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 ناملكتبة الشعبية ناشرو

 

 ُشبهة

 هديل قاسم

 م2015-  هـ 1436

مجيع حقوق امطبع حمفوعة نلنارش  

املكتبة امشعبية انرشون فلسطني انبلس شارع حطني  

 092380468تلفون 

يوسف خندقجي : َصف داخيل

احلجاوي  /مطبعة امنرص:فرز الأموان وامطباعة

انبلس فلسطني 

 092311863 تلفون 

س تعامل اي جزء من هذا امكتاب بأأية وس يةل تصويرية أأو امكرتونية ومياكنيكية مبا فيه  مينع نسخ أأو اؤ

امتسجيل امفوتوغرايف عىل أأرشطة أأو أأقراص مقروءة أأو أأية وس يةل نرش أأخرى مبا فهيا حفظ 

ذن خطي من امنارش  . املعلومات واسرتجاعها من دون اؤ

ن الآراء امواردة يف هذا امكتاب ال تُعرب ابمرضورة عن رأأي امنارش  المكتبة الشعبية ناشروناؤ
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 ئىل مه يقزؤًن ًىم بعيدًن عه العقل ًغارقٌن بالعاطفت 

 .ئىل لٌحت راقصت جيسدىا رجل ًامزأة ًًطه 
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لصديقيت اليت الخقيج هبا صدفتً بعد ثالد سنٌاث ممسكتً بيدىا طفليا الصغري 

حيمل اسم حبيبيا الذي قد عاىدىا على أن يبقى جباوبيا، فأبج بأن حياسب 

ًلسإاهلا املخكزر لزًجيا لِم أمسيج ! على عيده فأمسج صغريىا بامسو 

" ... رغد " ابنيت 

#كما حديه حدان$  
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مم:مشكس خبص

م(أغبدمغشقانم)اٌؾدعم"متصؿقؿماظغالف"مإظبمعـمأخؿصرمحروؼبمؼبمظقحيمصـقيم

م(أعٔمأبقمسره)إظبمعـمضوممبؿدضقؼمحروفمرواؼيتم

م...إظبمطؾمذكصمضدمأوجعينم

مم.م(سوئؾيت)إظبمطؾمذكصمضوممّلوغدتلمألمتؿمػذهماظرواؼيم

م!مإظبمتؾؽمايقوةماظيتمصػعؿينمبوًقؾيمتؾقماًقؾي،مصفعؾؿينمأطؿىم

م.ظؽؾمصدؼؼيمضوعًمخبذالغلمؼقعوم

م.وظؽؾممعرةموضعًمبفو،مصؿشؾـًمحبروؼبمألضػمذبدام
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ٔنسجم يٍ انعساة اكزت،نفهعطني أيً ٔنكمّ ايسأح أٔجعزٓب 
 ...ذكسٌبرٓب أكزت

 ...إىل كم يٍ عبشس حٕاء ٔقبل ثأَٓب نعُخ يٍ انعًبء أكزت

ٔإىل كم أَثى رُبشنذ َدو ظًُب ثأَٓب ظزحٍى ثزُبشالرٓب يٍ أجهّ 
 ...أكزت

 ...نكم زٔح صعدد نهعًبء يزأدلخ يٍ حقد أٔ خٍجخ أٔ جسح أحدْى أكزت

 .ٔنُفعً انزً ذاقذ انعراة أكزت 

 

م
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 :ادلقديخ

طـًمسؾكمؼؼٔمبلغفمرجؾمعـمدراب،مإنمؼؼرتبمػـقفيمؼؾؿعدمطـريا،م

وؼؿالذكمضرؼؾو،مظؽـينمطـًمأجفؾمبلنماظلرابمؼمذيماظعطشونمطـريا،م

طـًمأزـفمأعاًلمؼصقؾينمصؼط،مصلضرتبمعـفمصقكؿػلمصلمتـكمظقمأجدهم

م.حؼقؼي

ممأذاكماٌقجعم؟مأمماألعؾماظذيمدقلتقـينمعـف؟أيمدرابمضدمالحؼؿفمأغً

رجؾمسرصؿفمؼبمخقوظل،مرمسؿفمسؾكمورضيمبؼؾؿموٓقوة،مإنماغلففمبطالم

م...أعقؿفمحرصوم

م...مإنمأرمسفمعالطومحؿكماربقفمذقطوغوم

تعقذتمعـفمطـريا،معـمظعـيمايىماظيتمتصقىماظػؿقوت،ظؽـفومأصوبؿينم

م.وعومزاظًمتقجعينمطـريام

أخربيمأعؽمبلغفمػـوكم:ضؾًمظلمؼبمؼقممضدمتلخرتؾبمصقفمسـماظؾقً

حوجزمسؾكمسـوب،مأرؼدمأنمأتلعؾؽمأطـر،مضقؽًمحقـفوموأخربتمأعلم

بلغينمضدمتلخرتمبلؾىمايقاجز،موظؾصدصيمأعقبلمطوغًمػـوك،موضوظًم

مأخربؼفمبلنمالمؼعّؾؿمصغريتل
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م!اظؽذبمصضقؽً

أتذطرمتؾؽماظؾقؾيماظيتمسشـوػومؼبمبقًمسؿل،مطـًمحقـفومدبربغلمبلغؽم

ؽًبمهؿؾمظلمبوضيمعـماظقرودمايؿراء،م دؿقؼؼمظلمطؾمعومأرؼد،مأتق

م.ظؽـينمالمأحىماظقردمظؼدمأخطلتمثوغقيمؼبمأغـوك

مبلغؽمهىمأنمتفديماظقردموردًا:صكفؾًمحقـفوموضؾً

م.طػوكمعراوشيموذػؾًم:ضؾًم

ؼبمظقؾيمأخرىمحقـؿومطـومغؿلوعرمسؾكمضقءماظؼؿر،مطـًمدبربغلمبلنم

اظؼؿرماظذيمتراهمزبؿؾػًومسؿومأراه،مألغؽمؼبمعؽونمآخرموحؾػًمطـريامبلغفم

أغومؼبماظـصػماآلخرمعـماظؽرةماألرضقيمأرىممشلوموظقسم:مذاتف،أخربتين

ؽب م.ضؿرا،مصوبؿلؿًموصؿ

م

م

م

م
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أغومالمأحؿوجؽمبؼدرماحؿقوجلمظعقـقؽموضؾؾؽموصقتؽمايـقن،مإٔمأضؾم

ظعؾؽمٕمتعؾؿمععودظؿفمبعد،م"مماألطلفٔماظذيمأتـػلف"ظؽمدوبؼومبلغؽم

صػلمطؾمطؾؿيمتؼقهلومدبرجمثوغلمأطلقدماظؽربقنمعـمضؾيبمظؿؿالضكمععم

تؾدومظؽم.ػؿلوتمصقتؽ،مربقظيمإؼوهمألطلفٔمالمتـؼصفمذرةمظؾققوة

األعقرمشرؼؾي،متؾدومغظراتلمذوحؾيمحقـؿومأغظرمإظقؽمأطودمأجزممبلغؽمٕم

تؾؿؼمبوعرأةمعـؾلمعـذمسصقرمعػعؿيمبويى،مذوحؾيمطوظؾقؿقنموطقػم

م.ؼؾؿؼلمايىمؼبمسقينمبماظّؾؿٔمْألػؿوماظذبقل

مبعدعومأغفلمػذهماظرواؼيمدقصػؼقنمظلمطـريا،مدؿصؾينمتفوٍنمطـريةمسؾكم

إنوزيمػذامإنمالعلًمأوجوسفؿمضؾقال،مظؽـمأغًموحدكمظـمتصػؼم

ظل،دؿـظرمعـمبعقدمظػؿوةمهؿؾمرواؼيتموتؼرأموتؾعـؽمجفرا،مدؿعوتؾينم

كب:مبقـؽموبٔمغػلؽمطـرياموتؼقلم م!أيماعرأةمأغ

المأطؿىمظغقوبؽ،مبؾمظؿؾؽماظلـٔماظيتمأوجعؿينمبفو،ماظلـٔماظيتم

ضضقؿفومعـفؽيمؼبمدراديتمظؽلمأغلوك،موأضلؿمبلغينمٕمأغلؽبؽموظقم

م.ظؾقظي

وطؾؿومصؿقًمدصرتي،موجدتمامسؽماظذيمضدم..مطقػمظلمأنمأغلك

م.غلفؿفمطـرياموطـريامدونموسلم
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أخوفمأنمؼػؿحمواظديماظدصرت،مصقؼقلمبقـفموبٔمغػلف،معومبفومصؿوتلم

تؽؿىمسؿرمطـريا،موطبؿؾطمبفماألعرموؼظـمبلغينمأخطمامسفموصؼط،م

م.صقطؾعمبؼؾؾيمسؾكمجؾقينموؼرضكمسينم

ٕمؼعؾؿمأبلمضط،مبلنمصغريتفمعغرعيمبلحدػؿ،موؼبمطؾمعرةمطؿؾًممسؿرم

ٕمتؼصدهمضط،مإنمأصعىمذلءمأنمتعشؼماظػؿوةمذوبمبودؿمأبقفو،م

ؼالصؼفومدوعو،متلؿؿعمظفمؼبماىوععيمؼبماظعؿؾمؼبمطؾمعؽون،مرشؾًم

طـريامبؿؾدؼؾمادؿمواظدي،موٕمطبطرمؼبمذػينمبلنمأبدظؽمأغً،مبؼلقتؽم

م.وأغوغقؿؽموطؾمذلء

م

م

 م
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 " صدفخ " انفصم األٔل 
م...األذواكمالمتمملمعنمؼؼرتبمعـفامإذامملمؼؾؿلفام

م...واظـغؿاتماٌودقؼقةمالمؼلؿطقعمتذوضفامرجلمأصم

واظذطرؼاتمإنمملمتزرعمبايبموايـنيمالمتؾؼىمذطرؼاتمبلمتصؾحمأوجاعمتؼؿلم

م...صاحؾفا

وايقاةمبالمأظوانمأومبلظوانمظشكصمضرؼرمسؾىمحدمدواءمواظؼؾوبماٌوصدةمصعبمأنمتؼعم

يفمضصةمسشقمععمايقاةمعامملمؼعؾثمأخرمبؽقاغفامودنعؾفاميفمضصةمسشقمعامبنيمظقلم

م.وضقاهم

أدطورةم.مطلدطورةمإشرؼؼقةمؼوغاغقةمؼؿؾعفامذعبمطاعلمدونمأؼةمصؾةمبايؼقؼةم

م.غلففامآباؤػم،موأعـوامبفا،مدونمأنمؼؿقّروامصقؿفام

طؽؾؿاتمبذؼؽةمؼـطؼفامرػلمألولمعرة،متضعميفمرؤودـاممأظفمدمالمعنمأؼنمأتىمبفذهم

م.اظؽؾؿاتم؟موحننمغعؾممأغـامعنمهدثـامبفامأعاعهم

درتمخؾػهمععمأغينمعاماسؿدتمذظكمأبدا،مطـتمدائؿامذكصقةمضقادؼةمالمتلؿطقعمأنم

تؼعمخؾفمزلمرجل،موالمأنمتلريمإىلمعلؿؼؾلمذبفول،مظؽـينمتؿؾعؿهمدونموسي،م

م.وواػؾتمطؾؿاتيماظؼادقةمسنماظرجالم
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وألنمايىمؼشؾفمظقحيمراضصيمصبلدػومرجؾمواعرأة،مؼؼذصفومبوهلقاء،م

وػلمسؾكمؼؼٔمبلغفمدقؿلؽمبفومحقـؿومتعقدمإظقفمصقـظرمإظبمأخرىمعرقبتم

ؼبمررؼؼف،مظؿؼعموتـؽلرمػلقبمصققؿدمآمسؾكمأغفمٕمؼصىمبلذى،مظؽـفم

دقدركمعؿلخرامبلغفمخلرمنوحمظقحؿفماظراضصيماظيتمخططمهلومدـٔم

.رقؼؾيمودقؾؼكمرقالمسؿرهمؼـؿظرمتصػقؼوتماظـوسمظفمؼبمتؾؽماظؾقؾيم  

وعـمعـطؾؼمػذهماظؾقحيمٕمأطـمأرؼدمأنمأحىمرجالماسؿقودؼو،مؼلتقينم

بؾوضوتماظقرودمظقال،موؼػوجؽينمبوظؼؾقؾمعـماظشقطالتيماٌكؾلةمؼبمجقؾفم

وضًمايوجي،مطؾمعومأردتفمرجالمأطؿؾمظقحيتماظراضصيمععفمدونمأنم

أخوفماظقضقعمإنمأصؾًمؼدؼف،مرجالمْلؽمبلعـقوتلموؼديموؼلخذغلمإظبم

واضعمعبقؾ،مطـًمأرؼدهمعبقال،مذامذضـمخػقػي،موشؿوزةمسؾكمخذهم

م.األْـ،موذعرمطـقػمؼغطلمرأدفموؼومحؾذامظقمطونمصؾلطقـققبوم

إظبمأنماظؿؼقًمبؽمتالذًمأحالعلموأبدظؿفومبقاضعمععؽ،مصغدوتمتلخذم

بقديمإظبماهلووؼي،موأغومأزـمبلغؽمظـمترتطفومأبدا،مظؽـموضقسلمسؾقؽم

طونماظػوجعيمبوظـلؾيمظؽ،صؾؿمأصىمأغومإالمضؾقال،موترطًمبؽمغدوبومظـم

م.مؼشػقفوماظزعونم
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خطرمؼبم"ماظػوؼرب"أتذطرمجقدامذظؽماظققمماظذيمطـومغؿقدثمصقفمسؾكم

"ماظػقلؾقكم"ذػينمدمال،مسؿرمعوماظشلءماظذيمجعؾؽمهودثينمسؾكم

م.؟أجؾينمبصراحيم

"مإنمصؿوةمتضعمسؾكمحلوبفوم:مأرؾؼًمضقؽيمسـقػيمحقـفو،موضؾًمظل

سذرامغققتـمأغومدرماىوذبقيموبوظقضًمذاتف،متضعمصقرةمالممتًم

ظؾفوذبقيمبصؾيمأثورتماظػضقلمؼبمغػللمألدلهلومسـمػذاماالغػصومماظذيم

م.تعوغلمعـفم

مأغينمأسوغلمعـماغػصومماظشكصقيم؟:ػؾمتؼصدم

م.المؼومصدؼؼيت،مأعوزحؽمصؼطم

طـًمشوعضو،مٕمتؾؿعدموظقمٌرةمسـماٌراوشيمؼبمأجقبؿؽ،مٕمأدؿطعموظقم

ظققممبلنمآخذمجقابًومسؾكمذلءمضبريغل،مطوغًمأجقبؿؽمتقضعينمحبريةم

عـمأعري،موتـؿفلمغؼوذؿـومدائؿومبلنمتصؿًمألغؽمالمترؼدمعـوضشيماألعقرم

م.أطـرم
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مٕمأطـمأؤعـمبلنمتؾؽماحملودثوتماإلظؽرتوغقي،مضودرةمسؾكمأنممتألمضؾيبم

قبومابؿعوديمسـمايىمسشرؼـمسوعومػقمعـم بعقارػمجقوذي،مأومر

م!أوضعينمبؽم

طـًمأضقؽمسؾكمصدؼؼيت،ماظيتمتعشؼمذوبومسؾكماظػقلؾقك،مطوغًم

أحؾفمطقػمهؾقـفموٕمترؼفمضط،مٕم:ترؼينمصقرتفمدائؿو،موتؼقلمظلم

تالعسمؼداكمؼدؼف،موٕمتـظريمؼبمسقـقفمحقـؿومؼؼقهلومظؽ،مطقػمٌشوسرم

اظؽرتوغقيمأنمتـؿشؾؽمعـمسوٌؽمايوظلمإظبمحىماصرتاضلقب،مأيمحىمػذام

م.دونمدضوتماظؼؾىماظيتمؼؽودمؼلؿعفوماىؿقعمحقـؿومتؾؿؼٔمبف

أزـمبلنمصدؼؼيتمضوعًمبوظدسوءمسؾلقبمدرامحقـفو،موٕمأمسعمجفرامإالم

مطؾؿيمدؿؿقررٔمبف،مغظرتمإظقفومعؿعفؾيمأتدسٔمسؾلقبمبويىم؟

م.بؾمأدسقمظؽمبويىم:مضوظًم

طوغًمتمعـمبفمطعرسمورين،متؿغـكمبفمؼبمطؾمدضقؼيموثوغقي،موٕمأردمأنم

إنمذوءم:مأصػعفومحبؼديمسؾكمايىمذظؽ،ماطؿػقًمبوظـظرمإظقفوموضؾًم

م...آمضبؾينمذكصم
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كًبمؼومرػػمترؼدؼـمايىم ابؿلؿًمصدؼؼيتموطلغفوماعؿؾؽًمطـزا،مأغ

م!عـدسكمسؾلمبف:وسداءطؿومدقؼو،مغظرتمإظقفوموضؾً

دسقتمظؽموظقسمسؾقؽمإنمايىمأعبؾمدسوءمؼـطؼمبفم:صؼوظًمذبددام

ماظؾلون،ماغفماٌعفزةماظؽػقؾيمبلنمتؾؿلؿلموتؾؿلؿلمطـريا،م

م.إغفماظعؾقدؼيمظغريمآ،موػؾمؼلؿقؼمأحدمأنمغعؾدهمشريمآ:ضؾًم

كبمهؾقـفمصؼطم م!وطقػمتعؾدؼـفموأغ

ؼؽػلمػذاماظلقرماظذيمؼشعمعـمسقـقؽمحقـؿومدبربؼينمسـف،معوم:مضؾًم

مامسف؟

مربؿد،مامسفمربؿدم:ضوظً

م!أضصدماظلقرموظقسمربؿدم:مضقؽًموضؾًمهلو

م.إغفماظلقر:مضوظً

م.ابؿلؿًموطدتماجزممأنمصدؼؼيتمذبـقغي،موأغينمظـمأؤعـمبقعومبف

ٕمأطـمأسؾؿمانمتؾؽماظؾقؾيماظيتمدلسرصفمبفومدقـؼؾىمذبرىمحقوتلم

ظألبد،موٕمؼؽـمؼعؾؿمبلغينمأغبؾماظؽـريمعـماآلالممدلروؼفومسؾكمعلوععفم
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عرةمبؾمعؽوتماٌرات،مربودثؿفمعـمخاللمعقضعماظؽرتوغل،معومبعدمصدعيم

سورػقيمأذؾفمبوظضقوع،مٕمأطـمأسؾؿمعوذامؼرؼدمعين،مطـًمأغـكمسودؼيم

م.شريمعؾوظقي،مشوظؾومعومتظفرمسؾكموجفلماظـظراتماظؼودقي

ظؽـفومطوغًمظقؾيماغؽشػمبفومدطحماحملقطمبعدعوماغؿفًماظرشقةمعـم

م.صقضف،مأخربتفمبلغينمضعقػيمواحؿوجمإظبماألعون،مرؾؾًمعـفماظؾؼوءم

صوآلالممتؾؼكمعقجعيمطـريامؼبمضؾىمصوحؾفو،معومٕمؼؾحمبفو،مظؽـينم

طـًمأجفؾمعومطبؿؾهمخؾػمعومصعؾً،موأنمبقحلمبلٌلمدقضوسػم

م.وجعل

طقػمؼقادقينم.مطونمحـقغومسورػقومرضقؼومذػوصو،مطـًمأسشؼمطؾؿوتفم

ؾًبمظقحيمصـقيمبٔمؼدؼف،مػقم دائؿو،مطبػػمأٌل،مصبعؾينمأبؿلؿ،مأصقؾ

صـونمعوػرمؼلؿطقعمظقحؿفمطقػؿومؼشوء،مؼلعدغلمضربفموؼؼؾؼينمبعده،م

أغًمأخلماظذيمٕم:أخوفماالضرتابموالمأجقدماظرحقؾ،مطـًمأضقهلومظفم

م.تؾدهمأعلم

ربودثيمأحدػؿمرقالماظـفور،مرؤؼؿفمدائؿو،مواظؾقحمظفمجبؿقعماألدرارم

صبعؾـومغؿعؾؼمبف،مظقسمروسيمأومضعػمعـمأغػلـو،مظؽـفماالسؿقود،مؼلتلم
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إظقـومدونمادؿؽذان،مصفقمالمصبقدماظطرقمسؾكماألبقاب،موسودةمعومطبؿؾطم

م.عػفقممايىمواالسؿقودم

ؼبماظعشرؼـمعـم"ماظؽالدقؽق"طونماظؾؼوءماألولمبقــومؼبمعؼفكمؼعرضم-

اظؿؼقـومسؾكمرووظؿٔمم(برذؾقغل)وأغًمم(عدرؼدؼيم)إطؿقبر،مطـًمحقـفوم

م.عؿؼوبؾؿٔ،مطونمايؿوسمْؾمغومدقؼوم

م...ععمبداؼيماٌؾورة،مبدأتمأػؿػمرؼولمرؼولم

م...وبدأتمتصدحمبصقتؽمأطـرمبرذومبرذوم

م".دقفمتػقزماظربذو،أغؿؿمخودرونمصوخػضلمصقتؽم:"غظرتمظلموضؾًم

م...ال،مرؼولمعـمدقػقزمودـرىم:غظرتمإظقؽمبغضى،موضؾًم

وبؼقـومرقالماٌؾورةمغفؿػموغصرخمإظبمأنماغؿفًماٌؾورةمبػقزم

مأغومعدؼـمظؽمبؽقبمعـم:ماظرؼول،حقـفومتؼدعًمسبقي،موضؾًمظل

م.وؼومظقًمحؾـومٕمؼؾدأمم(األطؿقبريقب)اظؼفقة،متؾؽمطوغًمبداؼيمحؾـوم

ؼبمذظؽماظققممتلخرماظقضًمطـرياموأغومؼبماٌؼفك،مػوتػًمأعلمألرىمأنم

طونمأبلمبوٌـزلمأممال،مصػلمطؾمعرةمأتلخرمبفومسـماظؾقًمؼعوتؾينمطـريام
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كبمؼبمأوروبو،ممعوذامؼؼقلم:ضوئالم كًبمؼبمذبؿؿعمذرضلقب،مظل رػػممأغ

م!ماىريان

اىريانمواألضوربموأبراجماٌراضؾيمتؾؽ،مأراػؿمؼؿقؽؿقنمبـومأطـرمعـمتؾؽم

اظعوداتماظيتمضدمغلفقػوممؼبمسؼقظـو،مٕمؼعوتؾينمأبلمسؾكماظؿلخريمؼقعوم

ألغفمالمؼـؼمبل،مأومطبوفمسؾلقبمطـريا،مبؾمطونمطبوفمطالمماىريانم

ماظؾذؼـمؼرتبصقنمظلمبلسقـفؿموأظلـؿفؿموطلغينمأسقدمدؽريةمإظبماظؾقًم

م!عوذامتػعؾمبـًمسؿرممهلذاماظقضًم:أمسعمجورتـومتؼقلم

م...شدًامتؽؾؿلمععمأعفومظؽلمهلـمتربقؿفوم:مصقـظرمإظقفومزوجفوموؼؼقل

أعلماظقحقدةماظيتمتعؾؿمبلغينمالمأخطه،ػلماظقحقدةماظيتمدبوفمسؾلم

وظقسمسؾكمطالمماظـوس،ممتؿصؾمبلمطـرياموهرجينمبوػؿؿوعفو،مظؽـم

م.أسؾؿمجقدامبلغفومهؾينم

م"مرػػمتعوظلمبلرسيمأبقطلمععصىم"

:مأخطقمإظبماظؾقًمخبطقاتمالمؼلؿعمصقتفومأحد،مأػوتػمأعلموأخربػوم

اصؿقلماظؾوب،مصؿػؿقفمأعلموتؼقممبوحؿضوغل،مأؼقجدمأحـمعـمذظؽ،م

م...أؼقجدمأعبؾمعـمضؾؾفو،مأحؾؽمأعلم
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م"مصقتلمبلرسيمأبقطلمدللمسـؽمعؾققنمعرةم:"صؿؼقل

م...وأضػمأعوممأبلموطلغينمعؿفؿيمبؼضقيمضؿؾم

م"ظمنمؼومرػػ،ماظلوسيماظؿودعيمظقالم"

ؼعوتؾينمطـريا،مطبربغلمسـماىريان،سوداتـوموتؼوظقدغومأدؿؿعمإظقفم

م.جقدا،مأدؼرمزفريموأذػىمإظبمشرصيتموطلنمذقؽومٕمضبدثم

م"مذبـقغيمربؿدم"مأػوتػمدريؼـمأومطؿومأمسقفوم

أخربػومعوذامحصؾمؼبماٌؼفك،مصؿؾدأمبوظؿصػري،مأغومسؾكمؼؼٔمبلغينم

م...دلرىمرػػمهىمؼبمػذهماألؼومم

كب؟ممأالمتعؾؿٔمبلنمتؾؽماظؽؾؿوتمتقررينمبف،م عوذامتزرسٔمؼبمرأدلمأغ

ضؾؾمأنمأحؾف،موعؾينمأصؽرمبف،مأصؽرمطـريا،موأتذطرمطؾؿوتؽ،موايى،م

م.ايىماظذيمأػربمعـفم

م...اعـقلمظؼؾؾؽمصرصيمعـمايى،مأغفماظـقرم:تؼقلمظلم

دلضػؾماًطم!موعـذمعؿكمأصؾقًمصدؼؼيتمأردطقموتؼقلمحؽؿم-

م...وأحودثؽمشدام
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أسؾؿمبلنماظعوذؼٔمؼؿؾودظقنمايىمظقال،موبلنمربؿدمؼشؿؿينمطـريام

حقـؿومأحودثفو،مأسؾؿمبلغفمععلمدؾعمدضوئؼمصؼطمألخربمصدؼؼيتماٌؼربيم

ّومحصؾمععل،مدونمأنمتشؿؿينمؼبمدرػو،مٕمأٍمظقؾؿفومعؾؽراموأغوم

أصؽرمطقػمدقؽقنمظؼوؤغومشدا،موعوذامإنمغللماألعرموٕمؼؿصؾمبل،مًِم

وأغومأظعىمؼبمخصالتمذعري،موأعلمطوظعودةمضوعًمبؿغطقيتمظقال،م

:مضؾؾًمجؾقينمودسًمظلموذػؾً،مظقلتلمأبلمؼؼؾؾمجؾقين،مؼفؿسمظلم

،موؼؼػؾماظغرصيمبفدوءمأطـرم"آمضبؿقؽلموؼؾعدموالدمايراممسـؽم"م

م.وؼذػىم

إنمأصدقمحىمؼبماظقجقد،ماظعوئؾي،ماألم،ماألب،ماألخقاتمواإلخقة،مٕم

ؼؽـمظديمعـفؿمدقىمأعلموأبل،وحقدةمعدظؾيمطؿومضبلدغلماىؿقع،م

ظؽـمطونمؼـؼصينماظؽـري،مأخمأهدثمععفمرقؼالمسـمعغوعراتل،مأخًم

أتعوركمععفومسؾكماظلرؼرمواألشطقيمواٌالبس،محؿكمتؾؽماٌشوجراتماظيتم

هدثمبٔماألخقة،مظؽـمٕمؼؽـمأحدمعـفؿمضبقطمبل،مأبلموأعلمطوغوم

م.ؼغرضوغينمبويى،محىمٕمأرؽبمأعبؾمعـف،موٕمأسؾؿمدقاهمبعدم

ؼبماظققمماظؿوظل،ماتصؾمبلمسؿرمظقدسقغلمإظبمصـفونمضفقة،مطونمؼـؿظرغلم

أدػؾماٌـزل،مؼرتديمععطػومبينقبماظؾقنموذعرهمعلرقبحفبمظؾكؾػ،موحذاؤهم
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أغقؼ،مطؿمطوغًمسقـوهماظؾـقؿونمالععؿٔموتؾؽماظذضـماًػقػيمسؾكم

وجفف،موشؿوزتونمتظفرانمسؾكموجففمحقـؿومؼؾؿلؿ،مبدأتمأحدقمبف،م

ؼومظفمعـمجذابموأغظرمإظبمغػلل،محقٌمأرتديمعالبسمسودؼيمجدا،م

م.وذعريمععؼقدموٕمأضعمأؼومعـمعلوحقؼماظؿفؿقؾم

معومبؽكبمهدضٔمبلم؟

مطقصقؿؽمعبقؾيم

ماظؽقصقيمػلمػقؼيت،موجزءمعين،مظـمترؼينمبدوغفومأبدام

م...أعقبومأغوم

معومبؽكب

مال،مالمذلءمصؼطمأتقًمبلرسيموٕمأدؿطعمأنمأحلـمعظفريم

م.تؾدؼـمعبقؾيمػؽذام

ابؿلؿًمخبفؾموذؽرتف،مذػؾـومإظبمعؼفكمصوخر،مٕمأدؿطعمأنمأخػلم

غظراتلمايوئرةمإظبماٌؽون،مطونمؼلقرغلمبؽؾمعومؼدورمحقظل،مأغفم

عقسديماألولمععمرجؾمصوتـ،مظؽـينمتظوػرتمبعدمماًفؾ،موحووظًم
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أنمالمأرتؾؽمبوظؽالم،مظطوٌومطـًمأخشكمعقاسدةماظرجول،محذرغلمأبلم

غظرمإظلقبمسؿرم.إؼوكمأنمتـؼلمبرجؾمعوم:دائؿومعـفؿموطونمؼؼقلمظلم

ودلظينمػؾمعـمخطىمعو،مأجؾؿفمبلغينمٕمأرمػذاماٌؼفكمعـمضؾؾمأغفم

بلغفمضبؾفمطـريامودلظينمػؾمػذهماٌرةماألوظبماظيتمأزورهم:عبقؾ،مضولمظل

مبف،مأجؾؿفمغعؿمٕمؼلؾؼموأنمضؿًمّقاسدةمذكص،مضقؽمحقـفوم،

ممعقاسدةمذكص؟أتلؿٔمػذامعقعود؟

أغبرموجفلمعـماًفؾ،مالمأضصدمأنمأجؾسمأغومورجؾمسؾكماظطووظيم

م.ذاتفوم

كًبمطوألرػول،مبرؼؽي،موالمتلؿطقعلمإخػوءمغظراتؽم:ضولم أتعؾؿٔ،ممأغ

م.ايوئرةمحقـؿومتـؾفرؼـمبشلءمعوم

م...مظلًمرػؾيمصعؿريماآلنمسشرونمسوعوم:مضؾًمظفمبصقتمشوضىم

م....مػومطؾريةم:موطلنماظضفقٍماظذيمبداخؾفممتردمظقكرجمبؼقظفم

م.أغومأطربكمبلؾعيمأسقامم

ؼبمتؾؽماظؾقظيمذردتمطـرياموأغومأجؾسمسؾكماظطووظيماٌؼوبؾيمظف،مأغوم

رػػمذاتماظعشرونمسوعوموؾسمععمرجؾمؼؽربػومبلؾعيمأسقام،موتؽودم
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تغرممبف،موؼـعؿفومبوظطػؾي،ٕمطبطرمؼبمذػينمأبدامبلغينمدلطقنمؼبمػذام

رػػمرػػرػػمعوذامترؼدؼـم:اٌقضػمؼقعومعو،مأدرطًمبلنمسؿرمؼشريمظلم

كًبمتػؽرؼـمؼبم:أنمتشربل،أجؾؿفؾبم ػومأيمذلء،ضقؽمحقـفوموضولمأعومزظ

م...صورقماظعؿرم

م....مالمالم:موفؿموجفل،موابؿؾعًمذػؿوي،موضؾًم

م.أرؼدمطقبومعـماظؼفقةم

ؾًبمعمخرامأغؽمتؽؿؾٔمعؼوالتموضصص،موأغومؼقجدمظديمذبؾيم رػػمسؾؿ

مظؾـشرمػؾمتؼؾؾٔمبوظعؿؾمععل؟

م.غعؿمأواصؼم-

م.ظؽـمدلسطقؽكبمأجرامضؾقال؛ألغؽمصدؼؼيت-

م!دلسؿؾمدونمأجرمؼؽػقينمأنمأغشرمعؼوالتلم-

معومأعبؾمروحؽمصدؼؼيتم-

اغؿفكمظؼوئلماألول،مطوغًمصرصيمجقدةمألسؾؿمسـمحقوتفمأطـر،مودقؽيم

م!ظقكرجموػقمؼـعؿينمبوظطػؾيم:بوظـلؾيمظلم
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عومزظًمادللمغػللمسـمدقرماظقضًماظذيمؼؿالسىمبـومؼبمطؾمعرة،م

طقػمْرقبماظقضًمرقؼالمحقـؿومغؽقنمععمأذكوصمسبؾفؿ،موطقػمتؼػم

اظلوسيمسـدمتؾؽماظؾقظوتماظيتمغؿلٕمبفو،مأيمظغزمؼؼعمخؾػمتؾؽم

اظدضوئؼماظيتمتلريموطلغفومؼبمسفؾيمظؿكطػمعقبوماظؾؼوءاتماىؿقؾي،م

ظؼدماغؿفكماظقضً،موأيمعـفومتلريمبؾطءمذدؼدمحقـؿوم:وظؿؼقلمظـوم

م!عومزالماظقضًمعؾؽرام:سبؿوجفومبلنمتلرع،مظؿؼقلمظـوم

ؾًبمأسؿودمسؾقف،مأسشؼمغربةمصقتف،مأحودثفمطـريا،مألولمعرةم أصؾق

ؼـؿوبينمذظؽماظشعقر،ماظرشؾيمبويدؼٌمععمذوبمطؾمدضقؼيموثوغقي،مٕم

ؿًبم أسؾؿمععـوهمضطمإالمحقـؿومػوتػًمدريؼـ،مأخربتفومّومأذعر،مضقكبؽ

كبمبف؟:محقـفوموضوظًمظلم مػؾمتعؾؼ

م!ػوموعوذامؼعينماظؿعؾؼمػذام-

هؾٔمحدؼـف،تشؿوضٔمظف،مْرمأعوعؽمططقػمتالحؼقـفمدائؿومدونم-

م...طؾؾ

م!دريؼـمأدؿقؾػؽمبوٓمالمدبربؼـينمبلغفمحىم-م

م...المظقسمحى،مظؽـفمسشؼم:تضقؽمدريؼـمبصقتمعرتػعم
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م...إنمصورحؽمحبؾفمبوظؾداؼيمضقظلمظفمالم:موتؼقلمظلم

مٌوذا؟:صودلهلوم

ؼؿعؾؼقنماظرجولمبؿؾؽماألغـكماظيتمتؼقلمهلؿممال،موػؿمالمؼعؾؿقنم:مصؿؼقلم

بلغفومضدمضوظؿفومألغفومضدمضوظًمألخرمغعؿمعـمضؾؾموظعؾفمضدمخذهلومأوم

ظعؾفمعومزالمضبؿػظمّؽوغؿفمؼبمضؾؾفومصالمترؼدمشريهموظـمتؼقهلومذبددام

صقرتكماظؾقاتلمضدمأحؾؾـفمبصدقمّفردمأنمترصضفؿمأغـك،م.مألحدػؿم

موطلغفومتشعؾمايىمبداخؾفؿموتـريمطربؼوئفؿمضؾقالم

إذامطوغًمطؾؿيمالمتؽػلمألنمضبؾؽمرجؾمبصدقمصؼقظقفومدائؿومسزؼزتلم

أشؾػًماهلوتػمبغضى،مظؽـمأغومظـمأحى،م.ارصضقفموظقمطـًمهؾقـفم

بلنم:أغومٕمأخؾؼمألحىمرجؾمؼقعومعومدقىمواظدي،موظطوٌومضولمظلم

ايىمطؿؾؽماظدعقيماظؼذرةماظيتمأظؼؿفومأعلمبويووؼيمألغفومضدْيم

وعؿلكي،موبؼوئفومععلمدقفعؾينمأتلخ،موعـذمذظؽماظقضًمٕمأصؽرمبفوم

م.أبدا،مصؽقػمتؼقلمدريؼـمبلغينمأحىم

أغوماٌقضعيمأدغوهمرػػمأضرموأسرتفم:أعلؽًمحقـفومبقرضيموطؿؾًمسؾقفوم

بلغينمظـمأحىمرجؾمعومحققبقبقًموؼبمطؾمعرةمأذعرمبلغينمدلضعمؼبم

ايى،مدلسوضىمغػللمطـرياموطـريا،مادؿقؼظًمحقـفوموأغومأغبؾم
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اظقرضيمؼبمؼدي،موضعؿفومجوغؾو،مألتذطرمبلغينمإغلوغيمصوذؾيمالمتصؾحم

ظشلءمؼبمايقوة،محقٌمحصؾًمسؾكمدرجيمعؿدغقيمبوىوععي،موظـمأجدم

أحدمطبػػمسينمدقىمسؿر،مؼبمذظؽماظقضًماتصؾًمبفمعراراموتؽرار،مؼبم

طؾميظيمأذعرمبفومبوظقلسمأتصؾمبفمظقلعدغل،مطونمصبقؾينمرقالم

م...أظقم.-اظـفور،مظؽـينمحقـؿوماتصؾًمبفمؼبماٌلوءم

وٕمأطؿؾمضقلمطالعلمحؿكمضورعين،مطؿومؼؼطعماظلقػمرضؾيماظضققيم

م...دونمأنمؼشعرمأيمإٔمضدمدؾؾفمظف

رػػمأغومعرتؾط،واظػؿوةماظيتمأحؾفو،مالمأرؼدمأنمتعؾؿمبلغينم:موضولمظل

م.أحودثؽ،مأرجقككبمطػوكماتصوالمبل

ٕمأصدقمحقـفومعوممسعًمعـف،مطوغًمطؾؿوتفمضودقيمجدا،مبدأتمأذرفم

اظدعقعمطشاللمالمؼؼػمػدؼره،مأبؽلمحبرضيمعمٌيمواضعيمطػلمسؾكم

صؿل،مأذعرمبؿلورعمغؾضوتمضؾيب،مواألٕمضبوصرغل،مأضعمؼديمسؾكم

ضؾيب،موأذفؼمططػؾيمصغرية،مأحوولمإخػوءمدععل،مومظقسمظديقبمعفربم

دقىماظـقممحوال،محووظًماظـقممطـريام،متؼؾؾًمسـماظقؿٔموسـماظشؿول،م

وضعًمودودتلمصققمرأدل،مضربًمسؾكمضؾيب،مصرخًمبصؿً،مؼوم

كًبمسفدكماظؾورحي،ظؽـمأغومالمأحؾف،مصؼطمأرتوحمبويدؼٌم شؾقيمأغلق
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ععف،مبؼقًمرقالماظؾقؾمربدضيمؼبمدطحمشرصيت،موأتذطرمطؾؿوتفمصلبؽل،م

ًِمبعدمصراعمرقؼؾمععمسؼؾل،موأغومأمتؿؿمؼبمذاطرتل،مسؿر،صؼطمطـًم

أرؼدمأخؾوركمبلغينمأدعدماإلغوثمألغؽمصدؼؼل،موظـمأبؽلمبعدماآلنم

م.ألغؽمجبوغيبم

بعدمتؾؽماظؾقؾيمضررتمبلنمالمأذػىمٌؼوبؾيماظعؿؾمتؾؽ،محؿكمالمأرىم

سؿر،موعومسودتماظرشؾيمظديقبمؼبمغشرمعؼوالتلمؼبمذبؾؿف،مظؽـفمػوتػينم

إنماألرػولموحدػؿمعـمؼرتاجعقنمسـمضراراتفؿمعـمأجؾم:بغضىموضول

حقوتفؿماًوصي،مععؽمغصػمدوسيموأرؼدمرؤؼؿؽمؼبماجملؾيمععمأولم

م...ضصيمظؽم

م!مالمأرؼدمأنمأسؿؾموطػكم:اعؿألتمسقينمبوظدعقعمحقـفوموضؾًم

م"مخووةم"مدؿعؿؾٔم:صلرتػعمصقتفم

ؾًبماهلوتػموأغومأذؿؿف،مؼومظفمعـمصظ،مطقػمضبودثينمػؽذام م!أضػؾ

ارتدؼًمعالبللموتقجفًمإظبمذبؾؿفمتؾؽ،مإنمأصعىمخطقاتمطبطلم

بفوماإلغلونمػلمتؾؽماظيتمؼلريمبفومإظبمحؾؿمؼغؾػفماظقجع،مؼبمطؾمعرةم

ؼرؼدماًروجمعـف،مدقصطدممبغالفمضلقةمعـمْؾؽمعػؿوحمأحالعف،م
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طوغًمضدعويمدبقغوغلمطـريا،مصلرىمأحداػـمتؿؼدممواألخرىمتؿلخرم

رجقسو،مودعقسلمتـفورمودطمصكىماظشورعموعـمبف،مإظبمأنمادؿقؼظًم

كبكبم؟:"سؾكمعزعورمدقورةمورجؾمؼصرخمبلم م"ذقمعشمذوؼػيمضداعؽماغ

ٕمأسؿذرمعـف،مواصؾًمدرييمظؾؿفؾي،معومأنموصؾً،محؿكمرأؼًم

م:مإحدىماٌقزػوتمػـوكمترحىمبلم

مأؼقجدمسـدكمعؼوبؾيمععمسؿر؟

مغعؿ:مأجؾؿفومبصقتمخوصًم

موٕماًقف؟-

م...المالمظلًمخوئػيمعؿعؾيمضؾقالموصؼطم-

غظرتمإظلقبمحقـفوموأخربتين،مإنمعدؼرمذبؾؿـومرجؾمضودل،ظـمؼؼؾؾمبلنم

ؼـشرمذلءمدونماٌلؿقى،مإنمطوغًمطؾؿوتؽمالمتلؿقؼ،مدقؽقنماألصضؾم

م..بلنمالمهووظلمععفم

م!ظعؾمطؾؿوتؽمالمتلؿقؼم:غظرتؾبمإظقفومبغضىموضؾًم

م...أدارتمزفرػومظل،مػوتػًمسؿرمظؿكربهمبلغينمأغؿظرهم
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ررضًمبوبمعؽؿؾف،موادؿلذغًمظؾدخقل،مطونمتػقػلمبلولمطؾؿي،مأذؾفم

بوظؽؾؿيماألخريةماظيتمبؿػقهمبفوماإلغلونمسـدعومتػصؾماظروحمسـماىلد،م

وغطؼمآخرماظؽؾؿوت،مبدأتمدعقعمسقـويمتذرصون،مظؽـينمأخذتمغػلوم

سؿقؼو،معلقًمدعقسل،موغظرتمإظقف،مطونمؼرتديمظؾودومرمسقو،مٕم

ؼؽـماظشكصماظذيماظؿؼقًمبفمؼبماٌؼفك،مطبؿؾػممتوعومسـمحوظؿفمتؾؽ،م

ؼؾدومأطـرمجدؼيموأغوضي،مطونمعـمأوظؽؽماظرجولمعـمؼػصؾقنماظعؿؾمسـم

حقوتفؿماًوصي،محؿكمؼبمظؾودفؿموتصرصوتفؿ،متؼدعًمسبقهموضؾًم

م...صؾوحماًريم:

م..صؾوحماظـقرموٕمؼرصعمغظرهمظلمحقـفوم:م(وػقمؼـظرمألوراضفم)أجوبينم

م...وضػًمعؼوبؾفمأحدقمبفم

مأؼـماٌؼوظيم؟:ضولم

م...تػضؾمػومػلم:تؼدعًمسبقهمضوئؾيم

ذؽرتفم."مدلظؼلمغظرةمسؾقفو،مودلجقؾؽمسؿقبومضرؼىم:"أجوبينمبربودم

م!م".ؼومظفمعـمبوردمطؿمأطرػفم"وضؾً،موأغومأمتؿؿم
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حقـؿومخرجًماظؿؼقًمبوظغؾقظيمتؾؽ،مجؾلًمعؼوبؾفومأغؿظرمردمسؿرم

سؾكماٌؼوظي،مطوغًمتـظرمظلمبودؿفزاء،موطلغفومتلكرمعـمضدراتل،م

م.ظؽـينممتوظؽًمأسصوبلموشرضًمؼبمصقرتفماٌعؾؼيمسؾكمايوئط

ؼبممتومماظلوسيماظـوغقيمبعدماظظفر،مضوممبودؿدسوئلمإظبمعؽؿؾف،مضولمظلم

رػػ،مأغومالمأدؿطقعمأنمأغشرمضصؿؽم؛ألغفومجرؼؽيم:"وػقمؼـظرمظؾؼصيم

جدا،موحقوتؽمعؾقؽيمبوٌشوطؾ،موأغومالمأرؼدمأنمتزؼدماألعقرمدقءامسؾقؽ،م

أيمجرأةمػذه،موأيمطؾؿوتم:مأسؿذرمسـمغشرػو،مأجؾؿفمبصقتمعرتػعم

ٕمتعفؾؽم؟مإٔمؼعفؾؽمضقظلمسـدعوموصػًمصؼدمأخمصدؼؼيتمؼبم

ايرب،مأومظعؾفوماىرأةمؼبمأغينمأسقشمثرثورةمؼبمورـمصوعً،مرصعم

رػػمبوخؿصورمظـمأغشرػو،م:مسقـوهمسـماٌؼوظيمورطزمغظرهمسبقي،موضولم

م.حقوتؽمعؾقؽيمبوآلالم،مأخوفمسؾقؽكب

م.ذردتؾبمؼبمذظؽمائ،موػقمؼؿؽؾؿ،مٕمأطـمأمسعمعومؼؼقلم

ضدمتؽقنمأصعولمبعضفؿمسودؼيمبوظـلؾيمهلؿ،مظؽـفومعمٌيمحبؼمشريػؿ،مضدم

ؼعفزونمسـمإؼصولمعػفقممبشؽؾمجقد،مصققضعقنمعـمؼؿؽؾؿقنمععفؿمؼبم

حريةمعـمأعرػؿ،مضدمؼصؾققنمعؾعـرؼـ،معومبٔمطؾؿوتلبمؼرؼدونمصفؿفوم

م.بشؽؾمصققح،موطؾؿوتلبمُضصدتمبلنمتػفؿمبشؽؾمخورهم
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مرػػ،مأغومأتؽؾؿمععؽ،مأؼـمذردتكبم؟مأالمتلؿعٔمعومأضقظفم؟-

