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..  كلمة 

، حني حىك يل 0224منذ بضع س نوات، حتديًدا يف عام  -بطل هذه الرواية  -لتقيت زين اِ   

ـِته واليت ظلَّت طيَّ  ،املُذهةلقصته  ْ لمْت أ و ززيدل   َصم اًء وتعًبا من ، شقك ر من عرشين عاًما خم

أ حداٌث  ؛وصفه، ل خرج مبا خرجت به د ِ حب حكهيا، أ و حىت الالكم عهنا، قبل أ ن أ شقَّ صدره،

لَّ يف مل أ كن أ ظن أ ين سأ خت كنت أ ظهنا يوًما حبيسة شاشات السيامن والتلفزيون، ومشاعرُ  ربها اإ

أ شكر الصدفة اليت مجعتين بصاحهبا، وأ شكر القدر اذلي  قصةٌ  يه .اكاتالقصص واحل

قدر ما شقيت فهيا ابلكتابة ب مل أ شقم  لكتاابهتا، وفوق ذكل امتناٌن لس نواٍت ثالثاصطفاين 

تكل اكنت لَّ أ ن اإ  ول للصورة ال مثل واملعىن ال صدق..ا للوص، سعي  والتعديل ابلتجويد والتنقيح

 ال كرب..  احلُظوة

 الاكتب



 

 

 

 

 

 

 

 تنويه

ا وبني ارة وليست حقيقية، وأ يُّ تشابٍه بيهنعم تم الواردة هبذه الرواية ُمس ْ مجيع ال ماكن وال سامء   

منا هو من قبيل الُصدفة.  أ ماكن أ و أ سامء أ و أ حداث بعيهنا فاإ

 

 



 

 

 

هدأء  أ ِ

لى غمِفها إ  مهْفمِِتا ُدموعِ أ ِمي وشم  ..لاملن  ويه تمبحُث عين ِ لكَّ صباحٍ يف أ رجاءِ  ول

لى تِ  إ  ْخوم ن اكن بني أ ربعِة حوائط،  بة،مل يكن كمذ غيايبليمْعرِفُوا أ ن  ،اإ فبعُض السفِر سفٌر واإ

 ..وأ قىس السجون تكل اليت ل جدران لها

لى قيحبيبيت يف امل إ  هم   ..يف احلارِض، وزوجيت يف مس تقبٍل مل يأ ِت  ايِض، ورم

لى ُدوينِ  إ  رم فمعُوين بالكهمم قبل أ كف ِهم، وطم ْن صم م  منلُك مم   ..قُلُوهِبم قبل بُُيوهِتِ

لى ـْت وإ   .ومل أ عُده.، هأ ن اذلي ُكن

 ..َأْهِديُُك لكامت

 ..اتربم بسامت وعم 

ـْـًرا.. اكن   .داخل الُعْمرومُع
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م    ..أ ول مرة عائِشةت بداخيل حني رأ يت رم ـعم تم س ْ اليت اِ  املشاعر تكل رُ ـأ ذك لْ زم أَ  مْ ل

 ..يف حفٍل أ قامته عائلِتا مبنهلم اكن ذكل منذ عامني

من أ لفي  عىل مساحة أ ك ر م ، ميتدُّ ، خفمٌ املنل كبيٌ و     حتيطها ة أ دوارثالث بأ رىق ضوايح العاَصة. قمدم

 ابب بأ قواس الشجر حىت وِف املسق ،كام ُحـفَّ رواقها امللونة لمباتعت جوانهبا ابل ُرص ِ  واسعةٌ  حديقةٌ 

واليت  ،الياد أ يم وأ خيت وا أ صدقاء وأ قارب، من بيهنم أ هيل؛ابلزينات وال ضواء. احلارضون اكن املنل،

داقٌة متتد  صالُكربيني عائِشةان زربطهام بأ خيت تم املزتوجتان واللَّ  وأ ختاي زماةٌل جامعية، عائِشةزربطها ب

  لس نوات.
 
خب ابلنساء، والناس كثية، والص تمغنجُ ابلرجال، وال خرى  اهام تمعجُ دم حْ صالتان عظميتان، ا

م  رجاٌل وغلامنٌ ة، وادخدُم زائد، واجللبة عظمي بني الواقفني  مج ون طرقهم بأ دٍب سُ مِ تم لْ ل زاكد تشعر هبم ومه ي

الصالتني ذهااًب  هوة والعصائر بنيي والق واجلالسني والعابرين، حاملني صواين الفاكهة والطعام وأ كواب الشا

اابً   .واإ

 كل اللحظة ابذلاتر يل يف تاليت قُد ِ  من فُرجة الباب الضيقة تكل، ومن تكل الزاوية أ ذكر أ ين حني حملِتا  

ذا  عُ بم تَّ كام هو املُ  - هبا، أ خفضت رأ يس بأ ليةٍ  فم أ ن أ قِ   العكس وأ  من أ مام صاةل الرجال  عفًوا عرب النساءاإ

 والرأ س، لكتهيام، العني ل ين ومع ذكل مل أ زل أ رى، فقد تبني يل أ نَّ  ، أ و هكذا ظننت،بوهجيي يًحاُمش ِ   -

شتم ظلَّ  اعها، والعني لتظل الرأ س عىل ارتف ،يف منتصف الطريق ْت سم ارات املخ ُحبِ ا عىل وضعهيام، وك ن اإ

العني  هلتدَّ تد، وتم فتطول اللمحه، ومت  فمي،يتوقف كوب العصي وهو يف منتصف الرحةل لل عىل اتساعها، و 

 ا رأ ت. مب

خرب احلياة، أ نفٌة اكملل ربيع، اكل ميات، هشٌة كنسمةِ  حس ناٌء اكنت، لها طةلٌ    اكت، بريئٌة كطفةٍل مل تـم

 دحدث يف امنا مل تتالقيا كي ورمغ َأنَّ عين  ،بأ يدي احلورات لم كحريٍر غُِز  ةٌ عذبٌة ونمعطيطة، قُ ـ متدلةل ك 

لَّ  ،ًبامثل تكل ال مور غالِ   ْت حم افم صم  ،اجلالسني والواقفني والعابرين أ ين شعرت بأ ن رويح، ومن بني أ رواحِ اإ
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ومل تلمحين، حيهنا،   يف تنظر يلمل .هامًسا ثًاوحدي  ميًا رفيقًا وتبادل الكًماح بل ورمبا تعانقا عناقًا  ،روهحا

ا تنبضان كقليب اللحظة ل متىل يف غامززهيا اللتني اكنت درُ النظر، وملا أ خذين خِ  وأ طلُت  ُت أ  ملا جترَّ  ولو حملتين؛

ذ تتلكم،  ذ تبتسم، وينحرس القاين يفرتشهام الاحراروصان يف وجنتني تغعصفورين اإ ذ   عهنام شيًًااإ اإ

تعاشقت عينان،  تْت فم الاحرار خبمرية وهجها يف حبياٍت شفقية ابلوجه. حني التم  تصمت، قبل أ ن خيتلطُ

وعىل  ،ذوبتهيف تكل اللحظة عىل قسوته وعقليب ب انصدعت نظرهتا صدري اكلرعد، فأ يقنت أ ن ما شقَّ ف 

، فعادت من حمل وك ين أ خرج ،أ فقت تدرجيًيا غابت . حنيعابًرا عاداً  اوته وعذابه، مل يكن شيًً حال

واٍن ما حصل مل ززد مدته عن ث . ورمغ أ نأ لواهنا، ويعلو الصخب من جديدمن حويل تسرتد املوجودات 

لَّ  معدودات  زمٍن بعيد. ذمن لف امجليةلم أ  ل ن أ شعر وك ين  اكفيًا ازمنً اكن أ نه بدا يل وك نه اإ

*** 

  حيات أ هنأ  ابًل  ًما، ومل زكنوعرشون عا ااكن معري وقِتا أ ربعً   
 
تكل ال ام، ب ه مما اكنت علي قباًل وأ ك ر ا

ُت حمارًضا، أ عدُّ  أ معل عسكرًا بوزارة ادلفاع، يف وظيفٍة زرقيت فهيا ابدلراسات وال حباث حىت ِِصْ

ها خطاابت مت يف أ ك ر ختي ملهاٍم تسلَّ احملارضات اليت دحرضها مناصٌب من خمتلف أ راكن اجليش، واُ 

ياة ، ووسط خصب احل من القادة. اكن العمُل هو مهي، والرتيق فيه هو شاغيل، لكين شكٍر وتقدير

بع ذكل يوًما، ويُش ْ  اس تكامًل، ويطرُق طلًبا، ليوي ظمأً مل يروِ  وك ن يب جزٌء مفقود، يلحُّ ومشاغلها، 

 .شغف احلب ..اذلي أ مسع عنه وأ راه يف ال فالمالشغف 

د، فأ ختاي الُكربان صدي قب عائِشةواكنت ربطت بيتنا ببيت    قتان ل ذكل بأ عواٍم أ واُِص الصداقة والوُّ

حميتان ل ختهيا الكربان، فقد ش ببتُّ عىل ززاور امجلعان يف مناس باٍت خمتلفة فضاًل عن التنه يف أ ام 

 ،معةنفس اجلا لكتاهام يف، ف عائِشةوبني أ يقونِتم  دالياالعطةل، قبل أ ن جتمع ال واُِص بني شقيقيت الصغرى 

أ ك رهن قراًب، و  عائِشةمع الوقت، يه أ فضل الصديقات ل دالياحىت صارت و يف نفس اللكية والِقسم، 

َُّل ال واِص بأ ن مجعتين ب  . عائِشة شقيق ..رائدوذكل قبل أ ن زلُكم

ج من لكية الرشطة قبل بضعة أ عوام ليكون امتداًدا لعائلته  رائدو    مليٌح، رزيٌن، هاديُء الطباع، خترَّ

وأ مكلها   يف احلكومةكوزير نفذٍ  -رحه هللا  - ها ال ُب الضالعة يف السلكني ادلبلومايس والقضايئ، واليت بدأ  
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الرتيق اكل عياد وحفالت التخرج والنجاح و اة. اكنت فقط املناس باُت ضم وقُ  وسفراء الإخوة وال عامم كضباٍط 

هو س يد   - طفق معيمع اللك وليس  - ، واكن التلكف من نحيتهرائديف العائلتني يه ما جتمعين ب

ن مجعنا الكٌم فليس أ ك ر من حديٍث قصٍي يف أ ٍي من الش ئون العامة اليت يتحاىك هبا الناس،  املوقف. واإ

ن جنمتع يف  وذكل قبل أ ن ززداد اللقاءات ُصدفةً  م صديٍق مُ  2ِس لِ جْ مم حني ِِصْ  .اجليَّانك يُدعى محمد شرتم

ليه ليصغرين بثالثِة أ عوام، مسنٌي قصٌي، فمِكٌه دامئ الضحك والسخسخة، بوهجه أ   اجليَّانو    فٌة جتذبك اإ

ن أ حصابنا، ما يقرب من عرشين م فيهجيمتع  ياذل جمللسهنم اذلهاب أ ام امخليس ْعتمدْ ك نه أ حد أ قاربك، اِ 

حدى الرشاكت ال جنبية اكن يُ وهو الابن ال وحد لوادلين ُرزِ  طرُّ ضقا بثالث بنات، ول جل طبيعة معهل ابإ

ه املُقعد وتلبية يف زارة وادلته ووادل للتغيِب عن البيت ل اٍم وأ سابيع، فكنت أ نوب عنه من بني امجليع

اك ل نسق أ رافقه عنوًة، قافًزا هنا وهن حىت أ مسع أ ن دليه مناس بًة عائليةكنت وما  ،طلباهتام ومشاويرهام

 ولك نواقص احلفل، فال يتوقف مسعاي حىت أ تأ كد أ ن لك يشء يف أ هبيى صورة، املواعيد وأ ت ابلطلبات

مل  وابهنا اذلي هبا،، وحبيالصغي صديقها اجليَّانبأ ين من بني رفاق  حىت أ ن وادلته اكنت ترسُّ اإيل دامئًا

 رب يف قليباكنت هل احلظوة ال ك اجليَّان، وبرمغ أ ن زينتنجبه، داعيًة ل يم ابلصحة وطول العمر وأ ن شكًرا 

لَّ  ا أ هنم أ يضً  كام ،هل س ندٌ  ،كتفي بكتفه ،، فلِك واحٍد مهنم أ يخال حصابلب أ ن هذا اكن ديدين مع أ غاإ

 . يل وعضًدا اكنوا س نًدا

 ففي أ ثناء قيادت عىل اإحدى طرق السفر الرسيعة انقلبت يب الس يارة، ل نقل بعدها ..اكن هذا اليوممث   

خوت ورفايقللمستشفى اذلي أ مىس بني يوٍم وليةل مؤمت يق، لكن ال غرب ورفاق رفا ًرا صغًيا من أ يم واإ

منا يه من قبيل الواجب وانِتيى،رائداكن  لَّ  ، واذلي كنت أ ظن أ ن زارته يل اإ كوثه معي أ ين فوجًت مباإ

هذا اليوم حىت بعد رحيل اللك، بل وبزارته يل لثالثِة أ اٍم متتالية كنت فهيا ابملستشفى. خالل الكمنا، 

ملتواري خلف ا ظنه موجوًدا، ذكل احلامل العاطفيوهًجا مل أ كن أ   فيه تيي مل يكن متلكًفا هذه املرة، أ لف واذل

 ول يتلكم ةل ثقيل ل يتقبل ال خرين بسهوصورة عزم عىل تصديرها للجميع، طوعًا أ و جرًبا، لضابط راسٍ 

                                           
 خمصصة لس تقبال الضيوف وال صدقاء، لتبادل احلديث أ و مناقشة ال مور. ساحٌة واسعٌة ملحقٌة ابملنل، لها مدخل خاص هبا، 2
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لَّ  ا عن احلب ولكمين هو فهي ،عن أ ي يشء ولك يشء فضفض ونتلكمحبساب. ثالثة أ اٍم كنا فهيا ناإ

 ضابط رشطة. ل ،فًاو عازِ ن جيب أ ن يكون شاعًرا أ  حىت أ ين أ خربته مرة بأ نه اك ،واحلياة

ه من يدخل حميطه ئِ قالنتكثًيا اكرًسا حتفظه، بعد أ ن عزيت عدم اقرتابه من الناس رمبا  رائدقبلت عىل أَ   

وا فيه شُ بعد أ ن صعدت ُسملَّ قلبه متغلبًا عىل أ خرين عشَّ  اختذت صداقيت هل منحىًن قياس ًيا وحياته،

ب أ صدقائه أ ن يكون أ قر  النافذةذا العائةل   ريكيف لبن الوزير اللزمن، أ خرون اكن يلمزون وهيمزون أ ن 

سوء، ولو ب  رائدواحٌد من اجملمتع السائد، مل أ كن أ غضب هبذا الشأ ن كثًيا بقدر ما أ غضب اإن ومصم أ حٌد 

اًحا، فلن أ نىس تكل املرة اليت تشاجرت فهيا مع أ حدمه ل نه نعت   ،املتكرب ملغروراب وسط الالكم رائدُمزم

ا يبدو أ هنا رساةٌل ا م بضحكٍة طويةل طلب مين يف هنايِتينأ  وفاج رة، لكنه عرفبأ مر املشاج رائدمل أ خرب 

أ ن أ مسع ما هو مور، فول تضايق نفسك ملثل تكل ال   زينلشأ ن: أ ن أ مسك عليك ثباتك ا مسجةل هبذا ا

 ، ومن قبل حىت أ ن يكون أ يب وزيًرا.أ ك ر مهنا

وًل ا ش باٌب فيتٌّ طورمغ أ ننا كنا مجيعً  ،وأ م لك واحٍد مهنم يه أ يم ،أ حصايبأ يم يه أ م لك واحٍد من   

لَّ  فينا الشوارب واللحى ما خطته ْت طَّ خم  ،وعرًضا همام علت  ،لجمرد عيا ناأ همات  مجيًعا يف نظرأ ننا ُكنَّا اإ

ها الش باب غرُّ ي ،جمرد عيال صغار طة واجليش والوزارات والسفاراتمراكزن وزرقينا بوظائفنا يف الرش 

ج أ ضالع  ،وأ ن اناجليَّ و  رائد ،ووسط هذا لكه ُكنَّا ثالثة .الوقت لك الرفيق وحتتاج للنصح ويدفعها الهموم

لَّ  مثلث ل يفرتق زتاورين وحتملنا ال وقات متسامرين وم تداعبنا الطموحات وحتدون ال مال ،ليجمتعاإ

ها ،ركني حاكاتنا رِسَّها وعملمهناومتشا مبا تنطوي  ،اعهيار ويف ذكل لكه تس تقبلنا احلياة فاحتًة ذ ،ُحلْوها وُمرَّ

 .من ُمفماجًات ..عليه من فمْرحٍ وهبجٍة وأ يًضا

*** 

، أ وهلام تأ نيب ناضم اقِ نم تم مُ  عورانِ شُ  ينِ زم خم وم  مرة لِ و ِ ل   - عائِشة -شقيقة رائد  فيه يف ذكل اليوم اذلي رأ يُت   

مل  ثم دم ما حم  ةم هو أ ن ذلَّ والثاين  ،الإنساين ظة وضعفي ِ خِبدر اللح اعلهيا مأ خوذً  صتصَّ لم تم  قد الضمي أ ين

يه خسرية  أ عمل أ  لو ،أ خرى من اللقاء اٍت تصيد حلظل   يل  ع حُّ لِ ت تُ بل وال دىه أ هنا ظلَّ  ،قط ينقْ ارِ فم تُ 
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 داليا توصيلهو  م هباأ قو ليكون من بني املشاوير اليت  ابتعت س يارةً  حني طفه!لُ قسوته أ م  القدر أ م رفقه!

 لك مخيس. عىل ولميٍة تُقامحيث جتمتع الصديقات  عائِشة منل اإىل

، أ رنو الياديف رواق احلديقة لتس تقبل  عائِشة وبيامن زِتادى ،مرةٍ  يف لك ِ  ،عين ورمًغا ،وجدتينهكذا   

لهيا اكملنوَّ  ل حضان ني معمعة القبالت وامن ب ًسامِ تم وُملْ  ،يف قسامهتا وُمتبحًرا، اطلعِت اًل ُمتأ م ِ  ؛امغناطيس يً  مِ اإ

ذ تتبادل م نصتًاومُ  ،اإىل عينهيا طريقًا عن  بيل دخوهلام املنلق  حديهثام القصي املعتاد دالياع لنغمة صوهتا اإ

نْ عن  سأ لي اذلي مل  نْ مم  ومن أ ت اليوم من  ،هذا عن بتغيَّ اذلي  وذاك ،ذاك اذلي جفا وهذا ،مم

توايل ت ب ال حاديث اليت ِِص ومن مل يزل يف الطريق، ويه  ،تذرعْ من اِ و  ،يأ ِت ومن مل  ،الصاحبات

زرتيبات لقاءاهتن، وأ حوالهن و  ش ئوهننو بل  ،الصديقاتمجيع اذلي عرفت فيه أ سامء  أ حفظها للحد ِ  ال سابيع

 
 
 داليا - را كوبأ ن زُ  قدر الإماكن هذا طقس الرتحيبأ ن يطيل ب يف أ سابيع اتلية أ دعو هللا كنُت  ذْ وا

مْس  ،الالكم – عائِشةو   ية واليتمواضيعها الكثمن  يف أ ي ٍ  عائِشةم  داليا تُفاحتوبأ ن  ،ديثاحل ا يفوم خُ وت

لَّ  لك زماٍن وماكنٍ ب يف حكهيا ُب هِتُْس  وللغرابة  تكل ادلقائقب  - شةعائِ  -ها ل قال فيُ  يف هذا املوقف ابذلات،اإ

ع أ ن تتسبو  ،ْب تُعاتِ و  ُض تسأ ل وتستنكر وتعرتمِ وما جيعلها  ،تشهق دهشًة وتضحك كركرةً  ما جيعلها القليةل

 مرة، ويتدىل ابل جنل فهيوش شعرهابع ر الهواء أ ن يُ بها وتطفوان، و وتغوص مغَّازات ،عيناها وتضيقان

طوال  هِ أ س تدعِ ف طبع لك هذا يف رأ يس ك ختام الهيئات احلكوميةوترتكه مرة، ل   مرة، ززدحه مرةجهبِتا عىل 

ذو  ،وحىت دحني اللقاء القادم عىل هملٍ  ال ام القادمة
 
لقايئ،  بدأ  اكن ي  هذا الرتحيبات طقس يىنِت ا ماا ا

ن كنت أ نتظرها ، واللفتةُ ةً بم ح ِ ُمرم  عائِشةيل  فتلتفت لَّ  ،ظٍة وأ خرىبني حل وأ توقعها بفارغِ الصرب واإ أ ن هذا اإ

أ لوح ف زرحيًبا يل حُ لو ِ ، تجبسدي منذ كنت طفاًل  كهريب مرَّ مل يكن مينع رعدًة اكنت تتلبس ين ك لطف تياٍر 

ح لها بدوري و ِ لم بل أ ن أ  أ خرى ق  ا ثوانٍ هيِ تبقسْ ل  متهل أ  ، تلوح يل وداعًا فلها ابتسمف م يلتبتس ،زرحيًبا لها

وراهئا حىت ابب  اقً و ْ فأ نرصف بعد أ ن أ س تعيد رويح اليت س يقت سم  ، لينِتيي يويم وينِتيي لقايئ،داعًاو 

 املنل.

ما بدا أ هنا يةم ما ُززيك ِح بقدر سعفين ال س بوع، واليت جاءت ل لتُ أ وقات  اكنت تكل ادلقيقة يه أ مثن  

مأ  العني والقلب، فوعًا بظدْ كنت أ فعل ما أ فعهل مم  ،العمل وشواغل احلياة حتت أ راتلِ  مشاعر ظننتين دفنِتا

يَّ   امل يف مستتوغ عائِشةوأ س بوٌع تلو أ خر، اكنت  يوٌم بعد أ خرلقدري اذلي ل حيةل يل فيه.  ارً ـوُمسم
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رار أ ن جرعيت ال س بوعية للقاهئا مل تعد اكفية لس مت حدَّ  ،يف لك ذرةٍ  ،عين رمًغا ،تندسُّ  ،جسدي وعقيل

 ة الشوقذلَّ  حتت قًاسحنْ هبجِتا مُ شارك ابيق أ عضايئ يُ  صارم  فامي بدا أ نه الضمي احلياة. مل أ عد أ شعر بوخزِ 

غرب لهفيت تس ت دالياواكنت ، مأ متًا ُبعدِ ال ، وصارت لك أ ايم يف يًدايل ع  يُس امخل صار  ،وطأ ة الإحلاحو 

ىل أ ي  أ ن اذلي مل يكن يعنيين اصطحاهبا عىل توصيلها لصاحبِتا  هكذا ِِصت من قبل، فكيف ماكنٍ اإ

ليت تطلب عن لك املشاوير ا وصيلها هذا املشوار ابذلات ُدونً بت اذلي يقوم الكرميالودود  ال خ كلذ جفأ ةً 

لَّ  لك حاكاهتا لكنه ل يصغي عن ويتجاوز ؟!ن واملساعدةفهيا العو ْ   عائِشة معأ و  ةعائِش منلتكل اليت اإ

جمرد  -ذكل ت باإن أ حملف ،اللقاءهذا ام امخليس عن يف أ حد أ   داليااكن اكبويس أ ن تعتذر  .عائِشة عنأ و 

لَّ  ِت بأ ن ما للصديقا ُمــتمعلاًل  ،عمل عىل زرغيهبا يف اذلهابواِعظٍ يلأ حتول يف حلظٍة  -تلميح  بعضهن اإ

البعض، وأ ن للزارات حس نات وثواب ومراتب ابجلنة، وأ ن الرتوحي عن القلوب رضورٌي ملواهجة ثقل 

ل أ دري  اليتة مبلك تكل املواد امله اجلسموميد  املناعة قوي ِ ويُ  طيل العمرادلراسة والإمتحانت، كام أ نه يُ 

ا عن  .شيًًا أ هي ِ

عييين ابلفحص ت، مراجع تُ لم لم ادلم  ةعظمي ابلنس بِة يل اكنتاللقاءات لك  تفاصيلفاإن  هادقائق  قةل رمغو   

فتٍة عفوية، أ و يف ل  عساي أ جدُ  ،ال عني وومضاِت  رسائل البسامت والتدقيق، فأ ميض الليل بطوهل أ فرز

َّت قلياًل  كنت أ قفز  اهنحي ،مشاعر مابادلين تُ  - عائِشة -ا ما ييش بأ هن حضكٍة زاد اتساعها، أ و بسمٍة تأ ن

ةابتسامِتا هذه املرة اكنت ! زينابتسامِتا ا  ؟!أ مل تنتبه !زينمن ماكين:  رَّ هنا ليست ابتسامة  ،غي لك مم اإ

لضحكة، فهل يه ل كفالش الاكميات، بل اكنت أ قرب يف حلظةٍ  وتنطفيءةل العابرة اليت تضوي اجملامِ 

ا كام دحدث تُعييك بتفسيه خفية اإشاراٍت  ابملثل كل فتبعث ؟نكهل وصلها يشٌء م  فرحٌة أ نك هنا؟

عىل من لك أ   ها اذلي عال يف زرحيبه ملس توىً ومن كفَّ  بدا ذكل من عينهيا الضاحكتني فقد ومل ل؟ ؟ال ن

اء هل ج! زينالعطر ا مث  !؟بعض اليشءأ ول يدل هذا عىل الاهامتم أ طول من لك مرة،  وملدةٍ  ،مرة

نه  تعطرها هبذا العطر صدفة؟ ات ا من بني عرش عفوً مرة  دالياأ مام  أ نت متمدحُتهالعطر اذلي اِ ذكل اإ

مجليةل والرائعة اب اأ يضً اليت كنت تصفها و  هاعطورأ نه أ روع من لك  قائاًل  ةعيت أ هنا عفويدَّ املرات اليت اِ 

جعابك هبذا  عائشةفهل علمت  ،واليت ليس لها مثيل به للمرة الثانية؟  ت ادخروجدم مَّ عم العطر ابذلات لهذا تم ابإ
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أ م أ نك  ؟!نزيا  ننتهل جُ  ؛السؤال ال مهو من ك عدة خطواٍت أ ك ر لتنفحك مبا فاح مهنا؟  ْت مم أ لهذا تقدَّ 

 يف طريقك للجنون؟!

لَّ  به مل أ رسُّ ، َصواتً  اكتومً  اب  حُ  ..عائِشةأ حببت  اكدلهر نيلعام   ومل حتمل  ،وجنبات غرفيت لنفيساإ

ب هدأ ة لياليه بعبارات احلب والغرام، ومل  عباراٍت  فيه أ يَّ  العشقِ  جسالُت  للغزل أ و الشوق، ومل تُْصخم

لَّ  ر نرهُ عِ تس تم  وانِتيى.  وحضاكٍت  سامٍت وب  تلودحاٍت  ِقواهما بضع ،ين وبني نفيسبي راحت ترسحخبيالٍت اإ

 ار يف هذا الشغف سقوطً والشهو  زركتين، ليسقط لكي  مبرور ال ام وال سابيعأ و رمبا يه اليت  ،زركت نفيس

ً ، طوياًل ا، ممتعً ا، عشوائيَّ ار  حُ    .السقوط فراغٌ ل أ عمل أ خره ذكل ين يفوليبتلع ،ا، مؤمل



 

 

 

- 0 -  

لَّ  ،رائدعالقيت ب معقة و قو  رمغبو    رغبيت ته باذلي يؤهلين ملصارح  ملس توى الشجاعة قمطْأ ين مل أ صل اإ

مشاعرها  يةه ليس فقط ل ين ل أ عرف كيف أ كون "أ ن" ابلنس بة لها، وليس ل ين ل أ دري ما ،أ خته يف

َّبُت الكمً  ،نحييت ولكام اس تجمعت  ،خانتين جشاعيت ارت موعدً لساين، ولكام قرَّ  لم قُ ثم  ابل ل ين حىت لكام رت

ت من مصنع اكاإىل أ يم لتحيك عرشات الطرف والنِ  ش به اليومية ويه جتلُس  دالياعزمييت نسفِتا حضاكت 

بل  - دهشخوا برفٍض مبني. املُ وُسلِ  عائِشةمن  موا للزواجِ المنمية اذلي تديره صديقاهتا عن اذلين تقدَّ 

وما اذلي  !مفاذا يعيهبم يك زرفضهم؟، مرموقةمراكز  يذو و  ،نفذة ٍت اكنوا من عائالأ هنم مجيًعا  - واملُخيف

ـم قد يُ   م لالرتباطيتقد وحياته، فبالتأ كيد من رائد حفىت ولو حظيت أ ن جبزٍء خاٍص يف قلِب  عهنم؟! زين زُ ي ِ

 .و القبولأ   لرفض..ل يراها الكثيون أ س باابً  أ و اعتبارات ،أ خته هل اعتباٌر أ خرب

لحني بدأ ت تفتي يه أ ول من ملس تغيُّ  داليااكنت ابلبيت و   نصات اإ ذ تتحدقد اإ وأ جوبيت عندما  ثهيا اإ

بعد  اابًة يومً وغر  اومُعقً  وًل ويزداد طُ  -أ شهر طويةل  منذ بدأ   يرشودي اذل أ نت بنتميمقَّ  حني اأ يضً و  ،تسأ ل

 ،دحمل امس أ نىثو  ومجيلٌ  ، وأ ن هذا اليشء يف ال غلب نعٌ اأ خفي شيًً  ، وأ ين ول ريباليس طبيعيً  -يوم 

 ال مورِ  ىت يف أ هونِ للتناطح بيننا ح اشفيعً  اكنت بأ ربعة أ عوامٍ بلكية ال داب، تصغرين  جامعيٌة جمِتدةٌ  دالياو 

اها بأ هنا لك ما أ مكل من خباا، اعً نِ لها ببعٍض من أ رساري ُمقْ  رسُّ يل بأ رسارها وأ   وأ بسطها، تُـرِسُّ  ذلا  اإ

مناف اتهذه املرة ابذل افأ ن أ خفي علهيا شيًً  م  بقلهبا هو نقٌض للعهد املس ترت بيننا، اإ لَّ  ايهبُ عِ براءٌة ل ي اإرسافها اإ

كنه ليس ل  ن زكره، يُعيهيا يف حياهتا الفضول،ف يف الإعراض معَّ ملن حتب، كام ترُْسِ  يف الولءِ  اكثيً 

 البعض، ه ببعضهربط تعجُز عنما  قُرهبا وأ ماهما وخلفهادث دحأ ن  يوخزها الفضول يف معناه املُطلق، فقط

 أ و دندنيت بأ غنية أ و رسحاين أ ثناء تعطري ،ما ابن لها حمل شك يف لك اتلميحاهتلِتا و ئأ س  مل تتوقف  لهذا

 ،اة يسارً مرَّ  ،اينً ة مي ، فأ نظر للمرأ ة وأ ن أ صفف شعري مرَّ عائِشةلتوصيلها ل ااس تعدادً  ُق ـَّ أ و حني أ تأ ن ،حمية

 ..؟!اهل يبدو شلكي طيبً  ن،ميلجانب ال  أ م للوراء مع ميٍل بس يط ل ،لوراءل بل ل
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 !؟اطيبً  -

  ؟اإىل أ ين أ نت ذاهب اإذن :سحين من فويق لتحيتمت 

 أ وصكل لصاحبتك. -

 ؟مث -

 اكلعادة.اجمللس اإىل  -

 ؟مث -

 ل يشء. -

 ِ ر مبحيطي: تبالغ يف اس تنشاقيه و رأ سها ُب تـُـقر    تفكر قبل أ ن جتيب؟!أ لَّ  الهواء املُعطَّ

 .أ جيب. ..أ ن ..قبل ..فكرتهتا يف فعلِتا: قّلَّ 

 "دالياا  "هل يبدو شلكي مجياًل ، "دالياا  ا"هل يبدو شلكي طيبو تكل الابتسامةو  هذا العطر -

  ..زين !..؟لسل جل رفاق اجمل

 .اردحي هذا الرأ س قلياًل  ،صلحتك فقط: مل يف جهبِتا عيِ بم ْص اِ  دُ مْغِ أ  

م  ،داليابنفس فضول فمل يكن  ، أ يخ،معرو أ ما   التصالت  دِ هامعأ حد ب ويدرُس  صغرين بثالثة أ عوامي

 ثالث مراتل صاةل كامل ال جسام ، حيث دحرص عىل املداومة بواملالحة، شديد الاهامتم بلياقته البدنية

لَّ  ، ل يعنيه أ ي يشٍء مما دحدث حوهلاأ س بوعيً  ذا اكن ميسَّ اإ اد ه بشلٍك خشيص،اإ عه ل تنِتيي يف م لتُمجم

أ نه ليس  يط، غِر حول اعزتازه ابلغرب بشلٍك ُمفْ  ولعل أ ك رها اكن نفسها يف لك مرة، رُ زكر ِ  مواضيعم 

منا تقديره لقٍي ملسها راخسًة هناك الاعزتاز بشلكه السطحي  أ و الشلكي   للس ياحِة أ و  هخالل أ سفار من  واإ

نسانا الوقت، واحرتامالعمل، زاكفؤ الفرص، تقدير  تقاناكإ  التدريب،  وهو ما العموم، يف نسانيةلإ وا لإ

 بالد غي وبني ما يراه يف ،يف ادخارج وبني ما مير به هنا حادة بني ما جيدهمقارنٍت  ادومً يس تدعي  اكن

قي أ ن بوسه املُ . اكن اكحوهلمما يراه  عىل كثيٍ  اما جعهل نقً  وبني ما يعيشه يف دار الإسالم،املسلمني 

 امل مع موظفي الإداراتللتعأ و  وراقلس تخالص بعض ال   حكوميةٍ  لذلهاب اإىل هيئةٍ  ار يومً طَّ ضْ يُ 
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ُّفِ  عند عودته نرى يف والوزارات، والهيئات  عىل اصطحاِب  رصُّ ياكن  به دون أ ن يتلكم، ما مرَّ  ابهبم وس ِ  هتأَف

ذا ذهبت اإىل واحدةٍ  أ يم بنفسهِ  لغٍط  يأ   وحائط دفاعها عن، ليكون حارسها ادخاص ال ماكنمن تكل  اإ

ابلنس بة  -ر من طباعِ اجلانب ال خ معرو فضل ما اكتس بهيظل أ  برمغ لك هذا و  ،ل تقبهل قناعاته سلوكٍ  أ و

مبا  أ نه يدريب اوقنً مُ نت كُ  !ذكل الاحرتام املريب اذلي أ عطانيه ملساحيت الشخصيةهو  -عىل ال قل  يل

ن أَ  ،مبعانتو  ،يب ية القول ن يرتك يل حر طاحنة، لكنه اك حٍب  قصةم أ ين أ عيش  كم رم دْ بل لن أ س تغرب اإ

عندما  - ساماتهابت  صفارِ أ رى يف  فقط كنت أ جوبة، أ ين سأ منح ول يسأ ل طاملا مل يبُد عيل   ،أ و الكامتن

طاملا  ..ولن مننعك نالحقك لن ..ش واحملوعِ  ..زينحل ِق ا  :واحضة رساةلً  - رشودي أ فيق من حلظات

 .مل تقتل نفسك

*** 

 04املبارش  يعمل بتجنيده قط، بث ِ  مل ، جاسويس اذليعائِشةذي ال قرب لفم نْ ابذلات يه مم  دالياواكنت   

شغفي ول  يوِ اكن عيل  أ ن اصطفى ذكل الرتدد احلرج اذلي يرْ فقط  ،"عائِشةساعة عىل قناة "يوميات 

 -ا اجلامعي عن يوهم دالياأ نه س يأ ت اليوم اذلي أ جد فيه حاكات  مفا كنت يوًما أ ظن ،أ ماهما يكشفين

، اكثيً  هامتيم هذااحىت أ هنا اكنت تس تغرب  ادلرجة، تكلاإىل  اعً تِ مْ مُ  - اواذلي يتشابه مع لك أ اهما تقريبً 

نصات ملواضيعهاحتيك ولسان حالها يت هذا التشويق  بلكِ  اجتده اليت يه نفسها ل عجب من انتبايه واإ

نتظار السية ل ت ما بداخيل من شوقٍ مم لِ ، ولو عم وتديل فايه بتكل الصورة عيين اتساعم  يس تلزمُ  ياذل

، اقً لم طْ  حتيك مُ ال قىس هو عندما ل د. غي أ نيف الالكم، وملا أ طالت وثرثرت يف غي ما يفي ْت لم املأ ثورة لعجَّ 

 أ حق ا؟! ،، وحمارضاهتا الطويةل طول الزمانامللحمية مشاورهياو  امتحانهتا املوجعة، عن فقط أ و حتيك

يف  ائِشةعوأ ين  !اليوم؟ ابيق أ ين تبخر !؟دالياا  اأ هذا هو يومك حق   !ومشاوير امتحانتو  حمارضات

 سام؟ك؟ أ ين التشويق؟ أ ين ال حداث اجلِ وفي لكمت كيف اكنت؟ في لكمِتا؟و ؟ ْت لم عم ماذا فم  !لك هذا؟

تأ ت السية ف لبعٍض امجلل تدؤجل بعضها  عىس من جديد احلديث زوبعة لإاثرةِ  ادومً  ما يدفعيناكن هذا و 

 :بةبَّ حم املُ 
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ي ِدةداليااكنت حمارضاتك اليوم ابجلامعة ا وكيف  - عىل مائدة يًعا بيامن جنلس مج  هاأ سأ ل  ؟امحلد هلل ، جم

 الغداء.

 أ نت تعرف. ،كبايق ال ام ،نعم ،نعم -

 ؟ا قيل فهياومم امهن هل اس تفدِت و  -

 يف هذين اليومني ذا املشوارع القيام هبلن أ س تط ؛ابملناس بة ا أ يم ..اس تفدت حًدا هلل ،اطبعً  اأ ه طبعً  -

  أ ن....كام بعيد جًدا، املاكنو  ،واحد بعد أ س بوعٍ  متحانتالإ ، فواملذاكرة لضغط ادلراسة ابذلات

 تعرضف  أ ك ر،أ ك ر، فتلح رانيا أ ك ر و فترصُّ أ يم ، وراء بعضها بال توقف يمت رصها ل يم أ خرى أ عذارٌ مث   

هذا  وسط ..طعامه يف رضايمُكل اللكُّ مث  ،معرو يقبل ،معرو يمتلمل ،معروفيفكر  ،ال مر عىل معرو أ يم

ُِد وحدي  نفرًدا:مُ  أ غر 

ذن بتدوين   - َّك اس تفدِت مهناتكل احملارضات وهل قت اإ  ؟امحلد هلل اليت تقولني أ ن

 ..تتوقف عن ال لكثالث مالعق 

 .دالياتس تغرب  ؟!اليوم ما بك -

مه ما يف أ   امتحانتك اقرتبت وتدوين احملارضات هذه الفرتة هو !يل؟ ل دحقأ و ،اطمنئ عليكِ فقط  -

 .ال مر

ع نظرييتأ   وأ ن لمكِْ أ   ز ِ   بثقة: عىل ال عني وم

ن مل ل نك لن  ،للتحصيل والنجاحفالتدوين هو أ ول خطوٍة  - فاملعلومات  ،يُقال ما زكتيبتفهمي شيًًا اإ

ن مل زكن هناك معلومات ،حني زكون مكتوبة يسهل اسرتجاعها ل  رتجعني؟مفاذا تس مكتوبة لكن اإ

  .ايشء طبعً 

 .حًدا هلل لكها احملارضات قت بتدوينقد  ،زينا  اطمنئ ،طبًعا طبًعاأ ه  -

 .داليالكها ا  ؟لكها -

 .لكها زينلكها ا  -

 ابلتدوين امحلد هلل؟ نتولك زميالتك قأ نت  -
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ننالكنا دم  -  .ة وأ سامء وفاطمة. لكنا امحلد هللامحلد هلل، أ ن وأ لء ومشس وخلود وبدور وحفص وَّ

 ؟ عائِشةو  -

 ؟!عائِشة :اامللعقة جانبً  ْت احم رم أَ و  عن ال لك جفأ ةً  ْت فم وقَّ تم 

قمتن  قد لككن أ ن قلتِ يف نفس الوقت  ، وأ نتِ نَّ وَّ كرهيا من بني دم مل تذ أ نكِ  أ عين كححت حمرًجا:

 .وامحلد هلل اس تفادأ ردت أ ن أ تأ كد فقط أ ن امجليع  ابلتدوين،

 ،ة اس تفادت من احملارضات اكنت يهأ ك ر واحدبل و  !نَّ اكنت من بني من دوَّ  عائِشة ،زيننعم ا  -

 ؟يزال هناك ما يؤرقكلَّ أ   ،املرة القادمةحىت أ هنا س تحارض لنا بنفسها 

 .امحلد هلل ،قليب هكذا اطمنئَّ  ،أ بًدا ل ل -

زكمت  أ يم اكنت ،اليت مل ترتكين وشأ ين دالياتالفيًا لنظرات  وك ين مل أ لك منذ عام،طبقي ت عىل فأ  انك  

 .كرئيس دوةل ل طعامهمكْ يُ  فاكن معرو اأ مَّ و  ،حضكِتا

 



 

 

  

- 1 - 

 ا أ نه اكنم عة، بدم بتكل الرس  مل يتبدل كحايلِ  اهلمُ لكن حم  ،حىت النخاع حبه يف غارٌق ، اكن دحب اأ يضً  رائد  

  ييظهر عليه أ  لَّ أ   حريًصا
 
نسانية، فبد الوقتِ  همنته لبعِض  ْت بم لم غم  ذْ يشء، ا ا كطاووٍس عىل طبيعته الإ

ام لكَّ  جهومٍ حظة لل اويدبر انتظارً  طُطِ سة، خُي اادلاخيل كقضيٍة حسَّ  ابهِ املكتوم وعذ هِ ب ِ يتعامل مع حُ  ٍف أ نِ 

 ابلتنفيِس  ، فقامم بساحملت  والغرامِ  خرِ املدَّ  من الشوقِ  قلبهِ  شواءُ  احم فم  حىتالكرباء،  ااهم حم مم ا الرغبة هتسطر 

سأ لين  . حديقة بيتهيف جُيلس ين عنوةً سحبين و ، لي عليهِ  يمرور فرصة  اذلي انِتزم  اليوم عن نفسه يف ذكل

 ،ْف هم رم مل يكن صعٌب من لهفِتا أ ن أ خشصَّ حالته، ومس توى خطرها، وأ ن أ عرف أ ن حبيبته يه  أ س ئةلً 

 ..!حص؟ ،اجليَّانشقيقة محمد 

َّ اِ  لهيي كيف عرفت؟! :عيناه ْت عم سم ت  !لهذا احلد؟ مكشوٌف  أ نهل  ا اإ

 عىل ال قل ابلنس بة يل. -

ن فعلت !؟اهل أ خربت أ حدً  -  !ويكل اإ

 أ فعل؟ قد وِلمم  -

ذن غيكهل يعرف  -  ؟ال مر هبذا اإ

  .ل أ عرف -

لهيي -  ؟كيف أ تأ كدو  !ا اإ

م  -  .لأَ ْس دعنا ن

 ؟!سأ لن  -

 .اجليَّان رهفل رائد اإن اكن أ حٌد يعرف حبِب  -

م و ه تلطيًفا،تنفح اذلي  تعليقي هل ْق رُ مل يم     ،نهكامت دحاول ما نكشافا فامي يبدو أ نه اكن يتخيل تبعات دم رشم

 ،أ هنا كذا وكذا كيفو  ،منذ أ شهر رهف جذبتهكيف  أ ن ؛القصة املعتادة دحيك طفقف ،ليتلكم حلحت عليهأ  
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كون ينتظر العزامئ والولمئ واملناس بات لت فصار ،ل حول هل ول قوة تم حىت ابم  ،وفعلت به كذا وكذا

فقط  لو واحلفالت من عذاِب هللاأ ن ويٌل ملقميي املأ دابت  ارس   مِتُ مْ تم أ  فرصته الوحيدة لياها، ما جعلين 

لكن  ،صورًة مين حكيهيف  رائدها. كنت أ جد اكِ نا يف رِشم وقوعِ  من رش الرجالما دحدث لنا مع  يعرفون

ذْ اوجعزً  ابؤسً  أ ك ر سط منتظم، ، أ و عىل ال قل ق س بوعي من احلب كام حظيتال   هِ بقسط مثيلِ  مل دحظم ، اإ

منا فقطرهفصةٌل قوية ب مل زكن زربطها عائِشةف  -ظل شوقه كذا ه ال خريني، شقيقتهيابواحدٍة من  ، واإ

َّ  يُعاين - كام قال - وتغيب ل سابيع، وهو ما جعهل اأ ت أ س بوعً ت مناس باٍت حتت رحة  - رائد  ام معانة!أ ي

 !معانةتقول  ،رائدمعانة ا  -

ذ  سأ لته يلَّ  الرجوعِ هكذا دون  أ ن يس ِتكل هذه اللكمةيف العامل ل مسح ل ي خشٍص  مل أ كناإ    ..اإ

 !؟ما أ دراك !؟وما أ دراك أ نت ،معانة ةوأ ي ،زينوهللا ا  أ ي  : اس تلَّ نفًسا معيقًا

م دقبل مي ايراقبه حىت غاب متامً  رائد ظلَّ فومىض،  فوضعهجاء ادخادم ابلشاي،  ام يبثين جسده لل 

  رسه ادخطي:

وهللا ل أ نمه  ،أ نمه مل أ عد الليل أ ن ،وهذا مثال بس يط ابملناس بة، ، مثاًل زين ا كل أ ن تتصور مثاًل  -

لَّ  ال أ فيقف ،اجعيبً  ااإحلاحً  لساعاٍت وساعاٍت  صورهتا عيل   حُّ تُلِ  ،ا أ يخ قشق واملنبه الهنار يش  عىلاإ

 مثاًل  حنيو  ،ل أ عمل !؟كثت لك تكل الساعات يف التفكيم  فكيف ،والناس تذهب ل شغالها يرن

عىل  كون ضيوفهم، يأ ت اتصاٌل بأ ننا س نوغاضًبا اثئًراو متحفًزا وحينًا منتهبًا ومنشغاًل  أ كون يف اخملفر

 كل أ قول ،أ هدأ  يف ثوانبل و  ،وسط الناس رقص طرابً أ   وك ين أ اكد فأ جدين ال س بوع القادم، اءشم العم 

ول  ؟هذا ثكيف دحد ل أ عمل - صبعهأ  يطرقع ب - انظر هكذا ،يف ملح البرصهكذا  ،يف ثواٍن وهللا

بَّئً  أ ين اكن أ دري  ؟!اهكذ مس تغربٌ  ما يل أ راك هو السحُر كام يقولون أ م ماذا؟!أ   ؟هذالك  يل اُمخم

 .رائدخطية حالتك ا  فعاًل  ،من فظاعة معانتك ا أ يخ -

 سأ مكث أ سابيع طويةل أ قسم كل. ،لو أ حيك كل ما يب، أ ه ،زينأ ٍه ا  -

بك  بسيح اجليَّان ،ورائعٌة جًدا جًدا وعظميةٌ  جًدا شاعر نبيةلٌ امل تكل  ،دْ حان وقت اجلم  ،امسع اإذن -

 ، تأ كيدْبهِل وادله ووادلته بلكبل ومن قم  ،فوق ما تتخيلسيحب بك أ كررها كل  ،فوق ما تتخيل
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تأ خذ  عليك أ نوهو أ ن  ،هذا يعين شيًًا واحًداو  ،امعه هلتحظى ب لن جتد أ فضل منك رهف كام أ ن

 .ةعليخطواٍت ف 

ذن أ فعل قد ماذاو  - َّ  ؟اإ  .ينُدل

  .حادث محمد عىل الفور ،اُكن مبارشً  ؟!لسؤال هل دحتاج ال مرو  -

 رائدمع  اء جاهز، فقمتالغمدم نا بأ ن م لِ عْ لتُ  ت ُمدبرة املنلواكن هذا حني جاء ختيَّل، حني هاعين ْت بم خم   

يس أ نه ن بدولي  أ ن دقائق طويةل قد مرت، وحىت حىت ،اائدة، اكن يأ لك شاردً وجلس نا اإىل امل اإىل الصاةل

 :َصتهقطعت  ،برفقته أ حًدا أ ن

  .فعلهااِ ،  الكيفية متعب، والرتدد س هيلكككلتفكي بتال  -

 .، رمباا، حس نً احس نً ، أ فاق: أ ه

  .س تفعلبل  ،"رمبا"، ول "احس نً "ل  -

 .اإن شاء هللا ،اإن شاء هللا -

 .وضوعقابل محمد س تفاحته يف املاملرة القادمة عندما ن -

ح مبلعقته فامي بعد. قالها وهو ي ،فامي بعد ،ل تشغل ابكل ..ل ل - ن املوضوع، جفأ ة، مل يعد وك   لمبالًيا،لو 

  .يشغهل

ذن مىت؟ -  اإ

 أ ن تكل مشاعر فوق ذكلو  ،وتفكي وزرتيب فهذا ال مر دحتاج لباٍل رائق ،احني أ كون مس تعدً  ،قريًبا -

  ..ا ل ينوأ ن أ ريد التأ كد مهن ،مل ززل يف بدايِتا

حىت  نقليتواِ  نشويتأ نت اِ  ،ليست يف بدايِتاومشاعرك  ،ل غيهامل ابل رائق ول زرتيب و قاطعته:

 . يشء للتأ كد من أ ي ِ  ولست حتتاج أ ن أ حفظك أ ك ر من نفسك ،اس تويت

خوتك حالضوع، كيف دعك من هذا املو  ،احس نً  احس نً   -  ؟وادلتك واإ

 هنا لسبب، أ نت كنت حتتاج ملن يس تحثك، ملن يدفعك، ملن ينفخ فيك. حتتاج اإىل أ نت أ تيت يب -

 ملن يقول كل ما أ قوهل ال ن.
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 : كرباءه ي ِ ـت يف كبعد أ ن صارت نيته مفضوحة. اس مترر نظرته ولنت قت ملعقته يف الهواءتعلَّ 

ال وقات  يُ هن. حنن من اوتنتظر الوقت املناسب اذلي لن يأ ت أ بدً  ،اطلقً مُ  حتيكلَّ أ   اكن من املمكن -

ِ رائدلتكون مناس بة ا  لوقت بعيهنا فس نخرس لك ا ولو انتظرن حلظةً  ،ع الظروف، حنن من نطو 

 اعالقً  الرتدد قد جيعكل ،نأ عداء الرتدد هو أ خطر، صدقينو  ،لحظةالتكل  أ تت اإنهذا  ،مييضاذلي 

 .لل بديف حلمك 

ظٍة لك حل ،قد جتده أ رسة محمد أ فضل منك ،أ ي خشص ،يل عىل أ ي خشٍص  رِشْ أَ  هامًسا: ِملت عليه  

  .كام ال وىل هباالك ،أ نت ال وىل هبا رهفمع  كل

ق أ ن هذا الالكم قد يأ ت بةٍ مشوَّ  بتسامةٍ اب اكن يرمقين د ِ   .مين. ابلإجعاب، وك نه ل يُصم

 ؟..هل تعتقد ..اإذن -

 الفرصة. ْت و ِ فم ل تُ  -

ذن سأ هاتفه -  .اإ

 .ال مورالهاتف مل خُيلق لتكل  -

  .هذا املوقفمثل  ل أ صعب ول أ ثقل من -

 دخاجلك نفس الشعور. اولو كنت وزيرً  -

ن كنت تظن ذكلليس الرفض ول الإعتذار  ،يؤرقين أ ك ر ماما هو  أ تعمل - ل أ جد  فقط أ ينبل  ،اإ

  .جيب أ ن يُقال يف مثل تكل ال مور حفوى الالكم اذلي أ و ،البداية

  .حتت نصل الـ "نعم"، والـ"ل" نفسك وضع عتدت  مل ،طلبل تعرف كيف تل نك  -

 .اليوم الكحْ ا أ يخ ما أَ  -

شارٍة  ،ممنذ ولدهت يمت تلبية رغباهتم،من  ولك ،ال براج العاجية ساكين هذا هو عيُب لل سف و  - ابإ

 . واحدة

ذن : وقد زاد انتشاؤه قبل أ ن يتابع عالًيا حضك   ر اللحظة املناس بة، لختيا حتاجيف البداية سأ  أ عتقد أ ين اإ

 أ تفهمين؟ ،رساًل ُمرجتاًل لن أ قول الكًما مُ  ،زرتيب الالكموقبلها طبًعا 
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 .ها حنن ذا ،رائع -

ذن فكيف أ بدأ   -  ؟اإ

ممُت ل  اجلس يت منتش يً من  ُت لْ دم عم     ،اءأ ام ال ربع عطرُ  ،بذكل الِعطرفاح اجلو لول أ ن  ،جيب، ومهم

لَّ  مل خُيلق براحئة زهرٍ   بةٌ ِح  رم يًدا مُ و  يًعارس  اسالمً  أ لقت ،سالمل من ادلور العلويعىل ال  تنزل ،عائِشة ..لهااإ

َّ  طريقها لباب املنل،قبل أ ن زمكل  ،اشً عمطم  املتلوي رش يفيونظرًة سأ مضها اإىل أ    ..رائدْت عُْدُت لحني ول

أ رى فقط  كنت ،مل أ نتبهلكين  الكمه يمكل هو راح هب،حيث ذاإىل فقد ذهب  بايقأ ما ال  ،فقط رأ ًسا

 اتعد  رمبا ل ين كنت يف تكل اللحظة ابذلات، ويف تكل احلاةل ابذلات، مل أ كن مس  ، هأ مسع ل لكين يتحركمفه 

 ن يعطيينأ   متاًما كام أ فعل معه، يدفعين للالكم،أ ن  أ ن أ مسع أ ي يشء منه غي أ ن فقط يسأ لين مع ا يب،

يف  لرحياسوى ذكل املفر اإشارة البدء، رمبا حيهنا، وعندما يضيق عيل  ادخناق، كنت لن أ جد  فقط

  .بعد أ ن أ عياين الكامتن والإرساررغبيت ابلعرتاف، 

حايل وشلكي تبدل  عن أ بًدا مل يسأ ل، كنت فهيا برفقته املرات اليت تكل لك يف حىت ،كنه مل يسأ لل   

مهنا  مل أ س تطعوهان الت من ضعين يف حاةلٍ و  امغناطيس ي   جماًل  مبرورها أ وتيُت  وك ين ،عائِشةمبرأ ى  هيئيتو 

 لم يقب  حلديقةِ ا يف رواقِ  -أ ن وهو  - مشيناأ ثناء  وسعادتهبجيت  رس ِ  عنليته سأ لين، ولو مرة،  اكاًك.فِ 

اهبا،، يف من هنا مترُّ  عائِشةف وكيف ل؟!، ،املنل دخولنا ، لك مخيس داليا عندما تس تقبلأ يًضا و  ذهاهبا واإ

اِذًرا عىل  ميشأ   ما جيعلينوهو  رادًا، ،همنتصفل يف  ،الرواق أ حد جانيبُمحم ك ين أ عطي و  أ فعل ذكل ل اإ

 يف فرحيت رس عن ينسأ لاكن  ، أ يًضا،ليته تعرب ابلفعل. كام لو اكنت جماًل ومساحةً و خطواهتا قدس ية، 

ذ مل أ كن  من س يارته، بدًل  عائِشةرج بس يارة أ ن خن افهي أ ثر اليت تكل املرة لتكل  قرتبسأ  د قأ صدق أ ين اإ

بعفويٍة  ليلقهيا ائدر مهَّ نت هناك أ وراق ختص جامعِتا اك نهأ ذكر أ  تلمسه ويلمسها، خيصها،  من يشءٍ املسافِة 

 وك هنا حبرص منه هاأ تناول و  بقوةٍ  رسغهِ عىل  أ قبض ينفوجدتللجلوس،  يل ماكن املقعد ادخلفي متيحً عىل ا

 الهواء ابع رهيُ  أ و تقع ، لئالَّ يمع بقهياسأ   فقط أ خربته أ ينف، اس تغربسأ ل و كمييائية خطية حني  ناتعي ِ 

يلَّ و  ،ابدخلف فرده حبنٍو ، أ  رائده كرمش اذلي اجلزءذكل  اسً س ِ حم تم ومُ  ،مواس ًيا طوال الطريق كنت أ مضها اإ

ا بأ  مورفق،  ، من امهن يشءٌ  يعلق يب لرمبا وأ  ، هاأ صادف أ نمل  لعيل الصفحات ابيق عليه وعىل صابعيارَّ

ليه القيادة اذلي جيلس مقعد اكنتا تتأ مالن طوال الطريقعيناي  خالاها وجّلها، قبضتيه اللتني و  ،رائد اإ
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ىت أ نه ح عساي أ صادف رذاًذا عالقًا من ِعْطرِها، يف الاس تنشاقلك بضعة دقائق  أ ابلغ ،ابملقود حظيتا

 . يسأ ل ملأ بًدا  ..يسأ ل لكنه ل ..اكن يتعجب فقط ..متعجًبا يلتفت اكن - رائد -

 ..زين ! ازينها ا  -

 ..؟رائدماذا ا  ..ها -

 !أ ين ذهبت؟ -

 .معك، معك وهللا -

ذن. -  مل ختربين اإ

 أ خربك مباذا؟! -

ن  -  أ بدأ ؟ وماذا أ قول؟سكيف  ؟ان، فكيف أ صارحهضت أ ين سأ حتدث للجيَّ رت فااإ

 .دأ ر  ملو ..مث عُدت اإىل رائد سامًها ،اذلي أ غلق منذ حلظات بابال اإىل  التفتُّ 

*** 

 هل يعرف بأ مري؟! ..مبا يب؟! رائد هل يدريابت السؤال: 

ن اكن كشوٌف هل كام أ نه اكن مكشوفًا يل؟،هل أ ن م  أ عين   أ ين  وقنمل نه  ؟!مثاًل  فهل يتجاهلين ؛واإ

يه وأ ن لل مر حساابٌت أ خرى دل ،ذكل التفكي يف عىل حىت لن أ جرؤبل  ،لن أ صارحه يوًما مبا أ ريد

ذن مل ل تأ ِتين !والنسبنفذة السلطة  ودلي أ رسته  ل تأ تين مل ؟!هفي زرعهااليت أ حاول  الشجاعة تكل اإ

حيهنا تطيع أ س  فهل  هما يرسُّ  ولقيَّ  اجليَّانمع  وزلكم فعلاإن هل و  أ مامه؟!، هبا تكل اجلرأ ة اليت أ تغىن

ا زكون تكل يه رمبلف ،أ مريأ صارحه بف، ةافم ضم فرحته، ومبا س يكون يل عنده من حظوٍة مُ اس تغالل نشوة 

 ..؟عائِشةل عين زرحو  الكربى دث الطأ مةهل عندما حت مفىت أ فعل؟! حيهنا اإن مل أ حبف ،املثىل فرصيت

لهيي ..!تزتوج عندما  !؟هكذا عىن رحلزأ ن  ؟!هذا دحدثأ ن  مكنمن املهل  !لكمةما أ رعهبا من  ..ا اإ

 .انِتيت فعاًل  ،انِتيتقد  وقِتا سأ كونو  ،أ بًدا لن أ سامح نفيسفلو حصل وهللا ، اإىل خشٍص أ خر

 نِتيت؟!اِ  -
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 .بيدقائق فال جُت نديك منذ ، أ  ؟!زينا  كاملائدة: ما بِ  أ طباقويه جتمع  داليا هتتف هبا

 ماذا هناك؟ ،مل أ نتبه -

 ؟م ماذاهل انِتيت أ   -

 املائدة:عىل طبقي وعىل أ لقيت نظرًة 

 .حني انِتييمر ال  سأ توىل  ،ال حتميل مه   ،ليس بعد ل ل -

م     من جديد، هواجيس يف أ غرقو  بعدها ل عود ،توارتفراقبِتا حىت  انرصفتو ال طباق  ابيق ْت مم لم مْ ل

ىلَّ   .طبخ.يف امل  داليابني أ يم و  -يَّ أ ن يكون خافتًا عِ وُ أ و ابل حرى رُ  - حديٌث خافتٌ لول أ ن تناىه اإ

ذن ،: ههههههههه داليا   ....مفا حصل اكن ،امسعي اإ

 ل.. ل.. ل.. هههههههه.. .... معقول!!وكيف هذا؟أ يم :  

 مل زكن.. عائِشة ذكل أ ن هههههههه.. وهللا كام أ قول كل..: داليا

 .والثالثة كنت يف املطبخ. ..الثانيةف ..قفزة

فتحت ابب الثالجة دون تفكي، غطست برأ يس داخلها،  - جيًدا ومكن يعرف وهجته - ُت فْ لم حني دم   

لهيامأ قع يف خفلَّ أ   تُّ ْص ِر حم  ،أ غلقته ،فتحته ،أ غلقت الباب، وال طباقزرتيب املعلبات  أ عدت  -  الالتفات اإ

 اًت حتديدً فلقد ج  ،لن أ قع يف أ خفاخك ،ما زريدين تنايللن  ،داليال ا  ،وأ ن أ فعل ذكل - دالياأ يم و 

ليهوهجت ،رمبا يف دولب ال طباق ،لكنه موجود يف ماكن ما ،ل أ عمل ما هو؟ ،للبحث عن يشٍء ما ، ت اإ

 حبث يف احلوض؟مل ل أ   ،مث أ عدته ماكنه ،تأ ملته ،امررت بس بابيت عىل ال طباق لكها قبل أ ن أ جذب واحدً 

ا حصل مع ماذ ها! ،أ مكال ،زلكام ابهلل عليكام ؟!مل ل يتلكامن ،غريب ،اهو فارغ لكين سأ حبث أ يضً 

مل يعد  !وما أ ثقهل ما أ غرب َصتكام! ما أ قساه ،أ ذينَّ  بم لن أ كذ ِ ، مسعت امسها ؟بشأ هنا أ و حصل ؟عائِشة

لَّ  هناك يشء   .غيت ماكنهحلته و  وأ  وفتحته وأ غلقته اإ

حبث فيه، أ  ، وكحٍل هنايئ، اعتربت أ ن ماكن وقوفهام هو املاكن الوحيد اذلي مل مث حني طال َصِتام  

لطمين ني حواكن ذكل  قفانيث تح اإىل  ومهمت ابلتوجهالبحث  ري بعفويٍة من احنناءاِت فرفعت ظه
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ذ ،املنظر يلَّ لكتاهام ت  اتاكن  اإ  ..ن يف انتظاري فعاًل اك بلل ، يف انتظاري باكمل الانتباه وك هنام اكن نظران اإ

اليت مل زكن امتهيام حتفزهام وابتسبدا ذكل من  ..فعاًل ل بل اكن يتابعاين ، دخويلمنذ  ورمبا اكن يتابعاين

 .بل يه املغزى نفسه ..ذات مغزى

 ، هل تبحث عن يشء؟زينا  اخيً  -

  ..تفسيين ل حتمتلُ  ويه تتقدم مين اببتسامةٍ  دالياتقولها 

 . من ال رز اغرف مزيدً ل  جًت فقط  :يَّ أ نقذين الطبق الساكن بنيم يد

 ول يف دولب ال طباق. ،احلوض: لل سف ل أ رز يف احلوض يف داليانظرت 

ن أ زحي هذا حلم". أ عدت الغطاء قبل أ  ف هبا وأ ن أ رفع غطاء أ حد القدور:" اممممم  متمتُت  ا"ا طبعً طبعً  "نعم،

زاحة الغطاء الثالث صلصل يف يدي من ارتبايك فسحبت   الياداذلي يلية: "وهذا مرق". عندما مهمت ابإ

جيت هل حا أ ن أ س تغرب ينجعلتٍة بدمع نتضحاك أ يم اعين اكنت هئامين الطبق بلطٍف قاتل ومن ورا

 ..لل رز مبكية  لهذه ادلرجة؟!

 . "يسهر وهذا "زعت غطاء القدر الرابع: أ عادته ون ."وتكل شوربةغطاء القدر الثالث: " داليا أ زاحت

 .ل يوجد أ رز ..حبييبا  ..زين: مواس ية يل تنظر 

 يل الطبق: لقد كنت تأ لك مكرونة. أ عادت

 ؟!داليامعقول ا  -

  !!زينل ا يَّ ـ خ ـ ت  -
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 ال ام دِ حم يف أَ  س تنرشخُ  والتلميحاِت  من ال س ئةلِ  حيِتا لعامني  اليتِ يِت عم قم وْ كنت أ عمل أ ن قم   
 
 ا بتوايلِ مَّ ، ا

مَّ  ال س ئةل اليت زرصدُ    نْ مم  ا بفضولِ حايل املتغي، واإ
 
 ينمبا أ كمت. لك حُ فم طْ ي وأَ رِ دْ صم  ْق مل يمضِ  نْ حويل، هذا ا

  .املُْكِسفمةِ بتكل الصورة  ايومً  ا ستنفجرُ مل أ ظن أ هنَّ 

َّ اِ    امتلت تا تضعان الاحاكن ام تهيلِك  ل حلظًة بلحظة، وأ نَّ دِ بم املتم  ايلِ عن ح أ يم رِبُ اكنت خُت  داليايل أ ن  حم ضم ت

تم والفروض  ن لتكل اليت الم صِ ام تم اهُ سم عم  صديقاِت وال والقريباِت  اجليانِ البنات من  أ سامءم  ارِسَّ  تني ْ ضم ِر عْ ُمس ْ

ْن مل أَ  فهو ذاك الامس ُت عْ قم اإن وم ف ،اــ  خفيل  انِ بم صِ نْ اكنتا تم مع لك امٍس و  تكل ال فاعيل، يب تفعل تتسع  عْ قم واإ

هبات لِ رة دائ  ت.ام رم خْ أ   بريئاٍت  مَّ ضُ تم الش ُ

 ،بسالم ميرُ  اليادترتكه  ملن أ يم مرحٌي  ابٌ وم جْ تِ س ْ اِ  ،الصغي نمؤمتر البيت اكن من غرِف  ةٍ فم رْ  غُ يفهكذا   

 ابل شهرِ  أ ته عهناـَّ بمثن ما خم  القليةل حظاتللاب دفعلتجعلين أ   الصغية يبةِ رِ الَ  فرصةُ يه  تكل اكنت فقد

حرايج،بضم  ةً ذم ذلم ِ تم مُ  طويةل،ال م عم  ،وقفًزا فعاًل و  ، قوًل يممام أ  أ   ايكفراحت حُت  وابنتصارها الكبي، عفي واإ  اٍت رشم

 ،اكذا وكذ يف قد أ وقعين يودِ وكيف أ ن رُشُ  ،كذا وكذا عائِشةبرؤية فهيا  يل اليت اكن دحدُث  من املشاِهد

 ًة صَّ تم مْ مُ  تضحك واكنت أ يم .بذاك املغلوب عىل أ مره ما فعهل فعل الشوُق  وما
 
 ًة عين،عم افِ دم ومُ  ،حرايجا

عن  فَّ كُ زم  نْ أَ  أ خًيا ان تطلب مهن، قبل أ  ال ن يب لُ عم يُفْ ما  قًالها لحِ  دُّ لئال يُرم  يب ترتفق أ نب داليا بةً اعِ دم ومُ 

م ثْ أَ  ،قد حان اجلد ِ  فوقت هتاااكسشم مُ  ، ومن قِ لُ ادخُ  ةُ س نحم امجلال،  رائعةُ  أ هناكيف و  ،عائِشةأ يم عىل  ْت ن

لتأ كيد ابحادث أ هما اليت س تُ  -أ ي أ يم  -، فاإهنا ما س بقعىل  ناءً بِ ، و والسية حسن السمعة ٍب نسٍب طي ِ 

  .أ صيل ول أ خاليقلن جتد مثيل ول زربييت ول 

ا س يكون الكمنا أ ن هذ ا أ يم، اس تحلفك ابهلل، لو اال اال زربييت! وأ صيل! وأ خاليق!: اكملّلوغ قفزتُّ   

حىت  أ حالمك لُك ومامجأ  ما  قالت هلم أ هماهتم قبلها س بقون لك منفالسالم،  لكه ال مرِ فعىل طريقتنا تكل و 

 .يف يشٍء أ خر ،امتِ ئْ شِ  كيف ،افمك ِر  ،ذلن وادخيبةعادوا ابدخِ 
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 ؟نـًانفسك هي ِ هل تظن ؟! و الثقة هكذا مُ دِ عم نْ ومل أ نت مُ  ؟!ما بك: أ يم شيًًا ْت لم عم فم ِانْ 

َّ  ،ليس ال مر كذكل - ن  ،تدبياحلمكِة وال  نم مِ  زكون بيشءٍ  جيب أ ن معاجلتنا لهذا املوضوعام أ عين أ ن اإ

نفس قع يف أ ن أ   فقط ل أ ريدو ،حتني الفرصة املناس بة حماول مرِ لل   ُب تِ رم كنت أ   لوقٍت طويلٍ فأ ن 

  .انم لم بْ قم  نْ ء اليت وقعوا فهيا مم ال خطا

 عْ دم  ؟واحٍد منُك بزتوجيأ ول مرٍة أ قوم فهيا وتكل أ   ؟!بعدن نْ مم و  قبلنا نْ تكل اليت وقع فهيا مم  أ ي أ خطاء -

 .بعدك أ و قبكل لتعبأ  مبن يأ ىتعىل نفسك فقط و زْ ك ِ رم مث  ،واطمنئ يل ال مرم 

 .امً دَّ ُمقم  الرفُض  كم اتم أَ  دْ ا قم هم  ،لأ  من فم  هُ الم حْ ما أَ  :دالياتضحك  .بعدك!يأ ت  -

هم   هممُ  الم طم و ، ْمُت سم س هذا ما أ ولي ما اذلي يُقلقك لهذه ادلرجة؟ ليتين أ عملعاجلتين أ يم:  ،اشيًً  السم

ليه وزريده  ؟كنت تسعى اإ

م  - ادخطوة و  معل حساب لك خطوة،أ  ، أ ن كام ينبغي ب لل مرِ تِ رم أ ن أ   ُب حِ أ   ..كام قلت.. ولكين فقط ،ىلم ب

  ...أ نه. أ عين ،أ عين ،قلقينيُ أ ك ر ما  ويه ،ال مه ال وىل يه

فْت: ،لستنطايقأ حلَّت أ يم   َأْردم

َّنلكَّ يف احلقيقة  -  الكت دلي قناعٌة أ هنتشحىت  ،وقلقي أ يًضا ،ززداد حيت عائِشة ِتمضم فم رم  ام مسعت معم

 ،ها ادلامئاعتذار ف أ و رمبا تبحث عن يشٍء بعينه، ،ابل ساس ٌة عن فكرة الزواجضم ِر ُمعْ رمبا زكون 

مت  لك منف ،أ لف مرة يف ال مر هو ما جيعلين أ فكر للك ِ من تقدموا لها، ،سببه يوًما أ فهم واذلي مل

َّام رفضهم ن   .لسبٍب واهٍ  ،غي ُمقنع لسبب ُرِفُضوا اإ

 ومغزت: ومل ل تقول لسبٍب واحد؟ داليا مالت عيل

 !؟ماذا تعنني: حبدة التفتُّ 

 بم ذ ِ تُعم  أ ن نم بدًل  املسكني ا أ يخ الكتوم سأ لتين ا بك، وليتك كنتمعَّ  حكيت يل ليتك كنت -

 نفسك لك هذا العذاب.

ذن؟! : ماذا دليكِ ددتُّ تم ِاحْ   .أ قول افورً  ..ازلكمي فورً  اإ

 أ تأ مرين؟!حدجتين: 

 .ما تقولينه مبا دليِك اإن اكن هناك فعاًل  ناأ تِ  ،مواربة كفاكِ  !دالياأ يم:  عاجلِتا
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 . قلب الصبية مشغول أ ن ،وهللا أ عمل ،يقولون مث يل: ،للحظات ل يم داليانظرت 

 قلبية. أ زمةٍ سأ لِتا وأ ن عىل مشارف  مبن؟! ؟!لوو ومشغو  -

وك هنا ختربانين  عانً مل حضكًة راحت ززداد اكنت عيناها تبثانين، فامي مبتسمةً يل ظلت تنظر  بل، مل تتلكم  

  !يًًا واحًداش ابللمعِة 

 ..اواحدً  مًساأ و ابل حرى اِ 

 ؟!احق   اشيًً  ، أ م أ ن دليك؟!كعادتك أ متزحني ،دالياأ يم:  أ حلَّت

 ء!ااايابل قول أ ش   ؟واحدٌ  ءٌ يش -

ك ر من قامت متدلةل: لكين لن أ قول أ   ،جزعي حتفًزا وشبَّ  أ يًضا عنقيطَّ مم نْ اِ  اللكمةيف  ا تكلِتِ طَّ مع مم   

اب وحمارضا ،ةذكل فأ ن مهنكٌة من مشوار اجلامع  .ن طبًعا تعلامأ نامت ،تذهاب واإ

 ماذا تعرفني؟ ،زلكمي ها!! ،سأ وصكل لك يوم ،سأ وصكل غًدا -

 .أ وقعت هبا ،فكام أ وقعت بك ،: ال مر بس يطهتمس قبل أ ن لتهَّمم تم 

 !؟هبا أ وقعتِ  -

لهياكنت عندما  ،مثاًل مثاًل  - دها تنتبه أ ج ،صدفةً  ويُذكر فيه امسك ،أ ي موضوع وأ حيك يف ،أ جلس اإ

 ،رائدمتر بأ نك س    اإن عرفتوا وييل ،زينا  أ خر عاملٍ تصي يف و  ،زينوتلمع عيناها ا  ،زينا 

ىل مىت س يظل؟ ؟زين تسأ لين مىت س يجيء أ خر، حىت  يس بح عقلها يف ماكنمث  ؟مىت س يعودو  واإ

 نَّ كُ و  عدة مرات لحظن ذكل حىت أ ن صاحباتنابل و  ،تنادي علهيا مراٍت ول تسمعاكنت أ ن أ هما 

 .حضاًك ومهًسا النظراتو  الالكم يتبادلن

  أ يم؟!أ تسمعني ما أ مسع ا ؟!أ حدث هذا فعاًل  ؟!طيبة أ خيت ا اأ حق   ؟!دالياا  اأ حق   !هللا تقافزت: ا

 ..ينزيدي ،يلأ مك !ها

م فوم  ،ابهلرمبا زكون هناك من تشغل  وأ نْ  حاهل متغي زينلها أ ن  تشكو  منذ أ س بوعني -  شيًًا يه ْت مجم

شعرت أ نه مل يعد  دلرجة أ ين ،أ ك ر وأ ك ر حيهتا مبا يُشعلُ  اِتأ جبف، تسأ لين معن زكون تكل قبل أ ن
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لَّ  هيمها افتضاح أ مرها دائرة الوصف شيًًا  ةً قم ـضي ِ مُ  مبواصفات تكل الفتاة،لها فأ حملت  ،الرسوتعرف اإ

لَّ  أ توقفمل و لل مر، فطنتضطراهبا بعد أ ن اِ  ادم زم ت املسكينة و ِِصم حوُ  حىت، فشيًًا بعد رأ فًة هبا و  اإ

 .ال ن كوهجك نيها حراو ادَّ أ ن صار خم 

 ل هتذين أ ليس أ نتِ  ؟!ما تقولني أ حق ا ،هللا أ كرب ،هللا أ كرب صدق ما أ مسع:كن أ  أ   ملو وتقافزت بترم طم ضَّ اِ   

 ،خرباينأ   ماذا يعين هذا؟ ؟هل مسعِت ا أ يم ؟ كيف؟عين كيف طاوعك قلبك حلبس لك هذا كذكل؟!

 .أ خرباين

 أ صدقتين؟ ،بنفس ما تبادلها به ا ودلبادكل تُ : يعين أ هنا لمئةً  كتفي أ يم ْت طم بم خم 

  .التليفون هات ،دعون نلكم أ هما ،حس نًا حس نًاهبَّت واقفًة: 

 ؟وجييتقضينه بزت  نذرٌ  هل عليكِ  ؟!هكذا ما بك متعجةلٌ  ،ا حبيبة القلب هماًل  :برسعة جلس ِتاأ  

 لها؟ ل حملَّ  تكل جمرد أ وهام أ ن خماوفك الكهما مل يؤكد كلأ وم  ؟ما قالته أ ختك كم حْ أ ومل يُِر  -

منا هو خطوة مبكرة  ديث مع أ هلهااحلأ عين فقط أ ن  -  ناك أ موٌر ما جيبأ ن ه  أ عين ،بعض اليشءاإ

  ...أ عين أ نَّ  ،تدبيها قباًل 

ل مفاحتة قب القبول امنضيعين أ نه يريد  ،أ وًل  القلب حبيبةموافقة  أ ن يريد يريد أ نه عيني: داليا قاطعتين  

 .ا أ يم جيًدا زينأ ن أ فهم  ،أ ية مواضيععائلِتا يف 

 .الرأ ي مم وِنعْ  ابلضبط ابلضبط ،لهذا العقل اش تقت مك :هوقمبَّلت هاس رأ   عىل تُّ ضْ بم قم 

ذن ،: حس نًا حس نًااليادلزهندت أ يم قبل تتوجه    حني  داليا ا يف املرة القادمة اعريض علهيا ال مر اإ

مرُسُّ نا مبا أ تيتِ  فاإن ،لكمهيا مبارشةً  ،تلتقيان  ؟!ُمتملميكءا  كلذ ضيكم هل يُرْ  ..عىل الفور أ هما ُث ادِ حم سأ   ي

*** 

 حياتكياين و  بلقليب  فقط وليس ،عائِشةسكنٍي ل ةًل قليب عىل نصلِ امِ حم  داليا يف هذا امخليس غادرت  

 .ما تبقى مين بهنِش  ذُ يتذلَّ  ًباُرعْ اتركًة يل خططي املس تقبلية، أ منيات و و وأ حاليم 
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 س تلقي نوًماا ،قهأ فتح التلفاز وأ غل، صعوًدا وهبوًطا، وذهاابً  جيئةً  ،اء البيت بعصبيةأ حترك يف أ حنكنت   

 غيي!ليل أ م  ااإن اكن موهجًَّ  يل بالكٍم ل أ عيه، ول أ عي أ صاًل تتحرك أ فواه من حو، اكملسلوعمث أ فز 

، جمللسعن ا يفامي يبدو يسأ لونين عن سبب تأ خر  وأ خرين اجليَّانومحمد  رائدتلقيِتا من  اتصالت

 مل أ ِجْب، كينلما جيب زرتيهبا قبل بداية ال س بوع القادم،  أ مورٍ أ خرى من زمالء العمل بشأ ن  واتصالت

اتصاًل مل  دالياعساي أ جد من  بضع دقائقلك  كنت أ تفحص الهاتف، ال ن حوار ل ي ِ  ابلٌ ول  وسعٌ ال ف

ليه لَّ  أ لفىل لكين  أ نتبه اإ  دالياماذا لو اكنت ! ؟رساابً اكن لك هذا  لو اذامف ،واهئا خماويفزُزيك خب شاشةً اإ

ْظُته وتبينته طوال العامني املاض لو كنت وامًها  اذامو  ؟!ما حكته يف تأ ويل خمطئةً  حم  !يني؟يف تأ ويل ما لم

 ات الرائعةأ خاليق امحليدة وصف عن اذلي يس بقه الكٌم رائع الرفضورفضت ذكل  عائِشةقبل مل تم  لوماذا 

جن  !كل، ول أ حل هل أ ك ر من مشاعر ال خوة ت"رائدك زين" :يف الهناية ازات ومأ ثري وبطولت ولكنواإ

ادلقيقة حىت يف و بل  ،هالك  ابلتأ كيد لن زكون تكل فقط رصاصٌة يف القلب، بل يف كياين لكه، ويف حيات

رج هبا س تكون بتكل العفوية اليت خت عائِشةال أ عتقد أ ن لن أ حظى هبا مرًة أ خرى، ف ال س بوعية اليت

ن مل تقل  ا، بل س تؤثر التواري منعً كلك مرة داليالتس تقبل  قاءاهتا للإحرايج، أ و اإحراج نفسها، هذا اإ

 .أ حيانً  ..نُّ جفأ ةً النساء جُتم  ومل ل؟! ،، أ و تنعدماأ ساسً  دالياب

ل أ تلقى  دالياب أ ين لكام اتصلت امن التفكي، وخصوًص  متاًما تلفتت أ عصايب قد اكن بعد ثالث ساعاٍت   

 . اتصالٍ  أ يَّ  مل تتلق ابملثل أ هنا أ خربتينسأ لت أ يم ف ،ارد  

 . .اتأ خر الوقت، تأ خر كثيً 

بْت لكين قلياًل، يف الهواء سرتوحلخرجت من املنل حترًرا من ثقٍل ل أ راه مث  ذ رأ يِتا ماك ختمشَّ ين اإ

 !داليا ..ُمْقِبةلم 

 نعومةٍ ب  أ هنا لن ترتك هذا املوقف ميرُّ  انً كنت موق  !..هواء !..تين وعربت من الباب وك نين ش بحوزجتا  

تساومين عىل أ ي س للكمٍة واحدة، طلًبا  وأ تقافز أ ماهما نُّ جم حىت أ   احىت تتذلذ بغلياين، س تعترصين عرصً 

 أ صاًل  حراكهتا حىت لبل و، أ و عالمات اإشاراتمل أ ية دحيكن املشلكة أ ن وهجها مل  ،يشء ولك يشء

  .وخطورة ةً لكة بأ ك ر املهام رسيوَّ مُ أ هنا اكنت  تمن عن
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م  ،دالياماذا حصل ا  ،ها - ِ ب  .قالِتا أ يم حني أ تت عىل جعل ،ينارش ِ

لهيا  قبل أ ن ،وأ يم النظرات ُت لْ تبادم فم  ،بأ لية مل زرد وجعلت تفرغ حقيبِتا    :داليا -أ توجه اإ

لَّ أ مورك هفعيل ا ،قلبك ومثنٍي وعزيٍز عىل حبِق لك غالٍ اس تحلفك و  ،اس تحلفك ابهلل -  تكليف  ذه اإ

  .ابذلات املرة

 .أ صابعي زرتعش وهللا العظي ،يانظر مددت يدي: 

يل   أ صابعهاعليه أ طبقت  ،متأ ثرة تأ ملته ،لكفي داليانظرت  ُ   :وأ عادته اإ  هذه املرة. مرضكاعي سأ ر مين  اًل بْ ن

 سأ لت أ يم. حصل؟! ، ماذاأ خربينا ،ها -

ليُك ابدخيبة؟ يوًما تُّ وهل عُدْ  -  !اإ

 "ماذا تعنني؟!" 

 ينتل بَّ ق  ..شبَّت.. وهجهاب  حضكةٌ مث ..عينهياب   ابتسامةٌ ينتصاحف  ..فاقرتبت مين ببطء ..أ تبني ِصْدقًا اتفحصِت  

  هامسًة: جبوار أ ذين

هنم ينتظرون  -  .ةاكملاملاإ

*** 

يف  زيناكنة أ درامك أ نمت مبوما  ،وليس أ نمت زينب لطُ خْ أ ن من أَ  ،هذا ابين أ ن زين ،هذا حبييب زين! ؟زين"

مْم يصارحين هذا اللئي ِلمم  ؟!قليب  ..مبا يريد؟!" قباًل  ل

 وحيث ،ملة املوعودةيف املاك ل يم عائِشةوادلة  اما قالِت يه اليت حتمل هبجة ادلنيا لكهاتكل اللكامت اكنت   

م  أ خالقها وجاملها وعىل ،عائِشة عىل ينِ ثْ ـ تُ  راحت أ يم ، وأ ن ها أ بًدامثل  لن جيد زينكيف أ ن  نْ أَ و  اهبِ س م ون

لد اذلين الزمن اذلي مير، وال و عىل هاملكتا تضاحاكقبل أ ن ت  اهرة،الرشف، لك الرشف، يف تكل املُصم 

 يكربون ودحبون ويزتوجون.
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 ودلهش يت، ،لب ،أ حالم يقظيت يف رتصوَّ تكام  مل أ قفز سعادًة ومل أ ِصخ فرحةً  انِتت املاكملة فور ما  

ًرا ظللت م ِ   ،اًل اهِ ذم  ُمتمسم
 
ل أ ن أ نطلق، ، قبداخيلب لك يشءٍ  فتخربط عدم التصديقو  ادلهشة غلبتين ذْ ا

لمْت  بذراعنيرقبِتا  اقً و ِ طم مُ ، اكلسهم أ يم اإىل ما، حلظةٍ  يف اوم م لكين أَ  ضاِحكًة، زاحِتاماإ  حم لَّ  ُت ي ْ ب  تقلم عْ أَ  نْ أَ اإ

  :حنو يف ظهريعىل راحت متسح  و رْسِ للَ  ْت مم لم ْس وأ ك ر، فاستم  أ ك ر العنق

 .مبارٌك كل وعليك ،كل وعليك ا حبييب مباركٌ  -

ا ومً ي متنيتها مف ،بتما كذَّ  أ نه حملٌ ب أ خربتين وحىت لو !أ خربيين ابهلل عليك أ ين ل أ حمل :دموعي ُت مْ اوم قم 

ليهو   ..فهيشٌء لن تفي اللكامت وص ،من ذكل أ بعدُ  ما هو بل ،من ادخيال رضابً فقط  كنمل ي سعيت اإ

-  َّ ن ذن كيف ُزهنيي أ مك أ رأ ي ،هللا ال مر رِسُ يَّ ـ وهكذا يُ  ،العزمو  صادق النية ام ل نك فقطهذا اإ
 
ت ا

  املواضيع؟

 .يل الصاحبُة واحلبيبة والرفيقة أ نتِ  حق ا أ يم ،يل الصاحبُة واحلبيبة والرفيقة أ نتِ  -

رْ ـحم   .ما تطلبنيمين  كلِ وعنقها:  ُت رَّ

اه لمتنحين رفيع اجلاهِ  عظي الشأ نِ  ا دليكوماذا  ؟!أ حق ا - لَّ  يامن ادلن  يشءٍ  أ ن ل أ ريد أ يَّ  !اإ  سعادتكاإ

خوتك   .ال نو  بل ومسعاي طوال الوقت  احلقيقييِئ فذكل هو رضا ،واإ

ْت  معم ب عدادات كثية ل ن هناك زرتيبات واتصالت جيًدا نتجهزن علينا أ  : اتم  نا أ ن يكون حفلقد اتفق ف، واإ

  .ال نبعد أ س بوعني من  ادخطبةِ 

عداد  هذاأ ويكفي  ؟!فقط أ س بوعان ماذا؟! -  ..يك ال مور زرتيبوالِتيؤ و لالإ

ن أَ  قاطعتين:   .أ ي يشء يف حياتك زْ فلن تُنجِ  ادخجلو  الرتدد هذات معرك يف ي ْ ضم مْ اإ

 !زين ،سعادةو  أ ك ر هناءً  حلياةٍ بل هو بدايِتا  أ حالمك هنايةهو  صل ليسدحما  نَّ أ   ولتعمل جيًدا: تفم دم رْ أَ   

يف معكل  اد  كم و  هذا فأ نت أ يًضا ال ك ر طموًحا وبقدرِ  ،املشاعريف  ًضاـ ْـيفم و  ورحةً  ـ اُحب أ نت أ ك ر اإخوتك

من  عليكل ب ،مُعرككام دحدث ملن مه يف مثل  العاشقني احلب وزرُف  فال ترسقنك دعةُ  ،مس تقبكلو 

كيف  نْ أَ و  بكك ؤ أ نس با فخري ٌم عليه، ويكدِ قْ مبا أ نت مُ  يك زكون جديًرا أ ك ر أ ن زكد أ ك ر وتسعى ال ن
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خوتك بنِتم،اب جدرال   كنتأ نك  وحىت هذا  ،مت هللا كل عىل خييُ فس نكون جبوارك حىت  أ ما أ ن واإ

  ...احلني

 .غيك ما ليس ل حدٍ  للكل من ادل س يكوناقرتبت هامسة: 

يلطمت   .لكن ل خترب أ حًدا :بةً اعِ ُمدم  خد ِ

*** 

فم الهبجةم    صم ف الرضا يوًما  ليت اذلي وم ا يف وصفها، وليت اذلي عرَّ ً يرى حايل ليى كيف اكن ُمقمرص ِ

لَّ  أ ن رضا العامل ليس يُدرك نبضات  لقياس والمته سعادةل اب وا يوًماتغن ننقطٌة يف حبر رضاي، وليت اذلياإ

 .تعريف أ سس السعادة واحلب من جديديعيد أ هنا قد وصلت رًقا قياس ًيا  واقليب فيعرف

ْت فيه ال مر  دالياواكنت    ضم حلايِح بأَْن حتيك يل لُكَّ ما حصل يف ذكل اليوم اذلي عمرم لَّْت من اإ قد مم

مب عسايللحاكية وك هنا ُزْروى ل ول مرة، ُمنِْصًتا بلك جواريح وحوايس  فأ مسع ،عائِشةعىل  ُه لتفصيةٍل أ نْت

ا ب  ـُِعـِينيُِن ويه تتفاعل مع لك - عائِشة -ها مالحم  تخيلفاتتين يف املرات امخلسني السابقة، ُملْتمذ   ما يُقال، ي

مياءاهتا ولفتا مل زكن تعين هيا ومتهلها ليت ابتساعها ومتادالبسامت ا ،هتا وبسامهتايف ذكل أ رش يفي الرسي من اإ

لَّ    "...وأ ن أ يًضا زيننعم ا نعم، " :اإ

 خاطري، رِبم الغيب أ ن جيرب هللا خباطره كام جُ  بظهرمن أ قابهل  للك أ تقافز فرًحا، داعًيا كنت وابلشارع  

وٍم فأ واس يه، وعن لك منكرٍس فأ كون سببًا لو أ حبث عن لك ابئٍس فأ رسي عنه، وعن لك ملك ددتوم 

 ،دورية اٍت القيام بفحوص ِاْعتاد اذلي ،لزارة وادله اإىل املستشفى اجليَّانرافق عندما كنت أ  لفرحته، 

 ل تأ زهيم زارات،وم أ هٌل ابلبالد ن اذلين ليس هلدي والوافنياملغرتبغرف سأ ل عن ل   اللُك ِ  من بني أ نسلت

مشفوعًا  أ زرك دليه رقيقبل أ ن ، حاجة أ و طلباإن اكنت هل  هلأ  وأ س لك واحٍد فهيم ل طمنئ عىل فأ دلف

ِصاري عىل أ ن    اء.من أ ين شاء، ومىت ش ،مبا شاء ل ن أ تيه يتصل يب يف أ ي وقت، واس تعداديابإ

لنا من بعيد كقرٍص  ، واذلي لحعائِشةرافقت أ هيل اإىل بيت  ابلساعة احملددةيف اليوم املوعود و  

طين أ ك ر وأ ك ر. عىل ب جِ عْ ام ابلزينات وال ضواء واليت برتاقصها وهبرجِتا أ رسفت يف مم يَّ ل س  ابلفردوس، 

باركة وادلعاء، تعانقت وأ يم نثراتن لكتاهام عبارات امل  ابلهبجة واحلب،الباب اس تقبلتنا ال م بوجٍه ينضُح 
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ربته ش ياكيت وأ نقيت، قبل ُمثنيًة عىل ما اعت سحين من فويق لتحيتهلت شيًًا لمت مث بعينني تفيضان حمبًة مت 

لهيا حمتضنًة وُمقَِّبةلم وُمهمنئًة بالكٍم مل أ   فين ذراعان ه حقه من شدة الارتباك، من خلفها التقِف  وم أ ن تسحبين اإ

م  بضحكةٍ  رائدمفتوحان،  ، ، تضاممنا بقوٍة ْب سم واسعة أ ن أ هاًل ابلن  عائِشةوادلة  اقتادت وفاميهمنئني ْ ومباركني ْ

خوت اإىل صاةل النساء،  مل يفتهحيث و اإىل صاةل الرجال،  رائد مع وابيق أ قاريب توهجت وأ يخ معرو أ يم واإ

ذ كيف وحنن نلتقي يوميً  وعيًداو  أ ن هيمس يل بأ ن وياًل ينتظرين -رائد  - مل أ صارحه ول  ابال حساب، اإ

ة مبا أ ريد فَّْع، َلكون يفوأ ن يعرف هكذا ابل مر كام  مرَّ فَّعُت فمل أ شم مشم  يعرف الغرابء، اعتذرت وتعللت وت

ِتِه سأ دفعفِ شْ اجملرم الوحيد اذلي مل يس تطع أ ن يقوم بكم  -كام قال  -الهناية  هانٌة لُسْمعم كام توعدين  - ه، ويه اإ

 مثهنا لحًقا.  -

وكراٍس فاخرة  اءوالزينات وال ضو س تقبلنا ابملوس يقى وال غاين ت ل  انفتحت صاةل الرجال عىل مرصاعهيا  

كني قاموا فور دخويل وطافوا عيلَّ ُمبار  ،وُحلمِلهم هيئاهتميف أ هبيى  وصغارٌ  ورجالٌ  اراتح فوقها ش يوخٌ 

 ..وضباط ،سفراء ودبلوماس يون ،وزراء سابقون ،معداء قبائل ،واحًدا تلو أ خر رائد يل هنئني، يقدهممومُ 

حصة وجوه راخسة وأ خرى فا ،وأ خرى أ كرب وأ كرب ،كبيةُرتٌب صغية وأ خرى  ..مث ضباط ..مث ضباط

 .."زين"مبارك كل ا  ..ى برد الِتنئات ابملثل ول أ ك رلشدة الارتباك كنت أ كتف ،واثلثٌة ل تنسرب أ غوارها

جتالس نا و  أ عرفهم، رائداإخوة  م مينتقدَّ  ..كل" اهنيًً وأ نت أ يًضا " .."زين"هنيًًا كل ا  .."مبارك كل"

ول  ،ائدر وأ ن ماكنتك يف قلوبنا مكاكنة  ،زينمنا ا  أ ن س تصي واحدٌ  ومباركني عانقوين همنئني مراًرا،

 .زينا  عائِشةحاجة بنا اإىل أ ن نوصيك ب

ن ابحلب تنضحا وعينانحضكة واسعٌة  ،اجليَّان ،حىت كدت أ تع ر من خلفي طوقين ذراعان احتضانً 

  فرحة.وال

  .مث مبارك كل مبارك كل، مث مبارك كل، ،زينمبارك كل ا  -

 .ا حبيب والعقىب كل، ا جيَّان احتضنته: مبارٌك كل

 خطوتني للوراء:  يعود وهو - اجليَّان - تأ ملينقبل أ ن ي  وابرك الكهام لل خر، رائدتضن حْ اِ 

ليه ا  انظر اإىل نفسك، انظر -  . اليوم وأ هباه هذا الرجل ا أ يخ ما أ روع ،رائداإ
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 . يًباهانت اليت سيندفع مثهنا قر لسجل الإ  : أ ضف تكلرائدنظر لابل أ ن سأ لته ق  !اليوم فقط -

 .احملبةو  السالم والِتاين امزرسل لك ،دقا كيف فرحت أ يم ل جلكاملن تص: اجليَّان. اتبع حضكنا

 سأ لته. .ل تقل أ هنا مل تأ ِت  أ ين يه اإذن؟ -

 . سرتاها طبًعا بال شك ،يف الصاةل ال خرى -

َّ  وسعيدٌ  وهللا اإين فرحٌ اتبع:  أ ك ر  لثالثةلشملنا حنن ا اـ  مل املهمذكل احلدث كون يأ متىن أ ن  ،ام سعادةأ ي

 .وأ ك ر

 أ نفس نا ما لقد خربن يف، صاحبيه غييرى  ا حني يلتفتنه ل أ حد منَّ دلرجة أ   : مشلنا ملمومٌ رائدحضك 

 .قمطْ أ هلنا يعرفه ، ولن،مل

 دقًاص لزمٍن كنت أ ريد أ ن أ راك أ نت ابذلات فرح وسعيٌد، ؟زينا  بيشءٍ  أ أ صارحك حبامس: اجليَّاناتبع  

، ه بعد معرفيت ابدخرب وأ ن ابلعمل مل أ صدق، فقد جاء هكذا جفأ ة بال متهيدحىت أ ن ل أ عرف ملاذا ا أ يخ؟!

عىل  ،ذا وسعيدمنتٍش هك ،أ نت متغي ا محمد ،اليوم ا محمد متغيأ نت  حىت أ ن زماليئ اكنوا يقولون يل

 !أ خوك اذا؟م أ يخ س يزتوج، يقولون فأ قول هلم ،عىل ذكل ويقسمون يرصونبل و  ك ههههههههههغي عادت

مك عرفون فهو ل ي ،رشح هلم املوضوع ول يفهمونين! أ عذرمهفأ   ؟أ حضك قائاًل وما أ درامك أ نمت !أ كل أ خ؟

 ؟أ عين أ يصكل ما أ ريد قوهل ؟زينا  تصدقينأ   ،والفمرحة وأ دعو كل دامئًا ابلسعادة أ حبك

 ،جيَّان ا ا كلب  ح  بل وأ ن أ ك ريصلين،  ،: طبًعا طبًعااجليَّان حامس النظرات مس تغربني ْ  رائدتبادلت و   

  ؟ا قصي وهل دحتاج هذا اإىل الكم

عقاب  وأ يًضا بال ..ضحك بال حسابوال ،والهناء الفرح والسعادة علينا م هللادِ ليُ  ،ا ش باب أ هٍ  -

 ،هيا بنا ،يبدو أ ن الغناء قد بدأ   ،س نًا حس نًاح  أ مني، أ مني ا رب أ مني ،وملن حنهبم لنا هههههههههه

.. سهرااااين وأ ن عيوين وون الناسنمت لك عي حبيتك ا امسراااين نر بقليب شعالااين.. ..هيا بنا

ين.. دق دق دق دق دق..  تيش رش ااين دق املاااا بو الشويرة امحلرا نرشها عالرماين.. دق املا

 رش رش رش.. 

 : رائدمهست ل ،ودوائر يف صفوٍف  امجلوع اليت انتظمتليقص مع  اجليَّانانطلق 
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 ؟ما به -

 . هو اليوم أ راه كاميف حيات  مل أ ره متحمًسا ليشءٍ طوال معرفيت به  -

 ؟هو خبيأ   -

 .موضوعي معه أ رى اإىل أ ين س ينِتيي أ و عىل ال قل حىت ،أ متىن أ ن يكون كذكل -

 ِ  كت: هل من جديد اإذن؟حضم

 ".زين رأ يناأ ن جييب لول أ ن اقرتبت ادخطوات: "مث أ خًيا ب مهَّ 

ي   ،التفتُّ    ـُدم خوة  الوحيد !ع ذلي الغامض ا وحارس العائةل ال خ ال كرب ،ول مرة اذلي مل أ ره رائدمن اإ

حدى اجلهيعمل بوظ  ،حىت أ ين شككت بأ نه موجودٌ أ صاًل  ،ل أ راهوأ مسع عنه فقط   ،ات ال منيةيفة نفذة ابإ

 .ابتسامة، لكهنا ليست كذكل أ بًدا تبدو ك هناابتسامة  ،ان فاحصتانعين ،وجٌه واثق

لَّ  وأ يم ل سية هلام رائد ،مسعت الكثي والكثي عنكعيين:  مل تتنح عيناه عن  .عنكاإ

 .عساك زكون قد مسعت خًيا -

 .اليوملَّ ما كنت موجوًدا بيننا واإ  -

 ..يشٍء ما بعييناليت ظل فهيا يبحث عن  الثواين كام استثقلت ،شيًًا استثقلت اللكمة

 أ ليس كذكل؟ ،زينا  سواً  ك رس تكون لنا جلسات أ   -

جياابً   ..أ ومأ ت اإ

س تكون تنا الصغرى شقيق  ،فانتبه ذلكل فقط لهيمس: أ نت ال ن واحًدا منامث احتضنين  صاحفين و أ ينهنَّ   

 .انتبه ذلكل أ يًضاف ،يف وصايتك

ي  و بين ذوهو جي رائدتعال معي ا متلعمث. قالها  -   اإىلوهجني ْ من صاةل الرجال مت لنخرج أ ذين من مف عُدم

  .صاةل النساء

 قلِتا بيامن خنرتق ال روقة. ذه ادلرجة!مل أ كن أ ظن أ نه خميٌف له -
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ي   من؟ حضك: ـُدم  .قول ذكللست أ ول من ي! ع

: خذ بعضك ولظننته س يق مهس يل حىت أ نه عندما ،ارزكبت ذنًبا خبطبيت ل ختُك أ شعرين وك ين -

 .فوًرا من هنا نرصفوا

 ِ  ؟ماذا قال كل ابملناس بةأ ك ر:  كم حضم

 .زينا  ائِشةع: نوصيك بُك الشهيةوطبًعا قولت ،زينا  انتبه لهذا ،زينا  منا اس تصي واحدً  -

 !نفعلأ ن  وك نه ليس من حقنا ؟!وفي اندهاشك -

 اس تلمها من تكل الثكنة العسكرية.ا أ يخ وهللا أ ن اذلي أ وصيُك هبا حىت  -

لَّ  عة النساءقا منمل ننتبه أ ننا اقرتبنا     مندهشني ْ  نرتاجع رائدو  ينتجعل  ةٍ خعن ِص  شيًًا الباب انفرجحني اإ

 ِصاخ.. ِصاخ.. ..ِصاخمث  ،مث اثلثة ،عن ِصخٍة اثنية عىل مرصاعيه الباب ن ينفتحوذكل قبل أ   ،للوراء

وعطور  كثية اتنيمن فس حبياٍت يف  ل غطسحكة التقفتين أ اٍد ضاوحىت  ،ات.. صفافيزغاريد.. صيح

ال ادي اجملهوةل  دفعتين أ ين ذهب؟! ،اختفى ،فمل أ جده رائدالتفتت اإىل  ،ل ماكن ملوطأ  قدمحيث اذة و نفَّ 

فساًحانقشع الفساتني من أ مايم دفًعا اإىل ادلاخل لت  مفروٌش و الطريق وعٌر  ل أ عرف! نذهب؟ اإىل أ ين ،اإ

ُد بعرشات الطرق ُملم  ،ملباراكت والِتنئات واملصاحفاتاب دَّ ًل وُمنمغ  امسي يُرم وَّ ن ا وُمطم اتأ   ،امً حم  ،همات وجدَّ

ِصارٍ  ،وأ طفال بعمر الزهور ،فتياٌت وصباا عىل حمطات  يًعارس  كام لو كنت أ ركب قطاًرا مير ادلفع مس متر ابإ

وعامت عامت  ..تايقف فهيا اللك عىل اجلانبني مباركني دون أ ن جيرؤ أ حد عىل ادخوض يف هذا البحر الع

ا ،صديقاٌت كثيات ،وصديقاهتا ،وخالهتا عائِشة  ،صفافيمصاحفات أ خرى ومباراكت و  مث ،كثيات جد 

ت تنادين ابمسي صواأ   ،زرسل يف الهواءقُبالٌت  ،وسطي مث جيرين لعًبا مع أ خرات بنات صغيات دحتضن

واملباركة  ةالبعض دحاول الوصول اإيل للِتئن ،رفهم ول أ س تطيع أ ن أ حدد ماكهنمأ و أ ع ،ل أ عرف أ حصاهبا

 ،ا بوسط القاعةل اإىل نقطٍة بعيهنب ،تبني يل أ ن ادلفع ليس عشوائًياحىت  ،ل يرمح منقذٌف  لكن القطار

ية تلف من فساتني كث عظمية بحار واحمليطات، عبارة عن دائرةل حيث دوامٌة كتكل اليت زكون يف ا

خالٍص  هناك من  ،دةاملنشو  يف املنتصف، ويبدو أ ن تكل يه احملطة عائِشةويبدو اإذن أ ن ، ودون لكلابإ

  ..اجليَّانوادلة  ..ن جنح يف الوصول اإيل بعد معافرةهيتف ابمسي بعد أ  



 

44 

 

فرحت كل ا  ،لُك فرحت كل ،زينا حبييب ا  ،حبييب ااحفًة: مبارك كل صم هتفت ويه متد ذراعهيا مُ 

 .زين

 ، حملمد والبناتوالعقىب ،ارك كل وعليك ا حبيبتنا مجيًعا: مبهاتًفا حاولت التشبث بأ طراف أ صابعها  

 .العقىب حملمد والبنات

ذن: حذار أ ن تشغكلالصخب والغناءتمفمْت مزايدًة عىل هم   .ذار أ قولح ، الشواغل فتنقطع عن زارتنا اإ

 .قريًبا جًدا ،فاس تعدوا وسأ تيُك قريًبا ،وما أ دراِك؟! بل سأ زيد مهنا -

ن شا -  .زينا  عائِشةأ نت و  ،عائِشةأ نت و  ،زينالككام ا  ،وعىس أ ن تأ تيان الككام قريًبا ،هللء اإ

ىل ادلوامة اليت وليس متر التيار يف حيل حىت وصلت اإ  ،ختتفي نفسها ،خيتفي صوهتا ،يبتعد صوهتا  

لَّ  لكين مل أ جد عائِشةانزاحت دائرهتا فور أ ن اقرتبت، هتيأ ت ل جد   تعم شم قم نْ اِ  ،حلقة أ خرى أ ك ر ضيًقا اإ

كن أ عتقد يوًما يف حلظٍة أ لفيتين أ قف عىل مسافٍة مل أ   حىت ،ت فاخرتقتعم شم قم نْ اِ  ،حلقٌة أ ضيقمث  ،فاخرتقت

ضافرت شعٌر تطويل اذليل،  مطرزٌ تاٌن وردٌي فس  مكنونة مل تنكشف عىل أ حد،  أ ن أ حظى هبا، لؤلؤة

لَّ  خصالته اإىل أ عىل يف قٍة أ نفة، قتا خصلتني من اإ مييهنا اكنت  الوجنتني يف سالم، عن طويلتني طوَّ

كنت معتني امل اكنت أ يم ضاحكًة بدوادلهتا تبتسم مكًرا أ ن أ ي تيٍه ِصت فيه مبرأ ى ابنِتا، وعىل الش

عت امجليةل رأ سها رف ،يتحم العرق والارتباك تغرق صدغي وجهب ، سيتحرران يف أ قرب ُخلوةامأ هنواثقًا ب

، واختفى لك انِتيى ثبات، رمياين بنظرٍة فحسًرا هام طول الرمِش ن زادعينهيا، كوكبان درا بدوحِ  فأ ِخذُت 

نحىت لي  ،حويل نْ ومم  ،ما حويل لَّ  وسكت الصخب ،املوس يقى توقفتجفأ ة  ،بدو وك نه ليس يف الكون اإ

 أ ن ء أ وماذا ينتظرن؟! يبدو أ نه جيب أ ن أ ت بيش ،ينتظرن صاحبات والقريباتحولنا ال تقحتلَّ  ،متاًما

 ..؟!ماذا جيب أ ن أ قول ،لكن وك ين نسيت الالكم ،ًًاأ و أ فعل شي  ًًاأ قول شي 

 .. أ ن.. عائِشة -

- .......... 

 أ ن سعيد حًقا. -
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 .زينا وأ ن أ يًضا  ،وأ ن -

 ..حضاكٌت شامتة يف ارتباكنا

 .أ ن فرح ،أ قصد أ ن -

 .مبارٌك للكينا ،زينوأ ن فرحٌة ا  -

 .حضاكٌت أ ك ر وأ ك ر.

 ديقي املفضوح:وادلهتا اليت انزتعتين من حت ،ين يفصالنين عهناذلصف الشربين الينتجفأ ة وجدت وهًجا 

  .اإن شاء هللا ا حبييب زينمبارك كل وعليك ا  ،مبارك كل -

للجميع  ،ىب للجميعمبارك كل والعق ،مبارك كل ا حبيبيت ،: طبًعا طبًعاعائِشةأ تلصص من فوق كتفها عىل 

 .اإن شاء هللا

أ نت ابين كام  ،، فمل أ كن ل جد أ فضل منك لبنيتأ س تطيع أ ن أ صف كل مدى سعادتهمام قلت فلن  -

 . ل أ فرق بينك وبيهنا ،أ هنا ابنيت

 . بيهنا وبيهنا ..بيينبيهنا و  ..وأ ن أ يضا ل أ فرق بيهنا وبينك ، مث ميينًا مرًة أ خرى:يساًرامث ، أ تنحنح ميينًا

 لتينقبَّ  ،عانقِتاف عانقتين !أ يم ؛يف حضٍن أ خرلول أ ن وجدتين  اإىل عائشة ، فأ رسعتضاحكةً  أ هما تمنمحَّت  

مهمت ابلعودة  ،حقًاسأ شكرها علهيا ل تضحيةٍ  يفرسعًة قبل أ ن تتنحى مُ  ،فباركت لها ابركت يل ،فقبلِتا

ال ادي  ، أ مااموالنظ واحدة تلو أ خرى بنفس النسق علهيا فقد انغلقت احللقات ههيات!لكن  عائِشة اإىل

خرايج هذه املرةفقد  ،اجملهوةل اليت أ دخلتين  . ول رحة ُمناقشةٍ بال  بدأ ت ابإ

 ُت أ  اجفم تم لول أ ن  ليهاإ  هممت ابدخروجحملت رائد ينتظر ف  لتعود ال ادي اإىل خصهبا، حتررتالباب  قبيل  

 .مولية ادلنيا لكها ظهرها ،يف الركن منويًة وحدها !داليا هبا،

م قْ اِ   . ينهياويه خُتفض رأ سها موارية ع  فِالتمفمتمْت واحتضنتين ُت بْ رتم

لَّ  دالياا  ل ل ل -  .ل أ حب أ ن أ راك هكذا ،أ نتِ اإ
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 .ذكلعىل  دْ تمْعتم  ل ،بأ س بتكل املرة ل -

 ر.ال خ يس تحقالككام  ،أ نت تس تحقها ،عائِشةمبارك عليك  ،ا حبييب كل مبارك :ْت فم دم رْ أَ 

 .فانر ولن أ نىس كل هذا العِ  ،لن أ نىس لك ما فعلتيه من أ جيل ،والعقىب كل ا حبيبيت -

 .فس تاهنا أ عىل يضوي نتهبت لـ )بروٍش( ذهيباِ 

 .زين هديتك ل جل قالت يل تكل، عائِشة هأ عطتني -

 ا؟أ حق   -

، الصاخبة ملدينةاط وسأ حملها  حىت لكن ههيات أ ن عائِشةالتفت اإىل معق القاعة حبثًا عن و خفق قليب   

ذوشددهنا لّلاخل بعد أ ن  دالياأ تت صديقات  لَّ بعد  عاتبهنا اإ معهن نطلقت ا، فطويل حبٍث مل جيدهنا اإ

 .خبيس تكون ا أ هنأ لَّ أ حل مه ا و  لوحًة يلمُ ماحسًة دموعها و 

لَّ لكها  الساحةُ  لتخلواإىل قاعة الرجال، واكن وقت الطعام قد حان  رائدمع  تُّ دْ عُ     ،من واحد فقطاإ

ما  عترصي  ،عرقانً  ،اكن مهناكً  ،بعد أ ن انفضَّ اللك عنه اإىل املوائد اذلي جعل يُراقص ال طفالو  !اجليَّان

 . رقصه اإىل ما يش به كفاًحا مريًرا ليتحول قوته من ىتبق

 .رائدسأ لت  أ عليه نذر؟! -

 !وهللا حقًا ل أ عمل ما به -

 ؟أ نأ تيه بطبيب -

ك. ِ   حضم

ذن ما جديدك معه؟ -  اإ

 يشء.وهللا ول أ ي  -

 أ مل تفاحته يف يشء؟ -

 ل تشغل ابكل ال ن. -
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لَّ  ا ينرصف من هذا املنلل جتعل أ حدً  ،ستتضاعف الفرحة ،لكهم موجودون اليوم ،امسع ،امسع - اإ

 ذت موعًدا.وقد أ خ

 الك.  -

 .لتلكم أ مهلكم أ مك   -

 .الك واسكت أ قول  -

ذن لكمه هو. -   اإ

 الك أ يًضا.  -

ذن سأ لكمه أ ن. -  اإ

ن فعلت -  .ويكل اإ

 . ىش عليهقرر قبل أ ن يُغْ  ،تكل حظوة لن تتكرر ؟!زرفض وساطيتأ هكذا  -

 .ليس هذا الوقت املناسب ل حادثهفقط  -

 .بل لن جتد وقتًا أ نسب من ذكل -

ليه انظر ؟ع تتلكم -  .أ صاًل  اإ

 : رائداتبع نرصف عنه ال طفال، اوحده بعد أ ن  قد بدأ  يامتيل اجليَّاناكن 

 .ولن يفهم أ ي يشء ،يعي أ ي يشء اتئٌه لن -

 س يوافق عىل أ ي يشء. ،تهوهذا ما قصد -

 .حضكته اكنت هممومة لكن ..رائد وكذكل ..انفلتت مين حضكة

*** 

 

  ..انِتيى اليوم
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تفقت أ يم عىل هذا ا ..يوم الزفاف ..بعد شهر من ال ن ..أ كرب، وأ مجل، وأ هبيى ،بيوم أ خرانِتيى عىل وعٍد 

يار ما يناسب اخت  -كام قالتا  - عائِشةو  زينأ ما ابيق التفاصيل ال خرى ادخاصة ابلزواج، فل ..عائِشةوأ م 

 راحِتام وحياهتام. 



 

 

 

- 1 -  

 دحمل مل ، وعقلٌ نً زْ قبل حُ  من رُب مل خيم  ، قلبٌ للتو ِ  ينِ قم لم خم  دْ هللا قم  وك نَّ  التايلِ  اليومِ  يف صباحِ ِاستيقظُت   

ارةِ وُ حىت عيناي وك هنام أ  بل ، ام  ـمن قبل هم   .اهًياز ًعا لمِ  يشءٍ  ها زران لكَّ ما جعال تيتا من النمضم

، مل أ قبلف عب ال مست ىت تفيق منح اس متهلتينف ،عائِشةمهنا رمق  طالًبا اِتظوأ يق دالياتوهجت اإىل غرفة   

عطايئ الرمق اذوقً  اتس تأ ذهنو  عائِشةب لتتصل فاس متهلتين طرً فمقمِبلْت مُ  يف اإ  .. اضَّ

 ..اكن الرمق حبوزتو دقائق 

راكني ب ت!اقصٌص وجمّلات وحاك بداخيل ،وأ غلقت الباب وضغطت زر التصال اإىل غرفيت ُت عْ رْسم أَ   

لَّ  ،فائرة وأ ابر مائية متفجرة ينبغي  اذامف ،التخوفو غبة واللهفة بقدر القلق فبقدر الر  ،ابغتينأ نَّ الهاجس اإ

نهأ قوهل؟ لَّ أ   ما اذلي ينبغيابل حرى  أ و؟ يف أ ول الكٍم بيننا أ قولأ ن  اذلي مل  أ ن أ كون ذكلادخوف من  اإ

 تنفرُ ف  قصدٍ دون  بيشءٍ  هأ تفوَّ ؟ هل من املمكن أ ن اإذن أ كون نْ أَ  كيف عيلَّ  !أ ن يكون عائِشة تتوقعه

 ..مين؟!

 وأ غلقت تضغطذكل خالل و  ،اقً قملِ  أ جتول يف أ حناء البيت وُرحُت خرجت من الغرفة أ غلقت التصال و   

وك ين عىل  عيين اضً مِ غْ مُ  زرال كبستو  اخرجت من املنل متامً  حىت، مرة ر التصال ما يفوق العرشينز 

 مث..  ..رننيمث .. رنني ..وشك سامع قنبةل

 مرحبًا.. -

بتما  اثقااًب كهربيً اكن مِ  ال ن صدري لو قيل يل أ ن ما رضب  . كذَّ

 .عائِشةا  مرحبًا ،السالم عليُك -

 .وسهاًل  أ هال وعليُك السالم -

 .السالم عليُك -
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 .صباح ادخي ،وعليُك السالم -

 صباح النور. -

- ......... 

برمق  وًة حىت أ تعن دالياأ يقظت  لقد ،من الصباح اجدً  يف ذكل الوقت الباكر كتهاتف  قد ل ين اعتذر -

و أ ن تقبيل وأ رجذكل  الهذا أ عتذر كثيً  ،اس تأ ذنتك يف ذكل قالت يل أ هنا (مرتباكً  )أ حضك كهاتف

ن كنِت نمئةً  اعتذاري أ ن أ كون قد أ يقظتك اوأ يضً  ،اعتذاري  .أ و ما اإىل ذكل اإ

 !ل أ مسعك بوضوح أ تيت برقي ممن؟ -

 ؟تسمعينين ال نأ   أ هكذا أ فضل؟احٍ أ كرب: رم اإىل بم  قفزت

 .اأ مسعك جيدً  ..نعم نعم -

ذ اكنت نمئة لكين أ يقظِتا ،دالياالرمق من  أ ين قد حصلت عىل فقط أ قول -  حىت أ هاتفك اربً ص ْق طِ أَ  مل اإ

ذ خشيت أ ن زكوين يف هذا الوقت من  يف التصال ادً د ِ رتمِ كنت مُ و  (من جديد )أ حضك الصباح اإ

 ، التصاليف ارتددت كثيً ف ،وما اإىل ذكل النومو  أ ن مل أ عرف بعد مواعيدك يف الاستيقاظ ،نمئةً 

 كابلتأ كيد تدرين هذا النوع من الارتبا ،مايم ولكام ضغطت التصال أ غلقتهأ   اكن رقك أ ن أ عين

لَّ  ومل أ س تطع التصال ،)أ حضك(   .خرجت من املنلبعد أ ن اإ

 !خرجت من أ ين؟ تقول -

 .خرجت من املنل -

 لو مسحت لو مسحت. -

  ..وكام قلت فأ ن أ عتذر لو كنت -

 .لو مسحت. -

 ..نعم تفضيلنعم..  -

 ؟!أ نت أ صاًل  نْ مم  -

 هل!أ خطأ ت يف تسجي قد أ كون ارتبايكهل من  ،هاتفنظرت لالمس اذلي جسلته عىل ال  ،قتُصعِ 
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 !؟عائِشة أ ولستِ   -

 !بمىلم  -

 ..عائِشةا  زينأ ن  -

لهيي! - مل  لّلقة أ مسع أ ي يشء، س تطع أ نمل أ   ،وهللا أ سفة ،أ سفةٌ  اأ ن حقً  :احكةض هتفت !زززين ا اإ

ك س يكون مفن غي  ؟!كيف مل أ مخن أ نه أ نت .هههههههههه وطلعت ونزلت خرجت ودخلت غي: أ مسع

 هبذا الارتباك والتلعمث؟!

ملَّلُْت  ذنطاملا رأ يتِ  :رمغ حريج هتم  .عائِشةساعديين ا  ،ين هبذا الارتباك ساعديين اإ

ت ،فانتظرت ينفْ س ُِتاتِ  أ نكم  فعاًل  داليا أ خربتين -   دون اتصاكل. ولكن ساعًة مرَّ

لهيي -   !؟أ شعر ابلوقت مل كيف ، اكمةل ساعةٌ  !ا اإ

 .يَّ رأ يهرمبا يكون قد غم أ ن قلت حىت أ ين  -

 ؟بك أ غي رأ يي عن ماذا؟ عن التصالل  ل ل -

 !؟وما أ دراين ،أ و عن ال مر كلك -

 ..احضكنا معً 

 اإذن؟ هل أ يقظتكِ  -

ذن كيف حاكل (َصٌت مربك)كنت مستيقظة  ،ل بأ س -  ؟)تضحك( أ خربينها  ،منذ أ مس اإ

 . ااًك أ يضً بِ رْ بل ومُ  ،للكينا رهقًاومُ  اعبً تْ ـ اكن مُ  ،وهل هناك كيوِم أ مس -

لكنه قبل  ،أ مس يوم بقدر ما شعرت بهوالاضطراب  ذا القدر من الارتباكهب يف حياتمل أ شعر  أ ن -

 .اً رائع حفاًل اكن لك هذا 

 .ال روع يف حيات هو اكن بل ،جًدا جًدا ا عائشة، رائًعا انعم اكن رائعً  -

 !أ خرى؟ حفالٌت وهل اكنت يف حياتك  -

ذن بِ  ،احس نً  احس نً  ،ل أ قصد ،ل ل ل -  ت.لَّ الزم  دِ يُّ صم تم هكذا ستبدأ ين اإ
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ابم ف اليت تكل البداية حمييةهللا برسي ِ عىل  تُّ مدُ ، حفًة أ خرىمرَّ لكينا  الضحكُ  بم لم غم    مع  احلرجُ هيا ذم

قباٌل من صوهتا مل ختطئه أ ذين .ولك حضكة ةٍ لكم لك الصمِت  ذكل اإىل ولكام انزلقنا ،وبشَّ هل قليب ،اإ

ـُربِ  م  ،قلهباو  اديده يف قليبخم أَ  الارتباكُ  رم فم حىت حم  ،مرةً أ خرى احلفليوم ا الالكم عن نم فم عم سْ ك أَ امل  ُب نصي ِفدم ون

 أ و ،قرب فرصةوعٍد ابلالكم يف أ  عىل  ،قلياًل  أ ين سأ زركها لتسرتحي اس تأ ذنِتا هكذا ،من الثبات لكينا

 .ةأ قرب ُجْرأَ يف  ..ابل حرى

 مسها عىلا تأ ملت ،املاكملة بطولِ  اذلي اكن ُمحتبًسا الشهيقرساح  قًالِ وزهندت ُمطْ  تصالالإ أ غلقت   

 ..مارة بل ،د املنلومل أ ج ،مل أ جد الباب لكين ،ل فتح ابب املنل اتهئًا التفتقبل أ ن  مصدقٍ  غيم الهاتف 

ل ه كيف قطعت لك تكل املسافة دون أ ن أ دري؟!و  !كيف أ تيت اإىل هنا؟ ..جضيج ..س يارات ..شوارع

ـُْت غُ  ب  تكل ادلرجة؟!اإىل يــ ِ

لَّ  ورمغ حتريج قدر اس تطاعيت، عن الناس متواراً  للمنل عوًدا ادخُطى أ رسعت   قد  سعادت نَّ أَ اإ

والنعل  لبيجامةمع ا تلفَّ بضحاكٍت زك والاس تغراب الريبة نظرات حدَّ أ ين كنت أ قابللك حرج،  ابتلعت

أ صاحف لك و  ،الناساحتضن لك لو  كنت أ ودُّ  .به يُت لِ ُـ ت ـ بْ اِ عافاه مما  أ ندحمد هللا  لك من يراين جبعلِ 

، أ هنا يه وادتأ ك ،ابهلل عليُك واكدتأ   أ ن دَّ يدي ابلهاتف للك من حويلمُ وأ ن أَ  ،سل لك الناب ِ قم وأ   ،الناس

 .أ ين ل أ حمل فقط ينوخرب أ   !عائِشة

هذه  دهثاحم ن في أ  كل ماذا لو هاتفِتا ال ن؟ :وأ غلقت الباب غرفيتفور أ ن دلفت اإىل املنل أ رسعت اإىل   

ا  ال ن كلم  عائِشة ،أ و موضوع عذرٍ  أ ي !لالتصال اعذرً  أ ريد ؟زينأ ين املواضيع ا  مواضيع؟ أ لم  ؟املرة

  ..ويكفي ما مرَّ دوهنا أ تُصدق؟! ،زين

سامع أ توق ل  ؟أ م أ ن هذا هو اإحسايس فقط ؟حرجة مثاًل ولكهنا مُ  التصال ارى هل زريد يه أ يضً زُ   

 .ال نمثل ال  هو يكون هذا قد  !رساةل نصية نفس املواضيع والالكم! ما احلل؟ نردد ظللناولو  صوهتا

 .اجدً  سعيد أ ن ة،عائِشفتحت الرسائل وكتبت: 

 . مدى سعادت احق   أ نِت ل تعرفني ،عائِشةكتبت:  ..مسحِتا ..الرساةل تُّ لْ مم أَ تم 
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ه من هو أ ن واثق أ نه ل يوجد يف الكون لكو  سعادتمدى  احق   أ نِت ل تعرفني ،عائِشة: كتبت ..مسحِتا

 .مين فرحةً سعادًة و أ ك ر 

م  !هنا تقرأ ها ال نل بد أ   وصلت! ها قد ،رسالالإ مت  ،ضغطت عىل زر الإرسال    ؟!زين ا تعْ رِسَّ هل ت

م  مم هل تعجلت؟! لِ   أ ن زكون هبذا الإحلاح؟ زينا  أ اكن جيب ؟هل تضايقت هل سرتد؟! ؟زرد مْ ل

 :برساةل هاتفي رنَّ واكن هذا حني 

 ."؟أ ن زلُكمين ال ن هل من املمكن ،زين"



 

 

 

- 1 - 

و من أ ين ه واحلاكات اليت أ مسعهاال فالم واملسلسالت اليت أ شاهدها يف   دامئًااكن أ ك ر ما يُدهش ين  

وهل يس تحق  ؟اكونيتح وِبم  يتلكم هؤلء القوم، في ني ابملواضيع اليت ميل ون هبا ساعات الكهممب ِ للُمحِ 

دها مل يكن قم عْ أَ و  أ عىت ُمباحثات نصف ساعة؟أ ن يأ خذ أ ك ر من  أ ي موضوع يف العامل همام بلغ من ال مهية

 .دقائق مخسليأ خذ أ ك ر من 

لَّ  مث أ ين مل أ جد الإجابة   م ، وأَ ال حداثم  ، وأ خرتعُ املعاذيرم  يف كوين اختلُق اإ ها دم يِ زم ا وأَ همطَّ مُ مهنا وأَ  ُب عم شم ت

 قاءِ ـلل ِ  حقيقة رصةم ف رفقِتا، حيث للطريقة الوحيدة ل كون معها وباكنت تكل يه ا ،عائِشةفقط ل هاتف 

 ن معيلوأ حيك ع ودراس ِتا حتيك يل فهيا عن جامعِتاعامة،  لكها اكنت أ حاديثناو  ان.ْقِد الِقرم قبل عم 

 ارم صم فم  ،اتوساع ت الساعات لساعاٍت طم رم فم نْ اِ عات، و سااإىل  بيننا ادلقائق تطم سم بم نْ حىت اِ  ،وحمارضات

 
 
صار و  يوهما اجلامعي هو س ميفونييت املفضةل، هو قة املتعة، وصار اهئاشم اهئا وعم دارها وغم فطم حكهيا عن ا

هنا عىل تنصكنا نق  اليت ال وقات حصِ لُتفْ و ، الساعة تشرتيه بعد تسوقها ابحملال واملتاجر هو حديثُ لك ما 

ُّ  رؤمل جي كلرمغ ذبلكينا يف أ ن يكون برفقة ال خر، و  بةِ لكينا لل خر، وعن رغ  عن اشتياقِ  اليوم مدار نا ـ أ ي

الطرق،  عرشاتب ، املراتمًات  ارِس   اِتُ ظْ فِ تكل اليت لم  ر، بل حىت لكمة "أ حبك"مشاعِ  بأ يةِ  عىل البوحِ 

 ىحد اإ يف ، ورمغ ذكل متاديت شيًًاااهئُ يم حم أ وقفين حذري ومنعها  ،صدريمل تمرْبمح و حبلقي ت عالقةً ظلَّ 

 ..ها؟!ل  تُّ مكشوفًاومىت ِِصْ  ؟!"يب" مباعلمت  كيف أ نْ  اللهفة هُ تْ ــم ي ع ْ حبذٍر أَ  سأ لِتاف  ،املرات

ُك:   ذ ..جمرد شك ..اك  يف البداية اكن شم  تمْضحم بيامن أ صاحف  ،تنل من الس يارة كنت أ حملك بطرف عيين اإ

ية كنت أ شك يف مراٍت كث وهللاحىت أ ين  ،افهيا جد   بالغٌ مُ بتسامٌة ا ،ةبتسامتكل الاعىل وهجك و ، داليا

ة ملرأ ة فأ تفحص نفيس يف ا ،لتكل ادلرجة كحضكرمبا يف هيئيت أ و شلكي يثي  شيًًا أ نَّ يف  بل  ،مراتِعدَّ

خوتصديقات لأ سأ  و  ليك مُ  ُت فم تم لْ ام  كنت عندما يقنت مما بكم تم  أ ين مث ،نين ابلنفيبْ جِ فيُ   وأ يم واإ  ،ةً بم ح ِ رم اإ

  ..اعندهف 
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:حِصْ   .مل نتفق عىل ذكل ،مل نتفق عىل ذكل ،يلِ مكِْ ل زُ  !الك !الك تُّ

نت يف كوكٍب أ   ،أ نت معنا ولست معنا، اتئه ،شاردٌ ، هامئٌ  ،أ جدك يف دنيا غي ادلنيا :ضاحكةً  غالبتين  

 ل زريدك نك و  ماكنك واقًفال ززال  حملكحىت بعد دخويل املنل أ  بل و  ،ولهانتان نعينا ،فاغرٌ  هٌ فا .أ خر

 .أ و تستثقهل ..الرحيل

ذن؟ ،حس نًا حس نًا -  .يل عام فعلت اليوم يكحْ اِ  كيف حاكل اإ

 .ظحِ لم أ  و  بدأ ت أ نتبه يوهمامن و  -

 .ليتين ما سأ لت -

مع  جلوسكأ ثناء  ناصهاقت اِ حتاول اليت و  ،فتاة يف تفسيها أ ية اليت ل خُتطيءُ  لنظرةا تكل مثاًل  هناكف  -

خوت بك ،رائد اتكل النظرة بلمعِتا وضم  ،أ و زرحيب أ يم واإ   .تظارهاان  -وهو ال مه  - وأ يًضا ،هي ِ

ِئن   أ تلصُص أ ن اذلي كنت أ ظنين و  ؟!ذكل أ يًضا لحظتِ أ   -  !اُمْطمم

  .امجليعمن بني  ذكل لفعلمشقتك وجماهدتك  ملستو بل  -

 يفك أ ن  ُمعضليت واكنت ،يه لك ما أ مكل حق ا اللمحات تكل اكنت ..نل أ عمل كيف أ قولها ولك -

ن أ ن كيف س يكون دوًما اكن هاجيسو  ،ال عني وأ ن حماٌط بعرشات هباأ حظى   شلكي وموقفي اإ

 .ام أ فعلانكشفت أ و سأ لين أ حٌد ع

ىل الصاةلأ خرج  في لك مرةٍ ف ،حلدوث الاكرثة ادوم أ هتيأ   ُت ِِصْ  ولهذا -  ..حدثها هو يشٌء س ي أ قول اإ

 أ و ..نكبي  عصيكأ و  ..ك يقعهاتف .. هههههههههههه..اخاااطاا ..أ أ ةً مث جفأ   ..سيــ ..س يحــ ..س يحدث

 .تتع رضطرب و رتبك وتزأ نت نفسك 

   ِ  عرفتِ قد  ..هماًل  هماًل  هماًل  ..هنا انتظري لكن وادخيبات! ا للفضاحئ وادخيبات! ا للفضاحئ :ُت كْ حضم

 .ةرَّ ومل تساعديين ول مم  وتأ ويالت ختيالتمع  وحيًداين يت زركِ مع ذكل و  بلك هذا

 .ما دحدث يل أ يًضا ل تدري، فأ نت أ ساعد نفيسليتين ا بل  -

 كيف هذا؟! -

 .ِك يل معَّا فعلت اليومحْ اِ  ؟كيف حاكل اإذن -
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 أ تظنينين أ زركك هذه املرة؟ ،الُمحم  ،أ بًدا ل ل ل وهللا -

 .يب أ رجوك رفيقًا نْ كُ  -

  مثنم سأ جعكل تدفعني  بل -
 
 .يةغِ ْص مُ أ ذاٌن  لكي ِ  ،هيا ،هيا ،حان وقت احلساب ،غاليـًا اذم هم  راضكعْ ا

ْت  مم ا وغريبٌ  عمل أ ن ما سأ قوهل جعيبأ   :أ ذعنت ،حاِصهتا ،قماوم  ل. مول أ عمل اإن كنت س تصدقين أ  ، جد 

ِدقُك  - ًماأ صم  ، هيَّا..اهيَّ  ،ُمقمدَّ

 .لها بقدومكحىت لو مل أ كن أ عرف قب  أ عرف بوجودك يف املنل كنُت  يف أ وقاٍت كثية أ ين مثاًل  أ تعرف -

 ؟رساحك ُق لِ أ تظنينين أ طْ  ؟!زِتربني ابل لغازأ   -

ذن أ رجو أ ن تفهمين ..حس نًا ..!كيف سأ رشح هذا لكن.. ،هللال أ هترب و -  غرفيتب نعندما أ كو مفثاًل  ..اإ

 هيمس صوٌت  ،لكزين شيًًا ك نَّ  ..انتبه ..جفأ ة زينوهللا ا  ..جفأ ة ..الهاتفأ حتدث يف  أ و أ قرأ   أ و أ ذاكر

صوت  ع مثاًل ومل أ مس ،ضاحاكن كعادزكامأ و تت مثاًل تتلكم مع رائد  ك أ مسعرمغ أ ين مل ،"هنا زين"يل: 

 .رحبون بك اكلعادةيأ يم و اإخوت  قادمة، أ وس يارتك 

 ."!هيمس كل صوٌت " تقولني -

شارٌة بداخل ،داخيل بل مهٌس  لللكمة ابملعىن احلريف ليس صواتً  - أ و  قريبودك نهبين بوجت عقيل  اإ

 !؟ما تفسيهو  فكيف دحدث هذا؟! ،متاًما يمتلكين اذلهول عندما أ خرج من الغرفة وأ راك عاًل فو  ،حويل

لَّ  يشٌء مل أ جد هل تفسًيا ،هناك يشٌء حقيقي أ شعر به ك ما خيرج هنا وأ نَّ  ،ليس عادا  ما بك  نَّ أَ اإ

 عندما لغ أ قصاهيببل و  ززيد سطوته عيلَّ عندما أ قرتب منك، وهذا اليشء ،ك ليفعل يب ما يفعلمن

حىت بل و  ،دينوضعٍف شدي حيهنا يتلبس ين خدٌر اتم، وأ شعر بوهنٍ  ،صاحفين عيناك بتكل النظرةتُ 

لَّ  ل أ فيق أ ين مين، مث ن ممتلاكً يظل هذا الوه وزكوأ جتا املنل اببعندما أ فتح  ا أ مسع صوت عندماإ

 !؟أ صاًل راج جمىت ذهبت للبل  !؟حمركهاومىت أ درت  ؟!اىت ركبِتمف، !!س يارتهذه  ،حمرك الس يارة

 .ل أ ذكر ماذا حدث يف تكل الثواين القليةل!

