ظبهخه باعجبا٥ ول٨ً ٧ان الاعجُاح الكضًض ًمؤل 

 هبرجه:

..٢هضف ؤ٦ُض..ؤما   -  

:٠ ضه لكٍغ  ٢اَٗه ماظض و٢ض جظ٦غ ٖو

٠ ؤوي ؤوضر له -   ضث قٍغ مً ٚحر ٢ُ٘ ٦الم٪.. بـ ؤها ٖو

ذ هغوح هبلٛها  خالخه بالخٟهُل.. بكٍغ مىا٣ٞت والضجه.. ُٞاٍع
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ألازباع اإلاٟغخت صي.. ولى ؤم٨ً حؿخإطجها ؤن قٍغ٠ ٨ًىن 

 مىظىص ٖكان الكغح ٨ًىن مغة واخضة..

 والؿٗاصة ج٩اص جضٞٗه للغ٦ٌ بحن َغ٢اث 
ً
ؤومإ هاقم مىا٣ٞا

سبرها ؤن َٟلها بسحر.. اإلاكٟى لُهل لك٣ُ٣خه اإلاؿ٨ُىت ٍو  

************** 

ت ٢ام بها ال٣ٗل الباًَ إلاٗخهم.. ٞإظبرجه ؤ٩ٞاعه  عخلت ٢ؿٍغ

اجه ٖلى الٗىصة ؾىىاث للسل٠..  وط٦ٍغ

ض ٢اصم لثروة   ه.. ووٍع ًخظ٦غ قاب زغي مضلل.. وخُض ؤبٍى

 َاثلت..

ؤب ٢اؽ مىٛمـ بٗمله ًخٛاٞل ؤو ًخجاهل وظىص ؤؾغة  

خاط لخىاظضه ؤ٦ثر مً اخخُاظها ألمىاله, وؤم مىٛمؿت ل٣مت جد

يؿحها في ؤٚلب ألاخُان بعؤؾها بدُاة 
ُ
ظخماُٖت الهُت ج

 ؤؾاؾُاث الخُاة.. ومجها خ٣ُ٣ت ؤجها ؤم..
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لىم ؾُاؾُت..   ؤم لكاب في ؾيخه الجهاثُت ب٩لُت ا٢خهاص ٖو

ٌٛىم بضوعه في خُاة بال مٗجى وال هضٝ ًضٞٗه لها زغاثه 

ُىان المٗخان ووؾامخ ه الٛحر ج٣لُضًت؛ بكغة ؾمغاء ممحزة ٖو

 جدمالن ص٦ىت قغؾت.. 

وبٛمغة اؾخمخاٖه بدُاة لم ٨ًٟغ في حُٛحرها ؤو جدىٍلها 

 لؤلخؿً جل٣ى نٟٗت, بل للخ٣ُ٣ت ٧اهذ َٗىت ؾامت.. 

 ٢لبذ خُاجه التي اعجًاها ٖلى مًٌ..

 جل٪ اللُلت التي جغ٥ بها ؤنض٢اثه بمىخه٠ 
ً
ًظ٦غ ظُضا

.. ؾهغت
ً
 ول٨ً لم ٨ًً ًجض لها بضًال

ً
هم التي لم ٌؿدؿٛها ًىما

 حٗظع بإلم عؤؽ وهمي وعخل إلاجزله لُجض الىحران حكب به..

 ٞٗلُت ول٨جها هحران الخ٣ُ٣ت التي ا٦دكٟها والضه 
ً
لم ج٨ً هحراها

 بٗض ؾىىاث وؾىىاث مً الًال٫..

نىث والضه اإلاخىؾل والظي ٌؿمٗه ألو٫ مغة ما ػا٫ ًترصص 

آلن..بإطهه ل  



978 
 

 

ت.. الخدالُل صي بخ٣ى٫ ؤوي ما بسلٟل.. ؤوي ٣ُٖم.. ال..  "عاٍو

"ال.. مل مم٨ً.. ؤ٦ُض ٚلُت.. ؤها هُٗضها..  

 نضمخه الجملت التي ونلذ ألطهُه.. بل ظمضجه بم٩اهه.. 

م ؤن  ؤٖما٢ه ؤ٦ضث ٧لماث والضه اإلاخىؾلت..٦ظب آطاهه بٚغ  

"..؟"الخدالُل ٚلِ  

ي ؤل٣ذ بها بالمباالة ؾاٞغة ول٨ً ظملت والضجه الخالُت والت

 ٧اصث ؤن جُُذ ب٣لبه مً بحن ؤيلٗه..

 ٣ُٖم.."
ً
 "الخدالُل صر ًا ؾالم.. ؤهذ ٞٗال

 هؼ والضه عؤؾه بىٟي طاهل..

ت.. بتهؼعي"  "ال.. ال مل مم٨ً.. ؤهِذ بخ٨ضبي.. بتهؼعي ًا عاٍو

ت ٦خٟحها بالمباالة..  هؼث عاٍو

.. وبٗضًً 
ً
 "ٌٗجي هٗتٝر بالسُاهت ٖكان ؤهؼع مٗا٥ مشال
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ػاي مخسُل ؤن مٗخهم ابى٪.. ؤهذ بؤها مل ٞاهمت.. ؤهذ 

ـ مً ًىم ما اججىػها وؤهذ ًا صوب..  ٖاٝع هٟؿ٪ ٦َى

ت ناخبذ نغزت والضه..  ٢اَٗذ ٧لماتها نٟٗت مضٍو

 "ازغسخي"..

ًب.. ًٚب ؾىىاث  ٗذ عؤؾها لخىاظهه بُٛٔ.. ٚو  ٞع

 مترا٦مت مً الاهما٫ وال٣ؿىة والالمباالة.. 

ب بغمي زُُئتها ٖلى ٧اهله..  ًٚب زاثىت مظهبت جٚغ

ظىىن مٍغًت ٚحر عاٚبت بالكٟاء مً مغيها..   

"ال مل هسغؽ... ٖاٝع لُه؟.. ألوي ػه٣ذ.. ػه٣ذ مً صوع 

عؾخ٣غاَُت.. ؤها ٖاًؼة ؤِٖل الؼوظت.. الهاهم والؿذ ألا 

ؤهذ ٣ُٖم ومٗخهم مل  ؤًىهو  خُاحي.. ٖاًؼة ؤ٦ىن خغة..

 ابى٪"
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ُه وجل٪ ال٩لماث جستر١ ؾمٗه..   ٖو
ً
٧اص مٗخهم ًتهال٪ ٞا٢ضا

وٗم هى ٌٗلم ؤن والضجه جًٟل الخُاة الاظخماُٖت الهازبت, 

 ول٨ىه لم ًخسُل طل٪ الابخظا٫.. 

جل٪ البكاٖت التي جىُل٤ مً بحن قٟخحها وهي جسبر والضه 

 بدكٟي..

""ؤهذ مل ؤبىه..  

٨ت ٖالُت وج٨مل ٧لماتها..وجُل٤ ضخ  

ت محن ؤبىه بالٓبِ.. ""الخ٣ُ٣ت ؤها مل ٖاٞع  

 
ً
 ويغبا

ً
 وع٦ال

ً
لم ج٨مل ٧لماتها ٣ٞض اجها٫ ؾالم ٖلحها نٟٗا

..ب٩ل ٢ىجه  

ولم ًخدمل مٗخهم جغ٥ والضجه جدذ عخمت ع٦الث ؾالم,  

 ٞاهضٞ٘ ًبٗضها ًٖ مغمى طعاُٖه وهى ًهغر..

ًضً٪.. ابٗض ٖجها.."ب"هخمىث في   
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ت ول٨ً ًٚبه ٞى  جئ ؾالم بمٗخهم ًدى٫ بِىه وبحن عاٍو  

ت مً  ٧ان ؤ٦بر مً ؤن ًتر٥ ٣ٖله للمٟاظإة ٞٗاص ًجظب عاٍو

 قٗغها وهى ًهغر بمٗخهم لُبخٗض وال ًخضزل.. 

ت جخٗالى ضخ٩اتها الؿازغة و٦إجها لم جخل٤َ ٖكغاث  بِىما عاٍو

 الهٟٗاث وتهخ٠ بد٣ض..

ؾالم.. ؤها جخجىػ ٖلُا ب٣ى اجنهى م٘ الٗغوؾت الجضًضة ًا ب"

 بيذ بِئت مً ُٖلت خ٣حرة"..

 جى٠٢ ؾالم للخٓاث لِؿإ٫ بلهٟت..

!.. ٦الم٪ اللي ٞاث صه ٦ظب و٦ىِذ بخيخ٣مي؟"بًه"٢هض٥   

 لخهغر بجىىن..

"مل ب٨ضب.. مل ب٨ضب.. ؤها ٖمغي ما خبِخ٪ وال ؤهذ جملى 

"ُٖجي.. ؤها..  
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تها لُُٛبا  ٖضة  وازخٟذ ٧لماتها م٘ سخبه لها بضازل ٚٞغ
ً
مٗا

 ؾاٖاث.. حٗالذ ٞحها الهُداث والهغزاث..

ت.. لُٟهم.. لِؿخم٘ لخ٨ظًبها   ومٗخهم ًدتر١ ل٣ُخدم الٛٞغ

 لخل٪ ال٩لماث ال٣اجلت..

  ً  مً طل٪ زغط اإلاضٖى والضه بلُه بُٗىحن خمغاٍو
ً
ول٨ً بضال

 وهى ًل٣ي 
ً
ُٓا  ٚو

ً
لُه بهاجٟه لِؿخم٘ بلى اٖتراٞاث بًٚبا

 والضجه اإلاخىالُت.. 

 بسُاهاث ال خهغ لها..

باؾخمخإ مٍغٌ بٗال٢اث زاعط اَاع الؼواط..   

باخخُاط مؿخمغ لىظىص عظل بدُاتها..   

  
ً
ض لُٟٙغ ما بجىٞه ج٣ؼػا اؾخم٘ واؾخم٘ ولم ًخدمل اإلاٍؼ

 ..
ً
 واقمئزاػا

 ٩ًاص ٌُٛب ًٖ الىعي مً هى٫ ٞجىع ما ٌؿمٗه.. 
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لسغوط ولم ًسغظه مً جحهه بال نغزت ؤبُه الخاػمت ًإمغه با  

 بًٛب 
ً
 وناعزا

ً
هى ووالضجه مً اإلاجز٫ وؤال ٌٗىصا له مُل٣ا

 مجىىن..

 "ؤهذ ابً خغام.. ابً خغااااام"..

٧لمخه ٧اهذ ناصمت.. بل ملجمت ل٩ل مالمذ مٗخهم.. ل٩ل 

اهٟٗاالجه.. ٧لمت ٢ُضجه ب٣ُض الىبظ.. ب٣ُض ٖضم ألاهلُت.. ٧لمت 

صعا٥ والخ٣ٗل.. ٢خلذ الخُاة بضازله.. ٢خلذ ؤلا   

 ٞؿلم ٢ُاصجه لىالضجه..

ووالضجه جسبره بجز١ ؤن  لُجض هٟؿه بك٣ت ؤزغي.. وم٩ان آزغ 

 طل٪ بُتهما الجضًض..

"مل مدخاظحن خاظت مىه.. وال مً ٞلىؾه.. زلي الؿى٨ىخت 

 اللي اججىػها جىٟٗه"..
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ال ٤ًُُ الىٓغ لىظهها.. بل ال ًخدمل نىتها وال ختى همؿها.. 

غة ج٣٘ ُٖىاه ٖلحها..ٌٗاوصه الكٗىع بالٛشُان ب٩ل م  

ؤعاص جغ٦ها.. بل خاو٫ ٖضة مغاث.. ول٨ىه ٧ان ٌٗىص ب٩ل مغة 

مه خاظخه الجهاء صعاؾخه..   جٚغ

 ٢غاعه الجضًض..

.. ًيسخى وظىصها ووظىص  
ً
.. زم ًبخٗض جماما

ً
لُىِه صعاؾخه ؤوال

 ؾالم ظىهغ بدُاجه.. 

ول٨ً ختى جل٪ ألامىُت لم ٌؿخُ٘ جد٣ُ٣ها.. و٦إجها جمًٗ 

بخدُُمه وجضمحر عوخه.. ٞٗال٢اتها اإلابخظلت ؤنبدذ  وجبخ٨غ 

 ٖلىُت..

لم حٗض جخدغي ال٨خمان ٦ما ٧اهذ.. بل ػاصث وؤمٗىذ بًاللها  

وؤنبدذ جخٟجن بة٢امت ٖال٢اث م٘ قباب بؿىه بل ؤنٛغ.. 

و٧اهذ ال٣كت التي ٢همذ ْهغه.. عئٍتها بحن ؤخًان نض٣ًه 
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 مً ٖال٢ت الهضو١.. والظي ازخاع ؤن ًمخ٘ هٟؿه م٘ ألام 
ً
بضال

 نضا٢ت امخضث لؿىىاث م٘ الابً.. 

بخل٪ اللُلت زغط مً مجزلها, بل مً خُاتها بإ٦ملها.. ولم ٌٗض 

 زاهُت..

جىاػ٫ ًٖ خلمه بخد٤ُ٣ صعاؾخه..    

 جىاػ٫ ًٖ شسهه الغاقي الاعؾخ٣غاَي.. 

ت لُخدى٫ لكبه مدؿى٫..   جىاػ٫ ًٖ هُئخه وخالخه الثًر

ىام بإي م ٩ان ًل٣اه..٣ًبل بإي ٖمل.. ٍو  

ؾىىاث جى٣ل بها بحن ؤٖما٫ ٖضة.. ؾىىاث جدى٫ بها الىعٍض  

الثري لغظل قغؽ مخىخل الىٓغاث ال ًش٤ بإخض وال ًإمً 

 إلاسلى١.. 

 ختى ؤلخ٣ى به.. ؤو ؤل٣ذ به الٓغوٝ بحن ًضًه.. 
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المه و٦إن آالم الضهُا ًاؾحن.. طل٪ الغظل الظي ًغاه ٦مغآة آل

 و٢غعث ؤن جسههما 
ً
بمل٨ُتها..ججمٗذ مٗا  

ال ًيسخى هٓغة اإلاىاؾاة التي مىده له بٗض زغوط والضجه مً 

ت وهي جلًٗ ؤمىمتها البً مشله ٍٞغ في مالًحن بل ملُاعاث  الٛٞغ

 مً الجىحهاث بال مبرع..

جل٪ الىٓغة التي اعحؿمذ بُٗجي ًاؾحن ؤزبرجه بىيىح ؤهه  

ىم..  ٖٝغ خ٣ُ٣خه.. ٖٝغ الل٣ب الظي وؾمه به والضه اإلاٖؼ

 "ابً خغام".. 

 ًُ ل٣ي به للكإع اإلا٩ان اإلاالثم إلاً هم ٖلى قا٧لخه.. جى٢٘ ؤن 

 ول٨ىه ٞاظئه بٗغى لم ًخهىعه.. 

مً  ختى ؤهه ؤزظ ًخإمله للخٓاث و٦إهه ًغا٢ب ٧لماث جسغط

 قٟتي مجىىن ؤو ٞا٢ض لالجؼان.. 

ٞهى ببؿاَت ٌٗغى ٖلُه ؤن ًمؿ٪ مخاظغ الُٗاعة السانت 

 بٗاثلخه..
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ًإجمىه هى َمً ال ؤنل له ٖلى ججاعة وؤمىا٫ ٖاثلخه, بزىجه..  

 والضجه..

 ٚمٛم ًىمها بهىث مغجب٪..

.. صي ق٣ٟت وال ظىىن!"..  "ؤها.. ؤها مل ٖاٝع

 ؤظابه ًاؾحن بجضًت..

ق٣ٟت وال ظىىن.. صه مل مالي لىخضي ٖكان "ؤ٦ُض مل 

ُٟت ل٪ ٦ىٕى مً اإلاؿاٖضة.. صه ج٨ٟحر  ؤزاَغ به.. ؤو ؤ٢ضم ْو

ـ في  ٖملي.. ؤهذ ؤزبذ ؤه٪ ظضًغ بالش٣ت وؤه٪ بخٟهم ٦َى

الخؿاباث.. وؤها مدخاط الهٟخحن صو٫ في ؤي خض هُمؿ٪ 

 اإلادالث"

عصص مٗخهم بٗملُت و٢ض ظظبخه ل٩لماث ًاؾحن هدى ظاهبه 

ملي..الٗ  

 "ؤها ما اٞهمل في الُٗاعة"
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 لُجبه ًاؾحن ببؿاَت..

 ومل هؿِب٪ جمؿ٪ ٧ل 
ً
"صي مهمتي.. ه٨ىن مٗا٥ صاًما

 ؤه٪ ب٣ُذ زبحر ب٩ل زباًا ؤخاظت لىخض٥ بال إلاا 
ً
جإ٦ض ٞٗال

 الكٛل"..

ضم الخهض٤ً ماػا٫ ٨ًخىٟه..  ٖاص ٌؿإله مٗخهم ٖو

""ؤهذ ٖاًؼ جبٗضوي ًٖ الىعقت بٗض ما..  

بدؿم.. ٢اَٗه ًاؾحن  

لىؽ ؤزىاحي.. هدكخٛل في  "ؤها بٗغى ٖلُ٪ جمؿ٪ قٛل ٞو

 مدالث الُٗاعة اللي ظىب بِذ ُٖلتي.. جٟخ٨غ صه ٖضم ز٣ت؟!"..

 ؤومإ مٗخهم بامخىان وهى ًمىده ظىابه..

ظغب قٛل ؤبٗض ما ؤَي ألازحر والجهاجي ه٣ىل٪ ٖلُه "ع 

 الُٗاعة"
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ب الٗمل بى٢ذ ٢هحر, بل بضؤ  ٌؿتهىٍه وبالٟٗل بضؤ ٌؿخٖى

غاٚه  مجا٫ الُٗاعة هٟؿه ختى ؤهه ٌؿخٛل و٢ذ عاخخه ٞو

ٖكاب والخىابل اإلاسخلٟت بالكب٨ت الٗى٨بىجُت..بالبدض ًٖ ألا   

 والُىم ٢غع مىذ ًاؾحن ظىابه الجهاجي باإلاىا٣ٞت ٖلى ٖغيه 

خه السانت بالىعقت..   م٘ جمؿ٨ه بالٗىصة واإلابِذ بٛٞغ

ت ٖلى َلبه واج٣ٟا ٖلى  ؤؾلىب الٗمل وا٤ٞ ًاؾحن بؿٖغ

٣ت ؤلا  ٍغ صاعة.. َو  

 مىده ًاؾحن هٓغة هاصثت وهى ًسبره بل٠ُ..
ً
 وؤزحرا

ؤها مىظىص هىا ٦إر ؤ٦بر ل٪.. و٢ذ ما جدخاط جخ٩لم  -

 هؿمٗ٪..

.. ٞىظئا 
ً
و٢بل ؤن ًجبه مٗخهم الظي اخخ٣ً وظهه خغظا

بؿٗاص ج٣خدم الىعقت بلهٟت ونُدتها زلٗذ ٢لب ًاؾحن 

 وهي جسبره بسىٝ..
ً
 طٖغا
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ؿت وصازذ و.. -    ٞجغ.. ٞجغ و٢ٗذ مٛمى ٖلحها.. ٧اهذ ٦َى  

ولم ًضٖها ًاؾحن ج٨مل ٧لماتها.. ٣ٞبل ؤن جىهي ظملتها ٧ان ٢ض 

ونل بالٟٗل للك٣ت لُجض ٞجغ مل٣اة بغصهتها الىاؾٗت 

ت وهى ًهغر بؿٗاص ؤن جخهل بماظض و  جسبره بما ٞدملها بؿٖغ

٤ ب لُهخضر وؤجهم في الٍُغ  

*************** 

ظلـ ماظض ٖلى م٣ٗض مجاوع لٟغاف قٍغ٠ وبُضه جل٪ 

لخ٣اَها مىظ ص٢اث٤ وؤهامله حكحر هدى َدا٫ بآلاقٗت التي جم 

 الهٛحر:

بت مً الجِل ٦ضه.. -    ووُْٟت الُدا٫ ًا قٍغ٠ خاظت ٢ٍغ

ا وجى٣ي الضم.. ٦مان بخمخي  بخضاٞ٘ ًٖ الجؿم مً الب٨تًر

هخاظها..ب٦غاث الضم الخمغا ال٣ضًمت ٖكان الجضًضة ًخم   

 نمذ للخٓت زم ؾإله:
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   - 
ً
َبٗا ؤهذ ٖاٝع ؤن ٦غاث الضم الخمغا صي مهمت ظضا

 للجؿم و٦مان هي اللي بخضي الضم لىهه ألاخمغ..

 ٢ُب قٍغ٠ ٌؿإله:

ٌٗجي الضم مل ؤخمغ ٖكان صه لىن لبـ ألاهلي! -   

 إلاا ٌؿمٗه مً الهٛحر الظي ؤ٦مل:
ً
 جىؾٗذ ُٖىا ماظض عجبا

ضه..زالى هاقم ٢الي ٦ -   

 ؤزٌٟ هاقم وظهه بدغط بِىما ٦بذ ماظض ابدؿامخه 

 وعحهام جسبر قٍغ٠ بل٠ُ:

 - ..٠ زالى ٧ان بحهؼع مٗا٥ ًا قٍغ  

 هؼ قٍغ٠ ٦خُٟه لُسبرهم بهضوء:

.. ؤها ٦مان ٦ىذ بهؼع م٘ ص٦خىع ماظض.. -  ؤها ٖاٝع  

 احؿٗذ بؿمت ماظض وهى ٌؿإله:
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هى٨مل قغح؟ -   

:
ً
 ؤومإ قٍغ٠ مىا٣ٞا

خًغج٪ قاَغ وبدكغح خلى.... ؤًىه -   

اهخٟسذ ؤوصاط ماظض مً مضح الهٛحر له و٦إهه مىذ جل٪ 

 
َ
ال٩لماث مً الُٗٓم مجضي ٣ٌٗىب ولِـ مً نٛحر لم ًخٗض

 الٗاقغة..

 ؤ٦مل قغخه:

الُدا٫ بخاٖ٪ ب٣ى ًا ؾُضي هاظمخه مجمىٖت مً -  

ا.. بـ هىٖها هاصع قىٍت ٖكان ٦ضه مٗٓم الض٧اجغة  الب٨تًر

٣ُت.. ل٨ً اؾدبٗضوها.. أل   مم٨ً ه٣ابلها في صو٫ ؤٍٞغ
ً
هىا ٚالبا

هىا وظىصها ٢لُل.. وصه اللي ؾبب ازخالٍ ألامغ ٖلحهم.. ٩ٞان 

اهُت.. بـ بٗض جض٤ُ٢ في آلاقٗت  حصسُههم وظىص ؤوعام ؾَغ

غيها وج٨بحرها ؤ٦تر مً مغة... اجإ٦ضها ؤن ماِٞل ؤي زلُت  ٖو

اهُت..  ؾَغ
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جًِٛ ب٨ٟها  ٢ُب قٍغ٠ خاظبُه بجضًت مما ظٗل عحهام

ٞهي جغي ػوظها وخبُبها ب٩ل جٟانُل ابجهما.. اٞى١ ٢لبه  

:
ً
 ٚمٛم قٍغ٠ مدؿاثال

واإلاغى صه له ٖالط؟-    

 ؤظابه ماظض بدظع:

ت   - ت ؤصٍو ؤ٦ُض.. ألاو٫ ٖىضها ٦ىعؽ نٛحر ٦ضه مً مجمٖى

 وبٗضها..

 نمذ للخٓت بِىما الهٛحر ٌؿخدشه ل٨ُمل:

٦مل ًا ٖمى.. -   

ؤظابه ماظض بضون ؤن ًىدبه جسلو قٍغ٠ مً ل٣ب "ص٦خىع" 

 ومىده ل٣ب "ٖمى".. 

التي الخٓذ -بِىما احؿٗذ ُٖىا هاقم بخعجب.. وعم٤ عحهام 

بدؿائ٫ مخعجب -زغي ػلت لؿان ابجها هي ألا   
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بٗضها هىٗمل ٖملُت اؾدئها٫ للُدا٫.. وهخ٨ىن مدخاط   -

ت جل٣ُداث وجُُٗماث ت وقٍى ٖكان  ل٨ىعؽ جاوي مً ألاصٍو

 جدمُ٪ في اإلاؿخ٣بل مً ؤي مًاٖٟاث..

 ٖاص قٍغ٠ ٌؿإله بلهٟت:

وخًغج٪ اللي هخٗملي الٗملُت؟ -   

 ؤظاب ماظض بخإ٦ُض:

 - ..
ً
َبٗا  

 ٖاص الهٛحر ًدؿاء٫ بإمل:

٪؟..  - مم٨ً ؤقٞى  

:
ً
٘ ماظض خاظبُه طهىال  ٞع

ػاي؟!.. ؤهذ هخ٨ىن مخسضع..بحكىٞجي   -  

 لُٟاظئه الهٛحر:
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بُسلُ٪ ناحي و٢اصع حكىٝ اللي بُدهل في بـ في بىج  -  

 الٗملُت..

..
ً
 ابدؿم ماظض بؿٗاصة.. طل٪ الىلض مضٖاة للٟسغ خ٣ا

ؾخسضم الىٕى صه وؤها بٗمل ٖملُت لُٟل في ؾى٪..ؤنٗب  -   

 ٖاص قٍغ٠ حهخ٠ بٗىاص:

ؤها مل نٛحر.. مل نٛحر.. -   

جدغ٥ ماظض مً م٣ٗضه لُجاوع قٍغ٠ بٟغاقه.. ٌٗبض 

غبذ  ٖلى ٦خٟه بدىان..بسهالجه ٍو  

بخه:   بىؾُلت لُد٤٣ له ٚع
ً
ض اًٚابه.. بل ٨ًٟغ ظضًا هى ال ًٍغ  

َُب.. ؤها ل٣ُذ الخل.. هٗغى ٖلُ٪ ُٞضًى لٗملُت  - 

قغخل٪ ٧ل خاظت ٖلى الُٟضًى..ؤاؾدئها٫ للُدا٫.. و   

 ي٤ُ قٍغ٠ ُٖيُه ٣ًلب ألامغ بغؤؾه زم ٢ا٫ بهضوء:



996 
 

 

حن! -  بـ بكَغ  

 اهُل٣ذ ضخ٨ت ماظض:

اجىحن مل واخض! -   

:
ً
 ؤومإ قٍغ٠ مىا٣ٞا

اللي ٖملتها.. خًغج٪ؤو٫ قٍغ ؤن الُٟضًى ٨ًىن لٗملُت -     

 ؾإله ماظض:

والخاوي؟   

الخاوي.. حسجل الٗملُت بخاٖتي وبٗض ما ؤٞى١ حكغح لي جاوي  - 

..بًهٖملذ   

 ضخ٪ هاقم ب٣ىة بِىما عم٣ه قٍغ٠ بًٛب نا٤ٖ.. 

خغاط الهٛحر ومض ٦ٟه ة٨ٞخم ماظض ضخ٩اجه ختى ال ًدؿبب ب

 بجضًت:
ً
 له ٢اثال
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 - deal 

 باصله قٍغ٠ اإلاهاٞدت وهى ًسبره ببؿاَت:

ؤها ٢لذ لخًغج٪ لى قغخذ لي صر هٟهم.. ٧ان ٖىضي  -    

 خ٤ ب٣ى وال أل!

 ابدؿم ماظض وهى ٌٗبض بسهالجه:

٧ان ٖىض٥ خ٤ ؤ٦ُض... -  

٘ ُٖيُه لغحهام ًسبرها بجضًت:  زم ٞع

 -  ٠ َٟل ط٧ي ما قاء هللا..عبىا ًسلحهىل٪.. قٍغ  

 ؤومإث قا٦غة له وبضازلها حك٨غ عبها مئاث اإلاغاث.. 

 ُٟٞلها بسحر.. 

 ؤماهت قٍغ٠ التي جغ٦ها بٗى٣ها ماػالذ ؾاإلات.. 

 ؾدخم٨ً مً عئٍت عوح قٍغ٠ ػوظها بابجهما.. 
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 هي ؤهل لؤلماهت وؾخداٞٔ ٖلحها بدُاتها..

ت..  لُلخ٣ُه ٢ُ٘ عهحن هاج٠ ماظض الهمذ الظي ؾاص الٛٞغ

جبها بٗملُت: ؿخم٘ ل٩لماث ؾٗاص اإلالهىٞت ٍو  ببؿاَت َو

هؿدىا٦م وهؿِب زبر ٖلى البىابت ٖكان جضزلىا ٖلى    -

 َى٫.. َمجي ًاؾحن..

 ب٣ل٤:
ً
 ؤٚل٤ السِ لُجض هاقم ًىاظهه مدؿاثال

ًاؾحن ٖىضه مك٩لت؟.. -   

بت التي جغبِ  عم٣ه ماظض بدحرة.. ما ؾغ جل٪ الٗال٢ت الٍٛغ

ض ق٣ُ٣ه بًاب ت ٖملي وظاص مشل هاقم!.. ؾغ ال ًٍغ ِ قَغ

ما الا٢تراب مىه ولى ختى بمجغص جلمُذ..حهؤ  

 ؤظاب بترصص:

٣م لهىا.. -  ت.. وهما في ٍَغ مغاث ًاؾحن حٗباهت قٍى  

:
ً
 ٢ُب هاقم خاظبُه مغصصا
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ذ جب٣ى جُمجي.. -  ؤل٠ ؾالمت ٖلحها.. ًاٍع  

:ؤ
ً
ومإ ماظض بهمذ.. زم الخٟذ لكٍغ٠ مدؿاثال  

  ؾئلت جاهُت ًا بُل؟..ؤي ؤ-  

 عصص قٍغ٠ بجضًت:

مدك٨غ ًا ٖمى.. آؾ٠ ؤوي حٗبذ خًغج٪.. -   

٤ بِىما بضؤث عحهام جخمخم  عبذ ماظض ٖلى م٣ضمت عؤؾه بٞغ

 بدغط:

ت ؤق٨غ خًغج٪   - ػاي.. و٦مان آؾٟت ظًضا ٖلى بؤها مل ٖاٞع

 ال٨الم اللي ٢لخه ٢بل ٦ضه.. ؤهذ عبىا بٗخ٪ هجضة لىا..

بٗملُت:عصص ماظض   

صه واظبي ًا مضام.. -   

:٤  ٢ُ٘ عهحن هاجٟه ٧لماجه لُٗخظع بٞغ
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هؼ٫ لُاؾحن ومغاجه صلى٢ذ..ؤمخإؾ٠.. بـ الػم  -   

همؿذ له بك٨غها الٗم٤ُ زاهُت ٢بل ؤن ٌؿٕغ لِؿخ٣بل 

 ق٣ُ٣ه.. 

ب الظي ًمغ بهما ًاؾحن  ٌؿخُُ٘ الخ٨هً بمضي ال٣ل٤ والٖغ

٣ًىهت ؤمان و ن.. ٞؼوظخه ؤنبدذ جمشل له خهً مً ألا آلا 

 مدبت زالهت..

ًجغه   ماػا٫ بظا٦غجه مكهض ًاؾحن بٗض صًٞ بؿيذ وهى

مؼ١ مالبـ ماظض بجىىن ًبدض  خه ٌٛل٣ها ٖلحهما ٍو لٛٞغ

 بظعاُٖه وؾا٢ُه ًٖ آزاع خ٣ً وهى ًغصص بال اه٣ُإ..

وعى ج٨ىن يُٗذ ٖمغي ٖلى بوعى ٨ًىن ظغ٥ لؿ٨خه.. ب"

 الٟاضخي"..

ا ٧اص ماظض ؤن ًضٞٗه بٗى٠.. ً مىٗه ًٖ خالت مً الهِؿتًر

 جلبؿخه وهى ًًٓ ؤن ؤزاه ًيخهج مؿل٪ خاجم.. 
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غوعه ؤن ًخد٨ما به لُهغر بُاؾحن ؤن ٠٨ً  ٧اصث ؤهاهِخه ٚو

 ًٖ الجىىن.. ول٨ً هٓغاجه اإلالهىٞت.. ال٣ل٣ت.. ٢ل٤ ؤر ؤ٦بر 

ب ؤب ًسصخى ٖلى نٛحره ؾىء الٗا٢بت.. صٞٗا ماظض  بل ٖع

دو قامل مً ًاؾحن لالؾترزاء والهمذ وهى ًخٗغى لٟ

الظي اَمئن لسلى ظؿض ق٣ُ٣ه مً ؤي آزاع للخ٣ً ول٨ىه لم 

..
ً
 حهضؤ ٞٗاص ًخمؿ٪ ب٨خٟي ماظض ناعزا

 "ؤهذ ه٠ًُ؟!"

ه..  هضؤ ماظض مً مساٞو

"اَمً ًا ًاؾحن.. ػي ما ُٞه خاجم ٦خحر.. في بغيىه اللي ب٣ُضع 

ىنل بىًاٞت ٦خحر.. اَمً ًا ًاؾحن ؤن مل مم٨ً  ًهمض ٍو

ح للؿ٨ت صي"..عو ؤ٨ٞغ ؤ  

اعجمى ًاؾحن لخٓتها ٖلى الٟغاف ًلهض بٗى٠ وبُٗيُه جخ٣اٞؼ 

ؾئلت..ٖكغاث مً ألا   
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و اإلاخُٛب..ؤظابتها ؾىي الٛاثب.. بؾئلت ال ًمل٪ ؤ  

لُه بال ٧لل ول٨ىه لم ًهل لصخيء.. بٞماظض ًداو٫ الىنى٫  

زباع قبه ما٦ضة بخىاظض خاجم ٢غب ٢بر ؤن ٧اهذ جهله بو 

 ابيخه..

لم ًخم٨ً مً الٗشىع ٖلُه.. وماػا٫ الؿاا٫ ًترصص.. وعٚم طل٪ 

 ؤًً ازخٟى خاجم؟!

ال ص٢اث٤ ختى بونلذ ٞجغ بصخبت ًاؾحن وؾٗاص.. وما هي 

خضي الُبِباث جٝؼ البكغي لُاؾحن ب٣غب ونى٫ ولي ب٧اهذ 

 الٗهض..

ؾخاط ًاؾحن.. مضام ٞجغ خامل.. ؤها ٦خبذ لها ؤمبرو٥ ًا -

ذ جازض  اٍع ت ُٞخامُىاث.. ٍو بالها مً ؤ٧لها و٦مان جداو٫ قٍى

..غجاح ٖلى ٢ض ما ج٣ضعج  

لم ٌؿخم٘ ًاؾحن لهظعها ٣ٞض جى٠٢ ٣ٖله ٖىض ٧لمت 

 "خامل"..
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 ..
ً
 بىىع مؿخ٣بلهما مٗا

ً
 ٞجغه خامال

 ٞغخخه.. 

خاؾِـ التي جخ٣اٞؼ بضازله.. ٦ال.. ٧لمت ٞغخت ال جه٠ جل٪ ألا 

ضعة.. ٞغخخه لِؿذ ٞغخت ط٦غ ب٣ضوم قبُه له.. ؤو بةزباث ٢

لؼوظحن قابحن, بل هى ختى  ٞال٣اصم لً ٨ًىن مجغص َٟل

 لِـ ج٩لُل العجباٍ هٓغ له ال٨شحرون بٗحن الك٪.. 

قاعجه.. هى م٩اٞئخه.. بالُٟل ال٣اصم هى   

ض  هى مىدت السال٤ له وحٗىًٍه ًٖ مغاع وؤوظإ لم ٌٗض ًٍغ

 اؾترظاٖها.. 

ظ٫ ال٣اصم ًسبره بىيىح ؤهه ؤخؿً الازخُاع.. وؤهه لم ًس

زىة.. الؼوظت وال ألام وؤلا   

قاعة لغوح ظضًضة.. بوٗم ال٣اصم هى   

 ؤمل ظضًض ًىلض..
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ٟٞجغه ؾخمىده بضاًت الجهاع ًٖ خ٤..   

ت ال٨ك٠ لُجضها ظالؿت بدالت طهى٫..   صل٠ لٛٞغ

 وجدخًجهما بظعاٖحها و٢ض ججمض ظؿضها 
ً
ج٨خ٠ ٢ضمحها مٗا

 بال٩امل..

٣ض جى٢٘ هىبت ب٩اء خاعة ٢ل٣خه خالتها.. ٞؤا٢ترب مجها ببِء و٢ض 

..
ً
 ؤو خؼها

ً
 ٧التي جيخابها ٧لما اهٟٗلذ ؾىاء ٞغخا

به..  ول٨ً طل٪ الجمىص ؤٖع  

 همـ ب٣ل٤:

  ..!ٞجغ  - 

ظابخه بهمـ م٣ابل:ؤ  

وٗم؟.. -   

 ا٢ترب لُدُُها بظعاٖه:
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زحر؟.. مال٪؟.. هي الض٦خىعة ٢الذ ل٪ خاظت ج٣ل٤؟.. -   

ظابخه بهمـ مظهى٫:ؤ  

..امل..ـوي خؤ٢الذ لي -    

وج٣ُٗذ خغوٞها وهي جداو٫ ٦بذ وكُج ٢ىي ًخضاٞ٘ 

 بإٖما٢ها.. لِؿإلها ب٣ل٤:

مال٪ ًا ٞجغ؟.. -   

:  همؿذ بسٝى

٦ىن بدلم ًا سخي ًاؾحنؤزاًٟت.. زاًٟت -    

:
ً
 ا٢ترب لُمىدها ٢بلت ٖم٣ُت ٖلى ظبهتها هامؿا

مل خلم ًا ٞجغ.. خ٣ُ٣ت..-    

:
ً
 ملـ ب٨ٟه ٖلى بُجها هامؿا
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بىدىا هىا.. ؤمل.. ٦ىذ ٖاًؼ٥ حؿمي والصها.. بـ اإلاغة صي ؤها  -  

 مدخاط ؤجها ج٨ىن ؤمل..

 همؿذ بترصص:

بيذ؟.. ؤمل!.. ولى ولض؟.. -   

ت:ؤ ظاب بؿٖغ  

ًب٣ى قٍغ٠. -   

 احؿٗذ ابدؿامتها وهي حٛمٛم:

ٌٗجي بجض وخ٤ وخ٣ُ٣ي ًا سخي ًاؾحن.. ؤها خامل بجض؟..  - 

٦غم٪ ًا عب.. ؤل٠ خمض هكُل ظىاًا خخت مى٪.. ًاه ٖلى 

 وق٨غ ل٪..

 عصص ًاؾحن ٧لمتها:

م ٢ىي.-   الخمض هلل.. عبىا ٦بحر و٦ٍغ  
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 حكبصذ ب٨خٟه جل٣ي بغؤؾها ٖلى نضعه هامؿت:

جدغ٥..ؤجهض١ ؤها زاًٟت   -   

 قا٦ؿها بٗبض:

لُه هُى٢٘!..  -   

:  قه٣ذ بسٝى

ما ج٣ىلل ٦ضه.. صي ؤماهخ٪ ظىاًا.. ؤمل ػي ما  ةًهخلٟ٪ بؤ - 

 بخ٣ى٫.. والػم هداٞٔ ٖلى ألامل..

يمها ب٣ىة بحن طعاُٖه وهى ًمىدها ٢بلت هاٖمت ٖلى عؤؾها 

 هامؿا:

مبرو٥ ًا ٞجغ.. -   

اإلاغة مىدها ٢بلت تهىئت خ٣ُ٣ُت. ٪وعٞ٘ وظهها ل٣ُابله.. وجل  

اإلااثت..وبالساعط و٢ٟذ ؾٗاص جبرم ؤنابٗها جدؿاء٫ للمغة   
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حى بها مٗهما!.. بل ٠ُ٦ جم٨ىذ مً السغوط مً ؤ"ما الظي 

.. ؟!"باب اإلاجز٫   

ل٣ض ؤ٢ؿمذ ؤن ج٣طخي ما ب٣ي مً ٖمغها حؿخٟٛغ وج٨ٟغ ًٖ 

طهىبها.. حؿخجم٘ بٌٗ الجغؤة لخخم٨ً مً َلب الٟٗى 

زُإث بد٣هم.. ؤوالؿماح ممً   

ها بحن الاؾخٟٛاع والهالة.. و٢ت٧اهذ ج٣طخي   

جداو٫ ظاهضة الخسلو مً قٗىعها بإجها ملىزت.. مضوؿت بإًٍض 

 ال جمل٨ها ب٩ل الُغ١ 
ً
 ول٨جها اهته٨ذ خ٣ى٢ا

ً
لم جلمؿها ٞٗلُا

اإلام٨ىت.. ٩ٞاهذ بخل٪ اللخٓاث جل٣ي بىٟؿها جدذ اإلاُاه 

 ختى ال جدخملها وجضٖ٪ ظؿضها 
ً
٘ صعظتها ؤخُاها الؿازىت.. جٞغ

إلاؿت مٟتريت ونلذ بجىىن و٦إجها جداو٫ جُهحره وصٞ٘ ٧ل 

 له.. 

دؿا٫ والاؾخٟٛاع ختى ؤزبرتها  ؤنبدذ ج٣طخي ًىمها بحن الٚا

ٞجغ ؤن جخى٠٢.. ٣ِٞ.. جداو٫ مؿامدت هٟؿها وج٣بل ؤجها 
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جها لم حؿامذ ؤؤطهبذ وجابذ.. وجدؿً جىبتها.. ول٨جها حٗلم 

ً مؿامدتها!..ٍهٟؿها بٗض.. ٠ُ٨ٞ ًم٨ً لآلزغ   

.. وب٨ذ و  
ً
٢ؿمذ ٖلى ٖضم ؤلهذ و زؤجىبتها ٢ضمتها ههىخا

الٗىصة.. وهللا عخُم.. واؾ٘ الغخمت.. ًخ٣بل جىبت ٖباصه.. 

 ًخل٣اهم بغخمت وعؤٞت.. ٞهى الغئٝو الغخُم.. 

 ول٨ً البكغ.. هل ًخ٣بلىن؟.. هل ٌٟٛغون؟..

  ..
ً
 وزجال

ً
هي هٟؿها ماػالذ جلىم وحٗاجب طاتها.. ج٣خلها هضما

. وهي حٗجي ول٨جها لم جخم٨ً مً َلب الٟٛغان مً هٟؿها.

 بظل٪ بلؿم.. ههٟها آلازغ.. 

٣ِٞ لى جمخل٪ الجغؤة لخىاظهها.. لخد٩ي وحكغح.. خُجها ٣ِٞ.. 

 ٢ض جخم٨ً مً مؿامدت هٟؿها..

و٠٢ هاقم بم٩ان لِـ بُٗض ًغا٢ب جل٪ الىا٢ٟت ؤمام بخضي 

 ٚٝغ ال٨ك٠.. حٗٝغ ٖلحها ٖلى الٟىع.. ق٣ُ٣ت ًاؾحن..
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لم مً ماظض بدمل ٞجغ..وهى ؤحى ل٣ُضم له التهىئت بٗضما ٖ   

لخجظب هٓغاجه جل٪ التي ج٣ًم ؤْاٞغها بال جى٠٢ وهي ججىب 

ت ال٨ك٠.. خاإلاؿا ت ؤمام ٚٞغ  

 وبضا ؤجها جداصر هٟؿها بال جى٠٢..

 بؿاا٫ ٌٗلم 
ً
ظابخه:بج٣ضم مجها مدؿاثال  

آوؿت ؾٗاص؟.. -    

ان ما  ٗذ ُٖىحن مدؿاثلخحن وؾٖغ ذ ؤٞع زًٟتهما بٗضما حٗٞغ

 ٖلى شسهه.. 

نبٗها بضؤث ججظب زهلت نٛحرة مً قٗغها وجلٟها خى٫ وب

 بخىجغ وهي جىمئ بغؤؾها ب وٗم..

ماػالذ ٨ٞغة ؤن طل٪ الغظل عؤي نىعها وهي جىته٪ ظؿضها.. 

 وؾم٘ لهىتها وهي جخلٟٔ بإ٢ظع ال٩لماث حؿبب لها الهل٘..

 ٖاص هاقم ًدؿاء٫:
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ًاؾحن ظىه؟-     

ُىاها بظابت ٧اهذ وؤلا  ماػالخا جخسُٟان ًماءة عؤؽ ؤزغي.. ٖو

 زل٠ ظٟىجها جخإمالن َٝغ خظاثه اإلاه٣ى٫..

خغظه نمتها ولٛت ظؿضها الىاضخت ؤعجبا٥ و٢ض ةٖاص ًغصص ب

 والتي جهغر به..

 "ٚاصع"..

باع٥ له ٖلى ولي الٗهض.. مم٨ً جىنلي له ؤ٦ىذ ٖاًؼ  - 

 الغؾالت..

ظابتها هؼة عؤؽ إلادها بال٩اص.. و٢بًخاها بضؤجا جخمؿ٩ان بو 

٣ىة و٦إجها حؿخجم٘ ٢ىتها لدؿخمغ بالى٢ىٝ ؤمامه..بشىبها ب  

 للخغط الظي حؿدكٗغه 
ً
خُاها بهمؿت زاٞخت وعخل مضع٧ا

م ٧ل ما ٞٗلخه بخل٪ الهىع.. ٧ان  بمجغص جىاظضه ؤمامها.. ٞبٚر
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شخيء بضازله ًسبره.. ؤجها بالٟٗل هاصمت.. ول٨ً هل ٨ًٟي 

 الىضم؟..

********** 

اَمئن ماظض ٖلى اؾخ٣غاع خالت قٍغ٠ وبضء بغوج٨ىله 

 طل٪ الُىم لِؿخمخ٘ بٟغخت 
ً
الٗالجي.. و٢غع ؤن ًغخل با٦غا

اؾحن ًٝؼ لها بكغي ألامل الجضًض.. ول٨ً ٞاظئه  آمىت ٍو

 الض٦خىع َاهغ باؾخضٖاء ٖاظل إلا٨خبه.. 

 وهىا٥ نضمه بٗغى ٞىعي إلاكاع٦خه بىه٠ اإلاكٟى.. 

 مما صٞ٘ ماظض للدؿائ٫:

ػاي ًا ص٦خىع!.. صه مبلٜ وهمي ما ا٢ضعف بهو اإلاؿدكٟى  - 

غ واخض ٖلى ٖكغة مىه و..  ؤٞو

 ٢اَٗه َاهغ بجضًت:

ؤها مل ٖاًؼ مى٪ ٞلىؽ ًا ماظض.. -   
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 ٢ُب ماظض خاظبُه بدؿائ٫ ل٨ُمل َاهغ:

ـ ؤن اإلاؿدكٟى صي خلم٪ اللي بخداو٫ -   ؤها ٞاهم ٦َى

م٨ً صه  جد٣٣ه.. نض٢جي ؤها معجب بُمىخ٪ وج٨ٟحر٥.. ٍو

 اللي زالوي ؤوا٤ٞ ٖلى زُبخ٪ لبىتي..

 ٚمٛم ماظض بدغط:

هىا ما ؤصه مىيٕى اهخهى مً ػمان ًا ٞىضم.. خًغج٪ ٖاٝع  - 

 اج٣ٟىاف.

ظابه َاهغ بدؿم:ؤ  

بـ مم٨ً جداولىا مً ظضًض..   -  

 حؿائ٫ آزغ مً ماظض:

!؟مً ظضًض -    

ظاب َاهغ:ؤ  
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ها بٗغى ٖلُ٪ ؤها ه٨ىن ٖملي ومباقغ.. ؤًا ماظض..  ؤًىه-  

 هو اإلاؿدكٟى واإلا٣ابل اللي ٖاًؼه مل ٞلىؽ!

؟بًهوما٫ ؤ-   

والهىث اإلاخىؾل ال ًم٨ً ؤن ًهضع مً َاهغ بغهام ول٨ً 

 جل٪ اإلاغة ٧اهذ ابيخه ٖلى اإلاد٪:

. ٖاًؼ٥ جغظ٘ لي بىتي -    

٘ ماظض خاظبُه:  ٞع

ػاي ومىحن؟..بعظٗها ؤ -    

ت..ظابت ٧اهذ ناصوؤلا  :مت.. بل مٟٖؼ  

لُا بٗخذ لي الجهاعصه عؾالت بخ٣ىلي ؤجها ٢غعث جخجىػ مً  - 

نض٤ً لها.. نض٤ً خؿذ مٗاه ب٨ُاجها.. وعظ٘ لها ز٣تها 

 بىٟؿها..
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ب   ابخإل ٚهخه ٦إب ٌكٗغ بالٖغ
ً
نمذ َاهغ للخٓت مداوال

 مما ؾخ٣ضم ٖلُه ابيخه:

ػ نض٣ًها صه اؾمه صًُٟض ماٌؿىن.. و٢غعوا ًخجىػوا ظىا-  

 مضوي..

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل الغاب٘ والٗكغون

ألامىمت.. ال حكغخها ٧لماث وال جهٟها مٗاوي.. ألامىمت ٧لمت 

 جًم ال٨ىن مً بضاًخه.. وختى جهاًت آزغ طعة به..

في ٢ل٣٪ جبدض ًٖ ؤماجها.. بٟغخ٪ جيكض ٞسغها ب٪.. بسىٞ٪ 

ا١ خىاجها..  هي مىب٘ الُمإهِىت.. بىظٗ٪ جمىد٪ جٍغ

.. ألا 
ً
لى ٖ م هي ؾٗاصة زالهت.. هي خًً صافئازخهاعا

 الضوام..

وبإخُاٍن ٢لُلت.. ٢ض ج٨ىن جائهت مكدخت..    

ه٩اع بًٗت خاالث قاطة جشبذ صخت ال٣اٖضة.. بوال ًم٨ً 

ت ألاهاهُت.. وؤلا  هدغاٝ...وججىذ ًٖ نغاٍ ألامىمت لهاٍو  

جخسبِ وما بحن ؤمىمت ولُضة.. وزاهُت حؿخُٗض ؤهٟاؾها وؤزغي 

خاثغة ياجٗت بحن خؼجها وواظبها وزالشت جلٟٔ ؤهٟاؽ ؤمىمتها.. 

 جخإعجر الخ٩اًا..
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 بلؿم جدخاط لجلؿت مهاعخت.. 

٧ان طل٪ قٗاع آمىت بالى٢ذ الخالي.. ٞمىظ حٗهض لها خاٞٔ ؤن 

ًُل٤ ًضها م٘ ؤوالصها وهي حؿعى ب٩ل ظهضها لغؤب الهضٕ.. 

 ..  بل الهضٕو

٤ وجىالحها ب٩ل بضؤث بؿٗاص.. ؤزظث بُضها لب ضاًت الٍُغ

 الضٞٗاث اإلاٗىىٍت اإلام٨ىت.. 

وبن ٧اهذ جغي ؤن الخ٣ضم بُئ.. بل ٚاًت في البِء.. ول٨ً لً 

جُإؽ.. ٞالخهضٕ ج٨ىن بؿىىاث مً الخلهي بمإؾاة ًاؾحن.. 

٣ت ؾلُمت والبض ؤن ًإزظ ٧ل الى٢ذ لُخم ؤلا لخئام.. بٍُغ

 وصخُت.. ال جاطي.. وال حؿبب ألالم..

الٛاثب.. ختى ذ ؾىىاث جدحي ؤمىمتها باهخٓاع ٖىصة و٦ما ٖاق

ا الٟٗىي هدى باقي ألابىاء.. عصاعه٣ٞضث جل٪ ألامىمت   

آلان هي جضعب هٟؿها وبض٢ت الؾدكٗاع ؤي حٛحر ًدُِ ب٩ل 

 نٛاعها.. 
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عها ًهضع جدظًغاث هاثلت ٧لما مغث ع٢ُت بمدُُها.. اصوع 

ضاًت الٗالط.. ول٨ً.. آمىت.. جيخٓغ.. ٞغ٢ُت جدخاط للى٢ذ.. هى ب

ول٨ً لِـ بىٞغة.. ٞالخٛاٞل ًٖ خؼن ع٢ُت ٢ض ٌؿبب ٧اعزت.. 

 ال َاثل مىه..
ً
 والدؿٕغ ٢ض ًسل٤ هٟىعا

لظا ٞاالهخٓاع هى الخل ألاؾلم..   

ؤما بلؿم ٞخ٣ضمذ هدى ؤمها بال صٖىة.. ٣ِٞ ؾ٨ىذ ؤخًاجها 

ذ ٖلى نضعها وهي جسبرها بدىحن:  وعؤؾها ٌؿتًر

    ا..ؾٗاص وخكخجي ٢ىي ًا مام -

غ ؤ٦ثر مىه ؾاا٫:  وجغص آمىت بخ٣ٍغ

  هى ؤهِذ مل بدكىٞحها ٖىض ًاؾحن؟.. - 

 ؤظابذ بلؿم بهمـ:

   بكىٞها.. بـ بغيىه بخىخكجي.. ؾٗاص بدبٗضوي..- 

 صاٖبذ آمىت السهالث البيُت الىاٖمت:
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؟ولُه ما ج٣غبِل ؤهِذ  -  

 عمكذ بلؿم بىظل:

   زاًٟت.. - 

 ٖاصث آمىت جساَبها بدىان:

٪ ًا بلؿم.. ختى لى  ما-  ِٞل خض في الضهُا ه٨ُىن ٞاهمها ٍػ

 لؿاجها بِبٗض٥ ُٞٗىجها بدىاصًِ٪.. بـ هي مل ٢اصعة جىاظه..

 عصث بلؿم بلهجت صٞاُٖت:

ؤها وؿِذ مىيٕى ٞاعو١ زالم..-   

٘ عؤؾها وجسبرها بىيىح:  خغ٦تها آمىت لتٞر

ت ًا بلؿم.. ؤهى مىيٕى ٞاعو١ بُصبذ ال٩لمت اللي -   ٖاٞع

ى٫ "وعا ٧ل قغ زحر".. وال٩اعزت اللي خهلذ لؿٗاص ٦كٟذ بخ٣

 لىا وف ٞاعو١ الخ٣ُ٣ي.. عبىا هجا٥ِ مىه ًا بىتي..
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يُٛذ بلؿم قٟخحها ب٣ىة وؤٚمًذ ُٖىحها جسٟي الجغح بهما 

 ًٖ ُٖىن والضتها..

وٗم.. ال٣ٗل واإلاى٤ُ ًاٍض ٧لماث آمىت ول٨ً هىا٥ جل٪  

ا ٌ الس٣ٟت اإلاجغوخت بال٣لب.. طل٪ ال٨بًر ء ألاهشىي الظي ًٞغ

 ٨ٞغة حٗل٣ها بصسو لم ٨ًً ٌؿخد٣ها..

:
ً
 همؿذ ؤزحرا

ت وهى اهخهى -   مً اللخٓت اللي َلب ٞحها ٦ك٠ الٗظٍع

 باليؿبت لي.. اَمجي ًا ؤمي..

عبدذ آمىت ٖلى وظىتها بغ٢ت.. جغي الجغح بىيىح.. لِـ ظغح 

هُيذ ِمً َمً وظب ٖلُه الهىن 
ُ
٢لب بل ٦غامت ؤهثى ؤ

.والاخخىاء.  

ول٨ىه ظغح ؾِىضمل م٘ الى٢ذ.. ججغبت ب٣ضع مغاعتها ب٣ضع ما  

 مىدذ للٟخاة الخاإلات ال٣ضعة ٖلى جمُحز الٍؼ٠ مً الخ٣ُ٣ت..
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عبىا ٨ًمل٪ ب٣ٗل٪ ًا بىتي..-   

 نمخذ لخٓت ٢بل ؤن جغصٝ:

ذ ؤه٪ مل بخلىمحها ٖلى جهٝغ -   ًم٨ً لى ؾٗاص ٖٞغ

 ٞاعو١.. ًم٨ً و٢تها مل هخبٗض..

ض الا٢تراب مً جىؤمتها زاهُت..   ؤومإث بلؿم بخٟهم.. هي جٍغ

ٌ ؾٗاص ل٣غبها ول٨ً ؾٗاص ازخلٟذ  ٢ُضها بالبضاًت ٞع

 بالٟترة ألازحرة..

ؤنبدذ ؤ٦ثر هضوًء.. ٩ٞاهذ زكُت بلؿم مً جإزغها  

باال٢تراب.. مً لىم جدمله ؾٗاص بضازلها.. مً ؤلم حكٗغ به 

.. ؤو لخ٨ً ؤ٦ثر ص٢ت.. ًمؼ١ عوح جىؤمتها.. ًٟٞلذ الابخٗاص

 الا٢تراب اإلادؿىب بدظع قضًض..
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عا٢بذ آمىت الاهٟٗاالث ٖلى وظه ابىتها وؤملذ ؤن ج٨ىن ٢ضمذ 

لها اإلاؿاٖضة التي جدخاظها والتي جهغر بها هٓغاتها الخائهت 

 ًٖ ههٟها آلازغ..
ً
 بدشا

ل٪ اإلاهُلخاث الٍٗغًت ًٖ الغابُت بحن ال جٟهم هي بخ

.. ٧اهخا ٧ل الخىاثم.. ول٨جها جضع 
ً
٥ ؤجهما ؾ٨ىخا عخمها مٗا

 وؤنبدخا ههٟحن.. ؤن بخضاهما ما هي بال مغآة لؤلزغي..

ؼتها   ٤ ٍٚغ ذ ٞو جل٪ مٟاهُم ؤمىمُت زانت بها.. لظا جهٞغ

 ووظهذ بلؿم لال٢تراب مً جىؤمتها.. ٖل عوخها ج٨خمل..

ٞتهضؤ وجغجاح.. ٧لخاهما..   

٣لها ًضوع بإ٩ٞاع مدضصة ٠ُ٦  جغ٦ذ ابىتها حؿخل٣ي بم٩اجها ٖو

 حؿترظ٘ جىؤمتها.. 

وجدغ٦ذ هي لخبضؤ عخلتها الُىمُت م٘ الؼوط اإلاٗخ٠٨ واإلاٗتز٫ 

خه..  الخُاة بإ٦ملها.. مىظ زغط مً اإلاكٟى اٖخهم بٛٞغ
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٣ًطخي ًىمه بحن الهالة والضٖاء و٢غاءة ال٣غان..   

ٌ الاؾخمإ إلاا  ٢غع الابخٗاص ًٖ الجمُ٘.. وبن  ٧ان ال ًٞغ

 حؿغصه ٖلُه آمىت مً ؤزباع ؤوالصه..

زغط ًٖ نمخه مغة واخضة ٖىضما ؤزبرجه آمىت ؤن مً ًضًغ 

 مدالث الُٗاعة هى مٗخهم الؿاٖض ألاًمً لُاؾحن..

اؾحن باإل   هما٫ و٢تها زاع زىعة ٖاعمت.. واتهمها هي ٍو

 والالمباالة..

بحرمي ق٣ى ٖمغي بحن "ًاؾحن مؿخ٨بر ًغظ٘ ًمؿ٪ الخجاعة.. 

ًضًً واخض مً نبُاهه, ما بُٟهمل ختى في قٛلىا!.. صه ب

داٞٔ ٖلى  ٦الم٪ ًا آمىت ًٖ ال٨بحر اللي هِكُل الكٛل ٍو

زىاجه!!"بما٫   

و٢تها نضمه وظه آمىت الخاػم.. طل٪ الىظه الظي جلبؿها 

 وؤنبدذ ٧اللباة الكغؾت ٖىضما جضاٞ٘ ًٖ 
ً
بىائها وهي ؤمازغا

 جسبره بىيىح..
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ًغاص اللي ٧ان ٞاعو١ تر جالث مغاث مً ؤلا ٦ؤًغاص الكهغ صه.. ب"

بُجُبه.. وصه ٧له ومٗخهم لؿه ما ٞهمل الكٛل ٢ىي.. ٢ىلي 

 ب٣ى مً اللي ٧ان هًُُ٘ ق٣ى ٖمغ٥ ًا خاط"..

 "٢اؾُت ًا آمىت"

 عصصها لىٟؿه..

  ..
ً
ض مً اإلا٩ابغة.. هى ؤزُإ ٦شحرا ول٨جها مد٣ت.. ال مجا٫ إلاٍؼ  

و٢لبه ًٖ ال٨شحر.. ؾاع زل٠ مٗخ٣ضاث لم ًضع٥ نم ٣ٖله 

 ٧اعزُتها بال ٖىضما نٟٗخه الخ٣اث٤ اإلاخىالُت..

زُاثه.. وبن ٧ان ٌعجؼ ًٖ الخىاػ٫ ؤنالح بوآلان هى ًداو٫  

تزا٫ بذجت اإلاغى هى ٖظع مىاؾب إل  نالح واْهاع الىضم.. ٞااٖل

 ما ؤٞؿضه.. 

ط.. ٞهل زُاء التي ال ًهلر مٗها ٖال وبن ٧اهذ هىا٥ بٌٗ ألا 

ه للىضم ؾُُٗض لغ٢ُت ابىتها؟.. ءابضا  
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 هى لم ًىاظهها لآلن.. 

ا٦خٟى ب٩لماث مىاؾاة ال جىٟٗها بصخيء.. وؤًض ٢غاعها ألو٫ مغة 

 باالهٟها٫ ًٖ خاجم..

 وا٦خٟى.. 

 ال ًىظض ما ًٟٗله ؤ٦ثر..

٧اهذ جل٪ وظهت وهٓغه بالُب٘..   

غخخه اإلاُٗىهت.  . ٞهى اؾخٗاص وؤما وظٗه ألا٦بر.. ابىه الب٨غ ٞو

ٝغ ٠ُ٦ ًىجر  ت.. زبذ ؤ٢ضامه بدُاة ظضًضة ٖو جىاػهه بؿٖغ

زىجه..ببها, بل ؤنبذ مالط ومإوي لباقي   

 ل٣غبه.. ول٨ً ٦غامخه الٛبُت جإبى َلب  
ً
ًدغ٢ه ٢لبه قى٢ا

 ل٣اثه.. 

 .. ذ بالٗغى والكٝغ ؤما الهٛغي.. جل٪ ال٩اعزت مً َٞغ

.. ٞمهما بلٜ قٗىعه بالسُإ ال ٌؿخُُ٘ مؿامدتها  
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٨ًٟي ؤهه ؾمذ بٗىصتها إلاجزله.. ول٨ً الجاخضة جمؿ٨ذ بالب٣اء 

 م٘ ق٣ُ٣ها وػوظخه..

ظظب اهدباهه ألانىاث الٗالُت بالساعط لُمحز بٗض وهلت نىث 

 ًاؾحن اإلابخهج.. ومٗه نىث الساَُت الساٞذ..

اعة   لم ٌٗلم هل ٢غعث ابيخه الجاخضة الٗىصة.. ؤم هي مجغص ٍػ

 ٖابغة.. 

ض ؤن ٌٗلم.. وال حهخم مً ألاؾاؽ.. ٞهى  .. هى ال ًٍغ
ً
خؿىا

 اخدؿبها مُخت مىظ ٖلم بمهِبتها.. ولم حٗض حٗىُه بصخيء.. 

ٖابئ بما ًضوع ٞخذ اإلاصخ٠ وبضؤ بخالوة وعصه الُىمي ٚحر 

ت.  زاعط باب الٛٞغ

وبالساعط ٧ان ًاؾحن ٌٛغ١ بإخًان آمىت ٦ٗاصتها مٗه.. وجل٪ 

اإلاغة يمذ ؾٗاص بظعاٖها آلازغ وبُٗىحها يمذ ٞجغ وقٟخحها 

 تهمـ باٖخظاع وق٨غ ونامذ.. 
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بِىما و٢ٟذ بلؿم بإخض ألاع٧ان جغا٢ب الجمُ٘.. وبُٗىحها 

هٓغاث اقدُا١ خُت جىاصي بها جىؤمتها التي قٗغث بالىضاء 

..السٟي لخلخٟذ ؾ
ً
ٗا َغ  

ٞخخالقى الُٗىن وجدكاب٪ الىٓغاث بدضًض ال ًضع٦ه ؾىاهما..   

خخاظ٪ ههٟي آلازغ"ؤ"  

 "ؤها هىا"

 "اقخ٣خ٪"

 "لِـ ب٣ضعي"

 "اٞخ٣ضث ؤماوي بابخٗاص٥ ٖجي"

 "اٞخ٣ضث هٟسخي التي ال ج٨خمل بال بِ٪"

 "بضازلي ٧لماث لً ًٟهمها ؤخض ؾىا٥ِ"

 "ب٣ٗلي صوامت لً تهضؤ بال بخٟهم٪"
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 مً مجهما جدغ٦ذ باججاه ألازغي.. ال ًم٨ً ج
ً
دضًضا  

٣ِٞ بشىاٍن ٧اهذ ٧ل مجهما جًم ألازغي والضمٕى جد٩ي ٢هت 

 اقدُا١ وا٦خما٫..

جدغ٦ذ آمىت مبخٗضة ًٖ طعاعي ًاؾحن لخًم ابيخحها ججمٗهما 

 ب٣لبها ٦ما ظمٗتهما مغة بغخمها..  

جمسر صمىٖهما ٞخدؿا٢ِ صمٗاث ؤزغي بٛؼاعة ال جيخهي.. 

اب٪ ؤهامل الخىؤمخحن ٖلى اؾدُداء.. و٦إجهما ج٣غان بِىما جدك

 بضاًت ظضًضة.. ومسخلٟت..
ً
 مٗا

 
ً
همؿذ آمىت لهما بسٟىث لخىمأ بغؤؾحهما بهمذ وجخجها مٗا

ت بلؿم.. ٞدضًثهما الٟٗلي ًجب ؤن ًبضؤ..  بلى ٚٞغ

اصث لُاؾحن حؿإله بلهٟت:   ٖو
ً
جغ٦تهما مٗا  

    ؾٗاص هترظ٘ بُتها ًا ًاؾحن؟! - 
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ٗض زغوظهم مً بهغه بدغط.. ال ًضعي بم ًجبها.. ٞؤزٌٟ ب

ت ؾٗاص ؤجهم ؾِخجهىن لبِذ  مكٟى َاهغ بغهام.. ومٗٞغ

ب صٞٗذ ظؿضها ٧له   الٗاثلت.. ؤنابتها خالت مً الٖغ

٪ ٢ضمحها.. ولؿاجها ًغصص بظٖغ..  للخجمض عاًٞت جدٍغ

"ؤبىٍا ه٣ُخلجي.. ه٣ُخلجي.. همىث وؤها لؿه ما ٦ٟغحل ًٖ 

ًاؾحن".. طهبي.. همىث ًا  

ضها ًاؾحن ؤال ًتر٦ها وخضها ببِذ  ولم تهضؤ بال بٗض ؤن ٖو

 وهى لً 
ً
الٗاثلت, وؤزبرها ؤن الخاط خاٞٔ جغ٥ ؤمغها له جماما

 ًخسلى ٖجها..

ان  .. لخىهإ له وجخدغ٥ ببِء ؾٖغ
ً
٧لماجه َمإهتها ٢لُال  

ما جدى٫ لخالت الخجمض ٖىض ونىلها لبىابت اإلاجز٫..    

ٞخهلبذ ؾا٢ها وعجؼث ًٖ الخغ٦ت للض٢اث٤ وبضؤ ظؿضها 

 ًغجج٠ بٗى٠.. 
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ولؿاجها ًغصص ٧لماث اٖخظاع مبهمت لم ٌٗٝغ إلاً جىظهها 

 بالًبِ.. 

جغ جًمها  ص٢اث٤ مغث وهى ًداو٫ الؿُُغة ٖلى اهٟٗالها.. ٞو

م خالت الضواع التي لم جتر٦ها بٗض..   بدىان بٚغ

 بضؤث جخدغ٥ ٦ُٟل نٛحر ًخٗلم
ً
ؤولى زُىاجه جغج٨ً  وؤزحرا

لذ ٖلى جل٪  لى ٞجغ مً ألازغي ْو ٖلى ًاؾحن مً هاخُت ٖو

 الىيُٗت ختى جل٣تهم آمىت ٖلى باب مجزلها..

 ..
ً
ٞهضؤث ؾٗاص بحن ؤخًاجها التي يمذ ًاؾحن ؤًًا  

 وبٗض ؤن َا٫ الهمذ.. ٚمٛم ًاؾحن بسٟىث:
ً
 ؤزحرا

اعة.. وهترظ٘ مٗاها.. -   ؾٗاص ظاًت ٍػ  

ىت:ؤومإث آمىت بابدؿ امت خٍؼ  

  وماله ًا بجي.. بِذ ؤزىها ػي بُتها بغيىه..  -

 وخاولذ هٌٟ الخؼن باٞخٗا٫ ضخ٨ت وهي تهخ٠:



1031 
 

 

هىخٗصخى ؾىا ٧لىا.. ب٣ى لىا مضة ما اججمٗىاف ؾىا..-    

:
ً
 ج٣ضم ًاؾحن ل٣ُبل ًضها هامؿا

   ؤ٦ُض ًا خاظت هىخجم٘ ؾىا.. - 

 زم ؤعصٝ وابدؿامت واؾٗت ٖلى قٟخُه:

ضي زبر خلى هُٟغخ٪ ًا ؤمىن..ؤها ٧ان ٖى -   

 ؤخاٍ ٞجغ بظعاٖه لًُمها بلى نضعه وهى ًسبر آمىت بٟسغ:

ٞجغ خامل ًا خاظت..-    

ه٣لذ بهغها بُجهما بؿٗاصة وجغ٦ذ خغوٝ ٧لماث ًاؾحن 

 جدؿلل ل٣لبها جمىدها ٞغخت اقخا٢تها.. ٞغخت مسخلٟت..

ٞإو٫ ؤخٟاصها مً ابجها الب٨غ ٖلى وق٪ الىنى٫..   

غوصة زىاٍن الخم ان ما خىلتها لٚؼ ٗذ الٟغخت بُٗىحها وؾٖغ

ِغخت..
َ
ٞ 
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غوصة ؤمها بظهى٫..  لخضل٠ ع٢ُت بخل٪ اللخٓت وهي جغ٢ب ٚػ  

وججمض اإلاكهض بإ٦مله.. ابدؿامت ًاؾحن.. الٟغخت بُٗىن ٞجغ.. 

ُىاها جلمٗان بمكاٖغ  آمىت و٢ض ٦خمذ ٞاها اإلاٟٛىع ب٨ٟها ٖو

 مخباًىت.. 

ضم الخهض٤ً ًغحؿم ان ٖلى مالمذ ع٢ُت..جغي ألالم ٖو  

خاب ٖى٠ُ ًهغزان في هٓغاتها..  لىم ٖو  

 جهًذ آمىت ببِء لخخىظه هدى ع٢ُت.. جًمها لهضعها..

ٝ ع٢ُت ٧اهذ جخسبِ بٗى٠ لتهغب مً ؤمامهم.. ول٨ً آمىت 

مىٗتها ب٣ىة لم حٗلم مً ؤًً ؤجذ بها.. ل٨جها ؤعاصتها ؤن حٗلم.. 

 ؤن جٟهم..

ـَ وظُٗتها.. لم حٟٛل ٖ  وهللا.. هي لم جي
ً
ً ٣ُٞضتها.. ؤبضا جها ٖو

 ٦مغى بال ٖالط.. 
ً
ٞهي ٢ُٗت مً ال٣لب.. ووظٗها ًىسغ به ؤإلاا

 ..
ً
ض جل٣ُىه البىتها ٧امال ذ صعؾها وجٍغ  ول٨ً آمىت ألام ٖو
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حي بدُاتها..  ابىتها التي جغا٢ب خؼجها ٣ًطخي ٖلى ٧ل ما هى 

 جغا٢ب ج٣ى٢ٗها ٖلى طاتها وابخٗاصها ًٖ الجمُ٘.. 

 و٦إجها حٗا٢ب هٟؿها وجدغمها ؤمىمتها..جيبظ 
ً
َٟلحها بُٗضا  

جغي الُٟلحن ٧ل حهُم بمل٨ىجه.. ُٞاؾمحن حٛغ١ بحن عواًاتها  

مغو ًىٛمـ بٗاإلاه ؤلا ىإي ًٖ و٦إجها جخالشخى بها, ٖو ل٨ُترووي ٍو

 الجمُ٘ و٦إهه ٚاثب في صهُاه السانت..

 وآمىت ج٩اص ججً مما جغاه.. ٞها هي ع٢ُت ج٨غع زُئها هي..

جىعى ؤمىمتها لبؿيذ وحٛغ١ بدضاصها ٞخ٩اص جًُ٘ الب٣ُت..  

٨بر الهٛحر لخخ٨ىن ؾٗاص  جغي اإلااضخي ًخ٨غع.. وؾخمغ ألاًام.. ٍو

هما٫.. وماظض آزغ.. ال ًغي بال هٟؿه ؤزغي.. ضخُت ظضًضة لئل 

 وجد٤ُ٣ طاجه..