م...آدػيمظؼدمذردمذػينمضؾقالم:عوذامتؼقلم؟م!مػوم:أجؾؿفم-

مإغينمدلحوولمأنمأسدلمسؾقفومذقؽو،مثؿمأضقممبـشرػومعومرأؼؽم:ضؾًمظؽم

ؼومإهلل،مٌوذامصرخًمؼبموجفف،مظـمؼؼؿـعم.حلـومالمبلس،مواغصرصًم

طؿمأغومشؾقي،مٌوذام!مأبدامبلغينمظلًمرػؾي،مصذاكمتصرفمرػقظلم

ؾًبمػؽذام عوذامظقمسدتمواسؿذرتمظفم؟مالمإنماسؿذرتمدقؼقلمأغينم.تصرص

م.اظذػوبمإظبماظؾقًمأصضؾمظلم.ضعقػي،موأتراجعمسـمعقاضػلمبلرسيم

اظؾشرمشربوء،مؼؼعقنمؼبمحىماظغؿقض،مؼعشؼقنماإلحبورمؼبماظظؾؿوتم

؛ظقؽؿشػقاماٌزؼدمعـماألدرارمواآلالم،مععمأغفؿمؼعؾؿقنمطؾماظعؾؿمأنم

م.اظظؾؿوتمضدمتمديمبفؿمإظبماهلالكماألبديقب

ػيمعنمخنؿارموسؾىمأيمأدسمضدماخرتغاه،م:ماًطقؽةم.ايبمظقسمخطقؽةم

مايبمظقسمغلفًامعنمضصصماًقال،موظقسموضػامسؾىماظؽؾارم

صؼطموالمحؿىماظصغار،مايبمػومذظكماإلحلاسماظذيمؼوظدمععمرػلمضدممإىلم

م.ايقاةم؛ظقؼعمأولمعرةميفمضصةمسشقمععمأّعه

م
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نٍعذ ٌبفب، ٔال حٍفب، إَٓب فهعطني " انفصم انثبًَ 
 "ٔيٍ ثى غصح 
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عومإنمغضعمأضداعـومسؾكمبداؼيمهؼقؼمأحالعـو،محؿكمتغدومطؾوظقغوتم

ظقسم..مسبؾؼمبفو،مظؽــومشبوفمدوعومعـمأنمتـػفرمؼبماظلؿوء،موغعقدم

م.ظؾؾداؼيموحلى،مبؾمرعودًامؼؿـوثرمؼبماهلقاءم

طـًمأغؿظرمغشرماٌؼوظيماألوظبمسؾكمأحرمعـمعبر،مإغفوماظؾوظقغوتماظيتم

أرؼدمأنمأحؾؼمبفومإظبمضؾىمطؾمعـمؼؼرأػو،موالمأعؾؽماىرأةمظؽلمأدللم

دودس،مؼبماظققممالسؿرمإنمطونمدقـشرػومأممال،ماغؿظرتؾبمػبليمأؼوم،مو

ُطـًمأحؿللمطقبًومعـماظؼفقةمطعودتل،موأتصػحمذبؾيماظروحماظيتمأغشرم

صقفو،موؼبمأثـوءمذظؽ،موجدتمضصيتماظؼصريةمؼبماظصػقيماألوظبمعـم

:مماجملؾيماظيتمهقيمػذهماظؽؾؿوتمطوغًمضصيتماظؼصريةمبعـقان

م(.إظبماظؾؼوءمؼومأخلم)

م

م

م

م

م
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ىل انلقاء اي أأيخ  اؤ

سـدعامؼؼؾضمأرواحـا،مغؿلاءلموسـدعامؼلؾبماٌوتمأجزاًءمعنمأغػلـا،م

يظةمظـعقشفامدوؼا،مطممطانمخربممحلمواظدتيمالدمووغؿؿـىمظومتع

ؼزسفينميفمذظكماظوضت،مطـتمعـفؽةميفمدراديتميفماظؾؽاظورؼوس،م

مػذهمايقاةممؼعينمأذغالمإىلمخربمضدوعكموغاماٌدظؾةمسـدمأػؾيموأؼضًامأ

مطونّغينمظنمأؼعينمأضاصقة،مإ

غيمتخربأميفمذظكماظوضتمسـدعاماتصؾتمأعيمبي،مو.عدظؾؿفؿامبعدماظقوم

م.باظغضبممبلغفامحاعلمذعرت

مم؟موأغامعنمدقعؿينمبي؟مويفمػذهماظظروفم!؟عاذامؼامأعيمأغتمحاعلم

.مسؿؾتمطـريامسؾقفام

مواظدتكم،معرحؾاممدارة.محؿىماتصلمواظديمبية،وعرتماألؼاممدرؼع

وبدأتماظغريةم،مايؿدمهللمسؾىمدالعؿفا:ممأجؾؿهم.ضدمأنؾتماظقوم

مطانماظؽلممدنؾسمعنمحوظك،موؼؾؿلؿونمظك،مودعادةميفمضؾيبتشؿعلم

اضرتبيموضوعيمحبؿلمربؿدم:مضاظتمظيمأعيم.مموأبيممأعيمتغؿرمضؾب

ذعورمشرؼبممأبفجمأحللتمباضرتبت،موسـدعاممحؾؿكمألولمعرة،م...م
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ذػبمطلماظغضبماظذيمطانم،مضؾيب،موطلغكمأصؾقتمضطعةمعنمروحي

مجدا،مظؽـينمطـتمأولمعنمًاذنقطمبي،موابؿلؿتمطـريامظكمطـتمصغري

ي،مأم-أصؾقتمأضػزمطاظطػؾةم،،مطممطـتمدعقدةمحقـفااابؿلؿتمظه

مذدعادةمشؿرتمضؾيبموأبففتمروحي،موعن.مبؿلممظياأعي،مربؿدم

أتذطرمجقدامذظكماظقومم.مضوىمسؾىمصراضكميظةمأتؾكماظؾقظةمملمأسدم

موتؼولم.وجدتكمتؾؽيمسؾىماظؾابم.مىلماٌـزلمعؿلخراصقهمإاظذيمسدتم

كميأسطوسمدارة،م:ضل:ممضؾتمظكم."حوؼاتمبؿقؾيمذداظة:م"ظيمبرباءةم

يفممو"...داظةمداظةم:م"موأغتمتؼولم،موسدتفامطـريا.ايؾوؼات

مضؿتمحبؿؾكموتؼؾقؾكم(.مدارة:)مسياموغطؼتم،اظـفاؼة،مشؾؾكماألعر

طـريا،موأصؾقتمأدورمبكميفماٌـزل،موضقؽؿكماظلاحرةمتعممأرجاءم

ماىاععةمبلؾبميفماظـاغيمعنمذفرمؼـاؼر،مطـتمحقـفامعـفؽةم.اٌؽانم

وطؿيبمعؾؼاةم،موجدتكمتعؾثمبلشراضيمطـرياموسـدعاموصؾتماظؾقت

مأصؾقتمتؾؽيمطـريام.وضربؿكمضؾقالصرختمسؾقكمرض،مفسؾىماأل

موبعدمصرتةم.وتصرخ،مظؽـينمأشؾؼتمبابمشرصيتموملمأغصتمظؾؽائك

مضؾتمظكم.أحؾكمؼامداظة:ضؾتاحؿضاغكمفخرجتمعنماظغرصة،موضؿتمب

دارةم":ممضؾتمظيم(.دارة)مسيما".م...سدغامؼامربؿدمداظةمم:"
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وأغتمروحيموسؿريم:مضائؾًةممحقـفامشؿرتكمبػرحمطؾري".تيحؾقب

موذعركماظذػيب،ماظزرضاوان،مسقـاكما،وحقاتيمطممطـتمرػالمودقم

ىلمضؾبمأيمإطـتمتدخلم،موطلمذيءمطانمصقكممجقال،وأغاعؾكماظصغرية

م.طائكبذنؾكممجقعمعنمحوظكمبشغؾكموظعؾك،موحؿىمبوحدمؼراك،مأ

مايرب،مادؿقؼظـامتيفمذظكماظوضت،موسـدعاموضعتمأحداثمشزةموبدأ

سؾىمصوتمضـابلماظعدو،مطـتمعرسوبةمجدا،موأغتمطؾؿاممسعَتمصوتم

ماسؿدغامسؾىمػذهمغامطـامضدخائػا،مظؽنباطقامظيمإضـؾؾة،مرطضتم

يفماظـاظثم...مطلمعرةمطـتمتصرخموتؾؽيمذسرام،مفغتأاألصوات،مأعام

مضامماظعدومبؼصفماٌـزلماجملاورمظـا،مطاغتم(م2009م)عنمؼـاؼرمسام

بؽيميمشرؼؾة،مهموجهبرياتمأولمعرةمؼلؿعمربؿدمصوتماظؼصف،متع

م.صرخمظؽنمبرسبمأطربميو

ادؿقؼظـامعرسوبنيمسؾىمصوتم(م2009م)يفمصؾاحماظـاعنمعنمؼـاؼرمسام

م.م.م.ىلمشرصةمأعيموأبيمرطضتمإصاروخمضدمأصابمعـزظـا،م

موطلنمذقؽامملمذندث،ما،ممطـتمحقـفامغائم؟مػلمػومخبري!ربؿد-

؟م...أبي،مأؼنمداعرمأنمضؾيبمارمف
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م.ظؼدمخرجمظقشرتيماًرب-

معاذا؟-

المؼوجدمذؾؽةمأصابـام،مظؽن...موأصؾقـامحناولماالتصالمبلاعرم

مضدمحدثمظه،موأصؾقتمأعيمتؾؽيمحبرضة،ماأنمعؽروهوزــاماظرسب،م

م."ضاعماظوظدم":متؼولو

م.ؼؿؾعميفماظعددماظؿاظيم

م

م

م

م

م

م
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طؿمطـًمدعقدةمظـشرمعؼوظيت،ظؽـينمتلًٌمطـرياميذفمعؼورعفوم

نمأتصؾموأضقممبشؽرهمسؾكمغشرمأولمعؼوظيمأجىمسؾلمتقطونميواىرؼؽي،م

م...مهموذؽرتفظل،محودثً

موالمأسلم،مظؾغوؼياأغومأدػمسؾكمعومحدثمتؾؽماظؾقؾيمطـًمعؿعى:ضولمظلم

...معومأضقل

ؾًبماهلوتػ- .مالمبلسمؼومصدؼؼل،موأضػؾ

أومحؾقىمصبعؾمذظؽم،مأخمضرؼىمعؽوٌيمػوتػقيمظصدؼؼمؼشعرمبوألعون،مأو

طؿؾؽماظشؿسماظيتمتظفرمبعدمظقؾيمسوصػي،مومتألم،اظـفورمبلطؿؾفمعبقال

.ماظذيمؼـشرماظلعودةمؼبمطؾمعؽونواظلؿوءمبؼقسمضزحماٌؾلءمبوألظقان،م

ؼبماظققمماظؿوظل،مادؿؾؿًمبوضيمزػقرمطؾريةمعـممأحدػؿ،مأعلؽًمػوتػلم

جوبينممأظؽـف،ألذؽرهمسؾكماظزػقرسؿرماحملؿقل،مواتصؾًمصقرامسؾكم

مم..عؿعفؾوم

م.ؼؽوغومٕمأردؾمظؽكبمشأ:رػػم

!مم؟مػذهماظؾوضيمظلعـمأردؾظؽـ،م:ضؾًم
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ولمأمبعدموووهمذاعمصقؿؽموو،مأضدمؼؽقنمأحدماٌعفؾٔماظلرؼٔ:ضولم

م.عؼوظي

 )بالمعزحمذقمععفىمعومععفىمدري،معومحدامبعرفمسـقانمبقيت-)

وصورمسـدكمذاعمصقؿؽ،موآم...ممألم؟همظقشأم)م:ضولمظلمبلكرؼيم

م.م(ؼـععفى

م...وهدثـومرقؼاًلم

طوغًمطؾؿوتؽممتؾمػوماظغرية،مطـًمأذعرمبؿغريمغربةمصقتؽ،مطؾؿومضؾًم

م.ظديقبمععفىمدريقبم:ظؽ

مأنمتؾؽمةمٕمأصدقمحقـفومضصيماٌعفىماظلري،موطـًمسؾكمضـوسيمتوم

اظزػقرماىؿقؾيمػلمذوقمعـؽ،مأصؾقًمأدؿؼؾؾمبوضيماظزػقرمطؾمؼقممؼبم

أصضؾمعـمأنم،منمأطقنمظؽكبأ:"غػسماٌقسد،مععمبطوضيمُطؿىمسؾقفوم

م.م(مظليتؽقِن

مظؽـمعومزالمؼراودغلم؟ٕمأطـمأصفؿ،معوذامؼؼصدماٌردؾمعـمػذهماظؽؾؿوت

.ممتؾؽماظؾوضوتمعـمسؿرأناظشؽ،م
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ٕمأطـمصؿوةمهىماظزػقرمؼقعو،مٕمأمتـوػوموأذؿفقفومطؾوضلماظػؿقوت،م

-شوظؾومطـًمأحىماالدؿؿؿوعمبوظـظرمإظقفوموػلمؼبمعؽوغفوماظصققحم

،ظعؾينمٕمأذلمظققممأنمأدؾىمذقؽومالمأدؿقؼف،مطـًمأرىماظقرودم-اظرتبي

اظيتمتؾبفدىماشؿصوبومظألرض،موأنؽبماألرضمػلؽبماألمماظيتمالمتؼؾؾمبلنم

م.تؿؾقثمابـؿفومبلؼديماظؾعضمبودؿمايىمأوماٌرضمأوماظؿفـؽيمأوماظزواجم

عـمػذاماظذيمؼردؾمظلماظزػقرمطؾمؼقم،مأؼدركمػقمأغينمالمأحؾفو،مأمم

أغفمالمؼعؾؿينمجقدا،مأومؼرؼدمأنمأضقؿمسالضيمجقدةمععفو،مظـمأغؽرمبلغينم

أصؾقًمأسؿودمسؾكمتؾؽماظؾوضوت،مظؽـمؼبمطؾمعرةمأضعفومؼبمعزػرؼيم

عـمؼفديمصغريتلمػذهماظقرود،م:سؾكماظطووظيمتلتلمأعلموتللظينم

م...ععفىمدريقبموأضقؽم:مصلجقؾفوم

م(..طربتلمؼومبـيتموصورمسـدكمععفؾٔم):مصؿؾؽلمأعلم

ابـؿؽمالمترؼدمإالمذكصو،ظؽـفمالم:أحؿضـمأعلموأضقلمبقينموبٔمغػلل

م!ؼشعرمبفو

اظلوسيماظلودديمواظـصػمصؾوحًو،مؼبمؼبماظـوغلمسشرمعـمتشرؼـماألول،م

ؾًبمسؾكمصقتمػوتػلماحملؿقلم م.ادؿقؼظ
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...مظقأ-

...مطـلأدػمسؾكمإزسوجؽ،م:أجوبينمصقتفبمشرؼىم

معؽوٌؿفمسشقائقي،مسددتٕمؼؽؿؾمحدؼـفمحؿكماغؼطعمخطماهلوتػ،م

،موأطؿؾًمغقعلمظؽـينمٕمأدؿطعماظـقممحقـفو،مزسوجإوأغفمظقسمدقىم

ؽٕبمضوممبوالتصولمبلم ماظشكصمغػلفأؼعؼؾمأغفم؟طـًمأصؽرمعـمػذام؟و

أدؽؾيمطـريةم؟أؼعؼؾمأنماظزػقرمظقلًمعـمسؿرم؟ماظذيمؼردؾماظزػقرم

وأغومالمزظًم،م(اظلوسيماظـوعـيمواظـصػممم)متؿؿؿفوموحقدةمؼبمتؾؽماظلوسي

نمأحدػؿمإ:علؿقؼظي،مظؽـمظقسمظلمدقىمأنمأطؾؿمسؿر،مضؾًمظفم

زسوجؽ،مظؽـمإأدػفبمسؾكم:ممػذاماظصؾوح،مظؽقبفمٕمؼؼؾمدقىمحودثين

جقدمجدًا،مػومػقماٌعفىماظلريقبمسؾؿم:أجوبينم.موأضػؾماًط...م

.محدػؿمععفىمبؽأػومػقم...مرضؿؽ،مابؿلؿلم

م:طوغًمطؾؿوتؽمشرؼؾي،متزسٍماألغـكمؼبمداخؾل،موتقضظمطربؼوئلمضؾقاًل

غفمٕمأعـمضولمظؽمومعوذامتؼصدمؼومسؿرم؟!مم؟(أحدػؿمععفىمبؽمم)م-

م!؟ؼعفىمبلمأحدػؿمعـمضؾؾم
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معوذام؟مػؾمشروركممسحمظؽمبلنمتػؽرمبلغؽماظرجؾماظقحقدمؼبمػذاماظعوٕم

!ممطالعؽ؟عـتؼصدم

مم...غًمشوضؾيمأعوزحؽمٌومأأغوم:أجوبينم

وأضػؾًماهلوتػم-بصقتمشوضىم-حلـو:ضؾً

م...."طقغلمعبقؾيمظؽلمؼؿقرطمبؽم"

طؾؿوتمضرأتفومألحدػؿمؼقعومعو،مؼؼقلمصقفومأنماظرجولمالمؼعشؼقنمدقىم

:ماظػؿقوتماىؿقالتموأغفؿمسودةمعومؼعشؼقنمعظفرػومضؾؾمداخؾفو،مصؼولم

تربجلموضعلماظؽـريمعـماٌلوحقؼمظؿػؿـقـو،موبعدمذظؽموصػمحوظؿفم

بلغفمضوئع،موأنماظرجولمطبوصقنماىؿقالت،مأتوغلمصضقلمألطؾؿفمعوذام

إنماظرجؾمؼعشؼماػؿؿومم:مأجوبينمبؽؾموضقحم...مضصدمؼبمطؾؿوتفمتؾؽم

م...اٌرأةمبـػلفو،موالمؼذػىمألخرىمإالمحقـؿومؼرىمأحداػـمأعبؾمبؽـري

وعوذامسـمعبولماظروح،مأؼعؼؾمأنمصؿوةماظؾوربلمدونمسؼؾفوم:مضؾًمظفم

م...تؽػلمأنمتؽقنمزوجيمصوييم

م!وعوذامإنمطوغًمعبقؾيموصوييم:مأجوبينم

م!المؼقجدمذلءمطوعؾمؼبمػذهمايقوة،موعبولماألذقوءمؼبمغؼصفوم:مأجؾؿف
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م!واغؿفكمحقارغومبلغينماسؿربتفمدوذجوموصؼطم

وظعؾمسؿرمدوذجمعـؾف،موعوذامظقموضعًماظؼؾقؾمعـمعلوحقؼماظؿفؿقؾ،م

وارتدؼًمعالبسمأغـقؼي،موذػؾًمظعؿؾلمأغقؼي،مطقػمتشعرماظػؿقوتم

حقـؿومؼغوزهلومذوبمؼبماظشورع،مػذاماظشعقرماظذيمٕمأذعرهممإالمعرةمٕم

أطـمأسؾؿمبلنماظشؾوبمؼؼػقنمسؾكماألرصػيمظقغوزظقامأيمصؿوةمتلتلمأعوعفؿمم

م...م!ػؾمأغومضؾققي،مأممعظفريماظؼودلمؼؾعدػؿمسينم!مسدايؽبمأغوم

آؿمذقم:م"أتذطرممأغفمؼبمعرةمضوممأحدمّغوزظيتمؼبماظشورع،مضوهلومظلم

م"رقؾيم

م"أخؿؽماظطقؾيم:"غظرتمإظقفمبودؿقؼورموضؾًم

أصؾحمدكرؼيمألصدضوئفمحقـفو،مغظرمإظلمغظرةمحؼد،مظعؾفمٕمؼؿقضعمػذام

ماظردمعـمصؿوةمعـؾل،مظؽـمأردتمأنم

م!أسؾؿفمأغينمأضقىمعـماظطقؾيماظيتمضوهلومظلمحقـفوم

م

م
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عومزاظًمتؾؽماألدؽؾيمتراودمؼبمذػينمعـمضولمظؾرجولمبلنماظـلوءمحبوجيم

ؽبمؼؼػقنمٌغوزظيماظػؿقوت،مظقم ظؽؾؿوتفؿماظلكقػيمظقزددنمثؼيمبلغػلفـ،مو

مؼدرطقنمبلنمطؾمأغـكمتؼػمعؼوبؾمعرآتفومطؾمصؾوحم

صؾوحماًريمأؼؿفوماىؿقؾي،مألغفوموحدػومتعؾؿمبلنم:وتؼقلمظـػلفوم

بداخؾفومعبولمالمؼقجدمبلخرىموحؿكمظقمغعؿفوماظؽـريونمبوظؼؾققي،مظقم

ؼدرطقنماظرجولمجقدا،مالبؿعدوامسـمأرصػيماظطرؼؼمواطؿػقامبغزهلؿمؼبم

م.بققتفؿمظـلوئفؿماظؾقاتلماذؿؼـمظؽؾؿيمعبقؾيمعـفؿم

ظبمسؿؾل،مطـًمأحوولمأنمأزفرمبصقرةمإارتدؼًمعالبلل،موتقجفًم

أثورتماظشؽقك،مظعؾفمؼراغلمضؾققيممظعؾفمالمهمأعبؾمعـمضؾؾ،مطؾؿوت

مأعوعلمدونمتـلقؼ،مأراهصال،مطـًمشريمعؾوظقيمدوبؼو،مأرتديمعومأؼراغلم

دريامإٔمؼؽـمظديقبمأيمغقيمبـلنمُأوضعمذوبًومؼبمدقرمعبوظل،موأجعؾفم

ؾًبم ظبمسؿؾل،مُطـًمأرىمغػللمشرؼؾي،مصلغومٕمأسؿدمسؾكمإظؼؾيب،موصؾ

وضعمعلوحقؼماظؿفؿقؾ،موٕمأرتدمؼقعومعالبسمطفذهمؼبماظعؿؾ،مطـًم

حدىمزعقالتلمإمسعًمصقتمصػورةمعـمفظبمعؽؿيبمإدخؾًموأبدومأغقؼي،م

...مرػػ،متؾدؼـمرائعيماظققم:ممظلمظـؼبماظعؿؾ،موق

.م..نقبذؽرامظُؽ:ابؿلؿًمحقـفومخبفؾموضؾًم
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ظبمعؽؿىمسؿر،مألرؼفؾبمأغينمعبقؾي،مظعؾفمؼؽرتثمإأودماظذػوبمبلرسيم

وأخربغلمرؾؾينمإظبمعؽؿؾف،ممأصؽرمؼبمذظؽ،مبقـؿومطـًمألعريمضؾقاًل،مو

ؾًبم،مفأغفمؼرؼدمربودثيت ظؽـفمطونمظف،ظقف،مطـًمأغؿظرمردةمصعإتقجف

م...ميبدظًمعظفرأمٕمؼؽرتثمبلغينممضدممأغفممجدًا،محؿكابورد

رػػ،مأرؼدمعـؽماىزءماظـوغلمعـماٌؼوظيمظؽلمغـشرهمؼبماظعددم:ضولمظلم

م.تلماآل

ماظربؼدمسربظقؽمإدلغفقفمػذهماظؾقؾي،مودلردؾفم،محلـو:أجؾؿفم

اإلظؽرتوغلمم

...محلـوم

مم...ظؽـينمبؼقًمواضػيموربدضيمبفم

...مرػػ،مأترؼدؼـمذقؽومعوم-

...ممذؽرًام،ال-

!مغفمالمؼراغلمأهللمحؿكمإررضًماظؾوبمبصقتمعرتػع،مؼوم

مم!طرػفأطؿم
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عوذام،مرػػم:م(مدؾؿك)ظبمعؽؿيب،مدلظؿينمرصقؼيتماٌؼربيمإسـدعومسؾبدتم

م؟ضولمظؽكب

م.طلغفمٕمؼرغل...مئوٕمؼؼؾمذل

.مالمهزغلمؼومصدؼؼيت،مدرياككبمؼقعومعو،مػقماًودر

تشققمأنمتؽؿؾلماظؼصيمظل،مأالمترؼدؼـمأرػػ،م:مضوظًمدؾؿكمظلم

مٌعرصيمعوذام؛طـريا

م؟حدثم

م.تلمظؿـشرمؼبماظعددماآل؛ماغؿظريم:مضؾًم

م.م.م.رجقكمأرػػ،م

م.م.م.ظبماظؿؽؿؾيممإغصيتمأحلـومصدؼؼيت،م

م

م

م
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م-(اىزءماظـاغي-خيمأىلماظؾؼاءمؼامإ)

م؟ظؽنمعامػيمدوىميظات،محؿىمضدممداعر،موضالمعاماظذيمحدثم

...مواػهموضاعتمباحؿضاغهمارطضتمأعيم

موأصؾحمػذام،معنمعـزظـاااظعدومضصفمجزء..ايؿدمهلل،ماىؿقعمخبري-

مااٌـزلمخطر

م.مصؾــؿؼلمظـلؽنميفمبقتمجدطم؛سؾقـام

مربؿدمباردة،ممطاغتمؼدظقلخذمربؿدمععـا،مظؽن؛ىلماظغرصةمإذػبمأبيم

.مغهمملمؼلؿقؼظمأرشممطلماألصوات،مإالمووجدمردةمصعلمعـه،متوالم

م.أبيمؼلريمبـا،مرأؼتمدعامسؾيمؼدهمطانمبقـؿام

!مأبيمؼوجدمدممسؾىمؼدكم:مضؾتمظهم

م؟عاذامؼامبـقيت-

...ممحدمؼـزفمدعاماممبذإو

م.امععفماظذػابمىلماٌلؿشػى،موملمؼلؿحمظيمبإأخذهمأبيمعلرسام
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م؟أعيمػلمدقؽونمخبري.مم.م.طـتمأبؽيموأبؽيموأبؽيم

م.غعممؼامصغريتي،مالمتؼؾؼي:وقؾينمأعيم

ىلماٌـزل،مويفمؼدهمربؿدمظؽـهمعؾػوفمإوبعدمممخسمداساتمضدممأبيم

م.بؼطعةمضؿاشمبقضاء

م.اواهمأبيبرطضتم

...مأبيمػؽذامدقكؿـق،مضممبنزاظةماظغطاءمسـهم:موضؾتمظهم

...مسقـهميفممواظدعوعمذاحبووجفهم،مضاممباحؿضاغيممحقـفا

...مميفماىـةماربؿدمأصؾحمرري-

مصراخمأعيممسعتوملمأدؿقؼظمإالمسـدعام،مملمأِعمحقـفامعامضاظهمداعر

م.اٌـزلميفمباظؾؽاءموبدأماىؿقع...م

غكمضدمصارضتمايقاة،مصلغتمطـتمأمملمأصدقم،طاغتمردةمصعؾيمباردة

أعلمجدؼدموظدميفمساٌي،مصؽقفمدرتحلم،مدائؿامايقاةمباظـلؾةمظي

م!؟وتؾؼقينموحقدةم
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مدوىماظـظرمئاوملمأذؿِهماظطعام،موملمأصعلممذيملمأطؾممأحدمٌدةمروؼؾة،م

م.ىلمصورتكمؼامأخيإ

ضربكميفمذظكماظوضت،مأرجوكمتعالمواسؾثمملأغامآدػةمؼامأخيم

م.أشراضيممطقػؿامذؽتمب

نمدقؼومممعنمدقـؿظرغيمطلمؼوممسؾىماظؾاب،مألحضرمظهمايؾوى،م

م(.مداظة)مأحؾكمؼام:باحؿضاغي،موؼؼولمظي

م؟نمدلمسعفاماآلنممَممِعن(مداظة)

موؼؼولمؼنمبقدؼهماظصغريتضربينعنمدققدقمبيمصرتاتمروؼؾة،موي

...مضوعيمظـؾعبم:مظي

...معنمدقػلدمدصاتريماىاععقة،موؼردممسؾقفام

صلدتفامأنمإتعالمؼامحؾقيب،موأسدكمبلغينمظنمأصرخمسؾقكم

...مصلدمطلمذيءمترؼدهمأصلدغيمأغا،مأتعالمؼامحؾقيبمو
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سدمظي،مصلعيمبعدكمالمتشؿفيمايقاة،موأبيمم..أرجوكمؼامأخي

همّمواٌـزلمعنمبعدكمؼػؿؼدهماظضفقج،موؼع،جبربوتهمضعقفماآلن

.ممعؽاناظصؿتميفمطل

ىمظريدممظيموظعائؾيتمأعالمجدؼد،مأت؛ىلمػذهمايقاةمتىمإأخيمعنمأ

...مهميمودععةميفمسني،سقــاألصرحةمب

م.غراهمأمجلمعامؼؽونمآعؾنيمأنمطربمبقــا،مطاظزػرةماظيتمغلؼقفا

م(داظة،معاعا،مبابام)وطممطاغتمطؾؿاتهممجقؾةمحقـفام

م...مهوابؿلاعةميفموجه،مممصارقمايقاةممبدععةميفمأسقــاظؼد

ىلماألبد،مملمإأدؽؿتمروحكمومػـقؽامظكمؼامأخيماىـة،مصشظقةمعنمسد

معنمأجلمػذهماظّصراعسؾىممؼؼومجلدكماظضعقفمسؾىمهؿؾفا،مملمتؼو

ماايقاة،موطلغكمطـتمتعؾممأغه

م...معومصعؾةموطـريةماظه

ظؽـكمؼامأخيمرحؾتمعؾؽرامجدا،مرحؾت،موأغتمملمتعؾممبعدماظػرقم

 .مبنيماألملمواظػرحة،مرحؾتمعؾؽرامؼامأخيمعاو،بنيماًريمواظشر
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غودسهمضؾلم،مايقاةميفمورينممصعؾةمجدا،مصعـدعامؼوظدمأحدػم

.مىلمػذهماظدغقاإخروجهم

ميفمبطنمأعه،مويفمورينمؼلؾبماٌوتماصػيمورينمميوتماىـنيمذفقد

...مماىـةمإىلصرحةماظعروسمظقؾةمصرحفا،مصقلخذمسرؼلفامرريام

...مىلمضربهمإظقزفمذفقدم؛ممتعمماٌؽانمدويفمورينمغلؿعمصوتماظزشاري

مالمؼلؿققمايقاة،مسؾىمأرضمتلؿققم"االحؿالل"ميفمورينمذعب

اظؾؼاءم

م؟غلؿقؼظمشدامأممالممأيفمورينمغـامموالمغعؾم

طانمرحقؾكمؼامأخيماألملمظي،مطانماغؽلاريموضعػي،مطانمبداؼيتمععم

واضعي،مصؿنمملم

م.ؼذقمرعمماظػؼدان،مظنمؼعؾممبشعوريمؼامأخيم

م..حالعكماظيتمملمدبؾقمبعدأحؿىم..براءتكمومعينمضقؽؿك،مادؾؾو

م.دؾؾكماٌوتمواظؼضاءمواظؼدرماظذيمالمحقؾةمظيمصقه
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...ميؿدماهللمسؾىمطلمذيءما

صققاتيمبعدكمؼـؼصفام،ظقؿينمطـتمأغامعنمصارضتمايقاة،مظؽن

م.اظؽـري

...موحؿىمأغفامبالمععـىم

ؼصالماظؼصةمإحقاتيمبعدكمضصةمأروؼفامظؾؽـري،موأمحلمسؾىمساتؼيم

م.ظؾفؿقعم

 .ظؽـفامعوتمبـؽفةمايقاة...ممحقاةمتحقاتيمبعدكمظقس

وصلمحؽاؼؿكمظؾعاملمأغامأحػظمسفديمظكمؼامصدؼؼيت،مػامأغاماظقوممأوػام

م.بلدرهم

حلوس،ماإلرائعي،مصقفوماظؽـريمعـمالممحؼومػذهماٌؼوظيمتينرػػ،مأبؽ-

واآلالمماظيتم

م.بدسًمصدؼؼيتأؼعوغلمعـفومذعؾـو،م

موجعلمووجعمطؾمصؾلطقينقبمسؾكمػذهماػذ:ممطـريا،موضؾًماذؽرتف

دائؿومسؾكمرووظيمانمومعؼعدانمصورغأصػلمصؾلطٔممػـوكمعؼعدماألرض،
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حدمغػؿؼدهمدائؿو،موؼؾؼكمسوظؼومؼبمأغوكموهومذفقد،مأاظطعوم،مألدريم

ذاطرتـوم

ؼعينمأغؽمدؿقاجفماظصعوب،ما،ععؽمحؼ،مصلنمتؽقنمصؾلطقينقب:مضوظً

.مظػراقاععمبلؿيم،وأغؽمدؿؿلٕمدائؿو

طقػؿومتغؿصىمرػؾيمالمؼفؿمسددم:مموخؿؿًمحقـفوماظؼصيمبفذهماظعؾورةم

اظلـٔماظيتمضدمضطعؿفومظؽـمعومؼفؿمػقمأغفومُضدعًمظرجؾمبعؿرمواظدػوم

سؾكمرؾؼمعـمذػى،مؼلخذػومإظبمبقؿفمماٌؾلءمبوظدعك،موؼؾدأمععفومظعؾؿفم

تؾؽ،مظقلؾىمأغقثيمٕمتظفرمبعدمبفو،متشعرمبوظرسىموتؾؽلمطـريا،معوم

اظذيمصعؾفمػذاماظذيمؼـؿؿلمظعوٕماظؽؾور،متعقدمإظبمبقًمأػؾفومعؽلقرةم

وضعقػي،متؽربمتؾؽماظطػؾي،موعومزاظًمتـظرمظذاكماٌدسقمبوظزوج،م

طوظغوصى،موعومزاظًمتظـمبلنممطؾمذلءمدققدثمػقمذبردمظعؾي،م

حقـؿوممتقتمتؾؽماظطػؾي،مدقؼػماىؿقعموؼقجفقنمأصوبعماتفوعوتفؿم

ظذظؽماظرجؾ،مظؽـمعـماشؿصىماظطػقظي،معـمدؾىمأحالعفو،معـمضومم

بصػؼيماظؾقعمتؾؽ،مؼؾؼكماظلمالماٌغؿصىمحؼومػقماظرجؾماظؽؾريماظذيم

م.دصعمٔـمػذهماظصػؼيمأمماألػؾمعـمضوعقامبؾقعفوموػؽذاماشؿصىمورين
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عـماظلعودةمػلقبمأنممصؾلطٔمالمتؾبقؽك،مالمتروىموالمتردؿ،مػلمطذظؽم

اظعطرماظذيمالموقدموصػفمؼبمطؾؿوت،معومإنمتشؿؿمرائقؿفمحؿكمتؼقلم

م!مػذامسطريم

،م"زرؼػماظطقلم"معـمأعبؾماظؼصصماظيتمضدممسعؿفوموػلمأشـقيم

م...وجدتمبفومعبوال،موسربة،موطؾؿوتمتصػمػذاماظقرـم

م(...ؼومزرؼػماظطقلمعقؾمظؼؾؽمراؼحمسوظغربيموبالدكمأحلـؾؽ)م

إنمعـؾم.طـًمحقـفومأدؿؿعمظؼصيمزرؼػماظطقل،مبصقتمربؿقدماضـقيبم

ػذهماظؼصصمصبىمأنممتفدموتطقلمطـريا،مصبىمأنمتصؾمظؽؾم

صؾلطقينقبمسؾكمػذهماألرض،مطؿمتشقضًمظلؿوسفوموطررتفومدونمأيمطؾؾم

سشرؼـمعرة،مأخربغومبوظؼصي،مزرؼػماظطقلمػقمنور،أرؾؼمسؾقفمػذهم

قب،واظؽؾم االدؿمعـمرقظف،هؾفمعبقعمغلوءماظؼرؼي،مٕمؼفؿؿمأليمعـف

ؼبمؼقمم.ؼؿعفىمأؼـمؼذػىمزرؼػماظطقلمّوظفماظذيمصبؿعفمعـمسؿؾفم

ػفؿماٌلؿقرـقنمسؾكماظؾؾد،مضؿؾقامموحرضقامصقفو،ماخؿػكمبعدػومزرؼػم

وؼبماٌرةماظـوغقي،م.اظطقل،موسودمععفمأدؾقيمضوممبؿقزؼعقفومسؾكماظرجولم

ضوعًمععرطيمذرديمبقـفؿموبٔمضطعونماٌلؿقرـٔ،مخلرواماظؽـريمعـم

األبطول،مظؽـمخلورةماٌلؿقرـٔمطوغًمأطـرمبؽـري،محقـفوماغؿشرتم
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اغؿفًمم(ؼومسربلمؼومابـماٌؽرودةمبقعمأعؽمواذرتيمبورودةم)أشـقيمم

اٌعرطيمواخؿػكمزرؼػماظطقلمآغذاك،ظؼدمأذعؾمأػؾماظؼرؼيماظـريانم

وبدؤوامؼؾقـقنمسـفمؼبمطؾمعؽون،موعرتماألؼومموأصؾحمزرؼػماظطقلم

أشـقيمأوالدماظؼرؼي،موأضلؿمايالقمبلغفمذوػدمزرؼػماظطقلمععمسزماظدؼـم

اظؼلوممؼبمأحراشمؼعؾد،موسؿرمابـماألرعؾيمذوػدهمععماظـقارمؼبمؼوصو،م

وطـريمعـماظـوسمأضلؿقامبلغفؿمذوػدوهمؼبماظؽراعيمسؾكمغفرماألردنمؼػفرم

دبوبيمبعدعومضطعًماظـفر،موظؽـمآخرمعرةمذوػدوهمصقفومطوغًمؼبمشزة،م

حقٌمخرجمعـماظـػؼ،موضربمصقارؼخموضوممبؿقجفقفومإظبمتؾماظربقعم

م.اٌفققبدةمبودِؿمتؾقبمأبقى،وعـمثؿقبمسودمظؾكـدقم

ِٔم ـِمضوبضؿ زرؼػماظطقلمػقمطؾمعؼووم،موطؾمصؾلطقين،موؼداهمأيقبمؼدؼ

م!مسؾكماظزغودم

مزرؼػماظطقلمعومّقتم؟م-)

م.(!"مظقشمػقمؼبمصؾلطقينمبقؿقتم-"

طوغًمضصقبيمزرؼػماظّطقلمعـمأطـرماظؼصصماظيتمترطًمجرحومسؿقؼومؼبم

غػلل،مطؾمصؾلطقينمسؾكمػذهماألرضمػقمزرؼػماظطقل،مؼلؿطقعمأنم

ضبؿؾمدالحف،موؼؿؼدمموالمؼفوبماٌقت،مصنغقبفمٕمؼؽؿىماٌقتمإالم
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وؼبمحٔمْقتماظقبوسمبالمضضقيموتؿعػـمرائقيمجــفؿم!مظؾفؾـوءم

اهلوعدةمبدونمطراعيمؼلؿشفدماظػؾلطقينقبموتـؾعٌمرائقيماظقردمعـف،م

مصوخرجموضووم،موالمتؼؾؾمأنممتقتمسؾكمػذهماألرضمطؿومْقتماىؿقعم

ؼبمصؾلطٔمِقتمسبـموهقوماألرض،موؼبمصؾلطٔمثؾٍمأغبر،مؼفطؾم

م!موطبؿؾطمبدعوءمذفدائـو،مصقـلٍمظقحيمظـمؼلؿطقعمرمسفومأيمصـونم

ؼبمصؾلطٔ،مضؾىموروحموأممبوطقي،موعففرونمؼؿؿـقنماظعقدةمظؾقرـ،م

وصقفومطؾمذلء،معـمبقوراتماظربتؼولمؼبمؼوصو،مإظبمسـىماًؾقؾ،موعقزم

الم!ماٌلوصيمضرؼؾيمجدامإظبماألضصك.أرضبو،مواٌلفدماألضصكمؼبماظؼدسم

ؼؾعدغومسـفومدقىمدالحموعلوخقَطمؼؼػقنمسؾكمحوجز،مالمؼلؿققنمظـوم

بوظعؾقرمإالمإنمطقـبومسبؿؾمتصرضبًومضوممبؿؼدْفمظـومشوصىفبمالمحؼقبمظفمؼبم

م.!ػذهماألرضم
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غـرثرمطـريا،موطـر،مأمغؼرتبمسؿرأصؾقًمووعرتماألؼوممبقــو،م

وأصؾقًمأعلمدبوفمسؾلمطـريا،مظعؾفوم.تـوماوغضقؽ،موغؿؾودلمحؽوي

أدرطًمبلغينمأحودثمأحدػؿموأغقبلمعؿعؾؼٌيمبف،مصؿفؾسمجبوغيبم

م...عـمسؿر،مأجقؾفومرئقللمؼبماظعؿؾم:طصدؼؼيت،موتللظينم

م!مصؼطمرئقلؽم:تؼقلمظلم

م(...وأبؿلؿم).موابـمسؿلم-

م...مصغريتلمإؼوكمواظقضقعمبويى،مظـمدبرجلمعـمحػرتفمأبدام-

م..محلـومحلـو،مأحؾؽمأعلم:مأغظرؾبمإظقفوموأضقلم

اظؽؾمضبذرغلمعـمايى،مؼرؼدوغينمأنمابؿعدمسـفمضؾؾمعالعلؿف،موالم

ؼعؾؿقنمأغفمحؿكماظطػؾماظصغريمحقـؿومهذرهمعـمذلءمؼرطضمإظقفمظقؼقمم

صؽقػموإنمطـًمأغو،موأغومصؿوةمترؼدمأنمدبقضمطؾمذلء،م!مبؿفربؿفم

ٕمأطـمأسؾؿمبلنمػذهمايربمبفوم.صػؿوةمعـؾلمتعشؼمايروبمواٌغوعراتم

م.خلورةمأبدؼقبي،مطـًمأزـفومعمضؿيمظؾضعمأؼومموصؼطم
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طـًمأتصػحمحلوبلماظػقلؾقطلقب،مالمذلءمجدؼد،مصدؼؼيتمعومزاظًمتـؼؿم

م.ػذهمايقوة،مودريؼـمعومزاظًمتـزلمأذعورًامعفداةمإظبمربؿدم

إغقبفمسوٕمٓؾ،معوذامظقمدخؾًمإظبمصػقيممسؿرمورأؼًمعومبف،مصؼدم-

طوغًمعـشقراتفمحزؼـيمجدا،مصؼدمرأؼًمأحدػؿموػقمؼؾعـماظػؿقوت،م

موعومػلمدقى....موؼؾعـمحؾقؾؿفم

م!يظوتمحؿكمضوممبوالتصولمبلم

..م.مظق،مرػػأ-

م؟همسؿر،معومبؽم؟مٕمصقتؽمػؽذاآ-

م.المذلء-

مك؟غومأسرصؽمجقدًا،معومبأسؿرم-

...ممسينماغػصؾًحؾقؾيتم-

م؟ٕمترطؿؽم!معوذامتؼقلم؟-

م؟مبؽيظؿؼأػؾمْؽـينمأنم-

...مدـؾؿؼلمؼبماٌؼفكماظذيماظؿؼقـومبفمأولممعرةم...مطقدمأ-
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ٕمأطـمأسؾؿمذعقريمؼبمتؾؽماظؾقظي،مػؾمطونمصبىمسؾلمأنمأحزنمحؼوم

مأممطونمصبىمسؾلمأنماصرحمألغؽم!آذاغلم؟وسؾكمصقتؽماظذيم؟مسؾقؽم

م!مم؟سينموالمؼقجدمأغـكمتؾعدكرماآلنمح

أمسعمحدؼـؽ،مطلمتلخرمسؾقؽموظقمظـوغقيمأارتدؼًمثقوبلمبلرسي،موٕم

طوغًمعالعحموجفؽم.ٌؽمطؿومخػػًمآالعلمرقؼالمأصقػممتخوأحوولم

نماظرجؾممأأؼعؼؾ.ٕمتؽـماظرجؾماظصورمماظذيمسرصؿفموطؽقؾيمحزؼـي،م

م!حؾقؾؿف؟ؼـفورمسـدعومطبلرم

ٕمأذلموظقمٌرةمواحدةمؼبمحقوتل،مأنمآخذمذقؽًومظقسمعؾؽل،مأومأنمأغظرم

ؼبمطؾمعرةمطـًمأرؼدمذقؽًومأذػىمبوطقيم.إظبمذلءمجبقاريموػقمآلخرم

ظؽـينماسؿدتمأنمأعوردفومؼبم!مألبل،موظلًمأسؾؿمعومضصيماظدعقعمععلم

طؾمعرةمأرؼدمأيمذلء،مإالماآلنمأغومالمأعورسمحػالتماظدعقعمتؾؽ،م

م.وصبىمسؾلقبمأنمأبؿلؿمطـرياموطـريامألجؾمصراضؽؿوم

م...سؿر،معوماظذيمحصؾم-

م..غظرتمظلمحبزنموضؾًمظؼدمخلرتفو،ماغؿفكمطؾمذلءم-

مسؿر،مأرجقكمػدئمعـمروسؽموأخربغلمطؾمذلءم-
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م!خوغؿينمؼومرػػ،مخوغؿينم-

م؟...ػؾمأزسفؿفومبشلءم!مظعؾفومشوضؾيم!مبفذهماظؾلوريم؟!ػوم-

م!خوئـيموحؼريةم-

نمهزنمسؾكمعـمؼذػىمصفقممأهدثًمرقؼالمععؽ،أخربتؽمأغقبفمالمصبى

متـفورمالنمتؽقنمأضقىمعـمذظؽموأأخربتؽمبلغفمصبىمسؾقؽم،وأاًودر

.مٌؽمظؽـؽمطـًمحزؼـومظؾغوؼيمأحووظًمدبػقػمظؼدم.