ابً اك الكهماف ،بعيينتتجمعان  نيكبيت النشوة مل أ شعر بأ نَّ دمعتنيو  احليك يف غفةل   تمْغرم لكين مل  ن ُمس ْ

لها مل يكن يوًما  ا حيبم يقيين بأ نمع  قًاِس تَّ مُ  اكنتقوهل  مفا ،مل أ كن ِفْعلًيا لكين اشً هِ دم نْ مُ  بدوت لها ،أ س تغربه

  .تفاصيهل بسامع شيًًا وأ ن أ رتوي ،مهنا عرف صداهاإىل أ ن أ   تشوقأ   كنت فقط ،عادا  
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ُق  ؟!عائِشةا  أ معقولٌ : واريِتام وراء حضكةف، غلبتين دمعتاي دَّ  ؟!أ صاًل  ما تقولني أ يُصم

ن يتذكر  لم أ   ،أ يم": تصلاو  الس يارة حمرك أ وقفيف مراٍت كنت  وهللا أ ين حىتبل  ،وهللا كام أ قول كل -

 ..ك؟!أ تضح ..؟!زينأ تضحك ا  ..ماذا؟! .."ودي ا جمنونةعُ ، وديعُ تقول ف  بة؟!اهِ ذم  ين ُكْنتاإىل أ  

ذن  .ويكل مين اإ

*** 

وأ كره ما  ،شةعائِ ما حتبه  ُب حِ أ   ُت ِِصْ  -للفهم   أ سعىحىتَّ أ و  -ودون أ ن أ فهم  ،شيًًا فشيًًاو  ،ال اممع   

يِتا اذلي ب و  ،أ مجل س يارة يه تلمسه أ و يلمسها، فس يارهتا اليت حتظى برفقِتا زكرهه، وأ تعلق بلك ما حىت

منا وهجهاعىل  ُق يرُْشِ حديقِتا اذلي  زهرو  ،هو أ مجل بيت بأ نفاسها ينعمُ  ُ نْ هو أَ  اإ ا أ مَّ  ،هالم حْ أَ و  الزهر رضم

  -العطر اذلي تتعطر به 
 
دي ، بل يف اعتقاأ جد هل مثياًل  نْ ن املس تحيل أَ مف -مل يكن هو اذلي يتعطر هبا  نْ ا

 ذويق ارص ،أ فضل منهأ نه لن يصنع  أ درك بعد أ نمات  قد صانعه ، وال غلب أ نايًص ص ِ أ نه مصنوٌع لها خِ 

 !؟تدري وم أَ  أ ين اكن هذا الطبق قبل اليوم؟بل ل حتب هذا الصنف؟!  زينكيف ا  ،هاذوق كيف الطعام 

 
 
اقة بعدُ  اهمكُ رِ يُدْ  ة ملفلسف طعمه لفيه نَّ وهللا ا س ال لوان اليت أ عشق رؤية نف ، أ يًضا،ُت ِِصْ  .العارفونو  اذلوَّ

 أ هنَّ ويه التوافيق اليت أ يقنت برتكيباهتا وتوافيقها مع بعض البعض،  زرتدهيا،
 
َّ دم  نْ ا ا منا ْت ل تدل  عىل يشٍء فاإ

ني أ قرتح ح دالياع م ةً جم ِر حْ يف مواقف مُ  رمبا هذا ما جعلين أ قع دامئًاو عىل اذلوق الرايق واملزاج العايل، 

 .من ال لوان تكل الرتكيبة نفس لها ثياابً  علهيا أ ن زرتدي

 يليق هذا بذاك؟!يف ك  ؟!زينبتوافقاهتا ا و وبدرجاهتا  وما أ علمك أ نت ابل لوان -

-  
 
 ك أ نيقة.دتأ ر  ذْ أ ن اخملطيء ا

 أ ن ل أ قصد. -

  م يعد هيمل -
 
 ل. كنِت تقصدين أ و نْ ا

 ؟!ن متوافقاننيوْ ن اللَّ يذم هم  نَّ أَ ب أ ن أ قول من أ خربك لسؤال!أ نت ل تفهم ا زين -

ثباات !ات حتتاج ل قاويل؟مم لَّ وهل مثل تكل املُسم ال: عم فِ نْ الِ  عُ أ تصنَّ    تكل  ؟!توهل تكل النظرات تعوز اإ

 .العارفني ا س يدة والفزياء والكميياء املوضة وال نقةقواعد 
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يقافف عائِشةأ عود ل حيك ل مث أ ين  ..اكلعادة حضكِتا ال تس تطيع اإ

بالغ تُ  كنت أ ظهناو  البعض اماقرزكام لبعضكنم كام ومُ زِ ناكفاعن مُ  داليا يل ْت كم لطاملا حم  ،ل ل ل مس تحيل -

 منك ما دحصل. ِصت أ مسع لول أ ن

 .نًة ورشاسًة مع الوقتطْ ززداد فِ  ،تكل ال ريبة مهنا يوًما مل أ نُّ  -

 .قًالم ُمطْ  لو سأ لتين ل جبتك، مفا أ رتديه ليس هذا اللون اذلي ذكرته -

ن ًِعامتاديت  وأ ن اذلي !جْ رم ا للحم  ؟!أ حق ا -  .مهْوالفم  ةم اقم احلذم  ُمتمصم

 مدينٌ  عتقد أ نكأ   ،تلفةاخمل وًصا يف الإضاءات ُص خُ  ،كثًيا الناس امبيهن طُلِ خيْ ابذلات  هذان اللونن -

 .ارذم ابعتِ  املرةِ  هذهِ  نات صغي ل

 خريةيف ثقٍب أ سود من الس ُت نْ جم عم نْ لِ لو فعلت وهللا  ؟!اعتذاٍر هذا اذلي تتحدثني عنه أ يُّ  ل ل -

 ..س نوات أ و ..أ املبضعة  فقط عن نظرهيا أ ختفيأ عتقد أ ين س ،امأ  والشامتة لن أ خرج منه قبل 

 .وكفى

املنل أ رجوِك، وحاويل  فالزيمِ  ،احلرارة شديد شديد غًدا طقساليقولون أ ن  ،ابملناس بةا: هتابتدر  .حضكنا  

 .لكها مشاويرك تأ جيل

 من هؤلء اذلين يقولون؟ -

 ال خبار وهللا. يف نرشة -

ذن أ مل يقولو  -  ؟!غمًدا عائِشةن اختبار أ   أ يًضا ا يف النرشةاإ

ذن ؟!فاتين ذكلكيف  - ِ و  من خسونة الس يارة خذي حذركو  كلك مرة ل تتساهيل رجاءً  اإ  ،لطريقاحر 

 .هامليا زجاجات فارقكل تُ 

ذن غًدا وماذا س تفعل -  ؟اإ

 ال س بوع القادم. حمارضاتا، مث أ عود ل جتهز لبايق لقهيأ   حمارضاٍت بضعُة دلي  -

 ؟ةلصِ تَّ كنت أ ن املــُ و  ةاليوم ول مرَّ لهذا مل تتصل يب أَ  -

 .ل جل اختبار الغد ينرم اكم ذم ولكين زركتك تُ  اإىل التصال بكِ  توقيعمل هللا مك كنت أ   -
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-  
 
 ."ال ن مع السالمة زين "أ ن أ ذاكر ا دعين أ قولها بنفيس:اتصل يب مث  !نْ كُ يم  نْ وا

ذن  الماملُ ن أَ أَ  -  ؟! يتحطمالَّ ئم احلفاظ عىل مس تقبكل لِ  أ حاول ل يناإ

 .ةراضي أ ن ،امه عىل يدك فال بأ سطم اكن حُ لو  -

ذن املذاكرة ناس بةمب  -  أ ين غرفتك؟ ..اإ

 ما هذا السؤال؟! -

 ، أ ين غرفتك؟بيينـ أ جي  فقط -

 .مبنيل. وأ ين قد زكون؟! -

 !؟اأ حق   -

-  
 
 لم زريم؟ا

 ل، وواجللوس والطعام غرف املكتببل و  ،ولك اإخوتك رائدأ ين أ عرف ماكن غرفة  فقط تُّ بْ جَّ عم تم  -

 !رفتكزكون غُ  قد أ عرف أ ين

ر لكنه مغلٌق من الناح  ،انيباجل اليت تطل عىل ذكل الشارعتكل غرفيت يه  - جَّ ية شارٌع واسٌع ُمشم

 .توىل أ يب الوزارة أ ن منذمل ززل  رشطةنقطة حيث  ،ال خرى

 ؟!من قبل هذا ظْحم لْ مل أَ كيف ، بـًاـجم عم  -

ع رؤية الشارع أ س تطي ، لكينشيًًا الغرفةِ  ش باك ودحجُب  يف تكل الناحية كثيٌف فعاًل  الشجرم ل ن  -

ُق املرة القادمة  يف ذكل حظمن ماكين، ميكنك حىت أ ن تال ًداجي ق ِ  النظر.حني تُدم

 ملرة القادمة؟اأ نتظر  ومل -

 ماذا تعين؟! -

 .عاًل أ ن يف الطريق فِ  -

ْت  احم  !أ ي طريق؟: صم

 .حىت أ تأ كد من موضوع الش باك هذا لن يغمض يل جفنٌ  -

قَّل !زين -   !زين ..!ل ..!ل !تمعم



 

12 

 

 !؟شفقنِي تُ  لم أ   !أ قول لن يغمض يل جفن -

 .ألكومش ًجارم يل وكل حم  ببِ سم تُ س  ،أ نت ل تعرف الوضع هنا ،ل مزاح يف هذا ال مر ،أ رجوك زين -

ذن هللا.ل مشألِك  -  ابإ

 أ نسيت؟! ،غًدا دلي اختبارٌ  -

ذن هللا ةٌ ــقم ـفَّ وم ـمُ  -  .ابإ

نه الاختبار - نه اختباٌر هاٌم جد   ،الهنايئ اإ   مس تقبيل.و  حيات من كبيٌ  جزءٌ  عليه سيتحدد اءً نم وبِ  ،ااإ

ُة عىل طبٍق الفرص كِ ها قمْد َأتمتْ  ؟!بتحطميه منذ قليل نيبِ ِح  رم زُ  اذلي كنتِ  أ و ليس هذا !مس تقبكل -

ة نلُك ش بابيك ملك أ حفظ فكيف  ،موتو أ   حياةٍ  تكل ال ن مسأ ةلُ  ،ال مر قُيِضم  عائِشة ،من ِفضَّ

من  يًفا مجياًل لط  ش بأاًك صغًيا فعاًل  أ رى اإين ؟أ تصدقني ،هو ها ،نعم نعم !فيه مه ش باكول أ عرف أ  

 ؟!هل زرينين ،ها أ نذا ،كام تقولني ازرين الشارع جيدً  ولكين أ شك يف أ نكِ  ؟!بني الشجر

ًحا كفها خرجو  رتددٍ ب انفرج الش باكثواٍن و  ِ  ؟هل تأ كدت ال ن :ُملمو 

 .ما اإىل حٍد   -

 عابث؟أ نك ب أ خربكهناك من أ   -

ه تكل  مغامرتعىلو  وجمهوده وقتهعىل ابًة ثم مم  الكرمي كوهجِ من  حملةً  يس تحق هذا العابث َألم  اإذن -

 ؟احملفوفة ابخملاطر

  بك هذه املرة فقط. ًفالُطْ : بعد زردد الش باكانفتح 

  .واحدة مرةٌ  اتفهي لقد  هذه الإطالةل -

 ها هنا. كثًيا يبدو أ ننا س نعاين -

وا حلظ  !هياحلظف  ؟!به وكيفم مل أ درِ  ؟!الش باك قبل اليوم أ ين اكن هذا ا هللا!وهجها:  أ لُق  حاِصين  

 ال ن لن أ   أ تعلمني؟ ،املغلق من الناحية ال خرى واسعالاجلانيب  الشارع ذكلو هذا الشجر وتكل السامء 

م أَ  تأ مكلأ   يكفيين فقط أ ن أ قف هكذا ،راءً اًها ول ثم ا ول جم نصبً ول مم  اًل مم  ل أ ريد ،أ ريد من ادلنيا شيًًا  دم ب

 .ادلهر
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 ِ  .أ خىش عليك وهللا ُت ِِصْ  ،مس تقبل ال خرن الك: وك نه نذٌر أ ن دحطم ْت كم حضم

 ؟نمَّ ـم -

 !مثاًل  ينم -

 .قيهكذا اتفقنا أ ن حيات بيدك، فرتفَّ  -

ِ ُمعم تكل املسافة  اذلي يقطع -  رتفق به، ل نهيل دحتاج ملن  ل جل معرفة ماكن ش باك للمشألك ًضا نفسهر 

 .جمنوٌن انقىض أ مره

ليك ل فوز ولو بلمحٍة واحدةيف أ خر ادلنيا لرحت وهللا ولو كنتِ  - أ ن  ،بعد يفهمأ نت مل ت  عائِشة ،لت اإ

لَّ  أ ن أ مكث أ بد ادلهر ل أ نظر، أ ريد أ ريدك أ نت فقط لَّكِ كلِ اإ  اعةما جمييئ تكل السو  ،، ول أ مسع اإ

لَّ  ليكِ لشدة الشوِق  اإ  ..اإ

ذن.توقف  -  .اإ

ل  أ نتِ  ،تعريف بعد كيف أ نِت ابلنس بة يل أ نِت مل ،أ صاًل  ل أ شعر بهبل  ،ا دونك ل أ مسعه ول أ راهمف -

 .ابلقرب منكِ  ل كون فقط ،، ولك يشءاس تعداٍد ل فعل أ ي يشءأ ين عىل  تعرفني

م  ج صوهتا: هتم ذن.. توقفدَّ   .زينهذا الالكم ا  ..هذا الالكم اإ

  ..بعد مك أ حبك ريفمل تع فأ نتِ  نبًضا: يتالحقتضطرب أ نفايس وقليب  ،عرويقب سترشيت  احلرارة

 انتظر. ..زين -

ذا ما قُ  ،مسكينةٌ  ،حشيحةٌ  ،خرت يف قولها رمبا ل هنا قليةلٌ تأ   ،حق ا أ حبك -  به حنوك ورنت مبا أ شعراإ

، أ ن ائِشةعمل أ كن أ تصور يوًما أ ن يُفعل يب لك هذا ا  ،دسَّ يف كيايِن رغام عين نحيتكوحنو ما ان

ا اءً قم ا وشم صالين تمعبً لكنه  ،ْن ِرفقًا ورحةً أ   اذلي سأ لت القدر يف لك حلظةٍ  ْشِتياقًا ا واِ وِعشقً  وُعرْسً

همًرا وله ئُة قلٍب ايل م ،ئة قلبافصار يل م ، مل يعد يكفيين فيه قلٌب واحدٌ ليتفامق يف ِ حبك حىت ،فةً وسم

يف أ لواِن  ،ويف غيابك هتُي حبثًا عنكِ  تش تاق حلضوركلكها  ،وتنبض بكِ  لكها حتيا كلِ  عائِشةا 

 ولك خطوٍة ولك لك تفصيةلٍ  يف ،يف ثناا الطريِق ووجوِه الناس، ورواحِئ الزهِر وأ نفاِس الهواءالثياِب 

نت سؤايل ولهذا اك ،أ ن املسكني املغلوب عىل أ مري عيلَّ  كثيٌ  ،عائِشةا  كثيٌ  أ نكِ بأ شعُر  ،حلظة

ليِك دوًما ليس أ ن  يي ذلي ينبغي أ ن أ كونه يك تصماذا ا بل ماذا أ فعل يك اس تحقك؟! ،كيف أ صل اإ

ن الفقد وأ عظم كوك قىس ما ي، دونك أ شعر ابلفقد والوحدةو  ،عر أ ين أ مكل ادلنيا مبا فهياِبِك أ ش ،يل
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ليك أ حبك وأ ش تاق ،ما زكون الوحدة ال س بوعية  أ ن اذلي اكنت دقيقيترؤيتك فال تس تك ري عيلَّ  ،اإ

يه ِقْسطي اذلي قنعت به من حبك، واكنت تفاصيلها يه فتات اليت يعتاش علهيا قليب بأ ام غيابك، 

 ت مرًة واحدة، بلفاإن ابتعدِت عين ل ي سبب لن أ مو  ،ئة قلب بل وأ ك رام نال   يل ،عائِشة

 .سأ موت مائة مرة

 ..راعين الصمت واكن ذكل حني ،حارقةٌ  ،طويةلٌ  ،زهنيدةٌ قلب ال من قعرِ  انفلتتمع أ خر حرٍف 

 !عائِشة -

 !..ل رد

 هنا؟! لتِ زِ  أ لم  ..عائِشة -

م حْنم اِ   ..ني؟!أ تبك ..عائِشة ! ما هذا؟! أ هذا باكءك؟!عائِشة :النش يج راِعينيُ قبل أ ن  شيًًا الش باكُ  رسم

ز    يف ُدرُت  ،اُمرسعً  ماكين اإىل تُّ ُعدْ ف غي احملسوب اقرتايب راعين أ نلول  عًا،جريت نحية ش باكها جم

دث؟!.. ما .. ماذا دحل ل .. ل.. ل ابهلل عليِك..عائِشة لوهجها: اقتناص زاويٍة واحضةٍ  حماوًل  ضيقٍ  حميطٍ

 ؟!بكِ 

المْكت  ..ل أ عرف! ،حق ا ،: ل أ عرفتممم

م  أ غضبك؟! ماهل قلت  -  ؟!مبا ييُِسء ُت ظْ ـفَّ ـم لهل تم  ت؟!زْ اوم هل جتم

 ..أ عين ..مشاعركو  الكمك.. هوفقط رمبا   ل أ عرف ماذا دحدث يل.. رمبا..أ ن فعاًل  ،ابلعكس متاًما -

م لق  . لك لكمة قلِتا.. لك حرفيِن تْ سم د مل

 تكل أ ول مرة دحدث يل فهيا ذكل، أ ن أ سفة.. :ويه متسح دموعها أ زاحت الش باك

 نِت خبي؟أ أ   ،حقَّا أ ن ال سف ،بل أ ن ال سف -

 .ل بأ سل بأ س..  خبي.. خبي..أ ن  :خصالت شعٍر أ لصقِتا ادلموع بوهجهاراحت تفضُّ 

ي ْ تأ ملِتا:   احكةً وبقدر ما ختيلتك ض ،من سعادٍة وهناءٍ  يوًما ختيلت ما قد يكون بينناما  بقدرِ  !يلوم

لَّ  ..أ يًضا اثئرةً بل و ..ومستنكرةً  ومندهشةً   .ذكل كيًة، بل وأ ن أ كون سببًا يف يوًما ابأ ين مل أ ختيكلاإ
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 ؟!يل كنت تدخر لك هذاأ   ..ماكن الش باك امحلد هلل عرفت قد أ نك املهم -

لَّ  أ نِت مل زري ْ  ،عامني فيِض من  قطرةتكل  شيًًا بعد؟! ُت وهل قُلْ  - لَّ  ول تعرفني ،القليلاإ  أ قلَّ  اإ

 . القليل

 ثًيا ها هنا؟أ ننا س نعاين ك  أ مل أ خربك -

ذن لتعتربي أ ين  -  . لن يتكرر ذكلو  ،شيًًا مل أ قلْ اإ

 .أ ريُد أ ن أ سأ كل سؤاًل  -

 ما شئِت. -

 ؟قد تبتعد عين يوًما هل -

:  ؟ذكل تظنني قد مم لِ  بوِغتتُّ

 .فقط أ سأ ل -

 أ بعد لك هذا تسأ لني؟! -

 . بل ل تفكر يف ذكل حىت..ل أ ريدك أ ن تبتعد. -

 ؟!مل -

 .لن أ قوى عىل ذكل -

 مل؟! -

 أ عين..ل ين.. .. ل ين -

 .: ل يشءسكواتً  الشفتانقبل أ ن تنطبق  ًداثغرها زردُّ  رتعشاِ 

 ذن؟اإ  أ أ نِت خبيٍ  -

 ..أ حاول -

ذن ،حس نًا -  ؟أ زركك لرتاتيحأ   ؟ماذا اإ

 ؟بعد أ ن فعلت فعلتك ترتكينو أ   -
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 . لرتاتيح قلياًل أ قصد  -

 أ ن هكذا مراتحة. -

 أ تذكرينه؟ ،س تقبكلم ل جل  ،ل جل مذاكرتك حىت أ و -

 . هللا يرحه ..وكيف أ نساه؟! ..طبًعا أ ذكره -

مل نقدر عىل كبحه زٍل اإىل ه فانزلقنافمل نس تطع،  امتهك حاولنا  حضاكت لحظة،بنفس ال تنااكانفلتت حض 

ْقنا وتالحقت أ نفاس نا فب رَّ ْكنما وتمعم ون مكجذوبني فقدا دوك منا نكيُد كيًدا للحظاِت الصعبة املاضية، حىت أ هْنِ

تقدم أ فراد احلراسة ع ا مُمثًيا للريبة، خصوًص بدوت بوقفيت تكل ف  زحف الظالم وحشَّ الناسحىت و  ،العقل

ا هذه امل ،بطول الشارع  ..!وعقاًل  لًبال ق  ..ُمغادًرا املاكن جسًدا ،رة من توديعها ُمهناًك ُمتعًباهكذا مل أ جد بُد 

الالوعي يأ ىب  وك نَّ  ،اقرتبتيبتعد لكام اكن  منيل اذلي ،يلنملعوًدا  سارًحا ابلس يارة حلتين الشوارعو  

ًدالليوم  د ِ فَّت خم  عد أ نبصدري ابٌش  قليب بٌ ِر طم  ،لساعاٍت الليل أ ن تطول بقدر ما تطول أ ن ينِتيي متوم

!.. لهان م ..املنل مأ ما جدتينو  غي هدىب بعد ساعٍة من اللِف  ،عن الصدر أ خًيا فاض رويح لالكمٍ 

تكل  تنتظر ماذا لو ا ،والشارع ُمظمل ،الش باك موصد ،لساعة الواحدة بعد منتصف الليلاكنت او 

قبل أ ن أ ذهب  أ حظى قد مبامهنا فأ حظى  بنفسها الش باك عائِشة وحىت تفتح  الرشوقالساعات حىت

مبصباحٍ  أ ةً من حويل جف الظالم دتبدَّ  وقوفالو  الانتظار لساعات وجسداً  بدأ ت أ هتيأ  نفس ًياحني  ؟لعميل

مع هاتفي  ززامنًا - عائِشة - عن وهجها حكيٍ واثٍق  ينفلق الش باك نفسه ببطءٍ  قبل أ ن ،الش باكفوق  اكن

 .يرن

 .الش باك مل يزل ماكنه فاطمنئ -

  كيف؟!: حني اس توعبت

  .نفيس ل أ عرف كيفأ خربتك أ ين ل تسأ لين ل ين  -

 ومل أ خربك بقدويم أ و.. ،املرة لقد أ وقفت الس يارة بعيًدا هذه -

ذن أ صدقتين -  ؟اإ

 أ ن فعاًل.. ،وهللا ل أ س توعب !تكل أ جعوبة -



 

11 

 

 ..خربكأ   ا تكل فرصة سعيدة يكمعومً  -

 ؟ختربيين مباذا -

 ..زينأ حبك ا أ ين ب -

 !عائِشةاخنطف قليب: 

أ و  عرفتبل أ ن من ق حىت بل و  ،أ و تتصور وبأ ك ر مما تتخيل ،زينا  كثًيا جًدا ،أ حبك كثًيا :ْت فم دم رْ أَ 

 .ساحمينو  ..بذكل تشك

 !أ ساحمك -

 . نتأ   بنفس الطريقة اليت تصف هباأ و أ ن أ صف  ل أ س تطيع أ ن أ عرب أ ك ر من ذكل ل ين -

 سأ حاول التعايش مع ذكل.: داِمًعا تمْ سم تم ـ بْ اِ 

 . ين قد تأ خرت يف قولهال   وساحمين أ يًضا -

ْكُت  ِ  .عادلني يف ذكلحنن مت ،أ يًضا ل بأ س: حضم

*** 

ري فهيا جي حىت موعد الزفاف ْت قَّ ــم بـ تم  أ امٍ  س بعة ،رْص ول حم  بال حدٍ  ،بعد يوم يوًما عائِشةيف ِ زكرب   

  .ك بعد ما يكون يبدو يل همام اقرتب، ليوٍم، عداًداس تا ،والزفاف يف جتهزيات الشقة العمل عىل قدٍم وساق

ذن أ لوانً  ينماذا زريد ،حس نًا -  ؟للحوائط اإ

  ..أ ي لون ،وهللا زينل هيم ا  -

 ..لونً  اقرتيح فقط -

ذن  -  ؟أ نت ماذا حتباإ

 ما حتبني. أ حب ِصُت  املشلكة أ ن مل أ عد أ عرف ما أ حبه ل ين -

 ِِصت أ حب ما حتب. اوأ ن أ يض -

 هذا لغٌز وهللا. -
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 ؟ما لون احلوائط ال ن ،ين أ ساعدكدع -

 أ بيض. -

ذن دعها بيضاء.  -  اإ

*** 

 ، بل لك جزء يف جسدي وك نه هل قلب.اواحدً  ابأ نه مل يعد يل قلبً  ،عائِشةتذكري دوًما ا  -

 .اِصت شاعرً ها قد  -

 .فال تبتعدي عين ل ي سبب ،ِصت حتت رحتك بل -

لَّ  أ ن ل أ ريد أ و حىت أ فكر يف ذكل، عد عنك،تأ ين سأ ب  ومن قال كلم  - أ نت  ؟ين، أ تفهمزينأ نت ا اإ

 .فقط

*** 

 ذا القدر؟حتبين بلك ه هل فعاًل  ،زين -

 .بل ُخلق احلب ل جكل ،مل خُتلقي للحب -

 .يشء ل ينقصين حق ا فأ ن بكم  ،ل تبتعد عين ل ي سبب -

 .وأ ن من غيك ينقصين اتبوت -

*** 

 .زينا  اعرتف -

 ب؟ -

 بالكمك هذا؟ ينتأ تي نمن أ ي -

  .خيرج مين كيفام خيرجهو وهللا  -

ذن أ واثٌق  -  .أ نك عاشق املرِة ال وىل اإ

 .ٌة بيضاء لتنقيش علهيا ما تشائنيصفح ،حبيبيتصفحٌة بيضاء ا  -
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ذن اترم خْ أ   ليس هناكأ   -  ؟اإ

 .أ خرات وهللا ل -

 !زينا  ل أ خرات -

 .عائِشةا  وهللا ل أ خرات -

 !...زين -

  سأ لهينا -
 
 أ ردِت. نْ ا

*** 

 .لقد اشرتيته ،زين -

 ماذا؟ اشرتيتِ  -

 ف..الزفا س تانفُ  -

ذن.فيِ ؟! صِ أ حق ا -  ه يل اإ

 سرتاه بعد أ ام. -

 واحًدا فقط. ولو شيًًا -

 أ بيض. -

 !أ سأ ل احق   -

 وهللا أ بيض. -

*** 

كام  عين ويبحث يسأ ل واذلي صار ، رائد!ولمئ غاُضبٌ ه أ ن أ مخن أ ن هذا،، خالل لك مل يكن صعًبا  

ذ لو كنت جمرًما هاراًب،  جليَّانواببه  - متاًما قبل أ ن تنعدم اللقاءات يوم ادخطبةمنذ  بهلقاءات  حشَّت اإ

ذ كنت ارحتل اإ  حايل، وحظوت اليت مل أ فوهتا،رْ وزِ  حيل ِ  هو عائِشةش باك  صارمنذ  -لكهم  لسوبرفاق اجمل

ليه رس   باح الباكر قبل  الص ويف اوجفرً  يف منتصف الليل ،مرتني وثالث بل وأ حياًن أ ربع مرات يوميًاا اإ
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لَّ  ل ليشءٍ  -ش باكها  -ُمكتفيًا يف مراٍت كثية بتأ مهل ، ذهايب للعمل لكام  لرائد لاًل عم تم مُ  ،هخلف، ل هنا هناكاإ

عدادت   ..شقة وس باكِتا وكهربِتا ودهانهتاال جتهزيات لزفاف و ا هاتفين ابإ

ا  هذه  الكهرابءكبيةٌ مشلكة  أ تدري؟! ،الكهرابء وحىت بلوغرفها وجنفها وسقفها  وأ اثهثا وخش هبا -

 ..وهللارائد 

ا رائد يُرددها  خفر الرشطةلس يارة حني مررت عليه مباب اإىل جواري بعد أ ن قفز طريقيتأ سلويب و  ُمتقمص 

 :قبل أ ن يردف

 .أ هناك ما فاتين؟! ؟ماذا أ يًضا ،ها ؟!وماذا أ يًضا  -

 ..أ ن ا أ يخ ،أ لف حول نفيس أ ن منذ ادخطبة وأ نفا أ يخ  ،اعذرينا أ يخ  -

 .ن أ قبض عليك بِتمة البالغ الاكذبانطلق.. انطلق قبل أ   ،التربيراتالقسم و اإاك و  ل ل ل -

 ؟!التعليالتراعي ذن ا ماذا دلينا اليوم اإ  ابتدرين: .حضكنا

 عدد يتصم حْ أَ  هل ،هتااومكي لختيار أ صناف الطعامو ،لقاعة الزفاف دلفع ابيق املبلغأ وًل  س نذهب -

 القادمني من عندك؟

 ؟وأ نت ..لها سوى أ ن زرسل دعواهتا للجميعل مه أ يم منذ يومني ليس ابلضبط. لكن  -

 . بل هتديدات وتوعدات ،دعواتأ يم ل زرسل ف ،ل حماةل قادم اللكُّ  -

ذن كيف تشعر ،ها" ،حضكنا  ". سأ لين.؟!اإ

 .ف ما شئتوضِ  ،قلٌق  ،متوزرٌ  ،خائٌف  ،مضطربٌ  -

 .أ دعو هللا أ ن مير اليوم عىل خي مس وأ نال  نذ مف  ،نفس ال مر ابلنس بة يل -

 !؟أ لتكل ادلرجة -

جلس وأ عضاء مب ش يوٌخ كباروزراء و  ،اراتوالسف رجاُل النياابت ،رؤسايئ يف العملبل وأ ك ر..  -

اب  ل جمال ل دىن خطأ .. من أ توا يوم ادخطبة..أ ضعاف أ ضعاف  ،هلم وزن وثقلونس  ،النوَّ

ذن أ خربين ،يف هذا الوقت لكينا لل خر بهثاالطمئنات اليت ي ونعم  -  هل من جديد؟ ،اإ

 بشأ ن؟ -
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 .موضوعك -

مم جفأ ة جم  .الك :وم

 ؟ول أ ي يشء -

 .عىل ال قل بشأ ين -

 ماذا تعىن؟ -

 دخطبِتا منذ أ ام..هناك من تقدم مسعت أ ن  -

 مث؟ -

 .أ ظن أ ن شيًًا مل دحدثلكين  ،ل أ عمل -

 ؟اجليَّانأ مل تبادر  -

 .لقد زركتين يف عرض البحر !هل وماذا أ قول -

 أ نت من عليه أ ن يُبادر ويتحرك.. ،عش الزوجيةحىت  سأ رافقك أ ين تظن وهل -

 زاح هو ما جتيده.امل -

 ..اليوم سواً  بهناية لسس نج امسع امسع -

 .ال ام هذهول تشغل ابكل يب  ،بٌل عليهأ نت مق ركز فامي  ،ل ل -

 .يتكرر قد ل هذا عرٌض  ،انِتز الفرصة -

 .كام شئنا جنلس كزواجبعد  ..ل ل -

 ؟جتدين بعدهوهل جتدين قبل الزواج حىت  -

كم همموًما:  ِ  . ت عيل اللوم والعتابوفَّرْ  ،بيضاء وسط لك هذااعرتافك نقطٌة حضم

 بعدها . توهجتفناولِتام هلالًبا رخصيت القيادة والس يارة، تقدم رشطٌي مين ط ،مرورتوقفنا يف اإشارة   

 ش يًحا بوهجه نحيه النافذة:فوجدته مُ  رائدل

 .أ ن ل أ حب أ ن أ راك بتكل الصورة ،رائد -



 

12 

 

 ..حتمل مه ِيول  ،دعك مين -

 ،تب ما جيب فعهللن  ،وًا بعيًدا عن املنازل والبيوتلس سنِتيي من مشاويرن مث جنس ن  ،بل سأ حهل -

  تكل اهلمة املرتددة من جديد.. ونشحذ

 ؟!"زيننت أ  "أ  

 . ينقل برصه بيين وبني الرخصة وهو حني عاد قالها الرشطيُّ 

 ؟!ماذا هناك ،نعم أ ن -

 .نزل من فضكلا -

 خًيا ا أ يخ. -

 .انزل -

 .من فضكل أ ن لكمين  طي: ماذا هناك ا حرضة الضابط؟!رأ سه للرش  رائدمد 

 .جيب أ ن يراه بنفسه ،خصته حني حفصناها عىل المكبيوزربشأ ن ر  هناك أ مرٌ  -

طلكن  ..هتيأ ت مث فتحت الباب ونزلت ..نظرات عدم الفهم رائدتبادلت و    مأ  ما أ ن وم  اي  ال رضْت قمدم

بل أ ن دحاِصاين ق  حوهلام.. القيد يضع أ خر ..رشطٌي يثبت معصميَّ  ..ن ادخلفم قويةٌ  بدفعةٍ  فوجًتحىت 

  ..ِشاملالميني وال من  الكهام

 .لك ذكل مت يف طرفة عني.

 ماذا هناك؟!حلظة !!  تظروا!!ماذا دحدث؟! ان  -

ا يننوجير هبا ومه  ِصخت   هبا ادخلفي  فتحوا ابي  قبل أ ن ،رِة رُشطة رابضة عىل بُعِد أ متاراإىل س يا جر 

فًعا لّلاخل ودحاولون دفعي لَّ  قم لْ فمل أَ  قاومت ،دم حبثًا بعينني  قًامصعو  يِ التفتُّ خلف يُغلق بقوة، ابابً و تعنيًفا اإ

هويته  هلم بطاقة ُمرِبًزاالتفتيش،  عساكريتشاجر مع  قد نزل من الس يارة وأ خذ هفوجدت رائدزائغتني عن 

مس تحيل أ ن  ،جيًدا ماذا بُك؟!، هذا الرجل أ عرفه"أ ن  متعصًبا الهواء يداه يف حُ و ِ لم كضابط رشطة فامي تُ 

 راجيًا ادخوفمن  اخنلع بقلٍب  كنت أ نظر هل ."؟!كيف تعاملونه هكذا فعل شيًًا ُمخالًفا للقانون، قد يكون



 

12 

 

ثرم  تفرت ثورته، و رتاجع شيًًاي - رائد -ه حني رأ يت  ارتعبتغي أ ين يتوقف حىت يفهم ما دحدث، لَّ أ    الكمٍ  اإ

فامي قيادة بس يارت، حتل مقعد ال لي  رشطيٌ فهيا  انسلَّ  اليت يف نفس اللحظةواكن ذكل  هل ومل أ تبينه، يلم قِ 

 اال صوهتعم  ما أ ن اليت تاحملراك ،لكها يف وقٍت واحد حراكتاملُ تُدار  أ ن قبل ،أ خران ليجلسا أ مايمقفز 

جفة ْت يف جويف رم ـرم الرشطة اذلين  رادأ فاذلي تبع رت حيته بني  رائدرأ يت صداها يف  رجفةٌ  ،حىت سم

لكن توسالت  ،رتكيني أ لَّ  ه اكنتا تتوسالننيت اللَّ ينوبني عي ،وبني الس يارات الراحةل ،وا من حوهلضُ انفَّ 

 أ نس  من عينني ملْت أ مجلته قةل احليةل، وصديٍق كرسته خيبة ال مل، وتساؤلٍت أ طلَّ  ت بنظرِة ضابطٍلم قُوبِ 

 ؟!زينماذا ابهلل عليك فعلت ا  نْ أَ  ؛حيهتام حىت تكل اللحظة



 

 

 

- 1 - 

 عٌ ز هو مرشطة، ومكس املارة يف مالحمك بس يارة أ ن يتفرَّ  ُمخجلٌ مك هو  هذه اللحظةقبل  أ كن أ دري مل  

مش بُّونمعَّ  طوال الوقتوهجك  أ ن خُتفي  علهيم، أ شاكل اجملرمني واملقبوِض  كيف زكون ابرؤسهم ليو ْ  ن ي

ن س يارة لك أ و فُضولم مار،نظرةم عابٍر  تفاداً ذات الشامل، مُ  ةً ومرَّ  مينيذات ال  ةً مرَّ  بوهجيي يحُ ش ِ أ   كنُت 

أ نمك ُِس رأ يس  يف الهناية ، ما جعلينجيذب أ عني امجليع مكغناطيٍس  ، اكنتيف مرورها ابلشوارع ،الرشطة

جاابت الرشطيني دْ ِز زم  مل ، وطوال الطريقوأ ك ر وأ غوص يف مقعدي أ ك ر متاًما  :عن  عىل أ ي ٍ من أ س ئليت اإ

 .س تفهم بعد حني""و "اسكت ال ن"

ذن  هالَّ  -  ؟من فضكل أ طفأ ت ال نوار والصافرةاإ

 .مسع كل صواتً أ  ريد أ ن ل أ   ،أ مل أ قل كل أ سكت -

  !ا أ يخ من حقي أ ن أ فهم ما دحدث ،ن ذكلمعي بأ سلوب أ فضل م ثحتدَّ ا أ يخ انفعلت: 

لَّ  ليس -  أ مثاكل يقولون ما نفعل وما ل نفعل. اإ

يس و اإىل أ ين نذهب؟!، أ ول  ذا فعلت للك هذا؟!ما أ مثايل؟ ما هبم أ مثايل؟ مل ل خترب أ مثايل اإذن -

 ؟!هذا من أ بسط حقويق

 .والتفت لزميهل ضاحاكً قالها  "؟!"حقوقك -

ك مُ د ِ قُ أَ سم  الالتباس احلاصلذكل نعم حقويق، وعندما يكتشفون  - اعتذاٍر  نأ تنازل ع ولنشكوي  ِضدَّ

 .، منك ومن رؤسائكرمسي ٍ 

 !نت تشكوينأ  مرأ ة الس يارة ادلاخلية:  اقتنصين يف

هانيت - نسانٍ ليس من حقك اإ هانة أ ي اإ  .بتكل الطريقة ، أ و اإ

ذن، - لَّ  ،" ل أ ريد أ ن أ مسع كل صواتً "تشكوينو حىت نصلولكن  كل هذا اإ   .بك ما ل حُت تمسع أَ  واإ
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علت للك ف أ كون قد ماذا :بيين وبني نفيس تساءلأ  ت ُرحْ و  زيٍد من التطاول،مل اءً رْ التقمت الالكم دم   

حدى اإشارات املأ كون هل  !هذا؟  رُ ظم انتظرت مباكٍن دُح أ و  !الرسعة املقررة يتدَّ عم أ و تم  ؟رورقد جتاوزت اإ

 ايحً ا حص وحىت لو اكن هذ عالقة بشأ ين؟! مل أ دفعها أ و خمالفات غرامات مروريةهل هناك  !نتظارفيه الا

م ا فهل يمت التعامل مع القضاا  ..!غ فيهملرورية هبذا الشلك املُبال

ْت ك هنا ساعات، تقطع فهيا الس يارة الشوارع واحدً    ضم ِتا فتصفع أ خر، ترصخ سارينتلو  ادقائٌق أ خرى مم

ا رأ يس، وت  ،القيد مبعصمي ِ  خشونة ،اإشعارات الالسليك وأ زيزه .رتاقص أ نوارها فزُتايد عىل فضحيبدوهي ِ

اكن هذا حني و  تتكركب دون توقف، لكها أ ش ياٌء جعلت بطين  "رمسية" لس يارة اليت تفوح ابلـوراحئة ا

 "..خمفر الرشطة" :دامهتين تكل الالفتة

*** 

م  ابخملفرِ  عرب  اًل بَّ كم مُ  وقينقبل أ ن يسُ  ،رورا املطيَّ هما هل رُش قدَّ  اراقً أ وْ  صم حَّ فم بعد أ ن تم  اثلث طيٌّ مين رش لَّ سم ت

 .والعساكر ابلضباِط  تظَّ تم كْ ممراٍت اِ 

 ؟!ماذا فعلت للك هذا ؟!دحدث ابلضبط ماذا فهمأ ريد أ ن أ   -

 .س تفهم حاًل  اطبعً  اطبعً  -

 لكين واثٌق أ ن ،بشأ ين فأ خربين به الو أ ن هناك شيًً  ،ت جيب أ ن أ يف هباوالزتاما كثية دلي أ مور -

َّ  ،ما هناك خطأً  اِصل مث  بلك تأ كيد.ة التباٍس حم

 .موضوع الالتباس هذا. ىن وس ال ن أ دخل -

 ..يف سايققليب  هبط ز،جْ ابب احلم اكن  ،وفتح يل ابابً  الهقا 

 ماذا دحصل؟! احق   ماذا دحصل؟!ا أ يخ  ،هكذا ماكنمس تحيل أ ن أ دخل اإىل  ما هذا؟! ل.. ل ل -

 .أ ن مل أ فعل شيًًا. ..بلك تأ كيد هناك خطأ  ، من فضلُك اا جامعة حتروا جيدً 

ن بعدها وسنى ال ن أ دخللّلاخل:  ينِ احم زم أَ    كنت فعلت أ و مل تفعل. اإ



 

14 

 

م  م بَّ ش م ت ذنابل رض:  ت قدمايث  لن أ دخل كينل ،يف أ مري مكتب حىت تنظروا يف يف غرفة أ وأ نتظر س اإ

 هنا.

 .ل وقت دلي كفاك تلكًؤا هيا ؟!هذا اذلي زريده مكتٍب  وأ يُّ  غرفةٍ  يُّ أ   أ يه لواكندة؟! -

غالق خطواٍت  ةم دَّ عِ  لّلاخل قيُت لْ أ  أ كرب، ف قالها وهو يدفعين هذه املرة بقوةٍ  . الباب مسحت هل ابلاكد ابإ

  :القضبان قفزت اإىل

ذن أ ريد أ ن أ عرف -  ،قطف لمب ِ يل هذا الطلب ،ول أ ظن هذا ابليشء الكثي ؟تُـهْميت ما ال مر! ما اإ

ً ل نك   .ممكن ادخطأ   س تجد احمت

عن  زكفعساك  ،سأ حبث كل معَّا زريد ،احس نً  احس نً دون أ ن ينظر يل:  امً غِ مْ غم مُ  قفلالأ مكل اإغالق   

 .ال رثرة

ه بأ فقد أ ثم  ابلقضبان يك أ تتبعه، فال اقً صِ تم لْ عىل أ طراف أ صابعي مُ  وقفتف ينغادر ، ني الضباط والعساكررم

خطواٍت  د بضعوقف عىل بُعبل  ،و مل يغادرأ و أ تعلق بأ ي  يشء، فه أ قفاإىل أ ن  جْ تم حْ يف الواقع مل أَ لكين 

طي   أ و رمبا مل  ،سمعمل ي ف نديته ،ا غي موجود متامً جانبية وك ين اديثم أ حب ورحرحوا ثالثِتم املرور مع رُشْ

 تتالىققبل أ ن  ،وك هنم يرونين للمرة ال وىلغربني تم س ْ مُ ، يل  اإ  هوزميال التفتعلوت بصوت أ ك ر ف هيمت،

 .كتةأ ين كنت موضوع النُ  ما بدا ،املاكن بضحاكهتم بعده جَّ تم رْ اِ  مهٍس قصييف  سهمو رؤ

 فوجًت هبم يتصاحفون ويتفرقون.

زِعً  ابلقضبان تتش بث   د أ ن أ فهم مل أ ن أ ري !كيف ترتكوين هكذا؟  !عودوا ن؟!اإىل أ ين تذهبو !نمتأ   :اجم

  أ خرجوين من هنا! ما تكل املعامةل؟! ما هذا الإذلل؟! ! أ حديِن بْ لُيجِ  هنا؟!

 !ناه  ترصخ بتكل الطريقة ل ماذا تفعل؟! ؟!تنْ ُجنِ أَ  أ نت! :غاضب بوجهٍ رُشطٌي هرول نحييت 

 ؟!لك هذان أ عرف ماذا فعلت لأ ريد أ   أ ن مقبوٌض عيل؟! مم لِ  -

 سبب وجودك هنا؟!تعرف  ل كيفأ متزح؟!  -

 .مضواو اإىل هنا  ةس يار ال خذوين من أ   ،رفأ ين ل أ ع ابهلل أ قسم -
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 .أ مرك نرىسوف  صباًحا ،حس نًا حس نًات حوهل: فَّ وتلم  متلمل

خرجين أ   ،حىت الصباح يف هذا املاكنأ ن أ مكث  مس تحيل ماذا؟! اصباحً  ل ل لصباًحا؟!.  ُصِعْقت:  

جنازها اليوم هامة دلي أ مورٌ  ،حىت الصباحل ترتكين  ،من هنا أ خرجين من  ،اليوم أ قول ،جيب أ ن أ قوم ابإ

 .حاًل هنا 

 رهنأ نت  ،أ ي ِ خشٍص أ ن خُيرجك وليس من حق ِ  ،جكِر ل أ س تطيع أ ن أ خْ  نكتٌة هذه؟!أ   أ خرجك؟! -

 .بلك تأ كيد رٍم ارزكبتهجلأ و لِتمٍة  الاعتقال

ذن  هُتميتيه ما ،اأ ن مل أ فعل شيًً  !؟أ ي هتمٍة وأ ي جرٍم هذا اذلي تتحدث عنه -  يمرْ ما هو جُ  ؟اإ

ذن  أ خربين ؟هذا ن كنتاإ  .تعرف اإ

 أ نت ال درى مبا فعلت. !؟وكيف يل أ ن أ عرف -

َّف ..أ مام صهري وأ مام الناس ..يف الشارع ..مبا فيه الكفاية ُت نْ لقد أ هِ ا أ يخ  - تطيع أ ن ل أ س   ..تمرصم

 ...فأ ن.. ،ال ن ورمبا يبحثون عين ،هناك من ينتظرونين ،أ ك ر من ذكل أ مكث هنا

 ..مسعاِ  ..مسعاِ  ..مسعاِ  :بنفاذ صرب

 ،ما شئت لْ وقُ  ،ِذ مبا شئتهْ اف ،ولو ِصخت ليوم ادلينلن خترج من هنا  بوهجه: القضبانامتل ت   

لَّ  يف هذا املاكن تعلو بصوتك مرًة أ خرى تنادي ول لكن ل ن تنساه يف ل امسعن ك الكمً ل   بريب اقسمً  واإ

  .هيننك أ مام املوقوفني معك يف احلجزحياتك، ول  

أ ين مل أ كن  حظةيف تكل الل نتهبُت اِ حني  خطوتني للوراء عن القضبان تجعارت ف شيًًا من حدته ُت ذْ أ خِ   

 لسقفعيوهنم اب قتتعل فقط ،غي عابئني مبا جيري حوهلم أ شخاٍص يف الظالم س تة جتاوروحدي، خفلفي  

لَّ  ل يبدو اشيًً  يتابعونوك هنم  ناس يف ال  ظٍة بنيحل ذاب يف ،قد غادر وجدته طي  حني التفتُّ للرش  هلم،اإ

 ،مبا أ ن فيه ؤقتًا،، ولو ميُقنعينعن سبٍب  ثًاحب غاص عقيل  فامي مكًدا اإىل الباب جهبيتس ندت فأ   ،املمر

 عرشات ال حداث اتعرضً ُمس ْ  ،املاضية وال شهر وال سابيعال ام لك ما مررت به  حاولت أ ن أ تذكر

دون  بفعٍل أ و قوٍل ما تم يْ دَّ عم هل تم  أ مٍر ما؟!شكوى خبصوص  م يف ِ دَّ هل مث ة من قم  ،والتوارخي واملواقف

 !مل أ سددها؟ بشأ ين أ و ُمخالفة هل هناك غرامة أ ن أ قصد؟!
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جاابت، ،يئًة وذهاابً أ قطع فهيا احلجز جِ  كنتخرى ساعٌة أ   ْت ضم مم    أ ملُح  ما أ نو  أ فكر ول أ هتدي اإىل اإ

خالف  ا منمس يد املوقف، أَ  لكن التجاهل اكن دوًما ،متودًداو ُمناِشًدا حىت َأِثُب نحية القضبان،  ارشطيً 

ًفامُ  مهنم أ اتينو  القاعدة ط ِ  .."!!"حارض..مل ززد ردوده عن لكامٍت ليست أ ك ر من زرضيٍة لطفٍل صغيف، تمعم

لَّ  تفرغاملمرات  وبدأ ت الساعات ْت ضم مم  حىت .."سنى بعد حني" .."!!سننظر يف أ مرك" ن بعض ماإ

لَّ  تسكن ال صوات بدأ تو  الُسعاة وُعامل النظافة،  امتامً  المالظ حلَّ وحىت من مهس احلراسة الليلية، اإ

 .يف ادخروج من املاكن اليوم يل أ ي أ ملٍ  ذاهب نِتييي ل و 

برأ ٍس يس عىل نف نواً مُ  ،احلوائط أ حداإىل  بتعٍب  مستنًدال ول مرة، منذ دخويل، عىل ال رض  جلست  

 ، اكملطرقةطرق رأ يسي طفق ُمل ِحٌ  جٌس ها هذه املرة يندامه واكن ذكل حني ،واعترصه القلق ته ال س ئةلدكَّ 

 .فاديهومل أ س تطع هذه املرة ت

 ؟!"رائد"أ ين 

 !؟وملاذا مل يلحق يب حىت هذه اللحظة

 ادخاصة؟!  ِقهِ رُ طُ وسائهل و معرفة ما حصل ب دحاوليسعى و  أ م أ نه

 ..يكون رد فعلها؟! ورد فعل أ هلها!ماذا س  و  مبا حدث!! عائِشةهل س ُيخرب  ال مه:

نْ  ؟كيف س متيض علهيا تكل الليةل !وماذا عن أ يم؟ بب الزتامات ساعات بس اقتنعت بغيايب تكل ال  واإ

ن علمت بأ ين ؟نعها اإن طال الغيابمفن يُـقْ  الزفاف احلجز يه اليت ل  يف ليليت بيتأ   بل ماذا قد يصيهبا اإ

 .لو اكن من هذا النوع خصوًصا ،أ ٍم، أ ن ميس أ حٌد من أ بناهئا أ ذىً  ك ي ِ  ،تقوى ول تتصور

م  حىت ،خرىت ال س ئةل أ س ئةًل أ  رَّ ـم تجْ واِ  ،برأ يس الهواجستضاعفت     فذٍة علويةٍ من ن الهنار ضوءُ  لم لَّ سم ت

 ،تقرتب طواٍت مسعت خ ،الفرتة الصباحية قد حرضوا أ فراد رشطةأ ن ييش بما  ،مفاتيحو  أ قدامٍ ب مصحوابً 

ٍ مل أ ره ابل مس من بني القضبانِ  أ طلَّ عليناو   .وجه رشطي 

 ؟مك عددمك -
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أ خرجين  ،دخطأ  وهللا اب ،أ توْا يب اإىل هنا ابدخطأ   ،لكين لست معهمس بعة..  ..س بعة :جهمت عىل القضبان

 .أ رجوك

لَّ  يريدل  أ نه من وهجِه اذلي استيقظ للتو ِ  يبدو اكن جابة ممكن أ بسطاإ   ة..اإ

  تتحدث؟!ع أ ي خطأ ؟!.. ..خطأ ؟! -

 السبب!رف دون أ ع الشارع وأ لقوين هنا أ خذوين منابل مس  ،اوهللا مل أ فعل شيًً  ،اأ ن مل أ فعل شيًً  -

معبأ  يب أ حد، جُيبين أ حد!مل سأ لِتم ف ، فقط اأ حدً  ، ولن أ ش تيِك لكهم ! أ ن مساحمهمولكن أ تعمل ومل ي

ثون ل بد أ هنم يبح و ال ن، يعمل أ ين هنامن أ هيل ل أ حد  ،ابهلل عليكأ خرجين  ،أ خرجين من هنا

 .عين منذ ال مس

 أ مل دُحقق معك أ حد؟ -

 .الك وهللا أ بًدا -

 ؟ما امسك -

 .زين -

 .امسك اكماًل  -

  .أ ي جرٍم يك أ لقى هنا أ قسم ابهلل العظي مل أ فعلو  ،الُشهييب ادلين أ حد زين -

 أ تـُـقسم ابهلل؟! -

  .سبب حبيس هناأ عمل  ول امل أ فعل شيًً  أ قسم ابهلل مرًة أ خرى أ ين -

 .. انتظر.احس ن -

 هل سأ خرج؟ -

 .مل يرد وغادر.

يف قدومه حلظة  اُمرتقبً و  الهفً تم مُ  ،وأ ك ر أ ك ر بل ش ببت وتعلقت ابلقضبان ،الباب مل أ برح منذ انرصافه  

 ُت اسيوو  تحاملُت ف  ،ثقياًل  ابطيئً  انرصافهمنذ  مرَّ  الوقت لكن، ابلضباط والعساكر يزدمحاذلي بدأ   املمر
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 نصف بعد ًت،، ولكين فوج حتتاج لوقٍت أ طول رمبا وتكل التحرات ،عن أ مري يتحرى رمبابأ نه  نفيس

عىل أ حِر من امجلر،  ه يوجد من ينتظر ل وك نَّ  عىل هملٍ  ،يمتىش مع بعض العساكر نفسه لرشطياب ،الساعة

أ ك ر قضبان ومع اقرتاب خطواته تش بثت ابل نحييت، تقدم و  انفصم عن جامعتهف ،صوت اليً ُمعْ  نديته

 .أ ك ر وأ ك ر. افً تلهوأ ك ر، م 

 ..اكذب! -

 !تُّ هبُِ 

 ؟مفهوم ..مرًة أ خرى هنا ول تعلو بصوتك ول تنادي اكذب -

  :ذاهةلقبل أ ن خترج  ،لثوانٍ  علقت اللكامت حبلقي

 ؟!حصلاذا م ماذا فعلت؟!.. مل تقول ذكل؟!.. ماذا هناك؟!..ما.. ماذا؟!.. كيف؟!..  -

ىلَّ  ،اخرسحتدَّ أ ك ر: اِ  ، اسوف أ ربط يديك وقدميك معً ف مرة أ خرى  اإن مسعت صوتك أ و حتدثت اإ

 .ا اكذب ..وسأ جعل لك من يف احلجز يضحك عليك

 تتحدث؟! وعَّ  ..!؟.. مل تقول ذكلمل أ ن هنال أ عرف أ قسم ابهلل أ ين مل أ كذب، أ ين قسم كل ابهلل أ  انفعلت: 

 ؟!ا جبان كذابً  تقسم ابهللأ   ،أ خرس :ِصخ يف وهجيي

 ؟!للك هذا ماذا فعلت.. أ خربين السبب؟ ..لست جبباٍن ول اكذب -

 ..ف بس باٍب غاضبوينرص  يزفرُ أ ن  حدجين بنظرٍة نرية قبلمل يرد بل 

ينوم  مم لِ  هناك يشٌء ل أ فهمه! ما اذلي جيري؟! ،شديدة رجفةٌ  أ طرايف تستلبَّ    ؟! وفي ْب ذِ ابلكم  َصم

ن  ؟!فعاًل  ىهل حترَّ و  كذبت؟!  ؟!لهذه ادلرجةحدَّ اإغضابه  اذا وجدمف فعلواإ

ل  أ فًفاتم مُ اكن  ،ربرفقة أ خ -نفُس الرشطي   - انفتح ابب احلجز ل جدهتكل  اذلهول يف وهةلِ أ ن  بيامنمث   

 .يريد النظر اإىل وهجيي

 من فضكل أ خربين. جدت؟ماذا و ا أ يخ  -
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 .صوتك عمسل أ ريد أ ن أ   ،خرسا -

فمعميِن  ،خلف ظهري ظٍبغيي يد قيَّد  س يارت:حملت  يف الشارع ،امن اخملفر متامً  مث ،زاحلجمن  لنخرجمث دم

ماكين - ذن هل ابإ ين ل بد وأ هنم يبحثون ع ،من أ هيل اأ ريد أ ن أ لكم أ حدً  ،أ ن أ خذ هاتفي من الس يارة اإ

  .مسال  منذ 

 ؟تتحدث لَّ أ   أ مل أ مرك اإىل س يارة الرشطة: وزميهل يسوقينوهو  لكزين بقوةٍ 

رُّ  نْ مِ  بعد دقائق ،يقهواكن مل يزل عىل نفس ضِ  ،ركبتف الباب ادخلفي يل فتح  :لزميهل تم فم تم لْ اِ  ناكِ حتم

 ؟م ابهلل كذابً ِس قْ يُ ل كيف تصل اجلرأ ة بشخٍص  !؟تكل أ يُّ زربيةٍ  -

 ..زربية الشوارع غي ذكلو السفةل  وماذا تنتظر من -

*** 

بىًن طها يتوس  واسعة ساحةٌ "تنفيذ ال حاكم"،  ما عرفت أ نه عند الس يارةتوقفت  نصف ساعةبعد    مم

م  يفته،مل أ فهم ما هذا املاكن ول ما وظ  ورجال الرشطة.عدٌد من املدنيني واحملاميني  تدفَّقم ِعندم اببهِ  َضم

ليه كام مل أ عرف الغرض ه ذو شأ ن، تويح أ ن . َضامتهاتكل ال ماكن معومً ل بني التنق أ و، من الانتقال اإ

 اللكمة الفصل.  هلأ ن رمبا زكون ب يف ادلخول وادخروج تيشالناس  ولهفةُ 

 ..فككت عين القيود فقط هالَّ : حويل تُّ فم لم تم  ،ابلنول أ حدهام الرشطيان وأ مرين لم جَّ رم زم 

 ..نزلالت قُ  -

لناس بتكل أ ن أ ميش وسط ا أ س تطيع ل فقط ،ص أ و الهربل ني ة يل للمتلَّ  اقً دْ صِ  ،فقط حىت ندخل -

 .الــ..

لَّ  نزلاِ  : ارً ذِ نْ مُ  قاطعين َّك ابهلل اقسمً  واإ  يضحكون عليك. وأ جعل اللك، اعىل ال رض جر   ل جرن

 ن مينيٍ ع طين وزميهلقبل أ ن دحيجلًبا  الرشطي شدينلي  نحية الباب، جسدي جررتو  صعُت ِانْ   

يداي   ،عِد أ متاٍر بدت يل ك ميالأ رى املبىن عىل بُ  ،عرب الساحة الكبية دفًعاهام الكقتاداين ا ،وشامل
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ذ ،كبلتان اإىل ال رضعيناي  مُ  ف،مقيداتن اإىل ادخل أ عرفهم، أ و  من قد نت أ خىش أ ن تتالىق بأ عنيِ كُ  اإ

فقط أ رى نت ك مل أ كْن أ رى وجوه الناس، ، تفسيها يف أ عني من ل أ عرفهم ىءطتتصادُم بنظراٍت لن أ خ

 ،مسياب ينادو يُ أ   حلظٍة أ ن يتعرفين أ حدمه يف أ ي امِتيئً  ،اكلمنل من حويل  يف رسعٍة ولهفة أ قداهمم ترتاقُص 

طِ ما الرشطيني للوصول اإىل املبين فأ لوذُ  امس تحثً  ىادخُط ما جعلين أ رْسع طم . جبدرانه عن شم ىل    ُخي ل اإ

اختالف  هبم املمرات عىل تعجُّ  وأ نٌس  ،ونقاشاٌت وجدل هتافاٌت  ،دخولنا اس تقبلنا خصُب املاكن رم وْ فم   

ل ،هيئاهتم وتباين مصاحلهم لينا رشطيان أ خرا من اإحدى الغرف ،اللكُّ ملهوٌف ومتعج  ينمتيان  نخرج اإ

م ، قبل أ ن للماكن  مكبال   ادونين أ ماهمميقت ومهيف أ حاديث جانبية  ال ربعة نغمسلي رشطيا اخملفر مع ا امَّ ضم تم ي

ا عىل بيهن موضوعي منمل يكن  ،أ شخاصو وأ سامُء  عن قضاا وأ وراق أ حاديث، يف املمرات والطرقات

 .ابب احلجز ..فوجًت للمرة الثانية بباب أ ي حال، واكن هذا حني

 ابلباب: مهأ حد املفتاح اذلي أ وجله انقم ارِ فم وعيناي  ل تُ قلت 

 ت، هل يل مبقابةل املس ئول هنا؟لو مسح -

 :لنفسه أ رسعهم متالاكً  قال ،بال اتفاق احضكوا مجيعً  ،عظمية الشأ نبدا أ ن طليب طرفٌة 

 !ا لبجاحتك ،هكذا بلك سهوةل !املس ئول -

 .ويقسم ابهلل كذابً  ،ااكذٌب أ يضفهو  ،ذكل وليت ال مر يقف حدَّ  :أ مكل رشطي  اخملفر

َّ  ا أ يخ -   .أ ن يف حيات ما أ قسمت ابهلل كذابً  ،هللا قِ ات

َّ ) :وهجهب عيلَّ  جهم َّ أ أ نت من يقول يل ) ؟!(هللا قِ ات  .جبان متبجحٍ  ا كل من هللا(؟! قِ ات

ليه حتدا      ت تعرفاإن كنف أ عرف مل أ ن هنا!ل  احقً  اكذب، أ نجبان ول ول  لست مبتبجحٍ : نظرت اإ

ذن اشيًً  أ نت  ؟من الش مت والسب بدًل  فمل ل خُتربين اإ

 ؟!أ نك تتلكم مع رشطيأ نسيت  !بتأ دَّ : أ خرانفعل 

نسان أ ن و  -  .يُفعلفعل به ما يُ  لَّ وأ   هُيانلَّ أ   من حقهاإ
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ذن دخلا :ويدفعين لّلاخل بقرف أ حدمه قيدي   كَّ فقبل أ ن ي حضكوا مرةً أ خرى ا حرضة  وانضم ل مثاكل اإ

 .الإنسان

 :مرًة أ خرى لقضباناب تعلقُت ل  عُدْ 

ذن ماذا س يحصل معي - ىل مىت و  ؟اإ ن ذكل ع ومل ل جُيبين أ حدٌ  ؟ذكل يب تفعلونمل و ؟سأ ظل هنااإ

 ؟ِاْرزكبته اذلي

عدة مرات اإيلَّ  ومه يشيون اجمتعت رؤوسهم ابتعدوا دخطواٍت تضمن هلم أ ين ل أ مسعهم،و يب  عبأ وامل ي   

 .بيةيف اإحدى الغرف اجلان  مجيعهمقبل أ ن يغيبوا أ هنا ختصين بشلٍك ما،  بدا اوراقً أ   نبادلوويت 

أ ن يكون اليوم  نم جبويف مرارةً  اشعرً تم ْس مُ  ،عن كثب الغرفة تكل ابً اقِ ُمرم  تعلقي ابلقضبانظللت عىل   

ه ملا حدث ابل مس يف التطاولطبق ال صل  هو صورة هذا  لفظت رسعان ما لكين ،والإهامل انةوالإ

 ،ابخملفر، اإىل هنا اقين ادخطأ  اذلي بدأ  يف نقطة التفتيش، مارً حِ الم ، مفن غي املعقول أ ن يُ ادخاطرم عن ابيل

 بشأ ِن يشءٍ  بهبٌه بيشء أ و مشت  ها معي بفرض أ ين مِتمٌ ؤ أ و حتقيقات سيمت اإجرا حترات هناك فبالتأ كيد

 ذكل خم هوالض املاكن ورمبا يكون هذا ،أ و حمامكة حتقيقٍ املرء هكذا دون  أ ن يس متر حبس لُ ال يُْعقم ف ،ما

ثبات س يجدون -ول ريب  - أ هنمو  ،ابلتحري فيه يقوموناذلي   التباسً ا يكشف هلم ورقة أ و ملف أ و اإ

ية حاماًل  رمق أ و يف الامس كم برائيت  الهو   . ول أ ريد أ ن أ علمه ..مما ل أ علمهصم

  ..ارأ يت ما بع ر ِحساابت متامً  ..لكين

 ،رجا من الغرفةبعد أ ن خ ،عىل ذوهيام –الذلان أ تيا يب اإىل هنا  –حتياٍت متفرقة وزعها رُشطيا اخملفر   

 اإىل خارج املاكن. تجهنيمُ 

 ؟!ان. اإىل أ ين تذهب.!اإىل أ ين تذهبان؟ انتظرا.. امت!أ ن !أ نامت :القضبانانقضضت عىل و  ُصعقت

ٍ ما:  مابك؟! ل ترصخ هكذا هنا! امتل  جمال رؤييت بوجه رشطي 

 ..!ملاذا ذهبا؟ ..لقد ذهبا! :من وراء رأ سه رؤية رشطيا اخملفر حماوًل  ش ببت
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 .ذهبا اإىل معلهام ابخملفر ،ماذا تعين بــ )ملاذا ذهبا(؟ :اتعجبً  ضاقت عيناهُ 

  .اإىل حيث كنت يُعيداين وأ  جاين من هنا ِر لُيخْ فر؟ وملاذا مل ينتظرا اخمل -

 ؟قال كل أ نك س تعود أ و تذهب ل ي ماكنمن أ هتذي؟!  -

ليه سأ خرج  قيقُك معيعين أ و حت  أ و ليس بعد حترازُك ؟!أ نين لن أ عودبماذا تعين  :مهبواتً  نقلت برصي اإ

 ؟من هنا

 أ و س نحقق معك؟ أ ننا نتحرى عنكمن قال كل  -

ذن مفا اذلي س يحدث؟؟! ماذا تعين مبن قال -  !؟تفعلون بشأ ينس  ماذا  اإ

 ؟!مل أ نت هنا تعرف لم أ   تفحًصا:قبل أ ن تضيق عيناه  أ ك ر اقرتب مين

  ..ول أ حد يريد أ ن خيربين عن السببال مس،  منذ احلبِس  دُ ابهلل ل أ عرف، فأ ن قي اقسمً  -

 ما امسك؟ -

 .الُشهييب ادلين أ حد زين.. زين -

ذن انتظر -  .اإ

لك و ك ر، أ   وأ تورطأ ك ر،  أ غرق أ شعر أ ين، اتلفةأ عصاٌب قدمان سائبتان و  املرةِ  هذهش يعه ت  ينغادر  

يف غيابه ت مرَّ  قائقلكن ادل ذكل الرشطي. - هأ نتظر  ابلقضبان اعلقً تم مُ  قفتو  ،وأ ك ر أ ك ر ما دحدث يُرعبين

وجدت  حىت ،مرًة أ خرى مناداً  فوجدتين أ ِصخ ،والتوزر القلق ةِ رقم حبأ عصايب  ْت كَّ دم نْ اِ ، حىت اكلساعات

 !نفسهالرشطي  !اكن هوادلهشة أ نه  ،اذكل اذلي يأ تيين ركضً 

 ملاذا ترصخ اثنيًة؟ -

 .لقد طلبت امسي لتتحرى عنه ،ا أ يخ -

 ال ن؟ماذا زريد و  -

جابةطلبت امسي ومل تأ تِ  ؟!ما سبب وجودي هنا !!"ال ن ماذا تعين بـ "ماذا أ ريد - ملاذا  أ خربين ،ين ابإ

 ؟!أ ن مقبوٌض عيل  
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قم حم   تعرف مل أ نت مقبوٌض عليك؟! ل اأ حق :اُمستنكرً يب  دَّ

 .أ نت أ خربين ،ل أ عرف ،وهللا ل أ عرفا أ يخ قلت كل أ ين : حِصت

  ..ع س نواتبس  ل حمكوم عليك ابلسجن أ تعين أ نك ل تعرف أ نه  -

ارج لثاين اذلي أ بيت فيه خهذا هو اليوم ا اد..أ ن جم  ا أ يخ.. ل ل لماذا تقول أ نت؟!..  ..!س بع ماذا -

ل الضحك  موقٍف دحمتيفولست  ي أ موٌر والزتامات كثيةودل  بد أ ن أ هيل يبحثون عينول منيل

 ..فأ ن.. أ و السخرية

د ق تعرف ِلمم أ نت مقبوٌض عليك فها طلبت أ ن ؟!أ حضك معكوهل أ عرفك حىت  :اقاطعين متجهمً 

 عرفت.

 :هو اتبع صدقه يف حني انً يِ بِ تم س ْ ُرحت أ حفص وهجه مُ 

نك هربت ل  مخس س نوات حليازتك اخملدرات وسنتان  ،س بع س نواتل أ نت حمكوم عليك ابلسجن  -

 هل هناك يشٌء أ خر؟ ،بعد أ ن قبضنا عليك

أ جده.. غادر.. مىت لكين مل مهمت ل سأ هل.. ُدخت للحظات.. ، مسعت مل أ عِ ماوثواٍن ل  فايه رِ فُغ

 !؟غادر

.. !درات!.. هروبخم" د:وك ين أ حاول استيعاهبا من جدي مأ خوًذامتمتت عدة مراٍت حبروف اللكامت   

 "..!ع س نواتس ب

 نواٍت س بع تكل اليت حتدث عهنا!أ ي خمدراٍت! وأ ي هروٍب! وأ ي س  

 !اأ م رمبا أ ين  مل أ مسع جيد بالكمه أ ْم خشٌص أ خر؟! املعينُّ هل كنت أ ن 

 ..!لكنه قال امسي ونطق به

ت عىلمادت يب ادلنيا ذهوًل   ..ا، فازك ت اإىل الباب وقوفً أ ثره ، ولف  رأ يس  دواٌر زرحن 

 ..هل هذا اكبوس؟! حقًا ماذا دحدث؟!.. هل أ حمل.. ماذا دحدث ابلضبط.. ذا هناك؟!ما
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رادا اموجدهتف ، ابلقضباننيمتش بثت ززالان لقبضتاي  اكنت     وأ ك ر أ ك ر شداهناوة، مث ت بق اذابهنجت ل اإ

 اب، عىل صالبتهحىت ِخلت أ ن الب قوية غاضبة، ،تتابعت رضابت عىل البابمث  ،وك هنام تبغيان خلعها

 .. سوته، سيهنار بني حلظٍة وأ خرىوق 

 .و لكل.بال توقٍف أ   أ رضب وأ ِصخ..

لَّ فعلنا كذا وكذا لوحني وهمددينمُ  ،أ مايم وزك ك واالعساكر  هرعمن الغرف واملمرات     ،أ ن اسكت واإ

 ،ل مفاوضات ،أ ريد لهذا الباب أ ن يُفتح فقط كنت، أ ريد أ ن أ مسعهمأ و ابل حرى ل أ مسعهم، لكين مل أ كن 

عرشين أ ن أ عود ملا كنت عليه قبل أ ربعٍ و  ،حلال سبييل يف الشارع أ لقىأ ن  فقط أ ريد ،ل وعود ،ل الكم

ِخلت للحظٍة  أ ين حىت، اكجملنون أ زايد علهيم يف الرصاخ وكنت ويتوعدون نوا هيددوناك ساعة من ال ن،

 أ صواهتم قفتتو واكن هذا حني ، العقل هذا أ ن خيرج ليعقر أ عناقهمن لو فتحوا الباب لفاقد أ هنم خيشو ْ 

 ،املالمحو  وقور الهيئة أ شيب الشعر، ،بزٍي مدىن رجلٌ العسكرية  مرداءاهتمن بني  أ طلَّ  فور أ ن جفأ ة

  هل الطريق ليفسحوا قبل أ ن يتقدم حنوي تبادل مع أ حدمه بضعم لكامٍت 
 
 .جالًل ا

 في ِصاخك؟ تأ ملين للحظات:

 س يدي أ أ نت املدير املس ئول هنا؟ عن أ نفاٍس التقطها: احبثً ت هلمت 

 ، ما بك؟نعم -

؟ما هتُ  ..ختربين مل أ ن هنا؟! س تحلفك ابهلل أ نا - ؟! ..ميت   ملم أ ن مقبوٌض عيل 

ْطُبهما  -  سأ ل الرشطي جبواه. ؟!خم

 ..حبس ....قضايئٌ ُكٌ ح مهنا: التقطتبلكامٍت  هيمس للمديرعين وهو  مل يرفع الرشطيُّ عينيه املتوعدتني  

 .خمدرات.. هروب. ..س بع س نوات

 :قهًرا وضعًفا ،ل ول مرة ،دموعي اهنمرت تكل اللحظةيف 
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وب هذا وأ ي هر  تكل أ ي خمدراٍت  هذا.. ول عالقة يل بلك مما قيل.. ا.. مل أ فعل شيًاأ بدً  اأ بدً  وهللا -

أ سأ لوا عين  أ نمت تتحدثون عن خشٍص أ خر.. ..شخص ادخطأ  .. أ نمت قبضمت عىل ال ؟!اذلي تتحدثون عنه

 أ خرجوين من هنا أ رجومك.. أ ن مل أ فعل.. .. ول دراية يل هباقمطْيف لك ماكن.. مل أ فعل هذه ال ش ياء 

 .اشيًً 

 ؟دمتكأ  هل ت :اإىل الرشطي   املدير لتفتا

جياابً    :ِتافتت مين اللكامت، فأ ومأ  الرشطي برأ سه اإ

ل  ..راموهللا ح ..حرام عليك هذا الالكم ..ا أ يخ ل تقل ذكل مل يتأ كدوا.. ..وامل يتأ كد ..ل ل ل ل -

ل  ..هناين لترتك ا حرضة املدير رضكأ ن يف عِ  ..ونتقولأ ن بريٌء مما  ..أ عرف عام تتلكمون أ صاًل 

 .هلمترتكين 

يتفحصين  ،وك منا يقرأ  يف دموعي ما مل تُسعفين به اللكامت ،ينا املدير تفارقاين طوال الالكممل زكن ع   

ن ال مر لك ه بينه وبني يز  وك منا .. يطرق برأ سه..يعود ليلتفت لعساكره وضباطه.. ايً ـ توسهل ابك فأ   ..صامتًا

 نفسه.

 ىل فوق.أ حرضوه اإ أ شار: 

هِفُِتحم يل الباُب ف  ، للرشط هبوانٍ  يَّ يد ابسًطا قبل أ ن أ تقدم لهواء،صدري اب اقمُت معبئ  شم  اهام  عقصهام ف ي 

 .هاته كام هو ..لل  د لول أ ن اس توقفه املدير:بوضع القيو 

و ابل حرى أ   ، دحاوطين أ فراد الرشطة من لك جانب،سًيا ير فتسارعت خطاي  ل لتصق بهتقدمنا املد  

لفريس ته،  ظهم وغمضهبم اكلش ياط، يرتقبونين زرقب الصي ادمل أ كن أ رى مالحمهم، لكين أ مش غي دحاِصونين، 

 -املدير  - ، وك منا أ توقع أ ن ينتشلين أ حدمه من جوارهعن يمميين وشاميل ت اكجملذوبتلفَّ أ  ا لهذا كنت رمب

لنا اإىل مكتبه وص  ،س متد ال مان من بقايئ يف حميطهأ  أ ك ر، وك منا  خطاي  ل لتصق به ثفاس تح، اغدرً 

ه اتيح نقاًل عينابدأ  يف نقر لوحة املفي ثبات خشصييت و اول من الرشطي  اإ تني  قبل أ ن ،لس اإىل كرس يهجف

ثبات ما  مهنا ُمستشًفا الحمه،م اتاختالجو ، تعابي وهجه أ اتبع تلفًهامُ  ، فامي ُرحتبني شاشة المكبيوزر والإ

 .يراه عىل الشاشة
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 أ هذا امسك؟ ،الُشهييب ادلين أ حد زينبعد حلظات: 

 .هونعم  نعم -

 .....(.. ووظيفتك يه ).......(.وعنوانك هو ). ..أ ليس رمق بطاقتك هو )......( -

 .ابلضبط نعم -

أ نت حمكوم  ،الرشطة حصيح لك ما قالته ل سفمع ا ..زيناملكتوب: أ ك ر من ن يقوك نه يت  امتهل شيًً   

 ..عليك ضالقببعد  للهربمخس س نوات حليازتك اخملدرات وسنتان  ،واتعليك ابلسجن لس بع س ن

نشاهده يف  لقصص أ واب نقرأ ه شعورٌ  جمرد أ دركت أ ن ادخوف ليس تكل اللحظة بعيهنا.. ..تكل اللحظة  

 دُ قي ِ أ مجلٌة ت و  ،داجلسيف  وخمالب زهنش تعترص القلب، هل قبضٌة حديدية ،بل يشٌء يحُّ يرزق ،ال فالم

 ..ال لوانغامت املرئيات من حويل وانصهرت  ،اأ مسيت جحرً ف س جسديتيبَّ  للحظات .اللسان

 .هناك خطأ  بلك تأ كيد وهللا هناك خطأ ..كيف هذا؟.. كيف؟!..  .. لل ل -

 :واملتحفزة ..املنتظرة لك الوجوهبني  فرق ُذهويلت

ف .. أ ن ل أ عر !خمدرات ماذا وهروب ماذا؟ ..ال ش ياءمن تكل  اـ  أ يأ ن مل أ فعل  !ونمس تحيل ما تقول -

 .ل ل ل مس تحيل شلك اخملدرات ومل أ كن يف أ ي ماكن من قبل ل هرب منه..

 :أ شي اإىل المكبيوزرارتعشت س بابيت وأ ن 

 .أ رجوك رىمرةً أ خ حترفقط  .حتر مرة أ خرى.حرضة املدير .. ما هناك خطأ   ابلتأ كيد هناك التباٌس ما.. -

 : بكفهمتشبثًا غادرة كرس يه فوثبت مب ومهَّ  ،اجلهاز املدير أ غلق أ ِسٍف  هبدوءٍ 

صاحل ومل  بٌ شاأ ن  من لك هذا.. أ قسم كل أ ين بريءٌ ترتكين.. ل ترتكين ابهلل عليك..  ل ..لل ل  -

 خشص.. أ سأ ل عين أ ي ..لك ماكن أ سأ ل عين يف بعد ثالثة أ ام.. زفايف ..أ فعل أ ي  يشٍء مما قلمتوه

 وسوف أ نظر يف موضوعك مرة أ خرى. هم،، اذهب ال ن مع زينا  احس نً  احس نً  -

َّ تم  ذن سأ نتظر معك.. سأ  : أ ك ر بكفه قُت عل  .ل ترتكين هلم .ل ترتكين ابهلل عليك. حىت تتأ كد.. هنا نتظراإ
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مياءة ،هأ شاح بوهجو  كفه مل يرد بل حسب   حماولني  ،رشاسةٍ ب عيل  نقضوا لي  املتحفزين لهؤلء ما اكنت اإ

بعادي عن طريقه، سم  حاولت المتلص مهنم اإ  ، املتكتةل حويل  جسادمهمن بني أ  عيناي،  ْت فمل أ س تطع، فتلمَّ

رحًة مل زكن  اس تجلبً مُ ، وك منا أ عيُد قمص  احلاكية بدموعي مرًة أ خرى .... متوساًل اراجيً  .. عينيهاإىل اطريقً 

رم املاكنم عىل جعٍل غم يلتفت، و  مل، لكنه منذ قليٍل بعيدة املنال َّ ادم ن  . ه مْل يرين قبل اللحظةوك 

ِة رأ يس  حىت أ مخص، تتلبس ين الصدماين العساكر خارج الغرفة جر  جرَّ    لين أ ميش ، ما جعقديم   ُة من ِقم 

ببعضها  متداخةلً والغرف واملمرات  فبدت لك املرئيات ضبابيَّة الشلك، غامت عيناي ،امرتحنً  ادائً 

 مل هن ااكل نفيس سيً متيك أ   ينونيعنف ومه العساكرِ ت اصو أ   ،ال صوات أ تيينت اكنت من هوٍة حسيقة ،البعض

 هو ورٌ "رمبا مخم أ نو  مل أ حترك هبذه الرخاوة أ ن حويل من املارين وأ صوات ،حيل عىل ونيقو  عودوامل ي

  .".جمذوب"أ و  ..""أ و مدمن ..ابهلل" والعياذ

مُسوقا ابنفراجِ ابِب احلجِز وجدُت قديمَّ    ُهام ت مل  .قوك نَّ قوًة خفية تدفعين يف رف اإىل ادلاخلِ  ينوحدم

ضبان ْب نحية الق مل أ جـزمْع، ومل أ ثِ  وحىت ملا أ غلق الباب ،ومل أ طالب بأ ي يشء ،ومل أ عرتض ،أ نطق

منا اتبعت سيي  اكلع ِلُق  ،ادلاخيل للحجز ئطااحلحىت وقفت يف مواهجة  ملايش نمئًااكادة، واإ ْ فيه بعْينمني أ حم

رمبا  السؤال،و  وك ن عقيل قد توقف متاًما عن التفكي ، ومل أ عد أ حس بيشء،امل أ عد أ مسع شيًً  ،ذاهلتني

ىلَّ يٌد وحذر تقدمت مين تكل ادخطوات هبدوءٍ  ،عندما فُتح ابب احلجز، و لهذا بدو أ ن ي ، قبل أ ن متتد اإ

ِكي ايف  كثًيازردد صاحهبا   .."زين.. تعال معي ا تعال معي": نميِت الصاخبةخرتاق سم

 احهبا مِتاداً يب ص عندما ساقتين اليد مرتفقًة اإىل خارج احلجز، قبل أ ن يسيُ  ،اِومْ مل أ ِجْب، كام مل أ قم   

ْمِئنً  اوك منا يقود كفيفً  ات والطرقات،يف املمر  ىل  اأ نيً ، قبل أ ن يُدخلين متايرتف ُق حباهل، يربت عىل كتفي ُمطم اإ

 أ ين وقوفه أ مايم، غي ، مل أ كن أ دري ما ُسقيت، ومل أ عِ أ صاًل مكتب الرشطة، أ جلس ين مث أ سقاين ماءً 

ذٍن مس بق اجسينً  جُ مسعت بعض العساكر يعاتبونه أ ن كيف خُتِر  ضباط أ و ه أ حد ال لو رأ  ، مفاذا دون اإ

عين توجعه صغي أ وج شابٌ وا حلاهل، انظر والرفق، وأ ن  من الرحةِ  اأ ن بعضً  ااملس ئولني، فعازهبم راجيً 

ن نُّ هد تكل ال مور من قبل، س ُيجم بأ نه مل يع  ه، دموعه تيشوحكي ِ   عىل هذا احلال. يم بق اإ

 عىل وهجيي عدة مرات.ابملاء وميسح ه كفَّ  لبل ِ قبل أ ن ي  -التنفيذ  رشطي -جلس قباليت 



 

11 

 

 هدأ  واسرتح! اِ  ..زينهدأ  ا اِ   -

ل وهجيي ُمنتظًرا  هكل؟أ  ب التصال زريد أ لم  :وعينطاق ال اإىل نيدخول عيين التاهئتحلظة  تأ مَّ

جيااًب،   أ غلقت ف ،ين الصوتاتأ   حىت ثوانٍ  املنل، أ رقام تضغطو  بلهفةٍ  التقطُتهفهباتفه  يلِ  دَّ مف أ ومأ ت اإ

 ..الرشطي اندهش ..برسعة الهاتف

 ..اكنت أ يم -

ذن فمل -   ؟!زلُكمها ملْ  اإ

قبل أ ن أ مكل أ و أ خربها بأ ي س ِتوى أ رًضا  ا،ذكه أ مًرالن دحمتل قلهبا و مريضٌة  ..مس تحيل ل ل ل.. -

 أ ن أ عرف ما أ قول. ،يشء

ليكبعد تفكي:   اإذن؟ من هو أ قرب اإخوتك اإ

 .مين مبارشةً  س ن اهو ال صغر  ،معرو -

ذن  - ليه، مثلعمرودعين أ حتدث أ ن اإىل وادلتك، سأ خربها أ ين صديٌق  ،امسعاإ  ، وأ طلب التحدث اإ

 ابلضبط. موضوعكمعرفة ما ودحاول  يأ ت ملساعدتكف  ،أ قص عليه أ مرك

الكم  وكيف سيتلقى معر أ ن املنِل مرًة أ خرى وأ ن أ فكر  ضغمطُت رمقف، شيًًاأ حيا الكمه ال مل يف ِ   

 سؤاهل يفتُل ح أ و  ،اتغيً  -معرو  - تالحظ أ يم  عليهلَّ أ   رجوهلك ما أ   رد فعهل؟! ذا س يكونماو  الرشطي  

وضغط زر  التقفهف كقطعٍة من مجر، للرشطي ابلهاتف أ لقيتف، أ اتين صوت أ يم مبا حصل افيجيهبا اكرهً 

  ..معرو عن سأ لها ..اكنل يعلُو فيه خصُب امل ماكنً  اُملمتسً  مكرب الصوت قبل أ ن خيطو مبتعًدا،

 .خرج منذ قليل -

ذن هل يل  -  ؟البرمق هاتفه اجلوَّ اإ

 .لقد زرك هاتفه هنا اليوم -

ذن مفىت  -  ؟يعودس  اإ

 .يف لك ال حوال ، فال ولد ل يتأ خرون بعد العارشةالعارشة مساءً  بعداتصل به  -
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 .، سأ فعلاحس نً  -

غالق الهاتف  .مه  الرشطيُّ ابإ

- .  بين 

 .تفضيل -

 .ال كرب شقيقه ؟زين أ تعرف -

 ، ل أ عرفه.أ يم ل ا يل الرشطي قبل أ ن جييب:نظر 

 .اأ حدمه رد   مل يتلقف بهالتصال  وأ حصابه خوتهة ومل يعد حىت ال ن، طلبت من لك اإ خرج البارح -

-  ً ليك سامل ن شاء هللا يكون خبيل تقلقي و اردَّه هللا اإ  . الفورسأ خربك عىل الو عرفت شيًً و  ،اإ

 الهنايةهنا يف لك .التصال دون أ ن تصلها أ ية معلومة ذكلضيع فرصة تُ  أ ن زريدل طال َصت أ يم وك هنا 

 .الرشطي شكرتأ ذعنت و 

 .زينا  اأ مك قلهبا مشغول عليك جدً  أ ن واحض: وهو يغلق الهاتف الرشطيُّ نحييت مم تقدَّ 

 نأ   املرة ال وىل يف حيات اليت مير فهيا لك هذا الوقت دون يه تكل :فقدت الس يطرة عىل دمعتني  

لَّ  ل يتعبين ال ن ،ول بد أ هنا قلقٌة أ شد القلق ،تعرف عين أ ي يشء  . يهاإ

ْت فرتٌة من الصمت    ادم كل ن ذاكو  ،اُمفكر   الرأ س ُمطرقم  اكن الرشطيو  ،أ كفكف دموعيكنت فهيا سم

ليناقبل أ ن ت    :هيمسو  ،من اإطراقه ينتبهما جعل الرشطي أ قداٍم تتحرك ابدخارج،  جلبةُ  تنايه اإ

 .امسعين جيًدا ..زين -

 :املُغلق عىل ابب الغرفة أ مكل وعيناه

 ل نه.. ،اجيب أ ن أ عيدك للحجز فورً  -

 ف فامي اكن يبدو أ نه س يقوهل:بقول يشء لول أ ن اتهت عيناه وسط دموعي فتلطَّ  مهَّ 

 اإىل ماكٍن أ خر. تأ خذك الرشطةل نه بعد قليل سوف  -
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 !اإىل أ ين؟! -

 يل أ ن أ خربك. اليس مسموحً  -

 .ل ترتكين تعبت.. احق   تعبت.... أ ن أ رجوك -

وعك خيك، وأ خربه عن ماكنك وموضأ عاود التصال مبنكل، وأ حتدث اإىل أ  سيف العارشة ، لن أ زركك -

 الترصف. هو ه، وابلتأ كيد س يحاوللك

ذن ِعْدين  -  .أ ن تفعلاإ

  .ِصْدقه اُملمتسً معق عينيه وأ ن أ خرتق  اهمزومً قلِتا  

 ول تقلق بشأ ن ذكل. ،أ عدك -

ينِ    ة اليت كنت علهيا اورمغً  ،الرشطيُّ اإىل احلجِز مرًة أ خرى أ عمادم لَّ  عن الُغم  دأ  يتدفق من أ مٍل ب اشيًً  أ نَّ اإ

لم ِبعمرواإن صدق الرشطف ،بداخيل بني لك  ،سيبدأ  معرو ابلتحرك حبريةف  ؛أ مريب أ علمهو  يُّ وعده وات صم

تشغهل  ينىس ذكل الرشطي وعده، وأ لَّ لَّ أ   فقط أ دعو هللا ،ادخطأ  ذكل حىت جيد ممكن  تكل ال ماكن،

 .التصالذكل الشواغل عن 

ا ثالثتنا دمنتقف د اكن قد ُحجزا معي قبل ساعات، نُوديم عىل امسي واثنني من الهنو  عرش دقائق بعد  

 بل أ ن نتوجهق  خرجنا من مبىن تنفيذ ال حاكم حىتعرب املمرات والطرقات  ِانْقمْدن ،لتوضع بأ يدينا ال صفاد

 اإىل ال مام. يانابدخلف فامي قفز الرشط  ركبت والهندان رابضة عىل بُعد أ متار.رشطة  اإىل س يارة

 ببرصِه أ حد الهنديني جبواري جيولُ وخالل ذكل راح  خارجًة من الساحة الكبية، س يارة ابلتحركبدأ ت ال   

فطلبت  الوقت، التأ كد مع أ ن ل ولكن بوسعه اإن اكن يعرف وهجتنا، فردَّ  سأ لتهف ، ُمس تكشًفا فامي حولنا

 يتأ كد.أ ن منه أ ن خيربين فور 

سائاًل هللا  ،أ خرى، سأ حس هبا ابدلقائق والثواينابملنل مرًة  قَّت حىت يتصل الرشطيُّ سُت ساعاٍت تب  

ِ والصرب  .أ ن ميدين فهيم ابجلـمّلم
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حابًة واتساعًا،  وُكــنَّا قد بدأ ن منيش يف شوارعم    مبقعدي  غوصأ  متوارًا عن أ عني امجليع،  فهيا أ جلسأ ك ر رم

يل   أ ك رو  أ ك ر يل  أ   أ حدمه كون قد تعرفينيلَّ أ   ا هللاداعيً ، لكام متادت ال عني يف التطلع اإ ، وطوال و انتبه اإ

ن أ خر.. معن الاضطراِب والقلقةل، فابتعادي عن ماكٍن ل يعين سوى اقرتايب  بطين مل زكفالطريق 

ة مل ززل بعُد قامئةوطاملا أ ن  ..جمهول أ خر.. وهواٍن أ خر ذن فالتايل  الُغم  لَّ حماإ رى يف أ خ طةلن يكون اإ

 ؟قته واتصالتهبطري  هل يسعى يف أ مري ؟!بتكل اللحظة رائدزرى أ ين قد يكون  .ال عصاب. سلسةل هدم

 ا حصل؟!هل قد خيربها رائد مب تس تطيع؟!اول الوصول اإىلَّ ول حتتسأ ل و هل  كيف يه ال ن؟ !عائِشةو 

خوته أ مهوهل قد خيرب   أ و أ يم؟! ؟واإ

 نيالهندي ِ  أ حد ركةح ضطربلت طريٍق جانيب اإىل تنعمِطفم قبل أ ن  ،اشيًً  بطأ ت الس يارةُ أَ  ساعةبعد نصف   

 للميني مرًة أ خرى.للخلف..  ..يسارللميني.. لل  ...حبراكٍت حادة رأ سه دورتو  جبواري

 سأ لته. ؟!ماذا هناك -

 .اُملتاعً  ينأ جاب !.. هنا!هنا -

 هنا ماذا؟! -

دم ورأ سه تأ ىب الثبات:   هنا.. جسن.. كبي. ..السجنردَّ

 ! أ ي جسن؟!جسن -

ِشحُّ شيًً  تلفتتُّ   ..!افشيًً  احويل  فوجدت الُعمران يــم

 ..ْل!الس يارات تمقِ 

ِدُمون! مْنعم  ..املارُة ي

 اد:ت جزعي لل مام تعوقين ال ْصفم جرر

 سأ لت الرشطيني. ؟!الطريق املؤدي اإىل السجنأ هذا هو  -

 املركزي.السجن  ،نعم -
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 ؟! بنا من طريق السجن املركزيىتيأ   قد ما اذليو  -

 ؟!وهل دليك ماكٌن أ خر يُقامسه اس تغراب السؤال:نظر لزميهل 

 ابلضبط؟! ل جل ماذا ماكنٌ  -

زِعً  التفتُّ للهِْنِديمنْي ف، تخًفاس ْ مُ  حضكبل يرد  مل   ب  اجم فراعين ديس، حعمىس أ ن أ رى يف مالحمهام ما يُكذ ِ

لرشطي ااكن ذكل يف نفس الوقت اذلي أ بطأ  فيه و ، املضطرَصت املهزوم و  وجومأ ن وجدت عىل وهجهيام 

تت ابل رِض بشلٍك متعرجٍ  تفاداً  من رسعته مبة، ثـُـب ِ ب ه، ُمدم  ، عىل البطء والمتهلرب السائقنيلتج لرتوٍس حاد 

 .اخنلع هل قليب.رأ يت ما حني 

أ و  كقلعٍة حصينة، يف الغروب امً ثِ اجم بدا  ،اس تقر بناءٌ  ،بعيدال  ىل مرىم البرص، ويف الفضاء املرتايمفع  

 ْت عم توزَّ  ،ابلسواد ، مع رحيل الشمس،يلوُذ جبدراٍن رماديه اللون، غرق نصفها كاكرٍس يغفو منتظًرا،

 ،اهميبً  بدا يل هكذا. صببندقيِة قمنْ  حوهل أ براج املراقبة مبسافاٍت متساوية، يعلو لك برجٍ مهنا جنديٌّ 

 ابقرتابنا منه بعنٍف  فُق راح صدري خي ، وهكذاكبي"ال " جنما عرفت أ نه الِس  ،اُمـْقِبضً  ،اكمـًـيبً ، زًل ُمنـْـعـ

 معانً تكون اإ ل  وال سالك تكل املطبات والرتوس بذكل البطء القاتل، الُبطء اذلي ل جهل، رمبا، ُوِضعمت

ليهقبل الوصول  يف اإطاةل الوقتِ   . املُقبضةطةلَّ بتكل ال وأ ك ر ، ليشقى من ُكتب علهيم الشقاُء أ ك راإ

 :ابملبىن الرهيب ُرعًبا تعلقت عيناي

ابهلل عليُك.. أ وقف الس يارة.. أ وقفها أ رجوك.. كيف تصل ال مور تكل  .. هماًل هماًل  هماًل  هماًل  ..ل ل ل -

 .فقط امسعين.. امسعين ابهلل عليك. ..؟!ادلرجة

 :هِاًل ُممت  الرتوس وهو يتفادىابلس يارة  الرشطيُّ  عرج

  .يفيدك بعد اليومالكذب لن و  ،كرُ مْ أَ فقد انِتيى  ،هنا ادي نفعً لن جُي  ما زريد قوهل اـ  أ ي -

 ابهلل لست باكذب.. هناك خطأ .. أ يخ انتظر.. انتظر ابهلل عليك.. أ وقف اوهللا لست باكذب.. قسمً  -

 فقط لكمة وهللا. .لحظة.. دعين أ لكمك.لالس يارة 
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لن  ؟أ نت نٌ أ جمنو س يارة تكل اليت س نوقفها ل جكل؟! أ ية ،ثرثرةكفاك  أ نت!: ال خر انفعل الرشطي  

 ادلاخل.يف  همبا زريدهِذ اِ  ،اول تقل شيًً  انسمع شيًً 

ْملمقت أ مامنابهناية عبارته     اتراكً  ،اشيًً  من رسعته خفض الرشطيُّ ليُ  -ي""السجن املركز - الفتةال تمعم

لهيا ابلس يارِة دخوًل ثائب يف بطٍء بة السجن يك تت الفرصة لبوا  ُق فرِ وهو يُ  اكشفًة عن ساحٍة واسعة هتادى اإ

 بض، زمرجلق وقف فيه احملرك ليسود َصٌت مُ تغلقت البوابة يف نفس الوقت اذلي أ   ،عىل ذويهاِت التحيَّ 

 انمكشت أ ن اميفابلنول، أ طاعه الهندان صاغران ويأ مرن  أ حدهام الباب قبل أ ن يفتحهام الك الرشطيان

 ينتدامه فلقد  ،فق يبيرت أ ن  فتوسلته أ مرين الرشطي ابلنول ،ةُمصفرَّ  ابسة ركن الس يارِة كورقةٍ ب املتصقً 

 - الرشطي -ما جعهل  ،عىل وشك التقيؤ أ شعر أ ين ما جعلين ،ابلبطن عنيفةٌ  انقباضاٌت  تكل اللحظة

  .اجر  للخارج شدين ي  قبل أ ن ودُحُك كفه عىل اقة قييص جسدهنصف ب  يدخل الس يارة

راداً  وهواهنا، ال عصاب تلفمن ع أ اكد أ ق سائًباوقفت أ مامه    : مل أ فعل يضبصوٍت خف  يرتعش لساين ل اإ

 شيًًا.. مل أ فعل شيًًا..

 ف جيًدا.قِ  -

 .مل أ فعل شيًًا.. مل أ فعل شيًًال ل ل..  -

ِ بكفني صم   : ني ْ بم لْ رجَّ كتفي 

اقلت  -  هنا ،اكمول تنفيذ ال ح ليس اكخملفر هذا املاكن ،أ قول امسع ،امسع ،جعجعةً كفاك و  قف جيد 

، وجمرمني،لصوص،  ليست ك ي رشطة، بل مه  هنارشطة ال و  ،ولد حراماع طرق، و طَّ وقُ  وقمتمةلم

لَّ  أ لعن رشطة، ل يتعاملون ذ سكت وتنف ِ كل أ ن ت  سملال  ف ،والش مت بأ قذر وأ وس ال لفاظابلرضب اإ

لَّ   ؟ما مل زره يف معرك لكه، واحض  سوف زرى مهنمال وامر بال نقاش، واإ

 :بني كفيه وجد أ صابعي زرجتفحني  يقيودعىل  يُمتم دار جسديأ  ف ،خوفًا اهنز رأ يس

يذاء هنا ،صغي شابٌ أ نت  ،نصيحيت امسع - م  ،لن حتمتل املهانة والإ  بعد ذكلو  ،اشبال نق ال وامرذ ـف ِ ـن

 أ فهمت؟ ،معن تس تطيع أ ن ترشح هل أ مرك ابدلاخل أ لسا
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فمل أ عد  ،اامً مت لساين متأ جلْ  واكنت الصدمة قد، سًيا عرب حرم السجن عينفم دم ف ،اإجياابً  رجتف رأ يساِ   

 سارِ ز، وانك العاجِ  املهزوم، واستسالمِ  يف َصتِ  أ سيُ  ُكنُت  عىل الالكم أ و الاعرتاض، فقط ىأ قو 

اف ..السوداءنيه مبا ..ابملاكن لكه نيذاهلت وف عينايطُ املغلوب عىل أ مره، تم  َأْبراجم مراقبته  ة..ضبِ ذه املُقْ نوَّ

 بل أ ن زرتفعق  ..س يارات الرشطة وعرابت الرتحيالت العمالقة ..رتسني ابلسالحُـ ملعساكره ا ..السامقة

نْسلُخ راحةًل يف ال فق، ُمعلنًة ل  ،للمرة ال خية السامء اإىل تتل ل  من وراء دموعي مشس الغروب ويه تـم

ِزْد من ومل يـم  ..اعامً ن يوعرش  ن معري وقِتا س تةً اك ،0يوم دخويل السجن ،أ طول يوٍم يف حيات عن هناية

 .اواحدً  ايومً  حيهنا

                                           
 0220نومفرب  0



 

 

  

 
 اينالثم  مُ الِقْس 

اترم ــبـم عم 



 

 

 

 - 2  - 

م اك   جم بنا  مساءً  ت السادسةغم لم نت الساعة قد ب عدة ا اإىل غرفٍة هب - أ ن والهنديني - الرشطيُّ حني عمرم

لهيا أ فرادُ ماكتب  ن عىل كراس هيم وخفَّ حديٌث ضاحٌك اك امبجرد دخولنا اعتدلوا شيًً  ،رشطة جيلس اإ

مم  يتلقفينقبل أ ن  ،بيهنم شارٍة من يده أ ن َأتمــقمدم ما يعين يب بنطاهل ت بيديه عىل جانربـم  .فتقدمت أ حدمه ابإ

 بأ ول ما يتناثر عىل مكتبه: راح هو يتابع أ وًل  بيامن ،ففعلت "أ فرغ جيوبك لكها"

 مالبسك.لع خْ اِ  -

 ماذا؟! -

 .لع مالبسكخْ اِ  -

 !مالبيس -

 .لكها مالبسك خلعاِ   -

 !لكها  -

: وانتبه مع زمالءه حديثه عم طم قم  يل   اخلع لك يشء. لكها.. لكها.. ..لكها أ قول مالبسك اإ

لْعِ مالبسهام صاغري ْ ن قالهندااكن    زرددي  ن بال اعرتاض، يف حني انتبه رشطيو املاكن اإىلد بدءا يف خم

اِمسً  ،ما افوجدت يف أ عيهنم حتفزً  ْمُت هم نينرجوك، ا أ يخ، أ ن لست كام تظن و أ  : اتقدَّ  ...اإ

ح     ..جسني ..هوممف  ..سوى جسني لست ال ن أ نتم  ..امسع ل ل ..امسع لست بأ خيك..: ارً ذِ نْ مُ  بس بابتهلوَّ

 .بعد ذكل يتكرر مرتني والالكم لن

 الثواين القليةل أ ن عىس يف تكل بعض اليشء امتباطئً فعلِتا  البنطال،ف القميصف ُت احلذاءلمعْ خم  ُمنصاعًا  

 شغهل وِصت أ ن لكنه توقف عن الالكم مع رفاقه ما، يشءٌ أ و يتبدل  -الرشطي  - عن أ مره  يرتاجع

يت حىت مْل يتبْق عىل جسدي سوى ما يسرت  .الشاغل أَ تعرَّ و ْ دخلع أ هتيأ   ن، أ لقيت نظرًة حويل قبل أ  تسم
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يل  بيده أ ن ذكل واكن  أ خر ما يسرتين،  :رف الغرفةِ ، ليقتادين اإىل سازٍر بطفتوقفت فتوقَّ حني أ شار اإ

 مكل هنا.أ  

من قة رأ يس حىت  فامي راحت عيناه متسحاين ،امتامً  اً عارِ ل قف أ مامه  أ خر ما تبقى من سرتي تخلمعُ   

يلَّ بأ ن أ حلَّ أ مخص قديم    تأ مللي ، افباعدهتام قرسً  يرِ كم ذم  أ مام يداي اللتني عقدهتام جخال ، قبل أ ن يرُِش اإ

 .حويل رو ما انكشف مين قبل أ ن يمدُ  هو

 مفهوم؟ ،1نزل" تنل يف ال رض، وجتلس كجلوسك لقضاء احلاجةال كل "و عندما أ ق -

 حارض.  -

 ،ا يفتش مالبيسهراح بعد ،فنفذهتا ثالاثً  "انزل"، فنلت، مث "اهنض" فهنضت، كررها ثالاثً  أ ن أ مرين  

 والطيَّات، قبل أ ن يأ مرين ابرتداهئا مرًة أ خرى.يتفحص اجليوب 

جُت من خلِف السازر بعد أ ن ارتديت م   رم فصاء، يف ، جاليس القر امتامً  ني ْ الهنديني عاري البيس ِ ل جدخم

ا اأ فراد الرشطة يطُوُف حوهلام ُمتفحًص  الوقت اذلي راح أ حدُ  مم هْيِ دم سم ه ئِ مع زمال يتضاحك جعلتهيف هممٍة  جم

ارعني لزهام بطرف حذ تسلية. بعد أ ن انِتيى لكم أ موٍر أ ك ريف   بسهام، غميداء مالرتاءه أ ن اهنضا، فهبَّا ُمسم

ٍ أ هنكه الضحك فمل جيد أ  أ نَّ حظ أ حدهام العاثر أ لقاه قباةل رُشْ  ه الهبجة، من مؤخرة الهندي لتتقامس قربطي 

فم ابلهندي ِ عدة أ متار، ُمجربً  فاكل لها شلواتً  اه عىل ارتداء ِبنطاهل برسعة الربق اِ  اقمذم  لنوابت حضٍك  قاءً تاإ

 أ خرى.

يِن، والهنديني، أ فراُد رشطٍة أ خرين،   لممم مسم ًة وِغلظةأ   خبروجنا من الغرفة ت دَّ م رش أ  عرفت  ،ك ر ِش  طة هنَّ

ـنـ قبل أ ن يواهجنا  مبىًن حصني، عربن مدخهلن هؤلء عرب حرم السجن لندلف اإىل ادم تم قْ اِ . والزنزين اِبْر العم

م  خلفها  قفي كراٍس ثالثة  همبنتصف انتظرن عن ممٍر طويل اجم أ حدمه املفتاح بِقْفهِل لينفرج اكشفً ابٌب َضم أ ْول

برسعٍة  ،ا حراثً رؤوس ن دحرثهذا العساكر اإىل الكرايس يف حني راح  أ جلس نا ،مباكينة حالقة َضمة جسنيٌ 

ت وجعةل،  من الشعر. امتامً  حىت  تعرَّ

                                           
 يقومون بِتريب اخملدرات واملمنوعات بأ سفل أ جسادمه. سجناءبعض ال  1
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 ناولين زا  قبل أ ن متتد يده لت  طويل وعريض ىل غرفة املالبس، حيث مسح العسكريتوهجنا بعدها اإ   

 ،وحدي الرشطيُّ  رافقين مالبيس مبالبس السجن بعد أ ن أ بدلت .بين ِ اللون، وابملثل فعل مع الهنديني

ناولين قطعًة يُ  قبل أ ن أ بيض قفين أ مام حائطأ و  موظفهبا  ،ةاثلث غرفةٍ  ىلاإ ، دون الهنديني هذه املرة،

 :تب علهيا رمق ماخشبية كُ 

 حتت ذقنك مبارشًة. ضعها أ مام صدرك،  -

 حارض. -

 .وهجكاللوحة حتت  عْ ميينك، وضم عن اجعل احلائط  -

 .حارض -

  امسح دموعك. توقف: لكنه مه  ابلتقاط الصورة

ام ق جلب ورقةً  مث ضعها عىل املكتبوو بعدها أ خذ مين اللوحة الصورة وصوًرا بأ وضاعٍ أ خرى،التقط   

عىل  الكف غطض، لزج ويغمسها يف قطعة مش بعٍة بسائل أ سود لكها كفيمسك قبل أ ن يُ  مبلء خانهتا

، ا سواد اليدورقة بيضاء ل مسح هب أ عطاينمث  امللف بعدها أ غلق لتنطبع بصامت ال صابع لكها، الورقة

  :يتوجه ابلالكم للرشطيقبل أ ن 

 .هعنرب اإىل  ُخذه ..انِتيى -

ا عً بَّ ش م اكن مُ ف لكته الصدماتاس ِت  ، لكنه ذهولٌ ام بذهولمسامعي فنقلت برصي بيهن لكمةال ْت خم لم سم   

رقاٍت من الغرفة لينعطف يب يف ط الرشطي حسبينأ قاوم عندما  أ عرتض ومل لهذا مل ،ابدخدر والرخاوة

ملِ ا، دائً امشيِتا حافيً  ْت  طويةل ُطْرقةً  جم يف الهنايةِ ، قبل أ ن ن اصَّ  ، حديدية َضمةأ بوابٌ  اجانبهيعىل  زمرم

تةيعر  زلجٌ للك ابٍب م ،خميفة افبال  ،ض وقفٌل كبي. ال بواب ُمْصمم بأ عالها  ُجِعلمْت  فقط ،انبم أ و قُضْ  ذنوَّ

افاحلوائطُ رمادية اللون، بال  صغية يتسلل مهنا الهواء،قوٌب دائرية ثُ  ذ أ و فتحات تمنُّ اإن اكن الوقت نوَّ

تيش بأ ن  عليه من ال ام والس نني وِصخات ال حذية اليت لونه مبا دارم  البالط انصهرم لليل، ابابلهنار أ و 

حىت أ ين  اًل،ذاه، اأ اتبع أ رقاهما وامجً  ،عن مينٍي وشامل ،اكنت ابملمرتسعة أ بواٍب  ال ل ف س ِيُقوا من هنا.

ص والبنطال يف القمي يف مالبيس، أ حكها حاك   ،الوعي ٍ ، برحت أ مسح أ صابعي املعجونة ابلسائل ال سود
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أ نفايس نفسها  ،حويل مل أ عد أ مسع أ صوااتً  بيامن الورقة اليت أ عطانهيا العسكري  مل ززل بيضاء ابليد ال خرى.

 .أ خر هو من يتلكم اوك ن خشًص  احتدثُت للرشطي  جاء صوت أ نفي  ما حىت عند ،مل أ عد امسعها

 ..مس ئول  -

 حبييب. ،مفي:  نعم عىلبأ ذنه  الرشطي جهم

  ..مس ئول -

 ا؟!مس ئول عن ماذ -

 .أ ريُد مس ئوًل  -

 !زريد مس ئوًل  أ نت ،هأ  أ   -

 . مس ئول أ رشح هل.. أ رشح هل. ،مس ئول أ رشح -

التم ال ا حبييب، عم ن لكهم ابدلاخل، تم و، املس ئولاطبعً  اطبعً حضك:   .عم

قَّ 2أ مام ابٍب دحمل امس )عنرب    يٍح تدلَّت سلسةِل مفات فم الرشطيُّ لُيعاجل الِقفل مبفتاحٍ اصطفاه من ( تموم

 أ مسكت بذراعه: ، زامهحبِ 

 .اس تحلفك ابهلل -

رم ال   ْرجم رم الِقفُل "حرشجًة" جم ْثرها رش أ ْصدم
 
 ..اَضمً  مزلًجاطيُّ عىل ا

 امسعين.ابهلل عليك  -

فاقةً ليرصُخ حديده  املزلجاجنرَّ   .من غفلته. اإ

. أ قسم .ا. أ ن مل أ فعل شيًً أ لكمك أ نت.. أ نت من سيسمعين. ،أ ريد أ ن أ لكمك ورأ سك، ل يديك،قب ِ أ   -

 .اابهلل مل أ فعل شيًً 

. به الصاخبونوينت  ت ابدلاخل، قبل ينخرس الصوت جفأ ةحم الرشطيُّ الباب لتنفجرم جلبُة العرشافمتم 

 تش بثت ابلباب:



 

222 

 

عين يف ماكن أ خر - نظر فقط .. سأ نتظر حىت ي تكل الُطرقة. أ و ازركين ب .ب مكت.. يفيف غُرفة ..ضم

 ، لكن ابهلل عليك ل تدخلين هنا!أ حدمه يف أ مري، ووقامت يشاء

 دخل.ا -

 أ ن بريء وهللا. -

 لكُك أ براء. -

 أ حتدث معه. أ ريد مس ئوًل  -

 دخل.ا -

ذن  -  .دلقيقة واحدة دعين أ لكمها .يم.أ لكم أ  هيل.. أ ريد أ ن أ   أ ريد أ ن أ هاتفاإ

 دخل.اقلت  -

قفل بل أ ن ينغلق ال، ق من جديد يسرتجع اببه يك ْ  أ لقتين لّلاخل مبسافٍة اكنت اكفية قوية دفعةً  دفعين  

 بعيًدا. بعدها مبفاتيحه الرشطي رحليو  ،الطريقةبنفس  واملزلج

ُ في وقويف!امنتظرً اخمليف  ُق البابه ظهري، أ ْرمُ لك املاكن اوليً مُ  وقفت    مم وقد ُحِس  !تظاريول ان  ، ل أ ْعملم

نت أ شعر ك . س توعبهمل أ كن ل   ااثلثً  ارمبا ل نه ل خيارات أ خرى ِسواهام، أ و رمبا ل ن شيً ال مر، لكن

لعرشات الفانالت  اجامعيً  اعرضً  ل رى ، التفتتُّ مزلغمز واللاببلسعات ال عني زرمقين من ادخلف مصحوبًة 

 حما عىل أ جساٍد خمتلفة ال شاكل وال جحام، را اقت تعليقً ، واجلالليب، وأ ش باه املالبس، عُل ِ 4ادلاخلية

يلَّ بعيونٍ أ حصاهبا   ضبابيةً  ىً أ و رمبا داعب دخويل ذكر  ،زنً اهِل اجلديد وم فاحصة، يُـقميون لذلم  يتطلعون اإ

أ و ما بدا أ هنم  ..ما اكنوا يفعلونهليعودوا اإىل  ،قبل أ ن تترسب احلياُة مرًة أ خرى اإىل أ جسادمه بعقوهلم،

 اكنوا يفعلونه.

ــثـو ْ    ام  ااهنيارً جبوار الباب  ُت جم عً  ركبيتَّ  ا، ضم مم دي من جس يف أ قِل مساحٍة يشغلها ااإىل صدري، طم

ٌق أ نفايس حشيحةاملاكن،  ي ِ  ،هواءً تشعر لعدة مرات مل أ كن اس  حىت مع حماوليت للتنفس بعمقٍ صدري،   ضم

                                           
 دحق للمسجون أ ن يرتدي أ ي زي  داخل العنرب، لكن خارج العنرب يرتدي فقط الزي  الرمسي  اذلي يتسلمه عند ادلخول. 4
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حديدية،  نه زنزيزرامت عىل جانبي ، وعن شاميل ِ انبسطم ممٌر طويلٌ اش تعل الباب طوًل عن مييين 

ْولها، وع .بـأ س ياخٍ ُطولية مسيكة  ،ت أ جساداحنرش  ؛ويف املمر نفسهىل عتبِتا، بداخل الزنزين، وحم

امَّتضم  ،أ جساٌد كثية لوس، وبني وم واجل، وبأ وضاعٍ بني النا، ونومً ا، ووقوفً اجلوسً  اقم هبا املاكن فتمضم

َـّ ،تالوق  نفس الوقت، وهيتف يف نفساللكُّ يتلكم يف نفس الوقت، ويضحك يف ،اجللوس والوقوف ام ك ن

  ..أ و سوٌق منيسٌّ  يه مدينٌة معزوةل

وك هنا  ،تجاابتاس  بال أ ية مشاعر أ و  فقط كصوٍر متتابعة فأ رى ما أ راهعيناي  جتولن يف املاكن  اكنت   

ِ فاعرتتين ، عٍد أ خروبُ  ماكٍن أ خر ما أ راه يدور يف ات النابتة حساس شعي لإ رجفٌة أ س ندت رأ يس اإىل كفي 

 ،لفمن ال مام وادخ الرأ س اجلديد، أ مسحه توخز أ صابعي، مررت بيدي مس تكشًفا اكدلاببيس ويه

 أ هذا اكبوس؟!.. ؟!هل أ حمل ،بني يوٍم وليةلبتكل الطريقة ، أ ن كيف انقلب يب الوضع متعجًبا، ومس تغرابً 

رضابهتا املوجعة: ب جاء دور ال س ئةل لتتش بع رأ يس حوايس مبا أ ن فيه،عت عيناي ابملاكن، و حني تش بَّ   

ذن انِتيى ال مر؟! !مث ماذا بعد؟ ولن  ،تعرفس   اـً وحمت ،لن حتمتل أ يم   كهذا! الن دحمتل البيت أ مر  أ هكذا اإ

ن علمت ايكون وضعها طيب   هل  ؟ أ ين هو؟رائدوماذا عن  ،ويه ل تعمل اس طيبً كام أ ن وضعها لي ،اإ

 ؟عىل ما بيننا ااظً حف لنفسه حصل مبا أ زراه يرُسُّ  ؟بطريقة أ خرى ودحاول يف ماكٍن أ خر ؟ثريايسعى يف 

ها بفارغ الصرب، نرنتظا عىل اللحظة اليت تبقت ثالثة أ امٍ  ،عائِشة!.. أ ٍه ا عائِشة.. عائِشةأ م دحكه ل ههل و 

 ..دمة؟!احلاصل خالل الساعات القا هل قد يكتشفون ادخطأ   ؟!الفرج من عند هللا قبلهافهل قد يأ ت 

  ..زين.. أ ن زينن أ  : اذلي فتح الباب كنت أ ول ما يرأ ه الرشطيو  ،اانتفضت واقفً ف ،تقرتب اأ قدامً مسعت 

 .."!وماذا يريد هذا؟مبا يعين "اكن يقف ورائه  ل خرم  س تغرابً رم الرشطيُّ مُ نـظ

 ؟!لكمومك بشأ ينأ   ..زين أ ن -
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ِحفلجبسدي تكل الُفـرجة اليت انفتحت من الباب،  دُّ كنت أ س   ليى ما  ش ذابابً ا هيبيده ك من الرشطي   و 

 ..ة.. بــّليــ1ةبــّليــورايئ: 

كتشفمت .. أ خربومك بأ هنم عىل خطأ ؟!.. ا.. اتصلوا بُك؟زين.. أ ن زين.. ل تُنادي.. أ ن ال ل تُنادي أ حدً ل  -

 !ادخطأ  امحلد هلل

صواٍن َضمة،  بني عىل ال رضقبل أ ن يعودوا ساح  ادخروج ليتيرس لبعض السجناء ابعيدً  الرشطي أ زاحين

  .اة.طَّ غم مُ 

ا  ما ييُسء ل حٍد.. أ رجوك اأ فعل يوم ، وملامل أ رزكب ُجرمً لقد جًت هنا ابدخطأ .. .. فقط امسعين -

 قد..و ابملنل أ ام..  ثالثة.. زوايج بعد أ يخ

 .. أ تدري ذكل؟!انتباهه: هناك خطأ  يف الامس الفتً ركت اس تدمل أ ملح يف وهجه اس تجابًة ف

 .هو خطأ  يف رمق الهوية ..نعم ..نعم ..حملت أ خر صينية تدخل العنرب: أ و رمبا يف رمق الهوية

غالقه: غالِق الباب فتش بثت بقوٍة أ حول دون اإ ليك، أ ريد التحدث أ رجوك، أ توسل  مهَّ ابإ  السجن. أ مورملاإ

: م كم ِ  .مرة واحدة جنالس أ مورحضم

ليه دلقيقة واحدةدع -  .فقط ين أ حتدث اإ

غالقه: ارجع للخلف دفع الباب حماوًل  ذن اإ  .اإ

  .أ رجوك. -

 ..ارجع قلت -

ليك امسعين.تش بَّ   ثت أ ك ر: أ توسل اإ

                                           
ورسيالنكيني،  هنود،، معظمهم (مالبس.. غس يل طبخ، كنس، تنظيف، أ غلهبم مغرتبون فيضطرون للخدمة يف العنرب لكسب القوت ) ؛البّلية: مساجني 1

 مبقابل مادي من ابيق أ فراد العنرب.ذه ال عامل يقومون هبو وبنغال، 
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فمعم الرشطيُّ الباب بلك عزمه،  من  حل الرشطير يو  ،نغلق البابلي  ،افرمً  قم حِ سم نْ لئال تم  كفيتُّ فأ فلدم

 جديد..

رَّ الصواين اإىل فيه أ مكل ماكين يف نفس الوقت اذلي اإىل  تدْ عُ    دون أ ن املمر،  منتصفأ فراد البّلية جم

بقدوٍر  حولها بدأ  املساجني يف التجمع حىت الصواين ما أ ن اس تقرت .امتًماحدث أ و يعيوه اهيلتفتوا ملا 

ها أ ك ر غرفً  ٍد غاصت ، وأ اصواينحول ال لقت، أ اٍد حتايف أ يدهيم راحت تصطك ببعضها البعض أ ن أ يـُـّ

بني البعض  وتشابٌك مس ترتٌ  ،وعتاٌب مرفٌق بس باب ،حضاكٌت وش تامئٌ  ،ولكزةٌ هناكس ب ُة هنا  ،ومل خترج

عن  اق، سائاًل أ ور ممتيلء اجلسد، برزمةِ  َضمٌ  جسنيٌ ن زنزانٍة جبواري خرج م .للحصول عىل نصيب أ كرب

يرادات يل   البعض ارم أ ش .العنرب عن نظام س ئولامل  وأ نهأ قدم املوجودين  ، عرفت فامي بعد أ نهةديداجل 1الإ ، اإ

ىل ال وراقبيانت"ابيق"  ه نحييت يطلبجَّ فتو  ليه واإ رعشٌة أ ن امسي  رست يبف ، حبوزته ، نظرت اإ

 ومىض. هاقورأ  ة أ ش ياٍء يف بضع الضخم ندوَّ فعىل النطق،  مل أ قوم  هبا،مسجٌل 

 أ تقوقعدت مث ع ،عين بعيًداخوٍف رسعٍة و ب فدفعِتا  ،فارغة ،ت الصواين مرة أ خرى نحية البابيدم عِ أ  

 . ابلركن.

ابلصور  يينَّ ع  لغِ شْ أ   ُرحت ،انتظاًرا للباب يك يُفتح من جديدو  والقلق، التفكيحرقة  من هرابً مث   

يل  مفا أ ن  ،وال شاكل  ،حاكاهتامو  امع الكهميتابل حىت يتحرك رأ يس يف أ ليٍة  بقريب اثنني صوت يتنايه اإ

مث  ،والتنكيت واملزاح للهز غرقوا يف ا جسناء بضعة من اتابع جتمعً ي ل  وهنبنفس الالرأ س يتحرك ف  نينِتيا

 ،ما بلحنٍ  اكنتتحر  وشفتاهرأ سه يامتيل  راحف ن العامل لكهع ال ذن اعاتمسَّ ته اكن هناك ذكل اذلي عزل 

البعض  ،أ نقذه صاحبه من معركِة الصواين   رٍ دْ من قِ  ه وراح يقوم بتسخني الطعامم لتو ِ أ خر استيقظ من النو 

 ..ول غاية ال هدٍف ب هنا وهناك يمتىش ودحومالبعض و  ،البعض سارحٌ و  ،نمئٌ 

اإىل زنزيهنم،  ا ِتلْو ال خر دخوًل وانسلَّ من اكنوا ابملمر واحدً ، والِشلملْ فتفسخت التجمعات  ..جنَّ الليلُ   

ثبتاهنا بطريقٍة ياس قامة، يُ جالليب قدمية، وأ ك  ةدحرشان بني ال س ياخ احلديدي اثنان خبارج لك زنزانة راحا

                                           
يراد 1  مساجني ُجدد. = ةجديد اتاإ
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  املمر لكهيف حىت مل يتبقَّ زنزانته، دخل اللك اإىل  .عن ادخارجيع أ ن حتجبه لتحجب قدر ما تس تط  ما

شغل ن ذلي تبقى ل  ا الوحيداليشء  ، رمبا،ل هنامتابعِتام ف  ،ُمطأ طأ ي الرأ س نُعاًسا يِتامسان جسيننيسوى 

أ غلقت مث  أ خرىدقائق  ،امهيحىت زنزانت اقاما ُمتحاملني عىل بعضهام البعض مش يً  انِتيا حني به يف املاكن،

لَّ  لكه،ملاكن عىل ا حف السوادلزي  أ خر،واحًدا تلو  يف العنربال نوار  اكن  ر العنرب،وحيد بأ خ من مصباحٍ اإ

هخب العنرب ليبدوأ ك ر ك بًة من لو أ ظمل املاكن لكه، و و خافتًا، ُمْقِبًضا،  ِ وك نه مدينٌة  اجًني ْ املُف َصتهو  لو 

  لل ش باح..

تحيل أ ن ن املس  مفمن جسدي،  يح تُنزتعوك ن رويف تكل اللحظة ابذلات شعرت ابختناٍق شديد،   

تطع، حاولت النوم فمل أ س  . .زينأ نت هنا ليوٍم أ خر ا  ..مس تحيل ..ال ن ويطلب مين ادخروج يأ ت أ حدٌ 

يقاف د أ عطانيه العسكري لغطاٍء اكن قانتهبُت  التفكي وال س ئةل وأ يًضا مل أ س تطع، حىت بعد وقتٍ  حاولت اإ

 نمكشه وانصف طويأ   أ ن قبلجلست فوقه اذلي سلمين زي السجن، فقمت وفرش ته عىل ال رض مث 

ت قرشهتا ابلباب ذاب ارقعً احلوائط، و  خشبطاتالسقف، و  أ رسح يف حتمث رُ  حىت يسعين،بداخهل 

عب الت ظالم بتلعينقبل أ ن تس تقبل زاوية الباب رأ يس، لي وذكل  فتطفل من وراهئا محله الصديء،

 والنوم.

*** 

سحون أ رضية مي أ فراد البّلية  ،والغطاء البنطال عىل مياٍه تغمر من نويم ْقُت يف صباح اليوم التايل َأفـم  

 سحونمي  ،بيةمساحاهتم ادخش رادهلم و جب هؤلء حني حاِصين عىل نفيس متحاماًل مبشقٍة وقفت  ،العنرب

 دقائٌق انتظرهتااورة، نتقلوا للبالطات اجملقبل أ ن ي  ،بعد أ ن أ غرقوه ابلصابون والـُمطهرات وينظفونه الركن

 وال مل.. عيين من الصداع اضً غمِ كام كنت، مُ  تجلس مث اشيًً ت ال رض حىت جفَّ 

ُ و انفرج ابب العنرب،  ره ابل مس:  لو مل أ   اززُت ل جد رشطيً بّليِة لسحب صواين الإفطار، فم وِديم عىل ال ن

 !مسحت

 !اخيً  -
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 جاءوا يب اإىل هنا ابل مس. -

 .بّلاااااااه ،هلل عىل السالمة احدً  -

جاءوا يب ماكن  ل وراق،يف ا خطيٌ  التباٌس مل أ فعل شيًًا، دليُك هنا ابدخطأ ، أ ريد فقط أ ن أ قول أ ين  -

 خشٍص أ خر.

 هذا الشخص ال خر؟!من و  ههههههههه  !أ خر -

 .ل كون هنا امل أ فعل شيًً أ ين  فقط هو ما أ عرفهلك ! من هو أ عرف ل -

 .ْح ِس فْ ام  ،ا تقوهلول ِمزاج مل أ ن قادٌم لتوي ِ  ،امسع امسع -

 .ل فراد البّلية اذلين تقدموا لسحب الصواين. يك يوسع جماًل يف كتفي نغزين 

 مل ل يسمعين أ حد؟! -

 .حىت تنِتيي عقوبتك طاملا أ نك هنا فلن يسمعك أ حدٌ  -

قسم لُك ، وي امظلومً  امن بني لك قوانني ال رض ينص عىل أ ن تسمعوا خشًص  واحدٌ   يوجد قانونٌ أ لم  -

 ؟!ابهلل أ نه بريء

ابهلل أ نه  ويقسم اينص عىل أ ن نسمع مظلومً  واحدٌ  قانونٌ ، ل يوجد ابلضبط: توجه يل باكمل جسده  

، وأ ن ماكهنم ال ن العنرب به مائيت مظلوم، ولكهم أ براء، ولكهم يُقسمون ابهلل بأ هنم مل يفعلوا شيًً  بريء

 ، أ فهمت؟!ليس هنا

وا لكين حق   -  جيًدا، راجعوا ال سايم وال وراق.ا بريء، ومل أ فعل شيًًا، حتر 

 هيا. ،امحلد هلل وتأ كدن أ نه أ نتم لك يشء راجعنا  -

ُب اإىل  ويه تُسأ اتبع الصواين فامي ظللت واقًفا الباب، وأ غلق قالها مث دفعين  ملمر.اداخل حم

*** 

من ماكين  فززُت  شرًبا لكام انفرج الباب ملتصٌق هكذا ابلركن،مل أ زل  أ نو  ساعاتمتر تلو  ساعات  

 ،ئولنيأ و واحٍد من املس   السجن مأ مورعن جديٍد يف أ مري، أ و أ ن أ تفامه مع  أ سأ هل القادم، للرشطي ِ متودًدا 
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 .مهوهجيي كام حفظت وجوههم، مل تتغي طلبات كام مل تتغي ردود مجيعهم حىت حفظوا لكن بال جدوى،

 واحدٌ  ل ثقبٌ سواء، فال نفذٌة و ، والليل والهنار هام دليالعنرب يفدحملق  احلق يف العنرب، وليال اهنارً 

الوقت ابلتقريب حيامن يدخل الطعام، ومبواعيد  فقط ، أ عرفأ م مساءً  اييش اإن اكن الوقت صباحً 

جابته بتعليقت الواالصلوات، أ و بسؤال املساجني اذلين ل يفو ِ  ك ءورا تسأ ل؟ مم ن لِ أ   حد فهيم أ ن يشفع اإ

نبعضهم  !اجامتع  ، كام أ نت..ل تربح ماكنك فقط، حاًل، ا أ يخ يفتح الباب ال نس ُ أ ن  يضحك يب مرَّ  اإ

ذ يقرت  اأ هنا تعاين يه ال خرى قلقً  دَّ ال بُ ف"، عائِشةي أ ن تعيب ال كرب اكن "غ   ب موعد الزفاف، فوق قلقها اإ

يل  ول تس ت  ل يس تطيعون  اهل أ خربوها أ هنم أ يضً  طيع، هل اتصلت ابملنل؟!ل بد أ هنا حتاول الوصول اإ

؟!الوصول اإ  ن فعل،  ؟!ا حصلمبهبذه اللهفة أ راح ابلها  رائدأ م هل ملا وجدها  يل  عىل ما و ساحمه هللا اإ

ذن لتفتيشاا، ماذا قيل هل يف نقطة بتكل الطريقة اليت ل أ جد لها تفسيً  فعل، وعىل خذلنه يل أ هو  !؟اإ

رَّ  متمحم ذن فمل مل ي ن  لكن بنفسه ويتقىص ال مر، ذكل نفسه اذلي قيل يل؟! اإ  اء الفهم والظن،أ سوحىت اإ

ن َأْعرضم   دركس ت ،بًداأ   سوًءا يب لن تظنعائشة  ،يشءٌ أ خر عائِشةلن تفعل،  عائِشةف ؛عين بل وحىت واإ

منا هو حمُض  أ ن  كيٍد أ و التباس.خطأ ٍ أ و ما حصل اإ

أ ريد  !ل؟احل ما ما العمل؟! ،ولهفةً  وحرسةً  اوجعً  يرضب صدري ،موعد الزفاف يقرتبو  الوقت مييض  

اليوم اذلي  ،هومل أ متنَّ غي للك ما حلمت به تتوجيٌ  ،شهر الطواليوم التتوجي لصرب الس نوات وال   !؟حاًل 

 ..يع وال امل ساب ا سواً  يصحني كنا حُن ، وكثي ال مل هل بفارغ الصرب وانتظارن ،عائِشةا  جيمعين بكِ 

 اليوم..  زفايف مث مث أ ربعة.. ..مخسةمث  ..مث س بعة ..عرشة أ ام

 ..اليوم زفايف

 أ يُّ زفاٍف ا معتوه؟! -

 نبت فهيا الشعر بغي ليتاملهنكتني، وذقين ا عيين  و  وهجيي اذلابل، يف بعينيهها الرشطي وهو جيول يقول   

ِ املتسخ انتظام ثرم ، وزيـي   ..الباب مالصقةمن  ثالثة أ امٍ  اإ

 ..ابعيدً  رْ ـغُ  -
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ليه ُعدتُّ ف ،حين متأ فًفاأ زا    ،تنتظر عائِشة ،زفايفاليوم  ،دعين أ خرج ،زفايف اليوم ا أ يخ وهللا :اعاندً مُ اإ

 .ل بد أ هنا تنتظر

 ؟!أ جمنوٌن أ نت من؟! ومن هؤلء اذلين ينتظرون؟! عائِشة -

 أ حدمه ضاحاًك: دفعين، من السجناء حلقةٍ  وسط تع ر وأ هوىل   أ كرب بقوةدفعين 

 .هههههههههه  التايلصباح اليوم يف  اقبضوا عليه ، مثليلحق بزفافه أ فرجوا عنه اليوم -

ُب رأ سـ.. فاس تحم وأ شلو أ ين أ خرج ال ن  ؟أ تعملهناك وقت، مل يزل  عود للرشطي:أ  و  اس تعيد توازين   ذ ِ

هن ؟أ ليس كذكل ،ابلتأ كيد سأ حلقو الصاةل ىلاإ  طيأ  و  1أ خطف الِبشت والشامغبل ل ل س لكهم  ،كم هنااإ

 ..هناك

سخسخ من حوهل ي ف دمه أ حيقولها  ." اليوم التايلأ ن يعود يفب وعدٍ  يس تأ ذن منه لزفافه عىلل  ملأ موراب قابهل"

 :تلمع عيناي يف حامس. حضاكً 

 .قابلين مبس ئول ال ن أ رجوك ،هنا س ئولامل  املأ مور، أ ريد مقابةل أ ريد مقابةلنعم نعم  -

يلَّ  رأ سه ، قبل أ ن يعودذراعهب املتشبثكفي  عىلممتهةًل  نظرةً يلقي الرشطي   ا:متأ ني   اإ

 ؟زريد مس ئوًل أ   -

 ... أ ريد مس ئوًل .نعم أ ريد مس ئوًل  ..نعم -

ذن، سأ قابكل مبس ئول.  -  تعال اإ

 تُّ تلفتف  وقفن لبضع خطوات مث أ مرين ابلترِس  ،ةادخارجي رقةحيث الطُ قالها مث حسبين اإىل خارج العنرب   

قيٌد  ..يدحيط مبعصمذكل اذلي وجدت  لكين ..ل غُرف ول ضباط ول مس ئولني أ جد شيًًا.. ل ..حويل

 ..حديدي

 ف عىل أ طراف أ صابعك.قِ  -

                                           
 الكوفية أ و الُغرتة. :الشامغ البدوية.اءة الرجالية بم العم : الِبشت 1
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 ..ل ماذا؟!.. ل ماذا؟!.. :ُذهلت

 .أ صابعك فاعىل أ طر  فأ قول قِ  -

 امسعين. ل ل ..أ رجوكل..  ل -

 ..قفقلت : ِصخ

بَّ هو ش ببت وخائًفا مرتعًشا    القيد عىل اقً لِ غْ يدي املكبَّةل ل عىل، مُ  ارافعً  بدوره قدر ما أ س تطيع، فـشم

 .طرقةال ائطحبأ عىل  مثبتة يديةٍ ش بكٍة حد

 !مل أ فعل شيًًا ؟مم لِ  ا أ يخ -

 ول صوت. -

، أ و زاكد، تالمس ال رض قديم  أ طراُف  بيامن ائط،احلمكبةل اإىل أ عىل  ي  اإحدى ذراع قًا،معلَّ  زركينو قالها   

وجد يأ بواب العنابر لكها ُمغلقة ول  فمل أ جد أ حًدا، حويل حبثًا عن جندة عوجت رأ يس قدر اس تطاعيت

،  من الوقوف والتحامل بعد نصف ساعة ،ابلطرقةخملوق أ ي  يلَّ   رتيٍث ببدأ  ال مُل يترسب اإ
 
، ك ن معانوا

 معصمي وجدتف، امتامً وهنت أ عصايب حىت أ صابع خفيَّة تقوم بفك لك عظمة من عظايم عىل حدة، 

رشطٌي عرب خلع، ني س  كفيني حلظٍة وأ خرى أ ن ، حىت شعرت باـ  القيد كي هحبمل جسدي لكه، يكوي مولكٌ 

ج اإذيب فتوسلته الرحة، فنظر جلسدي   .اف جيدً قِ كل الس يطرة عليه: مل أ عد أ م املعوَّ

 . مل تعد يب قدرة للوقوف ،فكين أ رجوك -

يلَّ   . عيناك ابل رض ا لكب ،عيناك ابل رض ،وثب نحييت برشاسة: أ نت تتطلع اإ

 .سُت رأ يسنكَّ 

 خفضها أ ك ر.اِ  -

 .حارض -

 تسمع؟ أ لم  أ ك ر قلت أ ك ر -
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 .حارض، وهللا حارض -

رم لكه، فمل أ عد أ حتُك به مطلقً اكن جسدي قد  ساعةبعد   اقرتب الظل: واكن ذكل حني، اختدَّ

  ليس هناك ما هو أ سهل من أ ن أ جعكل طوال اليوم معلٌق هكذا اكذلبيحة. -

 ؟صوتك مرًة أ خرىهل سأ مسع  :ساِقطليضع وهجه يف جمال رؤية رأ يس ال  جزعة أ حىن 

عيايئيبدو أ ن مل أ قو عىل الرد، لكن    جابًة شافية، منحه اكن قد اإ  رتطًمام القيد ل هوى حلَّ فشبَّ و  اإ

 علهيا، يكءُ ل عظام ول عضالت أ ز ُمفكٌك،ممتيٌع، اجلسد ففمل أ س تطع،  حاولت الوقوف صارًخا، ابلبالط

مل يطلب فعلته، ودحفظ هذا السيناريو، ف، يعمل نتيجة ااذلي رمبا مارس ذكل مرارً  -الرشطي  -ه ويبدو أ ن

 ه نحية الباب،جسدي لك اجار   ، جفعلت أ حبو بيدي السلميةانتظرمين الوقوف، بل فتح ابب العنرب و 

 دقائق عرش، يس تعجلين ادلخول راتبةٍ رع ال رض بيق ي اكن يف مس توى وهجيياءه اذلذم حِ  فامي اكن

 تعتدلا ،خلفي بقوة نم قبل أ ن يُصفع الباب  املعتادكينر ىل جنحت يف الوصول اإ عربت و  حىت اس تغرقِتا

دي اليرسى حممتل، مث بي ل ملٍ  ا اس تعدادً عيين اظهري اإىل احلائط، مضمت بعدها شفايه ُمغلقً  توأ س ند

يل   جزايئابيق أ  ُرحت أ ململ  -السلمية  - يف الهناية حسبت  مث ،قديم اليرسى، قديم الميينذراعي ال مين،  ..اإ

تطفحان  عيينَّ  راكً ات .. تكل الزاوية بني الباب واحلائطوهجيي يف قبل أ ن أ دفن بداخهل وانزويتالغطاء 

  .ابدلموع

*** 

 ..أ يخاليد زربت عىل كتفي:  وجدتِصه حْ مل أ   بعد وقتٍ 

يرتدي البنجايب  ، يف منتصف الثالثينيات، حنيٌف، قصي اللحيةشاابً  حني أ لفيت ارتفع رأ يس بعناءٍ 

 .الباكس تاين

 ل يؤذونك. يك ،مهمن رش سملاو  متاًما عهنم عدتاب  ،معهم ول تتلكم ،تك هبمل حت  -

مل أ فعل ُظِلْمُت و قدعن أ ين  بلكامٍت متفرقة اذاً ه، القيد مبعصمي اليت حفره الناري حتسست الطوق  

  فسمع مين ما قلت يف صرٍب وتأ دب قبل أ ن يتابع: ،اشيًً 
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 اتقريبً  مرال  فطاملا وصلت اإىل هنا  ،يف هذا املاكن حدٍ ل  ل أ حد يسمع  لكن ،قد زكون كذكل فعاًل  -

 .عليكيُفرهجا هللا  حىت ،حاول أ ن تتأ قمل ،والعناء من املشقة اهذه احلقيقة س توفر عليك كثيً  ،منِتيي

ذنأ   -  !دون أ ن أ رزكب ُجرًما !هكذا دون هتمة أ و حتقيق ىقِ لْ أ ن أ   ؟!هذا هو العدل اإ

 قدو  ،يؤخذ عليكقد  أ ي الكمٍ ل ن  ،امعومً  لسجناببداخل العنرب، أ و  هذا الالكم مثل تقلل و -

 يُعاقبونك عليه.