وهىا البض مً و٢ٟت.. البض مً نٟٗت ؤزغي.. لخهٟٗها بد٣ُ٣ت 

 ٖلى الخُاة وؤجها ال ً
ً
 وخضاصا

ً
جب ؤن جخى٠٢.. ختى ولى خؼها

ٞلظة ٢لب.. ٞلخستزن خؼجها.. وجدىله لُا٢ت جدمي بها 
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ؼة  نٛحرحها.. لخهٟٗها بُض ال٣ؿىة.. وجى٣ظها باألزغي.. بٍٛغ

 ألام..

 
ً
يُٛذ ٖلى ْهغ ابىتها جًمها بكضة وصمىٖهما حؿُل مٗا

 وهي تهمـ:

ٟى٢ىا - بدُاة ظضًضة..  عبىا بُٗىيىا ًا ع٢ُت.. بُجبر ٦ؿغها ٍو

 مغاث ؤزى٥ِ خامل.. ًاؾحن هُب٣ى ؤب..

 وحٛؼو ال٩لماث ال٣لب ٢بل ال٣ٗل.. ًاؾحن َم 
ُ
ظبر ً طا١ الىبظ وؤ

ً ٞخذ طعاُٖه وبِخه ًًم الجمُ٘.. ٌؿاهض ٖلى الهجغ.. َم 

.. بٗضما 
ً
ضٖم.. ق٤ُ٣ ٢لبها.. ؾُمىذ م٩اٞئخه ؤزحرا ٠٣ ٍو ٍو

غبذ ٖلى يإ مً ٖمغه ما يإ.. ًمض ال٣ضع له ًض خاه ُت ٍو

 ٦خٟه بمااػعة..

"ؤخؿيذ"..   

ًاؾحن ظاء ًبكغهم بمىلض خُاة ظضًضة.. ٠ُ٨ٞ جىٛو ٞغخه 

.. !وجى٣هه  
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٠ُ٦ حكٗغه بالظهب الؾدكٗاعه ٞغخت مكغوٖت.. ظغبتها هي 

 بض٫ اإلاغة زالزت..

ض الٟغح..   اٍع وب٩ل مغة ٧اهذ ؤمها جُل٤ ٚػ  

!ٞهل حؿخ٨ثر الؿٗاصة ٖلى مً ؾلب مىه ٖمغه وؾىِىه  

 الخٟخذ لُاؾحن حؿإله بخدكغط:

ٞجغ خامل خ٣ُ٣ي؟! -   

 ب
ً
عجبا٥ ول٨ً إلاٗت الٟغح بُٗيُه لم ٌؿخُ٘ ةؤومإ مىا٣ٞا

زٟائها..ب  

لخداو٫ ع٢ُت عؾم ابدؿامت مهىئت ٖلى قٟخحها:   

  مبروو٥.. مبرو٥ ًا ٞجغ..- 

وزُذ زُىة هدىهما جًمهما ب٣ىة.. ٢بل ؤن جُل٤ بضوعها 

غوصة مهىئت..  مخدكغظت.. م٨ؿىعة.. ٚحر م٨خملت.. ٣ٞض ٚػ

حها الاؾخمغاع..  ؾ٣ُذ بٗض ؤن ؤبى ٖو
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************ 

ؿغي.. وبحن  ظلـ ماظض زل٠ م٨خبه.. ًل٠ بم٣ٗضه ًمىت َو

ؤهامله هاجٟه ًخإمله بكغوص.. ال ٌؿخُُ٘ الىنى٫ ل٣غاع 

 خاؾم.. 

ضوؽ ب٣ضمه ٧ل ؟هل ًسً٘ لُمىخه .. ٌٗىص لظاجه ال٣ضًمت ٍو

.. ؟شخيء  

ال٣ضًم ًسُى هدىه, بل حهغو٫, ٦ال بل ؤ٦ثر.. ٞىه٠  خلمه

 مكٟى َاهغ بغهام ج٣ضم له ٖلى َب٤ مً طهب..

 "واإلا٣ابل ًا ماظض؟!"..

 زاَبه يمحره بخإهِب.. لحهؼ ٦خُٟه بال مباالة..

 "ػواط مهلخت.. وما اإلااو٘!"
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صٖاء ؤي بلُا.. وال ًم٨ىه  ــهى باألنل لم ًدمل مكاٖغ ٢ىٍت ل

٩ي ومً  ٚحرة ؤو اٞخٗا٫ ظغح ألجها ًٞلذ ٖلُه نض٣ًها ألامٍغ

ٚىاء ق٣ُ٣ه..ب٢بله خاولذ   

٢ىاٖها بالٗىصة والؼواط مىه!..بما اإلاك٩لت في مداولت   

ػواط ٣ٖلي ٖملي.. ٞهى مً بٗض َٗىت ؾمغ.. ػهض الخب  

ٗلم ؤن شسهه ال ٌؿدؿُٜ جل٪ الٗىا٠َ  واإلاكاٖغ.. َو

ت..  الٟاٚع

ويِٛ ؤػعاع هاجٟه لُبضؤ م٩اإلات مغثُت م٘  خؿم ؤمغه..

زُُبخه الؿاب٣ت.. ٖله ًجض مىٟظ ما ٣ًىٗها به بمكاٖغ خاع٢ت 

م البٗض..  لم جمذ ٚع

 ٞخذ الكاقت لُٟاجئ باإلاكهض ؤمامه..

ٞخل٪ الٟخاة ؤمامه ال جمذ بهلت لسُُبخه الىاٖمت طاث  

 السهالث الك٣غاء اإلامىظت..
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ختى ؤزٟذ طعاٖحها ٞإمامه ٞخاة مؤلث الىقىم ظؿضها 

 ؤؾىص اللىن ومٗه ٢مُو
ً
 وؾا٢حها.. جغجضي بىُلىن ٢هحر ظضا

ي٤ُ بىٟـ اللىن.. وزهالتها الك٣غاء اه٣لبذ لؿىصاء ٢اجمت 

بىٟـ لىن َالء قٟخحها وال٨دل ألاؾىص الظي ؤخاٍ بُٗىحها.. 

والسىاجم الٗضًضة التي جىازغث بإنابٗها وحٗل٣ذ ٖضة خل٣اث 

ا..مقٟخحها لم جغخمهبإطهحها وؤهٟها.. ختى   

عم٤ الٟخاة التي جخماًل بكاقت هاجٟه ٖلى مىؾ٣ُى نازبت 

٧اصث ؤن جاطي ؤطهُه مما صٞٗه للهغار بها ؤن حٛل٤ اإلاىؾ٣ُى 

 وجىدبه له.. 

 هٟظث ؤمغه ٖلى مًٌ.. وبضؤث حؿإله بغجابت:

  بابا اللي َلب مى٪ ج٩لمجي؟.- 

لُسبرها:ا٢خدمذ اإلاىيٕى مباقغة وبال مىاعبت مما صٞٗه   

   الض٦خىع َاهغ ٢ل٣ان ٖلُِ٪.. وصه خ٣ه..- 
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٢لبذ قٟخحها الؿىصاوان وبضؤث جخدضر باهٟٗا٫ ٞلمذ الخل٣ت 

الهٛحرة اإلاشبخت بلؿاجها مما صٞٗه للخ٣ؼػ ول٨ىه ؤزٟى عص ٞٗله 

 لِؿم٘ نغازها:

  خ٣ه!!..- 

 وؤ٦ملذ:

 - Ok.... fair enough... 

 نمخذ لخ٨مل:

ٞاجذ ٧لها ٖاٌكت ٖلكان "صاص"  ماظض.. ؤها الؿىحن اللي- 

٨ًىن مغجاح و"مام" ج٨ىن مغجاخت.. هى ٣ًىلي.. لُا.. هجرظ٘ 

مهغ.. ؤها ؤ٢ى٫ ؤو٥.. "مام" جخٗب وجُلب ؤعظ٘ ألمِغ٧ا.. ؤؾاٞغ 

 بضون مىا٢كت..

enough 

 نغزتها بهىث ٖا٫ٍ لخ٨مل:
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 - It‘s Lia‘s time 

 عم٤ اهٟٗالها بظهى٫ وهي ج٨مل:

  لُا ٖاًؼاه بـ.. صلى٢ذ ؤها هٗمل اللي- 

 ؾإلها بخىظـ:

وؤهِذ ٖاًؼة جخجىػي صاًُٟض؟.. -  

 ؤقاخذ ًضها بالمباالة:

صاص ٢ل٣ان ٖلكان الجىاػ مضوي.. ؤو٥.. هىإظل الجىاػ.. ؤها  - 

ٖاًؼاه ًٟهم بـ ؤن صًُٟض مل حهىصي.. ؤها ِٖكذ في مهغ 

اهمت الخ٨ٟحر ٦ىَـ..  ٞو

 ؾإلها بخإ٦ُض:

ؤهِذ مخإ٦ضة؟.. -   

بش٣ت:ؤظابخه   
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 - Of course... he doesn‘t  believe in religion 

 نمذ و٢ض ٣ٖض لؿاهه ًٖ الغص.. بِىما وظضها جىاصًه بهمـ:

  ماظض.... -  

ظابها بكغوص:ؤ  

..ؤًىه -  

 لدؿإله وهي جخهى٘ الالمباالة:

  ؟.بًهؤزى٥.. ًاؾحن ؤزباعه  -

٘ خاظب ٚايب وهى ًسبرها ب٣ؿىة:  ٞع

مغاجه خامل.. -   

وظهها بٗى٠:شخب   

 - Really!!... 

 لم حؿخُ٘ ختى لٟٔ تهىئت مهظبت..
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ٞهمخذ لخٓت لخخجٕغ عقٟت مً ٦إؽ ًدمل مكغوب  

 ٦دىلي بُضها.. 

 مما صٞ٘ ماظض للهغار بها:

ً٪؟.. -   الًُإ صه ٧له ٖكان ًاؾحن ٞع

دت جهغر:  عم٣خه ب٣ؿىة ٢بل ؤن ججبه بٗى٠ وال٨غامت الجٍغ

ُٞه! محن ًاؾحن صه اللي مم٨ً ؤ٨ٞغ  -  

ت:  ٖاص ماظض حهاظم بؿٖغ

لى ٦ضه ًب٣ى جغظعي مهغ.. جخٟاهمي م٘ والض٥.. وهىهي  - 

 ٖال٢ت ؤهِذ مٗل٣اها مً قهىع 

 هخٟذ بخعجب:

ٖال٢ت!.. ماظض.. -   

We are finished 
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ظابها بهضوء:ؤ  

    ٖلى الىاحـ!.. ٞحن اإلاىا٢كت!!.. ٞحن ألاؾباب! -  

ظابذ بخىجغ:ؤ  

 - I‘m with Davey now... 

 ٖاص ًُلب بهضوء:

صه ما ًمىٗل ؤهه مً خ٣ي ٞغنت ؤوضر ٞحها هٟسخي  - 

 ومى٢ٟي.. وؤهِذ ٦مان حُٗضي ج٨ٟحر..

 بضؤث جبرم قٟخحها ب٤ًُ.. ٢بل ؤن جسبره بخىجغ:

 - Ok i‘ll think it over 

ؤٚل٤ ماظض وهى ٌكٗغ بدمل ز٣ُل ًجشم ٖلى نضعه وال ًٟهم 

 ..
ً
 له ؾببا
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 ٠ ت الهٛحر قٍغ .. ؾِخىظه لٛٞغ
ً
ول٨ً ٌٗٝغ ٖالظه جماما

 لُباصله بخضي خىاعاجه الك٣ُت.. 

.. ول٨ً 
ً
ختى وبن ٧اهذ ًٖ ٦غة ال٣ضم التي ال ٣ًٟه بها قِئا

ؿٗضه ال٨الم ٖجها..   الهٛحر ٌٗك٣ها َو

 هى ؾ٨ُخٟي بؿٗاصة الهٛحر.. لآلن..
ً
 خؿىا

************* 

لم ًخى٢ٗه ٢ِ.. ٟٞى١ صل٠ ًاؾحن إلاجزله لُٟاجئ بمكهض 

ماثضة الُٗام جغ٢ض ٞجغ بىي٘ السجىص.. جسٟي عؤؾها بحن 

 ٦ٟحها.. وبال٣غب مجها و٢ٟذ ؾٗاص جغم٣ها بظهى٫.. 

 زانت ؤن ٞجغ جهغر بال جى٠٢:

  اَغصحها.. اَغصحها.. - 

داو٫ ؤ ؾٕغ ًاؾحن هدىها لحربذ ٖلى عؤؾها ب٣ل٤ ٍو  

وهي ج٨غع: بٗاص ٦ٟحها ًٖ قٗغها ول٨جها ٢اومخه ببؿالتب   
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اَغصها ًا سخي ًاؾحن.. اَغصها.. -  

 هخ٠ بهىث ٖا٫ و٢ض اهخابه الٟٕؼ بالٟٗل:

َغص محن!.. ؤهِذ اججىيِذ!ؤ -  

 بضؤث جب٩ي بسٝى ولؿاجها ًغصص بال جى٠٢ 

 "اَغصها".. 

وهى ًغ٢بها بظهى٫.. طهى٫ جًا٠ٖ م٘ ضخ٩اث ؾٗاص 

 اإلا٨خىمت..

غة مىظ ٞجغ جب٩ي بجىىن.. وؾٗاص بجىاعها جطخ٪ ألو٫ م

 ؤؾابُ٘.. 

 وهى ًى٣ل هٓغه بُجهما بدحرة وهى ًغصص ب٣ل٤:

!!بًههى في   -  

 جد٨مذ ؾٗاص بطخ٩اتها لخسبره:
ً
 وؤزحرا
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جغ زاًٟت مجها..  -   في ٞغاقت في الك٣ت.. ٞو

 نغر بظهى٫:

ٞغاقت!!!.. ٞغاقت ًا ٞجغ..  -  

ٗذ وظهها بلُه وهي جىمئ بسٝى وجُلب بخىؾل:  ٞع

   ًاؾحن..اَغصها ًا سخي  - 

 
ً
 ب٠٨ وهى ًضع٥ ؤن زىٞها خ٣ُ٣ي ولِـ اٞخٗاال

ً
يغب ٦ٟا

ب به صال٫..   جٚغ

 وا٢ترب مجها لحهمـ بحن زهالث قٗغها:

مباعح في اإلاُبش.. بزاًٟت بجض مً ٞغاقت!.. ؤهِذ ٢خلِذ ٞاع  - 

 زاًٟت مً ٞغاقت!!

 واظهخه بُٗىن زجىلت وهي تهمـ مً بحن صمىٖها:

خكغة بخُحر.. ؤها بمىث في ظلضي مً ؤي -   
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.. ؤعصٞذ:
ً
 و٢بل ؤن حهخ٠ بها مخعجبا

ختى لى ٞغاقت.. -   

 لُجض ؾٗاص ٞخدذ الىاٞظة لخُغص الٟغاقت 
ً
ابخٗض ًاؾحن ٢لُال

 اإلاؿ٨ُىت.. والخٟخذ لخسبرهما:

زالم.. َغصتها.. -   

ُىاها جخإ٦ض مً ًاؾحن الظي ؤزبرها ؤ بٗضث ٞجغ زهالتها ٖو

 بش٣ت:

..زالم ًا ٞجغ.. ؾٗاص َغصتها -  

اعحؿمذ ابدؿامت واؾٗت ٖلى قٟخحها وهي حؿخجُب لُاؾحن 

 الظي مض طعاُٖه لُجزلها مً ٞى١ اإلااثضة.. 

 ٞلٟذ ٖى٣ه بظعاٖحها وهي حك٨غه بامخىان:

   ًسلُ٪ ليَّ ًا سخي ًاؾحن.. -
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 بِىما ؾٗاص حٛمٛم بدى٤..

!"..بًه"وهى سخي ًاؾحن ٖمل   

٤ وهى ًًمها لهضعه وطعاٖاه  جدُِ بها ؤهؼلها ًاؾحن بٞغ

 بٗىاًت.. ختى ونلذ ٢ضماها ألاعى..

ٞامخضث ؤهامله لخمسر صمىٖها وهى حهمـ بدىان:   

سلُِ٪ لسخي ًاؾحن.. -    ٍو

ؤزًٟذ هٓغها بصجل بِىما عم٣ها ًاؾحن بىٓغة زانت 

عجبا٥ جضعي جدًحر ةٞهمذ ٞدىاها ٖلى الٟىع ٞابخٗضث ب

 َٗامه بِىما هى ازخٟى زلٟها..

التي و٢ٟذ جغحٗض بجىاع الىاٞظة..  ولم ًًُٟ ؤي مجهما لخل٪

 ٞهي بضون ٢هض ُخكغث بمى٠٢ بحن ق٣ُ٣ها وػوظخه..

 لخ٨دك٠ بلخٓت ؤن ق٣ُ٣ها عظل.. 
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عظل ٌٗٝغ ٠ُ٦ ًغم٤ امغؤة بخل٪ الىٓغة التي ؤٖاصث لها 

 ط٦غي ؤمحر..

 وبسًم جسبُها ٟٚلذ ًٖ الٟاع١ الغهُب.. 

امغؤجه بىٓغة ٞاع١ بحن ط٦غ ًغم٤ ؤهثى بكهىة.. وعظل ًخلمـ 

 زانت حكٗغها ؤجها ؤهشاه الىخُضة بال٨ىن..

بت..  ؤٚمًذ ُٖىحها بسىٝ.. و٢ض ؤصع٦ذ خ٣ُ٣ت مٖغ

 ..
ً
هي لً حؿخُُ٘ الخٗامل م٘ ًاؾحن زاهُت.. ؤبضا  

 اهخهى الٟهل
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 الٟهل السامـ والٗكغون

ؤههى ماظض قغخه الٗملي ٖلى م٣ُ٘ الُٟضًى اإلاهىع للٗملُت 

لكٍغ٠ مىظ ًىمحن, بِىما ٧ان ألازحر  الجغاخُت التي ؤظغاها

 ل٩ل خغ٦ت مً 
ً
 له ب٩ل ظىاعخه ومغا٢با

ً
ًغا٢به باهبهاع مؿخمٗا

ؤهامله, ٞم٘ قغخه الىٓغي ٖلى قاقت الجهاػ اللىحي السام 

..
ً
 و٦إهه ًجغي الجغاخت ٞٗلُا

ً
ا  به ٧اهذ ؤهامله جخدغ٥ ٍٖٟى

:٠ دت وهى ٌؿإ٫ قٍغ  زخم ٧لماجه بابدؿامت مٍغ

ػاي؟..بُل.. ٞهمذ بالٓبِ الٗملُت جمذ زالم ًا ب -    

ومإ قٍغ٠ بؿٗاصة وهى ًسبره بٟٗىٍت:ؤ  

خًغج٪ اللي بُل ًا ٖمى.. ؤها ٦ىذ مخسضع وخًغج٪ اللي  - 

 ٖملذ ٧ل خاظت..

:
ً
 ضخ٪ ماظض باهُال١ وهى ًغصص مخعجبا

زالم ٖملذ مجي بُل مغة واخضة! -  
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 ؤومإ قٍغ٠ بجضًت:

 ج٣ىلي  ؤًىه- 
ً
.. ماما صاًما

ً
٧ل بوؿان في م٩ان قٛله لى َبٗا

 اج٣ى عبىا وؤج٣ً ٖمله ًب٣ى بُل..

 عبذ ماظض ٖلى عؤؾه بدىان:

 - ..
ً
  والضج٪ مٗاها خ٤ َبٗا

 هخ٠ قٍغ٠ بدماؽ:

.. ؤها ٞهمذ صه صلى٢ذ.. ٢بل ٦ضه ؤما ٦ىذ نٛحر..ؤًىه -  

 اعجٟ٘ خاظبي ماظض م٘ م٣اَٗت مخعجبت:

  ؤما ٦ىذ نٛحر! - 

خاظبُه:٦غع قٍغ٠ ٧لماجه وهى ٣ًُب   

.. ؤها ٢لذ لخًغج٪ ؤوي مل نٛحر.. ؤما ٦ىذ نٛحر ؤًىه-  

٦ىذ ٞاهم ؤن بابا ؾاٞغ في الؿما ٖىض عبىا.. و٦ىذ بؿدىاه 



1052 
 

 

همذ ؤهه عبىا جىٞاه وؤوي مل  ًغظ٘ ٧ل ًىم.. صلى٢ذ ٦برث ٞو

ه بال في الجىت..  هكٞى

ججهض ماظض بإلم.. ًا الهي!.. ما با٫ هظا الُٟل ًل٣ي ب٩لماث 

بضون ؾبب ًٟهمه.. جًُٗ ب٣لبه  

عبىا ًغخمه ًا خبُبي.. -   

عصصها ماظض بسٟىث لُخمخم قٍغ٠ "آمحن".. زم ٨ًمل خ٩اًخه 

 إلااظض:

وؤها نٛحر ٧ان هٟسخي ؤ٦ىن ْابِ ػي زالى هاقم.. و٦ىذ  -

بدلم ؤوي ؤ٢بٌ ٖلى الىاؽ ألاقغاع وؤخبؿهم ٧لهم.. ػي زالى 

 ما بُٗمل..

وجغصص ؤًسبر نمذ للخٓت و٦إهه ٨ًٟغ ب٩لماجه ال٣اصمت  

دٟٔ الؿغ ٦ما   نض٣ًه الجضًض بما ًضوع ب٣ٗله ؤم ًهمذ ٍو

 ؤزبرجه والضجه..
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 الخٔ ماظض جغصصه ٞؿإله:

بت!.. مل ٖاصج٪ ما جال٢ِل ٦الم.. -  ؾ٨ذ لُه؟.. ٍٚغ  

٠ باال٢تراب وهمـ له:  ؤقاع له قٍغ

  ؤها ه٣ىل٪.. بـ ما ج٣ىلل إلااما.. ٖكان صه ؾغ..  -

ا٦دك٠ ؤجها زاَئت: نمذ لُٗض٫ ٧لماجه و٦إهه  

ل وبخ٣ٗض   - هى مل ؾغ ٢ىي.. بـ ماما ؤما بدؿمٗه بتٖز

 ؾا٦خت زالو ما جخ٩لمل..

ٖض٫ ماظض مً وي٘ قٍغ٠ ختى ال ًاطي ظغح الٗملُت وؤزبره 

 بىص:

ل..  - خىا ب٣ُىا ؤصخاب بلى مل ٖاًؼ جد٩ي ؤها مل هٖؼ

ل مً بٌٗ..  زالم.. ومل هجٖز

 عم٣ه قٍغ٠ بدؿائ٫ مترصص:
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ذ ؤن باباًا ٧ان في السجً..ٌٗجي   - ل مجي لى ٖٞغ   مل هتٖز

ت ٢بل ؤن حهخ٠ ب٣ىة: ٣ه بؿٖغ  ابخل٘ قٍغ٠ ٍع

بـ هى ٧ان مٓلىم.. في هاؽ ؤقغاع هما اإلاٟغوى اللي   -

ًضزلىا م٩اهه بـ هى َُب.. ماما ٢الذ لي ٦ضه.. ٖكان ٧ان 

 َُب خهله ٦ضه..

٠.. ُٞاؾحن ؤزبره  ججمض ماظض بم٩اهه.. هى ٌٗلم بإمغ والض قٍغ

٣ٟذ له..
ُ
 بازخهاع ًٖ ال٣ًُت التي ل

ول٨ً ما لم ًخى٢ٗه ؤن ٨ًىن الُٟل ٖلى ٖلم بظل٪..    

زباعه بصخيء ٦هظا!!.. ب٠ُ٦ ججغئ ؤمه ٖلى   

 ؤي ؤم جل٪ التي حؿبب البجها ٧ل طل٪ ألالم والخؼن!!..

لم ًضع بىٟؿه بال وهى ًًم الهٛحر بحن طعاُٖه ًغبذ ٖلُه 

:
ً
 هامؿا

  البُل مم٨ً ٌُِٗ مل ٦ضه!..ؤهذ ٖاٝع ؤن  -
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 وؤمام نمذ قٍغ٠ وجىجغ ظؿضه ٖاص ماظض ًغصص:

 لى ٖملُت نٗبت ؤو  -
ً
ؤها ؤما باهخهي مً ٖملُت.. وزهىنا

 ٢ل٣ان مجها.. ُٖيُه بخضم٘.. صه َبُعي.. و

لجم ؤلم ٨ًمل ٧لماجه ٞاهٟجاع الُٟل بالب٩اء بحن طعاُٖه 

 لؿاهه..

م خشه له ٖلى الب٩اء.. بال ؤهه   لم ٨ًً ًخسُل ؤن ًازغ به بٚغ

 ب٩اثه لظل٪ الخض..

بت ٚحر مٟهىمت بدماًخه ومى٘   خض وظ٘ ال٣لب.. خض اؾدشاعة ٚع

 ٧ل ؤطي ٢ض ًُاله..

ب جإزحر طل٪ الُٟل ٖلى ٣ٖل٪ ًا ماظض"  "ٍٚغ

 
ً
ض مً يم قٍغ٠ لهضعه مداوال ه٨ظا خاصزخه هٟؿه.. وهى ًٍؼ

 هخاٝ ال ٌٗٝغ مهضعه ًسبٖضم 
ً
بره ؤن ًظاء ظغخه.. ومداعبا

 ًبخٗض.. 
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 في خُاة طل٪ الُٟل..
ً
 ؤهه بضؤ ًخىعٍ ٖاَُٟا

وؤهه لم ٌٗض ٌٗامله ٦دالت مغيُت ٦ما اٖتزم في البضاًت..   

ؤب! ــبل ؤنبذ ًسصخى ٖلُه ٦ك٤ُ٣ ؤنٛغ.. ؤو عبما ٦   

و٢بل ؤن ٌؿخجُب لىضاثه ألاهاوي ظاءث ظملت قٍغ٠ الخالُت 

الٗاَُٟت..لخىهي ؤي مداولت مىه للهغوب مً جل٪ الضاثغة   

ب٣ى بُل ػي خًغج٪ ًا ٖمى.. مل ػي زالى ؤؤها ٖاًؼ  - 

 هاقم..

 
ً
ًا الهي هظا ؤ٦بر مً ٢ضعجه ٖلى الاخخما٫.. ٞهى لم ٨ًً ؤبضا

 ٢ضوة ومشا٫ ألخض.. 

٠ُ٨ٞ ًخدمل جدىله مً خالت ألار ألانٛغ اإلاىقىم بهغوبه 

 مىه في ُٖىن 
ً
مً صٞ٘ زمً ظغمه وجغ٦ه ألزُه ًضٞ٘ الشمً بضال

لى.. والبُل.. بُٗىن َٟل لم  ؤهله.. لهالت ال٣ضوة واإلاشل ألٖا

 الٗاقغة..
َ
 ًخٗض
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.. وجإ٦ض مً ؾالمت 
ً
ْل بجىاع قٍغ٠ ختى ؤزلض للىىم ؤزحرا

 بُٛاثه وجىظه 
ً
ظغخه وجىنُل اإلادلى٫ ألوعصجه.. زم صزغه ظُضا

 
ً
ت لُهُضم بغحهام التي اخخ٣ىذ ُٖىاها صمٗا زاعط الٛٞغ

 ٨ٞما ًبضو ؤجه
ً
ا اؾخمٗذ لخىاعه م٘ َٟلها ٞهمؿذ م٨خىما

 بامخىان:

 ًا ص٦خىع.. -
ً
ؤها مدك٨غة لخًغج٪ ظضا  

 ٢اَٗها ب٣ىة:

..؟مم٨ً خًغج٪ جخًٟلي في م٨خبي زمـ ص٢ا٤ً -  

ت م٨خبه اإلاٛل٣ت.. لم ًخمال٪ ًٚبه وهى حهخ٠ بها:  وبٛٞغ

ػاي جد٩ي لُٟل في الؿً صه ٖلى مىيٕى بمم٨ً ؤٞهم  -

 خؿاؽ ػي..

ض ٢ىله.. بنمذ وهى ًداو٫  ًجاص ٧لماث مىم٣ت إلاا ًٍغ  
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وبضازله ًلًٗ جل٪ الخالت الهكت التي ًخدى٫ لها ٖىض ط٦غ ؤي 

مىيٕى ًخٗل٤ بكٍغ٠.. ول٨ً عحهام لم ج٨ً باإلاغؤة الًُٟٗت 

..
ً
 وبهخاها

ً
٤ٟ لؼوظها ْلما

ُ
 التي جصجل مً ط٦غ ما ل

٣ٞاَٗخه ب٣ىة جىا٢ٌ الضمٕى ٌُٗىحها:   

ػي سجً ؤبىه.. صه ٢هض٥ صر؟ -  

 اعجب٪ للخٓاث زم هخ٠ بها:

  قٍغ٠ َٟل.. ومىيٕى ػي صه.. -

 ٢اَٗخه بٗؼم:

قٍغ٠ عاظل.. وابً عاظل مدترم وه٠ًُ..-   

 هؼ عؤؾه بدحرة:

ـ ؤهه -  اٝع ٦َى ؤها ما اتهمدل والضه بإي خاظت ٚلِ.. ٖو

ا خ٩ى لي ٖلى ال٣ًُت اللي اجل٣ٟذ  مدترم وبغت.. ًاؾحن ؤزٍى

 له..
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طهخه ٞحها بالجلىؽ.. إللخٓاث اؾخجهضٕ ٢ىاٖها ال٣ىي 

 ٞهخ٠ بدغط:

 اجًٟلي اعجاحي.. - 
ً
َبٗا  

خه لُدًغ لها ٖلبت ٖهحر باعصة:  وجىظه للبراص الهٛحر بٛٞغ

  اجًٟلي.. ألاًام اللي ٞاجذ ٧اهذ نٗبت ٖلى خًغج٪.. -

 همؿذ ب٠ًٗ:

- ..
ً
.. نٗبت ظضا

ً
  ظضا

 ججهض ب٤ًُ وهى ًجلـ باإلا٣ٗض اإلاىاظه لها:

٠.. ؤؤها ما ا٢ضعف  -  ٣ت مٗاملخ٪ م٘ قٍغ  في ٍَغ
ً
جضزل َبٗا

 بـ لُه جدملُه ٖبإ ج٣ُل ػي صه؟.. لُه مً بضعي ٦ضه؟..

ٌ بك٩ل ٢اَ٘ مىا٢كت خُاتها م٘ ابجها م٘ ؤي  ٧اهذ عحهام جٞغ

 ٧ان.. 
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ختى هاقم لم ًجغئ ٖلى الخضزل بُجها وبِىه.. ول٨ً يِٛ 

عبت هاظـ ٣ٞضاجها ألاًام الؿاب٣ت م٘ مداولتها اإلاؿخمغة إلادا

متها وظٗلها  لُٟلها مشلما ٣ٞضث ؤبُه.. ٧ل طل٪ ؤوهً مً ٍٖؼ

 ؤ٦ثر هكاقت..

 ؾالذ صمىٖها بضون ؤن جضعي وهي جسبره بدؼن:

َاإلاا خًغج٪ ٖاٝع بمىيٕى والض قٍغ٠, ًب٣ى ؤ٦ُض   -

ٞاهم ؤهه ما ًىٟٗل ؤؾِبه ًدلم بدُاة مل هخ٨ىن له.. 

اللي هُضزل ُٞه ٧لُت  قٍغ٠ ظه ٖلُه و٢ذ ٧ان بُدلم بالُىم

ت ػي زاله.. ٧ان مخإ٦ض ؤهه ه٨ُىن ْابِ وبِخ٩لم ٖلى  الكَغ

.. ما ٧اول ًىٟ٘ ؤؾِبه 
ً
ؤؾاؽ ؤن صي هخ٨ىن خُاجه ٞٗال

 ًىهضم مً اللي ظاي..

 ٢اَٗها بخعجب:

جي.. بـ مل م٣خى٘.. مهاعخخ٪ له ظذ في   - آؾ٠ اٖظٍع

 و..
ً
 و٢ذ بضعي ظضا
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 ٢اَٗخه هي بخٗب:

خىا في مجخم٘ ما ب٢بل صزىله اإلاضعؾت..  ٧ان الػم ٌٗٝغ -

 ٖىضوف ٢لب ًا ص٦خىع.. و٧ان مم٨ً ٌؿم٘ ؤل٠ خ٩اًت 

ٞهمه الخ٩اًت ؤوخ٩اًت حكىه ؾمٗت والضه.. ٧ان الػم ؤظهؼه و 

 ٧لها.. ٌٗٝغ مجي ؤها ؤًٞل ما ٌٗٝغ مً ٚحري..

نمذ ؤمام ٧لماتها اإلاى٣ُُت.. ول٨ً ههُدت ؤزحرة لم ًخم٨ً 

 مً ٦بتها:

ي بىهُدت..اؾمخي ل -  

ت بٗضما الخٔ مٗالم  حر ٧لماجه بؿٖغ اٖخض٫ في ظلؿخه ٚو

 ال٤ًُ ٖلى وظهها:

مم٨ً ه٣ى٫ َلب.. اؾمخي لكٍغ٠ ؤهه ٌِٗل َٟىلخه  -

 ؤهه ٨ًىن عاظل ٌٗخمض ٖلُه مً َٟىلخه.. 
ً
ت.. خلى ظضا قٍى

بـ بالف جخٗاملي مٗاه ٖلى ؤهه حٗىٌٍ ًٖ خض جاوي ختى لى 
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زباث ؤهه الػم ب٦خاٞه مؿئىلُت ٧ان والضه.. بالف جدُي ٖلى 

 ٨ًىن ألاًٞل..

هؼث عؤؾها بهمذ و٧لماجه جستر١ ٣ٖلها جشحر ٖضًض مً 

 ألاؾئلت.. 

هل هي حؿلب مً ابجها َٟىلخه بالٟٗل!.. هل جضٞٗه لِكُش 

 ٢بل ؤواهه؟!..

وألاهم.. جل٪ ال٩لماث ألازحرة للُبِب.. والتي خاو٫ حٛلُٟها  

.. هى ًدظعها ؤن جضٞ٘ بابجها 
ً
ب٩ل تهظًب ول٨جها اؾخىٖبتها جماما

٤ اإلاشالُت الؼاثضة والغظىلت اإلاب٨غة.. ٣ِٞ ختى ًمخي  بٍُغ

 نىعة والضه السجحن مً ألاطهان..

ت ابجها وهي جضع٥ ؤن وعائه ا ق٨غجه مغة ؤزغي واججهذ لٛٞغ

 ٦شحر مً ألا٩ٞاع إلاغاظٗتها واجساط ٢غاعاث بكإجها...

*********** 
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 ؤمام م٨خب هاقم الظي ًغا٢بها بخىظـ 
ً
٢ٟؼث مكحرة ٞغخا

 وهي تهخ٠ بؿٗاصة:

هاقم.. ؤها مل مهض٢ت الخٟاٖل م٘ الخملت.. هجاح ٞى١ -    

 ما ٦ىذ ؤجسُل..

 ٢ُب هاقم بدؿائ٫:

  هخ٨ملي لؿه؟.- 

 هؼث عؤؾها بخإ٦ُض:

 ًا هاقم.. ما ٖىض٦ل ٨ٞغة ٦مُت اإلاكا٧ل اللي اجدلذ - 
ً
َبٗا

٤ مباخض ؤلا  هترهذ.. و٧له في هضوء جام.. وؤها ٦ىذ ًٖ ٍَغ

الىؾُِ بحن ؤصخاب اإلاك٨الث صي وبحن اللىا عقضي اإلاؿئى٫ 

 ًٖ اإلاباخض..

 بغ٢ذ ُٖىاها بظهى٫:
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بتزاػ جسُل.. ؤوي اؾخ٣بلذ مكا٧ل مً قباب بِخٗغيىا لئل  -

٣  ب٨ُىن اإلاُلىب مجهم ٞلىؽ مل بىٟـ الٍُغ
ً
ت.. بـ َبٗا

 ؤ٦تر..

 ابدؿم بمغاعة:

ب.. ومدخاط مىىا هُىع ؤؾالُبىا  - ج٣ضم الخ٨ىىلىظُا ب٣ى مٖغ

 وج٨ٟحرها ٦مان..

 ا٢تربذ مىه لخجلـ ٖلى َٝغ اإلا٨خب وهي جسبره بترصص:

احل.. ٧ان في خاظت ٦ضه...-   

:
ً
 ؤزبرها م٣اَٗا

  ء م٘ ؤزخه..مل ه٩لم ًاؾحن ٖكان حٗملي ل٣ا-  

:٘  هؼث عؤؾها بىٟي ؾَغ

  ال مل صي الخ٩اًت.. -
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ظابت لً حعجبه:ن ؤلا ؤخؿاؽ بحؿاء٫ وبضازله   

زحر؟..-   

 ؤزظث حٗبض بسهالتها ال٣هحرة وهي جسبره ببِء:

جى٥ ٖمل بغهامج ؤظاي لي ٖغى مً ٢ىاة ًٞاثُت.. ٖكان -  

 قى ..

 هخ٠ بخعجب:

ػاي ٌٗجي؟بجى٥ قى!!.. -   

ظابخه بش٣ت:ؤ  

ٌٗجي ؤه٣ل الخملت للًٟاثُاث.. بض٫ ما هي ٖلى الىذ بـ.. - 

 و٦ضه ؤيمً اهدكاع الخملت ٖلى مؿخىي ؤ٦بر..

 حؿاء٫ بك٪:

الخملت!.. وال الكهغة بضؤث حعجب٪؟ -  
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 ابخٗضث ًٖ خاٞت اإلا٨خب بًٛب:

ٌٗجي م٘ ٧ل ألازباع اللي ٢لتها ل٪ في ألاو٫ صي.. حؿإلجي -  

 ؾاا٫ ػي صه!

ظابها بهضوء:ؤ  

 ؤن ٦الم٪ صه مٗىاه ؾ- 
ً
اا٫ مكغوٕ ٖلى ٨ٞغة.. زهىنا

 جإظُل ل٨خب ال٨خاب..

عجبا٥:ةؤومإث ب  

  .. وهى صه ؾبب جغصصي..ؤًىه -

جهٌ مً زل٠ م٨خبه ًدؿاء٫ بك٣اوة بٗضما الخٔ جًغط 

 وظىخحها:

ي! -  ٌٗجي ؤهِذ مؿخعجلت ٖلى ٦خب ال٨خاب َػ  

 هخٟذ بدى٤ وهي حكحر له بةنبٗها ؤن ًبخٗض:
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.. ال َبٗ - 
ً
ل بًها   مؿخعجلت صي!!.. ؤها بـ مل ٖاًؼا٥ جٖؼ

٨خ٠ طعاُٖه:  اعجٟٗذ ضخ٨خه وهى ٌؿدىض ٖلى َٝغ م٨خبه ٍو

لي؟.. -   حهم٪ ٖػ

ت:ؤ ظابذ بؿٖغ  

.. ولى  - 
ً
.. خبُبي.. ما ِٞل ؤهم مى٪ ٖىضي ؤؾاؾا

ً
َبٗا

ًذ ٨ٞغة البرهامج ًب٣ى زالم هٗخظع ًٖ الٗغى..  ٞع

غ:  ؾإلها بخ٣ٍغ

الهت؟..بـ هخ٨ىوي  -  ٖػ  

 صدخذ له:

مل م٣خىٗت.. ه٨ىن مل م٣خىٗت... -  

 وهى ًسبرها:
ً
 ؤومإ بغؤؾه مخٟهما
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 ؤها واز٤ في خ٨م٪ السام  - 
ً
بٗا  مىا٤ٞ.. َو

ً
ه٣ى٫ ؤوي مبضثُا

.. بـ لى البرهامج اجدى٫ لىؾُلت حكهحر..  و ؤٖلى اإلاىيٕى

جهُٟت خؿاباث.. ؤو.. ؤي ٚغى ٚحر الهضٝ ألاؾاسخي.. ٖاًؼ 

ض ؤه٪ ؤي جٟاهاث مً صي.. ما حكاع٦ِل في مى٪ ٖو  

 ن٣ٟذ بُضحها بؿٗاصة:

 ًا خبُبي.. عبىا ًسلُ٪ لُا..- 
ً
ؤ٦ُض َبٗا  

 ؾإ٫ بك٣اوة:

بـ ٦ضه!! -  

ابدؿمذ وهي ج٣ترب مىه بضال٫.. واحؿٗذ ابدؿامتها وهي جمُل 

ت وهي  ٖلُه.. لخ٣بل ؤهاملها وجُبٗها ٖلى وظىخه وجبخٗض بؿٖغ

 تهخ٠:

ألهه مل مىا٤ٞ.. باقي بـ ج٣ى٘ بابا..-    

 اهُل٣ذ ضخ٩اجه ب٣ىة:
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صلى٢ذ ٞهمذ صزلت الخىُت والغ٢ت صي لُه.. -   

ذ بإهضابها بضال٫ وهي جغصص بهمـ: ٞغ  ٞع

  خبُبي..- 

 ٖاص ًطخ٪ وهى ًسبرها بىا٢ُٗت:

خبِبتي.. ؤهِذ مال٨ِل في الخغ٧اث صي.. ٞبالف ؤخؿً.. -   

 ل٨ؼجه في ٦خٟه ب٣ىة مما ظٗله ًهُذ:

ها.. ؤًىه -    ٦ضه.. صي مكمل خبِبتي اللي ٖاٞع

 ٦خٟذ طعاٖحها وهي حؿإله:

هخ٩لم بابا؟..  -  

 هؼ عؤؾه بُإؽ:

اٖخبري مىا٣ٞخه في ظُب٪.. هى ؤها ٖىضي ٧ام مكمل.. -  

 وها٫ بالٟٗل اإلاىا٣ٞت..
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هظاع واهخ٣لذ الخملت ٖلى هُا١ ؤوؾ٘.. عبما ٨ًىن ظغؽ ؤلا  

 نىجه ؤٖلى وؤ٢ىي..

************** 

ب ازخٟاء ق٣ُ٣خه زل٠ باب مٛل٤ بدحرة جؼصاص ًىًما بٗض ًغا٢

 ًىم... 

 خحرجه جشحر ظىىهه.. 

إلاا الخباٖض والهغوب!!.. ل٣ض ًْ ؤجها بضؤث جسغط مً قغه٣ت 

ٖؼلتها باألًام الؿاب٣ت.. ٣ٞض ٧اهذ ؾٗاصتها بُٟله ال٣اصم ال 

 جىن٠.. 

وههبذ هٟؿها "الٗمت اإلاًٟلت".. ٞهي مً ؾخٗاٌل مغاخل 

ً البضاًت.. بل ختى بضؤث حؿخُٗض ٠َُ مً هٟؿها همىه م

 ال٣ضًمت وهي حكا٦ـ بلؿم بظل٪.. 

اصث ؾٗاص لؿاب٤ اوٗؼالها,  ول٨ً ٞجإة اهُٟئ ٧ل شخيء.. ٖو
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بل ػاص الىي٘ ؾىًء.. ٞهى ًغاها بال٩اص..    

تها.. ختى  ال حكاع٥ بىظباث الُٗام.. وال جسغط مً ٚٞغ

ىانلها البكغي اهخمامها بُٟله ال٣اصم جالشخى.. وا٢خهغ ج

٣ِٞ م٘ بلؿم.. و٦إجهما ٖاصجا َٟلخحن مغة ؤزغي, ٞما ؤن جإحي 

ت ؾٗاص اإلاٛل٤..  زل٠ باب ٚٞغ
ً
 بلؿم ختى جسخُٟا مٗا

وما ؤزاع خحرجه وحعجبه هى طا٥ الىقاح الظي بضؤث جل٠ به 

 ؤجها ٢غعث اعجضاء 
ً
ىضما هىإها بؿٗاصة مٗخ٣ضا عؤؾها.. ٖو

مٟهىمت واػث هغوب ٦لي مً الدجاب ؤظابخه بهؼة عؤؽ ٚحر 

 مىاظهت ُٖيُه..

 ..
ً
غا هغوب اٖخاصجه ُٖىاها في آلاوهت ألازحرة.. وال ًجض له جبًر  

ض الؿ٨ىن لكُُاهه الظي ًىؾىؽ له بىظىص زالٝ   وال ًٍغ

بُجها وبحن ػوظخه.. ٞجغ.. ًداو٫ صخغ طل٪ الهاظـ ول٨ً 

اث ؾٗاص الٛامًت جاٍض خضؾه وبكضة..   جهٞغ
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ٚحر م٣هىص.. عبما ٧ان الخمل وهغمىهاجه  عبما هى ؾىء ٞهم

ت الٟجغ الُبُُٗت حؿببذ في  وعاء طل٪.. ؤو ٢ض ج٨ىن ٍٖٟى

اط ؾٗاص.. ب ٖػ  

 ال ًضعي ول٨ىه ٢غع مٟاجدت ٞجغ باإلاىيٕى ٖله ًهل لىدُجت...

تهما خُض ٧اهذ ٞجغ ج٣ىم ب٣ُىؾها الُىمُت  وفي ٖؼلت ٚٞغ

ًخ٨ىن بٗض ول٨جها ؤمام اإلاغآة وهي جغ٢ب اهخٟار بُجها الظي لم 

 وهي جل٠ هاخُت الُمحن جاعة 
ً
لم جمل مً مغا٢بت بُجها ًىمُا

 وجاعة ؤزغي للِؿاع في اهخٓاع ْهىع ؤي مٗلم بؿُِ لخملها..

مُذ قٟخحها ب٤ًُ وهي جلخٟذ لُاؾحن وجشجي ظظٖها للسل٠ 

 بكضة هاجٟت:

ْهغث قىٍت ًا سخي ًاؾحن؟.. -  

:
ً
 ٢ُب خاظبُه مدؿاثال

صي؟.. بًههي  -   
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ت وهي جخدؿـ بُجها:ؤ ظابخه بؿٖغ  

بُجي!.. الخمل ًا سخي ًاؾحن!!  -  

جلؿها بجىاعه  جهٌ مً ٞغاقه لِسخبها مً ؤمام اإلاغآة ٍو

 ٞخذ باب الخضًض الظي ًاع٢ه..
ً
 مداوال

:
ً
 ؤزظ ٌٗبض بإهاملها للخٓاث زم ؾإلها مخىظؿا

بت ٖلى ؾٗاص الُىمحن صو٫؟  - مل مالخٓت خاظت ٍٚغ  

 ؤظابخه بٟٗىٍت:

وازضة بالي ًا سخي ًاؾحن.. الخمل ظاي ٖلُا بالىىم..  مل - 

٢ٗض مٗاها ػي ألاو٫.. بـ بلؿم هللا ٨ًغمها بدُجي ؤٞماب٣ُدل 

 لها باؾخمغاع..

:
ً
 ؾإ٫ مؿخىضخا

لذ ؤه٪ مل مٗاها ػي ألاو٫؟.. -   مم٨ً ج٨ىن ٖػ  
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 هؼث عؤؾها بدحرة:

ما هى صه ٚهب ٖجي.. ؤها صماغي بدخ٣ل مجي وبىام مً ٚحر ما  - 

لها ٌٗجي..ؤ خـ.. مل ٢هضي ؤٖػ  

 ٖاص ٌؿإ٫ بخهمُم:

لها وجسلحها جبٗض ٖىىا  - ٌٗجي ما خهلل بِى٨ىا خاظت جٖؼ

 ٦ضه؟..

 اهخبهذ ٞجغ مً قغوصها بدغ٦ت ؤهامله اإلاضاٖبت ٖلى ؾااله 

 ..
ً
 طو الىبرة اإلاتهمت هىٖا

 ٞابخٗضث ٖىه لخٗخض٫ بجلؿتها وحؿإله بىيىح:

ؾحن؟.هي اقخ٨ذ مجي في خاظت ًا سخي ًا -  

ت ٞٗاظلخه ٞجغ بؿاا٫ آزغ:  بؿٖغ
ً
 هؼ عؤؾه هاُٞا

لها؟..-   ؤهذ قىٞذ مجي خاظت جٖؼ  
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ت:  عص بؿٖغ

ًا ٞجغ مل ٢هضي.. بـ هي ٞجإة اجبض٫ خالها.. بٗض ما    -

٦ىذ ٨ٞغث ؤجها بدخ٣ضم و٧لمخجي ؤجها ٖاًؼة جغظ٘ ال٩لُت جاوي.. 

صه ٧له احٛحر وعظٗذ جدبـ هٟؿها في ؤويتها.. وؤهِذ ؤ٦تر 

 واخضة بخ٣طخي و٢ذ مٗاها ٝ...

 ٢اَٗخه ٞجغ بٗخاب:

لتها وزلُذ خالتها جخإزغ!! -  ُٞب٣ى ؤها اللي ٖػ  

غ ب٤ًُ:  ٞػ

مل ٦ضه ًا ٞجغ.. مم٨ً ٧لمت زغظذ مى٪ ومل  -  

 ٢هضاها.. ؤو ؤي جهٝغ زالها جدـ ؤن وظىصها ج٣ُل..

 عم٣خه ٞجغ بلىم ٖضة لخٓاث ٢بل ؤن جغص بدؼن:

ًا سخي ًاؾحن!صه عؤً٪ بغيىه في ٞجغ  -  

 هخ٠ بدى٤:
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.. ؤها في خاظت الخٓتها وبؿإ٫ ٖجها..  - ل اإلاىيٕى ما ج٨بٌر

 ٖىض٥ عص وال أل؟

 سخبذ الُٛاء وازخٟذ جدخه وهي جخمخم مٗاجبت:

....عصي ؤن صه بِخ٪ وبِذ ؾٗاص وؤها هىا يُٟت -  

جدى٫ خى٣ه لًٛب وهى ٌؿخم٘ ل٩لماتها الالثمت ٞجٕز الُٛاء 

ذ بها:بٗى٠ مً ٞى٢ها وهى ًهُ  

ل اإلاىيٕى وبالف جُلعي   -  صه مل عص.. و٢لذ ل٪ ما ج٨بٌر

تي ًا ٞجغ..  ٖٟاٍع

ٖاصث جغم٣ه بىٓغاتها الالثمت وسخبذ الُٛاء مغة ؤزغي وهي 

 جخمخم:

  جهبذ ٖلى زحر ًا سخي ًاؾحن.. -
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ت لُدغ١ بخضي لٟاث٠ الخبٜ   وهى ٌٛاصع الٛٞغ
ً
ججهض ٚايبا

ت الساعظُت ٞخى٢ٟه ٞجغ بىبرة جد مل عهت الخؼن بالكٞغ

 بضازلها:

بالف الضزان ًا سخي ًاؾحن.. ؤهذ مل ٦ىذ بُلخه ؤما    - 

ذ ؤوي خامل!. بالف جدغ١ نضع٥.. صخخ٪ زاٝ ٖلحها..  ٖٞغ

 ٚمٛم بسٟىث:

هامي ؤهِذ ًا ٞجغ.. هي ؾُجاعة واخضة وهىام.. -  

 ًىٟض خغ٢خه بضزان جبٛه.. 
ً
 خاثغا

ً
خه ٚايبا جغ٦ها وعخل لكٞغ

دحره مى٠٢ ق٣ُ٣خه..   ًٌٛبه زُئه بد٤ ٞجغ ٍو

لىال ٣ًُىه مً ٖضم وظىص هاج٠ بدىػتها لك٪ ؤجها ٖاصث 

لٛحها ال٣ضًم.. عبما جدذ التهضًض زاهُت.. وق٨ه هظا ًٌٛبه 

ل٣ه بكضة ول٨ىه ال ًمل٪ جٟؿحر إلاا ًجغي ؤمامه.. ول٨ً ٣ًخله ٢

 ٖلى مهحرها.. 
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سصخى ؤن ٌسخيء الخٟاّ ٖلى ألاماهت..  هي آلان ؤماهت بغ٢بخه.. ٍو

اص للضازل لُجض ٞجغ جخهى٘ الىىم وجىلُه  ؤههى ؾُجاعجه ٖو

تهامه لها..بْهغها ٞٗلم ؤجها ماػالذ ٚايبت مً   

عبما ؤؾاء ازخُاع ٧لماجه مٗها.. ول٨ىه ٢ل٤.. وله ٖظعه.. وهي 

 
ً
 مجغوخت ولها ٖظعها ؤًًا

 
ً
م جمىٗها بظاوعها بالٟغاف ظاطبا ًاها لخىام بحن طعاُٖه ٚع

الىاهي بال ؤجها لم جمل٪ بال الاؾدؿالم لظعاُٖه بٗضما همـ 

 بإطجها:

الهت -   م٩اه٪ بغيىه في خًجي.. مجي ختى لى ٖػ  

وعٚم ًٚبها مىه بال ؤجها ؤٚمًذ ُٖىحها وابدؿامت خاإلات 

 جغحؿم ٖلى قٟخحها ولؿاجها ًغصص..

".. "عبىا ما
ً
ًدغمجي مى٪ ؤبضا  

 ول٨جها عصصتها نامخت ٞهي ماػالذ ٚايبت...
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اؾخمغ ًٚبها للُىم الخالي والظي ناصٝ ًىم الُٗلت والخجم٘ 

اب..  ٖلى ماثضة آمىت اإلالُئت بما لظ َو

ٞمىظ ٢غعث آمىت ظم٘ ؤوالصها مغة ؤزغي جدذ ظىاخها وهي  

..
ً
 ؤؾبىُٖا

ً
 جهغ بكضة ٖلى ًىم ججمٗهم مٗا

 ٞصخيء.. بي البضاًت مً لم جخم٨ً ف 
ً
.. ول٨ً قِئا

ً
٢ىاٖهم ظمُٗا

 خهلذ ٖلى مبخاٚها.. وظمٗذ ؤَٟالها خىلها مغة ؤزغي.. 

 ختى لى ٧اهذ ع٢ُت ٚاثبت ب٣ٗلها ٖجهم, 

 وؾٗاص ٚحر ٢اصعة بٗض ٖلى مىاظهت ؤُٖجهم, 

ائها ًٖ الجمُ٘ مٟخٗلت بوبلؿم جداو٫ ظاهضة  زٟاء ظغح ٦بًر

لتها بى٢ٍذ مطخى.. خالت مً اإلاغح ٧اهذ ؾٗاص بُ  

ضع٥  ؤملوماظض الخاثغ بإ٩ٞاعه بحن  ٧ان ٧ل خُاجه بى٢ٍذ ما ٍو

 لل٣اهغة  ـؤهه ؤوق٪ ٖلى هُله.. ٞ
ً
لُا وا٣ٞذ ٖلى الٗىصة ما٢خا

بت زُٟت ؤو عبما هى هضاء آزغ  ىص.. وبحن ٚع بضون ج٣ضًم ؤي ٖو



1080 
 

 

 ًٖ َمىخه ول٨ىه ًغضخي بضازله َمىًخا آزغ.. 
ً
ًجظبه بُٗضا

 
ً
ً.. ٠٣ُٞ مخإعجخا بحن ٢غاٍع  

.. ؤ
ً
 عوخُا

ً
 وآلازغ ٌكب٘ َمىخا

ً
 ٖملُا

ً
خضهما ًغضخي َمىخا

مها الهٛحر وؤملهم ال٣اصم.. ًغا٢ب الجمُ٘  وهىا٥ ًاؾغ بٖغ

ذ الجمُ٘ زانت  بهمذ و٦إهه ًبدض ب٣ٗله ًٖ خل ما ًٍغ

 بُٛاب ألاب ًٖ الجم٘.. 

ظاباث م٣خًبت ةوخالت الهمذ التي جلبؿذ ًاؾحن.. ٞا٦خٟى ب

٫ ًىظه له وبضا ؤهه ٚايب لؿبب ما..ٖلى ؤي ؾاا  

 وبٗض الُٗام انُدبذ آمىت ب٨غها لدؿإله مباقغة:

ل مغاج٪ لُه ًا ًاؾحن؟.. - مٖؼ  

:
ً
 وهى ًغصص مدؿاثال

ً
 ٢ُب ٚايبا

محن ٢ا٫ ٦ضه؟.. هي اقخ٨ذ ل٪؟.. -   

 وهي جسبره ببؿمت جداو٫ 
ً
زٟائها:بهؼث عؤؾها هُٟا  



1081 
 

 

ؤجها بدىاصًجي  ال.. البيذ ما ٢الدل خاظت.. بـ الخٓذ  -

ل مغاج٪  الجهاعصه بسالتي آمىت.. مل زالتي ؤم ًاؾحن.. مٖؼ

مى٪ لُه ًا سخي ًاؾحن؟..   

عجبا٥ وهى ًُمئجها:ةضخ٪ ب  

الهت.. - ما ج٣ل٣ِل ًا خاظت.. هغايحها ومل هِؿبها ٖػ  

 عبدذ ٖلى ٦خٟه بدىان:

هللا ًغضخى ٖلُ٪ ًا بجي.. هي بيذ َُبت ومالهاف ٚحرها..-   

 
ً
لخ٨مل آمىت:ؤومإ مىا٣ٞا  

ل٪.. في ؤزباع ًٖ خاجم؟.. بًه٢ىلي ب٣ى ؤهذ  - مٖؼ  

:
ً
٘ هٓغاجه بلحها وهى ًدغ٥ عؤؾه هاُٞا  ٞع

..ؤما -  ل ٖىه خاظت.. ًم٨ً ماظض ٖاٝع ٖٞغ  

 ؾإلخه بلهٟت:
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ماظض ٌٗٝغ م٩اهه؟!  -  

 هؼ ًاؾحن ٦خُٟه وهى ًسبرها:

ل.. صه مجغص  - اخىا بىضوع ومل  جسمحن ًا خاظت.. ؤها ما اٖٞغ

 ؾا٦خحن. 

غ:  ٖاصث حؿإ٫ بخ٣ٍغ

الن ٖكان ؾٗاص - ًب٣ى ؤهذ ٖػ  

عم٣ها بىٓغاث خاثغة وهى ًخعجب مً قضة مالخٓتها لخبهغه 

 ظملتها الخالُت:

ؾٗاص مدخاظت جازض و٢تها ًا ًاؾحن.. وبلؿم ظىبها.. بخُمجي  -

 ٖلحها ؤو٫ بإو٫..

ت بلؿم التي جمضصث ظىاع ق٣ُ٣تها  و٧اهذ آمىت مد٣ت ٞبٛٞغ

الكاعصة والهامخت.. جخإملها بدحرة وهي جالخٔ ٖؼوٞها ًٖ 

.. والازخالٝ اإلالخّى بإؾلىب اعجضائها 
ً
الجمُ٘ مازغا
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إلاالبؿها.. ل٣ض ج٣بلذ بؿٗاصة اعجضائها للدجاب في البضاًت و٢ض 

 ْىذ 

همها للضبؤهه زُىة هدى حٗم٤ُ  ًً.. ًماجها ٞو  

بال ؤجها الُىم م٘ مالخٓت اعجضائها إلاالبـ ال جىاؾب ٞخاة قابت 

.. بضؤث حؿدكٗغ ال٣ل٤.. ٢ل٣ها 
ً
بل ؾُضة.. وؾُضة مؿىت ؤًًا

 حؿخمضه مً جل٪ الظبظباث التي حؿدكٗغها مً ؾٗاص.. 

طبظباث ٦غه.. ؤو عبما اقمئزاػ مىظهت هدى ق٣ُ٣حها وبسانت 

 ًاؾحن!..

  حِٗصخي هىا؟.. ؾٗاص.. ؤهِذ مل هترظعي  -

٧ان طل٪ ؾاا٫ بلؿم وهي جداو٫ الىنى٫ لسباًا ٣ٖل جىؤمتها 

 التي ؤظابذ بخلٗشم:

ؤها مغجاخت ٖىض ًاؾحن.. -   

 ٢ُبذ ببلؿم بك٪:
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بجض؟..-    

 هؼث ؾٗاص عؤؾها بخىجغ:

.. لُه؟..ؤًىه -  

 ا٢تربذ مجها بلؿم لخل٠ وظهها هدىها وجىاظه ُٖىحها:

ن ًىم ما بكغها بدمل ٞجغ..ٞا٦غة ؤما ظُِذ هىا م٘ ًاؾح-    

 هؼث ؾٗاص عؤؾها بهمذ.. وبلؿم ج٨مل:

ٞا٦غة ؤما ؾإلخُجي ًٖ ٞاعو١؟.. -     

ٖاصث ؾٗاص جىمئ مغة ؤزغي وهي جخظ٦غ ؾاالها اإلاغجب٪ في 

 طل٪ الُىم..

 "لؿه مخٗل٣ت بٟاعو١ ًا بلؿم؟"

ًىمها هؼث بلؿم ٦خٟحها بدحرة وهي جسبر جىؤمتها ما لم جىاظه 

 
ً
ختى هٟؿها..به ؤخضا  



1085 
 

 

"٧لمت حٗل٤ مل الىن٠ الصر ًا ؾٗاص.. ؤها ٦ىذ بطخ٪ 

ىضي  ٖلى هٟسخي.. ٨ٞغث ؤوي ٖاًؼة ؤ٦ىن ػي باقي البىاث ٖو

زُُب.. ٖكان ٧ل قىٍت ؤخكغ ٧لمت "زُُبي" في ٧ل ٦المي 

"ٗملىا.. ج٨ٟحر َٟىلي ٢ىي.. صر؟ػي ما بكىٝ صخباحي بُ  

 مً ؤزتها لخ٨مل..
ً
 لم جيخٓغ عصا

حٛحر و٦برث في لخٓت.. لخٓت ما ؾمٗذ مىه ٧لمت "بـ صه ٧له ا

ؤها ٦ىذ  بًه"َال٤" واخىا في ال٣ؿم.. و٢تها بـ خؿِذ ٢ض 

َٟىلُت وؾاطظت لضعظت ؤوي ؤعبِ هٟسخي بةوؿان مل قبهي 

ؿخان"..  جهاجي بـ إلاجغص ؤوي ٖاًؼة ؤٞغح بضبلت ٞو

نمخذ ٖىضما الخٓذ صمٕى ؾٗاص.. ٞخدغ٦ذ لخمسخها 

ت وهي جدخًً ههٟها آلازغ بؿٖغ  

"بخُُٗي لُه؟.. ًم٨ً مً ٚحر ما ج٣هضي ؤهِذ ؤه٣ظجُجي مً 

 خُاة ٧اعزت ٦ىذ عاًدت لها بمىخهى الٛباء"..
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زغظذ ؾٗاص مً قغوصها ٖلى هؼة زُٟٟت مً ًض بلؿم وهي 

 جىاظهها بؿاا٫ مباقغ..

الُغخت واللبـ صه ًا ؾٗاص.. اخدكام وحجاب وال بدؿخسبي  - 

 بحهم ًٖ ُٖىن الىاؽ؟..

ؾٗاص للسل٠ و٢ض شخب وظهها واعجب٨ذ مالمدها وهي اعجضث 

 ججبها بخىجغ:

؟..بًهوجٟغ١  -   

٘ عؤؽ ؾٗاص وجسبرها بدؿم:  مضث بلؿم ؤهاملها لتٞر

-  
ً
جٟغ١ ٦خحر.. جٟغ١ ؤهه لى ٧ان حجاب والتزام ًب٣ى ٦ضه ٞٗال

ؤهِذ ٢ضعِث جداعبي زىٞ٪ ًا ؾٗاص.. ل٨ً لى ٧ان بدؿخسبي بحهم 

ىا بجرظ٘ لىعا.. ومدخاظحن مؿاٖضة..ًٖ ُٖىن الىاؽ ًب٣ى اخ  

 اهخًٟذ ؾٗاص بٗى٠ هاجٟت:

ال ما جٟغ٢ل.. الخماًت مل مٗىاها بوي زاًٟت.. -  
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نغاع:ةؾإلتها بلؿم ب  

؟.. ولُه؟.. ؤها مل ٞاهمت ًا ؾٗاص.. بًهخماًت!!.. خماًت مً -

 ؤو..
ً
 هى الخُىان بخإ الىذ صه ٢غب مى٪ ٞٗال

 ٢اَٗتها ؾٗاص وهي جغجج٠:

خخاط ؤخمي هٟسخي مىه.. مً ُٖىهه.. ؤػم ٣ًغب ٖكان مل ال - 

جي وؤها بُجي وبِىه مؿاٞاث.. مؿاٞاث  هٓغاجه اللي ٧اهذ بخٍٗغ

ت ػعاًغ.. في الٟترة اللي ٞاجذ السىٝ  ازخهغتها قاقت وقٍى

خؿاؽ ٚبي بظىاًا.. ٧ان.. ٧ان م٨خىم.. م٨بىث.. مسخٟي جدذ 

ا ِٞل باألمان.. بـ.. بـ ا٦دكٟذ ؤجهم ٧لهم ػي بٌٗ.. م

ـ.. ألهه ما ِٞل خض ؤبٗض و ؤٞغ١.. وبوي الػم  خمي هٟسخي ٦َى

ؤجدامى ُٞه.. ٧له بِؿاوي بًٗه و٧لهم بِخدغ٦ىا وعا ٚغاًؼهم 

 وقهىاتهم.. ما ِٞل ٞغ١ بحن ؤمحر و..
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٢ُٗذ ٧لماتها ٞجإة وهي جمسر صمىٖها التي ؾالذ ٖىض 

اؾترظاٖها هٓغة ًاؾحن لؼوظخه التي قىهها ايُغابها وما 

ه مً هٓغاث ؤمحر لجؿضها اإلاىته٪..مغث ب  

نمخذ ومسخذ صمىٖها وهي جداو٫ جغجِب مالبؿها ؤمام 

خؿاؾها.. ًٖ باإلاغآة بكغوص ٚاٞلت ًٖ هٓغاث بلؿم.. ًٖ 

 بال 
ً
 مًًٗٗا

ً
 وبن ٧ان يُٟٗا

ً
عابِ عوحي عبِ بُجهما صاثما

 ؤهه مىظىص..

 جدغ٦ذ بلؿم لخدخًجها بدىان هامؿت لها:

ًا ؾٗاص..مل ٧ل الغظالت ؤمحر  -  

 هخٟذ ؾٗاص وهي جخملو مً طعاعي ق٣ُ٣تها:

ت.. بـ.. - ٖاٞع  

 هؼث بلؿم عؤؾها وهي جسبرها بش٣ت:
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ػي ما في ؤمحر بغيىه في واخض ػي ؾىا١ الخا٦سخي اللي -  

ه٣ظوي.. ػي الٓابِ ناخب ًاؾحن..ؤ  

حٛحر وظه ؾٗاص ٖىض ط٦غ ًاؾحن والخٓذ بلؿم طل٪ ٖلى 

ت:  الٟىع.. ٞؿإلتها بٍٟٗى

ل٪؟.. يغب٪ جاوي؟.. - ًاؾحن ٖػ  

 وبضازلها ًخهإع قٗىعها باإل 
ً
قمئزاػ هؼث ؾٗاص عؤؾها هُٟا

٣ُجها بظهب طل٪ الكٗىع..   مً ؤزحها ٍو

٣ٖلها ًسبرها بإهه ًاؾحن.. وجل٪ الىٓغة ٧اهذ مىظهت لؼوظخه.. 

 خ٣ه.. وخالله..

 
ً
ًاها بإجهم ؾىاء.. بوهاظـ قُُاوي ٌؿُُغ ٖلحها مسبرا

اظض, ظمُٗهم عظا٫.. ًاؾحن, ؤمحر, م  

 وظمُٗهم ًمخل٨ىن جل٪ الُبُٗت الكهىاهُت اإلاضمغة..

 ٖاصث بلؿم ج٨غع:
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ًا ؾٗاص؟!.. ؤهِذ مخٛحرة.. ؤو احٛحرِث.. بٗض ما  بًهوما٫ في ؤ-  

٦ىا اج٣ٟىا ؤه٪ جغظعي ٧لُخ٪ وجداولي حٗىضخي الٟترة اللي 

الؿبب؟.. بًهٞاجذ, عظِٗذ في ٦الم٪..   

جداو٫ الؿُُغة ٖلى اإلاكاٖغ  ٞغ٦ذ ؾٗاص ؤهاملها وهي

 اإلاخىا٢ًت بضازلها.. 

ى١ طل٪ ٧له زىٝ..   ٦غه, اقمئزاػ, طهب, ًٚب وخى٤ ٞو

خؿاؽ بخؿاؽ ٖم٤ُ بالضوهُت والهكاقت.. بزىٝ مجهى٫ و 

ت زم  صازلي ًسبرها ؤجها مجغص ؤصاة.. شخيء ٌؿخسضم إلاخٗت مىدٞغ

 والخسلو مىه..
ً
 ًخم بل٣اثه بُٗضا

غاث طل٪ الخُىان ختى ؤنبدذ جغاها ال حٗٝغ إلاا جُاعصها هٓ 

 بىظىه الجمُ٘.. 

..
ً
 حٗلم ؤن نىعها ُمدُذ جماما

ت ب٩ل مغة ج٣ابل هٓغاث ق٣ُ٣حها..   ول٨جها جغي هٟؿها ٖاٍع  
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وبن ٧اهذ حٛلبذ ٖلى هاظؿها طا٥ لٟترة.. بال ؤن هٓغة ؤزحها 

لؼوظخه ٖاصث جدحي بضازلها طل٪ ؤلاخؿاؽ.. بل وجطسمه 

صخى هٓغاث الجمُ٘ وبضؤث جخٗمض بكضة.. ختى ؤنبدذ جس

اعجضاء مالبـ ًٟٞايت بهىعة ملخىْت جسٟي هٟؿها 

 زلٟها..

 اعججٟذ قٟخاها وهي جغصص بسكُت:

ذ ًا بلؿم.. هٓغاتهم.. هٓغاجه.. - زىٞذ.. زٞى  

ٗذ ُٖىحها بإلم وهي جغمي هٟؿها بإخًان جىؤمتها ولؿاجها  ٞع

ها بال اه٣ُإ..  ًغصص مساٞو

ؤصع٦ذ بلؿم ٞضاخت اإلاك٩لت.. بل وؤ٣ًىذ وم٘ جىالي ٧لماتها  

 ومهىُت..
ً
 ؤن ؾٗاص جدخاط إلاؿاٖضة.. ول٨ً ؤ٦ثر اختراٞا

.. ٞؿٗاص ؤنبدذ جدمل بضازلها 
ً
ولم ٨ًً ألامغ ًدخمل اهخٓاعا

 مكاٖغ ؾلبُت هدى الغظا٫ ٖامت..



1092 
 

 

وجغ٦ؼها هدى ؤ٢غبهم لها وهى ًاؾحن..    

 خهلذ بلؿم ٖلى جٟؿحر مى٣ُي لخالت الخى 
ً
جغ التي وؤزحرا

 جدُِ بؿٗاص.. والًٛب الباصي ٖلى مالمذ ًاؾحن..

لى الٟىع..  و٢غعث َلب اإلاؿاٖضة.. ٖو  

والخىظه لُاؾحن ٧ان ٚحر واعص, ٞهي لم حٗلم ٠ُ٦ جٟؿغ له 

ألامغ.. ٩ٞان الازخُاع اإلاى٣ُي هى ماظض.. والظي لم ًبِض صهكت 

 ٦بحرة إلاا ؤزبرجه به بلؿم وهي حٛغ١ بدغظها واعجبا٦ها..

هؼ عؤؾه بخٟهم وهى ًسبرها بهضوء: بل   

 بخاب٘ خالتها - 
ً
َبُعي ؤن ؾٗاص هخدخاط جإهُل هٟسخي.. ؤها ٞٗال

 م٘ ص٦خىعة ػمُلت لُا.. وهى٣لها الخُىع صه..

 عم٣خه بلؿم بضهكت:

ؤهذ بدخ٩لم ظض!.. ٌٗجي اللي بُدهل صه َبُعي!! -  

 هؼ عؤؾه بدؼن:
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و٢ذ.. وصي ؾٗاص الػم جبضؤ ظلؿاث م٘ الض٦خىعة بإ٢غب  -

 مهمخ٪ ًا بلؿم..

 ًٖذ ؤهاملها بخىجغ:

    ؤها!.. ؤها.. -

 ٢اَٗها:

ؤهِذ ؤ٢غب خض لها.. مهاعختها لِ٪ باللي خهل صه ؤمغ مل  -

.. ؤها مل مخسهو في الُب الىٟسخي.. بـ ؤي خض 
ً
ؾهل ؤبضا

ختى لى هاوي ؤو مبخضؤ ه٣ُى٫ ؤن  مهاعختها صي َلب 

والػم هلبي ٢بل ٞىاث ؾخٛازت زٟي بمؿاٖضة مؿخسبي.. هضاء 

 ألاوان..