مسحمظؽمبلنمتؼقدماظلقورةموأغًمأظبمبقؿؽ،مظـمإأغومدلوصؾؽم:مضؾًمظؽم

...مؼبمػذهمايوظي

م...أغومخبري،مظؼدمتلخرماظقضً،مدؿؼؾؼممسؿيتمسؾقؽكب:مضؾًمظلم

م...المبلس،مدلتصؾمموأخربػومبلغينمدلتلخرمضؾقالم-

م.أعل،مأغومدلتلخرمضؾقالم..ماظق

م!ٌوذام-

م.أعل،صدؼؼيتمعؿعؾي،موأرؼدمأنمأبؼكمجبوغؾفوم-

محلـومرػػ،مظؽـمسقديمضؾؾمأنمؼلتلمأبوككبم-
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م.حلـومأعل،مأحؾؽم-

م...وأضػؾًماهلوتػمععمأعلم

معـماظؼفقةمانمأدخؾمألحؿللمطقبأرؾؾًمعينمفظبمبقؿؽ،مإوصؾؿؽمأ

يقًمذػوب،صلجىمسؾلمالتقموي،أخربتؽمبلنماظقضًمضدمتلخروععؽ،م

م.واصؼًمف..طـريامسؾلمألدخؾم

ماربوطوطونمبقؿؽمسؾورةمسـمضصرمصغريمصبؿعمعومبٔمايوضرمواٌوضل،م

انمؼبمعدخؾماظؾقًمسؿقد.معزؼٍمعـمرضلقبمايوضرموطلغقبفبلحفورمضدْي،م

دد،موحدؼؼيمطؾريةمعؾقؽيمبزػقرمعـمطؾمأمؼعؾقػؿوموجفمانمعـؿصى

نممسعًمصقتفمحؿكمإاألغقاع،موؼبمجوغىمايدؼؼيمبقًمظؽؾىمصغريمعوم

م؟مأدبوصٔماظؽالبم:وضؾًضقؽًمحقـفو،مفبدأتمبوظصراخ،م

مم!!عقتمرسؾومظقسمخقصومصؼطأغومأ-

م.دقفمهؾقـفودلجعؾفمؼلتلمظقؾؼلماظؿققيمسؾقؽ،م،محلـو-

م...خوفماظؽالبأغومأم!!رجقكأ...سؿر،مالمال-

م.أعوزحؽمصدؼؼيتم-
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اظؿؿوثقؾمواظؿقػماظػـقي،موظقحوتمصـقيمععؾؼيمعؾقؽومبدخؾـوماٌـزل،مطونم

طوغًم!مدؿطعمصفؿفومأؼبمعدخؾماظؾقًمظقحيمصـقيمٕم،وسؾكماىدار

سؾورةمسـمخطقطمعؾقغيمٓزوجيمؼبمبعضفوماظؾعض،متعؾقػومبؼعيمصػراء،م

معؿعفؾيظقفومإغظرتؾبم...موسؾكمجوغؾفومرػؾمصغريمضبؿؾماًؾزموؼؾؽلم

م؟ظػـقياأهؾٔماظؾقحوتم-

م!.صفؿمػذهماظؾقحيمأأحؾفو،مظؽـمٕم-

م...م.إغقبفومايقوةمؼومصدؼؼيتم-

مطقػمػذام؟-

أالمتعؾؿٔمأنمحقوتـومػلمتؾؽماًطقطماٌؿزوجيمؼبمبعضفوماظؾعض،م-

وؼبمطؾمعرةمغرؼدمأنمشبرجمعـفومإظبماظـقرم؟مسبـمطذظؽم؛اظطػؾماظصغريم

م!.ماظذيمؼؼػمجوغؾومؼؾؽلمألغفمٕمضبصؾمدقىمسؾكمخؾزهمواحدةمصؼطم

معـمردؿمػذهماظؾقحيم؟م-

م...مصدؼؼل،موضوممبنػدائلمإؼوػوم-

 ...عبقؾيمجدامم-
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م(.م.م.شريمعرتى،مطؾمذلءمعؾؼكمسؾكماألرضمتؽمطونمبل)

؟ممػؽذامشريمعرتىممسؿر،مٕمبقؿؽ-

 ...!ظؿؼقممبرتتقؾفمظلم؛أحؿوجمعبقؾي-

م.معـماظؼفقةماطقبأحضرمظلمحلـًو،مصفؿًمدلرتؾف،مو-

م.دلرتؾفمؼبماظصؾوح...أعوزحؽمؼومشؾقيم-

م.األعرتفؿؿمبوالم...صـعمظلماظؼفقةما-

مطـريةمارأؼًمصقروظعىمبلشراضؽ،مأبدأتمبرتتقىمعـزظؽ،مطـًم

م.عؾعـرةمسؾكماألرضمبعدمرأؼًمردوئؾمٕمتقصؾفومهلومويؾقؾؿؽ،م

غؽماظرجؾماظذيمأمالمترؼدكمععمٕ!مكم؟ٕمػلمضودقيمععسؿر؛طرػؿفومؼوم

ضعًماظردوظيمصقمصفلةمأتقًموععؽمطقبمعـماظؼفقة،م؟تؿؿـوهمطؾماإلغوثم

م..!معـمؼدي

م!؟أوراضلمؼبمتؾعؾٔممأرػػ،م-

.مضقممبؾؿؾؿؿفومسـماألرضمأصؼطمطـًم!مالمالمسؿرم-

.مظـقؿللماظؼفقةم،ماترطقفوموتعوظل-
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مسؿرم-

م؟...طقػمسرصؿفوم؟موعـذمعؿكموأغًمعغرممبفوم-

حلـومسزؼزتلمدلخربكمطؾمذلء،مواحؽؿلممبـػلؽمسؾكمعـمؼؼعم-

م...اظؾقم

طونمظؼوؤغومظقسمطليمسوذؼٔ،مطونمخبالفمضدمحصؾمبقينموبقـفو،م

م...موبوٌلوءمحودثؿفوموأطؿؾـومسؾكمخالف

طوغًمطؾؿوتـومجورحيموٕمأصدقمظقػؾيمبلغينمدقفمأتعؾؼمبفومػؽذام،م

وعرقبتماألؼومموأصؾقـومغؿقدثمطـريا،موغؾؿؼلمعـمائمظمخر،مؼبمؼقمم

ضوبؾؿفوموصورحؿفومبلغينمأحؾفو،موبودظؿينمغػسماظشعقر،موأصؾقـوم

م...مغؿعؾؼمبؾعضـومطـريام

أحؾؾؿفومطـرياموأحؾؿينمطـريا،م..دعـومسؾكمسالضيمضرابيماًؿليمأسقامم

م.إظبمأنمسؾؿمأػؾفومبوظؼصيموبدأتماًالصوتمبقــوم

وضؾؾمأدؾقعممضوعًمبوالتصولمبلمموأخربتينمبلغفومالمترؼدمأنمهودثين،م

عوذامصعؾًمبؽ؟مأخربغلممطقػمسرصؿفو،موعوم...مٕموٌوذا:مصرخًمبفوم

ماظذيمحصؾم؟
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م!مموٕمضوعًمبوظؿكؾلمسـؽم؟

م...آهمؼوممرػػم-

م

م..أضػؾًماهلوتػموٕمتـصًمظل،مظؼدمخوغؿينمؼومرػػم

أطودمالم!مأغًمتالحؼمأغـكمالمترؼدكم:مغظرتمإظقؽمبودؿغراب،موضؾً

م...أصدقم

ؽبمعومأضقلم؟...ممرػػمعوذا:مضؾًمظلم مأالمتصدض

ؽٕبمأغًمعؿؿلؽمبفمإظبمػذامايدم- م..المسؿر،مظؽـمأتلوءلؾبم

أحؾفومؼومرػػ،مظؼدمداممحؾـومػبسمدـقات،موظقسمؼقعًومأومؼقعٔمم-

ؽـبمبل؟ مأالمتشعرؼ

م...آدػيمسؿر،مواصؾمحدؼـؽمودسينمأصفؿمعومجرىم-

ؼبمصؾققيماظققممذػؾًمألراػومؼبمسؿؾفو،مظؽـمصقجؽًمبلغفومضدمخؾبطؾًم-

،صفؾلًمسؾكماألرضموٕمأدؿطعمايراك،مٕمأصدقمعومؼؼقظقنمم!آلخرم
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أصؾقًمأصرخمطوجملـقن،مصلتكمصدؼؼلموأخرجينمعـماٌؽونم

م!!مأغًمذبـقنم...سؿرمادؿقؼظم:مسـقًة،وأخذمؼصرخمبل

م.أرؼدمأغومأراػوموظقمآلخرمعرةمأرجقكمصدؼؼلم:مضؾًمظفم

م!علؿققؾ،ماظػؿوةمزبطقبيماآلن،مودقفمتؿلؾىمهلومبػضققيم-

م!!مأرجقكمصدؼؼلمأخربػومبلغينمأرؼدمربودثؿفوم-

أخربػومصدؼؼلمبذظؽ،مٕمأدؿطعممتوظؽمغػللمحقـؿومرأؼؿفو،موطوغًم

وبورطًم...مدؾلؾيمؼبمرضؾيتمػلمعـمأػدتينمإؼوػو،صوغؿشؾؿفومعـمرضؾيت

أرجقكم:مهلومبوًطقبي،مأخذتمتؾؽلموتضربمسؾكمصدري،موتصرؾبخؾب

م...صرعقًماظلؾلؾيمهلو،موذػؾًم!!مػذامظقسمبنرادتلمأرجقكماصفؿينم

ظؼدمخوغًمسفديمؼومرػػ،مظؼدمارتؾطًمبكخرمحبفيمأغفومعغصقبي،م

م!!!أتصدضٔمبلنمأحدًامؼلؿطقعمأنمصبعؾمصؿوةمترتؾطمبكخرمشصؾوم

سؿرمظعؾفومعظؾقعي،موظعؾماظظروفمٕمتؽـمبصويفو،مالمهؽؿمسؾقفوم-

م...!ػؽذام

أغومأحؾفوموعلؿعدمسؾكماالرتؾوطمبفو،مظؽـفومالم!رػػمأيمزروفمػذهم؟-

م...!ترؼدؼين
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موعومضصصماظردوئؾماٌؿزضيماٌؾؼوةمسؾكماألرض؟-

م..مظؼدمحووظًمأنمأطؿىمإظقفوم-

ؾًبمأنمأذػلمجرحلمعـفومبؾضعمطؾؿوتم م..ظؽـينمٕمأدؿطعم!محووظ

ظقمادؿطقعمأنمأعزقبقمحؾفومطؿؾؽماظردوئؾ،مظقمادؿطقعمأنماغؿشؾفوم..ممآهم

م...طؿؾؽماظلؾلؾيم

م!ػدئمعـمروسؽمأرجقكم-

!مايؿدمٓمأغؽكبمجبوغيب،معومطـًمأسؾؿمعوذامدلصعؾموحديمدوغؽبؽم-

م...ذؽرامظؽكب

دؿؿلذىم"م..ماظػقلؾقكم"سؿر،مأرجقكمضؿمحبذفمآخرمعـشقرمسؾكم-

م...حؾقؾؿؽمحقـؿومتراهم

مأيمواحدم؟م-

 مظعالضؿـومدقؼواألوظبمؼقمماظذطرىمأؼؾقلؼبماظـوعـمسشرمعـمذفرم"
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:ممبـؼيأجوبؿين!م؟م..مصققحتففرؼـينحؾقؾيتمظـم:حودثؿفومظقالم

مأرؼدكمأغًماظعؿرمطؾف،مأرؼدالم:ماضؾًمظفم. حؾقيبمدلغؿظركماظعؿرمطؾف

م...اءصضقؽًمحؾقؾيتمايرب م.اظعؿر

أذعرمبلنماظلوسيمظـمتدقمبعدماآلن،مطؿمعرموضًمرقؼؾمسؾكمرحقؾؽمؼوم

صـعمؼبمطؾمؼقممأنمأحووظًمجوػدامومععؽ،مًا،مطؿمطـًمصودق!غغؿم

معبقعماهلؿقمماظيتمتلتلمأعوعؽمعـمأزؼؾابؿلوعيمسؾكموجفؽ،موأنم

 وأم،م،وصدؼؼي،موأخًمأحؾؾؿؽمبصدقمطزوجيمظل،موسوذؼي،م!.إظقؽ

مسؾكماظصػؼيمهصؾلمأنمإظبظؽـينمطـًمالسىؽبماالحؿقوطمؼبمحقوتؽم

م."م.اظؽربى

م...!ظؽـفومػؽذا،مدسقينمعـفومظؼدمأوجعؿينمطـريا،مأرؼدمغلقوغفوم

ؽٔبم.رؾعماظػفرممهدثـومرقؼال،محؿكم موجدتؾبينمغوئؿيمصؿقًمسقـويوح

م!!مسؾكمصدركم

م!!؟طقػمحصؾمػذا-

م.ذػىمبـومايدؼٌ،موٕمغعؾؿمطقػمِـو-

ؾب م...ظي،وطلغينمٕمأدؿقسىمعومحدثعذػقمادؿقؼظ
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مم....!مأنمأوضظؽمكبأشأمٕ:مضؾًمظلم

م!أغومآدػيمسؿر،مالماسؾؿمطقػمحصؾمػذام-

م...المتؿلدػلمصدؼؼيت،مالمبلسم-

طـًمدعقدةم..راكمذوطرامظلمأمألولمعرةمم..طوغًمغظراتؽمعػعؿيمبويى

م.مذربـوماظشويوضؿـومبؿقضريماظػطقرمدقؼو،ظؼدمظؾغوؼي،م

م"م..،مطؿمطونمػذاماظققممعبقال،ممتـقًمظقمٕمؼـؿفسؿرآهمؼوم"

عـمتػوصقؾؽماظصغريةمتؾؽمم؟أؼـمأغومعـمسوٌؽمػذا:مدللمغػللأعومزظًم

.م!م؟وؼؿؽ،رجقظؿؽ،محؿكمدععؿؽم،سػابؿلوعؿؽ

ظؽـمعبعؿؽمبلخرىم؟غومعـمتؾؽماظؿػوصقؾماظيتمٕموؿعينمبؽمبعدمأأؼـم

م!!م.معـفممالمؼشػكاوخطًمسؾكمضؾؾؽمجرح،م!

ؾًبمعومزظًمأحبٌمسـمغػللمععؽ،طقػمتقررًمبؽم ععم؟مطقػمتقرر

دسقنمعومزالمؼؽؿىمسـمأخرى،وأرىماىؿقعمي،مرجؾمرجؾمالمؼشؾفين

مم؟غػودؽماظداصؽيأغومعـمأأؼـم!م؟مدقؼومؼعقدال
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...منمترحؾمأأدلظؽمبوٓم!؟عـمصدركماظذيمٕمضبؿقؼينمبعدمأؼـمأغوم

صوٌقتمظؾفؾـوءمأذرفمعـماظعقشمععمأ،اترطينموحقدةمبالمورـمبالمعؾٍ

محقـؿومسدتمإظبماٌـزل،مطونمواظديمشوضؾومجدا،م.ذاطرةمالممتقت

م..م!!معـذمعؿكمعلؿقحفبمأنمتـوعلمسـدماظصدؼؼوتمؼومرػػم:موسوتؾينم

م...مطونمسؾقـوماظؽـريمعـماٌشورؼعموأغفقـوػؿمدقؼوم:أخربتفم-

ممذػؾًمإظبمشرصيت،مبدأتمأحؾؼمطوظعصػقرة،مظؼدمًِمسؾكمصدره،م

ػذهمأعبؾمظقؾيمؼبمحقوتل،موأتذطرمطؾمذلءمحصؾمبقــوموطلغينمأرؼدم

م...مغلففمرواؼيمأومضصيمعوم

م(...معومحؽؿؾؽمذقمصورمععلموظلم):مأػوتػمدريؼـم

م!مذقووموظلماحؽلم-

م...مًِماظؾقؾيمسـدمسؿرم-

م!مػواامذقمبؿقؽلم-

م!محبؽقؾؽمًِمسـده-

م!!مرػػمسوذؼيموتـوممسـدمشرؼى،موآخريا:مبدأتمدريؼـمبوظصراخ
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المظقسمطؿومتعؿؼدؼـ،مصؼطمهدثـومرقؼال،وشػقًمدونمضصدلبم:مضؾًمهلوم

م!مسؾكمصدرهم

م!مضؾؿقؾلمبوًطلم-

دريؼـماضلؿمبلغينمٕمأسلمعوذامصعؾً،مضقظلمظلمطقػمؼؽقنمايىم-

م!مذبددام

م(...مايىمػقمأغًماآلنم):مضوظًم-

أغومواضعيمؼبمشراممسؿر،موػقمالم...مأضػؾًمػوتػل،موبدأتمبوظؾؽوءم

طونماىقم.ؼعوعؾينمدقىمطصدؼؼيمؼفوتػفومطؾؿومضلًمايقوةمسؾقفم

خرؼػقومحقـفو،متؿصورعمصقفماألذفورمحػوزومسؾكمأوراضفو،مواهلقاءم

مؼعزفمدقؿػقغقيماظرسىمتؾؽ،موأغوماظؼورـيمؼبمشرصيتموحقدة،م

الم...مأغوميؾقيبموحؾقيبمإظلمؼومسصػقرةمبقضوم...م"مأدؿؿعمظػريوزم

م...م"بؽكمتللظل

..مأغومطػريوز،مأحىمؼبمأشـقي،موؼففرغلمحؾقيبمؼبمأشـقيمأخرىم

اىؿقعمؼـؿظرهمأحدمإقبعومصقػومأومذؿوء،مإالمأغو،مالمؼـؿظرغلمذلءمدقىم

عوذام.اظؾفػيمسؾكمذلءمؼلؿقغفمايى،مايىمعـمررفمواحدمبوظؿلطقدم
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ظقمشـًمصريوزمظلم؟عوذامظقمظقمأػدتينمطؾؿوتم،مأػدتفومظػؿوةمتعشؼمآخرًام

عوذامظقمطونم...موالمؼشعرمبفو،مصلػدؼفومظعؿرموؼؾودظينماظشعقرمذاتفم

،مظؼدمحصؾًمأنماسرتفمأحدػؿمحبؾفمظػؿوةم!االسرتافمبويىمأشـقيم؟

م!مبلشـقيمضوممبنردوهلومهلو،موضولمػذهمعينمإظقؽم

معومبفومصؿوتلمذوحؾيماظؾقنم؟:متدقمأعلماظؾوب،متدخؾمظؿقودثينم

إغفوماًدسيماظيتمتلؿكدعفومأعلم...متؼقممبوحؿضوغلم!محؼوم:مأجقؾفوم

ايؿدم:ظؿلؿعمدضوتمضؾيب،مصػلمطؾمعرةمطوغًمهؿضـين،متؼقلمظلم

م!مٓمٕمتعشؼمصؿوتلمبعدم

م"رػػممبؿقيب؟...م"إالماظققممتؾؿعدمأعلمسينمضؾقال،موهدقمبلمطـريام

م!معلؿققؾمؼومأعلمعلؿققؾم:مصلرػهمصقتمصريوز،موأغظرمإظقفوم

م!مدضوتمضؾؾؽمتؼقلمػذهم-

م...مأحؾؽمأغً،أحؾؽمؼومأعلم-

متغؾؼمأعلماظؾوبمبغضى،موأغعزلمبقينموبٔمغػلل،م

م"م!م.دضوتمضؾيبمبدأتمتؽشػينم"م
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 "اظزعبزح حت  "انفصم انساثع   

  أرعهى يبذا رعًُ كهًخ أحجك" 

  اثزعبيزًيزك اضدةاأَٓب ظزكٌٕ : رعًُ 

  ٔظعبدرك ظعبدرً

  ٔحصَك قهقً ٔخمبٔيف

   قدزي انري ال حٕل ٔال قٕح يل ثّأَذٔظزكٌٕ 

  ظزكٌٕ عبدلً ٔعٍُبي

  "...  كم شًءثبخزصبزظزكٌٕ 

 

م
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دٔمبومسفؿمومتفؾاّظذؼـطقغلمسؾكمؼؼٔمأنمأوظؽؽماظؾذؼـمتؼرتبٔمعـفؿ،م

مربودثؿؽؿموتؼرئٔتؿذطرؼـمطؾمعومؼدورمبقـؽؿمؼبماظققم،موضؾؾماظـقم،م

ذامٕمهوصظلمسؾكمتؾؽمايدودمإدقؼو،مدقؽقغقنمدؾىمذؼوئؽماظدائؿم

م!ايؿراءماظيتمصبىمرمسفوم

مػقؿـيمحقٌمظؾرجولؼبمطؾمعرةمتلؿقٔمظـػلؽمبلنمهودثلمرجاًل،م

مالم...م!دؿشؼٔمسؾكمضؾقبماظـلوء،موؼبمطؾؿوتفؿمدقرمصبذبؽمإظقفؿ،

تلؿقلمهلؿمبلنمطبدسقكمؼبمطؾؿوتفؿماظزائػي،مصؽوزؿماظلوػرمأطـرمعـم

طـفمؼلؽـمؼبملتغـكمبوظـلوء،موترؼـمسددمسوذؼوتفموووزمسددماظؾؾدان،م

متؽقنمجبقاره،مصوظرجؾمؼعشؼمعرةمواحدة،ماعرأةاٌغربموحقدامدونمأيم

ت،مأوموحقدامصؿقووبعدػومضدمؼؼضلمعومتؾؼكمعـمسؿره،مإعومالػقًومععمال

دونمأؼقبيمأغـكمؼلؿحمهلومبلنمتؽقنمذقؽومؼبمحقوتف،مإغفمطربؼوءماظرقبجؾم

مم!م.اظلقبوذج،مصالمتلؿقلمبلنمؼؼولمبلغؽماظػؿوةماظغؾقيمؼبمحقوتف

ترويمظلمومطـريا،مأرويمظؽمعومضبدثمععل،ممعـمبعضـوصؾقـومغؼرتبأ

ؼبمتؾؽماظؾقؾيمسـدعومطونماٌطرمؼفطؾمبشده،موسبـمؼبم.عومحدثمععؽ

رػػ،مػؾممهؾقـين؟م:ظبمسقينقبمإدلظؿينموأغًمتـظرمجوظلقؿبـ،اٌؼفكم
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أصؾقًماألصؽورمتدورمؼبم!سؾؿمعوذامترؼدمأطـمأارتؾؽًمطـريامحقـفو،مٕم

خقتؽموصداضؿؽمأصؼدمأغعؿمأحؾؽ،مو،مجقؾؽأػؾمعـماظصوئىمأنمذػين،م

نمٕمتلؿحمإظؽـمعوذام..م؟مطؿؿمذظؽمؼبمضؾيبمأنمأغفمصبىمسؾلمأأمم!م؟

م!؟بقحمظؽمبذظؽأظلماظػرصيمعرةمثوغقيمبلنم

جقؾقينمبصراحي،مػؾممأرجقكمأرػػ،م:أعلؽًمؼديموضؾًمظلم

؟مغلهؾٔ

م؟أغًمػؾمهؾينم-

م!غومعـمأدلظؽمأرػػ،م-

غؽمواضعمأذعرتمظؾقظيمعومو"مغعؿم"مبـمغؽمترؼدماإلجوبيمأذعرمأطـًم

ممتـعؽمعـمذظؽ،مم"مأغًمأخل"مأغؽمهؾين،موأنمسؾورتلموؼبمػقوعل،م

وتذطرتمغصققيمصدؼؼيتمبلنمأضقلمال،مظؽـينمٕمأجرؤمسؾكمأنمأصعؾفو،م

...مغعؿ،مأحؾؽم:أجؾؿؽمخبفؾ

...مأؼضومحؾؽمأأغوم:مظؽـ،مطوغًمردتؽمدرؼعي،موأجؾؿينم
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ظؽـمعوذام!مغلمعرةمبلغفمضبىمظلؼؾقحسنماظرجؾماظغوعضمإٔمأطـمأتقضعم

ؼـمتػعِؾمسعوذا؟ردةمصعؾمسؾكمتركمحؾقؾؿفػذامعوذامظقمطونمحؾفم؟ؼومرػػم

م؟مػؾمدؿؿقررٔمؼبمحؾفمحقـفو؟

.مغينماآلنمععف،مأحؾفموضبؾينمإٔمأطـمأرىمدقىمم...مظؽـ

تؾؽمايؾيماظيتمتقضعم!مأتذطرمضصيممحؾيماظؾوزؼالءمواألعريةمايؼقؼقيم؟

أدػؾماظؽـريمعـماألشطقيموتـومماألعريةمصقضفؿمـػننمذعرتمبفو،مصفلم

أالمؼقجدمحؾيمعـؾفومتؽشػمإنم.حؼقؼقيموإنمٕمتشعرمتؽقنمشريمحؼقؼيم

إٔمؼؼدرماظؼرنم!موطؿمدؿدوممعدتف؟!مطونمػذامايىمحؼقؼقومأممالم؟

أغوم.اظقاحدمواظعشرونمسؾكمهدؼٌمتؾؽماظؼصيمظؿؿالءممععمضؾقبـوماٌفرتئيم

ػقمطبوفماظؿعؾؼمبلحدػؿ،مصوًقؾيمؼبمضصصمايىموأتعؾؼمبفمبشدة،م

سـدعومتؼعمؼبمضصيمخقؾيمعومبعدمضصيمسشؼمضدمتؽقنم.عمٌيمحبؼماظؽؾؿيم

ضدمتعفزمأنمتعشؼمعـموطؾمضصصؽمبويىمسؾورةمسـمخقؾيمطؾرية،م

مدؿعقشمرقالمحقوتؽمسؾكمذطرىمعمٌي،مػلمذطرىمذظؽمربقبؿوهى،مو

.مولألايؾقىما
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ؼبمذظؽماظـفور،مطـًمعـفؿؽيمؼبمسؿؾل،موشورضيمؼبمصقرةمسؿرماظيتم

أرجقككبمرػػمتعوظلم:مأضعفومؼبمحؼقؾيت،ػوتػؿينمرغوموػلمتؾؽلم

مبلرسيم

م!معوذامحصؾم-

م!مدريؼـماغؿقرتم-

عوماظشلءم!!مؽٕبم!!مٕمتؼقمضدعويمسؾكماظقضقف،معوذا؟مذبـقغيمربؿدم

م!!.اظذيمدسومصدؼؼيتمظالغؿقورم؟

طوغًمعؾؼوةمسؾكمدرؼرمؼبمتؾؽماظغرصيماظيتم.ذػؾًمعلرسيمإظبماٌلؿشػكم

طوغًمأعفومتؾؽلمصققمرأدفو،موعومإنم!م.ظطوٌومطرػًمامسفوموطرػؿفوم

م.م...الحظًموجقدي،محؿكمأتؿينمبوطقي

ممم(...!معوماظلمشريػوم..!!مطبوظيتمضبؾقؾيتمذقماظلمخالػومتـؿقرم)-

ٕمدبربغلمعوذام"مبدأتمبوالغفقورموأخذتمأصّؽرم..موضوعًمبوحؿضوغلم

حصؾمععفومبعدمتؾؽماظؾقؾيماظيتمضضؿفومععمربؿد،مٕمأدؿؿعمهلو،م

موتـودقًمأعرػوممتوعو،م

م..."طؾمايؼمسؾلقبمأغوم"م



 

86 

حووظًمتفدئيماًوظيمأممدريؼـمودخؾًمظؾغرصي،مأعلؽًمبقدؼفو،مطوغؿوم

ِٔمطوىؾقد م.بوردت

م!!!مؼومذبـقغيمعوماظشلءماظذيمدصعؽمظؿشقػلمؼدؼؽماىؿقؾؿٔم؟-

م...مايىم:غظرتماظلقبموضوظًم

كًبم- نًبمألغلمٕمأرشىمبلنمأزؼدماألعقرمدقءامسؾقفوم!م.ػومأغ م!موصؿ

ضعقفمسؾكمرصقفمضؾؾؽ،مالموعؾلمخذالغفمظؽموػؿًومؼؼقدم :ضؾًمهلو

سوٌؽ،ماجعؾقفمخطقًةمدبطقـفومظألعوم،مظؿربػينمظؾفؿقعمبلغؽمطؿوم

خؾؼًموحقدًةمدؿلؿطقعٔماظعقشمبدوغف،ماػفريمأوظؽؽماظذؼـمؼؼقظقنم

ظؽمأضقااًلمسـف،معزضلمعبقعمذطرؼوتؽؿومدقؼًوموأحرضقفومواجعؾلمعـم

رعودػومعلققضًومظؼؾؾؽماحملرتق،مالمتؼػلمصؼطمظؽقغفمرجاًلمضوممخبذالغؽ،م

أومخقؾًيمأصوبؿؽمعـف،مصؾقمطونمؼعؾؿمبويىمعذػىمٕمػفرك،موخذظؽ،م

وأصؾحمخقؾًيمؼبمحقوتؽ،ماغطؾؼلمإظبمسوٌؽ،مأغـكمذرضقًيمحرًةمسربقًي،مالم

تؼقدػومأوػوممرجؾ،موالمؼلؾىمسؼؾفومطؾؿوتمبصؿفومظقؼقهلومظؽؾماعرأةم

كب م .سرصفو؛مطقغلمأغ

م....مأخربتينمعوذامحصؾ،موخرجًمعـمشرصؿفومبوطقيم
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ذػؾًمإظبماٌـزلمعلرسي،مرطضًمإظبمشرصيت،موبؽقًمرقؼال،مصؿقًم

حلوبلماظػقلؾقطل،موضؿًمبـشرمعـشقرمسـمحوظؿفو،مألولمعرةمأطؿىم

م....مبلٕ،مألولمعرةمأطؿىمظألٕ

طونمعـشقريمضبقيمبضعمطؾؿوتمبدأتفومػؽذا،محووظًمأنمأوصؾفوم

م.حملؿد،مذظؽماظذيمضدمدبؾكمسـمصدؼؼيت

أوجم ؼب صراوظيمؼشؿفقفومطقؾي...ايى ؼب طونمضبؾفومبعقدامسـمررؼؼؿفو

طوغًمغظراتفمعػعؿيمماٌكػقضي،مؼؿؾذذمبفومععماظؼؾقؾمعـماظؽرْو،وعقمسفو

رػؾيمكتداسؾفمبفومطؾمعرةمؼؾؿؼقونم ؼبمػلفخالفمذظؽموسؾكمبوظرشؾي،م

مؼًومثونًامترؼدهمأباماظؾطؾمبؽؾمجرأةموحقوءمطلغفاهإظبمأبلتـظرم،مصغرية

 ...هلو

امؼلؿكمايى،مٕمتؽـمواظشفقاتماٌؿدثرةمَاظؿـوزالتمءمبزعـمعؾل ؼب

ظقف،مإتؼؿـعمبفذامايى،مشوظؾومعومطوغًمتػصؾمرشؾؿفومسـمحوجؿفوم

متػعؾموػقمعـمضولممأنأحؾؿفمطـرياموظعؾفمأحؾفومؼقعومعو،مظؽـمعوذامسلوػو

ضوهلوم!م."ممغػلفوسٔمبرجؾمصبعؾمأغـكمتـزلمعـميالمتـؼ:"عوؼقمهلو

ٌوتفمحرصومحرصو،موظقسمذظؽمصؼطمبؾممكهلوموغللمأنمذاطرتفومتـلٍ

 . مزفرامسـمضؾىتؾصؿفو
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رؾىمضربفو،مرصضًمذظؽمبشدة،مظؽـفمبورعمبلنمؼقضعمصرؼليم ؼقم ؼب

وادؿؼطؾفممبؽالعفماٌعلقلمإضـوسفومادؿطوعممأنامؼبمذؾوطف،معـؾفو

م...حؿكمذاقمعومطونمؼشؿفقفمعـفواظقف،

مشؾققغف،مٕمعشعؾفبمسؾكمطردقفمجوظسخرجًمواظدععمبعقـقفوموػقم

 . مبصؿًمدعقسفوإظبماطؿػكمبوظـظرمظؽقبف!محؿقبكمؼقدسفو

شقؾقبيمٕمتلؿقؼظم ؼب آخر،مدلهلومسـمدؾىمػفراغفومظف،موضعً ؼقم ؼب

متؽرهمأيمرجؾمضبوولمدؾىماألغـكنمخربهمأطقػمدًفم!مماآلنإظبعـفوم

ػلمتدخؾمععرطيموتؼوتؾمم.أيمذلءمعـفومحؿكمظقمطوغًمدعقؿفوماظصغرية

نمخلرتمدؿضقؽمسؾكمحؿكموإالموقدماًلورةموجؾماظربحممأعـ

!م،موهلذاماغؿقرتمغػلفومبؼقهلومأغفومالمهىمػذاماظشلء

أذطرمبلنمذظؽماٌـشقرمتعورػمععفمآالفماٌؿوبعٔمسؾكماظػقلؾقك،م

أيم.وتـوضؾؿفماظؽـريمعـماظػؿقوت،موطلنمطؾمصؿوةمطوغًمتـؿظرهموبشدةم

حىمػذاماظذيمؼدصعـومظؾؿكؾلمسـمحقوتـو،وأحؾؿـو،مواالغعزالمبقــوموبٔم

؟أيمحىمػذاماظذيمصبعؾـومغؿؼقضعمؼبمزغزاغيماظظؾؿمتؾؽماظؿكم...أغػلـوم

م؟...مغظؾؿمبفومأغػلـومضؾؾمطؾمذلءم
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أغًمبالم!!مأتدركمعوذامصعؾًم؟"محودثًمربؿدمبغضىمؼبمتؾؽماظؾقؾيم

طونمػودئًومجدا،موٕمؼعرتفمبلغفمزؾؿفوم!".مأغًمالمتلؿقؼفوم.مإغلوغقيم

ػلمعـمصعؾًمبـػلفومػذا،مصؾؿؿقؿؾمغؿقفيمخطؽفوم:م"بػعؾؿفموأجوبين

ذؿؿؿفمحقـفو،موألولمعرةمأذؿؿمأحدػؿ،مودسقتمسؾقفمعـمضؾيب،م"م.

وبعدػومػوتػًمسؿرمأخربهمعوذامحصؾ،مطلغينمحووظًمأنمأوصؾمردوظيم

،مأخربغلمسؿرمبلنمػذامظقسم..!ظف،مأرجقكمالمتػعؾمػذامبلم

سؾؿينمدردومٕمأغلفم.رجال،وأغقبفمذطرمصؼط،موسؾلمجقدامأنمأصرقمبقـفؿوم

أنماظرجؾمالمؼطؾىمذقؽومالمؼلؿقؼف،موظـمؼلخذمذقؽومالم"مؼبمحقوتلم

م"م.ؼلؿحمألخؿفمبلنمتفؾفمألحدػؿم

ؼبمتؾؽماظؾقؾيمًِموأغومعطؿؽـيمأنمسؿرمظـمؼػعؾمػذامبل،مًِموأغوم

 .أمتؿؿمأغفمأعبؾمذلءمؼبمحقوتل،موأغفمرجؾموظقسمذطرم

دلظؽممأبدأتف،طونماظـوغلمعـمتشرؼـماألول،مأغوموأغًمنؾسمبويدؼؼي

 ..ألضقممبؿقؾقؾمذكصقؿؽماظغوعضي؛مأدؽؾيمطـريةم

 سؿر،معومظقغؽماٌػضؾم؟-

 ...أبقض،مطـؼوءمضؾؾؽ-
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 وعوذامتػضؾمعـماألضؿشيم؟-

 .قبطروحؽماٌكؿؾل-

 ؟مطقػمػذه؟طروحلم؟زبؿؾلقبم-

 .روحؽمذاتمزؾمخػقػي،معرحي،مزبؿؾقي-

 وعومرعوعؽماٌػضؾم؟-

 ...أحىماظػراوظي-

 !.صوطفؿؽمسؿرمدلظؿؽمسـمرعوعؽ،موظقسم-

 م؟معؿكمدقـؿفلمهؾقؾماظشكصقيمػذا،مؼومرػػ-

 !.وبيمدضقؼي،معراوغفبمطؾريفبمأغًةمأجأغًمالمتعطقينمأي،مهمؼومسؿرآ-

 م؟مأراوغموجبوغيبمربؾؾماظشكصقيالػففففففمطقػمظلمأ-

 !.طؿؾماظؾعؾيأوالمأرؼدمأنم!مطػك،مأغًمثؼقؾماظدمم-

 ؟ذاػؾيممؼومسصؾقيأغًمظبمأؼـمإ-

 . مأغًمدائؿومتلؿكػمبلم!!ظبماىققؿإ-
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أؼفوماظـوس،مأترونمػذهمم!غظريمعوذامدلصعؾام..م!عالطل،مالمهزغل-

اظػؿوةم؟م

 . مذبـقن؟جؾس،معوذامتػعؾماسؿر،م-

 . مأغومعلققرمبفو..أغومأحؾفوم..مأغومأسشؼفوم-

م.إظقـوجؾسمسؿرماىؿقعمؼـظرما-

 .اظؾؼوءمجبوغيبسوػدؼينمسؾكم-

م.أسوػدك-

طؾمتػوصقؾف،محؿكمصقتمدضوتماظلوسي،ماظذيمتؾعفمبأتذّطرؾبمذظؽماظققمم

طـومغؿقدثممؼبماظلوسيماظـوغقيمبعدمعـؿصػماظؾقؾ،مأخربغلمبلغفمؼرؼدم

غفومدؿؽقنمأخربغلم؟،صلموععمعـمدلبؼكم؟موعؿك؟ؼـأم:صللظؿفاظلػر،م

ألجقىم؛عـفمضؾقالمماسؿذرتماٌـزل،ؼبمذظؽماظقضًمدقمػوتػ.عدةمضصريةم

م.مػوتػماٌـزلمسـ

اظقمعـم؟م-

م؟غو،مطقػمحوظؽأمعـمرصٔممالمتعكمجقدامظؽـرصؽعأغومأ-
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خبري،مظؽـمعـمؼؽؾؿينم؟م-

عـمسؾكم:مالمظلمصؼمسؼؾمدوذج،مامطونمسؿرمذ!تؾؼمأيمردمعـفمإٔمو

اهلوتػم؟م

م.رصفمعأشرؼى،مالم:مأجؾؿفم

مم؟رتؾؽًاوٕم:مضولم

مم.معـمؼؿؽؾؿمععلرفعإٔم،مرتؾؽإٔم:مضؾًم

م"م؟ػو،مأحؾقؾؽماآلخرمػذا"-

م.مظقسمظلمحؾقىمدقاكم؟سؿر،معوذامتؼقل-

.مضػؾماهلوتػمأ

ماإلبرةماظيتمؼؼؿؾمبفماجملرممصرؼلؿف،مسـمررؼؼمواظشؽمؼبمايى،مه

مبؼوؼومةتماظضققي،مدونمأيوشرزػومبرضؾؿفمدونمأيمعودةمهؿقؼفو،مصؿؿ

واىزءماألطربمعـمسؼقلماظرجولمم،ماإلبرةماظؼوتؾيمؼبمايىاغفإ.ظؾفرْيم

.مؼدورونمحقلمربقرماظشؽمطدورانماظؽقاطىمحقلماظشؿسمبوغؿظوممتومم
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منمبسـدعومؼؾبكونماظرجؾ،مؼػؼدماظـؼيمجبؿقعمغلوءماظعوٕ،موظعؾفمضدمؼراه

غقتوتمعقدقؼقيمسؾكمدطرمعقدقؼلمواحد،محقـؿومؼعزصفومأحدػؿمظـم

وػؽذامتصؾحماظـلوءم،( Reومأ Do)مصقتمواحدممضدمؼؽقنمىرؾؼمدقت

ماألغـكممبعدمخقوغيمحؾقؾفو،موخقؾيممتؾؽمخالفؽب.بوظـلؾيمظؾرجؾم

صبودمإصدؼؼفومالمتػؼدماظـؼيمّـمحقهلو،مظؽـفومتغدومضطيمضوئعيمترؼدم

المتلؿطقعماظعقشمدونمرجؾمْؿؾؽفوموظؿؾؿؼطفومعـمرضؾؿفو،م؛عفومأ

أغفومظـموظؽـفمصبفؾمأغفومخؾؼًمعـمضؾعف،م،مألغفومخؾؼًمظؿؽؿؾف؛

.ممضبؿقؼفو،موؼشعرػومبوألعونماودماظراحيمدقىمسـدعومودمصدر

نمأػوتػفمضؾؾمإٔمؼلؿحمظلمطربؼوئلمبلنمم.نمدونمأنمضبودثيناعرمؼقم

..مأخربتمصدؼؼيتماألعرمفصؾحماألٕمؼػؿؽمبل،مأدؾقعممأوبعد،ؼفوتػين

تؿقدثمملاؼؿبلغفومدقفمتلوسدغلمؼبمذرحماٌقضػ،موذػؾًمرأخربتينم

.مععفم

نمػوتػمعـزلمصؿوةمؼدقمؼبماظلوسيماظـوغقيمبعدمعـؿصػمأأؼعؼؾم:أجوبفوم

مصؼطم؟اظؾقؾممظؾؿعوطليم

غفومهؾؽموأمظؿشؽمبفو،مخوصيمؼومطوفاعرأبلنمػذامظقسم:مضوظًمظفم

م.طـريا
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غوموأنمعـمحقهلو،مطؾفؿمؼرؼدونمربودثؿفو،موؼزسفينماٌعفىم:ممهلوضول

م.سشؼمأغـكمؼفقاػومعبقعماظرجولأنمأدؿطقعمأالم

م؟نمطوغًمتؽؿىمعومؼرؼدهماظرجولمؼبماظـلوءمإعومذغؾفوم:ضوظً

سؿذرماو،محقـؿومسودمعـمدػرهمػوتػين،موبعدمعدةمتزؼدمسـماألدؾقسٔ

شريكمغـكمأرؼدمأمطـريا،موالموأغومأحؾؽغفومشريةمسوبرة،مإ:عينمضوئالم

.ممصرحًمطـريامظعقدتف،محؿكمظغريتفمتؾؽم.

...مخرمعرةمآبسمالمتعقدػوم-

...مخرمعرةمدوربقينآاذلمحقوتلمم-

مم.م.م.دوربؿؽمؼوممضؾيب-

صؾحمؼؽؾؿينمطـريا،مأدؿقؼظمسؾكمػؿلوتمصقتف،مأحؾؽمؼومرػػ،مأ

ؼؽؾؿينم..ممجدامععلمابوردسودمسؿرموبعدمصرتة،م.أحؾؽ،مأحؾؽم

بدأتم.وأحقوغومؼـلكماألعرممتوعوم،المؼفوتػينمإالمعرةمؼبماظققمة،وبربود

م:صورحؿففخوفمخلراغف،مأ

م؟ممػؾمعـمذلءمؼزسفؽ،سؿر،مأراكمضدمتغريتمطـريا
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م.المذلء:ضولمظلم

م؟ظؽـ،معوذا:مضؾًم

م.رؼدماالبؿعودمسـمطؾمذلءصؼط،مأأرؼدمصرتةمعـماظراحيم-

م.ظؽـ،مأغومطـًمراحؿؽم-

م.رؼدماظـقمماآلنا،أرجقكمطػوكمطالمأرػػ،م-

م.ماظلوسيماظـوعـيمعلوء!؟تـومم-

م؟رؼدماظـقم،موػؾمؼقجدمعوغعمظدؼؽأهمآ-

م.غًمتزسفينم؟أمهودثينمػؽذاذامٌوسؿر-

مم.م.م.رػػ،مبويمبوي-

ذعرمخبروجماظروحمعـمجلديمأمطـًم!حلودلمحقـفومإسؾؿمعومطونمإٔم

م.محؿكمجؾفيتيدمقػبصمأعـم..م

ومحؿكمإٔمؼؽـمؼؿفقلمظل،م".؟مأخطلتمععفمذامّو.ٕمؼػعؾمػؽذامععلم"

!مطوغًمثؼيتمبفمثؼيمسؿقوء.خرىمأغفمضبودثمأراودغلماظشؽ،موظقمٌرةمي

عزاجفمجعؾفمؼـوممومأطقػ،فذعرتؾبمبؿلغقىماظضؿري:مؼبماظققمماظؿوظلمو.
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.مظؽـم،مم..مدقؼوماظققمأنمشبرجرؼدمأغينمأػوتػؿفمألخربهم،م!ظقسمجقدام

عومزالم،موطونمػوتػؿفمثوغقيمبعدمربعمدوسيثؿقبمم.طونمخطفمعشغقال.م.