 :مرًة أ خرى ربت عىل كتفييعد جيد ما يقال.  ومل أ جبه، فمتلمل يف ماكنه فامي يبدو أ نه مل سكتتُّ 

ن احتجت شيًً  ،اقً أ معل حالَّ  ،ابكس تاين ،امسي عبد الشكور -  .أ خربين ااإ

  ..ومىضمث زركين 



 

 

  

-  0  - 

فات  ،أ عد أ توسلهم أ و أ زرجامه يف يشء مل ،أ حتدث اإىل أ ي ٍ من أ فراد الرشطة مل أ عد ذكل اليوممنذ   

خوت. و ،لك يشء خرستو  ،عائِشة وراحت ،الزفاف ن عندما اكفقط هللا وحده يعمل حبال أ يم واإ

ن رأ ين من بني الوجوه املتاكلبة ي يف جمال رؤية  كنت أ قفينفرج الباب  تبه ن الرشطي الواقف عساه اإ

هد غلق مراٍت ومراٍت بال جدوى، ما جعلين أ ز فتح ويُ لكن الباب اكن يُ بشأ ين،  اتذكر شيًً ي ل مري، أ و 

اكن رأ يس  فقط احينً  ،ول أ حترك أ نبس لساكًتا  طوال الوقت ابلركن أ نزويفرصت يف الوقوف والطلب، 

لَّ  قابلُ يُ  يكن مل ذكل أ يًضا لكن ح به فايه،يبُ ر يب لعهل يرى يف عيين ما مل العابفع للرشطي  تر ي  ابلإعراضاإ

د جِ " .."ما اذلي دحرشك هنا طوال الوقت" "ابتعد عن الطريق".. :الكم ل يزيد عنب أ و ة،بالوالالم 

 .كل زنزانة"

لزاٍد  ارتيبة، صاحبِتا تقلصاٌت ببطين، فأ دركت أ ن جسدي يرصُخ طلبً  واكنت قد أ لـمَّت بيدي رعشات  

الصواين  عادتهكذا يف هذا اليوم ما أ ن  وأ ن وجع الرأ س قد أ لهاين عن ِصاخ بطٍن جائعة، مل يزره ل ام،

 الهوفً م  بأ طراف أ صابعي أ طوفأ ن قبل حىت أ زحت عهنا ال غطية الواحدة تلو ال خرى، الباب  نحية

كنت قط فدقق يف املوجود، ومل أ كن أ شعر بطعم أ ي يشء، يف مفي، مل أ   ممبا زكوَّ  اقيً ُملْ  ،لك صينيةٍ  بقعرِ 

بيس راحئٌة خانقة، من بدأ ت تفوح من مال أ يًضا .قلياًل  وهتدأ   البطن متتيلءحىت فقط ، ابلعً  أ جده ما أ بتلع

رشبه املالبس اذلي اكنت تت  القذر هو املاء أ ك ر طاقما جعل الراحئة ل تُ  ،لبالط والباباب طول الالتصاق

يقاظ وقتٌ  يس دلهيمفأ فراد البّلية ل  ،البّلية ال رض يف الصباح عندما تغسل ايوميً  لك النامئني أ و تنبيه  لإ

 العنرب مرًة ذلا يرصخون يفجنازها قبل احنسار الهنار، اإ جيب  ريقهم ابملمر، فّلهيم أ عاملٌ من يعرتض ط

 .من غفا ايس تقيظ من يستيقظ وليظل غافيً ، وعىل الرصخة واحدة

ل ململ بقاا  لكها أ وًل  أ طوف ابلغرفالليل، ف خرل   كنت أ نتظرطوال اليوم  ولنشغال غرف الاس تحامم  

ْن قم  الصابون  كتةلً ىت أ صنع مضها فوق بعضها البعض حل  ل راكن والزواا، اب همةلامل يل، تكل بْ اليت زركها مم
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 هبا من قم لِ ما عم  ياًل ِز مُ  ،ابملاء -الكتةل  -وأ غسلها  اإحدى الغرف اإىل بعدها أ دخل ربع الكف،ل تتعدى 

ته مل ل ن الصابون اذلي مجع  ،، ابملاء فقطبعد ذكل أ غسل مالبيس مثاس تحم  ال رض والبالط، وس

  .في بأ ي حاٍل لإزاةل ال وساخ لكهايكن يك

*** 

 : وجدته يقف أ مايم، اكلعادة جبوار الباب ا، وكنت جالسً ذات مساءٍ 

 .عادت الصواين اليوم فارغة -

يلَّ يده ب  اقالها وجثا عىل ركبتيه ماد     ، ملح زرددي اثيفً ك فيه أ رٌز وبعٌض من قطع اللحم تصاعد خباره  طبقٍ اإ

ضع ملعقًة وو ناولينف  ،وهجيي اس تحسانً رأ ى ب حني قطعًة من اللحمتناولت ف  أ ن لُك، لطبقلكزين ابف

 اادرين عائدً غقمل" و "اإىل أ ن ينصلح احلال"، قبل أ ن يُ "الصرب" و "التأ   عنٍ بضع لكامٍت  اتلًياالطبق أ مايم 

 اإىل زنزانته.

ر اليأ س ويتابع تطور حاليت يف أ طوا ازنزانته من الباب اكن يراين يوميً رب قُ لو  ،ُعامين ،امسه سامل  

نة وُ ؤ س ئول عن مم امل  ه، عرفت فامي بعد أ نراضيةٌ مالحمه مس تكينٌة ، يكربين بعامني، واذلهول، ممتيلٌء قلياًل 

 ،ات فهيا مع بضعة عرش أ خرين، وأ ن الطعام لكه هو مس ئوليته، يأ ت الطعام للعنرب ابردً اليت يبي ةالزنزان

ًـًان  قٌد بعد أ ن يزيده ابلهبارات والتوابل واملرق. وس يلته يف ذكل، كام لحظت، مو  عادة طهيهابإ فيقوم  ،يــ ِ

شهري ٍ  سكٌل ملفوٌف عىل قاعدة جحرية ابحلرارة، يفعل هذا مبقابل حراري، يمت توصيهل ابلكهرابء ليضوي ِ 

أ ك ر مما  لبطمقابل الطعام، ومل أ كن أ   ، لكنه مل يطلب مين ماًل امن أ فراد الزنزانة، ويغسل مالبسهم أ يضً 

 جيود به.

ن يقوم أ ن يستيقظ من نومه اك رم وْ فم  يشٌء من العطف والرحة، معن رأ يِتم ابملاكن، ، ودونً اكن بسامل  

عداد  رُ ضطَّ أ   كنت ،ل ي سبب ،يف اليوم اذلي يغيب فيه، تهزنزان ه ل فراد للكينا بعد أ ن يُعد ِ  الطعام ابإ

ما ش بعً  قعرهاأ لتقط ما زركه املساجني يف ر عودة الصواين، فانتظل  رزال   من  أ و ثالاثً نيملعقت ،ارفً أ و زم  ااإ

 أ وقات ضلفيف أ   ،ما فاض عن احلاجِة كنت أ لكه أ ا   ،عدسال أ و فولكبشة أ و اثتنني من ال ،كرونةامل أ و
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 من ادلجاج، أ و اللحم، مدسوسًة بني البقاا والفتات، فأ بتلعها كام اصغيٍة جدً  كنت أ ع ر عىل قطعٍ  احظ  

 ًة وعصيًة عىل املضغ.ـَّ ل هنا يف ال غلب زكون نـيًلرمقي دون أ ن تلوكها أ رضايس،  ايه سد  

عىل أ ن  ،اشتهحلييت اليت و  رأ يس يل عدة مرات أ ن دحفَّ  الباكس تاين عبد الشكور اعرض عيل  أ يضً   

همت هبذا الشأ ن ل أ  ، واأ ين ل أ فكر يف حالقة ول يف غيهبتيرس ال مر، لكين اعتذرت هل ي أ دفع هل عندما 

 ال ن. لكه

ىل أ خر، ُمحاوِ  واكن سامل ميرُّ    ، يف اأ يضً ت وكنأ ن يُلهيين عام أ ن فيه،  اس تطاعتهقدر  ًل يب من وقٍت اإ

أ تيين من فوره اكن ي، فالرأ سلتفكٍي دحرق  اووأ دً  ضة،فم ضْ الالكم والفم  ار بزنزانتة، ملمتسً أ م بعض ال حيان،

ن مل يكن مُ  طول عن معر يتلكم معي دلقائق ل تو  عند ابب العنرب، ُيجالس ين، ل ليغس  ال ابلطبخ أ و  الزمً اإ

د ادخطأ  جأ  أ حاول أ ن  ،لك مرةٍ  يفو ،وك ين ابحليكعرشات املرات،  قصصت عليه موضوعي س يجارته،

هناءً  ،مرات تساهاًل و  مرة، اتعاطفً  هيز رأ سه نفاك ن،والعو ْ  منه املشورة لمتًسااذلي ارزكبته، مُ  للموضوع  اإ

لَّ  افعل شيًً الشكوى لن ت أ ن قائاًل ته، برمَّ  ذاكءً اإ واكنت  ،يكأ و يش ت هنا، دحيك مل يعد أ حدٌ  للمواجع، اإ

  :نصاحئة الثالث ل تتبدل

م  ..حىت يأ ت الفرج صربا"  ".نىت ل جُتم ح اندمج مع املوجودين ..اهنائيً  مع الرشطة ب الالكم واجلدالنَّ جتم

واسع،  العنرب كبيو  لصور وال شاكل،اب عيين ورأ يس ، شاغاًل العنرب مرمببدأ ت أ متىش  يف اليوم ادخامس  

، من خمتلف عرابً و ال، وابكس تانيني، غ، ما بني هنود، ورسيالنكيني، وبناكتظ بأ ك ر من مائيت جسني

 ،نٌة منس يَّةٌ وك نه مدي  ،دا بلك هذا العدد، وبتكل اجللبة، فب، وش باابً ، ورجاًل اش يوخً  ..والفًات ال عامر

 .أ حدمه أ لقى هؤلء هنا ومىض

ثالثة حوائط، أ ما ، ب كبية فةالزنزانة غر و زنزانة،  عرش بضعةعىل جانبيه  زراصت وممر العنرب طويل،  

زيد عن لكُّ زنزانٍة تضم ما ل ي .فهيي أ س ياخ حديدية طولية مسيكةٌ  واهجِتا، الـُمطةل عىل املمر نفسه،

فس الوقت، لهذا اكن نب  مجيًعا فقط، لكن، لضيقها، ل ميكهنم اجللوس فهيا ا، تسعهم نومً اعرش فردً  بضعة
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 ابلغطاءنفسه  يلفل اإىل زنزانته،  واحدٍ  يعود لك الليليف ونفسه،  يتوزعون بطول املمر اأ فراد العنرب هنارً 

 .اكل لفوينام 

 مساحب(،) يسموهنا لالس تحامم غرٌف  جبوارهاو  ،الوضوءللرشب و  صنابي اكنت هناك يف أ خر املمر  

، ااممً حلقضاء احلاجة، لهذا اقتطع أ فراد لك زنزانة ذكل الركن القيص ِ من زنزانِتم وجعلوه اممات ولكن ل ح

 ،لإماكنقدر ايواري من ابدلاخل عن ادخارج ائري ابملالءات وأ كياس القاممة، ل قوه بشلٍك دطوَّ  بعد أ ن

كرًها يسمح يل مُ  واذلي اكن مس ئول العنرب، زنزانة عىل ثقياًل  اضيفً أ مسيت فقد كن يل زنزانة زل نه مل و

 بني رؤوس املتطلعني اًل جِ خم  أ تواثبفمتعبة أ و مثانًة زاكد تنفجر،  ابطنً  اشاكيً  هأ قف عىل ابب ابدلخول حني

 فاحصة.. منتهبهعينًا  نفيس عن عرشين مواراً  امث أ ضبطه املالءةقبل أ ن أ زحي 

ذ يغادر سامل أ قتل الساعات ابجللوس اإىل سامل، وتقتلين ِِصُت    فصار هو  أ عد أ حيك، ملْ  ،الساعات اإ

يك وأ ن هو دح ،عن العنرب والرشطة والسجن والسجناءطره من قصٍص وحاكات، دحيك ما يتداعى دخا

الفعل،   ردُ ويتشابه دليَّ  أ مسعفعل، وأ ن  ردةُ ل مين مم أ ـ ول يم  دحيكدحيك وك نين أ مسع، هو  اأ مسع، وحينً 

بعد ف ليل، القم  لَّ أ قم لَّ اإ  ت ُر يف مشاعري زكنافِتا يف أ حيان أ خرى، مل طرم و ، افقصص سامل عىل غرابِتا حينً 

 ،بني لك املشاعر شرتاكً مُ  البؤس عاماًل  فصار، بتكل السحنة البائسة هيئيت انطبعت لسجناب أ س بوعٍ 

 مث .يبتسمابئٌس  الطرفةويف تكل  ،س تغربويف ذكل ادخرب ابئٌس مُ  ،ندهشمُ ابئٌس  القصةفأ ن يف تكل 

 ِشلل صغية ،فروٌش ابلشلل والتجمعاتفأ قوم من جديد وأ متيش يف العنرب، والعنرب لكه م ؛يُغادر سامل

زيد عن زاإىل تكل التجمعات اليت ل  اكنت أ ذهب دومً  ،وِشلل للمخرضمني ِشلل للبسطاء ،وِشلل كبية

يدعوين  أ حدمه لعلَّ  ،انتباه ابلرتحيب والتحالفتًا الا تسمح هلم برؤييت، أ قرتب ملسافةٍ فردين أ و ثالثة، ف

 والبعض ال خر اكن، من جديد ديثهيعود حلقبل أ ن  بعينيه طويل وعريضيقطع  بعضهم فاكن، رفقتهاإىل 

الصحبة  امررت ابلكثيين والكثيين، عارضً هكذا، محملًقا سبييل وأ لَّ أ قف أ ن أ ميض اإىل حال ب يأ مرين

لَّ  لك هذامن  مل أ كن أ ريد، به ا أ تدللمبٌد أ ح والرفقة، فمل يقبل  فقط ،أ ي الكم ،الكملابرأ يس  شغلأ   أ ناإ

جاابتدوًما وال س ئةل  ..هنكالتفكي مُ ف ،ال س ئةللتفكي و اب  أ حاِصلئالَّ  لَّ  يف ال فق حيلو  ول ..بال اإ اإ

لَّ من ..حاكٌل جًدا هذه املرة السوادو  ..السواد   حبرٍ ك هنا مصابيح صغية تس بح يفتبدو و  ..بعيدة أ ضواءٍ  اإ

ذن.. .. يه ليستشيًًا فشيًًا تقرتب ملصابيحا ..عظي أ سودٍ   ضها ذابٌل واهنبع  ..بل أ عنيٌ  مصابيح اإ
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 سحبينت و  ..عىل ذراعي قبُض ت  هناك يدٌ مث  ..بأ ش ياء مل أ تبيهنا ويمتمت أ حصاهبا ..حتاِصين ..قاٍس متوعد وبعضها

 ..بعيًدا

 ما بداىل ال رض، قاطر بللها عويف يده قصاٌن تم  -سامل  -حاِصين جبسده دما ابتعدن مبسافٍة اكفية، عن  

 :عىل جعل غس يهلأ نه قام من 

 ؟هناك اإىل ما أ دخكل -

 ل يشء. -

 ابدلاخل؟هل كنت تبحث عن أ حٍد  -

 ابملاكن. اأ ن ل أ عرف أ حدً  ،أ حبثومعَّْن  -

 ؟اهل قلت هلم شيًً  -

 الك. -

 ؟زينمتأ كد ا  -

 أ ومأ ت برأ يس أ ن نعم.

 :تقريًبا ابلاكمل غطاةامل لزنزانةل النظر زهند سامل يف ارتياحٍ وهو خيتلس

  .اانِتت متامً  قد فهنا زنزين ،أ حصاهبازنزانًة ل تعرف  أ بًدا ل تدخلو ،انتبه لنفسك -

*** 

 نزينفعل ذكل مع ثالثة أ و أ ربعة ز، من أ ماهما سامل مل زكن تكل يه الزنزانة الوحيدة اليت يسحبين  

تعرف علهيم، ما جشعين لل  و، وهمر ليس هبا سوى ثالثة أ فراد فقطيف أ خر امل واحدةً أ غرهبا اكنت  أ خرى،

فٍل رضيع عىل وشك كط انتشلين من عىل عتبِتاو  امصعوقً  سامل السالم أ اتين القيً مُ  مهمت ابدلخولفور أ ن 

 .رسعًامُ  ىض لعمهلقبل أ ن مي، حبرص أ جلس ينرافقين حىت الباب مث  ن حافة بلكونة،الوقوع م
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لَّ  هامتمه بأ مري،اوسامل عىل طيبته، و     زنزانته أ ن يقبلوا لب ممن يشاركونهأ نه مل يكن من اجلرأ ة حبيث يطاإ

خول أ ي ا الوقت كنت أ رفض ديف هذ كام أ ين، ل ن الزنزانة اكنت ابلاكد زكفي من فهيا، اجديدً  اخشًص 

 ابل مر رضاءٌ  هو ،كنت أ رفض، ل ن دخويل اكن يعين سطر الهنايةفعىل هذا الضنك والوجع ، زنزانة

، ، وعليك أ ن تتعامل مكسجون، وتتعايش مكسجونزينا  أ نت مسجون :انِتيى قد الواقع، وأ ن املوضوع

لَّ  هأ برحل  الباب لصقتكل ذل  .عىل أ مٍل قد يأ ت بني حلظٍة وأ خرى ،للصالة أ و الاس تحامماإ

 ،العمل ،البيت ؛ل نه ابلتأ كيد اتضح لللكيقيين أ ن هناك يشءٌ ما دحدث ابدخارج، واكن  ،أ ام مثانيةت مرَّ   

أ ي  مقداٍر ب هبا التعب؟ بلغم أ ين و   ال ن؟أ ين وصل احلال بوادلت ،قد اختفي زينأ ن  ،ال صدقاء ،ال هل

يلَّ  هل تعرف أ صاًل  ؟يوم لكَّ  وجعالد علهيا يزي   يس تطيع؟ول أ ين ابلسجن؟! هل دحاول أ حدمه الوصول اإ

؟عائِشةقيل ل وماذا عن هذا اليوم؟ رائدحيك  ماذا ن ع للناس ماذا قال أ هلها وذووهاو  ؟ ماذا تظن يف ِ

لغا واب عللَّ و ؟غيايب توسلت فيه  اذليويف ذكل اليوم  ،ل زفافأ نه  أ عرفكنت  ؛نعم ..؟لزفافهئم لاإ

لكن  ،أ ام نذم  خمتٍف  والعريس زفاٍف  فأ يُّ  !ل حلق بهزفاف أ نه ل  اموقنً كنت  اللحاق ابلزفاف الرشطي

منا هو   هذا متكلَّ لك وشدة حيب لها وتعلقي هبا، أ ن يهنار،مع عائشة  استيعايب للك ما حلمت بهعدم  اإ

 .تنتظرين ..أ هنا هناك عقيل الباطن حىت زرع يف كياينو  عقيل

بدأ  حىت ، ااب بدني  نة البو قةل الطعام ورك ، كام أ هنكتيناصبيً وعم  اال س ئةل نفس يً أ هنكتين فهيا أ اٌم أ خرى   

 ،نفس يترسب ليطفح عىل اجلسد، فرصت أ شعر بصداعٍ ل ينقطع، وأ وجاعٍ مل أ عد أ عمل مصدرهاوجع ال 

 ..واحد ؤالٌ ليحل حملها سهكذا اختفت لك ال س ئةل  قطعًة قطعة، عظمية، مطحنةٍ يف  يهنرساجلسد  ك نو 

 .!.كيف أ هنيي هذا لكه أ ن

 ..الهرب؟!

ة، وأ بواب ياشات، وأ قفال فولذبواابت، وعساكر، ورشَّ  ..يف حلظة، فأ نظر حويلالفكرة برأ يس  ربقتم   

نذار ك اخملرضمون لفعلها أ ولئ ارً ولو اكن ميسو  ،قةل حيليت س يغدو ال مر مس تحياًل مع و ، حديدية، وأ هجزة اإ

لكن و  !ك رأ توسل أ  و  أ طلب !من اإحلايح عىل الرشطة؟ اإذن أ أ زيد ،مبا مه فيه ما سكتوا وارتضوا، و حويل
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ي أ و سامع امع، ل يريدون سامتامً ا أ ذاهنم َصوُّ قد هؤلء ف  ،تأ و مقدار التوسال يف مك الإحلاحاليِتا اكنت 

  ..ابذلات أ و أ ية مرات قادمة؟! سيسمعونين هذه املرةأ صاًل مل بل و، غيي

ذن   أ س بوعٌ  طريقة؟وبتكل ال مك من الوقت سأ حمتل يف هذا املاكنلكن  نتظر حىت يأ ت الفرج؟او  أ أ حمتلاإ

ذامث  ،عام ،شهر ،اثنني ،أ خر يأ تيين أ حدمه س   فهل مع سكوت وتوسالت حلايحمه مل يعبأ وا يب مع ك رة اإ  اإ

نَّ  نعتذر : وهللاقائاًل  من نفسه هكذا  . لسالمةتفضل مع اون ئُ طِ خْ  مُ اإ

ْ مل أَ  فايجء أ ين، فأ  ةبنويم أ قطع يومني وثالث أ نم وأ ظن أ ين والوجع يتفحش،التعب يزيد،    غي ساعتني  نم

 . وك نه س بع س نوات مييض بس بع س نوات، ولك يوم عيلَّ  حمكومٌ أ و ثالث، 

أ نشغل ف ،يلكمينبغية اس تفزازه ل  بوهجه صارًخاعىل جسني ل أ عرفه،  أ نقض كنت أ جدين يف بعض ال حيان

هذا  ٍن، فيدفعينبرقبة اث امتشبثً  أ تع رف ،عنه لكنه اكن يدفعين بالكمه عن حجي ال فاكر والوساوس،

ركض يان أ خرى كنت أ  يف أ ح  الزنزين.و قضبان ل اب افيرضبين هذا ل هوى مرتطمً  ،برقبة اثلث ل تعلق ،اأ يضً 

بطول ممر العنرب، وأ ن أ زعق بأ ي الكم، حىت ارتطم ابحلائط فأ عود ل جري بطول املمر للناحية ال خرى 

اء مع زكراِر هذا ال مر ابذلات أ ن املمر يُصبح فارغًا، وأ ن السجن لحظت أ نه طم ابحلائط املقابل،تر أ  حىت 

 ،أ رسع" ،أ رسع، هيا ،أ ن "هيا ا بطلعندما تنتابين تكل احلاةل يقفون عىل اجلانبني، يشجعون ويرصخون 

اكن  عضهم فقط، ب ن أ فضل ما دليك"رِ أَ  ،أ ك ر ،لون ويصفقون أ ن "أ ك ر ا بطلوعند حلظة الارتطام هُيل ِ 

مَّ يُعاين أ و ، مفا أ درامك مبا به، أ نمت ل تعرفون مِ ةيرضب كًفا بكف أ ن حرام عليُك هذا الضحك وتكل الشامت

 يُقايس.

وار الباب، ماكين جب اكن سامل وعبد الشكور دحمالين اإىل حيثُ  ،اارً ياهن  أ هوىندما كنت ع يف الهناية، و   

فاقيت، المتسً مُ  يلطم خديوهو  عبد الشكورلكمين يُ   اني، يضععىل وهجيي وصدر  ابملاء ساملوميسح  اإ

لهي ، لينفرط فتاته عىل جانيب الفم والصدر، كنتابً ْص الطعام يف مفي غم  هامالك سس وأ ن أ حت  اام ابكيً أ نظر اإ

س تفعل هذا  ،زينماذا بعد ا و أ ن  من بيهنام ال سود الواعز فيأ تيين ،لكزات السجناء وصفعات احلائط

 ليس بطعام؟ اطعامً  تأ لك  مساحب خربة؟تس تحم يف البالط؟ تفرتش ابلباب؟ تلتصق ؟لس بع س نوات
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ك ا راحت من حبيبتك عائِشة !عائِشة، وراحت وأ هكل معكل وحياتكخرست  ،لقد انِتيى لك يشء

 .فعلها ال ن.. اِ .ِافعلها ؟أ ملك هذا؟ مل ل زهنيي حياتك ل زهُنييمل  ، ا دخسارتك!زين

  ..هذا الشخص لن يعود أ بًدا كام اكن أ مري، وأ نَّ  يىوانِت  أ قسم لك العنرب أ ين جمنونٌ  هكذا

   .عليه. أ صبحتأ شفقت عىل نفيس، ورثيت حلايل، وأ ن كيف كنت قبل أ اٍم وكيف ِصت اإىل ما 

، وما اذلي زينكر فوفي ي ،زينوأ حوال  ،زينتطمنئ فيه عيل  وأ وحش ين صوهتا الرحي ،أ وحشتين أ يم  

ـُمَّ أ ما زالت  !؟وتتصل وتسأ ل تبحثلك هذه ال ام مل ززل راها بعد أ زُ  ،زينيشغل ابل   نفسها لك ينت

 . !سامع صوت؟ب  حلظةٍ 

 ..تعبت احق   أ ن تعبت.. أ يم

 ..فهل هناك من يبحث عين؟! ،عرشة أ امضت مم 



 

 

 

- 1 - 

 اءِ نم جم ومس ئول العنرب هو جسنٌي ختتاره الرشطة من بني السُ  ،عنرٍب مس ئول تسعة عنابر، وللك ِ  جنِ ابلس  

الغالب زكون  انته يفزم نْ فظ نظام العنرب وما اإىل ذكل. زِ حِ  فامي خيصُّ  الصالحياِت  لمتنحه بعُض  داىمالقُ 

 يف نزاعاِت  ابلفصلِ  اأ يضً املس ئول  مع أ فراد الرشطة ابدخارج. يقومُ  رسيًعا تصالللباب ليسهل هل الإ  ةً تامِخم مُ 

يراداِت  يصِ دُح  ،م اإىل الرشطةينقل طلباهت ،املساجني ملستشفى أ و العيادة االزارات اإىل  ُب ت ِ رم يُ  ،اجلديدة الإ

البّلية اذلين يقومون ابلتنظيف واملسح والكنس، املس ئول هل وزن هو من خيتار أ فراد و  ،وما اإىل ذكل

َّ  .."ب يكون ممن زكون أ حاكهمم "ثقيةلبه، ويف الغالِ ي ْ ل، وهم ثقم يف العنرب، وِ   قل.د عىل ال  مؤب

ار هوعنربن  مس ئولو     ا، وهو أ يضً ساعات ام زنزانته لك بضععىل حَّ  لُ فَّ طم أ تم  كنت ذكل اذليوهو ، نصَّ

يرادات اجلديدة مضنيف اليوم ال ول  بيانت سأ لين عناذلي   أ وائل يفاكن  .تو ِ لل  دخلت اكنت قد اليت الإ

م  أ فراد العنرب ابلنس بة هل فراط، عصيب ِ املزاج،، َضٌم ابإ البرشةِ  نُ داكِ ، الُعمرمن  العقد ادخامس  عدوال ي

 يف املاكن هذا ما جيعهل مييش يعانوا معانته، أ و كوهنم، همام اقرتفوا وأ جرموا، جمرد أ طفال، مل يروا ما رأ ه،

ار ايقته، فلنصَّ ضم مُ  ه وجتنِب ئِ ضارِ  عىل السجناء دحرصال مور وال قدم بني املوجودين، بثقة العارف ببواطن 

نْ  من احلظوةِ  م شكوى يف  دلي الرشطة ما يشفع هل اإ ى ت فيه الشكو مم ى من قُد ِ أ ن ير  ذاكأ و  هذاقدَّ

أ و جيلس يف مكتب  ،للعنابر عنرب وقامت يشاء، ليمتىش يف الطرقة ادخارجيةنصار من ال د، خيرج ُسو  اأ امً 

لَّ  حظوٌة ليست ويه معهم الشاي والسجائر، يرشبل  الرشطة  .املس ئولني لبعِض اإ

ما،  عن يشءٍ  الزنزين سائاًل  ،عىل غي عادته ابملمر جبسده الضخم يف ذكل اليوم وجدت نصار هيرول  

ميد يف خطوته  أ نه اكن ا، فوقفت بأ مل، خصوًص اعً رْسِ حني حملين أ اتين مُ  فأ شار بعض السجناء نحييت،

 :املمتهةلبعكس حركته العادية 

 اجلديد؟ الُشهييبنت أ  أ   -

 نعم.. نعم -
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 تعال معي. -

 هل سأ خرج؟ -

تاحه فْ مُ  دخارج ليدساب للرشطي ه ما اكنت اإشارةً برأ س أَ مم وْ من خالل ثقوب الباب وأَ  بل نظرم  ،مل يرد  

 اكنت ،لهفةب  نظرت حويل الباب قم لـِ عندما أ غْ ن اإىل الطرقة ادخارجية، يخرج الكالباب ل  ابً حِ ابلقفل سا

فوجدت  دْفت ببرصي من جديطُ  !يبدو أ نه يف انتظاري أ ي خشصل رشطة ول  ،اتقريبً  قة خاليةرْ الطُ 

لَّ  ،قةلم غْ مُ  لكها العنابرأ بواب   ..(2) رمق عنرب ..اوحيد اكن اببه مفتوحً  عنرباإ

 ؟!أ لن أ خرج -

 فنا. العنربُ دل و  ا الرشطيُّ نحية العنرب املنتظرن يتقدمنه الكتوجَّ ف  ،رْ ِسـ نْ عىل ذراعي أَ  ضغطٍأ جابين ب  

م ىل ساللِ ع العلوي ِ  صعدن اإىل ادلورِ  مينٍي وشامل، ت عىل جانبهيام الزنزين عناصَّ رم اكن من دورين، زم 

 ثعباين ِ جنيٌر حوهلام بشلكٍ  عريض، التفَّ  ومزلج َضم مغلٌق بقفلٍ  ،فولذي اعرتضنا اببٌ  حنيحديدية 

انفرج الباب  .ملزلجا رجيفتح القفل و ي   اكماًل قبل أ نحهلَّ دقائق حىت  مخسالرشطيُّ  قم رم غْ تم اس ْ  ل يتفامه،

 ،ٍة يف حلقيصَّ عر بغُ فدلفت وأ ن أ ش ،السييف حني ضغط نصار عىل كتفي أ ن اتبع  تظًرانْ فوقف الرشطيُّ مُ 

دًة تلو ال خرى، الزنزين واح اازً تم جْ مُ يتقدمين  اكن نصار فقد تيقنت أ ن ال مر ل يتعلق خبرويج بأ ي حال،

بنا من زنزانة انتظر عىل ، اإىل أ ن اقرت السني والواقفني واملس تلقني نوًماعىل اجل يده ابلتحاا الصامتةِ  ُق تتفرَّ 

 أ ون حىت هتللت أ ساريرمه:رم  نْ ما أَ عتبِتا بعض ال شخاص مرتقبني، 

 . وسهاًل ا أ هاًل  ، وسهاًل ا أ هاًل  ، ابلغايلا أ هاًل  -

بلت لك احتضنوين وك ين أ ٍت لتوي  من سفٍر بعيد، فاس تق  ،لأ قبلوا عيلَّ ابملصاحفات والُقبم قالوها مث   

 .ل أ فهم شيًًا أ نعيناي من بني أ حضاهنم لنصار  تنظر بيامن دهشٍة كبيةب ذكل

 أ نت مع السالمة. تفضلازركه و  ،ارا نصَّ  اكرً ش -

ار قب   ل أ ن يعود اإىل حيث ينتظر الرشطي.قالها ذكل اذلي فرغ من احتضاين، فغادرمه نصَّ
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تف اجلنير يل و الوقت اذلي مسعت فيه الباب الفولذي ينغلق  يف نفِس  الزنزانة تلطًفا اإىلعاين أ حدمه مُ دم   

 بيهنم ستجل و  مجيًعا جلسوا ،لني حبرارةبِ قْ ومُ  حبنيرَّ فقام اجلالسون مُ  دلفت مرًة أ خرى.حول القفل 

وأ صغرمه  ،أ كربمه يف امخلسني ،أ عامرمه متفاوتة ،اكنوا مثانية ،تلو ال خر اواحدً  وجوههم تأ مال  مُ ، امأ خوذً 

 انتظروامن  شغِف ب اكنوا يتأ ملونين  ،قبل اليوم مهنم أ حًدا مل أ رم و ،مهنم ل أ عرف أ ا   يف العرشين تقريًبا،

يف  دحويل فوجدت ال رض قد افرتشت بسجاجي ، ك ين قريٌب أ و صديٌق قدمي، أ لقيت نظرةً طوياًل ه ءم لقا

راحئة  ايضً أ   ، اكنت هناكومالءاٍت قدمية ئدجراس ما تفرتش به زنزين عنربن من عىل عك غاية النظافة

. ل هذه اجللسة ابذلاتت ملثدَّ أ عِ قد ا فامي يبدو أ هن الزنزانة وك نه قد مت تنظيفها للتو ِ املاكن، هبا  قم بم عم  زكية

 :اقال ذكل اذلي بدا أ نه أ كربمه س ن  ، بعدها حىت فرغت من تأ ملهم  بأ دٍب مج ٍ انتظروا مه

 !؟زينكيف حاكل ا  -

 .. امحلد هلل..خبي وهللا ..أ ن امحلد هلل ااتهئً  هأ جبتف ،ر سؤاهلرَّ ـك

 مك معرك؟ ،كن ا نظنك أ كرب من ذكل -

 وعرشون. ستٌ  -

كل ، أ نت وسط أ هزينء ا ل تقلق من يش - وضاحاكً  اهامسً  عيل  قالها وهو مييل  -شاٌب صغي  -

 مثكل. ُشهبانلكنا ف  ،وجامعتك

جياابً  ذن.. هكذا ..أ ومأ ت برأ يس اإ  .فهمت ال مر لقد اإ

 ؟أ نت ُشهبان من أ ي ِ  :أ خرقال  

 .من بين غاِن  -

 اتبع كبيمه: ."ما شاء هللا ما شاء هللاأ ن يربت أ حدمه عىل كتفي: " قبل مبتسمنينظروا لبعضهم البعض 

قالها وهو  - 1ِضلِْعكن من يهذ ،قرب كلال   ن هاميهذ لكنَّ  ،الكبي ، وعيال معكمثكل ُشهبانلكنا  -

 .و صاحل فهد - اإىل خشصني ابذلات يشي

                                           
 أ ي ال قرب نس ًبا كل 8
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، جلس اكنً  جدو  اوك من امن ماكنه متحمسً  فهد بيامن فزَّ واسعة، بضحكٍة  اينحيَّ بشَّ صاحل يف وهجيي و   

 ..، قحي البرشة، مشدود القد، حنياًل يل يده بسجائر فاعتذرت، اكن طوياًل  بقريب، مدَّ 

 ؟زينمك مكثت هنا ا  -

 .ن تقريًبااأ س بوع -

ً  فنحن معك، سنساندك حىت خترجك اليأ س، نَّ ول يمتلك  ،سئِ ل تبت  - يه أ حواكل  كيف يننطمئ  .اسامل

ابفأ ن أ عرف ال ،واصدقين القول ؟كيف تأ لك وتعيش ابملاكن؟  .كذَّ

 .أ ن أ تأ قملأ حاول  امحلد هلل، ،امحلد هلل -

 تفي بقوة:ك وهو هيز بصوٍت عاٍل  قالفوجًت بذكل اذلي يلتصق يب من الناحية ال خرى، اكن صاحل، 

رش فقط أ  ل ختش من أ ي خملوق داخل السجن،  ،أ نت رجل ،أ قول ال حتمل مهً  ،ال حتمل مهً  زين -

 ال حوال بيشء، فنحن يف لكتكل، ولن يرضن ذكل  جعهل يندم عىل فعلتهمعن يضايقك وس ن نال 

 . مساجني

زكيفي مع  أ حوايل ومدى نع يسأ لونجعلوا بعدها  فامي مل أ قاوم ابتسامًة ضلَّت طريقها لفمي، حضكوا  

نمدِ  ويُطمئنوين بأ هنم س يكونون معي ،املاكن مث جعلوا  يب، حىت يأ ذن هللا ابلفرج القر ولن يرتكوين ي،وس م

يل  ه، خارجداخل السجن و عن أ ش ياء حدثت هلم  ،وحاكات افً رم طُ  يقصون ني القصة ب خيتلسون النظر اإ

اإىل  اخفيفً  تسللُ ي لفة الوقت بدأ  شعوٌر ابل   مبرورِ  حىت ،بتساميتون أ بصارمه من اعُ بِ وك هنم يُش ْ  وال خرى

 أ حظ ابهامتٍم مفنذ أ سابيع ملأ تفاعل معهم بيشٍء من الالكم والضحك،  هكذا ِصت كيف أ ن متعجًبا قليب،

شعرُت ابرتياحٍ  عةٍ سا بعد. العنربلرفقة والصحبة عىل أ فراد أ ن اذلي كنت أ تدلل ابكهذا، أ و جلسٍة كتكل، 

ت أ كواب عم ُوضِ  ،عن حايل يب وسؤاًل  اامتمً ، اكن هو ال ك ر اهفهدخاصة بصحبِتم، و قليب  وائتنساكمل، 

 وهو ينفث س يجارته: فهدمال عيلَّ  ،اشاكرً  هتناولتف  نولين صاحل كوابً و الشاي

 هل يضايقك أ حٌد ابلعنرب؟ ،نزيقل يل ا  اإذن -

 وهللا. ال أ بدً  -

 ؟ي حىتأ و رشط ! جسنيأ و التجرحي ابلتلميح ؟يتعرض كلك من ، أ صدقين القول، أ هناأ ن أ خوك -
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 ة السجناء،وكذكل تلميحات وخسري ،وتعليق الرشطي يل صل يل يف طرقة العنابرمل أ شأ  أ ن أ حيك ما ح  

 أ و مشألكي. من مشألكه فال أ زيد

  .حدي أ  ، وأ جتنب الاحتاكك بأ  فهدا  أ ن مساملٌ ك قىص ما يكون -

وقت دون أ ن المن الصعب أ ن مييض علهيم ، اجيدً  لكن يف عنربك ل يتجنبون الاحتاكك، أ عرفهم  -

  يتحرشوا خبلق هللا.

 بس يجارته: اقالها مث اتبع ملوحً 

 .ا، أ ي خملوق، يف العنرب أ و السجن لكه، يتعرض كل، فقط أ رسل لنا خربً نزيأ ي خملوق ا  -

 .ل حاجة بك لتقول ذكل -

 ؟اأ تأ لك جيدً  -

 اإىل حٍد ما. نعم، -

ذ ل حد، خ ول حتسب حساابً  اهامتمك أ و انتباهك، اْر أ حدً ، اجهم، ول تُعِ خذ كفايتك من ال لك -

 مكيتك لكها، وما يفيض عنك.

 أ حاول فعهل يف تكل ال ام.سما  هذا -

 غطاء؟أ دليك  ،ل حتاول بل أ فعل ما أ قوهل كل -

 .واحد. .نعم -

 الرشطي بأ ن جيلب كل أ غطية أ خرى. ويصأ  سم  -

 .مراتح امحلد هلل ،فهدل داعي ا  -

ذن قضيتك وما ،احس نً  -  ؟اإ

يت، فاعتدل َص طال يف ماكٍن كهذا، ات ابلسؤال اذلي يبدو معتادً أ  وكنت قد تفاج قالها وانتظر الإجابة،

  جبسده نحييت:

 أ سأ كل عن قضيتك. !زين -
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 ل أ عرف. -

 ما قضيتك؟ أ سأ ل احقً  ل ل: زحيتمل سم بطرف مفه جماماًل ابت 

  .ل أ عرف احق   ،ل أ عرف فهد ا اإىل عينيه املتسائلتني: وهللا ادامعً  نظرت

يلَّ متعجبً  فهدنظر  لهيم مث عاد ينظر اإ  ..تغراب العيون زرمقين ابس  انة، ولكيف الزنز  الصمت، ساد ااإ

 . احىت أ توا يب يف الهناية اإىل هن بض عيلَّ يف الشارع، تنقلت من ماكٍن اإىل ماكن،قُ  منذ أ امٍ  -

 !نعم؟! ومل خيربك أ حٌد ملم؟ُذهل: 

 . قالوا أ ن عيلَّ حُك بس بع س نوات -

 !رف السببس بع س نوات ول تع -

 قيل أ هنا قضية خمدرات. -

 كل عالقة ابخملدرات؟! هلو  -

لقضية ول ل أ عرف ما تكل ا عاًل لو اكنت يل عالقة ما وقعت يف تكل احلية، لكين فو ، ال وهللا أ بدً  -

 حاولتبل  ،ستئِ ي حىت  شكوتزلكمت وسأ لت ورجوت و  !ل أ عرف مل أ ن هنا اأ ن حق   ؟!متكل الِت

 .جُيبين أ حد أ و أ حد.. سمعيني مل ف أ ن أ فهم حىت

فضاقت  ،مل أ س تطع حبسها عندما أ تتين حملاٌت من عذاب وتعب ال ام السابقة رقرقت عيناي بدموعٍ زم   

اكيئ، يرى أ حٌد من خارج الزنزانة بلَّ أ   دحاولونادلائرة اليت جتمعهم ليحاوطونين يف أ لفٍة وود، وك هنم 

 يتبادلون ااكنو  دموعي، اماحسً كفَّه عىل وهجيي  ميرر صاحلبيامن جعل  أ قص وأ حيك،مما  جتهمت وجوههم

 قد ل ين اءً تم س ْ ي مُ كنت بدورو ، اقرتاحٍ أ و حلاد النظرات فامي بيهنم وك هنم دحثون بعضهم البعض عىل اجي

لهايئ عن مهويممؤازرت و  وقٍت اكنوا دحاولون فيهتس ببت بضيقهم يف   أ ك رمه هو فهدن اكومشألكي، و  اإ

 :أ حيكما  برأ سه ويزنُ  يُنصُت هو و  الشديد الضيُق بدا عليه ، صدمة

ذن  -  ؟أ و كبار الرشطة من املس ئولني واحدٍ مع أ مل تتواصل اإ

 سوى التجاهل والإعراض. مل أ لقم لكين  ،حاولت كثًيا -
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 .هنا يُنفذون احلُُك فقط ،اشيًً  شكواه دِ ولن جُتْ  ،فهدأ حٌد هنا ا  قال كبيمه: لن يسمعه 

ذن هل قت :فهد سأ لين  ؟بتوكيل حمامٍ  اإ

 .الك -

ال ام  كلت؟! كيف أ مضيت لك فاتك هذا ال مر كيف !زينوهل يُعقل هذا؟! كيف ا  انفعاهل: اقال خافيً   

ل  ،ادخطأ  كل ذوجيد ممكن  يسعى ويتابع الاجراءات،ل  حمامٍ مق بتوكيل  ؟دون أ ن تفكر يف تكل ادخطوة

 ل هتمل يف نفسك. زين ،ذا املاكن هكذاترتك نفسك هكذا، ل تدع ال ام متر عليك هب

 ، سأ فعل.احس نً  -

 ..، فور خروجك من هذا البابزينس تفعل ا  -

 ، سأ فعل..سأ فعل -

ن يسعى كل هناك م ، وابلتأ كيدالواحض أ نه التباٌس ما فعاًل ، من زينا  اقال كبيمه: اإن شاء هللا خيً 

أ نه  والتحري يف موضوعك، وطاملا اطلب من الرشطة التواصل مع حماٍم وس يقوم هو ابلبحِث  .ابدخارج

لَّ ، لكن ال مه أ ن تأ خذ تكل خطأ  اإجرايئ فلن يزيد ال مر عن بضعة أ اٍم أ خرى  سيبقى ادخطوة بنفسك، واإ

 عليه.الوضع عىل ما هو 

جياابً    أ ن انزتعنا من  ، اإىلااكنوا فهيا وامجني وكنت فهيا ساكتً  لحظاٍت لساد الصمت ، ف أ ومأ ت برأ يس اإ

 طيُف موعي من بني د تسلل اإيلَّ  فامي قلوب،الانزتعت الضحاكت من قالها صاحل، ف ذكل الوجوم طرفةٌ 

 والضحك، حضكٌ  يقتعل يشٍء من ال بمعها  اوبجتول   أ ك ر وأ ك ر، ناكهتم وطرفهملتعلو دوها تصيَّ  ابتسامةٍ 

خفاءه من اهل ابً حملاولهتم، لكنه خرج ُمشوَّ  ا، تقديرً احاولت أ ن أ جعهل صافيً  . بدأ  واحلزن ممبا مل أ فلح يف اإ

"س تأ لك أ ي  :قبلوامل ي  اء، حاولت أ ن أ عتذر لكهنمشم للعم  اوالعصائر، اس تعدادً  ج املعلبات وادخزببعضهم خُيِر 

 مبلغه، حدَّ أ ن يب قد بلغ اكن الارتياحو تسابقوا ملدي ابلطعام واملرشوابت، و  طباقال  ُوضعت  .س تأ لك"

الطريقة  بتكل ابذلات فهدما أ دهش ين أ ن كيف زادت حمبيت ل  دون أ شعر. قد انقضت ثالث ساعاٍت 

نسانٍ  تعلَّقتف أ ين يف ساعاٍت قليةل قد كيو  ؟والرسعة بدا يل وك ين  ومل أ عرفه قبل اليوم، ولكن أ ره مل ابإ
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 نشغاًل م اكن  عىل أ خيه، ، خوف ال خُ احقيقيً  اخوفً اكن  بل ،دعاءً اِ  عىلَّ  قلقهأ عرفه منذ زمن، مل يكن 

لَّ  أ ن هو اذلي أ مىض رمبا الس نوات ومل أ مِض  ايل أ ك ر من حاهل،حب اومً موهم ًما أ  اإ أ ن ُوضعت  بعد قليةل.اَّ

 اداعبً طني مُ ن أ طباق احمليمن طبقه، ويأ خذ م اللجلوس جبانيب، يضع يل طعامً  اال طباق س بقهم مجيعً 

عيل  أ سامء  ا، مث جعل يؤكد عيلَّ بشأ ن توكيل احملايم اتليً "س نواتتأ لكون منذ  هو مل يأ لك وأ نمت، "كفامك

ه الفرتة حىت تنفرج ين بنصاحئ للتعايش ابلعنرب هذقبل أ ن ميدَّ  أ ولئك اخملتصني مبثل ذكل النوع من القضاا،

ال طمئنين طو ال زمة، وعن معامةل السجناء، وأ فراد الرشطة، والنوم، وال غطية، والاس تحامم، اكن يُ 

  سأ لته: يف معرض الكمنا. حىت أ خرج معيس يكون لن يرتكين و  أ نهبالوقت 

ذن ، ما قضيتكفهدوأ نت ا  -  ؟اإ

يل  باكمل جسدهو  اجبيهالشاي وهو يف طريقه اإىل مفه، عقد ح ف كوُب توقَّ    اكنت  لعيين ظرتهن ،التفت اإ

ذ كنت حريًص ا .اه كثيً بريق عينيطويهل، خبا فهيا ، اثبتة ليه فال ارتبكت اإ كون سؤايل هل  يأ ن أ مهس اإ

 أ مام امجليع. اجً ِر حْ مُ 

 ؟نعم -

 عن قضيتك؟! فقط كنت أ سأ ل -

 !قضييت أ ن -

 نعم. -

 ؟!زينقضييت أ ن ا  -

 ؟!أ خطأ تهل ارتبكت وأ ن أ نظر حويل: 

 ؟تعرف أ ين أ نت لم أَ ! زين :لينأ مَّ تو  أ مامه حبذرٍ  كوب الشاي فهدوضع 

لينا الوجوه اليت بدأ  بعضها ينتبه بني تنقلت  حنن يف السجن املركزي. ،نعم :اإ

لَّ  امجيعً  حضكوا  تعرف هذا املاكن؟ أ لم  ،ل أ قصد ،الك :ثبات يف اتبع اذلي فهداإ
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 تقريًبا. هذا عنرب -

 نعم، لكن عنرب ماذا؟ -

 .ل أ عرف وهللا -

 .زين(  ا 2هذا عنرب ) -

 قرأ هتا عند الباب. ابلفعل، نعم -

 ( هو عنرب القتل.2عنرب ) -

 ..!ماذا؟الـ  ..عنرب ماذا: ُدخت لثانيتني

 َّ  .نزيشايك س يربد ا  ،فهدالرجل ا  خوف: ل ت ر  ه ضاحاكً قال كبيمه وهو يتناول شاي

ن الاس تئناف ينتظرو ، وأ ولئك اذلينيف قضاا القتل احملكوم علهيم ابملؤبد اتبع: ادلور السفيل مه فهد لكن

 والطعن وما اإىل ذكل.

جبنازير  امغلقً  وجدت ابابً  مث أ نك ملا صعدت اإىل هناأ شار اإىل السمل اذلي صعدت منه يف أ ول املمر: 

 ..وأ قفال

 ؟زينأ زرى لك هذه الزنزين ا خره: ل  أ شار بس بابته من أ ول املمر 

 هذا هو جناح الإعدام. عاد اإيل:

  ، فوقع كوب الشاي.ات شيًً ، زرحنَّ دامهيندواٌر 

 .ا.. ل حتمل مه  اعادي.. عادي.. خيً  -

ذ اكنت عيناي وحوايس لكها مسلطٌة عىل    ليه اإ ، أ فتش يف دفهقالها ذكل اذلي مل أ س تطع أ ن أ لتفت اإ

لَّ  وأ نه س يقول بني حلظة وأ خرى أ ن تكل مل زكن مالحمه أ نه هيذي أ و يضحك، ت، وما مزحة من املزحااإ

لَّ  أ غربه من مزاح، لكين مل أ جد  :الثبات، نظرت اإىل وجوههم مهبواتً اإ
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 ماذا تقولون؟!.. حق ا ماذا تقولون؟!.. -

عدام؟!...!لكُك عدت أ طوف بوجوههم واحًدا واحًدا:  . لكُك اإ

 .زينلكنا ا  -

 ؟فهدوأ نت ا  -

  .زينوأ ن ا  -

 واحدة واحدة.  هل قلها ،: ا أ يخ ل تصدمه هكذافهدالكمه ل  اصاحل موهجً  قال

عدام ا  مثاًل  هل ه عىل صدره: قلفَّ يضع كم  وهو اواقفً  صاحل فزَّ    "وأ ن  دكمث أ قول أ ن من بع "زين"أ ن اإ

عدام ا  اأ يضً   ".زيناإ

يف عدم  وههمأ طوف بوج مل أ زل فامي كنت ،يف الضحك حىت اس تلقى بعضهم عىل ظهره اوا مجيعً قُ ِر غم   

وز تكل أ ن أ جتا اذلوقتبدو هلم يف موقٍف كهذا موجعة، وأ نه من س يت ئلكنت أ عرف أ ن أ س  تصديق، 

 ب،قليب بال حسا يف غالءٍ  أ س تطع، اكنوا مجيعهم قد وصلوا اإىلاإىل حواٍر أ خر، ولكين مل  وأ دابً  االنقطة لطفً 

  ومه اكنوا يضحكون. ،ما تعجبته أ ين كنت أ ن املصدوم

 ؟!أ و تكل ال مور اف أ و الطعنأ ل تنتظرون الاس تئن -

 .أ حاكمنا هنائية -

 ؟مىت قالوا لُك ؟ميت -

 ..عىل كتاب الإعدام املكلعىل توقيع  هو متوقٌف  أ سابيع.. أ شهر.. .أ ام.بعد رمبا  -

ل حوال كهنا يف لك الر التوقيع ليرتكنا بضعة أ شهر أ خرى، خ ِ ؤم يُ  ،ازاه هللا خيً ، جم كلامللكن و قال كبيمه:   

 . لك واحد ونصيبه ،ل ززيد عن عام

 أ نمت لس مت مثانية!: أ راكن الزنزانة عيناي بني ْت لم قَّ نم تم 

 ن مثانية.ِِصْ  -
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 مل لك هذا؟ ؟فهدمل ا  -

 .زينقتل ا  -

 أ نت قتلت؟ -

 قتلنا. لك املوجودين حوكل قتلوا.لكنا  -

 ما السبب؟! ومل؟ -

  .كتكل أ ش ياء معارك ومشاجرات.. -

 وأ نت؟ -

، يرلكونه أ شخاص عرشةأ ك ر من  رحةحتت  اوجدته يومً  أ خ، رمبا بل ،صديقتغيَّ وهجه حني تذكر:   

لَّ  نفيسمل أ شعر ب ف ويرضبونه،  ذم فم ت أ حدمه فنم رضب ط الهرج واملرجووس وأ زود عنه، اوأ ن أ جلب سكينً اإ

 .فيه قضاء هللا

م دَّ بم تم   :وقد ساءه أ ن حىك فهدفاقرتب مين  تلمعان ابدلموع ا عيينَّ ت وجوههم عندما رأ و ل

  .اقل شيًً نمل   مل أ قل شيًًا.. وك نناوك ين ..نساِ  ..نعد نبيك هنامل  -

خرجت من قصيت ل دخل يف  ،والكهمم وجوههميف  اكنت اتهئً ، مسحت دموعي وجعلت أ تأ ملهم  

لهيم واحدً  انظرقصصهم،  لَّ  أ جدفال ، اواحدً  ااإ  كيف !؟كيف !؟هؤلء قتلوا ..ووجعي زيد تعجيبيُ ما اإ

يأ ن تكل ال ادي اليت تسابقت مل وكيف ؟! تكل القسامت الرحميةطريقه اإىل الغضُب  شقَّ  لطعام اب د ِ

ملرأ ى من ل  بتطِر تكل الفطرة النقية اليت  الش يطانُ  وكيف خدعم  ؟!فعل القتل اوالرشاب ارزكبت يومً 

مث يعرفونه ومل يقابلوه قبل اليوم
 
غيي دفة احلديث أ هنم مه من اكنوا يقومون بت ما أ دهش ين  ؟!ليقوموا هبكذا ا

هم يك ل يضايقونين   .أ و يُثقلونين هِبمِم 

 ملزيداما فهمت أ ن وقيت معهم قد انِتيى، وأ ن  كبيمه مهس يف أ ذنِ و  أ ىت الرشطي  حىت دقائق أ خرى   

ل قا ،ار، يودعونين بعناٍق حاواحدً  ايصاحفونين واحدً  افقاموا مجيعً  دلي مديريه، ااإحراجً  هل سبُب يُ قد 

 كبيمه بعد أ ن فرغ من احتضاين:
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 بفال تمغِ  لن نكف عن السؤال عنك ،حٌق فينا كام أ ن كلم  لنا حٌق فيك ،ابن معنا أ نتم  ،زين -

أ رسل ما  قطف ل ترتدد يف أ ن طلب أ ي يشء، فنحن معك،يفرهجا هللا عليك  وحىت بسؤاكل عنَّا،

ار ني، زريده مع نصَّ ن حان  وس تجدن اإن شاء هللا من امللب ِ  ..هتهللا أ مان اس تمل و  أ حدن موعدواإ

 ..نني عىل الكمهمِ ؤَّ رؤسهم مُ  وازُّ هم ف  ."معك فالباقون" :وراءهالواقفني أ شار اإىل 

 ين عىل أ خذها: عتذر فأ جربا، حاولت أ ن ايف يدي نقودً  دسَّ ، الفولذيالباب وصلنا اإىل حىت  فهدرافقين 

  ال ام القادمة، انتبه لنفسك.يعينوك يف -

 .فهدا  اأ يضً  وأ نتم  -

 .هنا املشألكو  مفا أ ك ر الشجارات ،ول تدخل يف معارك ليست كلك، ئِ ل ترُسف يف طيبتك ونقاو -

 مما يقول: ايتيقن أ هنم لن يسمعوا حرفً  رفاقه وك نهينتظر نظر وراءه اإىل حيث 

مْفًسا قتلت، عن صاحيب اضت نفيس للموت دفاعً عرَّ لقد  -  هذه الس نوات خالل لكوختيَّل أ نه  ،هلل جْ  ن

سببه مل املوت ب  أ نتظرحىت وأ ن ، ل مرةهللا وو ،ل مرةو مل يزرين ، خالل لك هذه الس نواتزينا 

  يسأ ل عين.

لَّ  مل أ جدينف وأ دهام يف املهد، بدمعتني ملعت عيناه   ، صاراكن ذكل حني دخل نو ، بقوة مضهوأ ن أ  اإ

 ،قوية ،تابعةطرقاٍت مت ب طرق صدر نصاريقبل أ ن  ،ُمخفًضا رأ سه عين وهو ميسح عينيه فهدفانسحب 

 وهو يكز عىل أ س نانه:

ار، امسع، امسع جيدً  -  .من ديم. ،أ يخ زين ،معي ابن زين !فامه؟ ،زينلن أ وصيك ب، انص 

 .فهدتوصيين ا  ل ن بك ل حاجة -

 ..بسوء ه أ حدٌ لو مسَّ  ،نصار: أ ن ل أ مزح ا نصار عىل فهدزادت طرقات 

 .لن يقرتب منه أ حدفطاملا أ ن موجود  ،ل تشغل ابكل -

 .يف هذا املاكنتوكيل حماٍم، ل ترتك نفسك  سم ل تن قبض عىل كتفي:

جيا أ ومأ ت برأ يس ِح للمنتظرين هناك، خيةرة أ  ملاحتضنته مث  ،ابً اإ  ..نصار أ ميض معو ، قبل أ ن أ لو 
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*** 

ل بناء  دةٍ يف لك جس هللا داعًيا الِعشاء توضأ ت وصليت ،اغسلت وهجيي جيدً  عندما دخلت اإىل العنرب  

  ..العمومة ابلعفو واملغفرة

  ..جتويٌف أ خر من جتاويف الوجع ُحِفرم يف قليب الساعات املاضية عىل همٍل، ودون قصد

ثرى حني ااإىل الباب سامِهً  عُدت من الصالة انِتيتعندما    عين  ، قال يل أ نه حبثرأ يت سامل يف اإ

 ته يعرفهم لكهم،وجداكنت دهش يت أ ن ، ُشهبانال عليه ما اكن من أ مر  ابلعنرب لكه فمل جيدين، فقصصت

لكه كذا ش هذا ،أ عرفهنعم، نعم، " :رأ سه اتسعت ابتسامته أ ك ر وهزَّ  امسً لكام ذكرت هل اِ  ،اواحدً  اواحدً 

 .م معهملتقامه يف صالة امجلعة عدة مرات وزلكَّ اكذا وكذا"، اتضح أ نه  اكن يفعلو 

 ..هؤلء اذلين جالس ِتم ؟زينأ وتعرف هؤلء ا   -

 ، رجال مبعىن اللكمة وهللا.حق ا رجال : مهيرفع س بابتهوهو  اتبع

 :أ ردفف، شارًداأ ومأ ت 

 يقالر ووال دب، شديد ال مبعىن اللكمة، قة يف ال خالقأ ن، أ قول رج، خذها مين زينالك ا  -

 ضيِتا هنا.طوال الس نوات اليت ق  وخوفهم عىل بعضهم البعض مل أ ره يف أ حدٍ  حهبم واحرتاهمم ،واذلوق

 ل يس تحقون املوت ا سامل. -

ُر هللا، -  للك أ جٍل كتاب.و  قمدم

ليه: ساد الصمت حلظات قبل أ ن أ توجه  يف صالة امجلعة؟ أ لقامهكيف  اإ

 لصالة مبارشةدلقيقة، واكنت بعد التقيِتم فهيا مل تتعد ااك، لكن املرات اليت ءم رجاب ل أ ريد أ ن أ خي ِ  -

لهيم  .بداخل املسجد، ل نه خبارج املسجد من الصعب الوصول اإ

 !؟مم لِ  -
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ون مُّ ـِ يُت ،يف حراسٍة مشددة، جيلسون ابلصفوف ال مامية احملجوزة هلم قباًل  ون املسجديدخل ل هنم  -

د صالهتم مث خيرجون بنفس الطريقة اإىل عنربمه، يف حني يظل ابيق السجناء ابملسجد حىت يأ ت التأ كي

 زير.اأ ن هؤلء قد دخلوا ابلفعل وأ وصد علهيم الباب ابلقفل واجلنب

 !لك هذا؟ مم لِ و  -

 ضاقت عيناه فامي بدا أ نه اكن يبحث عن لكامٍت بعيهنا:

 ا، أ و صاروا خمتلفني، هذا ما فرضتهخمتلفون عنَّ  هل وضٌع خاص، هؤلءن جناح الإعدام ابذلات ل   -

ن أ خرى مل يعودوا مثلنا، تفكيمه ليس كتفكين، ونوهمم، اإ طبيعة ال مر. هؤلء بطريقٍة أ و  علهيم

ن رشدوا فال يدري أ حدٌ  مه لهذا حتجز وأ ين يذهب عقلهم! !في رشودمه نموا، ليس كنومنا. واإ

ن الرشطة نفسها حذرةٌ  تعامل معهم، يف ال  اجدً  الرشطة عن ابيق السجناء يف الفسحة والصالة، بل اإ

، ويه لوا معكجابة، ميكهنم لقاء من يريدون كام فعتتالطف معهم ول تعنفهم كبايق العنابر، طلباهتم مُ 

لَّ  حظوٌة ليست ل حدٍ   هلم.اإ

 ؟مأ ل يزورمه أ حٌد من أ هلهم وأ قارهب -

 يف ابديء ال مر فقط اكنت هناك زارات. -

 ؟مُثَّ  -

عداهمم هنائيً عرفت أ هنا  -  .اتوقفت عندما أ صبح احلُك ابإ

دارة السجن -  ؟هل أ وقفِتا اإ

 ..بل يه رغبِتم مه -

  يزورمه أ حد؟أ لَّ  -

لن  اقريبً ، ل ننا نادون دوا عىل احلياة أ ن تعوَّ  متس تطيع أ ن تقول أ هنا رساةل ل هلهم وذوهيم ومن يعرفوهن -

 نكون هناك.

، ىل معهل، فاس تأ ذن هو وانرصف اإ ما يُقال الكن د فهيامل جيدقائٌق حىت مضت ، افكرً مُ  أ طرقت برأ يس  

ىل ال  من ونظرتوقفت ف أ حدس أ ن رمبا اكن  وأ ن ساكتالباب ال  ُمتأ ماًل  ،(2عنرب ) حيث، رقةالطُ ثقوب اإ

ل.أَ مين و  أ عظم مصيبته هو هناك منف  ،حتسباو  صربامن هللا عز  وجل أ ن رساةٌل هبؤلء  يف لقايئ  .جَّ



 

 

 

-  4  - 

س دقائق وأ خرج مخ أ نصوانيه  دوشةِ من بني  فأ جابين ،عىل زنزانة ساملاليوم التايل مررت  ظهية يف  

ليك أ نصتُّ  ..ونا يف تليفرس   أ حدمه يتحدث وك نَّ بدا  ،اهلمس اعينر  حىتفوقفت ابجلوار منتظًرا ، اإ

 هناك تليفون! ..تليفون! نعم هناك ..أ ك ر

 ما بك؟ ؟!تنْ نِ جُ ، أَ خفض صوتكا -

 ..فمزِعني اهباين أ حصاإىل داخل الزنزانة اليت اس تقبل ه بعد أ ن قفزتيبكف  يمُكم مفيقالها سامل وهو 

 .اأ ريد واحدً  ؟أ ين هو ،لقد مسعت أ حدمه يتحدث ،هناك تليفونقاومت يده: 

 هنا ممنوعة. التليفونت: ًراُمحذ ِ  حاِصين

 .مما أ قولأ ن واثق  ،عت أ حدمه يتحدثلكين مس -

 ت زكونطم ُضبِ اإن ف ،الرشطةدون عمل  خلسةً نُدخلها  ،قلت فقط أ هنا ممنوعة ،مل أ قل أ هنا غي موجودة -

 . كبية قضية

  .أ رجوك ،اواحدً  أ ريد اإذن -

 ليفونت خماطرة كبيةمترير الت ف  ،ابدخارجاف سعره تقريًبا ثالثة أ ضع ،ل كل بهبم ل قِ  ،اجدً  المثن كبي -

  .جًدا

 أ ريد أ ن أ لكم أ هيل ا سامل. -

 هل دخلت كل "أ مانت"؟ -

 ؟ماذا تعين -

 .عند بوابة السجن ابمسك انقودً ووضع أ قصد هل جاء أ حٌد من أ قاربك  -

 كهذا ممكن. امل دحدث، ول أ عرف أ ن شيًً  الك -
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ماكن أ حدمه أ ن يأ ت ليرتك كل مبلغً - ذن ابإ عندئٍذ  ،لغمث تأ ت الرشطة، وتقوم بتسلميك املب ،من املال ااإ

 ث من هاتف أ حدمه بعد أ ن تدفع هل.ميكنك أ ن تتحد

 ؟أ رامهميكنين أ ن  لم أ   به هو وضع املال فقط؟ هلم هل ما يُسمح -

 .العنابر لكها تأ زهيا زارات ،ميكهنم تسجيل زارة عند البوابةابلطبع  -

لهيمأ س تطيع أ ن أ ص ول ؟ومه ل يعرفون أ ين هنا س يأ تون وكيف -  ..!ل اإ

كل  وسأ دفعواحدة، دقيقة أ حدمه من أ جل  مع فاوضتأ حاول أ ن أ  مث قال: س للحظةٍ  أ طرق سامل برأ سه

 . حق املاكملة

 .أ رجوك ..زين: التفت مهَّ ابلنرصاف لكنه

جيااًب ف   لَّ  يه نْ س بابته طوال الوقت ما يعين أَ  ارافعً ، افاوضه متوددً يُ حد السجناء انسحب ل  أ ومأ ت اإ اإ

 شددتهف  ني كفيهب دحتضنه أ اتين ،لتقط التليفونانرشح صدري حني رأ يته ي  !واحدة فقط ،واحدة دقيقة

مل أ عد أ شعر  ،اعىل أ رقام املنل ضغطً  انكب قبل أ نوعدته ف ركن ابلزنزانةالأ برح ذكل  بأ لَّ  يننهبَّ ، ملهوفًا

لَّ  كن هناكزمل خصهبا وك هنا اختفت جفأ ة، ىل ال صوات عحىت حويل،  بيشءٍ  ليفون عىل الناحية ت الت رنَّ اإ

 رضابت قلب أ دمية. اك هن املقابةل

رْ  تكل الـ مسعت ثواٍن حىت   الصوت  وفقد اكن ه، عيناي ْت عم مم ست اللكامت حبلقي ودم بِ ُـ حف  حبًا(،)مم

بتهنيدٍة  اوك منا خرج من احللق جبهٍد هجيد، مشفوعً  نًاواهِ  اكن ،هنتظر اليس كام كنت  ولكنهنتظره.. ااذلي 

صارت هل ات ال تية صو يتصل، أ و رمبا ل ن ال   أ و ..اتصل ك منا بعد لك تكل ال ام مل يعد هيمت مبنو كسيٍة 

، مل تتكررمرة واحدة و مل يعد بـُمنتظر. رمبا لهذا قيلت )مرحبًا( ..ظرتم الصوت الوحيد املُـُـنْ و  شاهبةمت 

غالقالصمت لثواٍن، قبل أ ن أ مسع صوت خرفشة التليفون  دليسو   ..هتيئًة لالإ

 ..أ يم  -

صوت الواهن الشهقة، مث أ ن ال أ ين مسعت مثاحتشاد الشهيق،  مث أ ين مسعت ،جفأ ة توقف مث وك ن الزمن

  جفأ ًة:انتعش 
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 .".زين" .."زين" .."زين" -

 .اش تقتك كثًيا. اش تقتك ا أ يم.. -

  ا... زين.  حبييب.ا زينا حبييب..  زين.. حبييب ا زين.. زين.. زين -

 ..بال توقفامسي ويه زكرر  مريرٍ  باكءٍ ل  بعد أ ن انزلقتمل تقدر وحترشج صوهتا 

 ..بيبيت؟. كيف أ نت ا ح .كيف أ نِت؟ ...ااش تقتك كثيً  أ ن خبي.. خبي وهللا.. ..ا أ يم ل تبيك -

.. ماذا ل!ما حص حىت عرفنا اوعرضً  البالد لكها طوًل  .. قطعنازينا  .. لست خبيخبي لست -

 زلت هنا؟! لم أ   ..زين ؟!..لك هذا مم لِ .. !؟ا حبييب .. ماذا حدث؟!حدث

 ...يكأ ريد أ ن أ رامين..  الوقت ينفد أ يم.... ؟مل دحصل لك هذاو ل أ عمل ما حصل؟! وهللا العظي -

 يقولون أ نه ميكنك زارت.

ذن  - ليكاإ ليك ،ذكل ل حتمل مهَّ  ،سأ ت اإ  .سأ ت ال نبل  من الغد سأ ت.. ،سأ ت اإ

 للزارة. حمددٌ مهس يل سامل: هناك وقٌت 

 ؟مىت -

 ؟هنا ىض عليكمك م  -

 .تقريًبا ناأ س بوع -

ذن  -  م أ ن يسجلوا زارة عند البوابة.ميكهن اغدً اإ

  بعت:ات اليت عُدت ل يم

عن أ مرك ومل حصل لك هذا؟!..  وأ سأ هلم ل زلكم معهم سأ تمن الغد حنن عندك..  ..حس نًا حس نًا -

 حد؟!مشلكة مع أ  يف  تس ببت هل.. أ خربين أ ن.. ؟ل ا حبييبحصماذا ا ذً اإ 

 .أ نت تعرفينين.. أ يم. ل ا أ يم.. ل أ بًدا وهللا.. -

ليك ا حبييب..زينسأ ت ا  - ليك.. .. سأ ت اإ  سأ ت اإ

 ؟عائِشة شيًًا عن تعرفني لم أ   أ يم أ جيبيين رسيًعا.. -
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 ..زينل أ مسعك جيًدا..  زين -

 تعرفني شيًًا عهنا؟ أ لم  ...عائِشة ..ا أ يم عائِشة -

 ينأ خرب دعك مهنا ال ن.. خملوق.. أ ي منذ ذكل اليوم وأ ن ل أ عرف أ ي يشء عنل ل.. ل !.. عائِشة -

  ؟وتنام تأ لك وترشب كيف ؟!..كيف تعيش عندك

ذن  - لَّ  ما هو هذا لكه وأ ن ال مر،لتوضيح  ،أ هماا أ و بهب تصيلال جيل  ،ا أ يم ل جيلاإ سيمت  باسالت  اإ

 .ل ن. سيتفهمون ذكل أ ن واثق.. م،حهل خالل أ ا

  زلت هنا؟!لم أ  .. زين.. زين -

ن ي قبل أ  وأ ن يًدا انزتعته من بني أ صابع ،اس توعبت أ ن التليفون مل يعد معي حني جفأ ة، الالكمانقطع 

 بعيًدا. يبتعد صاحهبا

 حلق يب سامل: اإىل ماكين جبوار الباب، عائًدا وأ ن أ مسح دموعي، خرجت من الزنزانة

 اكن أ كرب مهك؟يس هذا أ ول  قد اطمنئ الككام عىل ال خر.. فها ..ن عليكهو ِ  -

 احلال أ بًدا. أ ملين فوق الوصف.. مل أ ر أ يم هبذاباكءها  ا سامل.. باكءها -

ل وال ك ر بها أ نت سرتاها وزراك،  ابكل..لكن لرُتح  هذا طبيعي.. ..س بوعني ل تعرف عنك شيًًال   -

مْت..  .مرك حىت تنفرج تكل ال زمة.تسعى يف أ  س أ هنا  ان  هم

ن احتجت أ ن أ لكمها -   أ ن.. س تطيعت هل مرة أ خرى ف  اإ

بْتٍ قاطعين   ترصف.، وسأ   زريد أ خربينوقامت ل تشغل ابكل، ،كتفي: ل تشغل ابكل عىل متتابعٍ  برم

يلَّ  اعبد الشكور ماد  أ اتين  من بعدها ،لعمهل انرصفف ،اممتن   شكرته   :زٍي مايده ب اإ

 لزاراتل ه بداخل العنرب، فقط عند ادخروجزي السجن ل نلبسف هذا، ارتدِ اذهب واس تحم، و  !زين -

 أ و املستشفى.

اإىل أ ماكن  امتوهجً ا بعده متقُ  بنطال وجلباب قصي مفتوح من اجلانبني حىت الركبة،، اـرً تناولته شاك  

ا  ابوندليك صأ   الشعر: مشعَّث شاٌب عرشيين، حنيل، اعرتضين يف منتصف الطريق ،الاس تحامم

 ؟أ يخ
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يلَّ جبته ابلنفي، فأ  أ     ن مل يعرض عيلَّ أ حٌد ملاكاب س بوعنيل   هل ن مس تغرابً فتناولِتا  ،صابونه جديدةب لقى اإ

دت اثنًيا وج عدة خطواتبعد  ،شكرته ومضيت حدودها املس توية وملمسها الناع، ستحتسَّ أ يَّ يشء. 

 :من زنزانته خارًجا يقفز أ مايم

 دليك منشفة؟أ   -

 الك. !منشفة -

 هذه واحدة. -

ك مع اكن:ظهر من لمي  اس بح وجدت اثلثً وقبل أ ن أ زحي س تار امل  مضيت،و  ابس تغراٍب أ كرب أ خذهتا  

 ؟!ا طيب ليفة

 !قد أ ت بليفة؟ومن أ ين  -

عندما لكن : و ابتهس ب اعدة مناطق، تناولِتا فنهبين رافعً يف  ة، مثقوبامتامً  ةيل يده بواحدة مِتالك دَّ مم   

 .بواحدة جديدة ينتدخل أ مانتك أ تِ 

ذن   .قد انترش ابلعنرب بطريقة ما. أ مانتزارة و رب أ ن هناك خفاإ

 استشعرً م  جسدي تفركمث  فتحت ادلشو  خلعت مالبيس دخلت بلك تكل ال ش ياء اإىل املس بح،  

يت يف فرك أ رسفت يف املياه وافرت  ،واملواسي البالط كتلِ بعد للمرة ال وىل احساس الصابون النظيف 

 ليت ازدادت هالاكً ا ابلليفة من البالط امتامً  اتفحمت نياللت قديمَّ مرشت  وعزق ظهري وبطين وأ جنايب،

ه ما ل عبد الشكور، واذلي انِتكت قاش تهنيت اس تحاميم فارتديت الزي اذلي أ عطانية أ   ،فوق هالكها

مث  ،وهذا يكفي. غسلت بعدها زي السجن ، ونظيًفايقل عن عرشة أ جساد قبيل، لكنه اكن مغسوًل 

  مين الزي املبتل: طفخي ارابعً  اً ل جد وهج خرجت

 هنا.نرشه ا.. تعال ،ا أ يخ تعال -

*** 
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س يجارته، ما  بابض من وراء  بريقهام، يزداد نيشاردتامل عند الباب، اكنت عيناه أ اتين س يف أ خر اليوم  

  :تتبلور يف خاطره ييش بفكرةٍ 

 أ عين عندما أ فكر فهيا.. ؟زينأ وتعمل ما الغريب يف قصتك ا  -

 هروب.ال ، وقضية حيازة اخملدراتقضية  ، وليس قضية واحدةني: أ هنام قضيتاتبع

 .هكذا قيل يل -

 .الهروب تكل ت، قضيةللقضية الثانية ابذلا انظر ..أ قصد -

 ؟ماذا تقصد -

ك هذة بقبل أ ن ميسكوا  ، مث هربت،كوا بك من قبل، ووضعوك ابلسجنيعين أ هنم أ مس هروب! -

 فهم ما أ عنيه؟تم أَ  من جديد، أ توا بكياملرة و 

 عن هذا لكه. ال هرب، ول أ عمل شيًً   ل مرة أ وىل ول اثنيةوهللا مل يُقبض عيل   -

ن مل يقبضوا عليك يف امل :أ ن فقط أ فكر ،فهم ذكلأ   - ذن؟! هناك خشاإ ٌص رة ال ويل، فعىل من قبضوا اإ

 ؟!يكونمفن  ،مت القبض عليه قبكل

نليتين أ عرف،  - كيف  ؟عون أ نه أ نقُبض عليه وهرب كام تقول فكيف يدَّ  اكن هناك خشٌص  ل نه اإ

 ؟!ىل خشصني خمتلفني يف قضيٍة واحدةيقبضون ع

أ نت قلت  ان،والوظيفة، والعنو  ،س فقط الامس بل رمق الهويةولي !هلام نفس الامس نان خمتلفاخشص -

  بكذا وكذا.فقال عليك حُك ،"رمق هويتك كذا؟"، فأ جبته بنعم أ ن املدير يف تنفيذ ال حاكم سأ كل

  .ما حصلهذا  -

ذن هذا الشخص ال خر -  اذلي جاء هنا؟! من يكون اإ

 .اوفاحًص  اقالها سامل وهو ينظر يل ُمفكرً 
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جسوى  ما أ شغل به نفيس مل يكن هناك ،وال ساعات مالصقيت للبابوط ،الوقتمبرور  عىل  التفرُّ

 ،كثيينأ مناط معيشة ال ما جعلين أ تعرف عىل  وهو ،وما يلِتيي فيه الناس ،وما يفعهل الناس ،الناس

مىت  ،لهياوالضحك يف الزنزانة اليت ت جلسات ال نسوقت و  ،لعب الورق ابلزنزانة اجملاورةمواعيد  تعرف

 يف الليلى تبدأ  وأ خر  ،تبدأ  ابلصباح وتنِتيي ابلليل حيواٍت  تشهد ،يستيقظ فالن ومىت ينام عالن

 . ُمناجياتو  رجاءاٍت و  عىل أ رساٍر ووعودٍ  وشهدت مسعت حاكاٍت و  حفظت حسناٍت  ،وتنِتيي يف الصباح

ام رأ يت ؛من بنِي لك هذا وذاكو    ..بسَّ

اماكن    لَّ  ابلعنربِ  يظهرُ  يف أ واخر العرشينات تقريًبا، ل بسَّ  رميمتىش يف املل  ، خيرج من زنزانتهمساءً اإ

م  امكتفني عريضني س بحت فهيو  وفانةل ضيقة، امشدودً  اصدرً  اُمس تعرضً   كتفه امل مهنال وشام والرسوم، حم

م ، بيامن (B) حرف وحتِتا لكمة "أ يم" ال يرس غراء مرأ ةٍ ل ال مين ومًشا لم حم احلياُت  اقدمهي تُعانق ،متوضعت ابإ

ِشف  النظرات عىل الوجوه والزن اابملمر ُملقيً  يمتىش .والثعابني ة ساعًة اكن فهيا عرش  جديد اثنيت ازين، ُمْستـم

مسطً بطول جولته اجلنس ية ناكته وتلميحاتهنثًرا  يغط بزنزانته، يا يف املاكن بعجرفٍة واثقة دح  لهمينته. ا، ب

ال ف، م الرويحهيما جعلهم يعتربونه أ ب ،ايتً صِ ويقِلون عنه  ارً يقاربونه مُعْ  ،أ فراد س بعةشةٌل من  أ زكِتا دليه

لَّ  يبدأ  يوهمم لَّ  هتماجلس لوبه، ول حتاإ  اه انتظارً الهنار حول زنزانت أ غلب يتحاومون، هكذا اكنوا معهاإ

ليه توانص يُ ل  مزتمًعا،وفرغ من معرفة أ خبار العنرب، متوضع وسطهم  دخروجه، فاإن خرج ن زلكم، و  اإ يتنافسون اإ

ثبااًت لولءه،بعضهمحىت أ ن ، تهاكم عىل نِ  يف الضحكِ  ليهنشه ، احيدً ، و ا، شاردً ااكن يتصيد جسينً  ، اإ

امل  رابنهقُ  يكون، ف ابلسخرية والس باب   يقبل.ولعهلَّ  ،بسَّ

امواكن    ذا وج طوال الوقت، وجتردحاهتمذلين تطالين تلميحاهتم من أ ولئك ا بسَّ  ،أ مامهدين يدفعين اإ

ذا عربت من جوار زنزانته عرقلينيو  ع وأ قط ،نفسهس ِتكل هواء ت وا ،ين هبذا أ دخل يف حميط س يطرته، ل  اإ

 - سامل كام يقول - وخسافات هاترَّ ـتُ يه  ؟ما ُيرى وهل ابلعنرِب أ صال !؟وأ ي رؤية ،عليه جمال الرؤية
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 عليق،أ غادر دون ت  مث أ سف،أ ن  أ ن حارض أ ويمءو  أ عتذر كنت يف لك حالٍ . لكين لكةمش ةيل   فتعاًل ا

اثرة أ ي مشألكفمل يكن دلي اس تعداٌد لالحتاكك   ،نهذا ليس ماكين، ولن يكو، بأ ي خملوق هنا، أ و اإ

 لن يكون ال مر يف صاحلي بأ ي حال. ابذلات مع هؤلءكام أ نه 

اميتسىل علهيا  اكن اليت اجلديدة الفريسةاتبعت  ساءيف ذكل امل  سامل  طع جمال برصيق حني ورفاقه، بسَّ

يل  بأ حد حصنني من الع   دس:وهو ميد يده اإ

 .جمرد اتفه منتٍش بنفسه ،انتباهك، ول تعطه أ ك ر من جحمهل تعره  -

 ما متعته يف فعل ذكل؟ ل أ فهم تناولت منه الطبق:

 ؟ايه مدة عقوبته، كيف هل أ ن يقضهيا صامتً  اسة عرش عامً مخ  -

 أ ْرمِغم عليه:ضحٍك ب لكينا للسمني اذلي اكن يس تقبل خسريِتم ينظر ومفه ممتيلٌء ابلطعام بيامن اكنسامل  اتبع

ام  - لَّ  ارس فتوتهل ميُ  ،هذا اتفه بسَّ م سطاء واملساكنيعىل البُ اإ  اهيم ضعفً س ف، أ ولئك اذلين يأ ن

 .كلالزنزانة أ و ت يقرتب من هذه لكن دعه مثاًل  ،يه أ و ظ ليست هل شةلَّ  ، جسنيٌ استسالًماو 

لهيا: و ا نظرت اإىل  ؟تكل الزنزينماذا ب لزنزين اليت أ شار اإ

 .قبائل -

 !قبائل -

 اذلين قابلِتم.  ُشهبانال مثل واحدة،  عشيةقبيةل أ و من  أ عين أ فراد -

 ؟ خطرون لتكل ادلرجةمهأ   -

ً  ابلعكس، مه ُمساملون، ويف حاهلم - الطيبة، و  هنم شديدي الود ِ اإ أ قول  نمهنم، ل ا، أ عرف كثيً ادامئ

رجٍل  الشدائد عىل قلب عندألك، لكهنم ن ابملشموم ل يغارون عىل أ حد، ول يبدأ و لكهنم يف الع

ن و واحد،   .ى.مسَّ أ حدمه أ دىن أ ذاإ

 وهو يرفع س بابته اليت تضم اللقمة املعجونة ابلعدس:ه ضاقت عينا
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 يف حلظة اكنميس امليُ لوحوٍش اكرسة، ف  يف حلظةٍ  ول أ مسعك ما يُقال، ينقلبون دحدث ل أ راك هللا ما -

امتأ لك  ،اتصيل امجليع صليً  انرً  اموأ بو  بسَّ امب  ومن أ توا بسَّ يف  مهنم لعجبارأ يت  ،اإىل الوجود بسَّ

 .س نوات هنا

 :أ شار سامل اإىل بعض الزنزين

يروه من قبل،  من قبيلِتم مل ادالغرابء، فأ ن يس تقبلوا واحً ل يقبلون و وهؤلء هلم زنزيهنم ادخاصة -

 يه ال مه. صةل ادلم ت،لس نواعارشوه واحًدا ولو  هلم من أ ن يس تقبلوا خيٌ 

 سامل:  أ مكل حني اذلي انرصف بعد أ ن نل قسطه من السخريةجني اتبعت ذكل الس

امأ ما  -  ال يتخذفره، بأ م أ وابٍش يأ مترونجعرفته من اذلي يس متد ل املدارس السمج، فكط هذا فهو بسَّ

لَّ  ال تس تخفوا ف ،هممأ ن موجود، أ ن ملاكن من ال ضعف ولميًة لهراءه وخسريته، وك نه يقول للك من اباإ

ـُجاهر بقوته ..يب لو مسحمت  ن قوته، ال قوى هو اذلي ل يعلن عمتوزرو  خائف يف لك وقت لكن امل

لَّ    لعصاابت.اك ..وقت احلاجةاإ

 عصاابت. اللكمة مسامعي:لسعت 

امو  ،اتساوي دمً  ، مشألكهمونل ميزحو ونل يتفامه ونجمرم اخفض صوتك! - هو  ،اليس جمرمً  بسَّ

 الإجرام هل نسه. ،ل يس تطيع ولن يس تطيع لكن ،دحاول أ ن يكون

 !تكل العصاابت أ عين ؟عنربمعنا يف ال  أ مه  -

توزيعهم  فالرشطة حترص عىل بل ول حىت عنابر حمددة، حددة،ليست هلم زنزين مُ ف  ،مهنم القليل -

س تعرفهم  ،يعين مشألك ل تنِتيي يف عنرٍب واحد جممتعني عىل العنابر بشلٍك دوري ل ن وجودمه

 . عندما زرامه وحدك

 ؟ماذا عن ابيق الزنزين ا سامل نظرت للزنزين املرتامية ابملمر:

*** 
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بعد أ ن  انتش يً م  جلسمن الشاي،  وابل خرى كوبٌ  س يجارته املعتادةيده ب سامل،  أ قبل عيلَّ رب املغ عند  

اإىل  نظروهو ي عىل أ نه وجد مادًة للحديث هذه املرة، قال  عالوةً  وظفر مبقابٍل طيب، ابكرً مُ أ هنيى معهل 

 :زينالزن

للك عنرب  وكام أ ن ،الك زنزانة ما ل يزيد عن بضعة عرش جسينً بهبذا العنرب أ ربعة عرش زنزانة، و  -

ل فهمت الزنزانني. ه ؤويلس ئول العنرب هو اذلي خيتار مس، وم امس ئول فللك زنزانٍة مس ئول أ يضً 

 ؟اشيًً 

هو اذلي خيتار و  أ قدم املوجودين، اهو تقريبً أ نت تعرفه، و  ار،سامل: مس ئول هذا العنرب امسه نصَّ  اتبع

عن  أ ي أ ن هناك أ ربعة عرش مس ئوًل  -قالها وهو يشي للزنزين  -مس ئول تكل الزنزانة وتكل وتكل 

 الزنزين يف هذا العنرب.

 فمهِمت.. -

أ ن  .كذاوه ،هناك مس ئول للطعام، ومس ئول للنظافةف مث أ ن مس ئول لك زنزانة خيتار معاونيه،  -

 .اإىل طعام ..امأ حول هذا الطع مث أ ن أ ت ابلطعام اإىل الزنزانة،مكس ئول الطعام يف زنزانيت همميت يه 

 اةتم عُ لل زين زنو زنزين للبسطاء، و هناك زنزين لكبار السن،  نوعًا ما، يتشابه أ فرادهاة لك زنزان

لَّ  بأ ي زنزانة واجللوسل ميكنك ادلخول  ومعوًما ،والفتوات ذا كنت تعرفاإ  ًدا.جيمن فهيا  اإ

 وقد اليت انتشليت سامل من أ ماهما يف أ ايم ال وىل، قبل أ ن تقع عيناي عىل تكل الزنزانة هًما،أ ومأ ت ف 

 ا همجورةك هنو  حىت بدت عن املمر، متاًما كياس لتحجب ما بداخلهاال غطية وال   أ س ياخهاامتدت بني 

 متاًما.

 وماذا عن تكل؟ -

 ،تعرب من نحيِتا ل تدخلها، ولو ،اهنائيً  ن ل تقرتب مهنامثل تكل الزنزي ل ل :نظر سامل اإىل حيث أ شي

 .امتامً انِتوا قد هؤلء ف 

 !اانِتو  -

  .ومل يعد فهيم أ مل ليل هنار، ن ابدلاخلمدمنون، ماكثو -
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  تقول مدمنون؟! !مدمنون -

 .وما شاهبها لمخدراتمتعاطون ل -

 خمدرات ا سامل! بداخل املاكن هنا؟! -

ول  ،ًًاشي  أ خرى ل حتب أ ن تعرف عهنا حقن وهيوين وحشيش ومصائبنعم..  ،خفض صوتكا -

 .هذه ال مور مثل صوتك يفب وتُعل

 ؟!اإىل هنا كيف يأ ت املدمنون ابخملدرات؟ هذا وكيف -

 من التجار. -

 وكيف يصل التجار اإىل هنا؟!  -

 التجار هنا ابلفعل. ،اإهنم ل يصلون -

وقع أ ن يكون ك نين أ تو ، عىل املمر املرتايم وعرشات املساجني ميشون فيه جيئة وذهاابً  أ لقيت نظرةً   

 اتبع سامل: .عىل جبني التاجر أ نه اتجر مكتوابً 

حىت تصل اإىل  من يٍد اإىل يد،عن أ ن أ عني الرشطة اإىل السجن، فتتنقل  ااخملدرات يمت هتريهبا بعيدً  -

 .هؤلء

 !به خمدرات عنرب اخملدرات -

ملدمن، أ ما ويبحث التاجر عن اابدخارج يبحث املدمن عن التاجر،  ،الفرصة اذلهبية يه كلت بل: حضك

دعى ما اس ت ووه منذ زمٍن بعيد، كرب مشألك هذا السجنقضاا اخملدرات يه أ   مفا أ سهل اللقاء. هنا

ـي ْدروس يرأ سه، وجود مكتب للمباحث اجلنائية ـي ْدروس . عبد الرحن.العم خر تكل أ  مكتبه يف  ..العم

بَّاب،امل  ال ربعيين ذكلرأ يته أ نت من قبل،  الطرقة، لكام  خ يف الناسنرب ويرص اذلي يدخل الع  متيلء الس م

 ما ل يفعهل. اجللوس ووجد ملَّ 

 رأ يته فعاًل مرتني أ و ثالث.. -

ماكنياتهومن  أ كرب من جحمه،مافيا اخملدرات متجذرة هنا منذ س نوات، ويه  - هو ول  عيس تط مل ،اإ

ىل ذاكءه الغي يراهنون عاكنوا ه اذلي ئِ أ مام رؤسا يس تعيض عن ضعفهراح ف علهيا، هل الس يطرةبْ قم  نْ مم 

ليوقفه  ةل حول هل ول قو  جسينًا مسكينًا ينتقي ،ذاك ويرلكصفع هذا العنابر ليبدخوهل  موجود
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 هو ورفاقهعليه  يتسىلل  أ و يأ خذه اإىل املكتب احلائط،يف ، أ و يصفده يف الطرقة ادخارجيهلساعاٍت 

  .قليةل احليةل س يطرةأ جوف و  نفوذٍ ل  افرضً  ل الليل،اطو  من املباحث

َّ قد ويبدو أ ن سامل  لمير  ،اختفي عن نظريه ،تلتقي بعينيه، ول ال حتتك به اإطالقً  ن ما أ فكر فيه فتابع:مخم

 هاته.وتفا ٌد يف السجن ول العنابر لكها من خسافاتهفمل يسمل أ ح ،ال مر بسالم

 ؟حىت عنرب القتلول  -

  ا عدا القتل.م يدخل لك العنابر ما عدا عنرب القتل.. هو اطبعً  ..ل ل ل قطع سامل رشفته للشاي جفأ ة:

 ما يقول:  يبثين أ مهية رفع س بابته

لعبث مع ا جيرؤ عىل .... يف هذا السجن لكهل خملوق يف هذا السجن ..اشيًً جيب أ ن تفهم  ..زين  -

 القتل. عنرب
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ــْعُت عىل وقَّ  امسي وأ سامء أ خرين لس تالم "ال مانت"،العنرب مث ندى  اإىل بعد يومني دخل رشطيٌّ   

يصال فوا اإىل ون قبل أ ن ينرص أ خر وكذكل فعل  وتناولت منه النقود قبل أ ن أ عود ملاكين، الاس تالم اإ

 زنزيهنم.

سائلني عن حق الصابون  هؤلء هيرعون نحييت من أ خر املمر،ما أ ن أ غلق الباب حىت وجدت   

ٍق ما أ خذت، فنظروا اإىل ما تبقى من نقوٍد بيدي يف ش ب مقابلفدفعت هلم  ،واملناشف ونرش املالبس

ِ واللحظة، فطلبت )صابون(، و)شامبو(، و)منشفامس أ ن يأ توين مبا أ ريد يف التعيلَّ حب عارضني ة(، و 

سامل أ عطيته ل ودة، ما اس تطعت أ ن أ جنده يف حلظات بني ال ادي املمد 2نوالثالث النقد فرقيتل  و)نعل(،

 مقنعٍ  بٍب للزي البنجايب، أ خُرمه اكن صاحب الليفة املِتالكة يسأ لين عن س  اللماكمله، ولعبد الشكور مثنً  امثنً 

 .عيمتبقى  ما حقها، مفنحته أ خر ايل يده طالبً  لتأ خي ليفته اجلديدة، فلام اعتذرت مدَّ 

مْمُت ابجللوس فوجدت ذكل اذلي ميسك ذراعي    تمْمهاًِل مهم اكن  ،العرشيناتشاٌب يف منتصف  ،ُمس ْ

ائاًل عن حايل س ومتىش معي حاوط كتفي بذراعه ،هؤلء من حويلض ينفَّ  أ ن انتظرً م  من بعيد، يراقبين

  ..وأ خباري

ذن ف -  مكك ا أ يخ؟ُك حُ اإ

 س بع س نوات. -

 !: س بع س نواتمن مفهطلق صافرًة هو يو  جفأ ة توقف

 تأ ثره:ا ــ  ابث يلاإ قبل أ ن يعود  مث للسقف لجدرانمث ل العنرب طبالل  انظرً  املاكنه بعيني قطع

 كثي ا أ يخ.. وهللا كثي. -

                                           
 لك أ س بوعني. نقًدا ثالثونهو  يداعهيمت اإ  اكن أ قىص مبلغ 2
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ذن : ما قوكلاتبع  ؟ع متيض هكذافمين جيعل تكل الس نوات الس ب اإ

و خيتال برأ سه ، وهدواء قرصخرج من جيبه فاقرتب وأ  ، عيل  التساؤل بداحني  ابتسمً صبعه م ابإ فرقع 

 :النشوةيبثين  اا ويسارً ميينً 

تصنع برأ سك ما ل يصنعه أ ي يشء أ خر، س تجعل س نواتك الس بع و ستنقكل اإىل عوامل أ خرى،  -

 .رْ خم أ   عٍ بْ طالب بس م تُ  هههههههههههه رمبا ، بل أ نكاكلومضةمتىض 

: ولن جتد مثلها يف العنرب  .بل يف السجن لكه ،مال عيل 

 من تظنين يك تعطيين تكل القذارة؟! ؟!تظن نفسك فاعهل ما اذلي يف عرويق:غال ادلم 

 ن جائوا اإىل هنا... كغيك مم!وزير ..؟قد أ ظنك اذاوم -

ن مل خت  -  ى ما ل دُحمد.لقم من أ مايم س تم  تِف اإ

 مل يزل العرُض قامئًا.. ها!.. ..جرأ تك تكل تدل عىل أ نك مل تأ خذ جرعتك بعد -

ىل   هذا ركضنادًا عىل الرشطي، فمُ  ابب العنرب يف حلظٍة قفزت اإىل  زع: وجذبين من قييص جب اإ

  "دهاك؟! تفعل.. ماذا ماذا .."ا أ يخ انتظر -

ً فرفع الشاب يده مترب ، عال صوت أ ك رف، ارشطيً حملت    معي يشء، لو  ، ليسانظر، انظرمما معه: " ائ

 كنت أ مزح".كنت أ مزح معك.. ا أ يخ .. يشء أ ي طلبت الرشطة ليس معي

اب، ِصفوا أ بعدوين مجيعهم عن البو وأ خرين  هرع ساملليفضوا ال مر،  ن اجملاورةيع البعض من الزنز جتمَّ   

  .وأ ن أ هنج من الانفعال. سامل عام حدث، فأ خربته مبا حصلسأ لين و  ايمالشاب من أ م

 ؟!نقودك أ صاًل  هؤلء يومل تعط -

 حباجيات العنرب من صابون ومناشف وخالفه. قالوا أ هنم اخملتصني -

لك  هناي ليفة تكل اليت تدفع مثمث أ  رابيع.. جلؤماء و هؤلء جمرد  ..خمتصون بأ ي يشء هنا ل يوجد -

 !؟زينا  معقولأ   هذا؟..

 اية: غهدٍف ول  يف املمر بال يس يحأ مسك بكتفي ليجعلين أ نظر اإىل صاحب الليفة اذلي اكن 
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فهيم كام تتع ر يف  .. أ خربتك بأ ن املدمنني هنا ُك ُر، تتع ر؟!(ليفة)ما حاجة هذا الوجه لــ  ..انظرابهلل  -

 حىص ال رض.

مه ينظرون اذلي ِ انسحب ل خر العنرب مع رفاقه و قراصابئع ال   يظٍبغ لليفة بل اتبعت مل أ نظر لصاحب ا  

 واب هجمن.بفقد يفتح علينا أ  ا أ خر، نحييت أ ن احفظوا وجه هذا اجملنون، ل تعرضوا عليه شيًً 

ن تعرضتاتبع سامل:   وَأِرح ابكل. اجتاوزه ملثل هذه ال مور اإ

عرض عيل قذارته، رص ويي مل زر كيف اكن  ل هيمين ما يبيعه، ول ما يفعهل، لكن بعيًدا عين، أ نتأ ن -

ن زكرر هذا ال مر سأ سلمه اإ   .ىل الرشطةاإ

  ..زينلن تأ ت ا  الرشطة -

ليه  اإىل هنا.. الرشطة يه ما مترر لك هذا اتبع: حني  ُمس تغرابً  التفت اإ

*** 

 رره الرشطة اإىل هنا... لكه متهيوين.. حشيش.. أ قراص -

 جلس نا نحية الباب.قالها سامل حني 

 لك الرشطة؟! الرشطة؟ قلت ومل أ س توعب بعد:

أ خرين،  لكن أ اثر النعمة اليت ظهرت عىل البعض أ ضعفت قلوب ..بل القليل مهنم. ليسوا لكهم ابلطبع. -

 ونلت من ذممهم وضامئرمه ما نلت.

يلَّ كف ه شارحً    يحصل ف رب ، يُدخهل الرشطيُّ اإىل العنزين ا: كيس صغي هبذا احلجم، هبذا احلجم ابسط اإ

لك يشء وهل و  ل،ميكن أ ن يرُتمج اإىل أ موا لك مامررون يُ وليس ذكل فقط بل  ،مقابهل عىل ضعف راتبه

دخال اخملدرات خيتل ،مثنه دخال التليفون خيتلف عن سعر اإ دخال أ ية ممنوعاتسعر اإ  ،أ خرى ف عن سعر اإ

 يُباع هنا بسعٍر خمتلف. تكل ال ش ياءمن  واحدٍ ل ن لك 

 ؟!ايًً ميلكون ش أ هنم ، ل يبدو علهيم املتعاطون بلك هذا املال ليدفعوه هؤلء ومن أ ين يأ ت -

 حضك سامل و حترشج صوته من أ ثر السجائر، قال بعد أ ن متاكل أ نفاسه:
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ل مثن جرعت ملتعاطيا -  ،عامء عصاابتز  ،من يأ ت بلك هذا مه جُتار كبار جًدا ه،مسكني، ابلاكد يتحم 

يرحتلون  مليارديرات ،نشاطهم موزعٌ عرب دول العامل أ عين أ ن وليست أ ية عصاابت، عصاابت دولية،

ر قد وا صفقات مباليني املاليني، حظ أ حدمه العاثمتبني البّلان، من مشارق ال رض اإىل مغارهبا، ليُ 

لهيا فيُسجن، كام حصل هنا.  يوقعه بقبضة حكومة اإحدى تكل ادلول اليت يرحتل اإ

 .. وك ين أ حبث عهنمتنقلت بعيين بني السجناء ما بدا لسامل

  املساكني..وابيق  سوان؛ أ ن وأ نتل يوجد  هنا ..ليسوا هنال ل..  -

بضاعته  ءزعي حبق، ل يبيع بنفسه ول جيزي الواحد مهنماجملاورة، فبالعنابر  أ ما هؤلء ال ابطرة اتبع:

منا جيلس بزنزانته اكملكل، وبتليفونه ا  اته عرب احمليطات، وينقل ، بتليفونه فقط، يدير صفقزينبنفسه، واإ

كل جيىن من ت س اخملدراتاكيأ   ،، وجيلب ما يريد اإىل داخل السجناأ قىص ادلنيا اإىل أ قصاهبالويه من 

وقوعه يف قبضة الرشطة ل يعين أ ن يتوقف معهل، أ و أ ن يتعطل نشاطه، لهذا أ نشأ   ،الينيامل وراهئا

مرباطوريته ادخاصة،    .نه، والسجناء مه زابئنهالعنابر يه ِجنا لتصبحابلسجن اإ

 !؟مجيًعا عىل هؤلء ليقبض مثاًل  تفتيٌش يأ ت  ومل ل -

 اح سامل بيده بال مبالة: يفتشون، ويبحثون، وجيدون ما قد جيدون بعد أ ن يقلبوا ادلنيا لكها رأ سلوَّ   

ذلي يمت مقاضاته من ا والزنزين، ولكنيف املساحب  لك ما يقع بأ يدهيم من املمنوعاتجزون دحو  عىل عقب،

 يف الهناية؟!

 .املتعاطون -

دارة السجن ختربه ب ،وهذا ل ن التاجر يكون قد احتاط قباًل  - تغيي حراسة  وأ   قدوم تفتيشفهل أ عنٌي ابإ

ل  ،طويةل قودٍ عش بكة كبية متشعبة ومتجذرة يف قلب املاكن منذ  ،يه مافيا ،السجن وما اإىل ذكل

 ول أ حد اس تطاع القضاء علهيا. ،أ حد يقرهبا

 السجناء:ابهبا بعٌض  انته اليت وقف عىلنظر سامل اإىل زنز 

 ..لكن املهم ال ن ،ولنتلكم يف وقٍت أ خر ، البعض مالبسهمسأ ذهب ال ن لتسلي -

  شةل املدمنني اذلين اكنوا يف أ خر املمر:ل  س يجارته قبل أ ن يلتفت ودعس قام
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مه من سملا ول حتتك هبم.. ..ل تتعامل مع هؤلء مرًة أ خرى - ِ  ال وقات يف أ غلبهؤلء ف .. جنوهنم ورش 

 يف وعهيم.. ل يكونون

 ونقودي؟! -

 .نظر يل وعيناه تبحثان عن رد.
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ٍف رات" مث أ تبع هتافه بنداءات أ طلقها اكلقطار من كشوهتف ابلعنرب: "زا خلم رشطيٌّ بعد يومني دم   

  أ خر. بعدا ق حوهل جسناٌء راحوا يزيدون واحدً تحلَّ لي ء بيده، ابل سام

 الكشف عن عيناه قبل أ ن زرتفع -الرشطي  - يدهاعرتضتين ف ،ت ابدخروجمم مهم و  ملهوفًا فقمت امسيمسعت 

 :شيًًا

 عنرب جيب أ ن يكون ابلزي  الرمسي.ادخروج من ال  -

أ خر  طيٌ رش  فاس توقفين ،مرًة أ خرى مهمت ابدخروجخلعت البنجايب وارتديت زي السجن،  اعً رْسِ مُ  

 لرأ يس:  مشًيا

  ميكنك ادخروج وشعرك هبذا الطول. ل -

  "، برسعة، برسعةزين"تعال ا 

يرادات    تلقفين عبد الشكور اذلي اكن يراقبين من البداية، وك نه اكن يعرف هذا السيناريو ابلنس بة لالإ

ز   فامي مباكينته هلك اةل شعر وهجيياجلديدة، أ هنيى حالقته لرأ س أ حدمه قبل أ ن أ س توى بني يديه ليبدأ  يف اإ

أ فراد  رتاجعأ ن ي كنت أ خىشفقد  !أ رسع ا عبد الشكور !دقات قليب يف لك اثنية أ ن أ رسع تتواثب

مل يعد أ ي يشٍء مضمون يف هذا املاكن،  يكون هناك وقٌت حمدٌد للخروج،أ و أ ن  ،الرشطة يف الكهمم

من هيتف ور كركضت وعبد الشتظر ل زحي الشعر العالق بثيايب، حىت قت ومل أ ن  املاكينة خرستما أ ن 

 .زينبرسعة، برسعة ا  جرِ اِ : هيا، هيا، مكشجعي املباراتخلفي 

للحائط،  مالصقني ا واحًدا،صف   ،ن أ فراد الرشطةقتادلي  ،املوجودينانضممت اإىل و خرجت من العنرب   

، ُمقسمة اإىل ملساحةصاةل هائةل ا أ لفيناالرشطي حىت ، ما أ ن فتحها َضمة وصلنا يف الهناية اإىل بوابةٍ  حىت



 

212 

 

 العائالت يك تتلهف من وراءه عرشاتحمطات، بلك حمطة كريس وتليفون، ويفصلها عن ادخارج زجاٌج مس 

 .انتظاًرا

ث رحت أ حب فامي بطول احملطات بعد أ ن تالقوا مع ذوهيم ابلتلوحي والإشارات، جراً  السجناء انترش  

ح يل  مناداً  بعيين ليه متفاداً  ،حىت وجدت معرو يلو   الصاةل. اكنت طدام ابملبع رين يفالاص فهرولت اإ

أ شار للشخص  قد أ نه اظن  رختت يداه عن التلوحي ا حىت ،اانعقادً  يزدادانوحاجباه  ،ابقرتايب عيناه تضيقان

 .ادخطأ  

 ..تين كثًياأ وحش  ..معرو.. معرو.. أ وحشتين: هاتًفا التقطت السامعة

 اليت زركت فهيا ذقينمث  ،وجنيت  ، مث اإىل عيين   أ حبر ومنه ل صلع،رأ يس ادحدق ب ظلَّ بل ، هبتةً  مل يرد  

ه يف يف وهجيي لكه اذلي حملت انعاكس تحديقشعر، أ طال ال متناثرة من ال  اٍت ماكينة عبد الشكور هيش

 اإىل أ ي ِ درجٍة بدا غريًبا عين. ج فأ دركتالزجا

 ؟!زين: ما هذا ا رفع السامعة ذاهاًل 

 ين يه؟!!.. أ  أ مل تأ ِت معك؟ ..!!أ ين أ يم -

 !؟زينما هذا ا  -

 ل أ عرف. احق   وهللا ل أ عرف ا معرو..همزوًما: 

واكن  ،احلاةل تكللين اإىل يف وهجيي مرًة أ خرى وك نه دحاول استيعاب ما اذلي أ وص بعينيه جعل جيول  

  ..زين. .زين ..زين: يف لهفة هيتف ذكل حني مسعت من وراءه صواتً 

 أ يم!.. -

ا عين، اهنمرت دموعي رمغً و  قعت مين السامعةفو ، بذراعهيا حُ تلو ِ  ويه اكنت جتاهد للركض نحييت  

،انكبَّ  ىلَّ  تدَّ شم  !. ويأ سشغٍف.يف  كفهيافلمست موضع  ت عىل الزجاج بيدهيا وك هنا حتاول أ ن تصل اإ

  ..زل يف غفةل اذلهولذلي مل يمن معرو ا السامعة
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 م معي.زلك ؟!..ماذا جرى ؟!..حبييبماذا حدث ا  ..زين -

ن أ  لقد أ خذوين من الشارع اإىل هنا.. دون لهذا لكه..  اول أ عرف سببً .. ا أ يم عملأ   وهللا العظي ل -

 ..أ فعل أ ي يشء

 أ تس ببت يف مشلكٍة مع أ حد؟! -

 الك وهللا أ بًدا أ بًدا. -

لهيم، ندِ  ،، هاهتم يلكموين أ نزينندمه ا  مل لك هذا؟!.. ذناإ  - اذلي  هذا العسكري أ ريد التحدث اإ

 هناك. يقف

 صدقيين. ..هنا حدٍ ل  ل أ حد يسمع لن يسمعك ا أ يم..  -

  هل تشاجرت مع أ حد؟! ..أ مك أ ن !زينا  صارحين -

 فتعل أ ي مشلكٍة مع أ ي خملوق.. امع أ حد، ومل مل أ تشاجرين، ني الك وهللا أ نيت تعرف  -

يلَّ  أ طالت النظر  ابلس يارة؟! اصدمت أ حدً هل  :ما قد أ خفيه أ ن تسرب ك هنا حتاول اإ

 فعال صوهتا مرًة أ خرى: أ ومأ ت نفيًا،

ذن ملاذا دحبسونك - د أ ن هلل عليك.. أ رياب زينندمه، ندمه ا  ل ل هذا غي معقول.. ..؟!.. ملاذا؟اإ

لهيم.  أ حتدث اإ

 . أ رجوِك ا أ يم -

 .اا أ بدً لن أ سكت عىل هذ ..ما دحدث أ ن أ فهمأ ريد ون أ ين أ م و كبية يف السن، رُ د ِ قم ، س يُ مه قلتندِ  -

ملس ئول هنا ا ه أ و معيف الالكم مع أ يم برغبةأ خربته و احلراسة أ فراد أ حد اإىل  ُت بْ هم حتت وطأ ة دموعها ذم   

ليه  ،يل  اإ  هز رأ سه نفيًا دون حىت أ ن يلتفتف  هناء دهدَّ ف أ ك ر  اجيًار مهست اإ عادت زارت و  ابإ اإىل عنربي، اإ

 .افً عدت والتقطت السامعة أ سِ ف

 ..معي ان ِصدحً كُ  ؟اأ حدً أ ذيت  هل !زين -
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 تكلمن  أ ٍي  بتعرفينين أ ك ر من أ ي خملوق، هل تصدقني أ ين قد أ ت  أ يم، أ ن ابنك، زربيتك، أ نتِ  -

 .ال مور

  من هنا،وك هنا تبحث عام ميكهنا أ ن تفعهل لتخرج يبحولها يف جزعٍ  تلفتُّ يه ت و أ ك ر دموعها فلتتان   

 اُمرسعً  ولول أ ن أ س ندها معر  ترتحنَّ ف واحلراسة، البواابت والعساكر حني صدمِتاقةل احليةل  أ عيِتا

 :عةلساماب هتفت ..غامت ادلنيا أ مام عيين  يف تكل اللحظة ابذلات وس يداتن اكنتا جبوارها، 

 ا معرو. امسعين ... معرومعرو. -

 ؟زينى: ماذا؟.. ماذا ا خر س ند أ يم ابليد ال  وهو يُ  ،التقط معرو السامعة

خراجمق   - ن كنتِ  . اس تحلفك ابهلل أ ن تفعل...ال ن. انرصفا. .أ يم من هنا ابإ فال  ..حق ا نينحتبي  أ يم.. اإ

 اإىل هنا مرة أ خرى.. تأ ِت 

ذ جعمِ ِصخت بعينهيا    معرو غاضًبا: يلَّ اإ  تم فم تم لْ اِ  ،عن الالكم ْت زم اإ

 !؟زينما هذا اذلي تقوهل ا  -

 .اهنا مطلقً  اإىل ابهلل عليك ا معرو، ل تأ تيا أ نامت الثنني -

 السامعة: بهناية الصاةل مث عاد ليخطف مقاعد أ ن أ جلسها عىل اإىل بأ يم اذهب معرو متأ ني  

 ؟تقول ذكل مم لِ  ؟زينا  مم لِ  -

 تتواجدا هنا.. ليس هذا ماكنكام. ل جيب أ ن ..ل تأ تيا -

 أ هو ماكنك اإذن؟ -

ليك لحىت لو زرجتك، حىت  بأ يم اإىل هنا! ا معرو، يكفي ما يب، ل تأ ِت  د من مهيِز ل زم  - و توسلت اإ

ليكام فال تفعل..  .من عنربي لو أ تيت هبا لن أ ساحمك معري لكه، بل لن أ خرج اإ

ذن دحددوا كل املدة اليت س متضهياأ مل  حس نًا.. حس نًا.. -  ؟اإ

 دوها.حدَّ  -

 ن.ا، أ س بوعمثاًل  أ س بوع مك؟ -
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 معرو خذ أ يم ال ن أ رجوك. -

 !شهر ..مك؟ ..مثاًل  ثالثة أ سابيع -

 العنرب. اإىل وسأ هاتفك عندما أ رجعخذها  -

 ؟زينمك ا  -

 ة.س بع -

  ذا؟.. س بعة أ سابيع.اس بعة م -

 س نوات.س بع  -

 ماذا تقول؟ ..ل أ مسع .. ل أ مسع..زينس بع ماذا؟..  -

 !؟قول س بع ماذات عىل معرو: الشديد عيناي مرًة أ خرى، يف حني بدا التوزر دمعت

ذ زاد باكيئ. ..س بع سنــ..!!! ..س بع س نوات ا معرو -  مل أ مكل اإ

 ماذا فعلت للك هذا؟! ؟! س بع س نوات!!: ماذاُذهل معرو

 ؟!وماذا أ كون قد فعلت وك نك ل تعرفين ا معرو؟! -

ذن ففي حبسك لس بع س نواتجهم عىل الزجاج:     أ تعمل هذا؟!.. ..لن حتمتل ناأ م  زلكم.... ؟!.. ماذا خُتفي؟اإ

 مرَّ علهيا ال س بوعان املاضيان. كيف أ نت لن تتخيل

ذن ل تأ ِت   - ذ ال حاكم، لكمِتم يف تنفي لقد، اأ نت أ يضً  ، ول تأ ِت اهبا هنائيً  ل تأ ِت  ،هبا مرًة أ خرى اإ

 اأ مل خيً ، وقالت يل الرشطة هنا فلتانعم ا معرو لكمِتم، لكمت املدير ووعدين بأ نه سيتحرك فورً 

نه ل أ حد ميكث ل   ي،سيمت اكتشافه، ومه ال ن يسعون يف أ مر  ، طاملا أ ن هناك خطأ  فبالتأ كيدزينا 

 .ال ن أ رجوكأ يم من هنا ذ خُ و  ِش مْ اِ  ،هذه املدة دون أ ن يكتشفوا ادخطأ   لك

نِتيى وقت الزارة اعندما  ، لكنه مل جُيادل أ و يعرتض، فقطقنع نفسه مبا أ قولدحاول أ ن يُ  معرو وك نه بدا  

 هااعدسي و  اإىل أ يم قبل أ ن يعود، خُيرجين من هنا حىت ولن يلك هيدأ  لن  يف لك ال حوال أ نهب أ خربين

فمل تسعفها  لتودعين يبدو أ هنا حاولت أ ن تأ تو ا أ ثقال ادلنيا لكها، هيوك ن عىل كتف مبشقةٍ  لتقومعىل الهنوض 
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عىل  اهييدحدى بقى من رويح، قبل أ ن تتحامل ابإ بفرم ما ت  لتزكفَّ  ونظرةٍ  بتلوحٍي واهنٍ  اكتفتعافيِتا، ف

  ل يأ ت. اشهيقً  ملمتسةً صدرها عىل ال خرى  بيامن تضع معرو
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سامل اإىل مع  للأ تسفكنت سوى السؤال والاطمئنان عىل أ يم،  ول مهٌ  شغلٌ  مل يكن يل متتالني ليومني  

بعد أ ن ، قًابدفع المثن لح واعًداس تعي من لك واحٍد دقيقًة عىل ال ك ر، ل  حيث أ حصاب التليفونت، 

 ال مر وعبتبعد أ ن اس ت ،ومتاسكت هدأ ت قد -أ يم  -ا هنأ  ب طمأ نين معرو يتوسط يف سامل يف ذكل لكه.

ابدءا التحرك الفعيل، ف قد بل وأ هنام، جيًدا دم أ ن خربهام بأ   واحًدا من أ كرب احملامني يف البالد واذلي قمصم

لَّ  هذا ما هو  ،طمئنوا وأ برشوا خًيااف يي،ومنِت  ال مر حمسومٌ  وأ نَّ  دحدث يف لك ماكن، خطأ  اإجرايئٌ اإ

 .احلل طريقها الصحيح اإىليف  مور قد بدأ تأ ن ال  بو  قرب الفرج،ب ين أ شعر للمرة ال وىلوهو ما جعل

فارقين، مل تُ  - ناشفبائعي الصابون وامل ل  سأ لته عن مصي نقودي اليت أ عطيِتا وقامت - ئرةنظرة سامل احلاأ ما   

 بدا يل أ ن فامي دفعت، ما مبقابل اُمطالبً ذهبت  حني وأ بصاٍر شاردةيف أ عنٍي اتهئه  وجدت صداهابل 

أ و بعد غد،  اٍت غدً أ   طليببعضهم بأ نه مل جيد ما طلبت، أ و أ ن  لم لَّ عم تم  ،يف جيوهبم ت طوياللنقود مل تمبِ ا

لهي ونس يعيد مأ هنب ال خر أ خربين البعضفامي  ت تدخل اكن لكن لو ،ميل نقودي مع أ ول أ مانت تدخل اإ

علون ذكل مع يف !جمرد حضية ،حضيةالاحتيال. كنت و ِب ْص للنم  واملا اضطر   -سامل كام قال   -أ مانت  مهل

يرادات اجلديدة ك ادخدعة، وأ ن بْ س م ل  ومنشفة ةأ ك ر من صابون دحتاج ال مر، ل اليت مل تفهم الوضع بعد الإ

لَّ  مل زكن تعينتكل املامطةل   .تعوض ربكس ْ نس ال مر لكه واِ اِ : اواحدً  اشيًً اإ

لَّ  يل،تكل ال فاع و ل ن ما يب يكفيين ومل يكن ليحمتل النصب  يف البداية رتاين الغضباعْ     يقضيأ ن اإ

وة ابلهداية الشفقة وادلع حل حمهللت  واحٍد من هؤلءي عىلاوقعت عينلكام شيًًا فشيًًا  تالىشي  اكن

يف املمر  ااحئً مييش الواحد مهنم س ..العنرب ابلعرشات مهنم يعجُّ  ..امتامً انِتوا  ..أ ش باه برش .وصالح احلال.

ء كام قايل يل سامل: هؤل .أ ن كيف يأ ت ابلنقود عن فكرة أ و حيةلثًا حب  حول املساحب وعىل أ بواب الزنزينو 

ن أ رادوا العودة  ،عودةذهبوا بال ، ل أ مل فهيم"  عندما ."ذا املاكن هو البداية بلك تأ كيدفلن يكون هواإ

 وك نَّ  ،حلروبا الزنزانة كرصعى اءواقعني بأ حن يبمن وراء ُرقع اجلالل  أ حملهم بزنزيهنم مصادفة أ مر كنت
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ىل ظهره وقدماه اقع عالو  ،عىل بطنه امتامً  املنسدح ،تلو ال خر ادمه واحدً حفص اهناك من فتح علهيم رشاشً 

أ خفاٌذ فوق بطون، وبطوٌن فوق صدور، وصدوٌر فوق  ،قدماه فوق رأ س اثلث واثنٍ  ،اثنٍ رأ س فوق 

م يف زم  الزنزانة غارقة وجوه، ووجوٌه همروسة يف بالِط   حتاراكنت  ،، فكام قال ساملاملباحثأ ما  ،عاهباولُ  هادِ ب

افيا املمتدة منذ ابلوقوف أ مام امل ل حٍد هنا ِقبملم ال ف، الكبار الزعامء مل يصل بعد حليل هئمذاكفيف لك هذا، 

دم و  عرشات ال عوام، ـي ْ حيلته  يُلهيي ال عني عن قةل ،حائرمضطرٌب  -كام دحلو لسامل تسميته  -هم روس عم

يقافه يقوم ف  اينتقي واحدً ل اإىل حسنات السجناء وك نه يف سوبر ماركت،  اتطلعً مُ بدخول العنابر،  طوال ابإ

مطاره مع رفاقه ابلناكت والبذاءات، ليتسىل عىل عتبة مكتبةالليل  ـي ْدروسن دخل اإ  لهذا اكن الُعرف ابإ  العم

ْ  عنربكاإىل   .تهرذالته وخسافا من لتسمل ..ع النومنَّ صم أ و تم  ..نم

*** 

 .يطلب مقابليت مبكتب الرشطة اأ بلغين الرشطيُّ بأ ن هناك حماميً  بعد عدة أ ام

لمحاماة أ كرب مكتب لوهو  ،)....( يل نفسه حبامس أ نه من مكتب مم دَّ قم  ذكل اذليدقائق وكنت أ صاحف   

 : فابتدرين ناس  . جل سومة قباًل ، وأ ن مثل تكل القضاا حم ايف البالد، وأ نه قد توىل قضييت، وأ ن أ برش خيً 

 ماذا فعلت؟ ،معي ان ِصدحً كُ  كن قبل لك يشءل -

لشارع اإىل من ا عنوةً  قد أ خذتو " ،"لك هذا؟! مم "ول أ عمل لِ  ،"ااملعتادة "مل أ فعل شيًأ جبته ابدليباجة   

 بيده: اكن افتح ملفً ف  ،هنا"

ليك، وهناك بضعة أ س ئجيًدا لقد درس نا ملف القضية، حس نًا احس نً  - ما عالقتك  ،ةل أ ريد توجهيها اإ

 ؟(بلقيسملدعوة )اب

. نه يريد معرفة وقعوك   قالها مث نظر يل بغتةً   .السؤال عيل 

 زكون؟ومن  ؟بلقيسيه  من، أ ن مل أ مسع هذا الامس من قبل !بلقيس -

 .أ نت قل يل -

 ؟أ قالت أ هنا تعرفين ،ول أ عرف صاحبته، مل أ مسع هذا الامس من قبل -
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ذن نظر يف امللف: أ تعرف  .بلقيس أ خوي ؟!طائلحسان و  اإ

 شأ هنمما و  من هؤلء؟ ماذا هناك؟ ،يف حيات مهنم ومل أ قابل أ ا   ،هذه بلقيسول أ عرف  ،ل أ عرفهام -

 ؟!فامي أ ن فيه هل مه السبب هل هلم عالقة مبا دحدث يل؟! ؟وضوعيمب

ذن  تذكرأ لم  -  ؟22بوع ال ول من شهر نومفرب عام حدث يف ال س   ما قد اشيًً  اإ

 ..ابلعمل ..ث س نوات. رمبا كنت ابملنلثال ذيشٍء حدث من وأ ين ميكنين أ ن أ ذكر أ يَّ  قلت بعد تفكي:

 .مع أ صدقايئ

 ؟بلقيسأ مل زكن يف منل  -

 ما ال مر؟! ،لهاحىت أ كون مبن  بلقيسقلت كل أ ين ل أ عرف من  -

لهيا، وأ ن أ خوهيا، مت ع، وهتجَّ بلقيسالتحقيقات تقول أ نك يف هذا التارخي كنت يف منل  :قرأ  ال وراق  

الرشطة عنك، وعندما حرضت الرشطة ، عندما حرضا اإىل املنل تعاراك معك، مث أ بلغا طائلحسان و 

دتك وأ ودعتك املستشفى نتيجًة لإصاابتك، وابلتفتيش اكتشفوا أ ن معك أ قراص خمدرة، فوهجت كل قيَّ 

عدها فوهجت هربت أ نت من املستشفى ب ،رات اليت اكنت عقوبِتا مخس س نواتالنيابة هتمة حيازة اخملد

ليك هتمة الهرب بعد مخس س نوات  ،لهذا أ نت تقيض ال ن س بع س نوات ،تانالقبض القانوين وعقوبِتا سن  اإ

 .بض عليك للهرب بعد الق نيواثنت ،حليازة اخملدرات

يلَّ  تطلعي  يف حني اكن هوما قيل  امسعت مشدوهً   .تعليقي انتظرً م  اإ

 عن خشٍص أ خر بلك حتيكأ نت ، مل أ مسع هبا قبل اليوم تكل القصة الغريبة اليت قلِتا ؟!اأ وتدري شيًً  -

 تأ كيد.