 هخٟذ بلؿم بظهى٫:

ؤهذ ماظض بجض!! -  

 ضخ٪ بمغاعة:
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آه بجض.. ماظض اإلاٟغوى اللي ٨ًىن مىظىص مً ػمان.. -  

 ٖبض بسهالتها وهى ًغصص:

هخهل بالض٦خىعة وؤعص ٖلُِ٪.. و٦مان ه٩لم ًاؾحن في  -

.. ما ج٣ل٣ِل..  اإلاىيٕى

غ لها الخ عجبا٥ ٞهى ةابدؿمذ بلؿم ب ل إلاك٩لت ٧اهذ ٞو  

جاع٢ها بكضة.. ٠ُ٨ٞ جتر٥ ؾٗاص جظهب م٘ ًاؾحن وهي جسٟي 

 
ً
اؾحن بضوعه ال ٌٗلم قِئا جل٪ اإلاكاٖغ اإلاخىا٢ًت بضازلها.. ٍو

 ٖما ًضوع بظهجها..

وبإٖما٢ها جغصصث ٧لماث والضتها "وعا ٧ل قغ زحر".. بالٟٗل 

 بٗض ًىم.. 
ً
 جل٪ ال٩لماث جشبذ صختها ًىما

ًخىاظض بال٩اص.. ٞاظئها الُىم باوٛماؾه في ٞماظض الظي ٧ان 

مك٩لت ؾٗاص.. ختى جى٢ٗه لخالتها الىٟؿُت اإلا٣ٗضة.. 

 واؾدبا٢ه ألامغ بالخىانل م٘ َبِبت هٟؿُت..
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 و٢غبذ  
ً
 ؤهطجتهم ظمُٗا

ً
عبما جل٪ اإلادىت التي مغوا بها ظمُٗا

 بُجهم..

************ 

م ًٚب ًاؾحن مً جل٪ ال٩لماث التي عصصها ماظ ض ؤمامه وبٚغ

 ب٩ل خظع بال ؤهه ٢غع مجاعاجه والاؾخمإ لىهُدت جل٪ 

 الُبِبت التي زغظا مً م٨خبها للخى.. 

غ بٛهت مدغ٢ت ٧ان ًاإلاه وهى ًغصص:بول٨ً  خؿاؽ مٍغ  

٣ت صي!.. ؤها مل مهض١.. -  م٣ٗىلت ؾٗاص ج٨ٟغ ُٞا بالٍُغ

 مل مهض١ ًا ماظض..

ظابه ماظض بىا٢ُٗت:ؤ  

الض٦خىعة لبجى.. اإلاىيٕى مل  ًاؾحن ؤهذ لؿه ؾام٘ ٦الم -

٣ت صي.. مل بخ٨ىن قاًٟا٥  شسصخي.. وهي ؤما بخ٨ٟغ بالٍُغ

ًاؾحن ؤزىها.. وؤ٦بر صلُل ؤجها لؿه خاؾت ؤه٪ ألامان 
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والخماًت باليؿبت لها ؤجها مهغة حِٗل في بِخ٪.. وعاًٞت 

 ؤجها جغظ٘ البِذ ٖىضها..
ً
 جماما

:
ً
غ ًاؾحن بدحرة مدؿاثال  ٞػ

والىهُدت بخاٖت الض٦خىعة صي ؤ٦ُض؟.. مل هتزوص الخالت - 

ػاي ٖاًؼة ؤوي ؤ٦ىن..بٖىضها!!..   

 نمذ و٧لماجه ج٠٣ ٖاظؼة ًٖ الخٗبحر.. 

 
َ
ض مىا٢كت ؤمىع ٞمً ٠٣ً بجىاعه هى ق٣ُ٣ه.. وهى لم ٌٗخ

 خُاجه الؼوظُت ٖلى اإلاؤل..

خ٣غب مً ػوظخه   ٠ُ٨ٞ ؾِىٟظ ههُدت جل٪ الُبِبت ٍو

 ًٖ ٖمض بهىعة َبُُٗت م
ً
.. ؤو بمٗجى ؤوضر مخجاهال

ً
خىاؾُا

اظها مً طل٪..  وظىص ق٣ُ٣خه واهٖؼ

 ٧لماث الُبِبت ٧اهذ واضخت..
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"ؾٗاص الػم جبضؤ جٟغ١ بحن مكاٖغ وص وخمُمُت عا٢ُت بحن 

ت  ػوظحن.. مكاٖغ هي خ٤ َبُعي لهم.. وبحن مكاٖغ مىدٞغ

بضؤث جخهىع ؤجها هي صي اللي بخدغ٥ ؤي عاظل ٖكان ٣ًغب 

ؿذ.. الػم ؾٗاص جدـ ؤن ػوظت خًغج٪ مل بخدـ مً ال

باالقمئزاػ وال٨غه اللي بُهِب ؾٗاص ؤما بخ٨ٟغ بالصسو اللي 

ت".. ذ ج٣ىٗىها هبضؤ ظلؿاث بؿٖغ اٍع  ٚغع بحها.. ٍو

بدض  وصٕ ؤزاه وعخل إلاجزله.. وهى ٨ًٟغ ب٩لماث الُبِبت.. ٍو

بُُٗت.. وبضون حٍٗغٌ  ت َو ٣ت ٍٖٟى ًٖ وؾُلت لخىُٟظها بٍُغ

اط.. بي ٞجغ أل  ؾاءة ؤو اهٖؼ  

٨ًٟي ًٚبها لُىمحن ٧املحن.. هى ٧ان ًىىي جغيُتها الُىم بإي 

 خا٫ ٞلً ًخدمل خؼجها لُىم آزغ..

.. ٞا٢ترب مجهما 
ً
جغ جثرزغان مٗا صل٠ لك٣خه لُجض ؾٗاص ٞو

 ٢بلت صاٞئت ٞى١ 
ً
ًل٣ي الؿالم بهضوء.. وج٣ضم مً ٞجغ َابٗا

 
ً
:ظبهتها وؤهامله جضاٖب زهغتها بغ٢ت هامؿا  
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الهت؟.. -  لؿه ٖػ  

ؤزًٟذ عؤؾها ووظها ًخًغط بدمغة زُٟٟت وجغحؿم ٖلى 

اط  قٟخحها ابدؿامت زجىلت.. بِىما جخجمض مالمذ ؾٗاص باهٖؼ

 وجبرم وهي جٟغ٥ ؤهاملها بخىجغ..

خاو٫ ججاهل هالت الًٛب اإلاىبٗشت مً ق٣ُ٣خه والتي بضا ؤجها 

تها اإلاٛل٤..   حؿخٗض للمٛاصعة والابخٗاص زل٠ باب ٚٞغ

بال ؤن إلاؿت زُٟٟت مىه لٗى٤ ٞجغ ظٗلتها ج٣ٟؼ مً ظىاعه 

 هاجٟت:

هجهؼ ل٪ الٗكا.. -  

 بمٗهمها:
ً
 ل٨ىه اؾخى٢ٟها مخمؿ٩ا

ال.. اؾخجي.. ٖاًؼ٥ في ٧لمخحن ألاو٫.. -   

تهما.. و٢بل ؤن ٌٛل٤ الباب   لٛٞغ
ً
وجهٌ ٌسخبها زلٟه مخىظها

 زلٟه إلاذ ؾٗاص ججهٌ بٗى٠ ٞهخ٠ بها:
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هىخٗصخى ؾىا.. بـ ألاو٫ ههالر الخاظت اؾخجي ًا ؾٗاص -  

 ٞجغ..

ٚمؼ بُٗىه لٟجغ التي عم٣خه بىٓغة مٛخاْت عؾمذ بؿمت ٖلى 

تهما بِىما ؾٗاص و٢ٟذ خاثغة..   قٟخُه وازخُٟا بٛٞغ

اؾحن ٣ًبلها بضٝء.. ختى لى  جبر١ بظهجها هٓغة ٞجغ الؿُٗضة ٍو

٤ ؾٗاصتها ال ًسخل٠ ٖلُه ازىحن  جهىٗذ الًٛب ل٨ً بٍغ

ا بخه بغياها..زانت ٍو ؾحن ًهغح بٚغ  

ص٢اث٤ وونلتها نُدت ٞجغ اإلابخهجت.. و٧ان ًاؾحن ؤٚل٤ 

:
ً
ت ٖلحهما وهى ًخ٣ضم مجها هامؿا  الٛٞغ

ؤهِذ َلِٗذ ٢اؾُت ٢ىي ًا خاظت ٞجغ.. زهام ًىمحن! -  

 يغبذ ٢ضمها باألعى بدى٤:

بغيىه خاظت!.. و٦مان ؤها اللي ٢اؾُت.. -  

 ججهض بخٗب:
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 ٢اؾُت.. ٌٗجي  -
ً
ؤها الُىمحن اللي ٞاجىا ٦ىذ مٟدىث في َبٗا

 الكٛل في الىعقت وؤهِذ وال ؾإلِذ!

 هخٟذ بظهى٫ وهي جًغب نضعها:

ؤها!.. -  

 ٦خم ابدؿامت جداعب لخىُل٤ وؤ٦مل:

.. ًٓهغ سخي ًاؾحن ما ب٣اف همغة واخض ٖىض٥.. ؤًىه-  

 اوكٛلِذ ٖجي بالخمل.. وهاًمت ٖلى َى٫ 

 هؼث عؤؾها بٗى٠ و٦إجها جىٟي تهمت:

 ًا سخي ًاؾحن.. ؤها ما ٧اول بُٛمٌ لي ظًٟ بال إلاا  -
ً
وهللا ؤبضا

 اَمً ؤه٪ ونلذ واحٗكِذ وهمذ ٦مان..

 و٦ؼها بؿبابخه في ؤهٟها:

ٌٗجي ٦ىِذ بخٗملي هاًمت! -  
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ظابذ بخلٗشم:ؤ  

ما هى ؤنل.. ؤها..-    

 ٢اَٗها هى:

ويُِٗذ ٖلُا ؤوي ؤبلٛ٪ باألزباع الخلىة.. -   

 ؾإلخه بلهٟت:

خلىة!.. زحر ًا عب؟..ؤزباع  -  

 هؼ ٦خُٟه بدؼن:

-   .. ال ما ؤهِذ مل مهخمت.. زالم سخي ًاؾحن اجغ٦ً ٖلى الٝغ

 و٢ضعِث جسانمُه ًىمحن..

 ا٢تربذ مىه جخمؿ٪ ب٨خُٟه:

وهللا ما ٖىضي ؤٚلى مى٪.. ؤها بـ ٦ىذ وازضة ٖلى -  

ذ ٚلُي..  زاَغي.. وزالم.. ٖٞغ
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 ؤؾ٨ذ ٧لماتها بإنبٗه وهى ًسبرها:

ؤهِذ مل ٚلُاهت ًا ٞجغ.. ؤها اللي ٦ىذ ًٚبان وما ال..  -

دل ؤوػن ال٨الم..  ٖٞغ

َب٘ ٢بلت صاٞئت ٖلى ظبهتها وهى ًسغط ٖلبت مسملُت نٛحرة 

:
ً
٣ضمها لها هامؿا  مً ظُب ؾغواله.. ٍو

اجًٟلي ًا ؤم ؤمل.. -   

 ابدؿمذ بصجل وهي حؿإله:

ؤم ؤمل!! -  

 ضخ٪:

ًضي بجمضث في جا لٟخذ هٓغ٥ والٗلبت اللي "ؤم ؤمل"ٌٗجي -  

زضجِل بال٪ مجها!!ؤصي قٟاٞت!.. ما   

 ؾإلخه بخعجب:
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الٗلبت صي؟. بًه -  

ٞخدها لُسغط مجها ٢الصة طهبُت ًخضلى مجها ٢ُٗت طهبُت ؤزغي 

جمشل "آًت ال٨غسخي".. ومٗها خل٤ ألطهحها بك٩ل زالر هجماث 

 نٛحراث ًخضلحن مً ؾالؾل نٛحرة للٛاًت..

بخىظـ وهي حؿإله:جإملذ ٞجغ ال٣ُ٘ الظهبُت   

وعي ج٨ىن بخهالخجي بحهم!ؤصو٫ لُه ًا سخي ًاؾحن؟.  -   

 ٧اصث جٟلذ مىه ٢ه٣ت ٖالُت وهى ًسبرها:

  ؤو٫ ؾذ ؤقىٞها جبو للضهب بالك٪ الغهُب صه!.. - 

ٗذ عؤؾها وهي حؿإله:  ٞع

٢ىلي بجض صو٫ لُه؟.. وظبتهم مىحن؟.. مل الىعقت ٧اهذ  -  

 ؤولى بال٣غقحن صو٫!

وهى ًدجي ظظٖه لحرج٨ؼ بجبهخه ٞى١ ظبهتها: ا٢ترب مجها  
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جهضقي باهلل.. ؤهِذ ؤٚلى هضًت عبىا بُٗىيجي بحها.. اَمجي ًا   -

ؾتي.. ؤها ٖاٝع ؤهه مل الضهب اللي هُٟغخ٪ وال هُسلُِ٪ 

ل..  جيسخي الٖؼ

 ؾإلخه بٗخب:

َُب ٧لٟذ هٟؿ٪ لُه؟.. -  

 يمها لهضعه وهى حهمـ:

  آًت ال٨غسخي ٖلكان جدٟٓ٪ لُا..- 

بدؿمذ بصجل:ا  

ًسلُ٪ لُا..  -  

 َب٘ ٢بلت صاٞئت ٖلى ظبهتها:

والخل٤ ٖاٝع ؤهه ٖاظب٪.. ٦ىِذ بخى٢ٟي ٢ضامه ٦خحر مً  -  

٣ىا.. ىه الجىاهغجي اللي في ٍَغ  ؤو٫ ما احٗغى في ٞاجٍغ
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ٗذ ُٖىحها بصجل:  ٞع

ؤنله ٌكبه خل٤ ٧اهذ بخإ ؤمي ػمان.. -  

 ؾإلها بدب:

مل هخلبؿحهم؟. -    

 ٖاصث حؿإله:

ما ٢ىلخلِل ظبتهم لُه؟..  -  

 
ً
لٟها ؤمام اإلاغآة وهى ًشبذ ال٣الصة بٗى٣ها ويمها لهضعه هاجٟا

 بٟغخت:

ما هى صه السبر الخلى.. اج٣ٟذ م٘ مٗغى ٦بحر للمىبُلُا  -

 والىعقت هخ٨ىن اإلاىعص ألاؾاسخي للمٗغى صه..

 ناخذ ٞجغ بٟغخت:

الخمض هلل ًا عب.. الخمض هلل.. -   
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وبالساعط ٧اهذ ؾٗاص مخجمضة بى٢ٟتها جداو٫ جٟؿحر نُاح 

 ٞجغ الؿُٗض.. 

٣ت ٞجغ وهما ًسبران  وما هي بال لخٓاث وزغط ًاؾحن بٞغ

 ؾٗاص بالسبر الؿُٗض..

ت زاَٟت.. بِىما جالخٔ جؤلأل ُٖىن  هىإث ؾٗاص ًاؾحن بؿٖغ

ٞجغ بؿٗاصة زالهت ٞا٢تربذ مجها بضون وعي لخدخًجها ب٣ىة.. 

غ بٟسغ زجى٫:ٞهمؿذ لها ٞج  

خحها؟..  - نالخجي.. وظاب لي "آًت ال٨غسخي".. قٞى  

الهٛحرة جبر١ ٖلى ٖى٤ ٞجغ عم٣ذ ؾٗاص ال٣ُٗت الظهبُت 

هٓغاث ٞجغ الٗاق٣ت واإلا٣ضعة لؼوظها.. انللمٗبا هاىاٞؿً  

ٞابخٗضث جداو٫ إلالمت ؤ٩ٞاعها التي جدبٗثر بهُاط بحن ؾٗاصة 

 ..  وزٝى
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ض ؤلا  م جٍغ ٞغختها ببضاًاث الىجاح الظي بضؤ هٟغاص بىٟؿها.. ٞبٚر

اط مً مغا٢بت  ًدهضه ق٣ُ٣ها.. بال ؤجها ماػالذ حكٗغ باالهٖؼ

 جىصصه لٟجغ التي جبضو بدالت مخإل٣ت مً الؿٗاصة..

لمـ وحهمـ..   ؾٗاصة لم حكٟ٘ لُاؾحن.. ؤهه عظل.. ًًم.. ٍو

كخهي..  َو

ت:  وهخٟذ بؿٖغ

ؤها هخًغ ل٨ىا الٗكا.. اعجاحي ؤهِذ ًا ٞجغ.. -   

 ازخٟذ عا٦ًت هدى اإلاُبش.. جخابٗها هٓغاث ًاؾحن ال٣ل٣ت..

ض   ال ٌٗلم هل ههُدت الُبِبت مجضًت.. ؤم ؤجها ٣ِٞ ؾتًز

 الىي٘ ؾىًء..

************ 

ونل ًاؾحن ٖلى عجل بلى مجز٫ والضه بٗضما جل٣ى م٩اإلات 

 هاجُٟت مً ماظض جسبره بًغوعة الخًىع..
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ـ بجىاع آمىت اهضٞ٘ لضازل اإلاجز٫ ٌؿإ٫ ماظض الظي ظل

 بىظىم:

ـ؟.. -   ؤبى٥ ٦َى

 هؼ ماظض عؤؾه بهضوء:

خه و٧ل ؤمىعه مؿخ٣غة.. -  ـ.. بُازض ؤصٍو   الخاط خاٞٔ ٦َى

 ؾإله ًاؾحن ب٣ل٤:

  ؟.. اج٩لم ًا ماظض..بًهوما٫ في ؤ -

 ه٣لذ آمىت هٓغاتها بُجهما بًٛب وهي جىظه خضًثها إلااظض:

نى٫ ًاؾحن.. ما جخ٩لم ًا ماظض.. ٢ٗضث ج٣ىلي هيؿخجى و -    

؟..بًههى ًاؾحن ونل.. زحر في ؤ  

 جهٌ ماظض لُسبرهما بهضوء:

خاجم.. الب٣اء هلل. -  
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 اهخهى الٟهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1110 
 

 

 الٟهل الؿاصؽ والٗكغون

 ل٨ُبر م٘ ألاًام ما ٖضا 
ً
٣ًا٫ ؤن ٧ل شخيء بالخُاة ًىلض نٛحرا

سٟذ م٘ ألاًام...  لُخًاء٫ ٍو
ً
 الخؼن, ٞهى ًىلض ٦بحرا

ضاء ال٣لب ٞماطا بن ٧ان   بؿٍى
ً
طل٪ الخؼن هضبت خٟغث ٖم٣ُا

جِض مٗها صواء وال ؤمل في قٟاء.. وظ٘ ال َاثل مً مداولت  ًُ ولم 

ب باإل  خترا١ بةزمه ختى الخٛلب ٖلُه ومضاوجه.. وطهب ًٚغ

 اإلاىث.. 

ٟٞي اإلاىث عاخت.. عاخت مً ٖظاب ؤب ؤها٫ الثري ٖلى وظه 

..ابيخه اإلاٛمًت الُٗىحن والجامضة ظمىص اإلاىحى  

 ًش٣له طهب هجغها و٢خلها.. ٞهى مً ؾلب  
ً
جغ٦ها لحرخل وخُضا

 بؿمت الخُاة مً بحن قٟخحها.. 

ًضاه مسًبخان بضمها.. ٞهى مً ل٠ ؤهامله لِسخ٤ ٢لبها 

 ُٞخى٠٢..
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وال ؤخض ٣ًضع ٖظاب ؤب ٣ٞض نٛحرجه.. جل٪ ٞجُٗت ال جهٟها 

.. وال ختى مداولت واهُت مً الخٟهم  دها صمٕى ٧لماث وال جٍغ

 واصٖاء مىاؾاة.. 

بدض ًٖ  ولم ٨ًً ماظض مً مدترفي ال٨الم.. هى ٣ِٞ ٨ًٟغ ٍو

ىٟظه.. وهظا ما ٞٗله..  خل ٍو

 بٗض خىاع ٢هحر م٘ ًاؾحن اج٣ٟا ٖلى البدض ًٖ خاجم..

.. ٞداجم لً ًبخٗض ًٖ ابيخه... ولً بم ٨ًً ول
ً
ًجاصه نٗبا

 ٣ًاوم وؿُان ما٢ذ ًمىده له اإلاسضع.. 

وبٗض بدض ٢هحر ا٦دك٠ ماظض ؤن خاجم ًبِذ بجىاع ٢بر ابيخه 

ب   ًٖ وؾُلت لِكب٘ بصماهه, ولم ًٚغ
ً
 ًخجى٫ باخشا

ً
, وجهاعا

ً
لُال

ت ٠ُ٦..  ماظض بمٗٞغ

ىضما ؤبلٜ ًاؾحن بظل٪.. جىلى هى الب دض ًٖ ألامغ..ٖو  

وما ٖاص به مً مٗلىماث ٧ان نضمت..    
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٣ه لُهبذ ؤخض مىػعي جل٪  ت.. وبٍُغ ٞداجم ًىدضع وبؿٖغ

قبإ خاظخه لها..بالؿمىم م٣ابل   

٣غعا وؿُان  اهه مجغم ٍو اخخض الى٣اف ًىمها بُجهما.. ٞخاعة ًٍغ

ه٣اطه.. بؤمغه, لخٗىص نلت الضم جدغ١ ٖغو٢هما جدثهما ٖلى 

م ٧ل شخيء.. خاجم لم وبالجهاًت اؾخ٣غ  ا ٖلى عؤي مداًض.. ٞٚغ

م ظغمه بد٤ هٟؿه  .. وهى بٚغ
ً
٨ًً لُخسَل ًٖ ؤي مجهما ؤبضا

اثلخه بال ؤهه بالجهاًت ًٓل والض ؤبىاء ق٣ُ٣تهما..  وخ٤ ابيخه ٖو

ه٣اطه.. ٞغى ٖحن.. ختى لى بإٖما٢هما ؤعاصا ص١ ٖى٣ه..بو   

 الخ٣ُا به.. و٧ان اإلا٩ان.. ٢بر ابيخه..

.. لم ًهض٢ا ؤن مً ًخ٨ىم مٓهغه ٧ان 
ً
ا .. بل مٟٖؼ

ً
ناصما

 بالُت وجٟىح مىه عاثدت 
ً
 بإخض ألاع٧ان ًغجضي ؤزماال

ً
ظالؿا

مىٟغة, هى ابً ٖمهما الغظل الىؾُم والُبِب الىاجر.. 

..
ً
 ؾاب٣ا

:
ً
 جمخم ًاؾحن اإلاظهىال
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خاجم!-   

م جى٢ٗه للخالت التي ؾ٨ُىن ٖلحها  وججمض ماظض بم٩اهه بٚغ

الغئٍت ٧اهذ مسخلٟت..  خاجم بال ؤن نضمت  

ختى ونٟه ٦ٓل لغظل لم ٨ًً ٨ًٟي.. ببؿاَت.. ٧ان خُام.. 

اه..  بل الخُام ٧ان ون٠ ججمُلي إلاا ًٍغ

 ًغا٢ب زُاالث مجهىلت بضزان 
ً
لم ٌكٗغ بضزىلهما.. بضا هاثما

 لٟاٞت مدتر٢ت هى وخضه مً ًغاها..

ا٢تربا مىه بٗضما حٛلبا ٖلى نضمتهما ألاولى.. لُلمـ ماظض 

٘ له  ٤.. ٞلم ًلخٟذ له بالبضاًت ٞٗاص ًغظه ب٣ىة ٞٞغ ٦خٟه بٞغ

 ُٖىحن ػاجٛخحن.. 

لخٓاث جباص٫ الجمُ٘ هٓغاث مهضومت.. م٣هىعة.. عاًٞت.. 

 هخ٠ ًاؾحن:
ً
 وؤزحرا

خاجم!.. ؤهذ.. ؤهذ.. -   
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الىظ٘ اإلادُِ  ولم ٌٗٝغ ٠ُ٦ ٨ًمل ظملخه.. ٞهى ًلمـ

 بؼوط ق٣ُ٣خه ب٣ىة..

ؤنبذ ًضع٥ مٗجى ٧لمت "ؤب".. ٞهى ٢لبه ًىسل٘ مىظ آلان ٖلى  

ً َٟل بٗلم الُٛب ًىمى بدصخى ػوظخه.. ٞما با٫ خاجم.. َم 

اٌل.. ٦بر وعبى.. خًً َٟلخه... ملـ زهالتها  قاهض.. ٖو

و٢بل وظىخحها.. يم وؾم٘ ضخ٨تها.. جإلم لب٩ائها وصاوي 

 مغيها..

مالمده اإلاى٨ؿغة وهى ٌٗىص لضزاهه.. ًخلمـ بإهامله ٢بر عا٢ب 

 ابيخه.. اؾمها الظي ه٣كه بُضه بٗضما وعاها الثري.. 

ه٣اط خاجم؟. وهل ؾِخدمل بٞخيخابه الك٨ى٥.. هل مً اإلام٨ً 

 ٖىصجه لىُٖه؟.. 

خؿاؽ آزغ بالًٛب ًهغر بضازله.. ؤن ًتر٦ه ًخًٟٗ في بو 

 جخُم ازخاعه بةعاصجه ونىٗه بُضًه..

٣خه الٗملُت:  وفي ْل خحرة ًاؾحن صوي نىث ماظض بٍُغ
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خاجم.. ٞى١ لىٟؿ٪.. الؿ٨ت اللي ؤهذ ٞحها آزغتها يُإ..   -

زىاتها لؿه مىظىصًً.. وؤ٦ُض ببؿيذ هللا ًغخمها.. بـ 

 مدخاظُى٪..

 همـ خاجم بىضم:

  زالم ًا ماظض.. ماٖضحل هاٞ٘..- 

 هخ٠ ًاؾحن بًٛب:

صه اللي مل هاٞ٘!.. ؤها مل مهض١ اللي قاًٟه..  بًههى  -    

ؤها ٦ىذ ٞاهم ؤه٪ هخبُل الؿم اللي بخازضه صه بٗض ما بيخ٪ 

 ماجذ بؿبب٪

٢بٌ خاجم ًضه ٖلى نضعه بإلم و٦إن ٧لماث ًاؾحن ؤنابخه 

مٛم بكغوص وهى ٌسخب هًٟؿ    ابالٟٗل ٚو
ً
مً ؾُجاعجه: اٖم٣ُ  

دل.. ما ٢ض -  عحل..ؤها خاولذ.. خاولذ بـ ما ٖٞغ  
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٣ت خاجم ال٨ؿىلت بال٨الم ٞاعجٟ٘ مٗض٫  عا٢ب ًاؾحن ٍَغ

 ًٚبه وهى ًهغر:

ت.. وظٗ٪ مل ه٨ُىن   - ٦تر مً وظ٘ ؤحٗالى ٖلى هٟؿ٪ قٍى

 بيخ٪ وهي بدىإػ مً ألالم ٢بل ما جمىث.. وؤهذ..

لم ًخدمل خاجم ٧لماث ًاؾحن ٞبضؤ ًيصج ب٣ىة ونىعة بؿيذ 

وباعصة..جخجؿض ؤمام ُٖيُه.. ػع٢اء قاخبت   

:
ً
٤ ًاؾحن هامؿا  ؤمؿ٪ ماظض بمٞغ

٦ضه مل هُىٟ٘ ًا ًاؾحن.. صه مل ؤؾلىب.. -    

 ٚمٛم ًاؾحن مً بحن ؤؾىاهه:

ػاي!!.. ؤها هخججن.. هخججن مىه.. لُه ًىنل بٖاًؼوي ؤ٧لمه  -  

مك٩لخه؟.. ؤها ًٚبان  بًه؟.. بًههٟؿه ل٨ضه؟.. ٧ان ها٢هه 

 مىه مل ٖلُه..

 همـ ماظض بهضوء:
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بجي مٗاه قىٍت..ؾِ  -   

 اٖترى ًاؾحن بٗى٠:

ال..  -   

 ٖاص ماظض ٨ًغع بهضوء خاػم:

خىا مل ظاًحن بمً ًٞل٪ ًا ًاؾحن.. ؾُبىا قىٍت..  -

 هخساه٤..

غ ًاؾحن بًٛب:  ٞػ

مل هخساه٤.. بـ مل همصخي.. -    

هؼ ماظض عؤؾه بىضم.. ٞهى ٌٗلم ؤن الخىاع م٘ خاجم ؾُُى٫.. 

 هدى 
ً
وؾُضع٥ ًاؾحن اإلاى٠٢ اإلاخساط٫ الظي جبىاه ؾاب٣ا

 مك٩لت خاجم.. 
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 ول٨ىه لم ٨ًً بالخؿم ال٩افي 
ً
صخُذ ؤهه خاو٫ مٗه ٦شحرا

لُىهي مأؾاة ؤو ختى ًمى٘ و٢ىٖها.. ؾدؿىء نىعجه ؤمام 

 ق٣ُ٣ه وهى بال٩اص بضؤ بخدؿُجها..

٘ ماظض ؤمام خاجم الظي بضا ؤهه ٖاص لُُٛب في زُاالجه ع٦

 زاهُت:

خاجم.. ؤهذ هخُجي مٗاها هغوح اإلاصخت.. -    

الخٟذ له خاجم ًغم٣ه لىهلت و٦إهه ًداو٫ جظ٦غ مً هظا ومً 

 ؤًً ؤحى..

 ٞصخيء وظملت ماظض جترسض بظهىه بزم بضؤ  
ً
صعا٦ه ٌٗىص قِئا

 واضخت لُُل٤ ضخ٨ت ؾازغة ٖالُت:

.. اإلاصخت..اإلاصخت  -  

٢ُ٘ ٧لماجه بؿبب ٢ه٣هاجه الٗالُت زم ؤ٦مل بهظًان ياخ٪ 

 وهى ًسبِ ٢بًخه بغؤؾه:
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.. صي ٧اهذ ؤًام..!صختاإلا  -   

خٗثر بطخ٨ه اإلاهىوؽ وهى ًغصص بيكىة: اص ًطخ٪ ٍو  ٖو

صماٙ.. آه وهللا صماٙ.. -     

اص ٣ًه٣ه زاهُت ختى صمٗذ ُٖىاه ب٣ىة ول٨ىه لم ًخى٠٢  ٖو

ً زبِ عؤؾه مما صٞ٘ بُاؾحن لالبخٗاص ًٖ الطخ٪ ؤو ٖ 

لشىاِن ٖاص بٗضها وبُضه ٢اعوعة مُاه بالؾد٨ُُت ٦بحرة صٞ٘ بها 

 ٧لها بىظه خاجم الظي اهخٌٟ لشاهُت زم مسر وظهه 

 بٗكىاثُت وهى حهخ٠ بهما:

ؾُبها ؤػاي بؤها مل همصخي مً هىا.. مل هبٗض ًٖ بؿيذ.. -  

 لىخضها هىا..

خىلهم.. وهى ًغصص:وؤقاع بُضه للم٩ان اإلا٣بٌ   

٦ٟاًت ؤوي ما ٦ىدل ظىبها إلاا.. إلاا..  -  
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هؼال١ لىىاحي ٖاَُٟت لً ٢اَٗه ماظض ببروص و٢ض ؤصع٥ ؤن ؤلا 

 ًُٟض:

ما ٦ىدل ظىبها إلاا اخخاظخ٪ و٢ذ مىتها.. بـ هي صلى٢ذ -     

ًضًً عبىا اللي ؤخً ٖلحها مىىا ٧لىا.. ل٨ً باقي ؤوالص٥.. ببحن   

 ما بخ٨ٟغف ٞحهم..

خاجم بدىحن:همـ   

اؾمحن!  -  ٖمغو ٍو  

 لُجبه ًاؾحن جل٪ اإلاغة:

اؾمحن.. لؿه ٖاٌكحن.. لؿه مدخاظحن ؤب.. ؤًىه -   .. ٖمغو ٍو  

ؤو ٖلى ألا٢ل ؾحرة مدترمت ألب.. اللي ؤهذ بخٗمله في هٟؿ٪ 

..بو  ةًهصه.. هُيخهي ب ػاي!.. ؤ٦ُض ؤهذ ٖاٝع  

 عم٣ه خاجم بدؼن ول٨ً ًاؾحن لم ًخى٠٢:
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جم.. ؤها قىٞذ في السجً ٦خحر.. ؤهذ صخُذ بو ًا خا-    

ـ  دل الخ٣ُ٣ت.. بـ ؤهذ ٞاهم ٦َى ٢ضعث جسضٖجي وما ٖٞغ

ؤن الىي٘ صلى٢ذ ٚحر ػمان.. ومىٓغ٥ صه والؿ٨ت اللي بضؤتها 

جهاًتها مٗغوٞت.. لى مل هخ٣ضع ج٨ىن ٢ض مؿئىلُت ؤبىج٪.. 

اؾمحن هُتربىا  مغو ٍو  بال وؾٗها.. ٖو
ً
ًب٣ى ال ٩ًل٠ هللا هٟؿا

ؿً جغبُت.. وع٢ُت ٦ُٟلت بضه.. بـ ٖلى ألا٢ل ًا ؤدي ؾِب ؤخ

ؿت.. ما جسلِل ابى٪ ٨ًؿ٠ مً اؾم٪ اللي  لهم ؾحرة ٦َى

 قاًله وال بيخ٪ جخٗاًغ في ًىم ؤهه ؤبىها مضمً..

شخب وظه خاجم واعحٗضث ًضه التي جدمل اللٟاٞت اإلاكخٗلت 

 وهمـ بعجؼ:

.. مل ٞاهم..   -  اإلاصخت.. بـ ًا ًاؾحن.. ؤهذ مل ٖاٝع

 اإلاصخت..

ً ظملت لها مٗجى.. زم الخٟذ إلااظض  عجؼث خغوٞه ًٖ ج٨ٍى

ض مىه الخٟهم:  ًدكبض بُضه و٦إهه ًٍغ
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ماظض.. و٢ذ ما صزلذ اإلاصخت ٦ىذ ب٨خٟي بد٣ً    -

البُصُضًً.. ؾاٖاث ٦ىذ ب٣ٟض الؿُُغة.. صر.. ل٨ً.. ل٨ً 

 ٦ىذ بداو٫..

اصث ٧لماجه جترصص مخ٣ُٗ  ٖو
ً
ت:هؼ عؤؾه ًيكض جٟهما  

ذ البىصعة والبرقام و.. -   ظىه اإلاصخت.. اإلاصخت ٖٞغ  

 للمغة ألاولى مىظ بضاًت الخضًض: ٢اَٗه ماظض
ً
ٚايبا  

ؤهذ اإلاٟغوى عاًذ جخٗالج مل جبض٫ هٕى اإلاسضع..  -  

ت جخٗالى: اصث ضخ٩اجه الهِؿتًر ت ٖو  هؼ خاجم عؤؾه بسسٍغ

ل٪.. َاإلاا بخضٞ٘.. في اإلاصخت مم٨ً ؤي خاظت جخىٞغ-     

ًاؾحن ؤؾىاهه بُٛٔ ٞهى ال ًٟهم.. ٣ِٞ ال ًٟهم لم  يِٛ  

 صمغ خاجم خُاجه بخل٪ الهىعة:
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خىا مل هىا٢ل اللي ٞاث.. نض٢جي اإلاىا٢كت صي بخاجم..  - 

بت في   هخُل٘ مجها زؿغان.. ؤهذ مل مدخاط بال بعاصة.. ٚع

 ؤه٪ جٟى١ مً الضوامت صي..

٘ خاجم ُٖىحن مُدخحن:  ٞع

.. ؤها اللي زغظذ.. ؤًىهؤها زغظذ مجها.. مً اإلاصخت.. -     

 بٗضث ًا ًاؾحن.. ما هغبدل.. ؤها زغظذ هٟسخي بىٟسخي..

 جدغ٦ذ هٓغاجه بكغوص:

بـ ما ٢ضعحل.. نٗب.. الىظ٘.. وا٫..-     

 هخ٠ ًاؾحن إلااظض:

خىا بىضوع في صاًغة م٣ٟىلت.. وما ِٞل خل ٚحر صه..ب -   
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بىظهه مغة وزاهُت وبالشالشت والخٟذ هدى خاجم لُضٞ٘ ٢بًخه 

 صازل ؾُاعة 
ً
٧ان خاجم ٣ٞض الىعي بالٟٗل.. لُدماله مٗا

خىظها هدى مصخت ٖالظُت..   ماظض.. ٍو

زخُاعها.. ؤو ه٨ظا ْىا..بول٨ً جل٪ اإلاغة.. ؤظاصا   

اث ؤؾابُ٘ مًذ ٖلى هخاٝ آمىت  ؤٞا١ ماظض مً ط٦ٍغ

 الخاه٤:

ُه؟..ًا بجي؟.. مل ٖاًؼ ج٣ىلي ل بًهماظض.. في -    

 ٚمٛم ماظض ب٩ل ما اؾخُإ مً هضوء:

  - ..
ً
هيؿخجى ًاؾحن.. هى ظاي خاال  

غث آمىت بدى٤ وهي جغم٣ه بدؿائ٫ ٢ل٤..   ٞػ

لضازل  ًاؾحن و٢بل ؤن جبضؤ بجىلت اؾخجىاباث ظضًضة اهضٞ٘

 اإلاجز٫ ٌؿإ٫ ماظض:

ـ؟.. -  ؤبى٥ ٦َى  
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 هؼ ماظض عؤؾه بهضوء:

خه   -  ـ.. بُازض ؤصٍو و٧ل ؤمىعه مؿخ٣غة..الخاط خاٞٔ ٦َى  

 ؾإله ًاؾحن ب٣ل٤:

؟.. اج٩لم ًا ماظض..بًهوما٫ في ؤ -   

 ه٣لذ آمىت هٓغاتها بُجهما بًٛب وهي جىظه خضًثها إلااظض:

ما جخ٩لم ًا ماظض.. ٢ٗضث ج٣ىلي هيؿخجى ونى٫ ًاؾحن.. -    

؟..بًهاهى ًاؾحن ونل.. زحر في   

 جهٌ ماظض لُسبرهما بهضوء:

خاجم.. الب٣اء هلل.. -   

 اعجضث آمىت للسل٠ بكه٣ت م٨خىمت وصمىٖها جىضٞ٘ لُٗىحها

بال بعاصة..    

 بِىما ججمض ًاؾحن ًغا٢ب مالمذ ماظض اإلابهمت.. 
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غ إلاا ٢اله.. ٞهما ويٗاه باإلاصخت..   ًداو٫ الىنى٫ لخبًر

جإ٦ضا مً ٧ل شخيء خىله.. ج٣ُىا جل٪ اإلاغة مً هٓاٞت ؾمٗت 

مذ بخضهىع جل٪ اإلاصخت وؤجها لِؿذ ٧الؿاب٣ت التي ؾاه

خًغاه زاهُت.. ؤخاله.. وب٣ي خاجم بها ًىمحن.. زم هغب.. و 

 وهغب.. 

ان ٠ُ٦.. وحٗضصث مغاث  ٖاصتهما بوحٗضصث مغاث هغوبه ال ًضٍع

 له.. 

باء لهما ؤن ما ًٟٗالهه بال ظضوي.. ٞهاخب  م جدظًغ ألَا ٚع

 الكإن عاٌٞ الٗالط مً ألاؾاؽ.. وهظا ال صواء له..

ال ٌُٗضاه في خغب و٢غعا الاهخهاع.. ها ل٨جهما لم ًُإؾا.. ٧ا  ْو

 مغة بٗض مغة..

ًجاصه بٞب٩ل مغة ٧ان حهغب ل٣بر ابيخه.. و٦إهه ٌؿهل ٖلحهما 

 وهظا ما صٞٗهما للًٓ بىظىص ؤمل..
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ختى ٧اهذ آزغ مغة هغب بها, و٢بل ؤن ًظهبا الخًاعه ٞىظئا 

 باجها٫ مً اإلاصخت ًبلٛهما بٗىصة خاجم.. 

 الٗالط.. ٖاص ولم ًٟؿغ لَم  ٖاص خاجم مً هٟؿه.. ٖاص
ً
.. م٣غعا

 ٣ِٞ ظملت واخضة..

ب مً بؿيذ.. اصٞىىوي بُٗض".."لى ُم  ذ مل ٖاًؼ اجضًٞ ٢ٍغ  

بت.. بل ٢اؾُت ول٨ىه ؤنغ ٖلحهما ختى مىداه  ٧اهذ ظملت ٍٚغ

..
ً
 ٢اَٗا

ً
ضا  ٖو

 ومغ ؤؾبٕى وآزغ.. وهى ٣ًاوم آالمه.. ًداعب اخخُاظه..

س٤ٟ مغاث..   ًيخهغ مغة ٍو  

.. ختى ٧
ً
ان ؤمـ.. ؤمـ بالظاث اجهل به خاجم مهلال  

بإهه ه٠ُٓ مىظ زمؿت ؤًام.. زمؿت ؤًام ٧املت لم ًدىاو٫ 

ت مخىىٖت..  اإلاسضع.. وبن ٧ان ًخاب٘ ظضو٫ زام مً ؤصٍو
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هٓغاث ًاؾحن اإلادؿاثلت إلااظض ظٗلخه ًترصص لخٓاث ٢بل ؤن 

 ًجُب:

وسخاب..٢لبه ما اجدملل ؤٖغاى ؤلا -   

ٗذ آمىت ُٖىحها هدى ولضحها هؼ ًاؾحن عؤؾه بدح رة بِىما ٞع  

 وهي حؿإلهما باتهام:

حن م٩اهه وؾا٦خحن.. -   ٦ىخىا ٖاٞع  

 والخٟخذ لُاؾحن:

ؤها ؾإلخ٪ ًا ًاؾحن و٦ضبذ ٖلُا.. لُه ًا بجي ما ٢ىلخىف..  - 

 ختى ؤمه الٛلباهت ٧اهذ قاٞخه ٢بل.. ٢بل..

ظابت ٖلى لؿان ماظض وبا٢خًاب قضًض:ظاءث ؤلا   

بخه..صي   - ٧اهذ ٚع  
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بت خاجم بالٟٗل.. ول٨جهما لم  وهى لم ٨ًظب.. ٞخل٪ ٧اهذ ٚع

 ٌٗاعياه..

ٞسكُتهما الضاثمت مً اهخ٩اؽ خالخه م٘ هغوبه اإلاؿخمغ ٧اهذ  

 في 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
تهما بم٩اهه ًٖ الجمُ٘..بؾببا زٟاء مٗٞغ  

اؾحن  ؤزظث آمىت ج٠٨ٟ٨ صمىٖها بهمذ بِىما ماظض ٍو

هٓغاث ٚامًت.. نًدباصال   

 ةتهذ باه 
ً
 ٣ُٞب ًاؾحن خاثغا

ً
زٟاى ماظض لُٗيُه ؤعيا

 ٦بذ حؿائالجه..
ً
 مداوال

ٟلحن جِخما  ٞال٣اصم مالم ب٣ضع خغ٢ت ؤم ٖلى وخُضها.. َو

 بمىث ؤبحهما.. 

هخماء بلُه..وػوظت لم حٗٝغ بدُاتها ؾىي خبه وؤلا   

ت بخل٪ اللخٓت لخ٣ُب خاظبحها مً  صلٟذ ع٢ُت بلى الٛٞغ

ت..   الهمذ اإلاخىجغ اإلاسُم ٖلى الٛٞغ
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 وجلمذ ؤمها جب٩ي بهمذ ٞاججهذ هدىها ب٣ل٤:

زحر ًا ماما؟.. حٗباهت؟.. ُِٞ٪ خاظت؟.. -   

هؼث آمىت عؤؾها بهمذ.. وجباصلذ هٓغاث مىظىٖت م٘ 

.ظابت.بولضحها.. هٓغاث مدؿاثلت وهما ال ًمل٩ان   

م ٢غاعاها بب ت.. ٞٚغ جهاء وظىصه ةزباع ع٢ُت هى مإمىعٍت اهخداٍع

 بدُاتها.. بال ؤن بػالخه مً ٢لبها.. مً ٦ُاجها.. مً عوح 
ً
عؾمُا

 وظؿض حكاع٦خه مٗه لً ٨ًىن بخل٪ الؿهىلت..

 مً 
ً
 ج٣ضم ماظض هدىها ٖضة زُىاث وؤزغط مٓغوٞا

ً
ؤزحرا

 بترصص:
ً
 ظُبه مىده لها هامؿا

اجم..صه ظىاب مً خ -    

زٟتها زل٠ ْهغها وهي ؤلم جمض ًضها لخمؿ٪ بالسُاب, بل 

 تهخ٠ بدى٤:

خىا زالم اهتهُىا.. ما ٢ىلخلىف لُهبػاي جازضه مىه!.. بو -    
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ُل٤؟.. لؿه هخازض نٟه بٗض اللي خهل صه ًا ماظض!  ًجي ٍو  

ت ول٨ً ؤو٢ٟها هخاٝ آمىت اإلاسىى١:  الخٟخذ لخسغط مً الٛٞغ

ع٢ُت.. -   

اظه ُٖىاها ُٖجي والضتها التي ؤزبرتها بهىث لٟذ ع٢بتها لخى 

 زاٞذ:

  - 
ُ
ضي الجىاب مً ؤزى٥ِ..ز  

بت مغث بها..  كت ٍٚغ  ٖاصث جلخٟذ بجؿضها ٧له.. ٖع

هٓغاتها جى٣لذ بسٝى بحن ؤزىحها.. زم ٖاصث ألمها بدؿائ٫ 

 مخىجغ..

 مضث ًض مغحٗكت جلخ٣ِ اإلآغوٝ مً ماظض وجٟخده 
ً
وؤزحرا

ت..ببِء لخ٣ابلها زغبكاث زِ  ها خ٤ اإلاٗٞغ ًضه التي حٗٞغ  
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ؤمؿ٨ذ الىع٢ت بحن ؤهاملها وؤٚمًذ ُٖىحها للخٓاث 

وظؿضها ًغحٗض بىيىح صٞ٘ ًاؾحن لال٢تراب مجها بِىما بضؤ 

 ماظض بخجهحز مد٣ً ًدخىي ٖلى مهضت ٢ىي..

وهي.. هي لم جلخٔ ؤي مجهما ٣ِٞ ٧اهذ جداو٫ اؾخجمإ 

التي جىازغث شجاٖتها لخٟخذ ُٖىحها وجداو٫ ٢غاءة ال٩لماث  

ؤمام ُٖىحها وهي ٖاظؼة ًٖ ٞهم مٗاهحها..   

.."خبِبتي الىخُضة وػوظتي آلزغ الٗمغ  

٪.. ؤ٢غب مى٪.. ؤ٦ىن ظىب٪..   ٧ان هٟسخي ؤ٦ىن ٢اصع ؤقٞى

٧ان هٟسخي ؤ٦ىن شجإ ٦ٟاًت ؤوي ؤ٢ضع ؤَلب مى٪ الؿماح.. 

ما ج٣ل٣ِل.. مل هُلب حؿامدُجي.. ؤها مل ٢اصع ؤؾامذ 

 هٟسخي.. ال ومل ٦ضه وبـ ؤها صلى٢ِذ ب٨غه هٟسخي.. 

 وزا٠ً ؤه٪ ج٨ىوي ٦غهخُجي..

 ؤها ي٠ُٗ.. ٖاٝع ؤهه مل صه اللي مىخٓغة حؿمُٗه مجي.. 
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خ٪ مغة بٗض مغة.. ِٖكخ٪ وال مبرع وال ٖظع.. ٖاٝع ؤوي ظغخ

خُاة ماإلات.. بـ ٖاًؼ٥ جهض٢ُجي ؤما ؤ٢ىل٪ ؤوي ما خبدل 

ٚحر٥.. ٧لمت "بدب٪".. صي مل٨٪ ؤهِذ بـ.. مهما ٧اهذ 

ًضي ما إلاؿدل ٚحر٥.. ؤها ٦ىذ مل٨٪ لىخض٥ مً بٚلُاحي 

 و٢ذ ما ٦ىِذ بًٟاًغ.."

حؿا٢ُذ صمىٖها وهي ج٨خم وكُج ٢ىي ب٨ٟها زم جمسر 

ىف عئٍتها.. وحٗىص لل٣غاءة...الضمٕى التي حك  

ذ جهض٢ُه..  ا ٍع "مم٨ً ٦المي ًًا٣ً٪.. بـ الػم ؤ٢ىله.. ٍو

متي في خ٤ بىدىا.. في خ٤ بُدىا.. ٧ل ؤمل ه٣ضع  ج٩لم ًٖ ظٍغ

اللي مم٨ً ؤ٢ىله ؤوي ٦ىذ مٗاها الٟترة اللي ٞاجذ صي ٧لها.. 

 ما ؾِبتهاف لىخضها.. لخض.. لخض ما هي ٢الذ لي 

بٗض.. مل ٖاًؼا٥ هىا جاوي.. "ؤمصخي ًا بابا.. ا  
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 ٣ًُ٘ ال٣لب وؤزٟذ ب
ً
هشجى ظظٕ ع٢ُت ووكُجها ًسغط مخ٣ُٗا

بٗاص نىعجه بأزغ مغة عؤجه بها بوظهها بحن ٦ٟحها و٦إجها جداو٫ 

 وهي جإمغه بضًٞ ابىتهما..

صمىٖها.. ٖاصث ج٨مل ٧لماجه ولم تهخم ختى بمدى   

  .. هي ٢الذي"ؤها ما اججىىدل لؿه ؤو ٣ٖلي عاح مج
ً

لي ٦ضه ٞٗال

ي ما ٌكىٞل  .. بُتهُإلي اللي َػ بـ في خلم.. ؤو عئٍت مل ٖاٝع

 عئي..

 ٖاًؼ 
ً
ٖاًؼ ؤ٢ىل٪ ٦مان ؤوي صزلذ اإلاصخت واإلاغة صي ٞٗال

ذ جهض٢ُجي ًا ع٢ُت.. ؤ ت.. ًا ٍع حٗالج.. مل اظباع ؤو مغاٚو  

 ؤها م٣غع ؤوي ؤعظ٘ وؤها خاجم جاوي.. خاجم ٌؿخد٤ ؤهه ٨ًىن 

ؤب ألوالص٥.."   

ٗذ هٓغاتها لُاؾحن و٦إجها حؿإله ًٖ صخت جل٪ ال٩لماث  ٞع

 ول٨ً هٓغاجه ٧اهذ مبهمت ٚامًت.. 
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 ٞٗاصث آلزغ ٧لماث بالسُاب..

"خاظت مهمت ٖاًؼاها مى٪.. َلب ؤزحر.. ؤها بلٛخه إلااظض 

اؾحن.. بـ ٖاٝع ؤهه ما ِٞل خض هُد٣٣ه ٚحر٥..   ٍو

ب مً ع٢ُت.. لى ظغي لي خاظت.. لى ُمذ, مل ٖاًؼ اهضًٞ ٢ ٍغ

بؿيذ.. مل ٢ؿىة مجي وهللا.. بـ خغام ؤٖظبها بُا.. ٦ٟاًت.. 

 ٦ٟاًت ؤوي ٢خلتها بةًضي.. مل ٖاٝع بطا ٧ان مم٨ً ؤقىٞها 

 بٗض ما ؤمىث وال أل.. هي مً ؾ٩ان الجىت.. 

وؤها.. ؤها عبىا ًغخمجي.. اصعي لي ًا ع٢ُت.. اٞخ٨غي لي ؤي لخٓت 

 مغث بُيىا واصعي لي.. 

ألن مٗجى ؤه٪ بخ٣غي الجىاب صه.. ؤوي مُذ..  اصعي لي بالغخمت

٪ ولى مغة ؤزحرة."  ُمذ مً ٚحر ما ؤقٞى

ؤجهذ ٢غاءة السُاب وؤهاملها جخجمض خىله, حكض ٖلى الىع٢ت 

 ب٣ىة.. 



1136 
 

 

حُٗض ٢غاءة الؿُىع ألازحرة مغة بٗض مغة.. ٦إجها جيخٓغ ؤن جخٛحر 

 ؤو جسخٟي.. 

جل٪ ٧لماث  ول٨جها ب٣ُذ ظامضة.. زابخت.. جسبرها بىيىح ؤن

 وصاٖه لها..

ٞداجم.. ماث.. ماث بالٟٗل..   

الخٟخذ لُاؾحن وقٟخحها جغحٗضان ب٣ىة.. وصمىٖها جخجمض بحن 

 ؤهضابها.. وهٓغاتها جخدى٫ لخالت عجاثبُت مً الشباث.. 

 ٢بل ؤن جغجب السُاب بهضوء وحُٗضه للمٓغوٝ.. 

 وجغصص بهضوء مغحٗض:

  بؿيذ..خاجم ٧ان وصخى ؤهه ًىضًٞ بُٗض ًٖ -  

 ؤومإ ًاؾحن بهمذ ٞإ٦ملذ هي:

هٟظ ونِخه. -   
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 ٢الذ ٧لمتها واهُل٣ذ بسُىاث بُُئت ول٨ً زابخت لخسغط

ت مخجهت بلى ق٣تها خُض ًىظض َٟلحها..  مً الٛٞغ  

ٞإمامها مهمت قا٢ت..    

 ؾخسبرهما ؤجهما ٣ٞضا والضهما.. وجل٪ اإلاغة لؤلبض..

******* 

٧ان ماظض ٣ًبٌ بخىجغ وبالؿُاعة بٗض اهتهاء مغاؾم الضًٞ 

ٖلى عجلت ال٣ُاصة ومالمده ج٨دسخي بخىجغ ٖاعم.. هى لم ًخم٨ً 

خباع   مً وي٘ اإلاكاٖغ والاهٟٗاالث الٗاَُٟت في الٖا
ً
ًىما

 والخهٝغ ٖلى ؤؾاؾها.. 

 ب
ً
 ما جُٟى ٖلى ةلم ٨ًٟغ ًىما

ً
زٟاء الخ٣ُ٣ت ٞهي ٚالبا

مخه وؾمذ   ًٖ ظٍغ
ً
الؿُذ.. ختى ٖىضما حٛاضخى ٢ضًما

ظبر ٖلى طل٪.. لُٗاوي مً جل٪ بضزى٫ 
ُ
 مىه, بل ؤ

ً
ًاؾحن بضال
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ت لؿىىاث.. ؾىىاث خٟغث هضوب في شسهِخه ٞخدى٫  اإلاغاٚو

 آلزغ.. آزغ ٦غه وظىصه وج٨ٟحره ول٨ىه ٧ان اإلاىٟظ الىخُض له

لِؿخمغ بدُاة ؤخاَها والضه بؿُاط الظهب..   

والُىم.. الُىم ٖاص ل٨ُغع ٚلُت اإلااضخي.. ٖاص لُسٟي الخ٣اث٤ 

ىاوع ختى ال ًخٟىه بالخ٣ُ٣ت التي ججاهض للسغوط مً ٍو غواٙ ٍو

 بحن قٟخُه..

ظغاءاث اؾخالم ظشت بيِٛ هٟؿه وؤٖهابه وؤههى بمٟغصه 

٢ىإ و٦ُل بخاجم مً اإلاكغخت بٗضما جم٨ً بمعجؼة مً 

 الىُابت بدٟٔ ال٣ًُت.. 

.. ٧ل ما _هى ال حهخم _وعبما ٧ان إلادامي اإلاصخت الًٟل بظل٪

زٟاء الخ٣ُ٣ت ًٖ الجمُ٘..بل٣ًُت.. و حهمه هى خٟٔ ا  

وعٚم ال٤ًُ الظي ٌكٗغ به بال ؤهه هىا٥ شخيء ما بإٖما٢ه  

زٟاثه الخ٣ُ٣ت هى بًسبره بإهه ٖلى خ٤ جل٪ اإلاغة.. وؤن 

 
َ
ض طل٪ الكٗىع.. الخهٝغ الؿلُم.. ول٨ىه ٣ِٞ لم ٌٗخ  
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بت باإلاىاؾاة..   طل٪ الخٗا٠َ وألالم والٚغ

.. جيخمي إلااظض الكاب جل٪ مكاٖغ جيخمي إلااضخي بُٗض 
ً
 ظضا

ً
ظضا

 الٛغ ولِـ إلااظض الجغاح طو اإلاؿخ٣بل الىاٖض..

غ:  ٢اَ٘ ًاؾحن الجالـ بجىاعه ؤ٩ٞاعه الهاثجت وهى ٌؿإ٫ بخ٣ٍغ

ًا جغي هخ٣ىلي الخ٣ُ٣ت وال هخًٟل مخىجغ ومل مغجاح -   

 ٦ضه؟..

:٤  الخٟذ له ماظض بخىجغ زم ؤٖاص بهغه للٍُغ

  هم خاظت!.. ؤها مل ٞابًهخ٣ُ٣ت  - 

 الخٟذ له ًاؾحن بجضًت:

ذ جغوح  -   ماظض ؤهذ ؾُبخجي في البِذ م٘ ع٢ُت والىالص وؤنٍغ

ظغاءاث.. وؤها ؾ٨ذ ألوي الخٓذ لىخض٥ جسلو ٧ل ؤلا 

.. بًهبٗض ما ٧ل خاظت زلهذ.. ٞهمجي في  جىجغ٥.. صلى٢ِذ 

م اللي حٗب ٞجإة صي.. مل مهض٢ها.خ٩اًت ٢لب خاج  



1140 
 

 

ؼ وهى ًه٠ الؿُاعة بجاهب يغب ماظض عجلت ال٣ُاصة بعج

 ُٖيُه وهى ًغصص بألُت 
ً
غظ٘ بغؤؾه للسل٠ مٛمًا ٤ ٍو الٍُغ

بت ٖلى ؤلا  هٟٗاالث الباصًت ٖلى وظهه:بضث ٍٚغ  

خاجم ٢لبه ؾلُم.. هى بٗض ما ٢طخى زمـ ؤًام ه٠ًُ -   

 ..
ً
بضون مسضع ٢غع ًدخٟل بىٟؿه.. خب ؤهه ًىصٕ اإلاسضع جماما

ت.. ٖلى ؤمل ؤجها ج٨ىن آ زغ مغة.. لؤلؾ٠ ٧اهذ ٞإزض ظٖغ

غصوػ.. وماث.. ما حؿإلىِل ظاب اإلاسضع مىحن و  ت ؤٞو ػاي.. بظٖغ

ل.. ما حؿإلىِل اإلاصخت ُٚذ ٖلى ألامغ  ػاي بألوي ما ؤٖٞغ

ت ألوي ما  غ الُبي هبٍى خاص في الضوعة الضمٍى وزغط الخ٣ٍغ

ل... ٧ل اللي   ٧اهذ آزغ ؤاٖٞغ
ً
ه ؤهه ماث.. وؤجها ٞٗال ٖٞغ

ت..  ظٖغ

 زُم الهمذ 
ً
 وزاه٣ا

ً
.. مؼعجا

ً
ٖلحهما.. ز٣ُال  

لم ًهضم ًاؾحن ب٩لماث ماظض.. ٞبك٩ل ما لم ًهض١ ٢هت 

 ٢لب خاجم اإلاُٗىب.. 
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 ٞهى ًضع٥ ؤن الُٗب لِـ بال٣لب, بل بال٣ٗل وؤلاعاصة.. 

 إلااظض اخخٟاْه بالخ٣ُ٣ت.. 
ً
 ول٨ىه ٧ان قا٦غا

ً حؿبب بمىث ابىتهما ٞغ٢ُت لً جدخمل ٨ٞغة ؤن ػوظها.. َم 

بٟٗل ُٚاب ٣ٖله مً مسضع لم ٌٗٝغ لآلن ؾغ اخخُاظه له.. 

ت ػاثضة.. بٗضما ؤزبرها بسُابه ألازحر ؤهه  ٢ض ماث هدُجت ظٖغ

٧ان ٌؿعى للٗالط بجضًت.. ٨ًٟحها ؤن حٗلم ؤهه ماث وهى ًهإع 

لُخسلو مً طل٪ اإلاسضع.. ٞلخًٓ ؤهه ماث وهى ًداو٫ الٗىصة 

ٟاله..   لها وأَل

 عبما طل٪ ًم٨جها مً مؿامدخه.. ومؿامدت هٟؿها بأزغ ألامغ..

 َا٫ نمذ ًاؾحن مما صٞ٘ ماظض لٟخذ ُٖيُه والالخٟاث 

: ه هدى 
ً
مدؿاثال  

عؤً٪ في ال٨الم اللي ٢لخه؟.. بًه -   

 ؤقاح ًاؾحن بىظهه وهى ٌٛمٛم:
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هى ؤهذ ٢لذ خاظت ٚحر ؤن خاجم ٧ان ٢لبه حٗبان! -   

باصال الىٓغاث ٖضة ص٢اث٤.. زم ل٠ وظهه هاخُت ماظض لُد  

 ٢بل ؤن ًخجهض ماظض باؾدؿالم:

هللا ًغخمه.. ٢لبه ما اجدملل الىظ٘.. -   

:
ً
 ٚمٛم ًاؾحن مامىا

هللا ًغخمه. -   

*************** 

ذ لُالي الٗؼاء.. هٟـ الىظىه التي خًغث ٖؼاءاه٣ً  

بؿيذ..   

ل السسُٟت.. هٟـ ٧لماث اإلاىاؾاة التي ال َاثل   هٟـ ألا٢اٍو

ض الىاع  ذ ٢لب ولً جُٟئ لىٖت.. ٣ِٞ جٍؼ مجها.. ٞهي لً جٍغ

له   بةيٟاء نٟاث مالث٨ُت ٖلى ال٣ُٟض.. وجدٍى
ً
اقخٗاال
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ُُب لؤلهل جهض٤ً جل٪ ال٩لماث  ل٣ضٌـ مً هٕى ما.. ٍو

 ٞتزصاص الخؿغة بال٣لىب وألاوظإ بالغوح.. 

ا خا٫ ؾلُمت ألام الش٨لى التي تهُم م٘ عوح ولضها و٧ان هظ

 وبإخُان ؤزغي ججلـ بحن 
ً
بٗالم آزغ.. جًُ٘ بُٛبىبت ؤخُاها

اليؿاء حؿخم٘ ل٩لماث اإلاىاؾاة زم جىاصي ٖلى خُٟضها ٖمغو 

 ٞخًمه لهضعها وجٓل جملـ زهالجه وهي جخمخم بىظ٘..

دت الٛالي"..  "ًا ٍع

ن ول٨ىه ٧ان اهخمامه ٧اهذ ٧لماتها حؿبب اه٣باى ب٣لب ًاؾح

 ًىهب ٖلى ق٣ُ٣خه.. جل٪ الهامضة ببؿالت.. 

جبضو هاصثت ؾا٦ىت ٦إخض جمازُل الكم٘.. بال مكاٖغ وال 

اهٟٗاالث.. ٣ِٞ جخل٣ى ٧لماث الٗؼاء واإلاىاؾاة بهمذ ٢اجل.. 

 جدباٖض ًٖ الجمُ٘.. ختى والضتها..

 لم جخم٨ً بلؿم مً سخب ٧لمت واخضة مً قٟخحها..
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ص التي وظضث هٟؿها في وؾِ مأؾاة ظٗلذ وال ختى ؾٗا 

ؤػمتها بجاهبها ٦دهاة نٛحرة ؤمام صسغة نلضة ٢اؾُت.. 

ٞداولذ اإلاؿاٖضة ب٣ضع َا٢تها.. وبن ٧اهذ بإخُان ٦شحرة ما 

ت ًاؾغ جخ٨ىم ٖلى ٞغاقه والهٛحر ًجاوعها  حٗخ٠٨ بٛٞغ

 بهمذ.. ٣ِٞ ًغبذ ٖلى زهالتها بدىان ختى جىام..

همذ ٦هىضو١ ؤؾىص مٛل٤.. و٦إن ٧ل وع٢ُت ماػالذ جلتزم ال

ما ًدضر ال ٌٗىحها بصخيء.. و٦إجها يُٟت جدًغ مؿغخُت 

 وؾخٛاصع ٞىع هؼو٫ الؿخاع.. 

و٢غع ًاؾحن ؤن ًجز٫ الؿخاع بُضه.. ؤن ًىهي جل٪ الخالت مً 

الالمباالة اإلاٟخٗلت.. ٞجمُٗهم ًضع٥ ظغم خاجم بد٤ ٖاثلخه 

 
ً
ٖلُه..وؤوالصه وعٚم طل٪ جدتر١ ٢لىبهم خؼها  

ٞما با٫ ع٢ُت.. ػوظخه وجىؤم عوخه ٦ما ٧ان ًل٣بها..   
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 ٌٗٝغ ق٣ُ٣خه.. 
ً
ٌٗلم ؤن ٢لبها جدُم بمىث ابىتها ول٨ىه ؤًًا

٣ُت الُٟىلت والهبا ختى ولى ٞغ٢ذ بُجهما الؿىىن..  ٞع

 وباٖضث بُجهما السُىب.. 

 ؤجها جخإلم.. بل جخمؼ١.. جىعي ػوظها بهمذ 
ً
 هى ًضع٥ ظُضا

هٟٗا٫ ألي ٧ان..وال جٓهغ ؤي ا  

تها لُجضها ظالؿت ٞى١ ٞغاقها جدخًً ع٦بخحها  صل٠ لٛٞغ

 ختى ؤجها لم حكٗغ بىظىصه.. 
ً
 بظعاٖحها.. قاعصة جماما

مالمدها جدبض٫ مً خىحن.. لٟغح.. لشجل.. زم خؼن مىظ٘.. 

 و٦إجها حؿترظ٘ ط٦غي ما.. 

اصث لكغوص هاثم مغة ؤزغي..  اهخٓغ ختى زبدذ مالمذ وظهها ٖو

:ٞا٢ترب 
ً
غبذ ٖلى ع٦بتها مدؿاثال لُجلـ ؤمامها ٍو  

؟..بًهٖاملت  -   

 خغ٦ذ هٓغاتها هدىه لخسبره بجمىص:
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  ٦ىَؿت الخمض هلل. - 

 مض ًضه لُدغ٥ ط٢جها ٞىاظهخه مدؿاثلت:

زحر ًا ًاؾحن.. في خاظت؟.. -  

:٤  هؼ عؤؾه وهى ٌؿإلها بٞغ

عؤً٪ جُجي ؤهِذ والىالص ج٣ٗضوا ٖىضي ٧ام ًىم؟.. بًه-    

ًذ  بهضوء:ٞع  

-    ِٗ ضة.. و٦مان خغام ؤبٗض الىالص ًٖ مل هُىٟ٘ ٖكان ال

 َىِ ؾلُمت صلى٢ِذ 

هؼ عؤؾه بخٟهم وهى ًغ٢ب مالمدها التي ٖاصث جدك٩ل 

 بالجمىص وهي حٗىص لكغوصها زاهُت.. 

وبُٝغ ُٖىه إلاذ َٝغ اإلآغوٝ الظي يم عؾالت خاجم 

طخي لُلها ألازحرة بلحها ًبرػ ؤؾٟل الىؾاصة زلٟها.. ٞٗلم ؤجها ج٣

 جًم طل٪ السُاب وجدٟٔ ٧ل خٝغ به..
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 ؤصع٦ذ ع٢ُت اججاه هٓغاجه ٞاعجب٨ذ مالمدها للخٓت ٢بل 

 ؤن حؿإله:

جٟخ٨غ ٧ان مم٨ً ٨ًىن في ؤمل؟.. -   

 ٢ُب خاظبُه:

ؤمل!! -   

 ٞؿغث ٧لماتها:

ؤوي ؤؾامده؟..-    

 ع٦ؼ ًاؾحن هٓغاجه ٖلى ُٖىحها:

ؤهِذ بدؿإلُجي وال بدؿإلي هٟؿ٪؟ -   

 للخٓاث خاولذ ٞحها ابخإل ٚهت مغة 
ً
ؤقاخذ بىظهها بُٗضا

 زى٣ذ خل٣ها.. 

 ٢بل ؤن جغصص ٧لماث ال جمذ إلاا ؾإله بهلت:
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في الٗؼا الجهاعصه.. ٧اهىا ب٣ُىلىا لي.. عبىا ًجٗلها آزغ -   

ألاخؼان.. ٖاٝع ٦ىذ ٖاًؼة ؤضخ٪ مً الجملت صي.. ما هم 

ىها ٢بل ٦ضه.. وما .. بؿيذ ماث.. ٢الـ٢الىها ٢بل ٦ضه ؤما بؿ

 ٧اهدل آزغ ألاخؼان..

مىدها ًاؾحن هٓغة مؿخٟؿغة.. ٞإ٦ملذ بخىجغ و٢ض بضؤ نىتها 

هغث صمٕى زاثىت بم٣لخحها:  ًسخى٤ ْو

ػاي صي ج٨ىن بػاي؟.. ؤها مل ٞاهمت بهخب٣ى آزغ ألاخؼان  - 

وؿان ٖاٌل هخ٨ىن في ظملت مىاؾاة.. ما هى َى٫ ما ؤلا

ىاؾاة.. صي صٖىة..ؤخؼان.. الجملت صي مل ظملت م  

مسخذ صمٗت بضؤث ججغي ٖلى وظىتها وهي ج٨مل بخلٗشم 

 ونىتها ًخ٣ُ٘:

صٖىة عبىا اؾخجابها مً الىاؽ اللي ٢الىها لخاجم.. ٧اهذ -   

.. ألهه..
ً
 بؿيذ آزغ ؤخؼاهه ٞٗال
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ٖاصث جمسر صمٗت ؤزغي بٓهغ ًضها وهي ج٨مل بكٟاه 

 مغججٟت ونىث ًلهض بكضة:

ألهه ماث.. ماث و.. -   

نمخذ و٢ض بضؤث الضمٕى باالجهماع بال جى٠٢ لُٟخذ ًاؾحن 

 طعاُٖه ٞترجمي هي بُجهما بال جغصص وهي تهمـ:

خاجم ماث ًا ًاؾحن.. ماث ٢بل ما آزض مىه خ٤ بؿيذ.. -  

ماث ٢بل ما ؤنغر ُٞه وؤ٢ىله لُه.. لُه ٖمل ُٞىا ٦ضه؟.. 

ماث ٢بل ما ًُلب مجي ؤؾامده وؤها ؤ٢ىله ال.. ال ماٖضحل 

ٞ٘.. ماث وؾاًب ٢لبي م٣ؿىم..ها  

يِٛ ب٨ٟه ٖلى عؤؾها ب٣ىة ٣ٞاومخه لخبخٗض بغؤؾها وهي 

 تهخ٠ وؾِ صمٕى ال جخى٠٢:

ؤها زاًٟت ؤخؼن ٖلُه ًا ًاؾحن.. زاًٟت ؤ٦ىن بسىن بؿيذ -  

لى هؼلذ صمىعي ٖكاهه.. ألام ظىاًا بخهغر في الؼوظت ؤهِذ 
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ت جدؼن وال ٢اصعة  زاًىت ومىا٣ٞت.. والؼوظت ياٌٗت.. مل ٖاٞع

ت  الصر! بًهجب٩ي.. ؤها بخمٕؼ ًا ًاؾحن ومل ٖاٞع  

:
ً
 ظظبها بحن طعاُٖه هامؿا

اب٩ي ًا ع٢ُت.. اب٩ي ٖلى خاجم.. اب٩ي ٖلى بؿيذ..-    

 وزٟذ نىجه وهى ًغصص:

اب٩ي ٖلى ع٢ُت..-    

لخسغط  اػصاصث قه٣اث ع٢ُت و٦إن ًاؾحن مىدها ؤلاطن

 ..
ً
ال  اهٟٗاالتها التي ٦بختها ٍَى

 حكٗغ ؤجها ًم٨جها ؤن جبضؤ خضاصها ٖلى ػوظها.. 
ً
 ؤزحرا

 لً حؿامده ٖلى م٣خل ابىتهما.. 

 ال ًم٨جها.. وال ًد٤ لها.. 
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مت ولى لؿاٖاث حؿمذ ٞحهً  ول٨جها ؾخاظل الخ٨ٟحر بخل٪ الجٍغ

 لىٟؿها اؾترظإ خُاة ٖاقتها مٗه.. 

والىخُض.. ط٦غي الخبِب ألاو٫   

 الؼوط الٗاق٤ الخىىن.. 

 الغظل ال٠ًُٗ الظي ؤيإ بتهىعه ٧ل ما
ً
 ؾخدىاسخى ٢لُال

هى ظمُل وبغت بُجهما..   

 هي ٣ِٞ.. جدخاط ؤن جدؼن.. ؾخمىده خ٤ الخضاص.. 

ؾاٖاث.. خ٤ الخؼن.. لبً٘  

وبٗضها ؾخًم َٟلحها بحن طعاٖحها وجبضؤ مٗهما خُاة ظضًضة..   

 اهخهى الٟهل
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الؿاب٘ والٗكغونالٟهل   

جضوع ٣ٖاعب الؼمً.. ٞخى٨مل ع٢ٗت الخؼن بال٣لب.. وجتر٦ؼ 

بب٣ٗت يئُلت ل٨جها ٖم٣ُت خض الىنى٫ للغوح.. و٧ل ًضوع 

 بمضاعه.. ما بحن ٖمل وصعاؾت.. ًمغ الجهاع جلى آلازغ..