اظذيمأيمحدؼٌمػذامم.عومزالمعشغقالطونمو،موبعدمغصػمدوسيم.عشغقال

روقمتمالممسؿرنمأسؾؿمأممطـًم،صبعؾمرجالمؼؿؽؾؿمعدةمغصػمدوسيمطوعؾي

غومأم..مظؽـم.ظفماحملودثوتمسؾكماهلوتػمدقىمسـدعومؼؼعمؼبمايى

م؟ذامععمعـمؼؿؽؾؿإ!محؾقؾؿف،موػقمالمؼؿؽؾؿمععلم

ذعرمأذظؽماإلحلوسماظذيمٕم..مصؾقًمعبرةماظغريةمتشؿعؾمؼبمضؾيبمأ

اظغريةمؼبمايىمغريانمعشؿعؾيمتؾؿفؿمطؾمعومتراهمأعوعفو،م.بفمعـمضؾؾم

تؽربموتزدادمععمطؾمذلءمتصودصف،معومإنمتشؿعؾمطـريا،محؿكمتـطػهم

ٕمأصؼدمثؼيتمبفمؼقعو،مظؽـينم.ظؿــرمرعودمايىمؼبماهلقاءموطلغفمٕمؼؽـم

ماألعقرمبطرؼؼيمتؼققؿؼؼؿـمبماظؾقاتلمطـًمُأصؽبـػمعـماظـلوءماظعؼالغقوت،م

م.عـطؼقيم

عفؿممسؿؾممأغقبفمعشغقلمؼبمغفمالمضبودثمشريك،مؼؾدوإ!مالمؼومرػػم-

م!مجوبين،مصلحووظًماالتصولممبفمذبددا.

ممأغًم؟حؾقيب،مطقػ-

م؟ممطقػؽوأغًعـقحمرػػ،م-
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م؟موؼـمطؾؿيمحؾقؾيت،ذق!رػػم-

رػػمذقمبدكم؟م-

م؟ععمعٔمطـًمعشغقل-

م.ؼؿطـًمغو-

م!صرظقمتؾػقغؽمعشغقلمغصمدوسي،مسؿرمأيمغقممامؼوم؟غوؼؿ-

م؟غؽمبؿعرؼبمظشقمبؿللظلإّوم-

مايماظؾففيم؟ممظلمبؿقؽلمععلمبفسؿر-

م.غومعشغقلمبعدؼـمبـقؽلأوالمذل،م-

م.ؼبموجفلمضػؾماهلوتػمأو

مػومػقماظشوبماظذيمٕمؼرتكمأيمررؼؼيمظقصؾم؟عوماظذيمضبدثمؼومرػػم

نمأهوولمفطـًمأبؽلمظرْوموجعل،م!م.مظبمضؾؾؽ،مطبقنمسفدهمبفومإ

...ممروسلمعـتفدأم

م".همموالمهؽلمعع،رـشقف-"
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م".وػقمطؾمحقوتله،رـشأبسمطقػم-"

م".موجف،مبرجعؾؽؼفالمتعط-"

مظبمذؾوطلمإسقدمرجالاظيتمعـمخالهلومأماظـصوئحمتعطقينمرْومأخذت

ؼؼوعمأيمرجؾمؼبمإطوغًمرْومعـماظـلوءماظؾقاتلمظدؼفـماظؼدرةمسؾكم.

.مذؾوكمسشؼفـماظزائػم

،ممعفوتػؿفيرجقكمحوولأدؿطقعماظعقشمدوغف،مأحؾفمطـريامالمأغومأرْوم-

غينمعـمرؾؾًمعـؽمػذامإٔمدونمأنمؼعؾؿمأوأصفؿقفمعومأذعرمبفمعـم

.ممحلـومدلحوول:صؼوظً.

ممػؾمئو؟مػؾمضولمذل؟عوماظذيمحصؾمععؽم:ػوتػمرْومأطؾمؼقممأخذتم

م؟حودثؽمبشلغلم

م.أبداممسؽمامٕمؼذطرم،ال:موقؾينمف

وأبدأمحػؾيماظؾؽوءم!م؟غفمضدمغلقينملمبلؼعؼأ.ؼضوأػو،موٕمضبودثينم-

تؾؽمم

م.ودماظذػوبأرػػمسزؼزتل،م-
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م؟ؼـمأظبإ-

.مظؼدمأتوغلمضققفم-

م.حلـومصدؼؼيتموداسو-

هللمإضػؾممسوسيمػوتػل،مألبدأمععرطيمععماظدعقعمواظغريةموايرضي،مؼومأ

متؾؿعدمسـمعـمتلؿطقعمأنمطقػم!؟غًمؼومسؿرمأأيمغقعمعـماظرجولم

متؾؽماظػؿوةماظيتمضدمطلرؽبتؿبمجـوحقفوم!مجبوغؾفوماظؾؼوءسوػدتفومسؾكم

سؾؿينمايروفمم!بؿلؿمدوغؽأمسؾؿينمطقػم:أػدتفؿومظؽ،وضوظًمو

ازرعمؼبمو!مذؾوهماظرجولطرهمأمسؾؿينم!االغؿؼوعقيماظيتمتـلففوماظـلوءم

غقبينمظطوٌومابؿعدتمسـمػمالءمأمحقٌم(ودقماظقحشمس)زبقؾيتمبلغؽم

ظؽـ،مؼبمذظؽماظـفورم.(المغزوةمحقـؿوموظدوااظرج)رؾؼمسؾقفؿمظؼىماظذؼـمأ

رؾىمعينمومظل،مانمؼؾؼكمحؾقىأأخربغلمأغفمالمؼرؼدموبلمماٌشمومماتصؾم

غقبفمضبؿوجمصرتةم،موأ!أغومتلرسًمؼبمحؾؽم:صدضوء،مضولمظلمأأنمغعقدم

طونم!مغقبفمالمؼرؼدمأنمؼؿلرعمبودبوذمضراٍرمعوموأظقػؽرمبوألعرمذبددًا،م؛

رػؾيمؼؿقؿيممكطـمأسلمعومؼؼقلمطـًمحقـفومأبؽلمأضبودثين،مظؽـينمٕم

ذورعمعظؾؿ،مشرييمؼبمعشردةمحزؼـيمجوئعيمؼبمظقؾمسوصػمالمؼقجدم

،مطـرأمؼـطػهمؼبمطؾميظيمأضرتبمبفومهأحوولماإلعلوكمبوظـقر،مظؽـ
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ػذهمظقلًماٌرةماألوظبمؼومسؿر،مإغفوماظـوغقيماظيتمتربؽينمازدادت،خقؾيتم

مػؾمدلتؼؾؾؽمعرةم؟متػعؾمػذاذاؼومسؿرمٌو!متػؽؽين،مهطؿينصقفو،م

م؟بمػذهماٌعزوصيمتطقػمدلكطـم؟وطلنمذقؽومٕميا؟أخرىمصدؼؼ

مٌَؾؿؿب؟صرخمبفممأٌَؾؿؿبم.أضػؾًماهلوتػ!م.حلـومؼومصدؼؼلمالمبلس:مأجؾؿفم.

ظعؾفماخؿؾورمأومأصؾقًمأظقممغػللمسؾكمردةمصعؾلماظؾوردة،م...مأسوتؾف؟

م؟ٕمأجؾؿفمػؽذا..مظؽـم!معـفم

مطؾؿوتمبالمععـك،مأومأغفومتػؼدمرشوظؾًوماألغـكمبعدمطؾمخقؾيمحى،متـرث

أغفومتـعزلمبقـفوموبٔم..اظؼدرةمسؾكماظؽالم،مظؽـمعومالمؼعؾؿفماظرجؾم

ٌوتماظرجؾما؛ظقمتؽؾؿًمبفوغػلفو،موتـرثرمطؾؿوتمطـريةمؼبمذػـفو،م

ظؽـمػلمالمترؼدمذػؼؿف،مالمترؼدهمحؾقؾومعشػؼو،مػلمترؼدهم.حزغوم

المترؼدمطؾؿيمأحؾؽ،مأوم.مترؼدهمسوٌفو...اأخا،وأخًا،وأموأبًو،م،وحؾقؾو

م.بؿفمطـريامأحػلم!شريػوم

أسوغلمعـمػؾقطمحودمؼبموؼبمػذهماظؾقؾيمعؿعؾيمظؾغوؼي،مٕمأٍمرقؼال،م

اظضغط،مظؽـينمأغؿظرهمبػورغماظصرب،مأضلءمػوتػلماحملؿقلمؼبمطؾمجزءم

دةمالمتزؼدمسـمٕألرىمردوظيمصغريةمعـفمظؾؿرةماظلوبعي،م؛عـماظـوغقيم

.مأسوغلمعـماالغؿظورموأغوماظشفرم
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المأخرجمفؼبمطؾمصؾوحمضبدثينمبلغفمدقفمؼلتل،موأغؿظرهمرقالماظققمم

صقفمخوبمزينمم.غؿظوراالمدقىمئوالمأصعؾمذلا،ومأطؾؿمأحدوالعـمبقيت،م

ؤعـمحبؾف،موسؾكمؼؼٔمبلغفمدقػلمبقسده،موأغفمأمعرة،مطـًمةدًمسشر

معدرطيمأغفمضدمغللمأعريممتوعًو،موأنموسقدهمتؾؽمػلمي،موٕمأطـؼشعرمب

.مظقلرتؼحمضؿريهمضؾقاًل؛ذبردمطؾؿوتم

م.تفوتػينمصدؼؼيتماٌؼربي

م؟مطقػمحوظؽ،ظقمرػػآ-

م.خبريمؼومصدؼؼيت:أجقؾفومبصقتمؼـؾضمبوألٕم

ؾًبمخبريمعـأ مسؿرمعرةم:ضوظًمغربةمصقتل،مؼؼـًمصدؼؼيتمبلغينمظل

م.أخرى،مظعـفمآمسؾقف

م.م(هاظغوؼىمسذرهمعع)ال،مالمؼومصدؼؼيت،مالممتشؿؿقفم-

مأنمأرىمصدؼؼيتممتقتموأصؿًم؟مدؿطقعظؽـينمالمأ-

م.دلغؿظرهمصؼطمظـمأعقتمؼومسزؼزتلمأغومخبري،م-
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رػػ،مأرجقكمادؿقؼظلمعـمدؾوتؽ،مػقمالمضبؾؽ،مصؼطمطونمؼؾفقم-

.مخالصؽإالمؼلؿقؼموّشوسرك،م

مم.ظؽـمزروفمحقوتفمأجربتفمسؾكمذظؽ!مالمؼومٌقس،مػقمصودقم-

سؾفمطبـؼؽمطؾمؼقمموالمؼؽرتثممتؾؽماظيتمتٍأيمزروف!مرػػم-

م؟ظؾؽوئؽ

.مهمأنمأبؼكمخبريتأغومخبري،مظؼدمموسد،مصدؼؼيت،مالمتؼؾؼلمبشلغل-

م.عغػؾيمؼومصدؼؼيت،متصؾقٔمسؾكمطرػف-

م.ػؾماًريأوأغًمعـم.ػؽذايمالمتدع-

ؾًبمععمٌقسموأغومسؾلمؼؼٔمأغفومصودضيمأ حبورمؼؾقرمودطمكظؽـينم.ضػؾ

غفمدقؿقت،مظؽـفمؼرعلمذؾؽؿفمأسؾكمؼؼٔموربقطمػوئٍمؼبمظقؾيمسوصػيم

آالعلمتزدادمثوغقيمبعدمثوغقي،مضؾيبمؼؿدصؼم،مؼػلمحوجؿفئوظعؾفمؼصطودمذل

مأرؼدماغؿزاسفمعـمضؾيب،مظؽـمضؾيبمؼرصضم.حؾومظف،موضؾؾفمشريمعفؿؿم

!موصققبيمجدامظف،مظؽـفمالمؼؽرتثمألعري،موالمحؿكمظدعقسلم!!ماالبؿعودم

تدورمؼبمذػينماٌالؼٔم.أعقتمشقظومسـدعومأحوولمعؽوٌؿف،موؼؽقنمعشغقال
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عـماألصؽورمظعؾفمؼؽؾؿمشريي،مظعؾفمأحىمشريي،موبعدمربووالتمسدؼدةم

م!.ضدمطـًمعشغقاللدػمآ:مةٌؽوٌؿف،مصبقىمبربود

أضقلمظفمبصقتمفمالمأدؿطقعماظؾؽوء،موالمحؿكمأنمأزفرمصقتلماٌكؿـؼ،م

أضػؾمػوتػلموأبؽلمبقينموبٔمبعدػوم.آمؼعطقؽماظعوصقيم:مرؾقعلم

علؽًمؼديموبدأغومأأتذطرمتؾؽماظؾقؾي،محقـؿومػطؾماٌطرمبشدة،م.مغػللم

ذامإأدرسلمؼومعالطل،مدقفممترضٔم:مبوظرطضمدقؼو،مطـًمتؼقل

كموضؾًميسٔمظبإموضػًمظقػؾيمغظرتم.ؼبمعشقيماظلؾقػوةمتؾؽمادؿؿررتم

موطقػمدقشفدمم:أجؾؿينم.دعماٌطرمؼشفدمسؾكمحؾـومػذاماٌلوء:مظؽم

م؟سؾقـو

ضقؽًم..م.ودسينمأخؿؾهمعـفمصقؽم،طـرأدسفمؼفطؾمعـمأجؾلم-

مبشدة،مواجعؾمحؾقؾيتمدبؿؾهمأػطؾؼفوماٌطرمأ:محقـفو،موصرخًم

.مظبماألبدمإععلم

معـمدققضظينمصؾوحومم!مدوغؽؼووضوسامموبورداطؿمدقؽقنمػذاماظشؿوءمعمٕ

مأرتديماظؽـريمعـماٌالبسمسـدعومأخرجمعـماٌـزلمظؽلعـمدقصرخمسؾلم؟م

طونمجبوغيبما،وسورػلامحـقنطونممجدا،ماطونماظشؿوءماٌوضلمداصه.؟

أعومػذاماظشؿوءمصلغوموحقدةمودطم.ؼشعرمبلموذكصمؼلعدغل،مْؿؾؽين،م
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غوممأدلدري،اٌطرمدوغؽدلدريمهًمدوغؽ،ممسوصػيمعـماألذقاق،موحقدة

م! مػذاماظشؿوءاعمٕدقؽقنموأحالعلموخقؾؿؽمدقؼو،مآهمطؿم

مبل،مٕمأصدقمحقـفومأغفمػقمعـمؼدقماتصؾموبعدمعدةمتزؼدمسـماظشفر،م

مؼمذؼين،ماأخوفمأنمؼؼقلمظلمطالم!مطـًمأروػمخقصوم،وسؾكمػوتػل

.مظؽـينمأجؾؿف،أخوفمأغفمضررماظرحقؾ

م.ظقمرػػ،مطقػمحوظؽم؟آ-

م.؟غًأغومخبري،مطقػمحوظؽمأ-

م.وأغومأؼضومخبري-

م..ئومخربكمذلأنممأرؼدأرػػ،م-

غومأحؾؾؿؽمعـمضؾيب،مظؽـينماطؿشػًمأغفمأصفؿقين،ماأرجقكمؼومرػػم

!مةمسشقؼيمأومزوجكمؼقعومكٕمأحى!مطونمحىمأخمألخؿفمظقسمأطـرم

اخؿؾطًم،موأضقلمصبىمأنمٕمأطـمأسؾؿمعو.أرجقكمرػػ،مدوربقينم

راكمأسـدعومأسقدمأرؼدمأنمظؽـمواآلنمدلشودرماظؾالد،ممسؾلقبمصؼط،اٌشوسر

واغؿفًمعؽوٌؿفمجبرحمطؾريمؼبم.ضقؼيموصوعدة،مأرجقكمصدؼؼيت

ايىمطوألصعك،مْؿؾؽماظلؿمؼبم.أطـروطـرمأأصؾحماألٕمؼػؿؽمبلم،صدري
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عـمضبىمالمؼدركمأغفمؼؼعم،ومالمؼؼؿؾمدقىمعـمؼؼعمصرؼليمظفهظؽـعف،مف

م.صرؼليمظشلءمامسفمايقوةمعومبعدماٌقت

سـدعومتعشؼماألغـك،متشعرمبوٌقتموايقوةمدقؼو،ممتقتمبػراضف،موهقكم

وعرتماألؼوممبقــومطويؾؿ،مأذؿوقمصفلةمصلحودثف،مؼشعرمخبقؾيمعـم.ظؼربف

ؾبمعمخرام،مظؽـينمايقوة،مصققودثين مألغفمضبىمأخرى؛غفمترطينمأسؾؿ

أجؾفو،مظؽـمعـمػذهماظلوضطيماظيتمدؾؾؿؽمعـمغفمضدمبوسينمأسؾؿًم..م

معـمػذهم؟معـمػذهماظيتمضدرتمسؾكممتدعريمحؾـوماىؿقؾم؟عينم

م؟ؼومسؿرم

طـًمحقـفومأتلققم.هوؼومظغرابيماظؼدرمطلغفمؼرؼدمأنمؼرؼينمسؿرمععمحؾقؾً

رأؼؿفمؼبماٌطعؿموجبوغؾفمصؿوة،مطوغوم،ألذرتيمبعضماألشراضمظؾؿـزل؛

وبعدم.ألسرفمعـمػلم؛ماظلعودة،مراضؾؿفماؼؾؿلؿونمدقؼو،موتؾدومسؾقفؿ

ي،مؼؾدومأغينمٕماصدقمحقـفومعومرأتفمسٔأعدةمخرجومعـماٌطعؿ،مٕم

المؼعؼؾممغينمؼبمحؾؿمعو،مػذهمأسزمصدؼؼيمظل،مػذهمرْوأومأٍماظؾقؾي،مأ

عـم،مػذهمعـمطـًمأبؽلمهلوموجعلمم،غفومػلمعـمدؾؾًمسؿرمعينأ

مطقػمتػعؾٔمػذامبلمؼومتلمبف،مضقلمهلومسـمخقىأغوماحؿضـفوموأًِمو
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مبقينمامسشرمسومةمطقػمدبقغٔمسفدمصداضيمداممػبس!؟صدؼؼيتم

م!!موبقـؽمعـمأجؾمذطرمضدمخونمسفدهمطـريام

مطونمصبىمأنمأرؼفؿومغػللمحؿكمؼشعرامبشلءم؟طـمعوذامدلصعؾماآلنمل

.معـماًفؾمبداخؾفؿو،ماصطدعًمبرْومسؿدا

م!!!ذقمحؾقؼـ،مععمبعضسؿرػوظصدصيمرْومومذق:موضؾً

.موسؿرمبدأمؼعرقموجففمطـريا،مٕمتعرفمعومتؼقلوارتؾؽًمرْو،م

م.غًمصوػؿيماٌقضقعمشؾطمأمرػػ،م-

م.سؿرعومؼبمذلمبقينموبٔم-

م!!!.زطوطؿأعوم(صرغدس)موىمدقاوبؿضقؽقهمؼدإهمصحمطالعؽ،معودؽيمآ-

غومأترطؿفؿومدقؼو،موذػؾً،مو.مبليمحرفمؼبمذظؽماظقضًمغطؼمٕميسؿر،

م.م"المأرؼدماظؾؽوء،مالمأرؼدماظؾؽوء"رددمؼبمذػينمأ

ذعرمأبدأمبرحؾيمععماظؾؽوء،مأو،ممدعقسلمدبقغينمعومطوغًظؽـمشوظؾو

بلغينمؼبمعدؼـيمألظعوبمطؾريةمجداموبوػرة،مظؽــينمأخوفماالضرتابمعـم

سشؼمظعؾيماٌراؼومتؾؽ،محقٌمأدؿطقعمععمأغقبلمأطـريمعـماألظعوبمصقفو،م

ضقؽمسؾكمعظفريمامأنأممعؾؿلؿيمرقؼؾيمضصريةمطقػؿومأرؼد،موةمغػللرؤي
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خشوػومأمدقؼو،مػلمظعؾيماٌقتماظيتمطـًمسؿرطوغًمرؤؼيتمظرْومو،ضؾقال

صعؾفؿومدقؼو،مصوألٕممأهللمعومإدائؿو،مخقوغيمحؾقىموخقؾيمصدؼؼي،مؼوم

اظؽربؼوء،موضقؽوتمدوخرةمظشعقرغومبوظغؾوء،مبؼبمػذهماٌرحؾيمْؿزجمم

م .وًِم"محليبمآموغعؿماظقطقؾم":ضؾًم

ادؿقؼظًمصؾوحًومألدرتجعمذطرؼوتلمؼبماىوععي،محقٌمشرضًمبؿػوصقؾم

ٕمأظؿػًمهلومعـمضؾؾ،مذظؽماظقضًماظذيمدؾؼمصراضلمٌؽونماسؿدتمسؾقفم

وسشًمبفمذطرؼوتمجقدةموحزؼـيم،إنمأطـرمذلءمطونمؼشغؾمتػؽرييم

حقـفومػقمصدؼؼوتل،مإحداػـمبؾلؿؿفوماظلوحرةموصقتمضقؽؿفوماظعوظلم

واألشربم.مؼـعشمايقوة،مواألخرىمذاتماظعققنماىؿقؾي،موتؾؽمبفدوئفو

عـمذظؽمبلغـومٕمغعدمصدؼؼوت،مععمأغفمضدمتشورطـومظقسمصؼطماًؾزم

خبؾقوتـوم،م،مبضقؽوتـو،مواٌؾح،مبؾماظطعوممطؾفمّرارتفموحالوتف

وشصوتـو،مؼبمػذهماظؾقظيمأذؿوقمظؽقبمضفقةمطـًمضدماغؿشؾؿفمعـم

صدؼؼيتمألحؿلقفمصؾوحًو،موطقسمذؾسمضدمدرضـوهمعـمإحداػـمظـلطؾفم

وعـمثؿمغؾؼلمهلوماظؽقسمصورغ،موتـطؾؼمضقؽيمصوخؾيمحقـفو،موتشؿؿـوم

صدؼؼيت،مػلمذطرؼوتمطوغًمأعبؾمعـمطؾمذلءمأعرمبفماآلن،مرشؿم

شالفماظقجعماظذيمضبقطمبفو،مظؽـفوماألعبؾمبوظـلؾيمظل،موظألدػمػوم

م! أغوماظققممبالمصدؼؼوت،مبالمحى،مبالمذلء



 

108 

 .مافمبشلءمظؽرػػ،مأرؼدماالسرت-

م.مؼومسؿرم(االسرتاف)دبقػينمطؾؿيم-

 .يمذلءأموطلغلمشرؼى،مدونمحؾقيبمأومغلؽٕبمهودثٔ-

 .ألغؽمأصؾقًمػؽذام-

كًبمدوذجي-  .أغ

 .وأغًمأغوغل،موخوئـ-

 تشؿؿقـينمؼومرػػم؟-

 !مرّوممظؽأرضصأوم!؟مأنمأضػموأصػؼمظؽممعينموػؾمترؼد-

ػذهمظقلًمطؾؿوتؽ،معـمسؾؿؽمػذهماظلكوصوتم؟م-

.مأغً،موضلقتؽ،موخقوغؿؽماٌؿؽررة-

 .مدسلمأحؼودكمتظفرم؟وعوذامأؼضو-

أحؼوديمؼومسؿرم؟م-

 .،مدالممٕمأسرفمععـكمػذهماظؽؾؿيمضطمإالمععؽ-
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 .ٕمغـفمحدؼــومبعدم؟مظبمأؼـمإ-

ظقؽمإدؿربرمأنمتؾؽماظلوذجيماظيتمهؾؽمضدعًم...مأسؾؿماظـفوؼيم-

حـقنمععمشريي،م...مواألعقرمػؽذامم..مظقسمأطـرحضـؿفومأخؿومتؾؽل،مو

عومسؾبدتمتؾؽم..!م.ػؿينمأعرهمالميعـؾؽرجؾمم!مظؽقؿموخوئـمععلظؽقبؽم

متؿقدثمععؽ،موالمتؾؽماظلوذجيماظيتمم؛اظطػؾيماظيتمتـؿظركمبؾفػي

كمتغرضفومبلذعوركماظؼؾوغقي،موالمتؾؽماٌراػؼيماظيتمتلقرػومبزػقر

عومسؾبدتمتؾؽماألغـكماظيتمسرصؿفومألولمعرة،مأصؾقًمحؽقؿيم.غرجلقيمال

.مأحطؿمأحالعؽماظذطرؼيوظغزظقي،ماألبؿعدمسـمأطوذؼؾؽمبوظؼدرماظؽوؼب؛

ظبماظشورعمإؼبمطؾمضصيمسشؼمتـؿفل،مؼشعرماظرجؾمحبرؼيمطؾرية،مؼـطؾؼم

مايرؼيمعومهوجـوحوهه،ميمالمؼؼقدهمذلءمدقىمجـوحامحراسصػقر

متشعرمبلنمسوٌفومؼضقؼ،محقوتفومماظيتمظؽماظػؿوةتبوظـلؾيمظف،مخالفم

طؾمذلءمعـمحقهلومؼضقؼمبفو،محؿكمغظراتماآلخرؼـمتصؾحمواغؿفً،م

ػق،متؿذطرهمؼبمطؾمثوغقيمترعشمبفو،مهـموتشؿوقمظف،ممتقتمشقظوم

،منمععفو،موأغفمدقؽقنمألخرىممتؾؽلمطـرياوسـدعومتػؽرمبلغفمظـمؼؽ

تـعزل،متػؼدمذفقؿفومظؾطعوم،مظؽـمدرسونمعومتؼؾىماألعقرمبعدمصرتةم

ؼشؿوقماظرجؾمألغـوه،مظغريتفو،مظؽؾمذلءمؼشؾففومحقٌم!موجقزةم
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ضبـمهلو،موؼعؾؿمضقؿؿفو،مظؽـفمؼؽقنمضدمتلخرمطـريا،مصفلموؼشؿوق،م

اآلنمدعقدةمظػراضف،متلًٌمحؿكماظػرح،مػلماآلنمضدمغلقؿف،مأخرجؿفمعـم

واآلنم،ماغؿزسؿفمطوغؿزاعماظلقػمعـمماظؼؾى،متلًٌمطـرياوضؾؾفومبؼقتفو،م

ؼرؼدػومسؾكمضـوسيمتوعيم،وماآلنمضبؾفومأطـر.تؼقممبرحؾيمععماظـلقونم

طؿم!مطؿمجعؾفومتؾؽلم!مظبماآلن،مظؽـفمؼؿـودكمطؿمآٌفومممإأغفومهؾف

خرمهؾفمآػلماآلنمععمم!م.طؿمدفؿومضدمشرزمؼبمصدرػو!مجرحفوم

مبطؾفو،مظؼدمغلقؿف،مالمترؼدهماآلن،مػقمدقؾؼكمضبؾفو،ماهطـريا،متر

طؿمضقًمعـموطؿمتلًٌمألجؾف،مو!ممطقػمبؽًمطـريامسؾقفمم..مؼؿذطرػو

ظؽـمػلماآلنمالمم!م.نمؼرجعفومطـرياأمدققوولم!جؾمبؼوئفؿومدقؼوأ

ترؼده،مضؾىماألغـكمطبؿؾػمطـريامسـماظرجؾ،مضؾؾفومالمضبؿؿؾماظػراق،م

ظؽـفمدرسونمعومؼؾدلمعؽوغفمّؽونمآخرمضبؿقفو،مضبؾفو،مضبـمسؾقفو،م

معؾلءمصوبرػلمزبؾققمحـقن،مرضقؼ،مالمؼلؿطقعمجرحماآلخرؼـمظؽـفم

محؽؿيمعـماظلؿوءماظعؾف!مذقاك،مضودرمسؾكمأنمصبرحمعـمؼؼرتبمعـفماألب

ماألغفومهؿؾمؼبمضؾؾفومحى؛أنمتـلكماألغـكمخقؾيمسشقؼفوماظلوبؼم

.مىؿقعماظعوٕ
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 "ٔأًٍَُ اٌَ أَذ " انفصم اخلبيط 

ْرا انفصم مت اقزجبظّ يٍ قصخ حقٍقٍخ دلسٌضخ ثبنعسطبٌ 
، ٔكزجزٓب ًْ يف حٍُٓب، "َٕز محداٌ " ،عبَذ فٍٓب صدٌقزً 

 ....ٔٔدد أٌ ركٌٕ فصم يف ْرِ انسٔاٌخ 

 

 

قد ٌكٌٕ عهى ... ال ٌكٌٕ يف أجعبدَب .... ألٌ ادلسض أحٍبَب " 
 "ٔأصعت ثكثري  يٍ ادلسض احلقٍقً ... ٍْئخ ثشس

 

م
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عرموضًمرقؼؾمسؾكمأطـرماظؾقظوتمضلقةمحبقوتل،مدؾعمأسقاممتػصؾم

بقينموبٔمرشؾيتمظؾققوة،طـًمحقـفومصغرية،مأذطرمبلغينمٕمأذقمرعؿم

األٕمعـذمذظؽماظقضً،مأتذطرهمؼبمطؾمدوسيمودضقؼيموحؿكمثوغقي،موطلنم

تؾؽماألحداثمحصؾًمععلمبوألعس،مبداؼيمحقـؿومزفرتمظلمطؿؾيمأذؾفم

بوظؽرةمخؾػمأذغل،مٕمأطرتثمهلومأومحؿكمحووظًمأنمأووػؾفومطـريا،م

وبعدمعدةمبدأتمأذعرمبوظؿعى،طونمؼصقؾينماظغـقونموأحقوغومأضعمسؾكم

األرض،مذػؾًمإظبمأعلموأخربتفومبذظؽ،مزرتمطؾمعلؿشػقوتمصؾلطٔم

ؼبمذظؽماظقضً،مأخربوغلمبلنمععلمعرضمظقسمخطريا،مظؽـينمطـًمأرىم

دعقعمأعلمطؾؿومتـظرمظل،مزادماػؿؿوممأبلمبلمحقـفو،موزارتـومسؿيتم

طـريا،مععمأغفومٕمتؽـمهىمأبل،متطؾىماألعرمعينمإجراءمسؿؾقي،م

بؽقًمصرخً،مظؽـمعومطونمسؾلمإالماالدؿلالممظؿؾؽماظغرصيماظؼؾققي،م

ودسًمأعلمبوظدعقعمواظصراخ،مذعرتمظؾقظيمبشعقرمأغينمظـمأخرجمعـفوم

أبدا،مأوصقؿفومسؾكمدعقيت،مضؾًمهلومأرعؿقفومجقدا،مالمتلؿطقعماظـقمم

بدوغل،مطـًمأصؽرمؼبمتؾؽماظدعقيماظيتمأػدتينماظػرحمدائؿو،موطوغًم

تلؿؿعمظلمدونمأيمطؾؾمأومتعى،مخرجًمعـمتؾؽماظعؿؾقيمحققبيمأرزق،م

ٕمأعًموٕمأتقضعمبلغفمدقلتلمؼقمموأعقتمدونمتؾؽماظعؿؾقي،مزؾؾًم
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ذفراماغؿظرمغؿوئففو،مضوظقامظلمأغقبفمأعرمبلقط،مصؼطمػبسمجرسوتمعـم

م!!م"وعوذامؼعينماظعالجمؼومأعلم؟"اظعالجموؼـؿفلمطؾمذلء،م

ٕمأطـمأسؾؿمأيمغقعمعـماظعالجمؼؿؽؾؿقنمسـف،محلؾؿفمطؿؾؽماألدوؼيماظيتم

طوغًمأعلمتالحؼينمبفومحقـؿومأعرض،موتذؼؾفومبؽلسمعـماٌوءمحؿكمالم

!مظؽـفمطونمسالجومأذدمعـمذظؽمبؽـريمبؾمأدقءمذلءم.تعؾؼمؼبمصؿل

دػشًمحقـؿومرأؼًمٓرضيمهؿؾمبقدؼفومأطقودومعؾقؽيمبلقائؾمعؾقغيم.

أصؾقًمؼديمبدأتمبؿـؾقًماإلبرمؼبمؼدي،محووظًمأطـرمعـمعرةمحؿقبكم.

مابؿلؿمظلمايظمومادؿطوسًمتـؾقؿفومبشؽؾمجقد،مٕم،وأخرياخضراء

ذعرمبوظلقائؾمتغزومؼديمعؾوذرةمظؽـمدرسونمعومعررتمبنحلوسمطرؼف،مأ

المزظًمأذطرمذظؽماىػوفماظذيم..ممؼلريمؼبمسروضلماوطلنماحرتاق

طرػًم!مٕمؼبمسظوعل،مرجػيمؼبمأرراؼبمأدقطرمسؾكمحؾؼلمؼبمثقاٍن،م

مطرػًماٌوء،مأغينمظدرجيمم!ممطرػًمطؾمذلءم..طرػًماظغذاء..مغػللم

أَلغكبقبلمطؾؿومصعؾًمذقؽًوماغؿوبينمذعقرم؛مرائقيمأومظقنمأووػقمبالمرعؿم

م.واظدوخيمواألٕمشريماٌـؿفلماظصداعم

عرقبتمسؾكمجلديميظوتمضودقوت،ؼصؾحمطفـيمػوعدةمبوردمجدا،م

قبومؼؽـمبودؿطوسيتماظؿؽؾؿ،مؼرجػمالمإرادؼو،ٕ ىمسسمؾبطؾؿومأردتمذقؽًومأئكب
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إنقبمرشؾؿؽمّغودرةماظلرؼر،واظؽالممتزدادمطؾؿوم.ؼضمظغيماٌرأنممؼػفؿقام

ذعرتؽبمبلغفومدؾؾًمعـؽ،مطـًمحقـفومأضطـمؼبمشرصيماٌلؿشػكمتؾؽ،مالم

أدؿطقعمإالمعراضؾيمعومؼدورمبوًورج،محقٌمطونمدرؼريمجبوغىماظـوصذةم

اظيتمالمأذطرمبلغينمرأؼؿفومعػؿقحيموظقمظققممواحدمحؿقبك،مأومظعؾينمٕم

ظؽـفومطوغًماظعوٕماًورجلم!مأدؿطعمأنمأحركمؼديقبمألضقممبػؿقفوم

اظقحقدمبوظـلؾيمظل،مأغظرمإظبماظعؿورةماٌؼوبؾيمظغرصيتمبوٌلؿشػك،موأضقلم

طؾمؼقم،مسـدعومأخرجمعـمػذهماظغرصيماظؾعقـي،مدقفمأزورمتؾؽماظعؿورة،م

وأخربمتؾؽماألممبلنمتغؾؼماظـوصذةمظقال،محؿكمالمْرضمرػؾفومعـؾل،طـًم

أذعرمبلنماٌرضمأتوغل،معـمغلؿوتماهلقاءماظيتمطـًمأتـػلفومظقالم

عضًماألؼومؾب،موأخريًامبعدػومجوءغلماظػرجمألخرجمعـممتؾؽماظغرصيم.

م.اظؼؾققيم

طونماظػرجمبوظـلؾيمظل،مدػرمجوءمظـلوصرمععف،ممبلنمأبلمذطرمحقـفوأ

!موعؿعي،مودقفمأجؿوزمعرضلمبوظؿلطقدمظؽـمدرسونمعومخوبًمآعوظلم

ذفرمطوعؾمإظبمؼقممسقدتلمظػؾلطٔمررضبيماظػراش،ممؼقٍممأولزؾؾًمعـم

سؾكمايراك،موالمسؾكماًروجمعـماٌلؿشػك،مسؾكمػذامايولمالمأضقىم

واألصعىمأغينماآلنمعؿغربيمسـماظقرـ،موعػورضيماظعؿورةمتؾؽماظيتمرمسًم

ّكقؾيتمضصصومطـريةمسـفو،مػـوماظغرصيمبوردةمجدا،موطلغفومثالجيم
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مأبلمظبعومبلمضؾؾمعرضل،أظؼقًماظؾقممسؾكمأعلمظعدمماػؿؿوعفو!م.اٌقتك

أظؼقًماظؾقممسؽبؾكماهلقاء،موعومؼـؼؾفمو..مبوظغربيموػقممترطينمدـقـًومألغف

م.عـمجراثقؿ

مذعريمؼؿلوضطمبغزارةمطؾؿومػؿؿًمبؾؿلف،مأصؾحبعدمسدةمأدوبقعم

بؽلمأماٌرآةمظلوسوتمأعومجؾسمأطـًم.اضطررتمالرتداءماظشعرماٌلؿعورمف

طرػؿف،موطرػًمغػلل،موطرػًمف!مظقفمغػللمإسؾكمحوظل،موعومآظًم

متـقًماٌقتمطـريًا،مصالمضؾقبمترحؿموذؽؾل،موطرػًمطؾمعـمحقظل،م

مم!م.حدمؼؼدرمعرؼضًوأوالم!م

دقضقؽقنمسؾلم!مطـًمأحدثمعرآتلمطؾمؼقمم،مطقػمدلخرجمظؾشورعم؟

طـًمأغظرمإظبمذعرمأبلموأخربهمبلنمذعرهمعبقؾم!مإنمذػؾًمػؽذام

أؼـم:مصلتكمؼبماظققمماظؿوظل،مدونمذعر،محدضًمبفمطـريا،مودلظؿفم!

مبؽقًم!مػؽذامأعبؾم!مػؽذامأذؾفمصغريتلم:ضول!م.ذػىمذعركم؟

م.وعـمثؿمضوعًمأعلمبوظؿؼوطمصقرةمظـوم!مطـريام

ظقلًمضقؼيمهلذامايد،مأرىمدعقسفوموؼبمطؾمعرةم!مأعلمٕمتؽـمطلبلم

"مذعرتمبشلءمشرؼى،مذظؽماظذيمؼلؿقغفم.تـظرمظلمتؾدومطلِومتقدسينم

م"م.ذعقرمعقتمؼؼرتبمعينم
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صرتاتمعـماظعالجمتذطرتموسدماظطؾقىمظل،موصرحًمورمػبسمبعدمعر

ؾٌبم!مصرحيمٕمتؽؿؿؾمظلقءمايظم مدًمؼـدؿلخذ:صوجلغلمبؼقظفمحق

ذؿؿؿف،م،مفمعـوصؼموطوذبذعرتمأغفظؾقظيم.مظؾقضوؼيمأخرىجرسوتم

ظػًماغؿؾوػلمظقػؾيمسفقزمتدسقم.اٌشموعيمرطضمعـماظعقودةمأوخرجًم

ظؽـمعوذامسلويم.واصؾًمبؽوئلموصراخلمفوتؿؿؿؿمبدسقاتمظلمخػقي،م

سدتم.ماظعالجموأطؿؾًتؼؾؾًمذظؽ،م!مالمػروبمعـماظؼدرم!م؟صعؾمأنمأ

معـمأطـرآٌؿينمتؾؽماإلبرم.مظـمأراػومذبددًامأغينظؿؾؽماظغرصيمبعدعومزــًم

رجػًمأسضوئلم.مػذهماىرسيموأغفقًمعرةمجربًمصقفوماظعالج،مأول

ماظذيمؼؾقف،أيوضًماظشروقمعـماظققمملًِمؼقعفومفسؾكمشريماٌعؿود،م

 .مدوسيمأعضقؿفومؼبماظـقمٔوغقيمسشرمعـمأطـرتؼرؼؾًوم

ماغؿظرتفومبػورغماظصربماألخريةمبوضلماىرسوتمومبؼقًماىرسيمأغفقً

أخذتفومومطلغينمٕمأتلٕمظلـؿٔ،معؿـودقيمطؾماآلالمموطؾماٌراتماظيتم

مسؾكمةدخؾًمصقفوماٌلؿشػك،موطلنمذقؽًومٕمؼؽـ،مطـًمأدعدمإغلون

دسقاتمأبل،ومدسقاتمأعلموم،موأدرطًمأنمحقـفواألرضقيػذهماظؽرةم

مصدصيمٕماظؿؼقًمبفوسؿيتمؼبمشلؼماظؾقؾ،مودسقاتمتؾؽماظعفقزماظيتم

مػذهماظػرتاتمٕمتؽـمغؼؿيمبؾمسؽسمذظؽمأنأدرطًم!متذػىمػؾوءـبم

محقـفومأحؾؾً"م.وبشرماظصوبرؼـ:م"مععـكمضقظفمتعوظبموأدرطًمتوعًو،م
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محىمآمظل،موجزعًمبلنماألرض،وأؼؼـًطؾمذرةمػقاءمؼبمشالفمػذهم

م.المحقوةمععماظقلسموالمؼلسمععمايقوة

ٕمأطـمأسؾؿمبلغينمدلواجفمذقؽومأصعىمعـمعرضلمذظؽ،مظؽـينماظققمم

أذعرمبوظقلسموطلغينمظلًمتؾؽماظطػؾيماظيتمخوضًمععرطيمععمعرضمالم

م.ذػوءمعـف،موذػقًم

أتدركمحفؿماألٕماظذيم!مأتدركمؼومسؿرمأيمعرضمضدمأصؾؿينمبفم؟

ٕمأذلمأنمأػىمضؾيبمألحدمؼقعو،م!مأطـرمعـمذظؽمطؾفم...!!ممزرسؿفمبلم

ذظؽم!مموٕمأذلمأنمؼلقطرماظقلسمسؾكمسؼؾل،موألولمعرةمأمتـكماٌقتم

م!م.اٌقتماألطـرمضلقةمعـماٌرض،موشرصيماظعؿؾقوتمتؾؽم
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" ادلعجـــت انعسيَ " انفصم انعبدض 
،مأسؾممبلغكمظلتمأصضلمرجلميفمػذاماظؽون،موأرىمأحقاغام"أرتؾطمبكخرمدواكم"ؤٌينمصؽرةمأنمت

 ...أغكمشريمعـادبمظي

 ؟"مأسشقمدواكم"مظــــؽنمطقفمظيمأنم

 ..ظطاٌامطـتمرػؾؿكماظيتمتغػومسؾىمصدرك،موتلؿـشقمػواءػامعنمسؾقمصوتك

 ... وترىماظعاملمعنمسقـقك

 ... ألولمعرةمأخافماالبؿعاد،موصؽرةماظرحقل،مواالضرتابمعنمآخر

 ....يموتؿلارعمدضاتمضؾيبؤنأذعرمخبوفمذدؼدمميل

 ألغينمأحؾكمطؿامأغـــت،موهؾينمطؿامأغــــا

مأحقاغا،موصوتكماظذيمؼعؾومسؾيمواغػصاظـاعشاجراتـا،مرشمم"م........رشممطلمذيءم

م"كموجـوغكتموشريتـؿفيطـريا،موذؿائؿكماظيتمالم

 !عامزظتمأحؿضنمصورتكمظقالموأشػوم

 ! عامزظتمأدؿقؼظمصفرا،مأدسوماهللمانمتؽونمظي

م.. نمظكووأطـ

م
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م...سدكبؽب

 ماىؿقعمؼؽؿشػقنمتصرصوتلماظغرؼؾيأصؾح

حؿكمبوئعماظؼفقةماظذيممماغؿزسؿفومحقـؿوماصرتضـوتلمسوداتلمالوأثقاب

م! مظلدؽر،مودطمإالؼـوديمضفقةمدودة،مصؾوحممطؾمماجملؾيؼؼػمبوب

موضؾًمصوجلتفماظققمممظؽقـبلدودةموؼصؾفومبوظؽقب:مؼؼقهلوم...ماظلـيضرابي

متؾؽماظـظرةماٌشوبفيمإظلقبغظرم... ضعمغصػمعؾعؼيمعـماظلؽرمبفو:ظفم

مسشرماظذيمؼلؽـميوديظـظرةمصدؼؼوتلمحقـؿومتؾدظًمابؿلوعيتمبرضؿما

حضرمأوحقـؿوم...مظؾطعومذفقيتماصؿؼدمأعلوحقـؿومرأتينم...بٔمحوجيب

ميءمشأطـرسدعومطوغًمأبؽؿين،بمظؽـفومطالتفظلماحدػؿماظؽـريمعـماظشق

 ! غصػمعؾعؼيمعـماظلؽر:موضولمظلمؼػرحين

م...مغعؿ:أجؾؿفم

م...محؾـوألحؿلقفومحدادامسؾكمعـمبٔمؼدؼفموذػؾًماغؿشؾؿفو

مالمأحؾفومأغو،مموطؿوأغًمطؿومهؾفوماماحؿلقفاظققممبلغينمجقداسؾؿمأ

ظؽـينم...ؼبمطقبمضفقةموغصػمعؾعؼيمعـماظلؽرمألغلوكمربووظيمعين

م.مؼبمطؾمؼقممأرؾؾفومطؿومهؾفومموسدتؾبذربؾبفوأدعـؿفومطؿومت
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راضىمتؾؽماظلوضطيماظيتمأصؾقًمأخؾوركمصؼط،مبؾمإٔمأسدمأحبٌمسـم

..مودؾؾؿؽمعين،مأصؾقًمأراضىمحلوبفوماظشكصلقبم،ادؿقرـًمصمادك

م..عقاسقدػوم

مم...مدطقرػومسربأحوولمأنماضرأمعومؼدورمبقـؽؿو،م،وعـشقراتفو

طرةمظؿؿلؽمبعؾؼماظذا؛أصؾقًمتؾؽماظغرؼؾيماظيتمتؾقٌمسـمأيمذلءم

نمسودمإترطفمفامبشدة،مفئوحؾؾًمذلأذامإ"،طـًمأؤعـممبؿؾؽماظعؾورةم

م."مٕمؼؽـمظؽمعـماظؾداؼيصفقمنمٕمؼعد،مإظقؽمصفقمظؽموإ

ضعًمأظعؾؽم..مخرىمألسدتمظؽقبَؽمطـًمسؾكمؼؼٔمبلغؽمدؿعقد،م

...مخر،مظعؾينمٕمأسدمعـودكبؾيمظلذاجؿؽمآظبمورـمإاظعـقان،مظعؾؽمىلتم

حؾفوماآلن،ميمنمتؽقنمتؾؽماظلوذجيماظيتمتدقبعأدي،مأمتـكمـيـامسـوداعصـ

.ممطؿومػفرتينظؽلمتففرك؛أدذجمعـؽم

آخرمرأؼًمػوتػلماحملؿقلموتمُأعلؽ،ممأغينمذػقًمعـفممتوعويبعدمتلطد

،مأراهمعـذمسدةمدضوئؼمضوممبؿغقريمصقرتفم(واتسماب)زفقرمظفمسؾكم

مػوتػلمبشدة،متٌلمووجعلمععمإبدالمصقرتف،مأعلؽأاظشكصقي،مجددم

أغوموحقدةم؟آهمؼومحؾقيبمٌـمترطؿينم:ممصرتةمرقؼؾيمبصقرتفموأضقلمتحؾؼ

ضؾيبموأضقمممظبإوأبؽلموحقدة،مأضربمػوتػلم!دوغؽ،مآهمطؿمصراضؽمػدقبغلم
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أراهم..مظعقشمدوغفمابوحؿضونمصقرتف،مظقسمظلماآلنمدقىمربووظيم

أتلٕم!مؼومضؾيبمآهغفمدعقدمجدا،مأشريمعؽرتثمظػراضل،محؿكما،دعقد

م!ذظؽماألٕماظذيمأسفزمسـموصػف

،مجدكمجبوغيبأطرػًمطقػمأحـمظؽمدائؿوموالم..مطرػؿؽمؼومسؿرم

طرػًمضعػلموجربوتلموطربؼوئل،مطرػًمطؾمذلءمؼذطرغلمبؽ،محؿكم

ظقمٕمغؾؿؼل،معوذامطونمم..مضػمحوئرةموأتلوءلمأ.غينمبدأتمأطرهمغػللمأ

ظعؾمتؾؽما،ومطـًمدلراكمسؾكماظطرؼؼممعؽلقررّو.؟دقؽقنمضدرغوم

ومأظقمٕمأطـ،م!اظقسؽيماظيتمأصوبؿؽمحٔمػفرتؽمحؾقؾؿؽمضوعًمبؼؿؾؽم

م؟عوذامطونمدققصؾ،مٕمتؽـ

كبايىمواظؽراػقيمؼبما سـدعومتؼررم!ممّعـكماظؽؾؿيمانمذاتفمعمٕظقض

طراػقيمعـمهى،موهوولمأنمتعوجلمغػلؽمعـمذظؽمايى،مظؽـؽمتزدادم

المتؼؿـعمظػراضفمأومومسـؽمطؾماظؾعد،ماتراهمبعقد!متعؾؼومبفمؼقعومبعدمؼقمم

تعوغؼمصقرتفمخػقيمومبوظدعقع،متٔهؿضـفمؼبمسقـٔمعؾقهفظؼلقةمضؾؾف،م

مطؾريةماسـدعومتعشؼماألغـك،موتؿعؾؼمبلحدػؿ،متؾينمأحالم!م.ؼبماظظالمم

.مسظؿيمآالعفومبعدمصراضفموععف،محبفؿمبلوريمآعوهلو،م
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ؼبمذظؽماظـفور،ممسعًمأعلموػلمتـودي،مرػػمؼقجدمصـدوقمسؾكم

،مٕم!طقػمػذام!ماظؾوبمظؽ،متعفؾًمعـمذظؽمطـريا،مصـدوقمظل

ؼػوجؽينمأحدػؿمعـمضؾؾمدقىمبؾوضوتماظزػقرمتؾؽ،مظعؾفمسؿرمؼرؼدم

عصوييت،مرطضًمسبقماظؾوب،مغبؾًماظصـدوقموأخذتفمإظبمشرصيت،م

طونمصـدوضومخشؾقومعؼػالمبؼػؾ،موالمؼقجدمععفمعػؿوح،مػو،مالمؼقجدم

عػؿوح،موطقػمدلصؿقف،مجبوغؾفمخرؼطيموردوظيمؼبمضورورة،مضقؽًم

تؿؾعلماًورريم"طـريا،موطلغفومردوظيمعـماظؾقر،مصؿقؿفومصقجدتم

عوذام!م،مضؾًمؼومظفمعـمذبـقنم"ظؿصؾلمظؾؿػؿوحموتريمعومبوظصـدوقم

م...!تػعؾمؼومسؿرم

أعلؽًمبوًرؼطيموبدأتماضرأماألعوطـماظيتمبفو،مظؾلًمحذائل،م

إغفمعقسدم!مرػػماظبمأؼـمتذػؾٔم؟:مأعلمتـوديم.وتقجفًمظؾؿؽونم

دلرىمعومبوظصـدوقموأسقدم!ممظـمأتلخرمأعلم:موأغومأردقبم!!م.ماظغداءم

ضؿًمبطؾىمتؽللموأخربتفمسـماٌؽون،موصؾًمإظبمطقخمخشيبقب،مطونم.