ثباتك الشخيص: ) -  .(الُشهييب ادلين أ حد زينال غرب أ ن الرشطة بتفتيشك وجدت اإ

ثبات معي - هتجم عىل  اذلي . وهذاالُشهييب ادلين أ حد زينأ ن  ،اكن معي القبض عيل  يوم  يف حىت ،اإ

ثبات وقدَّ  مث حىت لو اكن ول من يكون؟ ،ل أ عمل من هو هربمث  بلقيس طة، أ مل مه للرش معه اإ

ثبات وهجيي اذليو  وهجه بنيالرشطة  تقارن كيف يقبضون  ،ا أ ن الشلك خمتلف وغي متطابقليو ْ  ابلإ

 خشصني خمتلفني يف قضيٍة واحدة؟! عىل
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 عينيه:اإىل نفذت بدوري دحدق يف يتبني صديق، ف  ظلَّ 

 طائلو  بلقيسلب من الرشطة أ ن تأ ت ب طْ اُ  ،هذا الشخص اذلي تتحدث عنه لست كل أ ين أ قسم -

 ،اهبم مجيعً  واهجوين ،به اإىل هنا ِائْتِ لك من هل صةل هبذا املوضوع  ،ذكرهتم وحسان ولك هؤلء اذلين

ن تعرف عيلَّ واحٌد مهنم  بل مس تعٌد ل ن أ قيض ..فلن أ ميض فقط س بع س نوات ..واحٌد فقط ..واإ

  .معري لكه بل ..اهنا عرشين عامً 

 :امللف يف ارتياح ازهند احملايم وزراجع للوراء ُمغلقً 

هناك  من الواحض أ ن ،منتهٍ املوضوع  أ ن اعتربو  اأ برش خيً  ،زينهكذا اطمئننت ا  ،احس نً  احس نً  -

ثبااتتالامس أ و  يف التباٌس ما ، هتوضيحو  الوقوف عىل هذا ادخطأ  بدقة، ما علينا سوى ،الشخصية الإ

ذن هللا  .وس تخرج بعدها ابإ

 أ تقسم أ ن هذا ما س يحدث؟ ؟احق  أ   :انرشح صدري

 لن دحدث غي ذكل.بل  -

ق ِ م يل ورقة: د ِ قم يُ ، قبل أ ن بتدوين بعض امللحوظاتقام  س متر أ  سبه عىل هذا التوكيل واذلي مبوج فقط ع وم

 ،لتباسمبا تسبب يف هذا الا اج مهنفنخر  لك ال وراق لفحصها جيًداس نطلب  جراءات الإفراج عنك.اإ يف 

 .دون تأ خي يف الإجراءات رسيًعا وس منيش

 صاحفين:ويوراق حبامس، قبل أ ن يتناولها مين، ويغلق امللف ويقوم عىل ال   عتوقَّ 

 ملنل.ل برشك بقرار عودتك اإىل اسأ ت  مث بعدها ،قليةل أ خرى ل امٍ  أ طلب منك فقط أ ن تصرب -

 الفرحة:ُمرتعًشا من شددت عىل يديه ف  ،" وقع السحر عىل أ ذيناكن للكمة "منل

 هللا معك... .سأ صرب ل بأ سحس نًا.. سأ صرب..  حس نًااإن شاء هللا.. اإن شاء هللا..  -
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 ،ثبااتتالإ و من القرائن  ، بعددٍ ْرفمقًة، كام أ علنمُ  ،قضائية دعوى احملايم مكتب أ قام بهناية ال س بوع  

 وسأ تأ بطه ابين.. ينزهممتنا.. تكل قضيتنا.. هذه لعبتنا.. و تكل ، صربوا، وأ برشوااابلكثي من  مصحوبةً و 

ذن هللا عائدين اإىل املنل قريًبا جًدا  .ابإ

 اكن فقدٍد ما، اإىل ح املعيش يةِ  أ موري فهيا فتـَّ كي ،جنأ سابيع عىل دخويل الِس  أ ربعةت ضم اكنت قد مم و   

 سامل طمسَّ بعد أ ن توم  ،زنزانته أ فراد ، مس ئول زنزانة سامل، يأ تيين بطلبات من مجعية السجن مع ابيقرش يد

ابرمه نامجلعية أ ش به بسوبر ماركت يبيع املس تلزمات اليت قد دحتاهجا السجناء يف ع و ، يف ذكل ال مر ل جيل

 أ س بوع، الزنزين ظهية السبت من لك مس ئولوخيرج املأ كولت واخملبوزات. و  نظافةدوات ال ك  ابس مترار، 

 لطلبات نفسها يف عرص نفس اليوم.محمَّلني بأ وراق مدوٌن هبا طلبات ال فراد قبل أ ن يعودوا اب

مالبيس دلامئ يف ها اأ  خب، أ ما النقود فاكن مم تعلقاتكنت أ ضع حاجيات ومُ جبواري  كرتوين ٍ  يف صندوقٍ   

أ ي ٍ من تكل  ..اخملدرات ..الهواتف ..دالنقو  ..كام يفعل معظم السجناء مع أ ش ياهئم المثينة اادلاخلية، متامً 

 واللحظة. خيتفي يف التو ِ  اال ش ياء لو ابتعد عن صاحبه شربً 

خوتناو اكملة سأ لت معرو عن أ هلنا يف م   ، له ل يوجد أ ي خشص يعرف مبا حصفأ خربين أ ن ،والناس اإ

خوتنا ءه س تدعاامت قد  زينأ ن الإخوة وال هل واجليان، ب ؛وأ يم قد أ قنعا اللك -معرو  -ه وأ ن ،ول حىت اإ

 .لسفٍر هاٍم وعاجل

 ؟أ مل يصكل أ ي يشء مهنم !..ووضع بيِتا؟ اوضعه هل تعرف أ خبارها؟!.. ما.. !ا معرو؟ عائِشةو  -

 يشء. ومل يصلين وقِتا، عهنم من اأ حد يعرف شيًً  لل سف، ل ل -

 ؟يتواصلوا معُك أ مل تتواصلوا معهم أ و -

 .زينل وهللا ا  -

ذن داليا حتاول ملأ   -  ؟عائِشةالوصول ل اإ
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 .ارد   ومل تتلق عدة مرات بتجرَّ  -

 ؟اجمددً  أ ول جترب -

 ائِشةع ل تعمل بأ ي وجٍه حتدث أ هنا ،ذات مرة ويه حُتادث أ يم ،مسعِتا كامف ل أ ظن أ هنا قد تفعل، -

 هنا!ولكن ضع نفسك ماك ،زينا ظنك  بم ي ِ خم أ   أ ن ل أ قصد أ ن ،لسفرك هذا هاقنع قد ت  وبأ ي جحجٍ 

ذن أ ل تس تطيع  -  ...فهو اذلي. رائدالوصول لاإ

ك فهذا ال مر ابذلات لن دحسمه غيك، وعىل لسان ا،من لك هذ ابكل حيم رأ يي أ ن زُرِ  زين زين :قاطعين  

 لٍ أ ي فع، و وقال برائتك أ مام أ ي قيلٍ  صكُّ وأ كرب مهنا، وهو  شغلنا الشاغلهو  ال ن خروجك ،تأ ن

ليه لن يكون هل معىن  ..وأ نت يف حبسك هذا أ و جدوى نلجأ  اإ

  معك حق.. معك لك احلق..لل سف  -

*** 

لَّ  واملشاغبني ننيمِ دْ واملُ  العصاابت ه يل سامل عناكم برمغ ما حم و    يأ خذ ل ن من هذا أ و ذاك مل يك اشيًً  أ نَّ اإ

بتعد، ليس أ و ي  هؤلء  منالرتكزي فمين يقرتب مينكن أ معل أ و قلقي، ومل أ   أ دىن مساحًة من تفكيي،

مت لن هيف، اومً مع س تكشاِف أ و لال لالستثارةِ  اً رِ جشاعًة أ و صالبًة مين ِ بقدر ما يه قناعيت أ ين لست ُمغْ 

َّ  اهذا اإن لحظ أ حٌد أ ساسً  أ حٌد بذكل املرزكن اإىل الباب، ليه،أ ن مث  أ حتك عالوًة عىل أ ين ل ة من يرزكن اإ

ا يب مف ،خسر من خسر أ ون زلكم من زلكم، أ و فضول أ حد، أ مصُّ أ ذاين اإ  ضيقثي انتباه أ و أ   ، ولبأ حد

لَّ أ اٌم وأ غادر..يكفيين ويفيض ن يه اإ  ، واإ

لَّ     رورههو اذلي يقطع عيلَّ مب ،فقط واحدٌ لك من حويل، اكن هناك خشٌص  من بنيو مغ ذكل، رُ بو  أ نه اإ

ذ يقرتب، هو ذكل اذلي جاء ذِ  اأ ضعافً ز انتبايه التفكي لكها، ويتحفَّ  منافذم   اإحدى جلسات كره صدفًة يفاإ

لزنزين اإيل ِ ابعض اكن سامل يقوم بتقدمي  اكن هذا حنيو ، ولول سؤايل ما أ جابين ول عرفت مع سامل،

 السجناءها من و ِ نة بأ خر املمر، بسكوهتا، وخلذات مرة، ويقوم بتعريفي مبن فهيا، فسأ لته عن تكل الزنزا

لَّ  قبل  تكل اللهفةانتشلين من أ ماهما ب  مم فيه ابيق الزنزين ابلعرشات، ولِ  يف وقٍت تضيُق  ،ثالثًة فقطاإ

ذ كنت أ مه اب أ سابيع  ون؟نُ مِ دْ مُ  أ و نشاغبوُ ا  مُ أ هِبم  ؟للتعرف عىل من فهيا دلخولاإ
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 .ل. ل -

 ؟صاابتعِ زعامء .. مثاًل  باركِ  ارجُت  -

 .ا أ يضً الك -

 ماذا اإذن؟ -

 .مريض -

 مريض! -

يدز.مريض   -  اإ

 .الها بال مبالٍة وهو يرتشف الشايق

يدزمريض  - يدزتقول  !ا سامل اإ  !؟اإ

يدز ا  برت رشفته:  ما بك؟ !زيننعم اإ

عالن تلفزيوين ترتاقص بأ سفهل أ رقاة"مججمة" و"عظم..!عدم الاختالط ..!العزل عن ال خرين   م " أ عىل اإ

اكن  ،مةبلغوا عن الإصاابت ولك يشء برسية اتومرفقه بصوٍت رفيٍق أ ن تشجعوا وأ   تليفونت ساخنة،

 يه لناس؟ كيف ينترش؟ أ عراضه وصفاته؟أ ما كيف ينتقل بني ا، لك ما أ عرفه عن هذا املرض هذا هو

 يت تتتابع لهثًة عىل سامل:ئلجعلت أ س   أ ش ياءٌ 

 وكيف يضعونه هنا؟! -

 وهذا عنرب خمدرات. .هتمتة خمدرات. -

 !أ قصد كيف يرتكونه هكذا بني الناس وهو حامٌل لهذا املرض؟ -

 وضوع.من املفرتض أ نك فهمت امل ،و اريم ْض بُ قْ ا ،وماذا يكون هنا غي زابةل زركوه كام زركوا غيه، -

 ؟اوماذا لو أ صاب أ حدً  -

 .)وهللا ل تفرق(. ما يعين يمُكل الشايهو و  بالمبالة يلوي مفه
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 وجوده؟!كيف يتأ قمل الناس مع و   -

 ؟!وماذا قد يصيب الناس هنا بأ ك ر مما مه فيه -

حدى رشفات اإ  قطع، عن مريض انفلونزا، أ و رمبا عن عنرٍب أ خر غي عنربه سامل يبدو مكن يتحدث اكن

 الشاي يف منتصفها:

ماكنه أ ن يسجل طلبً  ،وابملناس بة  - يق مدته هناك، يض ابلذلهاب اإىل مستشفى، أ و مصحة، وأ ن مي اابإ

 هذا حقه. الرعاية الالزمة،ويلقى 

 ؟!وملم ل يفعل -

 .مبسوط هنا وسط الناس أ نه يقول:  نصف حضكة حضك

نبساط هذا الر  اقد دفع مثنً  أ حد هؤلء الناسيكون  دُحمتل أ نْ  لأَ وسط الناس؟! و  مبسوط - جل لإ

 سامل أ تعي ما تقول؟! دون أ ن يدري؟! رضامل لوحم 

فرق هذا لن يك  يف ماكنٍ  اومعومً  ،منذ س نوات يتعايشون مع الرجللك من يف العنرب  هنيي سامل شايه:يُ   

يدز   الناس هنا اكملوىت ال حياء. ،حوكل انظر ،من عدمهمع املوجودين وجود مريض اإ

َّ اِ نظر لسامل نفسه، فقد أ  فقت ظر حويل، بل طم أ نمل    دليه  هاشندالا ح يل ل ول مرة أ ن مس توىضم ت

  .هنا ومسع خالل س نواتهك رة ما رأ ى ل رمبا ،اجدً  حشيحٌ 

يعي القليةل أ ساب و  ،ةجعلت تبّله نعم الطويةل س نواته ،أ ن بعد ومل أ كف والقلق هشةعن ادل سامل كفَّ 

 .  جعلت دهش يت نقمة

 ،عين اع رمغً تفن اإىل احلائط يرْ زكِ رْ املُـ اكن رأ يس  حىت اكن خيرج من زنزانتهام أ ن بنا هذا فم ا صاحِ أ مَّ   

َّ  رسح يف هيئتهل   لَّ  ندرة، أ و اكئٌن خرايٌف ل دحط ابملاكن ه أ يقونةوك ن اكن زنزانًة كام لو  هالغريب أ ن ،اامً ملِ اإ

ك حوهل اس اكنت تتحر ما تعجبته هو أ ن الن، جداٌر مل يكتب هل السقوط بعد، اوعرضً  متحركة، طوًل 

، وأ ن الناس امل اكن حصيحً أ ن الكم سا يل أ و خوف، فامي بدا قٍ قلأ يَّ بدو علهيم ، دون أ ن ي بأ ردحيٍة اتمة

و حىت أ   مرىض هبذا املرض ادخطي، -أ و حىت رمبا عدة أ شخاص  - اأ ن يكون بيهنم خشًص ل يفرق معها 
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 احاملوه ول يدري؟ يف هذا املاكن وأ غرب خطرأ   أ خرى ، ماذا لو اكنت هناك أ مراٌض غي هذا املرض

صابِتم هبا  مرض وهل بالتأ كيد لكف  مل يسمع هبا أ حٌد من قبل؟ أ مراٌض جديدة كمل ل زكون هنابل  !ابإ

رع وال ذ دراتة واخملقذار لابمن هذا املستنقع العامر  تنترشتبدأ  و لتكل ال مراض يك  أ مثل بداية، ولن يكون

وبئةل  مثايلٌ محٌ رال ديم هذا القرب  ..!املثقوبة   .ل 

ايدت ندما زز ، لكن ع ومل أ همت ابًل  قِ لْ مل أ   ليوم بتكل احلكة الغريبة يف ظهريشعرت يف ذكل ا وحني  

م  بشلٍك مضطرد أ ن زكون احلك ة من جفاف العرق، أ و من  اه عدة مرات، ظن  تُ ضْ فَّ خلعت قييص ون

ذ واكن ذكل حني، احلائط والباب مالصقة  ، اذهبنزي: "دحدق يف ظهري حملت بطرف عيين سامل اإ

 ". اواغسل جسدك جيدً 

 ؟ماذا زرى !ماذا هناك؟ -

  ط.اذهب فقبعينني مل تُفارقا ظهري: 

  .متداخةل. راءح دائريةً  ابقعً  خالا متأ لكة تُشلكلمحت ف ،ادخلفمن  جّلي دتشدججت برقبيت و وم اعْ   

اء، ل أ عرف ما عالقة ما يب ابمل ،ادلش تفتحعت مالبيس و لم خم اإىل املس بح،  اهلعً  ريتوجُصعقت   

ري، البقع تتين الإجابة يف خسونٍة بظهوهو يف هذه احلاةل أ م ل، أَ  هأ ن خيتلط جسدي ب ول اإن اكن صواابً 

وى قد يأ تيين وبأ ي يشٍء غي العد ،عدوى ابلتأ كيد عدوى! ..!لزجة صفراءعن مادٍة  ية تنفثء وتنفلقادلائر 

 !يةنفس   اةلأ و رمبا يه ح ،ةأ و من قةل النظاف ائط الناشعاحل مالصقة! من مرض جّلي !هذا املاكن؟

 هل هل أ صاًل و  كيف أ داوي هذا؟ ،حبزٍن أ و اكتئاٍب شديد اتأ ثرً سم جل اب تظهرقد  أ ش ياءٍ عن  اكثيً مسعت 

 ؟!وهل سينترش يف ابيق اجلسم! دواء؟

صندوق اذلي جبوار الباب ميسك ابل فوجدته مبا أ فعل،  عيلَّ  يم ِش عن سامل ليُ  حبثًا من املس بح قفزت  

 من أ ين أ تيت هبذا؟ :منه اوهو خُيرج كيسً  وي متعلقات، ابتدريندح

 أ م ؟أ بلغ الرشطي ابدخارج أ م ؟أ أ ذهب للعيادة ؟ما العمل ال ن ،مس ئول زنزانتك رش يد أ عطانيه -

 ماذا؟
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 أ عطاه كل؟ مل  -

لَّ  جيد ابمجلعيةفمل  لغس يل املالبس اطلبت مسحوقً  - خذه . .نفعهذا ي  ..هذا ينفعهذا، وقال يل اإ

  .وهات مثنه

 مالبسك؟ هذا ما غسلت بهأ   -

 ؟ال ن ماذا أ فعل ؟هذه ال س ئةل مل لك نعم عمن -

 عامالط قدورلإزاةل السواد العالق يف  تكل مادة اكوية، نس تخدهما ،غس يل هذا ليس مسحوق -

 ويذهب لك هذا. نتاثنت ساعة أ و ا ..اطمنئ ..وقةل مضيه لرش يد اتب   ..لصواين الكبيةوا

*** 

افاكن     رفيقان، اعرضً و  وًل ط يفوقهو ، بعامني سعد يكربه، من معره ، يف الثالثيناتا، حنيفً قصًيا نوَّ

لسانه يف هام صديقان لسامل، جياالك ،طوال الوقت متناقرانلو اكن ن كام يبدوالكهنا  ، متالزمان،حامين

حالقة الرؤوس  بعد أ ن ينِتيي من أ حيانً أ نضم لهذا امجلع، مع عبد الشكور ة ابلتبعيَّ ت بعض ال وقات فرِص 

افاكن  واذلقون، ابلقصص  رةً عام ذاكرته علل ن جت س نواٍت اكنت كفيةل أ مىض س بع ،، حضواكً افكهً نوَّ

ياهل من املبالغات ا جاد خ بعد أ ن يزيدها مب ،أ خرى هبا يفزنزين ليُص  يس تقهيا من اكن واليت ،واحلاكات

ُدهشت أ ن معظم   أ ينحىتيف الالكم،  وحببوحته القص واحليك، يف موهبتهوادخيالت، يشفع هل يف ذكل 

اف يف ال صل يل سامل اكن مصدرهما حاكه  اف، رمغ أ ن سامل أ قدم من نوَّ  فاكن سعد اأ مَّ  .يف املاكن نوَّ

افبعكس  لَّ  راٌس، هاديٌء، ول يتلكم ؛نوَّ ني واملوزعني جابلكثي من املُرو ِ  وثيقة عىل معرفةٍ  حبساب،اإ

 ِحيملِ لرتوجي، و أ رسار ابعض يعرف  لكنه مل ياُمرس هذا الفعل قط، خرى،ال  عنابر ل والتجار ابلعنرب، واب

دخال اخملدرات،  ممن يعرفهم،  اأ حدً  ترض لنو  امل تعد رس   أ هنا أ ن يعرفبعد  دحيك بعضها لسامل، اليت اكنو اإ

اف أ ن حبيسة صدره، ويه تكل اليت عرفت فهيي وطازهجا، ال رسار، أ ما جديد  وفضوًل  افً يتلظى شغ نوَّ

من تكل  اواحدً  الو أ ن رس   -  كام يقول سعدو  - لكن ملعرفِتا، ولزييد هبا مكتبته من احلاكات والتسايل،

افانكشف ل  ال رسار  غضون يفستهنار  ذا السجنهب نصف قرنٍ ل زت وجودها ، فاملافيا اليت عزَّ نوَّ

 .ساعات
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بقاءوك نك بالكمك هذا حتاول   -  ؟!علهيا ا سعد الإ

لهيام بيامن أ جلس  مازًحا قلِتا   اف -اإ عداد الط اذليو سامل واكن برفقتنا  - وسعد نوَّ عام عىل املوقد انشغل ابإ

 قال سعد:أ مام الزنزانة، 

 ،اعرشً ت نبت ولكام انكشفت حيةل هؤلء هلم أ رسارمه وطرقهم ادخاصة،و  راخسة منذ زمن، املافيا -

 بعدة خطوات. اأ ساليهبم ابس مترار، ويس بقون الرشطة دامئون زُ عِز  هنا يُ  فالتجار

 اكنفائدة هذا امل بل ما !ذكل هو طرف ادخيط ؟!من ال ساس هؤلء نمل ل يعاجلو أ حيانً  تساءلأ    -

 .خيرج كام دخل؟! اإن اكن اذلي يدخل اأ ساسً 

صالح، املاكن هنا ليس تقوميٌ ذكل، فب  أ حد هيمتل - يس اكن من املُفرتض أ ن يكون كذكل، لكنه ل  واإ

هئم وأ مراضهم يعزهلم بواب ،عن ابيق الناس، ول أ ك ر املُذنبنيهنا مبىًن عازل فقط، يعزل كذكل، ف 

 وبالوهيم. 

افأ مكل    فكرت  يف جتميل سةل هممالتك، هل ا، هل فكرت يومً زينا  بط: كـ "سةل املهمالت" ابلض نوَّ

ذا ما اختلط ابلورق الوس، أ نت زريم مال زريده معومً    حالته.. ا بغض النظر عنيف حال الورق اجليد اإ

 أ مكل سامل وهو يتذوق الطعام: 

وهل  !ه كل؟ وما رأ يته أ نتهل نسيت ما حكيت، ا أ يخ ْق فِ أَ  ؟!زينعالج من ا  عالج من؟!مث  -

 .من يعاجلهم؟! معهم عالج؟!مثل هؤلء ينفع 

افحضك    ة، يده اإىل مصح من لهذه السحنة، ويأ خذ صاحهباأ ن يأ ت أ حد  مثاًل  هل تتصورف ابلضبط،  :نوَّ

 قم يُنفم أ ن  بعد -ايجء مث يتفات نقاهته، ومتابعته بعد ادخروج، ويُعطيه دواءه، ويرشف عىل عالجه، مث فرت 

 مرًة أ خرى. عليه ملا اكنعاد  بأ ن صاحبنا هذا قد - قنفم عليه ما يُ 

 ؟زين ا تعرف مك يف هذا العنربأ و  بعد أ ن ينفق عليه ما ينفق!! قال سامل: نعم وهذه يه النقطة ال مه،

 ؟مثاًل  ان: مائتمهُ دَّ نظرت حويل وك ين أ تومه عم 
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يدخل هذا  ،العنابر ال خرى، يتبدلون يوميًاوأ ضعافهم يف  هذا يف عنربن فقط، ،وثالثني انمائت -

 !؟سابيعأ  بضعة يتجددون لك  مًاٍت  مع ما تقوهلمن س يفعل  ،خيرج ذاك فيدخل هذا ،وخيرج ذاك

قامِتم، وأ دويِتم. دفعيضعهم يف مصحات ومستشفيات ويف   مثن عالهجم، واإ

اف حضك   دخارج توظف جسون اب رى يف التلفزيونأ  ، أ ديمأ لٍك  ِتم حىت يدفعون لنا مثنليا بل : نوَّ

يطبخه سارقون،  ناه  الطعاملكن  ،واستشاريني نفس يني للسجناء، وعامل نظافة، وحالقيني، بل باخنيط 

أ سك، وبطنك، ر ختيل أ ن  ،وهازيك عرض مغتصبون يقوم هبا يقوم هبا مدمنون، واحلالقة ونظافة العنرب

 .لك هؤلءيدي بأ   ونظافتك،

 حىت طبيب السجن نفسه جسني. هل ن ،احصتنا أ يضً بل  ،ليت ذكل فقطو : قال سامل ضاحاكً 

 سأ لت. جسني؟!الطبيب  -

 .اتقريبً  ابملاكن عامان هل مىضشاٌب صغي  نعم، -

ذن وما هتمته -  قلِتا مازًحا. !زكون القتللَّ أ   أ رجو ؟اإ

 .امحلد هللا ززوير ؟أ يُّ فأ ٍل هذا ل ل ل -

 !ر؟وَّ ماذا زم  -

 شهادة الطب. -

 رمًغا عين.. ..غرقت يف الضحك
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 !بطدحدث ابلض أ ن  املفرتضما  اومل أ كن أ عرف حتديدً  منذ جلست اإىل احملايم ايومً  عرشون ترَّ مم   

يطلب مين ل رشطٌي  هل س يأ ت ،"؟سأ خرج" كيف حتديًدا لكين مل أ كن أ عرف سأ خرج فقط أ ين أ خربين

ل أ مام حممكٍة أ م سأ مث !من جديد أ م س يطلبونين للتحري والتحقيق ؟مع السالمة ىل بييتاإ  اعودً  ادخروج

 ..أ م غي ذكل لكه! !ما

ع رس أ  وب ،ا، هو أ ن أ غادر هذا املاكن هنائيً الإجراءات وأ   اتعىل اختالف املسميَّ  لك ما كنت أ ريده  

 .طريقة يةِ وبأ   ،وقت

ليه ا وصمعَّ  هلسأ  ل  تصل بعمرو انُت بشلٍك ش به يويم ِ وكُ    جراءم ل اإ لَّ  داته، فال جياحملايم يف اإ  جييبين أ نْ اإ

يى دورن يف لقد مت رفع ادلعوى وانِت ف، اابرشوا خيً " نْ أَ  - احملايم -ه امئة احلارضة عىل لسانِ ابلإجابة ادل

بالغُكوف دث سدح هذه املرحةل، وال مر ال ن بيد القضاء، وأ ي  جديدٍ   أ ن ل ندورمك ا ،اه فورً ب يمت اإ

 ،جديد ون أ ي ِ د اكنت مترُ  لكن ال ام ."متبقيةاإجراءات ية ل   عدس تن  يك ْ  تواظبوا عىل دفع أ تعاب احملاماة

كامل ابيق ا رمبا أ ن املكتبو  اوتقصيً  أ ن هناك هتاونً ب اأ قاوم شعورً  مصدر ال موال الوحيد  !ملبلغيتلك  حلني اإ

َّ  ،البنكيةتوقفت بطاقيت أ صبح معاش وادلي بعد أ ن يف املنل   .العمليل من ه مت فصومهنا علمت أ ن

 ة وذهاابً ميش ِ جيئً و ليت واتصالت وأ س ئ لحظة توزري ورشودي وحيتواكن سامل يرى ويتابع حلظًة ب  

عيلَّ عدة  . أ حلَّ داً وجس انفس يً  تدهور حاليت مبرور ال ام وال سابيعس مَّ طوال اليوم، ويتل العنرب اببام أ م

 وجماورةظار من الانت بدًل   الزنزانةيف ، مس ئول زنزانته، يك جيد يل ماكنً رش يد مراٍت أ ن يتوسط دلي

مرة،  ائةمرفيض بأ ن الباب يُفتح ويُغلق يف اليوم  اًل ل ِ وُمعم  اتنً مْ ومُ  ارً ـالباب تكل، فكنت اعتذر هل شاك

 فل مكث هنا، حيث أ ن، لعلَّ وعىس تأ ت اإحدى انفراجاته بأ خباٍر طيبة.

ما الفارق  ا؟ُل هبأ م جية الباب يه اليت س تعج ِ  رال خبا لُ س ُيعط ِ  يتك يف الزنزانة هو اذليبِ وهل مم  -

 .اأ تتك أ خباٌر أ و مل تأ ِت مطلقً  ، سواءً اإن اكن جبوار الباب أ و ابلزنزانة اذلي س يصنعه ماكنك
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د ِ  امِهً سا أ نظرُ ف سامل يقولها    جهال و  لقصص ،البرص، للمدينة املنس ية ابدلاخل للزنزين املرتامية عىل مم

وأ بصارمه م قوهلواملنكرسين والساحبني بع للساخطني والراضني ،املتأ جج عىل همل لل تونِ  ،متاهات ال عنيو 

، امر شيًً ر من ال  ـِ غي  معه لك احلق فامي قال، جلويس هنا أ و هناك لن يُ  ؛نعم ،يف ملكوٍت غي امللكوت

ن مل يكن خبيبات ال مل، لكن رمبا اكن يف ال مر بُعٌد  لم ج ِ عم ولن يُ  ابل خبار أ و يُعطلها، ولن يأ ت ابلبشارات اإ

 اانتظارً يس ه، رمبا اكن ارزاكين اإىل الباب ل بِ  للبوحِ  طاقة يبل رمبا  وأ   اللكامت،فين لرشحه عِ ْس أ خر ل تُ 

منا رفضً   وضع عىل قوامئ املذنبنيأ ن تُ  فض النفُس ، فكام زرْ اانعاكٌس لقناعيت بأ ين برٌي مل أ فعل شيًً  ،أ يًضا اواإ

 أ س تحقه. ما ل من بالطهِ  أ ن أ قتطعم  ارافضً  ض العنربرضهم، لهذا زهدت يف أ ر أ   يرفض اجلسد أ ن يطأَ 

لَّ  حبت، وابتعادي عنه ل يعين نفيسٌ صايِق ابلباب أ مٌر تِ الْ   ان أ صبح جسينً أ   اقرتايب مما ل أ ريد أ ن أ كونه،اإ

رٍم ما، أ ين هنا ل دفع مثن ج دون أ ن أ شعر صدريأ ن يس تقر يف  ،ابل معىًن أ يضً فقط  ا، ليس امسً احق  

حدمع ال ام، مفع الوقت سـتت اارزكبته أ و مل أ رزكبه، لن يصنع هذا فارقً  سواء طمس نوت  اد،ال ضد وم

لَّ  يتبقى عىل السطح التفاصيل، فال ، ال مر وانِتيى نزيا  أ نت مسجونٌ  أ ن ابدخط العريضعناوين ال اإ

 اكلعرشات هنا.

الباب،  انفراجاُت  ِت ومل تأ   ل،صِ تَّ مُ  كئيٍب  مرير واحدٍ  كيوموتوانهيا  طولهاببدت  حىت ،تلو ال ام أ اممتر   

وهو ينادي  ، فيجيبينعدة مراٍت عن جديٍد بشأ ين طيَّ أ سأ ل الرش  ،بشاراٍت أ و  خبيباٍت عىل ك رهتا، ل 

 ف أ ك رحبيٌس هبذا املاكن، ل حول هل ول قوة، ول يعر  ؛أ نه مثيلب أ و يسمل البعض أ مانهتم عىل البّلية

ذا ما، و مما أ عرف  هبا عيل  بلك تأ كيد. يضن نْ أ خبار فلم  أ تته اإ

د السجن ق زيَّ  ، فقط وجدتُّ ان الوزن خرست حتديدً هنت حصيت، ول أ عمل مك موم زل جسدي، وم هم   

بعد  راعين أ ن رمسة القفص الصدري وضلوعه ،اكجلرس فيه أ قلقل ِِصُت حىت  افضفاضً  اأ صبح واسعً 

لوجه، عظام الفكني عىل جانيب ا الطعام بدأ ت تربز واحضة أ سفل اجلّل، وكذكل ةلم من قِ  ايومً  مخسني

م دم كتفاي أ صبحا مُ  ذ برزت عظبني ْ ب ول الازاكء اإىل من ط كس ته رقعٌة داكنة -ال مين  -ام. أ حد الكتفني اهم اإ

ّلية أ حاول أ ن أ فيق قبل أ ن تبدأ  الب ،همتدد فوقفرش الغطاء وأ  كنت أ   وجعالعندما يزيد  حديد الباب.

لَّ لك صباح ابملسح والغس يل م ، واإ يلَّ املياه مبا حتمهل من طني ال قدامرسم  ت  اوقبل أ يضً ، لبالطا وسو  بت اإ

ل تلقَّ أ ن يأ ت الإفطار   .عىل صواين الطعام لكزات املتدافعني جسدي يواإ
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اابً  ذهاابً مل أ عد أ قطع العنرب ومل، أ  أ و مل أ عد أ سأ ل  ايومً  س بعنيبعد    حلاح ال س   واإ  ئةل،من التوزر واإ

 ملقاة جبوار ككومة حلمٍ حىت ِصت ربضت ماكين حيث أ ن، فاستسلمت ملصٍي أ سود ابت يف ال فق، 

 امة.ق كيسوليس  االباب، لول أ ن ظهرت أ طرايف من حتت الغطاء ملا فطنوا أ ن تكل روحً 

ن من  بروازينغاصتا يف  نيتم اللَّ عيين   اإىل قبل أ ن ينفذ عىل ركبتيه، يف ذكل اليوم اقرتب مين سامل، اززَّ

 السواد:

لَّ  ، ولن جتين منهبيشءلن يفيدك الانتظار هنا صدقين  ..اامسعين جيدً  ..زين - يذاءً اإ لنفسك، وأ ن  اإ

 .رش يد ث اإىلتنتظر يف الزنزانة هو أ فضل من مكوثك هنا بأ يه حال، سأ حتد

 رش يد ث هو اإىلحتد، هضم رْ عم وقبلت  امل يعد يب زرٌف للرفض، أ و وسٌع للمجادةل، نزلت عىل رأ يه قرسً    

 رت بزنزانته.مرٍت ونصف امل مقابلم  نقًداثالثني ، هكذا أ عطيت لسامل افاشرتط ال خي أ ن يكون معي نقودً 

ونصف ، ة، وفرشاة ال س نانفشاملن  ؛ار البابحاجيات من جو  اُمنكرسً و  احسيً مللمت  عرص ذكل اليوم  

 سطر الهناية ذكليف شاء، أ كتب طعام الع  ظفرت هبام ل جلكنت قد قطعة صابون، ورغيفني من ادخزب 

 السالم عىل من هبا، القيً مُ  ادلفِت ،اإىل زنزانة سامل ثقياًل  جررت قدماي .ايومً  مثاننيصرٍب مل يدم أ ك ر من ل

طوال  مهب كنت أ عرب منذيعرفونين  هلم، كام أ ن وهجيي مأ لوٌف ، وجوه معظم املوجودين مأ لوفٌة يل اكنت

، مل أ زلكم اا جلوسً جبواره أ قعيتوضعت به حاجيات، و  ااصطفيت ركنً  عىل سامل. سؤاًل املاضية  ال سابيع

 ء.عن لك يش عيينَّ وأ ذينَّ أ مغضت و مع أ حد، كام مل دُحدثين أ حد، فقط أ س ندت رأ يس اإىل احلائط، 

*** 

ةل  عىل املمر، يف طضبان املُ واهجِتا يه الق و ، رفٌة من ثالثة حوائطبايق الزنزين، غُ نت ك اك سامل زنزانة  

للحد من  قدر الإماكن جاهدتبدا أ ن سوائلها  زجاجات جبواره تاكن امحلام اذلي اصطفَّ  زاويِتا اليرسي

 ببطاطني أ غلهبا ال رضية افرتشت. اينِتكون عرضه يوميً  عرش رجاًل  بضعةهبا  عىل زنزانةٍ ته راحئ  فحانطم 

 يف هدة ساملالطعام والشاي وهو عُ  احلجري لإعدادخر يربض املوقد كن ال  وأ وراق جرائد، ابلرُ  قدمية

لَّ  قدمي ل يبثُّ تليفزيون  اهناك أ يضً  .معظم الوقت  .قناتني ابلاكد.اإ
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 الكثييل  يتبْق  ملْ  ،لنقود اليت دفعِتاا خِف عليه عتايب عىل مكمْ شكرت سامل عىل ماكن الزنزانة، لكين مل أ    

أ ن عد : أ ين قد جًت عىل اجلاهز بنقوده الل ِ حم مُ  رش يد يل عىل لسان قالف ل س بوعني القادمني.ا حىت

بوهاو  ونظفوها، أ نفقوا عىل الزنزانة ما أ نفقوه بوها هذَّ  وتعبوا يف جتهزيها هبذا الشلك؟، وشذَّ

  !هبذا الشلك -

نفاق اس تكشفً مُ وأ ن أ جول ببرصي  أ قولها    جرائد،ورق و اكل، تليفزيون مِتُ ُمشقق، و  سقٌف  :أ وجه الإ

 .نصب ل يتوقف يف أ ي ماكنن هللا ال اس بح، وحوائط نشعت املياه يف جوانهبا

 ، تس تطيع أ ن تأ خذ مهنا ما تشاء. نبكراتني للجُ ل تنس أ ن هناك  -

، أ ن ممنٌت ادً جاحِ  هل مل أ كن أ ريد أ ن أ بدوف، العتاب ل يف اللوم أ وأ طِ  ن اكن ميزح أ م ل، لكين ملل أ عمل اإ   

ن اكن ل  ،ال سابيع املاضية طوال اساندته يل معومً ابذلات، وعىل مُ  ال مر يل يف هذا توسطهعىل  هل واإ

غفالميكن  ه من حق أ ي أ ن كام علمت لحقًافعىل كثٍي من الاس تغالل،  ينطوي كبي أ ن ال مر بشلكٍ  اإ

حد، لكن ل   ، ل ن الزنزين ليست ملاكً اكن دون اعرتاض من أ ي خشٍص  أ ن يدخل أ ي زنزانةٍ  فرٍد ابلعنرب

 لكه بوضع اليد، يتعاقبمِ  ، وك هنا تصيا، أ صبح ال قدم يف الزنزانة هو املتحُك فهيا تقريبً ربِ ما، وابجلم  بطريقةٍ 

ازلك عىل هللا  :عتقعد، ل تدف :ك هنا فندقه ادخاص، ومه جمرد ضيوف، ادفعو السجناء فيتعامل معهم  علهيا

هذا يف  ابعً تَّ مُ  اوً لْ سِ  فامي بعدواليت أ صبحت  رتاك الزنزانة"دعة "اشمع السالمة. هكذا اس تحدثوا تكل الب

 العنابر لكها. وابيق  العنرب

احليك  عرفت أ ن قصص من ، عرش ، وكنت أ ن ادخامساعرش خشًص  أ ربعة اكن عدد أ فراد الزنزانة  

هنا ا ،تقليديٌة اإىل حٍد كبي ظالمال معظمهم يف سكك ؤدي ي مث فضولٌ  ،لتجربة اليت يكون بدايِتا فضولٌ اإ

، ائعةضيف أ فق لك قصٍة يلوح رفيق سوء، أ و شةل  تعاطي اذلي يؤدي اإىل السجن،ال ، مث اإىل التعاطي

ان والكيفوعيه اب لميحقحهبا من بؤسها صا هربمأ ساة  وأ حيان  .دلخَّ

لَّ  املوجودين قصِص من  ما مسعتهُ  ك رةِ  وعىل   يه  ،يل زُروم  أ و ،حُتك أ مايم مل ،واحدةٌ  أ ن هناك قصةٌ اإ

 اكسٌي ك شد ما يكون الانكسار، حزيٌن ك قىص م ،هذا الركن اكن يتقوقع يف اذلي الساكت ذكلقصة 

 ..معَّار.. ايكون احلزن، ل يتلكم مطلقً 
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 أ فراد الزنزانة ن هبا طلباتوَّ دم ت الورق املُ قصاصاالسبت، وحني اكن رش يد يتلقى  أ حد أ ام ظهية يفف  

يده  دَّ قبل أ ن مي ،مرة أ لفم  قبلها وك نه فكَّر خبطواٍت بدا يف تثاقلها معَّارمنه دن  قبيل ذهابه اإىل امجلعية،

حف ،اانتباهً  ال خي رهاعِ بقصاصٍة مل يُ  رش يد اإىل ًا أ ك ر بيده معَّار لوَّ  ،ا يفعهلحلظة معَّ  يدرش   فتوقف ،ُمنمهب ِ

 لتلمس صدره: صاحهباها اإىل دَّ ير و ، يد املمدودةال قبل أ ن ميسك 

 .أ وًل  نقودك  -

 ...أ دفع يل ويف املرة ويف املرة القادمة ســ -

 وهو يقرأ  قصاصة أ خرى:  رش يد قاطعه

ك.. ي..نقودك ل زكف ..أ نت ..ليتين أ كفي نفيس يك أ دفع لل خرينل مرة قادمة ول غي قادمة،  - مْقدم  ِزْد ن

ن قلت كل أ ن هناك أ مانت س تدخل يل  -  بعد أ ربعة أ ام؟!ماذا اإ

ن قلت كل أ نه ل أ مانت تأ تيك منذ أ ربع -  !أ شهرة ماذا اإ

 ح ماكنً أ فسغُر و تفهم،  أ لم  ،من أ حدمه: ا أ يخ قال كل ادفع أ وًل  دفعةً ابلالكم لول أ ن تلقى  معَّارمهَّ  

 لغيك.

ف مرٍت أ خر لزيدحه نص معَّار، فانزاح ليبتعد لكزهف ليجلس جبوار ذكل اذلي ل يطيق نفسه معَّار زراجع  

 .لرشور لك من حوهل، ليجلس جبوار امحلام كام اكن يقوم من فوره اتقاءً ، مث اثلث، قبل أ ن اثنٍ 

م  شعره قصيٌ س واهلم، الثالثينات، حنيٌل حنول البؤ  منتصفيف  معَّارن اك   سواده حىت مال  تم جمعٌد، هبم

تلمتع مبنتصِف  هبام،شاح غائر العينني العناية به صارم كقٍش مقصوف، بطريقة ل أ فهمها لالصفرار، ومن قةل

 صغٍي اتئه وسط كهفني همجورين. لٍك مهنام احلدقة كثقٍب 

فقط، بل من  رش يد ، وليس منونيةيُعامل بتكل ادل معَّاررى فهيا مل زكن تكل يه املرة ال وىل اليت أ    

ملوجودين. بني لك ا جلياًل  شرتاكً م  هذا الرجل معاًل  ضايقةمُ لك أ فراد الزنزانة، فلسبٍب ل أ علمه اكنت 

 اللُك  عافيطهرات، وهو ماكٌن ته اكنت جبوار امحلام، أ و هكذا ُجعلت، حيث أ دوات التنظيف واملُ ش م فمرْ 
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ليه، أ و النوم نحيته، ل ن اجلالس هناك يصبح مم   اوخروجً  وًل متتابعني عىل امحلام دخطيًة لل عن اجللوس اإ

 .اوراحئة أ يضً  ،وصورة صوٍت  من به امحلام ما جيود ُمس تقباًل طوال الوقت، 

ليهول ُث أ حًدادُحد ِ  الفطوال الوقت ل يتلكم،  انكرسً مُ  معَّارجيلس      ج من الزنزانةر خي ، لأ حد يتحدث اإ

لَّ  ت أ فراد الزنزانة، بع رةً  لِ بم وحاجياته من قِ  نِتك فرش تهيعين أ ن تُ ، خفروجه اندرً اإ تكل  ىسلن أ ن الفًا،واإ

هانة وسَّ اليت تم  املرة ، اودهسً  دعاكً  ها ال قدامـتـهك تـن ل املمر اجياته اإىل حبفسم فرم  معَّارع فهيا أ حدمه يف نشاط اإ

ء ووجدها أ ن صاحب تكل ال ش ياء لو جا تتصور فقط، اابلزنزانة حيهنا، ومل أ كن أ عرفه جيدً  معَّارمل يكن 

 قدمان، - من بني عرشات ال قدام املارة - توقفتاكن ذكل حني و هبذا الشلك فس تقوم مشادٌة عظمية، 

ن الصابونة اليت ، ومفرشاة أ س نانه، ومنشفتة، وأ دويته - عاديٍة مؤملةب - المً مْ لم يف خنوعٍ مُ  صاحهبام حنىنا

من  لكيسايضع لك هذا يف قبل أ ن  ،ذكل اجلزء الصلب املتبقىاندهس معظمها راح يس تخلص مهنا 

 .سكوتيف ويدخل الزنزانة  جديد،

هانة تلو الإ ول قوة، يتلقى  ال حولٍ بمدمنًا، أ و خمبوًل، بل اكن خشًصا عادًا جًدا، لكن  معَّارمل يكن   

هل يدور ن ما حوول يلتفت، وك  ، ينطوي عىل نفسه بركن امحلام، ل يتلكم بول يُعق ِ  دافعفال يُ  ال خرى

 عٍد أ خر.يف عامٍل أ خر وبُ 

اعىل التنكيل ب اتفقوا، لسبٍب ما، كثية، لكهنم اختلف أ فراد الزنزانة عىل أ ش ياءم   ..رعمَّ

*** 

ا أ وراقً و  أ قالًماأ عطاين  لٌك حسب قصاصته، ووزع مهنا من امجلعية ابل كياس اًل محمَّ  رش يد جاءعرًصا   

 صهجياٍت ختحا أ يًضا تناول سامل، يات النظافة ال خرىحاج  ابلإضافة اإىل بعض كنت قد طلبِتا منه

راح يتذوق  احئةٌ ر حىت تعاظمت  ةملغلير او عىل القد وصبَّ  فوًرا فتح بعضها الزنزانة،طعام ختص  أ كياًساو 

 .من مقادير. ينقص قد ما اجيدً   ليعرفملعقًة أ و اثنتني ارهاخُب مع 

 .قنا حولها.نا بأ طباقنا وحتلَّ مبنتصف الزنزانة، فأ تي عىل ال رض القدور  تضعوُ 

 : ملعصماب أ مسكت رش يد يد توقفت يف منتصف الطريق، امللعقةلكن  ،فرم وغم  ملعقته معَّارمدَّ   
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 ماذا تفعل؟!، هماًل  هماًل  -

ليه   :رش يد نظرة من يعرف ذنبه، فتابع معَّارنظر اإ

دفع أ نت ل ت ،نقودك! مسامهتك يف الطعام والزنزانةن رِ أَ  ..ال لك هو لك ما جتيده ..أ لك أ لك أ لك -

 ازلك عىل هللا.مث  لقمتان فقط ،امطلقً  اشيً

ارُمفسحني اجملال ل الصواين عن امجيعً  رفعنا أ يدينا   َّ  كبية تغرف كومةً ل امتدت ملعقته  اذلي عمَّ  ها بفمه،َضم

ظة يف وجوهنا للح جيولبعدها راح  ،أ كرببكومٍة  هذه املرة تخرجل  أ خرى س  امللعقة مرةً يدقبل أ ن 

ش يعه من فوره اإىل ماكنه املعتاد تُ  فانسحب ،يف سالم لكن اللك اكن قد بدأ  يمُكل طعامه ،مس تجداً 

 .هامتمأ ي ا يعُي ال مر هدوء دون أ ننظرت اإىل سامل فوجدته يأ لك يف  ،اوشذرً  اغيظً  رش يد نظرات

*** 

 .معَّارول غي  معَّارل  ..أ حد ل حتمل مهَّ  ..هنا أ حدٍ  ل حتمل مهَّ .. زينقلِتا كل قباًل ا  -

 قبل أ ن يتابع:  - كنا واقفني عند املساحبو  - اوهو يُغرق ذكل القميص ابلصابون ويفركه جيدً  سامل قالها

 ىا أ عطمل معَّارولو أ عطيت  ،أ خر املا أ عطى حمرومً  اولو أ عطيت حمرومً  أ نطاع يف أ نطاع،العنرب لكه  -

نسان مع وقف التنفيذ، ولعنته املاكن أ خر. هذه مسة امعَّارً  أ ومل  ،ك فقطش لنفسعيت هنا  ،أ نت هنا اإ

 ؟فهديقلها كل 

 .معَّارفعهل مع فال أ فهم رس ما ت ،يب، وزرفقت اكثيً قد ساعدتين لنفسك ا سامل، ل ْش عِ لكنك مل تم  -

 ؟!اشيًً  هل فعلتوهل  -

لهيمميكنك حىت أ ن  ،غريبهو يف حد ذاته  سكوتك عىل ما دحدث هل - ، وا أ يدهيم عنهليكف تتحدث اإ

 حظوة عين.كل عندمه ف

حنن مخسة عرش  ،ذلاك أ م أ م لهذا لهذا -قالها وهو يشي اإىل أ شخاٍص ومهيني  - ؟!وملن أ حتدث -

 . لوٍم وأ ن ورايئ معلو  يف توسالٍت وعتاٍب  لكه ل نفقت اليومتوددت للك واحٍد فهيم  ، ولواتقريبً  افردً 

ذن  -  الرضب يف امليت حرام. ؟ل يرتكونه حلاهلمل  فلامذااإ
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نك طيبفرك القميص بعصبية:  بل أ ن ق  معَّاريعمل  أ تعرف ماذا اكن ،ومن قال كل أ نه ميت، وهللا اإ

 ؟يأ ت اإىل هنا

 !؟مع احلاصلفي س يفرق معهل  ،أ و حىت سفي حماسب.. .. مدرس..بقَّال اش..نقَّ  -

، نسيت أ ن أ خربك بذكل. -  رشطي 

َّ و اندهشت   .وذهل ادلامئ. ،املنكرس جلوسهبذهين  عندما ملع ت شيًًاتأ مل

 .أ راك قد سكتت ؟ما بك -

هانته؟!مينح أ ي خشص احلق يف معاملته بتكل الطري ارشطيً  نهو ْ هل كم  أ ن أ عين - مِتم خمدرات هت قه واإ

 ن عنهملاذا ينِتكون كرامته ومينعو أ مه أ فضل حاًل منه؟! ،مه تعاطوا وهو تعاطى ،وهتمته خمدرات

 اذلل موجع، واحلرمان موجع. ،الطعام

 أ ىت انٍ جسَّ أ قذر  ،جسـَّانً اكن  معَّار ،امل يتعاط اخملدرات يومً  معَّار ،تعاٍط من قال أ نه م  !والرضب موجع -

 .عىل هذا العنرب

*** 

  :معهل وجلس جبواري خارج الزنزانة قسًطا من يىقال سامل بعد أ ن أ هن 

ق؟ ،هللا ا - د ِ اراه ليس بما زر أ ن تُذكرين..  ما اكن كلم  ..زينا  ما اكن كل أ ن تُذكرين من يُصم .. عمَّ

 ..معَّارهذا بقاا 

 :أ شار نحية الباب

ومل يكن هو  ،وخنتيبء جنري اإىل زنزيننا كنا ،معَّارعن  عندما اكن ينفرج هذا البابو  ،منذ س نوات -

، ايجه بصوته رج  ف يف املمر ىشيمت ، عفي امسينًا قوا   اكن ل ل ل ا ذكل املمصوص اذلي زراه ال نوقِت

 العنرب وكنا ىليدخل ضباط وعساكر طوال اليوم اإ  ،يا ويهلف  يف طريقه اف أ حدً لو تلقَّ  ،زينا  ارج  

اراكن يعين اختفاء امجليع، فابذلات  معَّار، لكن دخول أ ردحيهبسالٍم و  نتحرك  ايرمح كبيً  كنمل ي عمَّ

لفاظ وأ حقرها، وينال ، يش مت بأ بشع ال  يف الطرقة اوتعليقً  ورضابً  امينال ش تً  يده ، من يقع يفاول صغيً 

 حىت أ ىت ذكل اليوم.. وذكل ..كرامة اللكمن 
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  ينفث سامل دخان س يجارته بُعمق:

اإىل  ارمعَّ  يف نفس اللحظة اليت دخل فيه ابذلات صر تواجد هذا الشخشاءت ال قدااذلي اليوم  -

 العنرب.

 ،أ مسر البرشة ،، مسني، قصياتيف أ وائل ال ربعين اكن ،املمريف أ خر  اإىل خشٍص ما، بس يجارته أ شار سامل

 ..مع أ خرين حتلَّقوا حوهل بقوةٍ  ضحكي

 .اللك وفوق ذكل حمبوب من ذا سطوٍة وشهرة ،وأ خطرمه جتار اخملدرات هنا أ كرب أ حد ؛جابر -

فمل  معَّاريه ِصخ ف  ،غي عايبء واقًفا اذلي ظلَّ  ما عدا صاحبنا هذا ،هرابً  دخل اللك اإىل زنزيهنماتبع: 

لَّ  معَّارمفا اكن من  يس تجب، ِصخ فيه مرًة أ خرى فمل يس تجب، ليت ندم علهيا اأ ىت بتكل الِفعةل  أ ناإ

 .ره.طوال مع

ارل من بعدها لينظر اكلسوط هوت عىل جابر صفعة!ائة مب صفعةٌ  !ةصفع اتبع سامل:  لن أ نساها، ظرةً ن عمَّ

 الزنزانة. تكل من س ُيدخل ال خر اإىل يسن الصفعة  حبق تكل قال هل أ ن ومل ينسها أ حد،

 نفث دخاهنا:و ، أ خرى أ شعل سامل س يجارة

ن هذه املرة عندما فُتح لك ،يُفتح ابب العنرب كام يُفتح يف اليوم عرشين مرةو متر ال ام تلو ال ام، مث  -

 ،جنالس بزي ِ بل  ،الرشطة لكن هذه املرة ليس بزي ِ  ،معَّاراكن هذا هو  ،أ حٌد عينيه صدقي مل

ر ماكنه غلق البابأ   عندما ،ئِهزمالبأ يدي  لّلاخل امدفوعً  مل  ل سود،ل يف قفٍص  لقيم وك نه أ   تسمَّ

ذا ما اقرتب منه  ينتفض امجليع، بني عيناه ، ززوغامنمكشً  هجبوار جفلس  الباب، حومل يرب  يتحرك، اإ

 ..قدمانال اقرتبت منه تكلواكن ذكل حني  ..أ ي خشص

 !جابر -

، أ و يف أ ي ماكن، ربعنك يف هذا ال بعيني االتقت أ ن عيينَّ  لو أ قسم ابهللو  قال هل تكل فقط قرصة أ ذن -

لو مل  بن الـ )....(اوا  ابن الـ )...(، ستمتىن ا ذكورتكمس تقبكل سأ ضيع ما تبقى من  فكام أ ضعت

 .ين يف ذكل اليومزر

 .اكن ال مر من تدبيه أ معقول؟! -
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بأ ن يضموا  رباإىل العن من أ فراد الرشطة اذلين يقومون بمترير اخملدرات بعٍض اإىل أ وعز  اتضح أ نه قد -

لهي معَّار لك اكن يرفض، لكن ل ووساخته قذارتههذا ال مر بشدة، رمغ  ممن يرفض معَّارواكن  ،ماإ

غرا معه هؤلء مارس بداية، هكذا يشءٍ  ثه ، أ و دُحد ِ اجديدً  ريه تليفونً مفهنم من اكن يُ  ه،ئِ أ ساليهبم يف اإ

لهيا، حىت  جديدةعن شقة  دخاهلغًيا ص اأ عطوه كيسً ، فتقبَّل اخملاطرةف  لعابه، واسالأ  انتقل اإ  ليقوم ابإ

 بضة املباحث.وجد نفسه يف ق  -ه يصبع فرقع سامل اب -ويف اللحظة احلامسة  عليه، يف موعٍد متفقٍ 

 أ وقع به أ صدقاءه! -

روا هل متاًما، وغي ذكل، لكهنم تنك م ليس توصوا به يف الطعام وال غطيةهيلاإ اكن يتودد بعد حبسه  -

تُفاخر  - نسمع اكن كام -ت منه، يه اليت اكنت لم بل حىت أ ن زوجته تنمصَّ  ،قبلمن وك هنم مل يعرفوه 

لَّ  خل هنادمل ي ،لك الزنزين رفضت اس تقباهل ،زوهجا وسلطتها وأ صدقاهئا بنفوذ وسط أ هله عد باإ

نْفاه ادلامئ ذا هرمغ ذكل أ جلسوه يف أ ك ر ال ماكن عفونة، جبوار امحلام، اكن بأ ن دفع مبلغا كبًيا، و  مم

يف انكساٍر ل  يعيش ،امنحت متاًماو  بت منه خشصيتهطوال الوقت، يفعلون به ال فاعيل، حىت ُسلِ 

لَّ  ل يفيق مهنا، ل خيرج من الزنزانة وصدمةٍ ينِتيي،  ما  ،ارهجاخ ، خييش أ ن يتعرض هل أ حدمهقلياًل اإ

ارزراه ليس ب  ..ههذا ما تبقى منبل  ..عمَّ

قيامه من منذ جًت، حىت أ ين مل أ شعر ب  من تضارب املشاعر حاةلأ غرب رتكين يف لي أ هنيى سامل القصة  

  .مشاغهلأ عامهل و  جواري منرصفًا اإىل

لمفت اإىل زنزانة    قبل ليه كنت قد تعرفت ع  شاٍب واكنت قد دخلت يل أ مانت يف ذكل اليوم، فقمت ودم

هيم أ ن يعمل يف النظافة أ و الغسل أ و الطبخ كبايق املغرتبني اذلي ل تأ ز لفرط مسنته مل يس تطع، أ ام

المثن أ و يعها بضعف ليب  ويفرشها بزنزانته، واخملبوزات من مجعية السجن يشرتي احللوات فاكن ،أ مانت

ٍ بالكيس  ُت أ  . عبـَّ أ ك ر قلياًل  من قابلته  أ عطيت أ ولفاإىل الزنزانة،  ُعدتو  الش يكولتةالكعك و من  قطع

زِتافت أ يدهيم هم من جملس  قامواف املنحة اجملانية الباقون أ درك ، حىتالثالث ، مثالثاين أ عطيت مث واحدة،

محم  حني ،معَّارذهبت هبا اإىل  نسفال قبل  ادخرهتا الواحدة اليت ،ابلكيس ما عىل مدودة رفع رأ سه يد املال مل

 اخشًص  أ ن كُ رِ دْ أ  نُت ك  ، عدت ملاكين بيامن راح هو يقلب القطعة بني يديه،ُمس تغرابً  ناولت ي  قبل أ ن اشيًً 

بني ال رضاس  أ راهحا ضمةً قمث تناول  ورقِتاحنيم أ اته ال مان فضَّ لن يقتنع أ هنا كام تبدو،  واهنزامه بنفسيته

قضم قضمًة ، ابهامتم الش يكولتهورقة يقل ِب يف ينيه جعهل يرتدي نظارته ل اس تحساٌن بدا يف ع ، مس تأ نًيا
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 حبرٍص شديد، يف جيبه العلوي ويدسه افعل هبا مثل ما فعل ابل وىل، قبل أ ن يُغل ِف ما تبقى جيدً  أ خرى

 .وسكوت يف متعنٍ  ينظر يلقبل أ ن  ..جبوار نظارته

*** 

 ،السجن عيةمج اليت اشرتيِتا من  مقالخرجت ال وراق وال  أ   ؛تأ خٍر من الليل وعندما نم اللكيف وقٍت م   

 .عائِشةرساليت ال وىل لبكتابة  وبدأ ت

ابلتأ كيد أ هنا  -عائشة  - أ هنا عرفكنت أ  فقد واشتياق،  يف صدري من حٍب  يضطرم معَّا قاومت التعبي  

مل ززل بعد يف حاٍل من الاضطراب والصدمة، حلبيب قيل عنه ما مل تتخيل يوًما أ ن يُقال، وحلياٍة اكنت 

 ال ن اعريعن مش أ ي تعبيٍ كل فاإن ذلوتأ ملها، ول حالٍم أ حضت بني يوٍم وليةل طي ادخوف والنس يان، 

 . ال وىليف رساليت وُمبارًشا أ كون موجًزاأ رتأ يت أ ن  هكذا ادخوف والصدمة، حائط ،حائطها هذالن يعرب 

ِ بدايًة  لهاأ وحضت    أ ن ما و  مما يكون قد وصلها عين، وأ ين مل أ فعل أ ا   ،ْت فم ِر أ و عم  تعم أ ين ليس كام مسم

منا هو حمض كيٍد أ و التباٍس يف أ مورٍ  جرائيةٍ  حصل لكه اإ أ ين و  حتدث يف لك ادلنيا، أ مورٌ ويه ، وأ وراق اإ

ليه عقلها، أ و رمبا أ   مل أ خدعها بٌل عىل وأ ن مق  أ ت هبكذا ُجرمكيف ف ، يح لها بهواإن اكن هذا ما ذهب اإ

  أ قرب وقت،يف أ ن لك ذكل سيمت حهلوعدهتا  ورمسنا تفاصيلها سوًا،ناها ل يَّ احلياة اليت خت ، ياة معهااحل 

ذ ب مهنا سوى ل أ طل، ووخربته يف هذا ال مر ال ن بلك طاقتهوهو يسعى  أ كرب حماٍم يف البالد أ ولكت اإ

يف  أ ينو  ،لك ما حصللوسأ برر  ،سأ رشح لك يشء أ نه عندما يأ ذن هللا يل ابدخروجو ، والانتظار لصربا

 .بفارغ الصرب كلت رساليت د عىلرم السوى انتظار  منذ تكل اللحظة لن أ فعل شيًًاو  الهناية أ حهبا وسأ ظل،
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اه يف أ غلب ال وقات عبد العزيز فنَّانً اكن    معتمرِبُ نفسه، مل أ كن َأرم لَّ  أ و هكذا اكن ي بركن  رمسوهو ياإ

حيث صفحاٍت بيضاء تنتظر، وأ خرى مل زكمتل، وصندوق خش يب زراتح بداخهل الفرشات  زنزانته،

س هذا ل يلتفت ل حد، أ و يأ ب ىت مع ه بأ حد، بل وحوال لوان ولوازم العمل. وهو يف أ ثناء فعهل املقمدَّ

الصخِب والشجارات واملناوشات فوق رأ سه، وجبواره، وخلفه، مل يكن حىت يرفع طرفه، فقط ينكب 

لل  ه وأ لوانه وصفحاتهعىل أ قالم د ِ  بصرٍب وشغٍف ندرين. يخط ويلون ويُعم

ن اكنت  ،غريبة وجعيبة اكنت والرسومات نفسها   اء مشوٌس خرض  ،مع لك جعٍب يأ ت به املاكن تتسُق واإ

أ فيال  خاص برؤوسأ ش ،فهيا أ خراتجنيَّات يرقصن حول نٍر حترتق  ،خترج من حباٍر عاتية ال مواج

عضهن ب  ونساءٌ  ،يف قدوٍر وحلٍل ساحبٍة ابلفضاء ومغامرون يتسلقون جباًل تغوض قمها ،يقرأ ون من كتاب

وج مك زانة نفسه، شعرها مسرتسلٌ اإحداهن اكنت مرسومة عىل جدار الزن ،اكس ياٍت لكن ال غلب عارات

البحر من أ ول اجلدار ل خره، يقول أ هنا تُبعُث لياًل، لتحادثه ودُحادهثا، تُسامره ويُناغشها، لكهنا أ بًدا مل 

، دراهناج زرض أ ن متارس معه فعل احلب. يتعامل مع زنزانته مكعرٍض مؤقت، حيث تتوزع رسوماته عىل

رِ  لَّ  -رمغ تواضعها  - رسوماتهف اًب ابجملامالت اليت يس تحلهبا ممن حوهل،سعيًدا ابملدحي عىل قلته، وُمنْطم اإ

لَّ  ن حوهلتعين مل مل زكنلكهنا اكنت تعين هل الكثي والكثي،  أ هنا قذارة اجلدران ومياهها  رياتُوم  ملونة ُرقمًعااإ

ُره  -قول ي كام -، فال أ حد يف املاكن الناشعة  قدره. حقَّ يُقمد ِ

 ية تنتظرهوأ ن العامل  دامئًا يقول أ نه عندما خيرج س ميتكل مرمسه ادخاص ومعرضه ادخاصأ لهذا أ مسعه  -

 ولك تكل ال مور؟! أ سأ ل سامل.

اكن  لو ،عاًما أ و ززيد مخسونوعقوبته  وأ ي مرمسٍ  لكن أ ي معرٍض  ،هكذا يقول ،حضك: أ ي نعم يقول  

 واملرامس.وليس املعارض أ رسته سعيد احلظ وخرج من هنا فس يكون اإىل مدافن 

 !عاًما مخسون -
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 هذا. حديثناأ خر أ و عامني أ ثناء حضك أ ك ر: ورمبا زكون زادت عاًما 

 ؟واحًدا من هؤلء التجار أ اكن ومل لك هذا؟! -

تأ ت الرشطة  ،ول ينتبه همام أ خربنه وحذرنهمسطول ل يعي  ،ل.. تعاطي مث تعاطي مث تعاطي ل -

 ال خرى. ابليدِ  حشيشهشاته بيد و فُيقسم لها أ ن ليس دليه يشء بيامن فر 

ىل ًطا، فتصل بصاحي ْ تش يط لها ادلماغ ش   ،: يدمن خلطًة امسها عني العفريتمييل عيلَّ سامل   هبا اإ

ملناس بة ل تقل ابو ،رمبا يه اليت تدفعه لرمس غرائبهو  ،ادلامئة وطول ال مل النشوةة من مس تواٍت خيالي

  امسها لوحات. ..اللفظةتكل فرمبا يقتكل عىل  أ مامه "رسومات"

وفامي متىض ال ام عىل عزيز هامئًا يف عوامله وعفاريته، وحاِلًما بأ منياته املؤجةل، يدخل هؤلء الثالثة اإىل   

يرادات جديدة، قبل أ ن ينضموا اإىل زنزانته ل هنم اكنوا عىل معرفة ما مبس ئولها، حني رأ وا اللوحات  العنرب اكإ

ها السرت بعد، مل يُكتب ل  ذلي نفض عنه فرشاته وأ لوانه، مس تأ ذًن من امرأ ةٍ سأ لوا، فأ شار البعض لعزيز ا

عادِة طفل صغي، متلقيًا يف ذكل الإطراء بس رًحا املغزى واملعىن يف لك لوحة،ليحب بضيوفه، وجييهبم شا

 الصحافة،و ممن يعملون يف اجلرائد يعرف بعًضا  أ خيه قال هل أ حدمه يف الهناية واكن مسينًا أ صهب، بأ ن

ذلواقة واملهمتني ىل اومن املمكن الاس تعانة هبم  ليمت نرش بعًضا من تكل اللوحات فتجد بذكل طريقها اإ 

 احلقيقيني.

 نتش ًيا.يسأ ل عزيز مُ  أ ممكن ا س يدي؟! !فعاًل  -

 . وقد تسافر اإىل املعارض واحملافل هذا أ قل ما تس تحقه، بل -

 أ ليس هذا ما تقصده ا س يدي؟ ،ويراها لك الناس وما اإىل ذكل !خارج البالد -

هناك س تلقى  ،ن بهوهبا أ ك ر مما مل خترب ،فلوحاتك حتيك الكثي الكثي ،أ ورواب وأ مرياك مثاًل  ،لطبعاب -

 ا من لوحاتك يف زارته القادمة.سأ عطي ل يخ بعضً  ،ما تس تحقه

اريته، اس تلقى عىل عفابِتج عبد العزيز هبجًة عظمية، وانتىش ابلالكم اإىل مس تواٍت جعزت عهنا أ عني   

الم وال ماين وتقدير، قبل أ ن ينام ُمتخًما ابل حالم وال ماين، لكن ال ح فرش ته ليلِتا نظًرا اإىل حبيباته حبٍب 

لَّ لتكل  مل يكن مباكنه، مهَّ  ، فأ يـ ا من لوحاته"يستيقظ"، ل نه عندما استيقظ ودَّ لو مل الليةل فقطمل زكن اإ
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زِعًا، لكنه مل دحمْ  ىل السؤال، كام مل دحتج قطًعا اإىل اجلواب، فاملليسأ ل جم  اكن ماثاًل أ مام  صي ال قبحتمْج اإ

، ت هبا أ كف وأ فواه أ ولئك اذلي انِتوا لتومه من ال لكحم ر ُمِس اعينيه، فالشموس اليت تغوص يف البح

ت من امحلام، ومغامروا اجلبال لقوا حتفهم حت وجنياته الراقصات كن ينظفن مؤخرة ذكل اذلي خرج للتو ِ 

 ه فُكنَّ شافيات اجلذوة يف أ جساد اللُك.ءُ من اللوحات فرشاٍت هلم، أ ما نسا أ جساد اذلين اختذوا

ل ِ  ،يه، فانقض عىل الثالثة اكجملنونمل يصدق عزيز عين    رثه املتداعخُيم لقفونه حضاًك فت ،يُص من بني أ يدهيم اإ

ه لتتغي معامل خشبطوا عىل خطوط ،ت ليت لفوها اكل قاع والقراطيسنوشوه ابللوحا ،وخسريًة واس ِتزاءً 

ضاجعوا فتياته  ،وأ تلفوا أ لوانه وكبـُّوا صندوقهكرسوا أ قالمه  ،بذاءاٍت أ اثرت حضكهم أ ك ر وأ ك رالرمسة اإىل 

غاظته: "لقد صدق ،أ مام عينيه أ ي معرض " ..ا ينتظره"هل صدق أ ن هناك معرضً ال ب ،تنافسوا عىل اإ

ذ ال صهب  خلع ..ن ها يه أ ورواب وها يه أ مرياك"ينتظر هذا الهراء والزابةل".. "يقول أ ورواب وأ مرياك".. "اإ

بنطاهل وابل عىل حبيبة احلائط بطول شعرها هاتًفا أ ن ما أ متع التسلية هبؤلء اخملبولني والبلهاء، فارمتى 

لَّ  ال صهبعليه عزيز يف تكل اللحظة صفًعا ومخًشا مفا اكن من  رفعه ل أ ن يمعترًصا جسده قب أ ن طوقهاإ

 عظم منبطًحا بال قيام.القرقع تبه أ رًضا لي  هيوىل عىل مث 

 ا ماذا فعل؟!حق   فعل هلم حق ا ليفعلوا به ذكل؟!ماذا  -

ال دوات مع ما تبقى من اللوحات و قت مع أ خرين جبال مر، و  بفض ِ  البعض مع قلِتا لسامل بعد أ ن قام  

قد النطق حىت بدا وك نه ف جوار عزيز اذلي انزوى عىل نفسه متوجًعا، شاخًصا، مصدوًما، ل يتلكم،اإىل 

 .لل بد

يرادات اجلديدة دامئًا وأ بًداهذه يه مشلكة ا - أ حدمه يف نفسه شيًًا من القوة حىت  أ نسما أ ن ي ،لإ

وجود م يس تقوى عىل هذا وذاك ليحجز ماكنه يف قامئة العتاة والالكب، وُمنهبًا املوجودين أ ن أ ن

 امعلوا يل حساب لو مسحمت.

ذن غي هذا املسكني ليؤ  -  ذونه ويتسلوا به بتكل الطريقة؟أ مل جيدوا اإ

يرادات اجلديولل سف هذه يه امل  - تفريق  ال فيخوهنم حدسهم يف ،ختدعهم املظاهر ،دةشلكة الثانية لالإ

لَّ  فال يفيقون ،بني املسكني وغي املسكني  هبم. عىل الاكرثِة حتلُّ اإ
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خ !صده سامل جبملته ال خية حتديًدامل أ فهم ما اذلي اكن يق   راج ال صهب كام مل أ فهم مل أ ِصَّ املس ئول عىل اإ

ما صار يتناقهل  وأ يًضا مل أ فهم يقدر عىل املشألك اليت س تحدث!لن  -كام قال  -ورفيقيه من الزنزانة، ل نه 

جزاًء ملا جنته  هوأ ي مثٍن ذكل اذلي قد يدفعون حقاء قد ارزكهبا هؤلء الثالثة الناس جعًبا بأ ن أ ي فعةلٍ 

لَّ  لك هذا مل أ فهمه أ يدهيم! لمفم داٌر برشٌي دم ج ؛عن ابٍب أ خر ..م الثالث، حني انفرج ابب العنربيف اليو اإ

لَّ  بأ نٍة وثقة، َضٌم ك بطال املصارعة، زاخٌر جّله ابخملالب والمنور وأ وشاٍم مل ززهد باٍر قليةل، حليته يف أ ش  اإ

العينان وك هنام  دوقصيٌة هرمية الشلك، شعره طويٌل لمس الكتفني وبعضه تضافر أ مام عينيه، لتب

 لكن بداو  ،امً اكن أ صغر جح ، البدايةظه يفمل أ حل ،ن وراء خصاص ش باك، خلفه دلف أ خرصان مصَّ تتل

لكَّ عوده  ،أ ك ر حتفًزاو  أ قل أ نةً  معروق الساعدين، نفر العصب، مشدود الصدر، حىت بدا وك ن أ حًدا شم

 ابحلديد والنار. للتو ِ 

 مهس سامل. ؟احلقيقيني اجملرمنيو  العصاابت مل تسأ لين يوًما عنأ و -

 من يكونن؟ -

 .تظنه مسكينًا كنت أ و اذلي ..املسكني أ خوي -

 هذان؟! -

أ ما  ،وهو ال خ ال وسط ساِجدهو  ذا ال وشام الضخم هذا ،عيلساِجد و  ،ال ديه أ هنام ال صغران -

 ال خر فهو عيل.. ال صغر.

ذن وأ ين اكن -  ؟اإ

حول العنابر  عأ سابيع اجملرمني لك بضعة يوزتتعمل عىل أ ن الرشطة فكام قلت كل  ،يف عنرٍب أ خر -

 هم يف عنرٍب واحد فتصي املشألك.ركزوا مجيع  يمتلئالَّ  بشلك دوري

 اذا قد يفعالن؟وم -

 ..وحضك مل يرد

ِ أ ي ورطٍة قد أ وقع نفسه هبا، وأ ي طامٍة قد تنل عىل رأ سه يف أ ية    ويبدو أ ن ال صهب قد أ درك للتو 

م هجًرا، يالزهمم أ الًك حلظة، لهذا انضم وصاحباه اإىل زنزانة هبا نفٌر من قبيلته، يعزتي هبم رًسا ويس تقوي هب
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ليه البعض بأ ن يعتذر لكنه أ ىب واس تكرب، فأ ي اع  ،حصًوا ونوًما ،مسًرا وسهًرا ،ورشابً  تذاٍر وما بيهنم، أ ملح اإ

ِ ببناِء مسعته يف املاكن، جماهِ  راًرا أ خر فوق  بأ نه س يذيق الكثيين من الُبلهاء متوعًداًرا و هو اذلي بدأ  للتو  مم

ن اسام املسطول، ووسط هذا اكن ال خو ن صار الناس يتحاكون مبا فعهل ابلر مرارمه، خصوًصا بعد أ  

، أ و و يعرفان ول يعبئانأ   ،أ هنام ل يعرفان شيًًاب متاًما، يتحراكن يف العنرب بأ ردحيٍة حىت شكَّ الناس نيهادئ

افحىت ذات مساٍء أ خربين  ،يعبئان ول يقدران س يفعلها،  دساجِ هامًسا بعد أ ن عسَّ يف العنرب بأ ن  نوَّ

 هو فقط يبحث عن اللحظة احلامسة. ،اليت ل يُفارقها الوغد من عزوته س يقتنص

! حراء بقعةٌ  ..حني كنت اس تحم ..هامِ ْس بنفسها وحم .. حىت عندي ..بعد يومني أ تتين اللحظة احلامسةو   

ت بقديم، ظننِتا يف البداية منظفات ترسَّ  بّلية أ و رغاوي ال بت من أ رضية املس بح اجملاور حىت لذم

 .ة املكتومة جعلت لل مِر شأ ٌن أ خرصابون، لكن تكل الرصخ

 ،أ جده ىل املس بح اجملاور لكين ملِطرت من مس بحي وأ ن أ تع ر حماوًل ارتداء البنطال، رميت نظرة ع  

أ ثناء  وِفلم غُ ذكل اذلي  يطوق بذراعيه - ساِجد -ذكل الضخم  اكن وأ خر ما حملته ،اختفى وك نه مل يكن

 .امحلام اس تحاممه حماوًل المتلص من س تارة

 .."زين"تعال.. تعال ا 

  .موقده يقلب الطبيخ أ مام الزنزانةهتف هبا سامل جفريت اإىل حيث اكن جيلس مقرفًصا اإىل 

 .هناك دماٌء عند املس بح ،! أ لن يتدخل أ حد؟! لقد رأ يت دماءماذا دحدث؟ -

ليه، فوجدت ملعقة قلِتا و   طبيخه هتامج وهجيي: ُذْق وأ خربين.التفتُّ اإ

 ايلمً ابتسامة ذكل اذلي عىل وشك مشاهدِة ف وهجه مل أ رد هبتًة، فعادت امللعقة اإىل مف سامل اذلي حل   

احلدث املثي،  ليتحلقوا حول دحبه، ويبدو أ نه مل يكن وحده كذكل، فالعرشات نفروا من زنزيهنم جامعاٍت 

ذن فذكل النوع من املشاجرات هل ولكًزا عىل الصفوف ال وىل دفًعا متصارعني  عند امجليع، احلظوة ال كرب، اإ

 .يض أ اهمم هنا بال فعٍل ول معليبدو أ نه التسلية ال فضل عىل من متو 
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ليواكنت ال صهب قد بُوِغتم من املفاجأ ة، بعد أ ن فضَّ عنه رفيقاه مالءة املس بح   ه مبواهجة ، وانضام اإ

فتقافز  ،هب بدا مراتاًب من الاشتباكمعركة حدس نا فهيا الغلبة منذ اللحظة ال وىل، فال ص  ،وعيل ساِجد

لَّ  يناوشه ُمخترًبا، التل الواثق حول هيوى  اِجدسأ ن لك مناوشٍة اكنت ُزرد هل برضبٍة اكلصاعقة، كف اإ

لَّ  اكلإرزبة، عىل الرأ س أ و الظهر أ و الكتف، فيلف هذا داًئا ول يس تعيد ثباته وان، فيحاول من بعد ث اإ

شهم برضابٍت ال خرين، ينت  جديد لُيباغت من جديد، أ ما عيل فاكن يتقافز خبفه بني رفيقي ال صهب

ورفيقاه  بني الفخذين، بمترٍس دام لس نوات، ال صهب ،يف أ عىل الصدر ،يف أ سفل الرقبة ،خاطفةٍ  رسيعةٍ 

روا منطقًا يف جماراة هذين الثن يد صياهحم ذكل يز  والناس يف مه وترتحن وتتخبطني، تتطوح أ جسادمل دحم

ضيقة اليت فسبَّ سامل بعد انسدت الُفرجات ال  واحوتال أ ك ر الناس هتافت ودهشًة، ويعلو تشجيًعا وكيًدا

بَّ أ ك ر حني انكبَّ الطبيخ عىل مالبسه يف غفةل املتعة. قبيةل ال صهب اكن  اكن يتحيهنا للرؤية، وسم

 . الناس ويتبادلون النظرات حيارى ل يدرون ما قد يفعلونون وسط أ فرادها يتفرج

 وعيناي ل تفارقان ما دحدث.. سأ لت سامل مل ل يتحرك أ حدمه؟! -

 .ومن جيرؤ؟ انظر -

وال خر اكن  بعضهم اكن حفاًل اكجلدار لعقة الطبيخ اإىل أ شخاص ِبعيهنم، ُمندسني وسط امجلوع،أ شار مب  

ون اكلقرود، يتفرجون قصًيا هزياًل  مُعسُّ ، ويدرأ ون ة من ادُلخالءفيحرسون املباراابل خرى،  بعني، وي

ن لزم ال مر، حتت أ كامهمم توارت أ ش ياٌء لمعة، بدت  الشامل تأ هبني للتدخليف همدها، م  التدخالت اإ

 .22ك نصال الساككني

  .ساِجدعصابة عيل و  ،كنت تسأ لين عهنا! ها يه أ مامك بشحمها ومحلهااليت  العصاابت -

حلظٍة ما انفرجت حلقة املُشاهدين تكل لتفتح طريًقا لعيل اذلي انطلق بلك عزمه وهو جيرجر يف   

نفس فلته مسجيًا اإىل جوار رفيقيه الذلين مت جرهام ب ال صهب الناِزف اإىل منتصف العنرب، قبل أ ن يُ 

"، لكن أ ركث"خذ لتااًث بركنه منذ أ ام، عاد به وِصخ أ ن الطريقة، دلف اإىل زنزانة أ خيه اذلي مل يزل مُ 

                                           
 قبض.اكمل  صبح يف حدة النصل، وتشكيل أ سفهل ابلنار ليصبحأ عاله لي  ن ِ يقومون بسم يكرسون ريش مراوح السقف، ف  22
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ه عيل مُ  امللكوم من أ ي انتقام، فرىم احلزن اكن أ كرب يف القلب دَّ ًرا أ مره، ر ِ كنظرًة ووىل عائًدا حني شم

ضَّ بيامن رفاقهام يف ف من تالبيبه جشاًرا، لول أ ن لميسكه عيل شهق لها اللك دهشًة، بصفعةٍ فعاجهل عزيز 

يف  عزم قوتهب وركب عىل بطنه، وظل يرضبه ال صهب عاد عيل اإىلفعزيز اإىل زنزانته،  انسحبحلظة، 

 يسأ لونه الرفق والرحة. حىت صار الناس وهو يس به بأ سوأ  ال لفاظ وأ قذرها ،أ حناء وهجه

ن فرن م هبَّ عيل مغرورقًا يف العرق والاحرار بعد أ ن برزت عروقه ونفر صدره وك نه خرج للتو ِ   

صهر، بني قدميه اس تقر ال صهب، بال حوٍل ول قوة، جمدوع ال نف، متورم وهجه، مكدوم الصدر 

قدا القدرة عىل احلركة فأ ن  ام، بعد يف اإصاابهتني جبواره، شاحطنيعدين، أ ما رفيقاه فقد اكن منبطحوالسا

 .أ و حىت ال نني

 ،دخارجلذلين متش يَّا طوعًا اإىل اا ساِجدعيل و من رجال الرشطة، حسبوا  انفتح ابب العنرب ودخل مجعٌ   

يرين ن عىل رس ان ال خر اس يحقدميه، فامي ُحل الك مل يتحرك سوى زحًفا عىل  جرجروا ال صهب اذلي

قبل أ ام  حبسب طلٍب قد قدمه ملكتب الرشطة ،1خر رافق عزيز بسالٍم اإىل عنرب رشطٌي أ   ،طبيني

حاته، خرج مصطحًبا معه ما تبقى من أ دواته ولو  ،تكل الزنزانةيق هذا العنرب ول فهو مل يعد يط  ،وقُبل

 . يف أ رٍض جديدة ..يبدأ  حلًما جديًدافامي بدا لللك أ نه س 

يف والاس تغراب، وبدأ ت البّلية بتنظ  الضحكالناس وعاد اللك اإىل ما اكن ينشغل به وسط  نفضَّ اِ   

افاملاكن من احلطام، واكن هذا حني جاء   ُمرسعًا:  نوَّ

غدرة  ،ذيك ذاكء خارق ،ساِجدمث  ساِجدمث  ساِجد !؟امأ مل أ قل لك ..؟زينأ رأ يت ا  ..؟يت ا ساملأ رأ   -

 .بل يف اترخي السجن لكه ،تسجيلها ابمسه يف اترخي العنرب املس بح تكل سيمت

ا يف العنرب؟ سيًة ةٍ س نَّ  عىل عالم تفرح؟!أ شاح سامل بيده:    تحدث من اليوم س  مك من الغدرات  قد س هنَّ

 ؟يف املساحب بسببه

 ؟زينأ رأ يت ما حصل ا  ،اسكت اسكت أ نت ل تفهم شيًًا -
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لَّ  حلُسن حظي أ ن هذا الضخم مل خيطيء غدرته،كنت يف قلب احلدث، و  - أ حد  نت محموًل عىل ك واإ

ة  .تكل ال رسَّ

افحضك     عيلخوه أ   ،شلكه به بعكس ما يويح ساِجدملناس بة اب ،: ل ل.. هذا الضخم ل يفعلهانوَّ

ضافة اإىل طبًعا ابلإ  ،امته فبه حمكٌة، وزريٌث، وتدبررمغ َضف ساِجدأ ما  ،مِتور وأ رعن وطائش وأ هوج

اذلي  طرين،تقريًبا، من بني مًات اجملرمني وادخ هو الوحيد يف السجن ساِجدختيل أ ن  ،قوته وأ يًضا جرأ ته

 ةاإىل العياد مييش ؟ وهللاأ م لن كنت تعمل ذكل ل أ عرف اإ  ،22و يف الطرقة ادخارجيةل دُحاذي احلائط وه

 .ىل أ خره ول يعبأ  بأ ي خملوٍق اكنُمفمْرِطًحا جسده ع

 أ لت.سم  ؟عيادةجة من يف عافيته لل وما حا !اإىل العيادة -

 .شهراً دواًء  يرصفون هلأ جاب سامل: دليه عيٌب خلقي يف القلب ف 

 .يُطلق علهيا نوائٌب مضحكٌة مبكيةتكل ما  ،ن هللااس بح -

افدقائٌق أ خرى مث اس تأ ذن   فرٍة طويةل: ز فرغًا تعب ال عصاب يف مل عن طبيخه مُ ومىض، قام بعدها سا نوَّ

  ،جيٌد أ ن رأ يت ما رأ يت ،أ ن أ قول ما سأ قوهل لكين سأ قوهل ل أ عمل اإن اكن من اجلائز ،حس نًا اإذن -

 ساِجد .مفا حصل اكن غيٌث من فيض ،شيًًا رْ وبرمغ ذكل فأ نت مل زم  ،يك تعمل احلاصل هنا معوًما

تشعبني عرشاٌت م  عرشاٌت  ،من أ قوى عصاابت السجن وأ رشسها وعصابِتام جمرمان ممترسان ،وعيل

 التافه هؤلء ليسوا كذكل ،ل ين أ عرف سؤاكل ، الك مث الكوالك مث ،لسجن تقريًبايف لك عنابر ا

ام امواحٍد من هؤلء اجملرمني نظر ل  فلو أ ن أ قلَّ  ،وأ وابشه بسَّ نفسه  عىل امبسَّ نظرة واحدة لتبول  بسَّ

لك بأ رأ يت كيف خرجوا مع الرشطة  ،أ قول: أ قل واحد فهيم فعاًل  ،وهوى رسواهل من ثقل البلل

 اكنوا منذ س نوات طويةل ل ين عندما جًت أ تعمل ملاذا؟ ، من زادة عقوابهتمسالسة؟ ل نه ل ضي ْ 

و عن الواحد مهنم مث يعود بعد شهرين أ   جيُفرم  ،موجودين نما منيش مجيًعا س يظلودوعن ،موجودين

مه دنيا هنا صارت ، ل أ هل ول أ حصاب ول معل،ادخارجيف  يشءٌ  ممل يتبق هل ، ملاذا؟! ل نهثالثة

                                           
ىل أ و العيادة أ و اإىل زارةليذهب اإىل  أ حد أ عراف السجن أ ن أ ي جسني مييش يف طرقة العنابرمن  22 مييش  مكتب الرشطة جيب أ ن يلتصق ابحلائط متاًما، فال اإ

 يرفع عينه أ بًدا يف عني رشطي.فال  وأ ن يُنك ِس رأ سه يف ال رض أ ثناء مش يه،أ بًدا يف املنتصف، 
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ن أ   ،لثانية عليكال وىل كل وا - وكام نقول فامي بيننا - وذلكل ،وحياهتم وأ يًضا س يكون مماهتم ي: اإ

ن ،نظرت اإىل أ حدمه فال تُِطل ن عربوا أ مامك فمتمنحَّ  ،اضطررت للالكم فال زمِزدْ  واإ جانًبا، أ و  واإ

فك الكثي فلمحٌة واحدة ،اختِف اإىل أ ي ماكن  أ فهمت؟ أ رجوك قل يل أ نك ،ل تعجهبم قد زلُكم ِ

ذن ،فهمت  هيا اإىل الطعام. ،حس نًا اإ
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 من يقابهل ادلاخل اإىل الزنزانة. أ ن أ ول ..نويم هو ال ول من نحية احلائط ناكن ماك

 مغض عيينَّ فأ   ،عائِشةهو وقيت ال مثل مع  -احلائط  ةمواهجيف ا وأ ثناء اس تلقايئ نومً  -الليل  واكن أ خرُ   

 لو زكون. تُّ دْ دم وم ا، وأ حاديث مل زكن، وأ حاديث اكنت بيننا يومً  اأ حاديثً  ُمس تدعًيال ميس معها يف حلظة، 

لت ُصقِ  مع الوقت ىتح من بني تالفيف الرأ س بنغمته وحبَّته املمزية، اًل ل ِ سم تم مُ  يف حلظة، اكن صوهتا دحرض

ات الضحاكت عرش  دلي حىت صارت ،خمتلفة من صوهتا درجاٍت  من اش تقاقِ  فمتكنت همارة التخيل تكل،

وَصت  ،ما بني َصت التأ ملهل درجات،  تاكنا املتباينة، ونربات الالكم املتنوعة، بل حىت َصِت

 ورة،ول ن الصوت يف العادة يس تدعي الص صوته املمزي، َصتٍ الاشتياق، وَصت الارتباك، وك ن للك 

ا يومً وضوًحا زداد زا كعالمة مائية راحت افً  احلائط، شفَّ ا لينطبع عيل أ دميا فشيًً شيًً  يتسلل اهاحيَّ مُ  اكن

ارة، أ لقًا و ززداد بل و ، يوم بعد مضم  اعً رك ُرقم ز ء احلائط ملا وقع يف بعض املناطقساعد يف ذكل أ ن طالن

ظافري، بيامن أ ن حت بأ  رْ بيضاوية عينهيا، فم  تقارُب  ال شاكل اكن مثة رقعٍة ممزية بأ شاكٍل هالمية، من تكل

تني يف ن ا، أ حفر جبانهبا رقعًة أ خرى، اجِتدت يك تاُمثل ال وىل، قبل أ ن أ ساوي بني الث مس تلٍق نومً 

لتقاء مسافات حبٍب وصربٍ  متحراً  الاتساع والبيضاوية، ني اكن خيايل من العينمث ، حنناءالإ  وزواا الإ

 صارتحلائط اب يمُكل املسية ليبدأ  يف تشكيل ال نف، والوجنتني، واذلقن، والشعر، مث هناك نتوءاٍت 

 وضيق وانعقاد حاجبهيا، ،وهجها اختالجاِت  احلسن بذقهنا، هكذا رأ يت رؤى العني ها وطابعُ اتغامز يل

 لرقعةاودهشًة، واستناكًرا، ولتصبح تكل حضاًك،  حكيهأ  عينهيا وانبساطهام، وانفعالت مالحمها مع ما 

 . نيت الصغية يف هذا املاكنج و  عمتيت ال ليفة،يه ابلزنزانة  البس يطة

لَّ  ول أ مكل سوى انتظار ردها، شيًًا أ فعلل رسائل،  ثالثىت ذكل الوقت وكنت قد أ رسلت ح   اإ

صلت سأ هل عن أ يه خطاابٍت قد و طي ل  لرش كنت أ هرع اإىل ا ابب العنرب مبجرد أ ن يُفتحف  ر،انتظالا

ٍب خالل أ ك ر من خطا رسلتأ ين قد أ   هل رشحأ  ف خطاابت؟! ةأ ي : خطاابت؟هازئًا دُ د ِ رم ابمسي، فاكين يُ 
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 ،وغي ذكلرات تسلي ال مانت والزادحدث يف  امك تسلي الربيدل  مثاًل  هل هناك مواعيدف ال ام املاضية، 

 .ينرصفاب و يغلق البمث  ..يضحك.. يدفعين لّلخولاكن الرشطي يسمع متعجًبا.. ف ؟!ابلضبط ذاأ م ما

قد  زكون اابتخط علَّ ل، الناس فرشات وبنييًا، يف ال راكن والزواا يوم  الزنزانة يف أ حبث ،أ يًضا ،كنت

ت فال يفهم ما أ حيك عنه، ول يفهم أ ية خطااب عن ذكل، أ سأ ل ساملين، وصلتين واس تلمها أ حٌد بدًل م

 ها.رسلها وأ نتظر ردَّ تكل اليت أ  

لي فززُت اكن من بيهنا امسي، ف دخل رشطيٌّ اإىل العنرب وندى أ سامءً  حىت يف ذكل اليوم  .ه.اإ

 ؟خطاٌب يل أ دليك ؟ل وصلين يشءه -

 دليك جلسة. -

  ؟ ما يه اجللسة؟ماذا تعين !جلسة -

  ؟أ ليس كذكل دعوىأ قام  قد وهو أ ليس كذكل؟ شهرأ نت قت بتوكيل حماٍم قبل بضعة أ   -

 ماذا اإذن؟ ،عم نعم حصلن :اس تجمعت ال مر

 .أ س بوعنيبعد جلس تك  -

 !أ س بوعني -

 .أ س بوعني -

ذن هل -  !ينأ خرب تبلغوين بنتاجئها أ م ماذا؟أ م أ هنا س تحدث و  ؟"اجللسة"اإىل تكل سأ ذهب  اإ

 :باكمل جسده توجه اإيلأ ن ي قبل  مهم مبوعد جلساهتميُعلِ اكن فيه  من حديثه مع أ خرين الرشطي انِتيى

لهيا - ذن فمل ،طبعا س تذهب اإ ليك؟ قد تظنين اإ  أ تيت اإ

 ابلظبط؟ تكل اجللسة وأ ين س تكون -

 ابحملمكة. وأ ين قد زكون؟!اس تغرب: 

 !القايض؟ سأ حتدث اإىلتعين أ ين  -
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 كام حُتدثين ال ن. -

 سأ قول لك ما أ ريد قوهل!و  -

ع هنا ،ززجعنا به طوال ال شهر املاضية تبلك ما كنو  -  .وق ِ

توعب اإن اكن ما ل أ س   أ نظر للباب املُغلمق عىل تسمري ظلل   انرصف الرشطيف ُمرتعًشا قت ابلتوقيع

 .حصل حمٌل أ م حقيقة

بس بيامن اللغسل املء املاء يعىب حيث وجدت سامل املساحب اإىلوجدت قدماي حتمالين أ فقت حني   

 امنت ابتسامِتاكو  ام ما حصل،كيت هلحف عبد الشكور، انتهبا حني وجداين هبذا الاضطراب،  يتحدث مع

ذا ما انِتيت  .زين ا كلم  انِتيي وأ ن مباركٌ ال مر هكذا قد  أ خرباين بأ ن تتسع مع لك لكمة، حىت اإ

 ؟!انأ تظن ؟أ حق ا -

قايض  ،هذا قايضأ نت كنت تبحث عن مس ئول أ و ضابط و  ؟اإىل الكم ال مروهل دحتاج سامل:  ابتسم

  .رأ س العدل هذا ؟أ تفهم !زينا 

ليهأ ين سأ   فهذا يعينجلسة يل  أ ن طاملا ؟!سيسمعين أ ليس كذكل -  أ ليس كذكل؟ حتدث اإ

 دخطأ  ابرف دقائق حىت يعلن يس تغرق ال مر سوى فللتحدث أ صاًل،  أ نت لن حتتاجعبد الشكور:  أ جاب

  .اذلي حصل

منابل : سامل عقَّب   يس من وأ نه ل  ،املعين هبذا ال مر لكه بأ نك لست يه دقيقة واحدة حىت يعرف اإ

 ة.تفضل اإىل بيتك مع السالم مث ،عنك مث عفًوا ،منك عذًرا مث ،اذلي أ مامه املفروض أ ن زكون أ نت

 . بطلا من هنا روجادخ ن اكن مقابلها هوابلكثي اإ  اليس أ س بوعانو كتفي:  احتوى عبد الشكور

  ..امحتوهيأ   ..مهنام اقرتب.. يَّ ذراع قبل أ ن أ فرد هنام أ زن منطقهام للحظاتبي نقلت عيينَّ 

ن شاء هللا و  ،وهللا أ برش ،زينسامل عىل ظهري: أ برش ا  ربت   هيا هيا في  ،ال مر كل عىل خي متُّ سياإ

  .بيتك وهاتف اذهب ؟انتظارك

 قد نسيِتا، فأ عدته الامتًسا لهبجِة صوتني كنت ،ادخربا يك أ عيد عىل مسامعهام أ حلَّ  حني هاتفت أ يم ومعرو  

م أَ  أ ن تكل بركة ادلعاء والصالة،صوت أ يم  جهتدَّ بغي تصديق، فامي و  غبطةً  معروحروف  تفرقت  اينخربم
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سأ نِتيي ول، ال مر لن يطفداعي ذلكل،  أ لَّ  ِصرتأ  لكين  من الصباح الباكر،أ هنام س يكونن يف احملمكة ب

  .ملنلرأ ًسا اإىل اوأ عود اجللسة  تكل من

ليه ،يف زنزانته مرًة أ خرى عبد الشكور عرجت عىل بعد املاكملة    اليوم ذكليف  ينيأ تي أ نبراجيًا  مهست اإ

أ ريد  فال تاد،بأ ك ر من المثن املع  حىت ولو أ ن زكون لكها جديدة،عىل  وليف ومنشفة، صابونعطرات و مبُ 

أ ريد أ ن أ كون بأ فضل  ،واتساءلي  وأ   بشلكي أ ن يراتبوا - يظنونين يف سفر مل يزالوا اذلين -خوت لبايق اإ 

 .ذكل مه أ حل لَّ وأ   ،اللحظةمن  ال مر هذا نه س يدبرأ  فأ خربين ب ،اإىل املنل عند عودت هيئة

 تكل النربةاإىل  انتهبت واكن ذكل حني ،أ قابهللك من ا ـً صاحفم منتش ًيا،فمرًِحا كنت أ متىش يف العنرب   

ام ،هئس ِتز امل   التفتُّ  ،والسخافات لضحكاب يتتبعوين ،البداية من اكنوا يراقبونينفامي يبدو أ هنم  وجامعته بسَّ

 ي أ هنيى معهل للتو:اذل سامل ،بعيًداساقتين  اليت كفُّ تكل الاحتوتين  حني ابلضبط قالما يُ  مس توحًضا

 صيهبمت  فأ ي حرسٍة قد ،زارات أ و جلسات عد هلممل ت ،فهيم عقوبته مخسة عرش عاًما واحدأ قل  -

 .فاليوم يومك ،تعال نرشب الشاي ،ل تعرمه اهامتممك ،ل مرك
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يف اإصالهحا  مل يعدو ،مل تعد تعمل ،السقف العمالقة به خربت منذ زمن ابلعنرب ومراوح اطات الِتويةِ فَّ شم   

فَّ ة، مُ نفقة، ُمــغمربَّ  َضمةوأ راكنه، كحيوانٍت  بسقف املاكن فربضت بضخامِتا تكل، أ مل رة، ما جعل ُــعم

لَّ  يعبقل  ،ااجلوُّ يف العنرب خانٌق دومً  في العرشات، ز  يس ِتلكونال نفاس والعرق. العرشات براحئة  اإ

ود ال بدان، ورك. جوٌّ راكٌد ركود الناس، وركود عرشاٍت أ خرينل  اشهيقً  يزفرون ما س يغدو والعرشات

 مت يف هذا املاكن مل يكن أ ك ر من راحئة الصابون.الوقت، ولعل أ زىك ما مشم 

لَّ    ة، ك هنا مسٌك أ و ـَّ كيز اكن حويل جفأ ًة براحئٍة عطريٍة وبيامن أ صيل املغرب، فاح امل ،يف هذا اليوم أ نه اإ

 ،غية صالة امجلاعةب  قبل أ ن يعلو صوته بــ )هللا أ كرب( امتهل صاحهبا شيًً  قبل أ ن تلتصق بقديم قدمٌ عنرب، 

ماًما للصالة، قام فيين وشاميل تسلميًا عن مي  ييِت ن ا قبل أ نوأ متمت الركوع والسجود ة اءالقر  أ مكلت فانتهبت اإ

اح اشعة، وعطره الفوقفته ادخ فاس تقبلتين بنظرةٍ  رميته بيامن أ رتدى نعيل اقصة،هو لإكامل ركعته الن  اذليوَّ

قلبه، بدا مسني ال كفيه، ميينه فوق شامهل، مُ زهل عن املاكن هباةٍل خفي ة، يصيل وقد اس تاكن الِك عم  وك منا

تدق، تعلوه س  هل أ نٌف طويٌل مُ نرض الوجه، الطلعة، ال ربعينات من العمر، فارع الطول، هبيي ْ منتصف يف 

من  ابكس تانيةٌ  هللخشوع، مالبس اطلبً  اارختيا شيًً ان واسعتان غرب نصفهام حتت جفنني عينان عسليت

ةٌ  اها حروفً حل كتفالمع،  قاٍش  زم رَّ ج،غاب أ غلهبا حتت شعر ط ُمطم يف هذا  جلالر  يل بداحىت  ويٍل ممو 

 من جنوم السيامن. ااملاكن، بعطره، وأ نقته، وثيابه، ووسامته، كساحٍئ أ جنيب أ و جنمً 

افو  وسعد اإىل الزنزانة فوجدت سامل تُّ دْ عُ     ، حنيةالصال امم ختأ   رددكنت مل أ زل أ  و يلعبون الورق،  نوَّ

نيق  ؟مىت جاء ،اردم رِسْ  ،ابتسم: أ هاذلي اكن يف جلسة التشهد ال خي  حملين سامل أ نظر لل 

 !رِسدار -

 .هكذا تعين ابلباكس تانية ،الرس ماكِل  أ ي ْ  سعد: علَّق

افنظر   وهللا اش تقنا لهذا الرجل. رس!أ ي  وليس: ضاحاكً للرجل  نوَّ
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 لت.ءتسا .مل أ ره من قبل يف عنربن -

لل مور لَّ اإ  خيرج من زنزانتهل  ومعوًما هو ،: هو ليس من هذا العنرب أ صاًل رىم سامل بورقٍة عىل ال رض  

  .الهامة جًدا برصاحة ،الهامة

الصالة، فليبارك عن  هثنِ أ هنا مل تُ  يدٌ  اكنت أ موره، وأ ًا اكنت أ مهيِتا، جف : أ ا  جلوًسا وزهندت جبوارمه يتقعم أَ 

 هللا فيه.

ني أ صابعهم من ب ال وراقالضحك، حىت انفلتت بعض نظروا لبعضهم البعض قبل أ ن ينفجروا يف   

 !؟نزيابلضبط ا ن يُبارك يف م لنفسه: عىل ال رض، قال سعد واكن ال رسع متالاكً  اسقوطً 

افقال   .زينك املظاهر ا نل ختدع  ؟!يُبارك يف "ماذا" ابلضبط: بل أ سأ هل نوَّ

 س تغراًب.مُ  سأ لت! ؟ما بُك -

 ؟يوم حكيت كل عن املدمنني أ تذكر أ وراقه:أ عاد سامل زرتيب 

 مس تحيل! ؟وهو يقوم ابلتسلي: أ تقصد أ ن هذا مدمن رجلىل النظرت اإ 

 : عىل ال رض وهو يُلقي بورقتني أ مكل سامل ك نه مل يسمعين

 ار؟ والتجواملوزعنيعن املروجني مث أ تذكر أ ين حكيت كل بعدها  -

 يل:اإ  فامي يبدو أ نه رحب، قبل أ ن يتوجه بسعادةٍ سامل الورق  ملَّ 

زعي  ،ما مسعته وما رأ يتهلك و  عنه كل حكيتأ حد املتحمكني يف لك ما  ،زينهذا هو قة الهرم ا   -

 ..داررِسْ  ..ال لباب والعقول وال جسادالنشوة يف وابعث  ب السعادةجالَّ  ،هنا من كبار زعامء املافيا

 رسدار. السلطانوُيكىنَّ ابلسلطان.. .. ابكس تاين

 فضُّ يبيامن ه ءعل حذانتي وهو  ال نيق اتبعحتس بنت وحتوقلت وأ ن أ   ،امل يعد مدهشً يف املاكن  اوك ن شيًً   

قالسجود. و بع رهتا احنناءات الركوع  خصالت شعرٍ  عن عينيه  :من جديد الورق سعد فمرَّ
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كون، يبِتل ك حسن ما ييقي صالته وزراه  وقاتل جمرمالواحد مهنم  ،لكهم كذكل ،زينلكهم كذكل ا  -

ك أ نت اذلي تقواه حتسب نفسك أ ن ةِ دِ ابدلعاء، وجيِتد يف ادخشوع، كام أ ولياء هللا الصاحلني، من شِ 

 عىل ضالل.

ذن مع  ومل الصالة -  ؟!هذالك اإ

باع وتشرتى كام يُ  تباع سلعةٌ  ،الكيف واملزاجكبايق جتارات جتارته  وأ ن ل يعترب ما يفعهل حراًما،هو  -

منا  مٌ فت ومتزجت فسالفاإن زكيَّ  ،مل خيدع أ حًدا أ و يضحك عىل أ حد وهو أ يًضا ،ويُشرتى غيها

ليك أ وًل  - ذلنبافال دوية تقتل، والطعام يقتل، و  ،الطيبة عليك وعىل روحك فسالمٌ  رحلتن واإ  ،اإ

ر ال مر حق قدره ل نك ذنبك -وأ خًيا    .مل تُقمد ِ

 منطٍق هذا؟! أ يُّ  -

 .هقطِ نْ مم  يكفيه أ نه -

ل ِ  جلسفدلف و ادلاخل،  اإىل ادخاشع السلطان ثالثة رافقوا خرج قريبة من زنزانةٍ     منبني  صكزعي ُمخم

طية عن أ عني ابملالءات وال غ  دحجبون الزنزانة الثالثة هؤلءينتظرون قدومه، راح بعدها  اكنوا يبدو أ هنم

 الناس.

 هنا؟! تساءلت.. هذا الرسدار وجود وما سبب -

*** 

افأ ن وسعد و  فامي جعلتسامل الشاي،  أ عدَّ     كبيتٍ  لعنربوسط خصب ا اليت بدتو حنملق يف الزنزانة  نوَّ

اف، ارتشف معزولٍ  خميف  :نوَّ

لَّ  الزعامء الِكبار، ل يظهرونأ عين  ابذلات، هؤلء - لَّ  رل يتنقلون بني العنابفهم  ،ندًرااإ ذا اكن اإ اإ

ً  هناك حداثً  و ْ أ عتقد  ،اعظمي مْسعم حشنات  لخمتلفة لإدخاو  لإجياد طريقة جديدة هذه ال ام نأ هنم ي

 هكذا مسعت. ،اخملدرات اإىل السجن

ة مه من من الرشط اأ ن بعضً  : أ و مل تقل يل قباًل نظري عن الزنزانة أ زحيدون أ ن  لسامل ت الكيموهجَّ   

 ؟املهمةيقومون هبذه 
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دخال الشحنات أ ما ول حيةل هلم أ ك ر من ذكل،ينقلوهنا بني العنابر،  ،فقط حدودها العنابر الرشطة -  اإ

هذه ال سوار  املعضةل الكربى، أ ن تعرب اخملدرات يه فتكل تكل القلعة احملصنة السجن نفسه، اإىل اإىل

 عقاًل هجمنًيا.احلراسة والتفتيش واكميات املراقبة وما اإىل ذكل فهذا يتطلب و 

  كلك مرة؟!ربوملاذا ل تع -

حداها اطرقً كون هناك زأ ن  الزعامء لُ فض ِ يُ  - ذا ما انكشفت اإ حملها  ىت ال خر حلَّ  بديةل وجاهزة، حىت اإ

عىل  اكبيً  اييقً ارس تض مي وهوعىل الإطالق، منذ توىل منصبه  ليس سهاًل  املدير احلايلو  ،عىل الفور

لَّ  ل مه لها ، رشطةٌ فلقد ابتدع رشطًة تش به يف معلها اخملابرات ،امجليع  ،الرشطةومراقبة  تفتيشاإ

 .واملتعاونني مع التجار من املرتشنيأ وقع ابلكثي  ما ووه

افحضك  وجود وغال مثن امل اخملدرات يف السجن، أ نواٌع كثية من تحشَّ منذ جاء هذا الرجل  فعاًل  :نوَّ

دخال بعدم أ ضعافًا  ،نة املسكينةاحلق تكل  ،ةبل حىت احلقن ،جديدة حشناٍت ا زراجع املرتشون ورفضوا اإ

 . ن الصعوبة اإجيادهاصار م

 لت.ءتسا أ يًضا؟! هتريب احلقن وهل يمت  -

افحضك   باع يف مجعية السجن.فهيي ل تُ  ،ابلتأ كيد :أ ك ر نوَّ

 ؟اوكيف يترصف هؤلء مع غياهب نظرت اإىل الزنزين:

  .يس تعملون املوجودسامل:  ردَّ 

ليه التفت  أ ك ر من مرة؟! الواحدةس تعمل أ تُ  يس تعملون املوجود؟!: حبدة اإ

 .مرة يمت اس تعاملها ما يفوق املائة الواحدة ؟!أ ك ر من مرة -

برة اكن هناك أ دىن اشتباٌه يف دخوللو  مستشفىيف أ ي  معقول؟!أ   - بل حىت لو  ،طأ  ابدخيف اجلّل  الإ

 يمت استبدالها يف احلال. ،مس ته عفًوا

 قف حائاًل احلقنة لن تو  ،اجلائعة خالامه واوخُيرس وايراتح أ ن ،زين ا واأ ن يراتح هؤلءأ جاب سعد: غاية 

اجلرعة  ، يه ابلاكد تشرتيلك مرة يف جديدة واحدة ءل زكفي لرشا الواحد فهيم أ ن نقود، كام ام ذكلأ م



 

221 

 

برة اب يكوون، ابلولعة ذلا يقومون بتطهي احلقن ،اليومية ل أ ن بعضهم هيادي ب ،وهكذا يه تتطهرنار ل الإ

ذن خذ خاصيت وادع يل ؟!واحدةليس دليك  ،البعض ابحلقن من ابب اجملامةل  .اإ

 ؟!ال وبئةو  العدوىو  ل خيشون ال مراضأ و -

وابًء أ م  نقلاكنت ت  سواءً  جرعِتمتناول يشء عن  أ ي هؤلء لن يوقفهم فيه، بأ سوأ  مما مهلن يكون  -

واحد  لسؤا أ سي طوال الوقت الواحد فهيموذكل ل ن . .يف موعدها اجلسم اإىلاملهم أ ن تدخل ل، 

  ..عندما دحني موعد اجلرعة القادمة.. فقط

 ؟!هل س يكون دلي  نقودف مال عيل فاراًك اصبعيه: 
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 .. اخملدرات يف ادلخول اإىل السجن جنحت

ن زنزين م الُ وخرجت ال مو  عرشات الثقوب، رت ابل ذرعِ عرشات الاس تنشاقات، وُحفِ  ابملاكنِ  ْت عم ومُسِ 

  ..لتتدفق اإىل أ خرى

، وتوساًل  ضحاكت، وتقبيل ال ادي وال قدام امتنانً الت اهلمهامت، والتهنيدات، والارتياحات، والعم تم   

عرش  نال  نتال ذىك، ولو اك نحنف  الرشطةهمام وصل ذاكء أ ن " يتباىه هؤلءواحًدا من مسعت  حىت أ ين

ً  رشطةال  ،ائة، مث خبمسني، مث مبحيةل عرشينب هؤلء بعدها خرج نفس   ؛رشطةحيٍل وكشفِتا ال  يه  ادامئ

 ."الفعل نفسه ..أ ما حنن ،رد فعل

 ؟ما الطريقة اإذن -

ليه وسامل بأ خر  -سعد  -سأ لته   :املمروكنت أ جلس اإ

لَّ  ال ن،لن يعرف أ حٌد منَّا   - بعد  ابراتأ هجزة اخمل فرج عهنااليت تُ  فقط، كقصص اجلاسوس ية الِكباراإ

 حني.

ن هبذه الصورة السج : احلق أ ين مل أ شهد فرتة جنحت فهيا اخملدرات يف التدفق اإىلاسامل متعجبً  عقَّب

ا؟ أ م رامهأ زُ  ،كتكل ال ام شاهدت ذكل فعاًل يف أ حد أ فالم  ؟حتت ال رض احفروا نفقً  أ سقطوها جو 

 السيامن.

 اختلست النظر لعدٍد من الزنزين اليت غابت وراء ال غطية فبدت ك كواخ همجورة: 

يش؟! أ ي ويأ مر ابملراقبة والتفت  الاكميات والتجهزيات بل تكل السجن بلك مدير زمل يُعز ِ  ماذا لو -

 مكياٍت أ خرى اكنت س تدخل.

  .هنا هأ ن يطيل يف معر ب هللا مسعت أ حدمه يدعو لقد ،اهل من مسكني املدير! :سعدحضك 
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 ،ط لك حتصيناتهوس اتةلعن الثغرة الق متحرًسا وابحثًا يف مكتبه جيلس  ال نلعهلَّ و : حضك سامل بدوره

ماذا ابلضبط ا  يف ؟يف ماذا ابلضبط أ و ؟املراقبة يف اكميات أ م نذارالإ يف أ هجزة  مأ   ؟رشطتهأ يه يف 

 !حرضة املدير؟

  .... "... املديررياملد"

افهتف هبا   :لهثًا بيننا ض نحيتنا قبل ينحرش جبسدهوهو يرك نوَّ

 .للتو شفوا الطريقةك  ،لقد عرفوا احليةل -

 دهشة.يف  ناتساءل  !ب هتذي؟ أ ي طريقة؟! ماذا ابملدير؟ -

هو حلقة  اكن ،املدير هو اذلي ل يمت تفتيشه ،حيد اذلي اكن فوق مس توى الش هباتهو الو  املدير -

  .الوصل بني خارج السجن وداخهل

  .سأ ل سامل ؟!مرتٍش  -

افأ شاح     غاية طريقة يفالو  ..ول قوة حضيًة ل حول لهااكن  ليس ال مر كذكل، بل : ل ل..بيديه نوَّ

  ههههههههه... . وهللا غاية الطرافة!!الطرافة.

افالتقط    ادمسعت قد فأ نفاسه قبل أ ن يتابع:  نوَّ  هناكأ ن  طةحد أ فراد الرش مس ل  هي - أ حد التجار - عوَّ

ادنس ا اِ بيده أ ن  الرشطيفأ شاح ، يريدون متريرها من اخملدرات مكية  ،ال ن جًدا عبصال ن الوضع ف، عوَّ

دخال اخملدرات  مس تحيل. من اليوم اإىل السجن اإ

اف اتبع   ادلكن  ب حضكه:وهو يغالِ  نوَّ تت أ   س ُتدخلها اإىل السجن، لقدأ نك  قال ومنهل " قال عوَّ

 هكذا "ف؟!كي !دخلت" مل يصدق:و الرشطياندهش ف، "نت فقط س توصلها اإىل هنا اكلعادةأ   ابلفعل،

ادطلب منه  ادوهناك هاتفه  ،الرشطي ففعل ديرمكتب املاإىل  بذهي أ ن عوَّ  ؟كمدير  ءهل جا سائاًل  عوَّ

ذن  ذن  ؟هل هو جالس اإىل مكتبه امحلد هلل،اإ  رشطيال أ هيا  جراج السجناذهب اإىل  ،اامحلد هلل أ يضً اإ

 ،أ ي سكنيب ا أ يخ ااقطعه ،ساكيأ  هناك  ؟اوجدت شيًً ل ه ،أ سفلها انظر ،س يارة املدير رأ يتأ   ،الهُامم
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ذ ؟اقطعِتهل ، وتنتظر الناس هنا ُمتعبة ، وهللا ل زرهق نفسك ابلفك،ال تفكه ل حًدا هلل عىل  ناإ

 ..هههههههههههه اوسالمِت ..سالمتك

 وهو يرضب كًفا بكف. قال سامل عقٍل هذا؟! أ يُّ  ..ولد احلرام -

افاتبع     ربطوا ولياًل  ه،حىت عرفوا بيت ويه تغادر السجن املدير س يارةتتبع مه أ حد :انهبارن وسط نوَّ

ابخملدرات  بعة أ امل ر يدخل اكن اخملدرات بأ سفلها، لتعرب البوابة يف اليوم الثاين دون أ دىن شك، الرجل 

 ويلعن من يأ ت هبا.

افحضك    لطيب، ا بفضل هذا الرجلا من الانتعاش كام عاشها امً أ  لن يعيش السجن  :وظل يسعل نوَّ

لقد ف هلتعجَّ و  احبكصباتصل  الرشطي أ ن عاتبيُ  صباًحا يف اجمليء املدير عندما اكن يتأ خر بعضهم  بل أ ن

 أ ن رددوني نوااك اس تالم المكي ات وبعد ههههههههههه اتوءل وقت دلينا لتكل التلكو اتأ خر الشغل كثيً 

 هههههههههههه... افال دحمل أ حٌد مه  ا ش باب طاملا أ ن هذا الرجل موجود ف هلل،امحلد 

افانقلب    رضب د جعل يأ ما سعد فق وحضك سامل كام مل أ ره من قبل، ،ةعىل ظهره من السخسخ نوَّ

لينا أ صواتوسط هذا  ،ًبا دهش تهكًفا بكف مغالِ   ،امفتوحً  هبواكن اب ،خارج العنرب جلبٍة كبية تناهت اإ

  .ل أ فراد البّلية صواين العشاءيُدخاكن حيث 

افمع سامل وسعد و  جريت   من  حناول أ ن نرى ،نحية الباب من زنزيهنم خرجوامع السجناء اذلي  نوَّ

اكن  ..ش متٌ سٌب و اجللبة اكنت يف طرقة العنابر.. جشاٌر ما..  ،بني عرشات الرؤوس املتفرجة ما دحدث

 .االصوت مأ لوفً 

 ببطء ادلهشة. البعض دهاردَّ  !ي ْدروســ العم   -

 سأ ل سامل.ل أ راه.  ؟!يف أ ي عنرب هو !معقول -

 !ن أ خر ما كنا نتخيهلبصارأ  ائرة حىت دخل يف د ننظر للك العنابر،بأ عناقنا  بناب ش  

 !"القتل"عنرب 
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  :تتعليقاال  تداخلت

عدام -   .ال حق يتشاجر مع حمكويم الإ

 ؟!امع من حتديدً  !مس تحيل -

  يطيح يف اللك. ،ومنذ مىت يتشاجر مع خشٍص بعينه -

 .ه بني عينيهـفْـ تلن هيدأ  حىت يرى حم  ،خيَّبه هللا -

ـي ْدروساكن    لك البذاءات ب امهاإ  ااصفً و  عىل،خ يف حمكويم الإعدام احملبوسني ابل  يرص  دلور ال ريض ِ اب العم

 ُجنَّ الرجل، ينظرون لبعضهم البعض أ ن أ فراد الرشطة اذلين اكنوا يناولون الطعام للبّلية ما جعلاملمكنة، 

أ صوات ارجتاج  !من قبل اليت مل نأ لفها يه تكل ال صوات قلوبنايف  الروعأ ك ر ما أ لقى اإن ف ذكلورمغ 

مع ثورهتم  فبدوا ،اغيظً  الفائرة الغاضبة وأ جسادمه كويم الإعدام بفعل أ يدهيمأ س ياخ ال قفاص احلديدية حمل

ـي ْدروس - بأ ن نعتته قةل حيلِتااس تعاضت عن ك سوٍد حبيسة،  متحديًة  ذرها،وأ ق بأ قذع ال لفاظ - العم

لهيم، أ و ذكورته بأ ن يصع ليه، فينلون لأ ن تُفتح هلم ال قفاد اإ  تفور أ ك ر - ي ْدروسالعمـ  - ثورته جعل ما اإ

هانته اوميً ي بتكل الطريقة، فالعنابر الامثنية اكنت تتجرع لرجل مل دحدث وأ ن جترأ  عليه أ حدٌ اف وأ ك ر،  فيض اإ

اكن هذا و  املباحث اجلنائية،، بل وأ مام أ فراد الرشطة ورفاقه من وأ ك رهل بضاعته  دُّ رم ، واليوم زُ وزادة

وه جرً  ج،ار ادخاإىل  صاحهبم وحسبوا العنرب اإىلمن أ فراد املباحث  الثةٌ ثحني دخل  يف نفس  اغيظً زي يمت اجرُّ

 ابأ ُوِصد الب ما أ ن .مرًة أ خرى يلجه الرجل أ رسع فيه أ حد العساكر لإغالق الباب لئالَّ  الوقت اذلي

ـي ْدروس رم ر ِ حُ حىت  ابلقفل واجلنازير، هو و  قبضتيهب  من قبضة رفاقه، ليفزع اإىل الباب من جديد يصفعه العم

 لعن ويش مت.ل يزال ي

 ؟!اماهل ومال جناح الإعدام حق   !ين أ فهم، ما شأ نه جبناح الإعدامليتمهس سامل: 

ليت دخلت املُخدرات ا اتمكيوم عىل اخفاقاته ال خية، وعىل ه قد وهجوا هل اللَّ سعد: يبدو أ ن رؤساءم  ردَّ   

لَّ  ، فمل جيدسجنال  أ  عىل يكون بذكل أ ول مول  لُيلهيي ال نظار ،هؤلء لينفث فهيم غيظه وغضبهاإ ن جترَّ

 هؤلء يف اترخي السجن لكه.
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افمتمت   خيَّبه هللا عىل ما فعل. ،ومل أ مسع لهؤلء ابذلات صواتً ، طوالال س نواتال مضيت هنا : نوَّ

ـي ْدروساكن     ا م صوت السجناء من ادلاخل متاًما، الباب الفولذيَّ اذلي جحب ل يزال يرضب العم

ر اليت يبدو أ نه أ بواب العناب اعهحوهل لرتُ  تلفَّ ت اثب لرشده جعهل يشعر ومًها بأ نه قد حسم املعركة، حني

 :تتفرج مفتوحة أ هنا فقط حلظِتا تفايجء

 ي وقوفُك؟!ف ،مالعنيوفُك هنا ا الكب ا ي وقف ل،ابدلاخ اخل،ابدل -

ـي ْدروس وركض رمه،بعنااللك اإىل  طار    بذكل هنايةيف ال سك، لمي وراهئم وك نه يُطارد ديواًك برية العم

 ؟مك حمكك ،ا شبيه اللكب أ نت تعال ..تعال.. تعال: سعفه قدماه عىل الهرباذلي مل تُ 

 رش س نوات.ع  خائًفا:

أ م  شلكك ؟أ هيام س تحمتلف ،أ شفق عليك عرش س نوات!! تقول عرش س نواتطوحه ميينًا ويساًرا: ي  

 . ال يزال اليوم طوياًل ف ،تعال تعال ؟حمكك

 .اجلديدة تهيس  فر  عىلغلق الباب يُ قبل أ ن يدلف و متوهًجا اإىل مكتبه،  قفاهمن  قالها وجرجر املرتعش

*** 
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 .الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

 .. حبيبيت.. عائِشة"

ليكِ تكل يه رساليت السادسة    يكون من بيهنا  أ لَّ   اكنت ال س باب فأ متىنوأ ا   ،بعد اومل أ تلق منِك رد   اإ

عراضك هو  يكونأ و رمبا  عراضك عين،هو اإ   مك هو جحم جيًدا أ درك زلتل  ،لك يشءو  أ ي يشء عناإ

كون دلي ال ن س ت أ اٍم من س تةفبعد  ،الفرج ها جاءأ برشك بأ ن  لكينو  ،وصدمتك اضطرابك وخوفك

هذا  - لقد أ خربمهف ؟بلك طاقته أ ن دلي حماٍم خبي يسعى يف أ مريب قباًل  أ ومل أ خربك ،جلسة يف احملمكة

 س يقفون يتال اجللسة ويه ،وحددوا يل جلسة تيقنواحىت  ال مر تحرى هؤلءف  يل مبا حصل -احملايم 

 ،أ خرج من هناو  رمسًيا حىت أ نل اعتذاًرالن يطول ال مر ، و ادخطأ  والالتباس اذلي حصل بشأ ين عىل فهيا

 أ ورايق تنِتيي لئالَّ و  أ لقاكِ  حبس الالكم حلنيلكين أ   ،ك بأ ك ر مما تتخيلني أ و تتصوريناش تقت ؛عائِشة

خوتك بأ مك للقاءِ  عاجاًل  أ ن زرتيب يل موعًدا رجو منكِ أ   !رجاء يل ،نِتيين أ  قبل أ   القليةل  رشح للجميعل   واإ

يت عىل قد أ ل  ينولهذا فاإ  ،ولُك عذرمك ،وادلهشة من الاضطراب أ عمل أ نُك مجيًعا يف حالٍ  ،لك ما حصل

 ربتك فهيا أ نكمرٍة أ خ من مك ؛عائِشة ،الطوال امال  ولو أ مضيت يف ذكل  سأ رشح وأ برر وأ فرس أ ينبنفيس 

بل  ،طنت اإىل يشءف فلقد  ل نعلمها ه حمكةٌ أ قدار ول ن هلل يف تس يي  ،عيل   س تك رهانعمٌة ا، و خٌي فياض

ويكون  ،املعانةجم حب ةرغبالفتكون  ،ل عاين وضعين هللا يف هذا البالء الصعب لرمباأ ن وهو  ،وقنعت به

نعام بقدر الابتالء، ف سأ حصهيا  ،أ ام تةس  مل تتبق سوى  ؛حبيبيت ،أ تعادل يف مزيان احلياة فأ س تحقكالإ

أ ين لَّ اإ  فال يشء جعلين أ حمتل لك ما مررت به ،ذكل هللا عىل ِعين ِ وليُ  ،بلحظة بل حلظة ،ساعًة بساعةً 

  ."حلياةذه اسببًا لالس مترار هبال ن تعطيين فوحدِك من  ،يف الهناية بكِ  مين نفيسكنت طوال الوقت أ  
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  ..الرصخة! تكلب  السجن لكه ارجت بعد يومني 

ـي ْدروسِصخة   ..!العم

البّلية  فراٍد منأ   الرشطة مع من أ فرادٌ  ميريف نفس الوقت، حيث   مجليع العنابرِ الطعام يأ ت أ نَّ  ادةُ العم ف  

احد ح ال بواب، مث يف وقت واحد تدخل الصواين، مث يف وقت و فتم واحد تُ  دحملون الصواين، مث يف وقتٍ 

 البّلية. وتنرصف نرصف الرشطةت ل  ،ق ال بواب من جديدغلم تُ 

 أ و ثالثة اثنني متقدَّ  لك عنرب أ بواب العنابر، ومن ت مجيعُ حم فُـتِ  وقت الإفطار، ،اصباحً ، يف هذا اليوم  

  .القتل .. عنرباليت فُتحت العنابر من بني أ بواب واكن ،لسحب الصواينمن السجناء 

الباب  اكن منرصفني، وفاميحيوا الرشطة و  مث حني فرغوا صواين،ال لتناولِ  الإعدامِ  ثالثٌة من جناحِ  لم زم نم   

م   اعً ذكل اذلي ميرق رسي -قبيل الإغالق  -أ حدمه من تكل الُفرجة البس يطة  حم مم عىل وشك الإغالق، ل

ـي ْدروس ؛ابملمر يه فنظرا ذوًة من نٍر مل ختمد بعد، ولتربق عيناه بربيٍق رأ ه صاحب حملًة أ يقظت بصدرِه جم  !العم

ليه قبل أ ن تتالىق أ عيهنم مجيعً   .. صامت اتفاقٍ ا يف اإىل ما اكن ينظر اإ

  ..ذوننف ِ ُـ وي  ..ويقررون ..اتفاٌق جعلهم ينوون

ل أ ن يقفز قب ،ليسقطا أ رًضا الرشطة لّلاخل الباب بقوة، وُشدَّ رجال عم ، ُدفِ ملح البرص ويف، هكذا  

ىل  ..ما هذا؟! ارجع اإىل عنربك"ب من املفاجأ ة: لَّ هؤلء الثالثة قاطعني الطريق عىل ذكل اذلي تمص اإ

 ."عنربك قلت

 هو للخلِف  اجعم فرت لت حبصارمه هل أ ك ر، وبِ  مس توى الِتديد، قُ لته الواهية، واليت مل زكن عىلمُج   

 بدأ  بعد، حنيم عرٍض مل ي  انِتاءِ  حلنيِ  حفجزهام بعض املساجنيان القيام وادخروج يَّ طِ خطوتني، حاول الرُش 
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ـي ْدروسنقل  ًة أ رهبته: اش متَّ هؤلء  وأ عنيِ  زينحتجُـ  امل طينْي برصه بني الرُش  العم دركون عقوبة عدم نمت تأ  "نــيَـّ

  .."تدركوهنا أ م ل؟! ها؟! اإطاعة ال وامر!!

مكتبه قطع الطريق اإىل  اعائدً  فتقهقهر للوراء أ ك ر، حني التفتم  ،فِتا رعشة صوتهشم جشاعته املس تعارة كم   

تة  الهناية بدائرٍة من س   هو يف، لُيحاِصم اأ يضً اكنوا من جناح الإعدام  ،عليه هذه املرة ثالثة أ خرين

  :جوههم بني و نيعيناه مرتعش ت تنقلت هعندما أ درك صعوبة وضع أ شخاص،

 .مُكمة أ خرى تضاف لِتُ تكل هتُ  فرمك؟، اإىل أ ين مم اواحدً  اواحدً  حفظتُك -

ه تكل احل  !سلخها هاحْب بعد ذم  الشاةم  رضُّ وهل يم  ضاف لهؤلء؟!مٍة قد تُ لكن أ يُّ هتُ    ِ قيقة عقهل أ درك لتو 

لَّ  يس توعهبا املتأ خرة اليت بدا أ نه ملْ  عن  اثً حبم  ،مهبواتً فت ليلت عىل قفاه اكلومضة أ ول صفعةٍ ت قم حني برم اإ

 أ  كرامته يف نزيٍف ، لتبدخامسةو  رابعةٍ ب عوجل اثلثة، مث صفعٌة اثنية، مث هيتأ ت قبل أ ن  الكف اجملهول،

 رسًة.منًة ويُ اليت راحت زهنال عليه يُ  ُكفَّ وهجه ال   قيِ تم ل  نونٍ اكجمل  تتالحق فيه يداه

طيان رصخ الرش ، فامي اكن يالطرقةهرع السجناء جامعاٍت اإىل  من العنابر اليت اكنت أ بواهبا مفتوحة قباًل   

توافد رجال  أ خر الُطرقةِ  ِمنْ  !زراجعوا !زراجعوا !ط ا مالعنيديُك، هذا ضابأ ياحملجوزان ابلعنرب أ ن كفوا 

جيرسوا عىل  ، ملابيق السجناء اذلين خرجوا من عنابرمه ، لكهنم كاما، ورجال املباحث أ يضً أ خرين طةرُش 

 لك اكن - هلك ول ول مرٍة يف اترخي السجن - لحظةالاقرتاب من حميط احلدث، جفناح الإعدام يف تكل ال

قـُ ، يخارج عنربمه اأ حرارً  أ فراده ِ من  رسون العرضودح املثي، مينعون املتطفلني،بأ جسادمه احلدث  ونطو 

ـي ْدروسعرٌض أ صبح فيه جسد  ،الانقطاع اعيه، عن ن بذر ، ميسك اثناوالرالكت للرضابت اعً تم رْ مم  العم

ربه عىل بل أ ن جُت ق  ،اهذا وجعً  غاص فهيا بلكامٍت متتالية ليتقوس وشامل، اكشفني بطنه لثالٍث  مينيٍ 

رم ف  ،اأ رضً  أ نفه، اهنار حطمت دال رلكةٌ تع الا فه . كم سدهلك أ حناء ج طالت  لرضابٍت  اتقاءً  حول نفسه تكوَّ

ـقَّت طريقً  اختفت من   - الكف -ا هنَّ لكِ  ،توسةلمُ تلمتس فيه النجدة، صارخًة،  امن بني ال حذية الرألكة شم

 راحت ،حراء روقٍ بع ثيابهحىت نشعت  دة،ع ِ ت ابيق أ عضائه يف غابٍة من الس يقان املتوم فم جديد كام اختم 

  .واقفنيرجل الل   راحت تسعى قنواٍت مع بعضها البعض صانعًة  تتأ لفم 
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ـي ْدروس اكنم    لَّ  تفسي هل حة، رضٌب لرم  ب بالم يرُضم  العم ناء ض جُس بع ما جعل ،وحأ ن يكون لإزهاق رُ اإ

بعض نظر لبعضهم ال خيتلسون ال  ،اشيًً  ناجعويرت  -يبه يف أ ول ال مر ن تأ دِ ؤيدوُ واذلين اكنوا يُ  - عنرب القتل

 بعضهم أ ن حىت يتوقف ال مر عند هذا احلد،ل  ناح الإعدامجب بني زمالهئم  ن جيرؤ عىل التدخلِ معَّ  حبثًا

 !رون املوتنتظلكن أ ولئك اذلين اكنوا ي  ،اه ما حصل، وكفَّ هما يس تحق أ ن الرجل قد نلم  فعاًل  يرددراح 

 اكن هلم رأ يٌّ أ خر.

ْ اِ ، َضمٌ  زجني ِ ، اكن هناك الإعدام تكل كتيبةِ من بني    ه، ذهب اإىل اإىل عنرب  راً من بني رفاقه جم  خم لم سم ن

 : اصارخً يعرتضه  ارنصَّ  وجد اعائدً  ني التفَّ حِ ، الثقيل الباب ونزع قفهل

 ابهلل. اس تحلفك ..ابهلل اس تحلفكل.. ل..  -

خم فيه:   !ابتعد !ارابتعد ا نصَّ ِصم

 .أ طفاهل ل جل.. ل جل زوجتهولو  -

ار  - لتحتجزهنصار  القفل يف صدر الضخم فعد  قد، أ ن كل هنال ش أ ن ناء أ خرين ما يعينجس أ يدي  -نصَّ

 قيُض ال مر.

 اإىل فووق. ..هارفعو  ..هالزجني ليرصخ يف رفاقه: ارفعو  عاد

ـي ْدروساكن    ، ل قدمان لتحمالنه الرضب قد حتوَّ  من شدةِ  العم وة ول قل لكومٍة من اللحم املفري ِ

الضحك  ن، ودمائه تنُّ عىل رقاهبم وصدورمه ومه يتبادلوُ اللوقوف، حفمل السجناء جسده املرتهل عاليً 

م طُ بِ فامي بيهنم يك يضْ   ه كام يريد صاحهبم اذلي عاد لهيتف هبم:ون

 .أ عىل ..أ عىل ..أ عىل قلت -

اعلم    قبل أ ن هيوى  ،أ عىل نقطٍة ممكنه اإىل ،الفضاء فع هذا القفل اإىلأ ك ر وأ ك ر، ويف حلظٍة حامسة، ر  به و ْ

ـي ْدروسبه عىل دماغ   ،نفورة دماٍء انفجرت من رأ س ال خي س تقبل سقف الطرقةي اكلصاروخ، ل  العم

م  ن ، فتكواضً ، وليختي معهام مفه أ يامتامً ، قبل أ ن زرختيا ا ِصخًة عظميًة، حجظت فهيا عيناهخ بعدهِصم

 ِصخته يه أ خر ما خيرج من جوفه.
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 ل جل خاطري. ..ة أ خرىمرَّ  ..أ خرىة مرَّ  -

ـي ْدروسفع ليُ  ،ضاحاكً  مرة أ خرىهبا الزجنيُّ  ِصخ   أ رض جديد.  صاروخ جو هرأ سيس تقبل ول  ،اعاليً  العم

ـي ْدروس - خة مل يرص هذه املرَّ  ـم، فقط نه أ ية ردة فعلم  بدُ ومل تم  - العم  ،مجمتهجب  ديدٍ ج ثقٍب  ادلماء من قملمْت ب

قبل  ن الشهادتني وأ ن حسبنا هللا ونعم الوكيل،يدِ د ِ رم اابهتم مُ يرفعون س بَّ  ورشطة، ، جسناءً لكلاا جعل مم 

 من ادلماء. وسط حبرٍ  اوقٍت واحٍد لهيوى أ رضً يف  حامليهأ ن يرتكه 

ـي ْدروساكن  ،دقائق عرشك ر من ل  عرٌض من قلب اجلحي، مل يس متر    م  ، ملْ اامً متفهيا قد انِتيى  العم  دْ عُ ن

 اامً متت من شدة الرضب، عيناه انطمس تا ، ل تعارجي أ و مالمح لل نف أ و الفم، لكها اس توم اهل وهجً  نرى

ع ينظر يف وال قدام، امجلي ال حذية طعنفصار ماكهنام كهفني أ سودين، أ صابع يديه وقدميه اهنرست من 

لإعدام ا، حمكويم مذهولونمة ل تس تطيع الاقرتاب، السجناء لكهم جم لْ وعدم تصديق، الرشطة مُ  رعب

ـي ْدروسودماء  جبنونٍ  يضحكون ، فيفعونه ن مبوته ول أ ك رسلو ْ ت ي  راحواأ يدهيم، هكذا و  وجوههم غرقتُ  العم

فقط  ،همأ قدامِ ون وهجه، ويطحنون رأ سه بوطُ ، يشُ الهيوى بثقهل أ رضً  نفس اللحظة، مث يبتعدون يف اعاليً 

م    .ن هذا اجلسدكُ ْس ليتأ كدوا أ ن احلياة مل تعد ت

 حظة صواتً أ خر، مسعنا يف تكل الل اليس له تكل ادلمويةأ ن العرض لن ينِتيي، وأ ن  ابدا لنا مجيعً وفامي 

 ..ارهيبً 

 !ارج   طرقة العنابر ثرهأ  ت عىل صوٌت ارجتَّ 

قبل أ ن يرصخ  عرٍ ذاإىل بعضهم البعض يف   من يف املاكن يلتفتونجعل لك ،اقرتب يف رسعٍة، وقوةدبيٌب 

 مه:أ حد

 !!..اااوو ركضو ا -

س ِتم هم ن دم تع رين فوق عرشاٍت أ خريالعرشات مُ  ضم اإىل عنابرمه، ركم  ابً رم من يف املمر هم  لكُّ  يف ثواٍن طارم   

ار ،اأ نه يعرف لها طريقً  ا. رعٌب رأ يته عىل وجوٍه مل أ كن أ ظن يومً اال رجل دهسً  وف يف ملعرُ ا ؛نفسه نصَّ

كطفٍل صغي،  ااكن يركض هلعً  لكهمحبظوته عند رجال الرشطة و  وعصبيته قوتهو  بضخامته السجن لكه
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 برشطة، زركوا ول ملاضية بسجناءاذلين مل يعبئوا طوال ادلقائق ا !أ ن حمكويم الإعدام أ نفسهم بل ال دىه

اكجملانني،  يركضون اكنوا . العرشاتاه علهيم غلقً غلقوُ اإىل عنربمه قبل أ ن يُ  واهذا وفرُّ  رضهم ادلمويع

ً الالإرساع دفعً  ابعضهم بعضً  متعجلني لو ال خر، حىت تِ  اغلقت واحدً لكها أ   العنابرِ  ، أ بواُب ابً ، ورضم ا، وش مت

لَّ   املاكن لكهالم خم  ـي ْدروسثة من جُ اإ اذلي ِ  ا يف الطوفانِ هِبم  خُت ِصم  "اك؟!"ماذا هن،يف دمائه اساحِب  العم

 ل وقت، خلوا،البعض أ ن: هيا، اداخهم ببعضهم هلعهم وُِص  ين الإجابة يفِ لتأ تياإىل عنربي،  حلين حاًل 

  مع املتدافعني ل حنرشيَّ بزنزانيتاإىل العنرب قبل أ ن أ لق ادلفعِ  بقوةِ  قُِذفتهكذا  .برسعة، برسعة هللا يلعنُك،

ن اكنوا من عنربن أ م من عنربٍ  جسناءسط وم  مجليع يف م اكوَّ زم  نْ ما أَ  .خرأ   مل أ رمه قبل اللحظة، ول أ عرف اإ

طاطني، وا علهيم ال غطية والباس تلقوا عىل ظهورمه يف وقٍت واحد، ويف وقٍت واحد شدُّ زنزيهنم حىت 

م يف الهناية ك هنَّ  ادو ْ ، فبم باًل وا عليه قم سُ رَّ مم ا الثبات والنوم، فامي بدا يل أ نه طقٌس تم عوُ ويف وقٍت واحد تصنَّ 

يقاف و  ،ارعبً  تتالحُق  أ نفاسهمصوت بسوى  شعربعضها البعض، ل ت  جبوارِ  مرصوصةٌ  أ كفانٌ  حماولهتم لإ

بت بم ش م ف  اقرتب الصوت الرهيب ،مثلهم هوواريت جسدي لك متنِ  اهزتازات أ جسادمه املرتعشة خوفًا،

 ليجربين عىل الاس تلقاء. بيده عىل جهبيت كزيم  واريِ ل جد من جِب  شرًبابرأ يس 

ْ ا أ يخ   - ْ  !نم  !نم

 .امل أ فعل شيًً  -

-  ْ  هؤلء ل يرحون. ،خيَّبك هللا نم

 لء؟من هؤ !هؤلء -

لينااهم نم تم  عبارته مع هنايةِ    ما  ،قلوبنالها  ْت عم اخنلم  الطرقة ادخارجية من ةِوعرَّ أ مٍل مُ  ِصخةُ  ،تكل الرصخة ت اإ

ُ  ينِ لم عم جم   أ ك رُ  خاٌت أ خرى،ِص  -تكل الرصخة  -ِتا عم بِ تم أ ك ر وأ ك ر،  فوقنا ال غطيةشد يف  بالغُ ومن حويل ن

أ خر، ما أ ن تلو  واحدٌ  ،نوةً عُ  حُ تم غلقت اكنت لكها تُفْ أ ن أ بواب العنابر اليت أ   ا بدم ن سابقِتا، فاميم اُدنو  و  أ ملًا

ات لكها، ِصاخ يف حي وتوسٍل مل أ مسعه اخٍ وُِصم  عنا صوُت زكسيٍ امِ سم تح الباب حىت يتنايه اإىل مم فْ ـ يُ 

فعل ن.. مل افعل شيًً ن مل ..ابهلل اس تحلفُك ..عليُكحرام : أ ن"حناجٌر ترصخ يف فزعو  ،تتأ مل وتستنجد أ نٍس 

ل خم ودم  ربننع  ابُب  حم اكن ذكل حني فُتِ ، و أ ك ر وأ ك ر أ غطيتنابداخل  ُرعًبا انمكشت ومن حويل ."شيًًا
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لَّ  امهن ظهري ل  وجوههم حتت أ قنعٍة سوداء أ خفوا ،عاملقٌة َِضام ،ابلغطاء شقٍ من  حملِتم ،هؤلء  ال عني،اإ

 اصة.ـات ادخوَّ ـقُ ـعليه: ال بم ُكتِ  اهوَّ مم مُ  اَّ ن بدروعٍ طويةل، وعيٍص غليظة، يرتدون زِ كوُ ِس مْ ـ يُ 

 االعصا عاليً  رتفعُ ، بال رحٍة ول متيزي، زاوزكسيً  طريقها رضابً  ت العصا عىل لك من اعرتضم اهنالم  يف املمرِ   

رم لتنل كيفام   رؤوس أ ولئك أ و عىل، اخفٍذ مل يتدثر جيدً غطاء، أ و ا أ ن تنل، عىل كتٍف مل يواريه له قُد ِ

بدخول  .نتظر الرضبمن ي  وتوسلنا نسمع ِصاخ املرضوبني، . كُ بزنزيهنم الوقت لالختباءِ  مْ هُعْ اذلين مل يسم 

أ ولئك اذلين  ميشون بأ حذيِتم الضخمة املدببة عىل ل هات، فهمانني و ل  اب احللوق هؤلء اإىل الزنزين تنفجر

ن ، ينالوُ سونت أ رجلهم يدو الصدور.. أ يامن حطَّ  ..البطون ..ال خفاذ ولون عىل، جيانزانة نومً افرتشوا أ رض الز 

اكن  اجلزء املكشوف .اكلكفن جسده اكماًل  ن ليس مبس تلٍق عىل ظهره، أ و موارٍ ابلرضب عىل لك م

 اكهولته لن تغري أ حدً أ ن ب اموقنً اكن جيلس بزنزانته القرفصاء، وك نه  س بعينيًا كهاًل حملت . بال هوادة رضبيُ 

يذاءه، لكن احلِ يبم ، وأ ن ش ِ ابلتعدي  ن هل رأ يٌ زنزانته اك اء العسكري اذلي دلفذم ته س متنع هؤلء من اإ

ليه  تطلع حنيأ خر،  َّ  ابعًص  هذا هلمُ اجم عم  الس بعييناإ ه بعدها تسكت أ   ِصخةً العجوز  فرصخ ،كتفال ت جشم

هبال حراك.  ايف ماكنه جلوسً  كومته أ خرى رضبةٌ  لينا ليُ  بعدها توجَّ ذكل اذلي مل  هلقابِ صاحب احلذاء اإ

م  سط أ نصاٍف كثية العلوي و  الزنزانة، بيامن اتهم  خارجه ماكٌن لالحنشار ابدلاخل، فربز نصفه السفيل عْ سم ي

هذا  ة، حىت فزَّ طفيء س يجار ك نه يُ و  ف ِ والفعصلم اليف  اُمْمِعنً يف الفخذ املكشوف  احلذاءغرز انف ،تداخةلمُ 

 هرأ سملرتعشة فيس تقبل ا صفه التائه من بني ال نصاِف من ادلاببيس اليت غاصت يف محله، ليس تقي نِ  اخً ارِ صم 

رتيٍث عىل الزنزانة ب ل احلذاء يفوارتعاشاتنا، جتوَّ ، توجع هذا رضبًة أ قعدته من جديد. وسط من فوره

، كنت يف الركنامتهنا، لكِ أ هاٍت جاهد أ حصاهبا قدر اس تطاعِتم  انامئني، ابعثً ال  يأ رجل وأ يد زرتعد  القيص 

صطفي حضيِتا ة لتال كفان احليَّ  زُ فرِ تُ  رؤوس نا، فوق ومحت العصا الغطاء شق ِ من وأ ن أ رى  ُرعًبافرائيص 

 امس تعدً  غلق عيينَّ قبل أ ن أ  ، ااصطرعت ببعضها ُرعبً اليت  تيش يب رضابت قليبلَّ أ   دعوت هللااجلديدة، 

  .انفجاٍر َضم أ ن هيزت املاكن لكه ِاثـرم قبل  هذا اكنو ، ل ول رضبة

 ..ابيق العاملقة اإىل خارج العنربخيرج مع  انفجاٌر جعل هذا

 ..الانفجار اكن مصدره عنرب القتل 
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 حماولهتم لقتحامِ  ْت ءم ابم  من هبا رضابً  ْت عم سم وأ وْ  العنابرِ  ففي الوقت اذلي دخلت فيه القوات ادخاصة مجيعم   

ذ اكن جسناءه  القتلِ  عنربِ  ابت القوات ن رضم يون فتحه، صاد ِ دحولون دُ  الباِب  وراءم  ممترتسنيابلفشل، اإ

م عىل الاس امتته يف ت حتهثال خرى، فالرصخات اليت اكنت تأ زهيم من ابيق العنابر اكن ادخاصة عىل الناحيةِ 

 ! قد ينتظرمهفأ يُّ حجي اشيًً  ، فلنئ اكنت ما ابدخارج يه ِصخات من مل يفعلواادلفاع وعدم الاستسالم

اكن أ فراد القوات و  ،بعضهم البعض أ ن اَصدواهاتفني ب ، قوهتمهذا ما جعلهم يس متيتون وراء الباب بلك 

عاملقة اكنوا وأ حذيِتم الثقيةل. ثالثٌة أ و أ ربعة من هؤلء ال ابب عنرب القتل بعصهيم ودروعهم يدفعونادخاصة 

م يرتاجعون للخلف  الم ادلفُع و  هكذا ،واحد وقٍت  يفِ  البابم  اإىل اكلقذيفة نطلقونمث ي أ ىت  الصد،بعدما طم

ه طفح ابملاكن لك حدث دوا  العنرب، لتُ  داخل رهتا القوات ادخاصة اإىلرَّ نبةٌل مم قُ  الانفجار، صوت ذكل

لمتسون بعد أ ن انسلخم عنه البعض ي  االبرشي  شيًً  ن عزميُة السد ِ لـِتُ  ،بعدها غاٌز طال لك من يف ادلاخل

، امتامً يُّ يهنار السدُّ البرش ، ليبتعد اللك عن الباب، ول قنابٍل أ خرى القوات بثالث بعدها تقم لْ أَ  ،هواءً 

دام الرؤية وسط الضباب وانعوههم، مث ولتقتحم القوات املاكن بعد أ ن وضع أ فرادها أ قنعة الغاز عىل وج

عىل  ة، رضابً قسالت أ عيهنم بدموع حارِ فامي  وصدورمه أ مسكوا رقاهبم عىل أ ولئك اذلين العيص اهنالت

 ت.من اختناق الغاز وقوة الرضاب ونيرصخون ويتلوُ  ومه اوظهورمه، لينطرحوا أ رضً  أ رجلهم وبطوهنم

ما مُ  القتلِ  بعد دقائق اكن لك من يف عنربِ   .يٌش عليهغْ اٌب أ و مم صم طرحيٌ عىل ال رض، اإ

  .كام بدأ  جفأ ة ..انِتيى لكُّ يشء جفأ ةو  ،وابلعنابر لكها ،عنربل الرضب اب كفَّ 

 .وحون داخلهاعىل من يبكون ويرصخون وينُ  ت العنابر من جديد لكها ابل قفالوصدأ  

  .وعادت الس يطرة مرًة أ خرى ل فراد الرشطة عىل من فيه، لكها عنرب القتل أ غلقت زنزينه 

ـي ْدروسابا فعلوُ  خرجت القوات ادخاصة ابلس تة اذلينم    ومه ش به فاقدي الوعي،ما فعلوُ  لعم مني، حمطَّ  ه، جر 

لفعل ما ل  امتهيدً  الُطرقةنتصف مب  احلديدية لش بكةاب من معاَصهم يقوموا بتقييدمهقبل أ ن ، يحنِي س ِ كم 

 .نعلمه هبم
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ـي ْدروس لم ُحِ  ُ  وغادرت يف س يارة الإسعاف، العم  العنابرِ  واحِ القوات ادخاصة بعد أ ن أ متوا هممِتم وسط ن

  .التسعة

 ؛اتن ال مانحني أ   من عودة هؤلء مرًة أ خرى، افً وْ خم  دقائق، لبضع تكل املوتعىل أ وضاع  مكثنا بعنربن

ت من خرجو  غطايئأ زحت . ينشديد وحذرٍ  هبدوءٍ  تلو ال خر، واحًدامن حتت ال غطية،  ننسلت نبدأ  

يمِب من  ،أ طرايفب اٍت ارتعاش أ غالُب الزنزانة،  مشاِهدُ تم تم  متمشيت يف املمرِ  ،وتلفها ال عصاِب  سم من  خطفين امل

 ت الواقعنيعرشا وك نه معسكٌر جلرىح احلرب. هامئةات ال ال نــَّ طام و املاكن وسط احلُ  ابدم فقد  هنا وهناك،

 تفرقت هبا سواعدٍ و  أ رجلٍ روا عن مشَّ أ ن  بعد وبطوهنم عىل جنوهبم ـًاأ مل ونيتقلبُ  يف املمر، ويف زنزيهنم،

منا جلسم وجعهمل يكن هناك ما ي البعُض . سحجاتال كدماٍت و ال  اه البايك تفريغً سه رأ  كفَّ  حتوي ِ  بزنزانتهِ  ، واإ

ً  البعُض  .ادلقائق املاضية أ عصاُب دخوٍف حبس ته  .. ت بأ حناء املاكنلممل حاجياته اليت تبع ر يُ  موعه راحم دُ  ااكمت

قهم كرب مزَّ  هةلٌ ك اكن هناك  ،هذا لك لُيفعل به جناه أ يُّ ذنٍب  أ ننفسه  يُنايج منشفته.. نعهل.. مالبسه..