وفي اللُل.. جل٪ اللخٓاث اإلاىٟغصة ٖىضما جىاظه ؤخؼاه٪ بال  

ب.. ججاهض لخيسخى.. ٢ض جىجر مغة.. ؾاجغ ؤو اصٖاء اوكٛا٫.. جتهغ 

 ول٨ً.. ٌٗىص الخؼن لُيخهغ مغاث..

ٞال بإؽ و٢تها مً البدض ًٖ خًً آمً.. ًٖ عبخت خىان..   

ؤو يمت مىاؾاة..   

 
ً
 ُٞاؾحن ًغمي بهمىمه وعؤؾه بإخًان ٞجغ هامؿا

 "اعغي ًا ٞجغ"..
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ت   لٛٞغ
ً
وؾٗاص جسخبإ بحن طعاعي جىؤمتها والازيخان جؼخٟان لُال

الهٛحر.. و٦إهه اٖتراٝ نامذ مجهما بإهه ؤماجهما اإلاخاح..  ًاؾغ 

..
ً
 ٞؿٗاص ٖاظؼة ًٖ اللجىء ألي مً ؤزىحها ألا٦بر ؾىا

 وهىا٥ ألام اإلا٩لىمت والؼوظت اإلاىئص خؼجها ٖلى ػوظها...

خؼن ازخهغجه في ٖضة ؾاٖاث مً الب٩اء اإلاخىانل بحن طعاعي  

جمىدها خ٤  ق٣ُ٣ها.. لخخضزل ألام.. وجدخًً آمىت ابىتها

 الؿ٨ُىت والاخخىاء.. 

وجىهي ع٢ُت ب٩اءها لخل٪ اللُلت وجمىذ َٟلحها خ٣هما باألمان 

 بحن طعاٖحها..

.. هىا٥ مً ال ًجض يمت ػوظت.. وال عبخت خبِبت.. ختى 
ً
وؤزحرا

قٗاع آزغ.. ُٞضًٞ خؼهه وؤإلاه بحن بخًً ألام ٚحر مخاح لخحن 

بٗت إلاٍغٌ.. َُاث ٖمله.. ظغاخت هىا.. وؤزغي هىا٥.. مخا

وصعاؾت خشِشت مً ؤظل ج٣ضم ؤ٧اصًمي.. ٞؿلىاه ًجضها بدُاجه 

..ِ٣  الٗملُت.. ٞو
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بال ؤن وخضجه جل٪ ؤنبدذ ٦غباٍ زاه٤ ًدُِ ب٣ٗله.. 

ت نبي  وعوخه.. ُٞداو٫ الهغوب مً وخضجه بحن ظضعان ٚٞغ

 بالٗاقغة جمىده صخبخه ما ًدخاظه مً اإلاىاؾاة واليؿُان..

.. وال ما ًجظبه لصخبخه, ؾاا٫ ًترصص ال ٌٗٝغ ؾغ اعجباَه به

..
ً
 بصىاًا ٣ٖله ٦شحرا

 "لُه قٍغ٠ مل ًاؾغ ؤزى٥؟!"..

ظابت.. بل ْىىن جغواصه وال ًضعي صختها.. بؾاا٫ ال ًجض له 

اخخُاظه  مٞغبما ال٦خٟاء ًاؾغ بىٟؿه ًمىده ؤلاخؿاؽ بٗض

 له!..

  ٠  بِىما قٍغ
ً
 مؿئىال

ً
ؤو لىًىط ًاؾغ اإلاب٨غ.. ٞهى ًغاه عظال

َٟل.. َٟل ًضعي عظىلت مب٨غة.. َٟل مٟخ٣ض لُٟىلخه.. 

 وألبُه.. 

عبما ألن قٍغ٠ ًضاٖب بضازله ٨ٞغة البُىلت.. قٍغ٠ ًغاه 

ُت جالثم ج٨ٟحره الٗملي.. ٣ت مىيٖى  بٍُغ
ً
 بُال
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حره الٗملي هى ٣ِٞ ال ٌٗلم.. وألو٫ مغة ٢غع الخسلي ًٖ ج٨ٟ

ئت م٘ َٟل بالٗاقغة..   وجغ٥ هٟؿه لهضا٢ت بٍغ

صخبخه صاٞئت جمىده اإلاىاؾاة بِىما ًجغب هى للمغة ألاولى 

خؿاؽ اإلاىذ..ب  

ٞهى بضون ؤن ًضعي ًمىذ لكٍغ٠ مٗجى بإبىة هاصثت ًٟخ٣ضها  

 الهٛحر..

٣ت الهٛحر وبُضه ظهاػه اللىحي ًىهي ٖلُه بٌٗ   بٞغ
ً
ظالؿا

بٗمله.. بِىما قٍغ٠ ًخاب٘ مباعاة ٦غة ٢ضم ألابدار السانت 

ٖلى الخلٟاػ.. ونىث نُاخه اإلابخهج ًىُل٤ بحن ٧ل ٞترة 

 ًٖ الؿبب.. 
ً
وؤزغي.. ُٞضٞ٘ ماظض لاللخٟاث هدىه مدؿاثال

 لُجبه قٍغ٠ بدماؾت..

 "ظىووووووون"

ومغة بٗض مغة.. ظظب ألامغ اهدباه ماظض ٞجلـ ًغا٢ب الهٛحر 

 وهى ًخاب٘ اإلاباعاة..
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خ٠ ماظض بدماؽ بٗضما ؾ٨ىذ ال٨غة الكبا٥:لحه  

ظىوون  -   

 بُإؽ:
ً
٘ قٍغ٠ ُٖيُه للؿماء مخجهضا ٞغ  ٍو

خىا..بًا ٖمى الجىن صه صزل ُٞىا  -   

ؾئلت اإلاغخت والى٣اف اإلامخ٘ بُجهما.. وجخىالى ألا   

 ٠ ًضٞ٘ ماظض هٟؿه لالهخمام بهىاًت الهٛحر.. ُٞخٗل٤ به قٍغ

ؿعى إل  ٖمله..  حهخم بمداوعجه خى٫ و عياثه َو  

ٞٗمل ماظض ًدخل ٦ُاهه ٖلى الضوام.. ًىبهغ الهٛحر بى٣اف 

 نض٣ًه ال٨بحر.. وجتزاًض اهخماماجه بضعاؾت اإلاىاص الٗلمُت.. 

 مما ًشحر صهكت ألام وحعجبها..

حهخم الهٛحر بالبدض ًٖ م٣اَ٘ ُٞضًى جسو ٖملُاث 

ك ل٨تروهُت ؤلاتري ال٨بحر له بخضي جل٪ ألالٗاب ظغاخُت.. َو

كاع٦ه اللٗب..السانت  ب٨غة ال٣ضم.. بل َو  
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 ًضع٥ ماظض ؤهه ٌؿدب٣ي قٍغ٠ باإلاكٟى بال ٚغى َبي.. 

اع٢ه الؿاا٫ اإلاؼعج..  بل هى اهخمام شسصخي مدٌ.. ٍو

 "٠ُ٦ ؾحراه بٗض زغوظه"..

..
ً
اظا  وحهاظمه ؾاا٫ ؤ٦ثر اٖػ

ب بغئٍخه؟"..  "إلاا؟!.. لم ًٚغ

مىا٢كتهما التي وحهغب مً حؿائالجه لُىضمج م٘ الهٛحر بةخضي 

 حهغب مً جٟؿحره.جمىده قٗ
ً
 اؾخصىاثُا

ً
ىعا  

ت بٗى٠ ٚحر م٣هىص.. ٞهي جبدض ًٖ   ج٣خدم عحهام الٛٞغ

ت نٛحرها..  ماظض مىظ ٞترة لخٟاجئ بىظىصه في ٚٞغ

ت حعجب مجها وهي جسبره بخىجغ:  عم٣خه بىٓغة هاٍع

ص٦خىع ماظض.. مم٨ً لخٓت؟.. -   
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للخٓت ؤجها ؾخٗلً  اعجب٪ ماظض مً هبرتها الخاػمت.. ًْ

ًها لهضا٢خه بابجها..  ٞع

 صٖاها إلا٨خبه لُٟاجئ بشىعتها الٗاعمت:

ىظئذ ؤهه  -   في الخؿاباث.. ٞو
ً
ص٦خىع ماظض.. ؤها ٦ىذ خاال

 خؿاب ٖملُت قٍغ٠ اج٣ٟل..

 ي٤ُ ُٖيُه بدؿائ٫.. ٞإياٞذ:

ذ ؤن خًغج٪ خىلذ خؿاب الٗملُت ٖىض٥.. -  ٖٞغ  

 حؿاء٫ بدحرة:

لُه الشىعة صي؟..ؤها مل ٞاهم..  -   

 هخٟذ بًٛب:

ؤها اللي مل ٞاهمت.. بإي خ٤ جضٞ٘ خؿاب قٍغ٠!-    

غ بدى٤ وهى ًداو٫ ج٣مو شسهِخه الباعصة:  ٞػ
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ؤها ما صٞٗدل خؿابه.. ببؿاَت الخالت بخاٖتي.. وصه ؤوبكً  - 

 لُا هىا في اإلاؿدكٟى ٦ُبِب وبصاعي..

ًبها الػا٫ في زىعجه:ؤ ظابخه ٚو  

ألاًٞل حؿخٛل ألاوبكً صه م٘ خالت مدخاظت بُتهُإلي مً  - 

 ل٨ً قٍغ٠..
ً
 مالُا

 
ً
جهاء الخىاع:ب٢اَٗها بهضوء مداوال  

اؾحن.. -  ؤٖخ٣ض ؤن الٗال٢ت بحن ال٩ابتن هاقم ٍو  

 صٞٗذ ب٣بًتها ٖلى م٨خبه هاجٟت:

٠.. ؤها ؤم قٍغ٠ وؤها الىخُضة -   هاقم مل مؿئى٫ ًٖ قٍغ

هاف ؤي صزل بمحن اإلاؿئىلت ٖىه.. نضا٢ت هاقم لُاؾحن مال

 ًهٝغ ٖلى ابجي..

 ٖاص ًسبرها بهضوء:
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٠.. صه مل مجا٫ ه٣اف..  -   ؤ٦ُض خًغج٪ اإلاؿئىلت ًٖ قٍغ

 بـ مم٨ً حؿمخي لي ؤ٦مل ٦المي..

 عصصث بخىجغ:

٢هضف ؤحجغ ٖلى عؤً٪..ؤاجًٟل.. ؤها ؤ٦ُض ما -    

عجبا٥ و٢ض اهخ٣ل له جىجغها.. ٞهى ألو٫ مغة ًخهٝغ ةٚمٛم ب

  ٣ٖله:بىحي ٖاَٟخه ال 

مضام عحهام.. قٍغ٠ باليؿبت لي مل مجغص َٟل مٍغٌ.. -    

وصه مالىف ؤي ٖال٢ت بهاقم ؤو ًاؾحن.. ج٣ضعي ج٣ىلي ؤها 

 وقٍغ٠ ؤصخاب..

اعجٟ٘ خاظبحها بضهكت.. ٞالُبِب الباعص ٖلى الضوام.. و٧ان 

هظا اهُباٖها ألاؾاسخي ٖىه.. ًسبرها ؤهه نض٤ً البجها!, بل 

٨مل:  ٍو

ِٞل بحن ألانض٢اء خؿاب..وؤٖخ٣ض ما   -  
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احؿٗذ ُٖىاها للخٓت.. ٞالهذ مالمذ وظهه ًًٓ ؤهه ؤ٢ىٗها.. 

 ل٨جها ٖاصث جغصص:

.. ؤها مل ه٣بل مجاملت مً الىٕى صه.. -  
ً
آؾٟت ظضا  

غ بُٛٔ:  ٞػ

صي مل مجاملت.. -   

 ٢اَٗخه ب٣ىة:

وال ؤخب ٨ًىن ؤي خض له ًٞل ؤو ظمُل ٖلُا.. -   

مً خ٣ُبتها ؤمام هٓغاجه  وبضؤث جسغط ٖضة ؤوعا١ مالُت

ت ًخمؿ٪ بخل٪ الىع٣ٍاث  الٛايبت.. ٞاهضٞ٘ هدىها بؿٖغ

 الى٣اف:
ً
 ٌُٗضها لخ٣ُبتها ومجهُا

.. عظعي ٞلىؾ٪    - خؿاب قٍغ٠ اجضٞ٘ واهخهى اإلاىيٕى

 م٩اجها..
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هؼث عؤؾها بٗى٠ ول٨ىه لم ٌؿمذ لها بم٣اَٗخه بط ؤعصٝ 

:
ً
ٗا  ؾَغ

ُه.. ٞإها ما ٖىضٌل ٖاًؼة جغصي الجمُل ػي ما بخ٣ىلي ٖل - 

..
ً
 مدخاط مؿاٖضج٪ ظضا

ً
ٗال  ماو٘.. ٞو

ججمضث ًضها ٖلى ألاوعا١ اإلاالُت وهي ج٣ُب خاظبحها 

 باؾخٟهام مدك٨٪..

ٞبضؤ ماظض ٌؿغص بٗملُت مك٩لت ؾٗاص_بضون الخُغ١  

ل٣ًُتها ألاؾاؾُت ومك٩لت ؤمحر_ ٣ِٞ ؤزبرها بٓغوٝ زانت 

ً.. مىٗذ ؾٗاص مً الظهاب ل٩لُتها لٟترة حٗضث  الكهٍغ

وبىهُدت الُبِبت الىٟؿُت بًغوعة ٖىصة الٟخاة لضعاؾتها 

 ول٨ً..

 ٢اَٗخه عحهام باؾخٟهام:

بالٓبِ؟.. بًهمل ٞاهمت!.. خًغج٪ مدخاط لي في -    
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 ؤزبرها بىيىح:

جت ؤلؿً ػي ما ٞهمذ مً ال٩ابتن.. -   خًغج٪ مترظمت وزٍغ

ً بدُض جضزل  ج٣ضعي حؿاٖضي ؾٗاص ججم٘ مىهج قهٍغ

ا؟مخداجهب  

 ٢بل ؤن ججبه ؤعصٝ بعجلت:

ؾٗاص ٧اهذ ألاولى ٖلى صٞٗتها الؿىت اللي ٞاجذ.. و.. -   

٢ُ٘ خضًثهما َغ٢اث ٖلى الباب.. لُضل٠ بٗضها ٖضة ؤَباء.. 

ج٣ضمىا بىظىم ل٣ُضمىا حٗاػحهم إلااظض الظي ج٣بلها بخدٟٔ 

ظاب با٢خًاب ٖلى ٧لماث اإلاىاؾاة..ؤو   

مؿض ظؿغ عها١ بٗض زغوظهم لُل٣ي بغؤؾه ةظلـ ب للسل٠ ٍو

 ؤهٟه بخٗب.. مما صٞ٘ عحهام إلاىاؾاجه هي ألازغي:

اة ٖىض خًغج٪.. -   ل ؤهه ُٞه خالت ٞو الب٣اء هلل.. ما اٖٞغ  

ت..  ٞخذ ُٖيُه ٞجإة و٦إهه اهدبه ألجها ماػالذ بالٛٞغ
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:ؤو  
ً
ظاب بهىث خاو٫ ظٗله مؿخ٣غا  

ابً ٖمي وظىػ ع٢ُت ؤزتي.. -   

 نمذ للخٓت وؤعصٝ بدؼن:

الٗمغ.. ناخب -   

نمخذ ؤمام الخؼن بُٗيُه وهي ج٩اص ج٣ؿم ٖلى ْهىع خاظؼ 

:
ً
ت مدؿاثال  صمعي بم٣لخُه ول٨ىه عمل بؿٖغ

هخ٣ضعي حؿاٖضي ؾٗاص؟.. ص٦خىعتها بخإ٦ض ؤجها الػم جغظ٘ -   

 لضعاؾتها..

ؤومإث عحهام مىا٣ٞت بضون ج٨ٟحر.. ٞهي حٗلم ؤؾاؽ مك٩لت 

 ؾٗاص.. 

 جٟهم ٢هتها وحعي مأؾاتها.. 

٣ذ ولم ج٨ٟغ بالؿبب.. هل جغص ظمُل ًاؾحن؟.. واٞ  



1165 
 

 

.. ؤم هي ٣ِٞ ج٣ضم مؿاٖضة جخمجى ؟ؤم عبما مجاملت ماظض  

 لى اؾخُاٖذ ج٣ضًمها لكٍغ٠.. ػوظها الغاخل.. 

 بالجهاًت هي لً جترصص في ج٣ضًم اإلاؿاٖضة:

ذ لى خًغج٪ جازض لي مُٗاص -    اٍع ؤ٦ُض هؿاٖض ؾٗاص.. ٍو  

ألوي خابت آجي ؤٖؼحهم..مً الىالضة ومضام ع٢ُت   

ت وؤزبرها ؤن جل٪ ؾخ٨ىن ٞغنت  ض بؿٖغ خضص لها اإلاٖى

 مىاؾبت لل٣اء ٖٟىي م٘ ؾٗاص..

خه بٗض ٖضة ص٢اث٤  ت ابجها لُض١ هاج٠ ٚٞغ وصٖخه وطهبذ لٛٞغ

و٧ان مى٠ْ الخؿاباث ًسبره ؤن والضة الُٟل قٍغ٠ ويٗذ 

 ٌٗاص٫ ٢ُمت خؿاب الٗملُت.. جدذ خؿاب 
ً
 مالُا

ً
مبلٛا

ت باإلاكٟى..الخاال  ث السحًر  

 ابدؿم ماظض بةعجاب بِىما ًترصص ؾاا٫ اإلاى٠ْ:

٢بل اإلابلٜ ًا ص٦خىع؟..ؤ -   
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 ؤظابه ماظض بٗملُت:

ؤ٦ُض.. -   

 وؤٚل٤ الهاج٠ لُٗاظله عهحن هاجٟه السلىي..

و٧اهذ عؾالت مً لُا.. جسبره بىنىلها بلى ال٣اهغة..   

*********** 

ظلؿذ بلؿم ٖلى بخضي صعظاث اإلاضعط جدىا٢ل م٘ نض٣ًتها 

 هضي بكإن ما ٞاتها باألًام الؿاب٣ت.. 

وبضؤث حٗضص ما جدخاظه مً مدايغاث ٖىضما ٢ُ٘ خىاعهما 

 هضاء هاصت..

ص٦خىعة بلؿم؟.. -   

ٗذ بلؿم ُٖىحها لخ٣ابلها ُٖيُه الهاصثخحن.. وهٓغاجه التي  ٞع

 جدمل لهٟت واضخت..
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عجب..لترصص بسٟىث مخ  

 "ص٦خىع ًىؾ٠!"

ىؾ٠ هى مُٗض بال٩لُت ب٣ؿم الٟاعما٦ىلجي.. وهي ماصة لم  ٍو

 جضعؾها بٗض, بل ؤمامها ؾىت ؤزغي ٢بل ؤن جبضؤ صعاؾتها..

 ٖاص ٨ًغع هضاءه:

ص٦خىعة بلؿم؟-    

ظابذ بسٟىث:ؤ  

  ًا ص٦خىع.. زحر؟.. ؤًىه - 

 حؿاء٫ بلهٟت:

م ًىم ما زحر بن قاء هللا.. بـ مالخٔ ؤهه ب٣ى ل٪ ٧ا -  

 بخجِل..

 عم٣خه بُٗىن طاهلت.. ٠ُ٨ٞ الخٔ ُٚابها!.. 



1168 
 

 

هي لِؿذ بخضي َالبخه.. ولً ج٨ىن ٢بل ؾىت ؤو ؤ٦ثر, بل ؤن 

 
ً
 ظضا

ً
ت والٗملُت.. جضعؾها بُاب٤ بُٗضا ٧ل مىاص صعاؾتها الىٍٓغ

 ًٖ م٩ان ٖمله.. ٠ُ٨ٞ ٖلم بخُٛبها!!

 ؤزغظها مً حعجبها ؾااله الخالي:

ؤؾىص لُه؟..زحر ٦مان البؿت -    

 ؤزًٟذ ُٖىحها بدؼن زجى٫:

ظىػ ؤزتي اجىفى. -   

خه لها:  ٢ضم حٍٗؼ

الب٣اء هلل..-    

 زم ؤعصٝ بهىث واز٤:

لى مدخاظت ؤي قغح ؤو ؾاا٫ في اللي ٞاج٪ ؤها جدذ ؤمغ٥. -   



1169 
 

 

بضؤث وظىخاها جخىعص وهي جضع٥ جىاٞض الُالب للمضعط 

 وهٓغاتهم اإلادؿاثلت.. ٞغصصث لخىهي الخىاع:

.. اللي ٞاججي مل ٦خحر. - 
ً
مدك٨غة ظضا  

 ٦غع ٖغيه بجضًت مغخت:

صي مل ٖؼومت مغا٦بُت ٖلى ٨ٞغة.. ؤها بخ٩لم ظض.. -   

 اعجب٨ذ بكضة ل٩لماجه اإلاخباؾُت:

خ٣ُ٣ي اإلاىاص بؿُُت وؤها باؾخىٖبها بؿهىلت..-    

ظابها بلهجت مضاٖبت:ؤهؼ عؤؾه بخٟهم و   

ـ.. ًب٣ى ؤ٦ُض هاهخٓغ ؤه٪ ج٨ىوي ػمُلت لى  -  ا في ؾل٪ الخضَع

 مل هخىاػ٫ ٖى٪ في ٢ؿم الٟاعما!

 ابدؿمذ بصجل لُىصٖها هى بمىصة:

عبىا ًى٣ٞ٪ ًا ص٦خىعة بلؿم..  -  
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ابخٗض وهي جخابٗه بىٓغاث مخعجبت بِىما هضي بجىاعها جخجهض 

 هاجٟت:

الُٗىن صي!.. ٖؿل ًا هاؽ! بًه -   

 الخٟخذ بلؿم هدىها جؼظغها:

  ًا هضي ال٨الم صه! بًه - 

ظابتها هضي بخعجب:ؤ  

ًا هضي بغيىه!!.. بلؿم.. اوعي ج٨ىوي مل ٞاهمت بجض! بًه-    

 ٢ُبذ بلؿم بدؿائ٫:

؟!بًهٞاهمت  -   

مجى بدغ٦ت ؾازغة:  خغ٦ذ هضي قٟخحها ٌؿغة ٍو

ًا ُٖجي ٖلُ٪ ًا ؤبى الُٗىن الٗؿلُت.. ص٦خىع ًىؾ٠ وا٢٘  -  

 ًا بىتي..
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 هخٟذ بلؿم:

؟..بًهوا٢٘!!.. ٌٗجي   -  

هضي مً طعاٖها لخجلؿها ختى ال ًغجٟ٘ نىجاهما: ظظبتها  

وا٢٘ في خب الض٦خىعة بلؿم.. ًا ص٦خىعة بلؿم.. -   

 اعجضث بلؿم للسل٠ بخعجب.. لخ٨مل هضي:

ت و٢ذ ما ؤٖلىِذ زُىبخ٪ ٖلى زاًب الغظا-    َُب ٖاٞع  

ابً ٖمخ٪.. ٢ٗض ًىمحن ما ًجِل..   

 جىعصث وظىخا بلؿم وهي جدؿاء٫:

ه!م٣ٗى٫ ال٨الم ص  -  

 ؤومإث هضي بغؤؾها:

م٣ٗى٫ وهو.. صه ُٖيُه مخابٗا٥ِ ٖلى َى٫.. ؤهِذ بـ اللي -  

 ٧اهذ ُٖىه٪ مٗمُت بسخي ٞاعو١ صه..
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:ٌ  ابدؿمذ بلؿم بداإلاُت لشىاٍن.. زم ٖاصث تهؼ عؤؾها بٞغ

ؤها مل ب٨ٟغ في خب وال اعجباٍ.. ٧ل اللي في صماغي صلى٢ِذ  - 

 صعاؾتي وبـ.

بلؿم جا٦ض بضازلها ٖلى ٧لماتها.. عم٣تها هضي بُٛٔ.. بِىما 

 ٞهي اوؿا٢ذ مغة لخلمها الىعصي ٞخدى٫ ل٩ابىؽ ؤخا٫ 

 خُاتها لضعاما ؾىصاء.. وهي لً ج٨غع ٚلُتها زاجُت..

********* 

٤ ؤمامه..  ُىاه مغ٦ؼة ٖلى الٍُغ ًضاه ٖلى م٣ىص الؿُاعة.. ٖو

٣له جاثت بمخاهاث مسخلٟت.. وؤولها جل٪ الجالؿت بجىاعه..  ٖو

بالؿىاص مً ٢مت عؤؾها ختى ؤنٛغ زلُت بها..جدصر   

نىعتها ٖبر قاقت الهاج٠ لم جاهله لهضمت ل٣ُاها ٖلى ؤعى 

الىا٢٘.. ٞالخاإلات الك٣غاء.. طاث البكغة الىعصًت جدىلذ بلى 

..
ً
 وبإٖما٢ها.. عبما ؤ٦ثر ؾىاصا

ً
 مسض ًغجضي الؿىاص زاعظُا
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ض ؾاا٫ ًاع٢ه بكضة.. إلااطا؟!.. لم جدىلذ بلى طل٪ اإلاس

 اإلاكىه؟.. 

 بها مً البضاًت ولم ًلخٓه, ؤو لم حهخم بما 
ً
هل ٧ان السلل ٧امىا

٨ًٟي لُالخٔ؟.. ؤم ؤجها جمغ بمغخلت جمغص وعص ٞٗل مخُٝغ 

ٌ ًاؾحن لها؟.. ؤم هي ٣ِٞ جداو٫ مٗالجت ٞجىة  ٖلى ٞع

بضازلها.. هىة واؾٗت بحن ٖالم والضها الكغقي بٗاصاجه 

الم والضتها ب٩ل جد غعه واهٟالجه.. لخًُ٘ هي اإلاخدٟٓت ٖو

بُجهما.. بحن مداولتها العياء والضها مً هاخُت.. ومغاياة 

تها.. لخسخل٤ لىٟؿها  والضتها مً هاخُت ؤزغي ٣ٞضث هٍى

شسهُت مسض.. مسض جدىلذ بلُه في نغاٖها بحن خًاعجحن 

لم ج٣خى٘ بخٟانُل ؤي مجهما.. ؤو هي ٣ِٞ ناصٞذ ٧ل 

اؽ ًغممىن ؤؾؿها ألاشسام السُإ بى٢ذ اخخاظذ به ؤه

 اإلاخهضٖت...

دلل شسهُتها بىٟـ الى٢ذ..  ٤ ٍو  ٧ان ًغا٢ب الٍُغ
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بِىما هي ظالؿت بجىعاه جمخو صزان لٟاٞتها اإلاكخٗلت والتي 

ع٢ضث بحن ؤهاملها اإلاؿ٨ىهت ًٖ آزغها بدل٣اث وزىاجم 

 مخٗضصة..

ت:  الخٓذ مغا٢بخه له ٞإزبرجه بسسٍغ

 - It‘s an innocent cigarette.... 

تها وهى ٌُٗضها للٛت الٗغبُت:باص لها ماظض سسٍغ  

خىا صازلحن ٖلى بَُب الخمض هلل.. ٦ىذ لؿه ه٣ىل٪ اعمحها  - 

 لجىت!

 مُذ قٟخحها بملل:

ماظض.. ؤهذ قاٚل بال٪ بُا لُه؟.. -   

٣ت مباقغة:  ؤظابها بٍُغ

والض٥ َلب مجي ٦ضه.. -   
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 اهتز ظٟىاها للخٓت ٢بل ؤن حؿإله:

واإلا٣ابل؟..  -   

٣ت اإلاباقغة: عص بىٟـ الٍُغ  

هو اإلاؿدكٟى.. -   

 عمذ عؤؾها ٖلى م٣ٗضها وهي جخمخم بسٟىث:

 ؤها ٚالُت ٢ىي ٖىض الض٦خىع َاهغ!-  
ً
ًااه.. ٞٗال  

 الخٟذ لها ماظض بدى٤:

٣ت..-   والض٥ بُداو٫ ًى٣ظ٥ بإي ٍَغ  

ت:ؤ ظابخه بؿٖغ  

  - !٪ ٣ت اللي ونلها ؤهه ٌكتًر والٍُغ  

صختها.. ٞإظابها بسٟىث: ؤوظٗخه ال٩لمت.. ول٨ىه لم ًى٨غ   

ضجه ؤوي ؤخاو٫ ؤعظٗ٪ مهغ.. مل ؤ٦تر مً ٦ضه.. -  ؤها ٖو  
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:
ً
 مدؿاثال

ً
ٗذ خاظبا  ٞع

وهى في ؤ٦تر مً ٦ضه؟..-    

٣ت مباقغة:  ؾإلها بٍُغ

لُه الخُٛحر صه ًا لُا؟. -    

ظابخه باؾخسٟاٝ:ؤ  

لُىوي.. -   

.. ٞإ٦ملذ:
ً
 الخٟذ لها مدؿاثال

  - It‘s better than Lia &Lian 

 هؼ ٦خُٟه بالمباالة لخ٨مل هي باؾخٟؼاػ:

صا٠ً هى اللي ازخاعه...  -  

 ٞإظابها ماظض:
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ؤهِذ بتهغبي مً خُاة ازخاعها والض٥.. وخُاة جاهُت بخِٗكها -  

ل٪ خُاة  والضج٪ ٖكان حؿلمي ؤمغ٥ لخض جالذ ًسخاع

 ..
ً
لُا, ؤو لُان, ؤو ختى لُىوي هي اللي  بمتىمسخلٟت جماما

 هخسخاع خُاتها؟..

 احؿٗذ ُٖىاها للخٓت ٢بل ؤن ججبه بهىث مخلجلج:

ؤها خاولذ ازخاع مغة.. خاولذ ؤٚحر خُاحي.. بـ.. -    

 نمخذ للخٓت لخ٨مل:

٢ل مل عاٌٞ ؤوي صا٠ً مخ٣بلجي ب٩ل ظىىوي.. ٖلى ألا-     

 ؤ٦ىن ػوظخه وؤم ألوالصه..

ىت.. لم ًضع٥ ؤجها ٧اهذ ج٨ٟغ ب٩لماث لم ًٟهم ٧لماته ا الخٍؼ

البخه بدب ممازل..  ًاؾحن ٖىضما ؤٖلىذ له خبها َو

 اًاها ؤجها ال جهلر..
ً
 ول٨ىه ؤل٣ى بدبها بىظهها..مسبرا

بخٟهم: ماظض ؤظاب  
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َٟا٫ اللي بخدلمي وؤهِذ مىا٣ٞت ؤن صا٠ً ٨ًىن ؤب لؤل -   

 بهم؟.

لت ٞإل٣ذ بها مً اعحٗضث ؤهاملها التي جدمل لٟاٞتها اإلاكخٗ

 هاٞظة الؿُاعة وهي حٛمٛم:

اإلاىيٕى صه ًسهجي ؤها وصا٠ً بـ. -    

 جدذ مجز٫ ؤؾغجه.. ٞإو٢ٟها وهى ًخجهض 
ً
ونلذ الؿُاعة ؤزحرا

لُا ؤعاصث ال٣ضوم وج٣ضًم الٗؼاء لغ٢ُت..  ـب٣ل٤.. ٞ  

ولم ج٣بل بإي ٖظع.. وبضازله ق٪ ٩ًاص ًهل ل٣ُحن ؤجها ما 

 ؤعاصث بال عئٍت ًاؾحن..

صلٟا للك٣ت اإلاٟخىح بابها لُهُضم بىظىص عحهام ججالـ 

 والضجه وق٣ُ٣خُه؛ ع٢ُت وؾٗاص.. 

اعة عحهام إلاجزله  .. ٠ُ٦ وسخي ٍػ
ً
٧اص ؤن ٣ًخل٘ قٗغه خى٣ا

 الُىم؟!..
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 جدغ٦ذ لُا لخ٠٣ ؤمام آمىت التي ٧اهذ جىاْغها بظهى٫..

م  هٓغاث آمىت اإلاخ٣ؼػة مً مٓهغها ؤوظٗذ ٢لبها بكضة, ٞبٚر

٧اهذ جل٪ الؿُضة جدخًجها جدذ ظىاخها وحٗاملها  ٧ل شخيء

 ٦ةخضي بىاتها..

ماما آمىت.. ؤها لُا.. لُان.. -    

احؿٗذ ُٖىا آمىت بةصعا٥ وهي جخٗٝغ ٖلى مالمذ لُا جدذ 

ىت وظهها الؿىصاء ٞهخٟذ بضهكت:  ٍػ

لُان!..  -  

 عمذ لُا بىٟؿها بحن طعاعي آمىت والتي لم جدُها بهما بل 

اؾدى٩اع.. وهي حٛمٛم بترخاب مترصص:ْلذ جغم٤ ماظض ب  

؟..بمتىخمض هلل ٖلى الؿالمت ًا لُان.. ونلِذ -    

عجبا٥:ةابخٗضث لُا ًٖ ؤخًان آمىت وهي جسبرها ب  
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ذ مً ماظض ؤن خاجم  -  ٞغ .. وظُذ جىفىونلذ الجهاعصه.. ٖو

كان ع٢ُت..لٖ  

٧اهذ ع٢ُت جغا٢ب ونى٫ لُا بهضوء ظامض.. جل٪ الخالت التي 

حِٗكها مىظ مىث خاجم.. هي ج٣ابل ٧ل شخيء بهضوء وظمىص.. 

 ج٣ىم بما هي مُالبت به بمىخهى الخٟاوي.. والجمىص.. 

٣ِٞ جخسلى ًٖ خالتها جل٪ في ْلمت اللُل وبحن َُاث 

 ٞغاقها.. ٞلً حؿمذ ألي ٧ان بمغا٢بت اجهُاعها الضازلي..

ٞهاح ًٖ ؤإلاها.. هلٗها.. هي لم حكٗغ بالغاخت الىٟؿُت لئل 

تها  بها مً ال٣اصم.. بال مىظ ٢ابلذ عحهام.. جل٪ اإلاغؤة التي ٖٞغ ٖع

ها وعٖبها..   مىظ ؾاٖت ؤو ؤ٦ثر ول٨جها وظضث بها نضي إلاساٞو

اة  بل ٧اهذ جغا٢ب ٧لماتها وهي جخدضر ًٖ مٗاهتها بٗض ٞو

ٕ ما..ػوظها, و٦إجها جغا٢ب بُلت مً هى   

.. ٞهي جبضو بدى٨ت وخىان آمىت.. 
ً
ال جهض١ ؤجها ج٣اعبها ٖمغا  



1181 
 

 

لى وظهها حٗبحر نضمت لم  بِىما ٧اهذ عحهام هٟؿها جىٓغ للُا ٖو

زٟاثه..بجخم٨ً مً   

ولخ٨خمل اإلاؿغخُت الهؼلُت ؤمام ُٖجي ماظض.. ْهغث ٞجغ  

جدمل نِىُت ٖلحها ٖضة ؤ٢ضاح مً ال٣هىة.. ول٨جها ججمضث 

ُىاه ٓهغ بٗم٣هما بصعا٥ ٚايب ٞجإة ٖو ا جهُضم بلُا.. ٍو

تها...  لهٍى

ما ؤن إلادذ ؾٗاص ٞجغ وهي جدمل نِىُت ال٣هىة ختى ٢ٟؼث 

 مىبست:

بغيىه ٖملِذ ال٣هىة ًا ٞجغ.. ٢لذ ل٪ زمـ ص٢ا٤ً وؤها  - 

 هاجي ؤٖملها..

 ؾلمتها ٞجغ الهِىُت وهي جسبرها بسٟىث:

ت بخىخم ٖلى  -  البن..ؤها ٖاًؼة ؤٖملها.. ؤهِذ ٖاٞع  
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هؼث ؾٗاص عؤؾها بخعجب وويٗذ الهِىُت ٞى١ اإلااثضة 

٣ها مدؿاثلت:خوالخٟ ذ لٟجغ التي ٧اهذ ججظب مٞغ  

هي زُُبت الض٦خىع ماظض عظٗذ جاوي؟..  -   

 ٢ُبذ ؾٗاص خاظبحها بدؿائ٫:

خحها مىحن؟.. -  بت!.. ٖٞغ ٍٚغ  

لم ججب ٞجغ, بل عا٢بذ ُٖىاها لُا وهي تهمـ آلمىت ب٩لماث 

 الٗؼاء.. 

ٗضها ٢ضمذ مىاؾتها لغ٢ُت واجسظث م٣ٗضها بجىاعها ب

لخهبذ ع٢ُت بُجها وبحن عحهام.. ٣ٞامذ بىاظب الخٍٗغ٠ جدذ 

هٓغاث ماظض الهامذ مىظ صل٠ للمجز٫.. ول٨ىه وظض لؿاهه 

 ٖلى حٍٗغ٠ ع٢ُت ٫ لُا.. 
ً
 حهخ٠ مٗتريا

 "لُا.. زُُبت ماظض ؤزىٍا"..

خىا صلى٢ِذ مجغص ؤنض٢اء..بالؿاب٣ت..  -   
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 وهي جغ٢ب مالمذ الاعجُاح ٖلى وظه اح
ً
ؿٗذ ُٖىا لُا ٢لُال  

 آمىت التي ؤعصٞذ:

لُان جب٣ى بيذ الض٦خىع َاهغ.. ناخب اإلاؿدكٟى اللي -   

 ماظض بِكخٛل ٞحها.. وابً ٖم الخاط خاٞٔ..

 عخبذ بها عحهام با٢خًاب بِىما ٞجغ ماػالذ جغا٢ب اإلاى٠٢ 

 مً بُٗض, ٞىاصتها آمىت بدىان:

حٗالي ًا ٞجغ.. -   

 والخٟخذ للُا جسبرها بٟسغ:

ٞجغ.. مغاث ًاؾحن ابجي.. -   

 خُتها ٞجغ با٢خًاب و٦الهما جخإمل الازغي.. 

ٞجغ جخإمل مٓهغ لُا ألاؾىص؛ مالبـ.. وقىم م٣ؼػة.. وزهالث 

ق٣غ الظهبي بلىن ؤؾىص بك٘ وقاع٥ ال٨دل صمغث لىجها ألا 
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ألاؾىص ال٨ش٠ُ خى٫ ُٖىحها بمىدها مٓهغ مىٟغ.. ختى ؤن ٞجغ 

 بضؤث حكٗغ ببىاصع ٚشُان مؼعج.. 

ذ ٖلى ٞجغ ٖلى الٟىع.. وبضازلها ًؼصاص  خؿاؾها بولُا حٗٞغ

 بالضوهُت وهي جضع٥ ؤن ًاؾحن ازخاع جل٪ الٟخاة بؿُُت 

الهُئت ومخىؾُت الجما٫.. وهبظها هي ب٩ل هالتها اإلاكٗت 

 و٢تها..

ؤصع٥ ًاؾحن ما ج٨ىه بإٖما٢ها مً حكدذ ويُإ.. ولم  عبما 

 ًجض بها َمً ًإجمجها ٖلى خُاجه وبِخه..

خؿاؾها ٦ضزُلت ًترسض بؤبٗضث لُا هٓغاتها ًٖ ٞجغ.. وبضؤ 

ؤ٦ثر ٞإ٦ثر.. ٞالخٟخذ لؿٗاص التي ٧اهذ جغا٢ب الجمُ٘ مً 

بُٗض.. و٢ض بضؤ ٢بـ ي٠ُٗ مً ؾٗاص ال٣ضًمت ٌٗىص وهي 

ت اإلاى٠٢ باث ق٣ُت.. ح٨ٗـ جباص٫ ماظض هٓغ  خؿاؾها بسسٍغ

 اإلا٣ٗض والظي ؤ٢دم ماظض هٟؿه به..

 بضون ؤن ًضعي.. وعٚم ُٚابه بٗمله.. 
ً
وعبما ُخكغ ًاؾحن ؤًًا  
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 ٦ؿغث لُا الهمذ وهي حؿإ٫ ؾٗاص بإؾلىب ؤػعج 
ً
وؤزحرا

 آمىت ب٣ىة:

اؾخاًل الؿخاث  بًهؾٗاص.. لُه ٚحرِث اؾخاًل لبؿ٪؟.. -  

 الٗىاظحز صه!!

كت ش خب وظه ؾٗاص وهي جًم هٟؿها بظعاٖحها وبضث ٖع

 قٟخحها واضخت.. بِىما صوث نُدت ماظض اإلادظعة:

لُا!!.. -   

 و٢بل ؤن حٗض٫ لُا مً ٧لماتها.. جضزلذ عحهام بغ٢ت:

كان ه٣غع لؾٗاص.. مم٨ً ؤقىٝ ال٨خب واإلاالػم بخاٖخ٪.. ٖ - 

..؟بمتىهىبضؤ   

بمىا٣ٞت نامخت الخٟخذ لها ؾٗاص بامخىان وهي جىمإ 

تها بهضوء.. بِىما ٚمٛمذ لُا باٖخظاع:  وجهُدبها لٛٞغ

ؤها آؾٟت... -   



1186 
 

 

Really sorry.. 

 وؤ٦ملذ:

ماما آمىت.. ؤها آؾٟت بجض..-    

لم ججبها آمىت.. ٞهي جداو٫ مٛالبت مكاٖغها اإلا٣ل٣ت مً 

 مٓهغها اإلاؼعج..

غخذ بازخُاع ماظض لها  .. ٞو
ً
 ال جى٨غ ؤجها ؤخبذ الٟخاة ًىما

٦ؼوظت.. ٧اهذ جغي و٢تها هكاقت الٟخاة واخخُاظها لخًً 

آمً.. وؤزظث ٖلى ٖاج٣ها جىٞحره لها.. زم ظاء ؾٟغها اإلاٟاجئ 

والتزام ماظض نمذ مداًض خى٫ اهتهاء زُبتهما.. وآلان.. 

٣ت ماظض.. ٧اص ٢لب آمىت ؤن ًخى٠٢  لخٓت صزىلها اإلاجز٫ بٞغ

 ؤن ٌٗلً ماظض ٖىصجه لها.. لِـ ٣ِٞ إلا
ً
ٓهغها اإلا٣بٌ.. هلٗا

ول٨ً ٦ما حٗىصث آمىت ؤن جهل لٗم٤ الصسهُت ٖبر ُٖىجها.. 

 ٌ وبُٗىن لُا الجضًضة إلادذ ال٨شحر.. ال٨شحر الظي ظٗلها جٞغ

 وظىها بمدُِ ؤؾغتها..
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خؿاؾها ًى٣لب ل٣ُحن ؾاا٫ لُا:بوما ظٗل   

هى ًاؾحن مل هىا؟..  -  

احؿٗذ ُٖىا ٞجغ بًٛب و٢ض ؤٖاص الؿاا٫ ط٦غي صٞىتها 

 بإٖما١ ٣ٖلها.. 

لُا الك٣غاء البا٦ُت والتي زغظذ قبه مُغوصة مً وعقت 

 ًاؾحن.. وجىؾل لُا و٢تها لٟجغ ؤن جُمئجها ٖلى ؤزباع ًاؾحن...

ب ًجخاخها.. هي حكٗغ  لجمذ ٞجغ لؿاجها ب٣ىة.. وقٗىع ٍٚغ

م  لً ًمىذ جل٪ اإلاخهىٗت هٓغة صعا٦ها ؤن ًاؾحن ببالٛحرة.. ٚع

 اهخمام.. ول٨جها ال جمل٪ بال ؤن حكٗغ بٛحرة مؼعجت..

عها١ وجىظهذ جهًذ بٛخت واٖخظعث مً الجمُ٘ لكٗىعها باإل 

تها بؿ٨ىن بِىما الخٟخذ آمىت ل لُا حؿإلها بجٟاء: ـلٛٞغ  

ؤهِذ لُه م٨ؿُت ؾىاص ًا لُان؟..-    

 اعججٟذ لُا للخٓت ٢بل ؤن ججُب بخىجغ:
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ٖكان الٗؼي.. ؤهخىا بخلبؿىا ؤؾىص في الٗؼي. -   

غ:  ٚمٛمذ آمىت بخ٣ٍغ

.!ابخى -   

 هؼث لُا عؤؾها ب٣ىة:

ال.. ال ماما آمىت.. مل ٢هضي.. -    

 ٢اَٗتها آمىت:

ؤما ؾإلذ ماظض ًٖ ؾبب ٞسض السُىبت.. ٢الي لُا ٖاًؼة  -  

 جالقي هٟؿها وجغسخى ٖلى بغ..

 وابدؿمذ بمغاعة وؤ٦ملذ:

ابذ لُا  -  وعظٗذ.. بـ بٗض ما ٚغ٢ذ مً ٚحر ما جالقي البر ٚو

 اللي بخضوع ٖلُه..
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ؾالذ صمٕى لُا ؾىصاء.. جلُش وظهها ٞمضث لها آمىت ٖضة 

 مداعم وع٢ُت وجغ٦تها جظٝع صمىٖها بهمذ..

 ؤزبرتها آمىت بدىان:
ً
 وؤزحرا

٪ مٗىاها هضم.. ًب٣ى في ؤمل ًا لُان..  -  لى صمٖى  

بخىؾل:يمتها لُا ب٣ىة وهي حؿإلها   

  .؟مم٨ً حؿمخي لي آجي ؤػوع٥ - 

عم٣تها آمىت لىهلت ج٨ٟغ بؿاالها.. ٣ٞل٣ها باليؿبت إلااظض ٢ض 

 ُخؿم ٖىضما ناح ب٣ىة ؤن لُا زُُبخه الؿاب٣ت.. 

ول٨ً ؾاا٫ لُا ًٖ ًاؾحن ؤزاع ٢ل٤ آمىت وابخٗاص ٞجغ 

مذ ٖؼػ طل٪ ال٣ل٤.. االه  

ا ال جدغ٥ به هي ال حك٪ في ًاؾحن.. وحٗلم ؤن لُا ب٩ل بهغظته

شخيء.. ول٨ً ػوظت ابجها.. جل٪ الُدُمت التي حٗهضث بُجها وبحن 

هٟؿها ٖلى خماًتها والٗىاًت بها.. ٞجغ حكٗغ بالًٛب والخؼن 
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مً وظىص لُا.. ولم ٨ًً الىي٘ ٌؿمذ باالزخُاع.. ٞال٣غاع 

 مدؿىم..

بت مً والض٥ ووالضج٪..  -  لُان.. ؤهِذ مدخاظت ج٨ىوي ٢ٍغ

ؤي خض جاوي.. وابٗضي ًٖ جإزحر   

 بهضوء مٟخٗل.. 
ً
ؤومإث لُا بخٟهم وهي ججهٌ جدحهم ظمُٗا

ًاه بٗملُت.. بوعًٞذ ٖغى ماظض اإلاهظب بخىنُلها.. مسبرة 

 ٢بل ؤن جظهب إلا٣ابلت 
ً
ؤجها جدخاط لالهٟغاص بىٟؿها ٢لُال

 والضها..

عخلذ لُا.. والخٟخذ آمىت لغ٢ُت الهامخت.. والتي لم جسغط مً 

٣ت عحهام.. جل٪ اإلاغؤة الٛامًت والتي ٢ى٢ٗت نمتها بال ب ٞغ

ت..  ٣ت ملخٍى  ؤصزلها ماظض لخُاتهم بٍُغ

 ال جى٨غ ؤجها امغؤة ظُضة.. هي ؤًٞل مً لُان بمغاخل..

بل ال وظه للم٣اعهت بُجهما مً ألاؾاؽ.. ول٨ً..   
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ت ؾٗاص والتي ازخٟذ بها م٘   جغم٤ ابجها الظي ًغا٢ب ٚٞغ

 عحهام باهخمام..

عحهام ؤعملت وؤم البً في الٗاقغة..وحٗىص ٫ ل٨ً..   

هل جل٪ هي مً جغياها البجها الُبِب الالم٘؟..    

ض ٞخاة نٛحرة حٗك٣ه ب٩ل جٟانُلها..   ٢لب ألام ًٍغ

٣لها ًسبرها بىيىح.. ؤن جل٪ اإلاغؤة.. وابجها.. هما ٧ل ما  ٖو

 ًدخاظه ماظض بدُاجه..

************ 

ت الاؾخ٣با٫  ٣ت مٗخهم بٛٞغ في بِذ والضه.. ظلـ ًاؾحن بٞغ

 خؿاباث مخجغ الُٗاعة.. وبضا ٖلى ًاؾحن
ً
 ًغاظٗان مٗا

عها١ الكضًض.. مما صٞ٘ بمٗخهم لُسبره باقٟا١:ؤلا    

هإظل الكٛل لب٨غه.. -   
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:ٌ  هؼ ًاؾحن عؤؾه بٞغ

ال.. ال.. زلُىا هسلو.. ؤها ٦مان ٖاًؼ٥ في مىيٕى مهم -   

 حؿاء٫ مٗخهم:

؟..بًهزحر مىيٕى -    

 ٚمٛم ًاؾحن:

و٫..هسلو قٛلىا ألا -    

 بمغاظٗت الخؿاباث لُيخبها بٗض ٞترة لُغ٢اث 
ً
واهضمجا مٗا

ت جدمل  مترصصة ٖلى الباب.. وج٠٣ ؾٗاص ٖلى باب الٛٞغ

نِىُت ٦بحرة بها ٖضة قُاثغ و٦إؾحن مً الٗهحر وتهمـ 

 باعجبا٥:

الٗكا ًا ًاؾحن..  -  

 جهٌ ًاؾحن لُإزظ الهِىُت مً بحن ًضحها وهى ٌؿإ٫ بعجب:
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وما٫ ٞحن الجماٖت؟..ؤ -   

 اعحؿمذ بؿمت ق٣ُت ٖلى قٟتي ؾٗاص وهي جسبره بهمـ:

اعة.. بهما  -  ..بًهالجهاعصه ٧ان ٖىضها ٍػ  

 ؤقاعث بُضها بدغ٦ت حكحر لالهٟجاع وؤ٦ملذ بخالٖب:

٢ىبلت.. -   

ابدؿم ًاؾحن بدىان.. ٞؿٗاص ال٣ضًمت ٖاصث جُٟى ٖلى 

ملخّى بؿٗاص  ال ًى٨غ ؤهه الخٔ جدؿً .الؿُذ ولى لشىاٍن.

 مىظ ٢غعث الظهاب للُبِبت الىٟؿُت..

بل ؤجها عخبذ ب٨ٟغة مؿاٖضة عحهام لها.. جل٪ ال٨ٟغة التي  

َغخها ماظض ٖلى اؾخدُاء.. ول٨جها ال٢ذ مجها ٞغخت ٦بري.. 

 ٣ٞض عم٣خه ًىمها بامخىان وهي حؿإله بٛحر جهض٤ً..

"خ٣ُ٣ي ًا ماظض ؤهذ ٨ٞغث ُٞا وفي مؿاٖضحي ٖكان 

 ال٩لُت!"..
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و٢تها لم ٌٗلم ًاؾحن ؾبب ؾٗاصة ؾٗاص الٟٗلُت.. هل 

خهىلها ٖلى اإلاؿاٖضة لخٗىى ما ٞاتها ؤم هى ج٨ٟحر ماظض 

 بمؿاٖضتها؟..

اعة لُا..  زغط مً قغوصه ٖلى همـ ؾٗاص الساٞذ بسبر ٍػ

 ٨ٞغع بدؿائ٫:

اعة لُا!.. ٢هض٥ عحهام؟  -  ٍػ  

 هؼث ؾٗاص عؤؾها:

ال٣ضًمت.. و٦مان عحهام ٧اهذ مىظىصة..لُا.. زُُبت ماظض -     

 نمخذ للخٓت ٢بل ؤن جسبره:

جغ.. ؤ٢هض الجماٖت خابؿت هٟؿها في -     ومً و٢تها.. ٞو

ويت ما زغظدل..ألا   

 ؤومإ ًاؾحن بهمذ مخٟهم ٢بل ؤن ًغص:
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جمام ًا عوٍتر.. جهبخي ٖلى زحر ؤهِذ.. وؤها هخٗامل م٘   -

الهحن..  الجماٖت الٖؼ

ت ووي٘ نِىُت الُٗام ؤمام مٗخهم  صل٠ ًاؾحن للٛٞغ

زبره بمىصة:ؤو   

حٗالى هخٗصخى ؾىا.. -   

 ظلؿا ًدىاوالن ٖكائهما بهضوء.. زم الخٟذ ًاؾحن إلاٗخهم:

مل هاوي جسلو الؿىت اللي با٢ُت ل٪ في ال٩لُت؟ -   

 نمذ مٗخهم بخىجغ.. هى ٢و ٖلى ًاؾحن ٢هخه.. 

 جٟانُل جمـ والضجه.. ول٨ىه لم ًس٠ِ ٖلُه خ٣
ً
٣ُت مسخهغا

 لؿالم ظىهغ..
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
 ٦ىهه لِـ ابىا

غ وههُدت:  ٖاص ًاؾحن ٨ًغع ؾااله ول٨ً بهُٛت ج٣ٍغ
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ؤهذ بخٗا٢ب هٟؿ٪ مل بخٗا٢ب والضج٪.. اؾم٘ ٧لمتي.. -  

ًض٥.. واجهٝغ في خُاج٪ بمؿ٪ قهاصج٪ في بزلو ٧لُخ٪.. 

٣ت اللي حكىٞها صر..  بالٍُغ

 ولم ًخٟىه ب٩لمت.. 
ً
بِىما ٧لماث ؤزٌٟ مٗخهم عؤؾه ؤعيا

 ًاؾحن ٖاصث جترصص:

ذ وظىا٥ بجي آصم ٢ض اإلاؿئىلُت.. ما  -  ؤهذ بوؿان نٍغ

جٟخ٨غف ؤن خ٩اًخ٪ مم٨ً ج٨ىن جهاًت لخُاج٪.. ؤها ٢ضام٪ 

هىه..ؤ  

٘ مٗخهم ُٖيُه لُاؾحن بدؿائ٫ مظهى٫:  ٞع

ؤهذ!  -  

 ؤومإ ًاؾحن بغؤؾه:

ؾىت.. ٧ان مم٨ً ؤزغط وؤِٖل  21ؤها ٢ًِذ في السجً -   

ىه.. ؤوي ما اٖملل ٖال ت ٖلى بِذ ؤهلي.. ٧ل اللي ٧اهىا ٖاًٍؼ
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مكا٧ل.. ل٨ً ما ا٢ضعحل اجدىِ في الهىعة اللي عؾمىها 

لتزم بحها بـ ؤِٖل.. ٖاٞغث لخض ما صلى٢ذ ب٣ُذ ؤو٢غعوا ؤوي 

ؤ٢ضع  ؤبو لىٟسخي في اإلاغاًا مً ٚحر ما ؤهضم ٖلى ؾىحن ٖمغي 

 اللي عاخذ...

جهض٤ً ما ٌؿمٗه..عم٣ه مٗخهم بظهى٫.. ٌعجؼ ًٖ   

ًاؾحن.. طل٪ الٗمال١ اإلادخىي اإلاخٟهم لخالخه..   

هى سجحن ؾاب٤!   

 لُجبه ًاؾحن ًٖ حؿائله الىاضر بُٗيُه:

.. بًه.. اإلاهم ج٣ضع ٖلى بًهًا مٗخهم الٗبرة مل ؤهذ ٦ىذ -  

..بًهج٣ضع ج٨ىن   

غ:  نمذ للخٓت وؤ٦مل بخ٣ٍغ

اإلاُلىبت.. ظغاءاث ؤلا  بًهمً ب٨غه جغوح ٧لُخ٪ حكىٝ -  

 وجدضص لىٟؿ٪ ظضو٫ ٖكان قٛل٪..
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زبر ًاؾحن بؿالؾت:ؤؤومإ مٗخهم باؾدؿالم مظهى٫ و   

ؤها ٦ىذ ب٣ضم اٖخظاع ؾىىي.. -   

 ابدؿم ًاؾحن وهى ًغبذ ٖلى ٦خٟه:

حٗٝغ صه ؤخؿً زبر ؾمٗخه الجهاعصه.. ألهه ؤ٦ض لي ؤه٪ ٦ضه  - 

 ٦ضه ٦ىذ هاوي ج٨مل..

 بٗضما ؤ٦ض ٖلُه اهتهُا مً َٗامهما وعا٣ٞه ًاؾحن م
ً
ىصٖا

 الظهاب بلى الجامٗت..

خه لُجضها ٚاع٢ت بالٓالم..   وصل٠ ًاؾحن لٛٞغ

..!
ً
.. هي ٚايبت.. ول٨ىه لم ًظهب بصخيء.. لم ًٚبها بطا

ً
 خؿىا

ذ ٖجها الُٛاء..  ؤياء مٟخاح الىىع ٞجهًذ ٞجغ بٗى٠.. جٍؼ

 وج٨خ٠ طعاٖحها بًٛب م٨بىث..

ابدؿامخه بال٩اص..  عا٢ب ًاؾحن مالمدها الٛايبت وهى ٨ًبذ  
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 هي لظًظة ب٩ل ؤخىالها..

ًبها طا٥ ال ٌٗجي ؾىي ؤجها حٛاع..  ٚو  

ٗها مً ٞغاقها ٞاؾخ٣غث ٖلى ع٦بخحها جباصله  اججه هدىها ًٞغ

 هٓغاجه بهمذ ٢بل ؤن ٌؿإلها:

ؤو٫ مغة ما ججهَؼل ٖكاًا وؤهِذ ٢انضة.. -   

اعجب٨ذ للخٓت.. اعحٗكذ قٟخاها وهي جداو٫ ٦بذ جىجغها.. 

حرتها.. ول٨ىه لم ًتر٦ها العجبا٦ها وؾإلها بدؿم:ًٚ بها.. ٚو  

لخ٪؟.. -  اعة الجهاعصه.. خهل ٞحها خاظت ظغخخ٪ ؤو ٖػ ٍػ  

 هؼث عؤؾها بىٟي ٢اَ٘.. ٞٗاص ٌؿإلها:

وظىصها في بِذ الُٗلت مًا٣ً٪؟..-    

 و٢بل ؤن ٨ًمل ؾااله ٢اَٗخه:
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 ًا سخي ًاؾحن.. ؤها ٞاهمت ؤن  -  
ً
ى٪ زىاج٪ مدخاظُبال ؤبضا

 ظىبهم الٟترة صي.. بـ ؤها..

 نمخذ ل٨ُمل هى:

اعة لُا الجهاعصه؟.. -   الهت مً ٍػ ؤهِذ ٖػ  

 ؤومإث مىا٣ٞت.. وهي جسبره:

مىٓغها وهي زاعظت مُُٗت مً وعقخ٪ مل بحروح مً بالي -  

اعتها..  مً و٢ذ ٍػ

ض   ال ًٍغ
ً
ب بالسىى في ٢هو ٢ضًمت وؤًًا ججهض بعجؼ.. ال ًٚغ

ت وجبجي ٖلحها ؤوهام وخ٩اًا.. لٟجغ ؤن جخسُل ٢هت  مٛلَى

 ول٨جها ٞاظإجه ب٣ىلها:

ؤها ٞاهمت ؤه٪ ما حٗملهاف ًا سخي ًاؾحن.. ؤها مخإ٦ضة -   

الهت..  ٦مان.. بـ ٞجغ ٖػ

 ابدؿم ل٩لماتها البؿُُت التي جمىده ز٣ت ال جهاثُت
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ومسر صمٕى ٧اهذ جتر٢غ١ بُٗىجها ٢بل ؤن ًمىدهما ٢بالث  

 هاٖمت..

ًغصص.. وم٘ ٧ل ٢بلت ٧ان  

ل ٞجغه..-    اؾحن ما ًغياف بٖؼ ٍو  

 و٢بلت ؤزغي..

ًاؾحن ما جمالف ُٖىهه بال ٞجغ..-    

 وؤزغي..

ًاؾحن عاخخه هي ٞجغ..-    

 وؤزحرة ٢بل ؤن ًًمها لهضعه:

جغ هي بخ٨مل خُاة ًاؾحن..-   ٞو  

 

 جهاًت الٟهل
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 الٟهل الشامً والٗكغون

حؿللذ ٖلى ؤَغاٝ ؤنابٗها ٦ٗاصتها ٧ل نباح.. وبالظاث مىظ 

اة خاجم_بهىعة ما٢خت_   ؤ٢اما ببِذ الٗاثلت بٗض ٞو

هي مً ألاؾاؽ مً هىاة لخٓاث الهباح اإلاب٨غة ووظضث ؤن 

 خماتها حكاع٦ها طل٪ الٗك٤.. ٩ٞاهذ جدؿلل ٧ل نباح مً 

اتها بحن طعاعي ًاؾحن الىاثم واإلادخاط بكضة للغاخت لخجالـ خم

 بجلؿت نباخُت هاصثت.. 

 ختى ولى 
ً
 وؾىضا

ً
حؿخم٘ ٞحها بلى همىم آمىت.. وجمىدها صٖما

٤ بًٗت ٧لماث مااػعة..  ًٖ ٍَغ

امغؤة ٢ىٍت جٟغص  ــا٦دكٟذ ؤن خماتها جل٪ الؿُضة التي جغاها ٦

 ظىاخحها ٖلى الجمُ٘.. ما هي بال ؤم.. 
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م ما جبضًه مً ٢ ىة ؤم جسصخى ٖلى ؤَٟالها خض الهل٘.. بٚغ

 وال جمل٪ بال 
ً
وجماؾ٪.. بال ؤن ٢لبها ًخمؼ١ ٖلى خالهم ظمُٗا

 واظهتها ال٣ىٍت جٓهغ بها ؤمام الجمُ٘..

 بىظىص قبخي ال ؤ٦ثر..  
ً
ٞالؼوط وألاب.. هجغ الجمُ٘ م٨خُٟا

اة  اة بؿيذ ٦ؿغث به ٖىٟىاهه ونالبخه.. وظاءث بٗضها ٞو ٞٞى

 خاجم لخ٣طخي ٖلى ما جب٣ى مىه..

 
ً
لك٨ىي آمىت والتي ال جبثها بال لهااؾخمٗذ ٞجغ ٦شحرا  

ت ؤه٪ ما  "٢لبي م٨ؿىع ٖلى الخاط خاٞٔ ًا ٞجغ.. ؤها ٖاٞع

قىٞخِل مىه بال ٢ؿىجه.. بـ هى زالم.. هٟؿه اج٨ؿغث 

 وعوخه بخمىث"

 حٛمٛم ٞجغ بمىاؾاة..

 "بٗض الكغ ًا زالتي"..

 ٞخبدؿم آمىت وجغبذ ٖلى ٦خٟها..
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هالر م٘ والصه.. "زاًٟت ًا ٞجغ.. زاًٟت ًغوح ٢بل ما ًخ

ت ؤجهم قاًلحن مىه ٦خحر..  ٖكاجهم ػي ما هى ٖكاهه.. ٖاٞع

ىضهم خ٤.. ٖكان ٦ضه مل ٢اصعة ؤ٧لمهم.. بـ لى عاح   ٖو

الهحن هُخٗبىا ٢ىي.. ؤهِذ قاًٟت ع٢ُت ؤهىه..  مجهم وهما ٖػ

اهمت ؤن ما خضف  والخؼن اللي مسبُاه ظىاها ٖلى خاجم.. ٞو

.. اإلاىث بُٟى١ ًا ٞجغ..  ٖلى ٢ض ما بُىظ٘.. بُٟى١"..ٖاٝع  

ؾهمذ ٞجغ و٢ض اه٣بٌ ٢لبها مً ط٦غ اإلاىث.. هي حٗلم بىظىص 

زالٝ بحن خاٞٔ وؤوالصه.. بالظاث ًاؾحن وماظض.. ول٨جها ال 

 ..
ً
 حٗٝغ له ؾببا

ىضما إلادذ بؿاا٫ لُاؾحن بةخضي اإلاغاث.. ؤظابها ًىمها  ٖو

 بىيىح ومباقغة ؤال جخضزل باإلاىيٕى وال جظ٦غه زاهُت..

م ٧ل شخيء.. ما جغاه مً  ول٨ً ٧لماث خماتها جاع٢ها.. ٞٚغ

ٖؼوٝ ًاؾحن ًٖ والضه هى ٣ٖى١ ألب.. وهي ال جغضخى له 

ت بِد  مل طهب بذجم ال٣ٗى١.. ٞماظض ٖلى ألا٢ل ًخاب٘ ؤصٍو
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والضه وخالخه الصخُت.. _هي لم حٗلم بالُب٘ ؤن ماظض ًخٗامل 

.. وال ًدباص٫ خٝغ واخض م٘ والضه ؤزىاء  ٣ِٞ ٦ُبِب مدتٝر

 مخابٗخه الصخُت_ لظا ٢غعث ؤن جخ٨ىن هي همؼة الىنل..

ؤو ختى البضاًت.. ٞاؾخإطهذ مً خماتها وبضؤث جدمل نِىُت  

ت الخاط خاٞٔ..َٗام ؤلا  ُٞاع ٧ل نباح لٛٞغ  

ت..  بالبضاًت ٧اهذ جً٘ الُٗام ؤمامه وجسغط بؿٖغ

  ..
ً
 ؤو جباصله خضًشا

ً
ال حٗٝغ ٠ُ٦ جبضؤ مٗه خىاعا  

 ٢غع 
ً
ث ؤن جُل٤ للؿاجها الٗىان وجد٩ي له ًٖ ؤخىا٫ وؤزحرا

 ؤوالصه..

٤ آمىت التي    ًٖ ٍَغ
ً
ها ظمُٗا ؤزباع ٦شحرة جضعي ؤهه ٌٗٞغ

ججالؿه بهٟت مؿخمغة.. ول٨ً طل٪ لم ًمىٗها ًٖ زغزغتها 

 الُىمُت..
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جد٩ي له ًٖ ٖمل ًاؾحن الظي ًيخٗل م٘ مٗغى ألازار  

 الظي حٗا٢ض مٗه..

بتها بإن    وجٟطخي له ًٖ ٚع
ً
 ٦بحرا

ً
ًمخل٪ ًاؾحن بضوعه مٗغيا

 لؤلزار..

جبكغه بخ٣ضم ؾٗاص بالٗالط.. وؤجها بضؤث جظهب لغحهام بهٟت  

مىخٓمت لدؿاٖضها بخجمُ٘ ما ٞاتها, بل ؤن ؾٗاص ؤزبرتها 

 بٗغى ٖمل نُٟي ما٢ذ ٖغيخه عحهام ٖلحها لخٗمل

٦مترظمت بال٣ُٗت إلخضي اإلاجالث التي جخٗامل مٗها..   

ًىم بسبر ظضًض.. وجه٠ له خا٫ ناخبه  ٧اهذ جسبره ٧ل 

 بالًبِ..

ٞماظض ًؼصاص اهخمامه بغحهام وابجها الهٛحر..   

وؾٗاص جُحر مً ٞغختها بٗغى الٗمل زانتها..    
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اؾغ الهٛحر ًسُِ لاللخدا١ بةخضي اإلاضاعؽ السانت  ٍو

 ٞهى ٌٗمل مىظ آلان للخهى٫ ٖلى بخضي
ً
ً ٖلمُا  باإلاخمحًز

اإلاىذ الٗلمُت..   

 مً زغزغة ٞجغ.. ٩ٞان ًمؿ٪  ٧ان خاٞٔ
ً
بالبضاًت ًبضي جإٟٞا

بضؤ ال٣غاءة بهىث ٖا٫ِ ختى جهمذ..   اإلاصخ٠ ٍو

ضم ًإؾها مً اؾخجابخه له..   ول٨ً م٘ مغوع الى٢ذ ٖو

بضؤ ٌؿخم٘ ل٩لماتها.. زغزغتها ظٗلخه ٌكٗغ ؤهه ًخٗٝغ ٖلى 

ُمئن ٖلى  ؤوالصه مً ظضًض.. ًغاهم بُٗىجها الٟٗىٍت.. ٍو

رة نىتها.. ٞةن ٧اهذ مبخهجت ٞغخت, اَمئن ٖلى ؤمىعهم مً هب

 ؤمىعهم.. وبن ٧اهذ هاصثت زاملت ٖلم ؤن ألامىع لِؿذ بسحر.. 

ول٨ً طل٪ الهباح ٧اهذ بدالت مسخلٟت.. وظهها مخىعص ؤ٦ثر 

بت..  لى وظهها ابدؿامت ٍٚغ  مً اإلاٗخاص.. ٖو

 وبضث زغزغتها ؤهضؤ مً اإلاٗخاص وبن ٧ان هضوًء ال ٌصخي بدؼن 
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.. ؤو ؤسخى  

ْل ًخإمل خغ٦تها الضئوب بالدجغة.. ُٞبضو ؤجها ؤزظث ٖلى 

 ٖىه.. 
ً
ما خه لىىع الكمـ ٚع  ٖاج٣ها مهمت حٍٗغٌ ٚٞغ

٩ٞاهذ جدغ٥ الؿخاثغ لخٟخذ الىىاٞظ.. وطل٪ ما ٧اهذ جغظىه 

ٌ بدؿم.. لخإحي جل٪ الؿمغاء  آمىت مىظ ؤؾابُ٘.. ول٨ىه ٞع

 ًٖ اٖترايه..
ً
ما  الًئُلت وجٟغى بعاصتها ٚع

غصها مً نىمٗخه..  ما ٧ان هى بِى ٨ًٟغ بالهُاح بها َو  

 ٧اهذ هي ؾابدت بٗالم آزغ.. لخٓاث مً الٟغخت.. ولِـ 

٣ِٞ ؾٗاصة ٖاقتها بالهباح.. عوماوؿُت حكٗغ وخضها 

بلظتها.. ٞهي ال حكبه جل٪ التي جغاها بالخلٟاػ.. ؤو حؿمٗها 

اوي..   باأٚل

 هي الغوماوؿُت زانتها.. ومٗه ٣ِٞ.. 



1209 
 

 

حؿللها الهباحي اإلاٗخاص مً ظىاعه لخظهب بلى اإلاُبش بٗض ٞ

 ــوحؿخإزغ بٗلبت البن اإلادىط والظي حٗضه الخاظت آمىت ب

 "جدىٍجت زانت ومسهىنت" 

 ٦ما ؤزبرتها ٖىضما ؾإلتها ٖىه.. 

م٘ خملها ؤنبدذ حٗك٤ البن وعاثدخه وجىاوله.. ٣ِٞ و 

ٖضاصه.. ٞهي ال حؿدؿُٜ ال٣هىة..ببهىعجه السام و٢بل   

ول٨جها حٗك٤ ل٤ٗ البن..   

٧اهذ جدىاو٫ مل٣ٗت وعاء ألازغي مخلظطة بالُٗم اإلاغ وال٣ابٌ 

للبن.. ٖىضما قٗغث بظعإ ًاؾحن جُى١ زهغها مً السل٠ 

:
ً
 ل٣ُترب مً ؤطجها هامؿا

ً
ٗها ٢لُال ٞغ  ٍو

ٌٗجي بتهغبي ٧ل ًىم الهبذ مً ظىبي ٖكان جدًجي -     

مان البن!  بَغ
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جخمؿ٪ بٗلبت البن بُض  عجبا٥ زجل وهيةقه٣ذ ٞجغ ب

بٗاص طعاٖه ًٖ زهغها:بوباألزغي جداو٫   

ت.. ؤهل البِذ هُصخىا -   هللا ًسلُ٪ ًا سخي ًاؾحن ابٗض قٍى

 
ً
 خاال

ضخ٪ بٗبض وهى ًخإ٦ض ؤجها مُٛاة بال٩امل بةؾضا٫ الهالة 

 زم صؽ وظهه بجىاع عؤؾها لُظ٦غها:

ٞا٦غة ًىم ٦خب ٦خاب بلؿم.. -   

اث ٖب شه بظل٪ الهباح حٗىص لغؤؾها ؤومإث بغؤؾها وط٦ٍغ

 ٞخخىعص وظىخحها وحكه٤ ب٣ىة وهى ًغصص:

ما نبددل ٖلُِ٪! بًهًاااه.. حٗغفي ب٣ى لي ٢ض -    

قه٣ذ ب٣ىة وهي تهؼ عؤؾها وجخملو مً طعاٖه التي جد٨م 

 هامؿت بخىؾل:
ً
 الُى١ خى٫ زهغها وجضٞٗه ٢لُال
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 خىا مل في بُدىا ًا سخي ًاؾحن.. هللا ًسلُ٪.. الىاؽب -  

 هخهخى..

 
ً
الخ٣ِ ٖلبت البن مً ًضها وعٞٗها ٖلى َى٫ طعاٖه مسبرا

ًاها بك٣اوة:ب  

  البن ٢هاص ا٫.. الهباح.. - 

ُىاها جغا٢ب مضزل  ويٗذ ٦ٟحها ٖلى وظىخحها اإلادتر٢خحن.. ٖو

 الباب.. زكُت صزى٫ ؤي مً ؤق٣اثه.. 