ظؽـم..مدضؼًماظؾوبمعرة،موعرتٔ،موثالثيم.عبقالمجدا،مظؽـفمعففقرم

ٕمصبىمأحدػؿ،صػؿقؿفمحبذر،مطونمؼقجدمبوضيمعـماظزػقر،موعػؿوحم

جبوغؾف،مأخذتماظؾوضيمادؿـشؼؿفوموطلغفومأطلفٔ،وأعلؽًمبفوم
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عومإنموصؾًماظؾقً،حؿكمضؿًم.وبوٌػؿوح،موخرجًمعلرسيمإظبماظؿؽللم

م!مبػؿقف،مطونمبفمخوُموأدقاره،موحؾيمبصؾم

،موجدتم!م"عـمضوممبنردولمػذاماظصـدوقمظلم؟...محؾيمبصؾم!!مػومم"

إنموصؾًمظؽمػذهماظردوظي،مػذامؼعينمبلغؽم:مأؼضومورضيمعؽؿقبمسؾقفوم

كبمإظبمبقيت،موبلغينمدلسقدمعلوءـبموأدؿـشؼمسطرك،موأغومسؾكم ضدمذػؾ

ؼؼٔمبلغؽمضدمأخذتمبوضيماظقرودمتؾؽ،مععمأغفومظقلًمظؽ،مطـًمأرؼدم

أنمأضعفومؼبمعزػرؼيت،محقـؿومأدسقكمسؾكماظعشوء،مألرؼؽمبلغؽمأعبؾم

عـفو،مدؿؿعفؾٔمظقجقدمحؾيماظؾصؾمتؾؽ،مظؽـفوماظؾغزماظذيمدؿقؿورؼـم

أسؾؿمبلنمصؿوةمعـؾؽم.بف،موظـمتعرصقفمإالمإذامسدتلمظؾقراءمطـرياموطـريام

تعشؼماٌغوعرةمواٌػوجكت،صضقظقيمجدا،مودؿػعؾمطؾمذلءمظؿعؾؿمظغزم

ظؼدمأردؾًمظؽماظؽـريمعـماظردوئؾماظقرضقي،موطلغفومٕمتصؾؽم.اظؾصؾيم

قـبمودؿفدؼـمرضؿلمؼبم بعد،مأوموصؾؿؽموضؿيتمبؿفوػؾفو،مسقديمإظقف

م.إحداػـ،موإنمٕمودؼفو،ماغؿظريمصـدوضومآخرؽبمعين

ظؽـينمٕمأجدػو،مربقبؿومأصؾقًمأحبٌمبٔمردوئؾلماظؼدْيمتؾؽ،م

!مطقػمدلسرفمػذاماظؾغزم؟!!ممؼوماهللم!!مأظؼقؿفومبلؾيمظؾؿفؿالتم

إغقبفماظشلءماألطـرماظذيمظفم...ماظػضقلم!معوذامتعينمحؾيماظؾصؾيمتؾؽم؟
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اظؼدرةمسؾكمأنمصبعؾـومغؾقرمؼبمسوٕمشرؼىمعـماظؿلوؤالتمواالطؿشوصوتم

أسؿؼدمبلنمطؾمعومضبدثمؼبمػذاماظؽقنمعـماطؿشوصوتموتطقرمػقمصضقلم.

طـًمأغـكمتعشؼماظؿػوصقؾم.اظـػسماظؾشرؼيماظيتمالمترضكمّعرصيماظؼؾقؾم

واألحداث،موٕمأطـمأرىمأنماظػضقلمعرضمأومسودةمدقؽي،موطـًمأعورسم

جؾلًمؼبمشرصيتمأغظرمعـم.رؼقدفموحدكبيمدونمأنمأزسٍماآلخرؼـم

غوصذتلمإظبمايدؼؼيماٌؼوبؾيمظؾقؿـو،مطؿمطوغًمحدؼؼؿفؿمرائعي،موطؿمطونم

م!مبقؿـومضؾققوم

أنمتلؽـمؼبمسؿورةمالمؼقجدمبفومحدؼؼي،مظؽـفومعؾقؽيمبـقاصذمتطؾمسؾكم

جرياغؽماظؾذؼـمتلؿطقعمأنمترىمطؾمهرطوتفؿ،موْؾؽقنمحدؼؼيمذلءفبم

ؼبمطؾمعرةمأصؿحمغوصذتلمظؽلمأرىمعومؼدورمحقظل،م.ٓؾمودوذجمظؾغوؼيم

..موطلنمتؾؽماظـوصذةمػلمعؿـػللماظقحقدمهلذاماظعوٕماٌؾلءمبوظؿلوؤالتم

أدرحمؼبمخقوظلمطـريا،موأرطزمغظريمسؾكمأعقرمتوصفي،مصؿظـماىورةم

بعدؼـمععمبـؿؽماظػضقظقيم:مبلغينمأراضؾفؿ،صؿفوتػمأعلمظؿكربػوم

الم:تغؾؼماظـوصذةموتصرخمبلم..مصؿلتلمأعلمشوضؾيمظغرصيتم!م.؟....

م!متـظريمظؾفريانم
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ظؽـينمؼومأعلمالمأغظرمهلؿ،مبؾمأغظرمًقؾيت،مواغؽلوراتل،موجروحلم-

م...مصؿغؾؼماظؾوبمبغضى،موتذػىم.اظيتمٕمتؾؿؽؿمبعدم

م!م"طؿمأطرهماىريانم"

ػومأغومأضػمؼبمغوصذتل،موأحوولمأنمأذؿمرائقيمتؾؽماًورريماظيتم

ضودتينمظؾقًمذظؽماظغرؼى،مظعؾينممأسرصفمعـمسطره،مإنماظعطرمأطـرم

ذلءمؼعؾؼمبوظذاطرة،مؼؼقظقنمبلنمطؾمسوذؼمؼفديمسشقؼؿفمسطرامْقزػوم

بفمبٔمعبقعماظـلوء،مإالمأغومٕمؼفدكبغلمسؿرمسطرامضط،ٕمأطـمسشقؼؿفم

م.أصالم

عوذامتعينمحؾيماظؾصؾم!معـمذاماظذيمضبوولمأنمؼقضعمايريةمؼبمسؼؾلم؟

أضؾىمدرؼريمرأدومسؾكمسؼى،موأظؼلمبلدراجلمأرضو،موأصؿشم!م.تؾؽم؟

ؼبمخزاغيتمحبـومسـمتؾؽماظردوظيمظعؾفومتقصؾينمإظبمصوحؾفو،مظؽـينمٕم

م.أجدمذقؽوم

عـذماغؿقورمدريؼـموارتؾورلمبعؿر،مدوءتمسالضيتمبفو،مصؿومسدتم

أجؾسمععفومطـريا،والمغؿقدثمطوظلوبؼ،ماآلنمػومسبـمغؿشوركماًقؾيم

ذاتفو،مطبؿؾػمادؿمسؿرمسـمربؿدمظؽـفماظؿصرفمذاتف،بعقدامسـم

م؟...دريؼـمطقػمحوظؽ:ماٌلؿقوت،مأػوتػفوم
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كبم؟:موقؾقينمبفدوءم مخبريموأغ

طوغًمصدؼؼيتمترىماًقؾيمبل،مإغينمأطـرمعـمادؿؿعًمهلومسـمحؾفوم

اظقحقدةماظيتمٕمتمعـمحبؾفم!م.ابؿعديمسـفم:حملؿد،موأغومعـمضوظًمهلوم

م...!ؼقعو،موطلغفومدبفؾمعـمربودثيتم

موسؿرمخقىمزينم-م:مطلمتشعرمبوظؼؾقؾمعـماظراحي-صلضقلمهلوم

م!محؼوم:مصؿعؾقمغربةمصقتفوم

م....مغعؿمسزؼزتلم-

صؿغرقمصدؼؼيتمّقجيماظدعقعمظؽـمػذهماٌرةمظقلًموحقدة،موإِومأغوم

معومبؽ؟:مصؿؼقلم..م.وػلمعؿشورطؿون،وأضقؽمبعدمربعمدوسيمعـماظؾؽوءم

أالمتدرطٔمبلغـومضدموضعـومبوظشلءمذاتف،موغؾؽلمظؾشلءمذاتف،مظؽــومٕم-

صؿـػفرمضقؽًوموتعقدمبـوماظذطرؼوتماظبمطؾؿيم!م.غمعـمؼقعومبوظشلءمذاتفم

م...موتعؿذرمصدؼؼيتم"م...مدؿؿقررٔمبفم"م

م.صلضػؾماهلوتػ،موأبؽلمأغوم
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أغومٕمأػوتػمدريؼـمألبؽلمسؿر،مػوتػؿفومألسقدماظلـٔماظيتمطـًم

أخربػومبؽؾمذلءمضبدثمععلمصؿعطقينماىقابمسـمطؾمذلءم

ضبريغل،مظؽـمػومػلماألضدارمتلؾىمحؽؿيمصدؼؼيت،موتؾؼلمبلموحقدةم

صلظؼلمجبلديمجـيم"م.أذؾوهماظرجولم"مأحودثماىدرانمواظلؾىمطؾفم

ػوعدةمسؾكماظلرؼر،معؿعؾيمظؾغوؼي،موالمأغلكموظـمأغلكمعومحدثمبل،م

أضؾىمرأدلمسؾكمودودتلمظؽلمأغوم،مأحضـفومبشدةموأذؿوقمظدعقيتم

اظؼذرةمتؾؽ،أحؿوجفوماظققممطـريامبرشؿمضذارتفو،مأشرقمؼبمأحالمماظقؼظيم

صلدؿقؼظم!موعـمػذاماظذيمأردؾماظردوظيم؟!معوذامظقمٕمؼففرغلمسؿر؟..م

إظبمعؿكم!معومػذاماظذيمصعؾؿقفمؼبمشرصؿؽم؟:سؾكمصقتمأعلمتصرخم

م!!مرتؾقفومبلرسيم!مدؿؾؼلمصقضقؼيمػؽذام؟

أعلمأرجقكم:مصلصؿحمسقينقبمضؾقال،موأخرجمرأدلمعـمهًماظغطوءموأضقلم

م...أرؼدمأنمأغوم،مدقفمأرتؾفو

م...ماظلوسيماظقاحدةمزفرا،مأيمغقممػذامأصقؼلم-

صلغفضمعذسقرةمبوحـًيمذبددامسـمتؾؽم...!ماظقاحدةمزفرام...محؼوم-

ماظردوظي،موادلل

م...م.ضؾؾمصرتةمػؾموصؾؿينمردوظيمعوم:مأعلم
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م!م.أهؾؿٔمبفوم:مصؿـظرمإظلمبودؿعفوبم

م...مأجقؾقينمأعلم-

دبربغلمبلغفومهؿػظمجبؿقعماظردوئؾماظيتمتصؾينمؼبمدرجفو،مصلرطضم

أجدمحقاظلمسشرؼـمردوظي،مٕمأرػؿم.إظبمشرصؿفوموأحبٌمسـماظردوئؾم

م!ؽٕبمٕمدبربؼينمبفذهماظردوئؾم؟:وٕمأضرأػؿمعـمضؾؾ،مأحدثمأعلم

م...طـًمأخربك،موتؼقظٔممظقلًمعفؿيمم:مصؿؼقلمظل

م...مػومأغوم-

أؼعؼؾمأنمسالضيتمبعؿرمأبعدتينمإظبمػذامايدمسـمايقوة،مٕمأذطرموظقم

ٌرةمواحدةمبلغينمووػؾًمردوظيمعـمأحدػؿ،مصؽقػمأووػؾمعبقعم

اظردوئؾماظيتمطوغًمتصؾين،معوماظذيمصعؾؿفمبلمؼومسؿرمحؿكمأغلكم

م!م.غػللموطؾمذلءمضبقطمبفوم؟

مطوغًماظردوالتمالمهؿقيماظؽـريمعـماظؽالم،مبعضفومعـماٌعفؾٔ

متقضػلمسـماظؽؿوبيم:مّؼوالتل،موردوظيمتفدؼدمعـمأحدػؿ،مؼؼقلمظلم

مصؿقؿفوأزـمبلغفومعـمذظؽماظغرؼى،مف..م،وردوظيموضعًمؼبمؼديم!
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كمػو،مظعؾتحؾؾؿؽمعـذمأولمعؼوظيممغشرمأرػػموبدأتمأضرأمبفو،م

ذبـقن،مأومطوذب،مظؽـمأضلؿمحبؼماظلؿوء،مأغينمصـًم:"دؿؼقظٔ

مظؽـين،دػمسؾكمإزسوجؽمبؾوضوتماظزػقرمتؾؽآعشوسريمظؽكبمدائؿو،مو

طـًمأسؾؿمأغؽمتعشؼٔموردماظؾـػلٍ،مرأؼًمذظؽمؼبمدريتؽماظذاتقي،م

منؽبوتري،مألسربمظؽمسؿومبداخؾل؛ردتكبمأنممتـققينمصرصيمأنمإرػػ،م

.م،مأغؿظرمعؽوٌيمعـؽم:م***مسؾكمػذاماظرضؿمغلصدضل،مػوتػل

مم"م..ععفؾؽماظلريقب

ػبليمأيمععفىمدريقبمػذا،ماظردوظيمضدموصؾؿينمعـذم!مهللمإؼوم

عـمػذاماظشكصماظذيمؼرؼدمإدخولم.وأغومأراػوماظققممألولمعرةمر،ذفأ

طـًمدائؿومأودمأنم..مصضقظلمجعؾينمأػوتػفم!مايريةمإظبمحقوتلم؟

م!مسرفمعـمػذاماٌعفىماظلريقب،موعومػلمضصؿفمأ

...مظقمآ-

م.أػالمرػػم-

!م؟ػو،مطقػمسؾؿًمأغينمرػػم-

مم.أحػظمصقتؽمجقدًا-



 

131 

م.أغًمدبقػينمؼومػذام-

م.معـؽ،مظؽـؽمٕمتؽرتثكبمظلمؼقعًواظطوٌومطـًمضرؼى..ميمالمدبوفكب-

م؟عـمأغً-

...مأذفرمػبليمتللظقـينمبعدم-

م؟ضػؾمماهلوتػأدؿفقىمعـمأغًمأمم-

ضوبؾؽمؼبمعؽونمعوم؟مأحلـو،مػؾمبنعؽوغلمأنم-

م.المرؾعو،مصلغومالمأضوبؾماظغربوءم-

م.أغومظلًمبغرؼىم-

...مظبماظؾؼوءإوف،محلـومأ-

م...وأضػؾًماهلوتػم

سودمواتصؾمبلمعرةمأخرى،ترددتمطـريامضؾؾمأنمأجقى،مدارتمؼبم

ذػينماظؽـريمعـماظؿلوؤالت،معـمؼؽقنم؟موٕمأردؾمظلمذظؽماظصـدوقم؟م

م...ظؽـمصضقظلمضودغلمظؾردمسؾقفم!ممموطقػمتقصقبؾمظعـقانمبقيت؟
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م!عوذامترؼدمؼومػذام-

مم.رػػ،مأغومتقؿ-

م؟تقؿ،معـمتقؿ-

كبمبفمسـدعومطـًمعلوصرةم- مضؿفوو،ظبمعصرإأتذطرؼـماظشوبماظذيماظؿؼق

كبمضدمأضع مم.جقازمدػرك،موتؾؽٔتلمطـ

مم؟ظلقبإآهمظؼدمعرقبموضًمرقؼؾمسؾكمذظؽ،مظؽـمطقػموصؾًم-

م..ادلظقينمسـمحوظلمأواًل-

.مػومآدػي،معومزظًمطؿومأغًمروحؽمعرحي-

كب- م.وعومزظًمسصؾقيمطؿومطـ

كًبمظلممجقازمدػركمؼبمذظؽماظقضً،موألغقبينموجدتأغًمعدؼـيمظلم- ضؾ

نمأرؾىمأيمذلءمحقـفو،مورؾؾًمأنمتطعؿقينماٌلكـ،مسوػدتينمأ

م.صؾلطٔمدؿصـعقـفمظلملإنمأتقًمأغينمحقـفوم

ؽٕبمحؾيماظؾصؾمتؾؽمػففففف،م- .معومزظًمسؾكمسفديم!مسؾؿًماآلنم

مم.مجوئعوتحلـو،موأغومعومزل-
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م؟عومرأؼؽمبلنمغؾؿؼل-

م.المبلس،مدـؾؿؼلمؼبمايدؼؼيماظعوعيماظققمم-

م؟أيمحدؼؼي-

مم.اظيتمتؼعمعؼوبؾمبقيت-

مم.م.م.حلـو-

م.م.م.ظبماظؾؼوءإ-

ظبمأرجعينمإٕمأضقؽمعـذمصرتةمرقؼؾيمػؽذا،م.أضػؾًماهلوتػمععمتقؿم

وعوذامتعينم..م!مسوعٔمدوبؼٔ،مطـًمعؿشقضيمألراه،مطقػمأصؾحماآلنم

نمتؽقغلمظلمخريمعـمأ":ردوظؿفم

.مارتدؼًمعالبللموذػؾًمألراه؟"مطقنمظؽمأأنم

حؼقؼٌي،مأغومطـًمضدمغلقًمذؽؾفممتوعو،موربرجيمأنمأدللمعـمػق،م

رػػ،مصققح؟م:تؼدممسبقي،موضولمظلاممودقؿاظؽـمذوب

...مغعؿ،موأغًمتقؿم-

عـمتقؿم؟م-
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...مػومأدػفم-

علؽًمبؽ،مأغًمالمتؿذطرؼـمػقؽيتم؟مأظؼدم-

مم.وهمطؿمأغًمذطل،مأدػفمحؼًوأ-

...ممطـرياأنمأدلظؽمحلـًو،مصؾـفؾس،مأرؼدم-

م.حوضرمآغليت-

سالضيتمععمسؿرمأغلؿينمأغينمصؿوة،موأصؾقًمأطربمعـمسؿريم!؟آغليم)م

بؽـري،محؿكماألظؼوبمعومسودتمتؾقؼمبل،معـذمزعـمٕمؼؽرتثمأحدم

غًمؼومتقؿمأمأحد،مأومحؿكمؼفؿؿمبوظلمالمسين،مأعومْوزحينألعري،مٕم

جدمأضصيمأخرى،معومزاظًمأدؽؾيمطـريةمتدورمؼبمذػين،موأمتـكمأنم

مم(.جقابومسـفوم

م؟أؼـمذردتكبمؼومآغلف:موأردفم

م.ىمشالزفتقؿ،مطػ-

مم.حوضرمرػػ-
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ؽبمٕمتؽشػمذكصقؿؽم؟موعومععـكمسؾورتؽمتؾؽم؟طقػموصؾًمظلم- و

عـذمذظؽماظقضًم؟م

عفؾؽ،معومبؽم؟مسؾكمرػػ،م-

.متقؿ،مأرجقكمأجؾين-

ماالدؿعالعوتمػوتػًوصؾًمظؽمعـماظصققػيماظيتمتـشرؼـمبفو،م-

ايريةمؼبمإلؼؼوسؽم؛ممسؾورتل،مطوغًمصؼطماوأخربوغلمبعـقانمعـزظؽ،مأم

ٌَؾؿمأطشػمذكصقيت(األطشـ)عـمأعرك،موغقسومعـم ،مصذظَؽممصؼط،موأعوم

.مألرىمأغؽمعومزظًمتؾؽماظػؿوةماظعـقدةماٌغرورةمأممال

وعوذاماطؿشػً؟م،ػو-

م.عـؾؿومطـًماطؿشػًمأغؽمعومزظًمسـقدةموعغرورةموسصؾقيم-

ظلمإذؽرامتقؿ،مذؽرامالػؿؿوعؽموذوضؽ،مذؽرامألغؽمأدخؾًمايريةم-

...محقوتل،مطوغًمٓؾيمجدا،مذؽرامظؽ

كًبمبقسده،مبلنمتطعؿقفم- المتشؽرؼين،مبؾماذؽريمبطينماظذيمضؿ

م.اٌلكـ
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...موسدمػذامحلـو،مدلصـعفمظؽ،م...مػو،معومأشؾظؽم-

ؼبمذظؽماظقضًماظذيمطـًمأجؾسمأغوموتقؿ،معرقبمسؿرمعـمأعوعل،مغظرمظلم

مرػػ،م:ضوئالمتؼدممسبقيما،فرتؽىمجرعًومسظقؿاغظرةموطلغينمعذغؾي،مو

م؟مطقػمحوظؽم

مم...خبريم:مأجؾؿفم

م.تقؿ،مأسرصؽ،مسؿرمرئقللمبوظصققػي-

!م؟رئقلؽمبوجملؾي:محقـفوموفؿموجفمسؿر،موضولمظلم

م...وابـمسؿلم:مضؾًم

ظؽمعـمربظقزمبلنمرػػمتـشرمؼبممتشرصـومسؿر،موؼو:ضولمتقؿم

م.صفلمرائعيذبؾؿؽ،

غفممأرشؿم!ممماظيتمدؾؾفومظل،مٕمؼؽؿػمبعدالمطؾماآلرشؿأغوغلقب،م،مسؿر

ؼرؼدم!رالظفموظفمصؼطمأبؼكمسؾكمأظبمأخرى،مؼرؼدغلمأنمإػفرغلمظقذػىم

.مم!مأنمؼراغلمعؽلقرةمظػراضف،موأبؽلمسؾقف

مم.غعؿ،مػلمرائعي:ضولمسؿرم
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والم،مدـؾؿؼلمذبددًاعفؿ،رػػمأرؼدماالغصراف،مصؾديقبمسؿؾم:ضولمتقؿم

م.مأعرماٌلكـيمتـس

مم.ماظؾؼوء،مصرصيمدعقدةإظبحلـًومتقؿ،م-

ذػىمتقؿ،موبؼقـومأغوموسؿرمدقؼو،مٕمأظؿؼمبفمعـذمزعـ،موؼوهلذهماظصدصيم

م!.اظعفقؾي

مم.مبلرسياوضعؽمعبقؾ،موجدتمرصقؼ-

سؿر،معوذامتؼقلمأغً؟م-

.مالمذلء،مأرؼدماالغصرافموداسو-

.موداسو-

رشؿمطؾماظذيمصعؾؿفمبل،معومزظًمتعؽرم!!طؿمأغًمعغرورموأغوغلم

.معزاجل،موحقوتلم

اتصؾمبلمسؿرمؼبماظققمماظؿوظل،مأخربغلمأغفمؼرؼدمأنمغؾؿؼلمظؾؿرةماألخريةم

م!م؟واظقضًمعؿلخرم،سؿرمطقػمدـؾؿؼلمؼبمػذاماىقماظؾورد.م-

م..!مرػػ،مأرؼدمعؼوبؾؿؽماآلن-
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م.حلـو-

أتذطرم..مأتذطرمجقدامتؾؽماظؾقؾيماظعوصػيماظيتمعبعؿينمبؽمظؾؿرةماألخريةم

مطونماٌطرم..ممموطؿمسوتؾؿينمحقـفوم...طقػمطوغًمغظراتؽمضودقيم

ؼفطؾمبشدة،موأغومأروػمظقسمبردامظؽـمأٌومعـؽ،مطـًمتصرخمبلمدونم

وحقدة،موخوئػي،موأنمتلؿحمظلمأنمأبررمأيمذلء،مترطؿينمعفؿؾي،م

أغًمالمتػؽرم..مأغًمأغوغلم!مم"سؿرممصرخًمبصقتمسوٍل!موذػؾًم

"متمطرتثاظؽـؽمعوم،دقىمبـػلؽ،مترطؿين،موصبىمأنمأرىمحقوتل

طؿمأطرهمتؾؽماظؾقؾيم،ملحخؿؾطماٌطرمبدععل،موادقدتمسقـويمعـماظؽا.

ؾًبموحدي،ماآلنمصبىمأنمأتؼؾؾم!!م حقـفوماطؿشػًمأغينمطؿومسش

وشراعؽماظزائػ،موتؾؽم،غلكمشزظؽأحقوتلمبدوغؽ،مواآلنمصبىمأنم

..ماألطوذؼىماظيتمغلفؿفومظل

هللمعـمػذامإؼوم.ؼبماظققمماظؿوظل،مدقمػوتػلماظلوسيماظلوبعيمصؾوحوم

ذمبفمتقؿ،موإم..ممأعلؽًمػوتػلم!؟اجملـقنماظذيمأصؾحمضبؾؿمبلم

.م"م!غفمشرؼىمإحؼوم..م"مضقؽًمحقـفومف

م.صؾوحماظقردمواظػؾمواظقومسٔ-

م.غومربظقزيمبفذاماظصؾوحأصؾوحماظعلؾ،مطؿم-
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م؟طقػمحوظؽمسزؼزتل-

م؟وأغً،خبريمسزؼزي-

م.أصضؾمعـؽمبؽـريم-

م.ػو،مدومماًريمظؽمصدؼؼل-

مم.رػػ،مدقفمغؾؿؼلماظققممصققح-

...محلـو،مدـؾؿؼلم-

.منمترؼينمصؾلطٔمأأرؼدم-

.مماظققممؼبمػذامحلـو،مدـؿفقلم-

طونماألٕمؼػؿؽم!موأضػؾًماهلوتػ،مطؿمطـًمحبوجيمالتصولمعـؽمؼومتقؿم

وضوتمأطقػمتظفرمظلمؼبم.غقبفمضبقلمبقينموبٔمدعودتلممأحؿك،بلمطـريا

صفلةمأمسعم.ألغؽماآلنمؼبمحقوتلم؛أذؽرمآم!مأحؿوجمألحدػؿمصقفومحؼوم

م..م.ذمبفمتقؿموإغظرمعـمغوصذتل،م،أصقتمعزعورماظلقورة

م!رًاصؾحماظقضًمزفأدرسل،مأرػػ،م-

م!خػضمصقتؽمأذبـقنمؼومتقؿ،م-
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.ماغزظلمبلرسي..محلـو،محلـوم-

تقضعمأيمتصرفمأدؿطقعمأنمأحؼومعومسدتمعـف،ضقؽًمحقـفوممبشدةم

ذقوءمأؼبمطؾمعرةمأسرفمسـفموعـف،مدائؿومؼؾفرغلمؼبمتصرصوتفماظغوعضي،م

سـدعومغزظًمو!مصقفمخوفماظؿقرطمأصؾقًمأسرصفومعـمضؾؾ،محؼومإٔم

م...ظقفمإ

م.صعقـوكمعبقؾؿونمجدا،مغظورتؽماظشؿلقياغزسلرػػ،م-

م.صضؾمأالمبلسمصدؼؼلمػؽذام-

م؟ػؾمؼقجدمخطىمعوم-

م.ػؿومءحىمارتداأال،مالمذلءمصؼطم-

م.غزسقفؿورجقكماأذعرمبلنمذقؽومضدمأزسفؽ،مغلمأظؽـ-

كًبم:مغػقخؿٔ،مصلللمرأىمسقـويمإغزسؿفؿو،وسـدعوم رػػ،مػؾمبؽق

رقالماظؾقؾم؟م

ٍمجقداماظؾقؾيم؟مأال،مصؼطمٕم-

م؟متـؼٔمبلم؟مأخربؼينمعومبؽمأال-
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.متقؿمأرجقك،مالمأرؼدماظؽالممدسـومغـطؾؼمؼبمجقظؿـو،مدلخربكمالحؼوم-

م.مترؼدؼـمعوحلـومصدؼؼيت،مك-

درطفمأغو،مشوظؾومعومطونمضبؾؾمعزاجلمأطونمتقؿمؼعؾؿموجعلمضؾؾمأنم

ضـوعمغػللمبلغينمجقدةمجدا،مطونمػقمإحوولمأجقدا،مؼبماظقضًماظذيم

نمؼـؿزسينمعـمأسشؼمطقػمؼلؿطقعمأؼعؾؿمأغينمظلًمخبريمأبدا،مطـًم

محزغلممدرجوتضصكأغومؼبمأبؿلؿموأعزاجلماظعؽرمذاك،موطقػمصبعؾينم

ؼضومرجؾ،موضدمدبذظينمؼقعومأوأغً،ظؽـمطقػمدلخربكمسـمخقؾيمسؿر.

.م!مخقؾؿٔم؟عو،مصؿصؾحمخقؾيتمبوظرجولم

خونموبؾدةمضدْي،ؼبمإحدىمعداخؾفمدؿشؿؿمرائقيماظلؿؽم..مؼبمغوبؾسم

اظيتمتصقؾينمبوظغـقونمععمأغينمأحؾفموبشدة،موعومإنمتؿؼدممضؾقالمحؿكم

ترىمدطوطٔمضدْي،مؼؾقعمأحدػؿماظزالبقي،موآخرماظطؿرؼي،موتؾؽم

ؼبماًونمسوٕمآخرمضبوصرك،موطلغؽم.األطالتماظيتمغلؾقػومظـوبؾسمصؼطم

المترؼدماًروجمعـفمأبدا،مأذكوصمبلطوء،مأصقاتمتؿعوظب،مهػم

خشؾقي،مؼؼقظقنمأنماألدعورمصقفمأرخصمعـماًورج،مععمأغينمطـًم

ؼبمطؾمعرةمأزورهمطـًمأوقلمبفمططػؾيم.أرىمبلغفمأٔـمعـمطؾمذلءم

م.دعقدةمبوظدعكماىدؼدةماظيتمضدمأحضرتفومأعفومعـماظلقق
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نمؼؿذوقماظؽـوصيمأمغوبؾس،مأخربغلمأغفمؼرؼدمؼبمعدؼـيبدأتمجقظؿـومدقؼوم

:مأجوبينم!م.مأغًمالمتػؽرمدقىمؼبمبطـؽم:موضؾًمظفمحقـفوم،اظـوبؾلقي

م؟وػؾمذلءمدقـػعينمدقاه

دلرعؿؽمطـوصيمٕمتذقمعـؾفومؼبمحقوتؽ،معـمسـدمحؾقؼوتم:صؼؾًمظفم

م...ماألضصك

م...مإذامصؾؿلخذؼينمػـوكم-

عومإنموصؾـومإظبماحملؾمحؿقبكمرأؼـومطقػمؼصطػماظـوسمبوًورجمظؿذوقم

حؿكم..مأرىمبلغفمعشفقرمطـريام:ماظؽـوصي،متعفىمتقؿمعـماٌشفدموضولم

أزـمبلغفمرعزمعـمرعقزم:صلغظرمإظقف،موأضقلم!م.األجوغىمؼلتقنمإظقفم

غوبؾس،مصوظؽـوصيمؼبمػذاماحملؾمظقلًمضطعيمتؿذوضفومظؿضقػمظػؿؽم

اظؼؾقؾمعـماٌذاقمايؾقماٌؿزوجمبوىٕ،مإغقبؿومػلؽبمايقوة،م

م.م...مواظذاطرة،واظعشؼ

م!مػؾمدؾؼموأتقًمععمحؾقؾؽمػـوم؟:مصقـظرمتقؿمبودؿغرابم

م!مضؾًمحؾقيبم!مػوم:مصلصؿحمصؿلمضوئؾيم
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م..مغعؿمحؾقؾؽ،مأؼعؼؾمبلنمصؿوةمجبؿوظؽمٕمضبؾفومذوبمضطم-

أيمعبولم!معوذامتػعؾمبلمؼومتقؿم..حقـفومذعرتمبلنمضؾيبمؼؾبعؿصؽبرمأًٌو

م...م!اظذيمأحؾؾؿفمصففرغلموذػىمألخرىم!م..موأيمذوبم؟

م!مأؼـمذردتكبم:مؼؼقلمظل

ذقمبديمبويىمأصالمػقم...مالمحؾقىموالمبطقخمسـديم:مأغظرمظفم

م...موجعيمراسم

م!مورئقلؽمبوجملؾيمأالمهؾقـفم:وؼؼقلم

متقؿمطقػمسرصًم؟-

المأحدمؼلؿطقعمأنمطبػلمذعوعمايىماظذيمؼظفرمعـم....سقـوككبم-

سقـقفمحقـؿومؼؾؿؼلمبلحدمضبؾف،مالمأحدمؼلؿطقعمأنمؼؿـزعمسقـقفمحقـفوم

م...مأومؼـظرماظبمذلءمأخرم

إنماظعققنمػلمعـمتؽشػمايى،مػلمعـموردغومعـمأطوذؼؾـو،موعـم

وعؾـومغعرتفمأعوممطؾمعـمضبدقمبفؿومبلغـومسبىموبشدةمرشؿماظصراعم

م!م..ماظذيمشبقضفمععمأظلــو،مالمسبىموصؼطم
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دسـومعـم!مالمأسؾؿمأغؽمربؾؾمظؾعققنم:مصلحوولمأنمأشققبرماٌقضقعمضوئؾيم

م.مػذهماظلريةموظـدخؾمظـلطؾماظؽـوصيم

م..محلـومدلضػؾمسؾكماٌقضقعموآدػمإذامضؿًمّضوؼؼؿؽم:مؼؼقلم

م...المبلسم:مأضقلم

م..مجؾلـومحقـفومغلطؾماظؽـوصيم

م.رعوعؽإرػػ،ماصؿقلمصؿؽمأرؼدم-

م.محلـو،ػو-

م.مطؿمػلمظذؼذة،ػؿ-

مم؟تقؿ-

م!م.شؾقظمم!!مغينمدلرعؿؽمحصيتأمػؾمزــًم؟عومبؽم-

م.ظلًمأشؾظمعـؽم-

طونماظؿصرفمشريم.ماىؿقعمؼـظرمظـومصلخذضقؽًمحقـفومبصقتمعرتػعم

...مطـينمحؼوماذؿؼًمظلؿوعمصدىمضقؽيتالئؼمؼبمػذاماٌؽونماظعوم،مل

...ممؼؼقدغلمؼبمتصرصوتلسؿرطونم،مظطوٌومضقؽمؼبمعؽونمسومأعـذمزعـمٕم
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خوفماظضقؽمبصقتمأغًمك!مطبقػينمحؼومطونمارتؾورلمبرجؾمؼؽربغل

حوولممأطـًمشوظؾو.غينمرػؾيأأيمتصرفمصبعؾفمضبؽؿموأخوفمم..مسول

.مصعؿرمالمؼروقمظفماألرػولم،مغينماعرأةمغوضفيأزفورمإ

م؟رػػ،مأؼـمذردتمذبددا-

.مععؽم-

م.نمغؽؿؾمرحؾؿـوأحلـو،ماغفلمصقـؽمبلرسيمأرؼدم-

.مغفقؿفمأظؼدم-

طونموغوموتقؿمؼبمغوبؾسماظؼدْي،مأماظؽـوصي،مدرغومغوولبعدعوماغؿفقـومعـمت

متقؿممعـؾٕمطبطرمؼبمذػينمأنمرجال..ممجدامبوألدقاقماظشعؾقيماععفى

ػؾمظدؼؽم:وضولم،ممتقضػمسـدمبوئعمظؾقرودصفلًةدقعشؼمػذهماظؾلوري،م

م؟ورودمجبؿولمػذهماألغـك

معـمؼؿؽؾؿمػذام؟أصؾقًمأغظرمعـمحقظل،مع-

وػؾمؼقجدمعبقؾيم(م.ػؾؾي)أتؽؾؿمسـؽمؼوم:موضولي،سبقأرجعمرأدفم

م؟دقاكمػـوم
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م.رائعمغًمأذؽرامطؿم،وهمتقؿآ-

صؼدمعـقينممئو،مطوغًمطؾمزػرةمتعينمظفمذل.طونمتقؿمؼمعـمبؾغيماظقرودم

غظرمؼبمثؿقبمم.بـػلفقيوبقضوء،موصػراء،موغبراء،م:مأربعمورداتم

م؟رػػ،مأتعؾؿٔمععـكمػذهماظقرود:م،موضولمسقـوي

م...مواألصػرمسـماظغريةم..مماألغبر،مؼعربمسـمايىأنأسؾؿم:مأجؾؿفم

م!معوذامتعينمالمأسؾؿ،فاظؾـػلفقيأعوم.واألبقضمسـماظـؼوء

م.رؽيماػو،مخ...مػذهمععؿؼداتمذوئعيم!شريمصققحم:ضولمظلم

مذام؟معوذامتؼصدمبف:ضؾمظل

ظقانمعومتقضعمبفو،ممأتلخذ.ظغيماظقرودمطوٌوء،مذدؼدةماظشػوصقيمودوئؾي-

مادبؿؾػمعـمذكصمآلخرمؼبمعراده،مفوؼؼقدػومذؽؾماإلغوءماظذيمضبؿقؼفو

مضؾؾفمظبإحؿكمتدخؾماظؾففيم؛دمؼبماٌلؿشػكقضدمتفدىمٌرؼضمؼر..م.

م..محؿكمؼؾقحمسـمحؾفم؛وضدمتفدىمورودمغبراءمعـمسوذؼمظعشقؼؿف.