 خيلٍ  حمحامِت ك ِب الرض  صوهتم من وجعِ  اكلباقني، جفاء لباكءِ عىل اسعفهم حنجرهتم البالية مل تُ فالسن، 

 جرحي.

 من ادلماءِ  ةِ رققد بدأ ت يف تنظيف الطُ و  البّلية من الثقوب رأ يت العنرب وصلت اإىل ابِب  عندما  

يلَّ باكء السجناء مكتوًما موجًعا،ومن وراء ال بواب املُوصدة  طام،واحلُ  رقة ما يف منتصف الطأ   تناىه اإ

بنِي خم مُ  وااكن ..ابلش بكة احلديدية معاَصهممن  ة مقيَِّدينتَّ الس ِ رأ يت هؤلء  فقد  ..علهيم ايً ش ِ غْ مم  .. ابدلماءِ ضَّ

 .فهداكن من بيهنم و 
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 ..ااعً بم ـ نا ال خبار تِ ـ تْ ـ تم أَ 

ـي ْدروسهبا أ ن رم غْ اكن أَ    منا مُ مل يم  العم ة يف اللحظة ال خية ابلعنايةِ  أ نقذوهت، واإ كزَّ م  ،املرم الطيبُّ  هُ تشخيص لحم

،  ٍت يف كذا، وكدما وتشوهاٍت  تاكٍت وهت كسوٍر يف كذا،  عىل غرارعباراٍت  ،من بني ما حلم  ال ويلُّ

 متحرك يس ِ عىل كر مشلوًل  لن يعود كام اكن، وس مييض ابيق حياته عرفنا أ نه ،يف كذا وكذا وحسجاٍت 

 .اخرج من ادخدمِة هنائيً  ..اوطبعً 

ه وا اإىل ماكٍن غي معلوم،ذُ ة أ خِ تَّ حمكويم الإعدام الس ِ    َـّ ْ عُ وسِ أ   قيل أ ن علهيم،  غيشحىت أ   ابً وا فيه رضم

صاابٍت جس مية،  ، حببٍس ضع لٍك مهنم لُيو عادوا بعدها ابإ يم  انفرادي ِ اشات، مٍ اكملٍ ليو  ت فيه أ عيهنمغُـم ِ  ابلطمَّ

 .امل   أ و احلركة قِ طْ عىل النُ  درةٌ مل يكن ل حٍد فهيم قُ  ،قبل أ ن يُقتادوا يف الهناية اإىل عنربمه

ي ْدروسما حدث لل  سامل مل ير   . الرضبو  اخِ الرص  العنرب خيىش ادخروج من هولِ  ، اكن يقف مبنتصِف عم

 اُركن قبل أ ن يس توطن زنزانتهب اختبأ  ل نه أ ول من  االقوات ادخاصة اكن هو ال وفر حظ   دخلتعندما 

 عندما انِتيى لك وحىت ،جسده اكماًل  هباى طغم ليُ  أ كرب مٍك من ال غطية والبطاطنياس توىل فيه عىل  اي  قص 

ل  ،ماكنه مل يربح يشء   .قد نم ..وتعب ال عصاب من شدة ادخوِف  يه وجدتهعندما ذهبت اإ

 ركة بشلٍك اكملٍ بعضهم مل يس تطع احل، بشلٍك متفاوت يف العنابر لكها، الرضابتأ اثر  منعانوا كثيون   

لَّ    .بعدة عدة أ اماإ

ـي ْدروسثة ظلت حاد   .طويةل. حديث السجن لكه ل سابيع العم

*** 
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 : ونمتعجةل بطول املمر ومه هيتفاٍت ا خبطو و ْ شم عدٌد من أ فراد الرشطِة اإىل العنرب، مم  لم خم دم  بعد يومني

 20تسكي ..تسكي ..تسكي

 جامعاٍت  لُكُّ لال خم دم لي ،لك من اكنوا بغرف الاس تحامم ارسيعً  جم رم خم و  ،ابملمر ااس تقامم لكُّ من اكنوا جلوسً   

 .اإىل زنزيهنم طواعيةً 

يتابعون  الرشطة اداكن أ فر  .انظر حويل ل أ فهم شيًً أ  وأ ن  اإىل زنزانتنا دخلت مع ساملفابملمر،  اكنت واقفً   

م   راح البعُض تحفزة، فاميبأ عنٍي مُ  تنفيذ ال مرِ  ن مل يصهل معَّ  اثً حب  ف بأ راكن العنرب لكه ومساحبهطو ال خر ي

 النداء بعد.

غالقها، تبدأ   الزنزيناإىل  دخل اللُكُّ  أ ن فورم    تنا واكن ذكل يف نفس اللحظة اليت وصل  الرشطة يف اإ

 .اأ ن ال مر يتكرر فهيا أ يضً  فامي بدا ،ابيق العنابر لبة مننفس اجل  افهي

 .اسأ لت سامل مندهشً  ؟!ماذا هناك -

 س يغلقون علينا الزنزين.  -

 ؟مم لِ  -

 ذ. فَّ ـنم ـ سوف يُ  حُكٌ ابلإعدامِ  -

 !هدف ه: أ طبقت بيداي عىل كف ِ  ،لثانيتني جعلتين أ تأ خر يف استيعاهباقالها بعفويٍة 

 أ و غيه، زنزين الإعدام كثية. فهد، قد يكون زينهللا أ عمل ا  -

 .ُشهبانال أ و رمبا صاحل، أ و أ حد   -

هالبابم وش قغالأ مكل اإ  ،اانتباهً ين رِ مل يُعْ لكنه  نحية القضبان أ سأ ل ذكل الرشطيُّ  ُت بْ ثم وم    ليتأ كد  مرتني دَّ

 :لسامل دتعُ  ىض للزنزانة اجملاورة.ميقبل أ ن  امن أ نه قد أ وِصدم جيدً 

                                           
غالق 20  تسكي = اإ
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ـي ْدروسحصل مع  لهذا عالقة مبا هل -  ؟العم

جراٌء روتيين ِ  ،اليس رشطً  - عدام هذا اإ عىل  اسجن لكهال  زنزين، يغلقون يف لك مرٍة يُنفذ فهيا حُكٌ لالإ

 أ و معرفة قرابة ةلصِ  مطهبِ رْ قد زم  املوجودين بعض ل نَّ  ،لشغٍب حممتل اجتنبً  ،امجليع حلني تنفيذ احلُك

 .مبن سيُنفذ فيه احلُُك

ري أ نه أ حدمه، جويف، مغٌز بصديهنش  اشيًً  كتفه: سامل، ل ا سامل، وهللا وك نَّ  ارتعشت أ صابعي فوق

افْل نصار أ و سعد أ و سم   تعرفه. أ و أ ي خشٍص  نوَّ

 أ يَّ  دٌ أ ح ولن يعرف ،ال مر أ كرب منه ومن اللك ،ار نفسه حبيٌس بزنزانتهنصَّ  ،يء من روعكهد ِ  -

 قبل الغد. يشءٍ 

 ؟ُكذ احلُ فَّ ـنم ميت يــُ  -

 يف العادة.. ..اجفرً  -

 ؟ال نباء صلناومىت ت  -

عدامهلك السجن  س يعرف يف الصباح -  .ارس   حيهنا ، لن يكون ال مرمن مت اإ

ن م املمر لكه للمرة ال وىل منذ جًت من احلركة واجللبة. ليخلو ق ابب العنربلِ غادرت الرشطة وأ غْ   

ومن  قني والنامئنيس تلواملُ  اجلالسنيالزنزين حولنا تعالت أ صوات التلفاز، وطرقعات الورق، وسفسطات 

ن املرات النادرة مت تكل اكنو جلست وسامل ل نتلكم،  امللل. هعنوانخصٍب جامعٍي كبٍي يف  اندمه النومعم 

 اال رض خطوطً  يرمس عىل اساكتً  دون الغس يل والطبخ، اكن ال يفعل شيًً  اليت أ جده يف مثل هذا الوقت

 .االوقت عىل لكينا ُمتوانيً  ميرُ  اإىل احلائط، ُمرزكنًا ،اسامهً  وُكنت عشوائية،

 ا سامل؟ حيهناما اذلي دحدث  -

 ؟حني ماذادحدث  -

 وقت الإعدام. -

 اعتدل:كفَّ عام يفعهل و  ،انزتعته من فراغهةل يو ط زفرةً  رم فم زم 
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ا من هنا ما تلتقطه أ ذانن بعض لك ما أ عرفه، ويعرفه غيي، هو يشء، أ عرف لك أ زع أ ين ل وهللا -

 وهناك. 

 ا تعرف.مب فقط أ خربين  -

نيُقالكام و  ،امعومً  - دخل الرشطيُّ ي ن ساعة،وعرشي قبل أ ربعٍ  مبوعد التنفيذ يعرف حمكوم الإعدام ، فاإ

كام دحدث يف عنربن وابيق العنابر، بل يذهب للشخص املعين ِ  اإىل العنرب، لكنه ل ينادي أ سامءً 

ليه بأ ن دليه مستشفى صباحً   ،يتعطر ،مم هذا أ ن حلظته قد حانت، فيس تح، فيفهانفسه، هيمس اإ

ن أ راديتصل بذو و ، يقرأ  القرأ ن  بيل التنفيذِ قُ  مث ،ةل هنا زكون ليلته ال خي  ،ويف الغالب ل ينام ،يه اإ

وخترج مبن ، ا، مث تأ ت الرشطة جفرً عىل من فهيا السجن لكه زنزين ُق غلم رأ يت، تُ كام و ات، بساع

ننا ن  من أ هل البالدا يكون فيه احلُك، عندم ذُ فَّ ـنم ـ سيُ   ..21وينل  حِ  الن..بن ف: "أ ن فالن سمعه هيتف فاإ

لل.. هللا حملل ا فالن.. حم"املستيقظون حيهنا يف العنابر يرددون:  ،"وين هللا يرىض عليُكحِل  

 قدنه ل   أ ي أ ذي نحية أ حٍد منُك، : أ برءوا ذميت، ساحموين، لو صدر مينأ ي ْ  "يغفركل ويساحمك

 ..ا، بعكس ابيق اجلنس يات اليت تأ ت ل تعرف أ حدً معارف وصداقاتيكون هل بطبيعة احلال 

 تعين  -
 
 ؟ع هذا، فهل سأ مسمن أ هل البالد سيُنفذ فيه احلُكذا من اكن أ نه ا

ليه، لكن أ فهم ما زم  - وهناك  يتلكم، ل امصدومً ج البعض خيرُ ف، ابلضبط دحدث هذاشرتط أ ن ل يُ ريم اإ

ُ  أ سامءً  هناك من يرددون السي، قوى عىلل نه ل ي دحملونه حاًل من  لهم.. عوائ  ا أ سامءُ أ هنَّ  نُ ِم  خم ـن

 . نزيا  هنايِتمون اإىل اقُ يُسم . هناك من هيذي جبمٍل ل معىن لها.. هؤلء أ ولدمه.زوجاهتم و 

قبل  عيناه تناعست حىت دقائق. من جديدوخطوطه العشوائية عاد سامل اإىل سكوته ف امً هِفم تم مُ أ ومأ ت   

ن من يف زنزانتنا ومن يف الزنزي بدأ  لك اكن ذكل حنيو ، انام جلوسً ي و  رأ سه عىل صدره طقُ ْس أ ن ت 

نت ك  يمه.خِ اىل شم تعو  اازدادت زفرات الساقطني نومً حىت  شون أ غطيِتم ويس تلقون فوقها،رت يف ال خرى

لهاء  ، أ حاولجلس يت نفس مل أ زل عىل ، اقً لم قم  ريِ دْ صم  يفِ  لغمٍز راح يعيثُ  اءً رْ دم  يشءٍ  نفيس ابلتفكي يف أ ي ِ اإ

عىل بعد  يقيهنمن ينتظروو  أ حببِتم يل وجوه أ ولئك اذلين رتاءىتاكنت  ل الوقتاطو فمل أ س تطع، لكين 

يل ْ  ،من هنا قليةل أ متارٍ   فهدخنوة ، هم عيل  لقهم وخوف قم  ،يف أ ذينِ  ترتددُ  ويه لكامهتم ،أ عيهنم ويه تتطلع اإ

لهايئ عن يكاتسابقهم لإحض روها ل جيل..راحئة زنزانِتم اليت عطَّ  رف صاحل.. لطف وكرم الباقني..وطُ   واإ

                                           
م  21  وين أ ي حرروين من أ ي خطأ  ارزكبته حبق أ حد.حل ،ررهفكه، ودحُ دحل اليشء أ ي ي
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ٌق فيك، كام لنا ح زينا " :اوداعً ا يف ظهري عندما احتضنوين وهنبُ ش ِ أ صابعهم ومه ينْ .. مهويم ومشألكي

 .حٌق فينا" أ ن كلم 

 ، ممزتجةٌ لُطرقةامن أ ول  أ تيةٍ  أ قدامٍ أ صواُت  مسامعي ، تناهت اإيلوينجف اءخِت رْ اِ  أ قاوم ، وفاميل الفجرقُبي  

 قضَّ ني حويل قبل أ ن أ ناملس تلق بني متواثًبا منحبفيف أ وراٍق وصليل مفاتيح، هنضت يف حلظٍة اكمللسوع، 

اتل اكنت لكهنا وسط الصمت الق ال قداُم اكنت تسي بتأ نٍ س تفاقة. طلًبا ل وهجيي اماحسً  عىل ال س ياخ

يقاع ،اجدً  واحضةً  يقاع ِمشيِتا حىت مل يكن اكإ لبالط، حني ناقها ل عرشات ال قدام اليت حفظت صوت عِ  اإ

فقون عىل ك هنم يتَّ و  يدور بني الواقفني امهسً  مسعقبل أ ن أ   حاتيفاملتعالت وسوسات  -ال قدام  -توقفت 

ن املاكن باب ليشق سكوال مث سكت، أ ىت بعدها صوت ِصير  !دقيقة يشٍء ما، اس متر اهلمس لنصف

 . يب ال قدام ابدلاخلقبل أ ن تغ 

قول لنفيس ليكن أ  اكن قليب يرتعد،  القتل وهو يُفتح؛عنرب ابب  ِصير ايف ال ام اليت كنت أ مسع فهي  

م ال كرب، أ صغر دحل هبم قبل أ ن دحني موهت مواتً  ي لك انفراجٍة للباب وك نَّ فمن يف ادلاخل، ف هللا بعونِ 

نفرج يف لك ت  هل وقٌع أ خر، ولك ال بواب القتله مامتثل، لكن ِصير ابب عنرب فرصير ال بواب التسعة لك

هذه املرة،  تهم انفراج اخل ل يعلمون ب تأ زهيأ خر، مفن ابدل يشءٌ  القتلعنرب  ةال وقات، ولكن انفراج

ظر معرفة ذكل نتاعظٌي وأ ن  املاضيةِ  ولنئ اكن عذابـي بتكل الساعاِت  ؟!بغيهام مأ   !بأ مانٍت  مأ   !أ بزارة

اذلي ينتظر املوت، فكيف يكون عذاب من ينتظر املوت نفسه بتكل الساعات نفسها، بل كيف يكون 

 ينتظر املوت طوال الوقت.  نْ عذاب مم 

تعاىل من  واكن هذا حنيبم ل عرف ما يدور ابدخارج،  أ ريد أ ن أ خرتق بعيين احلُجُ وك ينش ببت برأ يس   

متعلقني أ خرون  قفحفويل و  ،وحدي املستيقظ تكل اللحظة فقط أ ين مل أ كن حويل مهٌس أ خر، فانتهبت

بعد أ ن  دامُ خرجت ال قحىت عرش دقائق  ، وفضوًل أ يًضا!قلقًا، وتوزًرا وجومهحتمل  أ س ياخ زنزيهنم،ب

انتصب شعر و ، بني قديم قليب سقطيف تكل اللحظة ، بدات تتحراكن مبشقة خرانزادت علهيا قدمان أ  

ذن م ل يبيكلِ  ؟!م ل أ مسع صوتهلِ  ،ل ملح حملًة واحدة اربً شِ  ابب العنرب رأ يس، للحظٍة ووددت لو ينفرج  ؟اإ

هبا،  خِص كنت عىل وشك أ ن أ   للحظةٍ أ هذا أ نت؟!  !فهدا  !فهد !؟م ل يتلكملِ  م ل يتحدثون معه؟لِ 
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، لكهنم لقدة تشفي القواح واقفني عىس أ ن يصدر من أ حدمه اإشارةٌ تنقل بني وجوه الأ   زاغت عيناي وأ ن

 .اإشاراتيبحثون عن جمرد  ..مثيل مجيعهم بدوا

 بضع حلظات، لك، فقط اكنت تتوقف ال قدام امن جديد قبل أ ن يتحرك املوكب مبتعدً  عنربال ابب  قم لِ غْ أ    

 مرًة أ خرى. امجلعُ  املرتددتني، قبل أ ن يتحرك تمتهل مع القدمنيل 

، عاد وساد الصمت امتامً  ، حىت تالىش الصوُت قدومأ ضعاف وقت ال ثالثة اذلهابرحةل  رقْت غْ تم س ْ اِ   

من  هِ حالتِ  ال س ياخ، عىل نفِس  ال خر متصلٌب أ مام همبعض ، بيامن ظل الواقفني حويل اإىل أ ماكهنم بعض

  اس تلقيتمث دون أ ن أ نتبه، عتان نضجتاأ س ندت رأ يس للحائط، كفكفت دم و اإىل ماكين  تُّ دْ عُ  الوجوم.

 .اعىل ال رض، وُرحت أ نظر للسقف شاردً  بعدها

*** 

 بطننيٍ  عرُ كنت أ شأ خرى،  ن الزنزين مرة  قت عىل صوت أ فراد الرشطة يفتحوُ فم أَ  ااحً بم صم  السابعةِ يف   

قد  اكن ساملو  .ال مل نم مِ  دلقائق عيين   اظللت مغمضً  حىت أ ين ،عظمية تقرع بوًل هناك طُ  رأ يس، ك نَّ يف 

  !عرف مبن نـُـف ِــذ به احلُكاإن اكن  بنصف عنيٍ  سأ لته، ف أ يًضا للتو استيقظ

لْ ، زينل ا   -  .اد دليه خربً قد جتف ارنصَّ  سم

  من أ جيل أ رجوك.هْل ار ا سامل، سم ل عالقة يل بنصَّ  -

 ،عيناه تحاشاينت  مث خرج يقةق دلاإىل زنزانة نصار، غاب داخلها  ايرتحن يف نعهل مش يً  مبزاجٍ خاملٍ  سامل قامم 

 :رأ سه يف ال رض نكَّسم 

-  ُ ففعاًل  من أ هل البالدفيه الإعدام  ذم ف ِ اذلي ن  رمبا.... و امسه بعد ، لكن مل يُْعرم

 ..ل ..ل ..ساملل ا : من زنزانته ف جسدهخرج نصار بنصقبل أ ن يمت عبارته 

يراينبل  اتبع هتافه: يراين.. اإ  ا سامل. اإ
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يحه لو  ت روحه،برأ   نمليغفر أ ن  هللا تدعو  مث وتعيب الساعات املاضية قلقيو  لك أ ملي افظً ل دتزهن

عند السؤال. بتهـثم رحًة واسعة، ويُ 
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  ..اغدً  اجللسةُ 

ْم أَ    ـم املضاء  لوحيدا املصباح أ لمتس ال نوار ونم الناس خرجت اإىل املمر أ ْغِلقمت عندما !ْم يف تكل الليةلنـل

ااًب مُمساكً أ حترك ذ ، كنتُطوًل  ينعن املرتِ  ، واليت ل ززيدتكل الضوء الفقية ، ويف مساحةبأ خره  هااًب واإ

 فهيا مح يليل جلسة وسيُس رتأ يت أ ن طاملافقد ا ،أ مام القايض غًدا وي قوهلنأ  كتبت فهيا لك ما  بأ وراقٍ 

 ، هكذاصيبيتم ويك ل يقع بريٌء أ خر يف نفس  ،ثأ ًرا لنفيس وكراميت ،لك ما حصل فمل ل أ قص ابلالكم

جياٍز ودون اإسهابعيل يف الشارع وحىت ضم بِ منذ قُ  مررت بهلك ما  كتبت يقينًا أ ن ف  ، أ لقيت هنا، ابإ

 لكسطر وراء سطر. حينًا، ووسط تبته لكمة بلكمة، و مث ُرحت أ راجع لك ما ك وقٌت حمدد،  للجلسة

، وزرختي ان عن السيوحدهام تتوقف قدماي فاكنت ا عين،خميليت رمغً اإىل  تتسلل عائِشة اكنت، هذا

رِع برأ يس عرشات ال ل يداي ابل وراق اإىل جانيب،  حديٍث ؟ وبأ ي يينتلتق و أ ن كيف سأ لتقهيا  هواجستمْصطم

 ؟هذا وبم س ُيقمابمُل لك ق؟بل كيف سينط سينطق لساين؟

لني ِ مع املُ  يُت لَّ أ ت وصم ضَّ توم  اجفرً     خرجت مث ،ادخلت بعدها اإىل أ حد املساحب واس تحممت جيدً  ،صم

 ءهشقياوأ   ،املظلمة هزنزينالساكت، و عنرب ابل  انتطوفراحت عيناي  فقط ،ل أ فعل شيًًا دت ابلزنزانةدَّ مم تم و 

ً  اذلي اكن مسالِ عند  جوليتقبل أ ن تنِتيي  ،الغافني  نصفها ابلعمل ونصفها قىضمن ليةٍل  ابً عم تم  جبواري، انمئ

عًا ًساأ نِ تم ُمس ْ جالس ته حني برفقيت،  د ِ  عىل لك ما فعهل ل جيل. ًراوشاكِ  وُموم

ن وجدته صاحفت لك مرجت و خف امسي وأ سامء أ خرين، ابب العنرب وندى الرشطيُّ  حم فُتِ  ثامنةال يف   

الم عىل الس ايً قِ ُملْ وعانقت الصدور، عربت ابلزنزين  أ مايم، أ عرفه أ و ل أ عرفه، شددت عىل ال كُِّف 

ذن هللا، نْ وأَ  املوجودين  تهساعدم  شكرته عىلو  الشكور جت عىل عبدرم عم  أ رامك عىل خٍي يف ادخارج ابإ

انِتزت فرصة  اد.دأ ن أ نتبه لنفيس وحايل مث دعا يل ابلتوفيق والسَّ  فطلب مينِ  ،طوال الوقت مؤازرته يلو 
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ست ومه  ـَّلت رأ سهبقم  لزنزانة وجثوت قباةل سامل،ت اإىل ادْ فعُ  املساجني مل يتجهزوا بعد للخروج أ ن بعض

قم ابهذا  لك س تقبلفا، ما فعهل ل جيل لكعىل أ خرى مرًة  ارً ـشاك هل بتلودحاٍت و ٍة من ِجْفنيه، نفراجٍة ُمرهم

ًة أ خرى.ويبتلعه الس ُ  مة وهللا معك، قبل أ ن زرختي اليدده أ ن تصحبك السالمن ي  بات مرَّ

ني حديدين قم و ْ طم بِ  يَّ مم دم قم  اطم أ حم يَّ لكتهيام ابلقيود، بعد أ ن رشطيُّ يدد ال خرجت من العنرب صفَّ  ر أ نوْ فم   

 من حرية احلركة فتجعلها حتدُّ ام البعض بسلسةٍل حديديٍة مسيكة بعضهب ن ـ ْ تمصليالقيود والطوقني ُمـ  كبيين.

ُدوا بنفس الطريقة. ،أ خرون جسناء فَّ ـطَّ ْص اِ جبواري ل ززيد عن جمرد الزحف ابلقدمني.    قُي ِ

راٍس كحيث انتظرتنا ، قةلنا اإىل أ خر الُطرْ ص و ىت حم  ،ا واحًدا، صف  ايً ش ْ مم  نو ْ ـبم رى حم ابل حْ  ن، أ ورِسْ   

ال رض  اِرشةً ف، انناذقيف رؤوس نا وأ   واجلزَّ  رثاحلاكينات امل للُتعمِ  ا مجيًعاالسجن، جلس ن ن بزي ِ وقحالَّ و 

يالت الرتحِ  تعرابو  ابحة السجن حيثُ  رج املبىناإىل خالني سم لْ ُمسم  اُصلْعً  ن بعدهارِس  من الشعور. رٍ اببح

لهيا  لنصعد يتعاىل هديرهابدأ   واليت ،العمالقة  ال بواب تغلقأ   ،ادقيقً  لُكي ا امنَّا تفتيش تفتيش لكٍ عد أ ن مت باإ

اِس ووعىل من رافق علينا لَّ  ابدلاخلِ  د العمتةُ لتسوُ  الرشطة ن من ُحرَّ م  من خيوِط اإ  ت من أ ربعةِ سللضوٍء ت

ها ر ذ مافنو  م العرابت وراء بعضها البعض تتبعها س يارات رُش  تكحترَّ  .احلديدمن  قضبانٌ بعة حتدُّ قها بِ س ْ طة وت

 .الكبي بوابة السجن عىل مرصاعهيا ليعربها املوكب رجم نفِ قبل أ ن تم  أ خران،

 لُت فيهُحِ ذلي اات و ويل العامر ابملتاريس واملطبَّ يف نفس ذكل الطريق الط ِتاديًةسارت العرابت مُ   

 ،رضم لحم لحني انزلقنا  حويل ك قفاص الفاكهة، من فهيا واملساجني أ زرجرجُ أ شهر،  بضعةمنذ  أ ول مرةٍ 

ليناو  عمل اإن اكن مل أ كن أ   من ماكين، ات مأ خوذً قُ  ؛الشارع وجلبةُ  الناِس  وجضيجُ  الس ياراِت  أ بواُق  تناهت اإ

مْس ، عىن ارمغً وحدهام  تقفان وجدت قديمَّ  فقط به أ م ل، اهذا مسموحً   هام صلياًل وقاطفامي يتعارك  اينبم حم ت

 ،فقط عندها ،ذاك مل أ جد هذا ول قد يطالين تعنيًفالكٍف قد يشدين أ و  أ ُت هتيَّ حني  ذ،افنو اإىل اإحدى ال 

يف زكوينات احلدائق  لي امت مُ  ،وحساابهتا اإىل زرقِتا ،للسامء حبنني اظرً ن ،ضبانابلق  أ لصقت وهجييَّ  ـنـ ا،ً ِ مم ُمطْ 

طفال مع ال  و  بابوالش   الرجال والنساء بوجوهِ  ُت فْ ، طُ عىل جانبيه الزرع خرضارِ واالطريق،  مبنتصِف 

ذن ُجعِ ول س باب الناس، هكذ رقِ العم  العنرب ول رواحئُ  وثه كمتةُ لمل تُ   هواءً أ نفى اش متَّ  دُت دم مم  ا،هماهتِ أ   ت لم ا اإ

ذ  ضبانالق  ن مل تم ما وم  برصم تُـ اإ حلديد ا جلجةل مسعت اكن هذا حنيو  !اًل مم أَ  ُمتَّ ! ادً مكم  عشراهئا، فُتذكرك اإ
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يل ْ قاموا وانضمُ  ؛نناء أ خريجُس  !من حويل امت ان، ومن قسمم رْ س نني احلِ  أ عيهنم حتسُب  بريق، من وا اإ

حتاول اكنت  ابلرؤوس الصلعاء اليت مكتظةً  لكها ذ العربةافنو ما اكنت  يف حلظةٍ  .جحم الشقاء تدرك جهِ و ْ ال  

 .لحظاتأ ن تلمتس من بني بعضها البعض فُرجًة للرؤية ولو ل

ق عىل اإشارات، فالشوارع تُغل أ ية قف يفت دون أ ن خرال   لوت اشارعً اكنت العرابت تتحرك قاطعًة و   

 :ظميةع ينظرون اإىل موكبنا بدهشٍة ومه  ونيِتامسواكن الناس املارة والس يارات ال خرى حىت عبورن، 

، ايً كنت أ فعل عندما كنت صغ هكذا" ك ننا اكئنات من كوكٍب أ خر، !مساجني !مساجني !برسعة اوانظر "

 .ابحلُس بان امل زكن يومً بطريقٍة  يتبدل ال مرقبل أ ن 

ـة" بىنم  ؛َضم مبىًن هميٍب  أ مام بعد نصف ساعة توقفت العرابت ـْحـكمـمم  !"الـمم

ْت اِ    جم  قبل أ ن يقتادون تلو ال خر اأ نزلون واحدً  ،رشطةال من رجال  كبيٌ   قبلنا مكٌ ت العرابت ليس   ُب أ بوا نْفمرم

ِ ُمحم  أ فىض بنا اإىل  انه ونزلنا ُسلمً ربم عم  السجناء، دلخول لمحمكة، يبدو أ نه خمصٌص ل اإىل ابٍب جانيبٍ  يناِصم

رمق قضييت، رفت عمسعت امسي، و  ومهنا وأ رقام القضاا، قبل أ ن يأ ت رشطٌي وينادي ال سامء هادلفنا غرٍف 

غيبون ي  اإىل احملمكة، اصعودً  الغرفالسجناء خيرجون من تكل من  مخسة أ و س تةلك بدأ  و  أ خرى دقائق

 ث بأ عىل.دحد ام يأ حد، ومل أ كن أ در  تلكم معكن أ حٌد ي ي مث يعودون، مل قلياًل  ك رأ و أ   ساعةً 

مشينا  ٍر واسعٍ مم  بنا اإىلىضم فْ ا أَ صعدن ُسلمً و  سامء أ خرين، خفرجناوأ   رشطيُّ امسيندى ال  بعد ساعتني  

نا يف ئِ حبذا الرشطة اكنت متيشف ،نجرِب أ   عىل هذاابحلائط، أ و  أ جسادن فيه لتصقت  ،اواحدً  افيه صف  

قاعة ل لـُمفيضا نفس املمريف  بدأ وا يتوافدون كعازٍل برشٍي عن املدنيني اذلين لصيقٍ  صٍف أ خر موازٍ 

لينا بفضوٍل كبي يتطلع اللك اكن .. نساء.. ش يوخ.. أ طفال..احملمكة  رهبةً و  س تغراابً ا تطوف أ عيهنم ،اإ

 ،سالسلل ا أ عاقتينحني  ييل واري وهج  يَّ أ رفع يد حاولت أ ن ،الصلعاءس نا ورؤ و ومالبس نا  سالسلناب 

َّيْ وم فم   .قدر اس تطاعيت رم احلائططْ شم  رأ يسَّ  ُت ل
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 يف ت ابلعرشات من العائالت اليت راح يبحث أ فرادهاكتظَّ اِ  ،، هميبةً َضمةً  واكنت ،لنا قاعة احملمكةدخ   

 هايلأ  ، وابلصفوف ال خرى ال ول اكن هناك حمامون ابلصف ِ  .النداءاتو  ابلتلوحي وجوهنا عن ذوهيم

  .السجناء

وبدأ  يُميل تعلاميته،  ا ضابطٌنَّ اقرتب مِ حني  ضاة واحلارضينملنصة القُ  كشفنا كبي اإىل قفٍص حديدي ِ  انم لْ خِ دْ أ  

 ..الا أ ننا نعي ما يُقلون بني مالحمنا ليتأ كدو يتنقَّ  عساكره من وراءهو 

 ،مةل يتلكم أ حدمك بأ ية لك - كٍَّة خشبيةداإىل  قالها وهو يشي -س تجلسون هناك  ،اجي ِدً  امسعوا  -

 ل جتلسواو ،ول يتلكم مع أ حد نبس أ حدمك بلكمة،تقفون يف ثباٍت اكمل، ل ي س   ةُقضاال يدخل عندما

لَّ  قوم ي القضاا، من يسمع امسه وقضيتهعىل  ب يف النداءسيبدأ  احلاجِ  ،ضاةجيلس القُ  بعد أ ناإ

لَّ  يقف اكل لف، ل يتلكمو  -ضبان قالها وهو يشي اإىل القُ  -يتوجه اإىل هناك و  ذا مساإ ح هل القايض اإ

لَّ  أ كرر ل يتلكم ابلالكم، ذا مسح هل القايض ابلالكم،اإ ابته مع شفتيه طعت س بتقا -أ ما فامي عدا ذكل  اإ

 .سكوت اتم  -

جياابً أ ومأ ن  ىل برؤوس نا اإ ه واحتلوا ستشارووم  دخل القايضبعد دقائق  ،ننتظر كَّةادل، مث زحفنا بقيودن اإ

، اورقً  اا امسً برأ سه للحاجب فنادي هذالقايض  ومأَ أ  للجميع ابجللوس،  واقبل أ ن يشي  أ ماكهنم عىل املنصة

بأ وراٍق  ة القضاةمنصي تقدم فيه حماٍم اإىل من القضبان يف الوقت اذل فقام من جواري أ حد السجناء مقرتابً 

 ما.

ناس منتهبة، مل أ كن ال فهيا القايض و  زرافع فهيا بعض احملامني، أ نصتم و  قضاا ندى هبم احلاجب ثالث  

هللا أ ن يُن ِل عيل ًيا داع  ،للقايض قوهل نويبيين وبني نفيس ما أ   دُ د ِ فقط أ رُ  نتقال، ك ا يُ مل نتبهأ مسع أ و أ  

مته بدا يل أ ك ر رهبًة مما كنت أ عتقد.ثبات اجلأ ش وطالقة اللسان،   فال مر برُّ

 .."الُشهييب ادلين أ حد زين" -

مل أ ره ل أ عرفه و مٍ حما من املنصةواكن ذكل يف نفس الوقت اذلي تقدم فيه  القضبان، توهجت اإىلو  تقُ   

 حها ال خي: ما هذا؟فم صم عدة أ وراق تم  نول القايض !قبل اليوم

 ُمذكرة ا حرضة القايض. -
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 ! ؟الرجلهذا  من يرتافع عن وجد دليُكي أ لم  ُمذكرة! -

م وقال أ عطاين هذا الورق دفاع املِت ،ابُمـنـم  هذه ليست قضييت، أ ن حمامٍ  ؛: يف الواقعتنحنح احملايم  

 ة. رم يل أ ن أ قدمه لهيئتُك املوقَّ 

اذلي زارين يف  احملايم ذكلصفوف احلارضين عن  بني أ حبث فامي ُرحت ن أ مام القايضانرصف احملايم مِ   

 اٌب اضطر  حني اعرتاين املذكرة أ وراقمل يزل يُقمل ُِب يف  اذلي لقايضل نظرأ   تُّ عُدْ  !لكين مل أ جده السجن

ن املعينُّ بلك هذا أ  أ ولست  أ و يسأ لين؟ لكمينيُ  أ لن ؟حىت هذه اللحظة يلتفت يل مل مم لِ  ،انتوزٌر شديدو 

ليهرشطي جبواري أ  لتفتُّ لل ا يف ال ساس!  هلكن ؟فعهلأ   اذلي ينبغي أ ن ماو  ؟ال ن س يحدثماذا  أ ن شي اإ

ساكاتً  حدجين بعينيه
 
 ينبس.  دون أ ن ا

 "أ ريد أ ن أ زلكم لو مسحت". -

 ..مس توًى يفوق احامتيلاكن التوزر قد بلغ يب وبعد أ ن  خرجت مين يف حلظٍة ما، مرتعشًة، 

مت م نظرةٍ ب الرشطي جبواري يرمقين حملت من يف القاعة مجيعهم،  رؤوس يلَّ اإ  لتوَّ حت   من ا تبقى حطَّ

يلَّ و  اق جانبً اورأ زاح القايض ال   .أ عصايب ملا س يأ ت  اران فهيا َصٌت اكمل تقديسً  عدة ثوانٍ لاًل متأ م ِ التفتم اإ

 به:

 ؟الُشهييب ادلين أ حد زيننت أ  أ   -

 نعم أ ن. -

 قرأ  القايض من ورٍق أ مامه:

 .ابلهروب بعد القبض القانوين عليكو أ نت مِتم حبيازة اخملدرات ..زين -

 أ سي ت، مفا حدث ابلضبط هو أ ين كنامطلقً  ابيشء، ومل أ فعل شيًً  اا س يادة القايض لست مِتمً  -

ادخاصة  خصة القيادةر أ فرادها اس توقفتين نقطة تفتيش، وطلب أ حد  حىت أ حد الشوارع بس يارت يف

 ..ى عينوحترَّ  عندما أ عطيته الرخصةلكن  يب،

 :مفروًدا رفع كفهو  عينيه القايض بأ ن أ مغض أ وقفين
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 ؟أ هذا امسك ،الُشهييب أ حد ادلين زين ،عىل قدر السؤال فقطد رُ  ،عىل قدر السؤال  -

 نعم أ ن. -

 ؟مضبوط ،هُتمتك يه حيازة اخملدرات والهروب بعض القبض عليك -

ومل أ هرب  امً يو  خمدراتأ ي ا حرضة القايض ليست تكل هتميت، وليست يل أ ية هتمة، أ ن مل أ حز  -

 ..من أ ي ماكن، لقد كنت..

 تطلبذا اإ لَّ اإ  ول ترشحل تسرتسل  ..فقط عندما أ سأ كل زرد عىل قدر السؤال ؟!أ مل تفهم ما قلت -

 ذكل.

 قبل أ ن يعلو صوت القايض يف القاعة: اقرتب مين الرشطي خطوتني يف هتديٍد مضين

 ؟حصيح ،اخملدرات وابلهروب بعد القبض عليكم حبيازة مِتَّ ، و الُشهييب ادلين أ حد زينأ نت  -

 : بشدة نبض قليب وتسارع اضطربت

ذا الورق ن هبلكين لست مم  ،الُشهييب ادلين أ حد زينامسي هو  ،الُشهييب ادلين أ حد زينأ ن هو  -

ن املفرتض وجوده ت أ  أ عين لس ،ن ابلورق أ مامك خشص أ خر غييمم  ،أ مامك ا حرضة القايض

 .اليت أ مامك.  من تكل اجلرامئمل أ رزكب أ ا   أ نف ،هبذا القفص

 :فأ مكلت يف رسعة ،زفر القايض يف نفاذ صرب

 أ حز مل ،لكه ل عالقة يب هبذا ال مر هأ نبأ ن هنا ماكن خشص أ خر، أ قسم كل  ا حرضة القايض -

 من لقد أ خذوين ،حىت أ هرب عيلَّ يف أ ي يومٍ  ْض قبم ول أ عرف حىت شلكها، ومل يُ  ادرات يومً اخمل

  ..الشارع جفأ ًة دون حتقيق ووضعوين ابلسجن

  ..انِتيى ..ا.. حس نً احس نً  لوح القايض بيده:

 :لقضباناب تتش بث ،قليب قت واخنلعفُصعِ  ،وفتح ملًفا اكن أ مامه أ شاح جبسده عين وتناول قلمه

.. ليت أ مامكا من تكل ال ش ياء أ ن مل أ فعل أ ا   ،قلقيت ابلسجن دون أ ي حتقيلقد أ  حرضة القايض  -

 ..أ ن يكون هناوهللا لست أ ن من جيب 

 .يف أ وراٍق أ مامه. االقايض سطورً  خطَّ
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 .قالوا أ نك من ستسمعين ،أ ين سأ زلكمقالوا حرضة القايض لقد  -

 ..بنفس الهدوء أ غلق القايض امللف

 .ا حرضة القايض -

: لوعة عيين واريلرشطي جبفاس تقبل ا ،جبواره اتلفامل منتٍل ل  مضَّهامللف للحاجب اذلي  القايض نول  

 !هذا لك يشء؟أ  ! ؟هل انِتيى ال مر

 :جزعًا مرًة أ خرى توهجت اإىل القايض

 ضاعو  صلت من معيلفُ  ..رزكب أ ي جرمأ  ومل  بريٌء من لك ذكلأ ن  ..حرضة القايض ابهلل عليك -

دخن ن ل أ  أ   ..أ عرف حىت شلكهاها ول ومل أ تعاط  امل أ حز اخملدرات يومً  ..حيات رتمس تقبيل وُدم ِ 

 من نومة ال رض ُت ضْ ِر مم .. هزل جسدي ووهنت حصيتلقد  حرضة القايض أ لمتس عدكل.. ..حىت

 ..عل لك هذا.. لست أ ن قسًما ابهللمن ف لست أ ن ..رشطة والسجناءومن قةل الطعام ومن معامةل ال 

صوت من  اال طفال لذوا بأ حضان أ هالهيم خوفً أ ن ، حىت س تغراابً واِ  اشفاقً اكن الناس ينظرون يل اِ   

يف الوقت اذلي اس تقبل فيه احلاجب هزًة من رأ س القايض فنادي هذا عىل القضية  واكن هذا، ونش يجي

يذانً  ،التالية   :حويل اكجملذوب لفتفت اللرشطي الواقف جبواري ليسحبين عن القضبان شد   ما اكن هذا اإ

 ..حرضة القايض سأ جيب بقدر السؤال ..حرضة القايض ..انتظر ..احس نً  ..وهللا احس نً  ل ل ل -

 سأ جيب وهللا بقدر السؤال. ..اس تجوبين.. أ سأ لين

مع ل قبس ت لي  اثنٍ  رشطيٌ  نحييت فيه قفزالقضية التالية يف الوقت اذلي  امس ورمق احلاجب عىل ندى  

 انزتعاين لكهنام ،"، مل ززل يل فرصةيل فرصة ززل، وهللا مل أ زلكم، مل : "ل ل مل أ زلكمجنون حرويف ال ول

كة اإىل عنوةً  لساينوجُي  الكهام اِصايندح قبل أ ن ،قرًسا عن القضبان نفلتل بقوةٍ   .ووعيدعد تعنيٍف ب ادلَّ

السجن،  عوًدا اإىل مرًة أ خرى عرابتالاإىل ومن معي  نقدتُّ اِ ف ، مث اجللسات لكها،اجللسةتكل انِتت   

 . نوليس يف نفس اليوم كام كنت أ ظ ،أ ام بعد بضعةعرفت أ ن أ حاكم القضاا لكها س تصدر حيث 
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، ذن هللا خًياابإ  أ ن أ قول لنفيس ،جسأ فكر فامي حصل، تصطرع برأ يس الظنون والهوا ابلعربة جلست  

ذن هللا خًيا، فبالتأ كيد فطن القايض اإىل ال مر، ابلتأ كيد فهم تقطع الشوارع  ابتاكنت العرشيًًا ما، و  ابإ

 .ذافنو ال  لقف ل تأ مَّ مل أ  هذه املرة  لكين ..واحًدا تلو ال خر
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ًة فيه مرَّ  أ متعنُ   ينِتيي،لتتالني كفيمٍل تتكرر أ مايم ليومني مُ  ةلساجل قِتا اس تغرم رش اليت اكنت ادلقائق الع   

مياءٍة ولك التفاتة لك ،نطق هبا القايض لك لكمةٍ  ابعد مرة، راصدً  م يف تفصيةلٍ  عساي ْ أ جدُ ، اإ  فيِ شْ  ما ي

ليه لُصم اإ أ رأ يت  ،أ أ أ ه :ول ارزاكنبعد ط ُمنتهبًااكن يرتفع رأ يس  احينً  ،واس تنتجه القلق واحلية، فأ فهم ما خم

ذن فقد فهم كذاط ؟زينا   بعد يفطن تويح أ نه ملبيده هنا  اإشاحته ؛ل لكن ل ،وكذا املا أ نه فعل كذا اإ

 .اأ درك شيًًا م نظرته هنا تدل عىل أ نه !هماًل  لكن ،لل مر

 .."الُشهييب ادلين أ حد زين"

أ نت أ  :  يديهبني اأ وراقً  ُب قل ِ ريت اإىل الرشطي اذلي فتح ابب العنرب للتو. اكن يجو  من ماكين انتفضت

 ؟زين

 ؟ماذا دليك اذا هناك؟م -

 .بتارخي )...(. (.....: أ نت رفعت قضية )اس توقفته ورقة

 ؟اخيً  ..نعم ..نعم -

 .طعنحُك القايض بقبول الهل لثواٍن: مت 

 أ وحض أ ك ر أ رجوك. ما هو قبول الطعن؟ ! ما معىن هذا؟الطعن ولقب -

 واحد. شهرٍ مت ختفيف عقوبتك اإىل  -

 اصدقين القول ا أ يخ. !فقط واحدشهر  !واحد شهر ماذا تقول؟!: فرحةً  تلعمث لساين

 أ حضك معك؟ قد وهل :اعن أ وراقه شيًً  عيناه ارتفعتا

 .واحد فقط شهر فقط! واحد شهر !شهرتالحقت أ نفايس: 
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 واحًدا فقط.. شهًراقال  :سعادتمعَّن أ بثه  حبثًاحويل  تلفتتُّ الفرحة ف  علقم لساين منخفق قليب بشدة و   

 وأ خرج..واحد فقط  شهر ..وأ خرج شهر امحلد هلل.. ؟!أ مسعمت.. واحًدا اشهرً قال 

 وخترج؟ شهرتوقف عن تقليب ال وراق: 

ليها  ؟بنفسك أ ومل تقلها: مندهًشا لتفت اإ

 وخترج؟ شهرأ ن قلت  -

 .واحد شهر –اإىل  –مكك حُ  –ختفيف  – متَّ  –عىل حروفه: قلت  كزَّ 

 ؟!واحد شهرا ختفيضها من س بع س نوات اإىل يعين هذ أ لم  :امشدوهً 

اكنت  هذه اجللسة اكنت خبصوص قضية الهروب فقط واليت ،شهر، بل ختفيضها من س نتني اإىل الك -

 عقوبِتا سنتان.

 !قضية الهروب -

ختفيضها من  فمت ،بالهرو عقوبة يفطعن اكنت  تكل القضية ،خمدرات وهروب ،أ نت عليك هتمتان -

 .شهرس نتني اإىل 

 !وال خرى؟! -

 كام يه.. -

 "كام يه"؟! وملاذا كيف "كام يه" -

 م دعوى بشأ هنا.ل نك مل تُقِ  -

ذن سأ قي -  بشأ هنا. دعوى اإ

 مل يعد ممكنًا. -

 !اذا؟مل -

 مكك؟مك حُ  ،ا هنائًيافأ صبح احلُُك فهي ،القضية قد فاتتك بيامن أ نت هاربلك مراحل التقايض هبذه  ل نه -
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 مخس س نوات. -

ذن  -   .شهرو  س س نواتمخل أ نت معنافاإ

ذن وجديُ  لم أ   !! ماذا تقول؟مس تحيل هذا :فوق جبلأ لقيت من  وك ين  شكوأ   قاٍض اثنٍ  رى أ وحممكة أ خ اإ

ليه  ؟!اإ

 .ول اثلث  اثنٍ ل -

ذن؟! -  أ خربين! !ذا أ فعل؟ما ما احلل اإ

 .املدة ابيق عىل هللا كم نْ عِ ليُ ف مع وضعك و كيَّ ز  -

 ..."!؟"أ زكيف

ىل الرشطي اإ  عندما التفتُّ  ال وىل، العنرب وك ين أ راه للمرةأ حناء دت أ نظر اإىل فعُ اللكمة صدري ْت قَّ شم   

 غادر.قد أ غلق الباب و  هوجدت

َّ ، مرزكًزا اإىل البابارزكنت ف دامهتين دوخةٌ    اد..  حم شم فامي ات الط.. السقف.. البلك ما حويل جفأ ًة ابلسوَّ

 جوه السجناء.الزنزين.. حىت و 

ذن ا ماذا دحدث؟!ماذا دحدث؟! حق    أ لك هؤلء يتأ مرون عيل؟! ؟!أ يه مؤامرٌة اإ

ذن عىل أ ي ِ أ ساٍس    ل التقايض أ ن مراحبْم خيربين لـم  مم ـلِ  ؟!هٍ حمسوم ومنتال مر  أ نب ذكل احملايم أ خربين اإ

مِفدم  قد لكها ن اكن يعرف  ؟قباًل  هذه املعلومةهل اكن يعرف  ؟تن ىل  يأ ِت أ لهذا مل ؟عين افمل أ خفاه هاواإ  اإ

ن مل يكن يعرفها مفاذا اكن يفعل لك تكل ال شهر املاضية اجللسة؟  !؟منذ توىل ال مر واإ

ذ ملهل أ ضعت  ؟!ملاذا اكن يُعاملين طوال الوقت وك نين اجملرم احلقيقي !القايض   س تطع أ   الفرصة اإ

ليه؟ فيد يُ س   وفي !أ خترص رمبا أ و يف شكواي؟ افروض أ ن اسرتسل رسيعً هل اكن من امل التحدث اإ

م مم لِ  ؟!من ال ساس رفض سامعيي سال أ و الاختصار وقد اكنالاسرت   هكذا فكي  اإذن؟! يس تجوبين مْ ل

 ؟يى اجللسةأ هن أ غلق امللف و  يف ثوانٍ 
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أ هذا هو  ،بناوهل للحاجِ ل أ ن ي أ مامه قب ااكن موضوعً ملٌف َضم  ؛اكن هناك ملف ،نعم :جفأ ة انتهبت  

ذن هناك خشٌص مت التحقيق معهالنيابة هذه يه حتقيقاتأ   ملف قضييت؟  هنا نم جُسِ  هناك خشٌص  ،! اإ

لَّ  ،يف هذا العنرب أ و يف عنرٍب أ خر رمبا ،يلبْ قم  امسه  !أ خر ينز ع من اكنت تكل التحقيقات؟! هل هناك مف واإ

هل  ؟ةيه مؤامر م أ   هل هذا ممكن؟ ،بل وشلكه هو شلكي !اورمق هويته هو رمق هوييت أ يض !هو امسي

ت و اليت  معقول أ ن النيابة  قد مم لِ و  ،معقول أ ن لك هؤلء يتأ مرون عيل   له ؟!عيل تتأ مرُ  قتقَّ حم حترَّ

وريطي تما مصلحة أ ي خشٍص معوًما يف  ؟!بتكل اجلرامئ ما مصلحة لك هؤلء يف توريطي علون ذكل؟يف

 ؟!لك ما دحدث يف

دون أ ن  هل أ فعل أ ش ياءً  ؟ذكلهل قد أ كون أ ن من فعلت لك  !مْ أَ : نظرت اإىل الزنزين مرًة أ خرى  

 !ض عيل  وأ ن اذلي قُب ،وقِتا واكنت معي خمدرات ؟تكل وهتجمت علهيا فعاًل  بلقيسهل أ عرف  ؟أ دري

  !مث هربت وجُسنت

هذا  ،والهروب، ال غرب يه قضية الهروبأ هنام قضيتان، قضية اخملدرات  ؟زين"أ تعمل ما الغريب ا 

 ".يعين أ نه مت القبض عليك مث هربت

ُ  مْ وهللا ا سامل، لم " م ي  "مرة أ وىل ول اثنية ل هرب عيلَّ  ْض قب

*** 

 ىل هنا ابدخطأ ، جًت ماكن خشص أ خر"ا يب اإ ءو حرضة الرشطي، جا"

 "من هو هذا الشخص ال خر؟! هههههههه !خشص أ خر"

*** 

ثباتك الشخيص: )"  "(الُشهييبادلين أ حد  زينال غرب أ ن الرشطة بتفتيشك وجدت اإ

ثبات معي"  "حىت يف يوم القبض عيل اكن معي ،اإ

*** 
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 "هل كنت تبحث عن أ حٍد ابدلاخل؟!"

ْن أ حبث"  ا ابملاكن"أ ن ل أ عرف أ حدً  ،ا سامل ومعَّ

 "هل قلت هلم شيًا؟!"

 "الك"

 قد انِتت متاًما" فهنا زنزين ،زينانتبه لنفسك ا "

*** 

َّ  ،رب من زنزانتهده احلجري ابلقُ وقِ س مم  قدماي  اإىل حيث اكن سامل جُيالِ بتيِن حسم    ييت شْ وهجيي ومِ  رأ ى امل

 ل أ ن نس تويقب اأ خر ابلزنزانة، ابتعدن شيًً اإىل  وِقْدرهِ ازه هِج  أ وىلأ درك الطأ مة فقام من فوره بعد أ ن 

 مرة ايقً مالحمه ضِ  ْت جم لم تم اخْ  فقط ق،ل ِ ومل يُعم  امتً عليه ما حدث فسمع صا ُت ْص صم قم  ،اعىل ال رض جلوسً 

ه أ ن أ ا   اتً اكِ انِتيت فطأ طأ  رأ سه سم  .مرات اوتعاطفً  ِ ن من  ما يُقال لن ومل يتلكم، وك نه أ درك لتو  ِ هيو 

لَّ  فاجعيت، ولن يزيدين  سأ لته أ غالب دموعي: ،اوبؤسً  امكدً اإ

 ابزدواج اابً صم هل رمبا أ كون مُ  ؟ا سامل هل رمبا قد أ كون قد فعلت تكل ال مور دون أ ن أ دري -

هل رمبا  ؟هل أ صي يف بعض ال حيان أ خر ل أ عرفه ؟اكن امسه أ و أ ا   ،اأ و ابنفصاهم، الشخصية هذا

 ؟!كبت لك تكل ال مور وأ تت بلك تكل اجلرامئزكون يل خشصيٌة أ خرى يه اليت ارز 

ل من جلس ته: رفع  رأ سه بعد أ ن أ طلق زهنيدًة طويةل وعدَّ

 أ رها من قبل لكن وهللا ل دراية يل هبا ومل ؛اهبمسعت نعم  ،ليس يل خربة هبذه املواضيع زينوهللا ا  -

أ ي  العني أ و أ ختربها بنفيس. رم

ذن كيف يتفق لك هؤلء عىل جُ  - ي قُبض أ نه أ ن اذل ف تتفق الرشطة والقضاء وال وراقكي يم؟!رْ اإ

 ؟حومكت، وعوقبت ابلسجن، مث هربت، و أ ول مرة عيلَّ 

، أ و خطأً فعاًل  ااسً لو اكن ال مر التبل نه  ،يالنايشٌء يتعدى تفكين وخ  ،ابلتأ كيد هناك يشٌء ل نعرفه -

جرائي    !من لك هؤلء؟هكذا فكيف مير  ا،اإ
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قيل أ نه من و  ،نصت فاكن أ قلهم انصااتً يل يل أ نه من سيُ ذكل اذلي قِ  ،حىت القايض ا ساملبل و  -

نصافً  بأ ن أ رشح  أ سكتين عندما مهمت ،مل يرتك يل فرصة للالكم وهللا ،اسينصفين فمل أ جد منه اإ

  .وك ين عدم اامً لكنه نفى وجودي مت ! فقطنيدقيقت ،مل أ كن أ حتاج أ ك ر من دقيقتني ،ما حصلوأ وحض 

ْب، ليه بعدها توهجت ، صمٍت أ سفب نالكذ الف سكت سامل ومل جُيِ  : ابلك كياين راجيً اإ

 احلل؟ما  ،واحلل ا سامل -

 ب أ خربك الرشطي ابلضبط؟ -

ين بيشٍء يتخوف من رد أ نه دحاول أ ن خيرب -سامل  - يهفبدا يف عين للمرة العارشة  مبا قاهل الرشطيُّ  هأ خربت  

 .َصت وطال َصته ،فعهل عيل  

ليه  ،ل أ ي يشءقُ  ،قل يل ما جيول خباطرك ؟ا سامل ماذا - ليه ومل يفطن اإ هل هناك حٌل مل أ فطن اإ

 ؟هؤلء

 ....ولكن أ خر ما أ رغبه كهذا يه مضايقتك يف موقٍف  ،زينصدقين ا  -

 ؟ماذاولكن  -

 ؟الفرتة مل ل حُتاول مثاًل أ ن تتأ قمل تكل -

 ؟م أ تأ قمل.. وس مئت نطقها وحروفها لكها.. عالس مئت تكل اللكمة ..تأ قمل ..تأ قمل ..: تأ قملاغاضبً  قاطعته  

 ؟!وكيف أ تأ قمل؟ ومع من أ تأ قمل

 ()التائبني مج، أ و تنضم لربناكلكهرابء أ و النجارة تُشغل هبا وقتكل  ف()ِحرم  مثاًل  أ قصد أ ن هناك -

 24مدتك. من من القرأ ن، فتخفف لتحفظ أ جزاءً 

 من ذنٍب مل أ فعهل؟! أ توب كيف القرأ ن، وليس ل توب من يشء، أ ن أ حفظ القرأ ن ل جل -

 .مىض قد فرتة وس متىض كام مىض مهنا ما ،زينيه فرتٌة ا  -

 ،ئة أ لف مرةاحتطم يف اليوم مأ  أ ن  ،نظر يل وحلايلا ماذا تبقى مين؟ ؟ىضوماذا تبقى مين بعد ما م  -

 ؟هبذا املاكنقد يتبقى مين بعد مخس أ عواٍم  مفاذا تظن أ نه ،اوجسدً  وعقاًل  اأ متزق روحً 

                                           
 ن دحفظ ال جزاء املطلوبة.ململيك ويف لك عاٍم يصدر عفو  س نوات، هتم عن مخسعقواب ل ززيد حلفظ القرأ ن يشرتك فيه السجناء ممن: نشاط نيبرنمج التائب 24
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. .ضيعوين وهللا ..ا سامل امل يرتكوا يل شيًً  ..يل يشء خرست لك يشء، ومل يتبقَّ  دامًعا:نظرت حويل   

 حيات ولك يشء..و ضيَّعوا مس تقبيل 

ليه حبدة:  تفتُّ ال   !مث أ يماإ

أ نت ل  ..ها خبرويجمين نفس يه اليت اكنت تُ  ؟بلغها خبرب كهذاأ  سكيف  :ام جنونً أ بهث كتفيهب  أ مسكت  

 .لن حتمتل صدقين ..لن حتمتل ..تعرفها

  عليك. ابهلل اخفض صوتك زين زيننظر حوهل: 

يل  ال أ عمل عهنا شيًً  !عائِشةو   - لهيا، ول تس تطيع يه الوصول اإ  ول أ حد يريد ،، ول أ س تطيع الوصول اإ

لهيا ليرشح  ال مر. أ ن يصل اإ

لينا،يف  واأ  قد بد حولنا نيالكثي  اكن   ربتاته  يزيد من وهو ابً طرِ ضَّ يلتفت حوهل مُ ما جعل سامل  التنبه اإ

 ،عي تكل النربةماهت اإىل مسانم تم  ،هئِ باكيئ وعزاغضيب ومواساته، وما بني  ما بني ولكن هتدئًة وهتوينًا،

 شلته وجسائره كعادته وسط اوضعً ممتبعهثا ذكل اذلي اكن جيلس ابلقرب منَّا مم  ،ةس تخفَّ مُ  ،نربٌة مس ِتزئة

يل  عِ قبل أ ن يُ  ال خرىمين امجلةل تلو  املتقطً و  وأ كواب شايه، من  اصد هبدح ٍت لافبعد أ ن ينفحها بس يدها اإ

ليه يف ابديء ال مر، ومل أ عِ  ،من الورق عىل ال رض هما دحصد معالضحاكت  ول اإن اكن ما يق مل أ نتبه اإ

 : مما يقول اشيًً  وصلين يف حلظٍة بعيهنا! لكن يل أ م لغيي اوهجًَّ مُ 

 .للرجال". امصنعً  اأ نه ا ش باب اكن هذا العنرب يومً  مُثَّ "

يلَّ باكمل جسدق  اما عىل ال رض ظافرً  اكـوَّش هب بورقته اليتحضك وهو يلقى   ه:بل أ ن يلتفت اإ

 ذ.اوالشوَّ  املُخنَّثنِي حىت أ تون مبثل أ ولئك  -

 ما لك اامً مت اختفىبل انقشعت لك ال صوات من حويل، و ، الغارق يف ادلموع نفلق كفاي عن وهجيياِ   

ام ؛هولَّ اإ  يتبق يف العنرب لكهفمل  ،ربتاتهول  بالكمهأ شعر ىت سامل نفسه مل أ عد ح حويل،  بفانلته !بسَّ

 .وال شاكل ابل وشام ني ْ العامر  الشامته وذراعيهوحضاكته  الضيقة
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 قبل أ ن ..اماإىل بسَّ  اهب تنطلقا ..نزعت طاسة الزيت املغيل اإىل موقد سامل.. جريتيف ملح البرص!   

  !ه بعزم قوتهبا عىل رأ س ل هوى.. اإىل أ قىص علو هبا قفزأ  

 .فامي أ جلم أ حصابه من املفاجأ ة... اِصخ هو حمرتقً أ كواب الشاي..  نقلبتتبع ر الورق.. ا

 لطاسةاب ِاهنلت عليه غل ٍ غضٍب و ن بلك ما يف ِ ممث  ،صدره اعتليتمن صدمته  قبل أ ن يفيق أ يٌّ   

ً وهو عبثًا دها حاول صم  ،رسيعةٍ  متواليةٍ قويٍة رضابٍت ب ىل لكينا، ع من الزيت املغيل ِ اذلي انكبَّ  ايعوي أ مل

وحيَّات  عقارب صدره النار لِتمتل  عىل جسده تفحش معظمه بيامن ،ما أ حرق يَّ وذراع يَّ فأ حرق من يد

لَّ يف تكل اللحظة ابذلات  ،وكتاابت كتفيه ذراعيه ام - فقط همل أ كن أ رى اإ نه السبب يف لك ، فبدا وك  بسَّ

ليه من ما أ ن فيه، السبب يف لك ابٍت رضابلطاسة  أ رضبه كنت لهذا ،وتعب وهوان ذلٍ  ما وصلت اإ

ً أ   تغااثتهاس  فامي تنفجر  ،ولعنًا وِصاًخا وش متًا ا، أ بهثا غضبً كبندول ساعة ل يتوقف متتابعة من الوجع  امل

 لْ نم تم ، وعزمييت مل تاتهش   فهيا س تجمعي  ولو حلظةمل تعطه الفرصة ليقاوم، وجنوين مل يعطه رسعيت  واحلرق،

لَّ  مهنا شيًًا  أ يس وظهرير  طالت رضابهتم حىت حدث لرفيقهمما  وعبواحماولت رفاقه اذلين ما أ ن اس تاإ

مل أ توقف،  الطاسةمين  تحىت حني نُزعبل و  ،جسده أ ن ينسلخ عنجسدي أ ىب  لكن ،وجنيب وكتفي  

كتلته املسدوحة ليه من اإ الوصول تطعت اإىل ما اس   اعبثً  اطريقه تشقَّ أ رفقت ِغيل ِ وغضيب يف لكامت اليت ف

 ..حتيت

 ..دقيقتنيلك هذا مل يس متر أ ك ر من 

اممل أ جد  ..جفأ ة احلالُ  نقلبم ا الثالثةقيقِة يف ادل    ..رمبا حلوين من فوقه أ و ..حسبوه من حتيت ..اختفى ..بسَّ

اإجياد مساحٍة  يف مهنم لكٌ  يتنافس فولذاً  أ ربعة عرش حذاءً  ظالمدحيط يب  ا طرحيٌ أ رضً لك ما أ دركته أ ين ِ 

 بأ طرافها وكعوهبا راحت تطعن صدري وبطين وظهري ؛عرشات ال حذية ،مل بصمة ال خر حتسدي لجب 

ة حذاءٍ  .انبعجً ، وم انبسطً ، وم اتقوسً ، وم اتكورً م أ ِصخ  ورجيل وخفذي مكطارق أ مسنتيه جعلتين اكن  مثــَّ

يلَّ من بعيد، ركضً  قبل أ ن  ه،وهجيي فأ شعر بعنقي ياكد ينخلع من أ وردت، ليشوط بطرفه املدبب ايُسافر اإ

ة من جديديبتعد احلذاء و   رأ يستطم ، اكنت زرتفع ل قىص علو، مث هتوى في براتبةٍ  ؛قدٌم أ خرى ،يعيد الكرَّ

 احت بكعهباقدمٌ اثلثة ر  ..فاهنرس ..هيوى ..يعلو ..فاهنرس ..هيوى ..علو القدمي ..، وهكذاهرًسايف ال رض 
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 اشفوعً ذا اكن م . لكُّ هالرضب قوةمن  س تنرشخفقرات حىت شعرت للحظٍة أ ن  ظهري تدق العريض

من بني أ رجلهم  ،"..ندفنك حر  نقتكل.. هنا حر  هنا ..هنا قربك ..ا بن الـ.. ..: "ا وسابلش تامئ والس باب

د الشاشة من جديد الس يقانقبل أ ن تتأ لف  حظةٍ لل كفالش الاكميات تلمع رسيعة اكنت أ ملح صورً   ،لتسوَّ

بعاده سعد دُحاول أ ن يتدخَّل ،امس تغيثً  سامل يركض ،عبد الشكور يقف ذاهاًل   لوهةٍل أ دركت ،فيقومون ابإ

لَّ  أ ن هؤلء لن يرتكوين ذا مهداإ   .من دمه ُصفىَّ ، و متاًما جسدي اإ

ن أ حصاهبا أ   أ قداٌم أ خرى بدا من لهفِتا ورسعِتا تحتل حميطيل  انقشعت ال قدام من حويل يف حلظٍة ما  

امرفاق يتشاجرون مع  دُّ  تحتل مساحة الرؤيةل ، ليبتعد اللكُّ عين، و بسَّ  تفرجني.وعرشات امل  ،املمر مم

اراحلِ عن  ادً عِ تم بْ ت مُ وْ بم حم    أ ن  بسط من طويل ما اس تطعتحد القضبان ل  أ  أ زيكء عىل ه قبل أ ن لُك ِ  صم

تتداخل و  الناس يلمن حو يتدافع فاميل جلس  اإىل الباِب  امً طَّ ُمحـم  يميف دم  وأ ن أ حشطُ نقدتاِ أ بسط، 

ن مِ  نبثقم وقد اِ  ادلم اليت نزفت مبنتصف العنرب، بقعراعتين  املتورمني فينجبرفيع  ِشقٍ  نْ مِ  ،الهتافات

 يُفيض يف الهناية اإىل حيث جلست، حول نْ أَ  لم بْ قم  بطول املمرِ  اجً ِر عم تم هتادى مُ طهيا خطٌ أ حٌر قاٍن ُمحِ 

اموقف العرشات ينقلون أ بصارمه بيين وبني  كةالرب  مع من أ توا من  نورفاقه اذلين اكنوا يتشاجرو بسَّ

امب دقائق، ختللِتا وعيد رفاق  مخسليفضوا ال مر. اس مترت املشادة بني الفريقني  حيث أ توا بأ ن ال مر  سَّ

 ،اإىل زنزيهنم ايً ش  مع صاحهبم اذلي اكن دحجل مم  قبل أ ن ميضوا لحقوأ هنم سيتصيدونين يف وقٍت  ،ينتهِ  مل

 .اءاتذبس باب وال ل اب وأ لسنِتم عين أ يدهيمي ِ ش م تُ 

عىل قضبان الزنزين،  ااإىل املساحب، ُمتكًً  ات متوهجً وقُ  حتاملت عىل نفيس حىت اشيًً  امجلعُ  ضَّ فم ـن انْ ا اإ مم   

 اضيةهبا طوال ال شهر امل رِسُّ أ   دموعي اليت ملْ  ،جسدي لكه من ال مل رصخُ يم  ،اعرشً أ ميش دقيقًة وأ قف 

لَّ  ت دمٍ تساقطت بقطرا ختلطةً مُ  ،أ مام اللُك و  ،عىل املشاع، بال حتفظٍ اليوم يهتو  ْت سم مْ حلوائط املاكن أَ اإ

م  لزنزين من داخل اُص عيلَّ صَّ لم تم تم  ،احلديدية بطول الوجه والرقبةسكك ابكت اكل شم من عروٍق حراء ت

ًة أ و حىت أ و مساند سؤاًل  مين هذا وذاك مل يتقدم أ حٌد وبني ،أ غلهبا مشفٌق بعضها وغي عايبءٍ  ؛أ عنيٌ 

 أ و ِمُت  ِعشت نْ اإ  مهماملاكن، ل هي  ني يفمِ رْضم خم املُ  افٌر للكثيين، وخصوصً كنت أ عمل أ ين هنا ص ،مواساة
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ميـ ْ يـ ْ أ و كنت بـم  ا ان ب يناهلم  ئالَّ ل  من عطٍف وشفقة، يتقامسوا معي مشهًدا أ نا فقد خشو ْ  ؛ءلبسطان، أ مَّ

امأ رذال   .والرضب ش متمبا نلوين به من ال  بسَّ

 اوقً رُ حُ  أ لفيت ،والبطن الصدر بأ حناءت حسجاٍت وكدماٍت رصم بْ أَ  دلفت أ حد املساحب وخلعت ثيايب حني 

لَّ  عيلَّ مل أ شعر بأ ملها الزيت اذلي انكبَّ  بيدي ومعصمي من أ ثرِ  اليت اكن و  ؛ىنالميتكل اللحظة، أ ذين اإ

امميارس أ حد غيالن  انعجنت يف كتةٍل من ادلماء اللزجة حىت شعرت  اس تعداده العسكري فوقها، بسَّ

من  املاء يغسلينل فتحت ادلش  ،حلظةأ ية يف  بيدي يِس أ هنا قد تُمْ  حولها، ، وأ ن أ زيل ادلم املتجلطلوهةل

ركة ، بني حلظٍة وأ خرى، املمر وحالغطاءأ اتبع من رقع  فامي كنتادلم، أ و رمبا يغسلين ادلم من املاء، 

 .اغدرً  مهش ية أ ن يأ تيين أ حدالسجناء خِ 

دموعي  بسومل أ س تطع ح والتعب، ارزكنت اإىل الباب  ةِ شقَّ املـم  ماكين بنفِس  اإىل دتانِتيت عُ بعدما   

كنت  اورين أ حد، ومل يقرتب مين أ حد، فقطمل جُي  ،ّلية ومه ميسحون املمر من ادلماءأ فراد الب أ اتبع وأ ن

 ا احليك شيًً أ ن ينحرسقبل ، مبا حدث مع بعضهم البعض يتحاكون ومُه  جسناء يقفون أ مام زنزيهنم أ ملح

اإحدى اإىل  تيكءُ ي  اكن ذكل اذلي افقط وحيدً  ،غادر لٌك اإىل ما اكن يفعهليُ ، وتنفض امجلوع لكها، و افشيًً 

 !ساِجد يتأ ملين مبتسًما.. ..صدره أ مام الضخمني عاقٌد ذراعيه ..الزنزين
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لهم ن تقبُّ ن عىل أ مرمه ساملني يف السجن، وكيف اكاملغلوبوُ  اشم لين أ فهم كيف عم عم ما رأ يته يف هذا اليوم جم   

هانت  لسامل ول  امن رضيبة السمل وال مان. ما عانيته جعلين ل أ و ِجه لومً  اجزءً  وجترعهم للسخافاتلالإ

اخرتقت بروتوكوهلم  ذلي، فأ ن ااتلية أ امٍ هنم يل، ل يف هذا اليوم ول يف لم ذْ لعبد الشكور ول لغيهام عىل خِ 

جحمهم  أ عظم من ما حدث اكناستسالهمم.  رت صفووكدَّ  ،نحياهتم الساكِ  ت عىل منطِيْ عدَّ تم و  ،السلمي ِ 

دلماء ول ا قعةُ حدث بأ ي ِ شلك، بل اكن سزييد رُ أ حدمه مل يكن ليوقف ما  لِ خُّ دم تم و  ،حيلِتممن  وأ كرب

رْ أ   حضااً  ،أ ك ر يست هلم ل  يف معاركم  اامل هؤلء بعضهم بعضً ولو جم  ،حطاٌم أ خر ول أ ك ر ،ول أ ك ر خم

 ْ ن تم اعُ وضم  اكوُ لم وهم وا وسط الغيالن، قُ حم سم لن س نواٍت  زادت قضاامه وعقوابهتمللت الرشطة خَّ دم وا، ولرمبا اإ

، العنرب أ فرادو  العنرب خدمةِ  عىل ْعتماُشونهيم أ مانت، يم ون، ل تأ زِ دُ فوق س نواهتم، عالوًة عىل أ ن لكهم وافِ 

امسامل نفسه يغسل مالبس  امرفاق ، و بسَّ ام، ورفاق رفاق بسَّ س امجليع ؤو دحلق ر  ، وعبد الشكوربسَّ

م و ْ رم رمبا اكنت تدور يف عقوهلم بيامن يم  كثية يه حساابٌت  ،بال اس تثناء ، وعندما تكل املعمعة ن يفحم أ طْ  ينِ ن

 . اكنت قد انِتيت متامً  -اكنت  أ ا   -اإىل نتيجة  احلساابت تكل تضم فْ أَ 

كرب من جحمه،  أ  ما يُقال لشخٍص أ ىت بفعهلٍ  لني يل لكَّ اليوم جالسوين، قائِ  وقٍت متأ خٍر من نفسيف   

َّ  وأ ين ِ  ،أ تهرْ وأ عظم من جُ   امً لْ كون أ ك ر حِ املفرتض أ ن أ   من اكن هما اكن جيب أ ن أ فعل ما فعلت، وأ ن

ن واسوُ واسونين، ويف مواساهتم يجعلوا يُ  .ابذلات ال شخاص يف هذا املاكن ومع هؤلء اصوصً خُ  ،اقً ـفُّ رم وزم 

 عيين أ ين ل يف ك رة تعليالهتم، يبحثون يف دمنال  يذيبونبالكهمم معي ختاذهلم، و أ نفسهم، فيغسلون 

 م.هبم عازِ ومل أ كن ل   ..أ عازهبم

مينابلعنرب  يف زنزانةٍ  ُشهبانال من  عرشةً يف دقائق اكنوا  ال مر فضَّ  نْ مم    لهيسامل  قدَّ  اكنوا ، لكهنمما ايومً  ااإ

لهيم أ و ايومً  نينلوُ عنرب القتل، فهؤلء مل يتقبَّ  ُشهبانعن  اكثيً خيتلفون  ، فقد مىض هلم ابلعنرب يدعونين اإ

ُ ام، وصار هلم حضوٌر بني العصاابت والقبائل، هكذا اكنوا يرت ًة ل تُضم عم س نواٍت طويةل ش يَّدوا فهيا مُسْ  ون مسَّ
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م  ً وجم  ال قوى، وال ك ر حتماًل  ُشهبانال ن من فوُ طم ْص ادخطورة وي ، ايً ِس ، كم امً طَّ حم مُ  ،ايً نرب ابلِ دخلت الع ، وملا اّلم

م  ينِ و ْ أَ رم  ،لوِ رْ هم وأ   وأ بيِك  خُ ِْص أَ  م  مِتِ عم مْ لسُ  امباغتً  اشوهيً ت ا غضوُّ ، و ا متامً ينتجاهلوف  س نوات،ل وها نْ اليت ب

 رف عين. الطَّ 

 تكل الهيئة الكسيةب هبا  املبيتن أ ريد مل أ كُ ف ب لتحايالت سامل دلخول الزنزانة،جِ تم يف ذكل اليوم مل أ س ْ   

م  -هر وكام كنت أ فعل منذ عدة أ ش  - لهذاحصل،  عىل ما امل أ كن ل حمتل أ ن أ مسع تعليقً و، واجلسد املُحطَّ

مة، فمتوضع ذراعاي شَّ ه بكيفيٍة أ جربتين علهيا أ عضايئ املُ  ،بابعىل البالط جبوار ال  ات جبسدي نومً يْ قم ل اْســتم 

 
 
ً  ينئُ  اس نتميرتً  ْت ادم زم  نْ وقدماي ورأ يس بزواا حمسوبة، ا مل زكن  كفني ِ ال أ صابعِ ، حىت أ ن بعض االعضو أ مل

لَّ  تتحرك ا عين، فم قد عم القايض و وجدُت  ويف الظالم ،الظالمبتلعين وا نومال  يف اب، حىت غرقتحبساإ

ام ليتلقفين ،ابِتجً خفرجت من القفِص مُ  كام عىل رضيب ورلكي  يتتابعواو  اأ رضً  يطرحونينوأ تباعه، ف  بسَّ

اٌص ك، وأ شخحم ضْ وتم  دْ اهِ شم حدث منذ ساعات، والقايض عىل بُعد أ متاٍر يشاهد ويضحك، والرشطة تُ 

أ يتين ر واجلسد. يف ظالٍم اتٍل  الروحِ  ويضحكون بيامن أ ِصخ أ ن ِصاخ انسحاقم  شاهدونل أ عرفهم يُ 

أ نه ب ابً رِ غْ تم س ْ مُ  تّل، حني وصلت اس تقبلين الطبيب عائِشةأ ن ب اهاتفً ملستشفى بعد أ ن تلقيت هرول اإىل اأ  

أ قطع  رحتف"، عائِشةل ممرضة حىت ابمس "ل أ حد يف املاكن لكه هبذا الامس، ل مريض ول طبيب و

حداها عىل الرسير مبتس عائِشة، اإىل أ ن وجدت واحدة تلو أ خرى اجزعً  غرف املستشفى مًة جتلس يف اإ

ً يت رسيرال جبوار  ااكن واقعً  لشخٍص ، حني اقرتبت مهنا انتهبت نولودمم وتقوم برضاعة  ى أ مل عيناها  !أ يم ،الوَّ

م بلكامٍت أَ مهم رقبِتا وك ن هناك من دُحاول خنقها، هتُ بمسك ويه تُ  اعبً رُ  جاحظتاناكنتا  ت أ ن خترج من ب

ْمئِ تبتسم يل مُ  عائِشةاكنت يف نفس الوقت  ا زريد أ ن حتذرين من أ مٍر ما،وك هن ِفهيا وك هنا ل زرى  نمًة،طم

نوت هجه دحمل مالمح ، وواتً أ ن الرضيع اكن مي ِ ب ُت أ  اجم فم تم  أ ك ر ما دحدث ل يم، أ و زراه ول تعبأ  به، حني دم

  وحولنا أ شخاٌص بوجوه خميفة. صغي، ليست أ دمية، بدا كش يطانٍ 

 اس تقبلين نفس اللحظة اليتواكن ذكل يف وعيناي ززوغان بني الزنزين،  اوقً عُ ْص انتفضت من نويم مم   

 دأ ت بتحريك ذراعيَّ ب لصالة معهم،لابلقيام  ُت مْ مم همف  أ فراد العنرب جيهزون للصالة،و  يصدح أ ذان الفجر فهيا

صداعٍ حىت شعرت ب بسطت طويل اكماًل اعتدلت و لكن ما أ ن  حلائط،امستنًدا اإىل عىل همٍل  وقديمَّ 
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 ارعابدلاخل يص احمشورً  ايف أ حناءها، وك ن شيًً  امن أ سفل ادلماغ وينترش متوازرً  ، يبدأ  قواً الرأ س يشقُّ 

 !بأ مكهل ال  ايل ُمْبتم بنط وجدت ؛أ ين ملا وقفت لك ال مل، ،يكن فقط هو املؤمل. فاملؤمل للخروج، غي أ ن هذا مل

أ ن  من ل تأ كدر اجلوا أ مسح بعيينبيامن  ،ابلغطاء السفيل ِ  فيِ ْص نِ  واريِ قبل أ ن أ   عُدت للجلوس اعً ُمرْسِ   

ً  ُت ضْ ضم عم  ،ينرم مل يم  اأ حدً  رادي مىت؟ وملاذا؟و  ؟كيف حدث هذا أ ن اعىل شفايه حترسُّ من  ،تبوٌل ل اإ

 نزانته،من صالهتم وعاد لٌك اإىل ز  انتظرت حىت انِتيى املصلون .رمبا أ و من تلف ال عصاب شدة ادخوف

 غسلِتا ابملاء مث خلعت ثيايبو ها أ حدتواريت يف ، اس تطاعيتقدر  اإىل املساحب قمت حبذٍر وأ ن أ زكُ ف

 ااس تلقيت نومً  .الصدمة تتلبس ين لْ زم ـماكين ومل تم اإىل وصلَّْيُت بصعوبٍة مث عدت ت اس تحمم ،والصابون

ة لكهنا عت ادلموع يف عيين  وجتمَّ  ساككني  الباكء وك نه الم عم جم  انيـ ِحم تق ُـ امل  اناملتورم فنايجف  مل تنل، هذه املرَّ

عد يف هيئيت أ و ، ومل ياباكء أ ين قد انِتيت متامً  ي القلب باكٌء أ خر،مِ ست باكيئ بيامن يُدْ بم حف  اجلّل، زكوي

  .ةلم صِ لل دمني بِ  رويح ما ميتُّ 

الإفطار، ول صواين ح ، وحتلَّق اللكقد بدأ ت تدب يف العنرباكنت احلياة و  اصباحً  ثامنةال  استيقظت يف  

 هضطر اى عيل  عدة مراٍت فمل أ س تجب، ما من أ فراد البّلية، قال أ نه ند أ عرفه شاابً  واذلي أ يقظين اكن

م ابملطهرات فعَّ ملُ ا املاءحويل  صبَّ ف قت ،طلبه أ ن أ قوم لثواٍن لينظف ماكين، واكن اللكزي بيده متلطفً 

 ملاكن مبنشفٍة عريضةا فم ، جفَّ اثنيةً  مهمت ابجللوس اس توقفين، حني ادخشبية وميسح احتهقبل أ ن ميد مسَّ 

 للجلوس. مرًة أ خرىقبل أ ن يدعوين 

 حني واكن ذكل ،اتعبً  ي  رأ يس بني كف من الصداع، غائٌص  عيينَّ  ا، مغمضً اقرفًص جلس ِتا مُ  أ خرى دقيقةٌ   

 .ني استيقاظيحل قرٍب يراقبين من اكن  اذلي بدا وك نهو  دحمهل سامل ،أ سفل ذقين به عدس اوجدت طبقً 

 كيف حاكل اليوم؟ -

جياابً  ب، فأ ومأ ت برأ يس اإ  أ نت مل تأ لك منذ ال مس. :أ ك ر الطبقمين  قرَّ

ىل  الْتمِفتُّ و  ،اشاكرً الطبق  يُت حنم  ِ  حني السجناءاملمر و الزنزين و اإ   :كحضم



 

012 

 

 ،ال مر انِتيى ،بك ساسمن امل  ورفاقه هور حذَّ  ُشهبانال  ،لن يقرتب منك ،ل تقلق بشأ ن الوغد -

 س متيض أ امك يف سالم.

 !س نواتتقصد  -

امتلمل ومل دح  .اطبيبً  أ ريدُ  من الصداع: اأ مسكت رأ يس جمددً  ،ر رد 

الرشطي  - باجتم س ْ ن اِ ت أ  بْ جَّ عم تم  الطبيب. دةِ اإىل عيا طرقة العنابر عربقتادين ا رشطي ٍ فقة دقائٌق وكنت بِر   

 هذه املرة هل أ وصلم  يامِ طم أ ن حُ  بدا زاء، فاميحتقيٍق أ و تدقيق أ و حىت اس ِت دون لطليب هبذه الرسعة -

ر اذلي حم  والطبيُب اةًل واحضًة ل حتمتل التأ ويل. رس  ، شاٌب يفمن قبلم عنه ىك يل سالِ هو ذكل املزِو 

صبح الوس يةل لتُ  هلْص سوبه ويمت فم ، أ مىض ثالث س نواٍت يف لكية الطب قبل أ ن يتواىل رُ هناية العرشينات

ر شهادته وفت ،بتخرجي نفسه بنفسههل يه أ ن يقوم ار مس تقبهنْ يم  الوحيدة لئالَّ   ادته قبل أ نْ يم ح عِ هكذا زوَّ

ن، فثالث نه ملبارشة عيادة السجمِ  به هنا حيث مل جيدوا أ مثلم  أ لقيم ، كشف أ مره ويمت القبض عليهنْ ي 

 ت كعالج ل ي ِ اكنَّ سم تب املُ ر وأ ن يك كَّ السُ و س توى الضغط س نوات يف اللكية اكنت كفيةل يك يقيس مُ 

ُ  بوهنٍ  ُت لْ تأ مَّ  ،يف جسده من أ ي يشءٍ  خشص يش تيك عالنت ال دوية ال قالم و  زدان ابلكثي منمكتبه امل اإ

عموات  ما فور ملاكن،ابا وهو حبيٌس لبهي ِ املؤمترات الطبية اليت ل أ عرف كيف وصلته ول كيف س يُ  ودم

م  اوأ يض ..داعي ووجعيُص  وتهكشف  سائاًل  ينِ رم دم وابتم  للجلوِس  اينِ عم دم  جسنٍي بني يديه، انِتيى من فأ ت  ،ليلب

 انعقد حاجباه وانفرطا وهو يمكش ابلونة اجلهاز املطاطية ،ساعديلف قاش ته عىل جبهاز الضغط و 

زع القامشة وأ غلق ن حني يبدو أ نه تيقَّن مما بباهل، ه الزئبقي ِ رِش ؤم مُ  يف لك مرةٍ  اعدة مراٍت متابعً  ويبسطها

ً  ايل خربً  جلس خلف مكتبه ووهجه دحملاجلهاز،   .اعظمي

 .اجدً  مرتفعضغطك  -

 ذ جًت.لقد مررت بأ مور عصيبة من ،التفكي ك رة رمبا منمن الصداع:  ُمغلقتني ْ صف وعيناي نِ  لتق

 لقادمة،لل ام ا متابعتك عىل نرِب جُي  من الارتفاع خطي، و هذا املس توى ،عاداً علًوا  ليس هو -

 ؟أ تتناول دواءً 

 الك. -
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ذن  -  . واظب عليه وتعال بعد ثالثة أ ام دواءً  سأ ِصف كلم اإ

 سأ نتظر حىت أ خرج. -

ض أ ن تدخل من املفرت  ،ابلضغط ول تعرف افرمبا زكون مريضً  ،من ادخطر أ ن تنتظر أ ك ر من ذكل -

 الطواريء.

 .ادً ج بٌ ُمتعم  أ ن ُمتعٌب.. -

 ،بعم تم و  ووجعٍ  من صداعٍ  يف لك ما تشعر به اغالبً  هو السببو  س ِتان بهل يُ  ضغطالارتفاع  -

ن أ ردت ميكنك تقدمي ،والسكوت عليه يعين ادلخول يف مضاعفاٍت خطية  طلب لذلهاب اإ

 .اإىل هناك يذهبون بكس  ، الصباح يف ،اوغدً  للمستشفى

 !املستشفى -

 فتقف عىل أ س باب هذا الإرتفاع بدقة. شاماًل  اوحفًص  تس تطيع أ ن جُتري حتلياًل هناك  -

 كيف سأ ذهب؟ -

 ؟ماذا تعين -

 وابلقيود؟ السجن بزي ِ و  السجنذهب يف عربة أ عين هل سأ   -

 هذه يه القوانني.نعم،  -

 أ شكرك، أ عطين ادلواء. ل، ،ل -

*** 

 حدث اإيلَّ ث اإىل أ حد، ومل يت أ حتدَّ مل أ خرب سامل مبا جرى عند الطبيب، ومل ،الزنزانة اإىل دخلت اعرصً   

حصل  وعدم احلديث فامي ابلسكوت،من ابلزنزانة  لكأ وعز اإىل  اكن قد  امي بعد أ ن ساملعرفت ف ،أ حد

مْت النظرات، ورمغ ذكل اأ و تلميحً  االبارحة، ترصدحً   أ ن ترتكين وشأ ين.  واهلمسات َأب

 ؛دمتنيأ ن صدمته ص أ درك هناب، أ خربت معرو بقرار القايض، فسكت ومل يُعق ِ  يف اتصاٍل هاتفيٍ   

 ال مر فهيا رُ تدبرحنا ن  ثقالٌ  دقائقناهكذا مضت  ،هبذا ادخرب وصدمة أ ن كيف س يخرب أ يم ادخرب صدمة

 سؤالها بأ ن ىلأ يم مبا حصل، وس تكون الإجابة ع جيب أ ن تعرف أ لَّ  اتفقنا يف الهناية حىت ،ي ْني ُمتحم 
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لت لسةاجل  لت ،دبع مل تُس تمْوفم  اأ وراقً  ل ن قد تأ جَّ جراءاٍت  مرًة أ خرى مث تأ جَّ مث متل، مل زك  أ خرى ل ن اإ

  .اكن مفعوًل  احىت يقيض هللا أ مرً ذكل و  ،يف حيهنا  -أ ن ومعرو - ل س باٍب س نؤلفها تأ جلَّت

جياٍز ما حصل عائِشةل ترشح، خطاٍب جديديف    ليه ىضم وما أ فْ  ،مع القايض ابإ سأ ميض  بأ ين احلُُك  اإ

  معٍر س ميتدُّ مفا الس نوات امخلس يف !، فقط تنتظرينتنتظرين مث رجوهتا أ ن مخس س نواٍت يف السجن،

، اضٍة دامعً اُكنت أ رجوها ابس تف -ا عائشة  أ وليس ما بيننا يس تحق الانتظار - بنا لعرشات ال عوام؟!

ولكن ما مل  ر، ال ك ر وال ك رمبا ا هنا، وسأ حتمللت الكثي هقد حتمَّ لف ،اأ يضً  اوائسً  ، وُمتوساًل وسائاًل 

 .عائِشة ك اأ حتمهل، هو فراق ولن
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َّ رُ  فرتات من الزمن ل أ فهمه، وأ ن هناك اأ ن يب شيًً  يف يقيينِ  رَّ ـقد اس تق اكنم     ارْسً ن ذاكرت قم تقع م امب

رادت وعن عقيل ا بل ورمبا  ،به ُت مْ رزكبت لك ما اهتُِّ اوأ ين قد  ،لواعيفأ ت خاللها مبا هو خارٌج عن اإ

 .اأ خرى ل أ دري عهنا شيًً  أ فعاًل 

 مهنم؟! ِس ؤون امليمل ل يكون هذا السجن ابذلات هو جسو! اكلعرشات هنا  !؟احق   امريضً مل ل أ كون    

يثبت حاليت  يبٌّ ط عىل عمٍل مبريض هذا ودلهيم تقريرٌ ل زكون الرشطة والنيابة وتنفيذ ال حاكم  مم بل لِ 

زدواهجا أ و أ ا   هذا أ ين مصاٌب ابنفصام الشخصية تكل؟ َّة أ خر خيرج مين لي ،ن الامساك أ و اإ فعل وأ ن مث

 مريٍض  عي أ يُّ وهل ي ن جبنونه؟!نووهل يدري اجمل  ؟وكيف أ عمل عمل؟ول أ   فعاًل  مل ل أ كون جمنونً  عل!ما يف

َّ اليت و   -تكل الِتم املوهجة يل  ت؟ابم وْ ه النم دامِهُ حني تُ  مبا يقوهل أ و يفعهل ماكنٍ  يف أ ي ِ عقيل  علهيا اللك  قم فم ات

 أ ن ،راءاتجيف الإ أ و كيٍد أ و خطأ ٍ  ا حمُض التباٍس هنيه أ كرب من كو  - قايضالحىت  عسكريال من  بدايةً 

 تكل وأ خوهيا، وأ ن اذلي ذهبت ملنلها مث  قُِبضم عيلَّ مث هربت بلقيسأ ن أ عرف  ،فعلت لك هذا اذلي

هذه املرة، وهذا امللف الضخم اذلي اكن أ مام القايض هو ملف قضييت، تكل حتقيقات  ض عيل  بم قْ يُ  قبل أ ن

م ِر النيابة اليت أ جْ   اعهنا شيًً  أ خرى ل أ دري أ ن اذلي ارزكبت لك تكل ال ش ياء، بل ورمبا أ ش ياءً  ،ت معيي

 القدرُ  ْق ، ومل يرتفَّ عايئدلس تجب هللا ولهذا مل ي  ،أ خرين ايت وأ ذيت أ نسً نَّ رمبا جتم بل  ،أ و مل زُكتشف بعد

 .ال خية املسكينة يف اللحظات عائِشةأ نقذ مين  ارمبا لهذا أ يضً حبايل، و 

 أ عني، ةِ بعرش  يف املمرِ  وأ ميشِ  ، كنت أ نم نصف نومٍ اطعمً  أ عرف للراحة دْ عُ أَ  يت وأ ن ملْ ومنذ معركة الزَّ   

تارقع ان رُ قم ارم فم اس تحم وعيناي ل تُ  ام أ ن يأ تيين اس بً حت  وزنزينهِ  وأ راكنهِ  العنربِ  عىل جنباِت  اًص ُص لم تم  الس ِ  بسَّ

 لْ يزم  ملْ  ،ك شد ما يكون الانتباهولك حوايس منتهبٌة  ..أ لك.. وأ جلس.. وأ ميش.. وأ نم ،اغدرً  رفاقهأ و أ حد 

امأ حذية غيالن  اُق ذم مم  فصار  ،بأ ذين ددجسدي، ووعيدمه وس باهبم يرت  م بأ حناءبفمي، ووجع رضابهت بسَّ

 !الس نوات القادمة ..أ و ابل حرى ،ال ام القادمة ن رش ِ مهي ال ول أ ن أ جنو م
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 اكن أ حد اذلين نحييت، ذكل اذلي يرُسع لغطاءاب كنت اس تحم، حملت من رقعةٍ  وبيامن، ساءويف ذكل امل   

ن شعٍر متنتصف صلعته دائرٌة  حنيٌف، طويٌل، ،زرقاء من طعنات حذاءه ادي أ ختامً دحمل جس مل يزل

ملس بح اب ىد خطاه ليتوار قبل أ ن مي فزةمتحابدلين نظرًة  حني ملح نصف وهجيي من تكل الُفرجة، جمعد

هنا  اص يب خمتبًً أ و يرتب لعنرب، فأ رى اإن اكن مثة من يتبعهبرص لك زواا ال   االغطاء شيًً  أ زحت اجملاور،

غالقً  أ درت مقبض ادلش ؟ااكن يتتبعين وينوي رش   أ م دخوهل صدفة؟ اكن أ و هناك، هل  اسرتقتو  ااإ

ابدخروج، ومهمت  عةٍ برس  ارتديت مالبيسف ،اشيًً  مل أ مسع لكينِ  س بحهِ يف مم  املاء كركبةالسمع عساي أ مسع 

 مالبسه. حىت م، ومل خيلعتأ كدت حيهنا أ نه مل يس تحف  ،خيرج قبيل حني رأ يته زراجعتلكين 

*** 

 .وهللا شاك.. خي زينا  اكن خيشاك -

تغدر به و  به تفعل به كام فعلت مع صاح لئالَّ : زنزانةهل ولعبد الشكور يف ال وهو يصب الشاي قالها سامل

 . يف املس بح

 .ليس هذا أ ن ،أ بًداغدر بأ حٍد بتكل الطريقة مل أ كن ل   -

اموهل كنت أ نت حني رضبت  ؟!وكيف هل أ ن يعرف - ؟ لك ما رأ ه أ نك انقضضت عىل صاحبه بسَّ

 أ ن يتكرر ال مر معه. خفيشَّ  ،منه ما نلت ابلرضب والصفعت لْ ونِ  ،يف غفةٍل منه ومهنم

 وارتشف: من سامل تناول عبد الشكور الشاي

امرفاق ف ،زينل تتعجب ا  - ، مه سب هلم حساابً فكام حت  ،فكرون بنفس الطريقة اليت تفكر هبايُ  بسَّ

صاحهبم مل فعلته با مف ،كل ونم زُ حفِ تم مه ال خرون مُ وكام أ نك متحفٌز هلم،  ،دحس بون كل أ لف حساب

 .انً يكن هي ِ 

 وحضك: سامل رشفة الشاي عم طم قم 

فعهل فعلت به ما مل جيرؤ أ ن ي ،وغدمه يف الوحل مغترْ لقد مم  ،عىل الإطالق انيف الواقع ليس هي ِ  -

 .هنا مضوا أ عامرمهأ  أ خرون 
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 .نت قتياًل لكُ  ُشهبانال  لم و ْ فلم  ،نظر يل وحلايلا ،بالغل تُ  -

مهنم قد  اواحدً ل أ ن بل كيال يقا فيك، اُحب  مل يفعلوا ما فعلوه  ُشهبانال  ،لاكن قتياًل  هو هاقِ فم بل لول رِ  -

ولو مل يتدخل  ،ا يف املاكن لس نواٍت طوالوهدُ ذكل ميس كرامِتم وهيبِتم اليت ش يَّ  أ هني ومه ابملاكن،

امأ تباع  مل أ كن أ توقع يف أ سوأ   !كيف كنتمل زْر نفسك  أ نتم  لنجدته لاكن يف ِعداد ال موات، بسَّ

 أ ن تقوم مبثل ما فعلت.  توقعات

قَّبم    جاراِت كعرشات الش عاداً  اعندما مسعت اجللبة ظننته جشارً  ،ول أ ن فعاًل  عبد الشكور: وهللاعم

الرضب  هل زكيلو  هذا الفحلعيينَّ أ نك أ نت اذلي تعتيل اقرتبت مل أ صدق  عندمالكن يف العنرب،  اليوميةِ 

عيناك  ؟املًاُمس طيًباوديًعا ه تم فْ ؟! أ هذا اذلي أ لِ زينهذا أ   ؟!معقولأ   ،عىل لكيكام والزيت ينكبُّ  ابلوعاءِ 

ك رفاقه رضاًب عندما تتابع عليبل وحىت  !حتفًزا عروقك النافرة !اصدرك املنفوش غضبً  !ااملتقداتن نرً 

ادم مهنا و  ن،توقف أ و هتُ مل ت  نفسها لكامتك حىت ،لحظةل ورالًك مل ترتكه بالط العنرب  رضبياكن ما حم

 ؟!وةسالط هبذه الق بال رضب  ت يداكملَّ حتكيف  ة،مكطرقة فولذي

  سامل قرأ  ما أ فكر به:  وك نَّ مُث مت قبضيت وتأ ملِتا وك هنا غريبٌة عين، مضم 

اليومني وال طبالغ، بل لك العنرب اكن يتلكم س هذا الكمنا وحدن، يك ل تقول أ ننا ن وابملناس بة لي -

أ  عىل عن اجملنون اذلي ينياملاض  به بطاسِة وأ  املتعجرف  جترَّ  .زيتدَّ

ذ تذكر: ضاحاكً  رشفة الشايعبد الشكور   قطع  اإ

توجست ف  ابلقرب منك بيامن أ نت نمٌئ عند الباب، يِتامسون من أ فراد البّلية ارأ يت بعضً  منذ يومني -

ام ِقبملِ  لطني منسم كونوا مُ أ ن ي يفةم خِ  يذاء بسَّ اقرتبت  ندمالكن ع ، بطريقٍة ما كوأ تباعه ليقوموا ابإ

يف  تنفجر أ نن خيشو ْ اكنوا  طريقٍة يوقظونك هبا دون ازعاجك، وجدهتم يتشاورون فامي بيهنم لإجياد

  .لسافلمع اكام فعلت  واحٍد مهنم

شفاقً  ،قبل مل أ عهده منبأ دٍب  أ يقظين أ حدمه أ مس ،فعاًل  -  . عىل حايل اظننته يفعل ذكل اإ

شفاقً  قلِتا كل أ لف مرة: بيده سامل أ شاح   ع أ حد نس أ ن يتالطف أ حٌد ماِ  ،ول غيهام أ دابً  ول اليس اإ

هؤلء ل  ،مع هؤلء املالعني يك ل يرسقوا صابوين ومساحيقي فمل يرتدعوا صوت بُحَّ  فلس نواٍت  ،هنا

لَّ  يردعهم   .بأ ن يأ منوا جانبكوقد رأ وا منك ما هو كفيٌل  ،املثال والعربة أ ماهمم أ ن يروااإ
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يلَّ هْنم أَ    ، صلا حمىت هذه اللحظة ل أ صدق ح وهللا أ ن: اًص فاحِ  يى سامل ما تبقى من شايه، مث التفت اإ

 من أ نت؟! ..احق   ت، ا أ يخأ وتيت كل لتفعل ابلوغد ما فعل ول أ عمل أ ية قوة

*** 

امرأ يت  أ خرين يومني بعدم   ..بسَّ

النيان  ت أ حرقتا، وثعابني وحيَّ الوعاءانتصفته رضبة ، ورأ ٍس نيـتـ قم ـ تشقِ ن مُ ـ ْ تيفم شم بِ  فههـ ن ك مِ  جم رم خم   

 .يلم نصفها السفا رمغ تفحُّ ِتِ جم ت عىل هبمْ لَّ امرأ ته العارية اليت ظم أ حرقت رؤوسها وذيُولها كام 

تمْدعماُه نصار   رهُ حم  .نزانتهبِز  ،ُت مْ لِ كام عم  ،اس ْ هُ كام حم   واس تفزازته لل خرينيهلاعِ فم أَ  نْ مِ  ذَّ رم  من الاقرتاب ذَّ

م  ُشهبانعند  فم كهذا توقَّ  ارً هللا أ ن أ مْ  دم مم مين مرًة أ خرى، وبأ ن دحمْ  عنرب  ُشهبانل  لْ صِ عنرب )اخملدرات( ومل ي

م  هؤلء )القتل(، ل نَّ  غهم ما حدث لبن معهم فسيساوون هذا العنرب مبن فيه ابل رض، ولن حتول لم لو ب

ام - احلوائل بيهنم وبني ما يريدون، ما جعهل  ل ِ غِ ال ت بنظراِت وقال والم يكتفي بأ ن يرتاسل معي طُ  - بسَّ

  .وعيدوال

 نالم ، عاد لي نْ كُ  يم مل اشيًً  اول أ ن يبدو وك نَّ دحُ أ و  ،نْ كُ مل يم  ايف املمر كعادته وك ن شيً يشَّ متي  اهكنت أ ر و   

تة الناكت والتلميحات لسبٍب ما مل زكن كام اكنت، بل حىت ِمشي ، غي أ ن من هذا بنكتٍة ومن ذاك بتلميح

يشٌء  ره،يُغادِ  اإىل أ ن أ و يف طريقهِ  ره،ادم غم  اشيً وك نَّ  مل زكن اكملش ية، والضحكة مل زكن اكلضحكة، بدام 

  بهِ  اول هو التشبثُ دح
 
كثار عىل وجوده بعلو ِ  ُمراهنًا ته،الم فْ ل يريد ا وك نه ابلعلو  ،حاتالتلمي الضحك وابإ

كثار يُ  . مل أ تغيو كام أ ن ودأ ن موججميع رسالته: لل  اباث  ، والعنجهية ضوربذات احل بعد لْ نه مل يزم ت أ  ثبِ والإ

فت مه، وخم ا جنم بم خم  ..حه اذلي مل يلتمئه الناس جلر نب ِ ـ وهو يُ  اجً ساذِ ، بدا ةً وم نْ عُ  ثُ بم ـ كتكل ل تُ  ول ن أ ش ياءً 

  وه.يدُ ِر ٍم غادره مُ هِكطبخٍة ابئته، أ و مكُلْ  ا للناِس حىت بدم  يته،صِ 

حديٍث يف لك و ،تقتنصين لك نظرةٍ في ف ،أ خر منحىً  ابلنس بة يل بدا ال مر يأ خذُ يف نفس الوقت   

م بم ن أ ن ما مسعته من سامل وعبد الشكور مل يكن مُ قِ وُ أ   ،يصلين  يتحدث لك من يف العنرب وك نَّ  بدا ،ةً غال

امفعل ب خشٍص أ خر  عن  ،قةفِ ُمشْ  ةً فم سِ أ  اكنت النظرات اليت زمتعن يف جسدي احملطم  نعمأ ي  ،ما فعل بسَّ
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بٌ   ِب سُّ حم التم  نظراِت  نم والكثيِ  مع الكثيِ شفقٌة يغلفها التقدير، و ، من الإجعاب بكثيٍ  لكنه أ سٌف مشوَّ

ن اكن !؟هل يب أ خر !؟هل أ ن لست "أ ن" فعاًل  ،ول أ ستس يغه ول أ س توعبه د هذامل أ عت ،الرهبةِ و   !واإ

َّ  ؟!تقمصينو صته مدى تقمَّ  اإىل أ يمدى وصلت يف هذا ال خر؟  فاإىل أ ي ىل أ ي و  ؟ينكلَّ لكته أ و متمت اإ

  ؟املاكنيف هذا  امخلسبس نواته  حر يبدى سيُبْ مم 

 هطقس  أ هنيىحني ،ال لف يف املمر ت للمرةِ حاجياته اليت بُع ِرم  ملُ مْ لم يُ  وهو معَّار عىل من رشودي تقْ فم أَ   

بذراعٍ  ابلاكد بأ نفه، نظارته تتشبث، قبل أ شهر عليه مما اكن وًل أ ك ر حُن  يلِ  ادم نزانة، فبم اإىل الِز  ادم عم املعتماد 

قبل أ ن  ابً عم عىل ال رض تم  ىوم لهيمْ سامل  بعدها دخل أ خرى ائقدق .اانرشخت طوليً  سلي وعدسةٍ  واحدٍ 

تابعان املارين ابملمر بنصف تُ  اكنتا انلتم اكن ينتظره منذ ساعات، عيناه خامِ  رتشف شااً ل س يجارًة ويشعيُ 

 ئه:ـ ي ْ ن هذا حني انزتعه سؤايل من لش اكو  ،ذهن

 ؟من هنا يرمس ال وشام ا سامل -

: نعمو  اانه رسيعً خَّ دُ  ظملفِ  يلَّ  !نظر اإ

 ؟مسها هنامن ير  ،كتكل  أ وشام -

تُّ    ْ امل اإىل حيث ذهب رأ س سابملمر، ف الواقفني ينتصفان ذراع أ حدِ  كبيين برأ يس اإىل خنجرين َأرشم

 س تغراب:الاعيناه يه أ خر ما غادرين قبل أ ن يعود الرأ س لكه مبالمح  أ شي. اكنت

 ؟!ومال هذا الالكم أ نت ل، ل، ماكلم  -

 من ا سامل؟ -

: ابً الشاي والس يجارة جانِ  عم ضم وم  يلَّ باكمل جسده، يشرتي يف اهامتمه ودي ِ  ، التفَّ اإ

ما حاجتك أ نت  ،ومش وقرف ،21ابعد عن هذه ال مور وما شاهبها ؟! في يفيدك ذكل؟زينمم ا ولِ  -

 ؟للومش

                                           
 وأ حياًن سوء السمعة.لس ِتتار والالمبالة ال ن، وخصوًصا يف ادلول العربية، واكن حامهل يومص اب هو  يف تكل الفرتة مل يكن الومش منترًشا كام 21
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 ؟ا سامل نْ مم  -

 ا أ يخ. اواحدً  ا سببً يِن طِ عْ ل تامتدى فامي لست أ نت أ هٌل هل، أَ  -

ين أ و سأ س تدل بنفيس. -  ُدلــَّ

*** 

َّ كنت يف اإحدى الزنزين أ صاحف ذكل اذلي عرَّ و قائق دم    ليه سامل أ ن  ،سلامن ؛ه راعي أ وشام العنربفين اإ

امى ما حصل بيين وبني اكن قد رأ   حنيل البنية،، الطباعشاٌب ودود، هاديء  ئِ ف  وأ تباعه بسَّ  ان  سأ لين ُمْطمم

يف جفنني الإجابة  تهتم أَ أ ن أ غي رأ يي فم  ينظر يل منتظًرا سامل وظلَّ  حم نم حْ نم ِزْد يف الالكم، تم عىل حايل ومل يـم 

 . انتهلركن زنز  ار وزركين برفقة سلامن اذلي قادين متلطفً ادم ، هكذا غم زرقاوين لن يقبال نقاًشا

 ؟من قبل اهل رمست ومشً  :ابتدرين ابيامن نس توي جلوسً 

 تكل يه املرة ال وىل. -

ذن هل تم  - فاإ منك ومن  اس يصبح جزءً  ،معك لبايق معرك ره عىل جسدك س يظلعِي أ ن ما حتم

 ؟ولن يمنحي الزمكس يُ  ،خشصيتك

 فتابع: اتفهمً أ ومأ ت برأ يس مُ 

لهل، س يمِصُل الرائني يشءٌ لكُّ ومٍش  -  معىنو  من املرسوم أ و املكتوب عىل جسدك، الومش رساةل وهل دم

 ..معينة لمُجم أ و  ..لكامت  ..رمسٌة ما ؟اس تعراض، هل يف ابكل يشٌء معني وليس فقط

  ة قبل أ ن يقرتب مين.كر من يراه أ لف مرَّ يف اأ ريد ومشً  -

 ؟أ ي ْ  -

 .اجمرمً  بدوأ ي ْ أ ريد أ ن أ   -

 !اجمرمً  تبدو -

ل ينوي ول  ،جرم بطبعهفاجملرم هو مُ سذاجيت بأ ن نطقت بتكل امجلةل،  أ لعن ُرحت فامي قالها وحضك  

 ما يتداعي دخاطره: دُ د ِ عم بدأ  يُ مث  سلامن فكَّر ،يكون
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اع، ب بطول اذلر هناك ثعابني تتلول ،، ليس هناك ما هو أ ك ر من هذا النوع من ال وشاماحس نً   -

خناجر  ،نفُذ من بني قضباٍن تفرتش ظهركت  لهٍب  أ لس نةُ  ،سالسل حول الرقبة هبا جاممج وأ نياب

 ....ـتــ

لك عىل أ ن صاحبه ليتفق ا ن، ومشٌ ل خيتلف عليه اثنا اأ ريد شيًً  ..وأ رشسها اخرت يل أ لعهنا ..اهنْ عم لْ أَ  -

ن عرب فقط من نحييت.ل ينبغي امل  زاح معه، ومٌش يندم من يراه اإ

 :اكرً فم مُ  نظر للممرِ و  زهنيدةً  قم لم طْ أَ 

، ىتح ، ليس فقط هنا، بل يف جسون العامل لكها، يف أ ورواب وأ مرياكاأ تدري؟ هناك ومٌش مشهوٌر جدً  -

 ورسالته واحضة ل حتمتل التأ ويل.

 بعيين فتابع: بدا تساؤلٌ 

حب هذا الومش صا ،بيدف ليطحن ويُ الصليب املعقوف اذلي يلتَّ  ،رمز القسوة والقوة ،النازية ِشعار -

 ابذلات ل يتفامه.

 ؟د هل اللك يعرف رساةل هذا الومشأ قص هل امجليع يعرف هذا؟! -

 ال غلب يعرف. -

ذن  -  بدأ .ااإ

 .لنتفق أ وًل  -

 .الباقون سأ دفع كام يدفعل تقلق،  -

 املال.ليس  -

 ؟ماذا اإذن -

 ومٌش كهذا لن يكون يف جلسة واحدة. -

 ؟مل -
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ما  اف كثيً ، س تن ايف اجلّل، وهذا الومش س يأ خذ ثُلث مساحة ظهرك تقريبً  أ حفر ل أ رمس، بل أ ن -

ها ابملاء أ ك ر من الالزم، س تغتسل بعد يك ل يلِتب اجلّل ،بعد ساعٍة أ و أ قل اجيعل التوقف حمتيً 

 مث تأ تيين بعدها لنمكل.  أ و أ ربعة أ ام ةثالثسرتحي ، مث ترتك جسدك لي اجيدً 

 ؟امك جلسة تقريبً  -

ع ، حبسب قوة احامتكل ووضِسْت  جلسات، ولن يزيد عن ثالثيف لك ال حوال لن يقل ال مر عن  -

 . جّلك

ذن  -  الليةل. لُكه ِه ال مرم َأنْ اإ

 مس تحيل. -

لَّ  لن أ غادر زنزانتك -  عىل جسدي.  والومش اكماًل اإ

أ حٌد ومشه  هِ نْ ــُ ، مل ي عىل ال قلجلس تني عىل  هاأ هنو  نيسُ ِر مم املتم  من برمس أ وشاهمم هنا تْـ حىت من قُ  -

 .اأ بدً  واحدة يف جلسةٍ 

 ن ال ول.ل كُ  -

 .اس يصطيل جّلك نرً  ..ستتأ مل ..اس تنف كثيً  -

 ق الزنزانة.لِ غْ أَ  -

م  امم قم  ،تعليالته ْت نمِفدم ف  يحاِصه تصممي   م ون اس توطنه  ت ذكل الركن اذليبم جم أ رشعًة من اجلالليب حم  رشم

فامي راح يقوم و  ،نزانةملبًة بسقف الز  أ ضاءم أ ن ي بعد ، جلست القرفصاء جفلس خلفامجليعاته عن دَّ عِ ومُ 

أ ك ر من  أ ن يأ خذ لل مر لكهمل أ كن أ ريد ! نعم ..جسناء العنرب اإىل الرقع من بني ظرأ ن جعلت بتجهزي أ دواته

م  ول، واحدة جلسةٍ  حفسب..  اموجودً  ًوا بهاجم فم تم أ ريد لل عني أ ن تعتاد ذهايب وجمييئ لرمس الومش، أ ريد أ ن ي

ا جاابت، هذا جز من ال فضل أ ن تظل عالقًة يف أ ذ كيف؟.. تكل أ س ئةلٌ  ..؟أ ين ..؟مىت أ مَّ ٌء مما هاهنم بال اإ

 .يه ال ن ابلضبط كام حويل ال س ئةل فقط! أ ن حتوم ،ُهنا اطاملا أ ين سأ ميض مُعرً  كونهريد أ ن أ  أ  

غمطم ،ورقبيت سلامن حلم كتفي وظهري سم ت قييص فتحسَّ عْ لم خم    هُ  مث اجلّل بأ صابعه ضم مشم ده عدَّ ومم  مكم ة دَّ

برمس  اـ  تأ نيبدأ  مُ ي  قبل أ ن أ حُك مسكتهو  أ ىت بقمٍل جاف ،همُ ـش ِ وم ا ليفهم طبيعة اجلّل اذلي س يُ مراٍت رمب
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 عرش زد عنمل ي اجدً  عاديٌ  رمسٌ  ،ابلكتف ا الظهر مرورً اإىل نزوًل صلبانه املعقوفة عىل رقبيت من ادخلف 

اكنت تنتظره يف  يىانِت  ما فورفوق اجلّل،  حلفرها امتهيدً  بتحديد الربواز ادخاريج للرمسةِ  فيه قامم  دقائق

ه ك ن اه نفاذً أ سود لزج تصاعد خبار  ت لتصبح سائاًل يبم ذِ من احللقات املطاطية اليت أ   عرشاٌت يغيل ْدٍر قِ 

برة مثبتةٍ أ ىت ، احرتاق عرشات اإطارات الاكوتشوك وخرج هبا  يف املوقد هاجاف، دسَّ  قملٍ  اإىل قاعدةِ  ابإ

 سوداء تغيل.

 سأ بدأ . -

برة خترتققبل أ ن يبدأ  ابلوخز وخزاٍت رسيعٍة متتا فمتهل قلياًل  ااس تعدادً  أ ْومأ ت   اجلّل كرصاصة  لية، الإ

م  نراً  اقبً ث ثُ حدِ فتُ   اٌت رفيعةوقنو  ..عرشات الثقوب ..عرشات الوخزات ..واحدة دمٍ  قطرةُ ض عنه خَّ مم تم ي

 أ لَّ  يبهكنت أ ج ف عن حايل،  الساعة ربعلك  يسأ ليناكن  ،رضبةلك  يف يزداد أ ملٍ  برفقةِ  تنساُب  من ادلماء

 ل تتوقف.. هجمنَّ بني يف ذَّ حىت لو ِصخت ِصاخ املُعم  ف..تتوق

قت عبَّ ملطاط وا والنار ادلماء راحئةبنطايل، وكذكل الفرشة حتىت.  نصف قم رم غْ اكن ادلم قد أَ بعد ساعتني   

ر بعد ثالث ساعاٍت كنت أ شع ،بفمي سفةلال ت أ سوأ  من مذاق أ حذية حال ليس لكهنا بأ ي ،الزنزانة

 رة املطر.غزي يف ليةلٍ  من أ قصاه ل قصاه مكساحات س يارةٍ  مبنشفة سلامن ل تغادر ظهري، متسحهُ 

 .خرجت غيها ادلماء تحم ْس ، لكام مم زينا  اجيدً الرمسة بني تم أَ  دْ أ عُ  ملْ  -

 ل تتوقف. -

تمكم  اثلثة نشفةٍ مب سح ظهري م   ني قبلها:تعرض اثن  بعد أ ن هم

 فر.احليف  اشيًً  خيايلعىل  أ عمتد، أ عتقد أ ين ساحس ن -

رق ثيابه غْ اء تُ مم ادلِ اكنت  ،معهام اأ يضً  أ ن انِتيتو  معه، هو وانِتيى َأهنيى سلامن معهل،بعد مخس ساعاٍت   

ن  ،  من ادخلفهيا انعاكيسفِ  أ راينِ  مرأ ةً  بم ذم جم ، من معلية ذحب للتو ِ  جم رم ا قد خم نم ي ْ لِكم  وبنطايل وك نَّ  ه فبدا وك 

ِ من معليةٍ ، عىل ظهري ياطالس   عرشاِت  تتابعُ  أ رى أ ي  مل أ كن ،ائسة جراحية أ و وك ين ِ خرجت للتو 

عندما التفتُّ . اامً مت قبل عدة أ ام، عندما يلتمئ اجلّل ويزول الالِتاب لن يتضحم  أ خربين بأ ن الومشف رمس،
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ليه وجدت  نأ   ممتنةٌ لكهنا اكنت .. جمنونةغريبٌة.. ملعٌة  عينيهمن  تأ طلَّ فامي  ،العرقو  ادلماءِ  يف اه مغرورقً اإ

 .بتجربٍة كتكل رُّ مي صاحهبا يف جعل اسببً  كنت

 ؟مك -

 . اشيًً لن أ خذ منك  أ تعمل؟: هقةُمرْ  اببتسامةٍ  ردَّ 

 معي نقود. -

 ل تُل ِح يف ذكل. انِتيى.. -

*** 

حترك يف أ  ت وِِصْ  عت قييصلم خفم  ،يف اجلّل اومش ابرزً ال حم ضم اتَّ و  متاًما الالِتاُب  خفَّ  بعد بضعة أ امٍ   

بكتفي  ارورً تشابك من أ سفل رقبيت مبشلٍك مُ  لْباين النازية سوداء قامتةً ُص  دىلَّ تم تم  .اجلزع العنرب عاري

لَّ  ،املُتسائةلو  . ورمغ أ ن أ عنٌي كثية اكنت تلفحين نظراهتا املتعجبةالتس تعمر ُربع ظهري تقريبً  ت نْ كُ  أ ين ِ اإ

جعاهبم اإ س و وك ين اس تجدي رأ هيم، أ و المتبأ ن أ بد الناظرينظمأ   ويِ رْ عتياديٍة يف العنرب دون أ ن أَ ابأ حترك 

امجليع  ن بنيِ م وأ مرُّ  ..أ جالس البعض ..أ دخل املساحب ..أ جلس ..يف هذا الفخ، فأ ن أ ميش عْ قم أَ  واهامتهمم، ملْ 

 .س نواتسدي منذ وك ن الومش عىل ج 

دت نفيس، يومً    ارع أ و وك ين أ حترك بأ ردحيٍة يف الش ود القامةِ دُ شْ بعد يوم، عىل الوقوف وامليش  مم  اعوَّ

، واِ  انبسط ظهري سرُ مم ابلتَّ ل شهٍر طويةل، هكذا  والهمم ِ  ل يف عنرٍب أ ثقلين ابلضنك ،مبنلنا  دَّ ش تم احملين 

ذ كنت أ عترب الابتسامةاُمطلقً ابتسم  دْ عُ مل أَ  ،اعتدلاملرختيان  ي املمنكش، كتفاي ِ رِ دْ صم   عتباريل ةً يم ط ِ مم  ، اإ

نً  جخوًل   العنيُ ف ،اقاس يً  افس يً ن  اجمهودً ين فم لكَّ ما أ ك ر  وهو ،اأ يضً  نظرة العنيلت دم بْ استم  .من قبل كنتكام  الي ِ

ِ  يعهاوِ طْ تم  صارم ف ،املائعة املائية ت بتكل الهيئةِ كوم انْ  اكنت قد وتعهبا النفسوهن شهٍر من أ   بعدم  يف التو 

 ، النظرة اجلامدةت بتكلعم بم طم حىت انْ من ليشء،  هثا قوةً ـبُ ، لكين مع الوقت كنت أَ شديد الصعوبةواللحظة 

نْ  برأ يسش يح أ كن أ   ملف ل أ تنحى  حٍد أ كرب،بتكنت أ نظر هل  حداً تم يب مُ  صصة، من ميرُّ لِ تم ين أ عنٌي مُ تْادم صم  اإ

 
 
 املُشاغبني ت أ ذهب اإىل زنزينرِصْ ف ؛أ ك ر متاديُت  ،أ و جامعات افردً  اكن، أ ا   وجدت من يسي قباليت، نْ ا

ةِ  أ نفسهم،واجملرمني          ،لإجرامابنظرات الِضخام ومن يبدو علهيم المترس و  اخمتص  الباب  أ قف أ مام ُسدَّ



 

010 

 

ن  م  ، فاإنحتداً  داخل الزنزانةاإىل خطوتني  دْ زِ أَ زجرين أ حدمه، اإ ، مضم  ،احتفزً و عداًدا اس ت ت قبضيتَّ مْ قام اإيلَّ

 ..ذهب عقهل بغي رجعة قد خرقال  هذا ف  ،أ  ل تعبم و جلساِ  جلساِ  أ ن رفاقه يس توقفه لول أ ن

م أ   ملْ    ت ف مع ما ِِصُت عليه، اوحده متاش يً ل دَّ تبل قليب، بل د ِ ب سم مم فق شْ فمل أ عد أ   ،والرحة الرأ فة بهانْطم

عد َأْعبأ  مايل، مل أ   بعض نً احيأ   هِ يِ طِ عْ أ  اذلي كنت أ قامسه طعايم و و  !معَّارعىل أ حد، أ و أ همت بأ حد، حىت 

لَّ  ميس ين اعليقً فو ِت ت عن لك صغية يف حقي قبل الكبية، ل أ   ادافعً مُ  بأ مره، أ و يعنيين شأ نه، أ غضُب  اإ

صاحبه، حىت جهر أ غلب من يف الزنزانة الكهمم معي، بل حىت سامل نفسه مل يعد جيالس ين كام  تأ حفمو 

لَّ  يعودول  ليعمل، خيرج ،يستيقظفهو  ،اكن  ..لينام يف هناية اليوماإ

 ..متاًما عن الصالة انقطعت ،هذا وذاكفوق لك و 

ُز قوَّ ِِصْ بعد يوم،  ا، ويومً هكذا   ِ ز  رور مبت خبوف ال خرين، وأ غسل تعيب بتعب ال خرين، حىت ت أ عم

 نْـُفـذُ أَ  ذاإ  ل أ فهم ماهيته، لكين ِصت أ ش ِتيه يف لك عنٍي تنحرسُ  وقِت بدأ  يمنو بداخيل شعوٌر غريبٌ ال

لهيا، ويف لك زراجعٍ لواحٍد ُمقْ  تفكي اللك قبل  بعد يوم، ويف ايف احرتام البّلية يل يومً ، منازعيتعىل  مٍ دِ اإ

عوٌر ش، ويف لك ال ادي اليت تتسابق لإمدادي ابلتليفون عندما أ طلب. أ ن يامتزح معي أ و يوجه يل لكمة

اليوم اذلي ف ،ل عني حويلالاكِمن اب ويف ادخوف طاغٍ يكرب مع لك تكل الانتصارات الضمنية البس يطة،

ساخن، فيبدو  يحٍ صف  فوق جيعلين وك ين أ تقافزُ  بقهر أ حدمه وهزمية أ عصابه هع اإحلاحبِ ش ْ مييض دون أ ن أ  

 أ طيح رضابً  ينوجدت ،يف ذكل اليومو ،لهذارمبا  ،ورجاءً  طلًبا يهنش جويفينقصين، أ و  اكام لو اكن شيًً 

عىل يتاكلبون  ،مع أ ربعة أ خرين وا،اكنفقط ، فهم ومل أ صادفهم قبل اليوم، ل أ عر ثالثٍة من السجناء يف

اف رأ س  ، فرضبتمهلته من أ جسادفامي طُ  ايرْس بميناي ويُ  اطيحً نضم لتكل املعركة مُ أ   وسعد، فوجدتين نوَّ

يف  ولمكةً  من اثلث، ااس تقبل كتفي عًص فامي  ،اثنٍ  عىل مبساحة البّليةيف أ س ياخ احلديد، وهويت  أ حدمه

افأ ن املعينُّ ابل مر وليس  بقوٍة وعنف وك ين ِ  اكنت أ رضب صارخً  بطين من رابع، ذا اكن هو ، وسعد نوَّ

  !نصار ..يٌد صلبةذراعي حني اعترصت و  قبل أ ن يتدخل أ خرون لفض ال مر،

 .اتعال اإىل زنزانيت فورً  ؟!ماذا تظن نفسك فاعاًل  -

 .هجمنزنزانتك اإىل باذهب دفعته يف صدره: 
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ينا.. .. تمنوًل ارتدَّ مذه   ح رأ سم ـاطم دهم حفامي بدا يل أ ن ،تعقاًل ل مُ متهَّ لول أ ن ..مَّ ابلرَّ  عىل س ئوليتهة مم كفَّ  ه رجَّ

 :غيظه ااكظمً  يف تأ دٍب  جسده وضع يده حبذاءِ ف ،الشخصية كرامته ةكفَّ 

ىل ..تعال ..زين -  .الزنزانة ..اإ

*** 

لومشي النصيب  نواك ،بناظريه يضرْ وعم  طويلِ  هو عم طم احلساب، قم ينتظر بليٍد وقفت كتلميٍذ  ةِ زنزاناليف   

 اس تغرابه. اوأ يضً  ..ال كرب من نظراته

منا ،أ مرك أ ي يشء منأ ن ل يعنيين  - ملشألك ل ززج بنفسك اب ،معك لدووأ   فهددخاطر  هو وما أ فعهل اإ

 .ليست كل ل يف معاركخُ دْ هنا، ول تم 

افأ ن أ عرف  ؟ال أ هنا ليست يلومن ق -  .وسعد نوَّ

ذن فهل تعرف أ ن حُ  !؟احق   هامتعرف أ   - ما  اممن يتعاركون معه ، وأ ن حُكامخسة عرش عامً  املٍك مهن ُكاإ

 خرىعهم لن يرضمه أ ن ززيد عقوبِتم بضعة أ شهر أ  ، وهؤلء مجي امخسة وعرشين عامً بني عرشين اإىل 

 يف قضية شغب. 

م    ة لك ملو تعاركت  ،ل ختصك ه بأ مورٍ دْ ِز ، فال زم زينأ نت حمكك خفيف ا  ه:دَّ اإيل يبثين وُ  رم ظم ن  شهررَّ

ول  اصحً ن ملا وهجت كلم  ولولمه ،أ ولد معَّكو  فهدل  أ ن أ حسب حساابً  ،صدقين ،الن خترج من هنا أ بدً ف

رشادً   .ءيش أ ي ومل يكن ليعنيين من أ مرك ،ااإ

ولئك أ  أ تأ مل  وُرحتنحية الباب  جلستالانفعال،  أ زل أ لهث من ادرت زنزانته وملغم يى الكمه فم هنْ أَ   

 أ وجاع أ حتسس ابملثل كنتكام  يف جسده، اأ وجاعً  بعضهم يتحسس اكنوقد تشاجرت معهم اذلين 

 !سامل ،اكن هذا حني امتل  جمال برصي بذكل اذلي جثا عىل ركبتيهو  ،جسدي

بحث فهيا عن وك نه ي  لكها جال مبالحمي ،الرأ سأ عىل  وجرًحا سطحي ا الومش عىل كتفي ورقبيت، لتأ مَّ   

نه ل يعرف مبا ك الالكم ول  أ و رمبا يود بدا وك نه ل يعرف من أ ين يبدأ ، ،اتفاصيل اكن يس تأ نس هبا يومً 

 .س ُتقابل لكامته
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 ؟كبما اذلي صار  -

 بل قل ما اذلي مل يرص يب؟: خفاهئا أ مام ساملابإ  مل أ جنح ،اجمددً  من عيين   يائسةالنظرة ال  تأ طلَّ 

 وك نك مل تعد أ نت. -

 .رمبا هذا ما أ رادوه يل -

 !من مه؟ -

هانيت يوميًا والتنكيل يب يف أ معنوامن  وحيات.. من أ ضاعوا معري ..اكنوا أ ا  هنهيًة:  متهلت  ..ل أ عرف ..اإ

 ..حتطم يشءٌ  ..متاًما زكرس يشٌء يف ِ  ..عد أ نأ  مل لك ما أ عرفه أ ين 

 ؟!زينأ ين  ،أ و شٌئ اختفى -

 .ملليتين أ ع -

 :وأ ن أ تأ مل هيئة من تعاركت معهم ت عينايعم مم دم 

اذلي  ما وأ نت تعرف ذكل، ل أ عمل هذا ليس أ ن ا سامل، هذا اذلي زرى، ست ل أ ين عرفهلك ما أ   -

ىل أ ين س يصل يب، دحصل يل،  .كذاه أ كونأ ن  اما تصورت يومً  واإ

ذن فقط  -  اأ حدً  ذِ اذلي مل يؤ  ،الطيب الهاديء الرحي زين، منك ازينً  جنحوا يف أ ن يأ خذوا جنحوا..اإ

نسانمنه  معره ومل يشكُّ   اواحدً  صبحأ ن ت  ..أ ن زكونه جنحوا يف جعكل ما كنت تُقاوم طوال الوقت ،اإ

  .منا

ق ِ مل    يلاتعابتنا فيه َصتً  غلفنا سكوٌت قاٍس مل يزد هو يف الالكم، ف و ،الكمه عىل بأ عم  ، حىت تناهت اإ

 ،حيث هو ايً جاث  -سامل  -ه زركت، و هبأ وجاع املشاجر  اقمت عىل همٍل مرتفقً ، فالعشاء صالة جتهزيات

، نظرت ياببعد طول غ  الصالة حصيوقفت عىل عُدت و  !والباكء وتوضأ ت ابملاءذهبت اإىل الصنابي 

ىل من توافدوا، قبل أ ن أ   ه يف رأ س اطرقً مُ  حيث ُكنَّا اجاثيً  مل يزل ل جد سامل أ خرى لقي نظرةً حويل واإ

يف  رمبا العيادة أ و يف أ نه اذلي قيلو اكن من حويل يبحثون عن مؤذن العنرب  ال رض وك نه يفكر فامي قيل.