 هى ٌٗلم بمبِذ ماظض باإلاكٟى ول٨ىه لً ًسبرها..

ٖلى نضعه حٗاوص الخىؾل:خغ٦ذ ٦ٟحها لخًٗهما   

ؤها بخىخم ٖلى البن ًا سخي ًاؾحن.. ًغيُ٪ البيذ ًُل٘ -    

 في وقها ب٣٘ بجي..

 ضخ٪ ب٣ىة:
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ؤهِذ بخهضقي ال٨الم صه بجض!!-    

 هؼث ٦خٟحها بضال٫ ؤهشىي بدذ:

ؤهىه الىاؽ ب٣ُىلىا ٦ضه..  -   

ٗذ ُٖىحها بخىؾل:  زم ٞع

مان ب٣ى.. -  هاث البَر  

مان أل٢صخى خض بِىما هيٖاص حهؼ عؤؾه وهى  ٘ البَر ًٞغ  

جخمؿ٪ ب٣مُهه جداو٫ الىنى٫ للٗلبت بُضه..    

وجغا٢ب ابدؿامخه اإلاخالٖبت وهى ٌكحر بؿبابخه ٖلى وظىخه.. 

 لُٗبر ًٖ َلبه بىيىح..

 ًإؾذ مً الىنى٫ لُىله ٨ٞخٟذ طعاٖحها وهي جبرم  
ً
وؤزحرا

 قٟخحها بًٛب َٟىلي:

مل ٖاًؼة زالم.. -    
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٘ ًاؾحن  ٍٝ ٞع ٗها  ٖا٫ٍ  الٗلبت ٖلى ع وؤمؿ٪ بظ٢جها ًٞغ  

 لُىاظه ُٖىحها:

البن ال٨خحر زُغ ٖلى الخمل.. ؤما هغوح مُٗاص الض٦خىعة -  

 ووؿإلها.. جمام؟

ؤومإث بغؤؾها مىا٣ٞت ول٨جها ماػالذ جبرم قٟخحها بدى٤ 

ان ما جدى٫ العجبا٥ وزجل ٦لي ٖىضما صوي نىث ماظض  ؾٖغ

ت:زاعط باب اإلاُبش وهى ٌؿإ٫ بسس ٍغ  

عظ٘ بٗض ؤزلهخىا ٣ٞغة "ألن الخال٫ ؤخلى".. وال ؤل٠ و -   

 قىٍت!

ُىحها باألعى..   قه٣ذ ٞجغ وهي جسغط مً اإلاُبش ٖو

 بِىما الخٟذ ًاؾحن إلااظض بابدؿامت مدغظت:

جهض١ ؤه٪ سس٠ُ ًا ص٦خىع.. ماِٞل اخمم.. هي-     

َابىهت! وال و٧الت مً ٚحر بىاب!!   
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٘ ًضًه بدغ٦ ت تهضثت:ضخ٪ ماظض وهى ًٞغ  

ًا بجي ؤها لؿه وانل.. اهضي ٦ضه.. ؤها واخض الجئ ومل  -  

ٖاًؼ مً الضهُا ٚحر ؾاهضوحل ظبىه بًُا و٦ىباًت قاي.. 

 ٖكان ؤهام..

ًاؾحن ٖلى ٦خٟه: عبذ  

ت..  بًهماشخي.. -   عؤً٪ ججز٫ مٗاًا ه٣ٗض في مدل الُٗاعة قٍى

قىٍت..الجهاعصه مٗخهم في ٧لُخه.. وباإلاغة هُٟغ ؾىا.. وهخ٩لم   

:
ً
 ٢ُب ماظض مدؿاثال

زحر في خاظت؟.. -   

 ٚمؼه ًاؾحن:

هىخ٩لم ًٖ الخال٫.. ٖاًؼ ؤٖٝغ صماٚ٪ بخ٨ٟغ في ؤي -  

 اججاه..
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ُب٘ ٢بلت  تهما ٍو زغط ًاؾحن مً اإلاُبش لُلخ٤ بٟجغ في ٚٞغ

:
ً
 اٖخظاع ٖلى ظبُجها هامؿا

ما ٢هضحل ؤخغظ٪ مً قىٍت.. ماظض ٧ان لؿه وانل ٖلى -  

 ٨ٞغة..

ُٞاع ز٠ُٟ بٖضاص بؤومإث بغؤؾها وهي حؿمٗه ًُلب مجها 

 لهما لُإزظه مٗه للمدل..

اث الهباح اإلاسخل٠ ًٖ ؤي مً  ٖاصث ٞجغ مً ط٦ٍغ

 الهباخاث الؿاب٣ت لخٟاجئ بازخالٝ آزغ.. 

:
ً
 ٩ٞان نىث خاٞٔ هى مً ؤزغظها مً قغوصها مدؿاثال

ـ بًهُِٞ٪ -   ؟..الجهاعصه!.. ؾا٦خت ووق٪ مخٛحر.. الخمل ٦َى  

لى وظهها ابدؿامت واؾٗت.. وهي جد٩ي له  الخٟخذ له ٞجغ ٖو

 ًٖ َٟلها وقٟٛها بالبن.. وبدلم ًاؾحن ؤن جىجب له ابىت..

:
ً
 ٢اَٗها خاٞٔ مدؿاثال
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بيذ!.. ٖاًؼ بيذ؟! -   

غ:  ؤزبرجه ٞجغ بخ٣ٍغ

ٖاًؼ ؤمل.. ٧لىا مدخاظحن ؤمل..-    

اٞٔ وؤ٦ملذ زغزغتها الُىمُت.. وألو٫ مغة.. ٧ان ٌكاع٦ها خ

 زغزغتها.. وبدماؽ..

*********** 

٣ت ماظض خى٫ م٨خب  وبمدل ُٖاعة بغهام ظلـ ًاؾحن بٞغ

 ؤلاصاعة بٗضما اَمئن ًاؾحن ٖلى ؾحر ألامىع باإلاخجغ

ظلؿا ًددؿُان الكاي بهضوء وباصعه ماظض بؿاا٫:   

  مل هترظ٘ للمدالث ًا ًاؾحن؟..-  

:
ً
 هؼ ًاؾحن عؤؾه هُٟا
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هُخ٣ٟل!.. ؤهذ مل بخٗضي ٖلى هى اإلاىيٕى صه مل -   

 الىعقت بىٟؿ٪ وقا٠ً قٛلها..

:
ً
 ؤومإ ماظض مىا٣ٞا

.. بـ بغيىه ظؼء نٛحر ظىاًا نٗبان ٖلُه ججاعة  -  ٖاٝع

 بغهام ما ًمؿ٨هاف والصه..

 ؾإله ًاؾحن باهخمام:

ؤهذ ٢ل٣ان مً مٗخهم في خاظت؟..-    

ت:  هٟى ماظض بؿٖغ

.. بال٨ٗـ.. قاب مجتهض وؤمحن - 
ً
امٌ..ال ؤبضا .. ٚو  

 ضخ٪ ًاؾحن ومغع ال٩لمت ألازحرة بضون ح٣ُٗب.. وخى٫ 

 مجغي الخضًض إلاا ؤعاص ماظض مً ؤظله:
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بمىاؾبت الٛمىى.. ؤها مؿخيُ٪ ب٣ى لي ٖكغ ؤًام.. جُجي -   

 وجد٩ي.. وؤهذ بختهغب.. ما قاء هللا.. مً هبُكُاث لؿهغ..

:
ً
 ؤزٌٟ ماظض بهغه ؤعيا

بجهؼ للض٦خىعاة..قٛل ًا ًاؾحن.. ؤهذ ٖاٝع  -    

 ججهض ًاؾحن:

ماظض.. ؤها ٧ان مم٨ً آجي اإلاؿدكٟى وؤؾإ٫ ٖلى اللي -   

!بًهٖاًؼه.. بـ ٢لذ اؾخجى.. بـ الى٢ذ مغ.. هىخ٩لم وال   

غ:  ؤومإ ماظض بخ٣ٍغ

لُا.. -   

 وا٣ٞه ًاؾحن:

؟..بًهلُا.. هاوي ٖلى  ؤًىه -   
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 مً ٞى١ ٦خُٟه.. وهى 
ً
غ ماظض و٦إهه ًل٣ي ٖبإ ج٣ُال ًد٩ي ٞػ

لُاؾحن جٟانُل ما ظغي بِىه وبحن َاهغ بغهام وابيخه ٖلى 

 مضي ألاؾابُ٘ اإلاايُت..

ىضما اهخهى مً ؾغص ما خضر ؾإله ًاؾحن بٗضم جهض٤ً:  ٖو

 ٦ىذ هاوي جغظ٘ لها ٖكان هو اإلاؿدكٟى؟.. - 
ً
ٞٗال  

.. و٦إهه ٌكٗغ بالشجل مً هِخه 
ً
ؤقاح ماظض بىظهه بُٗضا

 الؿاب٣ت.. 

..  ول٨ً لم الشجل!..
ً
هى لم ٨ًً ًسضٕ ؤخضا  

 ولم ٨ًً ًىىي ؤن ٌٗضها بمكاٖغ ػاثٟت..

 لى ٧ان ٢غع الاؾخمغاع بخل٪ الٗال٢ت ٧اهذ ؾخ٨ىن ٖال٢ت 

 ٖملُت واعجباٍ ٣ٖلي بدذ..

٧اهذ جل٪ البضاًت.. والسُبت ألاولُت التي وا٣ٞذ ٖلحها لُا ٢بل 

 ؾٟغها و٢بل ْهىع ًاؾحن بالهىعة..
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لمه.. هي ٧اهذ جضع٥ َمىخه وعٚبخ  ه بالخ٣ضم في ٖمله ٖو

بخه..   وجىا٣ٞه ٚع

 
ً
ت ظاهؼة مشلما جمىذ صاثما ٣ٞض ٧اهذ ؾدىا٫ ؤؾغة مهٍغ

 ًٖ اوكٛاالث والضها بٗمله.. 
ً
 بُٗضا

خإ٢لم في خُاة والضها اهتهذ للواوكٛا٫ والضتها بمداولت 

ض  بالٟكل.. ومٗها خاولذ ؤمها ظظبها لخُاتها الٛغبُت م٘ ٖو

ٖاصاث قغ٢ُت.. باإلاداٞٓت ٖلى ؤنى٫ و   

 ٞاهتهذ بدُاة ماسست.. ٦غهتها ألام ولم ًغَى ٖجها ألاب.. 

 بِىما ؾٗذ لُا لالهخماء بحن ظضعان مجز٫ آمىت..

٧اهذ زُبت ماظض ولُا اجٟا١ ٣ٖلي ظُض.. ول٨ىه لم ًىجر.. 

وآلان بٗض ٖىصتها وج٨غاع الُلب مً والضها.. وظض هٟؿه ٚحر 

.. ٞاٖخظع لىالضها ٢اصع ٖلى اؾخ٨ما٫ ٖال٢ت مً جل٪ الى ٕى

بلبا٢ت.. وؤزبره بىيىح ؤهه لً ًتر٥ م٩اهه باإلاكٟى ٞهى اظتهض 
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 لُهل له, ول٨ىه ٌٗخظع ًٖ ٢بى٫ ؤي 
ً
 وظهضا

ً
وبظ٫ ٖغ٢ا

 ٖغوى ؤزغي..

 ًاع٢ه بكضة.. هل ٧ان ل٣ُبل بالٗغى 
ً
ول٨ً ٧ان هىا٥ ؾاالا

 مً ٢بل؟.. 

 ٢بل ٖىصة ًاؾحن؟. 

ًاؾحن وػوظخه؟.. ٢بل مالخٓخه اإلاٗاملت الضاٞئت بحن   

اعاتها إلاجز٫   بجمُ٘ ٍػ
ً
٢بل ؤن ًىدبه ؤهه ٧ان ًغا٤ٞ لُا صاثما

ٖاثلخه و٦إهه لم ٨ًً ًإمً ٖلى وظىصهم مٗها.. م٘ ؤ٩ٞاعها 

؟..
ً
ا  اإلاخدغعة هٖى

٢بل ؤن حهاظمه هاظـ اإلا٣اعهت بحن ػوظت ماجمىت ٦ؼوظت  

م بؿاَت ؤنلها.. وؤزغي ٦ لُا.. والتي ًضع٥ جمام  ــق٣ُ٣ه بٚغ

صعا٥ ؤن اعجباَها به لم ًمىٗها مً مٛاػلت ق٣ُ٣ه.. بل ؤلا 

 ومُاعصجه..
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 الؿاا٫ ألاهم.. و٢ض ٨ًىن ألاؾاسخي.. هل ٧ان ٣ًبل  
ً
وؤزحرا

بخل٪ اله٣ٟت لى لم ٨ًً قٍغ٠ ا٢خدم خُاجه الهاصثت 

 اإلاغجبت؟..

ع اهدبه ٖلى هٓغاث ق٣ُ٣ه التي جخإمل اهٟٗاالجه بًٟى٫ باهخٓا

ظابت واضخت.. مىدها له ٖلى الٟىع:ب  

ؤها اٖخظعث ًٖ الٗغى ٧له.. بـ مل هؿِب قٛلي في  - 

 اإلاؿدكٟى..

 ؾإله ًاؾحن بخعجب:

وما٫ لُه ظذ مٗا٥ بِذ الُٗلت؟..ؤ -   

 هؼ ماظض ٦خُٟه وهى ًسبره بٛمىى:

  -!٠ ًم٨ً ٦ىذ مدخاط ؤ٢اعن ألانلي باإلاٍؼ  

ٖلم جٟانُل ول٨ً ٚمىيه لم ًمغ ٖلى ًاؾحن الظي ٧ان 

 اإلا٣ابلت مً والضجه.. ٞٗاص ٌؿإله:
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ًب٣ى الؿاا٫ مدخاط ًخٛحر ًا ماظض.. مضام عحهام؟.. -   

 ٢ُب ماظض:

مالها! -    

غ ًاؾحن بًٛب:  ٞػ

ذ مٗاًا ٖكان ؤ٢ضع ؤؾاٖض٥.. مؿاٖضة -   ذ جب٣ى نٍغ ًاٍع

 مل هى٨غ.. بـ ٧ان مم٨ً 
ً
مضام عحهام لؿٗاص ؤٞاصتها ظضا

ا في ال٩لُت.. ًب٣ى لُه؟..هخ٤ٟ م٘ ؤي مُٗضة ٖىضه  

 ؤظابه ماظض بخل٣اثُت:

ٖكان مل ٖاًؼ قٍغ٠ ًسغط مً خُاحي..-    

٘ ًاؾحن خاظبُه وهى ٌؿإله بدىان:  ٞع

٢ض ٦ضه احٗل٣ذ بالىلض؟!-    

 ؤزٟى ماظض ُٖيُه ًٖ ق٣ُ٣ه.. ماطا ًسبره!.. 
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ؤهه جسلى ًٖ خلم امخال٥ مكٟى بغهام ختى ًدخٟٔ بهىعة 

ت بُٗجي َٟل بالٗاقغة!..البُل وال٣ضوة اإلاكٞغ  

 بلُه ػوظت ٦ 
ً
لُان  ـؤهه ٖىضما ٢اعن خلمه ال٣ضًم مًاٞا

بغهام.. بى٢ذ مؿخ٣ُ٘ زاعط الؼمً ٣ًًُه م٘ قٍغ٠ 

ًدكا٦ؿان بكإن مباعاة ٦غة ٢ضم.. ؤو ٌكغح له صعؽ بالٗلىم 

 وؾِ جإ٠ٞ الهٛحر ول٨ً م٘ اهدباهه ال٨لي.. 

.. وظض ؤن جل٪ الض٢اث٤ ؤزمً مما ًم٨ً ج٣ضًغه  

ماطا ًسبره!.. ؤن ٖىصجه هى ٦إر ؤ٦بر ونض٤ً ٌٗخمض ٖلى 

 وظىصه الضاٖم واإلاؿاهض, ؤٖاصث ماظض الكاب الهاصت الظي 

 لم ٨ًً ًدلم بإ٦ثر مً مهىت ٌٗك٤ مماعؾتها وبِذ صافئ 

 وػوظت هاصثت..

ؿإ٫: ٌُ  ًجُب ٖلى ؾاا٫ لم 
ً
 ؤزبره ماظض ؤزحرا
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ـ ؤن اعجباَي بالىلض مل -   مٗىاه ؤوي اعجبِ ؤها ٞاهم ٦َى

 بىالضجه..

 ٢اَٗه ًاؾحن:

ل٨ً؟..  -  

 ؤ٦مل ماظض:

.. ُٖٓمت ووخُضة.. ؤزىها  - 
ً
ل٨ً والضجه ؾذ ُٖٓمت ٞٗال

 مهما ٧ان مخٟٙغ صلى٢ذ ؤ٦ُض ؤما ًخجىػ هُيكٛل بدُاجه.. 

 وهي هخدخاط خض ظىبها..

 ؾإله ًاؾحن:

صي مل ؤؾباب م٣ىٗت لالعجباٍ والجىاػ.. -   

٣ه  ٖلى اإلا٨خب:اج٨إ ماظض بمٞغ  
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ًا ًاؾحن!.. ؤها مل بخإ خب وعوماوؿُت..  بًهٖاًؼوي ؤ٢ىل٪ -  

الجىاػ ٖىضي اعجباٍ وبِذ وؾ٨ً.. ل٨ً الخب واإلاكاٖغ 

٣ي.. ختى مضام عحهام.. ؤٖخ٣ض ؤجها لى ٢غعث  اوي مل ٍَغ وألٚا

 جغجبِ مل هخ٨ٟغ في مكاٖغ عوماوؿُت ٢ض ما هخ٨ٟغ جبجي

لى ٧ل خا٫ ا  ل٨الم صه لؿه بضعي ٖلُه...بِذ صر البجها.. ٖو  

 حؿاء٫ ًاؾحن:

 جغجبِ بها؟.. - 
ً
لؿه بضعي!.. ٌٗجي في هِخ٪ ٞٗال  

 وا٣ٞه ماظض:

كان ؤ٨ٞغ ؤِٖل ججغبت مً ٚحر لؤ٦ُض.. ؤها مل نٛحر ٖ-  

 هضٝ.. بـ ؤها ماشخي مٗاها واخضة واخضة..

 ججهض ًاؾحن:

هخسغظىا جاوي؟. -   

 ضخ٪ ماظض:
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هىه.. ؤ٦ُض عوٍتر ال٣ضًم اقخٛل..ؤما ؤهذ ٖىض٥ ٧ل ألازباع  -   

لم ٣ًاوم ًاؾحن ابدؿامت خىىهت وهى ًخظ٦غ خالت الهضوء 

 الىٟسخي التي جمغ بها ؾٗاص.. ول٨ىه ؤزبر ماظض:

ـ ؤه٪ ٨ٞغث -   ال مل ؾٗاص.. ع٢ُت اللي ٢الذ لي.. ٦َى

 جازضها هي ووالصها وؤهذ بخٟسر قٍغ٠..

 قغص ماظض بخل٪ الجزهت التي زُِ لها.. 

 ول٨جها ٖاصث لخىا٤ٞ _ٞانُد
ً
 خاصا

ً
ًا ب ع٢ُت التي ؤبضث ٞع

لخاح َٟلحها والهٛحر ًاؾغ_.. م٘ قٍغ٠ ووالضجه بجدذ 

 إلخضي مضن ألالٗاب.. 

 بالٟٗل.. باإل 
ً
 مسخلٟا

ً
ياٞت لؿٗاصجه بصخبت قٍغ٠ ٧ان ًىما

لم ٨ًً بظل٪ ال٣غب مً ق٣ُ٣خه وؤوالصها  مٗٓم الُىم بال ؤهه

 مً ٢بل.. 

لتي عؾمتها جل٪ الجزهت ٖلى قٟاههم  ومغا٢بخه للٟغخت ا  
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 بالٟغخت لؿٗاصتهم و 
ً
جا  مٍؼ

ً
 مسخلٟا

ً
خؿاؽ بمىدخه قٗىعا

 بالظهب الؾخٛالله لهم لُجبر عحهام ٖلى صخبخه.. 

ٞهى ٧ان اجسظ ٢غاعه باال٢تراب ول٨ً البُئ واإلاضعوؽ ختى 

 ًم٨ىه ازترا١ خهىن وخضتها.. 

وهي حك٨غه وبجهاًت الُىم ٖىضما ازخٟذ ع٢ُت بحن طعاُٖه   

ها َٟالها مىظ ٞترة..   ٖلى ؾاٖاث ؾُٗضة لم ٌٗٞغ  

خؿاؽ باألزظ والُٗاء ٖلى الؿىاءبضؤ ًلمـ خالوة ؤلا   

ت بحن ع٢ُت وعحهام..  ُض لٗال٢ت نضا٢ت ٢ٍى طل٪ الُىم ٧ان جَى

 ..
ً
ٞغ٢ُت بضؤث جخٛحر وجخجاوب م٘ الخُاة بهىعة ؤًٞل ٢لُال

وب٣ضع الا٢تراب بحن ق٣ُ٣خه وعحهام ب٣ضع الخىجغ الظي وكإ بِىه 

 وبُجها.. 

 مىظ حٗٝغ ٖلحها هي 
ً
جىجغ مسخل٠ ٦دُاجه التي ازخلٟذ جماما

 وابجها.. 
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ض..جىجغ لظًظ ٌ ض مىه اإلاٍؼ ٍغ ؿخٗظبه ٍو  

اؾحن حهخ٠ به:  ٖاص مً قغوصه ٖلى و٦ؼة ل٨خٟه ٍو

ؤهذ ق٩ل٪ مدخاط جىام.. اَل٘ اعجاح وهى٨مل ٦المىا -  

 بٗضًً..

جهٌ ماظض ٞهى ًدخاط بالٟٗل للىىم ول٨ىه ٢بل ؤن ًظهب 

 ؤزبر ًاؾحن:

ٖلى ٨ٞغة ٖاًؼ٥ مٗاًا ٖكان ه٩لم الغاثض هاقم.. -   

 حعجب ًاؾحن:

ت صي!.. ؤهذ لؿه بخ٣ى٫.. -  بالؿٖغ  

 ٢اَٗه ماظض:

ٞاجدها.. بـ صه ؤ٢ضع ؤؤها مٗاها واخضة واخضة لخض ما  -   

ل ؤزىها ًٖ هُتي..  مل مٗىاه ؤوي ما اٖٞغ
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:
ً
 وا٣ٞه ًاؾحن وهى ًخإ٦ض جماما

ولُا مىيىٖها اهخهى؟..-    

 ؤومإ ماظض:

 - .
ً
اهخهى جماما  

 
ً
ؾحراؾل قٍغ٠  وطهب لُىا٫ ٢ؿُه مً الغاخت.. ول٨ىه ؤوال

 ًُمئن ٖلى ًىمه وعبما ًخهل بىالضة قٍغ٠.. 

 بإي ٖظع واٍه ٦ما اٖخاص بالُىمحن اإلاايُحن..
ً
 مخٗظعا

************** 

٣ت عحهام الظي  ججهُان آزغ م٣ُ٘ باإلا٣ا٫ ظلؿذ ؾٗاص بٞغ

جترظمه عحهام.. والتي َلبذ مؿاٖضة ؾٗاص في مداولت مجها لبض 

ض مً الش٣ت بىٟـ الٟخاة..  مٍؼ

 جغصصث عحهام للخٓاث ٢بل ؤن حؿإ٫ ؾٗاص:
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ت؟.. -  ٣ت لبؿ٪ قٍى ؾٗاص.. ما ٨ٞغجِل حٛحري ٍَغ  

لٟذ ؾٗاص طعاٖحها خى٫ هٟؿها بخل٪ الخغ٦ت الضٞاُٖت التي 

 ؤنبدذ مهاخبت لها.. 

م ج٣ضمها بالٗالط الىٟسخي بال ؤجها ما ػالذ جسٟي ظؿضها  ٚع

 زل٠ زُاب ال جىاؾب ؾجها وال ختى ٢ُاؾها.. 

ًغاها مً بُٗض ٌٗخ٣ضها َٟلت ٚغ٢ذ في زؼاهت زُاب ٞمً 

 والضتها..

 جمؿ٨ذ ؤهامل ؾٗاص ب٨محها هامؿت:

ؤها مغجاخت ٦ضه..-    

ٗذ عحهام ط٢جها اإلاىسًٟت لالؾٟل:  ٞع

ٖلى ٨ٞغة في لبـ للمذجباث واؾ٘ ومىاؾب لؿى٪.. -    

 ٦مان ٖكان ال٩لُت والكٛل بٗض ٦ضه..
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بدذ عحهام ٖلى ٦خٟها ْلذ ؾٗاص حٗبض بإهاملها نامخت.. ٞغ 

 بدىان:

عؤً٪ جُجي  بًهؤها مدخاظت ؤقتري ٣َم ظضًض للكٛل, -  

 مٗاًا؟..

 هؼث ؾٗاص عؤؾها عاًٞت.. ول٨ً عحهام يُٛذ ٖلحها بمااػعة:

داٞٔ ٖلُِ٪ في هٟـ الى٢ذ.. -  هىسخاع لبـ ًىاؾب٪ ٍو  

باصلتها ؾٗاص الىٓغاث لشىاٍن.. ؤ٣ًىذ زاللها ؤن عحهام حٗٝغ 

ت.. ٢هتها ٧امل  

غ:  ٞهمؿذ مدؿاثلت بخ٣ٍغ

ت ٧ل الخ٩اًت؟.. -  ٖاٞع  

 ججهضث عحهام جسبرها:

خ٩اًت وزلهذ.. اوؿحها ًا ؾٗاص.. واٖغفي ؤه٪ مدٓىْت..-    
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 ٚمٛمذ ؾٗاص بدؿائ٫:

ت! -   مدْٓى  

 ؤومإث عحهام:

.. ؤهِ٪ جمغي بخجغبت بالبكاٖت صي.. وجالقي -   
ً
ت ظضا مدْٓى

دمُِ٪.. صه مل خٔ بـ.. باللي ًمض ل٪  ؿاٖض٥.. ٍو ًضه َو  

 صه وٗمت مً عبىا..

٣ها بخىجغ.. وهي حٛمٛم:  ابخلٗذ ؾٗاص ٍع

الخمض هلل.. -   

 ْلذ جسٟي ُٖىحها للخٓاث ج٨ٟغ ب٩لماث عحهام.. 

ًبضو ؤن ق٣ُ٣ها طل٪ الغاثض نض٤ً ًاؾحن مً ؤزبرها ٢هتها.. 

 ٞهي ال جهض١ ؤن ماظض مً اإلام٨ً ؤن ًٟٗلها..

ٗذ ٖ  حؿإلها:ٞع
ً
ُىحها ؤزحرا  
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ماظض اللي خ٩ى ل٪؟ -   

عجبا٥.. وهي جخظ٦غ اجهاالث ماظض ةهؼث عحهام عؤؾها ب

 اإلاخٗضصة.. 

 ٟٞي البضاًت ٧ان ًُمئن ٖلى قٍغ٠ وصخخه بمٗض٫ م٩اإلات 

٧ل ؾاٖت وزانت في ؤو٫ ًىمحن بٗض زغوط قٍغ٠ مً 

 اإلاكٟى..

ًهاله وانُدابه بوم٘ ٖىصة الهٛحر للضعاؾت ؤنغ ٖلى    

 في ؤو٫ ًىم.. 

 وبٗضها حٗضصث الاجهاالث وبن لم ج٨ً بىٟـ ال٨شاٞت.. 

 وب٩ل م٩اإلات ٧ان هىا٥ شخيء يئُل مً الاهخمام الصسصخي 

ًه بالبضاًت..  بها ٧اهذ جٞغ



1235 
 

 

ول٨ىه لم ٌؿدؿلم.. هى ال ٌٛاػ٫ ؤو ًخٗضي خضوصه.. ٣ِٞ  

 ٌكٗغها باهخمام صاثم.. 

خُضة.. ختى اهخمام جسصخى ؤن حٗخاصه.. ٞهي َاإلاا ٧اهذ و 

 بىظىص هاقم.. 

 هي ويٗذ خضوص لخضزالجه ومؿاٖضاجه..

 لخُاتها هي وابجها..  
ً
 واضخا

ً
ويٗذ عؾما  

 وماظض بضؤ ًضٞ٘ هٟؿه ببِء مشابغ لُٗبر خضوص طل٪ الغؾم..

 عن ظغؽ هاج٠ ؾٗاص بخل٪ اللخٓت.. 

ت لخسبر عحهام ب عجبا٥:ةٞخىاولخه بؿٖغ  

مل ه٣ضع آجي مٗا٥ِ ماظض ونل جدذ.. ؤها.. ؤها آؾٟت.. -  

 ٖكان اللبـ.. هإظل اإلاىيٕى صه..

 عبدذ عحهام ٖلى طعاٖها وهي جىصٖها ٖلى باب الك٣ت:
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و٢ذ ما جب٣ي مؿخٗضة.. ؤها مىظىصة.. -   

 ابدؿمذ ؾٗاص باعجبا٥ وهي جىمئ مىا٣ٞت وبضؤث ججز٫ 

صعظاث الؿلم بكغوص.. وهي ج٨ٟغ.. ٦م شسو آزغ ٖٝغ 

 بد٩اًتها؟.. 

.. ؟اإلاؿخ٣بلو٦م ؾُٗٝغ بها ب  

 نض٤ً ًاؾحن طا٥ ٢و خ٩اًتها ٖلى ق٣ُ٣خه.. 

ذ مً ًاؾحن وهى ٌٗغى ٖلحها الخملت  لى زُُبخه ٦ما ٖٞغ ٖو

ىوي..   الصخُٟت والبرهامج الخلٍُٟؼ

٣و ٖلحها ٖضص الٟخُاث الالحي جم مؿاٖضتهً بالٟٗل..  ٍو

 هي حكٗغ بالؿٗاصة ألجهً هغبً مً ؤمشا٫ ؤمحر.. 
ً
 خؿىا

بذ ٢هتها مًٛت باألٞىاه!..ول٨ً بلى متى ؾخه  
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ْلذ ٖلى قغوصها لخهُضم ٞجإة بهاقم الظي ٧ان ًدؿل٤ 

 ..
ً
 الضعط نٗىصا

ىبت.. صٞٗخه لحهخ٠ باَمئىان:  ٞاعجضث للسل٠ بكه٣ت مٖغ

ما ج٣ل٣ِل ًا آوؿت ؾٗاص.. ؤها هاقم..-    

 وجخدغ٥ 
ً
باصلخه الىٓغ لشىاٍن ٢بل ؤن جسٌٟ ُٖىحها ؤعيا

٣ها.. بِىما هى  ٗت:لخ٨مل ٍَغ ؤل٣ى جدُت ؾَغ  

صلى٢ِذ؟ بًهمؿاء السحر ًا آوؿت ؾٗاص.. ؤزباع٥ -    

٣ها لخلخ٣ي بك٣ُ٣ها.. ب٧اهذ بالٟٗل جىىي  ٦ما٫ ٍَغ  

ول٨ً جدُخه الهاصثت ؤزاعث ٖهبُتها.. ٞخى٢ٟذ للخٓت 

٘ ُٖىحها بلُه ب عجبا٥.. ةحؿخجم٘ شجاٖتها زم الخٟخذ له جٞغ

وجىٟؿها جدؿإع وجحرجه ٦ٟحها ًى٣بًان ٖلى جىىعتها الىاؾٗت 

 ول٨جها ججاهض لخخد٨م به وتهخ٠ بخلٗشم:
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ت ؤهىا مضًىهت لخًغج٪ ب٨خحر.. بـ صه ما ًضٌل -   ؤها ٖاٞع

 لخًغج٪ الخ٤ ؤه٪ جدى٫ خُاحي مكإ!

٢ُب بدؿائ٫ وهى ًضع٥ ٦م الصجاٖت التي اؾخجمٗتها 

 لخىاظهه جل٪ اإلاىاظهت.. 

مها.. بِىما هي حكٗغ ببضاًاث مىظت مً الظٖغ تهاظ  

ت  و٢ُغاث مً الٗغ١ جخ٩از٠ ٞى١ ظبهتها ٞخمسخها بؿٖغ

بِىما حكٗغ بسٍُى ؤزغي مً الٗغ١ الباعص ججغي ٖلى َى٫ 

 ظؿضها.. 

م ز٣تها بك٤ُ٣ عحهام.. وعٚم ٖىصتها ل٩لُتها بال ؤجها لم  ٞبٚر

 جىٟغص بغظل.. ؤي عظل.. 

.. ٧اآلن.. ول٨جها لم جتراظ٘ بل هخٟذ بٗهبُت 
ً
وخُضة جماما

بها زىٞها: جضاعي   

مضام عحهام.. والصخُٟت اللي هي زُُبخ٪.. محن جاوي لؿه -     
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ل!  ما ٖٞغ

 ابدؿم باٖخظاع:

.. ؤها مالِل ٖظع بال ؤهه و٢ذ ما -   
ً
ؤها آؾ٠.. مٗا٥ِ خ٤ ٞٗال

خ٨ُذ إلاكحرة وعحهام ٦ىذ في خالت ًإؽ قضًضة مً خٟٔ 

 ال٣ًُت.. بـ في الجهاًت ال٩ل اؾخٟاص..

ضتها ول٨ىه لم ٌٗل٤ ظؿضها ٧ان ًغحٗض با لٟٗل.. هى الخٔ ٖع

:
ً
 ٣ِٞ جغ٦ها حؿخجم٘ قخاتها لدؿإله ؤزحرا

ػاي!!..ب -   

غ:  عصص بخ٣ٍغ

ٖملىا بهظاع ٢ىي للبىاث ٖكان ًخجىبىا ٞش الِٟؿبى٥ -  

 ب٣ُخىا 
ً
با وزالٞه.. ومكحرة خ٣٣ذ هجاح.. وؤهِذ وعحهام ج٣ٍغ

 ؤصخاب.. صه ٚحر ؤوي قا٠ً ج٣ضم ٦بحر.

"ج٣ضم!.."   
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ؤن جهغر بمغاعة وهي حؿمٗه ًه٠ خالتها.. وهي ٖلى  ٧اصث

ب  وق٪ الهغار بالٟٗل ول٨ً ٣ِٞ لخىٟـ ًٖ طل٪ الٖغ

..الهاثل بضازلها والظي ًدثها ٖلى الٟغاع  

:همؿتها بهىث مؿمٕى جل٪ اإلاغة   

ج٣ضم!!.. -   

جدغ٥ باججاهها زُىة.. ٞجاهضث ٧ي ال تهغب مً ؤمامه 

 وؤظابها بهضوء:

ً و٢ِٟذ ٢ضامي في اإلاؿدكٟى وؤهِذ مل مً ؤ٦تر مً قهٍغ - 

هىه.. وا٢ٟت وبدىا٢صخي.. ؤ٢اصعة ججاوبُجي ب٩لمت.. ل٨ً الجهاعصه 

 وبخُالبي بد٣٪..

 عمكذ ب٣ىة وهي حؿخم٘ ل٩لماجه وحؿخىٖبها.. 

هي بالٟٗل حكٗغ ب٣ىة لم ج٨ً بها مً ٢بل.. ٢ض ج٨ىن حِٗل 

 خالت زٝى ؤو ٢ل٤ إلاىاظهخه.. ول٨جها بالٟٗل حؿدكٗغ خالت 
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 مً الش٣ت لخيخٌٟ مُالبت بد٣ها في الخٟاّ ٖلى ؾغها..

 عصصث بخلٗشم ز٠ُٟ:

ؤها.. ؤها.. -   

ضه: ٢اَٗها بدؿم وهى  ًمىدها ٖو  

ً ٧ل اإلالٟاث نض٢ُجي ٧ل خاظت جسو مك٩لخ٪ اجمدذ م-  

..
ً
.. ووٖض مجي.. اإلاىيٕى هيؿاه وهُخ٣ٟل جماما

ً
 وجهاثُا

ُىاها جخاب٘ زُىاجه اإلابخٗضة..  ق٨غجه بهؼة عؤؽ نامخت.. ٖو

ب ًدىامى.. ٞهي اؾخُاٖذ مىاظهخه..  وبضازلها قٗىع ٍٚغ

 والهمىص ؤمامه لخضاٞ٘ ًٖ خ٣ها وجدمي ٢هتها التي ال 

 ٚحرها.. 
ً
 جسو ؤخضا

اٍن جخمخ٘ بها ببضاًاث ز٣تها الىلُضة ؤٚمًذ ُٖىحها لشى 

 بىٟؿها.. 
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زم الخ٣ُذ هاجٟها لخًِٛ ع٢م عحهام وجسبرها ببؿاَت ًٖ 

٣تها..  مىا٣ٞتها ٖلى الظهاب للدؿى١ بٞغ

اصث جغحؿم ابدؿامت ق٣ُت وهي ج٨ٟغ..   ٖو

 ؤجهما عبما ؾخدخاظان إلاً ٣ًلهما بخل٪ الغخلت الكغاثُت.. 

مً مؿخٗض لخل٪ اإلاهمت...وج٩اص ج٣ؿم ؤن ماظض ؾ٨ُىن ؤ٦ثر   

**************** 

ت   ٢بل ؤن ًُغ١ باب الٛٞغ
ً
 جغصص الض٦خىع َاهغ بغهام ٦شحرا

.. بإخض ؤقهغ ٞىاص١ ال٣اهغة..869ع٢م   

طل٪ الٟىض١ الظي ج٣ُم به ابيخه مىظ ونىلها لل٣اهغة ٢بل  

 ًٖ مجز٫ والضها.. 
ً
لبها ؤلا٢امت بٟىض١ بُٗضا ٖكغة ؤًام.. َو

ض ؤي يِٛ مىه وجدخاط لى٢ذ لترجب ؤ٩ٞاعها  ٞهي ال جٍغ

 بدؿب ٧لماتها.. 
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 لترجِب ما جدخاظه مً ؤ٩ٞاع.. ٦ما ؤن 
ً
 ٧اُٞا

ً
ول٨ىه مىدها و٢خا

ٌ ماظض لٗغيه ويٗه   لىظه ؤمام مك٩لت ابيخه..ٞع
ً
وظها  

ٞال مٟغ مً اإلاىاظهت مهما ٧اهذ مىظٗت..   

َغ١ الباب واهخٓغ لخٓاث لخٟخذ لُا الباب وج٠٣ بمىاظهت 

 ..
ً
 والضها للخٓاث.. ؤزًٟذ بٗضها هٓغها ؤعيا

ت التي وظض هىاءها مٗب٤  وهي جٟسر له اإلا٩ان لُضزل الٛٞغ

 بضزان السجاثغ..

 بٗ 
ً
ضما إلاذ ٖضص مً السجاثغ اإلاُٟإة ٞالخٟذ لها مدؿاثال

بت.. ولٛغابت ألامغ لم ج٨ً مىتهُت..   باإلاغمضة ال٣ٍغ

 بل ٦إجها ٧اهذ حكٗلها زم جُٟئها زاهُت!:

٧ل صي سجاًغ ًا لُان!..-    

 هؼث لُا ٦خٟحها بالمباالة:

- Don‘t worry dad. 
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ت:  ؤظابها والضها بؿٖغ

هىخ٩لم ٖغبي, لُان.-    

غ:  هؼث عؤؾها بخ٣ٍغ

آه ال٣ىاٖض.. -   

 جإملها والضها للخٓاث.. ٧اهذ ٢ض ؤٖاصث قٗغها للىهه 

ىت لىظهها..  ألانلي ولم ج٨ً جً٘ ؤي ٍػ

ول٨جها لم جخسَل ًٖ وقىمها اإلاخٗضصة..   

 ججهض والضها بعجؼ وؤزبرها:

مل ٢ىاٖض ًا لُان.. بـ اللٛت اللي بغجاح ٞحها.. مدخاط -   

ـ..  ؤٖٝغ ؤٖبر ٦َى

 ٞى١ 
ً
ؤزغي:ظلؿذ جً٘ ؾا٢ا  

.. ؤهم خاظت عاخت خًغج٪..-  
ً
آه َبٗا  
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 ظلـ بجىاعها ًغبذ ٖلى ع٦بتها:

عاخخ٪ وؾٗاصج٪ ًا لُان ؤهم.-     

 ْلذ تهؼ ؾا٢ها بٗهبُت للخٓاث زم ؤزبرجه:

 -  I broke up with Daive 

 هؼ َاهغ عؤؾه:

.. وال..؟أله٪ ٖاًؼة ٦ضه -   

 ٢اَٗخه وهي ججهٌ بٗى٠:

ت ؤوي ممحزة.. ؤوي..ألوي ٦ىذ ٚبُت.. ٦ىذ ٞاهم-    

اجهمغث صمٕى جداو٫ مداعبتها ٞمسختها بٓهغ ًضها بٗى٠ وهي 

 ج٨مل:

٧ل الٗاصاث بخاٖت الكغ١.. اللي َب٣تها.. ٦ىذ ٞاهمت.. -    

 ٦ىذ ٞاهمت ؤوي ممحزة.. بيذ مسخلٟت.. بـ هىا.. م٘ ؤو٫ 
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ججغبت وؤو٫ ازخباع.. ل٣ُذ ؤن صه ٖاصي.. ٨ٞغة ؤوي اخخٟٔ 

بهاع اللي ٦ىذ جخم٘ ٚغبي.. ما ٧اهدل باألبكغ٢ُتي في وؾِ م

مخسُاله.. بضلُل ؤن واخض ػي ًاؾحن عمى ٧ل صه وما ٨ٞغف 

ُٞه.. ٧ل ؤ٩ٞاعه ٧اهذ ًٖ ؾذ جبجي له بِذ وجسل٠ له ؤوالص.. 

 ؾذ ؤها مل ه٣ضع ؤ٦ىجها وال ختى ؤجٓاهغ بإوي هي..

ٖاصث جمسر صمىٖها ؤمام هٓغاث والضها والتي الخٓذ ٖضم 

ماتها.. ٞإصع٦ذ ؤن ماظض ٢و ٖلُه ٢هتها حعجبه مً ٧ل

 ٧املت..

جهٌ َاهغ لُخل٠٣ ابيخه بحن طعاُٖه ول٨جها جملهذ مىه 

 لدكحر له بةتهام:

ؤهذ ٢لِذ لي ؤوي ٦ضه ه٨ىن ممحزة.. بـ اللي خهل ؤوي-     

ي..  ٦ىذ واخضة ٖاصًت وؾِ ٦خحر َػ  

:
ً
ىا  ٞخجهض خٍؼ
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ؤهه هى مل  لُان.. لُه ٨ٞغِث ٞحها ٦ضه؟.. لُه ما ٨ٞغجِل  -

 باحؿإ ألا٤ٞ ال٩افي ؤهه ٌؿخىٖب..

 ٢اَٗخه ب٣ىة:

ًجي ؤها ب٩ل خاظت ُٞا.. -    ألهه مل ٦ضه صاص.. هى ٧ان بحٞر  

ًجي.. ختى الجىاػ  بٗض ٧ل مداوالحي ؤوي ؤلٟذ اهدباهه.. ٞع

ٌ "لُا", صاص.. ًه.. هى ٞع  ٞع

 واظهها والضها مباقغة:

ًخه ب٩ل -     ًذ ماظض.. ٞع مىخه و"لُا" ٞع لمه َو لبا٢خه ٖو

 وهجاخه..

 اهتز ظؿضها للخٓاث ٢بل ؤن جدؿاء٫:

 -  What do you mean? 

 ؤظابها والضها ببؿاَت:
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ؤ٢هض ؤن صه مى٠٢ َبُعي بُدهل وهُدهل.. الخأل٠  -    

 بحن ال٣لىب وألاعواح مل بةًضًىا ًا بىتي..

 نغزذ به لُا:

صلى٢ذ بخ٣ىلي ال٨الم صه!.. صلى٢ذ!! -   

ًداو٫ الخمؿ٪ ب٨خٟحها:ا٢ترب مجها   

أله٪ ما ؾمدخِل ؤوي ؤ٢ىله ٢بل ٦ضه.. هغبِذ مً ٚحر وال  -

ذ ٦ىِذ  ذ ٦ىِذ ناعخخُجي بخٗل٣٪ بُاؾحن.. ًا ٍع ٧لمت.. ًاٍع

 اج٩لمِذ.. واظهِذ..

 هؼث عؤؾها:

ذ خاظاث ٦خحر.. خاظاث ٦خحر, صاص.. -  ًاٍع  

 زٌٟ عؤؾه:
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ًٖ جإزحر  ٖاًؼاوي ؤٖخظع لُان؟.. ًٖ مداولتي ؤوي ؤبٗض٥-  

 ٧اعال؟.. وال ٖكان عجؼي ؤها و٧اعال ؤهىا ه٨ىن م٘ بٌٗ..

 ٢اَٗخه بًٛب:

و٦مان عجؼ٦ىا ؤه٨ىا جبٗضوا ًٖ بٌٗ..-    

 ؾإلها بهضوء:

بت ػي ٢هتي م٘ والضج٪؟.. -  اجمىِِذ ٢هت خب ٍٚغ  

 ابدؿمذ بمغاعة:

ذ ٧اهذ مام.. ؾذ ٖاصًت ػي ماما آمىت والضة ماظض.. -   ًاٍع

ذ..  ًاٍع

٦خٟحها بدؼن:تهضلذ   

ؤها ٦ىذ مدخاظت خُاة مسخلٟت.. هىا م٘ ًاؾحن ٦ىذ  -   
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ٌ.. ؾاٞغث إلاام.. ٢الذ لي ِٖصخي  ه٨ىن مسخلٟت.. بـ هى ٞع

 ججغبخ٪ لجهاًتها.. ػي ما ظغبِذ قغ٢ُخ٪ وعظِٗذ حِٗؿت.. 

ًب٣ى الػم جسىضخي ججغبت خُاج٪ في ا٫ "بؾخاًدـ" وحِٗصخي 

 هه٪ الٛغبي للجهاًت.. ٨ٞغث..

Why not !..i‘m miserable any way!! 

 ججهض والضها بُإؽ.. طل٪ ج٨ٟحر ٧اعال.. 

 في الخإ٢لم م٘ خُاجه.. ٢غعث ؤن ٨ًخُٟا 
ً
ٖىضما ٞكلذ ٢ضًما

 بدُاة قبه مكتر٦ت.. 

 هى بمهغ وهي بالىالًاث اإلاخدضة.. 

٠ُ٦ ٞاجه جإزحرها ٖلى لُان.. ول٨ىه لم ٨ًً ٌٗلم بدالت 

ا ابيخه بخل٪ ألاو٢اث..الخٗاؾت الغهُبت التي ٧اهذ حِٗكه  

 ًٖ مىذ ابيخه عاخت.. ؤو ؾٗاصة هي حؿخد٣ها.. 
ً
غ َاهغ ٖاظؼا ٞػ

 ول٨جها ؤياٖتها م٘ هىٍتها.. ٞؿإلها بخىظـ:
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٦ىِذ ؾُٗضة م٘ صًُٟض؟ -   

:
ً
 هؼث عؤؾها هُٟا

٦ىذ باؾخسبى مً الىظ٘ م٘ صًُٟض.. -   

 ٖلى مالمذ وظهه ول٨جها لم 
ً
 آإلاخه ٧لماتها وبضا طل٪ واضخا

 تهخم وؤ٦ملذ:

في البضاًت ٧ان صًُٟض بُٗاملجي.. -   

Like a queen.. 

 وبٗض ٞترة.. لُان.. اجدىلذ ٫ لُا.. وبٗضها لُىوي.. 

ذ ؤوي ب٣ُذ..  و٢تها ٖٞغ

Like any other woman... 

 الىنى٫ للمٗجى زل٠ ٧لماتها.. 
ً
ت.. مداوال عمل والضها بؿٖغ

ذ بؿااله:  ل٨جها ؾاٖع
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.صاص.. ؤهذ ظاي لُه؟.-    

ت:  ؤظابها بؿٖغ

ٖكاه٪ ًا لُان.. ٖكان بىتي..-    

 ؾإلخه زاًت:

ٖكان جى٣ظوي؟..-    

:
ً
 هؼ عؤؾه هُٟا

ٖكان ؤ٦ىن ظىب٪..-    

 ؾإلذ بةلخاح:

هدؿاهضوي في ؤي ٢غاع, صاص؟.. -   

ظابخه ًخى٠٢ ٖلحها مؿخ٣بل ٖال٢خه بابيخه ٞإومإ بٖٝغ ؤن 

ت:  بؿٖغ

ؤ٦ُض..-    
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شخيء ما مً ؤخض ألاصعاط لم ججبه ول٨جها اهدىذ لخدىاو٫ 

ٗه ؤمام ُٖيُه هامؿت:  وجٞغ

 -  I‘m pregnant, dad. 

قه٤ ب٣ىة و٢ض شخب وظهه وهى ًىاظه الٗها البالؾد٨ُُت 

 ٧ل 
ً
والتي جدمل زُحن باللىن الىعصي ًدمالن مٗجى بُٗضا

 البٗض ًٖ لىجهما.. 

ُخه..  ابيخه جدمل َٟل.. بال ػواط.. بال ؤي مؿدىض ًشبذ قٖغ

َٟل لى زغط للٗالم ؾِىا٫ مً الٗظاب ما ال َا٢ت له وال ألمه 

 بمىاظهخه.. 

ضها بها  عبما لهظا هي جُالب بمؿاهضجه.. جل٪ اإلاؿاهضة التي ٖو

 للخى ٢بل ؤن ٌٗلم بذجم ال٩اعزت التي جسٟحها..

ٞحها.. وعبما طل٪ اإلاى٠٢  عبما جل٪ اللخٓت التي ؾِؿترصها 

ؾُُٗض له ابيخه.. ختى لى م٩للت بالٗاع.. ٞبإي خا٫ هى لً 

ا ًسخل٠..حهؤًخم٨ً مً ٢خل الجىحن بإخكائها.. ول٨ً عبما ع   
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:
ً
 اهتزث قٟخاه وهى ًجاهض للخٟاّ ٖلى نىجه متزها

؟بًه٢غاع٥  -   

ضها جدمي بُجها:  همؿذ بسٟىث ٍو

 - I‘ll keep it. 

ؿإلها:ؤٚمٌ ُٖيُه وهى ٌ  

؟..بًهؤهِذ ٞاهمت هخىاظهي  -   

 عصث بخىؾل:

هخ٨ىن ظىبي؟.. -   

 ؾمدذ له بظل٪.. حٗلم ؤن 
ً
ا٢ترب لُدخًجها وهي ؤزحرا

 اخخٟاْها بظل٪ الُٟل هى ظىىن.. 

َٟل ٚحر قغعي.. بال ؤب.. بال ػواط.. َٟل مىبىط.. ٖلى ألا٢ل 

 بٗاإلاها الكغقي.. 
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ت ووظىص..   هي ٨ٞغث ؾخلضه بٗاإلاها الٛغبي لُدهل ٖلى هٍى

زم ؾخإحي به هىا.. لٗاإلاها الخ٣ُ٣ي الظي ٢غعث الاهخماء له.. 

حٗلمه وجخٗلم مٗه ٠ُ٦ جخ٣بل ظاهبها الٗغبي.. ب٩ل ح٣ُٗضاجه 

اصاجه.. وألاهم مٗخ٣ضاجه..   ٖو

تها..  هي لم حٗٝغ مً صًاهت والضها ؾىي اإلاداٞٓت ٖلى ٖظٍع

الهالة والهىم.. لخداٞٔ ٖلى عوخها..  و٦ُُٟت  

ض  ت ٣ٞض ؤياٖتها م٘ صًُٟض.. وؤما عوخها ٞهي جٍغ وؤما الٗظٍع

خُائها.. ٢ض ًمىدها َٟلها جل٪ الٟغنت.. ٞغنت لخىلض مٗه ب

مً ظضًض.. جبدض ًٖ طاتها مؿدىضة ٖلى وظىص والضها مً 

ٟلها مً ظهت ؤزغي..  ظهت َو

٣ُت جدى٫ لها, ٦ال.. بل اجهالها بأمىت اللُلت الؿاب٣ت ٧ان ه

هٓغة آمىت لها مىظ ؤ٦ثر مً ٖكغة ؤًام هي ما صٞٗتها إلاغاظٗت 

خُاتها ٧لها.. لخ٨دك٠ صخت ٧لماث ماظض.. هي جغ٦ذ هٟؿها 
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للجمُ٘.. وؤظاصث لٗب صوع الطخُت.. ول٨جها لم جيخٌٟ ولى 

ض ؤن ج٨ىهه بالٟٗل..   إلاغة مضاٞٗت ٖما جٍغ

ض ؤن ج٨ى  ن ؤم ب٣ىة.. جدخاط لخسل٤ مً وهي آلان ؤ٣ًىذ ؤجها جٍغ

٣ت َٟلها.. بم٩اإلاتها آلمىت لُلت ؤمـ لم ج٣و ٖلحها  ظضًض بٞغ

٣ت ما ٧اهذ زجلت.. ول٨جها ؤزبرتها ؤجها اعج٨بذ  الخ٣ُ٣ت.. بٍُغ

 طهب ُٖٓم وجدخاط لخىبت.. ولم جبسل ٖلحها آمىت بالىهُدت..

ؤؾهبذ في قغح الخُهغ مً الظهب.. و٠ُ٦ جىىي وجهغ ٖلى 

صة.. وحٗؼم ٖلى الىضم الهاص١.. وهي ٢امذ بظل٪ ٖضم الٗى 

٧له.. وػاصث بمداولت الهالة والتي لم حٗض جخظ٦غ ٠ُ٦ 

ض ؤن ج٨ىن بى٣اء  ج٣ُمها.. ول٨جها ٧اهذ جداو٫ ٖلى ؤي خا٫.. جٍغ

الجىحن الظي ًخ٨ىن بإخكائها.. وؾخداعب لخ٨ىن له ؤم ؤًٞل 

 مما ٧اهذ ؤمها هي.. 

وله..ؾدخٗلم ٠ُ٦ جهبذ ؤًٞل.. مٗه..   
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صٞىذ عؤؾها بهضع والضها الظي ظمٗها بحن طعاُٖه بمؿاهضة 

ضها بها..  ٖو

بتها بالُٟل بإخكائها ول٨جها ال جٟهم وال جضع٥   بضؤ ٌؿخىٖب ٚع

ما ؾ٣ُابلها مً ٣ٖباث وخىاظؼ.. ما ؾ٣ُابل ابجها ٖىضما ًىلض 

 ٦ُٟل بال ؤب وال ػواط..

ًدشه ب٣ىة يمحره ٦ُبِب ًجهاه ًٖ ٢خل الجىحن.. و٢لبه ٦إب 

 ل٣ُطخي ٖلى وظىصه ٢بل والصجه..

 وهى خاثغ بحن الازىحن..

 ٚحر ٢اصع ٖلى الا٢خىإ ب٨ال الخلحن..

 ول٨ً ألا٦ُض ؤهه ال ب٣اء لهما هىا..

عبما لُان جًٓ بؿظاظت ؤجها ؾخىاظه الجمُ٘.. ول٨ىه هى 

ٌٗلم ؤًٞل؛ ناخب السبراث والغؤي ألانىب  

بمشابت زخم ؤبضي للخُه..٢غاع ابيخه بالخٟاّ ٖلى َٟلها   
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لغخُل ألعى ؤزغي.. والب٣اء بال ظظوع..ل  

 عبما لؤلبض

 اهخهى الٟهل

 

 

 

 الٟهل الخاؾ٘ والٗكغون

 الشىاب وال٣ٗاب مبضؤ ؤؾاسخي الجؼان ال٨ىن.. 

ٞال ٞٗل ًمغ بضون مداؾبت؛ بن جإزغ ال٣ٗاب ٞال ٌٗجي الىجاة 

حهمل..بسُُئت.. ول٨ىه ٣ِٞ السال٤ الُٗٓم مً ًمهل وال   

ولى جإزغ الشىاب.. ٨ًٞ ٖلى ٣ًحن ؤن َمً زل٣٪ وؤخؿً  

 نىعج٪ بهما ًضزغ ل٪ ألاًٞل.. 
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 ٞال جُإؽ وال ج٣ىِ مً عخمخه..  ؤلم ًسبرها.. 

 "ؤها ٖىض ًْ ٖبضي بي".. 

 ٞل٨ًُ ْى٪ السحر, الغخمت, اإلاٟٛغة..

ى٢بذ..   و٢ض ؤزُإث ؾٗاص.. ؤظغمذ.. ؤطهبذ.. ٖو

اصث جاثبت.. وجضٖى  ب٩ل لخٓت ؤن ج٣بل جىبتها..  هضمذ ٖو

ؤخؿيذ ْجها بسال٣ها وصٖخه اإلاٟٛغة.. وهي ٖلى ٣ًحن مً 

ه..  احؿإ عخمخه ل٩ل جاثب ٖاثض ًٖ طهب ا٢تٞر

 ججلذ عخمخه له بدسسحر مً ٌؿاٖض, ًضاعي ٖلى طهبها 

غقضها ؾبل الغقاص..  ٍو

للها   اؾخمٗذ ل٩لماث ؤمها واعجمذ بحن ؤخًان جىؤمتها ْو

اًته م..ؤزىاتها بٖغ  

والُىم.. الُىم ٧اصث ؤن جهل للخٓت ًإؽ.. ًإؽ مً اإلاٟٛغة 

 وج٣بل الخىبت.. ول٨ً عخمخه وؾٗذ ٧ل شخيء.. 
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..
ً
 مٟٛغجه ججلذ لها بإٚغب الؿبل.. وؤ٦ثرها ويىخا

ب, بل   جمضصث ٖلى ٞغاقها جخظ٦غ ؤخضار ًىمها الٍٛغ

غب..  ؤؾبىٖها ألٚا

٧ان آزغ ًىم بامخداهاتها الجهاثُت, ؤجهذ ظمُ٘ ازخباعاتها بخٟى١ 

٦ما اٖخاصث.. والُىم لم ًسخل٠ ًٖ ؾاب٣ُه, ٧اهذ حؿاب٤ 

ذ لخٛاصع إلاجزلها جخهل بغحهام وجُمئجها ٖلى ؤصائها ٦ما  الٍغ

 اٖخاصث.. 

 والُىم ؾدبلٛها مىا٣ٞتها ٖلى ٖملها الهُٟي مٗها.. 

م جدمؿها لل٨ٟغة بال ؤجها ..  ٞبٚر
ً
حٗلمذ صعؾها ظُضا  

 وزانت ٖىضما ؤزبرها ًاؾحن مىا٣ٞخه اإلاكغوَت..

"ؤ٦ُض ماٖىضٌل ماو٘ ًا ؾٗاص.. بـ بُتهُإلي الػم هازض ٦مان 

 مىا٣ٞت الخاط خاٞٔ"..
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 ؤجها مُخت باليؿبت 
ً
حعجبذ ًىمها بكضة ألجها حٗلم ظُضا

لىالضها, ٦ما حٗلم ٖال٢ت ًاؾحن الؿِئت به, ول٨جها اهخٓغث 

.. لُسال٠ والضها ٦ما 
ً
َلب مجها ق٣ُ٣ها وبن ولم جخإمل ٦شحرا

غؾل بمىا٣ٞخه م٘ ؤمها التي ؤزبرتها بها   ٍو
ً
جى٢ٗاتها ظمُٗا

 اللُلت الؿاب٣ت ٣ِٞ ختى ال حكٛلها ًٖ صعاؾتها..

٧اهذ جخعجل زُىاتها للسغوط مً ٧لُتها, بل ج٩اص جغ٦ٌ خحن 

 اؾخى٢ٟها هضاء باؾمها..

 "آوؿت ؾٗاص!"..

.. الخٟخذ لخ
ً
لخ٣ي ُٖىاها بإخض ػمالئها ألا٦بر ؾىا  

بؿيخه الجهاثُت, حٗٝغ طل٪ ألهه مً  لى صخذ طا٦غتها ٞهى 

 الىظىه اإلاإلىٞت ب٩لُتها ٞىالضه ًمخل٪ صاع وكغ نٛحرة..

 بها.. هي ال حٗلم ٖلى وظه الخدضًض.. ٞلم 
ً
٩ا ؤو عبما ٨ًىن قٍغ

 لخضًض الٟخُاث ٦ما الؿاب٤..
ً
 حٗض جل٣ي باال
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ب الظي حهخ٠ باؾمها وهي جى٢ٟذ بم٩ اجها جغم٤ طل٪ الٍٛغ

جداو٫ الخد٨م في ؤهٟاؾها التي جدؿإع وهبًاث ٢لبها التي 

 جطج بغهبت..

هي لم حٗض جسصخى الغظا٫ ٦ما الؿاب٤.. ظلؿاتها م٘ َبِبتها  

٣ت  الىٟؿُت.. واإلاؿاٖضة التي جخل٣اها مً الجمُ٘.. ؤٞاصتها بٍُغ

 لم جخسُلها.. 

٣ِضعة والخاهُت  وبن ٧اهذ مً ؤٖما٢ها
ُ
حٗلم ؤن هٓغاث ٞجغ اإلا

بىٟـ الى٢ذ والتي جدُِ بها ًاؾحن َىا٫ الى٢ذ ومٗاملخه 

اة لها ٧ان لهم ؤزغ مسخل٠ بضازلها..   الخمُمُت بغقي ومٖغ

ٖؼػه مداوالث ماظض الخشِشت والهاصثت لال٢تراب مً عحهام.. 

ُت الٗال٢ت  بالجهاًت ظلؿاتها الٗالظُت ٞخدذ ُٖىحها لتري هٖى

 اإلاٟتريت بحن ػوط وػوظخه.. 

ضها ػوظت..  ؤو عظل ٌؿعى بجضًت لال٢تران بامغؤة ًٍغ



1263 
 

 

٢بًذ ٦ٟحها ٦ما اٖخاصث لدؿخجم٘ شجاٖتها وهي جىاظه 

 هٓغاث ػمُلها الكاب الظي ؾإلها بترصص:

آوؿت ؾٗاص.. مم٨ً زمـ ص٢ا٤ً؟..-    

.. حؿخم٘ لؿُل ٧لماث 
ً
ؤومإث بهمذ وؤزًٟذ ُٖىحها ؤعيا

قٟخُه.. ٌٗٝغ ًٖ هٟؿه..جىُل٤ مً بحن   

م اإلايكاوي"..  "ؤخمض ٖبض ال٨ٍغ

ؤومإث زاهُت بدحرة وبضؤث جلخٟذ خىلها.. عبما هي ج٠٣ مٗه 

 وؾِ الخغم الجامعي.. ول٨جها ٢غعث هبظ ؤي مىًَ للكبهت..

:
ً
 ٞغصصث بهىث ظاهضث لخسغظه خاػما

  ؤي زضمت ًا ؤؾخاط ؤخمض؟..-  

عجبا٥:ةابدؿم ب  

والض٥؟..مم٨ً جلُٟىن -    
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 ٢ُبذ بدحرة مدؿاثلت:

بابا!!.. لُه؟.. -   

 ٖاص العجبا٦ه وهى ًجبها بخلٗشم:

ؤها ٦ىذ.. ٖاًؼه في خاظت شسهُت..-    

.. و٢غعث 
ً
جهاء الخىاع:بٖاصث جخلٟذ خىلها ٢ل٣ا  

ا ال٨بحر هى اإلاؿئى٫ ًٖ -    لى ٖاًؼه في قٛل, ُٞاؾحن ؤزٍى  

 ٧ل خاظت مً بٗض حٗب بابا..

ًاؾحن وهي تهخ٠ بعجلت:ومىدخه هاج٠   

ًٖ بطه٪ ألوي اجإزغث ٢ىي. -   

وعخلذ ولم ج٨ٟغ باإلاىيٕى زاهُت.. بال ٖىض صزى٫ ًاؾحن 

تها باإلاؿاء لُسبرها با٢خًاب مجزعج بىظىص زاَب لها..  لٛٞغ

 لخٓتها هخٟذ بظٖغ:
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ـ!.. محن؟.. و -    ػاي؟..بو  بمتىَٖغ  

 اؾخىٖب ًاؾحن مالمدها اإلاىضهكت بظٖغ ول٨ىه ؾإلها:

....ص.. ؤهِذ اللي اصجُه ع٢م جلُٟىويؾٗا -    

 ٢اَٗخه بظهى٫:

ؤخمض!! -   

خاو٫ ًاؾحن الؿُُغة ٖلى ًٚبه.. هى ال ًماو٘ بىظىص زاَب 

 ؤو َٖغـ مدخمل.. 

زٟاء ؤؾغاعها؟..ٖاصث إل  لم جسبره؟.. لَم  ول٨ً لَم   

٢غؤث ؾٗاص مالمذ الًٛب وزُبت ألامل ٖلى وظهه بىيىح, 

 وب٣ضع خؼجها ب٣ضع ج٣ضًغها إلاكاٖغه.. 

ٞؼلتها الؿاب٣ت ما ػالذ خُت باالطهان.. حٗلم ؤن ٖلحها ج٣بل 

جل٪ اللخٓاث التي جًٗها مىي٘ الك٪.. جل٪ ٖا٢بت طهبها.. 

 وجخ٣بلها بىٟـ عايُت..
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ب ؤن ً هله نض١ ا٢تربذ مً ًاؾحن جخمؿ٪ ب٨ٟه.. جٚغ

 ٧لماتها:

لب جلُٟىن بابا.. هى و٢ٟجي الجهاعصه بٗض ؤلا -    مخدان َو  

ت.. ما بو٢ا٫ ؾبب شسصخي..  صًخه جلُٟىه٪ ومكِذ بؿٖغ

ىف  ؾإلخىف.. ٦ىذ ٞاهمت قٛل ؤو ؤي ؾبب.. ؤها ما اٖٞغ

 وهللا ًا ًاؾحن..

 جإمل ًضها التي جخمؿ٪ ب٨ٟه جخىؾله جهض٣ًها وؾم٘ 

 ؾاالها اإلاغجج٠:

ي ًا ًاؾحن؟..مهض٢ج-    

ظابخه.. بؤصع٥ مً هبرتها اإلاغججٟت ؤهمُت   

٧لماتها ناص٢ت.. عبما لى ٧اهذ ؾٗاص ما ٢بل مأؾاتها الهخبهذ 

 لٛغى الكاب ألاؾاسخي.. 

 وبالجهاًت.. الكاب ًُلب ػواط..
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ت:ؤ ظابها بؿٖغ  

مهض٢٪ ًا ؾٗاص..-    

صمٕى ال بعاصًت حؿا٢ُذ مً ُٖىحها وهي جل٣ي بىٟؿها بحن 

 طعاُٖه.. و٦إجها جمىذ هٟؿها م٩اٞإة جهض٣ًه.. 

 بِىما هى صاٖبها بمكا٦ؿت لُسغظها مً خؼجها:

ـ! -   صه خا٫ واخضة ظاي لها َٖغ  

 جمسر صمىٖها:
ً
 ابخٗضث بغؤؾها ٢لُال

مل و٢خه ًا ًاؾحن..-    

 مً ؤػمتها..ا.. هي لم جسغط حهؤ٧ان ًىا٣ٞها ع 
ً
جماما  

 بهىعة جهاثُت.. وآزغ ما جدخاظه آلان هى اعجباٍ  
َ

لم جخٗاٝ

ض مً ؤٖبائها الىٟؿُت.. ول٨ً والضجه و٦إي ؤم ٢ل٣ت ٖلى  ًٍؼ

مهحر ابىت طاث زلُٟت مًببت.. وظضث بالكاب مىانٟاث 

ٌ؛ ٞهى قاب خضًض الخسغط, مؿخىاه الاظخماعي  ٞغ ًُ لؼوط ال 
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.. ٦ما ؤن ٖمله ؤ٦ثر مً مىاؾب.. وخالخه اإلا
ً
اصًت مِؿىعة ظضا

مًمىن بضاع اليكغ الظي ًمخل٪ والضه وؿبت ال بإؽ بها مً 

 ؤؾهمها..

ذ لى٣ل السبر لؤلب الظي بضؤ ًخٟاٖل وبن ٧ان  وب٣لب ؤم ؾاٖع

 م٘ ؤوالصه, ول٨ىه ج٣ضم جدمض عبها ٖلُه..
ً
 جٟاٖله يُٟٗا

وؤبضي خاٞٔ مىا٣ٞخه اإلابضثُت ٖلى الكاب الظي اعجٟٗذ  

مه بىٓغ الجمُ٘ بٗض ج٣بله ل٨ٟغة ؤن الك٤ُ٣ ألا٦بر ٧ان ؤؾه

 ..
ً
 ؾاب٣ا

ً
 سجُىا

مىيٕى قاث٪ ال ًخ٣بله ال٨شحرون.. ول٨ىه ج٣بله بغقي ًدؿض 

 ٖلُه.. ٞهى ٧ان ٖلى صعاًت باألمغ مً ٢بل..

اهخمامه السام بؿٗاص مىظ ؤو٫ مغة عآها بال٩لُت ظٗله  

 ًبدض ًٖ ٧ل ما ًسهها..

 وآلان ال٨غة بملٗب ؾ
ً
با ٗاص بٗضما جىؾلذ آمىت لُاؾحن ج٣ٍغ

ًه ل٨ٟغة زُبتها   ؤن ٨ًخم ٞع
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ٗغى ٖلحها ؤمغ الساَب اإلادخمل..  وها هى ًىٟظ عظاء والضجه َو

بها.. زىٞها.. جغصصها.. وهي ج٨غع: غي ٖع  ٍو

مل و٢خه.. مل و٢خه.. -    

ؼتها بداظت ؾٗاص  لخضل٠ آمىت بخل٪ اللخٓت و٢ض ؤهبإتها ٍٚغ

 لىظىصها..

ها.. ٞخل٣ٟته  ا بحن ؤخًاجها.. تهضؤ مساٞو  

 جخمخم بغخمت ومٟٛغة مً السال٤.. 

الؿماء مً جسبرها بمداولت لخ٣بل الخُاة.. بخ٣بل ما ج٣ضمه 

.. ومً ًدؿً جىبخه..هضاًا وظىاثؼ إلاً ًخ٤ِ   

ًها الضازلي لؤلمغ بغمخه.. وا٣ٞذ ؾٗاص ٖلى م٣ابلت  وعٚم ٞع

 عؾمُت للساَب.. 

 ال حٗلم لم زًٗذ لهمؿاث ؤمها.. 
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بت لخىا٫ عياها؟.. ؤم هي مداولت مجها للسىى بٛماع  ؤهي ٚع

الخُاة, ٞهي لً حٗخ٠٨ وحٗتز٫ البكغ.. البض لها مً مداولت 

 للٗىصة..

ها ألاؾاسخي ؤن جهاعح ؤخمض ب٩ل شخيء.. قٍغ القى  و٧ان قَغ

مٗاعيت ٖىُٟت مً الجمُ٘.. ول٨جها ؤنغث بكضة, بل ؤزبرتهم 

.. ٞاإلاهاعخت ؤمغ ال ب ىيىح ؤجها لً ج٣بل بإي ٦الم باإلاىيٕى

ٌ ؤنغاع م٣ابل مً بنغاعها و بظضا٫ خىله.. وم٘  زىحها بٞغ

ٞهاح ًٖ ٢ًُت ؤٚل٣ذ وال هضٝ مً بزاعتها.. ؤلا   

ها وهجخذ   جضزلذ جىؤمتها والتي حؿدكٗغ ظمُ٘ مساٞو

تراٝ..  بة٢ىاٖها بخس٠ُٟ الٖا
ً
 ؤزحرا

ٞال صاعي لالؾخٟايت جٟانُل مكِىت حسخيء لها..    

ٖبر الِٟؿبى٨ً.٥ٟي بقاعة بؿُُت لٗال٢ت ؾاب٣ت   
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ؤٚمًذ ؾٗاص ُٖىحها وهي حٗخض٫ بغ٢ضتها جخظ٦غ ما خضر 

ت الاؾخ٣با٫  بى٢ذ مب٨غ مً مؿاء الُىم خحن ظلؿذ بٛٞغ

بمجزلها وؤمامها الساَب اإلادخمل جغحؿم ٖلى قٟخُه ابدؿامت 

ه بمىا٣ٞتها ٖلى مال٢اجه ج٩اص جلمؿها خُت واؾٗت.. وؾٗاصج  

 مً هٓغاجه اإلاخإل٣ت..