مدقىماظصداضيمءظؽـمحقـؿومتفدىمبٔمذكصٔمالمصبؿعفؿومذل

م..م.ًامحزن،أودعودًة،أومأعاًلًا،أومضدمتؽقنمحى

م.أغًمشوعضم-
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مسزؼزتلم؟مذاأغو،مٌو-

مم!بداأمٕمطبطرمؼبمذػينمأنمتؿػقهمبفوماعقرمؽبأكؼبؼبمطؾمعرةمأسؾؿم-

م؟مػؾمألغينمسشًمطؾمحقوتلمؼبماظغربمذام؟ٌو-

نمطؾمعـمؼػورقماظقرـ،مدقػورقمسودتفموتؼوظقده،موحؿكمأذعرمأطـًم-

غينمدلرىمأظبمذػينمإٕمؼؿؾودرموعـمسروبؿفمؼقعومعو،مغلؾخمغفمدلأ

ضبقيمػذهمأعرؼؽومموظدمؼبمصؾلطقـقو

م.اظؽؾؿوتمؼبمضؾؾف،موالمحؿكمتؾؽماٌشوسرماظـؾقؾي

م!م؟مظػكوعيتمامػذاماظؽالممذبوعؾيموعدحدػؾمأع-

م.مؾبشالزفمهأسدقب-

م.صؾـؽؿؾمجقظؿـومصدؼؼيت-

ؼًميؿ،معـمبم!عدؼـيمبقًميؿ،مدؿعفؾؽمطـرياصؾـذػىملمحلـو،م-

دفءممبتشعروتروقمظؽمذقارسفوماىؿقؾي،مساٌدنماظرائعيمؼبمورين،م

م.غرىمأعبؾماألعوطـمبفومدسـوم...مضبؿقؼؽم
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ظؽـمأنمتؽقنمؼبمصؾلطٔ،موالممترقبمسؾكمايقاجزمػذامذلءمعلؿققؾ،م

إنمأردتماظذػوبممإظبمأيمعؽون،مدرتىمسؾوراتمعؽؿقبمسؾقف،متقضػم

حوجزمظؾؿػؿقش،موطلغفومأورونمصغريةمبداخؾماظقرـ،معومأنمتعربم

أحدػؿ،محؿكمودمغؼطيماظؿػؿقشماألخرىمبوغؿظورك،مأنمتؽقنم

صؾلطقينقب،مصفذامؼعينمبلغؽمدؿؿرمسؾكمسقبوب،موضؾـدؼو،موزسرتا،موأمسوءم

ؽبمأمسقػومػؽذا،م ظبمبقًميؿمإوبقـؿومسبـمؼبماظطرؼؼمأخرىمالمتعؾؿم

،مؼـظرمإظلقبمسؾكموجفمتقؿماًقفمضؾقالاممسؾكماظطرؼؼ،مبداصودصـومحوجز

مػذاماظقضًماظذيمتـؿظرؼـمبفمسؾكمايوجزمعوذامتػعؾٔم؟م:وؼللظينم

مأيموضًم؟م:صلضقلم

م....سزؼزتلمعضكمسؾكموضقصـومػـومربعمدوسي،مأالمتؽرػٔماالغؿظورم

ربعمدوسيمسؾكمحوجزمبداخؾماظلقورةمػذاماظـعقؿ،م:مأضقؽمدوخرةم

مجبوغىمايقاجزماألخرى،مسزؼزيمػؾمجربًماظذػوبمإظبماظؼدسم؟م

م....غعؿ،مٕمأواجفمصعقبيمطؾريةم:ؼؼقلمظلم

م!معومهؿؾفمعـمجـلقيمأعرؼؽقيمذػقعيمظؽم:مُضؾًمظفم

موعوماظشػقعمؼبمذظؽم؟م:ؼلللمعؿعفؾًوم
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سزؼزيمإنمأردتماظذػوبمإظبماظؼدسمػـوظؽمأطـرمعـمررؼؼ،مإنمطـًمؼبم

رقظؽرم،مدؿقاجفمأصعىمحوجزمضدمْرقبمسؾقؽ،مإنماٌرورمعـممذظؽماٌؿرم

أذؾفمّلؾخ،مػقماألٕمحبدمذاتف،مصقفمشرفم"ماٌعوريم"اظذيمؼدسكم

ضقؼيمطـرية،مطؾمشرصيمؼقجدمبفومتلعمأذكوصمسؾكماألضؾ،مضبقطمبؽم

اىـقد،موأحدػؿمضبؿؾمدالحفموعلؿعدمدائؿومألنمؼؼؿؾمعـمؼـظرمإظقف،م

وإنمطـًمربظقزمدؿؿرمسـماٌعربمبعدمغصػمدوسيمسؾكماألضؾمعـم

اظؿػؿقش،مواإلػوغي،مدؿشعرمبلغؽمعذظقلمؼبمورـؽ،مشرؼىموضوئع،م

م....واظدسوءم!موهؿوجمألنمتصؾمإظبمػـوكماظؽـريمعـماظرغبيم

أعقبومسـمضؾـدؼو،مصفقمحؽوؼيمأخرى،مػـوظؽمصبىمأنمتعؾؿمعؿكمعقسدم

ذػوبماظعؿولمإظبماظدوظيماحملؿؾي،مصالمتمخرػؿمسـمسؿؾفؿ،موتذػىم

بعدػؿ،مظؽلقبمالمتصطػمضرابماظلوسيمواظـصػمسؾكماألضؾ،مدؿدخؾم

شرصي،مبفومغقاصذ،متصطػمخؾػمعبقعمطؾرية،مالمأدؿطقعمأنماصػم

تؾؽماألذقوءماظيتمتدورمظؿدخؾمظؾففيماٌؼوبؾيمظؾؿػؿقش،متضعمحؼقؾؿؽم

عؽونماظؿػؿقش،موهؿؾمػقؼؿؽماظػؾلطقـقيموجبوغؾفومتصرؼحمضدمضدعفمظؽم

سؾكمػذهماظـوصذةمالمتؽػقؽمػقؼقبؿؽموحدػو،ماظؿصرؼحمعـمؼلؿحم!ماحملؿؾم

ظؽمبوٌرور،مأؼقجدمأصعىمعـمأنمترىمورـؽمعؼلؿممػؽذا،موأغؽمهؿوجم

م....ظقرضيمعؾقثيمبؾضعمايروفماظعربؼيمظؿصؾمإظبمعرادكم
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م....معرقبماظقضًموسبـمغؿقدثموػومػقمضدمجوءمدورغوم

وسفقزمؼرون،مجـقدمطٌػـوكممؼعؿدمتقؿمسؾكمرؤؼيمايقاجزمتؾؽ،مطونمٕ

مم:ظفممتقؿماظـزول،مضؾً،مأرادؼؾدومسؾقفماإلرػوقمؼؼقعقنمبضربفمبعـػ

م!!مالمتـزلمأخوفمسؾقؽم،أرجقكمؼومتقؿ

م!؟عوذامؼومرػػم!!ممظؽـمضدمؼؽقنمػذاماظرجؾمواظديم:ظبموضولمإغظرم

م!!؟ػؾمتؼؾؾٔمرؤؼيمواظدكمػؽذام

م..مال،مظؽـماسؿدغومسؾكمػذهماٌظوػرم:مضؾًم

م!مزاظًمسروبيتمهرضينمصالغوممأعو،أاسؿدتكبمكبأغً-

ظبماىـقد،موبدأمؼؿقدثمععفؿماظؾغيمإغزلمتقؿمعـماظلقورة،موذػىم

م.االنؾقزؼيم

معوذامتػعؾم؟-

المحقـؿومرصعمهلؿماىـلقيمصقبف،مإطوغًمطؾماألدؾقيمتؿففم

ظقسمدؾقؿفؿ،مأاألعرؼؽقي،مععمبطوضيماظصقوصيمأغزلمعبقعماىـقدم

مؼؿقدثقن،موضعًمعشوجرةمؤواوبد.خقصومعـف،مظؽـفمطونمشوضؾومجدام
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نمأظبمأنمادؿطوعمإده،موػؿمؼصرخقنمموحطؾريةمبقـفؿ،مطونمتقؿمؼصرخم

.مؼـؼذمذظؽماظرجؾماظؽؾري

ؽٕبم" طؿمتعفؾينمأغًمؼومتقؿ،مػذهماظرجقظيماظيتمظطوٌومحبـًمسـفو،مظؽـم

م!م"مظضوئعم؟جؽًمؼبماظقضًما

عـمأحدمحودقلـومووهمأيمأشوظؾومبعدمخقؾيمؼبمايى،مغػؼدمعبقعم

وضدممتقتمطؾمعشوسرغو،موسودةمعومغؾؿؼلمبوظشكصم،اىـسماآلخر

ضدمشبلرمصرحيمطؾريةمؼبمحقوتـومعـم.صققحمالاظصققحمؼبماظقضًمشريم

عؿؾؽمأظؿؼلماظققممبرجؾمظطوٌوممحؾؿًمبلنمأغومأػوموحدػؿ،مأجؾمخقؾيمأ

أخوفمصؾقًمأأيمذلءمووػف،مظعؾينمبذعرمأعـؾف،مظؽـينمالم

.ممعـمايىمبعدمصشؾلمألولمعرةماالضرتاب

عـؾؽ،مذوبمودقؿم:مدلظؿفمعوزحيمغو،مفمهدثأثـوءمسقدتـومؼبماظطرؼؼ،و

ظبماظققم؟مإغفمٕمؼرتؾطمبػؿوةمأأؼعؼؾم

وددتموصؿوة،مسشؼؿفوموسشؼؿين،مبطـًمسؾكمععرصيمم:مظلقبموضولمإغظرم

م.نمتؽقنمزوجيتمظؽـمٕمتؽـمغصقيبمأ

أخربغلمعوذامحدثم؟م-
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ظبمدرجيماىـقن،مطـًمأحوربمعبقعمعـمإحؾؾًمصؿوةمأسزؼزتل،م-

جعؾؿفومتعقشمأعبؾمووػؾؿفومثؼيتموضؾيبموطؾمذلء،م،وحقظلمألجؾفو

م.مخوغًمسفديموخوغؿينمػوضصيمحى،مظؽـ

ػو،مضوعًمخبقوغؿؽمٌوذام؟م-

م.مؼبمغظرػومأصضؾمعينمذكصًووجدتم-

ظبماآلنم؟مإػؾمعومزظًمتؿقدثمععفوم-

م...بوظؿلطقدمالم:ؼؼقلمظلم

عبقعؽؿمتؽذبقنمغػسماظؽذبي،مبلغؽؿمسشؼؿؿمأحداػـموضوعًم:مصلضقلمظفم

خبقوغؿؽؿ،مظؽـمعـمخققبىمزـمعبقعمغلوءماظعوٕماظؾوئلوت،مأؼعؼؾمبلغفؿم

م...رجولمعـمطقطىمأخرم

أؼعؼؾمبلنمحؾقؾؽمضدمػفرك،معـمأجؾمأخرى،موبلغؽم:صقـظرمإظلقبم

م...مأحدىماظؾوئلوتم

تقؿمأغًمتشدمسؾكمجرحل،مكبٕمتؿؼصدمأنمتعقدؼينمظعؿر،مأرؼدمغلقوغفمم)

م(...وصؼطم
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بؾمأغومعـمتؾؽماظـلوءماظؾقاتلمطبقٕمزـماظرجول،م:مصلغظرمإظقف،موأضقلم

م...صلغومعـمتؽلرمػوعوتفؿ،موعـمتؽلرمضؾؾفوم

م؟...مأأسؿربمذظؽمتفدؼدًام-

وطػوطؿمغعؿومظؾـلوءمبوًوئـوت،مصؾقالمذعقرم...!مماسؿربهمعومذؽًم-

ماألغـكمبوظـؼصمؼب

م...!رجقظؿؽؿ،موخقؾؿفومبؽؿ،مٌومذػؾًمآلخرم

وٕمطؾمػذامايؼدمؼومرػػ،مإنمػذاماظعوٕماظظوٕ،مضبقيماظؽـريمعـم-

اظرجول،معـمطلرمايىمضؾؾفؿ،موعـمطلرةمضؾى،مأصؾققامضقوؼوم

إلغوثمأخرى،مؼؾؿؼقنمبفـ،مصققطؿقنمضؾقبفـ،مظؽـمذظؽمطؾفمبلؾىم

أخرىمالمؼقجدمرجؾمضبطؿمضؾىمحؾفماألول،مألغفمعومإنمؼدخؾمػذام

اظعوٕ،محؿكمؼؿقرطمحدماظؿعىمبلغـوه،موعومإنمتففرهمحؿكمؼؾقٌمسـفوم

ؼبمطؾماعرأةمتلتلمبعدػو،مصؿكقىمزـفمػلؽب،وضبطؿمضؾؾفومػق،موػؽذام

ؼؾبـعًماظرجولمبوًوئـٔ،موتـعًماظـلوءمبضقوؼومايىمظؽـماٌعودظيم

م(جرحماظؿاظقة=مأغـىمحملاوظةمأنمؼـلىماظلابؼةم+مجرحمأغـىمدابقمم)م....بلقطيم

م.م(.وتلريمػذهماٌعادظةمإىلماظالغفاؼةممأوماظزواجمم)
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مػذامؼعينمبلغؽمظـمهىمبعدمخقؾؿؽمتؾؽم؟-

إنمأحؾؿينمصؿوةمعـؾؽ،مدلحؾفومبصدق،معومرأؼؽمبلنم:مصقؼقلمظل

م!هؾقينم

م...!طػوكمعزحومم:صلسؿربػومعزحيمعـفموأضقؽمضوئؾيم

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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خرمؼقمماظؿؼقـومآطـًمأذعرمحبىمتقؿمظل،مظؽـفمٕمؼؾحمبذظؽ،محؿكم

بف،مطـًمأذعرمبلغفمؼرؼدمأنمؼؼقلمطؾؿوت،مظؽـفمرجؾمشوعض،مطبػلم

ؼضومأظلمورـف،موسؿرمإواغؿفًمزؼورةمتقؿ،موسودم.عومبداخؾفمبرباسيمتوعيم

ممؼبجؾسأ.أحالعلموآالعلععمشودرماظقرـ،موأغومبؼقًموحقدةمػـو،م

ذرصيت،موأحبٌمؼبمسققنماٌورة،مؼومترىمػؾمػمالءمضدمطلرمايىمضؾؾفؿم

غفؿممعـمأأمم!؟مايىمؼقعوماعينموٕمؼعؾؿقامممطوغقامأطـرمحظعـؾل؟أ

جدمغظراتمطـظراتمسققغلمتؾؽ،مأمأحوولمأنم!؟دؾؾقامماىرحمظمخرم

مظبإاصؿؼودمواذؿقوق،مومخقؾيمرجؾ،مأومغظرةمحـٔ،مغظراتمعألتفو

م.ذطرؼوتمضدمتقاسدغومععفوم

ػذامطونمعقسديمععمايى،مؼبمطؾمؼقممعـم.تدقماظلوسيماظـوظـيمسصرام

تؾؽماظلوسي،متلتقينمعؽوٌيمػوتػقيمعـف،مظؽـماظققممتدقمطـريا،مدونمأيم

طؾمذلءمعـمحقظلمدؾؾًمسؿر،عـمؼقممرحقؾؽمؼوم.ضفقٍمعـمػوتػلم

نمأدؿطقعمأايقوةمعـف،محؿكمػوتػل،موعرآتل،مودضوتمدوسيتماظيتم

م.ماٌشموعينمتدقمؼبمتؾؽماظلوسيمأصؾقًمدبفؾمعـمأغفومأوضـمأ

دسقةمظػرح،مظؽـمػذهمٕمتؽـمدسقةمبطوضيمذمبلمأتؾؼكموإوعرتماألؼوم،م

مبطوضيماظعزاءمظل،متدقمطوغًمتؾؽمّـوبي.سودؼي،مطونمصرحمسؿرمورْوم

مةاظشوػد..مػومػلم.ظؿؼـعينمخبقؾيمايؾقىمواظصدؼؼيمتؾؽم؛سؾكمبوبلم
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أدؿطقعمومحؿكمأضعفومبنرور،مأظؼفومومأعأدؿطقعمأن.سؾكمخقوغؿفؿو

مأنماظؼلمبعؿرمورْومأغينمطـًمأذوءطؿومم..مرعقفومؼبمدؾيماٌفؿالت

غلممظؽـ!مظؼؾيبماحملرتقماامعلقققمصـعمعـمرعودهأحرضفوموأنمأأو،دقؼو

مم.علؽؿفوموحػظًماٌقسدممتوعوأ

ٕممأطـمدوضطيمطؿؾؽ،موأغًممٕمتؽـمعـماظرجولماظذؼـمؼؾقـقنمسـم

موٕمتطؾىمأنسطقؽمذقؽومعين،مؼقعوم،ظؽلمأاىلد،مٕمتضغطمسؾلم

جلدا،ظؼدمغؽمطـًمتعشؼينمأترىمذقؽومشريمعؾوحمظؽ،مٕمأذعرمظؾقظيم

طـًمتعوعؾينمرػؾؿؽماظصغريةماٌدظؾي،ماظيتمدبوفمسؾقفومحؿكمعـم

مرّومتؽؿؾمسشؼؽمظروحل،متلؿطعمأنألغؽمٕم؛مػفرتينمرّو.دعقؿفوم

مدقؼومصغػؾًمسـمعرادكمؼبمتورجقظؿؽماظشرضقي،موأصؽوركماظغربقيمتعورض

ظؽـينم..مأغـوك،مظعؾمتؾؽماظلوضطيموػؾؿؽمجلدػوموطؾمذلءمترؼدهم

صؽرمؼبمتؾؽماألعقرماظيتمعومزظًمأسؿؼدمأغفومأطـًمبرؼؽيمأدذجمعـمأنم

.مظؾؽؾور

سوػدتينمونمتؼؿؾمتؾؽماظلوذجيماظيتمدؿلؾؾؽمعين،مأسوػدتينمسؾكم

ػومػقماظؼدرمؼػرقمبقــو،موأغومشورضيمؼبم..مسؾكمأنمتؾؼكمجبوغيب،مظؽـم

مدقدماظرجولمدنبَكعؾبأمسؾكمغػللمطقػمضوحؽًيسفقدكموأطوذؼؾؽ،م
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مظبإموأرحؾمبلحالعلم!!معـؾؽمسشؼمرجالأمطقػم!!وأضربمسؾكمضؾيب

غؽمرجؾمؼبمزعـمطـرتمبفمأظؽـينمعمخراماطؿشػًم!مأبعدماًقولم

مطونمأسظؿمعـمنمبنقبمطقدهأوأغينمأغـكمؼبمزعـمضؾًمبفماإلغوث،مو،اظـلوء

م.طوغؿزاعماظلفؿمعـمضؾيبمورحؾًممكاغؿزسًف،حيبمظؽ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م"األمل "   انفصم انعبثع 
جزممبلغينمأغـىمظنمتعشقمرجالمؼوعامعا،مأحقـؿاماظؿؼقتمبكمألولمعرة،مطـتم

 .مبكموابؿؾقتمأحبمسؾدمابؿالهمإذاظؽنماهللم
مأضوهلاماظيتماألوىلػذهماٌرةم..محقـؿامتؼرأمػذهماظؽؾؿاتمصؿكأسؾممبلغكمدؿػؿحم

"مبؾوة"بلغكم

،طممطـتمبؾفاءمحقـؿامعرتمثالثمظقالمملماألوىلأتذطرمحقـؿامداصرتمظؾؿرةم

ّغكمعشغولمصاسؿذرتمبلوطلغينمملمأحدثكمباظقومماظرابع،م...تؽؾؿينمبفا

أذطرمبلغكمأخرمذكصمضدمضامم...وحقـؿامأتىمؼوممعقالديم...بلسؿاظك،،مصعذرتك

مإحدىوأذطرميفمم،ممتذطرتمٌا،موظوالمتؾكماٌعاؼداتماظػقلؾوطقةمبعاؼدتي

،وأغتمتعؾممبلغينمأغاممإظقكميفمضؿةمحاجيتموأغااظؾقاظي،محاوظتمعؽاٌؿكمظقالم

....مأخرىطانمخطكمعشغواًلمععممعؾؽرا

وأذطرمبلغينمملمأطؿبمؼوعامظرجلم...حاوظتمواػلمػذاموأطؿؾتمغوعي

واظقومم....نمؼؿالسبممبشاسرمأغـىأ،وبلغينمطـتمخقؾةمظؽلمرجلمحاولمخقؾؿه

م"ملمتؽن"أطؿبمإظقكمباخؿصارمألغكم

م
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 ...اإلغذاردقمجرسم

م.اٌؽون،مواظؽؾمصبريمبلرسيحّؾًمبوحوظيمػؾعم 

كًبمدقفممتقتٔمإنمبوًروجمأدرسل:ممؼقدػموطبربغلإظلقبؼلتلم مبؼق

حرضوم

م...أسؾؿماغؽمػـوم!طـًمأحبٌمسـؽمبقـفؿ.يٕمأطـمامسعمعومؼدورمحقل

وأسؾؿمبلغؽمشورقمبعؿؾؽموظعؾؽمٕمتلؿعمجرسم...عقجقدمؼبمعؽونمعو

وطلغينمدػقـيمتؾقرم...معؽؿؾؽمإظببدأتمأرطضمبلرسيمعؿقجفيم!اإلغذار

م،موادؿؿررتمعوماطرتثًغلظؽـمؼقضػينمطؾمعـمؼبماٌؽونمسؽسماظؿقور

مم!!مٕمأجدك...موحقـؿوموصؾًم،مطؿؾؽمعؿقبففًيمٕبوظرطض

غظرمبدػشيمأ!!مماآلنمإظبأالمزظًمغوئؿيمم:موأؼؼظؿينمصدؼؼيتمػوتػلمدقم

 !؟ معوذامإٔمهرتقماظشرطيم:خربػوصل.طلغينمٕمأصؼمعـمايؾؿمبعدم

 سـمأيمحرؼؼمتؿقدثٔمأغًم؟-

مم؟متـقؼـمحضقرهأالاظققممػقمعقسدمزصوفمسؿرم-

أدريممظؾؿقمبلغينمضدمأصؼًمعـمحؾؿل،موبلغؽمضدريماٌفؾؽماظذيمأدرطً

ؼبمحٔمطونماظؽؾمؼـفقمعـؽ،ما،و،مأؼؼـًمبلنمايؾؿمٕمؼؽـمسؾٌإظقف
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...مظقحديمموترتطينمأحرتقمظألخرىمتذػىمأغًوػو!إظقؽطـًمأرطضم

م...م!مؼومظقؿينمأطؿؾًمحؾؿلمواحرتضًمأغًم

ارتدؼًمأعبؾمعالبلل،مووضعًماظؼؾقؾمعـمأغبرمغفضًمحقـفو،

اظققممػقماٌقسدماحملددم.معـماظؼفقةمسؾكماظشرصيمااظشػوه،مواحؿلقًمطقب

مامبؾدظؿؽظزصوصـومدقؼو،مبدأتمأدبقؾمغػللمععؽ،مطؿمدؿظفرمأغقؼ

اظؾقضوء،مصلغًمالمؼروقمظؽماظؾقنماألدقد،موظطوٌومضؾًمظلمبلغؽمدرتتديم

ؼروقمظؽمعومبدظفمبقضوء،موأغومدلرتديمصلؿونمزصوفمأبقضموضصري،مك

حقٌم،(اظلؾق)أتذطرمجقداماألشـقيماظيتماخرتغوػومدقؼومظرضصيم.أغً

،مطونموسدكمظلمبلنمغؽقنماظققممدقؼو،موأنمتؼؾينم(أهدىماظعوٕ)طوغًم

ةمصوظقنماظؿفؿقؾ،مظؽـمػومػلماظلوسيماظـوغقيمسشرةملاظلوسيماظـوغقيمسشر

أتشققمطـريامظرؤؼؿؽم،ظؿؼؾفوماألخرىمظبإمذػؾًمربقبؿو.وٕمتلتكبدّضًم

ظلًمحزؼـيمموأغومظلًمربؾطي،م.اظققم،موظرؤؼيمعـمدؿزفمجبوغؾؽم

بلغينمظؽم"مم..ظػراضؽ،مظؽـمعومؼمٌين،مأغؽمدؿقودىمسؾكمسفدكم

م ".وبلغؽمظل

م
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نمأضعػمعـمأطـًمضعقػي،م،وظؽـينمزفورمضقتلإحوولمأطـًمشوظؾومعوم

حووظًممتودؽمغػلل،م.مأيمخقورمظديضػمذظؽماٌقضػ،ظؽـفمٕمؼؽـمأ

مرقسومالدخوهلومبرأدلمشصؾومإومحؿكمأخرى،مأوتؼؾؾمرؤؼؿفمععم

حؾف،موالمأحووظًماظؿظوػرمبوالبؿلوعي،موأغينمدعقدةمألجؾف،موأغينمالم.

طـًمذؾفمعدرطيمٌومؼدورمحقظل،م.خرىمتزفمظفمأغـكمأرؤؼيملطرتثمأ

مجدا،مؼلريانمسؾكمدفودةمايقوة،ماطونمصقتماٌقدقؼكمروعوغلل

ذعرمبدوارمأ،واضػمربدضيمبفؿأمطـًموأغو.ظقدخالمضػصفؿوماظذػيبم

،مخبري:مجؾؿفوم؟أغًمخبريمؼومرػػمأمػؾم:تؿينمصدؼؼيت،مدلظؿينأ.

ؼبمتؾؽماظؾقظوتم.ذعرمبؽأرجقكماذػيبمعـمػـو،مأ:مضوظًمظلم.خبريم

مسؿرصؽر،مأيمجرأةممتؿؾؽمؼومأاظيتمطوغًمهوولمعقادوتلمبفوممطـًم

خرىمشرييمأراكمععمجعؾلمأدتممتعؿقبػؾ؟ظبمصرحؽدسقتلمإحؿكمتؼقممب

صعىمأصؾحماظؿؼؾؾم؟مأمورحينمػؽذامذامٌو؟مغؽمالمهؾينمأضؿـعمأحؿكم

بؽـري،مؼبمذظؽماظقضًمسـدعومضوربماظػرحمسؾكماالغؿفوءماضرتبًمعـم

غينمععفمؼبمذظؽمإم.تفقلمظلضدمظؽـينمرأؼؿف،مألػـؽفؿو،اظعرودٔم

ذامٌو،حؾؾًأغومعـمأغومعـمهؾؽ،مأغو،مأطقنمأنمأاٌقضػ،مطونمصبىم

نمأحؿكمصعىمو!؟خرىمالمتشؾفؽمأراكمععمذامأمٌوؼػرقماظؼدرمبقــو؟

ظؾقظيمعو،م،صؾحماظدوارمؼزدادأ!منمتؾؽماألغوغقيمضودرةمسؾكمحؾؽمأضؿـعمأ
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ادؿقؼظًموعـمحقظلماظـوس،مطـًمعؾؼوةمسؾكماألرض،موصدؼؼيتممتلؽم

عوذام:مدلظؿفؿمبفؿس!م.رجقكمادؿقؼظلمؼومرػػمأ:مؼدي،موتؼقلمظلم

عوء،مغصوبينماإلأغينمسـدعوماضرتبًمعـفؿومأدرطًمظؾقظيم؟أحصؾم

جرةممأدقورةرؾؾًموا،بورطًمهلؿفمعومتؾؼكمعينمووضػً،مةحووظًمٌؾؿ

سؿدمأطوغًمغظراتفمشرؼؾيمجدا،متؾؽماظـظراتماظيتمٕم.ظؾقًملتؼؾينم

ظبمصرحفمشريمإطونمذبقؽلم.ظلمبؼلقة،مطلغينمسدومإسؾقفو،مطونمؼـظرم

نمتؼػمظؿفـؽفمأنماظػؿوةماظيتمهؾفممحووظًمإ!معؿقضع،مطلغفمادؿقؼظم

مطوغًمعؾؼوةمسؾكماألرض،م!عوعفمأوضعًموظؽـفوموضعًمظؾؿق،مبػرحف،م

 .اآلنمجبوغؾفمظؽـفمٕمؼؽرتثمهلو،مألنممعالطفم

م،خطػًمأحالعؽبـومأسؿورؾبغو،متدارطؿـوماألؼومموٕمغِعمحؼقؼؿفومإالمعمخرًا

دؾؾًمرؿقحـو،موٕمتؾؼمظـومدقىمذطرؼوتمعمٌيمأومدعقدة،مطالػؿومبؼقوم

وذاطرتلم،ممضؾيبمخطػًعومطبطػماٌقتمأحؾوبـو،مأغًوعـؾبوظذاطرة،م

أؼـؿومأذػىمأراكمرقػومؼالحؼين،موؼرصضماالضرتابم.وحؿكمأحالعلم

اممذقطونمسقـوي،موأحلؾفأراكمغقرا،مطؾؿوماضرتبًمعـفمأشؿضوعين،م

م.صلؽـًمضؾيبمأطـرمطـريًامتعقذتمعـؽظؽـينمأتعقذمعـفمصقكؿػل،م
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وػومػلمتؾؽمايؿؼوءمتلؾىمطؾمذلءمعين،م!مدقؼومبـقـومطؿمبقؿومضدم

دًمأغو،موأغًمأغً،مظؽـمذؿونمعومبٔمأغوموػل،ميػلمل.وتعقشمععؽم

صؼرك،موضعػؽ،مووظـمتعؾؿماظػرقمبقــو،مإالمسـدعومتففركمؼبمعرضؽ،م

.معـؾلػلمظقلًمدوذجيم.ؼبميظيمتؾبفزممبفومو

:مدلظؿينومظؿطؿؽـمسؾل،مدريؼـ؛ماتصؾًمبلم،ظبمبقيتإسـدعوموصؾًم

طقػمحوظؽماآلن؟م

.مغوممأنمأرؼدم؟أمضقظلمطقػمدؿصؾقٔمشدام:جؾؿفوأ

م.رجقكمالمتفؾؽلمغػلؽمبوظؿػؽريمأ:ممضوظً

.ممذؽرام،حلـو:مجؾؿفومأ

مطونمذعقريمبوألٕمؼزدادمععمطؾم؟سؾؿمطقػمعرتمتؾؽماظؾقؾيمأموالم

مٕمغلهمظؽـءغفوإذؾفمبؽوبقس،موأرؼدمأتذطرمرؤؼؿفؿومدقؼو،مطونمأيظي،م

ػؿسمبومسفمعراراموتؽرارا،مػؾقديموقلمسؼؾل،مأادؿطع،مطـًم

خربهمأصرخمحقـفوموأنمأضقهلو،مطونمبودؿطوسيتمأنمأوطؾؿوتمسفزتم

معـم؟مظؽـمعـمؼلؿقؼمعـؽماظقصوءمؼومرػػ،حؾف،مأحؾف،أحؾفأبلغينم

م؟ؼلؿقؼمطؾمػذامايىمعـؽ
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عـمزرعمؼبمضؾؾؽمععـكماظعطوء،مػومػقمؼلخذمطؾمذلءمعـؽموؼرحؾ،مٕم

زعوتمأرجقكممتودؽل،مدبطقًمأؼؽـمدقىمسـرةمطؾريةمؼبمحقوتؽ،م

ظقعفومسؾكمحيبمظف،مظؽـمدعقسلمألولموأخورىمغػلل،مأطـر،مطـًمأ

علمصؿوتؽماظصغرية،مٕمتؽربمبعد،مأ:مغوديمأعرةمٕمتـفور،مطـًم

طونمطؾمعـمحقظلمم.رجقكمالمترتطقينمبقحدتلأغومحبوجؿؽ،مأرجقك،مأ

سؾؿمأمالموػومسؾكماألرضمشضؾو،مترعلفؼؼؾؼين،مصقتماظلوسيمؼزسفين،م

م؟طقػمًِمتؾؽماظؾقؾيم

مذاٌو؟مبعدماظظفر،مطقػمًِمهلذاماظقضًمماظقاحدةغفوماظلوسيإ!مهللإؼوم

ؾًبمعرحؾيمومعـمؼؿلٕمطـريا،مؼـوممطـريا،ماشوظى!م؟دؿقؼظمإٔم أغومدبطق

أخورؾفو،موأظقعفو،موظبمغػلل،مإأغظرم!مصؾقًماألٕمغػلفمأاألٕ،م

غًمتضعػينمأٌوذام!؟ٌوذا:مأضربمسؾكمضؾيب،موأضقلمظفموأسوتؾفو،مو

غومأغفممظقسمذغيب،مأأظقممغػللمسؾكمعومحدثمتؾؽماظؾقؾيمععم...؟ائؿود

مم:ممْلؽمؼدي،موؼؼقلأحدحدممجبوغيبمؼشعرغلمبوألعون،ممأظبإحبوجيم

غومطـًمحبوجيمػذاماظشكصمطـريا،مظؽـمطقػمأ.دبؾكمسـؽمأظـم

ػىمضؾيبمظرجؾمعرةمثوغقي،مأنموأمثوغقي،ممبلحدػؿمثؼمأنأدلدؿطقعم

 ؟طقػمدلدؿطقعمدبطلمتؾؽماألزعوت
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 .عـمدققضرماظعشوءماظققم-

 .ظلًمأغو،مأطقد-

 .والمأغو-

 .ذامصؾـؿؾعماظرجقؿماظؼودل،موظــؿمدونمسشوءإ-

 .ظبمععدتلإادؿؿعلم-

 .ععدتؽمطؾرية،مطؽرذؽممتوعو-

 .ئعحؾقؾيت،مأغومجو-

 .ةوأغومظلًمجوئع-

 .كماصـعلمظلماظعشوء،مودلظيبمأعـقيملبيتحيب-

م.ضؿمبؿقضريهؼدؼـ،ظـمأحضره،مظدؼؽم،ال-

 .ذامأغًمروظؼإ-

 . وأغًمزبؾقع-
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ضبوصرغوماممدقؼو،موحوضربـقوغوهػؽذامطوغًمطؾؿوتـو،مطوغًمعلؿؼؾالم

طـًمماألغـكماظشردي،موأغًماظرجؾماٌلوٕممظؽـمطؾمذلءمتغريم.اآلنم

..مسدمؼومحؾقيب،مدلصـعمظؽماظعشوءمواظغداءمدقؼو،مسدمظلم!ماآلنم

مبؽمأسؼدمعـمصـعماظعشوءمتلسدمطؿومطـً،مصكقى.ودلصعؾمطؾمذلءمظؽم

عومضؾؿفمسـمأغًمعـمضؾًمسـفمشريموغًمعـمحوربًمسوٌلمألجؾف،مأ..م

نمظلًمآلاظؽـؽمحالعلمسؾكمحصوغفماألبقض،موأغًمصورسماظؾوضٔ،موأ

دقىمسؼؾيمؼبمحقوتل،مصقومظقًماٌوضلمؼعقدمؼقعو،مألبدلمطالعلمحقـفوم

م.صؾؿدعمزوجؿؽمتصـعمظؽماظعشوء!

خوصيمؼبم،هللمطؿمطـًمحبوجيمالتصولمعـؽمؼومتقؿإمؼوم،اتصؾمبلمتقؿ

م.اظدغقومظقؾ!م؟مأيمصؾوحم:صردقب.مظقمصؾوحماًريمآ:مأجؾؿف،ػذاماظقضً

م.االمعومزالماظقضًمزفر:مضؾًمظف

اظؾومعومطـًمغغًمشوظؾومعومتفؿؿمألعري،مأعركممأفمغلقًمطلمتقؿ،م

غًمعـمٕمْؾمعـمأغًمعـموضػمجبوغيبمعراراموتؽرارا،مأتػوجؽين،م

وأغًمجبوغيب،مطقػمآٌين،بؽلمسؾكمرجؾمأالعل،مطقػمآحؽوؼيتمو

حقوتلمطردقبةمأغؿؼؾؾؽمؼبمخوفمأمظؽـينماآلن،م!غلقًمطؾمػذامؼومتقؿم
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ماظرجؾماظذيمهؾفماألغـكمكرؼدأصعؾمسؾكماًقؾيماظيتمتعرضًمهلو،مالم

م.غـكمتعشؼؽمطؿومتعشؼفوأػروبومعـمآخر،مصلغًمالمتلؿقؼمإالم

حودثيمسؾكمأطـًمرقالماظققمم.مطـريامتؼربـومظؾعضـوعـمبعدمدػرمتقؿ،م

ػوماظؽـريمعـمؤطوغًمربودثؿـومْؾ،(مصقلؾقك،بأاظػوؼرب،مواتسم)

غعؾؼمظؾعٍضمتعؾقؼوتمدكقػي،مؼغضىمواظلذاجي،مأيمذلءمؼضقؽـو،م

حقـؿومؼرىمأحدػؿمؼعفىمبؿعؾقؼمظل،موأسوتؾفمحقـؿومأراهمؼؿغزلمبػؿوه،م

ظؽـمٕمؼؾحمأيمعـومبويىمظمخر،ممؼٔ،طـومسوذؼٔممحؼقؼ

م؟ػؾمتمعـمبلنمايىمسؾكماإلغرتغًمواضع:مدلظؿفمؼقعوم

م.بداأؤعـمبفذهماظلكوصوتمأال،مالم:مجوبينمأ

م!؟دكوصوتمغعؿفومبأت-

م.غعؿمسزؼزتل،مصويىمسؾكمعقضعموػؿلمػقمواضعموػؿلم-

م؟ماوطقػمػذ-

وأضـعؽمبلغينم،معألمػذهماحملودثوتمبؽؾؿوتماظعشؼماظزائػيأنمأأدؿطقعم-

م.مذعقرمبويىمسبقكمأدغكعغرممبؽ،مدونم
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م.ػو،مالمأحدمؼلؿطقعمصعؾمػذام-

م؟نمتدخؾلمػذهماظؿفربيأترؼدؼـمأ-

م؟ععمعـم-

ظذامسؾؿماغؽمالمهؾقينأغينمالمأحؾؽ،موأغومأغًمتعؾؿٔم،أغوأععلم-

م.غؾعىمدورماظعوذؼٔصؾ

م؟عقرغومػؽذاأهلل،موطقػمدؿصريمإػفففففففمؼوم-

م.دـلريػومطقػؿومغرؼد-

م.يمحلـومسزؼز-

أصؾقًمأتذطرمغػللمضؾؾمبضعمدـٔ،موأغومأحوولمإضـوعمدريؼـمبلنم

ايىمسؾكماالغرتغًموػؿلقب،معوذامدسًمصدؼؼيتمحقـفوم؟وأيمصالةم

م!؟...ضوعًمبرصعفومظلمظؽلمأتقرطمبفذامايىم

عرقبموضًمرقؼؾمسؾكمدريؼـ،موػومػلمضدمأبدظًمطؾمضـوسؿفو،موتؼقلمظلم

تقررًم!مبعدمعوذام؟:ضؾًمهلوم.المتـؼلمبرجؾ،موالمهيبمرجالم:م

مصرتصعمؼدؼفو،م!م.وػومأغومادصعمٔـمدسوءكمسؾلقبم!مواغؿفكماألعرم
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طقػمتؾدظًمضـوسوتمصدؼؼيتم.اظؾفؿمأبعدمسـفومطؾمذرموعؽروهم:موتؼقل

م!عـمايىمإظبماظؽرهم؟موأصؾقًمتـعؿفمبوظشرم

مػؾمؼؽلرمايىماألغـكماظبمػذامايدم؟موػؾمهلقمرجؾمؼبمحقوتفوم

مضبرقبعفوماظؾفقمععمآخرمرقؾيمسؿرػوم؟مػؾمدؿػضؾمأنمتؾؼكمسوغلًومطؿو

مسؿرمأم!ممؼؼقظقنمسؾكمأنمتؿقرطمعرةمأخرىمبشؾفمرجؾم؟مأيمرجؾمأغًم

متقؿم؟مأممأغوماظيتمأرؼدماظؿؿردمسؾكمواضعلماآلنمألثؾًمظلريؼـمبلنمايىم

ظقسمطذظؽماظؾوظقنماظذيمطـومغؾفقمبفموعومإنمؼػفرهمأحدػؿ،محؿكم

م.ؼلؿققؾماظعقدةمذبددامظـو،موالمغعقدمحؿكمغـػخمبوظقغًوممآخرًامعؽوغفمم؟

م

م

م

م

م

م
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امنعقاضعماظؿقاصؾماالجؿؿوسل،متؾؽمايروفماإلظؽرتوغقيماظيتمزادتـومضرب

نمأنمغشؿوقمهلؿ،موضؿؾًمتؾؽماظـظرةماظلوحرةمبٔماظعوذؼٔ،مطؿمعػرحمٕ

غـومالمأوطؿمعمٕم!مبعدتفؿماٌلوصوتمطلغفؿمجبقارغومأرىمعـمسبىموضدمن

مسـدمعغودرتـومػذامظرحقؾظؽرتوغقيمطػقؾيمبوإغلؿطقعمدقىمعـقفؿمعشوسرم

دؾىمػلؽبمنمتؾؽماٌقاضعماظيتمزادتـومضربومععمأحؾوبـومأؼعؼؾمأ!اظعوٕم

نمعشوسرغومػلماظيتمبوتًمأبردمعـمأأمم!م؟ذؼوءمايىمؼبموضؿـوماظراػـم

حؿكمايىمأصؾحمذبوعؾيمربقبؿوممأوم!م؟مؼقعقومردؾفوتؾؽمايروفماظيتمن

م!ؼبمورين

 م.