أ ن  اوت هجرً ص يعلو قبل أ ن حبذاِء أ ذينَّ  يَّ يد أ رفعو فوجدتين أ عدل من وقفيت،  ما، مكتب الرشطة ل مرٍ 

لَّ  أ شهد أ ن ل اإهلو هللا أ كرب  لَّ  امتامً  اد الصمتحىت س ،، واحنرس اهلمساشيًً  فتت جلبة العنربخف  ،هللااإ اإ
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 ،مشدوهني لعون اإيل  طاعين نظرات العرشات اذلين اكنوا يتلرتُ  نظرت خلفي حىت يتِت ان  ناإ  ما .من صوت

ثِْوهمن قام  احىت سامل أ يضً    :اورةزنزانة جممسعت بواكن هذا حني  ،س تغرابً ينظر يل مُ  وطفق جم

لَّ  ، ول قوةما شاء هللا -  ؟!امجليل الصوت من صاحب ابهلل،اإ

 يف املمر!اكن ينام  اذلي !العنرب جمنونهذا هو  -



 

 

  

- 02 - 

م قْ اِ أ ن، حىت رْ قراءة القُ ت علهيا بدْ ، وزِ اددَّ جم مُ  لصالةِ اإىل ا تُّ عُدْ    مج ربنمرًة أ خرى أ ن أ نضم ل سامل عيلَّ  حم رتم

 ىسم لربنمج عم ابرة رَّ ال جزاء املق ظِ فْ يف حِ  مثر الوقتم تم فطاملا أ ين يف لك احلالت أ قرأ  فمل ل أ سْ  )التائبني(.

عرفت ال جزاء مج و يف الربن يلت امسفيعفيين من ابيق مدة احلبس. هكذا جسَّ  ليكأ ن يصيبين العفو امل

 .انً هـيـ ِ  فصار البايق اكبيً  قسًطا هاوحلسن احلظ كنت أ حفظ قبل  ،املطلوب حفظها

دارة السجن ق فية تُ رم حِ  ويه ورٌش  وغيهام، لتعلي الكهرابء والِنجارة اشً رم وِ  يضم اربنمج أ يضً واكن ال   ميها اإ

فراج عهنميس تطيعون  لتعلي السجناء صنعةً  ن مل يكن ل نه من الصعوب ،العيش من كس هبا بعد الإ ة، اإ

فراج بوظائف حكومية أ و حىت خاصة ،مس تحياًل  هم اجلنائية حتمل بيامن حصائف  ،أ ن يلتحق السجناء بعد الإ

 وَصة السجن. 

م زْ ة بأَ املرَّ  لكن هذه، ينالُ طم تم نظرات الاس تغراب ْل مل زز    ام مما اكنت عليه، دم ي  يي ابملصحفأ ثناء سم  ل س ي ِ

  قنيو ، بعضهم معةء السُ يس   بيامن يعمتر ظهري ومشٌ  ،عاري اجلزع العنرب يف ممرِ 
 
 عىل القرأ ن ما هو ايلِ بم قْ أ ن ا

لَّ  يكن  مل عىل أ ي ٍ و ، اشفقً مُ  يدعووالبعض  امندهشً  ُق ِد  دُحم البعض ف، من أ طوار جنوين طوٌر جديدٌ اإ

تعليقاٍت  ةم مَّ أ ن هذا مل يكن مينع أ ن ثم  غي. اخسريًة أ و جتردحً  ،أ ية لكمة عىل مسامعيلقي أ ن يُ  أ حدٌ  يجرؤل 

: النازيُّ التائلم طْ أ طرفها اكن ذكل اذلي أ   لعلَّ ، تُقال يف ادخفاء  ب.ق عيلَّ

امل اذلي اكن س عىللناس نيام، واكن الهنار لرتديد ما حفظته وا للحفظاكن الليل هو وقيت املُفضل   

فيده تُمسك  ،يا منهينِت  غي أ ن الغس يل والطبخ مل ،تسميع( بعد أ ن يهُنيي طبخه وغس يهليتطوع ملهمة )ال 

، أ و تكل اليت ْف منشغٌل ابملالبس اليت مل يغسلها بعد، أ و تكل اليت غسلها ومل جتِ  هرأ سلكن  ابملصحف

 .عندما يرسح لكينا ، وال زمةأ رسح أ حيانً ُكنت ، و امها ل حصاهبا، اكن يرسح حينً ل ِ سم ومل يُ  ْت جفَّ 

 .ختباراقرتب موعد الافقد انتبه ابهلل عليك..  ..سامل -

 وك نه يثبت اس تعداده للمهمة:  ،يتشبث أ ك ر ابملصحفو يف جلس ته،  فيعتدلأ قولها 
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 .وهللا أ ن معك احس نً  احس نً  -

 !فعاًل  -

 بسم هللا. ..بدأ  ا ..اهيَّ  ..وهللا معكأ ي  -

 ؟من أ ول ماذا -

 ؟أ ين توقفت أ نت -

 هات املصحف ا سامل. -

 ا أ يخ وهللا معك قلت. -

 هات املصحف. ل ل -

 !الصرب هكذا؟ دمايل أ راك نف -

  .اليومكمفمى  ليشٍء،ليس  -

 !يف موضوعك وموضوع القايض وما اإىل ذكل؟ مبا جدَّ أ هكل  هل عملنولين املصحف: 

لَّ  أ خربمل  -  معرو.اإ

 !وأ مك -

خبارها  - ع أ ن نقول مل نس تط ،الإجراءات لتأ خر بعض س يطول قلياًل أ ن ال مر باتفقت مع معرو عىل اإ

 .غي ذكل

ذن خًيا خًيا -  .دمبا جيمِ معوًما طمئنين هللا،  ابإ

جياابً    متام معهل  غادرف وامتناًن، أ ومأ ت اإ ت أ ن أ مكل أ رد يف أ ي وقٍت اإن متاحٌ أ نه ب اوعدً  بعد أ ن أ لقىلإ

ثت اإىل معروو  لت عىل هاتفحتصَّ قت اإىل الزنزانة و  ،التسميع أ ن صدمة  اين رس  فمل خُي  يف املاكملة ،حتدَّ

 هتادَّ مُ عن ماهيِتا و  متسائةلً ، هذا موضوع الإجراءات عىل اثرتت و، فقد اس تاءم جًدا أ يم اكنت كبية

لَّ  - أ يم -هتا من ثورف خُيف ِ مل حيث يف خاطره، و وقِتا فأ جاهبا معرو مبا طرأ   ،وطبيعِتا عقوبة  أ نب معرفِتااإ

فراج ، اقريبً  ، ووعًدا بأ نه سيمت اس تكامل تكل الإجراءاتواحدٍ  شهرٍ الهروب قد مت ختفيفها اإىل  متهيًدا لالإ

 عين.  الهنايئ
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خوتنا و  أ هلنا ابيقو -  .ا معرواإ

 .هممتكنِتيي عندما ت ، وس تعود تدريبية أ نك يف بعثةٍ  ونيظن ،كام أ خربتك -

 ؟أ هلها أ و عن عهنا اأ و يعرف شيًً  د؟ أ مل يتصل هبا أ حعائِشةعن  ايًأ مل تعرف بعد ش  بعد زردٍد:

 السؤال.كررت مل يرد.. استثقلت َصته.. 

 رأ يِتا مرة. -

 ؟رأ يِتا فعاًل  ،! اصدقين ابهلل عليكفعاًل  قفز قليب من ممكنه: رأ يِتا؟

 ما بك؟ ،رأ يِتا زيننعم ا  -

 هل رأ تك يه؟! أ مل تتلكم معها؟! ؟دهثاحُت كيف يه؟! أ مل  -

خوهتا ومل أ زلكم معها، وفي أ زلكم؟! ،مل زرين -  .اكنت مع وادلهتا واإ

م أ عين كيف اكنت؟!..  -  أ مثة ما جدَّ علهيا؟ ..؟!مثاًل  ْت دم كيف ب

  .منذ أ شهر اكنتكام  ..يه كام يه ..؟وما اذلي قد جيدُّ علهيا -

 !؟ابً أ عين.. هل اكن حالها طي ِ  -

 ..ويأ لكون ..ويرشبون ..دحيون ..اخوهتا مجيعً يه وأ هما واإ  ..ولكهم حاهلم طيب ..زينحالها طيٌب ا  -

 وامحلد هلل. ،ويتنعمون مبا أ حلَّ هللا ..ويتسوقون ..ويتجولون ..وينامون

 مل ل تعجبين نربة صوتك؟!  -

 ؟سأ لتحاهلم، أ وليس هذا ما  ك عىلنُ ئِ مْ طم عادي أ ردت فقط أ ن أ   وهللا عادي زينل ا  -

 ؟وختفيه عين ا. هل تعرف شيًً .يب ما يكفيين ..أ ن ل أ حمتل .ابهلل عليك. معرو.. -

فقط أ ن تنتبه حلاكل، وهتمت بنفسك فقط، من أ راد السؤال  لك ما أ عرفه أ ين أ ودُّ  ؟وماذا قد أ خفي -

 ه يشء ولن مينعه يشء. زُ جِ عنك فليسأ ل، لن يُعْ 

 علهيم.. انً معرو. ما حدث مل يكن هي ِ مه معذورون ا  -

ذن ف  -  معك لك احلق ا أ يخ... مالوحدك املُ  عذورون كام قلت، وأ نتاملهم اإ
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لطرف عىل جرحٍ كنت أ غض ا احارقً  امعرو ملحً  بَّ صم ، بتكل القرصة يف صدري ل شعر التصال ِتيىن ا  

ول اإيل؟ الوص عائِشةدحاول أ حٌد من أ هل  ل مم لِ  ؛ذكل السؤال فطوال ال شهر املاضية كنت أ حتايش ،عنه

 بيننا يوًما؟ بذكل اذلي اكناإىل أ ين وصل الوضع  أ و معرفة ؟السؤال عينو  التصال ببيتنا جمرد حىت أ و

 يل تشفع مل نهمعقول أ  أ   !قبل اليوم هوك ين مل أ كن أ عرف ؟!رائدمن  خرًبا مل أ جد طوال تكل ال شهرمل حىت و

احبه اذلي ه لصقلب قرِ مل يم أ   !نا وسهرن ومسرنوساعات حضك  ؟وصداقتنا س نوات أ خوتناللحظة  هدعن

ليه مبا مل ي  رس ِ ليُ  يوًما هاصطفا اذلي  هو !ابلسؤال عنه حىت أ و !بزارته مرةٍ فكر ولو في ؟غيه بح به ل حداإ

 !الزارةو السؤال أ ك ر من جمرد ما هو فعل  در عىليق ه ومنصبهمركز من 

ً حيث اكن جيلس سامل ااملساحب،  عند وجدتين  .ن أ شرتي تليفونً أ  يف رغاوي الصابون: أ ريد  القرفصاء عامئ

 ؟ـعتادمن تليفون أ حدمه اكملُ  مل ل تتحدث توقف عن فرك القميص:

 يل. أ ريد رشاء واحدٍ  ل ل  -

 ؟أ تعمل مك س يلكفك  -

دخاهل اإىل هنا هل تس تطيعسأ دبر املال، لكن  -  ؟اإ

 ين فقط عندما يتجهز دليك املال.ا.. أ خربل حتمل مه   :عاد لقميصه من جديد

*** 

ل جيل من أ حد  هاقرتضاكن معرو قد   مبلغٍ  مقابل تطعت احلصول عىل تليفونٍ اس   بضعة أ اٍم أ خرىبعد   

رُوه ابم عم أ تْ  شاماًل  ،أ حصابه يل   ِخلسةً  لك من مرَّ  أ زرارٍ و  ،مرشوخة شاشة ؛من بوابة السجن حىت وصلم اإ

 وبال غطاٍء للظهر. ،مطموسة

 عائِشة، ضغطت رمق اخير ميتً  لئالَّ  بس بابيت بطاريته ًدانِ ُمس ْ  ،الهاتفو واريت ت قىصال   يف ركن الزنزانة  

 رعيببقدر  ا،فبقدر شويق لسامع صوهت !اأ يضً  اووجعً  ..لهفةً  دقات قليب رننٌي ززامنت معهس تقبلين لي 

ت لكن حني تسمعين،و ، أ  ما قد يبدر حني أ مسعه ول أ مضن ال أ دريف، اأ يضً   حىت ،ةراتبب تتابعت الرنَّ

 لكن بال جدوى. مرتني أ خريني ت التصالرْ رَّ ـك، متاًما انقطعت
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 !اكنت يه النتيجة نفسها لكن ،وانتظرت رائد وضغطت رمق ،حسمت أ مري مل يدم بعد زرددٍ 

 !ل رد اوأ يضً  امنهلمباتصلت 

جابة، لكن  أ خرى مراٍت  لبضعكررت لك تكل التصالت    جهره  اىت بدا ال مر وك ين أ طرق بيتً حبال اإ

 .أ حصابه منذ زمن

 .هناية اتصلت بعمرو.يف ال

 ؟ومل يغادروا، ديف البال لوامل يز  وأ هلها عائِشةأ ن  أ واثٌق  -

ىل أ ين قد يغادرون؟ -  كام قلت كل. قبل أ امٍ  رأ يِتم !واإ

 كام يه؟أ مل ززل أ رقاهمم  -

 أ جرب حىت أ عرف. مل -

 ؟!افي عين شيًً هل خُت  .. للمرة ال خية أ سأ كل..معرو -

، بل نوااككام قلت كل لك ما حصل ابحلرف، ومه موجودون مباكهنم  ،كام أ خربتك ل يشء ل خفيه -

 اراهتم مل ززل موجودة يف اجلراج.س يأ ن  حىت

 بضع لك الهاتف ظر يفنأ  ، أ نفايس لُ قم ثِ مٌه يُ صدري  اإىل الزنزانة جيمث عىل و ودخلتهنيت التصال بعمر أ    

ليه مل أ نتبه أ اتين اتصالٌ  قد قد يكون أ ن عىس دقائق   .ردةادخ من قطعةٌ  ؛ام أ ىتك بدا -الهاتف  -ه لكن ،اإ

ل صاروا ؟ همعوًما يتحاشون ال رقام الغريبة أ هنم أ م أ رقاهمم؟ والبدَّ  مجيعهم قد وايكون معقول أ ن هل  

مينعوهنا من  و عائِشةحول  اهل يفرضون س ياجً  أ شخاٍص بعيهنم؟عىل رصون عالقاهتم ودائرة معارفهم يُق

يلَّ   ؟الوصول اإ

اكن هذا و  ،يتش فر  أ سفلبعدها  الهاتف دسَّ ل   ،ُمْطِبقٍ  سكوٍت  أ فىض اإىل اائسً  اأ خيً  اتصاًل  تأ جري  

 !بأ طرافها تكل ال وراق تصاحفين حملت عندما

 !عائِشةل رسائيل
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مِ أ ين أ رسلها، وأ تومه  شوقال  شدةوأ تومه ل  شدِة احلب أ كتهبا،ل كنت  الرسائل اليت   للهفة أ هنا تقرأ ها، ا لِعظم

 .بني حلظٍة وأ خرى !.. مهنا!..قد يأ تيينا أ ن رد   والتعلقِ  ال مل أ تومه لسخاءِ و 

ٍ ابلومِه مُ  أ ن أ يُّ  وُمشفقًاس تغراًب، ومُ  ،ًعادامِ  عىل السطور عيين  أ مر ب  تلو ال خرى، تصفحِتا واحدةً    تميَّ

م وأ   لُ د ِ عم وأ   وأ حبث وأ سأ ل وأ تلهف، ،حيك وأ قص وأ صارحذكل اذلي كنته قبل أ سابيع، ل   أ عرف  وراقًاأ   حق ِ ن

 . ابب العنرب حىت تعدىلن ت و  بل ،أ  رم قْ أ بًدا لن تُ  اأ هن

وعىل  لكن ،ول أ طمنئ هلار، وأ نه يشٌء ل يراتح هل قليب تكل ال سو  خارجما دحدث  اأ حدس أ ن شيًً   

 ولنئ ،عمرال ايةلهنيت حبيب ،، ورمغ لك يشءعائِشةاإن شاء هللا غي ما أ شاء، فس تظلني ا  ،حال ةأ ي

من  ..دال وحو  ..لل و افس تكونني أ نِت طليب  ،مل زكوين يل يف هذه ادلنياو ،بيين وبينك حالت احلوائل

 .اهحني أ لقم  ..هللا
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ةم جسده بعيدً  معَّارالطعام هو أ حد ال وقات النادرة اليت يس تطيع فهيا  اكن وقُت    حم بعد  امحلَّام، عن ازمْحزم

 نزانة حوليتحلقون مبنتصف الز  نت من أ حصاهبا اذليرم غم أ ن جيلس مؤقتًا يف أ حد تكل ال ماكن اليت شم 

  .الصواين والقدور

رصه ب لم قم نم ه، فم كعادت اساكتً  درانِ اجلُ  اإىل أ حدِ  واكن يرزكن نديته، ،الطعام عم ُوضِ  أ ن يف هذا املساء، وبعد  

رت دعوتكم يبثين قلقه،  رش يد بيين وبني   .ل الصواينوالتحم بدائرتنا حو  ارتددً جفرجر جسده مُ  ـرَّ

 ؟ا: خيً معَّارأ ن و  -ظر اإيل  لكينا عن ال لك ون رش يد توقف

  .أ جبته اإن شاء هللا. اخيً  -

ليهدون أ ن ينظر  معَّاربرأ سه نحية  أ ومأ    ما اذلي يفعهل هذا هنا؟!: اإ

 أ ن من دعوته. -

 ؟ال يدفع شيً تعمل أ نه كيف تفعل ذكل وأ نت ؟ا! أ تظنه فندقً دعوته -

 ..عولن يدف -

 .ذكل قم فْ أ تيت وِ  أ نتم  ،للزنزانة نظامللطعام نظام و  ،تك معيوَّ ـُـ تـ ل متارس فُ  !زين -

 وتكل زنزانة السجن وليست زنزانتك. وليس طعامك السجنهذا طعام و  مل أ ِت وفق يشء -

رشاء  ، ويفاحنن هنا نتشارك مبا جيعل هذا الطعام طعامً ه. قرُّ ونظاهما هو اذلي أ   ،س ئولامل لكين هنا  -

ارنظر ل .أ ي يشء وصاحبك هذا ل يشاركنا يفوغي ذكل الكثي،  املطهرات لتنظيف الزنزانة، : عمَّ

  حيث ُكنت. اإىل دْ عُ 

قى يف هنايِتا أ ل من نر، لبرسائ ورش يدزراسلت عيناي ، ًسالِ ُمجْ  قبضت عىل ذراعهف  ،ماابلقي معَّارمهَّ 

 .العم طعامك وتم  هِ أ نْ  ،سامل وقام: ابً غاضِ  هتقم عم لْ مِ 
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*** 

 صواين الفارغة نحية ابب العنرب.شاء عاونت سامل عىل اإخراج البعد أ ن انِتيى العم 

 نت،اك ، أ ا ماعةلٍَّ  جلِ ل   هانظامم  اخرتقم  واحدٍ  لكَّ  نللزنزانة نظام ولو أ   ،زينا  مل خيطيء رش يد  -

 .سيتحول ال مر دخربطةف 

َّ  ،هذا الالكم اسامل ما كنت أ ظن أ ن تقول أ نت اوهللا أ بدً  - ن  .ك تتلكم بلساهنم ل بلسانكوك 

ظافه يدفعوا املال لنلَّ أ   عىلع أ خرين ج ِ شم ما فعلته قد يُ أ ن وهو  ،واحد ُض رم الغم  ملساين أ و لساهن -

 .انة، أ و لإعداد الطعام بشلٍك جيدالزنز 

  معَّار نقودصنعه ما الفارق اذلي س ت  -
 
 ؟يهلهل سزتيد من جودة الطعام أ و تقل  ؟! هبذا الشلكلهِل ذْ حدَّ ا

 ؟اخِتاسم أ و وم  الزنزانةِ  ةِ ارم همهل سزتيد من طم 

 ل نك، فيه خاذلالتحىت و أ  ع كثيين عىل عدم ادلفع ج ِ شم ما حصل قد يُ لكن  ،اليس لتكل ادلرجة طبعً  -

 . اويت بني من يدفع ومن ل يدفعسم  دون أ ن تشعر

ارب هومن معه يفعلون ما يفعلون رش يد ،ومن ل يدفع نطاعةً  ُهناك فارق بني من ل يدفع ِحرمانً   -  عمَّ

ل  ،ه هبذا الإحجافتطبيق قوانيهنم عليملا ابلغوا يف  ارُشطي   معَّارولو مل يكن  ،وتشفيَّا ول أ ك ر اانتقامً 

 .زمتىن ال مل لذلين أ ملوكلَّ أ   ا سامل أ ن غايةم النبلِ  اقالوا يومً  ،تُنكر ذكل

 :ذلي رافقه بعٌض من أ فراد البّليةابب العنرب فدفع سامل الصواين للرشطي الواقف وا جم رم فم انْ 

 اإىل املمر. دْ عُ ولتم  كنقودقال يل أ ن أ رد كل  رش يد أ تعمل أ ن -

 وأ ن موافق. صينية أ خرى: تدفع

 ؟موافق :اإيل والتفت توقف سامل عن دفع الصواين

 وهللا موافق. -

 !تنام مرة أ خرى يف املمر؟و  خترج من الزنزانة! ق عىل أ نموافِ  -

 فقط. نقودي عيد يلِ بل عىل أ ن يُ  -
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 ٍت كثية ملْ وهو أ ن نقاشا. كنت أ عمل مبا جيول خباطره، ى سامل مفه وسكتوم لم صف حضكة، فم حضكت نِ   

ن يف اإخراج راس متر  هكذا ،نُصح أ يَّ  متريرأ ي أ مٍر أ و  عىل طاعةِ  اي  صِ ت عم ِِصْ  أ ن بعد امعي نفعً  يدِ جُتْ  دْ عُ تم 

 من خيرجونوا راحرشطة أ فراد من  حتراكٍت حائرة ؛تكل اجللبة راعتناحني  واكن ذكل، ني ْ تم امِ صم الصواين 

 أ و يعي ما يُقال، ،دثدحما  نأ حد فهمي  وقبل أ ن قاصدين نقطة بعيهنا، املفتوحة أ بواهبا العنابرزهبم ومن ماك

ن مالوهام دحيركضان  يانطِ رُشْ  ؛واكن أ خر ما حملته .العنابر ببايقِ  لم فُعِ  وكذكل ،بقوة العنربِ  ابُب  علينا قم لِ أ غْ 

 .ابي  طِ  ارسيرً 

 ."(1بعنرب ) ،حالته حرجة جسنيٌ " -

افاس تقبلنا هبا   ..ُمرْسِعني ْ  الزنزانة اإىل فت وسامللم عندما دم  نوَّ

 سأ ل سامل. من هو؟!.. هل نعرفه؟!.. -

اف ادم عم    من لك و  وسامل امي كنتف من اجلانب ال خر، لل خبار اليت تأ تيهِ  اتً صِ ه ُمنْ دحتضن تليفونه بكف ِ  نوَّ

م  اول أ نْ حُن  ابلزنزانة أ ك ر  تتعاىل د بدأ تق الرشطة لبةج  كبي، خصوًصا مع بفضولٍ مالحمه أ  ما تأ ت به رم قْ ن

ت مالمح غم تم  ، واكن هذا حنيوأ ك ر افيَّ  .اشيًً  نوَّ

افا  من -  سأ لناه. .. من؟!نوَّ

 ىل عتبةع يقفون أ خرينوجدن حني  هذاواكن  ،خارج الزنزانةاإىل  ساهًيا اهُ مم دم قم  بل حلته ،ْب مل جُيِ   

الإجابة اليت جعلِتم  ،م يف نفس اللحظةِْتُ ـتم فامي بدا أ ن نفس الإجابة قد أَ  ،املُمتقع ، بنفس الوجهزنزيهنم

م  املمرِ  اليت جعلت لك من يفِ و  هنا،عي ْ ينظرون لتكل الزنزانة بِ  برسعة  قلانط ذلكل نِي حِ ِس ُمفْ  ،اتنحون جانبً ي

 .عيل   ..الربق

وا يتابعون ما اذلين اكن املساجني تلُّ  قبل أ ن يصل لباب العنرب حني ذاب هماكلسَّ  يف املمرِ  عيل   قم رم مم   

هب  البابم  عم فم صم  دحصل ابدخارج،  افتحوا الباب ..!ما به؟ افتحوا الباب.. ما به عزيز.. ..أ نمت" :اخً صارِ  كفي ِ

 ". أ قول .. حاًل حاًل 

  .عليه.. يِشٌ غْ م عزيز.. واقٌع يف زنزانته..: احتوان هبمسهو  زانتنانْ سعد اإىل زِ  لم خم دم 
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 .سامل لسأَ  ار؟!جِشم  -

 .خمدرات مغشوشة بل -

 ،مبا اكفهرَّ به وهجه س تقبهل رفاقهمبالبسه ادلاخلية فقط، لي  املساحبِ  من أ حدِ  ساِجد يف تكل اللحظة خرج  

ليه منقم ـنْ ـ يس متع برتكزٍي ملا يُ ، ل اأ رقامه ُمرْسِعً  طمغم أ خرج تليفونه وضم   العنرب ال خر. ل اإ

 سامل. لم أَ سم  ؟!من أ عطاها هل -

اف هاقال  ."ُعبـيـ ْدة" - اتجر  ما دحصل: -وأ عيننا  - اهنم عيْ  اقم ارِ فم مل تُ اكن يقف عىل عتبة الزنزانة فامي و  نوَّ

 .راحِ عىل السالسحر انقلب  ،لرضا أ خويه االلك طلبً  عن دونً جماًن و اكن يُعطي عزيز  معروف،

ليه أ رسع رفاق بْ  ِتدئتهوتسابقوا ل عيل اإ ن م الباب اصافعً  ممن بيهن نسلتي  اكنلكنه  عن الباب، هِ ادِ عم واإ

من  وسط أ ربعةٍ  امتركزً ومُ  برابطة جأ شه، حتفًظا، مُ مبنتصف العنرب ايقف اثبتً  فاكن ساِجدا أ مَّ  جديد،

ت تعلاميما بدا أ هنا  ايً لِ مْ مُ  ب ال خر،ملا دحصل يف اجلانِ يس متع مل يزل اكن وصربه،  اقتبسوا منه أ نته العاملقة

رشادات للتعامل    .مع وضع أ خيهواإ

 أ حدمه. سأ ل عليه؟! ضم هل قُبِ  ؟!ال ن ُعبـيـ ْدةوأ ين   -

 .ابلعنرب ال خر أ حدٌ  ينال منه لئالَّ  ،أ خفتهقيل أ ن الرشطة : أ خر دَّ رم 

 !؟أ ين -

 .ل أ حد يعمل -

ليه -   .لن يطلع عليه هناروهللا  ،ويٌل هل لو وصلوا اإ

ه السجنِ  خارج هذا ماكنٍ  أ يُّ  ،أ خر أ ي ِ ماكنٍ اإىل  هجيب أ ن ينقلو  -   .لُك ِ

 هتافاته عيل برت ،علسمل  اسرتاقًا يف وقٍت واحد اللكُّ فسكت  ،جفأ ة ابدخارجانقطع احِلسُّ بهناية العبارة   

 ندى ،هاا ل قصامن أ قصاه الطرقة نيملهوفت عيناه ْت حم سم مم  ،الثقوب عانقت جهبته ،لبابابأ ذنه  قم أ لصم و 

دحملونه  أ ن أ و ،بأ خيه وضعخيربونه ب أ نب ،اوليس أ مرً هذه املرة  ااجيً ر  ا،واحدً  اواحدً  الرشطةِ  عىل أ فرادِ 

ليه جابة اكن الصمت لكن ،اإ واكن ، واحلية قيشفي القل ما دعساه جي ت حوهلتلفَّ ف  ،وتوسالته رجاءه هو اإ
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ل حتَّ او  هوار رختى التليفون اإىل جا اذلي ساِجد ،ساِجد !أ خيه عينا ..تكل العيننيب  التقت عيناه حني هذا

 ..خوفًاو  ..الناس مهسً وتناقهل ا العنرب باتل ذكل ادخرب جن كام احتَّ ، ادخواء عينيه

 !عبد العزيزلقد مات 

د حىت ،الصمتالعنرب لكه يف  قم أ غرِ  ثوانٍ ل     مهتااملمر حاج ململ لك من يف ،بدا وك ن الزمن نفسه قد جتمَّ

 .برسعة زيهنماإىل زن من يف املمر لك ودخل ،عىل جعل

 .اتعال.. تعال فورً  ..زين -

راداً ل ابلفعل زراجعنا بداخلهاقد  كناو  ،الزنزانة اإىل داخل ذراعيسحبين من قالها سامل وهو ي     ،اكلباقني  اإ

غالقها من فوره رش يد قبل أ ن يقوم ولكنه حسبين اإىل مُعقها أ ك ر من  أ فرادٌ  خرج واكن هذا حني ا،علين ابإ

لك من يف  جربأ   صلياًل جلجةًل و  روها عىل القضبان لتحدثأ يدهيم، مرَّ حادٍة يف طويةٍل  بأ جسامٍ  زنزيهنم

، رضاًب ب العنرباب عىل الكربىثورته  خلع عيل قيصه واثر أ ك ر وأ ك ر. داخلها عىل التقهقر الزنزين

لدُحْ أ ن  أ و حاًل  بأ خيهيُؤىت أ ن ب اأ مرً وِصاًخا وش متًا،  ليه مم  !يرفضهأ و ، عما أ ش يمل يصدق  هأ ن بدافامي ، اإ

ِرج من جيبه جسًما حاًدا دسَّ  حب بهقبل أ ن خُيْ  ؛الارتطام عمُس مث  ثواٍن بعدها .ه ائًسا يف قفٍل مل يُرم

ليه عيل   ،نوبٌة من النوابت ،كجداٍر مغش ًيا عليه هوى !ساِجد ويرشون  اقهيلطمه مع رف فوقه انكبَّ و  هرع اإ

، ل اوك ن السجن لكه أ صبح همجورً  ولكن يبدو للنداء عىل الرشطة،أ خرون وهجه ابملاء، فامي تطوع 

َّ و  يلهثُ  رشطيٌ  برزحىت  دقيقة اكمةل رشطي ول ضابط ول أ ي خشص يف طرقة العنابر، ن ه لتو ِ ه أ ٍت ك 

لَّ  تح البابأ ىب أ ن يف ف ،التجمهر راعه حني نظر من الثقوب ،من سفٍر بعيد ذا ابتعد ااإ  .للكاإ

 أ ك ر أ قول. ..!أ ك ر !أ ك ر -

يف النصف  بسهمحيل أ خرهام  عنعيه ار عيل وهو يفرد ذ همني ببعضهم البعض يزتمع طِ بِ خم تم ـ مُ  اللكُّ  زراجع  

ا فنْ ل أ ن ي قب رسيًعا الطيب الرسيرِ  فوق ساِجد أ راحا رشطيان وانسلَّ الباب  حم فُتِ  ،من العنرب ال خر ذم

َّ ، لكن حني جبّلهام اإىل ادخارج غالق الباب عًارْسِ مُ  الثالثالرشطي  مهم نلها  قوية رضبة؛ الفرصة هواتِ تُ  مل ابإ

ج تم ومل دحم  ،ا مفاجأ ةً أ ك ر مهنا ليتسمر  ال خران ج الرشطيانتم ومل دحم  ،ختل توازنهج أ ك ر مهنا لي تم مل دحم  ،رأ سه

لَّ  -عيل  - ال خ ال صغر ف البداية بعد اذلي نل رش  اإىل أ خيه ينضمف  ،لينطلق نحية الباب ُمهةل ثوانهيااإ
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 رشطيان ال خرانل هام الرضب يف اطيحا الكليُ  ،مل يكن اوك ن شيًً  يف حلظةٍ  فوق الرسيرمن انتفض أ ن 

 يدمن  ارةلول أ ن حبس ِتم اإش ابدخروج ينو ال خ أ حصاب مهَّ  ار رفيقهام.جبو  اأ رضً  يف حلظةٍ  امم زكوَّ الذلان 

 .هو وأ خيه ..فقط وحدهام ال مر يعنهيام هذا بأ ن عيل

ام لو اكنوا كبواب ال  تشاجرت أ عناقهم عىل  السجناء اذلين هتافاتووسط الفارغة،  برارقة العنيف طُ 

املمرات بواب و ال   بني اكلرادرات اأ بصارً  نينقالوهام  ساِجدعيل و ركض  يُشاهدون مباراة ملصارعة الثيان،

 .رفغُ الو 

 يف العيادة. يف العيادة..  -

 فزَّ اب اذلي شاإىل مكتب الطبيب ال  املوتوران ينطلقل أ كرب من الإاثرة،  ارً دْ قم  املبتغنيأ حُد  هبا ِصخ  

ر  لكنَّ  وجودهام، سببدهشًة زائفة عن  اً دِ ُمبْ و  امرتعشً  ، يـ ْدةُعب ئلني عن حني أ مساك بتالببيه ساثباته تبخَّ

هل و حىت أ   ، لكهنام مل دحتاجا لإجاابته،عنهيتلكامن ول يعرف ما  ليس هل شأ ٌن هبذا لكه،أ ن  هامفتوسلَّ 

م ، واذلي ابلتاجر البائس املرتهل اجلسدوىش  فقد، اخشصيً  هكذا  سمنته،ب من حتت رسيٍر ضاق  محله اظم ب

س اجرَّ ومن أ سفل الرسير ابلطبيب اإىل خارج الغرفة،  اذفق ادلنيا  بدموع هصاحب لم سم وم اذلي تم  اللحم املُكدَّ

لكن  ،ك خيه ويعتربهه وأ نه اكن دحب عبد العزيز، عم كام ُخدِ  عم وأ نه ُخدِ  ،فامي حصل ليس هل ذنب لكها أ ن

ة اليت الطرق نباتجب توسالته وِصاخه ت عم مُسِ حىت  اكملطارق، بأ اٍد وأ رجلٍ  ال خوان اهنال عليه رضابً 

 ؛ التحذيراتمُسعت تكل حني واكن هذا لرومان،ل تدافع امجلاهي عىل مصارعةٍ  اتعارك السجناء عىل أ بواهب

را ي  قبل أ ن ،يركضان بأ قىص رسعة العنابرجفأ ة يف طرقة  ظهرا رُشطيان  املمر الصغي اإىل احني انعطفتسمَّ

 قردٍ قرصمه كأ   افزتقثالثة  ؛ربوا لتومه من العنخرجاذلين  أ ولئك املاكن عن فقد انشقَّ  ،املُفيض للعيادة

ِح مبوٍس يف يده، صغي ن اقرت الرشطيني متوعًدا وهو يلو  لَّ اباإ  .حيث ل دحتس بان من غدرة التأ زهيامس   ، واإ

  .برسعة. ...أ هنياه برسعة ل وقت للرضب.. -

معامل وهجه  ْت سم مم طم ذلي انْ ا ذكلحياة اإهناء به  امهنيُمكِ  مل جيدا ما نالذلي الرفيقني يف الثالثة ِصخ هبا  

به بطول  لني، وانقذفامتقاب املرتهل سداجل  حالالفكرة يف حلظة،  لتأ زهيام ،من ادلماء متشابكةٍ  خيوٍط حتت 

 لك مرة، عم وتوسالته ِصخات الرجللتشح  ثالث مرات كرراها يف احلائط، الرأ ُس  اندكتالغرفة حىت 
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عىل  زاكلبواو ة الرشط أ خرين من اكن هذا حني أ ىت أ فرادٌ و ، يف املرة الرابعة هنفاسِ مع أ   متاًما حىت اختفت

ون لالشتباك مع أ  يِتيو يدخلوا الغرفة  قبل أ ن ،لومهـَّ وكب مهحىت أ وقعو شومِ وال  عيصابل رضابً  ثالثةال 

دلماء، اب خضبةٍ مُ  أ ادٍ ن ـ ْ رافعي ،سلمني ْ تم ْس مُ  ،ثوا عىل ركبتهيامأ هنيا هممِتام، جف اكن قد  لكن ال خوان ال خوين،

 .التعس التاجر فامي اس تقرت أ سفلهام جثة

*** 

نقاذبل أ تتنا ال خبار بعد ساعاٍت أ خرى!  اكن أ غرهبا أ ن عبيدة مل ميت!    بفضل  ال خية يف اللحظات همت اإ

ااًب ابرجتاجٍ يف املخ، وكسوٍر يف  - ُعبـيـ ْدة -بعدها  لحمم ليُ الطبيب الشاب،  ، ةجممجلااإىل املستشفى ُمصم

لُ  ؤكدقد يفقد النطق متاًما، لكن امل، قيل أ نه هجسد أ حناءعن كدمات يف  فضاًل  ىل جسٍن اإ  أ نه س ُيْحمم

ن  أ خر، بعيًدا عن حجي  .بنفس املاكنظلَّ ينتظره اإ

 ..اس ن   رم أ صغ وأ خٌ  ..ابكية وزوجةٌ  ..ائسة أ مٌ  ..اإىل ذويه يف صباح اليوم التايل ُسل ِمت جثة عبد العزيز  

  اإخوته.لك ا من لكن أ ك ر حظ  

ة يف  مهنام لكٍ  وضعمت  وعيل ساِجد   يف القتل  هتمة الرشوع لتوجيه انفرادي، اس تعداًدا حبٍس عىل ِحدم

لهيام متهيًدا حبس انفرادي  يف يمت وضع لك مهنموتعليًقا قبل أ ن  الثالثة فقد أ وسعوا رضابً  امهباحصأ  أ ما  ،اإ

 .حملامكِتم بِتمة الشغب ومقاومة الرشطة

 ! مات عبد العزيز

  ..مات وحيًدا كام عاش وحيًدا

لتحادثه  د اليوملن تبعث فهيا الروح بع حبيبةٌ و  ،لن زرى النور ورسوماٍت  ،وأ لوانه اتهشم رْ مل تنعِه غي فُ   

 .القادمة ِتامرعجُ ، وقد ل يتذكراه بعد هخدراتومين علهيام مب وجسينان اكن يتسامر معهام ،ويناغشها
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 .ار.ـم بـ تِ ـ يوم الاخْ 

يِن الرُشْ    جم لكام  بطين، رقرُ تُقم ، و صدري خيفُق  .اإىل املسجد ا مجيعنم واقتادم  رينأ خ برفقةطيُّ من العنرب َأْخرم

 وابً رْض مم  ، لكن هذه املرةاالامتحانت عندما كنت صغيً  كام اكن دحدث أ وقات امتامً  ،واقرتبت خطوت

َّام   ئِة ِضعف.ايف م ُرب

لمفت ل لفى ش يخً    ل - يومن مع - جناء، مضَّين الرشطيمن الس  صفوٍف  ت أ مامه بضعةُ اصَّ رم زم  ادم  مث ،هيماإ

 ..دحدثما  فرحت أ اتبع ،مىض

 ،ب منهلم ما يُطْ  القرأ ن أ اتيقوم ليجلس بني يدي الش يخ، فيتلو من  اكن جسنٍي حني دحني دوره لكُّ   

لَّ  والبعض مل يكن دحفظ ،تع ري  والبعض البعض يقرأ  بطالقة ٍت رمبا اكن جيد بضع لكامٍت من بضعِة أ ااإ

خالص اعدسم ويُ  ابهامتم يُنِصُت  يف ذكل لكه والش يخ ،للخالص ايعً فِ فهيا شم  ل ابإ يطلب  قبل أ ن ،رفقب ويُعد ِ

ام  القرأ ن والالزت عىل ابملواظبةِ  نحًصاو، عىل جمهوده ثنًيامُ  عن القراءة، التوقف ، يف حلظة ما،من السجني

مل يبدو أ نه دح ،كشٍف جبوارهيف  االش يخ شيًً  نم و ِ ف السجني ليدينرص جبانب هللا والرفقة الصاحلة، ف 

 . أ سامء املشرتكني يف الربنمج

   ُ  أ ية، تهفم ْصطم ا حىت وقل ب صفحاته افً حم ْص فتح مُ ف  ه،جوارِ اإىل  وجلست اإىل الش يخ متقُ ف امسي دىو ن

 اقً لم قم  يف البداية انت أ تع ر شيًً ك  ،ثبات وبدأ ت القرأ ءة أ مسكت عيلَّ ف ،لمكِْ طلب أ ن أ  و لكامهتا  أ وىل تال

لَّ  تءم ول تتعجل، فانضبطت قرا تأ نَّ أ ن  س بابة الش يخِ  فتأ رحجت، ةً بم هْ ورم    أ فلح مل رجفةٍ من اإ
 
 فاهئا،خاب

 .تأ شيته ظرينت فراغٍ  اإىل جوارِ  به، وامسي مدونٌ جبان  املشرتكني كشِف  عىل يعينا حني وقعت خاصةً 

 ل.فضَّ تم  ..فتح هللا عليك ..صدق هللا العظي :بعد دقيقتني
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مرًة  صوتهب عالف ،القراءة مس متًرا يف أ مام صدري ذراعيَّ  ادً عاقِ مل أ زل لكين  ،وهو يتناول ورقته قالها  

فامي  ،امندهشً  تأ ملينتوقف عن الكتابة و ف  ،اُمزايدً  صوتبعليه  فعلوتصدق هللا العظي(، ) أ ن أ خرى

أ قول : طالعينو ما يف يده زرك  اذليوهو ينظر اإىل الش يخ  يف منتصف الطريقر السجني التايل تسمَّ 

 !ما بك؟ ،صدق هللا العظي

ين ِ  ، أ حفظ لك يشءوهللا أ ن أ حفظ ا ش يخ -
 
الئِكمِة ا ُّكم ِللْمم ب ْذ قمالم رم

 
ا سأ قرأ  لك يشء.. لك يشء.. "وم

مفمْخُت فيِه ِمْن  يُْته ون وَّ ا سم ذم ُنوٍن، فاإ س ْ  مَّ
ٍ
ا م ْن حم اٍل م ِ لْصم ن صم ا م ِ ً اِلٌق بمرشم ُ خم  "....يناِجدسرُويح فمقمُعوْا هلم

، تقرأ  لك يشء؟! لقد أ هنيت اختباركوكيف س   ،ءوقت لقراءة لك يشل  ،ومن قال أ نك ل حتفظ -

ل..  تمفمضَّ

دم املالئِكمُة لُكُّهُم أ مجُعون، - جم لَّ  "فمسم عم ال اإ بليسم أ ىبم َأْن يمُكونم مم م ساِجداإ ا كلم بليُس مم لَّ أ   ين، قال ا اإ

عم   ."...ينساِجدال زمكُون مم

رم الش يخ اإىل ا   مظم  ،يس متعو  ببطء ادلهشة الورقة اإىل جوارهقبل أ ن يعيد  يُقامسهم دهش ته، لسجناءن

ها تلخصت بل ادلنيا بأ رس  أ وجاعيو  مصيي أ دركت أ ن فقد ،وعيناي ل تفارقاهنا أ قرأ  كنت  الورقة اليت

ة قمليف  ة قمل ،من هذا الرجل جرَّ بد قد تعين جرَّ  بناره اصطيلأ و أ ن  ..خاليص من حجي هذا املاكن لل 

 .لعاٍم أ خر عىل ال قل

اجعهل يف و  ،ادومً  عىل القرأ ن بواظِ  - جذب الورقة من جواره -فتح هللا عليك  ،ظيصدق هللا الع -

 .لتفضَّ  ،صدرك، ل فقط بني يديك

ن الرحي.. "ِبسم هللا الرح الربنمجحىت من غي املقررة يف  ،من السور والكثي أ ن أ حفظ الكثي -

ْبِدِه الِكتابم  لم عمىل عم ًجا امحلدُّ هلل اذلِي َأْنزم ْل هُل ِعوم عم مْم جيم  ."...ول

 ؟من التايل -

لُونم الصا - مْعمم نِْه ويُبمرش ِ املؤمنني اذلينم ي ُ ًما لُينِذرم بأ ًسا شديًدا من دلم نًاحلِت َأنَّ هلم َأْجًرا حم "قمي ِ  ."...س م

 َّ  .لكتابة: التايل يتفضلاب مهم

ينم قمالُوا  - ِ يُْنِذرم اذلَّ مًدا، وم اِكِثنيم ِفيِه َأب ا"مم ً دلم ُ وم مذم اَّللَّ  . "..اختَّ
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 يل يتفضل لو مسحمت..التا -

أ قسمت  ،ش يخ أ قسمت عليك ابهلل اابلقمل:  ةعىل كفه املمسك لكيتَّ يديب ُمطبًقات جفأ ة ءم قطعت قرأ  

  .عليك ابهلل

 !حبق أ ولدك !حبق عائلتك وأ هكل: أ ك ر بس ِتاحف متفاِجًًا  كفه تحريرب  مهَّ 

 اوجومً  اعهر مل جيد عىل وجوههم ذات الاندهاش، بل لكن هذه املرة  اإىل السجناء، برصه الش يخ رفع  

  .عىل لساين ما مل ُيروم  ، رمبا،دحيك

ن أ حفظ أ   أ رجوك..اختربين ا ش يخ  أ ن أ حفظ.. أ حفظ وهللا.. ،لو أ ردت القرأ ن اكماًل عليك  سأ تلو -

 لك يشء.. لك يشء..

 اعتدل باكمل جسده نحييت:  ،خلع نظارته ،اوضع الورقة جانبً ، حسب الش يخ كفه برفق

 ا بين؟! ما بك  -

 : ااهنرت ابكيً مل أ حمتل، و 

ومل  اارقين يومً فم .. يه اليت مل تُ رهاأ  مل  عاٍم اكملٍ ل أ رجوك.. عود اإىل أ يمأ ريد أ ن أ   أ رى أ يم..أ ن  أ ريد -

لقد  ..ا ش يخ أ رجوك ..حيات منيل.. اإىل أ ن أ عود اإىل.. أ ريد وأ هيل اإخوتأ ن أ رى أ ريد  أ فارقها..

  ..فأ ن.. أ خرجين من هنا.. أ خرجين تعبت من هذا املاكن.. ومل أ عد أ حمتل..

تعدل هو اس  عن السجناء،  اوهجيي بعيدً  فوليت توقفت عن الالكم حني اختنقت احلروف بدموعي،  

 :وربمتم عيل ءاملنكفي صدري

ن عىل نفسك و   - ِ ىل أ نك مل زكن من عوزرتيكل ي أ تعمل ذكل؟ يف القرأ ءه صوتك اكن مجياًل  ،زرفَّقهو 

 .س يف الكمك وهيئتك الصالح وال دبأ لمت ر،رد الاختباحتفظ جمل

 مين اٌد أ بدً أ ح مل يش تكِ  ،أ ي قانون عىل ومل أ تعدَّ  امً رْ جُ  امل أ قرتف يوم ،ل أ س تحق ما دحصل يل نأ   -

 ًرا وُظلًما..وْ ، لقد أ لقيت هنا جم ل ي خشٍص يف حيات أ بًدا ءومل أ ىس

 ؟أ تصيل -
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 نعم. -

فعيل قدر  ،ٌء يقيس هللا به صربك وطاعتكفرمبا ما أ نت فيه ابتال والقرأ ن، الصالة ،سزتد مهناماِ  -

ً  وتذكر الإميان زكون البالا، سينرصك ف  امظلومً  اإن كنت أ ن هللا مع املغلوبني واملنكرسة قلوهبم، و ادامئ

 ."ولو بعد حني" اإىل هذه اللكمة انتبه ،هللا ولو بعد حني

 القرأ ن اكماًل  وسأ قرأ  عليك أ حفظ الكثي من السور حىت من غي املُقررة ابلربنمج.. أ ن أ حفظ وهللا.. -

 فقط أ خرجين من هنا. لو أ ردت..

 ،افظوا جيدً حىت لو مل دح ،وتوبة اأ رى يف الكثيين ندمً  ، فأ نل أ سعي لإخراجُك مجيًعاومن قال أ ين  -

ن عىل نفسك وأ برِش خيً  ،امفا احلال مع شاٍب دحفظ الكثي ويرتل جيدً  ِ  .اهو 

ذن س ُتخرجين ا ش يخ -  هنا أ ليس كذكل؟!س ُتخرجين من  !اإ

ا م لحظ الرشطي الواقف عىل عتبة املسجدوسجناء، ال يف تكل اللحظة دخل املسجد فوٌج أ خر من   

 .لش يخابالتصاقًا  ل زداد خبطًى رسيعة دحدث، فتقدم نحييت

 .الرشطي سأ لين هل أ هنيت اختبارك؟! -

 !مل ينته ..مل ينته ،مل ينته بعد ل ل ل -

 ؟توجه الرشطي للش يخ: هل أ هنيى هذا اختباره

َّ  ساكتًا من جوارهالورقة  الش يخ جذب  ل ختذلين. يك..ابهلل عل : مرًة أ خرى يديه تفاس توقفابلكتابة،  ومهم

 معي.. قُمْ . .هيا قُمْ  ماذا تفعل؟!.. أ ُجِنْنت؟!.. راع الرشطي ما فعلت:

 خطاي وتتع ر:  خبطتت ارج ادخاإىل  يندَّ شم قبل أ ن ي  بعنف هنضينأً 

انصفين  يك..أ نت ابهلل عل فانصفين  لكهم غدروا يب.. ومل يُنصفين أ حد.... ا ش يخ مل يسمعين أ حد -

 .أ نت

  ؟من التايل ،لنتابع حتاشاين الش يخ وهو ينظر للسجناء:

 هللا عزَّ وجل.. هناك لقاٌء أ خر.هناك لقاٌء أ خر عند  .. أ تعمل؟!..أ بًدا.. لن أ ساحمك لن أ ساحمك -
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هبت اإىل ذ غلق الباب، مسحت دموعي وضبطت هيئيت مثوأ   بغيظٍ العنرب داخل الرشطي اإىل قذفين  

الش يخ  كوينقد يشهل  ل:حص معَّا تتقاذفين الهواجُس  لزنزانةاعدت اإىل  جيًدا، غسلت وهجييلصنابي و ا

معَّا فعلته؟  اتقريرً  الرشطي هل قد يكتب هذا  نتيجة الاختبار؟عىلما حصل  هل قد يؤثر ا فعلت؟مل

 ..هل؟.. هل؟.. هل؟ فظت به؟لم أ و تم 

 ت عبد الشكوروجد العنرب مجلع املالبس، لكين زنزين أ جده، قيل أ نه يلف يف حبثت عن سامل فمل  

كت جبواره ، فرب اصربً  ْق طِ ويتفرغ يل، لكين مل أَ  س أ حد السجناء، فأ خربين أ ن دقائقؤو واكن دحلق ر 

بل  ..اأ مٌر طبيعي.. طبيعٌي جدً  ما فعلته بأ ن اهامسً  الرأ سم  وهو يقصُّ  ضحكف ،حصل هل ما وحكيت

يف  ا حصلم ، قد يكوناابلعكس متامً  ، بلذكلمن مبا هو أ ك ر  واقد مرُّ  وغيه الش يخ ورمبا يكون هذا

 ..يصاحل

 !يف صاحلي -

فمين  بحثوني  أ ثناء الاختبار ذلكل فالش يوخ هكذا ماكن، القراءة يفصعوبة احلفظ و  اجيدً  اللك يعمل -

اس ِتم و بيقرأ ون،   ارض أ ساسً هو الغهذا  ،الصالحو يف التوبة  صدق الرغبةعن ، طرقهم ادخاصةِفرم

 .من لك يشء

 ؟مبا فعلته وقلته اأ ليس من املُحمتل أ ن يُقدم تقريرً  وماذا عن الرشطي؟ -

 .تس به مثاًل  أ و الرجلأ نت مل تتعد عىل  هذا لكه طبيعي وعادي ومترره الرشطة ل ل -

 النومق و أ ن أ عمل أ نك لن تذ :يل  اإ توجه و  للحظة عن احلالقة هو توقف، ف اشيًً  ُت مْ همأ ومأ ت برأ يس وسم   

 زُرهق نفسك ل ، وامسع مين،، لكنالانتظار حبر ِ  اابك مصطليً ، وستتقلب عىل أ جنحىت موعد النتيجة

ن يهو  ابلتفكي، لَّ  اإ ذنِ البشارة  أ ام وتأ تيكاإ  تعال ..تعال عالت ،هكذا قال عبد الشكور لوس تقو  هللا ابإ

ُب  ذ ِ  .ش.هذا الرأ س الهائِ  كل أ شم
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ُعوا بطول املمرو  ،لرشطة اإىل العنربعددٌ من أ فراِد ا لم خم دم  بضعة أ امبعد    زم اهتم للجميع اءم دم فامي تعالت نِ  ،توم

 .جبمع حاجياهتم وفمْرشاهتم وتفريغ زنزيهنم من لك يشء

فْ  -  .وسط حضاكت من حوهل اثً سجناء عابِ لها أ حد ال قا راج؟!"ـ"اإ

 .الرشطيُّ  أ جاب "زرحيل" -

 اإىل أ ين؟ !زرحيل -

 .(1)عنرب  -

جٍل، فتوقف لٌك معَّ  اس تقبل املوجودون ادخربم    يهنم وتعالت أ س ئلِتم فامي ب  ادلوا اهلمساتبم ا اكن يفعهل، تم بوم

لَّ  تس تفرس عن السبب، َّة أ س باب، ومل تذكر ،مهنا عىل أ ي ٍ  ْب مْل جُتِ  الرشطة أ نَّ اإ  عىل لسانِ  يلم فقط قِ  أ ي

ار م  أ هنا ول بد صيانة للعنرب، - سأ لوهوسط ما قيل ملن  - نصَّ  ت املراوح،لم تعطَّ و  احلوائط ابملياه،عت شم فقد ن

قت اجلدران بعروق  اإن مل زكن صيانٌة مفاذا زكون؟!ف ،اجملاري والرصف وتعرَّ

ــَّ  فامي مل خُتِف  جيمعون أ غراضهم وحاجياهتم جناءُ سُ ال  احم رم  الزنزينِ  ِب لْ قم  نْ مِ    للعيان.  ابداً  اوجوه أ ك رمه مهم

مه س يغادرون ماكنً   ؛م، بل وأ ك ريعملون أ عامهل فيه من فوا فيه أ وضاعهم لس نوات، ووفَّقم ـقد كـيَّ  فهم لتو 

م  ن طم  ،اوأ خرً  أ وًل اجلديد، فهم  كونون عليه ابلعنربِ س ي وضعٍ  ن عيل أ ي ِ فوُ ِر عْ أ هنم ل ي  املدة، ضيوٌف  تالم واإ

أ م   اجلديد؟كام يه اإىل العنرب زنزانٍة بأ فرادها م، فهل س تنتقل لكُّ هنم اكِ سم ل خيتارون مم  والضيوُف  هناك،

لكنس أ و وهل من هل معٌل هنا ابملسح أ و ا ن فتتفسخ التجمعات وال حصاب؟سيمت توزيعهم عىل الزنزي

 !هأ و لكَّ  ؟بعضه؟ أ م س يفقد معهل لعمل هناك؟الغس يل أ و الطبخ يضمن أ ن ينتظره نفس ا

بس دح ي فرش ته فتاكد تقع منه أ كياس املساحيق، . يطوِ ايً  حاجياته ساهِ مِل مْ مبا لهذا اكن سامل يـُـلم رُ    

 يف أ سداس. ايرضب عقهل أ خامسً  ،اشيًً  هِ وك نه ل يعي من أ مرِ  ابدا اتهئً  ،مساحيقه فتنفلت منه املالعق
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قمــ   أ خرجوا  ،اعيمراحل الِتجي امجلفون عىل ابلُطرقة ادخارجية، يرُْشِ  ،فم أ فراد الرشطة أ مام ابب العنربوم

لواحدة عن ا املرةيف  فوجحبيث ل يزيد الو  بني الفوج وال خر عرش دقائق، ،أ فواج هيئة أ فراد العنرب عىل

  .اعرشين فردً 

يف مُعق و ،فوقها ومصحفي صدري، وضعت كيس احلاجيات ْسُت فرش يت اإىلعندما جاء دورن كمبم   

أ فراد زانزنتنا.  معظمهم مناكن  اوسط عرشين فردً  ا. حتركت مع سامل سيً عائِشةرت رسائيل لاجليب اس تق

ن أ وتن زنزانٌة ابلعنرب اجلديد أ م ل؟! يين وساملؤومل أ كن أ عرف اإن اكنت س ت هل سأ ضطر ف  واحدةٌ  اوهل اإ

 احدً ال مه: هل يعرف سامل أ  و  ،اذلكل أ بدً  الست مس تعدً  أ خرى لالشرتاك كام حدث هنا؟ ال ن أ دفع نقودً 

ليه  لكينا؟! ييأ و  يواء. أ نه يفكر فامي هو أ ك ر من جم هوجومِ سكوته و بدا من  -سامل  -عندما التفتُّ اإ  رد الإ

 من حماولت وارتباكٌ  تداخلٌ  وخصب املوجودين، اس تقبلتنا جلبة املاكن اجلديد عنربال ا نم فْ لم حني دم   

حاجياٌت  ،طوىوأ خرى تُ  ديدة. أ غطيٌة تُفرشتوفيق أ وضاعهم ابلزنزين اجلل العرشات اذلين دخلوا قبلنا 

بني من ق س الطريوفامي كنا نلمت ،اربكٌة ابملاكن لكه تقريبً  ،صيحٌة هنا وس بٌة هناك ، رم عْ وأ خرى تُبم  عْ توضم 

جتول  ؛امتماكنت تتأ ملنا ال عني ابه املتالحةِ  من بني الكتلِ ومنرق بأ جسادن  ابملمر عرشات الساحئني

صداقة  ابلبعض حصاهباأ   ملن بدا أ نه زربط تلودًحا ل كفُّ فرتتفع ا السحنات، زُ رِ فْ وتُ  وتفحص الهيئات ابلوجوه

أ و فردين، ومع لك وجٍه  افردً زنزانتنا  تتتفت  امنا شربً لكام تقدَّ و  ،اتشدمه اإىل الزنزانة زرحيبً ف  ،هأ و ما شاب

ِ اإىل مُ  أ عرفه ينسلخ عين ِ  تنا قد توزعت رب هناية املمر اكنت زنزان قُ  ،واضطرايب ه اجلديد يزداد قلقيس تقر 

لَّ  بطول الزنزين، ومل يتبق ائغً  ،معَّارأ ن وسامل و اإ أ نه مل يكن يعرف  ابدا يل أ ن سامل وهو يبحث بعينيه زم

أ ين أ حتمل  لوهةٍل شعرت ،ل تنس ين أ ن خوفهن التصاقه يب وك نه يبثين اذلي زاد م معَّاروكذكل  ،اأ حدً 

 ..وليكن ما يكون مس ئولية هذين، حتفَّْزت ونظرت حويل لصطفي أ ي زنزانة ل دخلها

 الوا.تع .."معَّار" .."سامل" .."زين"

افاكن هذا    ليه ود هجةيُنادينا من أ خر زنزانٍة ابلعنرب  نوَّ ين، الم عىل املوجودأ لقينا الس ،ناف ل الميني، هرعنا اإ

 ..معَّارفرش يت، وكذكل فعل سامل و وضعت فيه أ غرايض و  اوسط التعارف واملصاحفات اصطفيت ركنً 

 ..هو أ ك رن سعادة معَّاراكن و 
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 فَّقم وم رب القدمي، وم عليه يف العنام اكنت كبشلٍك ما يف العنرب اجلديد  اهمت احلياةُ أ خرى حىت تممم  مٍ عُة أ اَّ ضْ بِ   

ور استيقاظه . واكن سامل فلٌك اإىل ما اكن يفعهل أ و يلِتيي فيه امجليع أ وضاعهم ابلزنزين وال عامل، وعادم 

خيرج من الزنزانة ليرضب يف جنباِت العنرب، ميرُّ ابلزنزين واحدًة تلو ال خرى ليجمع املالبس من زابئنه 

راملعتادين،  ِ ، أ و يُزاحه أ حٌد نه زابئ يك ل يستبقه أ حٌد اإىل احرتازي ِ  اكإجراءٍ  مراٍت يف اليوم عةبضذكل  يُكر 

ليه زابئن نم غي متوقعة، انعكس الوضع، فبدأ  هو، وبطريقٍة افشيًً  ايف قوته، ال دىه أ نه شيًً   جيتذُب اإ

بهطُ زداد يدد، ليمنو معهل، و جُ  ىل ،من هبا يذهب، وزك ر كومات املالبس اليت الَّ حيلته يف  .حباملسا ،واإ

  يعد مس ئوًل اجلديدة عام فقده من كونه مل نقودالإجناز، وحبيث تُعو ِضه ال ذكل اكنت ختفيض المثن ورسعة 

 عن الطبخ يف الزنزانة.

ذا معَّ وت، و وتال وأ دايئ حبفظي ،الاختبارمبا حدث يف  مشغوًل مل يزل بعد  عين، ا، رمغً واكن ابيل   ا اإ

ارقين املصحف مل يف أ م ل. يف ادخروج من املاكن الِنيَّةِصْدق  الكيم ولهفيت يف اكن الش يخ قد استشعر

 ، وما بني احلينني تترسب يداي اإىل الصفحات اليت تلوهتا أ مام الش يخ،ا، وأ حفظ حينً اطْ، أ قرأ  حينً قم 

أ و نطقِتا  لكمة نسيت قد ذهين اإن كنت اهبا أ مامه، شاحذً  قرأ هتاتذكر الكيفية اليت  ات حماوًل ل  ا تأ ملل  

 لهيوى تلُّ  ضَّ يديهفم عند عتبة الزنزانة،  هًداُمجْ  سامل توقف وبيامن كنت أ قرأ ، ،ذات مساءٍ  بطريقٍة خاطئة.

 :نسامت هواٍء خبل هبا املاكن عىل صدره مس تجداً  هنجُ يوقد جعل  عىل ال رض قطعًة واحدة، املالبس

لَّ  هذامث وهللا لن يُوِرثُك  وهللا - ن مل متت حزنً  اوســتمُمْت قلقً  فوق مهك، امه  اإ  اق عفوً ، فال تلحاإ

 .ا أ يخ اكلحب اِرفق ..وابذلات يف ماكٍن كهذا .... وهللا همكلزينالتفكي ُمهكل ا  .ول غيه. ملكي ا

 أ حين جزعه لُيقسم املالبس اإىل مجموعات:

أ مل تقرأ  عن  ؟ار يُمرض القلب والبدنأ ٍه من الانتظار لو تعمل! أ تعمل أ ن الانتظ ..زينوالانتظار ا  -

ك ما يرضيك ، ولتفكر، وس يأ تيتتأ رقل  فيك ما يكفيك.. أ نتو وتقرأ ..  بحث؟ ليتك ت هذا من قبل

 .من حيث ل حتتسب.

 :لكومة مرًة واحدة كرافعي ال ثقالرفع او  امعيقً  انفسً  ذم خم أَ 
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 الرتحيل أ ىت لنا بفائدة.  ،الرزق هنا أ وفر بكثي، ن هللااس بح -

 قبل أ ن دحتويين املصحف من جديد. اإىل املساحب، االها مث سار مرتحنً ق

*** 

 ..الكراتني ..اتشم رْ نفس الوضع: الفم  ،ة ختتلف اليشء الكثي عن القدميةومل زكن الزنزانة اجلديد  

لَّ  امحلام.. ..طهراتاملُ  عضهم، فامي ب  ب بنا، رحَّ افردً  عرش أ حد. هبا اوعرضً  ، طوًل اأ هنا اكنت أ ك ر اتساعً اإ

امه ال غلُب  اس تاءم   ، مخسيين ِ و محمدأ ب اكنوا هبا. مس ئولها ؤ  يف مساحٍة مل يسعهم الوقت لهينم من مزاحتنا اإ

اف من نفس عشيةاكن العمر، حنيٌف، أ صلع،   يدعوالَّ أ   امعلهي اطً شارِ  وسعد، لهذا دعاهام اإىل الزنزانةِ  نوَّ

لَّ  أ ن وسامل وبذكل ُدعينا  ن يفرض نفسه علهيم،مب اد زنزانتهوأ فر فقط معرفًة وثيقة لئال يُفايجء  من يعرفانهاإ

حمكًة  وهجه دحمل ا،تقريبً  مهنا الثلثني مىضأ   اعامً  ثالثون عقوبته ،حلو اللسان ،اودً ودُ  أ بو محمد اكن .معَّارو 

 ة السجائركواب الشاي وحتفها أ دخنزرعاها أ   . يف جلساٍت جانبيةالُطوال الس نوات عربم  خاديدابل  شت عشَّ 

افيسأ ل  اكنت أ مسعه هامسً  عن أ خبار عنربن، وعن سبب الرتحيل، مث عن الناس ابلعنرب، مث عن  نوَّ

ارأ سامٍء بعيهنا اكنت يف عنربن، و"أ ين وصل احلال ب  اذلي عن ذكل :اأ خيً  !"، مث "من سامل هذا؟"، مثعمَّ

يف  احبٌ هكذاوماهل شارٌد س لزنزانة؟!اإىل ا مبثهل يُؤىتكيف ، ايعرفون معناها جيدً  انً بم لْ دحمل جسده ُص 

 اذا يفعل هذا املصحف يف حوزته؟!وم !؟ملكوٍت أ خر

وحض أ   "..أ خذوه من الشارع اإىل هنا" .."حبسوه ُظلًما" .." حاهل حالعن "هذا وهللا دْ ِز يف لكامٍت مل زم   

افهل  ن القصص قد مسع الكثي م أ بو محمدواكن أ ل يب احلال اإىل ما صار عليه، وكيف  حقيقة وضعي نوَّ

عىل  -ول مرة قكام مسعته ي -أ و رأ ها  ب وال غرب، ولك القصص اليت مسعهاواحلاكات، ورأ ى ال جع

 اإىل دت هبمو ْ بفعةل ما أَ  اذنبون، أ تو أ و بأ خر مُ  أ حصاهبا بشلكٍ  ،هاِر غم ها أ و صِ مِ ظم عِ  ،قسوهتا أ و بساطِتا

منا س تحقون ادت فوق ما ي زكون قد ز  رمبااليت و  ،يف تقدير مدة احلبس فقط هو هنا، واذلين ُظلموا اإ

 .ابلشلك املُطلق املتعارف عليه أ براء هنال  نما. لك اقدرً 

م    افلكامت  ِف شْ لهذا مل ت   ال خي فضوًل ةل، فتتابعت أ س ئالعرشين أ بو محمد س نواِت  املوجزة فضولم  نوَّ

افتسأ ل ل ، اارً سم فْ تِ واس ْ  افيك حف، يف تفاصيل القصة وأ صل احلاكية نوَّ من  ا، بدءً مريأ  ما يعرفه عن  نوَّ
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، وانِتاءً  وتعيب، وتعليقي  هذاينو  وميت يف املمر،نبزفايف اذلي راح، و  ا، مرورً ختبار التائبنياب القبض عيل 

افن اك. عن املشاجرات واملشاحنات اووقويف أ مام القايض، وأ يضً  مي يف طرقة العنابر،صم عْ من مِ  يِك  نوَّ دحم

 روقاحلومن  ،وقر احلومن املعصم اإىل  ،عصماملاإىل  الوجهمن  ،ىكما مع دُح  اززامنً  أ بو محمدفامي جتول عينا 

ضة، وامجلل مس تفي اإىل الومش، ومن الومش اإىل املصحف، ولتتحول اللكامت اليت بدأ ت موجزة اإىل مجلٍ 

م بيهنام أ ك ر وأ ك ر عندما انزلق الالك ادم والاهامتم زم  ،اأ اثرت اهامتمً ، واحلاكية حاكيةت صنعت اضم ملا اس تفم 

اماإىل مشاجرت مع  فهيا البعض  حرجدلت جلس ِتام الثنائية اإىل ثالثية ورابعية وخامس ية، هنا حتوَّ ، بسَّ

أ جسادمه اإىل حيث جيلسان فامي شارك أ خرون من مواقعهم ابل عني وال ذان، فقد اتضح أ ن معظم من يف 

، ووصل لعنربمه ما حصل يف عنربن، لكن التفاصيل يه ما العنرب اكنوا قد مسعوا عن املشاجرة قباًل 

افنقصهم، هكذا وجد ت ت اكن اإىل أ رش يف  هناليضمو ت احلاكية ه بسد ثغرامبن يطالبون احاطً نفسه مُ  نوَّ

ِ اده عىل احليك والقَّ أ فر  يعتاُش  حواديِتم، فيس تدعوهنا وقت احلاجة يف ماكنٍ  م  لوقت،ل قتاًل  ـص   سم وقد مل

افذكل يف   اد  الالكم، شم  ويغلو يف طيع مقاومته، جفعل يسخو يف الوصفاذلي ل يس ت  ءوزر احلاكَّ  نوَّ

ح، يتش نج، ويلينفعل، و  فاكن تتسع هبا رقعة السامعني،قد ل جساٍد أ خرى  لل عني، وجذابً  اولفتً  لل ذان و 

 طار اإىل وعاء الزيت""ف ..قام" يعلو هبا صوته فتنتبه ال عني ازينً  : "مث أ نويصيح، وك نه هو اذلي تشاجر

امللعون" طاسة عىل هذا ل ابللين " ..ال عناقفترشأ ب  "اإىل أ عىل نقطة يف الفضاء قفزمث " ..تتحفز الوجوهف 

مرأ ته املفضوحه عىل  فِتبط اجلزوع املشدودة مع نزول يديه مرًة واحدة حني يمكل: "لهيشم رأ سه ورأ س اإ

 اأ نمت مل زرو ْ  ل ٍس: " ل لتابع يف حامقبل أ ن يُ فيضحكون  روماحملبش بق ش تاقها". يقولها أ   اإين كتفه، وهللا

 ه".كفامك هللا رشَّ  ل.. ل ..!زين ..عنه سأ لوينابته، ول يغرنُك سكوته، ، ل ختدعنُك طي زين

 ختالِف ىل اوع ،عين أ و أ ك ر اشيًً أ ام، وبشلٍك أ و بأ خر، اكن لك من يف الزنزانة يعرف  بضعةبعد   

منا أ فصحم  ،النيةً مل يقولوه ع واحدٍ  عىل يشءٍ  فقد اتفق اللكُّ  ،يمرْ ت أ و جُ ءم برا ،قناعاهتم بصديق أ و كذيب  واإ

م  عنه مزاهحم اذلي احنرسم  لَّ  ينلْ طم نحييت، والكهمم اذلي مل ي  :ال ش ياء طِاهنم مين يف أ بسذم ًْ تِ سْ اِ ، و اسً مهمْ اإ

 "ال تقرتبوا منه..ف ؛ش تعالرسيع الا هذا الزيتِ  رجلُ "

*** 
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اموابل خص اجلزء ادخاص ب  -من بني من لفتت حاكييت انتباههم  عى يُدْ  اعرشين عامً ال  شاٌب مل يتعدَّ  - بسَّ

 .فارس

 فامحٌ صاٍف اكحلليب، عيناه عسليتان واسعتان، شعره أ سودٌ  ، وهجه أ بيٌض رائٌق ا افًعاي  بِ اكن صم  فارسو   

منا بأ خرى جماورهو  عىل جبينه. مل يكن بزنزانتنا نٌع مسرتسلٌ  قعت عليه عيناي عندما و  -مل أ كن ل صدق  .اإ

شعره و  ، فقد بدا يل جبسده الغض، وبياضه املُلفت،املاكنيف مثل هذا أ ن مثهل قد يكون  -ة ل ول مرَّ 

، كطفٍل وسط عرشات الغيالن، أ و كتائٍة يف غابٍة لّليناصورات، ااحرارً  كتنتنيووجنتيه امل الناع، 

َّ أ حدمه نيس هذا املُدم  قد  امعَّ  اثحب  بعينني ملولتني هنا ومىض. اكن مييش معظم الوقت ابملمر جائاًل  لْ ل

 اجلالسني والواقفني بني ةٍ فيدلف ويغيب دلقائق مث خيرج، يتنقل خبفَّ  يشغهل، مير عىل بعض الزنزين

 من حوهلِ  لكُّ  نَّ يت تلهيا، وك  لل بعدها ذهاابً  دقائق، ينسلُّ  بضعل يزيد عن  ابملمر، وانضاممه للك مجموعةٍ 

 .وٌف يف حفٍل يتقافز بيهنم زرحيًباضي

امعندما وصهل ما حصل بيين وبني    افع خيط احلاكية حىت وصل ل تتبَّ  بسَّ ، وسعد، و  نوَّ مهنام وصل اإيل 

غات اليت زادت هذا الُك الهائل من املبال يف عينيه، مبعثه اطفوليً  اارً عندما رأ ين للوهةل ال وىل حملت انهب

زداد ال لسن اليت أ هنكت احلاكية مط    فاعيل، وبطاًل فعل ال   اغوارً الهناية مِ  ، فبدوت هل يفوتطوياًل  اابإ

ليه الرِحال، اكن دُّ يُشم  أ سطوراً  افأ ن و  - يبحث عن مجعنا يف املمر اإ ، م اإىل جلساتناينضل  - وسعد وسامل نوَّ

ية، ومبالغاته يف ه قال وافتعليقاته عىل لك ما يُ كنا احلديث، أ و يتظاهر بأ نه يشاركنا احلديث، ارِ شم يُ و 

منا يتحني، القم عمل الرتكزي فامي يُ كن يُ مل يم  ل نهما دُحىك،  ةِ افم رم طم الضحك ليست بقدِر  وسط لك  الفرصة واإ

يلَّ  لتحدُث ا -وهو هدفه ال مسى  -أ و  ، أ و التعليق عىل ما أ قول،انتبايه للفتِ  هذا  اثيً ن ك ، فاكمبارشةً  اإ

قبل  ن،الَّ و عِ أ  ن فالَّ  كيف أ ين ل أ عرفو  وجسناء عنربن، عن عنربن، بسؤايل ةابهت اأ حاديثً يصطنع ما 

يسأ لين يف  فوته أ نول يعن هذا الفالن وذكل العالن،  واحلاكاتيف حيك القصص  اسً م ِ حم تم مُ أ ن ينطلق 

امعن مشاجرت مع  لك جلسةٍ   ،احناتُمشوعن ابيق معاريك و  الزيت والرضب،و  الطاسة وموضوع ،بسَّ

نسج عين من مبا يُ  اومل أ عد سعيدً  ،فعلتمبا  امفتخرً  ابقتضاٍب واختصار، فمل أ عد فأ حيك هل ما حصل

يطيل الوقت ل  ،مجموعاتهعن  وأ ك ر أ ك ر ينسلخ مع لك مزيدٍ و عن املزيد،  سائاًل  ُت صِ نْ ـ يُ واكن هو  الكم،

  ال سطوري.ببطهل دامٍئ  عىل اتصالٍ  ا جيعهلمعَّ  يف لك هذا ابحثًا مع مجموعتنا،



 

012 

 

*** 

يماجانالعنرب اكن من دورين، يصل ب    هام اإىل الك ينفذ نراوادلو ْ  .معدنيان يهنام سمٌل حديدي  دحفه س ِ

 يتحرك أ و العكس. اللك ل مزية لّلوري العلوي عن السفيلال خر، ل يفصل بيهنام ابٌب أ و حائٌل ما، و

 ويتنقل بني ادلورين بال عوائق أ و متيزي. 

 فهو أ قل ال ماكن حركةً  ،السمل احلديدي ذكل اإحدى درجاتوقات أ جلس عىل ال  وكنت يف أ غلب   

عىل  ت عرشة أ امفقد مرَّ كنت أ كشف ابب العنرب نفسه،  الارتفاعمن هذا عىل أ ين  عالوةً  وجضة،

نتيجة يس أ ن تدخل الرشطة ابل اكن هاجو  أ و رفض، عن النتيجة من قبول أ نباءٍ  أ يةُ  الاختبار، ومل تأ ِت 

بذكل  اومً هكذا كنت أ جلس د ،ل جييءأ عيش عىل أ مٍل ف اوأ كون مرفوضً  نتبه، أ و خترب املقبولنيافال 

 . يف وضع املراقبة والاس تعداد ،الارتفاع

 ".زين"ليس قبل أ س بوعني أ خرين ا  -

يل  يتحدث ف تكل أ ول مرة تاكنو ، قصعة الطعام ابلزنزانةبيامن جنلس اإىل  أ بو محمديقولها     ، مبارشةً  هيا اإ

افحويل اكن   اتبع هو بعد أ ن بلع لقمته: ،وأ خرين وسعد وسامل نوَّ

 ، رأ يتك تسأ ل الرشطة عدة مرات.قلياًل  بعد أ س بوعني أ و أ ك رنتيجة اختبار التائبني  -

بعض أ فراد ب  تواصلٍ عىل مه  املشرتكني يف الربنمج ممن من بعض قباًل  كنت قد مسعت هذا الالكم  

 بتدرين سامل:افعدت للطعام، و  اُممتن   أ بو محمدشكرت . ايًً ش  صربِ للكن لهفيت مل ترتك ل الرشطة،

 ؟زينا  أ ل يوجد جديد -

 ؟جديد يف ماذا -

 يف قضية اخملدرات والاس تئناف وما اإىل ذكل.دلي احملايم  أ عين -

 ،راحل التقايضمولكن أ ية ثغرة تكل وقد فاتت  ،كام يقول ينفذ مهنال  قانونية مل يزل يبحث عن ثغرة -

  .جمرد الكم
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عن  أ بو محمد مالكولكنه انِتز فرصة  بأ ول، فأ ن أ حيك هل لك يشٍء أ وًل ، اجابيت ُمس بقً اكن سامل يعرف اإ   

َّه ذن فمل فامي س بق، حباكييت ااهامتمً  بدىأ   قد اكن الاختبار، وأ ن   !الرجل اتل تمت الاس تفادة من خرب  اإ

 ؟زينمن أ ي مكتب هذا احملايم ا  الُطعم: أ بو محمدالتقط 

 قيل يل أ نه أ كرب مكتب يف البالد. ،)....(من مكتب ال س تاذ  -

 ؟من العاَصة اجلنوبية الضاحيةأ هذا اذلي يقع يف  -

 .هو ابلضبطنعم  -

شكوى  ،اوسعيً  أ قلهم حتراك صار ل س باٍب ل أ فهمها ه، ولكناوأ عالمه أ جرً  أ كربمه شأ نً  هو فعال أ عرفه، -

 يف الفرتات ال خية. زادتالكثيين منه 

  .الاختبار هذا لهذا مل يعد يل سوى زرقب نتيجة -

ط س متيض رضيك، فالفارق أ نك فق، ولكن ليس ابلقدر اذلي قد يُ ااجتياز الاختبار س يفيدك كثيً  -

ليه صباحً فَّ خم مُ  حبٍس ابيق فرتة عقوبتك يف  لكنك بعد مل ززل  ،ااإىل منكل عرصً  وتعود اف، تذهب اإ

 وس ُتعامل كسجني. اجسينً 

 .ذا املاكنهمهي لكه هو ادخروج من  ،الفرتة بتكلعىل ال قل  أ عين ،أ ك ر من ذكليف وأ ن ل أ طمح  -

 فتشيُ ن أ ن م بدًل ف  ،بل فرٌض عليك يف موقفك هذا هذا حقك ؟تطمح فامي هو أ ك ر من ذكل ومل ل -

ِتد أ ن جيد فليج قة،ساب أ و لس تئناف قضيةٍ  رفع قضية جديدة،حملاوةل  بني ثناا القوانني حماميك هذا

 .املُحيَّ  كلغز  يف ومن تكل الثغرة ينفذ عساه يع ر عىل بصيِص ضوءٍ  ،ثغرة يف موضوعك نفسه

  :أ بو محمد، يف حني اتبع اانتهبنا مجيعً توقفت عن ال لك، و 

يبحث  ،قيقييتعامل وك نك املِتم احل  ،هيمت برفع القضاا وك هنا قضااك أ نت اكن هذا احملايمأ عين أ ن  -

بيامن  ية الهروبيف قض  فعلكام  يقلل مدتكحىت أ و  يطعن ويستشلك ويس تأ نفقانونية ل  عن منافذ

يغوص ل  أ كفأ   احدٍ و مق بتوكيل  ،زينا  استبدهل ،ولست أ نت املعين هبا ،ل ختصك أ صاًل  لكها القضاا

 ،وأ ن أ خر ،تعنيك من ال صل  هذه ال مور لأ ن لك دليلٍ بخرج يف أ ك ر وأ ك ر،  بحثأ ك ر وأ ك ر، وي 

 .ا بشلٍك ماأ و عىل ال قل ورطوك فهي ..تكل اجلرامئ واارزكب مه من ،أ و رمبا أ خرين
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افقال  دمه أ ح ء.أ ي أ نه ل خمدرات ول هروب ول أ ي يش ،لتكل اجلرامئ أ صاًل  وجودل ورمبا أ نه : نوَّ

 .جْوًرا وكيًدا زيناختلق لك هذا وأ لصقه ب

النيابة،  عىل تكل اجلرامئ، كتحقيقات لموسةهناك أ دةل مف  ،اول اختالقً  اليس ومهً  ل.. : لأ بو محمداتبع 

كام أ ن هناك أ شخاص أ خرين، اكنوا ضالعني يف  ،زينسامع  جتاهلوامللف اذلي اكن أ مام القايض اذلي 

ال أ هنام ، وأ خواها الذلان قاجيدً  زيناليت قالت أ هنا تعرف  تكل بلقيسهذه القصة، أ حياٌء يرزقون، ك 

 .زينٌص مت استبداهل بهناك خش ،نُقل بعدها للمستشفىمث  اه رضابً أ وسع

اف قال ل ال سامء مثاًل  : أ تقصد أ ن املوضوع كيدي؟!نوَّ وبدل الصور  أ حدمه عبث بسجالت المكبيوزر وبدَّ

 .وبطاقات الهوية

ن فعل هذه أ بو محمدقال  ما  ؛كن.. مثاًل ول ،اال مور ليست بتكل السهوةل أ بدً : ل ليس بتكل الطريقة، اإ

 ؟اليت يقولون أ نك هربت مهنا زينامس هذه املستشفى ا 

ماكين أ ن أ عرف بسهوةل -  .ل يسعين ذكرها ال ن لكن ابإ

ذا اكن هناك خشص نُقل لتكل امل  ،جيدة س تكون تكل نقطة بداية - ،  هربمث ستشفى بعد رضبهاإ

 ،اتجسالت، وصور، واكمي أ ن هناك فهذا يعين نفس الشخص اذلي أ جريت معه التحقيقات،  وهو

 .ول تنتظر حماميك أ و غيه كك أ ن تتحرك من هناميكن

 !أ حترك !أ ن -

ذا ما  ؛كام قلت كل - ت يف احلبس أ ن اباحً قت، ص معظم الو  حرٌ  ا، فأ نت تقريبً ليكحظيت ابلعفو املاإ

فيذ ال حاكم.. اخملفر.. تن  ..ها هذا اجملرم ال ماكن اليت وطأ  اذهب اإىل لكمبنكل،  يق اليوماخملفف واب

 امفتاحً أ كيد س تجد فبالت، انبش يف لك ما تصهل يداك ،تكل بلقيساملستشفى.. أ و حىت اع ر عىل 

 .هذا اللغز يقودك اإىل حل ِ 

اف، أ ن وسامل وسعد و جتالس نابعد الغداء    أ بو مل يكن  ةاإىل أ حاديث كثي  انزلق بنا الالكمُ ، و أ بو محمدو  نوَّ

اكن يقطع احلديث ف صار شغهل الشاغل، وك نَّ لغزي مبوضوعي، انتهبلها بقدر ما اكن مُ  انتهبً ابذلات مُ  محمد

ذا، أ و عن ماكن وجودي وقامت حدث كذا وك ،يف القصة اصيلأ و تف ،ضيةيف الق  جفأ ة ليسأ لين عن أ مرٍ 
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بما و  معها رأ سه وغاب امتامً  تهِئل أ س  توقفت حىت  حتمل  نتأ ن ذاكرته اليت اك هوجوميبدو من ل ، هنهذِ خم

 .حلاكييت مماثلٌ  ما هو اـ  يأ   حتملزكن مل من احلاكات  والكثي الكثي

مْشغمهل. ذهب سامل اإىل حيث يقوم بتجفيف املالبس قناتفرَّ  يف هناية اجللسة   فلحقت  ،مجيًعا لٌك اإىل ما ي

،  اجلديدأ هيل اذلي مل أ هاتفهم منذ انتقلت اإىل العنرب منه ثم ل حد ِ به وسأ لته معن قد يكون دليه تليفون 

 الكيدية. التفتيش أ ثناء اإحدى حالت تليفوين يف يد الرشطة وقعفقد 

أ ن تنتبه  21اا أ ثناء اإخراهجفقد خشو ْ  ،ن القدميعنربدلهيم تليفونت زركوها يف معظم من  لل سف -

جياد تليفون صم  ،جفأ ة اليت انترشت يف العنرب الرشطة   سأ حاول.لكٍ ولكن عىل  ،أ زمة ال ن ارم اإ

افلقد سأ لت  - وقت هاتفه فأ خربين أ نه ل أ حد بزنزانتنا دليه تليفون يف ال معَّن ميكن أ ن أ س تعمل نوَّ

 تلف هاتفه منذ أ سابيع. أ بو محمداحلايل. حىت 

 !"زين" -

 ؟نتأ ين ك  ،من العدم: حبثت عنك يف لك ماكن -أ ن وسامل  -خلفنا  ظهر  ،فارساكن هذا 

  .تولل  سأ لت عنك ،أ قصد ا: حس نً حامسه الزائداإىل  فارس انتبه حني تبادلت وسامل النظرات

 !سأ لت ُمس تغرابً  هل هناك أ مٌر ما؟! -

 جنلس ونتلكم..كنت أ ريد أ ن  طفق.. ال.. ل.. خيً  -

 ؟!هل لك يشء عىل ما يُرام ؟أ مٍر مايف  -

أ نت  هل ..احس نً  احس نً  ..لنا سوا   اكنت مىض وقٌت منذ أ خر جلسةٍ ط فقلك يشء عىل ما يرام..  -

 ؟خبي

 ؟وأ نت ،نعم -

                                           
ات معيقة حبائط الزنزانة، مث مبالبسهم أ و فرشاهتم بل يدسوهنا يف جتويف -كام هو معتاد  -من التفتيشات املُفاجًة مل يكن كثٌي من السجناء خُيفون تليفونهتم  اخوفً  21

نية بقرش الربتقال قومون حبك تكل القطعة الكرتو لالصفرار، اكن السجناء ي يقومون بلصق قطعة كرتونية عىل احلائط بقدر التجويف، ول ن لون احلائط اكن مائاًل 

 لتكتسب نفس لون احلائط فال ميكن كشفها بسهوةل.
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ن أ جلس مع البعض يف زنزانة أ يبكنت  ،نعم نعم خبي -  مث اس تحممت - قالها وأ شار اإىل زنزانٍة ما - راَّ

 .عنك اخرجت حبثً ، مث وأ لكت وجففت مالبيس

 ؟ا مل تقل يلملاذ ،أ نك كنت تبحث عن تليفون عرفتابملناس بة عيناه بربيق:  المتعتو انتفض 

 ؟هل تس تطيع أ ن تأ تيين بواحد -

 . كقبل أ ن تغض طرفاش تعل حامسه: 

 ؟مىت -

 .أ قول حاًل  -

ن فعلت ارً ـسأ كون شاك ،ا ليتبِتجت: ا  .اإ

خراج النقود   :فاس توقفين ،مهمت ابإ

 كام تشاء. منه وستتلكمل ل.. بال أ ية نقود..  -

اتبعته حىت  ،رتاف أ ن يفرمبا خ اهامتمً وا متناينيشحذ به اوجد ما  بعد أ ن اسً م ِ حم تم مُ  يف العنرب فارس طار  

فامي  ،رختيتنيمن بني يديه امل املالبس، تتدىل اساكتً  هوجدت لسامل نظرتعندما  ،ل جساداب والتحم غاب

 يف رشود.عيناه زرمقين 

 



 

 

 

- 01 - 

 َّ م و  فارسخبصوص  زكرب بداخيل لك يومٍ اكنت  اس تفهامٍ  ة عالماتمث جاابسم ت   ..تاؤلٍت مل أ جد لها اإ

جْ  تهدحْ هل وِ     أ م  اريةبم اإ
 
ل ه ض عهنم؟ِر عْ أ م هو اذلي يُ  عنه امجليعض ِر هل يُـعْ  ؟ادتهرم ابختياره وا

لهيم؟ ع عن الانضاممِ اذلي يرتفَّ  يتجاهلونه أ م هو حىت  ،ناءج واحرتام الس  ماذا عن تالطف الرشطة معه اإ

َّ  ؛وال غرب بل !مهنم ينادخمطِر  أ ن مييش  ءووهجه الربي بياضه الالفتو  الغضجبسده  لكيف لهذا املُدل

كيف  ؟اثرة املشألكاإ واملعجونة بعشقها لالس تفزاز و  ؟وسط ال جساد املعروقة ابلقسوة والثقة هبذه ال ردحية

أ ي  أ و حىت واقٌع يف ؟يتصارع عىل طعام أ و رشاب اأ جده يوم ملْ  مم لِ و  لك هؤلء اذلئاب؟ وسط يصمد

 !مشلكة

 !؟أ مل تعرف بعد -

اذلي اكن  ارسفل اسامهً  نظرأ  ، وكنت وهو يتيكء عىل كتفي ليجلس جبانيب عىل السملسعد  حضك  

 ً   .وك نه يف متحٍف أ ثري كعادته يف العنرب ايس يح هامئ

 ؟أ عرف ماذا -

 !فارس -

 ..ليتأ كد من صدق حيت عيينَّ  يفقالها ونظر 

 ما به؟ ،ماذا تقصد -

شارةٍ  اصبعه رتفعا   ماذا تقول؟ :ذهوًل اتسعت عيناي ف، بذيئة ابإ

 .نتك تعرفن ظ  -

ةٍ يف حِ  تُّ التفت   ابتسامة سعد: وبني اسةامليَّ  وحراكته املتغندرة مشيته أ نقل عيناي بني ،فارساإىل  دَّ
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 21 اتكيس؟! -

أ و  - فارس -لك تكل اللحظات اليت جالس ين فهيا  اامشزئازً  عىل ذهين تتداع فامي ،امدهوشً  نطقت هبا  

 .ايسأ ل فهيا عين ال خرين خصيًص  ات اليت اكنتكل املرَّ  ؛ال سوأ  بل و  صاحفين

 . هذا العنرب ويف العنابر ال خرىيف هناك أ خرين وكثيين بل وحده ابملناس بة فارسليس و  -

 : ستيعاب ال مرأ زل أ حاول الت ومل ق

فهو  ،ن مهنمقد يكو فارسأ ن  مل أ مخن .... أ عينولكن فعاًل بعضهم  ورأ يِتم قباًل  عهنم يل سامل ىكح -

طف يتال ،ل املالل ج يامتيع ويتدلل أ ويعرض نفسه عىل أ حد، يوًما  كام أ ين مل أ جده اش هبهم ُمطلقً يُ  ل

   .21ال خرينمعه امجليع، ول يضايقونه بعكس ما دحدث مع 

 مدام عيل؟! ايقم ضم وهل جيرؤ أ حدمه أ ن يُ  -

 !مدام عيل -

 بل ويُعامهل كزوجته. خاص بعيل فقط فارس -

 !هذا القرف ما -

بلكمة، أ و  ارسفلهذا ل جيرؤ أ حدمه أ ن يضايق  ،غي عاديةغية  ،بل ويغار عليه غيًة معياءاتبع سعد: 

  لرش عيل. ، اتقاءً طول الوقت ل خريناب فعلبنظرة، كام يُ 

 (؟2) عنرب ،نمل يكن عيل طوال الوقت بعنربأ  حني أ حلَّ عيل السؤال:   اَصتت شيً

 يفه اء وجودأ ثن ويفة، دَّ ل بني عنابر عِ عرش س نوات، تنقَّ ما يزيد عن يف السجن عيل لقد أ مىض  -

 به خاص فارسومن حيهنا أ صبح  ،فنال منه عيل ،جديدٍ  يرادٍ اكإ  فارس دخل ،(1) عنرب هذا العنرب،

وزلكم مع  ه ال ردحيةهبذ فارسولو اكن هنا ما تنقل  ويغار عليه فعاًل  اعيل دحبه كثيً  ،فقط دون غيه

 .الانطالق االناس هبذ

                                           
 للكمة شاذ. السجناتكيس: اللفظة الشائعة يف  17

 جتد أ حدمه مصااًب ىت أ نه ندًرا ما لالشواذ يف العنرب يكونون دامئًا قبيحي الوجه، قذري امللبس والراحئة، ومه طوال الوقت يُعانون الشامتة والرضب والاس ِتزاء من اللك، ح 21 

 جبروحٍ وكدماٍت يف الوجه واجلسد.
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ً لهذا أ راه  - ةيتج ادامئ  .ول يف العنرب وك نه يراه ل ول مرَّ

بأ ن  ويويص رفاقه، ليطمنئ عليه ايوميً  فارسيتصل باكن  أ خر عنربٍ اكن عيل ينتقل ل  عندماو ابلضبط،  -

ان فال وأ ن جيلبوا هل ال لك والرشب وادلُ  ،ال خرين أ طامعمن  وأ ن يوفروا هل امحلاية ،هطلبات ينفذوا خَّ

  .ميضطر ل ن يتصارع عىل أ هي ِ 

غراب والاس ت هشةليرتكين مع كثٍي من ادلمث اس تأ ذن وانرصف،  سعد دقائٌق أ خرى أ مضاها معي  

 . فارسبجتمعين  من أ ية حماولت مس تقبليةس بكها لتسلتين ب  سأ بدأ   أ عذارٍ و 

ا ـَّ أ ن أ متد بع !ساِجدو  عيل ..هذين انفرج ابب العنرب عن ،نفس اليوم يف مساءِ بعد ساعات أ خرى، و  

 ا، لُيقتادُعبـيـ ْدة تلق بِتمة الرشوع يف  حملامكِتام اواس تعدادً  ،الانفرادي   حلبساب أ س بوعني أ و أ ك ر قلياًل 

 ذا الاس تقبال،هل  اصيًص زت خِ عشاٍء هُج ِ  اإىل زنزانٍة توسطِتا مائدة وسط العرشات من ال حضان والقبالت

جير  وامًجا دلف الزنزانةواذلي  !فارس ،من لماكنهذا انبثق حىت  والضحك نصف ساعة من احليك

 تم بم خم و  ،حىت قطع طعامه عيلما أ ن رأ ه  .أ و رشط دون قيدٍ  افهيا ُحرَّ  حظات اكن يُعربدلل قدميه عزاءً 

ته مقتاًداه رفاق اس تأ ذنبعد أ ن  اواقفً  هبَّ ف  المتعت عيناه بش بق ال ام ادخوايل،بعد أ ن  ،حضاكته فوق  ذلَّ

يف الزنزانة  وسط خسسخات لك من، امحلام مالءةِ  خلفاإىل أ ن توارى وفتاه ، واملرُتقبني املُتطلعنيرؤوس 

 وحضاكهتم.

*** 

 .السجن من قبل هذا من وبرُ الهُ اس تطاعم  اأ حدً  ل أ ظن أ نَّ  -

افقالها   !ت العزمدْ قم عم هل  ؟: ملاذاحني سأ لته، وكنا جنلس ابلزنزانة، اتبع ضاحاكً  نوَّ

 سأ ل.فقط أ   ،ل  -

 ؟الاختبار زتْ أ مل جتم  -

 . تظهر النتيجة بعدمل -

ذن أ نت تأ خذ احتياطاتك هههههههههه -  ل بأ س هذا حقك.. وحق لك مسجون ..بديةل خطة اإ

 ذه ال سوار.. عىل ال قل منذ جًت.اس تطاع النفاذ من ه ال أ عتقد أ ن أ حدً  .. لكن..ابملناس بة
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 ؟هللاعطا  ماذا عن -

 ؟!ا أ ين مسعت بهحق   ؟هين مسعت بأ   ا هللا.. ...!هللاعطا  أ أ أ ه..: متفاجًًا حضك

اكن صوت . .لكين مل أ فهم كيف! اس تطاع الهرب.. أ نه عرفت ..ون بشأ نهيتلكم وااكن ما.. يف جلسةٍ  -

فادة يكفقلت رمبا أ جد دل ..سأ لت سامل فأ خربين أ نه ل يعرف لك القصة ..يغلب الالكم. الضحك  .الإ

كام  روابً ه ليس اوأ خرً  غريبة.. وجعيبة.. ولكنه أ وًل  يه قصةٌ  ..احس نً .. !!كيف نسيت هللا..عطا   -

  تظن!

م  -  لح يف ادخروج من هنا؟فْ أ ومل ي

 يتخفمل السيامن، ف أ فالمابل ام وال سابيع كام يف  هو هل مثاًل  طمخطَّ  ازكتيكي   ليس هرواب لكنه ،بىل -

ومغلوب  ًدامسكني ج هذاعطا  ،لقد جاء ال مر صدفةحتت ال رض.  انفقً  مثال أ ودحفر ،ضابط سرتةِ ب 

 راتلقد أ تتك زا !رأ يت أ نت صاةل الزارات ..احس نً ال مر أ ش به ابلنكتة..  لهذا اكن ،عىل أ مره

 ؟!حس امب أ ظن

جياابً أ ومأ ت    ن هناك ذكل أ عين مل يك ،زكن صاةل الزارات كام يه ال ن مل بضعة س نواتفتابع: قبل  اإ

 ،احرم بم  اضم أ رْ  اكنت، كام يه ال ن هبا ةٌ دم دَّ شم مل زكن احلراسة مُ و ،ين واملساجنيالفاصل بني الزائر  الزجاج

اٍت تكون الصاةل لكها عبارة عن حلقل  ومالءات عىل فرشاٍت هيم من املساجني وِ ذم ال هايل  الس فهياجُي 

السجناء  ينرصف ال هل ويعود الزارةِ  يف هنايةِ مث  ،هبا جسني وحوهل بعٌض من أ ههل لك حلقة، ةصغي 

 اكلبعض هواكن دلي ،قلياًل  أ و أ ك ر أ فراد عرشةاإىل  تصل أ حيانً  ،زاراته كثية العدداكنت  وعطا ،لعنابرمه

ليقوم  همن أ ن يأ خذه يف اإحدى الزارات صغرال   وهخذلكل عرض عليه أ   ،لكنه تلف ،الهنا هاتٌف جوَّ 

صالحه  ،ام تعرف ممنوعةك الهواتفف ،ط به عند ادخروجبم ضْ  يُ لئالَّ  ل خيهأ ن يعطي الهاتف عطا  خفيش ،ابإ

 فتعجب لهيم،بل حىت ل ينظرون اإ  ،ادخروج عندبتفتيشهم  ل يقومون احلراس يقلق ل ن أ لَّ  فأ خربه ال خ

لَّ عندل يوجد تفتيش  فعاًل  أ نهب خربوهفأ   ،تساءلو عطا   بثيابه ل ن ادلاخل قد يدسُّ  ،ادلخول فقط اإ

َّ اسالحً   .؟! ل يشءمن هنا خيرجقد  ة ممنوعات، لكن ادخارج ب، أ و خمدرات، أ و أ ي



 

012 

 

افأ مكل    وتوجه  ،اخلع هذه الطاقية: ارً أ مِ  فتوجه ل خيه ،عن الفكرةعطا  قت رأ ستوهنا تف  :ضاحاكً  نوَّ

 ارتداهامث أ خذ لك هذه ال ش ياء و  ،اخلع هذا اجلاكيت :هأ خت وتوجه اإىل ابن ،: اخلع هذه الكوفيةخاهل اإىل

 .: هيا بناامث هب واقفً  فوق زي السجن لسةً خِ 

افتابع ف  ُدهشت   وسار هو  ..معه ل يصدقون ما يفعهل امجيعً  قامواهههههههههه..  وهللا :ضاحاكً  نوَّ

 . لكه خرج من السجنحىت يضحك وهيزر.. يف طرقات السجن وسطهم 

 !أ مام أ عني الضباط والعساكر -

 أ ن يشك به خملوق. دونو  -

 !ما كنت ل صدق -

 اته عامً دَّ ، فقد أ مسكوا به بعدها بأ س بوعٍ واحد، وزادت مُ مل هينأ  هبروبهلكنه هذا ما حصل،  وريب ِ  -

 .بِتمة الهرب

  من مسعِتم يتلكمون بشأ نه.أ عين  ،جلس ِتموا يضحكون طوال لهذا اكن -

 .نتذكر عندما من الضحكل نامتكل أ نفس نا  نالك  -

 !فعلها أ حد؟ومن حيهنا مل ي  -

 ،مزيد مدهتوز ميُقبض علهي اأ يض لكن العقوابت الكبية، ذوو اخصوصً  ،دحاولهناك من نسمع أ ن  -

ىل البعض لعقوابت واجلزاءات عت اعم ق ِ ووُ  ثرها البعضاإ عىل  قيلم أ   ،كبيةفضيحة عطا  لقد اكن هروب

 ُوضعتوم  راساتاحل تزم تعزَّ ف  ،الزارات يف السجن عىل نظام وبسبهبا طرأ ت تعديالت كثية ،رال خ

 ارة عنعبداخل مبىن، أ ي أ ن السجن  حنن يف مبىن داخل مبىن ،نذارالإ وأ هجزة  اكميات مراقبة

 ينج أ حٌد من مل ،تيٌه كبي ،طرقات كثية ،أ بواب وراء أ بواب ،البعض داخل بعضها ثالث بناات

  .اأ بدً  هنا

اف ابختفاءِ  مل أ شعرالوقت حىت  لبعِض  ادً ارم بقيت شم ق، و ل ِ عم سكتت ومل أ     عىل  أ نه انكفأ  من جانيب، و  نوَّ

ام عند ابب وعبد الشكور لكهيسامل حىت فوجًت ب  دقائق أ خرى الالكم وِسيم الناس، يقتااتن أ بو محمد

، ه دلي أ حدمهوجدت" خرجت مفد يل يده بتليفون: يل ابدخروج،فأ شار سامل ،  ابدلخولالزنزانة، أ رشت هلام
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َّ قُ  م  مم  يف ادخارج لِ في وقوفكام" ضغطت أ رقام املنل:و  اتناولته منه شاكرً  ،"أ هكلاتف ام حتب أ ن هتلت رب  مْ ل

 ؟".تدخال

  قال سامل: ما، خطبٌ  بأ ن هناك الشكور نظرات تُبينءتبادل سامل وعبد 

 ولكن هناك يشء أ ريد أ ن أ لفت نظرك بشأ نه. ،أ عمل أ ن بك ما يكفيك زين -

 ؟خبصوص -

 .فارس -

 ؟ما به -

ل  ،ال جتلس معه مطلقً  يف الواقع ،قدر املس تطاع ل تواجدك معهلكن قل ِ حلوح، راغٍ و أ عرف أ نه  -

ن كنت تعرف بشأ نه أ م ل  .أ عمل اإ

ليت أ كون جمالسة اجملموعات ا أ و أ جلس معه، هو اذلي يتحني الفرصة جملالس يت  أ عدملو امؤخرً  عرفت -

 .هبا

ن جالسك أ و جالس مجموعاتك فانسحب وغي ِ  - ، خل املساحب، أ و س تأ لكس تد كع أ نتصنَّ  ، ماكنكاإ

  أ و س تصيل.

فليغي هو  ل جل أ حد، اشيً عول أ تصنَّ  ،ا سامل أ ن ل أ غي ماكين ل جل أ حدتوقفت عن ضغط ال رقام:   

 ا أ ن مل أ عد أ جالسه ول أ زلكم معه.ومعومً  ماكنه.

 قالها خبيبة أ مل. كنت أ عمل أ ن هذا س يكون ردك!  -

راراتك ول قمل أ تدخل يف  اأ نت تعرف أ ين أ حبك، وأ ين أ بدً  !زين: اوضةخط املف عبد الشكور التقط  

رب أ ن كرامتك ل تعتوة، دَّ تتعامل مع ال مور بتكل احلِ  لَّ نصحك بأ  قليب أ   يف ئِكوضعك هنا، ولكن لغالم 

ن تنازلت عن حقٍ مثال أ    من حقوقك كالكمك مع هذا أ و ذاك. هينت اإ

 ؟ما ال مر ابلضبط  -

 س تحثه عىل الالكم، فتابع ال خي:الشكور وك نه ي سامل لعبد نظر 
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نت ، وك وما اإىل ذكلا حدث يف غيابه أ خبار الناس ومعَّ  العنرب وهو يسأ ل عنعيل منذ دخوهل  -

املاضية،   ال امِ يف فارس عام فعل هلم و ْ حم  نْ فسمعته يسأ ل مم أ حلق رأ س أ حد رفاقه،  ه زنزانتالبارحة يف

اللك  يتلكم معوالزنزين، و  بد يف املمررْ عم اكن يُ  فارسبأ ن  أ خربوهف، م بزنزانته أ م خرج مهناوهل الزت 

 أ نت. ونكيقصد وااكن اوتقريب اجديدً  اذ صديقاختَّ قد بل وأ نه  بال حساب،

 .لست صديقه -

 أ ن أ خربك مبا قيل. -

 ؟!مثَّ  -

 .عنك الناسويسأ ل  فارسب ، وبدأ  يس تجو اجدً  بدا مس تاءً  مث أ ن عيل -

 !؟مثَّ   -

ن رأ يته الْ  كم عْ مث اتبعد عنه.. مث دم . .!مثَّ  ..!؟مثَّ : ما هو الـ اشيًً  سامل انفعل  زانتك.م زنزم منه.. مث اإ

 ؟!مثاًل  غالمهمنه  أ رسقوهل خيىش أ ن  -

 عنيه.أ  وتعي ما  اأ نت تفهم جيدً  !زيننظر يل سامل بغيظ: 

د   ات يتصيد عيل صار ،ااإطالقً  هذه ال مور ل مزاح فهيا عبد الشكور: تودَّ ت الهمفموم  ،ي خشٍص ل   والزلَّ

ن اكن قباًل  ،أ خيه موتبعد  متاًما عقهل دم قم فم  ي ل   هو ال ن ل يعمل حسابف رشطة يعمل حساب لل  واإ

بأ ي  أ ي يشءٍ  ه أ ن يفعللن يرضُّ ولهذا  ،ُعبـيـ ْدةابملؤبد بعد الرشوع يف قتل  امْكً ابه حُ ل نه جُي  ،خملوق

ِ ول تُ  ،يف أ ي يشء ال تتقاطع معه مطلقً  ،خشص اموضوع  لقد مرَّ  ،ض نفسك لل ذىعر   ،بسالم مبسَّ

 .الكن عيل ل متر مواضيعه بسالٍم أ بدً 

جابيت ،اسامل مل يزل ينظر يل غيظً اكن سكت عبد الشكور، و   الهاتف:  امنولِت ،بدا أ هنام ينتظران اإ

ا.. -  مل أ تلق رد 
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لَّ  ان ما أ رادا الذلَّ هام هبا اإىل سامل وعبد الشكور، ثُت الطريقة اليت حتدَّ من  اءً تم ُمس ْ كنت     افعبد - نبهيييت اإ

 و  حمبِتام
 
رً  ثلُّ مي  دق أ و ميةمشالكٍت جس   يل ُب ب ِ سم يُ  مما قد -صهام خالا طم  دْ أ عُ  أ ين مل ولكن يبدو .عيل   اخم

 أ يَّ  لُ قبَّ ت أ   دْ أ عُ ومل . خشص أ ي ِ  أ و يشءٍ  و رهبيت من أ ي ِ أ   خويفاإاثرة حاوةِل مبهتديٍد أ و تلميٍح  أ يَّ  لأ حمت

  أ نهورمغ .حذرك من ذاك. ذْ خُ  ..هذاعد عن تاب  من عالن.. نتبها فالن..ٍم دحوم حول: ل تقرتب من الك

ماكهنام قول  ل  فارسها مبارشة: "ابتعد عن اكن ابإ ادمس واإ تـمصم  عىل أ مكلِ  ا بواجهبامامم وس يكونن قد قم  عيل"ب تـم

لَّ  ،جهوم  اماإ  .لنفيس وِعتاابً  امً و ْ وهو ما زادين لم ام بفظاظيت، هُيعم نِ صم  دتُّ دم رم  لكين ،ترصحيال ل  تلميحال  ايم اعم رم  أ هنَّ

ُب  أ نفعل ،حفزدامُئ التيَّق ادخُلُق و ضم  قد ِصت أ عمل أ ين كنت   بتوايل  وخاصةً  ،وِن ال مورهل  وأ تعصَّ

 .موعد النتيجة ال ام واقرتاِب 

أ و  ساؤلٍت ت  الرشطة عىل أ يةِ  ْب ومل جُتِ  ،بعد ظهر أ ية نتاجئومل تم  يومني قد فات منذ وعداملولكن   

لَّ  الربنمجمن مشرتيك  اإحلاحاٍت   ارمب".. " بعدليس دلينا عملٌ ".. "مل يظهر يشٌء بعد": الالكم ضِب تم قْ مبُ اإ

ذن ريًباقم  لَّ  اببهناي عي  ربحومل ت ،اتقريبً  العنرب سملأ غادر  أ كنوطوال هذين اليومني مل  ."هللا ابإ ا مف، قلياًل اإ

 أ وراق؟و ات بيده كشوف اض أ مفم ادلاخل للماكن، أ هو خايل الوِ أ ن ينفرج الباب حىت أ متعن يف الرشطي 

 
 
رات زاو  مكةس تدعاءات احملاك ومشرتكيه أ م غي ذكل خاصة ابلربنمج ن اكنت بيده كشوفات فهل يهوا

؟ ن السجناءم واحد أ م مجموعة جسنيٌ  - الرشطي -ته وهل من يتجه نحي  ؟ملستشفىامواعيد و  السجناء

 اعتدهتاالوجوه اليت  دُ كنت أ تصيَّ  يف بعض ال حيان ربنمج أ م ل؟الِتم يف فْ أ لِ  ممناجملموعة أ فراد تكل وهل 

ون أ ي يشء، ل يعرفهبذا ادخصوص، فيجيبون أ هنم بدورمه  جديدٍ  سأ ل أ حصاهبا عن أ ي ِ ل   يف الربنمج

 .سوى الانتظار مثيل ميلكونول 

ىل حايل ع بيكت يه و منذ أ شهٍر طويةل يف ذهين اكنت أ ن أ خر صورة لها أ وجعينوما  ،يمل   تُّ قْ تم ش ْ اِ   

 رم تقدِ دون أ ن  الودحً ت وداعها يل ،ااتً بم ثم ويه ترتحن حماوةًل أ ن تامتكل نفسها مشهدها  ،لسجناب يف أ ول زارةٍ 



 

021 

 

 ابجن ِ ُمتم و  حش يتوو اشتيايق ابً ُمغالِ  أ عرف أ حوالها كنت ،يف لك ماكملات مع معرومن حيهنا، و ،ُنطقعىل ال 

لهيا ما اس تطعت رم دْ قم   أ جزت لو ملماذا  ،اكءً بُ  نالك هناريف يهنار ثبات ال ئَّ لِ  ،ال حيان يف كثٍي من التحدث اإ

 ئةاوامل ،اضعافً ول يم أ   ئةايل م والعامُ  ،حىت موعد الاختبار القادم عاٌم أ خر هناك كونيس   الاختبار؟ هذا

أ يم  تعِب  من اوأ يضً  ؟من رويح وتعيب وصربي افة لك هذلكُْ  ام ،ورمبا أ ك ر ةثالثن و ئتااقد تصي م

أ ٍت و  عاجل فرٍ يف س زين بأ ن اإخوت وأ هىل والناسعن  احلقيقةِ  يف مواراةِ  مع أ يخ ااس مترارهومن  ِتاحِصَّ و 

 ضيقم   أ ثيم الَّ ئم لِ  عهنا السؤال ايً اش ِ تحم ا، مُ هنِ شأ  لهفيت وشويق وتعيب بِ  أ كمتُ  تُّ واليت ِِصْ  !عائِشةو  !معَّا قريب

ا : ما ظهنوالسؤال اذلي لن يتغيَّ  ماذا عهنا وكيف يه ال ن؟ ،يل دثدح أ هلها معَّا بتغايض ومعر  وغضبم 

 ؟!بعد لك هذا يف ِ 

دارة السجنوأ ن  الاختبار، هذا مل ينجح يف اأ حدً  بأ نَّ  جعيب ٌس ساورين هاجِ    مَّ  اإ عالنم اإ ذكل  ا تتحاىش اإ

  هاجِس ول أ عمل كيف قد يدور يف !تهمَّ  حىت ينىس الناس ال مر برُ ا تتلكَّ  أ و أ هنَّ لثورة البعض،  ابً جتنُّ 

 !املاكنقد ينىس أ مهل ال خي يف ادخروج من هذا  اأ حدً  بعضهم أ نَّ 

م أ و  -  ؟بعد احلفظِ ته اختبارُ ينْ  مْ ل

 !فارس - جبانيب عىل السملابجللوس  هيمُّ  وهومن رشودي  ُت قْ فم أَ 

 بىل، انِتيى.  -

ذن في قرائتك؟  -  اإ

 لنفيس.أ قرأ  قت املصحف ووضعته يف جييب: لمـ غْ أَ 

مْم خُتربين ،كل عن تليفون اثً حملت سامل جيول يف العنرب منذ أ ام حبمْ  -  ؟ِلمم ل

 ف سامل.لقد ترصَّ  -

 لت كل.كام قُ  ..ُمقابلال بو  ..كام تشاء ستتحدث -

 ف سامل.رصَّ لقد تم  -

دخال تليفون اأ س تطيع أ يضً  -  !اع شيًً فم دْ لن تم  ،وحدك كلخاص  أ ن أ قوم ابإ



 

024 

 

ليه: ؟! التفتتُّ اإ  وِلمم

ْت   أ ك ر من  ،زينا  حنن أ صدقاء :اهامتيمالتقط أ نه بعيناه حني شعر  زهم
 
 ؟أ ليس كذكل ،ةخو ا

يلَّ  صلُ ي قدْ  ملم ف ،تليفون مثن ولمتريره زلكفةلل أ ن  أ عين ،ل أ قصد -   ؟لابِ ُمقم بال  اإ

 صداقات.زربطين ابلبعض  -

 !صداقات  -

َّ  يبِ  يعدْ مل  ،هجهوم بِ  احم أ شم و  ائً ـ ي ْ ـ شم  ناهُ يْ ت عم اغم زم شقَّته نظرت ف   ما  اقد عرفت شيًً  أ ين ِ  نم طِ قد فم  هشٌك يف أ ن

 ، ومن ْب ضم تم من نظرات والكيم املقْ  ،عنه
 
 هِ ـقِ ْـ بـ معَّا يُ  اثً حبم  فَّت حوهللم تم اجللسات،  أ غلبيف  ايض عنهرم عْ ا

امأ سفلنا  عرب حني أ تته النجدةُ  ،خرىأ   دقائقم   :ضحكةال فاس تعارم  بعض رفاقهِ مع  بسَّ

اكم  مع تذكرت تكل املشاجرةلكام وهللا  - تمفْ الغيب  ذم  تهرسَّ ـ كم  ،لضحكل أ متاكل نفيس من ابنفسه ِحل املُس ْ

هو  ،لل خرين اس تفزازاته الَّت كثيً قم أ تعمل أ نه من حيهنا  ،يف الرتاب غروره ودفنت دشش تهو  أ نت

يف  ًراى بك مكقم أ لْ  رم دم القم  وك نَّ  ،بذاتهزه الزائف واعزتا مك سفاهته وتفاهته تعرفنت ل أ   ،يس تحق

 ؟!اجيدً ه رم دْ ليعرف قم من مه مثكل  ينتظر هنا ارى مك واحدً زُ  ،طريقه

 الجف ،ذلي انفتح للتو ِ ا عىل الباب نيِ تطم لَّ ُمسم  عيناي تاكن فقد ،هبْ جِ أ  لكين مل  ،بدا وك نه ينتظر تعليقي  

 كتفي: ندع  تنِتيي رحلتهقبل أ ن  ،أ خرى ةٍ فم دْ ُص  عن احبثً  من جديد يف العنرب منكسًفا بناظريه هو

 ؟هذا الومش من رمس كل -

 سلامن.عى شاٌب يُدْ  -

 لم أ   ،بكثي نهم   أ ك ر همارةً من مُه  هنا ،ولكنه ليس ال همر ،بعنربمك ضئيلال  ذكل النحيلُ  ،أ عرفهأ ه..  -

ر ومشٍ تفكر يف    .جديد أ خم

 مل أ عد أ فكر يف هذه ال مور. ،الك -

 ...مفثاًل  ،اك ر متزيُّ أ  هناك ما هو أ فضل و بل  ،عىل ابل مل ختطر كل هناك أ شاكلٌ  ؟وملم ل -

 ."فارس"
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  .عند أ سفل السمليقف  ،حنيل ،أ صلع ،شاابً اكن هذا 

 .فارس دَّ رم  ؟ماذا هناك -

 عيل يريدك. -

 قل هل أ ن ينتظر. :يى وقع اللكمة عيل  لعينيه  بطرف فارس اينمم رم 

 !؟أ قل هل ماذا -

 .ينتظر -

 !ينتظر -

 هل أ صابك الصمم؟ ينتظر.. ينتظر.. ينتظر.. -

 .ا حتركهيَّ  ل تقف هكذا، :غضبته ابلغ يف اذلي فارسهذا من الكم  لم هِ ذُ 

 همتتُّ  لو مل يكن فسهن نه اكن يمتىن يف أ   همع شعرت بس باٍب  متُ نرصف وهو يمتي  قبل أ ن اغيظً  الشاُب  زم ـمتيَّ   

 لفعل به ال فاعيل. حيهنا ،ةلم بعيل صِ   - فارس -

م تُضْ  ،وقوة امتزيً  بل أ ك ر ،هنا عادية وشامال  ليست لطفوليته املعتادة:  فارسانقلب    عىل  والهيبةم  قم في ال ل

 .اءتش نْ مم  راولتخت دعين أ قدمك لبعض الرسامني هنا ،اهيم لِ حامِ 

نةُملم  ،ثالثية ال بعاد أ شاكلٌ  مثاًل  هناكف  :اغيبً زمرْ  حامسه يف ابلغ  ؟!من قبل ِتاهنا أ و رأ يهل مسعت ع ،وَّ

ا ل هن ،امعومً  لكه السجنبل يف  ،فقط العنربهذا ول أ قصد قليلني يف  ،اجدً  قليلون ؟دحملهاأ تعرف من 

للعنابر  صيتكهرتك و ش ب س تصل و  سواك معَّن هبا ازً ـَّ يمم س تكون مُ  ،جًدا يةزلكفِتا كبو  تنفيذصعبٌة يف ال 

 ..الكه

 !"فارس" -

ه ِ ،عاري اجلزع !عيل ومٌش  ال يرس هعىل ذراع ،فامي يبدو أ نه قام من جلس ته عىل غي رغبته ،م الوجهُمتجم

  .عبد العزيزدحمل امس:  مل يكمتل
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 ل يف طلبك؟!سِ رْ مل أ  أ و -

 .كنت سأ قوم للتو ِ واصفرَّ لونه:  فارسمتقعم وجه ا

 ؟ماذا تفعل عندك -

 .كنت سأ قوم للتو ِ  -

 ؟اذا تفعل عندكمأ قول  -

 . ن اختبار احلفظأ سأ ل عنت ك  -

 . تعال.. انزل هنا ..تعال ؟!حلفظاب أ نتم  وما شأ نك ؟أ يُّ حفظ !فظحِ  -

م  رسم ت  ؟!هكذا .. مىت ِصت ختافين!مل أ قل تعال؟.. أ  تعال ا حبييب ، فكرر عيل:فارس مَّ

م  عرشِ  نولِ ب ليبدأ   اهُ مم دم قم  حم زم حْ زم و  فارسقام    ِ عىل قِ  ْت دم درجاٍت ب  ها أ هنا س تكون أ شقى رحةٍل يفرصم

 لّلرجةِ  صلم وم  أ نْ  ما ،ابل سفل اذكل اذلي يش تعل نرً  صربِ  ما تبقى من درجةٍ  لك ِ  مععيناه  ختتربُ  ،اترخيه

ً لتحتفل بوصوهل  ،ابً لْ جم  الغاضبةُ  يدُ ال  تلقفتهُ  حىتَّ  ال خيةِ  "مك مرة قلت  :الهيبً  بياضه هال  لم عم تم ش ْ اِ  صفعةٌ  اسامل

ة.. ها.. أ جبين!!".مك .. خترج من الزنزانة أ لَّ  ها!! ..ا حبييب كل   مرَّ

ت عليه املطم  فارس سم بم كم    وم تلكم مع ا ابن الــ... وأ لَّ ت  اوأ لَّ جتالس أ حدً  ق:ارم رأ سه بلكتا كفيه حني هم

 .ا ابن الـ.. ا ابن الــ... ُرد ُرد.. ..ُرد. مك مرة؟!. ... مك مرة؟!..ها.. أ حد ا ابن الـ....

ت  .هيوكتف  أ حناء رأ سه يف لك ُمتفرقةمث صفعات   .غُْر  ا..هيَّ ٍة قوية: لْكم برم ُختـِمم

، اه نظرات عيل غضبً عُ يش  مبن يف املمر تُ يتخبط ، ابً حِ تم ــْ ُمن  اإىل زنزانته فارس ىحراء ملِتبة جر  بأ ختامٍ   

يلَّ قد أ ن صبيه  هذااراتح و ه الزنزانة، حني ابتلعت   :ارً ذم شم  لذ مبمكنه، التفت اإ

 ."؟!ا ابن القحبةشأ نك به ما و  ؟!..زكونمن  ..!"وأ نت

ِ قد قرشة املخ.. ومل يس توعهبا العقل.. وك نَّ فهيا  اللكمة ثواٍن مل تعربْ ل    .ظاتللح دم جتمَّ لكي 

ا قيلم   ؟!أ ن يلِ  اكنم  َأمم
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عميت   يف رحليت و، لثانيتنيواٌر برأ يس دُ  لفَّ و ، اإىل قديم   يٌخ حاٍم من رأ يسس   قم رم مم  ..!وأ دركت ..!حني وم

 ياج يتخلخلُ الس   وأ نَّ  أ ن السالمل زرجت من حتىت! مل أ عِ   ..اإىل ادلهشة اإىل الاستيعاب.. ..كل: من امجلودت

 !جبنون جُيلجلوأ نَّ احلديد  !حويل من

يلَّ  يصعدُ  عيل  !اإ

لَّ  هل ومل تتبقم  سلامٍت هروةًل، مخس عم طم قم  بعد أ ن، هُ ودم عُ ُص  ُت ــ ْ يعم وم  حني   رمْ ـخم اإ  ل ذهويلدَّ بم تم  ،ٌس أ خم

زته حتفزٌ  ،قالضي أ و غضِب شعور ابلل حتفز مل يرتك يل حىت فرصة ل  ،شديد حتفزٍ  اإىل يف حلظةٍ   لطامُت  عزَّ

َّام ارتفعِ دْ تم س ْ أَ  ملْ ، عقيلعىل  يف تكل اللحظة ابذلات تصارعت  راحت لقطاتو  صدري ن  بأ ليةٍ ارها ع أ وم ها واإ

امالسابق مع  لعرايك، عين ِ  امغْ رم  جبنونٍ  ه.. لكامت ترضب قفزي ِ فوقيت.. الزَّ  ركيض اإىل طاسةِ  ،وجامعته بسَّ

 قارنتُ وى أ ن تفعل س ملْ  لقطات .محلي احملرتق. بني ال قدام.. الساحئُ  يمِ عىل ال رض.. دم  ين ِ حْ طم البالط.. 