 ٞصخيء وهى ٌؿخم٘  
ً
جإل٤ بضؤ ًسٟذ.. وؾٗاصجه جسبى قِئا

 وخٟٓتها ًٖ ْهغ ٢لب.. 
ً
تراٞها الظي ؤٖضث ٧لماجه ظُضا اٖل

 و٦إجها جل٣ي بدمل ٦بحر ًٖ ٦خٟحها:
ً
ٗا  لخل٣حها بإطهُه ؾَغ

ه.. ؤها.. ؤها ٦ىذ..  ٢بل ٧ل خاظت.. في مىيٕى مهم الػم-   حٗٞغ

ذ..  ٢هض.. اعجبُذ..ؤٖٞغ  

ججهضث بعجؼ وهى ًغم٣ها بدؿائ٫ لم ًجغئ ٖلى َغخه وهي 

ت:  ج٣ظٝ ٧لماتها بؿٖغ

  خض في خُاحي.. الِٟؿبى٥.. و..وا٧ان في -  
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ٖتراٞها م٘ اه٣باى مالمده.. و٢بًدُه بلم حؿخُ٘ ا٦ما٫ 

الخد٨م به.. الالجحن ج٨ىعجا بًٛب ْهغ بىٓغاجه وبن خاو٫ 

 ول٨ىه لم ًخٟىه ب٩لمت واخضة..

 ..
ً
 ومٗخظعا

ً
بل جهٌ مٛاصعا  

 ْلذ ؾٗاص ظالؿت بم٣ٗضها.. جًِٛ ٢بًخحها بمؿىضًه

و٢ض ججمضث الٗبراث بم٣لخحها.. ؤهٟاؾها جدباَئ و٢لبها   

 ..
ً
 وخؼها

ً
ًا  وهي تهؼ بغؤؾها ٞع

ً
ًهغر وظٗا  

صعجه جل٪ الىٓغة اإلادخ٣غة التي عم٣ها بها ؤخمض ٢بل مٛا 

 وظٗذ عوخها بكضة.. 

 ؤٖاصتها زُىاث للىعاء..

ا١ لٗظاب لم جضِع بذجمه بال   طعاعي بلؿم خىلها ٧اها جٍغ

 م٘ ؤو٫ اخخ٩ا٥ لها ب٣ؿىة الٗالم..
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وهمؿت بلؿم اإلاىاؾُت:   

٪ ًا ؾٗاص..-   ما ٌؿتهلل صمٖى  

بِىما ٧ان ج٨ٟحر ؾٗاص طهب ألبٗض مً طل٪ الساَب وهغوبه 

٘ ٩ٞاهذ جغصص بس كُت:الؿَغ  

عبىا ما ٢بلىِل ًا بلؿم.. جىبتي مل م٣بىلت..-    

لُضوي نىث آمىت التي ٧اهذ جخجٕغ خؼجها وهضمها ٖلى صٞ٘ 

 ؾٗاص لسُىة ٦خل٪.. 

هؼواء للخٓت حؿخجم٘ بها قخاتها.. ول٨ً م٘ ٧لماث ٞإعاصث ؤلا 

ٕؼ ٣ًُجها ٢غعث الخضزل:  ابىتها التي ٧اص ؤن ًتٖز

ف ٖبض لجإ له..اؾخٟٛغي ًا ؾٗاص.. عب٪ ما بحرص-    

ٗذ ؾٗاص ُٖىحن هاصمخحن:  ٞع

ؤها زاًٟت ًا ماما.. زاًٟت.. -   
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خه ٧ان ًاؾحن ًًغب الجضاع بًٛب وهى ًلىم هٟؿه  وبٛٞغ

 لؿماخه بما خضر..

٧ان ًجب ٖلُه الخمؿ٪ بمى٢ٟه.. ؾٗاص ٚحر مؿخٗضة   

إلاىاظهت الخُاة بٗض ٞما با٫ ح٣ُٗضاث الغظا٫..   

 جمؿ٨ذ ٞجغ ب٣بًخه التي جل٨م الجضاع بال جى٠٢ وهي 

 جًمها لهضعها جُمئن ٢ل٣ه:

الًغبت اللي ما بخمىحل بخ٣ىي ًا سخي ًاؾحن..-    

 هؼ عؤؾه بًٛب:

ؾٗاص مل مؿخٗضة.. ؤها ٚلُذ.. -   

٢بلذ ٦ٟه بحن ًضحها جس٠ٟ مً هالت الًٛب التي تهضص 

 بابخالٖه:
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ًا سخي ًاؾحن ؤها مالػمها ؾٗاص ٢ىٍت.. ؤها مخإ٦ضة.. وهللا  - 

 ب٣ُُ٘ مً 
ً
ت ؤجها هترظ٘ ؤخؿً مً ألاو٫.. وعبىا صاًما اٞع ٖو

ىنل مً هىا٥..  هىا ٍو

 ججهض بُإؽ.. ٞبٗض ج٣ضم ؾٗاص اإلالخىّ ظاء هغب طل٪ 

اإلاضٖى ؤخمض مً ؤمامها لُدُم جل٪ ال٣كغة الغ٣ُ٢ت مً 

 الش٣ت والتي بىتها ببِء قضًض..

ذ لُسغط ل٣ض ٧اص ؤن ًٟخ٪ به وهى ًغي   زُىاجه حؿاب٤ الٍغ

مً اإلاجز٫.. ولىال طعاعي ماظض خىله للخ٣ه بالٟٗل وؤطا٢ه 

 الىظ٘ الظي مىده لؿٗاص ؤيٗاٝ..

ؤل٣ى بغؤؾه ٖلى ؾاقي ٞجغه ٦ما اٖخاص.. ًل٣ي بهمه بحن طعاٖحها 

 ..
ً
 ٞدسخبه مً ْالمه لخُاة ًبضآها مٗا

 خُاة جيخٌٟ بإخكائها حٗلً ًٖ جظمغ ابيخه مً نىجه 

..الٗ
ً
الي ٦ما ؤزبرجه ٞجغ ًىما  
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 بسبر ٧ان  
ً
ل٣ُاَٗه عهحن الهاج٠ ونىث هاقم ًضوي ٞغخا

 ًاؾحن ًيخٓغه مىظ قهىع..

 زبر ٌٗلم ؤهه ؾُيسخي ؾٗاص ٧ل جغهاث جل٪ السُبت الباجؿت...

..
ً
 اهخٌٟ ًُب٘ ٢بلت ٖلى ظبهت ػوظخه هامؿا

 "َى٫ ٖمغ٥ وف السحر"..

ت ؾٗاص التي ٧اهذ مخ ٨ىمت بحن ؤخًان وجىظه مً ٞىعه لٛٞغ

 ؤمها.. 

 ٞخدغ٥ لُجظب ؾٗاص مً بحن ؤخًان آمىت وحهمـ بإطجها:

ها مل هخُِٗ ٖكان واخض مخسل٠ و.. -  ؾٗاص اللي ؤٖٞغ  

 هؼث ؾٗاص عؤؾها بىٟي:

  مل ٖكاهه.. وهللا ما ٖكاهه.. - 

 ل٣ُاَٗها ًاؾحن بهمؿت زاٞخت بإطجها:
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ل الخُىان ؤمحر اج٣بٌ ٖلُه.. واإلاغة صي ال٣ًُت م-  

 هخخدٟٔ.. هاقم لؿه م٩لمجي..

 قه٣ذ ؾٗاص بٗى٠ وصمىٖها جدؿا٢ِ.. 

 وجل٪ اإلاغة ٧اهذ صمٕى عاخت.. ٞغخت.. وامخىان..

  غخمتٞ 
ً
الؿماء التي َاإلاا ؤزبرتها ٖجها والضتها.. لم ج٨ً ؤبضا

م  ض مً ؤوظاٖها.. ببٗغى زُبت ٚع بهاعه بال ؤهه ٧ان لحًز  

ظاثؼتها ظاءث بةقاعة لخ٣بل لخىبتها.. ببكغي لها ؤجها ًم٨جها 

ٚماى ُٖىحها بضون ٢ل٤ ؤو هل٘ مً ْهىع ؤمحر لحهضصها ب

بتزها زاهُت..   ٍو

..
ً
 ظاثؼتها هي ؤخًان صاٞئت ؤخاَها بها ؤهلها ظمُٗا

وعخمت ومٟٛغة اؾدكٗغث خالوتها وهي جضع٥ ؤن اإلاجغم    

 ؾِىا٫ ٣ٖابه..
ً
 ؤزحرا

*****************  
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خه ظلـ ماظض زل٠ م٨خبه.. ٌٛغ١ هٟؿه ب٣غاءة ؤخض  وبٛٞغ

ألابدار الُبُت الخضًشت.. طل٪ ؤؾلىبه للخٗاَي م٘ ًٚبه.. 

ٌ مكغوٕ السُبت مً البضاًت.. وخظع ًاؾحن ؤن ًسبر  هى ٞع

 إلاىاظهت اعجباٍ.. 
ً
آمىت بإي شخيء.. ٞؿٗاص ٚحر مؿخٗضة ؤبضا

ت ممحزاجه ون ال٢ت بغظل مهما ٧اهذ مٍٛغ ٟاجه, وعٚم ؤن ٖو

 مً ببال ؤهه وظض في  ًهؤًاؾحن ٌكاع٦ه ع 
ً
زٟاء ألامغ هىٖا  

 اوٗضام ألاماهت..

 وآلان و٢ض خضر ما جى٢ٗه.. لم ٌٗلم ٠ُ٦ ًىاسخي ق٣ُ٣خه.. 

ًبه  م وظٗه ٚو هى ال ًخ٣ً ٧لماث اإلاىاؾاة واإلاااػعة.. بٚغ

الكضًض بال ؤهه ال ًمل٪ ال٨شحر لُٟٗله.. جغ٦ها بحن طعاعي والضجه 

خه ب ٗضما اؾخُإ الؿُُغة ٖلى ًٚب ًاؾحن وجىظه لٛٞغ

 ًضًٞ هٟؿه بضعاؾخه ٦ما اٖخاص..

 مض ًضه لهاجٟه 
ً
ْل ًغم٤ الكاقت بكغوص لض٢اث٤.. وؤزحرا

 ل٣ُىم بما ؤعاص مىظ عؤي طل٪ الجبان حهغب مً ؤمام ق٣ُ٣خه..
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 اجهل بغحهام واهخٓغ للشىاٍن ٢بل ؤن ًإجُه نىتها الهاصت:

الؿالم ٖل٨ُم..-   

 ؤظابها بغاخت ؾغث بجؿضه بمجغص ؾماٖه لهىتها:

ٖل٨ُم الؿالم.. مكٛىلت؟.. -  

ابدؿمذ لؿااله اإلاٗخاص.. ٧ل مغة ًداصثها بها ٌؿإ٫ هٟـ 

 الؿاا٫.. 

 بالبضاًت ٧اهذ جبٗضه.. جهضه وب٣ىة.. جسبره ؤجها ميكٛلت..

ول٨ىه ٧ان ًسبرها بطخ٨ت هاصثت..   

 "مل هُٗل٪.. مىيٕى بؿُِ"..

خدى٫  اإلاىيٕى البؿُِ لى٣اف َىٍل.. ؤو ؾغص جٟهُلي ٍو

 ألخضار ًىمه.. حٗلم ؤهه ًداو٫ الا٢تراب..

وحؿدكٗغ الاهخمام..   
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ًذ بالبضاًت وزانت ٖىضما ناعخها هاقم بىِخه  ٞع

دت.. بل زاعث ٖلى هاقم جتهمه بيؿُان الهض٤ً  الهٍغ

 وزُاهخه..

ولى ول٨ىه ؤو٠٢ ؾُل اتهماتها.. بدؼم.. ط٦غها بمؿئىلُتها ألا 

هدى ابجها.. بإخ٣ُت ابجها ببِذ َبُعي مؿخ٣غ.. بإب ًدبه 

 ب٣ؿىة..
ً
 مظ٦غا

ً
ىظهه مؿخ٣بال  ٍو

"مهما ٧اهذ خىِخ٪ ٖلُه واهخمام٪ به.. وظىص ؤب بُٟغ١.. 

 م٘ َٟل ط٧ي وؾاب٤ ؾىه ػي قٍغ٠"..
ً
 وزهىنا

٘ ًضه ًٖ   عم٣خه ًىمها بلىم.. ٞهى ًسبرها بىيىح ؤهه ًٞغ

 جغبُت ابجها ول٨ىه يمها 
ً
بدىان مغصٞا  

"اإلاىيٕى مل ؤب لكٍغ٠ بـ.. ؤها ٖمغي ما هبٗض ٖى٨ىا.. 

دمي".. ساٝ ٍو  بـ عحهام مدخاظت خُاة.. مدخاظت ػوط حهخم ٍو
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ٌ الهىعة التي ًبثها هاقم ب٣ٗلها بِىما  ؤٚمًذ ُٖىحها جٞغ

 هى ٨ًمل..

"ؤ٦تر مً ٖكغ ؾىحن ٞاجىا ٖلى اإلاغخىم.. ؤها مل ٖاًؼ اج٩لم 

وؤ٢ىل٪ ؤه٪ ما ٖكخِل خُاج٪ ًا  ػي الؿخاث الٗىاظحز 

 عحهام.. بـ صي خ٣ُ٣ت"..

ججهضث بعجؼ عاًٞت ٞخذ ُٖىحها.. جخظ٦غ ػواظها بؿً الشامىت 

غختها ألاولى.. قهىع مً الؿٗاصة  ٠.. خبُبها ٞو ٖكغ.. قٍغ

اهتهذ ٢بل ؤن جخظو٢ها لدؿخ٤ُٟ مً خلمها ٖلى ٧ابىؽ سجً 

٠.. زم جمىدها الخُاة ٞغخت ٖمغها وجىجب زم غة خبهما.. قٍغ

قٍغ٠ الهٛحر.. ولم ج٨ض جٟغح بُٟلها ختى ٖاظلتها الخُاة 

 بإ٦ثر الهٟٗاث ٢ؿىة.. وماث الؼوط والخبِب..

ؤٚل٣ذ ٢لبها ٖلى خبه, ٖلى خؼجها ٖلُه.. اٖخ٨ٟذ لتربُت ابجها.. 

 ووؿِذ ٦ىجها ؤهثى.. امغؤة جدخاط الاهخمام والخب.. 

ًذ مً ٢بل َٖغـ جلى آلازغ ولم تهخم..   ٞع
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٨ً.. ماظض..ول  

هى مسخل٠.. ال حٗٝغ لَم!.. عبما اهخمامه بهٛحرها.. عبما 

..ب
ً
خؿاؾها باخخُاظه لها ٦ما جدخاظه هي جماما  

 ٦ال.. ٦ال.. هي ال جدخاظه وال جدخاط ألي عظل..

ؾخ٨مل خُاتها ٦ما زُُذ.. هي وابجها ٣ِٞ..   

م ٧ل ٢غاعاتها.. وزُُها اإلاؿب٣ت... حٗىص لخجُب ٖلى  ول٨ً ٚع

الجه.. جىجٝغ وعاء خ٨ُه.. جىدصخي ؤهىزتها باللهٟت التي اجها

 حؿدكٗغها بهىجه.. بمداولخه الخشِشت لالهخمام بها..

بخه الجضًت في الا٢تران بها..   وهى بٗضما ناعح ق٣ُ٣ها بٚغ

ىعة  وهُله ؤلاقاعة السًغاء لال٢تراب م٘ جدظًغ واضر مً ٖو

٤.. ٨ٞش٠ مً اهخمامه.. اهخمام خ٣ُ٣ي ال جٍؼ ٠ُ به.. الٍُغ

م٩اإلااجه لها جمىده عاخت مسخلٟت.. اهخمامها به وبن ٧اهذ 
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جداو٫ ظاهضة ازٟاثه ؤو م٣اومخه بال ؤهه ٌؿدكٗغه.. ًمىده 

ا٢ت اًجابُت هاثلت..  ؾٗاصة َو

لُخه ٧ان طا لؿان مٗؿى٫ الؾخُإ الخٗبحر ٖما ًجى٫ بظهىه 

بإؾلىب مىم٤ ظظاب.. ول٨ىه ال ًجُض جل٪ اإلاٛاػالث الغ٣ُ٢ت 

ال٩لماث الضاٞئت وال ختى اإلاكا٦ؿاث الك٣ُت..ؤو   

ه.. ألاؾلىب الىاضر اإلاباقغ.. وبن لم  اهخهج مٗها ما ٌٗٞغ

بخه بالؼواط بٗض.. ٣ِٞ ٨ًخٟي بخل٪ اإلا٩اإلااث..  ًهاعخها بٚغ

٣ًو ٖلحها ما ًمغ ٖلُه في ًىمه.. ٌؿخم٘ ألخضار ًىمها 

ُمئن ٖلى الهٛحر..  ٍو

  بًٗت ختى ؤهه ٢و له ٢هخه م٘ "لُان بغها
ً
م".. مسخهغا

بت مىه   ٚع
ً
جٟانُل ال جسهه, ناعخها بإهه اعجبِ ب لُا ؾاب٣ا

في ال٣ٟؼ ٖضة زُىاث ؾُىٞغها له ٦ىن َاهغ بغهام نهغه.. 

 ًىمها اؾدكٗغ ًٚبها.. وبن لم حٗبر ٖىه نغاخت.. 

اص ًهاعخها بٗال٢خه بؿمغ.. واٖخ٣اصه ؤهه ؤخبها..   ٖو
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 ٧ان مجغص  ل٨ُدك٠ زضاٖها له.. وبٗضها ًضع٥ ؤن
ً
ما ْىه خبا

 اعجاب ؤو حٗل٤ ؾُخي.. 

 ًىمها ؤٚل٣ذ الهاج٠ بىظهه.. ول٨ىه ؤٖاص الاجها٫.. 

:
ً
 مغة.. وزاهُت.. وزامؿت ختى ؤظابذ ؤزحرا

"ؤها مل ٞايُت ًا ص٦خىع.. وعاًا.."   

 ٢اَٗها ًىمها لُٗتٝر لها بما لم ٌٗتٝر به لىٟؿه:

بخؿاؽ ما ٧اول خب.. ؤها ٖمغي ما خبِذ وال ؤٖٝغ " 

الخب.. ؤها ٦ىذ بهغب مً نىعة ماظض الُمىح اللي بُٗمل ؤي 

خاظت ٖكان مؿخ٣بله.. ؤها خبِذ نىعة ماظض اللي بُدب.. 

"ل٨ً ما خبُدل ؾمغ..  

ًىمها لم حؿخُ٘ م٣اومت ًٞىلها لُىُل٤ لؿاجها بؿاا٫ 

 ًاع٢ها بكضة:

لُه؟.. لُه خبِذ جدِ هٟؿ٪ في نىعة الغاظل الُمىح "   
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ت؟.. ؤها عا٢بخ٪ ٦خحر م٘ قٍغ٠.. ؤها خاؾت ؤه٪ لخض الاهتهاٍػ

"بدخ٩لم ًٖ واخض جاوي..  

لم ؤن ٖلُه ؤن ًجبها نغاخت.. ٞةن ؤعاص  ؾاا٫ جى٢ٗه.. ٖو

الاجباٍ بها ٖلُه ؤن ًٟصر لها ًٖ مايُه بإ٦مله, ختى بن 

٧اهذ ؤخضازه ال حٗىحها.. ول٨ىه َمً ٌٗىحها ومايُه هى ظؼء 

لها..مىه.. لظا ٢و ٖلحها ال٣هت بإ٦م  

 ًىمها نغزذ به.. المخه.. اتهمخه باألهاهُت وخب الظاث.. 

 ٖضم جدمل اإلاؿئىلُت واوٗضام الًمحر..

٧اهذ جهغر به وؤمامها وظه قٍغ٠ الغاخل وهى ًسبرها ؤهه  

 ..
ً
 وبهخاها

ً
٣ٟذ له التهمت ػوعا

ُ
 مٓلىم ل

٧اهذ جتهمه بما ؤعاصث الهغار به في وظه مً ْلمىا والض 

 َٟلها..

ماظض بهىث مسىى١:لُجبها   
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ؤها ٦ىذ ؤنٛغ مً ؤوي آزض ال٣غاع.. ال٣غاع ًاؾحن والخاط " 

..
ً
"خاٞٔ.. ؤزضوه ٞٗال  

سخم ٧لماجه:  ٍو

نض٢ُجي ًا عحهام.. الخُاة في سجً مالىف ٢ًبان, وهٓغة " 

تهام وبصاهت مؿخمغة مً ؤ٢غب الىاؽ ل٪.. و٧ل جهٝغ و٧ل ب

تهام ب٨ىن ٧لمت مدؿىبت وجدذ اإلاىٓاع.. ختى الابدؿامت بخ

 ظضًض.. صه ٧له مل ه٣ىل٪ ؤنٗب مً السجً.. بـ ما 

 ؤزبذ ؤوي 
ً
٣ًلل نٗىبت.. ًم٨ً ألانٗب ؤوي ٧ان الػم صاًما

. ختى ؤوي .٦ىذ ٢ض جطخُت ًاؾحن.. الٟكل مل مؿمىح به

م ؤوي ٦ىذ  ؤ٦ىن همغة اجىحن ٧ان طهب ما ًىٟٗل اعج٨به.. ٚع

 في طهجهم ٧لهم ع٢م اجىحن.. ولخض آلان.
ً
".صاًما  

لم ٨ًمل ٧لماجه.. بل ٢ُٗها ٞجإة و٦إهه ؤٞصر ًٖ ال٨شحر 

 وهمـ بعجلت:

"جهبخي ٖلى زحر."   
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 ؤٚل٤ الهاج٠ ولم ًيخٓغ عص مجها..

وهي لم جمخل٪ ٧لماث ججبه به.. ال حٗلم لم ظلبذ ٧لماجه  

اإلاسخى٣ت الضمٕى لُٗىحها.. ٣ِٞ عؤجه بٗحن زُالها وهى ًسخى٤ 

اجه.. ًٟخذ ٢لبه لها.. ًخ ظ٦غ ؤًام بٗضه ال٣ؿغي ًٖ بظ٦ٍغ

ق٣ُ٣ه.. و٧ل مجهما ًضٞ٘ زمً ٚلُت ٚحر م٣هىصة.. وزُإ 

 مٗخ٣ضاث ٚبُت ؾُُغث ٖلى والضهما..

لُلتها هي مً ؤٖاصث الاجها٫.. وهى ؤظاب مً الغهت الشاهُت  

ت:  لتهمـ له بؿٖغ

آؾٟت.. بجض آؾٟت.. مل مً خ٣ي ؤخ٨م ٖلُ٪ وؤها ما "

ذ بازخُاعاج٪  آؾٟت ٖلى ٦المي ِٖكدل ْغوٞ٪ ؤو مٍغ
ً
.. ٞٗال

"السس٠ُ.. ما ٧اول مىظه ل٪..  

 ٢اَٗها ًىمها ب٩لماث خاؾمت:

ؤها خ٨ُذ ل٪ ٧ل خاظت ٖجي.. مم٨ً ه٣ٟل نٟدت اإلااضخي " 

"وه٨ٟغ في اإلاؿخ٣بل؟.  
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 ٧ان ؾاا٫ ًُلب ؤ٦ثر مما اخخىث ٧لماجه.. وهي جضع٥ طل٪.. 

.. وهي ؤعاصث مىده طل٪ 
ً
ض ولى ٧ان يمىُا  هى ًيكض ٖو

ض لُُمئن.. و٧لماث هاقم جترصص بظهجها..  الٖى

 "عحهام مدخاظت خُاة"..

واهخمام ماظض الهاص١ بُٟلها وخبه له ًمىدها عاخت 

غخت قٍغ٠ بىظىص ماظض بدُاجه ٌؿاٖضها  جدخاظها.. ٞو

 الجساط ٢غاع.. 

 بٗض ؾباث 
ً
وهاظـ ؤهشىي زاٞذ بإٖما٢ها ًيخٌٟ ٞغخا

ظباعي.. ولؿاجها ًغصص:ب  

"اإلاؿخ٣بل..هى٨ٟغ في "   

اث ؤؾابُ٘ مًذ ٖلى ؾااله   ٖاصث مً قغوصها بظ٦ٍغ

 اإلا٨غع والظي عصصه بىبرة ٢ل٣ت:
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مكٛىلت ًا عحهام؟. -  

 لخجبه بىبرة مُمئىت:

ـ ٖمل  - .. ؤها مىخٓغة اجهال٪.. الَٗغ
ً
؟.بًهال ؤبضا  

:
ً
 ججهض خى٣ا

ػي ما جى٢ٗذ بالٓبِ.. اٖخظع ومصخي.. -  

ىت:  عصصث بىبرة خٍؼ

ًا ؾٗاص.. ؤ٦ُض مجهاعة..ًا خبِبتي   -  

غ:  ؤظابها بخ٣ٍغ

.. ؤها ٢ل٣ان ٖلحها ٢ىي.. لى الكٛل اللي ٧لمخحها ٖىه ؤًىه-   

ت. ذ جبضؤ ُٞه بؿٖغ  ظاهؼ ًاٍع

ٗت:بظاءث  ظابتها ؾَغ  



1290 
 

 

 هٗضي ٖلحها ب٨غه ومٗاًا ٧ام -    
ً
مً ب٨غه لى جدب.. ٖمىما

 م٣ا٫ جداو٫ ٞحهم.

 ق٨غها بامخىان:

ِٗذ خمل -    ج٣ُل مً ٖلى ؤ٦خافي..ًااه.. ٞع  

 وؤ٦مل بىبرة ناص٢ت:

عبىا ًسلُِ٪ ليَّ   -  

لى الجاهب آلازغ جخىعص وظىخحها و٦إجها ماػالذ ٞخاة نٛحرة  ٖو

ت:  وحٛحر اإلاىيٕى بؿٖغ

الجهاعصه في الكٛل؟.. بًهٖملذ -    

 ؤظاب بدظع:

صه الؿبب الخاوي الجهالي.. ٖاًؼ ؤ٢ىل٪ ٖلى خاظت..   

 بىبرة ٢ل٣ت همؿذ:
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؟..بًهي زحر ف -   

 بٗض زىان مً الترصص:

الض٦خىع َاهغ َلب مجي الجهاعصه ؤمؿ٪ بصاعة اإلاؿدكٟى.. -  

٩ا م٘ لُان..  هُٗملي جى٦ُل باإلصاعة.. ألهه عاظ٘ ؤمٍغ

 نمخذ بضوعها للخٓاث وهي حؿإله:

ؿت صر؟..-   صي خاظت ٦َى  

 وا٣ٞها:

.. ؤًىه - 
ً
َبٗا  

 ؾإلخه:

وا٣ٞذ وال.. -   

 ٢اَٗها:

لى وا٣ٞذ هؿإل٪ لُه؟.. -   
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 اعحؿمذ ٖلى قٟخحها ابدؿامت بلهاء:

ؤهذ بخازض عؤَي؟..-    

 ؤظاب ببضحهُت:

ًا عحهام.. ؤها ٦ىذ واضر مٗا٥ِ.. ؤها مىخٓغ بـ  ؤًىه - 

 الامخداهاث جسلو ٖلكان ج٨ىن ٧ل خاظت عؾمي.

دت لتهخ٠ بلىم:  قه٣ذ بٗى٠ مً ٧لماجه الهٍغ

 -  
ً
ما اج٣ضمدل عؾمي! ؤها لؿه ما وا٣ٞدل وؤهذ ؤنال  

..!!
ً
 ٧اص ًًغب عؤؾه بؿُذ م٨خبه.. ؤلم ًخ٣ضم لك٣ُ٣ها عؾمُا

هى ٌٗلم ؤن والضاها مخىُٞحن وال جمخل٪ ؤٖمام ؤو ؤزىا٫  

 لُُلب ًضها مجهم.. 

ً ؤجها جٟهمه وجىا٣ٞه..  ب٩ل شخيء ْو
ً
 ل٣ض ٧ان واضخا

لخسبره: ٢ُٗذ خحرجه  
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قٍغ٠ ابجي ًا ماظض.. -   

اإلاٗجى:ججهض بغاخت و٢ض ؤصع٥   

هُلب٪ مً قٍغ٠.. خايغ ًا عحهام. -   

٣ت لم حٗهضها مً ٢بل  ابدؿمذ بؿٗاصة.. هى ًٟهمها بٍُغ

ختى م٘ ػوظها الغاخل..   

٣خه الهاصثت   مدحها بٍُغ ٌؿخىٖب مساٝو جدُا بإٖما٢ها ٍو

 اإلاباقغة.. 

ها به.. ٣ت التي ٧اهذ جؼعجها ببضاًت حٗٞغ  جل٪ الٍُغ

ؤنبدذ هي ما جمىدها الغاخت وألامان..   

عبما ػواظها مىه ؾًُٗها في هٓغ البٌٗ بساهت اإلاغؤة التي 

 حؿعى زل٠ ألامان واإلاخٗت بىظىص عظل بدُاتها.. 



1294 
 

 

ول٨ً ؾىىاث وخضتها الؿاب٣ت ٖلمتها ؤال جلخٟذ للثرزغة 

م مُلها إلااظض ٦غظل وػوط مؿخ٣بلي..  ت.. ٞهي ٚع  الٟاٚع

٣ُت بابجها.. واهخمامه ألاؾاسخي به.. ًمىدها بال ؤن ٖال٢خه الىز

 شخيء مً الش٣ت بصخت ازخُاعها..

ٞهى ٖلى ٨ٖـ ٧ل عظل خاو٫ الا٢تران بها مً ٢بل..   

لم ًخسظ ابجها وؾُلت ل٣ُترب مجها, بل ما خضر هى ه٣ٌُ    

.. ٞٗال٢خه بكٍغ٠ ٧اهذ ألاؾاؽ.. 
ً
 طل٪ جماما

ؤلاقاعة السًغاء ٧اهذ ه٣ُت البضاًت ومغ٦ؼ الش٣ت لخمىده 

 لال٢تراب..

وآلان.. ٖلُه ؤن ٣ًى٘ الهٛحر باإلاىا٣ٞت ٖلى ػواظه مً 

 والضجه... 

ٞابجها ٧ان وماػا٫ عظلها ألاو٫.. ٞهل ًىا٤ٞ ٖلى الخىاػ٫ ًٖ 

 م٩اهخه.. لغظل آزغ ختى لى ٧ان نض٣ًه و٢ضوجه بالخُاة؟.. 
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شخيء ما بإٖما٢ها ًسبرها.. ؤن الاظابت ؾخ٨ىن بهالخهم 

 
ً
...ظمُٗا  

********* 

 بمغاظٗت 
ً
اجها٫ مٟاجئ مً ظاص لُاؾحن الظي ٧ان ميكٛال

 خؿاباث مخجغ الُٗاعة.. ٞمٗخهم لم ًإِث للُىم الخالي.. 

ل٣ض ًْ في البضاًت ؤهه اوكٛل بازخباعاجه الجهاثُت, ول٨ً 

 اجها٫ ظاص ال٣ل٤ بكإن مٗخهم ظٗله ًتر٥ ما بُضه

خىظ  ؿخضعي ماظض لُخسظ م٩اهه باإلاخجغ ٍو ه ٖلى الٟىع َو

م جإزغ الى٢ذ..  لىعقخه بٚغ

ونل للىعقت لُلخ٣ي بجاص ال٣ل٤ ٖلى الضوام ًجىب الغن٠ُ 

, ول٨ىه لم ٨ًض ًغاه ختى جدغ٥ 
ً
 ؤمام الىعقت ظُئت وطهابا

 هدىه بلهٟت:

مٗخهم اجججن ًا بىم! -   
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:
ً
 عبذ ًاؾحن ٖلى ٦خٟه مهضثا

؟..بًهاهضي ًا ظاص بـ.. ٢ىلي خهل -    

إلاضزل الىعقت خُض اعجٟٗذ ؤنىاث ج٨ؿحر انُدبه ظاص 

 واضخت بإٖما٢ها وهمـ:

اؾم٘ بىٟؿ٪ ًا بىم.. -   

ونلذ لُاؾحن ؤنىاث ج٨ؿحر امتزظذ بهغزاث وظ٘ ٖالُت.. 

 الخٟذ لجاص ٌؿإله:

ل٩ل صه!.. ؤها مل ٞاهم!!.. خض يا٣ًه ؤو.. بًهخهل -    

ت:  هؼ ظاص ٦خُٟه بٗضم مٗٞغ

.. هى ب٣ى له ٧ا-    .. وؤها ٦ىذ وهللا ما ٖاٝع م ًىم مل مٓبٍى

ٞاهم يِٛ الامخداهاث م٘ يِٛ الكٛل.. بـ الجهاعصه 

لت وعظ٘ بدالخه صي..  ازخٟى ٞترة ٍَى
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هؼ ًاؾحن عؤؾه بدحرة وهى ًد٪ بظ٢ىه ونىث مٗخهم 

 اإلاخىظ٘ ًهله بىيىح.. ٞٗاص ًلخٟذ لجاص:

َُب عوح ؤهذ ًا ظاص.. وؤها ه٣ٟل الىعقت.. -   

ت و٦إهه ٧ ان ًيخٓغ ٧لماث الٗخ٤ مً ًاؾحن اهُل٤ ظاص بؿٖغ

٣ه هدى ؤٖما٢ها ختى ونل  الظي صل٠ للىعقت.. ًخلمـ ٍَغ

 إلاٗخهم.. لُخجمض زىاٍن مً مكهضه..

مكهض ال ًه٠ بال بٗبصُت ؾىصاء..   

قاب ٚايب أل٢صخى صعظت, ًغجضي بظلت ؾىصاء زمجها ًهل 

مؿ٪ بُضه.. ٞإؽ نٛحر ًًغب به ٢ُ٘  آلالٝ الجىحهاث.. ٍو

ىازغة بهىعة ٖكىاثُت وم٘ ٧ل يغبت ًُل٤ ألازكاب اإلاخ

نغزت ٖالُت.. نغزت وظ٘.. نغزت ٢هغ.. نغزت عجؼ.. 

ُٗحن مً الضمٕى  ول٨ُخمل اإلاكهض إلاذ ًاؾحن بالجهاًت زُُحن ٞع

٣حن مً خمم البرا٦حن الخمغاء..   ًدٟغان وظهه ٦ٍُغ
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ُٞٗىاه ٧اهخا بغ٦خحن مً اللهب ألاخمغ وهما جغجٟٗان لخلخ٣ُا 

اإلاىضهكت.. بىٓغاث ًاؾحن  

 لُهُذ مٗخهم بدغ٢ت وهى ًلىح بالٟإؽ بىظه ًاؾحن:

ظاي لُه!.. ٢ل٣ان ٖلى قٛل٪!.. بًاٖخ٪!!.. السكب اللي -  

 ٦ؿغجه صه جمىه هضٞٗهىل٪ و..

ت:  ٢اَٗه ًاؾحن بؿٖغ

ومحن َلب مى٪ ٞلىؽ! -    

 اعجب٪ مٗخهم للخٓاث.. ٣ٞض ٧ان ًدؿلر بًٛبه ختى

ال ٨ًٟغ بىظٗه الخ٣ُ٣ي.. ول٨ىه ٖاص ًدؿاء٫ بسكىهت:   

وما٫ ظُذ لُه؟..ؤ-     

٘ ًاؾحن ظاظبُه بضهكت:  ٞع

ب ؤوي آجي وعقتي!! بًهٖاصي.. -   الٍٛغ  
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ضه جغحٗل بخل٪ الٟإؽ  ٖاص مٗخهم ًلتزم الهمذ ٍو

 الهٛحرة.. ًخإمل هٓغاث ًاؾحن الهاصثت.. لِؿذ متهمت 

ه ببراٖت.. ؤو الثمت.. ٣ِٞ مهخمت ب٣ل٤ ًسُٟ  

 ول٨ً مٗخهم اؾخُإ الخ٣اَه ٞٗاص حهخ٠:

مل مُٗاص٥ صلى٢ذ.. وال ظاي جٟدل ٖلى ٖمال٪!-    

 عم٣ه ًاؾحن ولم ٌؿخُ٘ الخد٨م بمالمده اإلاخعجبت.. 

, ٖلى ال٨ٗـ.. 
ً
 مٗه الخضوص ؤبضا

َ
 ٞمٗخهم لم ًخٗض

ٖال٢تهما جىَضث بالٟترة ألازحرة لدكبه بضاًت نضا٢ت بحن 

ْغوٝ مجخمٗهما الٓاإلات.. عظلحن ًداعبان   

٣ت!  ٞماطا خضر لُى٣لب مٗخهم بخل٪ الٍُغ

 ؤظاب ًاؾحن ببؿاَت:
ً
 جباصال الىٓغاث للٟترة وؤزحرا

غ لبىتي الهٛحرة.. -  ٖاًؼ ؤٖمل ؾٍغ  
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اعجسذ ًض مٗخهم اإلامؿ٨ت بالٟإؽ لختهض٫ بجاهبه وهى 

 ًدؿاء٫:

بيخ٪! -   

ظابه ًاؾحن ببؿاَت:ؤ  

ٖملها مهض..ؤجها بيذ.. ؤمل.. ٖاًؼ ؤمباعح ب.. اجإ٦ضها ؤًىه-    

عم٣ه مٗخهم بٗظاب والٟإؽ ججزل٤ مً ًضه مُل٣ت نىث 

اص ًدؿاء٫:  ٢غ٢ٗت ز٠ُٟ ٖىض انُضامها باألعى.. ٖو

  مهض!! - 

 ببؿاَت:
ً
 وا٣ٞه ًاؾحن وهى ًجاوعه مدؿاثال

هدؿاٖضوي؟.. -   

ظابت بل جدغ٥ لُجم٘ ألازكاب اإلاخىازغة.. بولم ًيخٓغ   

مبضجي إلاهض نٛحر.. وبضؤ ٌٗض مسُِ  
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ومٗخهم ًغا٢به بظهى٫.. ال ٌٗلم ٠ُ٦ هضؤ ًٚبه..   

ال لم حهضؤ هى ٣ِٞ اوكٛل ٖىه.. ٞاؾخُإ الخد٨م بشىعجه..   

ل الخُاة الجضًضة لُٟلت عيُٗت هى ما لجم ًٚبه!..   ُُ هل جس

 ؤم ٧لمت "مهض" التي مىدخه بخؿاؽ بالهضوء الىٟسخي..

٣ُه بالىبظ اإلاجخمعي.. امخل٪ خُاة   ؤم هي ٨ٞغة ؤن ًاؾحن ٞع

 بالٟٗل وامخل٪ هانُت م٣ضعاجه..

 زل٘ ؾترة بظلخه وظاوع ًاؾحن ٌؿاٖضه بٗمله بهمذ.. 

 نمذ امخض لؿاٖت.. وؤزغي.. وهما ٌٗمالن بدىاٚم ومهاعة..

 ٢ُ٘ ًاؾحن خبل الهمذ:
ً
 وؤزحرا

زلهذ امخداهاج٪؟.. -    

لى وظهه ابدؿامت ؾازغة: هؼ مٗخهم عؤؾه ٖو  

ما صزلدل آزغ ماصة.. ًٓهغ مل م٨خىبت لي!-    
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٘ ًاؾحن خاظبه بًٛب وعصص:  ٞع

هخضزل الضوع الخاوي.. -   

 اهُل٣ذ ٢ه٣هاث مٗخهم:

ماٖضحل مدخاط.. ؤها صلى٢ذ مٗاًا ٞلىؽ ما جخٗضحل-    

 ٢ُب ًاؾحن بدؿائ٫.. ٞإ٦مل مٗخهم:

ؤها وعزذ..-     

مباقغة: جى٠٢ ًاؾحن ًٖ الٗمل لِؿإ٫  

اللي ٢لب ٦ُاه٪؟.. بًههاث مً آلازغ ًا مٗخهم... -    

جى٠٢ مٗخهم ًٖ الٗمل بضوعه والخٟذ لُىاظه ًاؾحن 

 ٚمٛم بهمؿت مسخى٣ت:
ً
 للخٓاث وؤزحرا

ت هاهم.. ماجذ.. وؤها وعزتها..-   عاٍو  
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وبؿِ ًضًه ؤمامه و٦إهه ًسبره ؤن جل٪ اإلاغة اإلاحرار مً خ٣ه.. 

م  ٧ل مؿاوئها وظغاثمها..ٞهي والضجه بالٟٗل ٚع  

هى وعر زُُئتها.. وؤمىالها ٖلى الؿىاء..   

 عصص ًاؾحن بمىاؾاة:

ظغاءاث ؤو..الب٣اء هلل.. مدخاط ؤي مؿاٖضة في ؤلا -    

ت:  ٢اَٗه مٗخهم بؿٖغ

زالم اهضٞىذ و٧ل خاظت اهتهذ..-    

اص ًهغر ب٣هغ:  ٖو

٧ل خاظت اهتهذ.. ٧ل خاظت..-    

 الخٟذ لُاؾحن وهى ًغصص بعجؼ:

دل محن ؤبىٍا.. ماجذ مً ٚحر ختى ما جخىب-   ماجذ وما ٖٞغ  

ؤو حؿخٟٛغ.. ماجذ مً ٚحر ما حٗخظع..   
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 جغ٦ه ًاؾحن ًٟٙغ ًٚبه ٧له.. ٞبضازله بغ٧ان هاثل مً 

 الخؼن والًٛب.. 

 بِىما مٗخهم ًغصص بظهى٫:

الن ًا ًاؾحن.. ؤها  -  الن.. مل ٖػ ؤمي ماجذ وؤها مل ٖػ  

الن..  ..بًهٖمل ؤ.. بًهمل ٖؤًٚبان ألوي مل ٖػ  

بضؤ   نغر ظملخه ألازحرة وهى ٌٗىص لُدىاو٫ الٟإؽ ٍو

 بخدُُم م٣ٗض هؼاػ هه٠ مىخهي ومغج٨ؼ بغ٦ً الىعقت..

وؤزظ ًهغر:   

غ في اإلاؿدكٟى.. ظؿمها  -  ٧اهذ هاًمت ٢ضامي ٖلى الؿٍغ

 مدغو١... مكىهت..

٘ ُٖيُه لُاؾحن وهى ًغصص بهىث مخدكغط:  ٞع
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ُىحها.. ُٖىحها ٧لها وظ٘ مدغو٢ت.. ماجذ مدغو -   ٢ت.. ٖو

ظاب.. مىخٓغة حؿم٘ مجي ٧لمت.. ٟٚغان.. ؾماح..  ٖو

اص ًدُم ما ؤمامه بجىىن وهى ًهغر:  نمذ ٖو

دها مً ٖظابها.. بـ-   وؤها ما ا٢ضعحل.. َلبذ مً عبىا ًٍغ  

ما ؾمدتهاف..   

:
ً
 تهال٪ لُجلـ بغ٦ً الىعقت ل٣ُترب مىه ًاؾحن مدؿاثال

مت ؾماح ؤو ٟٚغان ٧اهذ هخب٣ى لى ٦ىذ ؾمٗتها ٧ل-   

 خ٣ُ٣ُت؟.

:
ً
 هؼ مٗخهم عؤؾه هُٟا

.. ٦ىذ ه٨ىن ٦ضاب ومىا٤ٞ.. ؤها مل ٢اصع .. ؤ٦ُض ألأل - 

ً خُاتها.. حٗاٌكذ م٘ هٟسخي  ؤؾامدها.. بٗضث ؾىحن ٖجها ٖو

دل ؤؾامدها..  وم٘ خ٣ُ٣تي.. ل٨ً ما ٖٞغ

ن ٌؿإله:حٖاص ًاؾ  
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مىتها؟..٦ىذ جخمجى ؤه٨ىا ججهىا السالٝ ٢بل -    

ؤل٣ى مٗخهم بغؤؾه ٖلى ع٦بخه اإلاىشيُت ؤمامه ومض ألازغي 

 لحهمـ بهىث مىضهل:

.. ًم٨ً و٢تها ٦ىذ ه٣ضع -   ل ٖلحها.. ؤمل ٖاٝع ِٖل ٞترة ؤٖػ

 خضاص ٖلى مىتها.. ًم٨ً ٦ىذ ه٣ضع ؤ٦ىن بوؿان َبُعي..

 جإمل ًاؾحن ٧لماجه بهمذ.. وقغص للخٓاث ًخ٨ٟغ بها.. 

لحرصص:ول٨ىه اؾخجم٘ ؤ٩ٞاعه   

   - ..
ً
نض٢جي ًا مٗخهم.. ٧ل اللي بخمغ به صه َبُعي ظضا  

ًم٨ً إلاا الؼمً ًمغ ج٣ضع حٟٛغ وحؿامذ.. و٢تها هُجي ؤوان 

ل..  الٖؼ

 ٚمٛم مٗخهم بدؿائ٫:

ٟٚغ؟..ؤولى ؤها مل هؿامذ؟.. لى مل ه٣ضع  -   
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 ظاوبه ًاؾحن:

ؤهذ بوؿان مل مال٥.. -   

 الخٟذ له مٗخهم بعجؼ ل٨ُمل ًاؾحن:

خاو٫ جُلب لها الغخمت.. وؾِب ظغوخ٪ للؼمً.. بما -  

 ًضاوحها.. ؤو..

 عصص مٗخهم:

؟..بًهؤو  -   

 ؤزبره ًاؾحن:

اليؿُان.. هخيسخى.. ؤو هخضعي اليؿُان.. مل ٞاع٢ت.. ؤهم  - 

خاظت.. ؤه٪ ما حؿمدل لجغوح اإلااضخي ؤجها جلىر اإلاؿخ٣بل.. 

ًها..  ا٢ُ٘ ؤي خبا٫ جغبُ٪ بدُاة ؤهذ بتٞر

ت: ٚمٛم مٗخهم بسسٍغ  
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ػاي!!بوصه اٖمله  -   

 ؤقاع له ًاؾحن لُىٓغ خىله:

.. بو خىالُ٪.. في خاظت في الخُاة اللي -  
ً
ؤهذ ٖملخه ٞٗال

عاًٞها؟.. ؤهذ مجبر ٖلى ؤي خاظت؟.. بخِٗكها صلى٢ِذ   

 نمذ مٗخهم للخٓاث.. ًخإمل الىعقت..

ىم.. ٟٗل.. ًىم ؤههى ٧ل ٖال٢اجه بىالض هىا ولض بال  مٖؼ  

٣ِ.. بإم خملخه بحن ؤخكائها ٦ىُْٟت بُىلىظُت ٞو  

هىا ولض عظل آزغ.. عظل وز٤ به ًاؾحن..    

 بل وز٣ذ به ٖاثلت ًاؾحن لُضًغ ؤٖمالهم.. 

هىا ٢غع ؤن ٨ًىن مٗخهم.. الغظل الىاجر.. بىٟؿه ولِـ 

 بيؿبه.. بٗغ٢ه ولِـ بإمىا٫ وعثها باؾم ال٣اهىن وهى ٌٗلم 

 ..
ً
 ؤهه لم ٌؿخد٣ها ولً ٌؿخد٣ها ًىما
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 وهىا... 

٣ه.. وعبما ًخ٨ٟل الؼمً بمضاوة الجغوح..  ؾ٨ُمل ٍَغ

ؤو جىاؾحها ٦ما ؤزبره ًاؾحن..   

٘ هٓغاجه لُاؾحن لُجضه ًمض ٦ٟه له:  ٞع

ؤمل.. ـًال هسلو مهض ل-    

 هاوله مٗخهم ًضه وهى ًغصص زلٟه:

مهض ألامل...-    

وعٚم ٧لماجه الٟغخت بال ؤن صمٕى زاثىت ٢غعث الاؾخمغاع 

 بالهُى٫.. 

 وهى ال ٌٗٝغ لَم.. ول٨ىه جغ٦ها جدؿا٢ِ.. 

 عبما ج٨ىن بضاًت الكٟاء

************ 
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ظاباتها م٘ هضي.. بؤمؿ٨ذ بلؿم وع٢ت الامخدان وهي جغاظ٘ 

ظاباث بُجهما ٧اهذ هضي جهُذ بدماؽ.. وم٘ ٧ل جىا٤ٞ في ؤلا 

ها بلؿم ب٣ىة:بِىما جؼظغ   

ًا بىتي مل ٦ضه.. هخٟغجي الىاؽ ٖلُىا.. -   

 لخٛمؼ هضي بك٣اوة:

 ًا بىتي.. ومل الجهاعصه بـ.. ٧ل ًىم  - 
ً
الىاؽ بدخٟغط ؤنال

 امخدان وخُاج٪..

 ٢الذ ٧لمتها وهي حكحر بُٗىحها لُىؾ٠ الظي و٠٢ بم٩ان 

ب مجهما م٘ ٖضص مً ؤنض٢اثه مً َلبت صٞٗتها..  ٢ٍغ

م ججز٫ مً ٖلحها هي.. لخلخ٣ي هٓغاتهما ُٞدُحها ول٨ً ُٖىاه ل 

بهؼة عؤؽ ج٩اص ج٨ىن ملخىْت ول٨جها صٞٗذ باللىن الىعصي 

 لىظىخحها.. 

 و٧اصث ؤن جىُل٤ هاعبت مً اإلا٩ان بإ٦مله.. 
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ا٢ه لُلخ٤ بها  ول٨ىه ؤؾٕغ بسُىاجه بٗضما اؾخإطن مً ٞع

ت..  بؿٖغ

ت لِؿخى٢ٟها: ذ بسُىاتها ول٨ىه ظاوعها بؿٖغ  ؤؾٖغ

ص٦خىعة بلؿم؟..-    

 الخٟخذ هدىه بٗى٠ هاجٟت:

  اٞىضم؟..  -

 ابدؿم بمىصة:

ل بـ!.. ؤها ٖاًؼ  -  مخدان.َمً ٖلى ؤلا ؤلُه الٖؼ  

ظابذ بعجلت وهي حؿخٗض للمٛاصعة:ؤ  

ـ الخمض هلل.. -  ٦َى  

 ٖاص ٌؿخى٢ٟها زاهُت:

ص٦خىعة بلؿم.. لى حؿمخي لي..-    
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 ٢ُبذ خاظبحها بدؿائ٫:

؟..ةًهؾمذ بؤ-    

:
ً
 ا٢ترب زُىة وهى ًسبرها بهىث اهسًٟذ وجحرجه ٢لُال

حؿمخي لي ؤ٧لم ألاؾخاط ًاؾحن؟.. -   

 ؾإلخه بخدضي وبضازلها حٗلم الاظابت:

  ٖكان؟.. -

 مً ؤؾلىبها اإلاخدضي ول٨ىه
ً
 مخعجبا

ً
٘ خاظبُه ٢لُال  ٞع

ؤزبرها بهضوء وز٣ت:   

لت.. و٦ىذ  -  ٖكان ؤ٢ىله ؤوي معجب بإزخه مً ٞترة ٍَى

ؤجها جخسغط ٖكان اج٣ضم عؾمي.. بـ ٧اهذ هخًُ٘ مىخٓغ   

ًض٥ ألوي مل هساَغ واؾخجى بج٣ضم ؤَلب ؤًضي.. ٖكان بمً 

 جاوي..
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ٗذ خاظبحها بظهى٫ وهي حؿخم٘ ل٩لماجه واهُل٣ذ لخٗضو  ٞع

 هاعبت مً ؤمامه.. 

:
ً
 ول٨ىه لم ًمىدها ٞغنت الهغب ٞٗاص ًىاظهها مدؿاثال

مً ًٞل٪ ما تهغبِل..-    

بت لهغوب زاَب ؾٗاص  ؤًٚبها ط٦غه للهغب.. والظ٦غي ال٣ٍغ

ًب ال خض له.. ىم حؿبب لها خؼن ٚو  اإلاٖؼ

ظهب لُاؾحن.. ب٣ٞغعث   جهاء ألامغ م٘ ًىؾ٠ ٢بل ؤن ًدؿٕغ ٍو

خ٨غع مكهض الهغوب ول٨جها جل٪ اإلاغة ؾخ٨ىن بُلت اإلاكهض  ٍو

 مً ؾٗاص..
ً
 بضال

ٗذ ُٖىحها جىاظهه مدؿاثلت:  ٞع

ًا جغي حٗٝغ ٧ل اإلاٗلىماث ٖجي؟ -   

ظابها بدحرة:ؤ  

ؤٖٝغ اللي حهمجي.. -   
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 ؾإلخه بخدضي:

حٗٝغ ؤوي مُل٣ت؟..-    

ب ؤؾلىبها اإلاخدضي   و٢ض بضؤ ٌؿخٖى
ً
٢ُب خاظبُه ٢لُال

والٛايب والظي ًبٗض ٧ل البٗض ًٖ الٟخاة الىاٖمت التي 

ظظبخه وو٢٘ بدبها بهمذ.. ول٨ً جل٪ اإلاخدضًت ؤمامه وعٚم 

الٞها ًٖ َبٗها الهاصت الغ٤ُ٢ بال ؤجها ؤزاعث بعجابه ازخ

 ..
ً
 ؤًًا

 ببؿاَت هى ٌٗك٣ها بجمُ٘ ؤخىالها..

ظابخه هاصثت:بظاءث   

.. ؤًىه -  ٖاٝع  

ظابخه ول٨ىه ؤ٦مل:ةخاولذ م٣اَٗخه بٗضما ٞاظئها ب  
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اٝع ؤهه َال١ بضون ػواط ٞٗلي.. هٖاٝع اللي هخ٣ىلُ-   .. ٖو

ظخماُٖت هُٛحر عؤي.. الخالت ؤلا وختى لى ٧ان ال٨ٗـ.. صه مل 

 صي مجغص زاهت في البُا٢ت.. زاهت ما تهمىِل في ؤي خاظت..

جىؾٗذ ُٖىاها بظهى٫ وهي حؿخم٘ ل٩لماجه.. عبما ال حهخم 

 .. 
ً
ُا  قٖغ

ً
 واعجباَا

ً
 ب٨ىجها مُل٣ت ألهه ٧ان ػواظا

 ول٨ً بمجخمٗىا آلان مً ٌٟٛغ المغؤة ٦ىجها مُل٣ت.. 

!!.. وبٗض ػواط لم ٨ًمل ؤؾب
ً
.. ومً ابً ٖمتها ؤًًا

ً
ا ٖى  

 و٢بل ؤن جخٟىه ب٩لمت ٞاظئها بباقي خضًشه:

  - ..٘ ؤها ٖاٝع ٧ل خاظت ًٖ ٦خب ال٨خاب والُال١ الؿَغ

.. ؤها..
ً
 ونض٢ُجي مل في بالي ؤنال

 نمذ للخٓت وؤ٦مل:

لت.. ًم٨ً مً بضاًت صزىل٪ -   ؤها معجب بُِ٪ مً ٞترة ٍَى

ظىهغة..لل٩لُت.. ومخإ٦ض ؤوي خبِذ   



1316 
 

 

دت ولم ٚغ٢ذ بلؿم ببدغ مً ؤلا  عجبا٥ ؤمام ٧لماجه الهٍغ

 حؿخُ٘ البىح ب٩لمت..

ول٨ىه ؤ٦مل و٦إهه ًيخٓغ ٞغنت مهاعختها مىظ ػمً:   

ؤها آؾ٠.. ٖاٝع ؤن ٦المي ظغت.. بـ مدخاط ؤ٢ىله.. -  

 بٗض ٦الم٪ ألازحر..
ً
 وزهىنا

اص ٌؿإلها وهى ًالخٔ جدى٫ وظهها ٧له للىن  نمذ للخٓت ٖو

خمغ ظظاب:ؤ  

هدؿمخي لي ؤ٧لم ؤؾخاط ًاؾحن؟..-    

ٗذ بلؿم ُٖىحن خاثغجحن له.. ال حٗلم هل جتر٥ هٟؿها  ٞع

 لخهض١ ٧لماجه اإلادبت وجإ٦ُضاجه ال٨شحرة.. 

ؤم جلملم قخاتها وجبخٗض بهمذ وجهجغ ٧ل ما ًسو ؤمىع 

 الخب والٛغام!..

 هؼث عؤؾها بدحرة وابخٗضث ٖىه بهمذ.. 
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اظؼة ًٖ الخٟىه ٚحر ٢اصعة ٖلى اجساط  ٌ.. ٖو ٢غاع خاؾم بالٞغ

 بلٟٓت ٢بى٫..

 

 اهخهى الٟهل

 

 

 

 

 

 

 

 



1318 
 

 

 الٟهل الشالزىن 

خًاء٫  .. ٍو
ً
 هاثال

ً
بسالٝ مى٤ُ ألاقُاء ًىلض الخؼن ٦بحرا

 بالؼمً لُخسظ مىي٘ الظ٦غي البُٗضة بال٣لب.. جضاٖب

السُا٫ بلخٓاث الىخضة.. وتهاظم ألا٩ٞاع في ؤو٢اث الاخخُاط..   

ِجٗذ في 
ُ
ول٨ً.. هل جخماشخى جل٪ الخ٣ُ٣ت م٘ خؼن ؤم  ٞ

 َٟلتها!.. 

ت!!..   ٖلى لىٖت ٢لبها وهي جلمذ َُٟها ب٩ل ع٦ً و٧ل ػاٍو

وهل جس٠ٟ صمٗت مدبىؾت جمىٗها ببؿالت ٧لما يمذ ؤخض 

 ؤزىحها وبال وعي جيخٓغ يمت مجها هي ألازغي.. 

كممها عاثدتها الُٟىلُت اإلادببت ماػالذ ٖال٣ت بإهٟاؾها, جد

بإزىحها ب٩ل مغة ٌؿ٨ىا ؤخًاجها, مالمدها مىػٖت بحن ٖمغو 

اؾمحن بالدؿاوي, ٞٗمغو ًمل٪ الُٗىحن والابدؿامت  ٍو

اؾمحن الىٓغة والكٟخحن..  ٍو
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وهي جمل٪ الظ٦غي وخغ٢ت ال٣لب وخؼن ال ًخًاء٫ وال ًس٠ 

 مش٣ا٫ طعة..

٧اطب مىا٤ٞ مً ٢ا٫ ؤن الخؼن ًدىا٢و باألًام, بل هى ًؼصاص 

 ُٞهبذ هضبت بٗم٤ الغوح, وملمذ مً مالمذ عؾىز
ً
 ووظٗا

ً
ا

سخلِ باألهٟاؽ..  الىظه, ًمتزط بالضماء ٍو

 هي ؤم ٣ٞضث َٟلتها و٦ٟى..

وألجها ؤم.. وألجها ٢غعث جدمل ههُبها مً طهب ٣ٞضان َٟلتها.. 

ىهِي ججمُ٘ 
ُ
.. ٞها هي ج

ً
وألجها ٢غعث مىاظهت الىا٢٘ ؤزحرا

٤.. حُٗغها.. حٛل٣ها..مخٗل٣اث الهٛحرة.. جغجبها بهىاصً  

وجخدغ٥ بألُت لخ٨غع اإلاشل م٘ مخٗل٣اث ػوظها.. حٛل٤ نىاص٤ً 

مخٗل٣اجه وحٛل٤ مٗها ٢لبها ٖلى ط٦غي خب مىدها ؤٚلى ما 

 بالخُاة وؾلبها الخُاة هٟؿها..



1320 
 

 

ؤجهذ ؤٖمالها والخٟخذ لخجض ؤق٣ائها الشالزت ًدغ٦ىن 

ٗىجها لُظهبىا بها بلى جل٪ الجمُٗ ٞغ ت الهىاص٤ً.. ٍو ت السحًر

 التي ؤقاعث بها عحهام..

بؿمت يُٟٗت اعحؿمذ ٖلى قٟخحها وهي جلمذ نٛحرها ٖمغو 

 
ً
طو الٗكغ ؾىىاث ٌؿاٖض نض٣ًه وزاله ًاؾغ لُدغ٧ا مٗا

 ..
ً
 لُباصلها ٖمغو ابدؿامت ؤ٦ثر صٞئا

ً
ا ز٣ُال

ً
 نىضو٢

شجي ٖلى ٢غاعها بمىذ ؤٚغاى والضه وق٣ُ٣خه الغاخلحن  ًُ ٦إهه 

ت. .للجمُٗت السحًر  

ٞجمُٗهم بداظت لبضاًت ظضًضة.. بضاًت زالُت مً ؤوظإ  

 اإلااضخي.. وآالم ال٣ٟضان..

عبدذ ٖلى زهالث ابجها بدىان.. لً جسبره آلان بإن ؤباه 

..
ً
 وق٣ُ٣خه لً ًضعظا في ٢امىؾها جدذ بىض الظ٦غي ؤبضا

هما وظ٘ حي ال ًسٟذ وال حهمض.. هي ٣ِٞ ٢غعث ؤن جدىاسخى..  

ٞاليؿُان ٚاًت ال جضع٥.. ؤو جخٓاهغ بالخىاسخي..  
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غاى لُمىذ ظبهتها  ا٢ترب مجها ًاؾحن بٗضما اهخهى مً ه٣ل ألٚا

 ٢بلت صاٞئت:

عبىا ًجٗله في محزان خؿىاتهم..-    

 ؤومإث مىا٣ٞت:

اللهم آمحن.. -   

ؿإلها  زُم الهمذ ٖلحهما للخٓاث ٢بل ؤن ًهل ماظض َو

 بٗملُت:

مؿخٗضة المخدان الؿىا٢ت ب٨غه ًا ع٢ُت؟-    

 والخٟخذ لُاؾحن 
ً
غ٦ذ ٦ٟحها مٗا عم٣خه ع٢ُت بىٓغة الثمت ٞو

 جخىؾله:

ًاؾحن.. مم٨ً ج٩لم الغاثض هاقم ًىصخي ٖلُا؟.. -   

 والخٟخذ إلااظض الظي ًخاب٘ زىٞها بدؿلُت وهي جغصٝ بُٛٔ:
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الض٦خىع مل عاضخي ًُلب زضمت مً وؿِبه..-     

 ؤظابها ماظض بمكا٦ؿت ظضًضة ٖلُه:

ًا عو٧ا ًا خبِبتي.. صي ؤٖماع هاؽ.. ما ًىٟٗل جىنُت في  - 

 عزهت الؿىا٢ت!

 لخًغب ع٢ُت ٢ضمها باألعى بدى٤:

وهللا ؤهذ ألاؾخاط بخاعي واإلاٟغوى حهم٪ هجاحي..-    

.. بخؿاؽ اٞخ٣ضه مً بعا٢ب ًاؾحن مكا٦ؿت 
ً
زىجه مٗا

.. وبال٩اص ًداولىن اؾترظاٖه.. 
ً
ؾىىاث.. بل اٞخ٣ضوه ظمُٗا

سجً لم ٌؿلب ؾىىاجه ٣ِٞ, ٞبضازله ق٪ ٩ًاص ًهل عبما ال

ل٣ُحن ؤن جل٪ الابدؿاماث واإلاكا٦ؿاث ألازىٍت ٢ض ازخٟذ 

 بُٛابه.. 

الغابِ الٟٗىي والخمُمي بُجهم جالشخى, ٞغ٢ُت التهذ بؼواط 

اثلت.. وماظض ٚغ١ بٗمل و  زباث طاث..بٖو  
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.. لخ٨غع جىؾلها:
ً
 و٦ؼة مً ع٢ُت ظٗلخه ًلخٟذ هدىها مىخبها

هخ٩لم هاقم؟..-     

 ابدؿم ًاؾحن وهى ٌكا٦ؿها بضوعه:

ً هؼوص -   ػي ما الضو٥. ٢ا٫.. صي ؤٖماع هاؽ.. ومل ٖاًٍؼ

 ال٣خلى والجغحى الُىمحن صو٫.. الض٦خىع مل ٞاضخي لىا..

 وؤجب٘ ٧لماجه بٛمؼة ٖابشت.. ٞاهٟجغث ع٢ُت بدى٤:

ىبت ٢ىي.. بًهٌٗجي -   !.. ما خضف ٨ُٞم هِؿاٖضوي!!.. ؤها مٖغ

مخداهاث..ٖمغي ب٨غه ؤلا َى٫   

 ٞؼاص مً خى٣ها وهي جى٦ؼه بةنبٗها في 
ً
اهٟجغ ماظض ياخ٩ا

 نضعه:

بخطخ٪ ٖليَّ ًا ماظض!!.. ٞالر بـ ج٣ىلي حٗالي ؤها هٗلم٪ -  

ـ ٢ىي.. وؤها ٞغخذ ووا٣ٞذ مً ٖبُي..  ٦َى

:
ً
 ٢اَٗها ًاؾحن مؿخٟهما
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مً ٖبُ٪ لُه بـ ًا ع٢ُت؟.. -   

ت  ذ ٦ٟه الظي ًداو٫ حُُٛت لترم٤ ماظض بىٓغة هاٍع وجٍؼ

 قٟخحها وتهخ٠ بُٛٔ:

  - ٠ ما هى ٧ل صعؽ ب٨ُىن عحهام وعاها مكىاع.. ؤو قٍغ  

 ٖىضه صعؽ ٞبىٗضي هىنلهم..

 والخٟخذ ب٩لُتها إلااظض وهي جخسهغ:

قىٝ الُهضٝ ًا مامً!!-    

خغاط وعٞ٘ ٦ُٟه باؾدؿالم:ةابدؿم ماظض ب  

ُنضٝ ػي ما ٢لِذ..-    

٤ ُٖىحها ا خغاط بإلاٛخاّ.. لكٗإ صافئ وهي جلمذ جدى٫ بٍغ

ق٣ُ٣ها واعجبا٦ه.. ٞغخت زجلت جخٛلٛل ببِء بضازلها وهي 

 حُٗض ا٦دكاٝ ماظض.. 
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 ازترا١ ٢ى٢ٗخه 
ً
 ًداو٫ ظاهضا

ً
ٞاألر اإلا٨خٟي بىٟؿه صاثما

 بدُاة.. 
ً
 مُالبا

بها ٖلى ٢ُاصة الؿُاعة لُخ٣غب مً   جضع٥ ؤهه اؾخٛل جضٍع

لى مهاخبخه وخضها, عحهام التي لم ج٨ً لخىا٤ٞ ٖ  

 
ً
ٗخه ووؾُلخه لحزصاصا ا٢ترابا ب ع٢ُت هى طَع  ٩ٞان جضٍع

 زانت و٢ض مىدخه مىا٣ٞتها اإلابضثُت ٖلى الاعجباٍ..
ً
 وجٟاهما

 بغ٢ُت.. ومداولتها الاوٛماؽ 
ً
ؤما ًاؾحن ٩ٞان بالٟٗل ؾُٗضا

.. زغوظها مً قغه٣ت خؼن ؤخاَذ بها 
ً
بدُاة الجمُ٘ مازغا

 ..
ً
ا  ْاهٍغ

ً
لت, ختى ولى ٧ان زغوظا  هٟؿها لٟترة ٍَى

هي زُىة جدؿب لها.. و٧اهذ بضاًتها لخٓت ٢غعث ؤن ج٣خجي 

ٟلحها ؾُاعة.. مسبرة ق٣ُ٣حها بدؼم.. ؤجها ؾدخىلى ؤمىع َ

 بىٟؿها.. ولً حؿخمغ باالٖخماص ٖلى ؤي مجهما.. 

 وؤولى زُىاتها للخدغع ٧ان حٗلم ال٣ُاصة.. 
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ٟلتها..  وزاهحها الخبٕر بإٚغاى ػوظها َو

بهاعه.. ٞهي خضصث هضٞها بٌٗلم ؤن ق٣ُ٣خه ؾدؿخمغ في 

 وجمل٪ الضاٞ٘ لخخ٣ضم وجد٣٣ه..

*********** 

الىجاح الصسصخي للىجاح مظا١ مسخل٠ وزانت لى امتزط 

 باهخهاع ٖلى اإلاؿخىي الٗام..

حن.. ٞاػصهغ اؾمها ٦صخُٟت قابت  ومكحرة ظمٗذ الُٞغ

المٗت وخملتها يض الضٖاعة ؤلال٨ُتروهُت بضؤث جل٣ى نضي  

 واؾ٘ وبضاًاث هجاح وها هي ج٣ٟؼ بؿٗاصة ؤمام هاقم 

 الجالـ زل٠ م٨خبه ًخإملها بٟسغ وهي حؿإله بلهٟت:

..عؤً٪؟ بًههااه.. -    

جىاو٫ هاجٟه لُُٗض ٢غاءة السبر الظي حكحر بلُه مكحرة مغة 

 ؤزغي..
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وعٚم خالت الخٟائ٫ والؿٗاصة التي حٛمغها بال هٓغاجه اإلاترصصة 

 ؤػعجتها ب٣ىة ٞٗاوصث ؾااله:

ؾا٦ذ لُه ًا هاقم!..-    

غ: ٘ هٓغاجه لها ًسبرها بخ٣ٍغ  ٞع

٘ ٢ىاهحن.. لؿه -    ؤهِذ مؿخىٖبت ؤن صي مجغص مكاَع

دىا٢ل في البرإلاان؟هخ  

ؤومإث مىا٣ٞت ٞالسبر بالٟٗل ًىو ٖلى مىا٢كت البرإلاان 

 لبًٗت ٢ىاهحن للخض مً الضٖاعة ؤلال٨ُتروهُت..

 ًا هاقم.. بـ ؤهذ مخسُل.. اخىا بضؤها  ؤًىه- 
ً
ٞاهمت َبٗا

م اهدكاعها بال ؤجها جابىه مٛل٤  مت صي ٧اهذ ٚع الخملت والجٍغ
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ؤلاهظاع ص٢ذ وب٣ىة.. ماخضف ب٣ُغب مىه.. صلى٢ذ ؤظغاؽ 

 وهخ٨ىن في زُىاث و٢ىاهحن بخدىا٢ل..

مِ قٟخُه وهى ًغم٤ السبر زاهُت, ًىاػن بحن ٞضاخت الجغم 

وبؿاَت ال٣ٗىبت.. وؤصع٦ذ مكحرة ٖلى الٟىع اججاه ج٨ٟحره 

 ٞهخٟذ:

ًا هاقم صي زُىة.. ختى ولى ػخ٠.. بـ ؤهي زُىة..-   

اهدبه.. ولؿه الخملت في بضاًاتها.. اإلاهم بن في خض   

وا٣ٞها بهؼة عؤؽ, ٞهي مد٣ت.. ل٣ض ظظبذ الاهدباه ل٣ًُت 

.. ختى لى اهخابخه 
ً
 ملمىؾا

ً
قاث٨ت بالٟٗل.. وخ٣٣ذ هجاخا

الك٨ى٥ خى٫ جل٪ ال٣ىاهحن ومضي ٞاٖلُتها بال ؤن مجهىصها 

 ؤزمغ بالٟٗل وهي حؿخد٤ التهىئت..

 جهٌ مً زل٠ م٨خبه لُمؿ٪ ب٨ٟحها ٣ًبل ٦ال مجهما ٖلى

سبرها بهمـ:  خضا ٍو  
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مبرو٥.. ؤهِذ مٗا٥ِ خ٤.. زُىة خلىة.. وحؿخد٤ تهىئت  - 

 و٦مان م٩اٞإة..

 ٞؿإلها:
ً
 ضخ٨ذ بغاخت و٢ض هضؤ جىجغها ٢لُال

هخٛضي ؾىا؟-    

 هؼث عؤؾها وهي جُلب مىه بضال٫:

عؤً٪ هسلحها ٖكا.. بـ ٢بلها جُجي لي ال٣ىاة الجهاعصه  بًه-  

 بالىجاح..جدًغ الخل٣ت.. اإلاسغط ٖامل خ
ً
ٟلت نٛحرة اخخٟاال  

٘ خاظبُه باؾخٟهام :ٚايب ٞع  

اإلاسغط!-    

 ابدؿمذ بضال٫:

ٚحرة صي؟ -   

 وهى ًسبرها بىيىح:
ً
 قب٪ ؤهاملهما مٗا
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  خ٣ي. -  

 سخبذ ؤهاملها بغ٢ت وهى جىا٣ٞه:

خ٣٪ ؤ٦ُض.. -   

 وجدغ٦ذ لخخىظه للباب وهي جىصٖه:

الٗكا.. بـ ه٨ُىن هؿدىا٥ اللُلت في ال٣ىاة.. وبٗضها -   

 ٖىضها في البِذ..

 عم٣ها باؾخٟهام.. ٞمىدخه ابدؿامت زجىلت:

مل ٦ىذ هاوي ج٩لم بابا! -   

:
ً
 ٢ُ٘ اإلاؿاٞت بُجهما بلخٓاث مدؿاثال

هىدضص ٦خب ال٨خاب؟..-    

 هؼث ٦خٟها بضال٫ وهي تهمـ:

بابا ب٣ُى٫ ال٨خاب م٘ الٟغح.. -   
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:
ً
 ؤَل٤ ضخ٨ت ٖالُت هاجٟا

  خبُبي ٖمي صه وهللا.. ًا ٞغط هللا..-  

ضخ٨ذ بغ٢ت وهي جىصٖه وجا٦ض ٖلى خًىعه خل٣ت بغهامجها 

ضها به..  اللُلت.. وهى ما ٖو

ضه بالٟٗل.. ٞجلـ بةخضي الٛٝغ ًغا٢ب بطاٖت  وهٟظ ٖو

البرهامج ٖلى الهىاء.. ؤعجبه ؤؾلىب الٗمل والخدًحراث ٢بل 

 الاهخ٣ا٫ ٖلى الهىاء.. قٗغ بٟسغ وؾٗاصة وهى ًغا٢ب مكحرة

 جضًغ الخل٣ت ببراٖت و٦إجها ُوِلضث لخ٣ىم بظل٪ الٗمل.. 