م

م

م

م

م
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 "حت اففااًّ " انفصم انثبيٍ  
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حووظًمم،وسؾكمادؿؼوظيتمعـماظعؿؾمععف،موسؿرأغوعرمسوممسؾكمصراضلم

 غلوه،مأنمأجوػدةم

بحمظـػللممتـقًمأحبًمظؽمبؽؾؿوتمٕم.مؼبماظؾقظيمذاتفواظؽالممغػلف

م.رىمعومحؾمبفمألهمصدصيمؼبظؿؼلمأنمأٌرةم

ماّظذيمظؾؼدرمؼومو

مطونمرجالامايول،مغفمدقؽقنمبفذأسؾؿمإٔمأطـم.دبقبرمظـومظؼوءـبمذبددام

ظبمبقيت،محؿكمضؿًمإنموصؾًمإعوموؼؾدومتـوضؾماهلؿقممسؾقف،ما،ضعقػ

معـشقرمسؾكمحوئطلماظشكصلقبمؼبماظػقلؾقك،مطونمػذاماٌـشقرموضعب

م:مإػداءـبمظفم

ظبمإحالعؽماٌؿقطؿيمأعوممامأراكمعـفورأ..مغًماظققممدبلرمطؾمذلءمأػوم

مخلرهمؼبميظيمعو،مطؿمهمظؽـ،ضوعمسؿرهمأراكمرجالوأم..معوعؽأذالءمأ

مضدمصقرةطؿمعـم،مغؿظرمتؾؽماظؾقظيماظيتمدؿفؿعينمبؽمصدصيأطـًم

ؼػمدؿؾدو،موػؾمدؿؽقنمععمتؾؽمايؿؼوءمكغلفؿفومؼبمخقوظلمحقـفو،م

غينمأظؽـمٕمؼؿفقلمظلمعـؾؽ؟مبقدمذؾفمرجؾمةموػؾمدؿؽقنمٓلؽ؟

مرأؼؿؽمتوئفوم!والمرصقؼم،ميمزوجي،موالموظدأمػؽذا،مدونمادلراكمعـفور

زخوتمعطرممععمطؿقسدئو،سؾكمأرصػيماظطرؼؼ،مطؿمطونمعقعوديمععؽمدل
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ؼؼقؽماٌطر،موالماممععطػترتديغًمالمأغذار،موإتشرؼـقيمتفطؾمدونمدوبؼم

ؽبماغفورتمدعقسلممإٔم!!ممتؾؽمعظؾيمهؿلمبفومغػلؽم سؾؿم

غؽموٕمؼؿؾودرمؼبمذػينمأبدامأ!مودمرؤؼؿؽمػؽذامأغينمطـًممأعع،سؾقؽ

.مظبمػذامايدإدؿؽقنموحقدام

خربتفمصل.؟ٌـمػذهماظؽؾؿوتم:متوغلمتقؿمؼللظينمأمحؿكمغشرتفنمإوعوم

م.أغينماظؿؼقًمبعؿرماظققمم

ػؾمعومزظًمهؾقـفم؟م-

م.راهمػؽذاأنمأتقضعمأحؾف،مظؽـمٕمأغومالمأال،مالمتقؿم-

.مظؽـؽمعومزظًمتؽؿؾٔمظفم-

م.طؾؿوتمخطرتمؼبمذػينمصؼطم-

.مػدؼؽمضؿودةمىرحؽمأنمأدؿطعمأهمظقمآ:جوبينمتقؿمأ

ضقؽمحقـفو،مممعـمطؾؿوتمايى،ماذؿؼًمهلوأػدغلمبضعو:مجؾؿفمأ

.ممحلـوم:وضولمظل
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األعون،موؼبمػذهماظؾقؾيمضررمتقؿمأنمْـحمظؼؾيبماٌؽلقرماظؾعضمعـمايىم

ؼوم،ممتؿعلمبؽؾمأدقفمأحؾؽمٌدةمثالثيم."ممععمايىامعقسدأخذغوم

مسـمحىمبوضلماظؾشر،ماطونمػذامايىمزبؿؾػ،"طؾؿيمتقدؼـمضقهلو

تقجمبوظرحقؾ،مظؽـمدونمأيمعقسدمربددمظف،متدطقرةمأصويىمؼبمورينم

مماظعوذؼوِنبعدمايدود،موضدمؼؾينأظبمامإعوالموأحالمآؼؿقررقنمبفموؼرمسقنم

ععمٍقموسدمعلىمَأعومحؾـومؼومتقؿ،مطون.بقؿومدقؼومظقؼطـومبف

مم؟مأػؾمرحقؾؽمدقؽقنمخقؾيمحىمبوظـلؾيمظل:متلوءلماآلن،أاظرحقؾ

م؟متؾؽعلرحقؿـومعومبعدمإظبحؿػظمبؽمأنمأدؿطعمنمأغينملتلمدؿؽقنمأخقى

ظقمتعؾؿم.غينمتقررًمبؽ،محؿكمعشوسريمبوتًمظؽمأهمؼومتقؿ،مظقمتعؾؿمآ

غينمعومأظقمتعؾؿم.نمطؾمطؾؿيمحبًمظؽمبفومطوغًمعـمضؾيبموسؾكمحؼمأ

طـًمأظعىمدورمجقظققًمؼبمعلرحقؿؽمتؾؽ،مبؾمطـًمرػػممسؾكم

ودماالسرتافمأ.مدقؼومحؾؽـوػوؼيممتـقؾقيمضدمدونمأحؼقؼؿفوماجملردة،م

مرؼدمعـؽماظرحقؾ،موأغينمحؼومأحؾؾؿؽمطؿومٕمهىماعرأةمعـأبلغينمالم

.مضؾؾم
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طونمعقسدغوماألولمؼبماًوعسمعـمذفرمؼـوؼر،مأجدتممتـقؾماظعوذؼم

طونمؼؿكؾؾمطؾؿوتـومحىمطؾريمٕمصبؿعمأيم،موهدثـومطـريا.اظقهلونم

م!تؽؾؿـومبفومؼقعومعوم.سوذؼٔ

م.حؾؽمطـرياأحؾقيبم-

م.طـرأحؾؽمأوأغوم:جؾؿينمأ

نمأبعدتمسـمذػينمصؽرةمصلنمتعقشماظؾقظي،مأطـًمتؾؽماظيتمترؼدم

،موأغومأػدؼؿؽمػدؼؿينمأشـقيممشس،موأؼومةمأحؾـومػذامدقـؿفلمبعدمبضع

مهقيمماألشوغلطوغًمطؾؿوت،م(طورولممسوحيمضؾيبمحودسمظقف)شـقيمأ

طلغـوموددغوماالسرتافمبشلءمم،مخرىأظؽـمبصقوشيماٌعوغلمغػلفو،م

مم..مبدأتمتفؿؿمبلمطـريام.صبقلمؼبمخوررغو

م..حقرؼيت..عالطلم..مروحلمم..محؾقؾيت؟ذػؾًمؼـ؟أغًأؼـمأرػػ،م-

مسؾقفومطؾمتؾؽماظؽؾؿوتماظيتموػؾؿفومظلمدونمأيمعؼوبؾمطـًمأجقؾؽ

م.حقوتلوم..مدرمدعودتلو..ميعالكوم..مبقيببح

نمسؾكمايى،مؼرؼدانماظعقشمععمعقسدممعلؾؼمظؾرحقؾ،مامعؿؿردضونسوش

ألطقنمأولؽبمعرةلبماظؾطؾيم؛دخؾمتؾؽماٌلرحقيمأمبعؿرمجعؾؿينمتلظعؾمخقى
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اظـقممحؿكمتلؿؿعمذلمٕمت،ماظيتمتعرفماغؿفوءمعلرحقؿفومضؾؾمبدئفو

ؾبمدماالمسؾقؽم.هودثـومؼقعفو،مصوتصؾًمبل،موألغػوسمصقتل م:مررح

م؟حؾؾؿؽمدرتحؾأنمإؼؿ،مػؾمت

م.أجؾؿينمايىمالمؼؽقنمدقىمعـمررصٔ-

م؟غًأحؾؾؿينمأنمإوعوذام-

م؟حؾؽمسؾكماهلوتػمأػو،مطقػم-

رادتل،مظقمرأؼًمطقػموفؿمإماظدععمعـمسقـقلمدونمتحقـفومذرف

ظقمرأؼًمطقػماظؾمظممطبرجمعـم!مجؾؿينمػذاماىقابممأٌو،وجفلمحقـفو

!ممغزظًمدععيتمتؾؽمأظقؿـحمظمظمةمحؼقؼيممٌوم؛مصدصؿفمبودؿػزازمرؾقعلم

أؼـم:مضؾًمظلمو.طؿؾماظزصريمحؿكمضطعًمغػللأموٕمامذفقؼأخذت

م؟ذػؾًمؼومحؾقؾيت

سؾؿمحؼومظقمٕمتؼؾمظلمػذهممإٔ.طلنمحؾقؾيتمطوغًماظزصريمبوظـلؾيمظلو

م؟ظبماألبدإلمزصرييممدونمأنمؼـؼطعمغػللمأطؿمطـًمسػؾاظؽؾؿي،م

م.حؾقيبمشؾىمسؾلماظـقمم-

.مصؾؿلتلمظؿـوعلمجبقاري-
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مذظؽماىزءماألؼلرمعـف،مسؾكغوممسؾكمصدرك،مأنمأالمحؾقيب،مأرؼدم-

م.دؿؿعمظدضوتمضؾؾؽأم..مدؿؿعمٌقدقؼويماٌػضؾيمضؾؾماظـقموأ

،مم"حؾؽأ"كميػؿسمؼبمأذنأدلظعىمبشعركمو!كعبؾأهمؼومحؾقؾيتمعومآ-

م.كمعبقؾيتيمسٔصلشؿضل

:مغيتموضؾًرؾعًمتؾؽماظؼؾؾيمسؾكموج،فطلغؽمتراضؾينمعـمبعقدأشؾؼؿفؿوم

دلضؿـعمبلغؽممتـؾمبعدمطؾمػذهممطقػم،همؼومتقؿآ.يكأحؾؽمؼومعال

بؼكمبفذاماظقػؿمؼومأنمأرؼدمأ!م؟طقػمدلضؿـعمبقاضعل!ماظؿػوصقؾم؟

م.واغؿفًمربودثؿـومم.صدؼؼل

ولمأذورةمسؾكمإضقممبقضعمأغومأوػوم.وسدمجدؼدمععمايىمَدـؿؽؾؿمشدام

معو.تؾؼكمؼقعونمحؿكمأرىمعوذامدقؽقنمعصرييمبعدك.عقسدمظؾقىمبقــو

حالعفومبٔمؼدؼف،مأموضعًمظذينمػذاماظرجؾماأنمتعؾؿماألغـكمأصعىمأ

غفمضبىمصؿوةممأحؿكا،صؼطمالهمععماظؾـوت،موأغفمالمؼعؾؿمبويىمعذػى

م.ؼلؾىمعومؼرؼدمعـفوموعـمثؿمؼذػىف

م.تؾؽماحملودثيمؼبمظقؾؿـوماظـوغقيمطشػًماظؽـريمعـماألعقرمسـؽمؼومتقؿ

ظؽـم.وطؾؿؿؽمطـريام..منمايىمؼبمذبؿؿعلمالمؼرحؿماإلغوثأتقؿ،مأتعؾؿم-

م.متؿفرقببمعـممطؾؿوتلمطـًٌَحؾبمطقػأبدأتم
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مم"م.دلتزوجمبوظصقػ"

متؽـمٕ.تغريتمغربةمصقتؽ.ابؿعديمسـفم.المؼؾقؼمبؽمايى:مصرددتم

م.ؼضومذؾفمرجؾأوأغًم!مهمؼومتقؿمآ.شوزظينمضؾؾمضؾقؾييمذمالذظؽ

مم"علوءماًري"مومحؿكمتردؾمظلمأنمتؽؾؿين،مأماظققممدوغل،مدونمأتكو

مربقبؿوموجدتمعبقؾيممتألموضؿؽ،موربقبؿونمؼؾدأمظقؾلمبفو،مأاظيتماسؿدتم

طؿمطـًمأتلٕموأخوفمعـمتؾؽم.صالحقوتلمععؽماغؿفًمعـذماظؾورحيم

ؽبمظعؾيمجدؼدةمععمؼوػؾم!ماألشوغلماٌقجقدةمسؾكمصػقؿؽم مترىمدخْؾ

همطؿممآ!!ممهمؼوموجعلمآ!ممتردؾمهلومػذهماألشوغلمواظؽؾؿوتم؟خرىأ

مأغومرادماظؿؼربمعين،موظلًأغًمعـمأ!مصؼدماظـؼيمّـمحقظلمأصؾقًمأ

همآ.ظبماظلؿقماظذاتلمإرصعؽمأمإالمأنمأذلنمؼقضعمبل،موٕمأرادمأمعـمأغً.

ذؾفيمؼبمايىم.غؽمدؿقؼؼمظلمخقؾيماظصدؼؼماألخرىمأؼومتقؿمالمؼعؼؾم

عرأة،موعومموااألعرمعومبٔمرجؾإدراكممغينمسفزتمسـمأذؾفؿين،محؿكم

غو،مظؽـمؼبم؟ممأمٌـمػذهماألشـقيمم!مذؾفيم..مغـكموذؾفمرجؾمأبٔم

ؼبمطؾمظقؾيمطـًمسؾكمؼؼٔمبلنم؟مم..موأشـقيمحؾؽمسذاب!ممم؟ذؽؾمثون

األشوغلمتؾؽمطوغًمعفداةمظلمصؼطم؟م
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خر،مآغـكمظؿؿألمصراغمخذالنمذؾفمرجؾمأأيمحىمػذاماظذيمتؼعمبفم

زسفيمنأتذطرمحقـؿوماظؿؼقـومصدصيمؼبمعطورماٌؾؽيمسؾقوء،مطـًمحقـفومم

تؼدعًمفماإلجراءاتماظؼوتؾي،متعؾٌيمعـعقريمبلرسي،موأمتوممإظعدمم

ذؽرتؽمطـريا،موظؾؼدرمظعؾيمأنم.سبقي،موسرضًمأنمتؼقممّلوسدتل

..مظؽـمهدثـومطـريا،ماظدرجيمغػلفو،ممروئرةمدقؼو،موحؿكمؼبمؼبصبؿعـوم

ومحؿكمتؾؽماظصدصيم،مأمظلمأغؽمدؿؽقنمضدريماٌمٕمالحؼوػؽبققبلٕمؼؽـميؾب

.ماظيتمجعؾؿينمأصؿحمتؾؽماظردوظيمبعدمصرتةمرقؼؾي

خرجمعـمضقضعيمشراعفمأنموضررتمأاظققممضررتماظرحقؾمسـمغػلل،م

مػوتػلمضًشؾأمعبقعمردوئؾـو،موحرضًرؾؾًمعـفماظرحقؾموفاظزائػ،م

غقيمأطؾمعرةموؼبم!مجرحًمؼديمجروحومسدؼدةمطلمأغلوهاحملؿقل،م

غـكمأسقدممأظـ،ضعػأرىمجروحلمصلبؿعد،مػذهماٌرةمظـمأظقف،مإاظرجقعم

ظـمأضعمؼبمحىمزائػمبعدمودلطقنمظـػللمصؼط،م.علؿلؾؿيميؾفم،ضعقػي

حالعلمبنرادتل،مأدلحؼؼم.وظـمأسؾؼمغػللمبلوػوممرجؾمن،اآل

.مػداؼبم،وأرؿقحلو

 م...أحؾؽماظققم

 ... طرػؽسؾكموضدمأعللم
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 ...غوممسؾكمبغضؽأو

  م!بداأطؾؿؽمأوأسدمغػللمبلغينمظـم

 م..مدلشودرمػذهماٌفزظي

 م..مصققمعلـيمؼبماظـؿوغٔمعـمسؿرػودلظؽـينم

  م..ممعومتؾؼكمعـمسؼؾفو(اظزػوْر)ضدمدؾىم

 ..اظؾؿيمسدمغػللمأطلغينمٕم

 م..وطلغؽمٕمورحمضؾيبمؼقعو

 ...موفمإظقَؽمأ

ممموأضرتب

 م..مغؽمسوٌلأػؿسمبلغينمأحؾؽ،موأو

  م..مظؽـمدرسونمعومتقضظينمبؼلقتؽمتؾؽ

  م...وتصػعينمحبؾؽماظزائػ

 م..م مضطيمضوئعيمؼبمحلمظؾؿؾقكصريصل



 

183 

 م..مظقسمهلومعلوى،موالمحؿكمورـمتعقشمبف

طـًم.اآلنمعـمأنمأصلقبرهمصعىمأطؾؿوتمغلفؿفومسؾكمدطقري،مؼبمدععم

ومدقزؼدغلمضعػومأنمطونمرحقؾؽمدقلعدغل،مإسؾؿمأععؽمضوئعيمالم

.موبمدو

مالمؼغػرونمألغػلفؿمزالتمحؾقؾيمهلؿ،ماّظذؼـوظؽؽماظرجول،مأطونمتقؿمعـم

صققؿؾقنمذغىمأيمرجؾمتعرصفمبعدػؿ،متراػؿمؼالحؼقنمتػوصقؾمحقوتفو،م

مطربؼوئفؿ،مانمؼرضقأظعؾفؿمؼرؼدونما،ضبووظقنمتصققحماسقجوجمتصرصوتف

بعضفؿمضدم.غفؿمطبوصقنمخلرانمحؾؿمعبقؾمراصؼفؿمظلـقاتمسدؼدةمأأوم

عرػو،مالمؼرؼدماالضرتابموالماالبؿعود،مطبوفمأغـوهمؼبمحريةمعـمأؼقضعم

حؿقبكمالمتصؾحمطبوفماالبؿعودمومذاطرتفمآالعف،مؼبؼشعؾماّظذيماضرتابفم

غـوػؿمأضؾقؾقنمػؿمعـمضبووظقنمغبوؼيم.صرؼليمألذؾوهماظرجولمبعدهماظػؿوةم

 .كظبماهلالإعـماظضقوع،موطـريونمعـمؼؾؼقنمبفوم

سٔميطتػؾمتس"منمطونمضراركماظعشؼمؼقعومادلظلمغػلؽم،إسزؼزتل

غؽمدؿشؾٔممتوعومسـماظؿػؽريمحؿكمتصؾقٔمصرؼليمأممأاظقضقفمبعدهمم

م"م؟مألذؾوهماظرجول
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ماظصقود،مطؿومْقتمتؼؿؾماظػرؼليطؿومؼؿؿردماظؾقرمسؾكمسشقبوضف،مطؿوم

سؾكم.ذاتفمظقضًممواٌقتمؼبماظػرؼليػقمطونماظؿؿردمواه،اظطػؾمضؾؾمأم

ؼؼٔمأغينمعؿقؿيمبف،موأغينمظـمأوووزمسشؼف،موأغينمسوذؼيمعراػؼي،م

نمأضعمؼبمأطـًمأخوفم.ماآلنمهمحؿقبكُشرعًمبوبـماىريانماظذيمٕمأرؽبأ

وظؽؽمأظقفو،مربووظيمإثؾوتمأغينمالمأطرهمإظؼقًمغػللمأظؽـينمذراطكبفم

ثؾوتمأنمإحووظًم.اظذؼـمؼدسقنمأغػلفؿمرجول،موأغينمظلًمغرجلقيم

مأصؾقًمأطربمغوصقضعًمبفمدونمأنمأسؾؿمأنمحؽوؼً،ايىمأطذوبي

 .أطذوبي

مٕمورحينموٕمضبدثمذلءمكنمتعقدمظؿقودثين،مطلنأاظققممحووظًم

حؾقؾيتمم:طـًممتوزحين،موتؼقلمظلم.

دعدتينمؼبمتؾؽماظلوسوتمأطؿم،م(ةمعلؿكؾقيحوجم)أػدؼؿينمأشـقيمم

غزالمإغؽمعـمضوممبأاظؼؾقؾيماظيتمحودثؿينمبفو،موطلغينمغلقًممتوعوم

دلظؿؽم.غؽمعـمجعؾينمأصؼدمذفقيتمظؾـقممغلقًمأدععلماظؾورحي،مو

م!؟ؼؿمػؾمهؾينمت:مبودؿغرابم

م!؟عبؾمعالكمأوطقػمالمأحىم:مجؾؿينمأ

م!م.جرحؿينمظؽـؽماظؾورحيمم!مغوأػو،معالك،م-
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م.دػمحؾقؾيتآ-

ؼبمتؾؽماظؾقظيمضطعماتصولماإلغرتغًمبقــو،مطوغًماظلوسيماظـوغقيمبعدم

ٌوذامأغوم.طـًمأبؽلم.ألغوممموضعًمرأدلمسؾكمودودتل،فعـؿصػماظؾقؾ

مذامٌو؟مأطـرمعينغلوكمتؼرتبمأنمأمسـدعومأرؼدمذامٌو؟عـمتؿقرطمدائؿوم

طـًمأضربمسؾكمضؾيب،موأبؽل،م!م؟حوولماالضرتابمتؾؿعدمأسـدعوم

ذفؼمبٔمطؾمطؾؿيموطؾؿي،موطلنمتؾؽماظروحمدبرجمعين،موصفلةمدقمأو

:مػؿلًمظلم.ٕمطبطرمؼبمذػينمأغؽمدؿقودثينمؼبمتؾؽماظؾقؾيم!مػوتػلم

م؟ػؾمتعؾؿٔمعـمؼؿؽؾؿمععؽ

م.غعؿ:مأجؾؿؽم

م.أحدػؿمععفىمبؽمطـريا،موػومػقمؼؽؾؿؽ:مضؾًمظل

م.طـًمأبؽل،موشريمضودرةمسؾكمضقلمأيمطالمم

مأرجقكمالم!راكمحزؼـيمأنمأحؾؽموالمأحىمأرػػ،مأغوم:مصؿوبعًم

م.مم!!مأرجقكمدوربقين!مذلءمؼبمحقوتلمعبؾهزغلمصلغًمأ

م!هؾينممتـقؾقيمظقسمأطـرم:أجؾؿؽم
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أغوممأحؾؽمصعالمووددتمأنمأبقحمظؽمبفذامطـريا،مػؾم:مضؾًمظل

مهؾقـينمأغًم؟

ال،مالمأذعرمبليمذقؽوماووػؽ،مأغًم:مألولمعرةمأطذبمسؾقؽ،موأجؾؿؽم

ظؼدمصدعؿؽمطؾؿوتلمحقـفو،مطـًمتعؿؼدمأغينم.ظلًمدقىمصدؼؼمظلم

عغرعيمبؽ،مظؽـينمظـمأسقدماظؽرةمععمسؿرمعرةمثوغقي،مصلغًموػقمتشؾفونم

بعضؽؿومطـريا،موحؿكمأغينمبدأتمأراكمغلكيمعـف،مظـمأوضعمضؾيبم

حؿكموإنمطـًمأحؾؽ،مدلبؿعدمسـمعشوسري،ودلجعؾم!محبػرةمايى

م...ماألؼوممحؽؿومبقــوم

طوذبيمؼومرػػ،مأغيتمهؾقـينموبشدة،موأغومأحؾؽ،م:مضؾًمظل

م!مودؿؽقغٔمظلموأطقنمظؽ

م.إنمذوءمآم:مضقؽًمحقـفوموضؾً

صوبؽمصؼدمظؾذاطرةمؼبماظصؾوح،محؿكمهمأمطـريا،مظؽـمطلناوشزظًمظلمطالم

حودثؿؽمصلجؾؿينمبلغؽمؼؽو،ظبمضلقتؽمتؾؽ،موطلغؽمٕمتؼؾمظلمشإسدتم

مٕمتلللمكنمطـًمهؾينمحؼومأممال،مظؽـإابؿعدتمضؾقالمألسؾؿم.عشغقل

آٌؿينمحؼو،م.سينموظقمظققممواحد،موٕمتردؾمظالرؿؽـونمسؾكمصقيتم

،صؼؾًمظلمحودثؿؽمؼبماٌلوء؟صؽقػمظؽمبلنمتـلكمسفدكمؼبمتؾؽماظؾقؾيم
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طؾؿؽمرقالمأغينمعؾؽمظؽ،موطلغؽمترؼدؼـمأنمأرػػ،مأغوماذعرم:

م.مدقىمربودثؿؽئووالماصعؾمذل،اظؾقؾ

غًمعـمطونمأظؽـمأغًمعـمطـًمهىمايدؼٌمععل،م:مأجؾؿؽم

طونم:مضؾًمظلم.حودثؿفأوؼعؿىمسؾلمؼبمحٔمٕم،مرقالماظؾقؾدوعرغلي

م.وأغوماآلنمالمأرؼدمأنمأذغؾموضيتمبوظؿػوػوتمصعؾمعوضمغوضص،مػقم

م!؟ػؾمحدؼـؽمععلمتػوػيم-

م.حىماىؾقسمسؾكماإلغرتغًمظػرتةمرقؼؾيمأغومالممأظؽـ،المصدؼؼيت-

م.ظبماظؾؼوءإحلـو،م-

م.ماظؾؼوءمصدؼؼيتإظبم-

ظبمغؼطيماظؾداؼيمضؾؾماظـفوؼيمحقـؿومإسقدمأغومأػوموم!مطؿمخذظؿينمحقـفو

حىمأحدامظقكذظينمثوغقي،مأزــًمأغينمظـم،خذظينمسؿرمألولمعرة

مظلًمأغـوك،مطـًمأغينؼؼـًماظققممأ.سؾؿمأظؽـينمتقررًمبؽمدونمأنم

متػوصقؾلماظصغرية،محؿكمتؾؽماظيتمعومحبًمبفومظـػللمأخربكشوظؾومعوم

نمإكمدلظؿينمبلنمؼقعومالمأذطر،وًاطونماػؿؿوعلمبؿػوصقؾؽمطـري.ؼقعومعوم

ؾب متؾؿعدغؽمأماالضرتابمعـؽ،مؼبمحٔمأودطـًم!مممحزؼـيمأمدعقدةمطـ
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ماظؿقرطمبؽ،مصغدوتمضطيممتلؽمأغينمأصؾقًمأخوفطـريا،محؿكم

ماظصودضيمأحودقللطؿؿًمؼبمضؾيبمومبػؿفومخقصومعـمػربفؿ،مأرػوهلو

ممعـماظـلقون،صؼطأوظبضؿًمحبفزمدرجيم.اظػؼدانؽبمسبقك،موتقاسدتمعع

مأزسفًشوظؾومعوم.مهلومّومضبؿقؼفمصدريمعـمحىموطرهمظؽمألبقح

ماالبؿعودمطـًمأضررؼبمحٔموماٌؿؿردةمؼبمضؾيب،موأؼؼظًماألغقثيطربؼوئل،م

ظؽؾمصعؾمردةمصعؾمم..مظؽـمظعؾيماٌلوصيمطوغًماظػوصؾمبقــوأطـر،متؼرتبم

طونمحيبمظؽماظػعؾموعومطـًم.مظفمبوالووهمةمظفمبوٌؼدارموععوطسؼيعلوو

بؿعدمأمدائؿو،موحقـؿوممإبعوديدقىمردةمصعؾمظؽربؼوءمرجقظؿؽ،مهوول

معـماظؽربؼوءمماٌصطـع،مضؾًمظؽمبـقعحودثؿؽماظؾقؾيم... تؼرتبمظلمأطـر

خربتؽمبلغينمعومزظًمأحىممعـؾؽ،أسشؼمرجالأنمأبلغفمعـماٌلؿققؾم

مطربؼوئلماظذيمذػىممبؼوؼومعـةماظؼؾقؾحووظًمٌؾؿنمأغلوه،غينملأموسؿر

وأحؾؾؿؽمعؾوذرةمدونم،مطؿؾًمظعؾؿؽمظعشؼؿؽأظقم:مخربتين،صلععؽمػؾوءـب

غوضضفومطـريا،مطقػمأغوضضمغػللمطـريا،مغعؿمؼومتقؿ،مأغينمإ.تػؽري

لمسددػؿمؼبمػذاماظؽقنمبلنمتـؼمبرجؾماػومبوظرجتألغـكمضدموووزتمخقى

م؟نمتصدقمطالعفمأثوغقي،مو

ؼبمذبؿؿعلمؼعشؼماظرجؾمأغـكمعبقؾي،مظؽـفمؼؼقممبقضعفومسؾكمرصفم

رشٔموظؽؽماظرجولماظػوأغًمعـممأطـً.عبؾمصؿؽؿؾفأغـكمأحؿكمصبدم
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بدؼو،محؿكمامأبفومارتؾوطامظريتؾطق؛م(دعقيمبوربل)عـمؼرؼدونم،سورػقو

مطـًمرجالمؼـؼصؽماظؽـريمعـم!معبؾمزوجؿفمأمعوماغظروامأؼؼقظق

اسرتصًمظـػلؽم.ةمصؿضعػؽميغـكمحؼقؼأودبوفماظؿقرطمععمة،اظرجقل

مأخربتينماىؿولبلغؽمعرؼضمبوىؿول،موأغؽمالمترؼدمدقىماعرأةمخورضيم

.ممعبقؾي،مظؽـؽموجدتمأخرىمأعبؾمبؽـريمغلبلن

عـحمغػللمصرصيمألسؾؿمأأنمضررتماظققممضررتماالبؿعودمسـمتقؿ،مو

نمإ:مضؾًمظـػللمفممال،مأنمطونمضبؾينمإوظقعؾؿم.عشوسريمسبقهمجقدام

نمٕمؼؽـ،مإو!مطونمضبؾينمدقؾقٌمسينمظقفدغل،موطبربغلمبذظؽمم

مضبودثينمتقؿموظقمانمٕوعرمذفر!م.طلنمذقؽومٕمضبدثمؼقعومودـؾؿؼلم

ظقسمسؾقفممتوعو،مظؽـمطـًم!مأٌوطونمضؾيبمؼعؿصرمصقفؿو،مٌرةمواحدةم

عـموعـمتـؼ،موغومعـمتؿعؾؼمبلرسي،مأغومعـمهى،مأغينم؛ألظقممذاتلمأ

.ممتفىمضؾؾفومظؾرجولم
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م
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م...ماظرجولمأغقاعموظؾـلوءمغقعمواحدم

ػـوظؽمرجؾمعومإنمتؾؿِؼمبفماألغـكمحؿكمؼلخذمطؾمذلءمؼرؼدهمعـفو،ممظـم

تـؼمبفمرقالمحقوتف،مدؿؾؼكمتػؽرمطقػمأحؾفومعـمأولمظؼوءمبقـفؿوم

ودؿؾعـمغػلفومطـريامطقػمتـوزظًمعـمأجؾف،مأغفمعـمؼؿؼـمدورماظعوذؼم

جبدارةمموضبؾػمبلنمعبقعمصؿقوتماظؽقنمظقلقمدقىمصدؼؼوتمأوم

عومأنمهوولماظقثققمبفمحؿكمتؼعمؼبمدواعيماظشؽماظيتمتصـعفوم.مأخقاتم

أصعوظفمؼبمطؾمعرة،ممعرةمأخرى،مصققؾػمهلومذبددامبلغفمضبؾفو،م

وظؽـفومظـمتـؼمبفمأبدا،مدؿؾؿعدمطـريامسـفمودؿؽقنماألضربمإظقف،مػلم

م.وحدػومتعؾؿمبلغفمظقسمعـودىمهلومموأغفمظقسمدقىمالهمؼبمحقوتفوم

أعومسـماآلخرمدقفمتؾؿؼٔمبرجؾمؼـلقؽكبمعبقعمرجولماظعوٕ،متـؼٔمبفم

وهؾقـف،متػٔمظفمبقسقدك،موؼػلمظؽمبذظؽ،مدقعوتؾؽمطـريا،مؼغورم

م.مطـريا،موصبقدماضؿقوممحقوتؽموأخذمعومؼرؼدمبنرادتؽم

دققؾؽمطؿومٕمضبىمأحدمعـمضؾؾف،موعومإنمدبلرؼـف،مدؿشعرؼـمطؿمػؿم

اظرجولمذطقرمعـمبعدهمدؿؼلؿٔمحقـفومبلغؽمظـمتعشِؼمأحدمشريهم

م!مذبددا،مإظبمأنمتؾؿِؼمبكخر،متؽقغٔمزوجيمظف،موؼؽقنمسوذؼمألخرىم
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أممسـماظـلوء،مدقفمتؾؿؼمبوعرأةمظقسمهلومذؾقف،موقدماظؿؿردمواظغرورم

واظؽربؼوء،متؿصـعمايىمواظؽراػقيمبوظقضًمذاتف،متؼؿقؿمحقوتؽم

بوألغوغقيماٌطؾؼي،موترؼدمأنمتؽقنمطؾمذلءمظؽ،مأحداػـمدقفمتعؾٌم

حبقوتؽ،موهطؿمأعوظؽموأحالعؽ،مظؽـمؼؾؼكمظؾـلوءمغقعمواحد،موضؾىم

ذومضشرةمخورجقيمصؾؾي،مبداخؾفمبؾقرةمعـماظزجوج،معومأنمدبدشمتؾؽم

اظؼشرة،محؿكمؼلفؾمهطقؿمعومبداخؾف،موحقـفومدؿكدشماظزجوجوتم

م.اآلخرؼـم

نمتراػـمؼؼعـمؼبمحػرةمإعوم...مماظـلوءمعـمصبدنموووزماألٕوػـوظؽمغقع

إالموخرجًمعـفوم..مايزنمتؾؽماظيتمسودةمعومترتاضصمحقهلوماظـلوء

،المػـوظؽمأغـكمتعشؼماظػرح...موػلموزممسؾكمأغفومٕمتدخؾفومضط

هؿوجمٌدؼحمأحدػؿمهلو،موالمألنمؼؼقلمهلومعبقؾي،تـظرمإظبمغػلفومطؾم

أغومعبقؾيمطقػؿومأطقن،متؾبكػلمبداخؾفومعبقعماآلالم،م:صؾوحموتؼقلم

م!ظؽـمالمأسؾؿمأيمغقعمعـماظـلوءمأغوم؟.موتؾؿلؿمظؽؾمعومحقهلوم

اظققممدلضلؿمٓمبلغينمظـمأحؾؽمبصدق،مظـمأػؾؽمذلءمالمتلؿقؼف،م

م.مظؽـينمدوبؼومأضلؿًماظؼلؿمذاتف،موصؿًممثالثمأؼوم
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عوذامتػعؾمبل،مطقػمتلخذغلمبٔمذراسقؽمطػراذيمتفربمعـماظظالممإظبم

م.صؿومإنمتصؾمإظقفومحؿكمتصعؼفو،مصؿؿقتم.عصقدةماظـقرمتؾؽم

م.أترؼدغلمعـؾفو،مأممأصؾقًمأغومػلقبم

..مؼبمإحدىماظؾقوظلماظصقػقيمطـًمأخربكمسـمأحدػؿمؼرؼدمخطؾيت

!ممأجؾؿينمؼبمسفؾيمواصؼل

!ممظؽـؽمحؾقيب..مسؾكمشريك..مػومأواصؼ

..مأسؾؿمطؾمذلءمتشعرؼـمبف..محؾقؾؽمظؽـمأرؼدمدعودتؽ

!ممظؽـينمأحؾؽ

..ممأطرػؽكب..ممأغومالمأحؾؽ

!ممالمتؽذب..مأغًمهؾين!مال

.مأحؾؽموأرؼدكمععمشريي:مضؾًمظلمحقـفو

مٕمأسؾؿمأيمإحلوٍسممتؾؽينمحقـفو،مأيمدععيمتلوضطًمعـمسقين،م

.موذظؽماألٕماظذيمسؾؼمؼبمحـفرتلمصلصؿؿينمسـمايدؼٌمععؽ

أؼـمأغً؟كبمم..ممأصؾقًمتـوديمبومسل
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حؾقؾيت؟مذعرتم:مٕمأجؾؽ،مٕمأدؿطعمأنمأزفرمصقتلمإالمحٔمضؾً

..مموطلنمطؾماألٕمخرجمبفو

أجؾؿؽمحؾقيبمحؾقيبمحؾقيبموأسدتفومسشرؼـمعرةمدونمأيمتعىلبمأوم

!ممطؾؾ

!مأحؾؽ،مظؽـمأخربيمواظدتؽمبلغؽمعقاصؼٌيمسؾكماظعرؼس:مضؾًمظل

..مموأضػؾًمػوتػؽ

وسدتميػؾيماظدعقعمتؾؽموذؿؿماظـصقىمذظؽ،مأيمغصقىلبمدقؾعدغلم

..ممصؼطمألغؽمترىمدعودتلمععمشريك!مسـؽ

وػؾمتعؾؿمأنماظـورماظيتمهرضـومػلمدعودةمعـمالمعلوىمهلؿمظؽـمأغًم

م!أحؾؽ..مورين،موالمضبؼمظغريكماالضرتابمعين

م...وبعدمػذاماظؽالممذعرتمبلنمطؾمذلءمععؽمطونموػؿموصؼط

إنمأصعىمعومؼدورمؼبمذػينماآلن،ماألوػوممواظشؽ،مأخوفمطـريامعـمصؽرةم

اظرحقؾمواالبؿعود،بعدمطؾماغؽلوراتلمأغومأطـرمجؾـومعـمذظؽ،مظؽـينم

أرؼدماالبؿعودمووددتمطـريامظقمأدؿطقعمأنماغفلم:مظطوٌومضؾًمظؽم
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سالضؿـومطقػؿومأغظرمإظبمسقـقؽموأغفقفو،مظؽـمؼبمطؾمعرةمتدؼرمزفركمظل،م

مأسقدمإظبمبقيتمعؽلقرةماىـوحٔ،مأحودثؽ،معؿضرسيمٓمبلنمهودثين

م!موغعقدمدقؼوم..ممحبى

ّومأنمسالضؿـوماغؿفً،موٕمؼعدمذلءمبقــو،مدسينمأسرتفمظؽمبشلءم

وظقشفدماىؿقعمسؾقف،محقـؿوماظؿؼقًمبؽمأولمعرة،مٕمأطـمأحؾؽ،موٕم

تؽـمغظراتلمدقىمإسفوبمضؾقؾمبوػؿؿوعؽمالمأطـر،محقـؿومأصرقبؼًمسؾكم

أنمغشربمعـمطلسماظعصريمذاتف،مطـًمأسؾؿمبلغؽمترؼدمتؼؾقؾل،مظؽـمٕم

ؼؼؾؾينمأحدػؿمعـمضؾؾ،وظـمأدسؽمتػعؾمػذا،موعومإنممضؾؾؿينمحؿكم

م.ذعرتمبوالمشؽزازمواظرشؾيمبوظؿؼقمم

ممٕمأطـمأرؼدمأنمتؽؿؾمػذامععل،موددتمظقمأخذمطؾمذلءموأغصرفموالم

.مأسقدمذبددا،مظؽـؽمأعلؽًمبقديموأخذتينمإظبمتؾؽماظغرصيماظؾعقـيم

ذعرتمبلغؽمترؼدمادؿغالظل،موبلنمرجؾمضبىمصؿوةمبصدقمظـمؼػعؾمػذام

ععفومأعومماىؿقع،معومإنماضرتبًمعينمالحؿضوغل،حؿكمػطؾًمدعقسل،م

ذعرتمبرشؾيمبلنماحؿضـؽمطـريا،وطلغؽماظعوٕمبوظـلؾيمظل،مرشؾًم

م...بوحؿقائؽمواحؿقائل،مػؿلًمظؽمأحؾؽم
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موعـذمتؾؽماظؾقظيمبدأمايىمبقــو،مظؽـفمدرسونمعومتؾدظًمعشوسريم

عـذماظؾؼوءماظـوغل،محقـؿومضؾؾؿينمأعومماىؿقع،موٕمأرىمعـؽمدقىم

غظراتماظرشؾيماظيتمترؼدمإذؾوسفومبػؿوةمتعؾؿمجقدامبلغفومظـمتضركمؼقعو،م

م!ذعرتمحقـفوممبوظؽرهمظقسمأطـر

طقػمظؽمبلنمتؼؾؾينمأعومماىؿقع،مأنمالمدبوفمأنمؼراغلمأحدػؿموأغوم

م!ععؽ،مصقعؾؿمبلغينمصؿوةمظقلًمجقدةم

م.ظؽـينمظطوٌومطـًمجقدةموجدا،موٕمأصعؾمػذامعـمضؾؾم

وحقـؿومأصؾقًمأذػىمظؾعؿؾمطؾمؼقممظؽلمأراكمموضؾيمحدؼـؽمععلمم

م!مواتصوالتؽمماظلرؼعي،مزادتينمتلطقدمعـمأغؽمظلًمعـودىمظل

وأجعؾمضؾيبمؼففركم.صغدوتمأحبٌمسـمأيمذلءمصبعؾينمأبؼكمععؽم

م.مظألبد

حقـؿومطـًمتؼػمجبوغيب،مطـًمأذعرمبلنمػذاماظؽقنمصغريمجدا،مطقنم

اخؿصرتفمؼبمسقـقؽموصؼط،مطـًمأضػمربدضيمبؽمططػؾيمتـظرمإظبمسربيم

بوئعمايؾقىمؼبمدققمظؾكضور،موطلغفماظػلقيماظقحقدةمهلومظؽلمتؾؿعدم

سـمطؾمػذهماظػقضكمظؿلخذمضطعيمعـمايؾقى،طـًمأذعرمبـظراتم
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اًقفممتألمسقـقؽ،محؼقؼيمأغومالمأثؼمبؽ،مأسؾؿمبلنمتؾؽماظلوسوتم

اظيتمتؿلخرمصقفومسـدمضدوعؽمظرؤؼيتمػلمدضوئؼمتؼضقفومععمأخرىموظعؾؽم

متؼقلمهلومذاتماظؽالمماظذيمهدثينمبفم

م"حؾقؾيتمطقػمحوظؽم"

م...خبريمصؾؿذػىمظعؿؾؽم:مصؿفقؾؽمػلم

وتلتلمإظلمبعفؾيموارتؾوك،معومإنمأراكمحؿكمأغلكمضلؿلموغػللم

م.وعؾودئلم

أسؾؿمبلنمظصدؼؼيتمغظرةمؼبماآلخرؼـمظؽـفومظقلًمطـظرتلماظربؼؽيم

وأغؽم.ظألعقر،معومزظًمأذعرمبلنمػذاماظؽقنمعؾلءمبوألذكوصماظطقؾٔم

م.أحدمعـفؿم

أعقبومسـماغؿظورك،مظطوٌومجؾلًمسؾكمطردلمخشيب،مؼؾؿعدمضؾقؾمسـم

شرصيماجؿؿوسوتؽ،أغؿظرمتؾؽماظؾقظيماظيتمتؿؼورعمسقـويمععمسقـقؽ،م

ضبقطمبلماظؽـريمعـماظعصوصريماظيتمأحلدػومسؾكمحرؼؿفوموعؼوبؾلمعؾعىم

صورغمعـماظالسؾٔ،مصلذعرمبلغينمجزءمعـمتؾؽماظؾعؾيماظيتمٕمتؾدأمبعد،م

تلريمأعوعلمضطيموأغظرمإظقفومحبذر،مصلغًمتعؾؿمجقدامأغينمأخوفماظؼططم
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طـريا،مجبوغيبموؾسمصؿوةمجبقارػومحؾقؾفو،موطونماظصراخمؼعؾقم

م...بقـفؿو

م...مضؾًمظؽمٕمأحدثمشريكم:مصؿقودثفم

م..ظؽـؽمغظرتكبمظفم:مصقفقؾفومبغضىم

م.صلحلدػومسؾكمشريتفمتؾؽموأسؾؿمبلغفمٕمؼلخذمعومؼرؼدهمعـفومبعدم

أحدقمرقؼالمؼبمطؾماألعقرمعـمحقظل،مْرمذرؼطمذطرؼوتلمأعوعل،م

قٕبم ظؿؼورعفمغبوعيمتلريمجبوغيبمثؿمهؾؼمصققمرأدل،موطلغفومتـودؼين،م

م.هصرؼـمغػلؽمبف،معومدعًمتلؿطقعٔمأنمهؾؼلمبعقدةمجدامسـفم

صلضررمبلنمأحؾؼمبعقدةمسـؽ،موأنمجؾقدلمسؾكماٌؼعدمذظؽمظقسمصؼطم

م.دقىماغؿظورمظصدؼؼيتم

صدؼؼيتمالمهؾينموالمتؼؾؼمبشلغل،مأومهؾينمظؽـمظقسمعـؾؿومأحؾفو،م

شوظؾومعومطـًمأحبٌمسـمأعقرمتلعدػو،مأحوولمتػلريمتصرصوتفومسؾكم

أغفومرؾقعقي،مظؽـمؼبمطؾمعرةمدبذظينموتؾؿعدمصلذعرمبوظرشؾيمّغودرةم

ػذاماظعوٕماظؼودل،مسوٕمأسقشمبفمؼبمطؾمعرةمدورماظؾطؾيماٌظؾقعيمصلجدم

بلغينماظظوٌيمظـػللمواٌؼصرةمحبؼفو،مأسؾؿمبلنمػذاماظعوٕمظـمؼؼػم
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جملردمأغينمأبؽلمظقال،موؼمٌينمرأدلمبوظؿػؽريمطـريا،مأسؾؿمجقدامبلغفوم

مظـمتؿقضػمسفالتماظزعونمظؿلخذغلمظعوٕمآخرم

م...موحقـؿومطـًمأطؿىمػذهماظؽؾؿوتمضورعؿينمأغًم

م...معوذامتؽؿؾٔم:موضؾًمظل

مالمذلءم:مأجؾؿؽم

موطقػمالمذلءم؟م

م..مأطؿىمعومؼدورمؼبمذػينموصؼطم

مأتؽؿؾٔمسؾكمورضيم؟؟؟م:صلرىمابؿلوعؿؽموتؼقلمظلم

م..بؾمأطؿىمًقؾؿؽم:مأجقؾؽم

م..صؿدؼرمزفركمظل،موتلتلمصدؼؼيتمظؿقوولمتػلريمغظراتلماظغرؼؾيمتؾؽم

م"مؼالمغـزلمسوظؾؾدم:م"موتؼقلم

صلشؾؼمدصرتي،مأضعفمؼبمحؼقؾيت،مأضلؿمبلغينمظـمأطؿىمًقؾؿؽمثوغقي،م

م.وأحىمصدؼؼيتمذبددا،موأدريمععفوم
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أذعرمطـريامبوظرشؾيمبوظؾؽوءمعـماظالذلء،معقاضػمحزؼـيممترمأعوممغوزريقبم

مظؿلخذغلمإظبمسوٕمآخر

أرؼدمخؾعمعبقعمسوداتلماظلوبؼيمّومصقفوماألذكوصماظؾذؼـمأحؾفؿ،م

مصدؼؼوتل،موطؾمذكصمبؾبقًمظفمبلٌلمؼقعو،مظؽلمالمؼففرغل،م

م.صقففرغلموؼزرعمؼبقبماظرشؾيمبلنمأدبؾكمسـمطؾمذلءمحؿكمغػللم

المأحؾؽ،مبؾمأخوصؽ،مصلغًمرجؾمدؾىمعومؼرؼدمعينموأسؾؿمجقدامبلغؽم

دؿشعرمبوٌؾؾمبعدمصرتةموتذػىمألخرى،مأخوفمأنمأطؿىمطـريامسـؽم

مصؿكقغينمذاطرتلمؼقعو،موتعوتؾين

كًبمسـمعؾودئؽ م!معـمأجؾمعـمضدمتـوزظ

وحقـؿومأحؾؾؿؽ،مابؿعدتمسـمأعلماظيتمطوغًمرصقؼيتمدوعًو،موأبلم

دـدي،مألبرػـمبلغينمطؾرية،مواآلنمػومأغومأدصعمٔـمضراراتلماظطوئشيم

وحدي،موظقسمظلماىرأةمٌصورحيمواظدتل،مأومبلنمأضقلمألبلمعوذامحؾم

م! بطػؾؿف

إغؽمخطقؽيتماألوظبمواألخرية،مأدسقمآمبلنمؼغػرمظلمعومصعؾً،موأنمالم

ضبودؾينمسؾكمػذاماظقػؿماظذيموضعًمغػللمبف،مؼعؾؿمآمجقدامبلغينم
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ٕمأرؼدمأنمأضرتبمعـؽ،موالمأنمتؼرتبمعين،مآموحدهمؼعؾؿمطؿمطـًم

أسؾؿم.برؼؽيمضؾؾمتؾؽماظؾقظي،موطؿمعـماظرباءةمضدمتؽلرتمبداخؾلمبعدػوم

بلغينمٕمأخطهمذظؽماًطلماظعظقؿ،مإغفومضؾؾيموصؼط،مظؽـمػذهمبوظـلؾيم

م.مظل،مذغىموععصقي،موهؿوجمظؾؽـريمعـماظغػرانم

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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حقـؿومهؾٔمرجؾ،مالمتفيبمظفمذلءمالمؼلؿقؼفمدقىمعـمتعىمألجؾم

أنمتؽقغقامدقؼو،محدثمواظدك،موأذفرمزواجؽؿو،مالمتؿـوزظلمعـمأجؾم

علؿقوتمايى،ماظيتمشوظؾومعومدبؿؾهمرشؾيماظرجولمبفو،موؼؼقظقنمبلغؽم

حؾقؾؿف،محقـؿومدبلرؼـمأولمذلء،مؼبمأولمعقعود،مدؿؾؼلممدبلرؼـم

إظبماألبد،مدؿقرعٔمغػلؽمعـمحىمصودقموسوئؾيمعبقؾيمدونماًقفم

عـممأنمؼـظرمإظقؽمأحدػؿمؼقعوموؼؼقلمػذهمطوغًمحؾقؾيتموطوغًمتػعؾم

ػذامععل،مالمتضعلمغػلؽمؼبمدواعيماظؼذارةماظيتمأغًمبعػيمسـفوم

وتلؿطقعٔمأنمتعقشكبلماألعبؾمواألعبؾممععمزوجمصودقمؼعؾؿمجقدا،م

بلغؽمسرضفموظـمطبقضمبفمضؾؾمأنمتؽقغلمزوجؿف،مأحذريمسزؼزتلمعـم

ايى،ماظذيمؼضعػؽمؼؽلركموصبعؾؽمتؽرػٔمغػلؽموتللظٔمغػلؽ،م

م!ٌوذامصعؾًمػذامععفم

م

م

 



 

204 

 

 

 

 

 

 

 



 

205 

 ! " عُديب رعقط انشجٓبد " انفصم انعبشس 
اظؼؾىماظذيمطلرتفمحقـؿومىلمإظقؽمعرة،مرأؼؿفماظؾورحيمضبوولمأنم

ؼلؿـدمإظبمسؽوزةماظقرؼد،مطونماىوغىماألؼلرمعـفمؼرذحمدعًو،مواألْـم

ؼرذحمغدعًومسؾكمحؾؽ،متدصؼماظدممبلرسيمإظبماظعؽوزةمصلؼطًمووضعم

أصؾحمؼصرخمؼـوجلمايؾؼمبلنمؼػؿحم!ماظؼؾىمؼبمحػرةماظؼػصماظصدري

اظطرؼؼمأعوعفمظقكرجفمعـمػذهماظػقػيمظؽـمايؾؼمٕمؼلؿؿعمظف،موبقـؿوم

أغومأحوولمغلقوغؽمطـًمأضربمضؾيبموأصرخموأبؽل،مصـزظًمدععيمعـم

هررماظؼؾىمؼبماظداخؾ،موبدأتم!مصكذابؿف..مسقينمإظبماظؼػصماظصدري

أصؼدماظؼدرةمسؾكماظرؤؼيمواظلري،مصوضؿـعمأخريًامبلغفمؼؿقجىمسؾقفمأنم

ؼلؿـفدمبوظعؼؾمظقـفقين،مطونمؼدركمبلنماظعؼؾمدقلقؼفممتوعًو،مععم

اظققممحقـؿوم!مصؿوتمضؾيب،موسشًمأغو..مذظؽمضقكمبـػلفمعـمأجؾل

اظؿؼقًمبؽمرأؼًمضؾيبمبٔمؼدؼؽ،مظؽـينمٕمأطرتثمظفمأطؿؾًمدريي،م

م!المأحؿوجف..مظـمأحىمظـمأحى:موضؾًم
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إنمأصعىمإحلوسمضدمؼشعرمبفمأحدػؿ،مػقماظلؿوحمظشكصمعومبلنم

ؼؿقؽؿمّزاجف،ؼػرحمظػرحفموضبزنميزغف،مؼشعرمبلغفمعرتؾطمبفمؼبمطؾم

م.تصرصوتف،مصؽقػمإنمطونماظشكصمعزاجلم

ػذاماظعوٕمعؾلءمبوٌزاجقٔ،معـمؼؼؿقؿقنمحقوتـو،موؼؼؾؾقغفومرأسمسؾكم

م.ػذاماظعوٕمزوٕ،معـؾمزؾؿفؿمألغػلفؿموظـوم.سؼىم

اٌزاجلمؼعقشمؼبمضقضعيمعـماألصؽورمواظظؾؿمظـػلف،مأيمذلءمؼلؿطقعم

م.تعؽريمعزاجفم

غصققيمالمهيبمرجالمعزاجقو،والمتصودضلمصؿوةمعزاجقي،مألغقبؽكبم

ػمالءماألذكوصمالم!مدؿؽرػٔمغػلؽمؼقعومإنماضرتبًمطـريامعـفؿم

المؼلؿقؼقنماظصداضي،مصدسقفؿمْوردقنمعزاجقؿفؿمععم.ؼلؿقؼقنمايىم

م.أغػلفؿموظقسمععماظؾشرم

المأبوظغمؼبم.طونمتقؿمعزاجقومظؾغوؼي،مضبؾينمؼقمموؼؽرػينمؼبمؼقممآخر

مطـًمأذعرمبذظؽمجقدا،مؼبمؼقممأتكم!موصػلمظؽرػفموحؾف

أرؼدمأنم:وطونمضؾؾفومّدقبةمضدمضولمظلم.أرؼدمأنمأتزوجمبؽم:وضولمظل

م!م.غػرتقم
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شدوتمطدعقيمبٔمؼدؼف،مؼػرحفومضؾقال،موؼؾؽقفومطـريا،موأصؾًمبوظؿؾؾقبدم

أصؾقًم.أوماظؿؾؾدمالمأرىمصرضومبقـفؿو،مظؽـفؿوممؼصػوِنمذعقريموبشدةم

أضقؽمطـريا،مالمأبؽلمإالمبوٌـودؾوتماظقرـقي،موصؼدتمذعقريمبؽؾم

ؼبمطؾمعرةمطـًمأصورحمغػلل،م.ذلء،حؿقبكمردةمصعؾلماظلرؼعيمتؾؽم

أخربػومبلغينمظـمأخضعفومعرةمثوغقيمٌزاجف،موأضلؿمبلغينمظـمأبؽلمؼبم

اٌلوء،وعومإنمؼلتلماٌلوء،محؿكمتصػعينمزبدتلمسؾكموجفل،موتؼقلم

أالمتلؿقؼمأسقـؽمأنمتدععمطـرياموطـريامسؾقف،م!مإغفمخذظؽمطـريا:مظلم

م.صلضررماظصقم،موأبؽلمطـريام

أذعرمبوبؿعودهمسين،موأحوولم.أصؾقًمتصرصوتمتقؿمشرؼؾيمظؾغوؼيم

ؼبماظلوبؼمطونمضبوولماالضرتابمعين،م.ايدؼٌمععفمعطقالمألسؾؿمعومبفم

طلنمؼؼؾؾينمدرضيمأومعومذوبف،مواآلنمأرىمدبقصفمجقدا،محؿكمأغفمسودةم

ضبوولماهلروبمعـمذلء،مالمأسؾؿف،مظؽـم!معومؼؾغلماٌقاسقدمبقينموبقـفم

م!؟...عـمعوذام

بدتمسؾقفمسالعوتماظؿعى،مطونموزغفمؼـكػضمبشؽؾمعؾؿقس،موحؾقبم

ظؽـفم!مأرجقكممُطؾمجقدام!معوماظذيمضبدثمععؽم؟.متألمبشرتفم
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صبقؾينمبلغفمصوضدمظؾشفقي،موالمؼرؼدمأنمؼلطؾمذقؽو،صلحوولمأنمأرعؿفم

مشصؾو،موسودةمعومطوغًمتؾقءمربووالتلمبوظػشؾ،مصلذػىمإظبمبقيتمشوضؾيم

!معوذام؟:مذاتمعلوء،مأخربغلمبلغفمؼرؼدمأخؾوريمدرقبًامطبػقف،صؼؾًم

مضؾؾمصرتةم:مضولمظلم..مذػؾًمألظؿؼلمبف،موضؾؾمأنمؼؿػقهمبليمذلءم

م..م.أضؿًمسالضيمربرعيمععماعرأة

ؾبمصؿلمعؿعفؾيم م...موٕمأضؾمأيمطؾؿيموواصؾمحدؼـفم!مصؿق

م!موأذؽمبلغفمضدماغؿؼؾمظلماٌرضم:مضولمظل

وعومإنم!مذػىمذػينمبعقدا،متـوضضًماألصؽورمعـمحقظل،مضوممخبقوغيتم

مضولمأغقبفمعرؼض،حؿكمسودتماظصقرةمتؽؿؿؾمؼبمزبقؾيت،معومسالضيم

م....المالمؼعؼؾمأغفمعرضم!ماًقوغيمبوٌرضم؟

اروػم.بوظؿلطقدمعرضماالؼدزم:موٕمأطؿؾمتصقريمحؿكمضوهلومذبددام.