عٍ  معبني ما اكن  امك  ُمدَّ َّام للعقلِ  ءفُِتييُّ  !!عيلك مع جمرمٍ  س يكون وما ،بسَّ   ..املالمِئ  هادم دم عْ تِ اس ْ يأ خذ  نْ أَ  رب

اونً هل كُ  ؟!زينك ا فيم ورطت نفس   ذ مل  نت ُمِتم ل اكن ه لتحذيرات سامل وعبد الشكور!! س متعت اإ

ْ  كون أ ك رم حمكةً زجيب أ ن  ن ْعرم و  اعً ااندف أ ك ر ل ااتً صم واإ  ؟ااضً اإ

عن واحٍد  ،به ماكن ينعأ سوأ  كوابييس أ ن جيم ن مل أ كن أ تصور يفنين معَّ تفصال ..سوى درجتني مل تتبقم   

لها ج ِ ـم بتُ  عةومُس  س نواٍت من الإجرام عرش ، عنالسجن وأ قذر من أ وامه رمحُ  لفظِتم احلياة نْ أ لعن مم  نْ مِ 

 نهالتفصِ  انِ للَّتا ادلرجتان اأ يضً وهام  مل يلتمئ بعد عىل ذراعه. الِتاٍب ميٍت حارٍض يف وعن ، هجمنأ ابلسة 

مل يعمل ل   مًاٍت من بني  جسنيٍ  عن واٌء يزامح حوهل، وه ، عدٌم من بني العدمِ  أ صالول يرامُه  ..اابً سم حِ  هي ِ

ن مل يكن أ قل.  فراغه، صفرٌ  ذن املعادةلعىل الشامل اإ  ،ةخارِس  قاييِس وبلك امل يف لك ال حوالِ  ابلنس بة يل اإ

اقمة زكون ويف حس بٍة كتكل هانةأ  س يكون ابلسكوت، أ ن ، وأ قل ادخسارات اأ خرس كثيً  أ لَّ  احلمذم  بتلع الإ

علو املقاوحة قد ت وينِتيي املوضوع، لكن ،بلطمٍة أ و اثنتني ،، وسينالين هو بس بٍة أ و اثنتنيوك هنا مل زكنْ 

ن  ه السجن لك !عيل !زينهذا عيل ا  أ ن يلكفين ذكل ما هو أ ك ر! أ و عاندته اكبرتهابدخسارة، فقد يصل اإ

مل  عىل بؤسكف ؛ا أ نتمل يعد هناك ما خيرسه، أ مَّ  يف لك العنابر، ابلعرشاتيعمل هل حساب، عصابته 

 خترس بعد لك يشء.
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حلا حذروما بني  د،وقبل أ ن يلمس ين بشرٍب واح ،تقَّ بم ادلرجة الوحيدة اليت تم  يف  ح العاطفة،العقل واإ

 ..القراراكن 

ظفرت  نت قدك  اذم هم  يف زراجعيِ لكين منه،  تلِ فْ  أ  الَّ ئم هو يف صعوده لِ  مفدَّ  ،زراجعت يف رسعٍة للوراء  

ا بلكتم  ءيكزَّ ل   افًة اكفيةسم مم  الثانيةِ  اين يف تكلم حم نم مم  اكن س يقطعهام يف اثنيٍة واحدة، لول أ نخريني بدرجتني أ  

هِم يف القوسك للخلفليرتاجع جزعي يداي عىل الس ياج احلديدي، و   ..قوهتا بلك ديممترق قل  ،رتاجعِ السَّ

 اتطمً رْ مُ  ،قوًطاسدرجات السمل  اقً ُمعانِ  للوراءِ  هو يتدأ جلل  ،بصدره اكلعاصفة رتشقا ..متنيٍ  ..قاٍس  ..ُرمحٍ ـك

ً  ..صارًخا. .عىل ظهره احً طِ بم ُمنْ  ابل سفل يس تقرقبل أ ن  ،ابلس ياج احلديدي ِ  عدة مرات  .امتأ مل

 عىل هوىل   العرشرجات ادل من فوق قفزتحسس أ وجاعه، ت ي  حىت أ نوقبل  ،ما حصليعي قبل أ ن   

قً  هئِ أ معا ْ قمـلي  ،يت  ركبب احسم سم تـم م عم صق لُ بْ ي و أ ملًا،  هُ دُ سم جم  وَّ  .هُ اب

 ،كل الزنزينوقضبان ت ،ران هذا العنربدْ بل جُ  ،ابهلل ليس أ نت فقط اقسمً  ،ليس أ نت فقط ا عيل -

 .عهل بكما سأ فعىل  شهدسي  ..يف هذا املاكن مسع لفظتك تكل جامٍد ويح ٍ  لكُّ ، وحديد هذا الُسملَّ 

قمت لكامٍت  وهجهِ  أ حناءِ  يف بهُ رِض أَ  ُت حْ ادلنيا لكها، رُ  جبنونِ فوقه، و  احً طِ بم ُمنْ    حم اك تمالم  قوية ..ِمدفع ِش رشَّ

كَّزةو  ِ قِ للكامٍت  ..مرًة أ خرى يف العنيِ  ..يف اجلهبة ..يف ال نف ..يف العني.. ُمرم  زت املفاجأ ةم زَّ ا عم عِِتم رُس ها ورصم

م  اليت ملْ  هذا جاحظتان،  سط لك ِ و  فقط يناهعم  ،أ و الرصاخ ِص حىت فرصة للمتلُّ د، فمل ترتك هل مهنا بع ْق فِ ي

ً شم هْ دم  ابت الرض تالحقِ  من رأ سه اكن يرتجرجُ  !؟كيف يُفعل به ما يُفعلو  : أ ن ماذا دحدث؟!اًة ل أ مل

  اابً هم ذم  يديو  بني البالِط  اتأ رحجً مُ 
 
لمكة، ولكام حجظت  هُ تْ س م رم خْ أَ  ابلالكمِ  مفه حم تم فم لكام فاعة، السَّ  اِص كرقَّ  اابً وا

 قته جبسدي أ ك رطوَّ  هُ دُ سم جم  صم ام متلَّ لكو  لمكة، ردَّهتاِتا لمكة، ولكام ارتفعت جهبته ينوي القيام عيناه أ مْعم 

ليت حسقِتا ه اائِ عم ت عظامه، وبعد أ مْ مم اليت حطَّ  بعد السقطةِ  ْت ارم خم  قد تهصف قوَّ نِ  . كنت أ عمل أ نَّ وأ ك ر

 ابملثلِ  قي، فغرزُت نْ خم  دحاولُ  ادً انِ ُمعم  هِ يدِ يم ب  جهم يل اكن هل ادلور ال كرب. ابلنس بةِ  املفاجأ ةِ  لم عامِ  كبتاي، وأ نَّ رُ 

 عينيه انفجار وك نَّ  داب ، للحظةٍ احامتًل و  انا أ ك ر َصودً ـ أ ن أ ي   رهانً  تبثُ  نعينااكنت ، فامي يف عنقهِ  أ صابعي

ك هكذا انِتيت، تعرف أ ن أ لم  ال موات؟! أ مل تفكر يف أ نك هكذا يف عدادِ  تفكر فامي تفعل؟! أ ملْ ": يسأ لين
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ً  أ نت ميت!  ،نِتييأ  ، أ و ِتيين ي وغيل ِ حىت  غضيبمسَّ سوى بأ ن أ فرغ فيه  أ  بم  مل أ كن أ عْ ين، لك"ميت احمت

 :را عرشات احلناجِتتناقل هتافات انطلقت من نقاٍط خمتلفةٍ  واكن هذا حني ،أ و ينِتيي لكينا

 .مع عيل". عراكٌ "  ..!!مع عيل" عارك"هناك من يت"..مع عيل عراكٌ "   -

نه س هيوى أ   للحظةٍ  ُت لْ حىت خِ  فويقالسمل من  لزلم ، زُ اجَّ من حتيت رم  ال رُض  ُت  ُرجَّ امبعدهمن و ن اثنيتا  

 ،ومن الزنزين ،السفيلو  العرشات هيرولون من ادلورين العلوي. نزوًل  عليهتتابع  راحت ابل طنان اليت

 .املساحبمن و 

 ال قدامدي و ال ا رضابُت  عتاطم قم تم عيل،  -ه فوق احً طِ بم نْ مُ مل أ زل ال فواج، وكنت  ت يبِ اطم حم عندما أَ   

زوا ب لك ِ ينالونين ب ومه دفعي من فوقه دُحاولون !عيل رفاُق  ،اعً فْ وصم  الْكً رم فوق ظهري  ه قاموس ما عزَّ

ييت أ من  هو املوُت اكن لقد  ..انِتيى قد وأ ن أ مرى ..أ عمل أ ين ميت ..أ ن ميتٌ . من سٍب وش مت البذاءاِت 

أ ن هللا  نم فهيي رحةٌ ذلا  عذايب وأ ملي.. هنايةم  هو .. ليكونم وقتيف لك  ايئِ عم .. ودُ الوحيدة يف هذا املاكن

 .ما يكون و يكنل بعدها.. أ  تم قْ مث ل   ،هذا ل فرغ فيه غضيب ومقيت أ رسل يل

 !طتغم ضم و  عيل، أ س ناين عىل حنجرةِ  قُت بم طْ أَ  قطاع،انْ  بالم  ظهريِ  خم لم سم اذلي  الرضابت وفانِ طُ  وسطم  

دهتا ت أ س ناين تكل الغرضوفة البارزة ابحللق، شددَّ عندما صم  لفحيحٍ  انقلبم  رسعان ما اائسً  فعوى عواءً 

 ال خي، نش بوا ابحللِ  أ توا ْ فه من فك التحايم به، اقُ فم رِ  سم ئِ ال ِصاخه ويم يف مفي. عم  امً ت دم لقتلعها فنَّ 

ف مرٍت فوجدت جسدي يرتفع لنص ي،طِ سم وم  قوا، طوَّ وقديم   ي  ذراعيف  اكلالكليب يف وقٍت واحد أ ادهيم

اممع  من قبل كام حدثم  ايف الهواء، متامً  م س يكون وا أ ن صاحهبنُ ظم  ل هنم حنيم  ،لكن ليس ابلضبط ،بسَّ

بأ طرايف  اـف  ـم تلْ ه مُ قُ و ِ ينا معلٌق يف الفضاء، أ طلِك  حبوزت!أ نه غي موجود، اكن بيف انتظارمه ابل سفل، فوجًوا 

ت مم رَّ وم ه اليت تم طيف، رأ ساكدخطا زرفعناان عليه اكملقص، وعرشات ال ادي تم قم لم غْ حوهل اكلرشنقة، قدماي مُ 

ْ هم حُ سم يف حضين، أ كْ  اكنت ابئتةً   يي.ي وخيمش بأ ظافره ما اس تطاع وهج بيامن هو يعض صدر  ابً ا رضم

 ..اللك يرتاجع للوراء" .."للوراء

 حويل. من فتوزرت ال قدام هبا أ حدمه صاح
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 ليتعاراك حىت الهناية". ..نهام رجالل أ حد يتدخل.. "

قبل أ ن  ين ِ ع ينحرسُ  ، ما جعل الرضُب ا ال قدامابتعدت عنَّ لكينا عىل ال رض بعد أ ن  قيم لْ أ   يف حلظةٍ   

 وحنن نم و ْ دم بم ىت حبلك ما تبقى هل من قوة،  ال خر نالك رضبليمرًة أ خرى،  بعيل انفردتُّ ، فاخيتفي متامً 

ِ شم حْ وم كم  انم لم وْ ووسط املتحلقني حم بدمائنا عىل ال رض  مترغنينتقلب مُ  أ حدهام  يُفينأ ن  دحاول ،ائسني ني ْ

م ال خر عىل  ادم دَّ مم مُ  ناك وانِتيت معه، ،امتامً  عيل ، حىت انِتيىْت ضم مم  دْ قم  دقائق عرشِ  دم عْ . دقيقٌة أ خرى، ب

وِد، فوقه أ خرهام وأ ن راكبٌ   أ ية مقاومة، ذراعه مفروداتن عنبال ظهره م  اكلطَّ  ،لكامت اعتمفطاقيت  ْت دم فِ ن

لَّ  هُ بْ صِ ها ومل يُ فأ فلتته كثيُ   قبل أ ن فهيا أ نفايس طُأ لتقلثواٍن وال خرى كنت أ هتمل  بني اللمكةِ و  ،القليلاإ

 نسلخلي  وق جسدهف فربكت جبسدي انفايس متامً حىت انقطعت أ   ،عظمية مبشقةٍ  يف وهجهِ  اكلسكي أ رضبه

رم جم  كجمرٍة من لهب، منتفخٌ  اكن وهجه ال خر، ودماءِ  بعرقِ  نالِك  ت اهُ نم فْ توَّ نقه ع  اإحدى عينيه، وغامم

ً عت متطَّ ف  ،من فوقه لس تلقي عىل ظهري بُت لم قم ـ ن اِ  ،وكذكل أ نفه امً دم  تنضحُ   سخلت جرويحان  حني اأ مل

َّ تأَ  ،البالط لحِ مب بغابٍة من املتكرسة و  مراوحهو  بطالءه املتشقق اعين سقف العنربلي  يف اس تلقايئ يُت ن

 .ْث دم حم  قدْ  ما حدثم  أ حصاهبا أ نَّ  ُق دِ صم  ونظرات ل يُ هلَّ طِ مُ  ٍس و رؤ

عياءً  لك طرٍف من أ طرايف ، يتأ رحجوقفتو  حتاملت عىل نفيس    وقديمَّ  عيَّ اذر  حترك اوطم يُ خُ  نَّ وكمَ  ،اإ

م هم  نيم حِ  ،رفعت عيينَّ  ،متالكت نفيس ،لعرائس ادخشبيةاك  .ين املنظرال

جلودمه  ،أ جسادمه شديدة البأ س ،تفاوتةأ جحاهمم مُ  ،يطوقونين اخشًص  عرشينمن  دائرةٍ  كزم رْ كنت مم   

 رصُ جزوعهم عارية وسواعدمه معروقة وأ يدهيم تعت ..يشٍء يف احلياة لكَّ  لعنُ وت ل وشاٍم تسبُّ  ارضً عْ اكنت مم 

مه ادِ سم من أ جْ وحده  جم رم يف عيوهنم غضٌب لو خم  ،يف حتفٍز عرشاٍت من أ ش ياٍء حادة غي حمددة املعامل

م  ،ظميهم املمدد عىل ال رض بال حراكع   وبنيينقلون برصمه بيين ،ل رداين قتياًل  وك هنم  يف حتفزمه او ْ دم ب

ً  ..اواثقً  تأ ملين ،مهُطم سم وم أ ما  ،الفاكك مربوطة تنتظرُ  وحوٌش  أ خر من  .. ابلرتاجعمُه رم ذكل اذلي أ مم  ..اهادئ

 !ساِجد ..أ ن يفعل ذكل كنت أ ختيل

حت ،منتهٍ  عزمٍ بو ، فور أ ن أ برصته   مفصي  أ نت ال خر .. تعال!ساِجدا  .. تعال!أ ن تعال داً حت قبضيتَّ ب  لوَّ

ىت وك ن عىل رؤوسهم الطي، ل الكم ول ح اوامجً  بدوريه، يتفرجاكن العنرب لكه، و  ..!أ خيك ينتظرك
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م  مهس، ينقلون ما  وأ   ا س يقوهلتظر من ي  بدا أ ن اللك اذليو  ..ساِجدوبني  ..عيل أ بصارمه بيين وبني بم جعم

ِته وعينني بسكوته ،اللُك  هشةدل اُمثيً  يف لك ذكل اكن - ساِجد - لكنه ،س يفعهل  من وراء نيتم صم احِ  فوأ نم

 اإىل صدري الهائش من شعري نجولتت ،وك ن أ ماهمام ادلهر لكه هيئيتيف  ترسحان ،تشابكشعرِه املُ 

ل حىت مل ينظر طرفه، ب يغادرينمل  ،دمايئ اليت تقاطرت عىل ال رض مثَّ اإىل ،قييص املمزق اإىل ادلايم

 ل يصربون علهيا. ادهورً  هجلاهمم وجيدون يف َصت ينتظرون فكَّ  اذلين ل خيه، ول لرفاقه

 ؟!اأ لن تفعل شيًً  ..؟ركفي انتظاما بك؟!..  ..!ساِجد  -

 .ااس تعدادً  ديدتهحب حُ يلو ِ وهو  مهأ حد هتف هبا

 . الكَّ  -

  .الرجل أ ن أ حب هذاف :ويبتسم يه أ مام صدرهد ساعدقِ قبل يعْ  ساِجد قالها

 سأ ل أ حدمه. !كاخم وأَ  -

ً دأ  باذلي  اإىل أ خيه للمرة ال وىل ساِجدنظر   ".أ يخ وس": ادحرك أ طرافه وينئ أ مل

يريدون النيل  ييتبعضهم نح انطلق  ،س بوا ولعنواو  عيل رفاقاثر  ،هياًجاتعل العنرب اش   لحظةِ تكل اليف   

ارتفعت أ سلحة  .ايف دائرٍة أ ك ر ضيقً مينعوهنم عين بعد أ ن أ حاطوين  ساِجديف حلظٍة رفاق قين فطوَّ مين، 

 تعبشدة ال  منيت وم هم ذكل  لك ، ويف وسطاوعيدً  ساِجدفارتفعت أ ماهما أ سلحة رفاق  اهتديدً رفاق عيل 

 سعدو سامل  !مقاومة أ دىن بال، فاس تجبت للوراء اينسلت جرً  جفأ ة جسدي وجدتحىت  والإعياء،

ه احلفل نطاقِ عن  ابعيدً  يسحباين  .لُك ِ

 ."ةبرسع ..ةأ فسحوا برسع .."أ فسحوا

ن العرق وهجيي م انميسح جعالمث  اإىل احلائط، امس نودً  حبرٍص اين أ جلس ،الزنزانة اإىل الكهامالين خأ دْ 

 .وادلماء

 أ أ نت خبي؟! !.... زلكَّم معي.. زلكَّمزين.. زين -

جياابً سامل حفهبا  هتف كت رأ يس اإ  .دون أ ن أ نطق رَّ
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اف برزمن وراهئام  بد ع  توقف عالمات ادلهشة وعدم التصديق،وجوههم  ، عىلمعَّارو  أ بو محمدو  نوَّ

  .، ويُفرز القادمنيابدخارج الوضعُياقب ل، عتبة الزنزانة عندالشكور 

 أ فسحوا الطريق. ،س نذهب بك للطبيب -

 لٌ ُمش تع مرُ امل ،ال ن: ل جيب أ ن خيرج أ بو محمد ملول أ ن اس توقفه أ خرينحبميل مع  مهَّ قالها سامل و  

  .اغدرً  عيل منه رفاُق  الوقد ين ابدخارج

ة اك ل لتقط أ نفايس، عين مهجزيقومان حباكن  وسعد سامللكن  ،ناسلزنزانة ابل ازدحت ا   نت تكل يه املرَّ

 جهِ وْ عىل أَ بعُد  لمل يز  اكن الشجاُر ابدخارجِ و  ،مع ال خرين فصلِ بذكل احلزم وال ال وىل اليت أ جد فهيا سامل

ِتهِ  افأ قعى  ،وِشدَّ   أ مايم: نوَّ

 ح عىل نفسك هكذا أ بواب هجمن؟!تفت كيف  جلبت لنفسك؟! ماذا ؟!زينماذا فعلت ا  -

اف: اسكت ا أ بو محمده وخبَّ  ن مل يكن دليك يشء  ،نوَّ  .ال ن تتلكم فالاإ

لينا بتوزر عبد الشكور هتف  !قادم ساِجد :وهو ينظر اإ

حسمتا ال مر  اللتان اهفساح لول عينالإ زرددوا يف  اللك، انتبه عىل ابب الزنزانة ساِجدظهر فور أ ن   

أ راد ِفْعلم ه لو وأ ن ،ه لن يقوم بأ ي فعٍل يشوبه الغدرأ ن اكنت ُمُوِقنً  ،بني ابل جساد من ُمنعرًجافُشقَّ هل 

ىل   ،يشٍء لفعهل ابدخارج زايئ ن عىل ركبيتهيزت  قبل أ ن تقدم اإ وبنفس  الطريقة بذات جعل يتأ ملين ،اإ

َّسعتالابتسامة اليت   زرحتالن ،بني يديه اجللوِس بفرصِة  للتو ِ  هو ىحظويٌل صاحل  وك ين ِ  هذه املرة أ ك ر ات

تم عَّ مـُـف  عيناه ْ  اضَّ اإىل صدري اخملموش عم مث ك من وهجيي ادلايم اإىل قييص املنِت قديرتل اب انمم   .ابً ورضم

 ؟أ خذت حقكهل  -

 تابع:ف  ،أ ن نعمأ ومأ ت برأ يس ف ،سؤاهل رم كرَّ ف ،استثقل َصيت

تيت بفعٍل أ   لك ما أ عرفه أ نك  !قأ م ُح  جشاعة ما فعلته اكن اإن ول، ِتكْل اليت َأتتكأ ي جرأ ٍة  ل أ عمل -

 وتكل !اجلرأ ة كل تكل صارت قصيٍ  وقتٍ ب أ نك مدهٌش  ،كم لاكنم ال ن يف عداِد ال مواتلو أ اتُه غي 
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لَّ  ل دحصل علهيا مسعةٌ  !معةالسُ  ذا ال مه أ نك قد فعلت لك هو  ،طوال بعد س نواتو  ،القليلنياإ

م سم مُ  ونم دُ و وحدك،    .من أ حد ةٍ دم ان

  ابع:تم قبل أ ن يُ  يتأ مل وقع الكمه عيل   اشيًً  تم كم سم 

َّكادع  - ون كل أ حد س يك جبرأ تك تكل ل نك لو اس متررت يف هذا املاكن ،يف أ قرِب وقتأ ن خترج  رب

مَّ  ،مصيين ل اثلث هلام  والثانية يه ال قرب. ..أ و أ ن يمت تصفيتك ،امنـَّ  اا أ ن زكون واحداإ

اف مل يامتكل   ورفاقه لن يرتكوه. نفسه: ولكن أ خوك نوَّ

ليه  َّام  نزييتعرض لمن  اليومِ  من ،هل يقرتب منه وسرتى ما س يحصل اأ حدً  عْ دم  :ساِجدالتفت اإ وك ن

  .يتعرض يل

يلَّ   يزال بصدرك يشء؟! أ ل :وديعتان عيناه عادت اإ

 نظرلي  اشيًً  هلمت عند عتبة الزنزانة لُيفسح هل الطريق،  وقام اس تحس نً عىل كتفي مُ ربت ف ،اـً ينف  أ ومأ ت  

 يلَّ اإ تفت ل ي  قبل أ نمن خالل الُقضبان،  المتسوا الرؤيةفابدلاخل مل يسعهم املاكن  ممن اإىل العرشات

  :احاكً ضم 

 .فها قد صارت كل جامهي ،كل أ ن تفرح مُثَّ  -



 

 

  

- 01 - 

م    ةً طوال اليوِم  ناءِ جْ السُ  اجُ وم فْ أَ  ك يلِ رْت تم  مْ ل  يلِ اللَّ  ل خرِ  انةُ فالزنز  ،لصم ما حم  أ و حىت لستيعاِب  للراحةِ  بُْرهم

يف ال ساس.  وفضوًل  اوزمينً  خمتلف الزنزين، ترباكً  عليه التجمعات والوفود من تتابعت  اارً زم كام لو اكنت مم 

بل اللحظة، فهيم ق  اأ حدً  رم أ فراد، ل أ عرفهم ومل أَ  ةِ أ و س تَّ  الزنزانِة مجٌع من مخسةِ  ُد اإىلفِ دقائق يم  عرشِ  فلكُّ 

افجيالسونين وسعد و  م ومين عام ثون معي ومعهم مس تفهمني مهن، يتحدَّ أ بو محمدو  وسامل وعبد الشكور نوَّ

هنْ  ةِ لشدَّ  - االكمً ، قائلنيم حصل مل يدخلوا،  ؛ربأ قواٍم أ خم  املمرُّ  مم حم دم زْ ج الزنزانة اِ معظمه. خارِ  عين ِ  هم اتم  - ايكِ اإ

 معون أ واِصم ، فتقافزوا يف العنرب جيالوقتفضوهلم أ ن يتواجدوا يف ماكٍن واحد طول  رمبا ل نه مل يشِف 

لَّ  وأ هنكِتا التخمينات، ل يتقابلون بني ال فواه ْت قم حاكيٍة متزَّ  لَّ  ينفضون ول ،قتضبةجبمٍل مُ اإ بأ س ئةٍل اإ

جاابت: ماذا حصل؟ من الباديء؟ كيف اهنارم تعوزها  يتناقلون  ؟ساِجدق ما فعهل دَّ صم أ يُ  !عيل يف حلظات اإ

 وأ ن يف ،أ و لكمة لنبأ ٍ  ابني الزنزين الامتسً  ااعً رِسم 
 
ما  ٌب ك شدُّ عم تْ اك، مُ هنْ  ذكل لكه مهنٌك ك شد ما يكون ال

ل ية  اادً دم عْ تِ س ْ اِ  ،من أ وهل ل خره تقطعان املمر اكنتا يكون التعب، لكن حتفزي مل يفرت للحظة، عيناي

 اجأ ة.فم مُ 

 طالعهم ندماع  من ادلهشة. اكن للرشطة هنا نصيبٌ  راحة حنيجِ  تضميدِ ل  العيادةِ  اإىل لم قد ُحِ  واكن عيل  

 ملتأ زهي ؛سأ لوا "كل؟!ذ من فعلوا به" املشقوق، مل يصدقوا أ نه هو وعنقهن، ه املتورمتاوهجه املنتفخ، وعينا

 .العنرب بابعند ينام هيذي و يرصخ و  اذلي اكن ؛نوناجمل هذا هو  ،"فعلبل  ..فعلواليس "معرمه:  صدمةُ 

عصابته اليت  ابلعرشات من احماطً بزنزانته  ااقدً وفامي اكن ر  ،عىل رفاقه اودً نُ س ْ من العيادة مم عيل  ادم حني عم   

ىل الزنزانة، عُ فويجء مجمْ  ،ساِجدططون ويدبرون للخروج من قيد راح أ فرادها خي هم بدخول ال خي اإ

 وحده هو من دخل ساِجداكن ، ذلي وقف ابدخارج يرتقب ما س يحدثالعنرب انصف وراءه  جرجًرامُ 

احملمومِة  جوهو التأ مل مث أ خيه الراقد،  أ لقى نظرًة عىل ،ابدخارج بعدما أ مر رفاقه أ ن ينتظروا اعِ بم ر الضِ كْ وم 

ً نم مُ  س بابته عم فم رْ ي قبل أ ن، اواحدً  واحًدا  أ نو  ر قد انِتيى.. انِتيى أ ي  انِتيى..بأ ن ال م ارً حذ ِ ومُ  اؤكدً ومُ  اهب ِ
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أ و عن أ خيه،  عنه لترصف نيابةً حٍد اق ل  دحبينه وبني أ خيه، ول  فقط خارج املوضوع، وأ ن ال مر اللك

نفسه،  اِجدسالتعرض ل  ابلقول أ و الفعل، فس يكون هذا مبثابةِ  زينتعرض لو  خشٍص  أ يُّ  لم خَّ دم أ نه لو تم و 

لَّ غي وأ ن من يفعل    يف وهجه. - ساِجد -ه ذكل لن يلقى اإ

ا حصل توا معَّ ون بأ هنم لن يسك رُ وارجتت قضبان الزنزانة برضابهتم ومه يتوعدون ودحِذ   رفاق عيل رم اثم   

ن مل يقتلوا لرفيقهم، وليسوا رجاًل   ساِجدمن رفاق  ما اكن هنا ،اذلي فعل بصاحهبم ما فعل (...)ابن الــ  اإ

لَّ  ي ورفاق عيل، تعاشقت أ يدهيم مع أ يد ساِجدالزنزانة يف حلظة، صنعوا حائط صٍد بني  اؤوبَّ ع أ ن اإ

يف ش تعاِل عىل وشِك الامسك الك الفريقني بتالبيب ال خر، بدا أ ن معركة جديدة ليُ  ااملوتورين غيظً 

 قدر اس تطاعتهأ سه ر ب يويمءو بكفه  حُ يلو ِ  !عيل ،ةقم هم ُمرْ  أ نـَّاٍت  ابلزنزانةِ  ْت عم أ ن مُسِ  لول تكل الرقعة الصغية

م  ،م أ خيهما فهم منه امجليع أ نه يؤيد الك أ قرب  ، هنا زراجع رفاق عيل يف حالسمع اللك ملا يقوهلوأ ن ي

تغيل  ْت َصتوا لكن عقوهلم مل تصمت، سكتوا لكن صدورمه مل تسكت، بل ظلَّ  ،مهنا للغضب لذلهول

  أ بشع كوابيسهميف ااذلي مل يكونوا يتصورون يومً  وصاحهبم ساِجدمكرأ جل من نر ومه ينقلون برصمه بني 

 امسه. كرِ ذل ابات السجن زرجتُّ يومً فقي بعد أ ن اكنت جن ال الزنزانةِ  يف ركن اككَّ فم أ ن يرقد جسده مُ 

فم    لَّ  ا حصليوم، ومل يتبق ممهذا ال  ليلُ  انْتمصم بني  حون، وحضكٌ ومه ميس البّليةِ  أ فرادُ  يتبادهلُ هسيٌس اإ

 ..ا.. منتهبً اقظً يتم ْس ل ظل مُ  عاندُت  ،ومل أ ن اللكُّ  مم نم  بني النامئني. وتساٍل للبسطاء، ومهٌس  ،اخملرضمني

انة، غي أ نه الزنز  ُقربم جلبٍة قد أ شعر هبا  مسرتيًبا من أ يخطواٍت تقرتب،  ل ي ِ  السمعم  اقً رتِ ْس مُ  ..ارً ذِ حم 

َّ  بثوانٍ عدها ب أ نتفُض  لكين عىل صدري، افتسقط رأ يس تعبً  عيناي بني حلظة وأ خرى اكنت تغفلُ  ن ام وك 

وجوه الساهرين فرز أ   ،وجنباته وأ راكنه لعنربن ازنزي منِتيتني بعينني أ مسحُ فصعقين تياٌر كهريب، 

لَّ  تغم رم فم  دْ هناية اليوم قم . اكنت الزنزانة يف اواملس تلقني حويل نومً واملتجولني  ، غادرها أ ولئك اتقريبً  هثاثل مناإ

ودي بيهنم ولو لتكل الليةل عىل ال قل، ل ن وجطلب مين ادخروج بأ ن ي أ بو محمداذلين أ تعهبم التوسل اإىل 

  غضونِ يف أ نه حني يفيق عيلقنبةل موقوتة، فهم يعلمون أ ن ال مر لن يقف عند ذكل احلد، دحدسون 

ِ فم يُ  ل موتورين يانً بعد أ ن يدخلها مع العرشات مِع  اس تصطيل الزنزانة نرً  ساعات وغي  ذنٍب  مُ نيب قونر 

وا أ كرب ثُ دِ س يكون مههم ال كرب أ ن يُـحْ  ؛ابلعكس ،جسٍد وأ خر ادة بنياحل ذنب، كام لن تفرق أ ش ياهئممُ 

ها رمبا هلم  يس تجبمل محمد أ بوصاحهبم وعربًة ملن ل يعترب. لكن ملا حصل ل قدٍر من الإصاابت فداءً  ! أ حسَّ
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هانة مل يقبلوا ف صد حلائط الوا مجيعً وس نوات جسنه حتوَّ  الحمه الراخسة والش يخوخة الزاحفة عىل وهجهمف ،اإ

ىل اإىل البعض فغادر قالها! "ادخائف مييش" أ ن خيرج لئٍذ من كنفه. زحزح  فامي ،زنزين أ خرى املمر واإ

ُ  ل بعدِ  مهتِ اشم رْ فم الباقون  م  ..ظةحل أ ن الرضبة اليت س تنتصفين يف أ يةِ ب يقينًا ،ممكنة طةٍ قْ ن  تنالين وحدي. نْ ل

م بعد أ ن صارت زِ  لك قواي وأ عصايب، فغفوُت  ْت كِ أ هنِْ  دْ اكنت قم  اجفرً    الغفوة كنَّ لرطال،  عدة أ  جفوين ةُ ن

هِقً وأ ن أ مسح حميطي  نتفضت بعدهاا ،عرش دقائقل مل تس متر سوى   ،الربتاتتوتين اح حني  واكن ذكل اشم

 عىل صدري فيقٍ ر  ضغط متتابعٍ عىل كتفي، ومسحٍ ب امحلرواين عيينَّ  اًل بِ قْ تم س ْ ه مُ استيقظ لتو ِ اذلي  !سامل

 ةامسن فوق ال خر يف ادخفربك الك ..وغفوت ..افم غم  لكنه ..يقظتم مُ  نا منتبهٌ فأ ن هاهُ  ،قلياًل  ارحتو  تقلقلَّ أ  

 .اصباحً 

*** 

ني وجدت حمتهلت مث اعتدلت نفيس،  عىل اًل امِ حم تم مُ  وبةٍ بصع ُت مْ قُ  ثامنةال يف  الإفطار عندما دخل  

ين حىت اطمنئ ومل يرتك جسدي اإىل صينية الطعام تُّ رْ جم رْ جم و  هكفاززنت عىل  ،أ بو محمد !اإيل متتدُّ  كفَّ ال

 .وجعبال  ااس تويت جلوسً  أ ين

 ؟خبي -

 فهززت رأ يس أ ن نعم. سأ لين

 ؟تذهب للعيادةأ   -

 ل داعي. ..اكرً شُ  ..الكَّ  -

قبلم أ ْن للخارج  فهيا نظري  بني حلظٍة وأ خرى هُ يناعم  جُ ِر فم نْ تم ، اسً عِ ن زانةِ نْ الِز  ابِب  بم رْ اكن سامل جيلس قُ   

مقم تم فم  ٍه،تم ُمنْ  رُ ال مفوأ لَّ يقلق  اإىل الطعام أ بو محمدعاُه دم من جديد،  ِثقماًل  العينان قلِ غم نْ تم   من الصواين سامل دَّ

اف، أ ن و وحدن هو أ ول جلسٍة لنا حنن امخلسة الإفطار اكن هذاو  ،اس توىو   مل،وسعد وأ بو ومحمد وسا نوَّ

نتصفنا تشهد الطعام اليت اكنت ت  صواين ،ال مس جالس نا فهيا أ خرين منذ اجللسات الكثية اليت من بني

ق ائِ قم دم  .الإطالق ىلع الليايل لطو الليةل اكنت من أ   بأ ن تكل تيش امحلراء املُقملُ دحيك الكثي، و عىل َصٍت 
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َّ تفرَّ وي  اجلوسً  قبل أ ن يس توي كور دحمل طبقهعبد الش فم لم ودم  ن زركين كام  أ كد أ ينه يتس يف كياين، وك 

 ساعدته يل ابل مس.م و  هِ تِ رم ازم ؤم مُ  فطمأ نته، وبثثته امتناين عىل عن حايلسأ لين  .اوً ضْ عُ  أ نقص ملْ و ،ابل مس

لَّ  ليس لها سيةمنذ البارحة  ابدخارج الناس - مل ما وهللا لو اكنت تكل مباراًة يف ك س العا ،ما حصلاإ

 .ن الُرغاء بتكل الك رة والكثافةاك

لَّ  شيًًا راحة ال عصابللامتس نا ا رمغو   ..فسأ لناه أ ن الفضول غلبنااإ

اب:   ،زين نم فوجًوا بهما  للغاية دهشهميُ  ،ما مسعهو  لٌك دحيك ما رأ ه ،مبا حصل ايتحاكون معومً َأجم

ما  حىت هذه اللحظة ل أ حد يس توعب ،ساِجدرد فعل ول يصدقون  ،لعيل ما حصلويُدهشهم أ ك ر 

خمينات تناقلِتا عرشاُت ال فواه ابختالف التفسيات والت  نفسها احلاكية، يمٌل سيامنيئوك نه ف  ،جرى

ً  زينلكن الثابت املشرتك يف لك هذا " ،والإضافات زق عيل اذلي م زينا".. "اذلي حطم عيل حتطمي

ة ..وك منا هو أ سٌد زركوه عىل فأ ر ..ا"متزيقً   أ سٌد زركوه عىل فأ ر. ..وهللا مسعِتا أ ك ر من مرَّ

  سأ لت. وكيف عيل ال ن؟ -

ا يف زنزانته، لْ زم مل يم  - هم رم حده جبواره اكن و  ساِجدأ ن  اأ يضً  عرفت، مث عاد ليس تحم افقط صباحً  غمادم

هناء املوضوعيقوم أ عتقد أ نه اكن  ،طوال الليل كل هو  ضأ لَّ يتعرَّ ب ادً يستنطق أ خيه وعْ بطريقته، و  ابإ

لوا ه مل يز كام أ ن رفاق عيل، وماذا س يكون رد فعهل حني يفيق، مرُ يعرف ماذا يُضْ أ حد أ و رفاقه، فال 

 .انً مل يكن هي ِ  عيلا حصل بينك وبني مف ،ساِجدمن  اغيظً  ويتلظون رينبعُد اثئِ 

اف رفع ع لكمة )بني( ل أ ريد أ ن أ مس ،"!؟وبني عيل بينك"أ تقول : ارً ذ ِ ُمحم  شكوروجه عبد ال ملعقته يف  نوَّ

بعزقة ال  ،الطحن اذلي انطحنه عيل ،الهرس اذلي اهنرسه عيل :لْ قُ  ،من طرٍف واحد اكنت مباراةً  ،هذه

 اليت تبعزقها عيل.

اف ردفأ   ،والإرهاق التعب هابرت  قصية حضاكتحضكنا مجيًعا لكهنا    :نوَّ

قت - قت. ،أ قسم ابهلل لول أ ن رأ يت البارحة بعيين ما حصل ما صدَّ  وهللا ما صدَّ

ار اإىل الزنزانة، مه  يف تكل اللحظة     شارةٍ قفهأ و ف  املوجودون ابلقيام للرتحيب بهدخل نص  من يده،  م ابإ

 :اهامسً  أ حىن جزعهمث  توجه نحييت
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 ؟خبي -

 .امحلد هلل -

 ؟يشء أ يَّ  ينقصكأ   ؟اهل زريد شيًً  -

 ممنٌت كل... اشكرً ل  -

 !يرسل كل حتياته فهدبَّل رأ يس: قم 

ار غادر  ؟هل وصل ال مر لعنرب القتل: تغرابً ُمس ْ  نظرت اإىل من حويل سملَّ رسالته،بعد أ ن  نصَّ

اف توقف   ق يب نوَّ ه وجسناءه منذ ال مس بعنابر  لكه لسجنا ! أ متزح؟!عنرب القتل فقط: عن ال لك وحدَّ

لَّ  هل حديثٌ مل يكن  ورشطته وموظفيه  ،ربقاحلاكات هنا خترتق اجلدران برسعة ال ،ما حصل البارحةاإ

أ قسم  !ا فعلتأ نت ل تعرف ماذ ،قد دحدث يف العنرب اكبيً  ِقتال الرشطة اكنت تتحسب ل هنا تعمل أ نَّ 

 .أ عرف كيف أ نك يٌح حىت هذه اللحظةل  ابهلل أ ين

 دون أ ن زرتفع عيناه عن طعامه:  هو يأ لك مبشقةٍ و قال سامل 

منُك، أ ن  أ ن ل أ س تأ ذن هلمقال منعوه،  وأ بلغ الرشطة بذكل، لكهنمابل مس،  يريد القدوم اكن فهد -

عالمُك بأ نُك ن مل جتدوين بعنرب  فقط أ ردت اإ  (.1فهذا يعين أ ين يف عنرب ) ياإ

ةِ  حضكوا  سعد حضكته: قطع، طوياًل  هذه املرَّ

لَّ  يف لك هذال يُدهش ين أ ن  ؟لكن أ تعلمون - ا قيًا، مفل أ جد هل تفسًيا منط ، ابذلات ساِجدرد فعل اإ

مجليع ا ق أ خيه ال وسط أ مام عينيه، وحني ظنَّ زَّ مم ويُ  ،ميوت أ خيه ال كرب منذ أ ام اذلي أ ىت به؟ هذا

جعابه به انً لِ ُمعْ  ا، يقف ساكتً بأ خيه بعد ما فعهل زينينِتيي من س  أ نه   ايشاهد عرضً  ناك ك نهو  عن اإ

 .ابلتلفاز

اف رضب  .مل أ شهد شيًًا كهذا منذ جًت: فعاًل أ مره أ جعب من العجب، كًفا بكف نوَّ

 : ولكن ما أ درامك أ نه صادق؟!سامل سأ ل

افسأ ل  ماذا تعين؟! -  .نوَّ
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! كام غدر ؟ينز ة يك يقتنص اللحظة املناس بة فيغدر بما أ درامك أ ن تكل ليست لعب ،يناتبع سامل: أ ع

 يف املس بح.ابل صهب 

ات اللحظة املناس بة، فلك اللحظ ل ينتظرون ساِجدأ مثال  :واكن ساكًتا طوال الوقت - أ بو محمدقال   

واحد، ولو اكنت هناك حلظة مناس بة فلن زكون أ فضل من  ساِجدهلم مناس بة، ولك السجناء ابلنس بة ل 

  قد انِتيى ال مر.ل ،وااطمئن ،دقائق  دحتاج لالإهجاز عليه أ ك ر من بضعةول وشامًل  اميينً  يرتحنُ  جسنيٍ 

*** 

  ال فاعيل.اريوهات الانتقام برأ يسوفعلت فهيام سين اارً صم تِ عْ اعترصين فهيام القلق اِ  ا بسالمٍ مرَّ  نيوما

 وي  ابدلور العل أ خرى ماكنه اإىل زنزانةٍ  قد طلب من عيل أ ن يغي ساِجدأ ن  اكنت قد عرفت أ يضً و   

 النار من جديد. جُ أ جَّ تدفًة يف املمر فت ُص  -عيل  -وهو أ ن   نتقابل، لئالَّ فامتثل

أ عىل البطن،  اعً جم يف ظهري، ووم  أ لمٍ  اإىل املساحب، أ قاوم بقاا اخرجت من الزنزانة متوهجً  الثالِث  يف اليومِ   

خالاي  لكُّ  ْت لم ، حتوَّ لفتعمُ  أ عصايب بثباٍث  ايً ، واكس ِ الغًاب اقلقً  املشاجرةِ  وىل منذُ ال   للمرةِ  خرويِج يف  ايً افِ خم 

يين من س يأ ت  اكنت أ شعر بأ ن شيًً  فوسط هذا الصخب ،من حويل ال صوات لقرون استشعار تفرز

دي سكنٌي بكب  ينغمدمل هذا اإن ،يتشق برأ يسس مقذوٌف  ،تقصم ظهريس   رضبةٌ  !حيث ل أ حتسب

عها لك أ طال  غاضب. حاولت أ ن أ سي عىل جسييت كام أ سي لك يوم، وأ ن أ طالع املوجودات حويل كام

 يتأ ملونينبشأ ين،  ، وال فواه زِتامسفال بصار اكنت تتتبعين ،ابملثل يوم، غي أ ن من حويل مل يقابلوين

الضاحكون  ،هلا يفعفمبروري يتوقف اللك لربهٍة معَّ  ،من الفاحتني أ و فاحت سيامنيئ أ جنيب أ و جنم وك نين ساحئ

يرشأ ب  القي نومً املس ت ،الواقفون ينتبه ،يقف اجلالسون ،املتحدثون يسكت الكهمم ،يقطعون حضكهم

 صاحفين تعليقاٌت ت فامي ،أ عناق من ولوين ظهورمه لتنظر وزمتعن تلتفُّ  ،املتكئ يعتدل جلوًسا ،برأ سه

  .متاًما ستنقلبعنواهنا بأ ن املوازين لكها، منذ اللحظة، 

واره يقف سعد ، وجبتْس الطِ يف املالبس  يغسل اًص فم رْ قم مُ  جيلس ساملاملساحب وجدت  اإىل حني وصلت  

افو  اننوَّ سان، اليت صارت عىل لك ل  حاكييت حولم  زاحٍ وحضكٍ مب تلقفاين حىت أ ن رأ اين ما ، والذلَّ
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ٍة يتفوهان هبا ن حساب لُكَّ لكمس يحس بامنذ اللحظة  ام ذاهتامأ هنَّ و اليت صار يتحاىك هبا الناس،  وُشهرت

ِ يف هذا لكه  جاريِتام ،معي اذلي  وحدي مع سامل ينرتاكلي بعد دقائق ، حىت اس تأ ذن وانرصفااًك وتعليقًاحضم

 . طوال الوقت تًااكن صامِ 

اكن  بعد أ ن اظيفً ن  البنجايبعاد بقمييص مث  اإىل حيث ينرش املالبس، بأ ليةٍ  اجتهو  س تهعن طِ  قام سامل

اثً  اقً زَّ ُممم   أ مايم: هُ دم رم فم  ،ابدلم وملوَّ

 هناك قطعات أ ولكت أ حدمه لرتقها. ،جديدوك نه قيصك نظيٌف  -

 ؟شيًًاتناولت القميص: هل دفعت 

 ل تشغل ابكل. -

 ..جبيبه انقودً  دسست

 مل زكن هناك حاجٌة ذلكل. -

 أ دخرك للمشاجرة القادمة. -

 شغكل الشاغل. تقد صار  املعارك وك نَّ  من جديد: غس يهلاإىل  أ قعىف ،تعجبه اللكمة مل

ليه اُق سم ري اذلي أ  دم أ و هو قم  -  .اإ

الهناية،  أ نك يف يبدو ولكن ،والتحذير حم ْص النُ  كل عبد الشكورو قبلها بأ ام، ووهجت  نهبكوك ين مل أ   -

 دون أ ن حتسب عاقبة أ ي يشء. فقط ريدهوما زُ  ما زراه ذُ فِ نم مرة، تُ  كلك ِ 

، والبعض اللكامتنفثته  الكبتِ  ، بعُض يومني من السكوت تم بْ كم  غُ ِر فْ بدأ  يُ قد كنت أ عمل أ ن سامل   

  من جديد. رِقهاغمثَّ يُ  ها..خُيرهجا.. يعزق  ،ليت راح ميرشها يف الطست بعصبيةااس تقبلته القمصان والبناطيل 

ذن  يل:اإ  النظر اُمتحاش يً  أ مكل   رْ وتُ  رْ عُ شْ تم سم هل  ؟عمم ْس ستم  يومني املاضينيكل عن ال  اإن حكيتهل ف اإ  ؟قد ِ

 شقاءد بع راحيت ومالذي ل ن النوم هو ملء جفوين اأ ن اذلي أ نُم دومً  أ تفهم ذكل؟ ،زينا  مل أ نْ  أ ن

 خارج اأ شعر هب حركةٍ مع لك ِ  ينخلع اكن قليب ،للحظٍة واحدة حىت هذه املرة مل أ غفُّ الطوال  ساعاتال 

ْدتُّ  ،ومع لك قدمٍ تقرتب الزنزانة دَّ  ،مل أ تذكرهما و  رتهتذك واس تغفرت هللا عىل ما ،طوال الوقت الشهادتني رم
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ذنليليت ال خي  هذه هل س تكون وكنت أ سأ ل: ليت زركِتابكيت ل جل الصلوات ا  ؟الهنايةكل يه تأ   ؟ة اإ

ليك وأ نت بني الوعي والالوعيظكنت أ ن  أ ن نيمرتدٌد ب ،مشفٌق عليكلكين  اٌظ منكتم غْ مُ حانٌق و  ،ر اإ

 ف؟فكيف سأ ترص  املُجرمني!ل ت الزنزانة هبؤلء ! وامتوحصل ما أ خشاه انتظرت نواإ  ،أ و ل أ زركك

 !ٍد هناما عال صوت عىل أ ح بل حىت ؟من قبل اما دخلت جشارً  أ ن اذلي كيف سأ حي نفيس أ و أ حيك

يةل مضت أ ي ل مل أ نت ل تع ؟طلب النجدةو ادخروج تس ىن لنا ي بل حىت هل س   ؟ا أ حدس يدافع عنَّ  هل

نك ل تعمل! !يف ذكل اليوم عيل  ..وهللا اإ

 :وقبَّلِتا ي  بني كف جهبته احتويتو  أ مامه ثوتج 

 امتناينحيب كل و كام أ نه ليس دلي معوًما الكم يفي  ،حزنك هذاو  خوفكليس دلي الكم يفي جحم  -

ُر ما عانيت ،الوقت لوقوفك جبانيب طوال كنت  ،ك القولأ صدقو  ،لكينو  ،هقاسيته ذكل اليوم وما أ قمد ِ

لي ىعسْ أَ  أ و هأ قصد أ كن ملو فعلتهلك ما  فعل وي حلظةً مفا كنت أ ن ،هذايف لك  اُمسي    تكنما بل  ،هاإ

 .لهذه ادلرجةأ ين قد أ تسبب بتعبك  ايومً  أ ظن

ذن ما اذلي ظننته!. مل زكن تظن؟ - ر مرور ومير ال م ..!زينا  عيل ..!أ ن تفعل ما فعلت بعيل .اإ

 .الكرام

يف الهناية  هأ عرف أ ن رفاقكنت  ،الأ ْص  بل مل أ كن أ ظن أ نه س ميرُّ  ،الكرام كن أ ظن أ نه س مير مرورُ أ  مل  -

تكل موتٌة فيس قلت لن ،وهللا ًياراض  ،اراضيً  وكنت ا ساملأ هنا هناييت ب اموقنً كنت  ،عيل   ونزُ هِجْ س يُ 

َّ  ،ما أ كرم هللا وأ لطف قدره ،مل أ سع لهاو أ تتىن حىت عندي ن ا هِبم  ل أ لقاهُ  ةٍ عوت مبيتدل ابم جم تم ه اس ْ وك 

فرغ فيه غضيب أ   يل ش يطانً  ثم عم ومل أ عد أ حمتل، فبم  لكها ت طاقيتأ ين قد استنفد هللا يعمل ،ارً اكفِ 

 ن عىل ال خر.هنيي الكيفرغ يف غضبه، فيُ و 

ِ  اإن اكن هذا مُ  ،ل أ عرف احق   ،أ عرف ماذا أ قول كل يف الكمك هذا ل - وس تفعل،  ملا تفعل ارً ربم

 طوال وجودك هنا. الويالت فس نقايس

 أ عيش لتكل اللحظة.مل أ كن أ ختيل أ ن أ ين وهللا ا سامل  -

 .تشْ لكنك عِ  -

 ذكل. عىل ساِجدلُْم ُمداعًبا: 
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مث بدأ ت  س بحامل  ودخلتوقفت  ،من جديد لعزق مالبسه مرًة أ خرى ادم عم فم  ،للمرة الثانية اللكمةمل تعجبه 

 خبلع مالبيس: 

  .تتغي ا سامل أ نت ، تكل الليةل هو أ جشع ادخياراتمث أ نه كونك بقيت يف الزنزانة مع من بقوا يف -

، يف الزنزانة بقوا  مبنرتم غْ ل تم ت حىت هذه اللحظة، وشْ ما عِ  تولو تغيَّ  ،ولن أ تغي أ تغي ل ،أ ن كام أ ن -

اذلي  بو محمدأ   ويلعنون مِه نموا نصف نوٍم ومه يلعنونك يف رس ِ  ،بقدر مامه مضطرين ليسوا جشعانً 

 ل جكل. ام مجيعهُضم ارم عم  ،قاك يف الزنزانةأ ب

 .: ممنٌت هلضاحاكً  شفتحت ادلُ 

 هذه املرة.. ها؟! أ جعبك قرار مس ئول الزنزانة ،ملس ئول الزنزانةاليوم أ نت ممنٌت  -

 .هذا يه املرة الوحيدة اليت أ ابرك فهيا موضوع "مس ئول الزنزانة" زكون تكلقد و  -

 تتشاجر فهيا. ر ذكل يف لك مرةٍ ر ِ كم تتوقع أ ن يُ ل  -

ة أ خرى لن أ تشاجر -  الم.س متيض س نوات يف س ..أ نت قباًل  متنيتكام و  ،بذكل أ عدك ،ا سامل مرَّ

َّ أ و رُ  -  ام أ امك.ب

 واريت  العنرب،يف شعرت بتكل اجللبة حني قت السمعواسرت  توقفت عن دعك جسديف ، اللكمة مل زُرحين

 ماذا هناك؟! مل!سا :املُحيط اس تكشفً جلباب املس بح مُ 

 .حاًل  ..زينا  أ خرج حاًل  -

 . النداء اقرتب الصوت ومسعتاكن هذا حني و 

 بطول املمر: اناثنان من الرشطة يُمتش يَّ 

عند  يتجمعونئبني املشرتكون يف برنمج التا ،عند الباب حاًل  يتجمعونالتائبني  املشرتكون يف برنمج -

 الباب.
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 بأ نه أ ٍت  هلين ساملاس مت  ،البنطاليف  احنرشتو  ازركت ادلش مفتوحً ، برسعة أ لقيت ابلليف والصابون  

لت اإىل ابب العنرب وجدت وصحني  ابملمر، املزتاحني واملتالحني بنياكلهبلوان  اقافزً تم  لكنين جتاوزته معي

 ني.مِ القادِ  يصودُح مطويٍة بورقٍة ، يُمسك أ حدهام نيرشطي

 !أ خربين من فضكل ؟هل اجزتت الاختبار ،ادلين أ حد زينأ ن  -

 .سننادي ال سامء لكها مرة واحدة ،للخلف ارجع -

 .ل. أ م اأ خربين اإن اكن امسي موجودً  عىل الكشف..واحدة نظرًة فقط  أ لقِ ل جيل  -

ذاحتهسم خارج مِ  الرشطيُّ  ينعم فم دم   .مجلعِ املزتايدِ ا اإىل ام  ضم نْ مُ  اضطررت للرتاجعف ،ا ابملاءغرورقً مل أ زل مُ  ، اإ

ليه يراقُب  الرشطي راح   أ مرن ف اشيًًا فشيًً  احنرست ال عدادُ ، حىت من الك ادلورين املتوافدين اإ

النظر  اقً قِ حييت، ُمدم ن ال سامءانعاكس  أ تفحصبشغٍف  حتُّ رُ ف الورقة وبسطها بني اصبعني فكَّ  ،ابجللوس

 اإن اكن امسي من بيهنا أ م ل.  رسًة مس تكشًفاويُ  رأ يس مينةً  ياًل مِ ومُ 

ع   عىل الوجوه اجلالسة: انتباهه الرشطيُّ  وزَّ

 نيحظو ْ س   أ حصاهبا مه اذلينو  ختبار،الا اجتازت اليت فقط يهي علهيا ادِ نم سن تكل ال سامء اليت  -

يف العام  ختبارقدم لالميكنه الت، لكن من مل يسمع امسه فهو ابلتايل مل جيزت الاختبار ،ليكلعفوي املاب

 يعين الإفراج الاختبار ل اجتيازأ كرر:  ،الهنايئ الاختبار ل يعين الإفراج اجتياز :ةر كِ ذْ وللتم  ،القادم

فراج  ،الهنايئ ِتكبايق أ نك ل الفارق فقط  ،قبل قضاء مدة العقوبة اكمةلل اإ  أ خر ن يف جسنٍ س تكو ُمدَّ

مل ِ تُ  ف.فَّ خم مُ   حرٌّ ، كليف من أ نت وابيق اليوم اوحىت الثالثة عرصً  اصباحً  ثامنةمن ال   فيه نفسكسم

 ،لبالدلُك العمل أ و ادخروج من ا ل دحق ، جسناءل زلمت أ نمت ،ما عدا السفر والعمل لتفعل ما تشاء

 .ًة أ خرىرَّ ا مم نم يعين العودة اإىل هُ  يف مواعيد احلضور أ خرأ و الت واحد عن احلضور يوم وغياب

َّ وهو ينظر للعنرب بالك دوريه رُ  اهَّل شيًً مم تم و  أ مسك الرشطي ابلورقةِ    حد أ خر قادم مث أ   ام ليتأ كد أ نه لب

م  . نداها اكلقطاربنداء ال سامء بدأ   ات الفرحة ِصخ لم عم ما جم  ،لك النداءات كعادةِ  مها ببعضها البعضضِ لْ ي

 ابلالكم ع ذوهيمم البعُض  وينخرُط  حاتوالصيا تتداخل الهتافاتو من حويل كفرقعاٍت مفاجًة،  تنبعثُ 
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ً  اته رسيعً ءالرشطي قرا عم طم قم ف زادت البلبةل .وعودالو  مث  ،بوضوحع ال سامء ميك تُْس  الزتام النظامعىل  اُمنهب ِ

 من جديد.  ارسيع للنداء عاد

 ،يف الورقة أ ك رف أ ك رالرشطي  عيينقليب مع نزول  وينقبض ،زداد ارجتافيتزامسعه اكنت  مع لك ِ امسٍ   

 .لُيغاِدر مهَّ و ..الورقة ىوم طم  ..النداء عن توقفيف حلظة ما حىت  !امٌس فانقباض !امٌس  فانقباض هكذا

 ..أ سامهئم مثيل ادم نم ـ من مل تُ  اتعرتاضوسط ا بقلٍب خملوع قفزت نحيته

 .الُشهييب ادلين أ حد زين.. أ ين امسي؟! ..ماذا يعين هذا؟!انتظر.. انتظر..  -

 ماكنك. عُدْ  -

 مسى؟!عىل قرائيت، أ ين ا  الش يخوأ ثىن لقد اشرتكت يف الربنمج !هِ أ نت مل تنادِ  ؟!أ ين امسي -

ة هراعذِ ىل ع ممسكٌ ومل أ كن أ نتبه أ ين  ،وأ عادها يل بقرف ي القابض عىل ذراعهأ مسك الرشطي بكف   ، بقوَّ

أ خرى  ورقةً  خطوات ليلتقطلكنه مل يبتعد سوى بضع  طريقه للخارج، هو أ مكل ول أ عرف كيف جرؤت،

 .كشٌف أ خر.. خلفه. زميهل الواقف من

ذن  :أ حييت من جديد  .الُشهييب ادلين أ حد زين أ م ل.. افيه اإن اكن امسي موجودً  انظراإ

 أ شعر ابلرضب قد بدأ ت كنتو  ،اجلالسني بني ماكين اإىل عدتف ،يتلكم بل أ معن يف ِ النظر حتداً مل   

ر للضغطِ يك فرصة لن تتكر   بدا أ هنا، فاميوصداع بدأ  يُدامه رأ يس وينقر يف أ حناهئا يف صدري، يزداد

أَ ، هأ دائيف يسخو  مدم  من جديد، ال مل فهيم ثم عِ بتُ من اِ  صيحاُت تنبعث ل  الرشطيُّ بنداء ال سامء مرةً أ خرىب

طي تنلن أ ك ر وأ ك ر عينا الرش  ،بداخيل الغليانُ  ذكِلم  الثنني ويفوق ،ااحملرتقني انتظارً  زفرات الو  قها عُ فوُ ي

منا ملنتصفها فقط، لحظت ذكل مكسابقِتا زكن مل ى ل خرها ابل سايميف الورقة اليت مل  اكس ن انع، واإ

  ..يل ةال سامء عىل الناحية املواهج

 ..الُشهييب ادلين أ حد زين

ًحا مل أ قفز ولشؤٍم مل ينفك عين دلهش يت   د ، لعلَّ أ حوتاتلفت حويل اكملهبوجدتين بل  ،اكل خرين فمرم

 .ًة أ خرى.، وخلفي، مث عن مييين مر يعن مييين، وعن يسار  اتلفت !الامساجلالسني جبواري هل نفس 
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 ؟. نديته أ ليس كذكل.!أ نت نديت امسي هذا امسي.. !امسي -

ليه  سأ لت الرشطي وأ ن أ عربُ     ملزين أ حصاهبا.أ بدانً  أ دهساإ

 !؟مٌص أ نتأ  أ   ا أ مرك؟م -

 لقد جنحت يف الاختبار أ ليس كذكل؟! -

 عُد ماكنك. -

 موجود دليك. يل فقط أ ن امسي مْ ِس قْ اِ  -

 ل حاجة للقسم. ،ها هو أ راين الكشف:

أ جر  زانةاإىل الزن سعيتو  متالكت نفيس شعرت وك ين عىل وشك فقدان الوعي،و  مادت يب ادلنيا  

 .عائِشةل رسائيلو  ومصحفي أ دوييت ،برسعة تياأ مجع حاج ، دلفِتا وُرحت اًل ذاهِ  قدماي

 !زين  -

 سأ خرج... ا سامل : سأ خرج.. سأ خرجبقوة حتضنتهاو  التفت ،اكن سامل 

 .ُمبارك كلو  اهنيًً  أ مل أ قل كل؟! ..اأ خيً  ..تنعم لقد عرف نعم -

 .تسأ مجع فقط حاجيا ،ا سامل انتظر ل متِش  ،لن أ نساك ما حييت لن أ نساك اسامل.. وهللا -

 .ليس ال ن متهل متهل -

اكن هناك  ،ولكن امسي اكن يف الكشف الثاين فعاًل،داه ى امسي، أ ن مسعته، نل ل وهللا لقد ند -

 .كشفان.. أ ن كنت يف الكشف الثايناكن هناك  ،ن ا ساملكشفا

ن ..زين ..اهدأ  قلياًل  -  !زينبشدة..  تعرقرجتف وت ك زاإ

علهيم  ندى . أ ن كنت يف الكشف الثاين..معي. اكنوا ..لءهؤ وندى :مهؤمن نوديت أ سامأ رشت اإىل   

.. وس نخرج فراجً . .. هو قال ذكل.وعيل  ا تقصده م ا سامل.. أ عمل ما تقصده أ ن أ عمل اهنائيً  اولكنه ليس اإ

  ....ولكن ..اجيدً 
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لهيم أ شي فوجًت مبن ماكنه حني  سكتت، وتسمرَّ اصبعيولكين   أ و  املمر، يمتشون الهويىن يف اإ

والرشطيُّ نفسه  انظرت اإىل الباب فوجدته ُمغلقً  ،عىل أ هنم يغادرونني مبا ل يدل ُمس تلقني بزنزيهنم، أ و أ ت

 قد غادر.

لن تعرفنا  أ نك وهللا أ حسب ؟متلهٌف أ نت عىل ادخروج.. ها ذهويل: تواً ُمح  تضنينهو دح حضك سامل و 

م هم  ..بعد عرشة أ ام ا بطل ..بعد اليوم  .تعال نرشب الشاي ..ْت ان

 



 

 

 

- 01 - 

أ ين  أ يقنتُّ  حنيووقت نويم وحصوي، و  ودعوت هللا به يف صلوات وخلوات، متنيته ،املوتم  ُت ي ْ نم مم تم  نعم  

م  حني  همتنيت .د يومبع اا يومً هبُ وائِ عالٌق حيث يتوقف يب الزمان ويضيق يب املاكن، وتعترصين ال قدار ن

ل اليومية فاصيمتنيته يف لك الت والروح،تفحش الوجع ابجلسد عندما و  ،أ يقنت ضياعي ويأ يس من أ ي ِ حل

ويف  دي حىت أ وهنتهجسيف اكملسامي  ال مل، تنخرُ  موِغةلم التأ ثي،  ممتدةلكهنا  شلكاليت تبدو بس يطة ال 

دموع الباكني عيل  تقلُّ س   فربحييل يب وبغيي، ةً ْحم رم  بأ نه س يكونبعد أ ن أ يقنت  همتنيت دكَِّتا. عزمييت حىت

حىت  اشيًً ف  اشيًً  كرى وصورًة تتشوشل غدو مع الوقت، كلك ال موات لل حياء، ذ، بعد يوم ايومً حايل 

ماٍء ُصبَّت  قطراِت ك ،من جديد أ حيتين فاجًتين تكل اليت لكن بشارة ادخروجو  واهنًة يف القلب. ُش عش ِ تُ 

، ليةبني أ خاديد القلب اليابس، ليوقظ لك خ  اخفيفً  ىرسم  فازرٍ  كامءِ ، و فوق أ رٍض أ حرقها صهد العطش

ك به ولف  ،زينا  هناك أ ملٌ  ..هناك أ مل كد يل أ نليتأ  و  ،ودحيهيا من جديد   .لتهتُفْ  متسَّ

َّهُ  اأ ت متامً دم هم  دْ ال مور قم  من حويل بأ نَّ  لك ِ  طمأ نةو ات تأ كيدرمغ بو     ة ل حدٍ  وأ ن مشألٍك  فتعال أ يل ل ني ِ

لَّ  معي، م و  ال ام العرش! عيل فمل أ كن أ عرف كيف س متىض وزربيص، عىل حذريظللت أ ين اإ  ْت دم اليت ب

لَّ  مل أ كن أ نم .أ طول من الشهور اليت مكثت س تكون ِتالَّ عىل قِ ا أ هنَّ  ف عني وبنص ،ل قل الساعاتاإ

لَّ  تحمزرتيٍب مس بق، مل أ كن اس   ونم دون اتفاٍق شفهيي، ودُ  ن ال خرسامل وأ ن دحرس الك وبنصف وعي، اإ

 ،غدًرا  أ ثناء اس تحاميممهلئال ينالين أ حد ،حني يكون رفاق عيل بزنزيهنم ويف س باهتم التام الليل، أ خرِ يف 

 يفعلون دوًما. كام

 أ اتين ،النوم قد أ هنكت عافييت واكنت قةلَُّ  ،ابب الزنزانة بم رْ أ جلس قُ  وبيامن كنت ،ادخامسةيف الليةل 

 :اهلمس

 ".ُعبـيـ ْدة اكن خيتئب ..جبوارك ابلضبط ..زينا  "جبوارك -
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هُ  اُمردح ،عىل جنبه امً نئِ  أ بو محمداكن    دُّ لوقٍت  جضعته تكل عىليتأ ملين  أ نه اكن يل بدافامي  كفه فوق خم

  :بنفس الصوت ادخفيض فم دم رْ أَ . ليس بقليل

واكن ذكل  ،الس تار هذا توارى خلفمث  الانتظار ل يطيُق حامم زنزانته مشغوٌل و بأ نَّ  الم ل ِ عم تم مُ  لم خم دم  -

 خمدراٍت  ناكه  وأ نَّ  دحترضعبد العزيز  قيل أ ن ،ابدخارج تناىه يل الصخُب اذلي يف نفس الوقت 

من  ختئبجاء لي قد  - ُعبـيـ ْدة أ ي - عرفت حيهنا أ نه ،ُعبـيـ ْدةامس  ادخربطةُذكر من بني و  شةغشو م 

، صبحليُ  ،وعيل ساِجدومن رفاق  الهاجئة الناسمن أ نقذته  ،نقذتهأ  حىت دخلت الرشطة و  ،فعلته

 .هامنفس  ساِجديف قبضة عيل و  وللغرابة،

 :وك نه يبحث عن لكامٍت بعيهنا اشيًً  أ بو محمد سكت

 ..!يلع ..مل أ صدق! "خشص"مع  عيل يتشاجرأ ن عندما قالوا  ذلا ،زينا  ل حدٍ  اأ نت لست معروفً  -

ليه  !خشص واحد !؟عيل بنفسه يتشاجر مع خشص أ ن  ؤم رُ جم  وكيف هذا الشخص؟!وكيف وصل اإ

 زينفعل  مم لِ  !هللا ا :قلت لنفيس ! أ نه أ نتحني اقرتبت مل أ صدق عيينَّ  !؟عيلك واحدٍ  يتشاجر مع

حلظتك أ ن  تعرف عليك واانقضو  فاق عيلأ ىت رِ  عندماو  ،وهللا ابً اكن طي ِ  !الودل احم رم  !؟بنفسه هكذا

عنك منع قد  وأ نه ساِجدا فعهل مب ،امجليع فويجء، كام فوجًت ولكين ،قد انِتيى كأ مر  قد حانت وأ نَّ 

دَّ حىت أ نه بل  ،هددَّ من يتعرض كلو ، اللك أ عِ ما  مل ناهُ  اأ مضيت مُعرً  اذلي أ ن ،أ خيه نفسه دم هم

ذن ،حىت هذه اللحظة ومل يِعِه أ حدٌ  ،حصل  عندما اكن ،؟زينا ما أ ريد أ ن أ قوهل  هل فهمتف  اإ

ل  أ ن هيرب من املوت دحاول ُعبـيـ ْدة فقط ن متز مل  ..تأ نلكن و دون أ ن يدري، بنفسه  يهذهب اإ

ليهبل  ..املوت .. زين الهذا أ قول كل ارحت  ،عنك زاهًدا ابتعد فوق رأ سك وقف وعندما ..سعيت اإ

 فمل دحن موعدك بعد. ..نم حت ورا

*** 

ة مرات، كنت  ساِجديف ال ام التالية رأ يت    ابته، الباب من عص ُدرمف اوهو يتوسطُّ جالسً  أ تأ مهلِعدَّ

ِ اذلي مل أ فهمه ومل يفهمه أ حٌد يف العنرب، أ ن أ ع ر فيه حاوًل مُ  حس بٍة  أ ن كيف أ وضع أ ن يف عن الرس 

 - صف هلس ينت فهل اكن تشاجر مع أ خيههو اذلي  أ خر غيي ااإن اكن خشًص  تفضيليٍة مع أ خيه، وهل

ٌ حىت غيَّبمُ  أ خر بل خشٌص  ،ساِجدهذا ليس  قال يل البعض أ ن يل! فم صم تم نْ كام اِ   - ساِجد  هذه وُمسيَّ

رادةٍ  لهية اللحظة ابإ  ،زينبعد ا  دكموعدحن  ملْ  أ نْ  - أ بو محمدكام قال  - عىل عينيه وقلبه غشاوة عنواهنا ،اإ
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لَّ  غيبوبتهمن  - ساِجد - وقد ل يفيق اإىل  ينتبهحني اكن  ،اإىل فعلته الرعناء حيهنا فينتبه ،خرويج بعداإ

 صفويتلوث ي  نوك نه خيىش أ   ،من الرفق مسحةٌ مالحمه  لتكسو ،جفأ ةوبذاءاته  س بابه يقطعمراقبيت هل 

مس تحس نة،  ويٍة،ق يلطمين عىل كتفي لطامٍت متتابعة، حني اكن يعرب يب يف املمر أ و املساحبو  ،مبا أ مسعه

 فاخر به الناس.اذلي يُ  ال ثي وك ين طفهل

ة ال وىل اليت أ راه فهيا م  اكنت تكل يهو  ،السادسةيف الليةل عيل، واكن ذكل  ارأ يت أ يضً    نذ املُشاجرة، املرَّ

لَّ  مييشت، يم فِ شُ  قُدْ  ااكنت لك جروحه تقريبً  اكن  !وولكن اكن يبدو وك نه مل يكن ه، خفيف عرجٍ من اإ

ضعف لكنه ليس سكوت ال ،نظراته.. حىت أ فعاهلو  حراكته ..مالحمه ..هادئًا ااكتً يبدو سم  ما فيه لك

منا بدا وك نَّ  َّ  س ته، فأ وعزت يف نفسه حمكةً أ خرى تلبَّ  اوحً رُ  والاهنزام، واإ ويف قلبه  كونً س وهجه ت يفوبث

لَّ  ول يتشارك يسمع أ ك ر مما يتلكم، حوهل، مايف لك  ابدا زاهدً ف  ،اجعيبً  طمئنانً ا ن بأ قاإ ل ال حاديث، واإ

لَّ  جلساهتم يعد يشارك أ حصابهمل  شارك فبأ قل اللكامت،  اجيلس مقرفًص  تيف معظم الوقكنت أ حمله  ،اندرً اإ

َّه يتناىج يف تكل الفجوة بني  ، دحوي رأ سه بني كفيه،يف زنزانته  امؤتنسً خشٍص ل يراه غيه،  مع خفذيهوك ن

  .عىل ذراعه وكتفه ال كرب عبد العزيز أ خيهمعظم الوقِت بوحدته، وب

*** 

 نا.س م نْ ، ل تم زينر كل هللا ادخي ا د ِ قم فليُ  -

ىل جِ  ،جلوًسا قبل أ ن اس توي أ مامه القته لشعري وذقينيي حِ هنْ كور وهو يُ قالها عبد الش   اكن  نم وارِ واإ

افجيلس سعد و   وسامل. نوَّ

 يمأ ما ،كنت قد اس تحممت واغتسلت جيًداو  ،صباًحا ثامنةالساعة ال  ،اليوم العارشاكن هذا هو   

العنرب  ويل افرتشوحيف ال مانت،  مع زي السجنِ  اليت من املفرتض أ ن أ قوم بتسلميهااس تقرت فرش يت 

 مبجموعاٍت جالسة يتوسطها أ ولئك اذلين ينتظرون ادخروج بعد دقائق.

 وهللا لن أ نسامك ما حييت، ولن أ نىس ما فعلمتوه ل جيل. -

 لق.كبايق ادخ اوس تأ لك طعامً  زينسعد: ستنام عىل فراشك ا  مال عيلَّ 
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اف لكزين  وستنظر كام دحلو كل للنساء.: نوَّ

لَّ  مل تدم ولكن حضكيت مجيًعا ناحضك  لَّ  فربمغ فرحيت ابدخروج، لكرٍس من الثانيةاإ احملطة القادمة اكنت ن أ  اإ

 يُقابلين.أ قابهل و سوكيف  ؟يف ادخارج ال ن ماذا دحدثزرى : لفتِتا حتمل حمطة، مه اعييين أ ك ُر ما يُ  يه

 سأ لين عبد الشكور. اتفت أ هكل؟هل ه -

اتِ  - مْن أ هم لَّ  فمهُمل  . هنا يشءٍ  ل بأ ي ِ ءم فمل أ عد أ تفا ،خارج السجن متاًماعندما أ تيقن أ ين اإ

اف خبط  ؟احً ِر فم  ل أ راك ِلمم  ؟ما بك كتفي: نوَّ

 اليأ س. ادم تم قاس ية حني يكون القلب قد اعْ  الفرحةزكون  رمبا -

اجلس  ،لف وحترو  اسع وحترك ،حر اأ نت تقريب أ بو محمدكام قال ف ،اليوم يمتلكنك اليأ س بعدم سعد: ل  قال

أ و غي  اأ و كيدً  االلغز اإن اكن التباسً  أ وجد حلَّ  ،عىل املعنيني لتفهم ال مر ُدرْ  ،مع حماميك هذا أ و استبدهل

ن مل تفعل ف  ،تكلل تستسمل لفرتة احلبس  ،ذكل   .فيه تس تحق ما أ نتم ل اإ

  يس: سأ فعل.. سأ فعل لك هذا وأ ك ر.أ ومأ ت برأ  

افو  سعد -اها معي يدقائق أ خرى أ مض     نْي يَّ نِ مم تم مُ  ،عاين بعناٍق حاردَّ وم يو يس تأ ذن الكهام،  قبل أ ن - نوَّ

 اصادقً  اوعدً  اموعدهتو  ، فشكرهتامغي أ جل عاجاًل  عين تكل ال زمة هللا جر ِ فم  أ ن يُ وراجيني ْ  ،يل التوفيق

 .ابلسؤال

، رضرأ سه يف ال   اقً ِر طْ ، مُ منذ جلس نا واكن سامل ساكتًا ،رًة أ خرى اإىل سامل وعبد الشكورجلست م  

 لالكم.اس تحثه عىل اقلت  ط،عىل البال اليت مل أ فهمها يوًما عشوائيةال  صابعه أ شاكهليرمس بأ  

 .ر ا ساملوَّ صم تم   -

  ؟ر ماذاوَّ صم تم أَ  :شيًًااملنكس رأ سه  عم فم تم رْ اِ 

اقد نسيت شيًً من قصٍص وحاكات  ك يل عن لك ما حصل يف العنربي ِ كْ حم  تصور أ نه يف -  !ا هام 

 ما هو؟  -
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 !؟عليك قُبضم  حىت هذه اللحظة ل أ عرف ملم  -

لينا جذبت حىت أ هنا ،جلجةلمُ عالية  أ طلق عبد الشكور حضكةً   : كفب رضب كف ا ،بعض ال نظار اإ

 .عليكام مًعا ضم بِ كنت أ ظن أ نه قد قُ  لوهةلٍ  ل أ صدق.. وهللا ل أ صدق.. معقول! -

 ذكر.أ هنا قد ل تُ  دَّ حم  اجدً  تقليديةرمبا ل ن القصة  ،أ عمل كيف فاتين ذكل ل: قال سامل

 لعمل ولياًل ميض الصباح يف ا، أ  كام قلت كل قباًل هنا يف البالد،  اكنت موظفً اتبع:  مُثَّ  اشيًسكت   

 للجميع، دحدث كامو ، منطيةعاديٍة و بطريقة ، مث اكلعادة أ سهر مع بعض الرفاق واكنوا يرشبون احلشيش

بعد أ س بوعٍ واحد اتصل يب أ حدمه وقال يل أ نه يريد ف ل يف هذا ال مر، طِ رشب معهم، لكين مل أ  بدأ ت أَ 

  دليك من املالمبا تيرسَّ ما  يل قال: اشرت ِ ف للرشاء، يكفي ماراتيب ب ه مل يتبقحشيش، فقلت هل أ ن

ليه مبا يريدو اس تطعت الترصف  ل،بال مقاب ةوسأ عطيك قطع ه حاوطتنا عندما قابلت لكن، ذهبت اإ

 .الرشطة من لك جانب

 !اندهشت: أ وقع بك

 فم  خُيفَّ يك عليه الرشطة أ ن يوقع بشخٍص أ خر عرضت، و عليه أ صاًل  ن مقبوًضاعندما اتصل يب اك -

  .عليه احلُك رمبا

 ج أ و موزع.و ِ ر ين مُ نك  و  ينعاملون ،ل ن احلشيش مل يكن يل ،اعامً  عرشم  عوقبت خبمسةم وهكذا اتبع سامل: 

 أ مٌر يفخر به: هك ن جعيٍب  قال يف حامٍس و  جفأ ة عتدلاف ،لعبد الشكور التفتت

ين ءم اجذات يوم  ،أ طراف العاَصةعىل  صغي ودلي  حمل حالقة ،ة طويةلفرت فأ رشب منذ  أ ما أ ن -

، اذلين مهنا للراغبني يأ ن أ عطمن احلشيش عندي ابحملل، عىل  اطعً قِ  ءخييبأ حدمه وعرض عيل  أ ن 

، وس يكون يل نس بة يف لك  وافقت ف ،اعبم ما يُ أ ثق هبم فقط، هذا ابلإضافة ملن سيسلهم هو اإيل 

 امسة عرش عامً خب  عوقبتو  ، حىت وىش يب أ حدمه فُقبض عيل  س بوعنيل   بشلٍك جيد واس متر ال مر

 .أ يًضا

 ؟مك أ مضيت مهناو  -
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  ..ةاثنيت عرش  أ و س نة ةاإحدى عرش  اعيناه يف تفكي وهو يرتشف الشاي: تقريبً ضاقت 

بل  ..كنت أ عدُّ ال ام ها هنا لقد !عبد الشكور !؟ةأ م اثنيت عرش  ةاإحدى عرش اإن اكنت ل تعرف أ   -

 .الساعات وادلقائق

 . عىل ادخروج كام تظن املهوفً  أ ن لست زينا  .. تذكرت..ةاثنيت عرش  ..ل ..ل  -

هذا  ث يفملكو أ حٌد ا هل يطيقو  ،ّلكلب ،يتكلب  ،ق ل هكل وأ رستكأ ومل تش تَّ  كيف هذا؟؟! و اأ حقً  -

 ؟اكنامل

حمل  ،نتم ختيَّل أ   ،هنا أ فضل يل من ادخارج مليون مرةالوضع  ،يتنَّ هو جم  كاذلي ل يعجب املاكنهذا  -

انظر  ،كن هنا، لعرشينويف ال عياد  ،ايوميً  ارأ سً  خبمسة عرشاكن يأ تيين  أ ديره كنت احلالقة اذلي

 ،شكورات وأ مواس عبد ال لكها رهائن ملقصَّ  ،يل أ ن فقط وأ ك ر يف هذا العنرب رأ س ئيتام ،حوكل

لَّ  ل تُناديو ،وتس تكني حتت يدي عبد الشكور زراتحُ   كل.أ ن هنا م زينا  ،عبد الشكوراإ

 :ال مهية عىل ما يقول ايً ُمْضفِ وضع كوب الشاي 

مفن  ،دون أ ن دحلق رأ سه اكماًل  ،، أ و يذهب للمستشفىخيرج لزارةٍ  نْ ل يس تطيع أ ي جسني أَ  -

ن مل يكن أ ن؟ دحلق  ةوليس فقط يف الزارات واملستشفى، بل حىت يف ال ام العادي س يحلق هل اإ

ن هناك ِمنْ حلية دحفُّ ب وهذا ارِ شم  ُب ذ ِ شم هذا يُ  ، هذا دحلق ذقن وهذا شعر،امعومً  الناس  ، بل اإ

 ،مظهٍر أ فضل يف اطمعً  ،بتكرةبون تشذيب ذقوهنم وشعورمه بطرٍق مُ يطل  نْ مم  الرائقأ حصاب املزاج 

 ..لك هذا بــ اطبعو  ،أ غرب أ حيانو 

شارًة ل  اهبامه معً س بابته واإ  فرك  .لنقود.اإ

 اها.اكنت هذه قصة بيع عبد الشكور حلريته مقابل رؤوس الناس وحلِ و  -

 مثن.بل استبدلِتا مبا هو أَ  :غمز بعينهف اُمامزحً  قلِتا 

هاقرتب مين    حمل  اقريبً و  ،وس يارة مرس يدس موديل العام ،طوابق عرشة ارة يف لهورمِعم  :يبثين رِسَّ

مل أ قل ل حٍد  هللاو ،فامي يعتربه الكثيون عفنس نوات من املكوث حصاد  ،بوسط العاَصة حالقة كبي

ا.. نقًدا ..ايوميً  أ ربعون ،هذا من قبل  .ا أ نتهْبم حس ِ اِ  ،مخسون أ حيانً بل و  وعد 
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نت حيات و أَ  وامحلد هلل خفر: تس تطيع أ ن تقول أ ينارتشف شايه يف و زراجع للوراء    أ ما ال ن  ،مس تقبيلمَّ

 .فأ ن مسجون ل جل عيايل

نادي يُ ل  انفرج ابب العنرب، ودخل الرشطيواكن ذكل حني  ،أ يًضاوحضك عبد الشكور  ،عالًيا حضكت  

 اناقً طم الصدور عِ وتتال الوداع حلقاتلتنفض  بدأ  بعضهم يهنض من فوره،ف  ،املُفرج عهنم عىل السجناء

 .وتقبياًل 

 :بحبُ  تأ ملين ،لتهاحتضنت عبد الشكور وقبَّ  أ ن وسامل وعبد الشكور، ثتنا،ثال ناوقف  

 أ يخ. انتبه لنفسك ا ..زينفسك ا انتبه لن  -

 .اإن شاء هللا اك يف ادخارج عىل خيقم لْ أَ  وأ نت أ يًضا.. -

. !؟يف ادخارج -  هكذا أ نت تدعو عيل ْ

 عائِشةسائيل ليف جييب ر  ُت ْس سم دم  ،نداءات زابئنه اـ  يبِ ُملم  مييض لعمهلأ ن قبل  ،مرًة أ خرى حضكناو قالها   

وال غطية اليت  شةر سامل عىل كبس الف نينعاوم بيامن ، أ سابيعودواء الضغط اذلي أ عطاه يل الطبيب قبل 

 .بتسلميها ابدخارجسأ قوم 

 .سأ ت لزارتك يل،ما فعلته ل ج وهللا لن أ نساك ا سامل، ولن أ نىس -

 مرًة أ خرى. هنااإىل  تأ ِت ل  ..ل  -

 .ا عنكرمغً  بل سأ ت -

 .وًماد ليس هذا ماكنك كام كنت تقول -

ليه، أ ك ر رأ سه اضً فِ ُمخْ ، اساكتً  متىش معي حىت الباب   م  ايً افِ خم  لكام نظرت اإ تجمع ت ت أَ دم مرشوع دمعٍة ب

ليه، التفتُّ ف، نودي امسي ،يف عينيه  ،فرحيتته فيه لك أ ودع  اعانقته عناقً اإيل،  شددتهو  اخرتقت وهنه اإ

  .حدتهأ ودعين فيه لك وِ ف

 بنفسك ا سامل. نت ِ عْ اِ  -
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ن رأ يت  ،معَّارو  أ بو محمدأ وصل حتيات لنصار و  :رأ سه قبَّلترفق، عين ب انسحب    أ مُه ِر قْ أَ  وجامعته فهدواإ

 خبرويج.  أ برشمهو  مين السالم

غالق الباب مرًة أ   مع الرشطي رجتخف، تلكمي دون أ ن  أ ومأ  برأ سه   طيان خرى، فامي راح رش اذلي قام ابإ

ت مع مجع ادخارجني مشي هبا يوم احملمكة، اليت قُي ِدت يةبنفس الكيف  ، ومن معي،ديبتقيي يقومان أ خران

 .من خالل الثقوب الصغيةتتابعين عيناه  ،ابلباب امل يزل متشبثً  سامل اكنو  اواحدً  اصفً 



 

 

  

- 02 - 

، ةلادِ بم العم جسن  يمَّ يُسم  املركزي ِ  ة كيلومرتات عن السجنِ عم ضْ بِ  يبعدُ  يف جسٍن أ خر اكمةلً أ خرى ليةلً  ُت ي ْ ضم مْ أَ   

دارةِ  ق مبانهيا،قبل أ ن تطُ  ،وزارة ادلاخلية منذ س نوات مدرسٌة قدمية أ صبحت حتت اإرشاف واإ عيل وتُ  ـوَّ

دُّ  منافذ ال دوار والسالمل والفصول فتبدو للناظر من بعيد وك هنا  قم لِ غْ أ س يجٌة من حديد لتُ  أ سوارها، وتُـمم

 ح.فَّ صم صندوٌق كبٌي مُ 

م    لَّ  ابل، ذويف تكل الليةل يشٌء  ْث دحدُ  مْ ل جراءِ  حم أ نه فقط مُسِ اإ هاتفي  تصالٍ ا للك جسنٍي وقت املساء ابإ

 الإفراج. ساعةمن ذويه  يس تقدم فيه، اإن شاء، أ حًدا

م غم  ،أ بلغته ادخرب مسعت سكوت صدمتهو  لت بعمروصم اتَّ حني    تستنطقين  تالحقةٍ مُ أ نفاٍس حروفه بني  ْت اب

اعة أ يم باكءمسعت  جبوارهِ  ،اتيقنً ادخرب  لَّ  مل أ فهم ،منه ويه حتاول خطف السمَّ ن الكهما اذلي م قلياًل اإ

،من  مبتوًراوصلين  اكن هذا قبل و  ،ادخروج وموعد عنوان السجن امأ مليِت وسط ادخربطة نش يٍج مل يملِكْ

 دي.ناولها ملن بعأ ن تنِتيي ادلقائق املسموح يل هبا ليأ خذ الرشطي مين سامعة التليفون ويُ 

ْوش السجن،  لكهم يف السجناءُ  عم اليوم التايل جتمَّ  يف صباحِ     وٍف فُ ُص  ةِ ة، اصطففنا يف عدَّ ئام اا تقريبً نَّ وكُ حم

هيا امسي ورقي ف مكتوبٌ  وهو يناولين بطاقةً  قال يل العسكري واحد. انُودي عىل أ سامئنا واحدً  مث توازيةمُ 

 (:ةالالحق الرعايةابمس ) نةوم نْ عم املدين ومُ 

دليك  ،يي عقوبتكِت س نوات حىت تن  أ ربع كلم  ْت قَّ بم تم  ،اجسينً  أ نت مل ززل بعدُ  ،الُشهييب ادلين أ حد زين -

تقوم س   ابلضبط اباحً ص  ثامنةلرابع الساعة ال أ ما يف اليوم ا ،ال نتبدأ  من  ،تبيت فهيا مبنكلثالثة أ ام 

دارة ب  ىل هذا وتظل ع(، وعنواهنا )....(، "الالحقة الرعاية" –السجناء  شؤونتسلي نفسك اإىل )اإ

نْ  ،نِتيي ُحمككاحلال حىت ي  ن  ،السجن يف س تعود لمتيض بقية عقوبتك اواحدً  ايومً فت لَّ ختم  اإ واإ

 .. أ عذارل ل تأ خي.. ..ل غياب ،أ يًضا للسجن بعدها وس تعودتك عقوب  ةُ دَّ مُ  يدحاولت الهرب سزت 

 مفهوم؟!
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 لك ما زريدونه سأ فعهل. ..حارض ..حارض: بفرحٍة خمذوةل تناولت البطاقة

ـُتلهفني هايلال  اإىل  اً رْ جم  السجناءُ  جم رم خم  املدرسةِ  ابُب  حم فُـتِ  نيم حِ     وهنم ابل حضانِ فُ ابدخارج، يتخاطم  امل

 اذلي ِ  املندفعُ  لتيارُ ين افم رم جم  . وسط املعمعةِ ةٌ ًم كفرقعاٍت ُمفاجِ  ي ِ دو اكنت تُ  بالت وبصيحات الفرح اليتوالقُ 

ولكن  ابمسه هاتًفا تفانتضف حملته، وعن معر  واحد أ حبث فيه بعيين   اهٍ لجت رْ أ خم  تلو ادً احِ وم ه ؤ أ جزا ْت مم صم فم نْ اِ 

 لَّ مراٍت ولكنه مل يتوقف عندي وظ ةم ، واكن هو قد حملين عدَّ من حويل باكءو  ِصاخ طمسْ وم  اعم  ضم ِت و ْ صم 

اد املتالحة ش ببت من بني ال جست مالحمي، تغيَّ تبدل شلكي و يف لهفة، فعرفت اإىل أ ي مدى  يبحثُ 

قَّقصوت، حني  لًياعْ مُ و  بذراعي   ًحاو ِ لم مُ   أ ساريره وزِتلل يهحاجب  ُب يتقط  نفكَّ ي ، قبل أ ن لوهةلٍ  يف ِ  انتبه دم

 .االتقى صدرينا عناقً حىت  ،من فوره امجلوع اليت اخرتقِتا بدوري وهو خيرتق

 .سالمتك.. حًدا هلل عىل سالمتك. .. حًدا هلل عىلزين.. زين -

 وحش متوين لكُك.مضمته أ ك ر: أ وحشتين كثًيا ا معرو.. أ  

 .وهللا مل أ كن أ صدق حني هاتفتنا.. مل أ صدق حىت وأ ن أ حبث عنك.. س تأ ت معي للمنل أ ليس كذكل؟. -

 لن تعود لّلاخل. 

 ؟أ ين أ يم .اإىل املنل. أ ن معك ،دو ل لن أ ع ل  -

 ابملنل.. تنتظرك. -

ذن؟..  -  ؟أ يه خبي ..قين القولاصدُ ِلمم مْل تأ ِت معك اإ

 ارك.يف انتظ يه ..تعال تعالالبارحة.. تمن منذ  مل اعً بم لكهنا طم  سرتاها ال ن.. وهللا خبي.. -

هو جبوار  كبم يامن رم ابدخلف ب  جرة، اس تقليناها وركبُت أ   س يارةم  نس توقف نْ أَ  لم بْ قم  ياًل لِ قم نا ــ ْ ي شم مم تم جذبين و   

 .اي  لكُ  املاكنالسائق اذلي أ بعدن عن 

م يل  ينظرُ و معر  لم عم جم يف مرأ ِة الس يارِة اجلانبيِة      راٍت ظم ن
 
عت ابحلنني والشوق وا ب ِ   حْ لم فْ تم  ملْ  نْ ش ُ

 
 اءِ فم خْ يف ا

َّه يتفحص غريًبا عنهوك   خلسةً  يف ِ  دُحملق ،وهيئيت شلكيب  والتأ ثر عِ جم الوم  نْ كثٍي مِ   هُص نِ تم عندما اقْ و  ،ن

م   اضم عم تم ائق، فاس ْ وجود الساملاكن و ده لول أ ن قيَّ ، لو يتلكم ودحيك كنت أ عمل أ نه يودُّ  ين ابتسامته،قُ رْس ت
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ن كنت خبي، عن ذكل بأ ن  ئنه وأ سأ هل مرًة طم ، فاُ بال ضيق اوأ جلس مراتحً اكن يسأ لين لك بضع دقائق اإ

 ،من العموم ك رأ   خصوصيةً  ول منكل ابلعموم، أ سأ هل يف العموم، فيدُّ  ،وحياته دراس تهأ خرى عن أ حواهل و 

خَّل السائق حىت  هذه ال ام. بدا أ ن الناس تتحايك بهِ  شأ نٍ نتشل معرو اإىل اف تدم

ذ وجدتين أ جْ السج حم وُ ويبدو أ ن رُ    ، متاًما قعدامل ِف نتصيف مُ  ُس لِ ن اكنت تتلبس ين يف ادلقائق ال وىل، اإ

يحً  ذا ما  اُمش ِ سجن، بأ ين لست مبالبس ال  حني قمنعُت  ،اإحدى الس يارات يف الاقرتاب ابلغتبوهجيي اإ

ت الش باك وفتح املقعد بطولِ  وفًاهُلْ جسدي مم  ُت رْ جم رْ رشطة، جم  ترة وليسجْ أ   وأ نين يف س يارةِ  وبال قيود،

يف   وأ ذينَّ يـمْخِبطُ رأ يس ليبعجم وجنيتَّ املقذوف  الشارعِ  واءم هم  اًل اعِ جم  نقى للخارجِ عُ  دَّ أ مُ  أ نْ  لم بْ اإىل أ خره، قم 

م تذلُّ  لمقم معرو حلديثِه مع السائاد، نم عِ  هل أ بواه أ ن يطل من الش باك بعدم  حِذ طفٍل مسم  لُ هْنم أَ  ، ُرحُت قوفامي اْنزم

سامء والُسحب ال ، الشوارع املرتامية بسخاء، ال رصفة ،ال بنية ،شاهد اليت متر هبا الس يارة هناًل من امل 

 ؛سهممه الناس أ نف  - وهو ما أ دهش ين - يل عيناي منهمْ وأ   علت أ نظرُ ش ين جفاكن أ ك ر ما أ وح و  ،الهادئة

ة وه جُ الوُ  ،املُساملة الطيبة ال دميون مبالحمهم اليت مل خيربها  وال عنيُ  ،انكساًرا أ و افرتاءً  اليت ل حتملاحلُرَّ

أ نظر  ،لهزالا كَّهااليت دم ابلغة الفتوة ول تكل اليت  ل ؛ال جساد العادية ،اءقم ول الشم  ول البؤُس  اجلرمُ 

ن مل أ كن أ عرف عالم يضحكون، وك   للضاحكني فابتسم عفًوا وًما، أ و ين وجدت حضكًة اكنت تش هبين يواإ

 اًل م ِ أَ ُمتم  ،رميال يس كاحللوى و حملالت  ،للمتاجر ،للس يدات ،لل طفال ،أ نظر لل رس ،روحال تأ لفها روًحا

دة بعيد اإىل مدينٍة شدي ، أ و من كهٍف جبيل ٍ رضم غابة اإىل احلم ه من الاذلي خرج لتو ِ  بش بقِ  ذكل لك

 ،قط مفرداتههٍد أ ن مير دون أ ن أ لتوك ين ل أ ريد ل ي مش  ولهفةً  عيناي يف ذكل لكه شغًفا تتسارعُ  ،احلداثة

، أ و جائعٍ أ ُومل لعابلل  يف متجٍر  أ لقوهطفٍل  ابتسامةم يصاحفين وهجيي ُمبتسًما ف  رأ ةامل عىل أ ملح انعاكيس

 مر.ولمية العُ 

 ". ؟!هل تؤيدين أ م تؤيد أ خيك ،شاركنا ،أ س تاذ"وما هو رأ يك ا 

 بدأ ه مع معرو ردي اذلي رمبا اكن س يحسم جدًل  انتظرً مُ  ادلاخليةمرأ ته  يب يف وهو يرتبُص  ئققالها السا  

جابةٍ  السؤال حضك بدبلوماس ية وامتصَّ  اذلي  حسَّ ، ولكهنا أ راحت السائق اذلي أ  امل أ فهم مهنا شيًً  ابإ

 .الانتصار بنشوةِ 
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طالعهنول معرو السائق أ جرته ُمثنيً  وصلنا.   ..مثَّ زرجلنا ،ا عىل ثقافة واإ

أ ليس  ،أ يَّ يشءبمل يعرف أ حٌد : هاِمًسا هكف ِ  عىل تقبضف ، ه ابلقفلودسَّ  أ خرج معرو املفتاح بابال عند 

 كذكل؟!

 منئ.طْ . اِ .أ نت كنت يف سفر.. أ بًدا.. ول أ ي خملوق.. زينأ بًدا ا  -

لمفُت خطوتني  ،ابدلخول يلِ  ايً ِش يعود مُ  أ نْ  اٍن قبلم وم ثم لِ  ابم دخل قبيل وغم    بابم خلفي ال  ُت غلقأ  مث دم

نمبماهتا كها وطاولالصاةل بأ رائِ  ينطالعتحني  رتتسمَّ  هبدوء، لْكُوًما اِتصاحفف ،الغياب بفضولِ هتا وجم  بشوقِ  مم

 ُب اعِ دم أ  و  كئِ الكرايس وال راعىل  أ قبُض  ،ااهتِ ءوأ فرك نتو  احلوائطأ حتسس وأ ن  مأ خوًذا متشيت .شةحْ الوم 

ِ ال  وك ين ِ  ابعاجاهتِ نْ واِ  اقهعرو مْتين د .مبنيل ول أ حمل أ ين فعال أ تأ كدُّ  تفاصيلِ خبفي  امهم وخٌة جعلت رأ يس دم

 تجه نحيةم وهو ي  يل الإشارةِ معرو مل تتوقف عن  يدُّ ، ايببم ، حىت بدا للحظٍة وك ين ِ يف ُحمُلٍ ضم ايلفُّ شيًً 

أ ن  قبل حبذرٍ   الطرقةِ يف ِاقتادينيس بقىن اإىل أ عىل،  اورً حُ ْس مم  ين العلويني، فتبعتهرم و ْ دلم يض اإىل افْ ُـ  اململَّ السُ 

مهل أ نفاسه اس تجمعاجللوس، مث وك نه أ مام أ مٍر جلل،  رفةِ توقف أ مام غُ ي   ارً دْ تح يل قم ف ي  قبل أ ن ،ثوانٍ ل  ومت

ْ بْ أَ  حني بابال من  ايسيً   التفتتُّ ما،  ا علوً حِتامنم مم  ،اسفنجية ان عىل وساداٍت ئم ـ ك ِ تم ا أ يم! تم مم دم قم  !قدمني ُت رصم

ها رى ابيق جسدل   ك رأ   البابم  حيم زِ بل أ ن أ  ق  اشيًً  هلتُّ مم تم  ،عينيهب  تل ل ت دمعةٌ فأ جابتين  اًل ائِ سم تم معرو مُ  اإىل

َّ  ما بدا ،واحلشاا ابلوسائدظهرها  زةً راكِ عىل ال ريكة،  ادً دَّ مم مُ  - أ يم - م  ارم صم  هأ ن  يقبل ل جلوٍس  ا وضعُ همل

م  ،التفاوض  ك هنا ستبدأ  و  ابلباكء، بدا ُش ا اكنت س تجهبدا وك هنَّ  ها رعدة،ت جبسدِ حني أ برصتين رسم

 تلبس ِتا راعِتا هيئيت نِيم والشوق، ولكن حِ  الوحشةِ  ًة حشناِت غم ِر فْ مُ  ا اكنت س ِتبُّ وك هنَّ بدا  ابلرصاخ،

م  أ نْ  ت ادلموع يف عينهيا دونم عم املشاعر، هكذا جتمَّ  لُكَّ  ْت سم بم حم  صدمةٌ   افً سم هيا أَ ت عىل شفتضَّ ط، عم قُ ْس ت

ن ماذا فعلمت أ   وانكسار مالحمها يف حزنٍ  اختلجت فامي اوعرضً  وًل خ، أ حبرت يف هيئيت طُ رْصُ تم  أ نْ  ونم دُ 

ما ابل ادلموع و  ؟كذا هرتنيما ابل عينيه غائ ؟ ذبوًل يه شاحبتنيووجنت  ابودلي؟ ما ابل ظهره حميٌن تعبً 

 لعظمه؟! حنلم عوده حىتَّ أ ْمىس ِجُّله حلاءً  وكيف ؟دها عىل وهجهت زوائِ قد خطَّ 

فطوقِتا قتين وَّ ، طم أ ك ر مضتين فضممِتا ،اذراعهيا اعتصارً  عيلَّ  قم ا فانغلم هنِ ضْ يف حُ  اكفيً نْ ل هوى مُ  يُت رم جم   

مم تم لْ أ ك ر وأ ك ر، اِ   قِ فْ ـابدخم  انكيا دح ك هنَّ ابضطراهبام و  قملْبمانم ا بدقليب ف يف قلهبا  دري بصدرها حىت دقَّ ص حم
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أَوَّ  ال أ و يزيد،عاٍم خم  من غياِب ام اهتمُ ما فم  تتحسس  ويه ها قطارين من ادلموعِ فرز عينالتُ  ةٍ قم رْ يف حُ  ْت هم تـم

 دُ هِ دْ هم أ  ت علجف ،كل ا رب احدً .. كل ا رب اشكرً  ..د هللامحل ..زين ..زين.. زينأ ن أ ٍه ا  ظهري حبرقةٍ 

ا هْيم فَّ كم  اًل ب ِ قم مُ  جثوت عىل ركبيتَّ  .بني يديك ذا أ نها لقد انِتيى لك يشء، و ف، اطمئينو  اهديئ ظهرها أ ن

ل رى  ااهتِ مم سم قم  تأ ملتُّ ف  اامً عم  ين السجنُ بم لم كيف سم عت وهجيي لرتى فم ابملسامي، رم  ساملُتـرَّ  رأ يسِ  يه لتقبَّ ف 

ائِ كثية يف وهجها مل زكن، وش كيف زادها عرشين، أ خاديدم  تمان عٌر راح يناكف بياضه سواده، وعينان مم ــيــَّ

 وذبوًل.. ن جتمعا أ سفلهام ارختاءً من ك رة الباكء زادهام ِكيسان ُدهنيا

 ادمقينظر دخارج الغرفة لك عدة ثواٍن ليتأ كد أ نه ل أ حد هو و  دحاول حبس دموعه، من ورائنا اكن معرو

 أ و يسمعنا. 

 أ رحناهاو  يامق ساعدهتا ومعرو عىل ال ف  حترشج صوهتا حىت تشكرانربت و  ات أ يم عىل ال رض جسودً انكبَّ   

 اإىل ال ريكة مرًة أ خرى.

 .الوسائدهام فوق ها معرو وهو يعيد قدمهيا اإىل وضع . قال تبيك بأ لَّ ين دتِ لقد وع -

 ؟وهل بكيت ؟!بعد وهل بكيت -

 أ ن معك. ك ا أ يم.. لن أ ذهب اإىل أ ي ماكن..: ها أ ن مععينهياس يل ُرحت أ مسح 

ت: ا   ن اقرتب أ حٌد من لن يأ خذوك مرةً أ خرى. !..؟أ تفهم لن يأ خذوك..ْحتمدَّ  ..رصادهل ابملسأ قف ف  هنا. واإ

 .اللحظة تكل من وشأ هنم س يكون معي ..أ ن من سأ قف لهؤلء

 ولن يقرتبوا. لن يفعلوا.. :ُمراِضًيا ابتسمت

 دوين. أ ي ِ ماكنٍ ولن تذهب اإىل  أ تفهم؟! ،من املنل لن خترج -

 سأ فعل. احس ن -

كررهتا  ،جهبيت ووجنيت   تتأ ملمُثَّ  اثنيةً  يتحتضنا ،لثوانٍ  عيينَّ  لتتأ ملت نسحبا مُثَّ  احتضنتين مرةً أ خرى  

 يفأ ك ر  دقَّقت ،ْت فم قم وم تم  يف املرة ال خية ،ها من الوحشة والشوقرم دْ قم  مةٍ سم قم  لكَّ  فيتم  اوك هنَّ عدة مراٍت 

 .ال دموعببأ عنٍي رائقٍة و هذه املرِة برتكزٍي  ،عظم وهجيي البارزو  وكتفي  املدببني ْ  جفين  السوداوين
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 !زين -

 ؟ا حبيبيت ماذا -

 أ مل زكن تأ لك هناك؟! -

 .وحضكت من بني دموعي ،حضك معرو

*** 

قد أ عدته  ابقً ط  ي  أ يم جبواري بعد أ ن وضعت بني يد ْت اإىل مائدة الطعام وجلس جلسُت  السفيل ِ  ابدلورِ   

عليه قبل  دتُّ وَّ عم جحمه ياكد يكون ضعف احلجم الطبيعي اذلي تم واللحم وادخضار، قبيل قدويم من ال رز 

 يب متأ هبًة تصقةً لْ مُ  أ يم اكنت. راملشوي واملقيل واحملمَّ  أ خرى من ه أ طباقجبوار  من اليوم، طويةلٍ  أ شهر

و اكنت التفاتيت عفوية ل حىت ل هل ي طلٍب أ طلبه، تنتفض مع لك التفاتٍة أ لتفِتا حماوةًل التنبؤ مبا قد أ ريد

 ..اجةأ ته من زجع أ مايم يف حلظة بعد أ ن عبَّ وضم كوٌب من املاء يُ  ..ماء" زريد ..زينا  ماء!.. هاأ ك ر: "

نه خزب اليوم ال ..هذا ادخرب ُذق .!.؟ خزب"ها  اِصينتقولها ويه حت ،ن"ءم ل يشء ورا لك بروي ة،، طازجاإ

 تتأ ملين تمكث قدمهتُ  مالها أ نه ليس هناك  مث عندما يُهءم  ،واملُقب ِالت أ طباق السلطاتو  بسةل ادخزب

متعًة ل تضاههيا متعة،  مفيِ و  الطبقِ  بنيبة تكل الرحةل القصية للملعقة يف مراق  جتدُ ، يف لك شرٍب يف  بِحُر تُ و 

 غدغ يف رحلته هجازي الهضمي اذلي حتول بطعام السجندم ليُ  اإىل معدت مفيالطعام الساخن ميرق من 

ْقلمباإىل   ،من جواري دقائق واختفت .في ورأ يستك  بلُ قم تُ فم  امهُلُ بِ قم وأ   -أ يم  - اهيقامة، أ ربت عىل يد مم

باكيئ،  امقاومً و  اباكهئ حمتواً ، احمتضنً انكببت فوق جسدها و  فرتكت الطعام ،ةً ساِجد غطست يف ال رض

 ذلكرى:ا املنل تس تجلُب  جلنباِت دموعها، فامي استسلمت عيناها  ْت فم كم فْ  اجللوس، كم أ عنِتا عىل

 عرْسِ أ   كنت ،قبل أ ن أ صيل وقبل حىت أ ن أ غسل وهجيي ..وهللا يف لك صباح ..زينا  صباحٍ  لك ِ  يف -

 بعد؟ زين مل يأ ِت أ   :عمرول أ مهُس  ،مثاًل  وأ ن نمئةٌ  رمبا يكون قد جاء !رمباأ قول  ،لغرفتك يتواثب قليب

عيب عن خافيًة لوعيت وت ،ة مراتدَّ يوم عِ يف ال ال دوار لكها  أ قطعُ  ؟جم رم وخم  مثاًل  اءم جم  يكون قد رمباهل 

تاح يف أ مسع وسوسة املف  ما أ نو  ،عيناي ل تُفارقان مدخل شارعو  ابلساعات ةِ أ قف يف الرشف ،اللُك 

 ..ا رب ..ا رب رمبا.. أ قولو  بهتم أ نْ حىت باب ال 
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 :ْت فم دم رْ ويت رأ سها، أَ تم حْ ، واِ أ ك ر ااحتضنِت

 ربع ومخسأ   وأ نت ذا صورتك طوال لك تكل ال شهر مل يكن يف ذهين سوىأ ك ر ما اس تغربته أ نه  -

 لو كنت شاابً و  ،قوي شاٌب فيتٌ أ نت و وليس  ،يف الالكم ءتُثأ يثو  حتاول امليش وتتع ر ،س نوات

 أ جد مل ال نحىت و  ،رسقوا طفيل ،لكهنم رسقوك مين يف حلظة ،لقلت يس تطيع الاعامتد عىل نفسه

 لهذا ال مر ابذلات.. تفسًيا

كمتمْت    كمْت وأ ين قد توقفت عن ال لك، فتسلل ساءم ويبدو أ نه قد سم جذب يل  لسةً خِ  هاذراع ها أ ن حم

ضغطت عىل مث  اإىل ماكنه ذراعها أ عدت بيدي، يف منتصف املسافة وقفت الطبقأَ فم  ،طبق ال رز نحييت

 .ت يف جوف حضين أ ك ر وأ ك ررأ سها ليبي

*** 

َّامأ     ويف أ جزاء وحقوق وجتالك  وأ عزق أ فرك جّلي وأ هرس محلي ،أ سفل ادُلش أ و أ ك ر ةساع مضيت ُرب

 ال نسجةِ تكل  لُكَّ  ًفانسِ  أ خر، اجّلً  ّليجب استبدلوالهرِس  ابلفركِ  وك ين ،جسدي ابلليف والصابون

م  اليت ِ والتذوق ابللمِس  يف السجنِ  تمم مَّ سم ت  ،عن نفيس جحبتينحني كستين رغوة الصابون و  ،والشم 

لك خليٍة اة يف بث احليي ل اذلي اخرتق اجلّل واملسام،  الصارويخ ادُلش لرذاذِ  تعيينَّ واستسلم تأ مغضف

 .من جديد

م تم تم  مضيِتا بعد الاس تحاممِ وامخلول أَ  ةِ عم من ادلَّ  أ خرى ساعات    وفاكهةٌ  فطائرُ وال اخملبوزاُت عيل  فهيا  تال

عراض وامل لُ بم بطريقة لن يُقْ ها ال طباق رشاحُئ  نتزيـَّ  ع وقٍت "أ نِه لك هذا بأ رس  طلوب:معها رفٌض أ و اإ

مل تفلح  ،أ خرىب تعودل  تذهب بأ طباقٍ  ،رحالت مكوكية ل يم من الصاةل للمطبخ والعكس ،"ليأ تيك غيه

كربت  والثانية ،حماولت جلعلها زراتح، سأ لِتا عن ادخادمتني، فقالت أ ن واحدًة عادت لبّلها لزتوجي ابنِتا

ا معرو فقد  .بعد أ ام أ خرى س تحل حملهان ومل تعد تقدر عىل العمل و يف الس  تكل نزل وصعد يفأ مَّ

 له اإحدى املرات أ نيف حىت أ نه مازح أ يم  ال ام القادمة، دلل اِت مم زم لْ تم ُمس ْ جللب  مراٍت  ةم دَّ الساعات عِ 

اعِ  من ادللل! أ ن هُ لتُ لينالم ما نِ  اعهنا عامً  جيب أ ن يغيبم اكن   ُكفَّ لرش و ل  اأ ن بُْعدً ة بفاكنت تلطمه ُمدم

 عن هذا الالكم. لسانك
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خوتحال  عن فيه سأ لِتامع أ يم،  احلديِث  أ طرافم  جتاذبُت  املساءُ  لَّ عندما حم    قبل ، لناسوا البيت واإ

 ؟حدث يف غيايب وماذا قال الناس: ماذا يف قامئة حيت ل سؤالٍ أ وَّ سأ لها ل   يسحبنا الالكم أ ن

لَّ  ما حصل قسوة وصدمةه رمغ أ خربتين أ ن    ْك ك ِ شم مل يُ ف تا أ مام اللك،ال مر وتثبَّ  اس توعباقد  ومعرو أ هنااإ

 وابُ جَّ عم تم  ، لكن الإخوة وال هل وال قاربقبيل الزفاف عاملُزمم و  بسفري املُفايجء -أ يم  زردفكام  - أ حدٌ 

 نفسه مل يكُ  ينز درأ ت اهتاماهتم بأ ن بعد أ ن  أ يم اكلت هلم التربيرات واحلججلكن  ،اأ يضً  وهامجوا واوانتقد

لَّ  ما يه مثأ و تأ جيل السفر،  حق الاعرتاض حىت يعمل قبلها، ومل ميكل  جةابحلُ  أ ام حىت سملَّ اللكُّ اإ

 والِتيى لٌك فامي يفعهل.

 !ا أ يم عائِشةو  -

 !عائِشة -

 منذ زمن. تلفظها ك هنا ملو  خرجت مهنا ابهتةً 

 تعرفني أ خبارمه؟ أ لم  ؟و يتصلوا بكأ   ؟طوال هذه الفرتة أ هلهاأ حٍد من بأ هما أ و بأ و  صيل هبا تتأ ملأ عين  -

 ؟كيف مه ال ن أ و

 أ حدٌ  ينطِ عْ فمل يُ  ،سأ ل عن سبب غيابكل   هاتفِتمعندما  كئِ اختفا يوموبيهنم اكن  أ خر اتصاٍل بيننا -

 .أ حدمن بعدها مل أ تصل ب ..اشافيً  جواابً  مهنم

 عائِشة تغيت بذكر اليت هايين مالحم ِر وليين ظهرها متوهجًة للمطبخ وك هنا ل زُرحب أ ن زُ تقولها أ يم ويه تُ   

  وراهئا: وأ هلها، أ رسعت

 رائدبمعرو  أ مل يلتقِ  طوال هذه الفرتة! نوعٍ  من أ ي ِ  تواصلٍ أ ي حىت  دحدث أ مل يتصلوا مه بُك؟ أ مل -

 معقول؟ ؟دفةاصم أ هما ولوبأ و  عائِشةب أ مل تلتِق أ نتِ  ؟مثاًل 

 .كهذا قد حدث ال أ ذكر أ ن شيًً  -

 ؟أ خبارمه ال ن حىت ما أ ل تعرفني -

 ل وهللا. -
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 ..حول رقبيت اواثقً  يلتفُّ  حبلٌ  ا!لكامهت

ذن دالياوماذا عن  - أ و  ثاًل م  هتاتفها، أ مل حتاول أ ن عائِشةاكنت أ قرب الصديقات ل دالياأ عين أ ن  ؟اإ

 .هكذا الواقعِ   ابل مرِ من النوع اذلي يُسمل ِ ليست  دالياأ عتقد أ ن  ؟تلتقهيا

 .اأ يضً  اد  رم  ْت قَّ لم أ ظن أ هنا تم  ولكن ل، أ و مرتني ةً رَّ مم  عائِشةهاتفت  عتقد أ هناأ   -

الهواتف  ،هملِ عْ فِ  ردودِ  ومه معذورون يف لك ِ  ،ال مثل هو احلل مل يكن الهاتف ل ن ؟أ تعملني ا حبيبيت -

فقط  لنوحض ،اإىل منهلم زارةىل أ ن زكون هناك و ْ الَ  اكن من ،ذكل احلدث ليست عىل مس توى

را اكن حصل ماأ ن  و يف طريقه للحل، فال يبدوهو حصل بشأ ين ما  ااسً بم تِ الْ  وأ نَّ  دة اللُك،خارج اإ

 َّ  .تتثبت الِتم وال قاويلف  ا ل حنب، نسمع ملئالَّ  مهنم، أ ونتحاىش الالكم ْب رَّ ِتم نم  ناوك ن

ِة بِ طم بْ للطم ومل يكن يب وسٌع  ،خملوق ي ِ عن أ   يشءٍ  أ يَّ  وأ ن ل أ دري منذ اختفيت زينك ا وغالئِ  -

 وبلك أ حصابك ائدر ب ت فيه اتصلتبْ يف اليوم اذلي غِ و ،هو أ نت ال وحد اكن مهي ،والتحايل والرتضية

  حصل.ا أ خربين مباتصل يب و  اأ ْن رشطيً  لول ،شافيًا جواابً  ومل أ تلقَّ  عرشات املرات

 !رشطي -

  .لغيابك ينيف اليوم الثااتصل بعمرو  ،تنفيذ ال حاكم من قال أ نه  -

 .ما ظننته س يفعل ،وقال أ نه سيتصل بُك هناكق حبايل فَّ رم الوحيد اذلي زم  هو اكنلقد  تذكرت، نعم نعم -

 ،زاده أ كياًل  هكنل  اكن يظن أ نه يُشفي قلقي، ناقتادوك للسج حىتبلك ما حصل و  أ خربنبل فعل و  -

 عىل لك حال. اهللا خيً  هِ ِز جْ ليم لكن 

حنو  وليس عندما اتصلت بك بعداليوم ال ول،  ذهذا يعين أ نك تعلمني أ ين يف السجن من ..ولكن -

 !أ و ثالثة أ س بوعني

كن ل ا مزحٌة خسيفٌة من أ حدمه،مل أ صدق، كنت أ ظهن أ خربين الرشطيُّ بذكُل  عندماو ، كنت أ عمل نعم -

لَّ  مل يكن أ مايم م  التأ كداإ قين القلقدم فِ بعد أ ن ن  نفس يف اإىل السجنِ  ذهبت ومعروف ،ت حييل ومزَّ

 لياًل.. اليوم

 لياًل! ذهبِت اإىل السجن تقولني -
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 املاكنو  لوقت متأ خًراا ، اكنوصلنا حىت اط تفتيٍش قم نِ  ةِ دَّ عِ بِ ن رْ رم مم فذهبنا و الصباح،  حىت اصربً  ْق طِ أَ  مل -

عىل وهجه،  ربم ادخ  قرأ ُت حىتَّ  ادم عم  ما أ نْ ، وانتظرته ابلس يارة معرو ليسأ ل لم خم دم  ،اوُمْرِعبً  اُمخيفً  اكن لكه

ِ لكه حصيحأ خربين بأ ن  َّكالكم الرشطي  د يُغمى اك لهذا اليوم، ادلخولِ  ُمسجٌل بكشِف  عاًل فِ  ، وأ ن

 مفنعين كل زمهاحتجا سبِب عن  لنول من الس يارة ل سأ لاب مهمت اذا؟ملكيف؟ و مل؟ و  :لتعتاِ و عيل  

ْذنً واكن يريد  بلليعرف السبب،  أ حلَّ  مثيل بأ نهأ خربين و  معرو
 
أ مروه ، و ه بشدةهنرو لكهنماك، ن ل ا

لَّ  افورً  عن املاكنابلس يارة أ ن يرحل ب  نرصافالالبت منه ط  فقط حببسه، عندها س يقومون واإ

 ال ال اموم طُ  للتوظم  !ل ين خشيت أ ن يأ خذوه كام أ خذوك، فمل أ كن أ فهم ماذا دحدث ابلضبط ،برسعة

ليك أ ن أ فكر بعد  نتأ   اتصلتحىت  ،الشكوكحىت ل أ ثي سؤال الناس ُمتحاش يًة  ،كيف أ صل اإ

 زارتك. نناكِ يُمْ  هأ نب عرفتو  أ سابيع

 وهجها:ب ْت هم زم  ابتسامةٌ من وجويم  انتشلتينحىت  أ ىسو  بضيقٍ ع الكهما كنت أ مس 

لقد  ،كومبصلحتبنفسك  اهمتمن اليوم  ،ال ن ك معنااملهم أ ن ،دعك من لك هذا ،ا حبييب زين -

 لعس يطَّ قال أ نه مر، ال   وىليتل  س نقوم بتوكيهل نشطٌ وأ مني، ذائع الصيت، حمامٍ  ، وهوحتدثت مع أ حدمه

وأ ن  مكن ادخطأ ،ليجد م تتبع ادخيط من البدايةي ، س  ختص قضيتك ال وراق اليتعىل لك امللفات و 

ُر هللا ادخيم  ،حلياتك ومعكل من بعدها تعودف  ،فعلواثقٌة أ نه س ي   حيث اكنوا. لهاأ ه و  عائِشةل ولُيقمد ِ

*** 

قفزت يف  ،هاقِ فم رِ  يف اترخيها، واكن معرو قد خرج معبعد أ طول يوم  أ يم يف العارشة مساءً  ْت مم حني نم   

 .عائِشة بيتِ اإىل  اوركبت الس يارة متوهجً عىل الفوِر مالبيس 

ليب اذلي اكن يدق وق ،اقلقً و  امه   هاأ قطع  ِصت ،افرحً  قبل عامٍ  ابلس يارة هاكنت أ قطع  يتال الثالثون دقيقة

 .اخوفً و  اضطراابً  أ جنايب يرضبصار  ااشتياقً لهفًة و 

  ،يرضبه بأ لف مطرقة اوك ن حبيسً  صدريزادت خفقاُت  من بعيد لح املنلحني   
 
ت أ شعر يف كن ذْ ا

خدُم  اإخوهتا، أ و أ و ،عائِشة من أ هل واحدٍ عن  بأ ن ال رض س تنشقُّ  ،أ ية حلظة، ومن حيث ل أ عمل

ولكنه  ،ينحْ مم يلْ  نْ ِتا أَ ملن مبحيط بيحبيث ل ميكن  الهذا أ وقفت الس يارة يف ماكٍن بعيٍد نسبيً  بيِتا،وسعاة 

 ..اأ كشف ش باكها واحضً  يسمح يل بأ ن
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  الش باك!..

 بضع ساعاٍت فقط..منذ  وك ين كنت هنا ..من يصدق أ ن عاًما قد مىض !ا هللا

عرشاٌت  رتذاكمن  تصاعدت ل  ،املُغلق ش باكال اإىل  أ رنو مبقعديوأ ن طفقت و  وال نوار املُحرك أ طفأ ت  

 ليبل جد ق ،واحلزن من الهمم ونة حتت راكمٍ شاعرم اكنت مدفمب ، مشفوعًة ال مس وحضاكت أ حاديِث  من

قدمية كس يارة  اهنٌ و  اكن أ ش به ابل نني، خفٌق  د عليه قبل عاٍم من ال ن،اذلي تعوَّ  حنِ لال بنفس فقخي وحده

 بلكامٍت وحضاكٍت  هِز وخْ و  أ غذي متعتهاس تعذبه، بل و  كنت هِ قِ هم عىل رم  خفٌق  ،تشغيلها فورموتورها  يقرقرُ 

د ِ  لتخرج كام ،اجلبً  من العقلاس تجلهبا ت ُرحْ  ومناجياٍت وذكراٍت   ،ت وال نقاضالبيو  ال حياء من حتت هم

 .اء.أ حيل زالوا  -وهو ال مه  -م ولكهن ،الإصاابتاجلراح و  بكثٍي من مه خيرجون

 قل حركة،أ  ولو  ، أ و أ ن أ ملح من وراء خصاصهِ اواحدً  ولو شرًبا الش باك حُ تم فْ يف لهفٍة أ ن يُ  كنت أ نتظر  

يف اليوم  عودل   ،اليوم هبذا ذلكل عُ نم قْ أَ وسم  ..حتيا وتتنفس ..هنا هناكأ   اولو اكن حشيحً ال مل  يف ِ  بعثُ فيُ 

 .ىضمْ وجشاعٍة أَ  ،بطمعٍ أ كرب التايل

ت قمدْ  ولكن ساعة   لت من وضعي عرشات املرا ،مث اثنتان وثالث ،مرَّ مب ينً ي ِ تلْ ت عدَّ  ،اجللوسسها ـَّ ا لعظامٍ ي

أ ن ينفتح  أ تهتيَّ و  ةبرسع اعتدلتف جفأ ة، يضء نور الغرفةأ   ،حظةلعيناي الش باك ل مل ترتكويف ذكل لكه 

 .اموصدً  سهنف  الش باك ظلَّ  ، فاميغلق مرًة أ خرىأ  مكث لثواٍن مث  لكن النور ،بني حلظة وأ خرى الش باك

ما  نلك، عىل غرابته يل ما حدث لكَّ  كرُت نْ ما أَ  فُتحت يل طاقٌة من الغيب قبلم عاٍم من ال نلو   

ليه حايل مع قْ صدَّ   اوحيدً كذا هسأ كون  وأ ين بعد لك ما اكن بيننا، ابذلات عائِشةت أ ن هذا ما س يؤول اإ

 عائِشة -ها  انتظار يف ني كرهتا َصودي،ارختاءات عين مقاومٌ  ،عىل نفيس نمكٌش الليل، مُ  يف س يارت بظالم

 .لثوانٍ  حىت نعم برؤيِتا ولول   -

 ..الليلالساعة الثانية بعد منتصف 

ماذا لو  ..!تُشاهدين التلفاز ..!نمئةٌ .. !مستيقظةٌ  ال ن؟! يف تكل اللحظة ابذلات؟ عائِشةا  أ ين أ نتِ   

 .عهدي دامئًاك  ..أ نتظرك ..فأ ن هنا وهللا ..فقط! ا!.. واحدً اواحدً  اشربً  الش باكم  فتحتِ 
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ْت ال اُم الثالثةُ  ضم دارة السجن يف ملِح البرص..  اليت مسحت يل مم  هبا اإ

 زالوا لأ هنم  ، أ و أ هلها، فقط تيقنتُّ من س ياراهتمعائِشةأ يَّ يشٍء عن  خاللها مل أ س تطع أ ن َأْعرِْف   

  ..كام ظننت غادروهومل يُ  ابملنل

م  بتسليِ  ُت مْ اليوم الرابع قُ  من صباحِ  ثامنةال  الساعةِ  يفِ     أ دوارٍ ذا بيٌت قدمي  ؛"الالحقة الرعاية"يس اإىل فْ ن

فُه ماكتب للضباط وصالته اسرتاح ْت لم س تأ جرته وزارة ادلاخلية منذ بضعة أ عوام، ُجعِ اِ  ،ثالثة ات غُـرم

 يعيُث  ساحةً  املتناثرة هنا وهناك فاكنت للعساكر، أ ما احلديقة امللحقة به واملعشوش بة هبيشات احلشيش

رؤوسهم يف  نوقُ ِر طْ مُ  ومه مليشون أ ثناء اعُ قاطم ـتي ، السونجتي  ،يمتشون ،وذهاابً  ا مائة جسني جيئةً فهي

 .اصامتً  اجامعيً  ام يؤدون عرضً ك هنَّ و  ،ال رض

لها  زرتفعُ   السامءِ يف نا، طائرةٌ اهم بم تِ نْ اِ  ُب ذِ جتمْ تُلِْفتنا و  اكنت أ قل ال صواِت  ونتيجًة للهدوء النس يب للماكن  

ذ مل زم  ،تبتعدو تقرتب  صوت س يارات ،هسيس أ شخاص يف ادخارج ،ال عناق لثالثة اليت نا ال ام افِ كْ اإ

قضيناها خارج السجن لنش بع من مفردات احلياة اليت غيَّبِتا حوائط العنرب، عىل أ ن الطفرة احلاصةل يف 

ا يف نَّ اذلي زركناه يغمرن ودحرق جلودن عن طيب خاطر، بعد أ ن كُ  وء الهنارِ هذا لكه اكنت الشمس، ضم 

لهواء من ش ىت النكهات، ا براحئةِ  اقنا أ نوفنا أ يضضوء، عبَّ  ه حيث ل بصيص ل ي ِ ئِ خيتلط صباحه مبسا عنربٍ 

افمرة، وبشواٍء قادم من اإحدى  الشوارع دخانب ذ البيوت احمليطة مرة، وبعوادم الس يارات مرة، وابمللل نوَّ

 اذلي التنفيسعن طيب خاطر، بعد أ ن اكنت راحئة العطن يه الراعي الرمسي جلهازن  امرات، وأ يضً 

 .هنائًيار وُدم ِ  لم بُ ذم 

هد، وحيث عنوان املش  وامللل هام حيث السكوت اثالثة عرصً وحىت ال  ثامنةساعاٍت أ قضهيا من ال  س بعُ   

 منشغٌل مبا هو منشغٌل به. اللكُّ 
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مع معرو وأ يم،  والالكم اءديف النوم والغ الوقتبعض  أ ميضو للمنل،  أ عودُ  كنت "الرعاية" فرتةِ  ابنِتاءِ   

 - العمىش ِ  يف. القرأ نو  يف ال خالق وادلين القوا دروسً جيمتع فيه التائبون ليت مسجدٍ يف أ حرض بعدها مث 

 ناك بضعه ، ل مكث عائِشةاإىل بيت  اس تقل الس يارة ذهاابً  - اتقريبً  ارَّ وهو الوقت اذلي أ كون فيه حُ 

ليه، املنل،خروهجا من  ظهورها؛ نتظر فهياأ  ساعاٍت أ خرى  بعد مث  ،أ ن يُفتح أ و لش باكها أ و عودهتا اإ

النوم، حىت موعد  ، أ و أ تومهأ خرى ساعاٍت بضع نم ل   ،ابدخيبة اأ قفل عائدً  بساعٍة أ و اثنتني منتصف الليل

 وهكذا دواليك. ،"الالحقة الرعاية"

برٌ كْ ، بدأ ت أ شعر مع ال ام بنم العودةِ  لنِ ذْ ، وخبِ ادخيباِت  بتكرارِ    راحيت ليل  ضُّ حادة تق ٍت يف قليب، اإ

اإجياد طريقة  جٌز عن، وك ين استنكف أ ن متر ال ام هكذا وأ ن عاوما بيهنام الصحِو والنومِ هنار، رشوٌد أ ثناء 

ل م القلب  الوقت ابلشوق لرؤيِتا، وك نَّ  مبيض ِ  صدري هيتاجُ  .عائِشة -هيا للوصول اإ فأ س تعيد  ال امم  يل معم جنْ ي

 .جديد من لوصاال  يدغدغ بدفًه  احلبَّ فأ لقى  ويمِ مهُ  نْ عم  اجلليدُ  كام اكنت، ويذوُب  طازجةً  املشاعر

ُت  ن مل تلمحين، وللالكمِ  ِِصْ ن مل تسمعين، ولسامعِ  أ تشوق لرؤيِتا ولو للحظٍة واإ  ص معها واإ
 
 نْ وهتا وا

لَّ  رِ مْ العُ  أ بدم  ظللُت  أ ين ل أ س تطيع أ ن أ قرتب أ ك ر من ذكل، وخويف  هلُك ِ  يف هذا ها. وجنوينل أ مسع اإ

 ،أ طرق ابهبا أ ن ؛وأ حاول جتنبه اهُ شم خْ ي أَ اذل ال خيِ  عىل احللِ  ـبمـرُ فأ جْ  يب الس بلُ  ضيقم تم  ال كرب هو أ نْ 

 َّ ع أ ن تتالىق مل أ كن أ حمتل أ ن يقابلين من ل أ س تطي احتديدً  ،رىخْ أ   أ وجاعٍ  ةم ــمفا تبقى مين مل يكن ليحمتل أ ي

قناع  انيزكف  الطاقة اليت يب والعزمية اليت عنديف ،عمْسم أَ  أ نْ  ين ما ل أ حُب عم مِ عيين بعينه ليُْس  ابلاكد لإ

وأ ن ما ، اصارً ه اعتاعترصتين نوائبُ  ، ويف بالءٍ اكاكً مل أ س تطع مهنا فِ   ين يف دوامةٍ عم وضم قد  القدرم  بأ نَّ  عائِشة

رادة لكينا.حصل مل يكن بيدي، وأ    ززول الغمة، حىت ،ومعها ،أ ين لهابطمئهنا أ ن أ   ن املصيبة لكها خارج اإ

 !؟عابفوق لك تكل الصِ  اهبا عابرً لكن من جيمعين 

 ولِ ُص لوُ ل بل ورمبا تعرف طريقةً أ و ش يئني،  اشيًً  عائِشةقد تعرف عن  داليا ًة أ خرى أ نْ رَّ ببايل مم  الم جم   

لهيا، ، ذكل - داليا -اجلديد، لن يُعيهيا  عائِشةهاتف  معرفة تس تطيع من خالهلم مثاًل  شرتكنيمُ  اءقم دِ ْص أَ  اإ

 داليا" :نلك، بل وما هو أ ك ر من ذكل،  ذكلللوصول اإىل الالزمةِ والس بِل  أ ت ابحِليملِ فاإن أ رادت س ت

ذْ  ينرْ ذِ هكذا حُتم  ،غاضبة فتجنهبا" لهيا هبذا الاقرتاح، ف أ حملُت  أ يم اإ ُ فم ـ كام تُ  - داليااإ  رم زْ لين وِ مِ حُت   -أ يم  رس ِ

من  نُت تيقَّ  ا،زمع هذخاصة، بسبب سفري املُ  بصفةٍ  عائِشةبصفٍة عامة، وبيهنا وبني  بني البيتنيِ  القطيعةم 
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  تتحاشاين لعدة أ امٍ  دالياحني اكنت  ذكل
 
لَّ  اهم رم أَ  ملْ  ذْ بعد وصويل املنل، ا  كنُت  عندما الِث الث اليومِ يف اإ

 ْت صَّ تم ، لكهنا امْ والوحشةِ  الشوقِ  رارةُ حب ادً ِش تم حمْ ملصاحفِتا و  اِتيئً مُ  ُت قُمْ  - داليا - ْت لم خم دم  أ يم، حني أ جالُس 

  تعبأ  هبالَّ أ  ينهيا ع  بطريف أ راحتينل يم ف تُّ فم تم لْ اِ  ،حيث كنت حرًجامُ  أ قعدينحاميس وحرارت بسالٍم واٍه 

لهيا ةاجملنون الصغية تكل عنه  ويه تبحث عن ذكل اليشء اذلي جاءت لتبحث  - داليا -. طفقت أ نظر اإ

لتبثين لَّ اإ  وأ ن دخولها مل يكن ،مهنا ااكن ضائعً  فعاًل  اشيًً  تجاهةًل اإاي بفجاجٍة جعلتين أ شك يف أ نَّ مُ 

 ني حلظًة مناس بةً حهنا تتوك   ،ف حويلامين والطو  ابلقرِب  احلركةم  خاصًة وأ هنا اكنت تتعمدُ  هاظ ي غ يقها و ضِ 

 يف النيل من أ خهيا ال كرب. جشاعِتا لول أ ن خذلِتا ،لالنقضاض

*** 

 هتمأ خرب لقد  ،ا، جيب أ ن زكون موجودً زينا  امجلعة القادمة س يأ تون اإخوتك وأ زواهجم وأ ولدمه -

 .ابنتظارمه س تكون أ نكو  ،السفربعودتك من 

 ويه تقوم بتقطيع بعض الفطائر عىل صينية كبية. تقولها أ يم

 ل بأ س. ..اسأ كون موجودً  -

 .خرىأ   مواعيدم  ال زرتبط بأ يةِ ف ..سواً  اليوم لكه منيضس   -

 .اأ كون موجودً س حس نًا، ،احس نً  -

 اصدقيين القول. ،أ يم: ابتدرهتا ،لربهٍة من الوقتسكتنا 

لَّ  مل أ كن -  .ل فعلاإ

 ؟عين اشيً هل خُتِفني -

 ؟خبصوص -

 .عائِشة -

 ؟أ خفيهاذلي قد  هووما  !؟خبصوصها أ و خبصوص غيها أ يَّ يشءٍ  أ خفي قمدْ  ومل -

 كره؟ذِ  نيحُتبما ل  لم صم أ م حم  ،اتصال، أ و موقف، أ و الكمأ نه مل دحدث بينك وبني أ هلها أ ي  اق  ـهل حم  -
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 :قلهبا يُـثِْقلُ  احلديث لكه دت وك نَّ هنم زم 

ن الك ،يننان ابل خر، انقطع التواصل ب دُ أ حم  مل يتصلْ ذ اختفيت وعرفنا ما حصل نمُ  ،قباًل  لت كلكام قُ  -

م   .مشألكهممهوهمم و وهلم ، ومشألكنا مهومنالنا  تصار  ،ه عىل نفسهأ غلق ابب

م أَ  ؟عنِك أ و عين سائلني مثال أ قصد أ مل يتصلوا بكِ  - م يُ  مْ ل علوا حىت أ ي فتأ مل ي  ؟تاابً أ و عِ  امً وْ وهجوا ل

 أ يُّ رِد  فعل؟ عهنمأ نه مل يصدر  معقولٌ أ  ، حببيس عرفواعندما  مشلكة

 دحصل. مل ..ل -

لَّ  ، بل تعرفني أ ين ما أ حببت ولن أ حبُّ عائِشة  أ حبُّ تعرفني مكم  أ نتِ  ،أ يم -  !كل؟أ ليس كذ ،هااإ

جياابً  رأ سهاهنزَّ اِ  م اتم حني  اإ  ت:عْ ب

َّ أ ين أ عين - قناع   ل أ حل مهم رادتوأ ن ما  ،عين  بريٌء مما يكون قد وصلهابأ ين هااإ  ،حصل اكن خارج اإ

وبأ نين  ،ل هلها الُ ما س ُيقم  ب سواً وسنت وأ لكمها اهيفقط عيل أ ن أ لتقِ  ،س تصدقين أ ن واثق من ذكل

ادلهتا و ن املمكن أ ن نتواصل مع فهل ماإن ابدرت بذكل،  :سؤايل ،هذا ادخطأ   حلل ٍد  ٍد وكم أ سعى جبِ 

 ؟ما حصل ونبدأ  من جديد اأ ن نتناىس مجيعً  ؟اجمددً  وأ هلها

 ل مرك وملصلحتك؟ أ صاًل  هل تسعىبل ؟ كام تقولادخطأ   هذا حلل ِ  فعال وهل تسعى -

م  هتا.تين حِ مم طم ل م اتم  دَّ  :ْت عم ب

أ نك س متيض بت وك نك أ من وبيِتا "الرعاية" بك ال ام بني ورُ دُ منذ جًت وأ نت يف استسالمٍ جعيب، تم  -

 .احمبوسً معرك لكه 

تعتربيهنا و  بيهناك حت أ نمراًرا قلِت  نفسك أ نتِ  ا؟هنِ أ  شم بِ  كِ ثُ دِ حم هبذا اجلفاف عندما أ   منكِ  رأ شع مم لِ  -

كنت  ،ن الفرتة املاضية ومل يسأ لوا فلهم عذرمهلوجتاهقد  مثاًل  اءٌة ل ن أ هلهاتم س ْ ولو أ نك مُ ، دالياك

 .اإصالح لك يشء أ س تطيع أ ن أ بدأ  منه أ ي خيطٍ، أ ي يشءفقط أ متىن لو أ عرف عهنا 

 يبومل يكن  ،أ ي خشص عن يشءٍ  أ ي ِ  ملعرفةِ  طاقةٌ  مل زكن يب املاضية الفرتةِ  الم طوم  ،قلت كل وأ ن كام -

متيض يف ك  أ سأ ل دقيقة كنت ساعٍة ولك يف لك ،حد هو أ نتاكن مهي ال و  ،رتضيةسؤال والوسٌع لل 

غي و ؟ ايدً ج  كتين بنفسع ت هل  ؟اجيدً  نامُ ت هل  ؟ارشب جيدً ت هل  ؟اأ لك جيدً تهل  ال ام عليك؟
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عدها سنى ما قل وبعىل ال   اسع ملصلحتك فقط هذه الفرتة !زين ،أ و يعنيين هيمينلذكل مل يكن 

 .ميكن معهل

ف اكن كعك كي ..أ خربين ،من التفكي قلياًل  كم سم أ  رم  حْ رِ وأَ  !ا ُمْتِعب دعك من لك هذا مث :انولتين طبقً 

 ..وأ خربين اأ يضً هذا  ْق ذُ  ؟املرة املاضية

 ؟!"زينكنت أ سأ ل نفس ال س ئةل ا  ال أ ين أ يض"وختيَّ 

ة.حْ مل زُِر لكهنا  ..من قبلأ عهدها مل  بتسامةٍ اب الغرفة ! دخلتداليا   ين ابملرَّ

  .ا أ يخ هلل عىل سالمتك احدً  -

مل  داليالكن  ،اكن فامي س تقولينه أ اً  احتس يب أ ن بعينهيا داليا رُ جُ زْ زم  ويه تكًًة عيلَّ ، وقامت أ يم مُ ُت قُُــمْ 

 :لتمم ــكْ أَ ل يم و تنظر 

مل أ كن  ينلك ،كنت أ سأ ل نفس ال س ئةل ايضً أ ن أَ  وهللا !؟ينقْ د ِ صم تُ  أ لم  ؟هكذا ابً رِ غْ تم س ْ مُ  أ راكم  ما يلِ  -

 ةٌ هل شهيأ   ؟هل ينام أ صاًل  ؟أ صاًل  زينبل هل يأ لك  !اجيدً  ناموهل ي  !اجيدً  زينأ سأ ل هل يأ لك 

 علته؟أ م هتامجه كوابيس فِ  ؟اعً بم وش م  راحةً  هُ أ جفانغلق هل تن للطعام؟

اِك وسوء ال دب،  عَّ تتلكمني؟! :هنرهتا أ يم !داليا  !ا ل تعرفينهمب نول هتذي كِ انِ ِس وأ مسيك لِ  انتهبيياإ

ْت قتك يه ال خرى ائِ أ م أ ن ذم  امجيٌل كعكه ،أ يم ْب مل جُتِ  زينها ا  - م م كام  تمبمّلَّ  ؟كحساساإ  تمبمّلَّ

ْت  شم  احقً  اليوم ؟ ما بكِ ما بكِ  داليا أ غلقته:لباب الغرفة و  ُمرسعةً  أ يم مم
 
 ؟عيك أ نتِ أ يف و  لم زرمني؟؟ ا

 ؟هبذه الطريقة كيف حُتدثني أ خيكِ 

 .ر.املُفج ِ  شارة اليت نزعت فتيلالإ  لكامت أ يم اكنت وك نَّ 

أ هذا  !؟اقً ح زينأ هذا  ل نفيسيف لك يوٍم مييض كنت أ سأ   ،من قبلمل أ عرفك  وك ين ِ  !زينأ ٍه ا  -

 رائًيامُ  اكن الس نواِت  تكل لك ِ  الم وم أ م أ نه طُ  ؟وزربيته أ خالقهِ ب اللكُّ  اذلي يش يدُ  احملرتم أ هذا !أ يخ؟

رأ يت اذا م لتفعل هبم ما فعلت؟ وا كلماذا فعل ،ل أ عرفه منمع  يمعر وك ين أ مضيت  ،ًيا ُمنافقًاعِ ُمدَّ 

بل ماذا  ؟م الناسلتخسف بكرامِتم ال رض أ ماو  املهينةِ  الفعةلم  ابنِتم بتكلم  ِض رْ مهنم يف عم  لتنتقمم  مهنم
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أ لهذه  !اختفاء اتم !بطابلض  أ امٍ  أ ربعةِ  لم بْ قم  لن يلتمئ؟ ارْسً لتكرس قلهبا كم  احتديدً  عائِشة فعلت كلم 

ت طْ طَّ خم  جلرأ ةِ ا مهنا؟! أ هبذهِ  االيت اعتربتك واحدً  ه للعائةلِ رْ والسواد والكُ  لَّ ادلرجة دحمل قلبك هذا الغِ 

م رْ رَّ ـأ هبذه السهوةل ق رت؟بَّ ودم  زكن مل  ابً ت ومل تتحرك مشاعرك للمسكينة اليت منحتك حُ ذْ ـفَّ ـت ون

 حىت ملن هو أ فضل منك. هِ طِ عْ تُ ل 

ويل  ،يب لغرفتكمث اذه ،ئفاجتعرفني أ نه اكن يف سفٍر مُ  أ نتِ  هبذا الالكم؟ من أ ين أ تيتِ  هتذين؟ ِبم  -

 .زينتعال ا  ..مرهق زين ،حساٌب معِك 

  :دالياونظري ل دحيد عن  أ زحت كفها عين برفقفقولها أ يم ويه جتذبين من ذراعي ت  

 .ما دلهيا لُكَّ  جُ ِر خُت  دعهيا ،ا أ يم ازركهيابل  -

 مم ؟ لِ رة وسافروه يف طائؤ هل استيقظ جفأ ه فعب !سفر مفايجء !وهللا !؟احقً أ  : ةً فَّ س تخِ مُ  دالياحضكت   

 !نت تنتظرهأ و حىت خيرب املسكينة اليت اك !ساعاتأ و حىت قبل  هذا؟ يومٍ عن سفرهب ا ولو منَّ  اخيرب أ حدً  ملْ 

ن كنت مسافرً  !ا عظي الاحرتام ا صادق زينمث ا   ...احقً  ااإ

 طء:بُ ـ بِ عينهيا مَّ ـسُ  ثيناقرتبت أ ك ر تبُ 

ذن؟ فاإىل أ ين؟ -  !هجاأ م خار  داخل البالد ؟ذهبتماكٍن  اإىل أ ي ،أ رين التأ شية أ ين جواز سفرك اإ

 ،، هبدوءٍ لكين .لنخرج من الغرفةتشدين أ يم بعيًدا  مبواعيد سفره وأ ماكنه؟! زينربن ومنذ مىت خي -

 حني اتبعت داليا: ها مرًة أ خرىأ زحي يد

 للسؤال عن تغيبه وك هنم ل يعرفون عن ال مرِ  ااكنوا يتصلون يوميً  هل ن زمالء ب!رم غْ وهذا هو الَ  -

 ،اسكينة أ يم حقً م  ،لكهنا مسكينة ،هو فقط هبذا السفر صَّ تُ ي واخْ تِ خْ اأ نه من بني ال لوف  أ م ،اشيًً 

 ت اليت ملْ وم سْ  أ  ا ،ا شقيقي ال كرب ،زينخياكل املريض ا  ،مل يصل خيالها لتخطيطك وتدبيك

 أ خرتها.