ختى بضؤث بخل٣ي اإلا٩اإلااث الهاجُٟت ٦ما اٖخاصث ب٩ل خل٣ت.. 

وخُجها بضؤ ٌكٗغ بالخىجغ مً خىله.. لم ًضِع ما الؿبب ول٨ىه 

بضؤ ٌكٗغ بال٣ل٤ وزانت بٗضما الخٔ ٖضة جدغ٧اث مخىجغة 

 ٞٗاص  مً ؤخض ُمٗضي البرهامج.. زم ازخٟى الغظل
ً
بٗضها جماما

 هاقم باهدباهه إلاكحرة ووظضها جخل٣ى م٩اإلات ؤزغي..
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.. ٞلخٓاث مغث بضؤ بٗضها  
ً
ول٨ً ٧ان مدخىاها مسخل٠ جماما

اإلاخ٩لم ًضاٞ٘ ًٖ مخدغشخي قب٩اث الخىانل الاظخماعي.. 

 بل هم ٌؿاهمىن في خل مك٩لت 
ً
 ؤجهم ال ًاطون ؤخضا

ً
مضُٖا

لكباب..الٗىىؾت لضي الٟخُاث وال٨بذ ٖىض ا  

عا٢ب هاقم اهٟٗاالث مكحرة التي بضا ًٚبها مخٟجغ ٢بل ؤن 

جغم٤ اإلاسغط بىٓغة زاَٟت وجىهي اإلا٩اإلات الخلُٟىهُت ومٗها 

 الخل٣ت بإ٦ملها ٢بل ؤن ًمغ ختى مىخهٟها..

ىهي البرهامج بِىما هبذ  وايُغ لخٓتها اإلاسغط ؤن ًىا٣ٞها ٍو

 هي ٚايبت:

اإلا٩اإلااث اإلاخٟبر٦ت صي ًا ؤًْ ؤهىا اجىا٢كىا في مىيٕى -   

٣تي..  ؤؾخاط مىحر.. صي مل ؾ٨تي وال ٍَغ

 ٢اَٗها الغظل بتزل٠:
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اهضي بـ ًا ؤؾخاطة مكحرة.. هى ًصر ج٣ٟلي الخل٣ت ٦ضه.. -  

ض.. والٟلىؽ ٧ام م٩اإلات والى٣اف هِسسً.. وؤلا  ٖالهاث هتًز

 والكهغة..

 و٢بل ؤن ٨ًمل ٢اثمت اإلاالمت ٢اَٗخه لخسبره بىيىح:

ٖالهاث ؤ٦تر مل هكخٛله.. ؤها هضفي بالابخظا٫ اللي هُجُب -  

ىض ٖلى  واضر مً البرهامج.. مل ٖاًؼة صٖاًا وهاقخاظاث وجٍغ

 جىٍتر وزالٞه..

 ٢اَٗها الغظل بؿماظت:

صه ؾِؿخم قٛل-    

 لخل٣ي له بؿماٖت ألاطن وهي جسبره بدؼم:

ما ًىاؾبىِل.. ؤها هغظ٘ الجغهان جاوي.. ؾالم..-    

ذ بً٘ زُىاث ختى الخ٣ذ بهاقم الظي وما ؤن زُ  
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اؾخىٖب ًٚبها بلخٓت واخضة مً مالمدها اإلاخجهمت.. 

٫ 
ً
 ٞانُدبها ٖلى الٟىع بلى ؾُاعجه واهُل٤ مً ٞىعه جاع٧ا

 ها مؿاخت مىاؾبت لتهضؤ.. ؤو جىٟض ًٖ ًٚبها..

 لخٓاث ووظضها تهخ٠ بدى٤:

ما ِٞل خاظت هخخٗض٫.. ما ِٞل ؤمل.. -   

ها اإلاخىجغ:الخٟذ لها ًمؿ٪ ٦ٟ  

همُجي..-   اهضي بـ.. ٞو  

غث بُٛٔ:  ٞػ

مباعح اإلاسغط خاو٫ ٣ًىٗجي بمىيٕى اإلا٩اإلااث اإلاخٟبر٦ت.. ب-   

ت..  وؤهىا هدى٫ اإلاىا٢كت هاخُت مجغمحن الِٟـ وزالٞه قٍى

٢ا٫ وؿخىٖبهم وهىؾ٘ ألا٤ٞ قىٍت.. ٢ا٫ ٦ضه بُدلىا مك٩لت 

 ال٨بذ!..

 ظظبذ زهالتها بُٛٔ وهي جهغر:
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ًذ.. والجهاعصه ٞاظإوي باإلا٩اإلات جسُل -    ٞع
ً
الؿٟالت!.. َبٗا

 ٖلى الهىا.. ٞاهم ؤهه بُدُجي ٢ضام ؤمغ وا٢٘..

٢ُ٘ ٧لماتها ظغؽ هاجٟها.. ٞالخ٣ُخه بألُت لخجضه ؤخض مضعاء 

ال٣ىاة الًٟاثُت.. ًُلب ٖىصتها زاهُت.. م٘ جىٞحر ٧اٞت 

 الًماهاث لٗضم ج٨غاع ما خضر..

٣ها ؤم ج٨خٟي ؤٚل٣ذ الهاج٠ وهي في خحرة .. هل ج٨مل ٍَغ  

ضتها زاهُت ٦ما اهخىث..  بما خ٣٣خه وحٗىص لجٍغ

ٗه ل٣ُبله بهضوء: قميِٛ ها ٖلى ٦ٟها بُضه زم ٞع  

ها..  -  مكحرة مل هختراظ٘ ًٖ هضٞها.. صي مكحرة اللي اٖٞغ  

؟بًهوال   

.. ٞابدؿمذ بغاخت وهي 
ً
٘ خاظبه مؿخٟهما ٤ ؾااله بٞغ ؤٞع

جسبره بمىا٣ٞتها ٖلى الٗىصة.. بكٍغ حٗاوص الاجها٫ بالغظل 

..
ً
با  مىدها قهغ بظاػة.. ٞهي ٖلى وق٪ الؼواط.. و٢ٍغ
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*************** 

 لً ججض ؤ٦بر مً ٞغخت عظل بخد٤ُ٣ خلمه بجهاًت مكىاع 

ل مً ال٨ٟاح.. عبما لِؿذ جهاًت..   ٍَى

٩للهم الخب  ٞٗىضما ًترا٤ٞ الٗؼم م٘ الاخترام واإلاىصة.. ٍو

ي.. ٞخل٪ حٗض بضاًت بد٤..٧لُل وعباٍ قغعةب  

 ها٫ 
ً
وجل٪ البضاًت جسو ظاص.. ٞهى زُِ وهٟظ.. وؤزحرا

 مدبىبخه؛ آًت.. 

اٝ بٗض  بٗضما وا٤ٞ والضها ٖلى ٣ٖض ال٣غان وؾ٨ُىن الٞؼ

 اهتهاء الازىحن مً صعاؾتهما..

واللُلت خٟل ٣ٖض ال٣غان.. صازل ؾغاص١ ٦بحر في الخاعة 

ت.. وآًت ج٩اص جُحر ال٣ضًمت.. وظاص لم ٠٨ً ًٖ الغ٢و لخٓ

غوصة جلى ألازغي.. ؤمً ٞغختها ختى  جها جُل٤ الٚؼ  

 ال حهمها ٦ىجها هي الٗغوؽ..
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اثلت ًاؾحن بإ٦ملها ُصُٖذ للخٟل.. وؤنغ ًاؾحن ٖلى طهابهم  ٖو

 بكضة..

بل وؤ٦ض ٖلى ماظض بالظاث.. ولم ًٟهم ماظض بالبضاًت ول٨ً 

م وابجها بٗض خىاع هامـ م٘ ًاؾحن.. ٢غع الظهاب ومٗه عحها

 بالُب٘..

..
ً
 ٞإزُه ؾُٟغ بؼوظخه إلاجزلهما ؤزحرا

خًغث الٗاثلت بإ٦ملها, ٣ِٞ جسلٟذ آمىت لخجالـ الخاط 

خاٞٔ.. وعا٣ٞتها ع٢ُت التي لم ججض بىٟؿها ال٣ضعة ٖلى 

اٝ..  الظهاب.. لٞؼ

و٢ٟذ بلؿم وؾٗاص بإخض ألاع٧ان الهاصثت ًغ٢بان ٞغخت 

ًىؾ٠..الٗغوؾحن.. وبلؿم ًضوي ب٣ٗلها ٧لماث   

لت.. ًم٨ً مً بضاًت صزىل٪  "ؤها معجب بُِ٪ مً ٞترة ٍَى

 لل٩لُت.. ومخإ٦ض ؤوي خبِذ ظىهغة.."
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 ًىمها هغبذ مً ؤمامه ٚحر ٢اصعة ٖلى مىده بظابت خاؾمت

 لها مً ؤزىحها..
ً
 وهى لم ًسظ٫ جى٢ٗها, ٞخ٣ضم زاَبا

 َلب ؤه٤ُ عاقي خمله لها ًاؾحن, ٞهى ؤنبذ اإلاؿئى٫ ألاو٫ 

 ًٖ الٗاثلت باجٟا١ ٚحر مٗلً بِىه وبحن والضهم.. 

٤ آمىت..  وبالُب٘ الاجٟا١ ًٖ ٍَغ

 ٞغخت بلؿم بٗغى الؼواط ناخبها ٢ل٤ زٟي.. هى ؤزبذ 

 ظضًخه باألٞٗا٫ ولِؿذ مجغص ٧لماث, ول٨جها هي..

هي َمً جدخاط لٟترة جغمم بها طاتها.. وجهلر ٦ؿغ ٚحر مغجي 

ائها ٢بل ؤن ٨ًىن ب٣لبها.. ى١ طل٪ ٧له.. لً ًم٨جها  ب٨بًر ٞو

 جظو١ الٟغخت ومغاعة السظالن ما ػالذ حٗكل ب٣لب جىؤمتها..

ٌ هى الغؤي الجهاجي..  و٧ان الٞغ

ٌ ج٣بله ق٣ُ٣حها ومىٗا والضتها مً الًِٛ ٖلحها..  ٞع
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ًها.. بل وؤٖلً جمؿ٨ه بها ٌ ٞع  ول٨ً الٗاق٤ اإلاخُم ٞع

ال٣ضعة ٖلى وؤزبر ق٣ُ٣ها ؤهه ؾُيخٓغ مىا٣ٞتها ما ؤن جمل٪ 

 مىدها..

اصث هي للضعاؾت زاهُت.. وهى لم  وها هي قهىع مًذ ٖو

اًتها والاهخمام بها.. ولم ًخى٠٢ ًٖ مغا٢بتها..  ًخى٠٢ ًٖ ٖع

 ..
ً
 وال حٗٝغ بن ٧اهذ ؾخمىده اإلاىا٣ٞت التي ًيكضها ًىما

 ؤم ؾُُى٫ اهخٓاعه لؤلبض..

 بِىما ٧اهذ ؾٗاص جغا٢ب ٞغخت الٗغوؾحن.. ٞغخت ناص٢ت 

ٟىٍت.. ًبضو ؤجهما اؾخد٣اها ًٖ خ٤..بٍغ ئت ٖو  

ولم حؿخُ٘ مى٘ هٟؿها مً الدؿائ٫ بن ٧اهذ ؾدىا٫ ٞغخت 

 مشل جل٪ بُىم ما.. وألانٗب ؾاا٫ ًىزؼها بإلم

 بن ٧اهذ حؿخد٤ جل٪ الٟغخت!

اؾمحن َٟلي ع٢ُت وهما ًلٗبان   ه٣لذ هٓغاتها جخاب٘ ٖمغو ٍو
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..٠  م٘ قٍغ

دىحن..ق٣اوة ؤَٟا٫ مبهجت ظٗلتها جخجهض ب  

ئت وزالُت مً الهمىم  ؤًام الُٟىلت..  ٦م هي بٍغ

بؿمت زُٟٟت اعحؿمذ ٖلى قٟخحها وهي جالخٔ اهخمام قٍغ٠ 

 بُاؾمحن..

م وظىص ق٣ُ٣ها خىلها  ال ؤن قٍغ٠ ًمىذ الهٛحرة بٞٚغ

 اهخمام زام..

عا٢بخه وهى ًجهغها بكضة بٗضما عآها جدباص٫ بًٗت ٧لماث م٘ 

 ول٨ً 
ً
قٍغ٠ لم ًتراظ٘ ووي٘ هٟؿه َٟل آزغ بضا ؤ٦بر ؾىا

 بحن ًاؾمحن وبحن الُٟل آلازغ..
ً
 خاظؼا

ؤقاعث ؾٗاص لبلؿم لترا٢ب مٗها اإلاى٠٢ ٞخباصلخا الابدؿام 

 ولم جيخبها لُٗىحن صا٦ىخحن جغا٢بان 
ً
واؾخٛغ٢خا في الثرزغة مٗا

 ؾٗاص مىظ بضاًت الؿهغة باهخمام صافئ..
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مالمدها ببراءة وظهها الهٛحر و٢ض اػصهغ بذجابها ألاه٤ُ لدك٘ 

َٟىلُت مؿخدبت م٘ إلاٗت ق٣ُت بُٗىحها بضؤث حُٗضها لظاتها 

 ال٣ضًمت.. 

اؾمحن..  زانت وهي جغا٢ب همى ٢هت ظضًضة بحن قٍغ٠ ٍو

بت للىٟـ وزجلها واضر ب٩ل ؾ٨ىاتها  مالمدها هاصثت  ٢ٍغ

 و٧لماتها..

ت   ٖاص بظا٦غجه لُىم ؤمـ وهى ًً٘ اللمؿاث ألازحرة لٛٞغ

اإلاىخٓغة.. ؤمل ابىت ًاؾحن  

ُٗض ٖلى يبِ السؼاهت..  ًغ٦ب ٢ُ٘ اإلاهض, َو

 ٧ان ًغا٣ٞه ظاص وبالُب٘ ًاؾحن..

 وعٚم
ً
ٖىه اهجظبذ ُٖىاه لغ٢ت ق٣ُ٣ت ًاؾحن بذجابها الىاٖم  ا

 ومالمدها الشجى٫ وهي حؿاٖض ق٣ُ٣تها ال٨بري بترجِب
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الك٣ت وججهحزها لخ٨ىن نالخت للؿ٨ً بٗض ابخٗاص ٞجغ  

اؾحن ٖجها لٟترة وؤلا ٢امت ببِذ الٗاثلت..ٍو  

 مً اهخمامه بالٟخاة.. ٞهى  
ً
لػى مً ؤحعجب مٗخهم ٦شحرا  

 بخُاجه ٨ٞغة الاعجباٍ والخ٨ٟحر باليؿاء 
ً
ظماال  

خه الؿاب٣ت مً ظاص ومً ٦ٟاخه لحرجبِ بمً  م سسٍغ وبٚغ

وهٓغاجه التي جدُِ به, بال ؤهه ًغا٢ب ٞغخخه اللُلت ؤعاصها ٢ل

بمغاٖاة وصٝء بؼوظخه اإلاؿخ٣بلُت التي جباصله هٓغاث ٞسغ 

وج٣ضًغ  لُجض بضازله خىحن إلاكاٖغ صاٞئت جمىدها له ؤؾغة 

 
ً
 مخجىال

ً
با .. ٞؿىىاجه ألازحرة ٢ًاها ج٣ٍغ

ً
ال  ُخِغم مجها ٍَى

 
ً
 وهٟؿُا

ً
 في الكىإع وبحن مهً مسخلٟت ومغه٣ت ظؿضًا

حن ؤهامله, ومً ٢بلها ٧اهذ خُاجه لكاب ٧ان ًمخل٪ الضهُا ب 

..ِ٣ ت جخلسو في اإلاغبُاث والساصماث.. ٞو  ألاؾٍغ

 عبما هى بداظت لخل٪ اإلاكاٖغ الضاٞئت بالٟٗل..
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 ومً ؤًٞل مً ًاؾحن وؤؾغجه لُىًم لهم.. 

 بخل٪ الٗاثلت التي ٌٛبِ ؤٞغاصها ٖلى جغابُهم..
ً
٨ىن ٞغصا  ٍو

ا٢تراب ؤخض قباب ومً و٢ٟخه البُٗضة واإلاغا٢بت لؿٗاص الخٔ 

بخه بالخ٣غب مً الؿٗاص   ٚع
ً
الخاعة مً الٟخاجحن.. وبضا واضخا

 بالظاث..

ذ ٖلُه ٞىع  ٞؿإع بالخىظه هدىهما وزاَب ؾٗاص التي حٗٞغ

ت للسل٠ لخً٘  ٍٟى ا٢ترابه ول٨جها ؤزظث زُىة ٞىعٍت ٖو

 مؿاٞت م٣ٗىلت..
ً
 جل٣اثُا

 ؤظلى نىجه وهى ًل٣ي الخدُت:

  مؿاء السحر.. - 

ه بلؿم:ؤظابخ  

مؿاء الىىع.. -   
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بِىما جل٣ى هؼة عؤؽ نامخت مً ؾٗاص.. ٞهمذ للخٓت 

 وؤزبرهما بهضوء:

مم٨ً جغظٗىا لل٨غاسخي بخاٖخ٨ىا.. بالف ج٣ٟىا لىخض٦ىا..-    

 عم٣خه بلؿم بخعجب للخٓت بِىما ظاءه ظىاب ؾٗاص بضٞإ :

  الػم هازض بالىا مً الىالص.. - 

ٟا٫ الشالزت وؤقاعث بُضها زلٟه.. ٞالخٟذ لُلم ذ ألَا

ٟا٫..  مىضمجىن باللٗب م٘ باقي ألَا

 ٞٗاص ًلخٟذ لؿٗاص:

َُب.. ؤها هغا٢بهم وؤهخىا اعظٗىا ا٢ٗضوا..-     

 و٢بل ؤن حٗترى ؤي مجهما.. ٦غع َلبه بإصب:

مً ًٞل٨ىا..-    
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ن بهمذ حكُٗهما هٓغاث مٗخهم التي اجدغ٦ذ الٟخاج

٣له ًغاوصه ٖلى اجس اط ٢غاع ما.اههبذ ٖلى ؾٗاص بالظاث ٖو  

*********** 

ل.. الؿ٨ً.. الىًَ الظي عسخى به ٢اعب خُاجه  ُٗ ٖىصة بلى ال

بٗض نغإ مًجي م٘ زُباث الخُاة.. بلى اإلاجز٫ الظي ٖٝغ به 

 َٗم الغاخت.. الؿ٨ُىت.. الىىم.. 

وهي.. عمؼ ل٩ل ما ؾب٤.. هي ػوظخه.. ؾ٨ىه.. وعخمخه.. ٞجغه 

 ومىًَ ؤمله..

جسُى لضازل اإلاجز٫ بٗضما ٖهب عا٤ٞ زُىاتها بدغم وهي 

ُٖىحها بىقاح هاٖم.. ٦ٟه حؿىض زهغها والازغي جخمؿ٪ 

 بُضها بِىما هي تهخ٠ بلهٟت:

ؤقُل الُغخت مً ٖلى ُٖيُا؟.. ٖاًؼة ؤقىٝ اإلاٟاظإة ًا -    

 سخي ًاؾحن..
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ىظه زُىاتها بدغم بِىما حهمـ   ْل ٌؿىضها ب٨ٟه ٍو

 بضٝء:

حٗملي ػي بخٕى ألاٞالم!زىاوي.. وحٗغفي.. ؤهِذ مل ٖاًؼة -    

ت اهُل٣ذ مجها وط٦غي طل٪ الُىم حٗىص لها  ضخ٨ت ٍٖٟى

 ٖىضما ٢ُٗذ ٖلُه ٢بلخه.. وؾإلخه بضال٫:

ًااه.. ؤهذ لؿه ٞا٦غ!! -   

 ؤظابها بمكا٦ؿت و٢ض ٖاوصجه الظ٦غي هى آلازغ:

هي صي خاظت جخيسخى.. ًا ٞهُلت..-    

 اعجٟ٘ نىث ضخ٨تها وهي حكٗغ به ٣ًغبها مً ظؿضه.. 

ت ؤَٟا٫ ٧املت؛  ذ الىقاح بغ٢ت لخٟاجئ بٛٞغ وؤهامله جمخض لتًز

 مً اإلاهض الىعصي الهٛحر.. والسؼاهت اإلاالثمت والٟغف
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الُٟىلي اإلامحز بصسهُاث الغؾىم اإلاخدغ٦ت وألامحراث  

 "مٗكى٢اث الٟخُاث".. وألالٗاب اإلاخىازغة بترجِب عاج٘..

 هدى 
ً
اإلاهض لم حكٗغ ٞجغ ب٣ضمحها وهما جخدغ٧ان جل٣اثُا  

جخلمؿه بدىان...    

 جمغ بإهاملها ٖلى ص٢ت ه٣ىقه.. وٗىمت ٞغقه..

ٗهما لُاؾحن وهي ٖاظؼة  وصمٕى ٞغخت ج٣خدم ُٖىحها ب٣ىة, ٞتٞر

 ..  ًٖ الخٟىه بدٝغ

ٞغختها جدُِ بها ب٣ىة ختى ؤجها لم حٗض حكٗغ بىٟؿها وهي 

جل٣ي بجؿضها بحن طعاُٖه, جًمه ب٣ىة و٦إجها جدمي ٞغختها 

ىضه الؿىض.. به.. ٞمٗه البضاًت ٖو  

 لم حكٗغ بلؿاجها وهى ًغصص بال جى٠٢ صٖىاث جدٟٓه لها 

 وج٣ُه قغوع الؼمان..
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ً قٟخحها بؿٗاصة  ٧اهذ جًمه وجب٩ي بال جى٠٢ وابدؿامتها جٍؼ

 زكِذ مٗها ٖلى ٞغختها الىلُضة.. 

ذ  م صمىٖها ٞلمها بحن طعاُٖه ًٍؼ ؾٗاصتها ونلخه ٧املت بٚغ

ضاٖب زه التها البيُت بحن ؤهامله.. حجابها بغ٢ت ٍو  

 ًمسر صمىٖها بدىان وهى حهمـ لها لخُمئن.. 

 ٖلى نضعه بهمذ و٦إن
ً
ها.. وحؿ٨ً ؤزحرا  لتهضؤ مساٞو

ؤهٟاؾه ٣ِٞ جمىدها ألامان..   

ٗها بحن طعاُٖه, ٞاٖتريذ بذجت ز٣ل وػجها م٘ ج٣ضم  ٞع

الخمل.. ول٨ىه لم ًخى٠٢ بال وهى ًًٗها ٖلى ٞغاقهما 

جاوعها ًًمها لهضعه زاهُت.. ٍو  

ًسبرها ًٖ الجهض الظي بظلخه ؾٗاص وع٢ُت لتهُئت الك٣ت  

 لٗىصتهما.. 
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الظي ؤٖضجه آمىت وؾغبخه ؾٗاص  ًضاٖبها ًٖ الٗكاء الكهي

مُبش بمهاعة..لل  

 ًغبذ ٖلى بُجها بدىان ٞخ٩اٞئه ابيخه بغ٧لت زُٟٟت و٦إجها 

 حٗلً ًٖ وظىصها بخل٪ الجلؿت الخمُمت..

٘ ط٢جها  ٞع
ً
ببِء لِؿإلها: وؤزحرا  

ِِ لُه ًا ٞجغ؟.. -  بخُٗ  

 ػاصث مً الخها٢ها به وهي جسبره بهمـ:

زاًٟت..  -   

غ  بدغاعة وهى ٌٗاوص الؿاا٫:  ٞػ

بغيىه زاًٟت مً الٟغخت! -   

ٗذ ُٖىحها.. ٧اهذ ٢ل٣ت بالٟٗل.. ب٣ضع ٞغختها ب٣ضع زىٞها  ٞع

 وزكُتها:
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 زاًٟت مً ٢ُ٘ الغخم.. زاًٟت الخاط خاٞٔ ما ٨ًيل-  

 عاضخي..

 اهخٌٟ ًاؾحن مً ظاهبها بٗى٠:

  ٞجغ!!.. - 

 جدغ٦ذ بدشا٢ل هدىه لخخمؿ٪ بظعاٖه وجخىؾله:

ٖكان زاَغي ًا سخي ًاؾحن.. ٖكان زاَغ ؤمل..-    

ؤمؿ٨ذ ب٨ٟه لخًٗها ٞى١ بُجها.. ج٣غبه مً َٟلخه وحُٗض 

 جىؾلها:

ذ مٗجى ج٨ىن ؤب.. هخخدمل بيخ٪ ج٣اَٗ٪ ٦ضه؟.. -  ؤهذ ٖٞغ  

 هخ٠ بىظ٘:

ؤها ما ٢اَٗخىف.. ما ٚلُدل في خ٣ه.. -   

ت:  ؤظابخه بؿٖغ
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عبىا وصخى اإلاىلىص.. ما وناف الىالض.. -   

 ٖاص ًخإملها.. هٓغاجه جيخ٣ل بُجها وبحن ابيخه بإخكائها.. 

 والخحرة جمؼ٢ه.. 

ض مً الىظ٘ بىٓغاجه..   و٢ؿىة والضه وظٟاثه جٍؼ

 ٢غبها مىه وهى ًغج٨ؼ بجبِىه ٞى١ ظبُجها 
ً
ًًمها و٦إجها وؤزحرا

 مؿخ٣غ ؤماهه..

.. ؾِبحها جُجي -   هخاو٫ ًا ٞجغ.. بـ ما جًُِٛل ٖليَّ

 بٓغوٞها..

ض..   ؤخاَخه بظعاٖحها بضوعها م٨خُٟت بظل٪ الٖى

 حٗلم ؤهه ؾُٟي به.. طل٪ ما حٗىصجه مىه..

٢لبها ًخإلم لىظٗه الخؿاؾه بالٓلم والخججي مً والضه..  

.. ول٨جها جدمُه.. جدمي ؤوالصهما ومؿ
ً
خ٣بلهم ظمُٗا  
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جبػي عيا السال٤.. ٞىظ٘ لخٓي ؤز٠ بمغاخل مً ًٚب 

 الغب و٢ُُٗت ؤب..

ٗها زاهُت بحن طعاُٖه.. ٌؿخ٣غ بها ٞى١ الٟغاف..  قٗغث به ًٞغ

ُىحها ٢بلت ٖك٤ وق٠ٛ..   ًمىذ ظبُجها ٢بلت امخىان.. ٖو

ل٣ي بغؤؾه ٞى١ حجغها..  ٍو

اعغي ًا ٞجغ.. ٖاًؼ اعجاح..-   

*************** 

ض  ضاختها جٍؼ  السؿاعة بخؿاؽ مىظ٘.. وظٗها ٌكخض ٞو

جإة حؿلب طل٪ ال٩ل..  ٖىضما جخمل٪ ٧ل شخيء بحن ؤهامل٪.. ٞو

وجؼصاص اإلاغاعة زانت م٘ عظل ٌٗخمض بدُاجه ٧لها مبضؤ الغبذ.. 

 والغبذ ٣ِٞ..

وب٩ل ؤهىاٖه..   
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ى٢هم ها٫ ابىت  وهى عبذ اإلاا٫.. ومٟاجُذ السؼاثً.. واإلاخجغ.. ٞو

جمُلت.. الهُضالهُت اإلاش٣ٟت.. السا٫ ال  

جإة حؿغب ما عبده مً بحن ؤهامله..  ٞو

ضًغ اإلاخاظغ ج السجىن.. ٍو  ٞمٟاجُذ السؼاثً ٖاصث لسٍغ

مدكغص آزغ ال ٌٗلم مً ؤًً ؤحى..    

 وابىت السا٫ الجمُلت اؾدبضلها بإعملت جسُذ السمؿحن..

 ول٨جها جمخل٪ ما ٌٗىى ؾىىاث ٖمغها الش٣ُلت ووػجها ألاز٣ل..

جؼوط ٞاعو١ بإعملت ؤخض الخجاع بٗضما ؤظاص ههب قغا٦ه 

 خىلها ٞؿ٣ُذ الؿُضة بؿهىلت لم ًهض٢ها..

 وؾإع ب٣ٗض ٢غاهه ٖلحها, لُهضم بٗضها بمضي ط٧اء ػوظخه..

ىٟىاهه بإػهض ألازمان..   ٞهي اقترث قبابه و٢ىجه ٖو

 وبٗضما ٧ان ناخب اإلا٩ان ًإمغ ُُٞإ جدى٫ لٗامل ؤظحر 
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ٖىض ػوظخه.. وفي ؤًٞل ألاخىا٫   

 "ظىػ الؿذ"..

ت الضعط..  وهى ٨ًمً بؼاٍو
ً
ًبا  ٚو

ً
 اقخٗلذ هٓغاجه خ٣ضا

ضها اإلاٗخاص في الغابٗت لخظهب لبِذ  ًيخٓغها لخسغط بمٖى

جل٪ اإلاغؤة التي اعجبِ بها ق٣ُ٣ها الُبِب..   

 ظمُٗهم جدؿيذ ؤخىالهم.. 

 وهى.. هى ًىدضع مً سخيء لؤلبك٘.. 

مل ختى ؤهٟاؽ جل٪ الؼوظت الؿمُىت التي جُب٤ ٞلم ٌٗض ًخد

 ٖلى نضعه ٧ل لُلت..

 و٧ل طل٪ بؿببها هي.. جل٪ الٟاظغة اإلاىدلت التي ؤوهمذ 

 الجمُ٘ بخىبتها واعجضث زىب ال٣ضٌؿت.. ٞخ٣بلىها ظمُٗهم.. 

 ختى والضها الٟٔ ال٣اسخي..
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وهى ها٫ الىبظ والًغب والسؿاعة   

وهى ًخىٖضها بضازله.. الضعط ؤههذ لسُىاتها الساٞخت ججز٫   

 ؾُجٗلها جضٞ٘ زمً زؿاعجه ٧لها..

ت له..   ومشلما ؤمخٗذ ٖك٣ُها مً ٢بل.. ؾُجٗلها ظاٍع  

ما السًٕى ؤو الًُٟدت..ةولً جمل٪ اٖتراى.. ٞ  

 قٗغ بسُىاتها ج٣ترب ٞبرػ مً م٨مىه ًجظبها مً طعاٖها 

ُىاه جلخم٘ بىٓغاث  ٨مم ٞمها ب٨ٟه الٍٗغٌ.. ٖو  ب٣ىة ٍو

بت مٍغ ًت وهى حهمـ بٗى٠:ٚع  

.. و٢ِٗذ في بًضي لىخض٥!-  
ً
ؤزحرا  

ه جلىث ؾٗاص ب٣ىة جداو٫ ؤلا  ٞالث مً ٢بًخه.. جهاٖع

 وجداو٫ صٞٗه ب٩ل ٢ىتها بال ؤهه ػاص مً يِٛ 
ً
بظعاٖحها مٗا

 ٦ٟه خى٫ ٨ٞها ٩ٞاص ًدُمه وؤهٟاؾه اللؼظت جدُِ بها:
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ؤها زؿغث ٧ل خاظت بؿبب٪.. ومل مؿخٗض ؤوي ؤزؿغ  - 

 ؤ٦تر..

٢اومخه ؾٗاص بٟٕؼ وهٓغاجه السبِشت حُٗض لها ط٦غي هٓغاث 

 ٞهي 
ً
ٗا  ؾَغ

ً
ؤمحر.. ٞخدغ٦ذ طعاٖحها بٗكىاثُت جبػي زالنا

حها ًيسخب مجها ببِء..   حكٗغ بٖى

 وحٗلم ؤن جهاًتها ب٣ٟضان جغ٦حزها..

 مً الٗى٠ 
ً
ضا ًبه ٌصخً مٍؼ ٢ىجه ٧اهذ ؤ٦بر مً م٣اومتها ٚو

ُىاه ج٣خدم ٞخمؿ٪ بظعاٖحها بؿهىلت ًمىٗها م ً م٣اومخه ٖو

 ؾترها.. جىته٨ه بىٓغاث ٢ظعة وؤهٟاؽ ملىزت:

ػي ما ٦ىِذ بخمخعي الغظالت ٖلى الىذ, ؤها ٖاًؼ خ٣ي..-     

..اقتبـ ؤها مل ه٨خٟي بك   

لم ٨ًمل ٧لماجه وقٗغث به ًبخٗض ٖجها ب٣ىة ومٗخهم _الظي 

غاظ٘ مٗه خؿاباث اإلاخجغ بٗضما اهخ٣ل  ظاء لُلخ٣ي بماظض ٍو
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.. ٨ًُل له الل٨ماث.. والهٟٗاث  ًاؾحن
ً
إلاجزله_ ًجظبه بُٗضا

 بًٛب ظىىوي.. وآلازغ ًهغر به:

ؤها ابً ٖمتها..  -    

الخٟذ مٗخهم ٌؿإلها بُٗيُه لُجضها جغحٗض ب٣ىة وظؿضها 

 و٢ض شخب وظهها و٦إجها ٣ٞضث 
ً
تهاوي متهال٩ا ٣ًٟض ٢ىجه ٍو

 صمائها صٞٗت واخضة.. 

حها وبحن طل٪ جى٣لذ هٓغاث مٗخهم بُجها وهي ج٩ اص ج٣ٟض ٖو

 ..
ً
 الجغط ال٣ظع الظي ًخدغف بابىت زاله.. ٞٗاص ًىؾٗه يغبا

ابً ٖمتها!.. ٦مان بدخدغف بٗغي٪ بض٫ ما حؿتره!!-    

 وؤٞلذ ٞاعو١ مىه وهى ًهغر:

ؤؾترها!.. صي ٞاظغة.. الهاهم اللي بخًغبجي ٖكاجها ٧اهذ -  

 بخٗغى هٟؿها ٖلى الىذ.. 

ً وظهه وؤ٦مل بد٣ض:مسر صماثه التي جٟجغث م  
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٧اهذ بخ٣ل٘ ٖلى الىذ للي ٖاًؼ..-    

ظابت ؾاا٫ لم بقه٣ت مسىى٢ت واهٟجاع  بىىبت ب٩اء ٧اهذ 

 ًُغخه مٗخهم.. بل لم ٨ًٟغ بُغخه..

 بِىما ُٖىاه جا٦ض ما 
ً
٧ان ٣ٖله ٨ًظب ٧لماث ٞاعو١ جل٣اثُا

 ؾمٗه.. 

وهي جًم ظؿضها بحن طعاٖحها ٦إجها ٞؿٗاص اجهاعث بىىبت ب٩اء 

 جدمي هٟؿها مً زُغ مجهى٫..

 ججمض مٗخهم بى٢ٟخه.. ختى ؤهه لم ٌكٗغ بٟاعو١ الظي 

 ..
ً
 اوؿل هاعبا

ُٖىاه ٧اهذ جغا٢ب جل٪ التي ازخاعها بٛباء لخ٨ىن ػوظت له 

وهي جسٟي وظهها بحن ٦ٟحها.. ونىث ب٩ائها ًسٟذ و٦إجها 

ها..  جصجل ختى مً صمٖى
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بٗض ؤزغي  لم ٌكٗغ بىٟؿه و٢بًخه جًغب ظضاع الضعط مغة

..  وبكضة.. ولم ٌٗٝغ ٠ُ٦ ًخهٝغ
ً
 ول٨ىه ٧ان ٚايبا

هغ ق٣ُ٣خه ؤم ًيسخب بهضوء؟! ُٗ  هل ًسبر ًاؾحن ب

 وبِىما ًداو٫ الخىنل ل٣غاع ٧اهذ ؾٗاص جداو٫ الؿُُغة

ٖلى ب٩ائها وجخىؾله ب٠ًٗ:   

مم٨ً ما ج٣ىلل لُاؾحن؟..-    

 ٧ان عظائها ال٣كت التي ٞجغث ًٚبه..

ض مىه الدؿتر ٖلى ٖهغها!!..   هي جٍغ

 ٠ُ٦؟.. ٠ُ٦ ًسٟي خ٣ُ٣ت ٦خل٪ ًٖ ق٣ُ٣ها؟..

و٠ُ٦ ًهاعخه بها؟..   

بِىما ؾٗاص ٧ان ٧ل ما ٌكٛلها ؤال ًهل حٗغى ٞاعو١ لها 

 لُاؾحن.. ٞهى لى ٖلم.. ؾ٣ُخله ببؿاَت..
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٣له ًضوع بضواثغ  ْل مٗخهم ًًغب الجضاع ب٣بًخه ٖو

 الخحرة..

الالخٟاث لها والهغار بىظهها..  ًمى٘ هٟؿه بمجؼة مً  

ئت والك٣ُت بظاث  هٓغاتها الًُٟٗت ج٣خله.. مالمدها البًر

الى٢ذ جسغظه ًٖ ح٣ٗله و٧لماث الخ٣حر جخ٨غع ب٣ٗله بال 

 جى٠٢

 ؤما ؾٗاص ٩ٞاهذ جداو٫ جُب٤ُ ٧لماث الُبِبت وههاثدها.. 

 هي لِؿذ يُٟٗت.. لِؿذ ٖاع  ؤو زُُئت.. 

ًٖ طهبها وؤٖلىذ جىبتها..ؤزُإث وٗم.. ول٨جها ٦ٟغث   

٣ها..  واؾخ٣امذ بٍُغ

ْلذ جغصص ٧لماث الُبِبت ب٣ٗلها ختى ٞىظئذ بماظض ؤمامها 

 وهى ًهغر بمٗخهم:

؟..بًه؟.. خهل بًهفي -     
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ٗها مً ظلؿتها.. ًًمها لهضعه   ًٞغ
ً
ا وجدغ٥ هدىها ملهٞى

 ب٣ل٤:

؟..بًهؾٗاص.. ؾٗاص.. خهل -    

مان بىظىصهحكبصذ ؾٗاص ب٣مُهه وهي حؿدكٗغ ألا   

غم٤ مٗخهم ب٣ىة..  بِىما ًغبذ هى ٖلى ٦خٟها ٍو

 وآلازغ نامذ.. ٌٗلم ؤهه لى ه٤ُ ؾِىٟجغ به وبك٣ُ٣خه..

 وال ًًمً ما ؾُدضر بٗضها..

 همؿذ ؾٗاص:
ً
 ؤزحرا

ٞاعو١.. ٧ان مؿخيُجي.. ٧ان ٖاًؼ..-    

:
ً
 يمها ماظض ب٣ىة مُمئىا

هكككل.. زالم ما ج٣ل٣ِل.. -    

بٗى٠:هؼث ؾٗاص عؤؾها   
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ًاؾحن.. ًاؾحن.. ما ج٣ىلل لُاؾحن.. لى ٖٝغ ه٣ُخله..-    

٘ ُٖىحها إلااظض:  قه٣ذ بإلم لتٞر

خىا ما نض٢ىا ًغظ٘..بهًُُ٘ جاوي ًا ماظض و -    

 عبذ ماظض ٖلى عؤؾها بدىان وهى ًُمئجها:

ما ج٣ل٣ِل..-    

 والخٟذ إلاٗخهم ًُلب مىه بسٟىث:

مم٨ً جيخٓغوي زىاوي؟.. -   

وخحرجه جؼصاص.. ُٞبضو ؤن ماظض ٖلى  ؤومإ مٗخهم بهمذ  

..
ً
اؾحن ؤًًا  ٖلم بما جٟٗله ق٣ُ٣خه, بل ٍو

ضٖهما!!  والجمُ٘ ٌؿاهضها ٍو

 ؤي ظىىن هظا!!

هما بىخل السُُئت!! ها وقٞغ ذ قٞغ  ٠ُ٦ ًخ٣بالها بٗضما مٚغ
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٣ت!  ٠ُ٦ ًًماهاها بخل٪ الٍُغ

 ؤي ٢ضعة ٖلى الدؿامذ والٟٛغان جمخل٨ها جل٪ الٗاثلت

ة!!لخدخًً ٖاهغ    

ٖاص ماظض بٗض ص٢اث٤ بٗضما عا٤ٞ ؾٗاص لك٣ت ع٢ُت وؤزبرها 

 بازخهاع  ٖما خضر.. 

 وؤوناها ؤن ججالـ ؾٗاص وال جتر٦ها لىخضة ؤ٩ٞاعها..

 وظه ماظض ٧لماجه إلاٗخهم:

.. لىال٥ الخُىان صه ٧ان.. - 
ً
ؤها ٞٗال مدك٨غ ل٪ ظضا  

غ: سبر مٗخهم بخ٣ٍغ  نمذ ماظض وهى ٣ًبٌ ٦ٟه ٍو

٣ي. .لُاؾحن الىعقت.ؤها هغوح -   مم٨ً ؤونل٪ في ٍَغ  

٣له ٖاظؼ ًٖ اؾدُٗاب ما ًدضر..  عا٣ٞه مٗخهم بهمذ ٖو
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ل٣ض ًْ هٟؿه ٣ًتٝر معجؼة ٖىضما اؾخُإ خًىع ظىاػة 

 والضجه وصٞجها.. 

سخبره ًجٗل معجؼجه يئُلت ٢ضع طعة ظىاع   وآلان ما ًغاه ٍو

 َىص ُٖٓم..

ُلب مجها مىاٞاة اؾخم٘ إلا٩اإلات ماظض الهاجُٟت م٘ زُُبخه, ً

ؾٗاص بمجز٫ ع٢ُت.. ٞدالتها الىٟؿُت ٢ض جتراظ٘ هدُجت ما 

 خضر..

 "خالتها الىٟؿُت!!"

٢دامه بةخضي الغواًاث بهل ما ًدضر خىله خ٣ُ٣ي ؤم جم 

 صون بعاصة مىه!!

ٞماظض ؤٚل٤ م٘ زُُبخه و٢ام بمداصزت َبِبت هٟؿُت و٢و 

  ٖلحها ما خضر بازخهاع.. وعص ٞٗل ؾٗاص الخٟهُلي..

 نمذ بٗضها لخٓاث لِؿخم٘ لخٗلُماث الُبِبت..
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ت..  ووا٣ٞها ٖلى ٧لماتها بؿٖغ

ت وظىىن..  بٗضها  ظغث ألاخضار بؿٖغ

ُٞاؾحن ٧اص ؤن ًدُم وعقخه بالٟٗل وهى ٌؿخم٘ ل٩لماث 

 ماظض..

مٗجى خىاع ماظض مٗه وهما بالؿُاعة لخٓتها ؤصع٥ مٗخهم   

ًٖ الؿُُغة! والظي ٢ض ًسغطًٚب ًاؾحن  ًٖ  

٣هما  ٣خه ٖلحهما.. وهما بٍُغ ووظض هٟؿه ٌٗغى, بل ًٟغى ٞع

اعة ابً ٖمتهما..   لٍؼ

 لخٓتها قهض ًٚب ًاؾحن ألاؾُىعي..

اؾحن ٩ًاص ًٟخ٪ بظل٪  ه مٗخهم مً ٢بل ٍو ًٚب لم ٌٗٞغ

الجغط الظي حٗغى لك٣ُ٣خه بٗضما ونلىا إلاجز٫ ػوظخه جل٪ 

ب الؿُضة اإلادؿلُت والتي لم جداو٫ ختى مى٘ ًاؾحن مً يغ 

 
ً
تها بما ٢ام به الؼوط الكاب اإلاىٟلذ ؤزال٢ُا ػوظها, ٞمٗٞغ
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ظٗلتها ججلـ بهضوء جغا٢ب ًاؾحن  وماظض وهما ًدُمان 

, بل ؤياٞذ ؤجها ؾدكهض بجىاع  ًاؾحن
ً
ُا  يلٕى ػوظها خٞغ

ت..  لى ٨ٞغ ٞاعو١ باللجىء للكَغ  

٢بًت ًاؾحن ٧اهذ ج٣ابل ٧ل ما جىاظهه بىظه ٞاعو١, 

جضٞ٘ بمٗضجه ٞخدىازغ ٢ُغاث صماثه  ويلىٖه.. ع٦بت مشيُت

اؾحن ًهغر بجىىن:  ٍو

صم٪ الٟاؾض صه ًبٗض ًٖ بِذ بغهام..-    

 مىه, ٞالُبِب اإلاخدًغ ا
ً
زخٟى ولم ٨ًً ماظض ؤ٢ل ًٚبا

اء الخاعة الظي قهض للخى اجهُاع ضملُُٟى ٖلى الؿُذ ألار طو ال

 ق٣ُ٣خه بٗضما جدغف بها الىٚض.. 

ض الظي ٧ان وظهه ٣ًابل ا لجضاع مغة بٗض مغة وماظض الٚى

 حهخ٠ به:

بخٟطر ٖغى زال٪ لخاوي مغة.. جاوي مغة ًا ابً هاصًت..-    
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خل٣ٟه ًاؾحن ٌُٗض ٢بًخه بىظهه مغاث لم ٌٗض مٗخهم  ٍو

 ًدهحها.. 

 ..
ً
ب بالخضزل هى آلازغ.. ول٨ىه ٌٗلم صوعه ظُضا  ٦م ٚع

ض مً  ٞهى هىا إلاى٘ ٣ٞضان الؿُُغة.. ولِـ للدؿبب في اإلاٍؼ

ى..الٟىضخ  

 عا٢ب ًاؾحن ٨ًُل الهٟٗاث لٟاعو١ بجىىن.. 

 نٟٗت جلى  ل٨مت جلحهما يغبت بالًلٕى والبًُ..

و٢بًت ماظض جىاٞـ ٢بًت ًاؾحن و٢ض وسخى ؤهه ظغاح, ًضه 

 هي زغوجه و٢ىجه.. 

 اؾخُإ ماظض الؿُُغة ٖلى ًٚبه الظي زاع وب٣ىة 
ً
 ؤزحرا

ها مىظ ػمً..  لم ٌٗٞغ

واهدبه ؤن ق٣ُ٣ه ًىق٪ ٖلى ال٣ًاء ٖلى الخ٣حر..   
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بٗاصهما ًٖ ٞاعو١..ببىٟـ اللخٓت  ٢غع مٗخهم الخضزل و   

م ٧ل شخيء لً ٌؿمذ بًُإ ألازحن م٣ابل ظغط خ٣حر  ٞٚغ

ابخٗض ماظض بؿهىلت ٞهى بضؤ الؿُُغة ٖلى ًٚبه بالٟٗل 

بٗاص ًاؾحن ًٖ ٞاعو١ اؾخلؼم مجهىص ق٣ُ٣ه ومٗخهم ببِىما 

 ..
ً
 مٗا

ختى ؤن ماظض ايُغ إلاىذ ًاؾحن ل٨مت زُٟٟت ختى ًى٢ٓه مً 

 ؾُىة ًٚبه..

كحر لٟاعو١ بًٛب   ابخٗض ًاؾحن وو٠٢ ًلهض ب٣ىة َو
ً
وؤزحرا

 مضمغ:

ؤ٢ؿم باهلل لى إلادذ زُال٪ ٢غب واخضة مً ؤزىاحي ل٨ُىن -  

 آزغ ًىم في ٖمغ٥.. وؤهذ ٖاٝع ؤوي ما بهضصف.. 

 ***** 

م ٖلى الجمُ٘..وفي ؾُاعة ماظض ٧ان الهمذ ًسُ  
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ماظض ممتن ل٣ضعجه ٖلى الؿُُغة ٖلى ماعص ًٚبه, وؤ٦ثر 

 لىظىص مٗخهم, ٞلىاله ل٩ان ًاؾحن ٢خل ٞاعو١..
ً
 امخىاها

 ؤما ًاؾحن ٩ٞاهذ ؤ٩ٞاعه جضوع بمضاع آزغ..

 ق٣ُ٣خه حٗا٢ب مغة ؤزغي.. وؤزغي..

ٟٛغ.. ولً ًمخى.. ٌُ  ًبضو ؤن طهبها لً 

..ً ٌكٗغ بالخغط ال٢خدامه  بِىما مٗخهم ٧ان ًغا٢ب ألازٍى

مى٠٢ ص٤ُ٢ وخغط ول٨ً ًاؾحن له ًٞل وخ٤ ٖلُه ولً 

 ًسظله بإي و٢ذ..

ؤظلى ًاؾحن نىجه وهى ًسبر ماظض بإ٢صخى ما اؾخُاٖه مً 

 هضوء:

اعظ٘ ؤهذ البِذ ًا ماظض.. ؤها ٖاًؼ مٗخهم في ٧لمخحن.. -   

 وفي وعقت ًاؾحن بضؤ هى الخضًض:



1370 
 

 

خل٪ مً ؤي ٖغى إها بؤها ٖاٝع ؤن اإلاى٠٢ مدغط.. وؤ - 

 ٖغيخه..

غ مٗخهم بدغط:  ٞػ

ؤها.. -   

 ٢اَٗه ًاؾحن بىبرة ٚلبها الخؼن بِىما ًسٌٟ مٗخهم 

 :
ً
 هٓغاجه ؤعيا

ؾٗاص ؤزتي ٚلُذ واجداؾبذ واحٗا٢بذ ٦مان.. ؤها مل  - 

 هضاٞ٘ ٖجها ومل هكغح جٟانُل.. 

واظهه مٗخهم باعجبا٥:   

٧ل٨ىا ٖلى ؤها مل ٢اصع اؾخىٖب ٢ضعج٪.. ٢ضعج٨ىا -  

 الٟٛغان!

.. ؤ
ً
ظابه ًاؾحن وهٓغاجه حكغص بُٗضا  
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اث ٣ٞضان..  ً مً ط٦ٍغ  قٍغِ َىٍل وخٍؼ

 ومكاهض وظ٘ جخىالى ؤمام ُٖيُه.. 

َا٫ قغوصه بحن نضمت خاجم ومىث بؿيذ وؾىىاث سجً 

 همـ:
ً
 بحن ٢ًبان وزاعظها.. وؤزحرا

همىا في الجهاًت. -  ىا مكا٧ل ومأسخي ٦خحر.. ٞو . ًم٨ً ألهىا قٞى

 مالىاف ٚحر بٌٗ.. 

ىت..  هؼ مٗخهم عؤؾه بدحرة بِىما ًاؾحن ًسبره بابدؿامت خٍؼ

ب بمٗخهم ػوط وؾىض لؿٗاص.. ٢ىجه ؾخُٗضها للخُاة  ٞهى ٚع

 وجمىدها الش٣ت.. 

 ب٣ؿىة مايُه ال حؿاٖض ؤي 
ً
خه بمايحها ممتزظا ول٨ً مٗٞغ

 مجهما:

ؤزذ ؾٗاص مجي.. ٖكان ؤهذ ٖاًؼ جخجىػ ؤهذ َلبذ بًض -  

ؾحن.. مل ٖكان ٖاًؼ جخجىػ ؾٗاص..ًا  
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 ٚمٛم مٗخهم:

الٟغ١؟.. بًهو  -    

ظابه ًاؾحن وبإٖما٢ه ًخمجى ؤن ًهغ مٗخهم ٖلى ؾٗاص:ؤ  

 ٦ىذ هخداو٫ جٟهم -  
ً
ٞغ١ ٦بحر.. لى ؤهذ ٖاًؼ ؾٗاص ٞٗال

م٨ً ختى حٟٛغ..  ٍو

لم ًجبه مٗخهم.. ول٨ً ٣ٖله حهخ٠ ؤهه ٧ان ٨ًٟغ بالٟٗل في 

ضو ؤن الٟخاة َلبتها.. وهالتها.. الٟٛغان.. في جىبت ًب  

اث ُمغة ًسصخى   ول٨ً.. هى م٣ُض بماضخي ؤؾىص.. م٨بل بظ٦ٍغ

 لبىاثه..
ً
 ؤن جدؿلل بسبض  ٞخٟؿض مؿخ٣بل ٌؿعى ظاهضا

 ٢اَ٘ ًاؾحن ؤ٩ٞاعه و٢ض ؤصع٥ ٢ىة ٢ُىص اإلااضخي وؾُىجه

 ٖلى خُاة مٗخهم:
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ا وناخبي.. مل اليؿب اللي -   مٗخهم.. ؤهذ هخًٟل ؤزٍى

خىا هيسخى ٧ل ال٨الم صه.. وهغ٦ؼ ٖلى ب٧ان هحزوص اإلاىصة بِىا.. 

 اإلاؿخ٣بل..٧لمجي ٖلى اإلاٗغى اللي بخ٨ٟغ حكاع٦جي ُٞه..

 في مىا٢كت مٗغيهما اإلاكتر٥..
ً
 واؾخٛغ٢ا الازىان مٗا

 ٞاإلااضخي وظب صٞىه.. 

 باؾخد
ً
٣ا١..واإلاؿخ٣بل ًهُذ مُالبا  

 مؿخ٣بل ٞغى وظىصه م٘ نغزاث عيُٗت ونلذ الضهُا

 في خُاة ظضًضة
ً
 م٘ ٞجغ ًىم ظضًض لخمىذ الجمُ٘ ؤمال

 
ً
 ؤمل ٧اؾمها جماما

 "ؤمل ًاؾحن بغهام"

اؾحن ًدمل الغيُٗت بغهبت  ٞغخت ؤخاَذ بالجمُ٘ ٍو

 ًٖ زُىب اإلااضخيو٦إن معجؼة الخُاة جٟغى وظىصها 
ً
ما ٚع  
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ت ٞجغختى الخاط خاٞٔ هٟؿه الظي  ْهغ ٖلى باب ٚٞغ  

 ًضٞ٘ ًاؾغ م٣ٗضه اإلاخدغ٥.. 

ٟلخه  وهٓغاجه جضوع بحن الجمُ٘ لخدِ ٖلى ًاؾحن َو

 ونىث ألاب اإلاؿً ًغحٗض بٟغخت ونى٫ الخُٟضة:

مبرو٥ ما ظال٪ ًا ًاؾحن -   

جغه جىاْغ ػوظها بخىؾل.. لهٟت.. وعظاء ؤال ًغص والضه  ٞو  

ٟٚغانصعة بىٟؿه ٖلى م٣ٗضه اإلاخدغ٥ با ٞمجُئه للمكٟى  

ٌ  ال جٞغ

وهٓغاث ًاؾحن مٗل٣ت بىالضه.. ٖىٟىان بغهام م٣ُض, مهؼوم, 

 ملهٝى لبضاًت ظضًضة..

ب في اللىم.. في ٖخاب هى خ٣ه.. في اٖخظاع   ٦م ٚع

 ؤو ختى َلب ؾماح..
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ىاصه..   ول٨ً هٓغاث والضه ال٨ؿحرة هؼمذ ًٚبه ٖو

 ظملت والضه اإلاخلهٟت لٗىصجه الضاثمت لبِذ الٗاثلت ٧اهذ 

 لؿمىم قُُاهه.. ٞغ١ ال٣لب.. والهذ اإلاكاٖغ
ً
ا٢ا  جٍغ

دت مً خاٞٔ:  م٘ صٖىة نٍغ

بيخ٪ هخىىع  بِذ بغهام.. -      

 وجدغ٥ ًاؾحن هدى والضه ًً٘ نٛحرجه بحن ًضي والضه

سبره بهمـ:  ٍو

ؤمل.. -   

 ُٞامً والضه ٖلى ٧لمخه:

  ؤمل ًاؾحن بغهام - 

 اهخهى الٟهل
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 ألازحر

ظىاثؼ الؿماء ٞخمسر ٖلى ٧ل ألاخؼان "ولؿىٝ ججها٫ ٖلُ٪ 

 وحٗىي٪ ًٖ ٧ل ما ٢اؾِذ مً آالم"..

 .."  لل٩اجب ؤلاوؿان "ٖبض الىهاب مُإو
ً
٧لماث ٢غؤها ٢ضًما

 ولم ًضِع لم مغث بظهىه آلان 

 ًٖ م٩اٞإة
ً
ؤو ظاثؼة.. ٞهى لم ًبدض ًىما  

.. لم ٨ًٟغ ؤجها جطخُت ولم 
ً
 عآه و٢تها خ٨ُما

ً
٣ِٞ اجسظ ٢غاعا

ا مً ؤر ؤ٦بر ؤعاص خماًت  ٨ًً ًيخٓغ  ًُ ا جل٣اث
ً
ق٨غ.. ٧ان جهٞغ

 ق٣ُ٣ه..

 
ً
 لم ًضع  بباله اإلاُالبت بامخىان واٖتراٝ بجمُل, ول٨ىه ؤًًا
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 لم ًخى٢٘ هٟىع وهجغان.. 

 لظا الىبظ ٧ان نضمخه ال٨بري.. 

ىجر..  نضمت صٞٗخه للبدض ًٖ طاجه.. لُدٟغ الصسغ ٍو

لُشبذ ؤهه هى مً ؤخاٍ السجً ب٣ىة يمحره ولم حٗخ٣له  

 الؼهؼاهت ب٣ًباجها..

 وآلان.. ًمغ بباله قٍغِ ؾىىاجه الؿاب٣ت.. لُجض ؤهه ها٫ 

 ظىاثؼ الؿماء بالٟٗل.. 

 ومسر ال٣ضع بغخمخه ٖلى آالمه وؤوظاٖه.. 

 ٞٗاص لبِذ الٗاثلت ًدخل م٩اهخه ال٣ضًمت بش٣ت.. 

ٍدُِ ٞجغ خُاجه باآلزغ..ٖاص ًدمل ؤمله ٖلى طعإ و   

غخت َاُٚت مً   ض آمىت وجغخُب خاٞٔ.. ٞو اٍع ٖاص وؾِ ٚػ

 بزىجه..
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ٖاص وجل٪ اإلاغة لؤلبض..   

وآلان وهى ًدمل َٟلخه, ًضاٖب وظىتها الىاٖمت بدىان 

ًمها لهضعه بغ٢ت وعهبت..   ٍو

 ٌكٗغ بدالت مً السىٝ.. زىٝ ممؼوط بلهٟت وؾٗاصة..

ًسصخى ٖلحها ومجها..    

ؿخ٣بل.. الخدضي.. هي اإلا  

 الازخباع الخ٣ُ٣ي والىجاح به ٞغى واظب..

غخت ج٩اص جستر١ ظضعان ٢لبه لخمؤل ال٨ىن مً خىله ؾ٨ُىت  ٞو

 وعاخت.. 

 ظاثؼجه الشمُىت هالها ًٖ اؾخد٣ا١ وظضاعة.. 

 مىدت الؿماء وهضًتها.. وصوعه الخٟاّ ٖلحها وعٖاًتها..
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 الهٛحرة ٖلى نضعه.. 
ً
جدغ٥ بسٟت لِؿخل٣ى ٖلى ٞغاقه ممضا

ئت بدىان..   ًضٖم ْهغها ب٠٨ وباآلزغ ًضاٖب مالمدها البًر

حهمـ لها ب٩لماث جسهها هي ٣ِٞ.. ًسبرها بٗك٣ه, بم٩اهتها 

ِخذ ؤمام ُٖيُه بمىلضها.. 
ُ
 ب٣لبه.. بباب ؤمل ٞ

 بغص اٖخباع مؿخد٤ ظاء م٘ ؤهٟاؾها ألاولى بالخُاة..

ٟلتهما.. و  ت و٢ٟذ جغا٢ب ػوظها َو ٖلى مضزل الٛٞغ  

خىاهه, قٟٛه, ع٢خه م٘ الهٛحرة جضٚضٙ ٢لبها.. وحؿإع مً 

ٗذ ٦ٟها جغبذ بها ٖلى نضعها ٖل الس٣ٟاث  ص٢اجه ختى ؤجها ٞع

..
ً
ت تهضؤ ٢لُال  اإلادؿاٖع

الخ٣ذ هٓغاتهما, ٞاعحؿمذ بؿمت زُٟٟت ٖلى قٟخُه وهى ًمض 

٨ً ؤخًاهه هي ألازغي.. طعاٖه ٞخخدغ٥ بال بعاصة لدؿ  

ذ ٞى١ الهٛحرة حؿإله بلهٟت:  جًم ٦ٟها ل٨ٟه اإلاؿتًر

؟..بًهبخدبها ٢ض -    
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ٗها ٖىان الؿماء: جبها ب٣بلت ٞى١ زهالتها و٧لماث جٞغ  ٍو

ٚالوتها مً ٚالوج٪ ًا ٞجغ.. -   

احؿٗذ ابدؿامتها وهي حٗلم ؤهه ًغاضخي ٢لبها بخل٪ ال٩لماث.. 

 ٌٗك٤ ابيخه
ً
٦ُاؾحن.. ٞهي لم جَغ عظال  

ٞٗاصث حؿإله بًٟى٫:   

؟..بًه٦ىذ بخ٣ىلها -    

 لم ٌؿخُ٘ ٦بذ ضخ٨خه.. ٞؼوظخه حٛاع مً ابىتها!..

 ؤظابها بمكا٦ؿت:

ؤؾغاع.. واخض وبيخه ب٣ى..-    

:
ً
 ٢ُبذ خاظبحها بُٛٔ ًٞمها هامؿا

ٚحراهت؟.. -   

 لٟذ وظهها هدىه وهي جدغ٥ ؤهاملها ببِء ٖلى هضبت وظىخه.. 
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 ٖجها هي.. وهمؿذ بضوعها: هضبت خهل ٖلحها
ً
صٞاٖا  

ؤٚحر مجها وهي خخت مى٪!-    

 اجبٗذ همؿتها ب٣بلت زجىلت ٖلى وظىخه.. هي حكخا٢ه..

حكخا١ خىاعتهما, زغزغتها التي ال ٌؿخم٘ لىهٟها    

بشه الجغت..  ول٨ىه ًُلبها ٖلى الضوام, مكا٦ؿخه ٖو

 ؤل٣ذ بغؤؾها ٖلى نضعه ججاوع ابىتها التي ابدؿمذ لها ٖىضما

 جال٢ذ هٓغاتهما ٞإعصٞذ ٞجغ:

ػاي!.. بخٛلبجي َى٫ الجهاع..بقا٠ً بدؿ٨ذ مٗا٥ -    

اوص مكا٦ؿتها:  ضخ٪ زاهُت ٖو

مل ب٣ىل٪ ٚحراهت! -   

ٟلتهما بظعاٖحها وهى ج٨مل:  ؤخاَخه هى َو
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ؤ٢ىل٪ بدؿ٨ذ مٗا٥ لُه.. بخدـ باألمان م٘ ص٢ت ٢لب٪ ًا -  

 سخي ًاؾحن.. بخٗٝغ ؤن لها يهغ وؾىض..

لها لُُب٘ ٢بلت ع٣ُ٢ت ٖلى ظبُجها.. زم جدغ٥ ببِء الخٟذ 

وخغم لًُ٘ َٟلخه بمهضها بٗضما عاخذ في ؾباث ٖم٤ُ.. 

 وهي جىهذ لض٢اث ٢لبه ٦ما ؤزبرجه ٞجغ..

جظب   زم ٖاص بلحها ًجاوعها بالٟغاف.. ًدُُها بظعاُٖه.. ٍو

 بهمـ قٛىٝ:
ً
 عؤؾها لدؿخل٣ي ٖلى نضعه مدؿاثال

!بًهىُت وصل٘ وال "ؤم ؤمل" مدخاظت قىٍت خ -   

 ججهضث بغاخت وهي جله٤ هٟؿها به:

٧ل اللي في البِذ بُضلٗىا "ؤم ؤمل" َى٫ الجهاع.. ٞجغ هي -  

 اللي مً ًىم ما ولضث ؤمل و"ؤبى ؤمل" هاؾحها زالو..

 ػاص مً يمها وهى ًضاٖب زهالتها بدىان:

هدكخ٩ي "ؤبى ؤمل" لسالخ٪ ؤم ًاؾحن!-     
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بىٟي:هؼث عؤؾها جدغ٦ها ٖلى نضعه   

ال هكخ٨ُه لسخي ًاؾحن.. مكٛى٫ ٖجي لُه الُىمحن صو٫ ًا -   

 سخي ًاؾحن؟.. ما ٖضحل بخد٩ي لي ػي ػمان؟..

ىت الالثمت..  ٣ه ٖلى الٟغاف ًخإمل هٓغاتها الخٍؼ اعج٨ؼ بمٞغ

 ًٖ وظهها.. 
ً
 وؤهامله جدغ٥ زهالتها بُٗضا

وجخدؿـ مالمدها بك٠ٛ ٢بل ؤن ًُب٘ ٢بلت صاٞئت ٖلى 

 قٟخحها:

ها ما ا٢ضعف اؾخٛجى ٖى٪ ًا ٞجغ.. اوعي ج٨ٟغي ؤهه ٖكان ؤ-  

عظٗىا البِذ ال٨بحر ًب٣ى ؤهِذ صوع٥ زلو ؤو هختر٦جي ٖلى 

 الٝغ وؤي خض هُدل مدل٪..

 ٢اَٗخه بترصص:

ما ا٢هضف.. -    

 ؤؾ٨تها ب٣بلت ؤزغي:
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.. بـ ؤها ٖاًؼ اج٩لم.. ٞجغ هخًٟل هي الهضع -    ٖاٝع

هى الغاخت بٗض حٗب  الخىحن لسخي ًاؾحن.. هًُٟل خًى٪

 الؿىحن..

 جغ٢غ٢ذ الضمٕى بُٗىحها وهي حؿإ٫ بلهٟت:

وما٫ لُه هاؾُجي الُىمحن اللي ٞاجىا؟.. بدُجي ج٣ٗض م٘ ؤ-  

 الض٦خىع ماظض والخاط والخاظت..

 صاٖب ظبهتها بجبهخه وهى ًسبرها باَمئىان:

٦ىذ بجهؼل٪ مٟاظإة.. بـ خايغ هخ٩ي ل٪.. -   

هخٓاع ٧لماجه ٞإزبرها ب٨ٟغة احؿٗذ ُٖىاها بتر٢ب في ا  

 الخاط خاٞٔ ًٖ ججهحز ظىاح زام بهما.. 

ت ًاؾحن ختى جخىٞغ لهما  تي ماظض وع٢ُت لٛٞغ ًُٞم ٚٞغ

 السهىنُت الالػمت.. وزانت بٗض مىلض ؤمل..

 هخٟذ بؿٗاصة:



1385 
 

 

عبىا ٨ًغمه الخاط خاٞٔ..-    

 وهى ٣ًغم وظىتها بمكا٦ؿت:
ً
 مٛخاْا

ً
٘ خاظبا  ٞع

بـ!.. وسخي ًاؾحن عاخذ ٖلُه!!الخاط خاٞٔ -    

 احؿٗذ ابدؿامتها والؿٗاصة جمؤلها لٗىصجه إلاكا٦ؿتها 

والخ٣غب مجها زاهُت, ٞبٗض والصة ؤمل واوكٛالها بها َىا٫ 

الى٢ذ.. واوكٛاله هى آلازغ بحن الٗمل والخجهحز للؼواط 

 ق٣ُ٣ه..

قٗغث بدباٖضه ٖجها.. وزكِذ بكضة ؤن ٨ًىن ػهضها زانت  

هاثُت بحن ؤهله ومهالخخه م٘ والضه..بٗض ٖىصجه الج  

 ؤظابخه بمكاٚبت هي ألازغي:

  ما هى سخي ًاؾحن لؿه مسبي ٖلّي ؤزباعه.. - 

٢ُب ظبِىه للخٓاث قٗغث ٞحها بالظٖغ.. ٞهي لم جغص 

.. ب
ً
ًٚابه.. ول٨ً خضؾها ًيبئها بإهه ًسٟي قِئا  
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ان ما مخى طٖغها ببؿمخه الهاصثت:  وؾٖغ

اوي..مل ب٣ىل٪ ؤه٪ عاختي و  -   ؤ٦تر واخضة ٖاٞع  

 ججهضث بغاخت م٘ ٧لماجه وهى ًسبرها بؿٗاصة لم ٌؿخُ٘ ٦بدها:

صلى٢ذ مٗخهم ٖغى ؤهه ٌكاع٦جي.. وبض٫ ما قٛل الىعقت -  

ًغوح لؤلٚغاب.. ب٣ُترح هٟخذ مٗغى ٨ًىن لىا بخاٖىا.. هى مٗاه 

عؤؽ اإلاا٫.. وؤها هكاع٥ باللي ؤ٢ضع ٖلُه واإلاجهىص.. بهغاخت 

ة.. وعجبخجي ٢ىي..  وبضؤها بىضوع ٖلى اإلا٩ان..ال٨ٟغة ممخاػ   

 ظاء صوعها لخ٣ُب خاظبحها:

و٧ل صه مسبُه ٖجي! -   

ت:ؤ ظابها بؿٖغ  

٦ىذ مىخٓغ هازض زُىة واخ٩ي ل٪.. وؤهِذ ٦مان مكٛىلت -  

 م٘ ؤمل مٗٓم الى٢ذ..

سغ.. ومُذ قٟخحها بضاللها ألاهشىي البرت:  ابدؿمذ بؿٗاصة ٞو
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بـ ؤها مل مكٛىلت صلى٢ذ! -   

 ا٢ترب بسُىعة وهى حهمـ و٢ض ٖاوصه ٖبشه:

ًب٣ى ٞغنت ههبذ ٖلى ٞجغ.. -   

م ٧ل شخيء.. و٢بل ؤن جخالمـ  اهُل٣ذ ضخ٨تها الشجىلت بٚغ

قٟاهمها.. اهبٗض نىث ب٩اء الهٛحرة و٦إجها جُالب بدهتها 

 مً الضال٫..

 لحهخ٠ ًاؾحن بُٛٔ:

  ٞهُلت ػي ؤمها.. - 

الٟغاف و٢ض ٖاوصتها ؾٗاصتها اإلا٣ٟىصة.. لخإحي  وج٣ٟؼ هي مً

ُجي  بالهٛحرة وجًمها لهضعها جثرزغ مٗها وهي جغيٗها ٖو

 الٟخاة مخٗل٣خان بىالضها..

ختى ؤجها جخى٠٢ ًٖ الغياٖت لخمىده ابدؿامت ٖاق٣ت  

 وهٓغاث جإمل ولهٟت..
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ٞخإملتها ٞجغ للخٓاث ٢بل ؤن تهمـ:   

َيكخجي ومؿ٨ذ ُٞ٪.. ؤمل لىال ؤجها ظٗاهت ٢ىي ٧اهذ -  

 مخٗل٣ت ب٪ ٢ىي..

صاٖب ًاؾحن َٟلخه ٞخمؿ٨ذ ًضها الهٛحرة بةنبٗه وهي 

 جتر٥ عياٖتها زاهُت وجمىده ابدؿامت واؾٗت.. 

غهبه بأٍن واخض..  حٗل٣ها به ٌؿٗضه.. ٍو

:ؾإ٫ ٞجغ بىبرة بضا بها خؼهه  

جٟخ٨غي هخًٟل جدبجي ٖلى َى٫؟-    

 ؤظابخه ببضحهُت:

 - .
ً
. هى ؤهذ في خىِخ٪!ؤ٦ُض َبٗا  

 ٚمٛم بسٟىث:

ختى بٗض ما ج٨بر وحٗٝغ وجٟهم؟..-    
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 ؤصع٦ذ ٞجغ ؤهه ٌكحر إلاايُه بالسجً.. 

 مً هٓغة ابيخه له في اإلاؿخ٣بل..
ً
 وبضا ٢ل٣ه واضخا

مضث ٞجغ ٦ٟها جخمؿ٪ بجاهب وظهه.. جغبذ بإهاملها ٖلى 

 ظغوخه السُٟت بٗى٣ه وهي تهمـ:

صي بيخ٪ ًا سخي ًاؾحن.. صم٪ بُجغي في ٖغو٢ها.. بطا ٧ان -    

خ٪ مضة ؾىت و٧ام قهغ, بٗك٤ التراب اللي  ؤها اللي ًاصوب ٖٞغ

 بخمصخي ٖلُه.. ؤهذ ؤخؿً بجي آصم في الضهُا صي بدالها.. 

ػاي ج٨ٟغ ٦ضه!!ب  

 ؤظابها بسٟىث:

ؤهِذ بخ٨ٟغي ٦ضه ٖكان ؤهِذ ٞجغ ل٨ً هي..-    

ت:  ٢اَٗخه بؿٖغ
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ذ ٞجغ.. وبيخ٪ ًا سخي ًاؾحن.. وؤهذ اللي هتربحها.. هي بي-  

٘ عاؾها ألن ؤبىها ٚلب قُُاهه و٦ؿب بوجٟهمها  ػاي جٞغ

 ؾىحن سجىه ما زؿغهاف..

ظاء صوعه لُل٣ي بغؤؾه ٖلى نضعها ًجاوع عؤؽ ابيخه وهى 

 ٌؿإلها:

٦مان ًا ٞجغ.. بًهو -    

ت:ؤ ظابخه بؿٖغ  

الُُب هى  هخٗلمها حؿامذ وحٟٛغ.. هخٗلمها بن ألانل-  

 ألاؾاؽ.. والُٗلت هي ألانل صه..