أردفم.جلديمخقصومعـمطؾمذلء،معـمغَػلكبفكبمحؿقبك،وأبعدتمؼديمسـفم

ظؽـينمٕمأدقىمؼديم.المتـؿؼؾماظعدوىمسـمررؼؼماظـػسم:مضوئاًلمظل

خقؼبمعـماٌرض،وٕمأصؽرمبفمبعد،مظؽـموضعماًربمطونمصدعيمبوظـلؾيم
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،صُؼؿًمسـماظطووظي،موذػؾًمظؾؿرحوضمتؼقلتمطؾمعوماحؿلقؿفمعـذم.ظلم

م...م!ذفر،موأذعرمبرشؾيمبوٌزؼدمعـماظؼلء،مظؽـمٕمؼؿؾؼمؼبمععدتلمذلء

سقـويم...!مأضػمأعومماٌرآة،موأغظرمإظبمغػللمصلجدؾبغلمعؿعؾًيمحدماٌقتم

ؼبمعـؾمػذهم.غبراوان،موعـؿػكؿون،موداععؿون،مظؽـينمالمأرؼدماظؾؽوءم

ايوالتماظؾؽوءمعـمدقؼقممبوٌعرطيمايؼقؼقيمععـو،مصفقمدقضعػـومأطـرم

ضؿًمبؿغلقؾموجفلمثالثمعراتمسّؾينمأدؿػقؼمعـم!معـمطؾمذلءم

كًبم:حؾؿ،مظؽـممسعًمصقتمتقؿ،موػقمؼؼػمبوًورجمضوئاًلم رػػمػؾمأغ

سؾؼًمطؾؿوتلمحبـفرتلموٕمتصعد،مصدقماظؾوبمعرةموعرتونم!.خبريم؟

وثالثًو،وٕمؼؽـمعينمدقىماظذػوبمإظقفموإخؾورهمبلغينمجقدةمبالمطؾؿوتم

صؿقًماظؾوب،موطوغًمغظراتماًقفمواظؼؾؼمتؾدومسؾكموجفف،موٕم.

م.دسقينمأوصؾؽمإظبمبقؿؽم:مؼؼؾمذقؽومدقىم

عوذامؼومتقؿمأالمترؼدمأنمتقضحمظلمطؾمذلء،مأالمترؼدمأنمدبرجمغػلؽم-

م.عـماظؿفؿيم

!ممبضعمذفقرمودقفمترتوحٔمعينم:ممضوهلومٓوزحومأومربقبؿومطونمجودًام

اظلوسيماآلنماظلوبعيمواظـصػمعلوء،مواظقضًمعؾؽرفبمجدامسؾكماظـقم،مظؽـم

عومؼدورمؼبمذػين،مواظصداعماظذيمأسوغلمعـفمؼشعرغلمبوظرشؾيمبوظـقمم
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بدأتمأذعرمبوظـعوس،مظؽـم.أعلؽًمحبؾيمعـقمموضؿًمبشربفومطلمأغومم.

ػـوظؽمػوجسمؼبمضؾيبمْـعينمعـمذظؽ،مإغفماًقفمعـماألحالممأوم

طقػم!مبوٌعـكماألصحمخقصًومعـماظؽقابقسماظيتمدؿالحؼينمػذهماظؾقؾيم

أصقىمتقؿمبوٌرضم؟مأؼعؼؾمبلغفماغؿؼؾمظلم؟موإذماغؿؼؾمظلمعوذامدققدثم

؟مظقسمػذهمدقىماظؾداؼي،مصوظـقممعمٕمجدا،مظؽـمعومضبقؼفمضؾيبمعـم

م...إٔ،مظـمؼشػقفمذلء،مأرؼدماظـقمم

ادؿقؼظًمصؾوحوموأغومأذعرمبـؼؾمؼبمرأدل،ماظدوارمواظرشؾيمبوظؼلءمٕم

ظؼدمًِمموضؿومرقؼال،حؿكمأغينمٕمأدؿطعمأنمأطؿؾم..مؼػورضوغينم

م.حدؼـلمععمغػلل

صؽرةمرحقؾمتقؿمذبددامظقحدػومتشعرغلمبـؼصماألطلفٔمعـمحقظل،م

م!!مطقػموإنمعوتم

محقـؿومضدممتقؿمإظبمصؾلطٔمظؾؿرةماألوظب،مٕمأسؾؿمأغينمدلتعؾؼمبفمطؿعؾؼم

عومإنمشودرمحؿكمشودرمضؾيبمععف،موعـمثؿمسودمظقكربغلم.اظروحمبوىلدم

بلغفمدقؼقؿمػـو،مطودمضؾيبمأنمؼلؼطمصرحًو،وبعدمطؾمذلءمطؾمذلء،م

ؼلتلماظققممظقكربغلمذاكماًرب،مصلودمظقمؼؽقنمػذامطوبقسمعـماٌـقمم

م.اظذيمذربؿف،مأومأيمذلءم
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م

متقؿمطقػمحوظؽم؟م:مػوتػؿفمألرؿؽـمسؾكمحوظفم

كبم؟:مأجوبينمبصقتمؼؾدوماظؼؾؼمواًقفمسؾقفم مجقد،مطقػمحوظؽمأغ

م.إنمبؽقًمصفذامضعػموادؿلالممظؾؼدرم!مممظـمأبؽل،مظـمأبؽلم

مجقدة،مػؾمزفرتمغؿوئٍم:مأجؾؿف،موأغومأحوولمطؿؿمصقتمبؽوئلم

ماظػققصوتم؟

م...ٕمأذػىمبعدم-

م؟...ؽبمٕمتذػىم؟مػؾمظلمّراصؼؿؽم-

قبمحقـفومظدضوئؼموضولم كًبمٕمتؽرػقـينمبعدم:صؿ م!مأغ

معومؼفؿماآلنمصقؿؽ،مصدسؽمعينم؟:مأجؾؿفم

م.حلـومدلغؿظركمأدػؾماٌـزلمبعدمغصػمدوسيم-
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عشوسريمعؿـوضضي،موطؾم.أضػؾًماهلوتػموشرضًمّقجيمماظدعقعمتؾؽم

أصبىمانمأرحؾمواترطفمظقحدهم؟مأممصبىم.ذلءمعـمحقظلمعؿـوضضم

م!إغقبفوماظشؾفيم!مسؾكماظؾؼوءم؟

وحقـؿومأتكمتقؿ،مطوغًمضدعويمتؿؼدممعرةموتؿلخرمعرات،مخوئػيمأممعوذام

رشؿم.وٕمأصوصقف،مبؾماطؿػقًمبصعقديمظؾلقورةموذػوبلمععفم!المأسؾؿم

عرضفمطونمدعقدامألغينمجبوغؾف،مدورمؼبماظلقورةمضؾقال،موٕمغؼطعمذورعم

وأصؾًم!مأوضػفومظـمأدؿطقعمظـمأدؿطقعم:بقؿـو،محؿكمصرخًمبفم

اغزظل،مظؽـم:مبوالغفقورمحقـفو،مٕمؼقضػين،مصؿحمظلمبوبماظلقورةموضول

م!مالمتعقديمعرةمأخرىمم

م!ػقمؼطؾىمبلنمالمؼراغلمذبدداموطقػمدلرؿؽـمسؾكمحوظفم؟!!معوذام

م..مأرجقكمدوربينم:ضؾًمظفمبصقتمخوصًم

بؾمأغومعـمؼؿقجىمسؾقفمرؾىماظلؿوحمعـؽ،مظؽـمظـمأرؾؾف،مأغوم:ممضولم

ٕمأخدسؽمضط،أغومأحؾؽماظبماآلن،موعومحدثمظقسمدقىمغزوةمسوبرة،م

م.أرجقكمالمتـلقينم

عومإنقبمغزظًمعـماظلقورة،مودرتمؼبماظطرؼؼ،محؿكمبدامطؾمذلءمحقظلم

ػـوظؽمرجؾمعلـمؼؼػمسـدمسربيمظؾقعماظؽعؽ،موؼؾدومسؾقفمتعىم.شرؼؾو
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ؽٕبمتلخذمطؾم!مؽبمايقوةمزوٌيمحبؼـوم؟:اظلـٔ،صؿؼدعًمسبقه،مودلظؿف

نـبمعـمطالعلمؼؾدوأغقبينمظلًماألوظبماظيتم!م.ذلءمسبؾفم؟ ٕمؼؿعفىماٌل

م!م.مربقبؿومػكبلؽبمبداؼيمأعبؾم:مضولمظل.طبذهلومأحدػؿم

م

اىقمبوردمظؾغوؼي،موؼدايم.وطلنمتؾؽماظعؾورةمطوغًماظـفوةمبوظـلؾيمظل

ظقغفؿمأزرق،أدـوغلمتطؼطؼمعـماظربد،صقكرجمعـمصؿلمغػسفبمضودرمسؾكم

عومحدثمصعاًلمأغينم!م.صـعمشقؿي،أذعرمبلغينمدلضعمسؾكماألرض

ادؿقؼظًمواظـوسمعـمحقظل،مذعرتمظؾؿقمبلغينمبوئعيماظؽربؼً،ماّظيتم

قبمعـمخقؾيمايقوةمم عوتًمسؾكماظرصقػ،مظؼؾيماظدفءمواظطعوم،مربقبؿومع

م!موتقؿم

اظلمالماٌعؿودماظذيمغلؿعفمؼبم!م.أؼـمأغومم؟:مصؿقًمسقينقبمضؾقالم

اٌلؾلالتمحقـؿومؼغؿكمسؾكمأحدػؿ،ظؽـينمٕمأصعؾمػذا،مووضػً،م

بعدمربعمدوسيمعـم.إظبمأيمعؽونم!م؟...وػؿؿًمبوظرطضمعلرسًي،مإظبمأؼـ

اظرطضماغفورمجلديماٌؿعى،مووضػًمألظؿؼطمأغػودل،وعـمثؿمعشقًم

عؿؾورؽيمسبقماٌلؿشػك،مأضػمعؼوبؾفومأحدقمبوًورجٔمعـفو،متقؿمٕم

رؾىمعينمبلنمالمأراهمذبددا،مظؽـينمأرؼدممرؤؼؿف،موعوم...مطبرجمبعد
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ػلمدقىمدضوئؼمحؿكمخرجمعـماٌلؿشػكمعؿـوضالمبوهلؿقم،مخوصضومرأدفم

ؼبمأوراقمضبؿؾفو،موالمؼـظرمعـمحقظفمأبدا،أولمذلءمخطرمؼبمذػينمأغفوم

غؿوئٍماظػققصوت،موأغقبفمتلطدمعـمإصوبؿفمبوٌرض،صؾؽقًمطـريامطـريا،م

وعومإنمابؿعدمسـماٌلؿشػكمحؿكمذػؾًمإظبمػـوك،مأرؼدمأنمأسؿؾم

صؽؾؿيماإلؼدزمزبقػيمحؼو،مودبؾؼمعـمحقظلماظؽـريمعـم.صققصوتم

م!مسالضيمربرعيمأومعومذوبفم!م-اظشؾفوتم؟

م.صقصمدممسوديقبم:ضؾً

أمتؿًماظػققصوتمبلرسي،موجؾلًمأغؿظرماظـؿقفي،ميظوتماالغؿظورم

دـٔمطوصقيمسؾكمأنممتقًمطؾمذلءمبداخؾـو،مطؿمعـماٌمٕمأنمتـؿظرم

م.مغؿقفيماٌقتم

اروػًم.بعدمغصػمدوسيمأخربتينماٌؿرضيمبلنماظطؾقىمؼرؼدمرؤؼيتم

ػذامؼعينمبلغينمعصوبيمبوٌرض،مؼوماهللم!معـماًقف،مؼرؼدمرؤؼيتم

م!أرغبينم

م...تؼدعلموالمدبوؼبم:مدخؾًمظغرصيماظطؾقىمبعقـٔمبوطقؿٔ،مصؼولم
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ظؼدمذػقًمعـم!مجؾلًمعؼوبؾف،مظؽـمعومأخربغلمبف،مٕمطبطرمؼبمذػينم

صلخربغلمأنماًالؼوماظلرروغقيمتؾؼكم.اظلررونمضدْو،ػؾمسودمذبددام؟م

ظؽـينمٕمآتلمػـو،مألمسعمػذام.ؼبماظشكصموتـشطمبعدمصرتةمعـماظزعـم

م.أتقًمألتلطدمبلغينمدؾقؿيمعـماإلؼدز،وظقسمذلءمآخرم..ماظؽالمم

م.بضعمجؾلوتمعـماظعالجموترتوحٔمعـماألعرم-

ػذهماٌرةم.أسودتينمػذهماظؽؾؿوتمإظبمغؼطيماظؾداؼي،مدؾعيمأسقاممظؾقراءم

أصعىمعـمدوبؼؿفو،مصلغومأسؾؿماظعالجموتعذؼؾف،موأسؾؿمأنماظطؾقىمؼؽذبم

بشلنمسددػؿ،موأسؾؿمبلغينماآلنمأعؾؽماظؽـريمعـماآلعولمواظطؿقح،موٕم

خرجًمعـماٌلؿشػكموأغومذؾفم.أسدمرػؾيمدبوفمصؼطمسؾكمدعقؿفوم

ٌَومحصؾمععلم سدتماظبمعـزظـو،ماحؿضـًمأعلمرقؼال،صللظؿينم.عدرطيم

معومبؽمؼومرػػ،مػؾمحدثمعؽروهمععؽم؟:أعلم

م!المظـمأدؿطقعمأنمأخربػومبذظؽم

غظرتمهلوموطلغينمأودسفو،مطذبًموضؾً،مجوءتينمدػرةمعػوجؽيم

م!مظؾعؿؾ،مأرؼدماظلػرم
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كًبمصؿوةمطؾريةموتعؾؿٔمجقدام:عوغعًمأعلمبوظؾداؼي،موعـمثؿمضوظًمظلم أغ

معصؾقيمغػلؽ،مظؽـمعومػذهماظلػرةماٌػوجؽيم؟

م!مسؾلقبماظذػوبماظققمم-

م...مأخربيمواظدكمبذظؽم-

م...مدلخربهمبوٌلوءم-

واظديمرجؾمسظقؿ،معـذمعرضلمٕمؼغودرماظؾقً،موٕمؼلوصرمخورجم

واظديمرجؾم.ؼؾؼكمجبقاريمرقالماظققم،موضبوورغلمطصدؼؼم.صؾلطٔم

م!.رائعم

واصؼمأبلمبعدمربووالتمطـريةمإلضـوسف،مصقضرتمغػلل،موخرجًم

م..ذػؾًمظؾطؾقىم

م...مأدؿطقعمأنمأبدأمبوظعالجماآلنم-

سدتمإظبماٌرضمذاتف،مبوألٕمذاتفمأومأصعىمضؾقال،مأضطـمؼبمشرصيم

بوٌلؿشػكمظقحدي،مأشؿـؿماظدضوئؼماظؼؾقؾيماظيتمأصققمبفومألػوتػمواظديم

بعدمذفرمعـماظعالج،مػوتػًمتقؿ،مظؽـم.وأخربهمبلنمطؾمذلءمخبريم

ػوتػفمعغؾؼ،مؼومإهللمظؼدمغلقًمطؾمذلء،مأزـمبلغفمضدمشودرماظؾالد،م
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عومأذدماألٕمحقـؿومْؿزجمبوظعورػي،معوم.وأمتـكمبلغفمٕمؼصىمّؽروهم

أذعرمبفماآلنمػقمأغينمرػؾيممتقتمسؾكمػذاماظلرؼرمظقحدػو،مألغفوم

طوغًمصرتةماظعالجمعمٌيم.خوئػيمعـمأنمؼعؾؿمأحدػؿ،موؼلخذمدعقؿفوم

حؼو،مالمأرؼدمأنمأذطرمأحداثفومذبددا،مالمذلءمؼؿغري،معومزاظًماٌؿرضيم

دبطهمؼبمهدؼدماٌؽونماظذيمتغرزمبفماإلبرة،وعومزالماظلوئؾماٌؾقنمذاتفم

م.وجػوفمايؾؼمعالزعونمظل،موعومزظًمأغومأطرهمطؾمذلءم

اظققممذػقًممتوعومعـماٌرض،موالمأدؿطقعمأنمأجزممبعدممسقدتفمذبددا،م

ظؽـينماآلنمبصقيمجقدة،مأخرجمعـماٌلؿشػكموطلغينمأدريةمضدمسوغًم

ٕمأضطـمؼبماٌلؿشػكمدقىمبضعمذفقر،م.ؼبماظلفـمٌدةمسوعٔمأومأطـر

المأحؿوجمأنمأبؼلم.ظؽـماظعوٕمعـمحقظلمتغريمطـريا،مأومأغومعـمتغريت

م.األعرمدراماآلن،ظؼدمذػقًمواغؿفكماألعرم

موأولمذلءمخطرمذػينمحقـؿومشودرتماٌلؿشػكمبلنمأغشرمػذهماًوررةم

 تؾبقؾقبينموالمأحؾَؽ

 ترؼدغلموالمأرؼدك

 تؾؿصؼؿبمبلمعـذمدـقاتلب
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 ! تلؾكبىؾبمبففيت

 ...والمتػورُضينمؼبمحزغل

 ... طـًمصغريًة

 ضوظًمأعلمػقمضقػفبمثؼقؾماظظؾ

 ظؽـ

 ظـمؼدوممرقؼًؾومؼومصغريتل

 ... أجؾؿفومبلغلمالمأحىماظغربوءؿب

 ! ظؽقبؽماشؿصؾؿين

 سؾكمدرؼٍر

 ودؽبطمشرصيلبمتػقحمعـفومرائقٌيمٓقزٌة

 ... أظؼقؿين

 أتؿينمشرؼؾٌي

 تدقبسلمبلغفومدؿؾعدؾبَكمسين
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ٌَؿؿبينموػلمتؾبفدؼينمدقائؾؽبمعؾقغًيمبوظقرؼد  آ

ؾب ؾبموصرخ  تلٌ

 .. وتؾؽمبداؼيتمععؽ

 وعـمؼقعفومٕمتػورضين

ؽًبمطظّؾلمعؿؿلؽًومبل  بؼق

 تمٌينمغفورًا

 وأغوممدوسوتلبمرقؼؾًيمدونمإرادتل

 ؼصقؾينماىػوفؾب

 وأذعرمبرسشيلبمتلريمؼبمجلدي

 .. صلسؾؿؾبمبلغؽماضرتبًمعين

 أصرخ...مصلدؿقؼظ

 ظؿلتلؽبمأعلمتشؿؿؽمؼبمدرقبػو

 ! ٕمؼؿؾؼمدقىمذفرمودقؾؿعدمسـؽ:موتؼقلمظلم
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 وهؿضكبؽبين

 اظلمشرؼىمآخرمتلخذغل...موؼبماظصؾوحم

 ! صقعدغلمذبددامبلغفمدقؾعدكمسين

 ... وّدةمتزؼدمسـمعومضوظؿفمأعل

 ... صلغظرماظلمأعل

 ! صلبؽلمبقينموبٔمغػلل

ؽًبمبؿعذؼيب  بوألعسمضؿ

 ! صلؼطمذعري

نًبمسؾكماألرِضمعـماألٕ  ... ودؼط

 ... شدوتؾبمررضبَيماظػراشمطؾمبمؼقم

 وشدوتؽبمأغًمحؾقؾًومالمؼػورضين

 ... هؾينمصؿؾؿزممجلدي

 ! والمتؾؿعدمسين...موأطرػَؽ
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 ! تزوجؿين

 ظؽـؽمععمأضربمصدؼؼيلبمظل

 ضدمخـؿين

ؾًبمؼدايؽبمٓمعـوجقًيمبلنمتطؾَؼين  ... صرصع

 .. عرتمدـقاتلب

 وأغومسؾكمأعٍؾ

 بلنمتـصَػينمربؽؿُيماألرِضموسدلؾبماظلؿوءكب

 وأسقد...مألنمتؾؿعدم

 وصرحل...يقوتلم

 ... وضقؽوتكبمأبل...موابؿلوعيكبمأعلم

 وذعري ...

 ػفرتين....موحبؽؿمعـمضوضلماظلؿوءم

 ... صعدتميقوتل
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 ... وسودتمابؿلوعيت

 ظؽـ

 .... بعدعومابؿعدتمسين

 .... أرجقكمالمهىمأحدامشريي...مأؼفوماظلررونم

وحقـؿومضؿًمبـشرػومسؾكمعقاضعماظؿقاصؾماالجؿؿوسلماغفوظًماظؿعؾقؼوتم

واالدؿػلوراتمحقلمعومإذامطونمضدمسودماٌرضمظلمذبددًامأممذبردم

م.ال،مأغوماآلنمخبريموبطرؼؼمسقدتلمظؾؿـزل:مصلجؾً!مػؾقدوتلبمطؿؾؿفو

سدتمإظبماظؾقً،وضرسًماىرسمعرتٔ،مصػؿقًمأعلماظؾوب،موعومإنم

ؽٕبموجفؽمذوحىم:مرأتينمأعوعفومحؿكمبدأتمبوظؾؽوء عومبؽكبمؼومصغريتلم

مأؼـمحوجؾقؽم؟م

بوظؿلطقدمبعدمجؾلوتماظعالجمصؼدتمذعريموذعرمحوجيب،مصلخربتفوم

مأصقؾًمأعلمحبوظيمعـماظصدعي،موالمترؼدمأنمتؽؾؿينم.أغينماذؿؼًمهلوم

كًبمذظؽمسـماىؿقعم؟- !مػؾمسوغقًمظقحدكمبوٌلؿشػكم؟!مطقػمأخػق

كًبمذظؽم م.ؽٕبمصعؾ
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م!ماطؿػقًمبوظصؿًموصؼطم

جوءمواظديموسؾؿمطؾمذلء،مٕمؼغضى،مٕمؼعوتؾين،مظؽـماطؿػكم

م"م.ايؿدمٓمأغؽمسدتمإظقـومخبريم"مبوحؿضوغلموضقلم

بعدمثالثيمذفقرمسودمطؾمذلءمطلوبؼف،مأغومبصقيمجقدة،مسؾبدتميقوتلم

اظلوبؼيمأطؿىمعومذؽًمعـمايروفموأضقممبنردوهلومإلحدىماظصقػم

ظـشرػوم،موضػًمذبددامسؾكمضدعويموتـودقًمعبقعمخقؾوتلم،مظـمأغؽرم

بلغينمضدمسوتؾًمغػللمطـريامسؾكمعومصعؾؿفمععمتقؿم،وبلغينماضرتبًم

طـريامعـمآمظقغػرمظلمعومصعؾً،مأزـمبلغينمزؾؿؿفمضؾقال،مصلغومعـم

ضررتماالبؿعودمسـفمعـمضؾؾماسرتاصفمظلمبعالضوتفمأومعرضفم،موعومطونم

اسرتاصفمدقىمرققماظـفوةمظلمألنمأغفلمػذهماظعالضيمععف،مظؽـمتقؿمعوم

زالمػوتػفمعغؾؼمظمن،محووظًماظقصقلمإظقفمطـريا،مظؽـمالمأحدمؼعؾؿمعوم

حصؾمععف،صؼررتمبلنمأغلوه،موأطرػف،موأخرجفمعـمحقوتلمطقػؿوم

شودرمدونمأنمؼؼقلم.أخرجينمعـفو،مظؼدمعورسمأغوغقؿفمععلمذبددام

أؼعؼؾمبلغفمؼصورعم!مذقؽو،وترطينموحقدةمأصورعماٌرضموطؾمذلءم

ظؽـمػؾمطرػينمحؼوم؟مػؾمػقمخبريم؟،موعـمثؿم!معرضفموحقدامعـؾلم؟

م.المؼفؿمطـريا،مظؼدماخؿػكموصؼطم:مأضقلم
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المؼؼؾؾمعينمأنم..ممؼقضعينمبؽمعرةمأخرىأنطلنماظؼدرمؼرؼدمآهمؼومتقؿمو

أجدمردوظيمضدم،مف"ْقالتلماظؼدْيإ"أحبٌمؼبم...مصدصيموسؾـومأغلوكم

،مصلخذتممترحؾأنمضؾؾماضؿًمحبػظفو،مآلخرمعرةمضدمهدثـومبف

أدرطًمم.اعلحمدععلموأطؿؾوخدمغػلومسؿقؼو،مآوععمطؾمطؾؿيمػو،مأضرأ

طقػممسقًمظـػللمبلنمم.ععمطؾمحرفمأغينمطـًمغبؼوءمععؽموبؽ

إظبمامأومطقػممسقًمهلومبلنمتؼقلمظؽمأحؾؽم؟مأرجقكمسدمماظرحقؾ

ماظذيمدلذـؼمغػللماألبدكملذػقؽبمأم؟مأيمأبدمطـًمأهدثمسـفألبدم؟م

أممذاكماظعفزماظذيم!!مم؟مبؼؾيبمألبؼقؽأدوسمسؾكمطربؼوئلوبف،م

أيمطؾؿوتمبؾبقًم!مم؟دقؼطـينموْـعينمعـمايراكمخورجمضقضعيمغػوضؽ

 !م؟ظؽمبفومحقـفومظؿفعؾينمرػقـيميؾؽ

 "دقبئؿومحبقوتلمصطزبؽمحؾقمؼوماحؾكمطزبي"

ظقف،مػذهمإأمسعفومجقدا،موطلغفومتـودؼين،موتؼقلمظلمػذهمعـؽم

مطـًماظيتعومزاظًمترتددمؼبمذػينمتؾؽماظؽؾؿوتمو.خصِّصؽبًمظؽؿومدقؼو

تؼقهلومظلمعراراموتؽرارام

أػلمحروفمضدمصطؿًم"م.وذعـقغيتموصغريتلمبقيبمومحقؾؿقيب"ـمك

طـًمرػؾيم!ماعرأةظؽـينمٕمأطـم!م؟سؾقفومظؿؼقهلومظؽؾماعرأةمضوبؾؿفوم
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ماصرتضـو،مػرعًمحقـفوموصورضؿينماظطػقظيمأنظبممإععؽمدائؿوموأبدا

ممجرقباءمؼبماظعشرؼـمعـمسؿريامسفقز،موأصؾقًوابؿلوعؿفوماًفقظي

م.أطرػؽمبؼدرمحيبمظؽ،مأطرػؽمبؼدرمطرػلمظـػللمحقـفوم!م.صراضؽمصؼط

ػذاماظعوممعشموممبوظـلؾيمظلمصؼدمصؼدتمصقفماحدػؿموضدمطونمرصقؼمظؼؾيبم

م!مظؼدمعوتم....مدائؿو،مأتًمأعلمتصرخم

وؿدتمؼبمعؽون،مأصؾحمطؾمذلءمؼدورمعـمحقظل،وٕمأجرؤمسؾكمأنم

م.....ادؿػلرمعـم

طونمطؾمذلءمؼؿصورعمبداخؾلم،مايىمواٌرضمواٌقت،مظقسممظلمدقىم

م...وأنمأضدممسزائلم....ماظصؿًم

مّتًمعرادؿماظدصـمبلالم،موذػىماظـوسمإظبمعـوزهلؿ،موأغومعومزظًمأضػم

ربدقبضيمبوظؼربم،موأحوولماظؿقدثمععفم،طقػمؼشعرماٌقًمحقـؿومؼػورضفم

م!اىؿقعم؟

وػؾمؼشعرمبكخرمذكصمؼؼػمسؾكمضربه،موالمؼرؼدمبلنمؼؾؿعدمسـف،مػؾم

م!مؼشعرمحبفؿمايىموايزنمسؾقفم
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مظطوٌوماضرتبًمعـماٌقت،مظؽـينمٕمؼلؾؼموأنمخلرتمأحدػؿمػؽذا،م

م.رغبؽمآ،مورحؿمآمغػللماظؿكمدؿؿقتمبعدكم

تؾؼكماألغـكمتعوغلمعـماظػؼدانمعرةموعرتٔ،موآالفماٌراتمطلغفومخؾؼًمو

م!مظؿعؾؿمعومععـكمػذهماظؽؾؿيم

متعؾؿميه.تووممأععمطؾمضصيمسشؼ،محقوةموموتؾؼكمتؾقرمؼبماظؼؾقب،م

ظقسمطوظرجؾماظذيمالمؼعؾؿفمدقىمسـدمرحقؾمظؽـمععـكماظػؼدان،م

وتمضطعيمروحؽماظيتمُنمأأحدػؿمعـمػذاماظعوٕ،مصفقمٕمؼعؾؿمعومععـكم

مْقتمؼبما،ٕمؼعؾؿمطقػظفمذفر،مورمسًمعلؿؼؾالأغبؾؿفومتلعيم

أٌفمتػقمالمؼعؾؿمعؼدارماألٕماظذيمت.ظبمايقوةمإاظؾقظيماظيتمؼلتلمبفوم

مػقمظقسمبالم.غفومرضقؼيمّؼدارمحؾفومظفمأالمؼعؾؿم،وسـدعومتػؼدمأحدػؿ

ػقمصؼطمسوشمطلمالمؼلؿطقعمم..مبالمذػؼيموالمبالمرغبي،موظقسمضؾى،م

خر،مآظبمبقًمإؼفربمعـفوموثرثرة،مبولػوموطالعفومءا،موظقـعًمبؽوهصفؿ

.مظبمأخرىم،إظبمسشقؼيلبإ

نموعؾمأمحبفؿمايىماظذيمهقؼفماألغـكمؼبمضؾؾفوماظصغري،متلؿطقعم

وحبفؿماىرأةماظيتممتؾؽفومحقـفو،م.مبفذامايىمئواظعوٕمبلدرهمعؾل

م.بفرمعـمتصرصوتفومموتلرسفوموأغوغقؿفونوعؾفمي
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ؾًبمظقمأنقب.متـقًمظققممأغـومٕمغؾؿؼم متؾؽماظصدصيماظغرؼؾيماظيتمعبعؿـوممتـق

مأطـرمبؽـريمعـمخقؾيم!طؿمخذظؿينمؼومتقؿم!معومحدثًمؼبمذظؽماظققمم

عـمحوولمأغًمأعومم.مػقالغومعـمتعؾؼًمبفمأمصعؿرمعـذماظؾداؼيم!سؿرم

نمتؾؽمأسؾؿمأطؿمووػؾؿؽموٕم.نمؼؽؾمأمعراراموتؽرارامدونميلإاظقصقلم

م.كمدؿصؾحمضدريماٌقجعماآلنمؼىطوذأمعـماظؼؾقؾاظقرضيماظؾقضوءماٌؾقثيمب

؟مرادماالضرتابمعـماآلخرمأمعـم؟طقػمظؽمأنمهودثينمؼبمتؾؽماظؼلقةم

نمأتذطرميظوتـومدقؼو،مطقػمظؽمأطـرمحقـؿوممأطرػؽأو،طرهمغػللماظققمأ

مطقػمظؽمبلنمتذػىمعؿكمذؽًم؟مذاتفموضًمتلحمدععلمموتـزظفمؼبمال

م!مغًمػؽذامؼومتقؿذامأمٌو؟ردتأوتلتلمعؿكم

ظبمعومإذعرهمحؿكمتصؾمأبمذوبم:امأغـكمرقعمغلقوغفؿتمالمتسذكصون

طقػمهلومأنمتـلكم.أشرضفومبلذعورمضؾوغققبيمثؿمرحؾمموذطر،ظقفإوصؾًم

مبفؿقممرأدلماٌـؼؾضعمرأدلمسؾكمودودتل،م؟مأمدقؼورقبامبفطؾمعومم

غلكمعومعررتمبفمعـمأنمأأضرتبممعـمحوضريموأحوولم.تؽربهمحفؿوم

صعىمرعؿمأموعوم!مبويوضرسودضربماٌوضلمحٔميأعوضمعمٕ،مظؽـمعوم

م!عرارتفمؼبماٌرةماظـوغقيم
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ؼؼرتبممسدموالتحؿكماظطػؾماظصغريمحقـؿومؼؿذوقمذقؽومعوموصبدهمعرامؼى

معوذامطونم؟خرىمأثؼمبرجؾمعرةمأعـفمثوغقي،مصؽقػممسقًمظـػللمأنم

جدمرجالمأغقبفمعـماٌؿؽـمأنمغقفيمأمػؾمصدقبضًمهولمؼبمخورري؟ؼٍ

نقبماًقؾيماظؽربىمػلماظيتمتؽلرمثؿمصدقبضًمأوم؟مأضبؿقينمدقىمواظديم

غينمضؿًممأغومدقؽيمحبؼؽمؼومتقؿ،مصؾؿمأذطرمأػذهماٌرةم؟وربماظؼؾقبم

متـكمظقممأغوأغوممطؾمظقؾيموصلغًمأعومأمظؾقؾيمواحدة،مسؿربوظدسوءمسؾكم

متـكمظقمؼعودماظزعونمؼقعو،مأ.العلموحقدامأمطؾمذوقمبفتفمؼقممسقدي

م.بدامأرؼدمععرصؿؽمأوأخربكمبلغينمالم

مؼؿلؾؾماهلقاءمإظبمشرصيتمأومبوٌصطؾحماألصحمإظبمروحلمصلظؼلمبـػللم

أدؿؿعم.مسؾكماظلرؼرموأدؿـشؼمطؾمذرةمعـف،موطلغينمأحقومعـمجدؼد

ظؿوعرمحلينمظؾؿرةماظعوذرة،مصلشرقمبفوم"مطؾمحوجيمبقـو"ألشـقيم

سقينمعومذوصًمغقر،مّشلموبرجعمغػسمعؽوغلمعفؿومبؾػم....م"وبؽ

وبدور،مإحلوسمبوظعفزمبقكـؼين،مزيماظطريمإظلمؼؿؿـكمؼطريمجبـوحم

صلذعرمبلغينمأحؿوجؽموأذؿوضؽ،مععمأغلمٕمأسدمأحؾؽماآلن،م"معؽلقر

ظؽـموددتمأنمغؽقنمدقؼًو،مأنمؼعقدماٌوضلموتعقدماظؾقظيماألوظبماظيتم

صقؿرماظقضًموأغومأدؿؿعمهلو،مظؿكؿؾطمعشوسري،م...ماسرتصًمظؽمحبيب

اظذيمؼـعشمدضوتمضؾيب،ػذام"مايى"اذؿؼًمظذظؽماإلحلوسم.مصلبؽل
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اظؿؾؾدماظذيمضبقطمبعوٌل،مبدأمؼمرضين،مؼبماظلوبؼمطـًمالمأطرتثم

طـريًا،مظؽـمطؾؿومتؼدعًمبوظعؿر،مأخوفمأنمأبؼكموحقدةمدونمإحلوسم

بلنمأحدػؿمضبؾينمبصدق،مؼعوتؾينمحقـؿومأضصرمحبؼمغػلل،مؼغرضينم

بوػؿؿوعفمبل،موؼشعرغلمبلغينمعقجقدةمسؾكمضقدمايقوة،مصلشؾؼمغوصذتلم

ألسقدمظقاضعل،مبلغينمظطوٌومحووظًماظؾقٌمسـمأحدػؿمؼؼػمجبوغيب،م

وسوؼشًمايىمعرتٔ،موٕمأغؾمعـفمدقىمخقؾيمتراصؼينمطؾؿوموضعًم

رأدلمسؾكمودودتل،مصلؼؼـمبلغفمظقسمظلمدقىمغػللمظؿلعدغل،موأضقلم

دلطقنمضقؼيم..مالمؼفؿمطـريًا..مبلغينمدلطقنمؼقعًومعومأرؼد،موحقدةمأممال

م.دائؿومـبعـمأجؾمغػلل

وددتمظقمأسؾؿمعوذامتؽقنمغفوؼيت،مأومعوذامطبؾهمظلماظؼدر،مػذهمحؽوؼيم

ٕمتـؿفكبمبعد،مدؿؿؽررمععمطؾمأغـكمضرعمأحدػؿمبوبمضؾؾفومصػؿقًمظفم

اظؾوب،مظقدخؾمظقلرقمعومؼشوءموؼفربمبودؿمايى،مإنمصشؾمضصيمحىم

أومأظػمضصيمالمؼعينمبلنماظـفوؼوتمدؿؽقنمحزؼـيمدائؿو،مػـوظؽمغفوؼوتم

  .عبقؾي،مظؽـمحقـؿومهؾٔمبصدقموضبؾؽمبصدق

سؾكمصراقمتقؿ،موسؾكمذػوئلمعـم..ممعرقبموضًمرقؼؾمسؾكمطؾمذلءم

م.عرضل



 

230 

ضررتمأنمأدوصرمإظبمإؼطوظقومألطؿؾمدراديت،موأحؼؼمحؾؿلمؼبمزؼورةم

..مصقـقلقوماآلن،مأضػمؼبمعطورماٌؾؽيمسؾقوء،موأذعرمبرشؾيمسورعيلبمبوظؾؽوءم

ػؾمػذهم:مظؼدمأضعًمحؼوئيبمذبددا،مأمسعمصقتومظقسمشرؼؾًومسين

م!حؼوئؾؽمؼومرػػم؟

م!ذبددامتقؿ:ممأدؼرمزفري،موأظؿػًمإظقف

كبمخبريم؟"مأضعمسؾكماألرض،موأدؿقؼظموعـمحقظلماظـوسم م!م"مػؾمأغ

أزـمبلنمذظؽمطونمحؾؿو،صلضػمسؾكمضدعوي،موأعلؽمحبؼقؾيت،مألجدم

م.طقغلمخبري،وتذطريموسدكمواظؾصؾم:ردوظيمضدمطؿىمسؾقفوم

م

م

م

م

م
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خاللمعدةمالمتؼلمسنماألربعمدـوات،مغلفتمظؽممحؽاؼةمعنموحيماًقال،مظؽنم

أضربمعامؼؽونمإىلمواضعممترمبهمأيمأغـىمأومرجل،محقـؿاموصؾتماًامتة،م

وجدتمعنماظظؾممأنمأغفقفامطقػؿامأذاء،مػذهمضدمتؽونمضصؿكموالمذنقمظيمبلنم

أردممظكماظـفاؼة،مظذظك؛ماطؿؾوامعامذؽؿممعنماظـفاؼات،موذارطوغيمبفا،موظعلم

غفاؼةمأحدطممتؽونماألمجل،مصُؿؽؿبمألبطالمػذهماظرواؼة،مػذهمصػقةمصارشةم

..مظؿؽؿؾوامعامذؽؿممبفا،موظؿفعؾوػامغفاؼةمؼلؿقؼفامتقمموتلؿقؼفامرػف

م..حرروامخقاظؽم،مصػيمداخلمطّلمعـؽم،مرواؼةمؼوّدمضوهلا،موغفاؼةمؼػضؾفا

م

م

م

م

م

م:ٌنمؼرشبمبنردالماظـفاؼةمظيمسؾىمحلابيماظشكصيم

Hadeel M Qasemم

https://www.facebook.com/hadeel.qasem1م

م

https://www.facebook.com/hadeel.qasem1/
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م....اظـفاؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم

م

 

 
 