ٟلخه لخسبره بىبرة خاهُت:  ؤخاَها بظعاٖه ًٞمها هي َو

هىٗلمها ؾىا الخىُت والغخمت.. -   

 ل٠ًُُ هى بهىث ا٦دؿب الغاخت والهضوء:

  هٗلمها جسخاع صر..-  
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اصث لثرزغتها التي اٖخاصها لُٛغ١   ؤًضجه ٞجغ ب٩لماتها ٖو

ٖم٤ُ وهى ًًم ؤؾغجه الهٛحرة بحن بٗضها ًاؾحن في ؾباث 

 طعاُٖه..

******** 

الىجاح ال ٣ًخهغ ٖلى الخُاة الٗملُت ٣ِٞ.. ٞالخُاة 

ظخماُٖت والٗاَُٟت.. الىجاح بها له مظا١ السانت؛ ؤلا 

 مسخل٠.. 

 
ً
مظا١ بى٨هت الٟغخت اإلامؼوظت باألمل زانت لى ٧ان هجاخا

 ل٣هت خب عا٢ُت ومخدًغة.. ومخمحزة..

 وجمحزها ٨ًمً في ازخالٞها.. 

 ٞهى ٖاق٤ مخٟهم وصاٖم لخبُبخه ب٩ل و٢ذ.. 

ض..   وهي ٖاق٣ت له خض ج٣ضٌـ ال٩لمت والٖى

هض باخترام مخباص٫..   بُجهما مُشا١ ٖو
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 ..
ً
 وبالجهاًت هما زىاجي ٖاق٤ للٛاًت.. ج٣لُضي ظضا

 وهاجر ب٣ىة..

م ج٣لُضًت خبهما.. بال ؤجهما ٦ؼوظحن ًبٗضان ٧ل البٗض  ول٨ً ٚع

 
ً
اٞهما ٖىىاها ًٖ الغوجُيُت والىا٢ُٗت, و٧ان خٟل ٞػ

 لجىىجهما.. 

 ظىىن خهغي لهما ٣ِٞ..

ًذ مكحرة وظىص "ال٨ىقت" اإلاٗخاصة.. بل ٧اهذ جمغ بحن   ٞٞغ

٣ت هاقم, ًل٣ُان جدُت هىا, وابدؿامت هىا٥..   الخًىع بٞغ

ًغ٢هان ٖلى ؤٚىُت هاٖمت زم ًجلؿان وؾِ الخًىع 

 وألاهل..

ٌٗىصان للغ٢و زاهُت ٖلى ؤوٛام قٗبُت مجىىهت..  وبٗضها 

ياءة زاٞخت حؿمذ للٗاق٤ اإلاكخا١ بح٣ٗبها مىؾ٣ُى خاإلات و 
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ئت وؤزغي بُٗضة ًٖ البراءة وؾِ  باؾترا١ بً٘ ٢بالث بٍغ

 زجل الٗغوؽ وؾٗاصتها..

ً عبِ بُجهما مىصة   ظلؿا ػوظحن آزٍغ
ً
وبغ٦ً مىٗؼ٫ وؿبُا

.. وعخمت واخترام.. وعبما بضاًاث خب ً
ً
ان ٖلُه مٗا خٗٞغ  

 خب له ه٨هت هًىط ؾىىاث عحهام الشالزىن.. 

ملُت ماظض التي جلىهذ بمكاٖغ صاٞئت بالٟترة ألازحرة  ٖو

ٟلها اإلاكا٦ـ  والًٟل ًغظ٘ لخل٪ الههباء الٟاجىت بجىاعه َو

 والٗا٢ل بأٍن واخض..

مكاٖغ هاصثت خمُمت جسخل٠ ٧ل الازخالٝ ًٖ صسب  

اظها ألاو٫.. مكاٖغها ببضاًت قبابها وػو   

خُاة آمىت وصاٞئت ٢غع الازىان السىى بها بةصعا٥ وبهحرة 

 واُٖت..



1394 
 

 

ؤمؿ٪ ماظض ؤهاملها بغ٢ت.. ًُب٘ ٢بلت ع٣ُ٢ت ٞى١ ٦ٟها ًخإملها 

 بشىبها ألاه٤ُ,

اٝ وهى وا٣ٞها ع   ب بةًظاء حهؤلم جستر زىب ٞػ ا.. ٞلم ٨ًً ًٚغ

 مكاٖغ الهٛحر وهى ًغي والضجه جغجضي ألابٌُ وجٝؼ آلزغ 

 ٚحر والضه.. 

 وال ٌٗجي هظا اٖتراى قٍغ٠ ٖلى ػواظهما, بل ٧اهذ ٞغخخه 

ال جىن٠ با٦دؿابه نض٤ً بغجبت ؤب.. زانت ؤهه ٨ًً مكاٖغ 

اخترام ومدبت ُٖٓمت إلااظض الظي ؤعاص الخٟاّ ٖلى نىعة 

سُى لٗخباث  عحهام بُٗجي قٍغ٠؛ ٦إم لهبي ؤ٦بر مً ٖمغه ٍو

 اإلاغاه٣ت.. 

 وهي بضوعها لم جغص ؤن 
ً
اٞه.. ٞاعجضث زىبا جدغمه ٞغخت لُلت ٞػ

 مً ٢ماف الجبحر ألابٌُ.. ًهل َىله إلاا جدذ ع٦بتها.. 
ً
ؤه٣ُا

 وبُىذ وعصاجه ببُاهت بًُاء مً الهضع ختى الغ٦بت.. 
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ت بك٩ل ٞجي عاقي.. وظمٗذ  وجغ٦ذ باقي الىعصاث مٟٚغ

ىت  زهالتها الخمغاء بخهُٟٟت ؤه٣ُت زل٠ ٖى٣ها.. ٞبضث بٍؼ

وابدؿامتها الٟٗىٍت الهاص٢ت وظهها السُٟٟت  

ىص الؿٗاصة لظل٪ الظي خبـ  امغؤة صاٞئت جغحؿم بُٗىحها ٖو

 ًٖ اإلاكاٖغ وصوامتها..
ً
 بُٗضا

ً
ال  هٟؿه ٍَى

٢ُ٘ هٓغاتهما اإلاخباصلت ونى٫ الؼوظحن الهازبحن ًجظباجهما 

اوي الخضًشت..   إلاىخه٠ ال٣اٖت خُض حٗالذ ؤوٛام بخضي ألٚا

٧لماتها.. بالخباص٫ م٘ هاقم..  وبضؤث مكحرة بالٟٗل بترصًض

 خُض ج٣مو الازىان جل٪ اإلاغة صوع مُغبي الخٟل..

بِىما الخه٣ذ ٢ضمي عحهام باألعى عاًٞت بصجل مغا٢هت  

 ماظض.. الظي ؤقاع للٟغ٢ت اإلاىؾ٣ُُت ٞخدىلذ اإلاىؾ٣ُى

ألزغي هاصثت هاٖمت..   
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  ..
ً
وا٢ترب مً ػوظخه بش٣ت ًضٖىها ألولى عا٢هتهما مٗا

 مً جىعص وظىخحها.. وهٓغاتها ٞاؾخجابذ 
ً
بدُاء بضا واضخا

 الشجلت التي تهغب مً ُٖجي ماظض.. 

:
ً
 بِىما َى١ هاقم زهغ مكحرة هامؿا

ً ه٨مل اللُلت ٖلى -    خبِبتي اإلاجىىهت.. جهضي قىٍت.. ٖاًٍؼ

 زحر..

 قا٦ؿخه بم٨غ:

ًا ؾُاصة الغاثض.. بًه٢ل٣ان مً عئؾاث٪ وال -    

 ضخ٪ بٗبض وهى ًضوع بها:

ٗهم ل٠ُٟ ب٣ى.. زالم الؿاصة الٗمضاء وم بًهال عئؾاجي  -  

ؤوي مجىىن.. واججىػث واخضة ؤظً مً اللىاءاث.. اجإ٦ضوا 

 مجي!

 ؤعاخذ ٦ٟاها ٖلى ٦خُٟه:
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ي جخدمل٪..-   بظمخ٪ هخالقي واخضة مجىىهت َػ  

٘ خاظبه وهى ًٟخٗل الخباهي بىٟؿه:  ٞع

ما ا٦تر البىاث اللي هٟؿهم..-    

زغها ٨ٞٗب خظاء مكحرة الخاص ٚغػ ب٣ضمه لم ٨ًمل ظملخه آل 

 مما صٞٗه للخإوه بهىث م٨خىم.. وهمـ بٗبض:

مل ٢لىا جهضي.. وال ٖاًؼاوي ؤزل بىاظباحي ٦َٗغـ في لُلت -  

 صزلتي!!

٧اصث ؤن حُٗض خغ٦تها زاهُت ول٨ىه ٧ان ؤؾٕغ مجها.. ٞضاع بها م٘ 

اإلاىؾ٣ُى صوعة واؾٗت زم خملها ٖلى ٦خ٠ واخض وهى ٌكحر 

 للخٓاث.. 
ً
 لُاؾحن بةقاعة مبهمت, بٗضها ؤْلمذ ال٣اٖت جماما

.. ونىجه 
ً
ىضما ٖاص الًىء ٧ان هاقم ازخٟى بٗغوؾه جماما ٖو

الهىث بال٣اٖت..ًغصص عؾالت مسجلت جترصص ٖبر م٨براث   
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"ؤها آؾ٠ ًا ظماٖت خ٣ُ٣ي.. هى مل خ٣ُ٣ي ٢ىي.. بـ ؤها 

حن هٓام  مًُغ ؤز٠ُ ٖغوؾتي وازخٟي ٧ام ًىم.. ؤهخىا ٖاٞع

ظاػاث.. وؤها ٖاًؼ ؤلخ٤ الجىاػ مً ؤوله.. الكٛل ونٗىبت ألا 

 ه٣ىل٨ىا ؾالم ومدك٨غ لخًىع٦ىا"..

 اهُل٣ذ الطخ٩اث بال٣اٖت ح٣ٗبها بٌٗ حٗل٣ُاث ٖابشت..

 بِىما ػاص جىعص وظىتي عحهام وهي جسبر ماظض بدغط:

هاقم اجججن.. صي خغ٧اث مجاهحن.. -   

 لُجبها ماظض باًدؿامت م٨خىمت:

ذ ٢ضمىا مُٗاص الؿٟغ.. ٦ىا  -  ؤزى٥ِ ؾُض الٗا٢لحن.. ًاٍع

خىا ٦مان..بهغبىا   

ٗذ ُٖىحن جدؿٗان بضهكت مً ظغؤجه مٗها, ٩ٞان حٗامله  ٞع

تى ٖباعاث الٛؼ٫ ٧اهذ مً الغ٢ت الؿاب٤ بٗملُت وخظع.. خ

 والغقي ٞلم جهضم ؤهىزتها مً ٢بل..
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 ؤصع٥ ماظض ما ًجى٫ بإ٩ٞاعها ٞهمـ:

ؤها اخترمذ خضوص٥ ٖلى ٢ض ما ٢ضعث.. بـ صلى٢ِذ ؤهِذ -  

 مغاحي.. ماِٞل خضوص زالم..

 ٖىه جبدض ًٖ َٟلها.. 
ً
اػصاص جىعص وظىخحها وهغبذ بٗىحها بُٗضا

 ٞإزبرها ماظض بهضوء:

مغو.. ما ج٣ل٣ِل ٖلُه.. ماما  -  قٍغ٠ هىا٥ م٘ ًاؾمحن ٖو

في ُٖىحهم لخض ما هغظ٘.. هوع٢ُت هُدُى   

ب.. ٞهي ألو٫ مغة  وا٣ٞذ ٖلى ٧لماجه وبضازلها قٗىع ٍٚغ

٠.. ول٨ً ال مٟغ وال ٖظع للتهغب مً مغا٣ٞت ماظض..  جٟاع١ قٍغ

 ٞغخلتهما لً ج٨ىن قهغ ٖؿل ٞدؿب..

 ؾُسً٘ الزخباعاث 
ً
الؼمالت بالٗانمت  ٞماظض ؤًًا

لب مجها بىيىح مغا٣ٞخه وصٖمه بخل٪ الغخلت.. ؤلا  ت.. َو هجلحًز

بذ بخ٣ضًم مؿاهضتها ٦ؼوظت.. ٞهى  وهي ؤعاصث مغا٣ٞخه.. ٚع

 ؾاهضها وصٖم ٢غاعاتها َىا٫ ٞترة زُبتهما.. 
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ٌ طل٪  ما ٖضا ٢غاعها بالؼواط في ق٣تها ال٣ضًمت.. ٣ٞض ٞع

.. ٞك٣خه ببِذ والضه بكضة.. وؤ٢ىٗها ؤن جدخٟٔ بها لكٍغ٠

 مىظىصة وظاهؼة للؿ٨ً.. ٣ِٞ جدخاط إلاؿاتها ألازحرة.. 

 وهي ا٢خىٗذ بٗضما ؤزظث و٢تها بالخ٨ٟحر..

ٞمً ظهت هى ًد٤ له ؤلا٢امت بم٩ان ًسهه.. ومً ظهت ؤزغي  

لم حؿخُ٘ خغمان قٍغ٠ مً ٞغخخه باالهضماط وؾِ ٖاثلت 

شل ٖمغه..٦بحرة.. ؤخبخه وؤخبهم.. زانت م٘ وظىص ؤَٟا٫ بم  

عا٢بذ ابجها الظي ًهب اهخمامه ٖلى ًاؾمحن ابىت ع٢ُت, ٞهى 

 ًداو٫ 
ً
ٌ ب٣ىة.. بخالُا ٢ىاٖها بمغا٢هخه.. ول٨ً الٟخاة جٞغ

م  عجابها باهخمام قٍغ٠ بها..بٚع  

٧اهذ ع٢ُت _التي خًغث الخٟل مًُغة؛ ٞلم ًم٨جها ؤن 

اٝ ق٣ُ٣ها_ جغا٢ب بضوعها مخابٗت قٍغ٠ لُٟلتها..  جٟىث ٞػ

اث اهخ حرجه ٖلحها ؤٖاصوها لظ٦ٍغ مامه بُاؾمحن ومغاٖاجه لها ٚو

 خبها اإلاىئص.. 
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ٞداجم ٧ان ًُاعصها ٦ما ًٟٗل قٍغ٠ م٘ ابىتها, ول٨ً قٍغ٠ 

اؾمحن بال٣ُ٘ لً ج٨ً ع٢ُت ؤزغي..   لِـ خاجم.. ٍو

ٞالهٛحرة جسٟي اهبهاعها بمهاعة وجخٗامل بكضة وخؿم 

..اٞخ٣ضتهما ع٢ُت م٘ خاجم َىا٫ ؾىىاتهما 
ً
مٗا  

ٖاصث هٓغاتها جدُِ بُٟلحها, ٖمغو الظي هطج ٢بل ؤواهه 

 وػاص الخها٢ه بُاؾغ.. 

ال٢خه الىاقئت  ؾُٗضة هي بٗال٢خه ال٣ىٍت بساله ألانٛغ ٖو

..٠  بكٍغ

ايت الخيـ..  ج٨دك٠ َٟلحها مً ظضًض..  ٞٗمغو ٖاق٤ لٍغ

وبإع ببرمجُاث الخاؾب ونُاهخه, بِىما ابىتها ناخبت 

٘ اإلاخىا٢ًاث.. ٖى ُضة نلبت ماهغة بإلٗاب ال٣ىي.. وججُض ٞع

ألاز٣ا٫.. ع٣ُ٢ت مشل الٟغاقت حٗك٤ هٓم ألاقٗاع والسىاَغ.. 

و٦م ٧اهذ صهكتها بالٛت وهي ج٣غؤ زاَغة زُذ ب٣لم ابىتها.. 

..  جخظ٦غ ٧لماتها بالخٝغ
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 "ماحكىٞل الخؼن وحؿدؿلم

 اضخک ٫ الضهُا هخطخ٩لک

ِٝ َمىخاجک ِٖل واخلم ي 
ّ
 ٖل

غاح بخ٣ابلکهخالقي ألاٞ  

ِٝ مغة ًسُب ؤملک  ما جساٞل 

 زلُک ٖلى َى٫ واز٤ باهلل

ي هُدهلک
ّ
 بن بهذ جمل

 ؤخؿً م اللي ؤهذ بدخمىاه

 ب٣ُحن
ً
 زلُک ٖاٌل صاًما

 بن اإلاؿخ٣بل ظاي بالسحر

 وبن ٦ىذ بمباعح ِٖكذ خٍؼً

 هُجُلک ب٨غة بٟغح ٦بحر"
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 الساَغة ب٣لم:

Nourhan 

ٞاقتر٦ذ لُٟلحها في هاصي ًىمها لم جترصص ع٢ُت لخٓت واخضة, 

باتهما وجىٓم مىاُٖضهما بحن  اضخي عاقي.. وبضؤث جخاب٘ جضٍع ٍع

ايت والضعاؾت.. وهىاًت ٧ل مجهما ألازغي ٞٗمغو اهًم  الٍغ

اؾمحن بضوعها قاع٦ذ  إلخضي الضوعاث السانت بالخاؾب, ٍو

 بيكاَاث مضعؾتها وهاصحها للىثر والسُابت..

تي هي خُاة جداو٫ الاؾخمغاع بها.. و  الىجاح ٞحها.. جدى٣ل بحن ٚٞغ

باتهما.. وصعوؾهما..  َٟلحها بؿاٖاث الجهاع.. ج٣لهما لخضٍع

وبىخضتها في ؾاٖاث اللُل جسِ ٧ل ٧لمت.. ٧ل خٝغ و٧ل 

 خضر مغ بهم في مظ٦غاث زانت لُٟلتها ال٣ُٟضة ووالضها.. 

 حٗلم ؤن الجغح ٖاصخي ولً ًلخئم ول٨جها جداو٫..

 حكٛل و٢تها بمؿاٖضة الجمُ 
ً
٘.. وجخسم ٣ٖلها بمكا٧لهم هغبا

 مً وظ٘ وط٦غي لً جيسخى..
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و٦ما جغ٦ؼ اهخمام ع٢ُت ٖلى َٟلحها, ٚغ٢ذ آمىت بمخابٗت 

..
ً
 ؤوالصها ظمُٗا

ابجها الب٨غ؛ اَمئيذ ٖلُه م٘ ػوظت جإجمجها ٖلى الابً والبِذ  

 واإلا٩اهت,

 ًم٨جها اللُلت ؤن حٛمٌ ُٖىحها وجخجهض عاخت..  
ً
وألاوؾِ ؤزحرا

ه عسخى هى آلازغ ٖلى بغ ؤمان هاؾب ٣ٖلُخه ومكاٖغه ٣ٞاعب

,بىٟـ الى٢ذ  

  
ً
ؿعى ظاهضا ٣ه مىظ ػمً.. َو ؤما ألانٛغ ٞهى ٢غع ٍَغ

لاللخدا١ بةخضي مضاعؽ اإلاخٟى٢حن.. وبٗضها بٗشت ألخضي 

 الضو٫ ألاوعوبُت..

وعٚم ٢ل٣ها مً ابخٗاصه الىقُ٪ بال ؤجها جش٤ بغظاخت ٣ٖله 

 وخؿً خ٨مه ٖلى ألامىع..

هضث بدؼن وهٓغاتها جخىظه البىتها ال٨بري.. جج  
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جغي خؼجها زل٠ ابدؿامت مغؾىمت.. ول٨جها جضع٥ ٢ىتها 

 الضازلُت ٞال زىٝ ٖلحها.. 

 ٖلى جىؤمخحها الجمُلخحن؛ بلؿم جضاعي خحرتها 
ً
ئن ٢لبها وظٗا ٍو

بكإن زاَبها اإلاخله٠ الظي ٦غع ٖغى الؼواط وهي ٢ابلخه 

ٌ للمغة الشاهُت..  بٞغ

جغا٢و ًاؾغ الظي ًماػخها وجباصله الابدؿام ببكاقت..  عا٢بتها 

 ما, 
ً
 عبما ؾدخم٨ً مً جسُي خاظؼ اوٗضام الش٣ت ًىما

 ٖاصث هٓغاتها جدِ ٖلى الهاصثت اإلاؿخ٨ُىت بجىاعها.. 

تها بما ٢ام به  .. مٗٞغ
ً
ؾٗاص حِٗل في خالت مً الهضوء مازغا

م ئىان ق٣ُ٣حها الؾترصاص خ٣ها مً ٞاعو١.. مىدها قٗىع بااَل

 والخماًت..

قٗغث بالٟٗل ؤن ؤزىحها جم٨ىا مً مؿامدتها وهي بضوعها  

 حؿعى لغص الجمُل.. جداو٫ بىاء ؾٗاص مً ظضًض..
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وؤولى زُىاتها ٧اهذ مداٞٓتها ٖلى جغجُبها اإلاخ٣ضم ٖلى  

 صٞٗتها.. 

 وزاهحها جمؿ٨ها بٟغنت الٗمل التي مىدتها لها عحهام..

.٧لها زُىاث ٖملُت هي جضع٥ طل٪.   

ٞدؿاباث ال٣لىب والٗىا٠َ هي ؾخسؿغها بال ق٪..  

ٞىٓغاث مٗخهم اإلاعجبت بها في اخترام ٧اهذ جلمـ عوخها 

ب مٗها بيُل ٞغنت للخُاة, ل٨ً ٧لماث ٞاعو١ اإلااطًت  جٚغ

عجاب في مهضها..صٞىذ ٧ل ٞغنت لظل٪ ؤلا  

ول٨ً ؾٗاص لم ج٨ً حٗلم ؤن مٗخهم مجزوي بإخض ألاع٧ان في 

ؾحن ٖلى خًىعه.. نمذ بٗضما ؤنغ ًا  

٧اهذ هٓغاجه حٗاهض بعاصجه ب٣ؿىة وهي جضوع ب٩ل م٩ان بال٣اٖت 

 وحٗىص لخبدض ٖجها!

 ال ٌٗلم ما بها ًجظبه, زانت و٢ض ٢خلذ ٧لماث ابً ٖمتها 
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م  عجابه بها ٢بل ؤن ًشمغ ًٖ مكاٖغ ظضًت, ل٨ً مالمدها ببٖغ

ىت التي جمغ ٖلحها لخٓت ٞخخإل٤ بُٟىلت ق٣ُت  الهاصثت والخٍؼ

 جلمـ ٢لبه ب٣ىة, 

جل٪ الخماًت التي ًدُُها بها ؤق٣ائها و٦إجهم ًضاٞٗىن ًٖ 

 ظىهغة زمُىت حؿبب له الخحرة والخُه!.. 

 
ً
ختى ماظض وما يا٠ٖ خحرجه مغاث عئٍخه ألق٣ائها ظمُٗا  

 وهى الَٗغـ الظي الن٤ ٖغوؾه مىظ بضاًت الخٟل.. 

مضون ؤ٦ٟهم َالبحن   ًيخهبىن ؤمامها ٍو
ً
ول٨ىه عآهم ظمُٗا

 
ً
مغا٢هتها وهي ؤزٟذ وظهها بصجل لِسخبها الشالزت مٗا

هم  جغا٣ٞها عبخت زُٟٟت ومصجٗت مً والضحها ٞخسخٟي بحن ؤطٖع

 لض٢اث٤ واإلاىؾ٣ُى حٗلى مً خىلهم..

غ٧اث ٖبصُت ٖكىاثُت ًجمٗها ٣ِٞ خبهم الىاضر ٣ًىمىن بد

 واعجباَهم الىز٤ُ ببٌٗ
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اؾحن وجىنل ٧ل واخض مجهما   مً ماظض ٍو
ً
زم حسخب ٦ال

لؼوظخه وج٨خٟي بلخٓاث جغا٢و بها الهٛحر ٢بل ؤن حٗىص 

 وجسخٟي بجىاع والضتها..

 جل٪ الٟخاة حكٛله ؤ٦ثر مما ًلؼم.. وبال بعاصة مىه..

 ؤجهما ال  
ً
.. ال ًم٨جها جدمل ًضع٥ ظُضا

ً
ًمل٩ان مؿخ٣بل مٗا

 مايُه وهى لً ٌؿامذ.. 

 وعٚم طل٪.. ٞؿٗاص حؿلب هٓغاجه..

********** 

 بٗض مغوع ٖامحن....

جد٤ُ٣ الهضٝ ال ٌٗجي بالًغوعة الىنى٫ لجهاًت اإلاكىاع, 

 ٞغبما ٧اهذ ه٣ُت البضاًت هي هٟؿها زِ الجهاًت..

ى ًجلـ زل٠ ٧اهذ ؤ٩ٞاع ًاؾحن جضوع خى٫ جل٪ الى٣ُت وه

 م٨خبه باإلاٗغى اإلاكتر٥ م٘ مٗخهم..
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ًيخٓغ طل٪ ألازحر لُٗغى ٖلُه ٨ٞغة جغاوصه مىظ ٞترة..    

ٞبٗض هجاح مٗغيهما لؤلزار و٢غاع ًاؾحن ؤن ًتر٥ بصاعة 

الىعقت _والتي جىؾٗذ ويمذ ٖضص ال بإؽ به مً الٗاملحن_ 

جدذ بصاعة ظاص بٗضما ؤزبذ الكاب ظضاعاجه وها٫ ز٣ت ًاؾحن 

ملت..٧ا  

٣ت   وجٟٙغ ًاؾحن لئلقغاٝ ٖلى الٗمل وبصاعة اإلاٗغى بٞغ

.. ومخابٗت ؤٖما٫ 
ً
با  آزغ له ٢ٍغ

ً
ا مٗخهم خُض ؾُٟخخدان ٖٞغ

بتها في بصاعة اإلا٩ان..  مخجغ الُٗاعة والظي ٞاظئخه ع٢ُت بٚغ

ؤبضي جسىٞه و٢ل٣ه بالبضاًت.. ٞمهما ٧ان بصاعة امغؤة إلاخجغ 

ُٖاعة هى شخيء ٚحر مإلىٝ.. ول٨ً ٖاصث ع٢ُت جبهغه بةنغاعها.. 

ت ٖلى ؤلاصاعة..   و٢ضعتها الٍٟٗى

ٞىجخذ في مخابٗت الٗمل ًغا٣ٞها صٖم الٗاملحن باإلاخجغ 

 ؤهٟؿهم..
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وبٗضما ؤزبدذ هجاخها بالٟٗل, لم ٌٗترى.. ٞهي ؾخس٠ٟ  

ض مً الٗمل.. ال  ٦ما ؤجها ؾخمؤل و٢تها باإلاٍؼ
ً
ٗبإ ٖىه ٢لُال  

 وهى ًضع٥ ؤن طل٪ هضٞها ألاؾاسخي..

 صل٠ مٗخهم للم٨خب وهى ًل٣ي جدُت ٖلى ًاؾحن:

مؿاء الٟل ًا بىم.. ٦ىذ ٖاًؼوي؟..-    

 بال ؤهه ما ػا٫ ًل٣به 
ً
م قغا٦تهما مٗا ابدؿم ًاؾحن ٞمٗخهم ٚع

 ب "بىم"..

 ؤقاع له ًاؾحن:

ً هخ٩لم قىٍت.. ا٢ٗض-   ًا مٗخهم.. ٖاًٍؼ  

ظلـ مٗخهم وهٓغاجه ؤوضخذ خالت ال٣ل٤ التي جخلبؿه.. 

 ُٞاؾحن جبضو مالمده ظضًت للٛاًت.. 
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 ٌ بِىما ًاؾحن ًغجب ؤ٩ٞاعه.. ٞهى ؾِىٟظ مكغوٖه ختى لى ٞع

مٗخهم اإلاكاع٦ت به, ل٨ً مهاعخخه واظبت ٞبالجهاًت هما 

٩ان..  قٍغ

 ؤظلى نىجه:

 ؤهذ ٖاٝع ًا مٗخهم ؤن البِذ اللي ٞى١ الىعقت  - 
ً
َبٗا

 ٞاضخي..
ً
با  ج٣ٍغ

 ؤومإ مٗخهم بغؤؾه:

؟.بًهًا بىم.. بخ٨ٟغ جإظغه وال  ؤًىه-    

:
ً
 هؼ ًاؾحن عؤؾه هُٟا

  !.. ؤها ب٨ٟغ وٗمله مٗغى..بًهًجاع بال.. -  

 ٢اَٗه مٗخهم بضهكت:

مٗغى في اإلاى٣ُت صي!!-    
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 ؤقاع له ًاؾحن لحهضؤ:

مٗغى في اإلاى٣ُت صي.. بـ  ؤًىهانبر بـ واؾم٘ لآلزغ..  - 

 الكباب اللي في بضاًت 
ً
مىبُلُا مىاؾبت للم٩ان.. وزهىنا

 ٦ضه.. ب٨ٟغ وٗمل ػي ٕٞغ 
ً
٢خهاصي.. بخُاتهم.. ػي ظاص مشال

ؤق٩ا٫ وؤهىإ مىبُلُا ٖملُت وا٢خهاصًت ومىاؾبت الجىحن 

عؤً٪؟.. بًهبُجهؼوا هٟؿهم..   

٨ٟحر:خ٪ مٗخهم ط٢ىه بخ  

 ال -  
ً
با .. ج٣ٍغ

ً
٨ٞغة نٗبت ًا بىم.. هامل الغبذ ٢لُل ظضا

 ًظ٦غ..

 وا٣ٞه ًاؾحن:

غ  -  .. بـ ما جيؿاف ؤهىا هىٞى ًجاع اإلا٩ان.. و٦ضه ٦ضه بٖاٝع

 السكب مىظىص و٦مان الهىاٌُٗت..

:  نمذ مٗخهم ٨ًٟغ باإلاىيٕى
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قىٝ ؤها ٞاهم ؤه٪ مل بخضوع ٖلى عبذ مً وعا اإلاٗغى -  

 صه..

ًاؾحن:٢اَٗه   

ً هخ٩لم.. ؤها مل بٟغى ٖلُ٪  -  ٖكان ٦ضه ٢لذ ل٪ ٖاًٍؼ

 اإلاكغوٕ..

 ؤظاب مٗخهم:

اإلاكغوٕ خلى.. وؤها مىا٤ٞ.. الخاعة هىا٥ لها ًٞل ٖليَّ ما  - 

ٌ.. صر وال  ًا بىم؟. بًها٢ضعف ؤه٨غه.. وصي ٞغنت للخٍٗى  

 لىي ًاؾحن قٟخُه بابدؿامت ُٚٔ:

هامل عبذ  بًهؤوما٫  ٌٗجي ؤهذ ٞاهم ٢هضي مً البضاًت..-  

 وال٨ٟغة نٗبت..

 ضخ٪ مٗخهم:
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الن ٖكان ؤها ؤبدب -   جىا٢ل مٗا٥ ًا بىم.. وال ؤهذ ٖػ

 بٟهم٪ ٦ضه..

ت.. ٞباصله ًاؾحن ضخ٨خه:  بؿٖغ
ً
غ٢٘ بنبُٗه مٗا  ٞو

خ٪ جٟهم هٟؿ٪ ٦ضه..-   َُب ًا ؾُضي.. ًا ٍع  

شخب وظه مٗخهم للخٓاث و٢بل ؤن ًخٟىه ب٩لمت واخضة 

 ا٢خدمذ بلؿم اإلا٨خب ججغ ؾٗاص زلٟها.. 

 وبضا مً مالمذ بلؿم اإلاخٟجغة.. وؾٗاص البا٦ُت..

ؤن ألامغ زُحر بالٟٗل..   

 اهخٌٟ مٗخهم ٞىع صزىلهما.. 

.. و٢بًدُه جىٛل٣ان ب٣ىة..  هٓغاجه جدكبض بضمٕى ؾٗاص بجٕؼ

خجهض بدؼن.. هٓغاجه لم جٟذ ًاؾحن ٞ  

 لُدهل ٖلى
ً
ال ٤ ما ػا٫ ٍَى  ٞالٟتى ماػا٫ ٌٗاوي.. والٍُغ
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جهاًخه اإلاغيُت...   

م مغوع ؤ٦ثر مً ٖامحن ٖلى خاصزت ٞاعو١..   وبٚغ

 
ً
بال ؤن مٗخهم ماػا٫ ًخسبِ بدحرجه.. وبن ٧ان ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا

 مً ٢بل..

 بالٗالط الىٟسخي.. 
ً
بًٟل اهخٓامه ؤزحرا  

بت في الا٢تراب مً ؾٗاص بالظاث..بال ؤهه ما ػا٫ ًجض نٗى    

ٞهى ٣ٖض زُبخه ٢بل ٖام ٖلى بخضي ٞخُاث َب٣خه اإلاسملُت  

..ً  الؿاب٣ت, ول٨ً لم حؿخمغ السُبت ؤ٦ثر مً قهٍغ

وبُىم ٞسض السُبت ؤحى لُاؾحن و٧اص ؤن ٌُٗض َلبه الؿاب٤..    

٧اهذ ال٩لماث جخ٣اٞؼ لخٗبر خاظؼ قٟخُه ول٨ىه ٦بدها 

 ب٣ؿىة..

سصخى ٖلى ٖال٢خه بُاؾحن.. ًسصخى ٖلحها  مً ٢ؿىة ٟٚغاهه.. ٍو

ت اؾخ٣غاع هٟسخي بال٩اص بضؤ ًدهل ٖلُه.. ٖؼ سصخى ٖػ  ٍو
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 الخٓذ ؾٗاص هٓغاجه التي جهُبها بالىظ٘.. 

ٞهى ٖلى مضاع ؾيخحن وؤ٦ثر ٨ًخٟي بخل٪ الىٓغاث اإلالهىٞت.. 

 هٓغاجه جاإلاها ٞهي جسبرها بىيىح ؤهه مهخم ول٨ىه ٚحر ٢اصع 

ؤ٦ثر.. ٖلى صٞ٘ ألامىع   

:بجضًت وحٛايذ بلؿم ًٖ ظمُ٘ الىٓغاث اإلاخباصلت لتهخ٠  

ًاؾحن.. ٖاًؼا٥ يغوعي.. -   

اٖخظع مٗخهم ٖلى الٟىع.. وزغط مً اإلا٨خب.. بِىما الخٟذ 

:
ً
 ًاؾحن لؿٗاص مدؿاثال

  ُٖيُِ٪ ٞحها صمٕى ًا ؾٗاص.. - 

 لم ججب ؾٗاص ول٨ً بلؿم هخٟذ بهىٍث ٖا٫ٍ:

مٗاها.. ًا ًاؾحن.. ؤها ؤٖهابي ؤزخ٪ هخجىجي.. قىٞل٪ خل -  

 مل مخدملت..
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نىث بلؿم الٗالي ونل إلاؿم٘ مٗخهم ٞدؿمغ م٩اهه زاعط 

ت اإلاٛل٤ ٚحر ٢اصع ٖلى الخغا٥ ونىث ًاؾحن   باب الٛٞغ

 اإلاغاعي للٛاًت ًهله:

زحر ًا ؾٗاص!.. في واخضة جخسغط وهي ألاولى ٖلى صٞٗتها  - 

الهت ٦ضه!  وج٨ىن ٖػ

 همؿذ ؾٗاص بازخىا١:

هي صي اإلاك٩لت ًا ًاؾحن.. -   

:
ً
٘ وظهها الظي ه٨ؿخه ؤعيا  ا٢ترب ًاؾحن وهى ًٞغ

ا٠ً مُٗضًً مخاخت الؿىت  -  مك٩لت!.. لُه؟.. لى ما ِٞل ْو

..الٗلُا صي مل مك٩لت.. هخ٨ملي صعاؾاج٪  

 ٢اَٗخه بلؿم بًٛب:

بال٨ٗـ ًا ًاؾحن.. الىُْٟت مىظىصة.. واحٗغيذ ٖلحها -  

.. بـ ؾٗاص ٖاًؼة ج
ً
ًها..ٞٗال ٞغ  
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قه٣ذ ؾٗاص ببضاًت ب٩اء وعمذ بىٟؿها أل٢غب م٣ٗض وهي 

 تهمـ بازخىا١:

  -.. ما خضف ٞاهم وال خاؾـ بيَّ  

ت وهي جدخًجها وحؿمذ لها  ع٦ٗذ بلؿم ٖلى ؤمامها بؿٖغ

 بالب٩اء ٖلى ٦خٟها:

محن ٢ال٪ بـ.. وهللا ٞاهما٥ِ وخاؾت بِ٪.. بـ الهغب مل -  

 خل..

ت وعٞٗذمسخذ بلؿم صمٗت ؾ٣ُذ ٖلى وظ ىتها بؿٖغ  

عؤؽ ؾٗاص ج٨غع:   

الهغوب والخىاػ٫ مل خل..-    

.. زم ؾإ٫ بهضوء:
ً
 جغ٦هما ًاؾحن لتهضآ ٢لُال

مم٨ً ؤٞهم اإلاك٩لت؟..-    



1419 
 

 

 ول٨جها ماػالذ جدبـ 
ً
الخٟخذ ؾٗاص له و٢ض هضؤث ٢لُال

 صمىٖها:

ًاؾحن ؤهذ مخسُل ؤوي ؤ٢ضع ؤ٠٢ وؾِ مئاث مً الُلبت -  

متر٦ؼة ٖليَّ وبٗض صه ٧له ؤ٢ضع ؤج٩لم مل والُٗىن جب٣ى ٧لها 

 ؤقغح وؤحٗامل..

 هخٟذ بلؿم بدى٤:

ت ؤه٪ ج٣ضعي.. ؤًىه -    ج٣ضعي.. وؤها ؤ٦تر واخضة ٖاٞع

 هؼث ؾٗاص عؤؾها ب٠ًٗ:

.. و٦إوي..-   ما ا٢ضعف.. ما ا٢ضعف.. ٧ل الُٗىن صي مغ٦ؼة ٖليَّ  

 ٖاصث بلؿم ج٣اَٗها بِىما جغ٥ ًاؾحن لها اإلاجا٫:

اإلاُٗضة بخاٖتهم.. ألاؾخاطة اللي َدىذ الصسغ  و٦إه٪-  

 وؤزضث م٩اجها بجضاعة..

 ؤٚمًذ ؾٗاص ُٖىحها بدؼن:
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جىاػ٫ ًٖ الىُْٟت.. صه ؤًا بلؿم وهللا ما هى ؾهل ٖليَّ  - 

 خلمي مً البضاًت.. بـ ؤها زاًٟت.. زاًٟت..

:
ً
 ا٢ترب ًاؾحن وؤػاح بلؿم ٢لُال

ص.. زٝى مً الىخضة وبضاًت اإلاك٩لت ٧اهذ في السٝى ًا ؾٗا-  

ظلب وعاه جىاػ٫ وزىٝ مً ًٚب ألاهل ومٗاه جىاػ٫ جاوي.. 

!بًهوزٝى مً خُىان مبتز خ٣حر وبغيىه اجىاػلِذ.. وآزغتها   

عم٣خه ؾٗاص بعجؼ.. ٞإمؿ٪ ب٨ٟها.. ٣ًغبها مً ظغح وظىخه.. 

 ٢بل ٦ٟها وؤزبرها:
ً
 ٖى٣ه.. وؤطهه اإلا٣ُىٖت.. وؤزحرا

هٓغاث الىاؽ للجغوح اللي في جٟخ٨غي ؤوي ما ٢ل٣دل مً -  

؟!  وشخي.. ؤو ختى ٨ٞغث في هٓغتهم ليَّ

 هخٟذ ؾٗاص:

 - ..
ً
  ًاؾحن.. ؤهذ ؤنال

 ونمخذ وهي حكحر بُضحها ٖلى وؾٗهما وتهخ٠:
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٪.. ؤهذ ُٖٓم ٢ىي..-   ما ِٞل ٍػ  

غة:ؤ َل٤ ًاؾحن ضخ٨ت مٍغ  

٪ ٦ضه.. ولؿه زا٠ً..  -   ال ًا ؾٗاص.. ؤها ٦ىذ زا٠ً ٍػ

زا٠ً مً ب٨غه ؤما ؤمل ج٨بر وحؿإلجي ٖلى الجغوح صي.. ل٨جي 

دغمجي مً خ٣ي.. خ٣ي في  ما ؾمددل لسىفي ٣ًُضوي ٍو

الخُاة.. ؤوي ؤِٖل وؤ٦مل.. وصلى٢ذ ٞجغ خامل.. وؤها زا٠ً.. 

عبىا زا٠ً مً هٓغة ابجي اللي هُجي.. ل٨ً م٨مل.. وه٨مل.. و 

 اإلاؿخٗان..

 مسخذ ؾٗاص صمىٖها وهمؿذ:

٪ ًا ًاؾحن..-   ت ٍػ ؤها مل ٢ٍى  

 ناخذ بلؿم بضهكت:

ت!.. اللي ٖضث بإػمت مً ؤنٗب ما ًم٨ً.. -    ؤهِذ مل ٢ٍى  
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ؤجها جإزغها ًٖ هضٞها وال ختى  اللي ما ؾمددل لؤلػمت صي

ذ  ؾىت واخضة.. اللي احٛلبذ ٖلى زىٞها وقُُاجها واٖتٞر

ل بذ الٟٛغان والؿماح و٦ٟغث وجابذ.. اللي بخهغ بٛلُتها َو

م ؤهىا ٧لىا  ـ ًخ٣ضم لها ؤجها جهاعخه بٛلُتها.. ٚع م٘ ٧ل َٖغ

ػاي بـ بظُبىا بض٫ الٟخىي ٖكغة ؤه٪ مل ملؼمت جد٩ي.. 

 مل ٢ىٍت!!..

 ؤ٦مل ًاؾحن ٧لماث بلؿم:

ؾٗاص.. ؤها مل ٖاًؼ مى٪ ٚحر مداولت.. ػي ما خاولِذ -  

٣٪.. وؤها مخإ٦ض ؤه٪ هخىجخي..وهجخِذ في ٧ل زُىة ب ٍُغ  

 ٚمٛمذ ؾٗاص بك٪:

ولى ما ا٢ضعحل؟.. لى ما هجخدل.. هخخٛحر هٓغج٪ ليَّ ًا -  

 ًاؾحن؟.. ه٣ل مً هٓغ٥ جاوي؟..

ٗها ًاؾحن ل٣ُبل ظبُجها:  ٞع
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لذ ًٚبذ.. -    ًا ؾٗاص.. ؤها ٖػ
ً
ؤهِذ ما ٦ىخِل ٢لُلت ؤبضا

 ٖكان ؤهِذ ٚالُت مل ٢لُلت..

اُٖه وهي ج٨غع بغهبت:عمذ هٟؿها بحن طع   

زاًٟت مً اإلاىاظهت.. زاًٟت.. ٧ل ؤما ؤ٨ٞغ ؤوي ه٠٣ ٖلى  - 

.. ٧ل اللي بُجي في بالي و٢ذ..  ُىن الُلبت ٖليَّ مىهت الكغح ٖو

 و٢ذ.. ما..

 قه٣ذ بٗى٠ وهي تهمـ:

ى -    ..ــو٢ذ ما ٧اهذ ُٖىهه بخٍٗغ

ت:  ٢اَٗتها بلؿم بؿٖغ

٧له..اوسخي ًا ؾٗاص.. اوسخي اإلاى٠٢ صه -    

 وعٞ٘ ًاؾحن ط٢جها لُسبرها بل٠ُ:
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٧ل ما الساَغ صه ًجي في بال٪.. اٞخ٨غي ؤه٪ بى٢ٟخ٪ وؾِ  - 

الُلبت.. ؤن ألاؾخاطة ؾٗاص.. اؾترظٗذ ٧ل لخٓت ؾغ٢ها مجها 

 الخ٣حر صه..

 نمذ للخٓت ؤ٦مل بٗضها:

ضًجي ًا ؾٗاص ؤه٪ هخداولي.. هخ٣بلي الىُْٟت.. -  اٖو  

قٗغث و٦إهه ًمىدها ز٣ت ال  باصلخه ؾٗاص الىٓغة للخٓاث

 مدضوصة.. ٞإومإث مىا٣ٞت:

ض٥ هخاو٫.. -  ض٥ ًا ًاؾحن.. ؤٖو ؤٖو  

 ٢ٟؼث بلؿم هدىهما وهي جًمهما ب٣ىة:

  مبروو٥ ًا ؾٗاص.. اخًىىوي ب٣ى مٗا٦ىا..-  

 ضخ٪ ًاؾحن وهى ًدُُهما بظعاُٖه:

عؤ٨ًىا حؿدىىوي ؾاٖت ٦مان.. هسلو قٛلي  بًهَُب -   

ؾىا؟.. وهغوح ٧لىا هخٛضي  
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قه٣ذ بلؿم مٟخٗلت الًٛب وم٣لضة نىث ٞجغ ببدتها 

 اإلامحزة:

ٖاًؼ جخٛضي بغه البِذ مً ٚحر ٞجغ٥ ًا ًاؾحن.. -    

 ٞصدخذ لها ؾٗاص وؾِ صمىٖها:

سخي ًاؾحن ًا بىتي.. -   

 ؤمؿ٪ ًاؾحن بغؤؾحهما ًًغبهما ببٌٗ بسٟت:

لى ٞجغ.. ال ؤهخىا جغوخىا  -  آه صه الخٟلت هخب٣ى ٖليَّ ٖو

ىلىا لها حٗملي ٦بضه اؾ٨ىضعاوي..وج٣  

 جسهغث بلؿم وهي تهخ٠ به:

وهللا خغام ٖلُ٪.. ؤهذ ٖاٝع ؤجها خامل ومل مخدملت  - 

دت ال٨بضه!  ٍع

 زبِ ؤهٟها بسٟت:
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 - .. ؤهِذ مال٪ ؤهِذ!.. ٢ىلي لها ٦ضه وهي هخخهٝغ  

 
ً
عم٣خه بلؿم بضهكت ٞهي حٗلم ؤهه ًغاعي ػوظخه ؾىاء خامال

 ؤم ال.. 

بدحرة وهي جسبره باؾدؿالم: هؼث ٦خٟحها  

خايغ.. -    

 بِىما هى ٦بذ ابدؿامت ٚامًت.. ٟٞجغ حعجؼ ًٖ جدمل 

٣ت  عاثدت الُٗام جل٪ ألاًام.. لظا ٌٗلم ؤجها ؾخٗىيه بٍُغ

 ؤزغي.. 

وهى اقخا١ وظىصها بكضة في الكهىع الؿاب٣ت.. ٞبضاًت خملها 

حر مؿخ٣غة..   الشاوي ٧اهذ مخٗبت ٚو

ألاولى بؿالم مىظ ؤًام.. وبال٩اص اهتهذ الكهىع   

  ..
ً
وهى آلان ال ًىىي الؿماح لها باالبخٗاص ٖىه ؤبضا  
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 بُجهما خىاع َىٍل اللُلت.. و٧ل لُلت..

وصٖخه ق٣ُ٣خاه وؤمام الباب حؿمغ مٗخهم بمىاظهت ؾٗاص.. 

 ًٖ الخدغ٥ مً ؤمامها.. ٞالخىاع ونله بإ٦مله..
ً
 بضا ٖاظؼا

لم ٨ًً ًيخىي ؾمإ ٧لماتهم ول٨ً ًٞىله ٣ًخله لُٗٝغ  

 ٢هتها.. 

ؿخىٖب هل هي ظاهُت ؤو ضخُت.. ض ؤن ًٟهم َو  ًٍغ

 همـ اؾمها بسٟىث:

  ؾٗاص.. - 

لم ًىدبه ؤهه ؤٟٚل ًٖ ل٣ب آوؿت.. ٣ِٞ ؤعاص ؤن ًُمئن 

 ٖلحها.. ؤن ًخإ٦ض ؤجها بسحر..

ؿت صلى٢ذ؟.. -  ب٣ُِذ ٦َى  

ً ٞهمه.. بِىما ؤظابذ بلؿم:هؼث عؤؾها بدحرة ٖاظؼة ٖ  
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 ًا ؤؾخاط مٗخهم..-  
ً
الخمض هلل.. ق٨غا  

 وسخبذ ق٣ُتها زلٟها وهي حٛمٛم بدى٤:

ؤبى الهى٫ صه! بمتىمل ٞاهمت هُى٤ُ -    

 جهغتها ؾٗاص بٗى٠:

بلؿم.. بالف الؿحرة صي. -   

ظابذ بلؿم بسٟىث:ؤ  

خايغ.. ولى ؤهه ٧ان الػم ًٟهم.. ما ٧اول الػم وؿِب ٦الم -  

 ٞاعو١ ٨ًىن هى الخ٣ُ٣ت الىخُضة اللي ٢ضامه..

 هؼث ؾٗاص عؤؾها بدؼن:

مل هخٟغ١ ًا بلؿم.. في الجهاًت ؤها اللي ٚلُذ.. وؤها اللي-    

صٞ٘ جمً ٚلُتي للجهاًت.ؤالػم    
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بِىما جابٗها مٗخهم بىٓغاجه ختى ازخٟذ زاعط اإلاٗغى.. 

 ٞضل٠ إلا٨خب ًاؾحن بٗى٠ ظٗل ألا 
ً
 مدؿاثال

ً
٘ خاظبا .. زحر ًٞغ

 ٞخجمض مٗخهم بى٢ٟخه..

ٖاظؼ ًٖ الؿاا٫ وعاٌٞ للهمذ..   

ب بمىدها الؿماح..  ض ؤن ًٟهم.. ًٚغ  ًٍغ

 ؤو ٖلى ألا٢ل ًدخاط ؤن ًسىى الخجغبت..

 ؾإله ًاؾحن:

ٖاًؼ خاظت ًا مٗخهم؟.. -   

ت:ؤ ظاب بؿٖغ  

الخ٣ُ٣ت.. ٖاًؼ ؤٖٝغ الخ٣ُ٣ت..-     

 ؾإله ًاؾحن:

لُه؟.. -   
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حهخ٢:٠بٌ مٗخهم ٦ٟه وهى   

   ٖكان صه خ٣ي.. -  

 خغ٥ ًاؾحن ؾبابخه بدغ٦ت هٟي واضخت:

ال مل خ٣٪.. -   

 هخ٠ مٗخهم بًٛب:

ًذ َلبي مً ؤ٦تر مً ؾيخحن مً ٚحر جىيُذ..-   ؤهذ ٞع  

 اؾدىض ًاؾحن ب٨ُٟه ٖلى م٨خبه:

ًدل َلب٪.. ؤها خلُخ٪ مىه.. وؤهذ ما َلبدل -   ؤها ما ٞع

 و٢تها جٟؿحر..

ٗت:ظابت مٗخهم بو٧اهذ  ؾَغ  

بـ بُلبه صلى٢ذ..-    

 بؿِ ًاؾحن ٦ُٟه بخىيُذ:
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الخٟؿحر مً خ٤ ؾٗاص بـ..-    

 ولم ًتراظ٘ مٗخهم:

اؾمذ لي ؤ٧لمها..-    

 عم٣ه ًاؾحن للخٓاث ٢بل ؤن ٌؿإله:

ؾٗاص وال ؤزذ ًاؾحن؟..-    

 هخ٠ مٗخهم بخإ٦ُض:

ؾٗاص..-    

 ظلـ ًاؾحن بم٣ٗضه وهي ًدُِ ٦ٟه بجبهخه..

ب ؤن ًمىذ ؾٗا  ص جهاًت مغيُت.. وبإٖما٢ه ًضع٥ ٢ىة ًٚغ

 مٗخهم ونالبخه.. هى ؾىض ٢ىي لك٣ُ٣خه.. 

 ول٨ىه ٢ض ٨ًىن نضمت ؤ٢ىي..

ب بمىدهما ٞغنت.. ٚغ غ ب٣ىة.. بالجهاًت هى ًش٤ باالزىحن.. ٍو  ٞػ
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 :
ً
ؤقاع إلاٗخهم مدظعا  

هخ٣ضع ًا مٗخهم...-    

 لم ًضٖه مٗخهم ٨ًمل ظملخه:

ض٥ هخاو٫..-   ؤٖو  

م٨خبه ب٨ٟه ب٣ىة:يغب ًاؾحن   

اإلاداولت مل ٧اُٞت.. -   

 وظاء الضوع ٖلى مٗخهم لُبؿِ ٦ُٟه بخىؾل:

ض٥ ٚحر باإلاداولت.. واخىا الاجىحن مدخاظحن ؤما  -  ٢ضعف ؤٖو

 اإلاداولت صي..

:
ً
 ؤومإ ًاؾحن مىا٣ٞا

ؤي ٦الم ه٨ُىن في وظىصي.. ؤها مل.. -   
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ولم ٨ًمل ظملخه.. ٣ٞض ٢اَٗه نىث ؾٗاص_التي ٖاصث م٘ 

 بلؿم بٗضما وؿِذ ألازحرة خ٣ُبتها بم٨خب ًاؾحن_ 

 ..
ً
 وبضا ؤجهما اؾخمٗخا للخىاع ٧امال

ٌ هي وال جيخٓغ  و٢غعث جل٪ اإلاغة ؤن جبضؤ بالهجىم.. ؤن جٞغ

 ..ٌ  الٞغ

ًه..   ال حٗٝغ لم هى بالظاث الظي ٢غعث ٞع

خ٣بلها ٦ما هي.. عبما ألجها ؤعاصجه ؤن ً  

 للخٓت 
ً
 زمىا

ً
 ؾٗاص بٗضما جسُذ زُُئتها وصٞٗذ ٦شحرا

 زىٝ ووخضة:

ما ِٞل صاعي ألي ٦الم ًا ًاؾحن.. -   

 والخٟخذ إلاٗخهم:

هخٟغ١ الخ٣ُ٣ت؟.. بطا ٦ىذ مجبرة ؤو بةعاصحي؟..  -   
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 في الخالخحن ال٨الم اللي ٢اله ٞاعو١ خهل..

 جهغها ًاؾحن بٗى٠:

ؾٗاص!!  -  

مٛم بدحرة:بِىما اعج ب٪ مٗخهم ؤمام هجىمها ٚو  

.. ؤها.. -    مل ٖاٝع

ت.. ت بالب٩اء ؾُُغث ٖلحها بةعاصة ٢ٍى بت ٢ٍى  ٚع

.. بٞهي ال جدمل له مكاٖغ ؤ٦ثر مً  
ً
عجاب.. ؤو عبما ؤ٦ثر ٢لُال

 لها..
ً
 ٞاهخمامه السٟي ٖلى مضاع ؾيخحن وؤ٦ثر لم ٨ًً مجهىال

لظا ؤعاصث طل٪ الاهخمام بال قغوٍ..   

٧لماجه الخاثغة:٢ُٗذ   

  -.. ت ؤوي مدخاظت بوؿان واز٤ فيَّ ت.. ٖاٞع بـ ؤها ٖاٞع  

ؿامذ.. مل مجغص مداولت..  واز٤ في ؤهه ٣ًضع ًٟهم َو  
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 ٦بدذ صمٗاث بضؤث جتر٢غ١ بُٗجها وهي جىصٕ ق٣ُ٣ها بسٟىث:

هيؿدىا٥ ٖلى الٗكا ًا ًاؾحن.. ًٖ بطه٨ىا.. -   

٣ت جىؤمتها.. لدؿمذ لٗضة ٢ُغاث مً الضمٕى  وعخلذ بٞغ

 بالهغب مً بحن ظٟىجها اإلاُب٣ت ب٣ىة.. 

 ونىث بلؿم ٌؿإلها بغ٢ت:

ؾٗاص؟.. -   

 يُٛذ ؾٗاص ٖلى ٦ٟها ب٣ىة:

ؿت.. -  هب٣ى ٦ىَؿت ًا بلؿم.. هب٣ى ٦َى  

٘ ُٖىحن خاثغجحن لُاؾحن:  بِىما مٗخهم ًٞغ

جد٨م ٖليَّ مً ٚحر  .. لُه هي؟لُه ما ؾمددل لىا بٟغنت-  

 حؿمٗجي؟..

 ؤظابه ًاؾحن بد٨مت:
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ظابت ٧اُٞت..بالؿ٨ىث ؾاٖاث ب٨ُىن  -   

تراى ٞإؾ٨خه ًاؾحن:  خاو٫ مٗخهم الٖا

الؼمً ٦ُٟل ؤهه ٌٗالج اإلاك٩لت... -   

 ؾإله مٗخهم بك٪:

جٟخ٨غ؟  -  

 هؼ ًاؾحن ٦خُٟه:

ؤجمجى.. -   

 اهخهى الٟهل
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 الساجمت

الباخشت/ ؾٗاص خاٞٔ بغهام و٢غعث اللجىت "جمذ مىا٢كت 

 وهللا 
ً
باظمإ ألاعاء مىدها صعظت اإلااظؿخحر بخ٣ضًغ ظُض ظضا

 اإلاى٤ٞ"..

 ضجذ ال٣اٖت بخه٤ُٟ خاص..

 وهٓغاث ؾٗاص جدى٣ل بلهٟت بحن الجمُ٘..
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 جمىدهم ابدؿامت ؾٗاصة وامخىان..

 ق٣ُ٣اها وػوظاتهما ًىاْغوجها بخ٣ضًغ

جىانل بهغي وامخضاص لش٣ت وعابِ جىؤمتها جمىدها لخٓت 

 ُٞغي ولض بُجهما..

 ؤزتها ال٨بري التهب ٦ٟاها بالخه٤ُٟ وصمىٖها تهُل بال جى٠٢

ؼ..  ًاؾغ الهٛحر الٍٗؼ

 مً ؤظلها
ً
 جغ٥ ظامٗخه وؤبدازه وظاء زهُها

م خالخه الصخُت اإلاتر  ًتصختى والضها ٚع  

 ظاء ٖلى م٣ٗضه اإلاخدغ٥ و٦ٟه ًغجٟ٘ لها بخدُت زانت

ٟغاهه و٦إجها  هالذ ٖٟىه ٚو
ً
ؤزحرا  

لت ببِىما لم حؿخُ٘ آمىت مى٘ هٟؿها مً  غوصة ٍَى َال١ ٚػ

 عا٣ٞذ صمىٖها التي حؿا٢ُذ بٟغخت..
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ٞسىعة بابىتها التي جدضث زىٞها واؾخجمٗذ ز٣تها ٖلى مضاع 

 زالر ؾىىاث بٗض حُُٗجها ٦مُٗضة ب٩لُتها..

ها.. مٗغ٦ت جلى ألازغي   ؾىىاث خاعبذ بها هىاظؿها ومساٞو

 وازخباع ًلُه آزغ

 والُىم ج٠٣ بكمىر.. جىا٢ل وججاص٫.. جىضر وظهت هٓغها

 ج٣ى٘ لجىت ؤلاقغاٝ ب٣ىة مى٣ُها

 وجدهض الىجاح..

 لم ٨ًً ٣ِٞ هجاخها بيُل صعظت اإلااظؿخحر بخٟى١..

 ول٨ً هجاخها بخ٨ىًٍ ؾٗاص ظضًضة

 واز٣ت.. ٢ىٍت.. جمىذ طاتها الخ٣ضًغ

..ً  ٢بل ؤن جيخٓغه مً آلازٍغ

هٓغاث ؾٗاص م٘ آمىت ٞخباصال الابدؿام الضام٘ ج٣ابلذ  
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 و٦إن ٦ال مجهما تهىإ ألازغي بؿالمت الىنى٫ 

 وبلٙى الهضٝ..

 وهىا٥ بأزغ ال٣اٖت إلادخه؛

مضة..  ًغج٨ؼ ٖلى ؤخض ألٖا
ً
 وا٢ٟا

غخت.. غم٣ها بٟسغ ٞو  ٍو

ًها له بمٗغى ق٣ُ٣ها لم ًخى٠٢   زالر ؾىىاث مىظ ٞع

 ًٖ مخابٗتها

لال٢تراب..ؤو مداولت مترصصة   

ٗىص لُدباٖض ازيخحن..  ٣ًترب زُىة َو

 ول٨ىه ال ًُإؽ ُٞٗىص لال٢تراب زاهُت

 مغاٖاة ومخابٗت ًٖ بٗض..

 لِؿذ ماطًت وال مؼعجت
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 ملخىْت..
ً
 ول٨جها ؤًًا

 جغصصه ًهُبها بالُٛٔ.. والخى٤

ًٛبها مى٠٢ ق٣ُ٣ها الظي ًسبرها  َو

 بش٣خه في الجهاًت..

 مجهما ًمخل٪ ؤقباخه 
ً

السانت لُداعبها٣ِٞ ٦ال  

ولم ٨ًً هظا مٗىاه حؿامذ ًاؾحن بد٣ها, ٣ِٞ هى ًيخٓغ ؤن 

خسظ زُىة ٞٗلُت..  ًىهي مٗخهم لخٓاث جغصصه ٍو

 ولم ٨ًً اهخٓاعه بال ز٣ت بمٗضن الٟتى..

 هٓغة زا٢بت ومؿخ٣بلُت ل٣ضعة مٗخهم ٖلى اخخىاء ؾٗاص

ًه..  و٢ضعة ؾٗاص ٖلى حٍٗى

 م٣ٗض ؤؾىص..
ً
 ٞاالزىان واظها مايُا

 ول٨ىه عؤي زل٠ السٝى والًٛب والترصص
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 ٢ضعة هاثلت ٖلى الُٗاء واإلاىذ..

 ٦ال مجهما مغ بإػمت.. 

 زايذ ؾٗاص بٗم٤ زُُئت وهًٟتها ٖجها ب٣ىة

 لخلخ٠ بشىب الخىبت..

 ومٗخهم إلاـ الخُاة الٟاؾضة ألمه..

ٖانغ جسبُها واهدضاعها مغة بٗض مغة   

هغها.. ما١.. َو  ؤصع٥ الٟغ١ بحن ٞؿاص ألٖا

 الٟغ١ بحن الُٟغة اإلالىزت.. وألازغي الباخشت ًٖ َهغ وه٣اء 

لذ ٖلُه..بِ هى ما ُظ   

 مً اإلاؿخدُالث.. 
ً
 عبما ًغي البٌٗ الخ٣ائهما يغبا

 ٦ما ًٟٗل ماظض ب٣ٗلُخه الٗملُت

ًذ جهٝغ ًاؾحن بمىذ الٟتى ٞغنت جلى ألازغي..  والتي ٞع
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 ول٨ً خضؾه ًسبره ؤن مٗخهم لً ًسظله..

 
ً
وهى ًلمذ هٓغاجه لؿٗاص..و٦م ٧ان مد٣ا  

 هٓغة مىدخه الش٣ت بهض١ خ٨مه..

 ٞمٗخهم ًغم٤ ؾٗاص بىٓغاجه ٦إهه ًبدض ًٖ ؤماهه مٗها..

 ًٖ مىًَ وؾ٨ً و٢ىة حك٘ مً بحن هٓغاتها..

 ا٢ترب مٗخهم بسُىاث بُُئت

 لُمىذ ؾٗاص تهىئخه:

مبرو٥ ًا ؤؾخاطة ؾٗاص.. -   

بالؿىىاث  مىدخه بؿمت هاصثت ٞهي اٖخاصث ٖلى الخٗامل مٗه

 اإلاايُت

 لخهضًغ ألازار.. وؤو٧ل بلحها ؤٖما٫ 
ً
خُض اوكإ م٨خب نٛحرا

 الترظمت به..
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 ؤظابخه بش٣ت:

مدك٨غة ٢ىي.. هللا ًباع٥ ُٞ٪.. -   

 ؤزٌٟ بهغه للخٓاث.. بٗضها اؾخجم٘ ؤ٩ٞاعه:

ؾم٘ الخ٣ُ٣ت؟ؤلؿه بغيى قاًٟت ؤهه مل مً خ٣ي  -   

م مداو  الجه لال٢تراب هؼث ٦خٟحها بدحرة مىضهكت.. ٞهى ٚع

 ه٨ظا
ً
 مباقغا

ً
دا  بالؿىىاث اإلاايُت بال ؤهه لم ٨ًً نٍغ

 ؤظابخه ٖلى ؾااله:

لى اإلاىيٕى باليؿبت ل٪ مجغص مداولت, ٞإها بٗخظع.. -   

 ٢اَٗها بدؼم:

ؤها ا٦خُٟذ مداوالث َى٫ الؿىحن اللي ٞاجذ.. -   

 ٖاصث حؿإله:

وما٫ لُه لؿه بدؿإ٫ ًٖ الخ٣ُ٣ت؟..ؤ -   
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للخٓاث: باصلها الىٓغاث  

كان ؤخ٨م ؤو ؤ٢غع..لمل ٖ-    

 ٢ُبذ خاظبحها:

َُب لُه؟.. -   

 ؤزٌٟ بهغه للخٓاث لُسبرها بٗضها:

ًم٨ً ؤها ٦مان ٖىضي خ٣ُ٣ت ومدخاط ؤه٪ حؿمٗحها.. -    

 
ً
مً ٚحر وؾُِ.. ومً ٚحر  ًم٨ً ألهىا مدخاظحن هخ٩لم ٞٗال  

    ما هساٝ مً خ٨م الىاؽ ٖلُىا..

 واظهخه ب٣ىة:

الىاؽ ٦ضه ٦ضه بخد٨م.. وؤهذ بـ اللي ج٣ضع جسلي الخ٨م  -  

 ٘  صه خاظؼ ج٠٣ ٢ضامه.. ؤو جدىله لؿلمت جى٠٢ ٖلحها وجٞغ

 مً هٟؿ٪..
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عجاب واضخت:بعم٣ها بابدؿامت   

عجاب خ٣ُ٣ي..٢ىج٪ مشحرة لئل -   

 ..
ً
 ٧اُٞا

ً
الخٟخذ لخٓتها لُاؾحن الظي ٢غع ؤهه مىدهما و٢خا

 ق٣ُ٣خه بظعاٖه
ً
بِىما هي جغم٣ه بامخىان: وا٢ترب مدُُا  

   -..
ً
ُلتي زاهُا .. ٖو

ً
صه ٧له بًٟل عبىا ؤوال  

 ابدؿم ًاؾحن وهى ًدحي مٗخهم بمىصة زم ًمىده َٝغ

ت بالخ٣اَه ؤو جغ٦ه ًٟلذ مىه:  زُِ.. وله مُل٤ الخٍغ  

عؤً٪ جُجي جُٟغ مٗاها  بًهبمىاؾبت الُٗلت واللمت.. -   

ً.. ؤو٫  ههى ؤالجهاعصه.. و  ًىم عمًان.. وهجاح  مىاؾبخحن خلٍى

 ؾٗاص..

باصله مٗخهم الابدؿام وهى ًغم٤ جل٪ اإلاخإل٣ت بىجاخها و٢ىتها 

 بجىاعه..

مىده هؼة عؤؽ مبهمت..  ٍو
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..
ً
 ومىصٖا

ً
 زم ًلىح مبخٗضا

************* 

ُٞاع بإو٫ ؤًام الكهغ الًُٟل ًجخم٘ خىلها ٧ل وماثضة ؤلا 

 ؤٞغاص الٗاثلت..

ألانىاٝ اإلاخٗضصة ٢بل آطان جلهض وؿاء ألاؾغة لالهتهاء مً 

 اإلاٛغب..

 و٧ل واخضة تهخم بك٩ل زام لىظبت ػوظها اإلاًٟلت..

 ٞمُبش آمىت اػصخم بيؿاء بِذ بغهام؛

 ع٢ُت ؤٖضث  مٗٓم ألانىاٝ وزانت ما َلبه مجها َٟالها,

 مً جىؤمحها وآلازغ ًدمله قٍغ٠ الظي 
ً
عحهام جدمل واخضا

 
ً
ًٚب ًاؾمحن  ظلـ ًغا٢ب الجمُ٘ بىٓغة مدؿلُت مخجاهال

ض بٗىاص نى٘ "ٞاهىؽ" ضسم حٗل٣ه بىاٞظتها..  والتي جٍغ

 هى ٣ِٞ ٌكا٦ؿها.. ول٨ىه ؾِىٟظ لها َلبها بٗض الاُٞاع 
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لى الٟىع..  ٖو

اء ضسم ًدخىي ٖلى "ألاعػ بالسلُت" ٦ما  بِىما عحهام ج٣لب ٖو

ٌٗك٣ه ماظض الظي جإزغ باإلاكٟى لآلن... ولم ًجب ٖلى هاجٟه 

ث٤ لُسبرهااإلاٛل٤ بال مىظ ص٢ا  

..٤  ؤهه بالٍُغ

جغ حٗض الخمام اإلادصخي ٦ما َلب ًاؾحن..  ٞو

 وجُلب مً نٛحرتها "ؤمل" ج٣ٟض "ٖبض هللا" ق٣ُ٣ها

..
ً
ض ؤن جإ٧ل "ال٣ُاث٠" ؤوال  والهٛحرة جٍغ

 وتهخ٠ بإمها بك٣اوة ؤَٟا٫

 "ٞجغ ًا ٞهُلت"..

 وجُل٤ بلؿم ضخ٨ت هاٖمت..

ىخٟست بدىانٖىضما ا٢ترب مجها ًىؾ٠ ًغبذ ٖلى بُجها اإلا  
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:
ً
 هامؿا

 "اعجاحي ؤهِذ.. ؤها هُٟغ ؤي خاظت".

ىا٫ ع٧لت ٢ىٍت مً َٟله بإخكائها ٞخخإوه ب٠ًٗ  ٍو

 ِٞؿإلها ب٣ل٤:

 "بدخإإلاي؟!"..

 تهؼ ٦خٟحها بضال٫.. ِٞكا٦ؿها:

ِ٪!"..بًهٖمل ؤ" !.. ابىِ٪ عاؾه هاقٟت ٍػ  

 جخىؾ٘ ُٖىاها بعجب:

٪!!"!"ال وهللا .. صه هى بـ ٖىُض ٍػ  

لىٟؿه بعجب..ِٞكحر   

 "ؤها!!"..

 جىمئ مىا٣ٞت..
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.. بظمخ٪ ٧ام مغة ؤ٢ىل٪ أل.. وجغظ٘ جُلبجي مً  ؤًىه"
ً
ؤهذ َبٗا

 ًاؾحن!!"..

 ٞحربذ ٖلى بُجها:

ٚحر ؤن صماٚ٪ حجغ!" بًه"َُب اؾإلي ابىِ٪ ٦ضه.. صه مٗىاه   

ٟىلُت:  تهخ٠ بُٛٔ َو

 "ال.. ؤهذ اللي ٖىُض"..

:
ً
 ٣ُٞترب مجها هامؿا

ٟىػ باللظاِث  ٧ل ٖىُض واؾمه ًىؾ٠".. "ٍو  

 وجىُل٤ ضخ٨تها الىاٖمت زاهُت..

ب ٢لب آمىت ٞغخت بةخضي جىؤمخحها..  ٞتَر

 ٞاألزغي ججاوع ق٣ُ٣ها ألا٦بر بهمذ..

ُىاها قازهت هدى الباب و٦إجها جيخٓغ خضر ما..  ٖو
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 ؤو شسو ما..

لخ٠   ًىُل٤ مضٞ٘ الاُٞاع ومٗه آطان اإلاٛغب ٍو
ً
 وؤزحرا

 الجمُ٘ خى٫ اإلااثضة..

 لُضوي نىث ظغؽ الباب..

 وجغ٦ٌ ؤمل جٟخده وهخاٞها اإلابخهج ٌٗلى:

 "مٗخهم.. مٗخهم ظه ًا ًاؾحن"..

 وحٗىص لل٠ًُ اإلاغابِ ؤمام باب اإلاجز٫:

 "هخُٟغ مٗاها؟"

 جبدض ُٖىاه ٖجها ختى جلخدم الىٓغاث:

 "صه لى ليَّ م٩ان بِى٨ىا!"..

 والىٓغة جدمل عظاًء.. وؾاا٫..

.ظابت ابدؿامت زجلى.وؤلا   
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ب ببر ؤمان..  والىٓغة ملخت جٚغ

 والابدؿامت جدؿ٘ بٗهض للؿ٨ً..

 وجغ١ الىٓغة بدب ولُض..

..
ً
ضا  وجؼصاص الابدؿامت بدالوة جمىذ ٖو

 وجدكاب٪ هٓغة الخب بابدؿامت الىٖض

 لُيسجا بضاًت مؿخ٣بل ًسُى بصباث ٞى١ ب٣اًا ماٍى 

 ُمِؼ١ بهالبت بعاصة, وز٣ت بهض١ جىبت..

 و٢ىة بًمان.

 وزاجمت ٧ل خ٩اًت ما هي بال بضاًت لخ٩اًت ؤزغي, 

 بل خ٩اًا مخٗضصة..

برة والخ٨مت ِٗ  جدمل بصىاًاها ال

 وؤمل ال ًىُٟئ م٘ ٧ل ًىم ظضًض.
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 جمذ بدمض هللا

 ههى َلبت

15/22/1620الجمٗت   
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