حىت  أ خرىاذهيب اإىل غرفتك ول تتحديث معي مرًة  ،أ نِت ا غبية هذا خياكلأ زاحِتا أ يم عين:   

 هنائًيا أ قول، ،معي هنائًيا حديثل تت ،أ خيِك ال كرب ي ومعتعودي لصوابك وتعريف كيف تتلكمني مع

 أ تفهمني؟!
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 بأ يم: دالياِصخت 

 ادلرجةِ  أ لهذهِ  ؟فهاِر عْ اليت أَ  أ يم احق أ أ نتِ  !ا أ يم؟ ؟ ما بكِ ىما أ ر  معقولٌ أ   افعني عنه؟دم تُ  ما زلتِ أ   -

 !افيتكعم  ْت احم رم كيف اهندَّ بدنك و  !ِت ِِصْ  لرتي كيفم  تنظرين يف املرأ ةِ  أ لم  ؟ان احلق حق  ي ْ رم ــمل تعودي تم 

 وعَّ  ؟دافعنيومل ت ؟فكيف تدافعني ،ةرْش بعم  من ادلواء متشني وبدًل زلُكمني نفسك طوال الوقت 

ن حيهنا أ س يكو ذكل؟بضني رت كنِت سأ   حدث يل؟قد  اكن عائِشةما حدث مع  أ نماذا لو  ؟تدافعني

من زفافها  امٍ أ   ا قبلم اهم مم س تقدمني ملن غدر اببنتك ورم كنِت أ   عكل نفس الفعل؟وفِ  قوكل ذات القول

يؤرقين  أ ن سني معهوتامتي  هل الكعك واحللوى طعمينه يف مفه وختزبينم تُ س  كنِت أ   ؟رز واللحمال  أ طباق 

 !مهي هو أ نت ا هذااكن  !يؤرقين نومك ا هذا !أ لكك ا هذا

 :ٍل من ادلموعيس م عن  امللكوم وجهالنشقَّ لي اكلسوط،  بصفعةٍ  داليا أ يم عىل ْت وم هم 

نسانة عىل قليب أ غىل - قِتا بفعلتك زَّ مم  ..عائِشة ..وأ ك ر النفوس هشاشةً  ،وأ رق قلب يف الكون ،زينا  اإ

بد ها صداقيت وحمبيت لها وحل احلزن والصدمة كام دفنت مع ودفنِتا يف بعد  ن يثق بكم م قل يل ،لل 

ها كام يعبث ليتك عبثت مع غي ، يأ متنك عىل بناته بعد فعلتك تكلس  هذا اذلي  بيتٍ  أ يُّ  اليوم؟

 ،هللا امأ م هناك يوم حساٍب  ؟ولكن أ تعمل ؟من يصدق ،ا هللا !عائِشةولكن  ،العابثون أ مثاكل

ما ع و اجِ ضم قضضت من مم وما  قت من قلوٍب زَّ ما مم مبقدار  اي س يكون غاليً اذلو  المثن حيهنا وس تدفع

 هللا ونعم حس يب ،زينا  وحىت هذا الوقت لن أ قول سوى حس يب هللا ونعم الوكيل ،من أ عني تم قْ أ رَّ 

  .الوكيل

 مين بل أ ن تتقدمق  باكء أ يم!و  صوت باكهئا للحظةٍ  ليسودو  ،خنقِتا ادلموع التقط أ نفاسً ت ل  داليا سكتت  

 يف أ صلب النفوس: عم دْ يُلقي الصم  اقامً تِ نْ اِ  دموعها من وراءتبثين ل  - داليا -

لك ما و  ،أ لكمك ُزلكمين ولنل  ،ل أ عرفكول تعرفين  ،لست بأ يخ أ نت يومال  هذا يأ ت وحيت -

 .عيلَّ من يعاقبين بفعلتك طمل ِ سم يُ  لَّ زرتك، وأ  و يزرين  أ لَّ ب أ دعو هللاهو أ ن  سأ فعهل

يس   ىل  ابً ُمغيَّ  أ ذهبو  لربهٍة قبل أ ن أ خرج ُت انتظرْ  ،راحةلً  ين ظهرهاتولي قبل أ ن للحظات تشفَّت خِبمرم اإ

طوقتين  ،افيِتاعرسعٍة تفوق ل  ارج   ال رضوجسدها خيبط أ يم  فلحقت يب ىل الرسيرجلست ع غرفيت،

س تطع أ ن ها ل هنا مل ت أ ن أ ساحم  راجيةً  ويدي مث رأ يس مرًة أ خرى، وكتفيل رأ يس تُقب ِ جعلت و  بذراعهيا

 .كنت فقط شاخص البرص ل أ زلكم ،أ قو عىل الرد ملولكين  ،تدافع عين
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ن ال مل اذلي ع تتكون بداخيل راحت اليت القامتةِ  من الصورةِ  اءً زْ ليوم اكن جُ يف هذا ا داليابه  ْت تم ما أَ   

ْجين لكين مل أ قدره حق قدرهس ببته لل خري ين املفجوع عندما كنت أ ظن أ   فت يف التفاؤلرْسم أَ  ،ن بسم

 مصيبيت م حبجماب وحدي، وأ ن ال خرين همام فُجعوا فلن زكون مصيبِتصم مُ ـوالي وحدي وامللكوم وحد

 عتهمُسْ و  رامتهمن ك اس تثناء اكن يدفع مثن ما حصللكن يـبدو أ ن اللك بال  ،أ ملي رِ ولن يكون أ ملهم بقد

 لٌك حسب ُوسعه وطاقته. وحصته وراحته..

ل أ عمل أ ية و ه القلب،شائ ،لهٍ ، عابثٌ  ،خائنٌ  -عىل ال قل - اليانس بة دلاإىل أ ي مدى ِصت ابل  أ دركت  

دلمعت  ان  نسجها عقلها عين تتعلق بلك تكل الصفات. وأ حدس لول أ ين أ كربها س ِ أ خرى قبيحة  تصوراٍت 

ين ش م هم دْ أَ  .اقعم  ٍل بليدٍ كطف ووهجيي ورأ يس ينها ليطرقع عىل أ ذاهتاماهتا يومًٍذ ابلصفع والرلك، ولتطاير كفُّ 

لَّ  ثم دم عىل ما حم  عامٍ  ُميض ِ أ نه رمغ   ك نَّ و ها وقوهتا، مِ ظم عىل عِ  لْ زم كصديقة مل زم  عائِشةفاجعِتا يف فقدان  أ نَّ اإ

هنا الطزاجة ، اإ اطازجً بدا واحلزن يف نربهتا  واللكامت موجعة حادة اكنت ال مر لكه اكن ابل مس، فاللهجة

رهتا منذ جها امرأ ة وك هن ، لتبدوعائِشةعن  ومعرو أ يم حتدثت مع املكمهنا  شيًًا حىت اليت ما وجدت

 .."أ امك ْش عِ و  دعك مهنا"  .."زينهللا يسرت علهيا ا " .."امحلد هلل عىل لك حال"أ و أ ك ر:  اعرشين عامً 

ن شاء هللا تزتوج أ فضل مهنا" ي غدر هبذه احلدة ل ين ذكل اذل داليا. ما أ رعبين أ نه لنئ اكن غضب "واإ

أ ين أ ك ر من جمرد  تظن أ كيدابلت نفسها اليت عائِشةفكيف احلال بأ رسة  صاحبِتا واختفى قبل الزفاف بأ امٍ ب

مهماعابٍث  م حتت رحته ار لاكنت ابنِت، ولول لطف ال قدوهارب جمرمبل  ،بنِتم لبعض الوقت ومىضاب ل

أ هذا اذلي  نا؟ل  اوابنً  اأ خً  يوًما أ هذا اذلي ظنناه سنسلمه ابنتنا صاغرين؟اذلي كن ا اجملرم  أ هذا هو !اليوم

كنا  هذا اذلي اعٍ ضي ةٍل تكل اليت كنا س نأ ت هبا وأ يأ ي فع ؟جزٍء من روحناأ دخلناه بيتنا وائمتناه عىل 

 !سنزكبه؟

تم  عدوىً ب تتحاشاين يف البيت كام لو كنت مصاابً  ،امن حيهن داليا تتحدث يل مل   تنرصف اإن ، صيةعْ ُمس ْ

بطبيعيٍة  مارس حياتأ   مل أ زلْ  -يف ظهنا  -زاد من غيظها أ ىن مجعتنا جلسات الطعام أ و مشاهدة التلفاز. 
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ويف املساء  ،ادين يف معيل املعتتظن أ   -ذهايب للسجن  وقت - الضمي، ففي الصباحِ  ٍة لتأ نيِب أ ي ذرَّ  دونم 

كيف  ،كنوك نَّ شيًًا مل ي مع ال حصاب والرفاق اجملالس يف تظنين أ رتعُ  - عائِشةل اشوقً  أ ذهب حنيم  -

ذ مل ت ،حماولت أ يم لإصالح ال مر مل جُتد ِ أ يًضا  !ل أ عمل ؟وكيف أ فرس ؟رربم وكيف أ   ؟أ رشح صمد تربيراهتا اإ

جاابت. واليتاليت سل دالياة أ مام س ياط الهشَّ  جاابت! أ ية عرفين أ  خِتا بأ س ئةل بال اإ  اإ

حيل، أ دركت ش به مس ت  االإصالح يف الوقت احلايل أ مرً  ، وابتم اواقعً  اأ مرً  دالياقطيعيت مع  ْت تم ابم  حني  

لَّ  أ ين فقدت أ خىت لفرتٍة ل يعلمها عرفِتا حبقيقة نس بة يل من ميف خصاٍم لن يكون أ قل مرارًة ابل و ،هللااإ

لهيا ال خي للوصول، ليغدو احلل عائِشةيوصلين اإىل قد خر خيطٍ كام فقدت أ   ،ال مر واذلي  - ائِشةع - اإ

 عزمييت ول كقسوةٌ ل دحمتلها قليب املهن : بقسوة!ال حرى، يفرض نفسه بقوة، بل اعً واق اكنت أ خشاه، أ مرً 

ما أ فضل  مرتداً  ،القً قو  عرقًا تصبُب أ   بداخل س يارت، يف اليوم التايل مكثت ساعًة اكمةلً  رمبا لهذا ،ادخربة

هبايمبابيتس   زايد عىل ادخوف الفاحئ مين، تفركأ   الراحئة اذنفب ، وك ين وبؤيس عىل مهي ِ  ارً طِ عم تْ مُ ، دلي   واإ

 دون أ ن ارتعش: كتبمثلها حىت اس تطعت أ ن أ   اهدرت مخسً لصقت علهيا بطاقًة أ  هبدية ابتعِتا بعد أ ن أ  

 ان اس متد منه وقودً أ   قتان عىل ش باكها وك ين أ حاوللَّ عم عيناي اكنتا مُ  ،"اكثيً  اش تقتك ،حبيبيت عائِشة"

 .فلت عيل  وك نَّ ل غيها يف رأ يسولكامهتا اليت تط داليالشجاعٍة لكام جتمعت نسفِتا صورة 

قدماي  من الس يارة لتحملين تل ول مرة، زرجل كشاٍب يتقدم دخطبة فتاةٍ  وهتيأ تُّ  هندايم من عدلت  

حٍد ما بدا يل  دم نْ عِ  يت،تعملق الب ابقرتايب و  قليب تصطرع دقات ،املنلخطوات ابجتاه  ةِ ا ادخطى لعدَّ ثقيلتم 

وك ين  انفعاًل ري دْ صم  فامي خيفق للس يارةِ  تُّ ُعدْ و  اتادخطو  التقمُت ف، القلوبلقى الرعب يف يُ  االبيت ماردً 

 .ئة كيلو مرتاركضت مل

هذا  ىلع أ خرى ساعةمل أ نتبه أ ين مكثت  ..مث عُدت ..مث نزلت ..مث عدت ..أ خرى ةً مرَّ  ُت نزلدقائق و   

عٍة ااستسلمت وقبعت يف الس يارة لنصِف سف ،الوضع، أ و تكل ال وضاع مجيعها، حىت انتصف الليل

 ملْ  ..هِ ذِ خْ لَ  ااعجُش القرار اذلي اعتربت نفيس فامي بدا أ ن  ،بنفس ادخيبة للمنل اقبل أ ن أ قفل عائدً  ،أ خرى

 .تنفيذهل  ين اجلرأ ةُ واتِ تُ 
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لَّ  ،أ خرى وبنفس النتيجة ل امٍ  احملاولت تزكرر   وك ين   أ ك رطواٍت دخ أ تقدمكنت لك يوٍم  يف أ يناإ

 أ تقدم جدتينو ف ملا أ ن بصدده، ااممً تم  أ تُهي ِ  رىخْ أ اٍم أ   بضعةِ  بعدم جديدة.  اوأ كسب أ رضً  اومهيً  اأ كرس مانعً 

حباٌل  ،بابمن ال  أ قرتب وها أ ن ذا ،رواقال أ دلف بل ها أ ن ذا ودخطواٍت أ ك ر أ كرب ثباٍت ب  هذه املرة

القلق يصي ل  ضغطت اجلرس فلقد ،فاتقد  لكن الرتاجعم  ،جسدي للوراء تشدُّ  نسجِتا اخملاوف والظنون

 ..!عائِشة ؟!قد يكون من ،يف كفٍة أ خرىها تقرتب مسع أ   اليت تكل ادخرفشةو  يف كفة اذلي مىض لكه

 ؟!نْ مم  !..وادلهتام ..!رائد

 ؟نْ مم  -

ي   ـُدم   ال كرب. ال خ !ع

ي  مرحبًا ا  - ـُدم  !ع

 ؟نمم  ،عيلَّ نظرًة عامة: أ هاًل وسهاًل أ لْقمي 

 ؟كيف حاكل -

  .جليًدا مالحمهفاكتست  ،ىت تميقَّنح يف للحظات النظر قم قَّ دم 

 ؟نعم -

ي  ا  كيف حاكل - ـُدم  ؟ع

 ؟نعم -

 .زينأ ن  -

 ع . م. قلت ن . -

 ؟موجود رائد -

 .الكَّ  -

 ؟مىت س يعود -

 ل أ عمل. -
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ذن ممكن أ نمن هل  -  ؟ختربه بأ ن يتصل يب اإ

 ؟في زريده -

ليه. -  أ ريد أ ن أ حتدث اإ

 ؟بشأ ن -

 بشأ ن أ مٍر ما. -

 .أ حٍد هنا ، ول بأ ي ِ رائدب ل شأ ن كلم  -

ي   - ـُدم  .من فضكل ع

 تفضل من هنا. -

ي   - ـُدم  .اجيدً  أ نت تعرفين ع

 .اإىل هنا مرًة أ خرى أ ِت تول  افورً  شمْ اِ  ،أ عرفك اطبعههههههههه : زاءابس ِت

س تحيل من امل وهللا بريء مما يكون قد وصكل عين، و  وأ ن ،معي وزلكمت معي تعاملتأ نت أ قصد  -

 . مسعت هبا زكون قد قد مما أ ن أ ت بأ يه أ فعال

م     رائدشأ ن كل ب ول دلينانِتيى أ مرك ا ،ال ن اهممً  هذا مل يعد ،ه يف ل مبالة: فعلت أ و مل تفعلبيد حم وَّ ل

 .هنا بك اإىل تأ تجباحٍة تكل اليت أ ي أ ن ل أ عرف  ،أ و أ ي أ حٍد هنا

غالق الباب  اس توقفته:، فمه  ابإ

ي   - ـُدم ي   ع ـُدم أ شعر  أ ن أ اكد صدق ما حصل..أ ن أ عمل أ نك بداخكل ل ت ..امسعين ابهلل عليك !انتظر ع

 لقد أ لقيُت  ..أ نصت اإىل اإحساسك وس يخربك ابحلقيقة ..قل ن ما حدث ل يُصدَّ بذكل بل أ وقن به.. 

 لتباٍس لأ ن حضيٌة .. ول أ دري ماذا ول كيف حصل هذا؟!.. بني يوٍم وليةل الغريبة يف تكل الورطة

 رُبهان.... وسأ تيك ابدلليل والقليةل سينصلح خالل أ امٍ و دحدث هذا يف لك ماكٍن يف ادلنيا..  ما..

ي  أ رجوك ا  ـُدم  .تفعل يب هذا أ رجوكل أ عطين فقط فرصة.. ع

يلَّ  يل، قبل أ ن تعوداإ تأ نفان النظر  ل عىلقتان ُمحل ِ  عيناهو اكن يسمع  ةً  الرأ س اإ  :ُمهمِددم
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ذن امسع ،ها؟ انِتيت  -  .اإ

ح  هذا  يعد يعنينامل ،فعلت لك هذا أ و مل تفعهل ،مظلوم أ و غي مظلوم ،بس بابته: بريء أ و غي بريء لوَّ

أ ن  حىت كرل تفو بل ،املدخلهذا ل تفكر أ ن تعرب  ،تأ ِت اإىل هنا مرًة أ خرىل أ رح نفسك و ،يف يشء

ن زكرَّ  ،اهنائيً  هذا ن وهجكرِ ل زمتر من هذا الشارع أ و تقرتب منه،  يدك أ قسم أ ين سأ ع  ما حصل رم واإ

 من حيث أ تيت.

ي  ا  - ـُدم ف عند توق دق لقلت امحلد هلل أ ن ال مر، و أ تتين اجلرأ ة ل ت اإىل هنا لو كنت جمرًما حقًا ملا ع

 !أ مريهذا احلد ومل يكتشفوا 

وال ن  ًساالِ وم مُ  فقط كنت ؟الك هذا مل زكن جمرمً  ءُ يتنا قبلها وأ نت ختيبوهل عندما أ ت  ؟وما أ دران بك -

 .بجحمت  جريءٌ  أ نت

لْ  - ذن الناس عين سم واحًدا  أ ن لو ،رفاقنا مجيعهمبل و  ،أ هل املنطقةاجليان و و زمالء العمل  لْ سم  ،اإ

 .ذا ابهلل عليكهك لكن ل زكرسين ،ما س تفعهل يب تقبل أ ا  مبا ل يُرضيك سأ   عين أ خربكفقط 

 يناس توقفتأ ن  لول مهمت ابلنرصاف ت مأ خوًذا،فتصمنَّ  ،يف وهجيي الباب بقوةٍ غلق أ  يف تكل اللحظِة   

كام لو  بدوت اكنت  ،ال م ـزت من بيهنا صوتعىل اجللبة، ميـَّ  ْت تم يبدو أ هنا أَ  ،الباب أ صواٌت من خلف

ي   تتجادل مع أ هنا ـُدم يلَّ أ ن يُفتح الباب لت توقعت  ،ع ولكن ال صوات  ،فعاًل  أ ت ذلكلهتيَّ وقد  بل ،تحدث اإ

 . اامدً يرحب يب وال ن يواسيين ج أ مام الباب اذلي اكن منذ عامٍ  اخفتت، وال قدام ابتعدت، ل مكث وحيدً 



 

 

 

- 10 - 

ىل أ ي مدى كنت ضعيٌف  واهنٌ  وللمرة الثانية، مك أ ن ،اأ دركت يف هذه املواهجة أ يضً    ي  ل اكرهيً  امقيتً  واإ ـُدم ، ع

ن كنت تعجَّ أ  ولن  ي   - قوهل اكن يودُّ  اموجعً  اكثيً  اأ ن الكمً  ا، وأ حدس أ يضً كذكل لبايق عائلتهب اإ ـُدم  - ع

 .يكنْ  وك نه مل هدوءرسعٍة و هنيي ال مر ب أ ن يُ  مبنهل، مؤثًرا توزًرا سببد أ ن ي ِر مل يُ  لول أ نه رمبا

ِخذلين، و  يك أ واري خيبة أ ميلجاهدت  ،اول معرو أ يضً  ،ع عليه أ يملِ طْ مل أ  و لنفيسمبا حدث  ُت رْ رْسم أَ   

أ ك ر مما حتمتل. واكنت أ يم يف تكل ال ام ابذلات تلمس رشودي وزهييي بق القلوب من حويل رِ ؤَّ ال أ  ف

 تكلد يف فعليت ، وك هنا جتْب ق ِ تُعم  لورحالت الليلية تكل بتسليل و  تعرفورسحاين يف لك ال وقات، 

رين كام ه ينتظِجدأ  سأ ين عندما سأ خرج من السجن  تفائاًل اذلي كنت مُ و عن لهفيت وحيب اجلامح  اسً فَّ نم تم مُ 

لَّ  وأ ن ال مر مل يكن يتطلب لرأ ب الصدع اكن،  فٍض قاٍس.قوبلت بر  اس تثنائية ملا واتتين لشجاعةاإ

 ..اجليَّان جملس اإىل اليوم التايل ساقتين قدماي عش ية

 اكن محمدو  ،قلِ اٌز أ غْ فلْ تِ نه وك   بغتةحديهثم انقطع و  ،ومجوا لساجمل دخلمعىل ُمقباًل  اجلالسون رأ ين حني  

 أ برصين توقف حني لكنحضاًك  خفذهعىل طريقه ليطرقع  ه اكن يفوسطهم، كفَّ جيلس  أ ول من حملته هو

أ و  !ا الوجههذ وك نه يتذكر أ ين رأ ى ابً رِ غْ تم س ْ دحملق فيه مُ  لَّ ظم  عىل الفخذ. رتاىخ انبساًطاي قبل أ ن الكفُّ 

 ا يش به هذا الوجه!وهجً 

 !زين :مبالحميجتولن  غربتانتم س ْ مُ عيناه و  امم فقم  ًحاافِ ُمصم  تقدمت نحيته

خوتك! أ مكوكيف  ؟ا محمد كيف حاكل -  .اش تقتك كثًيا واإ

 ا أ يخ.. غيابك الم طم  !أ نت؟ حاكل كيف خبي.. ..خبي -

 .امحلد هللو خبي  ها أ ن ذا! -
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ِ سكتنا ُمتحم     لّلخول، فدلفت اكً بِ تم ُمرْ  اينعم احلرج بأ ن دم  هو عم فم رم فمن ال خر،  ما ابدرةً  الكن ن، ينتظريـ ْ ج ر 

، وأ سأ هل عن حاهل مهيواحٍد فِ  لُكَّ  احً افِ صم مُ  ييد بلكيت دشدل   اصف   موافانتظ، املوجودينعىل  السالمم  اُملقيً 

 تدعومهسامًة من قعر القلب ابت  اس تللتف ساكتني، امجيعً  جلسواجلست و  مك أ فتقده، نْ أَ أ خربه و ومعهل 

ف ِفم به  حبديٍث  محمد تدرنبْ اِ  ،وامجني يل نطفقوا ينظروديهثم لكهنم احأ   لإكامل ، واحلرج صمتِ ال أ ةِ وطخُيم

 .يعبني امجل  امحلحامت قافزتفامي ت ت النظرات عيلَّ زَّ كم رم زم  فقط ،ينبس أ و قل ِ مل يُعم  الكن أ حدً 

 عىل ارً ـكاب بعدُ  بأ ن الوقت مل يزل اشً هِ دم ُمنْ  عني محمد، فاس توقفهمد ِ وم مُ  يف نفس الوقت قام ثالثةٌ   

يف  مث أ خرون مث حىت قام أ خران أ خرى دقيقةٌ  ،ومضوا ا بعملهم يف الصباح الباكرلوُ لكهنم تعلَّ  ،نرصافالا

ظل ي سوى أ ن يفعهل ما د محمدحىت مل جي ،ختلفةبأ عذاٍر مُ  لاًل عم تم مُ يقوم ويس تأ ذن  أ صبح اللكُّ  واحدٍ وقٍت 

لَّ  امتامً  هلك املاكنُ  غم رم فم  حىت ،جفأ ة دهقْ انفرط عِ  ياذل جملسهيودع  عند الباب دقائق لعرشِ  افً واقِ   ميناإ

زايئ جلس  ،هومن م  كفيه رأ سه بنيم  حاواً اإ اي أ خبرهتا، تنفث أ كواب الش مل ززل من حولنا ،اعزيزً  دم قم ن فم مكم

 ء ال جساد.ْف املساند والوسادات اليت مل ززل حتمل انبعاجاهتا دِ  حُتاِصنفامي 

ليه. تُّ لباب التفتعند ا .بفارغ الصرب حتريك ينتظراكن يف نفس اللحظة، وك نه  هوفقام  ُمحرًجا هنضت  اإ

 محمد. -

 ؟زينا  اخيً  -

 نظر يل ابهلل عليك.ا -

 نظر اإيل بنصف عني.عن ال رض و  ارفع رأ سه شيًً 

 ؟ما بك ،نظر يل ا محمدا -

 ؟ال مر ما، زينها ا  -

 أ ليس كذكل؟! اتعرفين جيدً  أ نت -

 ؟ل أ فهم السؤال، ما النقطة ابلضبط -

 .لكه كذٌب وافرتاء ،كذب هو عين ما قد يكون وصكل أ قصد أ نت تعرف أ ن لك -



 

112 

 

م تم ف  ،اٍت رَّ مم  ةم دَّ عم  براتبة أ سهر  زَّ اهن  عت:اب

؟!.. أ نسيت.. ا محمد أ ن أ خوك ..أ نت ابذلات ..مما قيل يشءٍ  ق أ يَّ د ِ صم أ نت ابذلات ل جيب أ ن تُ  -

أ هيل عرف تأ مك يه أ يم.. دخلت بييت ودخلت بيتك..  ..أ ك ر من نفسك وأ عرفك جيًدا تعرفين

 .اواحًدا واحدً  هكلأ  وأ عرف  لكهم

 .زينل أ ن أ يم نفسها ل تصدق ا ختيَّ  -

 !ما قيل قم يُصد ِ أ ن  ل حدٍ  معها لك احلق.. وكيف ..اطبعً  ..اطبعً أ جبته بلهفة: 

منا  .قت.دَّ لصم  فعل ما فعل أ خر اخشًص  أ نَّ  ت يللْ لو قُ  !زين .تقول يل مس تحيل. - مس تحيل.. .. ل ..زيناإ

 .اغي ال خرين متامً  أ صاًل  زين

 لك هذا كذٌب وافرتاء.أ قسم كل أ ن  أ قسم كل، حصيح ا محمد من لك هذال نه ل يشء  -

 ؟نْ جم أ تعين أ نك مل تُْس  -

ين وبني خشٍص وا بيؤ أ خط ،اول أ عرف عهنا شيًً  مل أ قرتفها ش ياءٍ لكن ل   ،نتجُسِ  لل سف ..نتجُسِ  بل -

 هذا ال مر ال ن. حلل ِ هبذا وهو يسعى  أ خربينحىت أ ن احملايم  ،أ خر

 اإن شاء هللا.خًيا  خًيا -

 .ا حصلمل ارمسيً  ااعتذارً  طلب من امجليعاملشلكة خالل أ ام، وس نل أ ن حُت  زينا  توقع يل وقال -

 هللا كرمي. اإن شاء هللا.. -

  ؟تُصدقين أ لم  !وك نك ل تصدقين -

م    :ردَّ ُمثقاًل  ،أ حلحت عليه ،تَصم

 ؟افارقً  يصنعُ قد  ما تقوهلأ تظن أ ن  ،زينا  ختترص ال مر يف ِ  ل  -

 !ما تقصده ل أ فهم -

ن صدَّ  أ عين - ن ؟س يصدقك اللك هلف قتك واإ هل س تدور  ؟من اكنوا هناقنع لك فهل س تُ أ قنعتين  واإ

 ولتُ  ؟يل ل هلم ما قلتو لتق اواحدً  اواحدً  علهيم
 
ن فعلتحىت و  !يل ثباتهثبت هلم ما زريده ا فهل  !اإ

 ؟ك وبيهنم كام اكنتنس يضمن هذا أ ن تعود ال مور بي 
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-  
 
 ؟زريم لمم ا

 كل فقط.أ و  يل ليسو  زينا  لللكِ  بييت -

 ها ا محمد.لْ قُ  -

 .زينال مور ا  عيلَّ  ْب ع ِ صم ل تُ  -

 ها ا محمد.لْ قُ  -

ن أ تيت ،اسةخاصة وحسَّ  أ نت تعمل أ ن وظائف كثيين مهنم -   .رأ يت ما حصل أ نتأ قصد  ..واإ

ليه التفتتُّ  عند الباب ،مت ابلنرصافمهم  ،عيناه ينحتاشت ،اعً وج ِ تم ومُ  اتفهمً أ ومأ ت برأ يس مُ   :اإ

 ؟رائد أ ل يأ ت -

 .وهو يف انشغاٍل دامئ نذ الرتقية والزواجكثًيا، مف ليس  -

 !ززوج رائد -

  .شقيقيت ،رهفال ن هو زوج  رائد -

 شعرت بغصة يف حلقي: مبارٌك هل، وكل. 

 والُعقىب كل. -

ذن أ   -  ؟يتصل يب للرضورة ن تطلب منه أ نأ ميكنك اإ

 ل حُترج نفسك معه. ،ِصاحةً  ولكين سأ قولها كلم  سأ فعلها ل جكل -

 ؟ا بشأ ينشيًً  هل قال كلم  -

ْد منه ما تنتظرهلَّ أ   ولكين أ خىش فقط ،الك مل يـمُقْل ول يأ ِت بسيتك - ِ  .جتم

ذن سأ خذ فرصيت وأ رشح هل لك يشء - ليهس ،اإ ن مل أ لكمه ،اعدين للوصول اإ  . يل فقدت أ خر أ مل اإ

 ؟أ ِخـرم أ مٍل يف ماذا ابلضبط -

عادة ال مور كام اكنت معه ومع أ هل بيته. -   لإ

مْشغمللِ  .َأِعْدها معه - م يشٌء هناك؟ ؟ابكل ببيته مم ت  َأكلم
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 .عائِشةيل  ؟! أ نسيت؟ما بك -

 .زينززوجت ا  عائِشة -

*** 

م    وارع وتلتوي تتقاطع الش ،ها من قبلمل أ طأ   قم اطِ نم ومم  فهاِر لطرٍق ل أ عْ  يف تكل الليةلِ  تين الس يارةُ لم حم

وتعلو يب جسور  ين ميادينبلتس تق ، وكيفام تقودين ل يامن تقودين استسلمً مُ  ابً يَّ غم فأ دخلها مُ  وتتشابك وتنعطف

 ،مناطق وأ دخل أ خرى أ خرج من ،تودعين لفتات وتس تقبلين أ خرى ،وتعرج يب انعطافات وتبتلعين أ نفاق

 .أ دركها لن اإىل نقطةٍ  دُ امنْقاوك ين يف ذكل لكه 

ة ن نطاق ادخدم جسدي خرج ملُك  وك نَّ  ،قليب وعقيل ورويح ،صامت لكُّ يشٍء يف ِ  ،صامٌت كنت  

جازةٍ أ و رمبا دخلت أ جزاؤ  عن  العقلُ و  الكيان عن الإحساسو  فتوقف القلب عن ادخفق ،مفتوحة ه يف اإ

 ذَّ شم  عيناي ، فقطالاستيعاب
 
 وام تطفلت علهيام دمعتان شاركتاين َصت الطريق، مل هتم  ذْ ات عن القاعدة، ا

منا ظلَّ  ل  من وراهئام ال بنية والشوار  نيِ تم قم لَّ عم رتني عظميتني مُ تا زرتعشان ككواإ  ع والناس.ابل هداب، تتل 

، من لك حرٍف ولكمة ُق مْعم وأَ  ىض من الصياحمْ وأَ  أ عىل من الشجار، صاخبٌ  َصيتلكن  ،كنت صامتٌ   

َّ عم مْ دم  أ نَّ  نت أ شعرُ للحظٍة كُ  ،الشكوى والالكم تهِ ص يف حرِض خُ رْ ق، زم زم رْ يُ  يحٌ  متجسدٌ  َصتٌ   نيالعالقت يتم

منا  لوعٍة كتكل! ومك يف دحتاجُ  هذه املرة! ومك من احلرقةِ  ليذرفم  زين دحتاجُ   مك من ادلمعِ ام رم ـتتلصصان، لتم  اإ

ب هذه املرة لتناس القسامتاملالمح و ِتا منذ أ شهٍر عىل قَّ ها فوق طرٍق شم ق ِ ادلموع لشم  س تحتاجُ  قٍ رُ من طُ 

 شهٍر طويةلٍ ل   زينأ عيان  أ نْ  تتناجيان ايدمعتأ ظن أ ن  كنُت  ئة قلب للٍك مهنا أ مله ادخاص. للحظةٍ اوجع م

فقدك هذه  ،عتكرقة بقدر لو ال دمع حبجم فقدك ول حُ ف ؛زينا  اعفوً ، لكننا اليوم س نعييه بنا ،ابلباكء

فمنمالنا حنن اذلين  غي مأ لوٍف  نوعٍ  من املرة تمنم حتتاج  ،نعتذر كلم  ،همقِ رم يف ليالهيم واحملبني يف أَ  اُق العشَّ  ِاس ْ

 دلمعٍ من نوعٍ أ خر.

م     لسابعةِ ىل ات الساعة قد وصلت اإ وقودها، واكن دم فِ توقفت يب الس يارة قبل شارعني من منيل بعد أ ن ن

بدا وقد  الباِب  زاءاإ أ لفيت أ يم ومعرو جيلسان حني دلفت  ،اإىل املنل بتعٍب  شيتمت  رتجلت مثف ،اصباحً 
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عياُء ا ل أ ن يـتبادل نظرًة قب هام يف حلظةٍ اوهجاربدَّ  ووهجيي الغامئ احملتقنةحني رأ ا جفوين  ،لسهرعلهيام اإ

 .ذات مغزي

 ؟!"زين" -

زَّ    يف  تُّ ب، رِسْ ائِ الغم  نِ هْ اذلِ  السالمل بنفِس  اقيً تم ُمرْ  اإىل أ عىل اودً عُ اوزته ُص ، لكين جتم نحييت قالها معرو وفـم

 الغرفة تُّ فْ لم دم ف ،ادخاطر ذهينيف  ذكل حني برقاكن و  ،يت غي أ ين حملت غرفة أ يملغرف اوهج ِ تم مُ  طرقةال

تناولت ف  ،ار ببايلملا د ُت ئْ ُهي ِ  حىت للحظةٍ  ي  ت وهجيي بكفدفن ،هجلست عىل طرفتقدمت من الرسير مث و 

ها ابتلع أ ن  ، قبلييف كف الثالث حباهتا غت قلهبا لتس تقررم فْ وأَ دواء بالستيكية  علبةم  الطاوةلِ  فوقِ من 

حتت  ظرُت نأ خرى فمل أ جد،  عن حباٍت  ارج حبثً فتحت ادل ،العلبة اكن جبوارِ  من كوٍب  ماءٍ  شفةِ برم  امجيعً 

 .واحدًة تلو ال خرى يف يدي هِ اتِ ـَّ حب غم رم فْ جعلت أَ التقطته و ف اكماًل  اوجدت رشيطً  حني الوسادةِ 

 أ نت؟! جمنونٌ أ  ! زين -

ىل ناورته ف  يقيوِ طْ تم  لم اوم حم  ،معرو انقضاضةِ  رم ـثْ اِ  الغرفة بأ حناءِ  هاتُ ـَّ بحم تبع رت و  الرشيطُ رم ايم طم تم    زحًفا اإ

م جم  ،اتحلبَّ ا .. ا أ نت فيهممَّ  قم يفِ ن تم أ   اس تحلفك ابهلل !زينأ فق ا  !زين !زينحركيت: " اًل ُمكب ِ  جبسدهِ  فويق مثم

م دم  يف تكل اللحظةِ  ،!"؟ماذا تفعل بنفسك  ْت قم لم غْ أَ  ،املنظرها عم احني رم  قةٌ هْمهنا شم  ْت تم لم فم انْ أ يم الغرفة فم  ْت فم ل

ْ عىل رُ  كبَّ نْ قبل أ ن تم نحيتنا  ْت رم جم و  برسعةٍ  البابم  يف ال رض  اـً بكبتهيا مرةً واحدة ليجت جسدها الواهن رضم

م أَ  ْت مم اوم قم  احملسوب، ابهنيارها غيِ   لُ هم ذْ تم  طاوةِل،ال أ سفلِ من من حتت الرسير، و  احلبات مِلُ مْ لم ويه تُ  هامل

لست  ..لست أ نت من تفعل ذكل ..اأ بدً  ..اأ بدً  ..ل وهللا ..ل ا حبييب ..ل ..ل أ ن لساهنا يلهجُ و  عيناها

  .أ نت وهللا.

م    ..ٍد خميفدُ رتم ا بِ هم رُ دْ صم  دلولب خيفُق اب حىت التصقت عين وأ يخ ةً دم عِ تم بْ ت جسدها مُ جرَّ و احلبات  ْت عم مجم

لهيا برشاسةٍ   :كيلوجرامات معرو فويق  اجارً  زحفت اإ

 ا ا أ يم ابهلل عليِك.ا.. هاهتِ ا.. هاهتِ هاهت ل.. ل.. -

 :حركيت ليشلَّ أ ك ر  عضالتهترشنق معرو ب 
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 سك.يس تحق ما تفعهل بنف  يوجد مال  ..زينا  ْق فِ أَ  ا من الش باك.. برسعة.. برسعة ا أ يم..هممِ رْ اِ  -

 :متوساًل  ،هاف ِ عىل كم  اقابضً  - أ يم -ا أ ماهم ل هوى وقفزت يف حلظةٍ  ،ن فويققوت لفظت معرو م بلك ِ 

 احلبات. هات ا حبيبيت.. أ رجوكِ  ..ا أ يم أ رجوكِ  -

 ؟!زينترتكين ا أ و   -

 ا.اهتِ هم ابهلل عليك.. احلبات  اته  -

 ؟!أ و ترتكين ا حبييب  -

 .أ ريد أ ن أ راتح. .ا أ يم أ ريد أ ن أ راتح -

 كنت عندما ِغبت ؟واحدة لحظةٍ املرة سأ عيش من بعدك ل اإن رحلت هذهِ وهل  ؟سأ راتح أ نوهل  -

 لل بد؟! يلم حِ الرم  زريدُ وأ نت  كيفئة مرة ف اأ موت يف اليوم م

 أ خر أ ن ..نكليف م بيتهِ رم .. غي اذلي  أ خر غي هذا اذلي تعرفينهأ نم  مل أ عد ابنك.. ..!أ ن لست ابنك -

 .ول يريده أ حد يقه أ حد..ل يُطِ ول يعرفه أ حد.. أ عرفه.. و مل َأعُدْ 

ن م ومن قال أ نه ل يريدك أ حد؟! وضع.. احلبيُب الغايل يف لك حاٍل وعىل أ ي ِ  ابين.. أ نت بل أ نت -

ن زكون أ   ل يكفيك أ ن أ مك حبيبتك يه اليت زريدك أ و ل أ كفيك أ ن؟! أ ومُثَّ  ؟الالكم هذاقال كل 

 !؟لها ومعها

مْم خُتربيين وقد سأ لتك  ؟لك هذا الوقت عين َأْخفميتِ  مم لِ  ؟!ِلمم ا أ يم - مْم خت ؟مراًراِلمم ل ربيين وقد ِلمم ل

كِتين أ غذي عقيل طلبت منك الصدق يف القول؟!  ورويح هبذا الومه طوال الوقت؟! ِلمم زمرم

   َّ ات حلبَّ اب ، قبل أ ن تس تجمع عافيِتا لتلقيني ْ من ادلموعمم دِ خطني نم  عن عيناها وانعرصت هامت مالحم تأ ل

ذنً  ،بلك عزهما من الش باك  الحق أ نفاسه.تت عىل ظهرهِ  نقلبوي  ،عين ارهصم يفك حِ ل جلسِد معرو  ما اكن اإ

 :اممتنعً  اتلمتس شهيقً  ادلولب ةِ فم رْ اإىل دم  ظهرها ْت دم نم س ْ أَ هممِتا  ْت مَّ تم بعد أ ن أَ 

ن أ خربتك؟ .. بل أ يُّ ؟!قلٍب أ خربك .. وبأ ي ِ !ربكخْ أ   -  لل لياًل تتس يومٍ  لُكَّ  اكم رم أ ن اليت أَ  ..!أ ٍم أ كون اإ

َّ ، رُ اولن يذهب بعدها جمددً  وق، فأ قول رمبا زكون تكل أ خر مرةبذات اللهفة والش  ا زمتنعُ أ هنَّ  كم رم دْ ام أَ ب

. كيف ايلِ الت اليومِ  يفِ  جعيٍب ابللقاءِ  ل ملٍ  نك يتحولُ لم ذْ ، لكن خِ ترْ اجم ت أ و هم رْ افم ا سم عليه أ و أ هنَّ 

م، فأ عرف أ هنا وقلام تبتس ابتسامة شفتيكعىل  ؟اال الوقت سامِهً وم بيننا طُ  جتلُس  اكم رم ك وأ ن أَ رِب خْ أ  
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ل ما أَ  خترج منك  اليت اللكامت عرشاُت  ْت أَ طم خْ تطوف بباكل، وأ نك حتدهثا بينك وبني نفسك واإ

ذ أ حدثك يف  اسهوً  ك فرصت عيي، كيف أ خربك وأ ن أ رى املصائب متزقك والنكبات تُ ش ىتَّ  أ مورٍ اإ

! كيف ةعتك من هبجتك حىت ولو اكنت زائففأ ي أ م أ كون لو انزت  ؟تنبش عن الفرحة بفارغ الصرب

يف  ؟فوق أ وجاعك، وطأ ماٍت فوق طأ متك افأ زيدك أ وجاعً  أ خربك وأ نت قليب املوجوع ولكي امللكوم

ا  ،اعرف أ بدً بل ليته ل ي ،ل قىص أ مد ل معرفته هبذه املصيبةلك يوم خترج كنت أ قول: ا رب، أ ج ِ 

 فهذا أ هون هل من أ ن يعرف. ،بغي رجعة يغادرون أ و يسافرون أ و هياجرونا ليت أ هلها مجيعً 

 :يدها عىل وهجيي متسح دموعي ْت رَّ رم مم 

 زكون ك مجلو  س تطيب أ امك ،زمتىنتلقى من تبادكل بأ ك ر مما كنت وس   ،زينس ُتحب من جديد ا  -

 ف ذكل.دُحبك وأ نت تعر  لكالو  حلو املعرش والسية ،نقي الرسيرة، أ بيض القلب أ نت ،ما يكون

 حدَّ أ نه ل أ حد اطردوين.. وأ حصايب طردوين.. ِصت عارً  عائِشةلك من أ حبوين طردوين.. أ هل  -

 عىل اللك. أ صبحُت وابءً ، يطيق الالكم معي أ و حىت سامعي

 دلموعي:  اقً حارِ  اجديدً  مل أ س تطع أ ن أ قاوم س ياًل 

 ل خلسةً وأ ن من بيهنم أ تسلمصاحلهم و  يذهبون ل عامهلم أ خرج ل رى لك من يف معري يف لك صباحٍ  -

 ،ف بشأ ينأ و عر  أ حدٌ  رأ ينقد يكون  أ لَّ  هللا ايً اعِ لك دقيقٍة دم يف  ورايئ تأ تلفَّ  ،لسجنل ذهب اإىل ا

ل  ،مالهميين ي عْ أ ميش يف الشوارع متزقين الوحدة ويُ  ،لف جسٍن وجسنل جدين يف أ   أ خرج من السجن

ومن قد  !؟هطرقل   تبقى وأ يُّ ابٍب  ؟وملن أ شكو ؟من أ سأ ل ؟أ ن فيه وما احلل فامي أ عرف ماذا أ فعل

عليه لك  باقم ما أ عم  هل فعلت يف حياتل أ  فأ س التفكي قتليني  !هال يسعى حل  ومن قد ملشلكيت هيمت

به هبذه هذا ليكون عقا ذنٍب  وأ يُّ  ينتقم مين هللا لك هذا الانتقام؟ف  اهل أ ذنبت ذنبً  هذا العقاب؟

  .لك يشء ،متوقف ويف حيات لك يشٍء يف ِ  وة؟سالق 

نْ  ،ل يشء متوقف: دموعي مسحت أ يم ومل  صلل نعمل حمكة هللا فامي ح ،ابدا متوقفً  لك يشٍء مييض واإ

لَّ  ليس لنا ،؟اختارك من بني اللك لهذا البالء بدأ ت  وكام ،نطرق لك ال بوابأ ن نأ خذ ابل س باب وأ ن اإ

من بني أ حصابك يب ا حبياختارك هللا أ مل تسأ ل مل  ،نفراجه ميقاتفالإ  موعدٌ  للعرسِ وكام أ ن  ،ة س تنِتييمَّ الغُ 

َّ و  ؟وزربيتك اللك دحبك ويش يد بأ خالقكأ مل تلحظ أ ن  ؟!لهذا البالء لَّ  يف جملٍس  امسك رُ كم يُذْ  نْ ما أَ  هأ ن اإ

لَّ  يبتيل لهللا  ،والاس تحسان ملدحِ اب قرتنوي ليه هادِ بم عِ  بَّ حم أَ اإ ملا اصطفاك  انً هي ِ  انً لي ِ  ولو كنت لعوابً ، اإ
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كعىل صربك و  بأ جزِل العوض يف الهناية هللا جزيكوس ي ،ختباٍر هبذه القوةهللا ل ِ ّلم س تعود و  ،ذاه جم

 .طويةلاليف أ اٍم قليةل ما فُِقدم منك ابل شهِر  اِعيدً تم ُمس ْ  ،عليه أ فضل مما كنتب حلياتك ومعكل

ت رأ يس وك هنا زريد أ ن ختفيين عن العامل:   ِاْحتموم

 هندعو و   هللاعىل حنن فقط نتولك ،أ و فعاًل  قوًل  فيه ل نتعدى احلدود ،زينهذا ابتالٌء من هللا ا  -

  رب؟!ول كيف هذا ا ول ملاذا أ ن ا رب؟! ل نسأ ل ملاذا تفعل يب هذا ا رب؟و ونأ خذ ابل س باب

 مىت اإىل ؟اإىل مىتسأ ل أ ن أ   فقط دحق يل أ لم  ولكن ول كيف؟ملاذا  للن أ سأ   ،ا أ يم لن أ سأ ل -

 ارات؟!ادخستكل و  س يدوم هذا الوجع

***



 

 

كين مل ل !فقط أ خرج ،وس يعود كام اكن يشء أ نه مبجرد خرويج من السجن سينصلح لك نُ ظْ أَ  تُّ نْ كُ   

وادخسارات متتابعة، وأ ين  ،متوالٍ  قم هم والرم  مس متر، التعبم وأ ن  ،القدر اكنت أ رسع رضابت نَّ أ در أَ 

 هذه املرة بال جدران. لكن ..اقً يِ ضِ  ُب حم رْ ن جسٍن اإىل جسٍن أَ خرجت م

بدل لتحم رم  قد عائِشةبأ ن  ابدً نع قليب وعقيل أَ قْ أ   طويةل مل أ س تطع أ نْ  سابيعل     بحت بلك سهوةٍل ، وأ ص ل 

لهيا مُ  بيِتا، اإىل ايوميً  أ رحتلُ  ، فكنت أ جدين دون أ ن أ شعرغيي شخٍص ل  ل  ،اتمسلمً ْس مُ  ،ابً يَّ غم أ ذهب اإ

م  لهيا، وك نَّ  ما يسحبين لكي ِ  بين قدماي بقدرِ حم ْس ت لَّ  مت أ نينهْص يراتح ول يم ي ل لُك ِ  اإ  أ مامم  ابلوقوِف  اإ

رون يل بدهشة، املارين ينظ بعضم  أ نتبه أ نَّ كنت  يف وقفيت انً يِ حِ  .ابلساعات وُمرتواً  اعل ِ طم تم مُ  ،ش باكها

 ،وجتيبين سمعينت  !وأ هنا هناك ،معها مالالك امهً وم تم  مُ ايِه فم  كُ ِر حم كنت أ   ين ِ فانتبه أَ  ابس تغراب، يِتامسونو 

 انْ عم مم دْ تم  ،وعىل فقدي ..عىل حايل ن ُحْزنً اعم مم دْ تم  وحدهام عيناي اكنت فامي ،لمزوال همزِ ل ل  اءً رْ دم أ سكت ف

  .القلب جعُ ما يوُ  لكُّ  فهو ..هاـُّـ ب صم مم أ ما  ..منبعها القلب دموعٍ ب

، عهنا اا حبثً هم ضِ رْ ها وعم ولم طُ ب، كنت أ قطع البالد "الرعاية"هنيي يويم يف ش به يويم، وبعد أ ن أ   بشلكٍ   

لهيا واملطاع اليتاعتادت اذلهاب أ ذهب اإىل املتاجر اليت  جبواري  العابرين يف ُق ق ِ دم أ   ،جتلس فهيا اكنت اإ

 أ عرفت نيف ال ماكن اليت ك  طوياًل  أ مكثُ  ،حمال وأ خرج من أ خرىاإىل أ دخل  ،ويف الس يارات ابلشوارع

 القيً تم ها، مُ ل لواهنا حىت أ قرتب وأ حوم حولها ل تبني شلك  مشاهبةً  وما أ ن أ ملح فتاة زرتدي أ لوانً  ،زراتدها اأ هن

 ..ى ل ك ر من حملةمل أ كن أ سع فقط ،احمرتمً  ايف تطفيل اللوم ومههامت غاضبة تنعي الش باب اذلي اكن يومً 

حْبً ، ىوم رْ ـلن يُ  ظمأ ٍ من  اروي شيًً ز ..واحدة حملةٍ  ُد ذم م ِ مل تعد  ةٍ قم رْ حُ من  ايب بعضً ذِ وتُ  ،لن يُشفى اوتُضم

 مرشوعة.

بأ مل  ل شعر فعاًل  ،وتنِتيي صالحية الصرب ،أ جرةتم س ْ مُ ـ ال ام تلو ال ام، حىت تذوب القناعة ال  مترُّ  ..لكن  

لَّ  وأ هنا رحلت فأ خذتين لكي، ومل زكن الوحدة ووجع الفقد  ي.لكُ اإ

عول ة جراحيٍة بعد أ ن نفذ مفأ فاق وسط معلي من خدري مكريٍض  عُت ِز فم حىت  ،ال ام تلو ال ام مترُّ   

 املوت. وأ ن لك يشٍء يؤمله حدَّ  غرقهليجد بطنه وصدره مفتوحني وادلماء تُ  الِبنج
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لَّ  يتهزيك ِحْ زُ ل  ،اقاس يً  اأ مام ش باكها سكينً  و وقويفليغدُ  ،ال ام تلو ال ام مترُّ    قنت يْ تالب ذكرى أَ اج اإ

 ،اوشوقً  افرحً  ِتامنذ عاٍم اإىل بي دقيقة اليت كنت أ قطعها نوالثالثوأ نَّ  ،تقامسها مع ش بٍح يف ذاكرتأ  أ ين 

ً  يه تقطعين ْت ارم صم   .اووجعً  اأ مل

ذهبت  ،ا رب أ منت بأ هنا ذهبتيف لك صالة أ ن  حبرقةٍ  ت أ دعو هللاحىت ِِصْ  ،ال ام تلو ال ام مترُّ   

لكن  ..انها يف هوة النس يقِ لْ أَ  ،قليبو  عقيل أ خرهجا من ،كياين ، أ خرهجا منمينفأ خرهجا  ،وانِتيي ال مر

 .ا.هتِ وَّ ى يف هُ قم يُلْ ما  هو اكن النس يان

لهيا ليوٍم مم  فيغدو الصومُ  ،ال ام تلو ال ام مترُّ   وموت.  هالكٌ  امٍ أ   ة، وليومني وجع، ولثالثةِ شقَّ عن اذلهاب اإ

ْ ء، واِ ت عيناي من الباكحىت جفَّ  ،ال ام تلو ال ام مترُّ     عائِشةبحت ص من اللوعة، وحىت أ   صدري قم حم سم ن

 .  وأ خربني أ نٍ  شفاف يف خميليت يلوح أ مايم كطيٍف  يف جدران القلب، أ و حمفورٍ  معزولٍ  كبيتٍ 

 .ابدً لن تعود منه أ  و  ،اطويٍل جدً  ، أ قنعت نفيس أ هنا يف سفٍر طويلحىت ،ال ام تلو ال ام مترُّ 

 .أ خرعاٌم  ..عيل  يف هذا احلال حىت مرَّ  ،ال ام تلو ال ام مترُّ 
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َّ  "الرعاية"بعد عاٍم يف    كام  لك يومٍ  سهمالِ جم ل   فت اإىل أ شخاٍص رَّ عم أ و تم  صداقاٍت  ةم مل أ كن قد اكتسبت أ ي

افكنت أ فعل يف السجن مع سامل و  وسعد وعبد الشكور. لس ببني، أ وهلام أ ين قد أ ِصبُت حباةل من  نوَّ

 واتهم لَّ اإ  معي حديثٌ  حم ما فُتِ املزاج،  ، خاملُ اذلهنِ  ، غائُب اومً سامٌه دفأ ن الرشود والسكوت ادلامئني، 

ئِ   يعد أ همت بيشء ومل يعد يعنيين يشء ومل ما اكن أ وهل، مل أ عدْ   مل أ درِ حىتَّ  بأ خرهِ  لُت مين أ خره، وما س ُ

وأ حيص  حىت ينِتيي اليوم، وأ حيص ال ام لينِتيي الشهر، "الرعاية" ساعات يِص حْ . فقط أ  يشء ين أ يُّ يثيُ 

ن و، أ ن أ فراد الرشطة املنوطاثنهيامال شهر لتنِتيي الس نوات وتنِتيي معها عقوبيت وأ ميض حلايل مبا تبقى مين. 

د نا عرشات ، وحنن ابلنس بة هلم حس امب قيل ل املزاج لصرب، متقلبوو ادارة املاكن اكنوا صغار السن، نفابإ

حنن املائة  -أ كياس قامة متحركة من حلٍم عفن. بقناعِتم تكل ِصن  ،حثاةل اجملمتع وقذارة البرشات: املر 

مفا  ،أ ي وضع عىلو  واحضة للش مت والرلك يف أ ي وقت يف تكل املساحة احملدودة، أ هدافًا -جسني ونيف 

ىل من يصطفهيم، ع ضيقه ارً ثِ نم  البيتِ   يمتىش يف ساحةِ حىتَّ  من جلس ته مع زمالئِه مهنم الضابط أ ن ميلَّ 

 تكرر لقدمهِ ٌة زمتركز بزاويٍة لن ت ريه مؤخر غْ ورمبا تُ  ،يش مت هذا ويسخر من ذاك ،ايرضب قف ،ايرلك خفذً 

 ل حضاكت املتابعني للمشهدفامي جتلج ااملكتن فيقفز صاحهبا ملسوعً  لحملااكلصاروخ يف  حلظِتا اليت تنطلق

مهه يف  فرغأ خر يف طابور امللل، فيقوم ليضابطٍ  عىل ورادليأ ت  حىتجمللسه  هذايعود وما أ ن  .من بعيد

كام يف  ،ساعاتل  ضحكالالكم والفها واحللقات اليت دح . لهذا اكنت التجمعات كام فعل صاحبه املوجودين

  .للعساكر والضباط ش به معدومة، ل هنا هدٌف واحٌض وممزيٌ  ،السجن

 ااحتً نفسه، عىل الرصيف ادخاريج، واكن هذا مُ  "الرعاية"أ جلس معظم الوقت خارج بيت  كنتو   

لينا  تطلعوني  اكنوا نظرات املارين اذلين به، ولو أ ن أ فته هو اومسموحً  نا خملوقات غريبة وك ن  -السجناء  -اإ

لَّ  أ و اكئنات ل حتط ابملاكن رخي أ فراد لصوا حممتاًل  اأ هون يل من أ ن أ كون هدفً  هذا اكن لكن ذكل، املامً اإ

ذ نصبح ملهاًة ل ، غي أ ننا ل جنلس ساملني وخسريِتم الرشطة رج من البيت خت لعساكر اليتطوال الوقت، اإ

هانتنا يف سب ِ جتد أ و لتدخني السجائر، و  للمتش ية م نا واإ  .مام الناسأ   ل بأ س به واس تعراًضا يةً لِ ْس ت
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دراي ول مس ئول ول  "الرعاية"ومل أ كن قد حكيت ل ي خشٍص يف    عن موضوعي، ل جسني ول اإ

م  قد ضابط، ل ين ِ  يب طاقةٌ  دْ عُ عن أ نه مل تم  ، فضاًل خملوقمن أ ن يسمعين أ و يصدقين أ ي  امتامً  ُت ْس ئِ ي  للقص 

هانت.ي ْ تُفيض اإىل خم  واحليك ِ  الغرف  يِب وزرت  به من نقل امللفاِت  رُ مم ؤْ كنت فقط أ فعل ما أ   بِة أ مٍل واإ

لَّ  .ومسح ال رض وكنسها السجاد وغس يلِ  بىن م وكنا جنلس عرشة أ فراد خارج  -هذا اليوم  يف أ نهاإ

فراجِ  عن زرتيباِت  يتلكمُ  وهو ابهامتم أ حدمه اإىل أ نصت جدتينو  - "الرعاية" َّ رُ  أ ام، بعد عنه الإ نب اكن  هام ل 

ليهمنذ خرجنا من السجن املركزي منذ أ ك ر من عام،  بشلٍك هنايئ ِ  عهنم جِ رم فْ مُ ـأ ول ال وهو  اس متعت اإ

أ ابدر  ،حكيه فور ما انِتيى من ،ما جعلين وهو يود حتقيقها وأ مالٍ  تنتظره حياةٍ و  أ ولده وزوجته دحيك عن

قضيٍة يف  مدان ،بريء مِتمٍ مت مبشلكة هيل به من طول البال ورحابة الصدر نمعَّ  اجلالسنيم  بعض أ سأ لُ و 

 ..!مثاًل  "الرعاية"يف هنا  ،أ ن يتذمر أ و ينفعل دون قضيته،ب ليست 

ل و يسمع ل حدل أ حد  ،ماكٌن خامٌل جامدٌ  ،كام زرى "الرعاية" :اف  خِ تم يقولها أ حدمه ُمس ْ  ؟!"الرعاية" -

  حد.مر أ  أ حد يعبأ  بأ  

ذن  - عرفون هناك ي مأ عتقد أ هن ،عيل   ضم قُبِ  فور أ نبداخهل  ُت زْ اذلي ُحجِ ذكل  هل أ ذهب للمخفر؟ف اإ

 ال مر. ئاحتجزونين يف ابد نْ ، فهم مم اشيًً 

 ها هو فالن ،رقك املدين عىل المكبيوزر هو َأْن يرضبواأ قىص ما يفعلونه  !وماذا س يفعل كل اخملفر؟ -

 .عُد من حيث أ تيت ،الِتمة حصيحة، مِتم بكذا وكذا ،فالنابن 

 أ و..؟! تنفيذ ال حاكم مثاًل   -

 هذه لك، فول جسن رعايةل تنفيذ ال حاكم ول خمفر ول  ،أ يخ ابتعد عن لك هذا أ حدمه:قاطعين   

ن مسعوك فليس ابس تطاعِتم أ ن يقدموا كل شيًً  ،لن يسمعوك ،رشطة! ل تشكو الرشطة للرشطة  ،اواإ

فبه أ صل  ،حيث ملف قضيتك ،اذهب اإىل احملمكةلهذا  !القضاء ا أ يخ ،ل هنم ينفذون أ حاكم القضاء

ن اس تطعت ع عليهلِ طَّ مق بتوكيل حماٍم يم  ،لك يشء وبه س يظهر لك يشء س تجد به  ،أ و اذهب بنفسك اإ

 وابلتوفيق ا أ يخ. هن ذكل الالتباس اذلي حتيك عنهرب ات أ و أ حراز تُ بم أ و اثْ ورقة أ و حمرض 

*** 
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 ملدةِ  "الرعاية"من  افأ خذت ترصدحً  ل قِل جمهود، رهاقٍ ابإ و بأ مٍل يف الصدر أ شعرُ  أ امٍ منذ  بدأ ُت  قد كنتو   

 ،غط ادلمابرتفاع ض يل ما قاهل طبيب السجن بأ ين مصابٌ  أ كدَّ  الكشفم  . بعدم ابيبً طم  تُّ ساعتني وعُدْ 

 قال يل ،يلسكر ارض مب اأ يضً  عىل وشك الإصابةأ ين  تم بُ ، ثم ابلكشِف والتحليلو بل وليس كذكل فقط

 وهو يكتب ال دوية: الطبيُب 

 ل:ل عالج هنايئ هلام، ذلا كام نقو ن، الكهام مرضان مزمنا ، الضغط والسكراغيً ص بعد "س نك مل يزل

وهذه  ،ممنوعة هذه ال طعمة ،امتامً  ، بقدر ما هتمت ابلعالج بقدر ما ستشعر ابلراحة وك نك سليصاحهبام

ا يكتب أ سامء ال دوية وجبواره –واظب عىل تكل ال دوية  ،فعل كذاا ،رشب كذاا ة،ممنوع رشوابتامل 

أ ي ل وخذ رب حمأ دخل أ قف أ طرافكن كنت تسي يف الشارع وشعرت برعشٍة يف واإ  –جرعاهتا اليومية 

ول  مثنهدفع تل  ل تنتظر حىت ،فوًرا أ قول، ةحلوى أ و ش يكولت ،اسكر ولكه فورً ال  يشء دحتوي عىل

لَّ  لبيتك عودتحىت تنتظر   ".وقعت يف غيبوبة واإ

 يل ساعةٌ  ْت قَّ بم واكنت قد تم  العيادةمن  ُت جْ رم خم ًرا، ـتناولت "الروش ته" شاكحدت هللا واسرتجعته مث   

ْ وم تم ، فم الترصحي ةِ دَّ من مُ   قد أ جد بأ ين ملحأ   قد اكن الكم السجني اذلي تذكرت بعد أ ناإىل مبىن احملمكة  ُت هجم

عن  ارينامل أ حدم  ، سأ لُت عزم روحٍ ونصف نصِف ب  ُت فْ لم وصلت دم  نيم حِ  .شلكيتم  ل ِ ما يتعلق حب هناك

معت تج، فدلوين عىل مكتب ما، اس  وطول ابل بصربٍ  الصدر ما جيعهل يسمع شكواي به من سعةِ  مس ئولٍ 

، وك نه يعرفين ال لفةديدة ش اببتسامةٍ  فابتدرين صاحفته ،ةأ مسر البرش  امسينً  اأ ربعينيً  دم ل جِ  ُت فْ لم ودم  جشاعيت

  :زمن منذ

 ؟ب أ س تطيع خدمتك ،س يديا  الهْ أَ  -

  ..وأ ن ..ادلين أ حد زينامسي  -

 هو ينتظر الكيم بأ دٍب شديد.بدا  يف حلقي فامي توقفت احلروف

 . "الالحقة الرعاية" من ،الُشهييب ادلين أ حد زين امسي -

 "!الالحقة الرعاية" -
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 .نعم -

 ؟موظف هناك تفضل.. تفضل.. ،وسهاًل  أ هاًل  -

 .أ اتبع معهم ،"الالحقة الرعاية"أ ن أ حرض يف  ،ال لست موظفً  -

 !تتابعو  !: حترضاشيًً   وهجهتغيَّ 

 ..أ قصد أ ين.. -

 يده.يل أ رين بطاقتك من فضكل. قالها هو ميد  -

 برنمج التائبني.تبع أ   -

 البطاقة من فضكل. -

نقر لوحة المكبيوزر:  .اهمً ف تم انهتا برسعة وهو هيزُّ رأ سه مُ قرأ  بيفالتقفها و  -لسجني هوية ا -ولته البطاقة ن 

 .اجسينً  بعدُ  أ نت مل ززلْ 

 ."الالحقة الرعاية" وال ن أ ن يف رشطي ٍ  بعفوٍ  خرجت من السجنلقد  -

 .جسني !؟"الالحقة الرعاية"تعين قد وماذا  -

ر يف أ خ وعامٌ  السجنيف  اًل اكمِ  اامً عم  قضيُت  لقد ،لت قالوا أ نك من سيسمعينحني سأ   ..س يدي -

ت من لول أ عرف عهنا أ ي يشء، فُصِ  ،لِتٍم مل أ رزكهبا س نواٍت جزاءً  ثالثومل ززل أ مايم  "الرعاية"

 ..وجًتك يك.. امعيل وتوقفت حيات لكيً 

لمتهذه أ مور  ،ل تقل هذا الالكم هنا ..ل قاطعين: ل حياتك  وتوقف ،وانِتيى ال مر فهيا احملمكة فمصم

َّام ومعكل  ن   ؟عىل ما يرام يشءٍ  لكُّ  سيسيُ  كم مِ ُجرْ بعد  أ نه أ م تظن أ فعاكل،يه تبعات اإ

  اعدة.سم عوِن واملُ لل اجًت هنا طلبً  ،أ يَّ ُجْرم بريٌء ومل أ رزكبأ ين لكن أ قسم كل  -

 .ذْ خُ  ،د نفسكوكيف يل أ ن أ ساعدك؟ ساعِ  ؟املساعدة -

 البطاقة. يريم يلقالها وهو 

 ...و.. أ بدلوين به وجسنوين ماكنه، لشخٍص أ خر امْكً أ ن أ نفذ حُ  -
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 ل.هيا تفض ،يف مكتب الرشطة وليس هنا هذه القصة حتكهيا ،قاطعين: ل أ خر ول غي أ خر

 املعينُّ  ر أ مامك أ نين لستس يظهو  دقيقة واحدة ،ص أ وراقهتفحَّ و  دلقيقة واحدة طلب ملف قضييتا -

 لرمق املدينا يف ما أ  خط رمبا تشابه يف امسي مع امس املِتم أ و ،س تعرف أ ن هناك خطأ  ما ،هذا بلكِ 

 ..أ و رمبا.

ْت ا  امسعً  ذُ فِ نم أ نت؟ أ ين تظن نفسك؟ تأ مر وتطلب فنُ  جمنونٌ أ   !ملف قضيتك ماذا؟ : أ طلبنربتهْحتمدَّ

ة؟ ل ملف ول غي ملف، ول دحق كل الاطالع عىل أ ي يشء. اليشء الوحيد املسموح كل هو وطاعً 

ا من يَّ هم  ،أ ما غي ذكل فغي مسموح ،عليك خصك اليت ضبطوها أ ثناء القبضنقودك أ و رُ  ،أ خذ أ مانتك

 ؟"الرعاية"عىل اذلهاب اإىل هل تداوم  ..تعال ،انتظر ،هنا

 نعم. -

 22؟أ تقوم ابلتحليل -

 نعم. -

ذن فكيف أ تيت اليوم -  ؟اإ

 .اأ خذت ترصدحً  -

لَّ  ماكن أ ي ِ ل تذهب اإىل و من هنا حاًل  ِش مْ اِ  - لَّ  ِت  أ  ول تم  ،"الرعاية"اإ ا أ م ،عندما ينِتيي حمككاإ

ل  ،نماك ل يف مكتيب ول يف طرقات احملمكة ول يف أ ي ِ  ،اين وهجك اإطالقً رِ غي ذكل فال زُ  واإ

 ؟مفهوم ،"املركزي"متيض ابيق عقوبتك يف للقبض عليك ل  الرشطة ُب اطِ خم نُ س  

 ؟مفهوم :حتَّد أ ك را

جياابً      كرس يه قبل أ نزراجع بعدها يف ،حىت خرجت من مكتبه الحقين بعينيهظهري ف هوليتمث  أ ومأ ت اإ

 . هبا منذ دقائقاليت قابلين  الواسعة ابلضحكةِ ه تغضب  مبدًل  سامعة هاتفه رفعي

                                           
اِر اليوِم يف "ال 22 دم ذا اكن السجني قد عاد للتعاطي معرفةليقوموا بتحليل اخملدرات، واذلي غرضه  سجناءِ ال عشوائيٌة من  اتٌ خذ عينؤْ تُ  "رعايةعىل مم حيُث أ م ل،  اإ

ذا اكن ادلم دحمل مواد ُمخدرة أ م ل. صغية وقطعة كرتونية بالستيكية للتبول عطى لك جسني علبةً يُ  سجني اذلي يثبت تعاطيه ززيد ال ، وحبسب لون القطعة يمت معرفة اإ

ًة أ خرى. عقوبته ويعود  للسجن املركزي مرَّ
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بأ نه  املوظف هُ رم كم ذم ي ال مانت" ذكل اذلتسلي اس تدللت من أ حد املارين عن ماكن " يل خرويجبم قُ    

ليه. ومل أ كن أ  املاكن الوحيد ا مبا مفاتيح ر  قبل عامني!معي  طمما اذلي ُضبِ  اذكر حتديدً ملتاح يل اذلهاب اإ

ال. ،جحوزات خاصة بزفايف حينئذٍ  ،حافظيت ،البيت  وابلتأ كيد هاتفي اجلوَّ

عمت عةً واسِ  غرفةً  به ُت فْ لم ودم  اأ ت طلبً بَّ عم  تدليُت س ْ اِ  نِيم حِ     أ كرب ا مكتبٌ طهسم وم تم ي ب و ماكتِ  دةُّ هبا عِ  تموزَّ

ليه جلست م ناوم رئيسة القسم، تم  عرفت أ هنا، العرشينات يف فتاةٌ  اإ بعينهيا بشلٍك  تارم دم و الطلب مين  ْت ل

َّ  تتطلعُ  اري ِ ادم رم  م وم تم  ،بشفتهيا مُ دِ مْ دم ويه تُ  أ جبدا   بةُ ل معدة ال دراج املرت رَّ لواحسٍم حب  ْت هجَّ ُ  ٍد مهنا قبل أ ن جتم

 زم رم ، فم عرشات ال ظرف بداخهلِ  ْت امَّ ضم تم  االقً مع ادرجً 
 
ٌن عليه  ادً ها قبل أ ن تنتقي واحِ امِ هبْ هتا بس بابِتا وا وَّ ُمدم

يَّال اامسي رابعيً  قمٍم ما وُمذم  احملتوات فوق الطاوةل:ت ـبَّ كم مثَّ ، قم الالصِ  ْت عم زم نم عادت و  ،برم

 أ و مكتب. شقة مفاتيح ..تانبنكي  ااتنبطاق ..مفتاح س يارة

 .ع ابلس تالمق ِ وم لتُ  ابلكشِف  كسأ تي ،ظةحل -

ول مفاتيح  ،ح س يارتتيمل زكن تكل مفا ،ال ش ياء تكلم  يف لك ِ  اقً لِ مْ حم أ ن مُ  بيامن توقفت قالِتا وانرصفت  

  .بطاقيت البنكية تكل ، ولبييت

 حتملُ  ْت تم أَ  نيم حِ  ابتدرهتا .أ خر مبظروٍف  أ تيتِ  قد يبدو أ نكِ  !ل ختصين ال ش ياءِ  تكلم  !ارً ذْ عُ  ،تس يد -

م  الكشفم   ل.عىل جعم

ارنته ببطاقة وتعود ملق تنظر لبيانت الظرفو  تضع الكشف عىل املكتب قالِتا ويه كيف ذكل؟ -

 .هوييت

 ؟الُشهييب ادلين أ حد زينأ ولست  -

 .بىل -

 )......(. هو ورمق هويتك -

 .فعاًل هو  -

 كيف أ هنا ل ختصك؟ ،ختصك اإذن -
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 لتزتايد دهش يت. ظرفا وأ مكلت جلب احملتوات من القالِت

 رخصة قيادة!

ال  !هاتف جوَّ

ُت للهاتف:  ْ ف يل أ ن ! كيهذا النوع من الهواتف ايومً  لْ ْحِ أ ن مل أَ ! حىت أ ن ذكل الهاتف ل خيصينَأرشم

 من فضكل. احتري جيدً  ،؟! أ ن واثٌق مما أ قولاامِهً أ كون وم 

 .غتفريال ل تقولها ويه زمُكِْ  !عىل الظرف املدين ورمق قضيتك رقك؟ امسك و ىاحتر  عَّ  -

 يبدو أ هنا..هذه ال ش ياء  أ قول! امم كدأ  ن متأ  س يدت  -

َّ  ذكلِ  عىل الطاوةلِ  رَّ ـقم تم س ْ اِ  حنيم  جفأ ة الكيم عم طم قم ـنْ اِ     رتتين بوجودهِ ـ، واعْ اابً رم غْ تِ س ْ هل عيناي اِ  ْت عم سم اذلي ات

 ...مةارِ عم  ةٌ شم هْ دم  الغريبة وسط تكل املُبع رات

 .اشً هِ أ رشت ُمنْدم  !جواز سفري هذا! هذا -

 هناك أ مل. ،دجي ِ  -

 كيف وصلم اإىل هنا؟! -

 أ تسأ لين؟ -

ماكين أ ن أ راه؟ ،أ كن أ حهل معي يوم قُِبضم عيل   أ عين أ ين مل -  هل ابإ

س بابِتا بطول  رُ رِ تُمم . قالِتا ويه عىل الاس تالم قباًل يل  عْ ق ِ وم س تُ ولكن  س تأ خذ لك تكل ال ش ياء حاًل  -

 عن امسي.  االورقة حبثً 

ن ،فقط أ ريد أ ن أ راه للحظة -  .مسحتِ  اإ

 " كام تشاء".مبا يعينكتفهيا  ْت زَّ هم 

 ،ليت سافرهتاا ٌن فهيا تأ شيات اإىل ادلولِ وَّ دم الصفحات مُ  ،اشً هِ دم نْ مُ  هُ أ وراقم  حُت فَّ صم وتم  السفرِ  جوازم  ُت لْ اوم نم تم   

 !انيتزم يف خِ  ادامئ !أ ن ل أ تنقل به أ صاًل  !منذ عامني يف الشارع عيل   ضم بِ ل أ ذكر أ نه اكن حبوزت حني قُ 
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ف وصل كيو  ؟أ خر مرة أ تذكر أ ين زركته نْ أَ  أ حاولُ  ،ويف رأ يس أ لف عالمة تعجب ال وراق ُب ل ِ قم ظللت أ  

 !؟الغريبة ال ش ياءِ  تكلم  طمسْ وم  وجودهِ  ما رسُّ بل  ؟اإىل هنا

  ..ن..ولك ..رقي املدين ..عنواين ..امسي :يانتب  يناإىل الصفحة ال خية طالعتوصلت  حنيم 

ةٌ  ،تكل التفصيةل وقعت عيناي عىل ..ولكن    فهيا قَّْقت النظردم غرابِتا لو  !وغريبة !شاذة !تفصيةٌل واِحدم

 اضطراباإىل   الهنايةيف لُتفيض ،متاًما وك ن الزمن قد توقف عرش ثوانٍ  ،اتقريبً  ثوانٍ  عرشِ ل  عدِم ِاستيعابب

يعمَّ ول املوجودات ي تفخبو ال ضواء وخت ت ف  ،رعشُة قوية ك هنا صعق الكهرابءلترسي جبسدي و  ،كياين لكه

لَّ  لك يشءٍ  الظالمُ    ..لِف مصباحٍ ساطعك   بني اصبعي   ُض مِ وُ يُ  اكن وحده ادلفرتاإ

من وحٍ فقد كنت لك شلكي، ابعد أ ن راعه هارأ س توقف للحظة عن الورق  عيناهاالفتاة  حني رفعت  

 :بةِر غْ تم س ْ مُ اعتدلت  ،برصي ٌص اخم شم  الثلج، فاغٌر فايه

 ماذا حصل؟ ؟!ما بك -

حْ فم فم  ،صواتً  دْ جِ أَ  مْ  لم لكين مهمت ابلالكمِ    هو.. ..هو ..هو: ُت حم

 ما بك؟! :ابلقمل وال وراق ْت قم لْ أَ 

 هو.. ..هو ..: هوأ ك ر حفحت

-   َّ  ؟هل أ تيك بطبيب ؟ازريد طبيبً أ   !طبيب هو من؟! تتلكم؟ نمعم

عي رتم سْ ر لَ اإىل جواز السف اشيً مُ  س بابيتوارتعاشات  عيين   ت من اتساعِ دْ ريس بأ ن زِ عن خِ  عضتُّ تم س ْ اِ   

ليه زك ك ن رين و الارتباك جفقريبة  يف ماكتبم  نَّ أ خرات كُ  موظفاٌت اكن ذكل حني راع و  ،انتباهها النظر اإ

حداهن جواز السفر مين. دققت اإ خطفت  ،ت رأ سها: "ل أ فهم"زَّ هم  ،"ماذا حصل :"ما به؟حول الفتاة

  ..وهجيي يفمث  فيه..

م  ،يف تكل اللحظةو ،هنا  :ُت خْ ِصم
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اجملرم.. هو  هو ..هذالك  ارزكباذلي  هوتبحثون عنه..  اذلي هو هو.. هو.. هو.. ..لوووأ قو  -

 ..هو اجملرم.. هذا هو اجملرم احلقيقي اجملرم..

 ذكل؟! يفك  ما هذا؟! :ابجلواز ةبي الغر  الصورة وبني بيين قارنت، مين خطفت الفتاة جواز السفر

 برسعة.. : تعال معيفلظر لوأ عادهتا املضبوطات مرًة أ خرى  مجعت

م  ًة من الغرفة،جم ارِ خم  ْت قم لم طم نْ اِ    ِ  يف سم يِص ـحُنْ  ااهتِ اءم وم تِ لْ واِ  احملمكة يب طرقاِت  قُّ شم ت ات الاس تغراب ن نظر ي ْ

ةِ  يِن حْ وِ طْ مم يُ  ابملاش يني أ ختبطُ وادلهشة. ْدمم عياُء الصم  تتصارع الوجوهو  غرفال وتمتمداخل مراتتامتوُج امل ،اإ

 تنيِ قم رْ طم  الفتاة ْت قم رم عىل ابٍب ما طم  ،"هو اجملرم احلقيقي ... هو... هوهو" :اودائً  اً اذِ هم  ْهِتُف أَ ومل أ زل 

بـَّت كم و  تأ ذنت منهاس ْ  ،ة: "وكيل النيابة"فتل تعلوهت من رجٍل جيلس اإىل مكتٍب مْ دَّ قم ، تم لفتودم 

ًة يم ُمِش  قالت الفتاة". ا: "ل أ فهم شيًً ابج ِ عم تم مُ  الفتاةوبني ال ش ياء  بني فنقل الوكيل برصه ،املضبوطات أ مامه

 :اإيل

تأ ىت اليوم للحصول عىل ال ش ياء اليت  عليه قبل عامني، ضم قُبِ  هذا الشخص -  ،وقت القبض همع ُوِجدم

 ..املضبوطات وجدن هذا.. بفرز وبيامن نقوم

 السفر عىل صفحة البيانت:الفتاة جواز  فتحت

  أ خر.شخٍص ل صورة ال لكن هذه ،مسه ورقه املدينا ،بيانت هذا الشخص دحملجواز السفر هذا  -

 ؟!اذا تقولنيم -

 هويته؟! أ ين كيف هذا؟! وجعل ينقل برصه بني الصورة وبيين: جواز السفرمهنا  الوكيل طمقم تم ل ا

م وم نم     ،بيينو  هويةال  صورةِ  نيب مُثَّ  بيانهتا وبيانت جواز السفر بني نُ ارِ قم يُ  لم عم جفم  بطاقة هوييت ته الفتاةُ ل

ملًفا اكن أ مامه  أ غلق ،ًة أ خرىرَّ مم  الفتاة جبمع املضبوطاِت  رم مم أَ  امِسً احم مُثَّ ، اس تغراابً ف ايقً قِ دْ تم  مالحمه بم طم قم 

ابهبا لفتة  ملُ دح غرفةٍ اإىل  حىت وصلنابطرقات احملمكة  عىل جعلٍ  ناي ْ شم انطلق لكينا وراءه، مم ف اجً بَّ خارِ هم و 

م دم  ،"النيابةرئيس "  امم قم  .النيابةء والكٌد من دم عم  أ مامه يراتحُ  مكتٍب  اإىل من وقوٍر جيلُس هو م قدَّ فامي تم  انم فْ ل

عطاءِ  وكيلُ ال م و  السفرِ  جوازم  الرئيِس  ابإ ليه سم مهم َّ بلكامٍت اِ  اإ  السفر جواز بم لَّ قم  .ةً شم هْ دم  ال خيِ  عينا ت لهاسعت

 "!من هو؟ !ش ياكغو حنن؟يف أ   !كيف هذا؟ !معقول؟أ  : "بني يديه
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يل  أ شاروا   ؟!"تنْ جُسِ  تقولأ  ": اصم ح ِ فم يل ُمتم  نظرف  ،اإ

ْنت ت..نْ جُسِ  نعم وهللا: ادلموع تُغرقين كطفٍل اتئه اكنت  ..جُسِ

 ؟!ذم فيك احلُُكـ ِ نُف ؟ذهبت للسجنتعين أ   -

 . لعامني اكملني نتجُسِ احلُك و  يف ِ  نُف ِذم وهللا  عمن -

 عىل املوجودين معه. ع حروفها بدهشةز  وم ويُ  وهو هاقال  .هللا أ كرب !ناكمال انعام -

ي ال خيُ أَ  ببضع لكامت، هتامس وكيل النيابة والرئيس   من  اعددً  فيه ىعدس تاِ ، ارسيعً  اًل صم تِ اِ  بعدها ْجرم

تيان مبلفاٍت ما، واكن ذكل يف نفس الوقت  ال خرون من أ ماكهنم نيابةال  موظفوفيه قام اذلي  املوظفني لالإ

 شديدين واهامتمٍ  غرابالبعض ابس ت ويناولوهنا لبعضهم هناويتفحصو  فضوهنايم  ال حرازِ  لم وْ حم  انكبُّوا .مهبورين

ْت كمْشفً كب  دم جم  .اهامً  اعثٍة أ ثرية وم

 وا مجيًعا ال ن، وازركون وحدن.تفضل املن ابلغرفة: حس نً  رئيس النيابة أ شار دقائقعد ب

ه  .زينا  حسرت ل واضَّ فم تم  :يل  اإ  توجَّ

*** 

م  النيابةِ  رئيُس  احم رم  ةلعىل مدى ساعٍة اكمِ      ارم ذِ ُمْعتم  ،ساةاوم مُ و  اهامتمٍ يف يل  اتً صِ نْ مُ  ،ملف القضية حُ فَّ صم تم ي

ليه من ملفات مع السُ  لم ما ُحِ  اًل ج ِ ؤم ومُ ، كتبهمب لعرشات املتصلني   يقرأ ها  صفحةٍ لك مع ،واملوظفني اةِ عم اإ

م رْ زم ت اكن مياءاُت  وهجهعىل  مُ ِس ت ً  اوحينً  ،ستياءِ الِ و  س تغراِب الا اإ  طويةل اطورً س ااكن يعقد حاجبيه قارئ

تمخِ  قصيةٍ  احلاجبان عن حضكةٍ  ينفرطم  ابهامتم قبل أ ن م  قرأ  ي اكن وك نه فَّةُمس ْ  .اهزليً  اص  ن

 :ابهامتم ينعم الم طم  ،القراءةمن عندما انِتيى 

هامٍل هذا  ا،كهذ اشيًً  رْ ومل أَ  مل أ مسعْ  ومعيل س نوات معريطوال  -  لنٍ ذْ خِ  وأ يُّ  !؟اذلي طاكلأ يُّ اإ

 ،ي فقدكلن تف أ ي مواساةٍ ف ،ما يُقال أ صاًل  بل ل يوجد ،أ ن ل أ جد ما أ قوهل !؟هل تم ضْ اذلي تعرَّ  ذكل

نم وأ ي الكٍم لن هيُ  ِ  ؟زينا  مك معرك ،ا اكبدته وعانيتهمم و 
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لَّ  مل أ حكِ  ،مثانية وعرشون -  ول يسع عنه مما ل أ س تطيع التعبي ال ك ر وال ك رفقدت القليل ولكين اإ

 .الوقت حلكيه

س يعود  حقك ،ابلناس تفعهل ما وأ عرف ،السجون وما هبا أ ن أ عرف ،رب ِ عم ل حاجة بك لتحيك أ و تُ  -

ليك اكماًل   ز،ي ابجلوااذل هل تعرف هذا الشخص ،اأ يضً  قرصيناملو ذنبني بل امل يمت ُمحاس بةوس  اإ

 هل التقيته من قبل؟

 الصورة صاحب تأ ملأ   وأ ن بأ طرايفرعدٌة ورست  الشديد مالحمي اإىل الغضِب  تبدلتأ راين اجلواز ف   

 .هامذواسع العينني نفِ  ،أ مسر البرشة ،عريض اجلهبة ،اكن مربع الوجه ،برتكزٍي أ كربهذه املرة 

لَّ  شغلين من ال ن شاغلٌ ولن ي  ومل أ ره يف حيات ل أ عرفه  -  امتشفي   ،ف مرةأ ل أ قتهلأ ريد أ ن  ،أ جده أ ناإ

جابًة واحدة لكن قباًل  بل يف لك حلظة، ،يف لك مرة ومعانته هبعذاب  ؟عل يب هذام فلِ  ،أ ريد منه اإ

اِرُده طوال معري وما حييتُسأ  وحىت هذا احلني  ؟هذا لك ماذا فعلت هل ليفعل يب رمغ هذا وب ،طم

 .من عذايب وتعيب ءيشى شفلن يُ 

يض عقوبته قس يو  ،ظةمنذ اللح هذا ما س نفعهل أ ن بل ،عنه وس نجدهسنبحث ل تقلق بشأ ن ذكل،  -

لهيا عقوبة ما فعهل اافً ال صلية ُمضم  ذن ركفجواز س وصهلم ن كيف م ِ تس تطيع أ ن خُتم  لم أ   ، بكاإ  ؟اإ

لَّ  ل أ حل ادلفرت - تضع و  ولبوزرتب حمتواهتا يف ادل احلقيبة أ يم غِر فْ تُ  عندما أ عودو  ،وقت السفراإ

 فأ يم مرصية ،اإىل مرصمنذ ثالثة أ عوامٍ اكن  ابلس يارة سافرتأ خر مرة  ،ادومً  خزانيتجواز السفر يف 

مت فهيا طَّ حت ،اكنت حادثة قوية، سي حصلت يل حادثةأ ثناء العودة  ،كنت يف زارة لل هل هناكو 

جواز السفر اكن  ويبدو أ ن قبل أ حسهبا للمنل وأ بيعها كخردة ،لثالثة أ ام يف الشارع تظلَّ الس يارة و 

 .داخلها ومل أ نتبه ذلكلب

ذن ل جعب -  أ نك قت مذكوٌر هنا ،احس نً  ،رك عن طريقهاوصل جلواز سف قد اإن اكن هذا اجملرم اإ

 !برفع دعوى

 .فعلتنعم،  -

 وقفت أ مام القايض؟!أ ي  -

 .نعم ابلضبط -

 ؟أ مركترشح هل  أ مل ؟تتلكم معه أ مل ؟ماذا حصل اإذن -
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َّ أَ  نْ بعد أَ  اسامعي متامً  ضم فم رم  ،للالكمرصة مل يرتك يل فُ  -  ،الهربرات و ِتم حبيازة اخملدامل زين  أ ينِصم

 الهروب هتمةيف يف الهناية مت ختف  ين مطلقًا،مل يسمع لكنه ،بلك هذااملقصود  ستل  أ ين كنت أ توسهل

 .مخس س نوات ،اخملدرات كام يه حيازة، بيامن ظلت عقوبة واحد شهرٍ  من س نتني اإىل

ذن  - م  هذا اجملرم ،يتضح لك يشء هنااإ ليه بِتمة قُبض ع  ،الصورعىل جواز سفرك واستبدل  لم صَّ حتم

ثبات الشخصية قم  ،يازة اخملدراتح  ر اذلي دحملدَّ وحني طالبوه ابإ  ورقكمسك ا م جواز سفرك املزوَّ

 ،حليازةس نوات بِتمة التعاطي وا عليه احلُك ابلسجن مخلس رم دم صم  ،هوولكن دحمل صورته  املدين

يقافك مت وحني ،فصدر ضده احلُك لعامني أ خرين ،لكنه هرب  عن امسك املرور كشفوايف اإشارة  اإ

ن لسوء عت السجن اكودِ أ   حنيم  ،فمت القبض عليك ك مطلوٌب للضبط والإحضارفاتضح أ ن ورقك

مِفدم لك مراحل ال  حظك ـُُك هنائيً  ْت تقايض خبصوص قضية اخملدرات قد ن سوى  تتبقم  ومل ،اوصار احل

 .شهريت مت ختفيضها من عامني اإىل قضية الهروب وال

يلَّ  نظرَّ  ،يه فوقهعقد يد ،أ غلق امللف   :اجبً عم ُمتم  اإ

 ؟! أ معقوٌل أ نه مل يسمعك أ ي خشص؟زينا  أ مل حتاول أ ن تصل ل ي ِ مس ئول لتتلكم معه -

 ،وزرجيتلت توسو  ِصختلقد  ،أ ن مل أ زلكم فقط ،س يدي ؟!زينمن اذلي مل تتلكم معه ا  لْ بل قُ  -

م  لكن ،اادلموع دمً  ُت فْ رم ذم   ،هتمته ك ين جمرٌم يُنكرو لكهم عاملوين  ،بأ  يب أ حدومل يع  يسمعين أ حد مْ ل

 .لهناية مدت ايسً ولول الصدفة اليت قادتين اإىل هنا لظللت حب 

 ت:فْ دم رْ أَ  ،مجليت ال خية تصوروك نه دحاول  اسارحً  رئيس النيابةِ  تأ ملين

 ا أ ن فيه؟هل س ينِتيي م هل ستتوقف تكل املعانة؟هو  أ طلبه وأ سأ هللك ما  -

 صل كلم حاسب لك من هل يٌد فامي حس يُ بل و  نعيد كل حقك اكماًل حىت  لِكَّ لن نم و  لقد انِتيى ابلفعل -

 .أ عدك بذكل

: مع  ابدخارج هالك  بيانتك ازركفقط  ،عليك طوياًل  ااكن يومً  لقد ،لقد انِتينا هنا ،زينا  احس نً  َأْردمفم

 ذهب ملنكل ال نا ،عىل ال ك ر خالل يومني وس نقوم ابس تدعائك أ رقام تليفونتكو  عنوانك ،السكرتي

 ..اليوم عيٌد كل، ادً ج اقريب سيمت حهل يشءٍ  لكُّ و  ،هدأ  رحت واوا

 !زين :ينفقبل أ ن أ نرصف اس توق، لباباتوهجت اإىل  ،وتصاحفنا ارً ـشاك ُت مْ قُ 
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ليه فتابع: تالتفت ليكيس متع  كنت أ متىن أ نذكل القايض اذلي وقفت أ مامه!  اإ َّ  ،ذلاتهو اب ،اإ ن لو فتح  هل 

  ..ملفك

ثبات الشخص ف ،املزور من جواز السفر احلقيقي صورة اجملرم: افردهو  من امللف أ خرج ورقةً    هو  يةاإ

من  عليه ضم بِ قُ  أ ن من ليتأ كد ،كل مُثَّ  صورةلأ ن ينظر ل فقط للقايض ن يكفياك ،ملف أ ول ورقٍة بأ ي

 براءة... ابلقفصالواقف  نفسه هو ليس قبل

*** 

 اعودً  واملارين الس يارات ارً اوِ نم رسعٍة جنونيٍة مُ س يارت ب  بيامن أ قودُ  ُت لْ نِ  اتعنم واللَّ  اِب مك من الس بم ل أ دري   

وَصوين من  اكل لكأ شصور و برأ يس  تتصارعفامي  انً ولعِ  امً وشاتِ  ابً غاضِ  قبضيت  أ خبط املقود ب ، للمنل

 عساكر احلجزب  امرورً و  ،قبل عامنيشارة الإ اذلي اس توقفين يف  املرور رشطي ِ ايًة من دم بِ  ،الكذبو  ابجلنونِ 

 يندم رم اذلي طم  احملمكة مبوظف اءً ِتِ نْ اِ مث  ،اذلي رفض سامعي !القايضو  التنفيذمدير و  ال حاكم نفيذِ ت والعنرب و 

. وأ ك ر أ ك ر نًقاحُ و  غيًظا يلِ صم نْ لَ  السامء ق وصفحةِ يالطر  د ِ مبجملرم ا صورة بسطن ت قبل أ ن  ،ساعات قبل

يَّعين السافل ،عينيَّ أ ن ضم  ابكيـًا خِص أ   أ لُك  ،اًل ح نل منهل   ابن الــ )....( أ ريد أ ن أ راه. )....(. ابن الـ ضم

 يعرفأ ريده أ ن  ،هبتعذي أ ريد أ ن أ تشفى ب  ،أ قتهل أ ن أ ريد ،بنفيس أ ريد أ ن أ جده.. حاًل  .... حاًل حاًل  املقود:

حبراكٍت  فت حويلأ تلكنت  ،بسببه يف كنت أ موت يف اليوم أ لف مرةوك  ومك فقدت  تأ ذيتومك عانيتمك 

َّ  أ مايم أ نه س ينبثُق  ، شاعًراناسبني ال  عنه اابحثً  ةحادَّ   بني الوجوه هدجِ أ  سأ ين أ و حلظة،  ةِ من العدم يف أ ي

نُّ  من أ حد احملالت، الطريق أ و خارج يش أ و يعربمتي  عًة لس يارة ُمرْسِ ا فتنتقل غضبيت اإىل الس يارة، فُتجم

 .حلظة هأ ي يف ابل سفلت ساواة السافلوك هنا تبثين مؤازرهتا واس تعدادها معي مل أ ك ر وأ ك ر 

 :جراً  صعدت السالملو  البيت دلفت، من الس يارة قفزُت  وصلت حني

 .أ يم.. أ يم -

 :اثً لهِ  أ ماهما عيتقْ أَ ، ريكةعىل ال   تشاهد التلفاز اكنت يف غرفِتا

 عرفوه ا أ يم. عرفوه.. عرفوه.. ..انِتيى ال مر ..ال مُر ا أ يم لقد انِتيى -
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لمْت  ْت شم هم دم نْ اِ  َّ  ؟وعرفوا من ؟زينا ا اذلي انِتيى م: وِاْعتمدم ق رَّ عم تم تم و  ثتله أ نت ؟!حبييبا  تتحدث عم

 ذا حصل؟ما !بشدة

 ساعةٍ جالس ين ل  رئيس النيابةأ قول ساعٍة اكمةل.. ل  جالس ين ،رئيس النيابة عند ،يف احملمكة للتو ِ  كنُت  -

 اجملرم احلقيقي. لقد عرفوه.. عرفوااكن يقرأ  ملفي ويسمع مين..  ..وهللا

هلت   ما  لها حكيتو  أ ماهما اب  كم نْ مُ  تُّ دْ عُ  ،هوأ غلقت قبلها فأ رسعت الباب القِ غابلقيام لإ  تمهَّ و  عيناها ذم

  :مع لك لكمة بعينهيا جمعُ تت  اكنت ادلموع فامي حصل منذ ساعات،

 ... اصدقين القولما تقول؟! اأ حق   ؟!..ما تقول اأ حق   زين -

 .هذا ما حصل فعاًل  أ ن ا أ يم أ قسم كل -

 !ال ش ياء من تكل وأ نك مل تفعل أ ا   !كتِ ءم برباعرفوا هذا يعين أ نك بريء..  -

عادة حق ِ  ،هلم لك يشء حم ضَّ توا، تءم بربا وأ يقنوا عرفوا - لقصاص من املذنبني ي واورئيس النيابة وعدين ابإ

ِ بل واملُقم   .اين أ يضً رص ِ

بَّثم ب  قبل أ ن بأ ين أ صدقها القول ول أ هذي، اتمم سم قم  تستنطُق  للحظاٍت  ينتلم مَّ أَ تم    م و  ي  كتفتمتشم  سحبينت

لهيا عمْت ذاهةلالعينني  متسعة لثوان اكنت فهيا احتضنتين ،اإ انسلتت ادلموع مالحمها و اختلجت  ، حني وم

بال  زردد اكنتفامي  ،فضغطِتا ُمهدئًا وحمتواً  بشدةٍ  جسدها حىت اضطرب باكءً  انفجرت املتجمعُة بعينهيا،

  .اس تجاب يل.. اس تجاب يل ..امحلد هلل.. امحلد هللأ ن انقطاع 

ودً  ال رض اإىلأ طرافها  تسابقت م دم تم اعْ  ،ىل الهنوضأ عنِتا ع ،وباكءً  اجُسُ  ب:حِبُ تأ ملتين  ،هادموع  ْت فم كم فْ كم  ،ْت ل

أ ن و   سينكشفالرُضَّ  قلت كل أ ن ؟أ نت حبييب أ تعرف ذكل ..حبييب .. امحلد هلل ازينامحلد هلل ا  -

ة ستنفرج، ذن قالوامىت  أ مل أ فعل؟! الغمَّ ينِتيي لك مىت س   ؟س يقومون حبل هذا املوضوع أ هنم كل اإ

 هذا؟

  . خالل يومني يابة انتظر منا اس تدعاءً رئيس الن يل  قال ،خالل يومني عىل ال ك ر -

 .اللهم كل امحلد امحلد هلل.. اللهم كل امحلد..  -
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ذن هذا يكون منلكن : عىل مالحمهاجفأًَة تسم ار مث أ ن الغضب     أ ين هوو  ؟أ خربين ؟ من يكوناجملرم اإ

 هل تعرفه؟ ذكل؟ بك ومل فعل ؟ال ن

 ،يض العقوبة ُمضاعفةس يقو  يف طريقه احلظِ أ وقعين سوءُ سافل قذٌر  ،عنه اشيًً  بعد ومل يعرفوا ل أ عرفه -

  .ذكل ل جلِ  قم وك نه ُخلِ  اجمرم حقً  ،ا أ يم شلكه جمرم لكن

 قبضة الرشطةب يقع  وأ ن امينتقم هللا منه رش انتقل  أ نعاِء ليل هنار صليه ابدلُ سأ   ،وسرتك اللهم لطفك -

ذن مىت قالوا كل ،يف أ رسع وقت  ؟مىت س يجدوه ،أ هنم س يقبضون عليه اإ

  .لللتحقيق فامي حص وس يقومون ابس تدعايئ خالل يومني سيبدأ ون اإجراءاهتم عىل الفور، -

 .بلك هذا اني  مع أ نت بريء ولست  قبضوا عليه أ و مل يقبضوا سواء ؟!أ نت بريء أ ليس كذكل ولكن -

َّ اِ و  ثبتت هلم برائيت فلقد .. نعم..نعم -  الالتباس اذلي تسبب يف هذا لكه. هلم ضحت

ذن لن تذهب لل -  ؟مرًة أ خرى رعايةاإ

 !"الرعاية" -

م وم أَ  -  !؟هذا ل عالقة كل بلك ِ  هلم أ نه يتضح مْ ل

ت: يَّ  .اهذ "الرعاية"موضوع  النيابة حوليف مغرة ما حصل مل أ سأ ل رئيس  ،ل أ عمل ا أ يم حتم

ذن ل تذهب -  .ابملوضوع ربمهوأ خ راسلهم أ و هاتفهمابلتأ كيد رئيس النيابة هذا  مم تذهب؟!ولِ  ،زينا  اإ

خالء ابإ  لكن ابلتأ كيد س يأ زهيم اإشعارٌ  ،الإجراءت هبذا ادخصوص أ فهم ما ول !فعل أ م لل أ عمل اإن اكن  -

 . أ ك ر تعقد ال مورفت ال أ نقطع جفأ ة كيفقط  أ خربمه مبا حصل،و  غًدا بسأ ذه ،سبييل خالل تكل ال ام

لِتا ابتسمتف الامتعاض، عىل أ يم بدا  :وقمبــَّ

م ل ضم و حبيبيت ال مر ا قد هان -  فقط ،اإن اكن يف هذا حسم ال مور يومني أ خرينل  يف اذلهاب ي ْ

 .لنخربه ابلبشارة أ ن نتصل بعمرو ال ن علينا



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالِ الثم  مُ الِقْس 
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قتادين السكرتي اأ ن وصلت  فورفيه مين احلضور اإىل احملمكة،  بم ُطلِ  الصم ت ِ تلقيت اِ  أ خرين يومنيبعد 

هنا الاكتب دم   روتينيةسأ لين عدة أ س ئةلاين للجلوس، عم دم صاحفين و  واذلي النيابة الكءِ وُ  أ حدِ  اإىل مكتِب  وَّ

 :اف  لم جبانبه قبل أ ن يفتح مم 

 ،صل كلما ح هو مؤملٌ مك  لن أ س تطيع أ ن أ خربكهمام قلت فو  ،اكماًل  ملف القضية قرأ تلقد  ،زين -

لَّ  ، ومل أ كن أ ظن أ نه دحدثجًدا جعيًبااكن  ما قرأ ته ت الإجراءااإن ف وذلكل ،يف ال فالم واملسلسالتاإ

 للعداةل. همموتقد املذنبنيلك معرفة  يف دُ اعِ سم ، وستُ س تأ تيك حبقك اكماًل  يه ما اليت س منر هبا سواً 

 .حق ا مل ذكلأ   -

ل ه عرف هذا الشخص اذلي جبواز السفر؟ت هل ،يدك أ ن جتيبين بدقةسأ سأ كل عدة أ س ئةل وأ ر  -

 ؟قبل أ و حىت رأ يته يف ماكن ما من قابلته

 .القً مل أ ره ُمطْ  ،ال هنائيً  -

 ؟مرة اكن فهيا جواز سفرك حبوزتكتذكر أ خر أ   -

ر ل أ ذكمن بعدها  ،مرص يف هيلأ   اإىل اكنت ،حيث اكنت أ خر مرة سافرت ،21يف منتصف عام  -

 ر للبحث عنه ل ين مل أ سافر بعدها.طم ضَّ ابل حرى مل أ   ،أ ين ذهب

 ؟ضاع ن كيفم ِ تس تطيع أ ن خُتم  أ لَّ  -

ْت  ُمرهًقاكنت  يف طريق عودت ابلس يارة من السفر - رم  فهيا نقلبتااكنت حادثًة قوية  ،يل حادثة وجم

ظن أ ين أ غلب الذلكل ف ،أ ن أ حسهبا للمنل وأ بيعها كخردة ت يف الشارع لثالثة أ ام قبلوظلَّ  الس يارة

 .بعدهال ين مل أ سافر  ه من حيهنامل أ حبث عن اوطبعً  نسيت جواز السفر بداخلها

ن كنت تعرفهم ، فتح صفحًة يف امللف:اأ ومأ  برأ سه متفهمً  أ م  سأ سأ كل عن بعض ال شخاص وختربين اإ

 ل؟

 .بلك تأ كيد -

 ؟(بلقيسدعى )هل تعرف فتاة تُ  -
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عي معرفِتا يب؟!  أ عمل ول ،ل أ عرفها: اانفعلت شيًً   ؟!هاتعرفين دون أ ن أ عرف  أ هنا وكيفِلمم تمدَّ

 :فاس تدركت ،من انفعايل وكيل النيابة اس تغرب

 مل أ رها يف حيات. رمغ أ ين أ هنا تعرفين ، وقيلمرةأ عين أ ن امسها ُذكر أ مايم  -

 مىت؟ ؟أ مامك رم كِ ذُ  -

سأ لين ، التحقيقاتمن  نسخةٍ عىل  حصل اكن قد امٍ حم مُ  ينِ ارم زم  اتقريبً  شهرٍ  بعد مرورِ ف  .يف السجنِ  -

بم امعرفيت هب نفيتف ، تكل بلقيس عن س ئةلنفس ال   ملف القضية أ هنا  ه كام اتضح هل منل ن ، فمتمعمجَّ

 عرفين معرفًة وثيقة.ت

مبنلها قبل  ادً اجِ وم تم وأ نك كنت مُ  أ هنا تعرفك بل وزربطها بك عالقة حتقيقات النيابة تقول ،هذا حقيقي -

 .الرشطة غالِ بْ ها ويُ اأ ن جيدك أ خو 

ذن  -  امجيعً  هلمبقو أ خوهيا هذين، لو أ ن هؤلء  ا، واس تدعِ هياس تحلفك ابهلل أ ن تس تدعِ  ،تدعهاس ْ اِ اإ

 .س يحسمون القضية لكها واهجين هبم

*** 

ل النيابة اإىل مكتب وكي، هذه املرة مل أ دخل من جديد احملمكةاإىل  مت اس تدعايئ أ خرى ثالثِة أ امبعد   

ىل ،نم بأ وراٍق وملفات يتحركونل شخاٍص  افمكث   نشاًطات أ رى مبارشًة، بل انتظرت ابدخارج وكن  ،واإ

النيابة وجبواره  وكيلدلفت وجدت  أ دخلين املكتب، حنيم ساعة أ شار يل السكرتي و نصف ال بعد  مكتبه.

  .مل أ رهام من قبل ناأ خر  أ مامه خشصاناكتبه و 

 .زينا  ْت تم أَ  بلقيس للجلوس: وكيلدعاين ال

 ؟؟ أ ينْت تم أَ تلهفت: 

 ج.يف ادخارِ  -

ذن لِ  -  .ين هباواهج !ها؟لْ خِ ل تُدْ  مم اإ
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ً أ ريدك  ،: ابلعكسارأ سه نفيً  زَّ هم     ،ل ساساوك نه ل قضية من بل  ،وك نك ل تعرف أ ي يشء امتامً  اهادئ

 ..اضبط أ عصابك، خطأ   ل جمال ل ي ِ  !زين ،د أ ن نرصد رد فعلها بشلٍك طبيعينري

جياابً  أ ومأ ت   قيقة مث دلللعسكري برأ سه فانرصف هذا من فوره  الوكيل أ شار، فيف كريس   وزراجعت اإ

لها  أ شي ست حيثجل  ،ه نظرهيا ل حدج ِ وم قصية القامة، ضيقة العينني، مل تُ  دلف تتبعه س يدة منتقبة،

 يحًة ببرصها عن املوجودين.ش ِ وس، مُ ابجلل

لَّ  اعيً بأ ن أ بدو طبي  لنيابةأ ملح به اإيل وكيل ارمغ ما بو     ظلَّتا شأ هنا، عينايو  زرك الفتاة أ ين مل أ س تطعاإ

وما قد  عهنامنان لك ما هبا و وخُتم  ،امن لها مالمح وحياةسِ رْ زم سوادها،  عربتنفذان  اكدات حىت هنااصتتفح

ٍء" أ راه رؤي فهيي أ ول "يش ،ميزقينمل يزل و أ عياين الفضول اذليما هو  ل ي يشٍء بقدرِ ليس  .تأ ت به

أ ول قطعٍة تظهر  ،اأ ول مفتاحٍ يف لُغزي اذلي مل أ فهمه يومً  ،أ جحييت اليت جعزت عن مجع أ جزاهئاالعني يف 

ثباٍت أ ن  اأ يضً  ،رٍة هبا أ لف قطعة تنتظر التكوينيف صو   اأ بدً  ن خياًل ما يف رأ يس مل يك اكنت يه أ ول اإ

 .اول ومهً 

 ادلين أ حد نزيابمس  اوكيل النيابة وهو ينظر ل وراٍق أ مامه: هل تعرفني خشًص ابتدرها ! بلقيس -

 ؟!الُشهييب

ت عهنا  أ ن الامس يرتبط معها بذكرى ما.ب يشت مههمةٌ  ندَّ

 أ عرفه. ،نعم -

 بصوتك؟ علوِت  هالَّ  -

 أ عرفه. نعم أ قول -

 :بلقيسل  ودقبل أ ن يعرين ابتفاقنا، ك ِ بطرف عينيه يُذم  وكيل النيابة رماينف اغيظً  أ وردتنفرت 

 ؟عالقتك به قوية تعرفينه معرفًة وثيقة؟أ  أ عين  -

 .نعم -

 ؟بني املوجودين من زين هو من ،انظري حوكل احس نً  -
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 دون أ ن تنظر ل حد. . قالِتا حبسمٍ اليس موجودً  -

 !أ نِت مل تنظري -

 فته فور دخويل.رَّ عم تم ل  الو اكن موجودً  -

 .مرًة أ خرى انظري -

ت بعينهيا عىل لك املوجودين ت عليهمِغم رْ ٍن أ  أَ تِ بِ    مث  .. اذلي يليهمث ..جبواريبدأ ت بأ حد الشخصني  ،مرَّ

 :سمحِبم  النيابةِ  قبل أ ن تتوجه لوكيلِ  يف لك وجه تنيي لثان يةًل النظر ُمطِ  ،الاكتب وحىت ..أ ن

 غي موجود. -

 صفحة البيانت:عىل  امن فوق مكتبه نولها وكيل النيابة جواز سفري، واكن مفتوحً 

 هل تعرفني الشخص اذلي يف الصورة؟! فر هذا؟نظري جلواز السا -

 .زينهذا هو  ،نعم -

 متأ كدة؟ وكيل النيابة:اتبع  ،زراجعت يف كريس ِ و  الصعداء نمفَّْستُّ هنا تم 

جياابً  ْت أَ مم وْ أَ   ..اإ

 تناول مهنا وكيل النيابة جواز السفر مرًة أ خرى:

يل  اشأ   -احلقيقي ها هو جيلس أ مامك  زين ،زينمن هبذه الصورة ليس  - و من يف الصورة ه - ر اإ

 .زينانتحل خشصية  خشٌص 

 لكه ذا ال مره لقد انِتيى ،يل عالقة هبذا لكه مل يعد أ ن !أ ن ل أ عرف عَّ تتلكمون :جفأ ة الفتاة تاعم التم 

 .ابلنس بة يل

 مل نكن نريد أ ك ر من هذا. ..ا.. حس نً اقاطعها وكيل النيابة: حس نً 

ف يل نفسه بأ نه مث أ نه هو  :وك هنا مل تسمع ما قيل   أ عين كيف  ،واكن شلكه كام ابلصورة ،زيناذلي عرَّ

 !هويته من قبل! كيف يل أ ن أ تأ كد؟ مل أ رْ  ؟!زينأ عرف أ نه ليس 
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يف  ل صفادا حلظة ليضع أ نه سيتحرك يف أ يةِ  اظن   هاءم لعسكري وراا ْت حم مم لم حجظت عيناها أ ك ر حني   

 اخفي شيًً  ل أ  أ ن ،ابلنس بة يل ومل يعد يل شأ ٌن هبذا لكه القد انِتيى هذا ال مر متامً  ،كذبأ ن ل أ   يدهيا:

 .لقلته اولو كنت أ عرف شيًً 

 وانرصيف. عي عىل أ قواكلوق ِ  ،انِتيىقلت : اقلمً  وكيل النيابة نولها

راداً  أ قوم مهمت بأ ن برسعة، انرصفتو  ارسيعً  ات توقيعً طَّ القمل وخم  التقفتبأ يٍد مرتعشة    لول  وراهئا ل اإ

ليه التفتُّ  .أ ن اس توقفين وكيل النيابة  :فعاًل ُمنْ  اإ

 ؟يشء ثبت لُك لك هل تأ كدمت اإذن؟ هل ،أ ين ل أ عرفها وأ ين متورٌط هبذا لكه ن لُكـَّ ها قد تبي -

دارةسل جواز السفر اإىل ن وس تأ كدن نعم -  .هرمسي عن ليأ تون بتقريرٍ  اليوم اجلوازات اإ

 ر؟!وَّ زم أ نه مُ  أ ومل يتضح لُكاندهشت: 

 وازمن هجة اإصدار اجل رمسيٌ  تقريرٌ  افهًة، جيب أ ن يكون هناكشم ، لكن ال مور هنا ل متيش مُ بىل -

 يك يمت اإطالق رساحك. جراءتلإ التحقيقات و ل  افضم ليُ 

جراءاتحتقيقات و  - قع هذا و  أ ن التحقيقات س تكون فقط ملعرفة كيفكنت أ ظن  !لإطالق رسايح اإ

 ات ومعيل!وسأ عود ملنيل وحي ابلنس بة يلفقد انِتيى  نفسه ال مرأ ما ، حصل ما حصلكيف و  ادخطأ  

 رى حتقيقجُي  جيب أ نو  ،انً دم مُ  ِزلت ل ابلنس بة لل وراق أ نتف مع ال سف، لكن ،أ متىن ذكل اأ يضً وأ ن  -

ر  هو اذلي رم أ خم  وأ ن، وقُِبضم عليك ابدخطأ   لست املقصود أ نك نثبت عكس ذكل، أ ي فيه نثبتل  زوَّ

ثباتك الشخيص فراج عنك وضبطه هوانا اإجراءما فعل، فتبدأ  ه بك وفعل  اإ يكون أ ول وس   ،ت الإ

ر لصاحلك لكن ل تقلق س يكون التقري ،ززوير جواز السفر يؤكد أ و ينفي هو تقرير الإجراءات تكل

نه فقط الروتني ول أ ك ربلك   .تأ كيد، اإ

ذن هذا التقريرومىت س يأ ت : هقُ طِ نْ أ دهش ين مم   ؟اإ

دارة اجلوازات ُكم ِ لِ  ل نه خيضع ،ددهس تطيع أ ن حُن هذا ل ن  -  ،اثنني أ و اقد يكون أ س بوعً  ،الُشغل عند اإ

  .لالس تعجال اطلبً  ولكننا سنسل

 .اثننيأ و  اأ س بوعً  -
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ر املوضوع لن يطوللكن اطمنئ  ،أ قيص هذا حبدٍ  -  .كام تتصوَّ

ذن "الرعاية"ماذا عن  -  ؟!اإ

 ؟رعايةأ يه  -

 ."الالحقة الرعاية" -

 سأ كتب كل ورقة أ نك كنت عندن اليوم. -

هل  !أ دوام عىل اذلهاب اإىل هناك مِلم فم  ؟لست املعين بلك هذا مل يتبني لُك أ ينأ و أ عين ،ل أ قصد -

 !؟تاج لتحقيقدح  اأ يضً  ذكل

نت ل زلت أ   ،ول تنقطع اإىل هناك داوم عىل اذلهابجيب أ ن تُ  ،لك يشء يمت ابل وراق كام أ خربتك -

لَّ  خترج منه لنحممكة، و  بقراردخلت السجن  ،انً دم مُ   يمت من خالهل وقف لك قرارٌ  ،حممكة بقراراإ

لَّ  ل يس تطيع أ ي خشص أ ن خُيرجك مما أ نت فيه ،جراءات ضدكتكل الإ  دأ  ن نبولهذا حن ،احملمكةاإ

 ..ولكن اطمنئ ،ان رمسيً لك يشء جيب أ ن يكو أ ن قلت كل ،الإجراءات اليت س تقودن ذلكل

 .وسعنا يفنتحرك فيه بأ قىص ما و  الاهامتم لك ِ عىل  وحائزٌ  وضوعك واصل ل عىل املس تواتمف

ليه غادرت  دق بلقيسن يطمنئ أ   ه، من الالكم عرفت أ نه اكنتليفون نَّ حني رم  مذهوًل  طفقت أ نظر اإ

 .اهنائيً  احملمكة

 خالل أ ام. أ خر عاءً دْ تِ س ْ ا اِ نَّ وانتظر مِ  ،زينا  ال ن تس تطيع أ ن متيض -

*** 

 !عنك؟ ن يف الإفراجلوُ اطِ مم ـيُ يزالوا ول  امل تفعل شيًً و لكهم يعرفون أ نك بريء !الالكم؟ ما هذا -

جراءات وهذي  ْكِفِهْم؟!أ مل يم  م ما فعلوه بك؟!هِفِ كْ أ مل يم  !حتقيقات واإ

 ضيقي: اخافيً  أ جبِتا ،قالِتا أ يم غاضبةً 

 ،حنن نعمل ،افهةً شم ل يشء يمت مُ وأ نه  الك يشء جيب أ ن يكون رمسيً  أ نْ  ،هذا ما قاهلأ ن وهللا ا أ يم  -

ماذا  ما قيل ول أ عرف أ س توعب حىت هذه اللحظة مل ،اصرب وانتظر ،اصرب وانتظر ،حنن حنقق

 !أ فعل
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ذن امسع -   .هذا كتقرير وم ابس تعجاهلم يف ل ق تكل اجلوازات دارةلإ سأ ذهب أ ن  ،اإ

دحني  تظر حىتس نن  ،اهنائيً  ال مور تكلل نفسك  يِض ر ِ عم تُ ول  تكل ال ماكنل تذهيب اإىل .. ل لت: نفعلْ ا

 . دورن

سأ ذهب أ ن  ،اعكفان ما ضو  دون فائدة اكبيً  ايع وقتً لو انتظرن فس نض  ،اسكت أ نتت يه أ ك ر: فعلم نْ اِ 

أ ين  اعونسيُ  ،رسعة النظر يف طلبك منه لمتسوسأ   مبارشةً لمدير ل ادلخولسأ طلب و  يف الس يارة ومعرو

 أ ن أ عرف ما أ قول. ،وينولن يردُّ  كبية يف السنو  س يدة

دارة اجلوازات معرو  برفقةِ  أ يمذهبت  يف اليوم التايل    ،لها ابدلخول حم ُسمِ ف  دير العاممقابةل امل ْت بم لم طم و اإىل اإ

لَّ  ،مقابلتها يف لها كرب س هن ِ  عم فم شم  رمغ أ نه قدبو  ،اعقيدً  ااكن ش يخً و   قصيتيف  وصلت حني الهمل يشفع أ نه اإ

 اهامتمه لم وَّ انقلب وهجه، وحت عندهال نه  ززوير اجلواز، مصيبة -من وهجة نظره  - أ و لنقطة ززوير اجلواز

 مس تحيل !!؟ورابلبالد يزت  جواز السفر ادخاص ماذا تقولني!..": وك نه تلقى طعنًة يف كرامته عاٍت  لغضٍب 

ثبااتً .. "مس تحيل يزتور أ قول ،يزتور ل " :بيده شاحأ  لكنه  جلوازاب املزورة صورةالأ يم صورت و  أ رته اإ

 أ صاًل  . كيف.وافقت عىل مقابلتكا مل.. لو كنت أ عرف ما س تأ تني به ا!.. ول أ ريد أ ن أ رى شيًً اين شيًً زُرِ 

 ..رويح.. رااو ااايزت  لييزتور.. مس تحي  لمس تحيقلت .. ؟!تتلكمني هبذه الطريقة عن واثئق رمسية ابلبالد

ِ ريب وم  رويح ة وجتادل معه عىل املديراحتَّد مل يس تطع معرو متاكل نفسه فهنا  ،"ك أ حسندلم حاولت  ،ِبِشدَّ

يقافه  . ر وأ ك رلئال تسوء ال مور أ ك ُمغادرْينهبَّت أ يم وحسبت معرو ف  أ ك ر، نفعلا هلكن -معرو  - أ يم اإ

ثناءِ  اأ بذل جمهودً  مل أ ينت نفيس لُمْ و  ،حدثا مبعندما علمت  غضًباطت تم ش ْ اِ     بن اذلهاأ يم ع أ كرب لإ

ِضً  ر  اًل  كثًيا اعتذرت لها ،حصل امل لها اُمعم ذ تلكين اس تغرب مساحميت، ايدها ورأ سها طالبً  ُمقب ِ  وجدهتا اإ

ً  أ شدُّ   أ هناو  تطرقه، مل اُمتاحً  خزها أ ن ابابً و لو مل تذهب لظل مضيها ي - علَّلتكام  - أ هناو ، ابأ سً و  اتصممي

خرايج مما أ ن فيه.  لُ ج ِ س ُيعم لو اكن هذا  ل خر ال رضمس تعدة أ ن تذهب  ل  -لت كام قا -اكنت حماوةًل ابإ

ُ خًيا ي ْ مهنا، وأ ن لكَّ ضم  ْر، ولعهلَّ   .يشٍء ِبقمدم

*** 
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 مث ابتدرين:  امن املباحث اجلنائية أ راه ل ول مرة، عرفين بنفسه رسيعً  اكنت أ صاحف ضابطً  بعد أ س بوعٍ 

 .زينالتقرير قد جاء ا  -

 .الصورة فقط يه املزورة ،جواز السفر سليأ خرج ورقة من ملف: 

َّ ذم واذلي اكن مُ  لتقريرا طالعت    ،عل عىل أ يمانف اذلي ملديراذكل بتوقيع  - اوالسخرية معً  لّلهشة - اًل ي

لي هبذأ  و  نُسخةً ذ أ خُ  ل مم لِ وهو خيط التوقيع.  -املدير  - همل يكن ينقصها سوى رؤية وهج بطةٌ غِ   ههبا اإ

ِفيً  !مالحمه عيناي مبا ستنضح به اليً ُممْ  مشم   .اثأ رً و  ات

 سأ لت الضابط. ؟رماجمل هذا عن أ ي يشءٍ  بعد أ مل تعرفوا -

  ..بالدأ نه ليس من أ هل ال  الك ما نعرفه حاليً  ،راسلنا ال من العام للتحري عنه -

أ ريد أ ن  ،يهعل  اقبضو ت  بعد أ ن ى هذا اجملرمأ ر  أ ريد أ ن ،نهجتدو  عىل ما بأ ول وين أ وًل عُ لِ طْ أ رجو أ ن تُ  -

 .بذكل سمح هليُ  لكن ل كن الاس تثناء اذلي ،غي قانوين رمبا يكون هذا ،أ زلكم معه

ليهلك ما ه، و رُ دِ قم أ  و  افهم شعورك جيدً أ   -  .بأ ول، ل تقلق بشأ ن ذكل س نطلعك عليه أ وًل  س نصل اإ

 حصلأ  و بد كيف أ عين ؟ابلضبط ومن هذا الشخص ؟هذه بلقيسمن  .فهم ما جرىأ  أ ن  اأ يضً  أ ريد -

 ؟ما حصل

نَّ  بل ..اطبعً  ..اطبعً  -   .فيك ومعك ما حصل فهمعرف وت حٍق من حقوقك أ ن ت أ قلَّ  اإ

بعض  كشف أ مايمقبل أ ن ي  يسمح ل حٍد ابدلخول من العسكري أ ن يُغلق الباب وأ لَّ طلب الضابط   

  .وحتقيقات النيابة وال حراز ماكليت فهمت أ هنا حيثيات القضية وال حال وراق ا

لَّ  يشٌء ل دحدث ..اجدً  اجدً  ومالبساهتا جعيبة ..زينا  اجدً  احلقيقة أ ن قصتك غريبة -  .يف ال فالم اإ

 عالقة بدأ ت ،يةعالقة عاطف  بلقيساكنت زربطه بفتاة تسمي  أ شار الضابط لصورة اجملرم: هذا اجملرم  

 بأ حناء البالد. ثيةك  يف مناطق - فامي بعد بلقيسحسب أ قوال  - اكثيً  نتقابالاكن ي و  ،منذ بضعة س نوات

  .ر أ هلهاتغةًل سفس ْ ابملِتم ليأ ت اإىل بيِتا للمرة ال وىل مُ  بلقيس اتصلت 22مث يف منتصف عام 

 أ ي بعد عاٍم من حادثة الس يارة! رمبا اكن حيهنا معه جواز سفري. !22 -
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لهيا واكن مُ املهم أ نه قد  ،ال شكب - ، بعدها ادخرب صلو  احلبوب املُخدرة، لمكيٍة كبية من اتعاطيً ذهب اإ

 .ت أ خِتميف بي اغريبً  ابأ ن خشًص  بلقيساإىل أ خوي  بطريقٍة ما،

 .طائلان و حسَّ  -

وا لتصواكلوا هل الرضب املربح حىت أ فقدوه الوعي. مث ا جملرمابوأ مسكوا  البيت اإىل ابلضبط، ذهبا  -

 .اقتحم شقة أ خِتم الًص  وقفاأ   قد أ هنام ابلرشطة قائلني ْ 

 !لص -

 عة أ خِتم. مُسْ  ؟!وماذا قد يقولن غي ذكل -

 تفتيشه عُ ر أ ثناء ت و  ،جروحبعدة  للوعي ومصاابً  اأ مكل الضابط: جاءت الرشطة وع رت عىل املِتم فاقدً 

ثبات ذكل يف حمرض الرشطة ابلإضافة لِتمة الرسقة، عىل مكية من اخملدرات،معه   بسبب اإصاابت مث فمت اإ

فدخل اإىل غرفة  ،لجرايح عاج حتتاج اإىل تدخلٍ  الإصاابتالتقرير بأ ن  ليأ ت ،ستشفىامل اإىل  لم ُحِ  املِتم

الالكم  اس تطاعا عندمو  ء اجلراحةبعد انِتا را خبارج الغرفة.انتظ مليات حتت حراسة اثنني من الرشطةالع 

 ه.يتصل مبحاميولكنه مل فُُسِمح هل بذكل،  ،طلب اإجراء ماكملة تليفونية ليتصل مبحاميه

 .بلقيساتصل ب  -

ليه وطلبت من رشطيا صعدت اإىل غرفته ،ساعة نصف أ تت بعد -  يًة أ هناعِ دَّ مُ  احلراسة احلديث اإ

  .اهام متامً الك مث جفأ ه اختفى ابدلاخل لبعض الوقت ْت ثم كم مم  ،فُسمح لها ابدلخول به، ةادخاص ةاحملامي

 !ن يف ادخارج؟والرشطيان الذلا -

جراءِ  أ حدهام قال التحقيق معهام عند -  صيل،تليفونية، وقال ال خر أ نه ذهب لي ماكملةٍ  أ نه اكن يقوم ابإ

 لك ٍ  تعليالت اطبعً  ،هذا الفعل مثل أ ن حمامية قد يبدر مهنا نناظُ مل يكون ليم  - كام قال - لكهيام وأ نَّ 

املهم  !هممالنمتواطئان أ م  أ م اكذابن! هل هام صادقان ميكن معرفة حصِتا من عدمه، أ عين ل مهنام

 ا.وقعت علهيام غرامة وجُسنم أ نه مت فصلهام من العمل و 

 !بلقيسو  -

 ْت عم دَّ كام اِ  اه ليس لًص عالقِتا به، وأ ن . هنا ثبتتفعاًل  املِتمرتفت بأ هنا قامت بِتريب قُبض علهيا واع -

ا املِتم أ مَّ و  عام بِتمة معاونة مِتم عىل الهرب، احملمكة وُحُك علهيا ابلسجن ملدة اأ خوهيا، أ دانِت ىوادع
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 عندما ،قبض عليهبعد ال  الهربحيازة اخملدرات مث بِتمة  اغيابيً  س بع س نواتعليه ابلسجن  فقد ُحُك

 ،هسوى ال حراز اليت ع روا علهيا حبوزت هأ ية معلوماٍت عن للرشطة مل يكن ت ضبطهابدأ ت اإجراء

 أ عين لك تكل ال ش ياء الغريبة اليت ،ونقود وأ وراق وهاتف جوالخص بطاقات البنك والهوية والرُ 

 .....انظر ،عندما فرزوها اليت اس تلمِتا وجدهتا أ نت يف ال مانت

 ..(.يادة ابمس )..رخصة ق  ....(تلو ال خرى: بطاقة بنكية ابمس ). ز الضابط البطاقات بس بابته واحدةً فر   

كهنا حتمل صورته ل -من بيهنا امسك  - عدة أ سامء خمتلفةأ ي  ،الُشهييب ادلين أ حد زينوجواز سفر ابمسك 

ء أ خرى هل هناك بطاقات وأ سام بعد نعرف مل أ ننا خطورةال ك ر  ،يس تغلها يف تنقالته وجرامئة ،هو

 !؟حبوزته أ م ل

أ ماكن هم جرامئ يف زكب ابمس رْ بيوهتم وزُ ب نمئني يف هذه اللحظة  غيي هذا يعين أ ن هناك أ خرينت: قْ ُصعِ 

 أ خرى.

 .اطليقً  احر   مل يزل طاملا أ نه ،ال خية ضحيةال زكون أ نت  قد ل ل سفمع ا -

 خطر يل السؤال:  مث للحظةجلم لساين أ  

ون بأ ن امسه مل اعتربه احملققاإذن ف ،خمتلفة وصورته هو  تكل الهوات حتمل أ سامءً طاملا أ ن لكلكن  -

م  مم أ عين لِ  !؟زين  ؟!مثاًل  من أ حصاب هذه البطاقات اواحدً يعتربوه  مْ ل

جراء العمليات اجلراحية يف املستشفيات يلزم دومً ف  !كحظهنا يمكن سوء  - قيع املريض عىل تو  اقبل اإ

قرار اإجراء العملية، ذلا عندما صدر تقرير ال طباء ابملستشفى بأ ن اإصاابت املِتم خطيه وجيب  اإ

 نظر.. ا ،، وأ عطوه التقرير ليقوم بتوقيعهتدخل جرايح عاجل

 سفلها:ل   س بابتهب  امشيً وحسب ورقًة  فتح الضابط امللف

تنحية لك ب  هكذا قام احملققون ،قع بهاختار امسك أ نت وو اليت دليه سامء املزورةمن بني لك ال   -

 ..جواز سفرك ..الوحيد املقنع ابلنس بة هلم ثباتوقاموا بتمكةل حتراهتم عىل الإ البطاقات والرخص 

  .الُشهييب ادلين أ حد زين هوواعتربوا أ ن امسه 

مك  الضابط أ تدري س يدي بلك سهوةل؟ ؟أ هكذا: انفجرتف امغليً  ماءً رأ يس وك ن أ حدمه صب عيلَّ   

ف د هلل أ ين أ س تطيع أ ن أ قأ ن أ ح ؟!أ تدري مك عانيت ل جل جرة القمل تكل ؟دفعت ل جل هذا السهو
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ثباٍت مُ جراءاته عىل اإ  أ حدمه استسهل وأ مكل لك هذا ل ن !أ صال عىل قديم   وراإ ثبااتٍت  زَّ  لكها من بني اإ

رة  ..هل يُعقل أ ن.. ،مزوَّ

زايئ الضابط قام ،أ مكل أ س تطع أ ن ملف دموعيغلبتين    من  كوابً  اةأ حد السعطلب من بعد أ ن  وجلس اإ

 :ربت عىل كتفي املاء،

 اءم سم ما حصل كل و ين ءم ساابهلل أ نه قد  اقسمً أ ن أ شعر بك و ، ن عىل نفسكوهو ِ  هدأ  ا ،زينهدأ  ا ا  -

 التحقيق يتوىلن مف ؛اأ برش خيً و  ،اكماًل  حقك أ عدك أ ن يصكل ،موضوعكمن دحققون يف لك  اأ يضً 

مهنم  املتخاذلنيو  ملعرفة املقرصين ،القضيةمن حققوا يف ابس تدعاء لك  ونوس يقوم باط كبار،ضُ  مه

م و لك من استسهل و  ،للمحامكة وتقدميه  أ حد فوق القانون.ل  ،اقبختاذل س ُيعم قمرصَّ

 ن اجملرم بنفسك عندما نقبضوسأ جعكل تنال م أ ن أ حقق كل طلبك أ عدكو بل  :أ ك ر الضابط نم ل  

م  ،أ اٍم أ خرىبضعة ل  لكن لك ما أ طلبه منك الصرب ،عليه  .القليللَّ اإ  ت الكثي، ومل يتبقلمَّ لقد حتم



 

 

 

-  0  - 

  النقاِط  عن بعِض  يس تدعيين يف أ اٍم اتليٍة لالس تفسارِ  يةاجلنائِ  اكن ضابط املباحِث   
 
 ببعِض  لءِ دْ وال

لهيم.ل ن املوضوع لكه  لمحمكةأ ذهب ل أ لَّ  مين بم لم د طم ال قوال، واكن ق لَّ أ   امين أ يضً  طلب قد مت حتويهل اإ

 امٍ عة أ  لن يأ خذ سوى بض -حبسب قوهل  - حل املوضوع واذلي حلني "الرعاية"اإىل  ذلهابف عن اأ ختلَّ 

قد ال مور أ ك ر فتتع لنا يف قضاا فرعيةخِ قد يُدْ  - انً دم مُ وأ ن مل أ زل بعد يف ال وراق  - فالتخلف، أ خرى

  وأ ك ر.

 ..شاهدة التلفازمب  ..لقراءةابالوقت  اي  زجِ مُ املنل، يف  أ قيض أ غلب اليوم "الرعاية"من  بعد عودتوكنت   

ل للصالة يف املسجد القريب،مل أ كن أ غادر امل .ابلالكم مع أ يم  ين أ حد..مل أ عد أ عرف أ حًدا أ و يعرفف نل اإ

  رحب مبعرفيت..يُ  ..أ و ابل حرى

لَّ  التحق به أ لَّ  عىل ،للوقت ابً س ْ كم  ل أ ك روجمرد حبٍث  ،لرت يف البحث عن معكَّ فم    حل  أ ن يمت عدباإ

ًبا لهبجة أ يم اليت ب س  ما اكن، بتنس يقها وتنقيحها اِتيً ُملْ  ،رباتوخِ شهادات  أ مجع فُرحت ،موضوعي اكماًل 

عىل  ُت فْ تعرَّ د ق أ ين هبجِتا من زاديات ومصلحيت. حل  اسعيً الطريق الصحيح يف  وجدت أ ين قد بدأ ت

راحت  قائقم دل بعد لك صالة نمتىش ونتلكم فقط كنا ،القريب اذلي أ صيل فيه من املسجدِ  دْ دُ جُ  أ شخاٍص 

 الرفقة أ دعوو  ،مل ل أ قفز ابدخطى املمتهةل بأ ن ذاتم مرةٍ  يل زُ وعِ تُ  -أ يم  - ما جعلها ،بعد يوم يوًما ززيد

بًاف ؟ابملنل عىل ولميةٍ  اجلديدة ح ِ   .اس تجبُت ُمرم

نصاِت  ُمتفانيةً ، حاديثيف ال   وجتارينا تُشاركنا الالكم اكنت أ يمائدة عىل املو     والسؤال. التعليقِ و  يف الإ

َّام  مع أ ي رفقٍة من قبل، رأ يتهما واذلي  ،هذا غاهامتهما املُبالِ يف كنت أ عمل أ هنا  ن  املوجودين دَّ تشرتي وُ اإ

 دوطَّ تت  اكنت د يومبع ايومً  هكذا .اأ بدً  ول تغيبوا عنه ،معهكونوا و  اقرتبوا منه ،زينانِتبوا لأ ن واهامتهمم 

خرج وأ   نيل،وأ دعومه مل أ دعى ملنازهلم ُت ، فرِصْ يعن أ مر  اؤلء اذلين مل يكونوا يعرفون شيًً هبعالقيت 

بتناـالاهامتمات، وق مجعتنابأ مري، يعرف فهيا  يكون أ حدٌ  لم أ   قباًل  أ حرص اإىل أ ماكنمعهم   ،الزارات رَّ
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 ..بوالرتحي د ِ من الوُ  اًل قب تأ لفت القلوب مبا انطبعت عليهاراتحت النفوس و  حىت بيننا ال حاديث، وطالت

ً  !..ولكن نة هِ االو للقوارب  أ ىنَّ ف السفن َصدت لنئو  ،تأ ت الراح مبا ل تش ِتيي السفن اوأ بدً  ايبدو أ نه دامئ

 س يارة يف اجلديدة يج مع الصحبةوأ ثناء خرو ،مساءٍ  ذاتف ؟بةعاقِ املُتم  الكوارث افنيطو  أ مام أ ن تصمد

 فهيا لرشطيُّ ا حلظاٍت غاب .بطاقات الهوية ابً طالِ  رشطيٌّ ا نَّ م مِ دَّ قم تم و  ،تفتيشفتنا نقطة وق اس ت ،أ حدمه

 هلكن ..يأ ت لَّ أ   ددت لو تبتلعين ال رض عىلوم  مشهدٍ من  خوفًا بطين، وزكركبت قليب خنطفاابلبطاقاِت 

  "؟زينمن " :سائاًل  ونزل برأ سه من الس يارة طيالرش  مقدَّ تم فقد  ..أ ىت

 فأ شار يل ابلنول.. ،أ ومأ ت دون أ ن أ زلكم

 .معك (اذلي) جْ ِر خْ أَ  -

 وهللا ليس معي أ ي يشء.. -

لَّ  اذلي جْ ِر خْ أَ  -   .ه بطريقيتتأ خرج  معك واإ

لهيم:والتساءم و  تعجب الرفاق  ، فالتفت الرشطيُّ اإ

ذن مك بشأ نهرب خي مليبدو أ نه أ ه  -  .مل يزلو ..جسنيبل و  ..؟للمخدرات اٍط عم تم مُ تعرفون أ نه  أ لم  ..اإ

 غي ُمصدقني. بيهنم قت اللكامتتفرَّ  جسني!!" "متعاٍط!.. خمدرات..

ا مم وهللا ليس معي يشء !اكن كل أ ن تقول هذا الالكمما ، وهللا حرام عليك ،ا أ يخ حرام عليك -

جوأ   ،من لك هذا بريءٌ  س يخربونك أ ينو  ال حاكمتنفيذ أ و  هاتف اخملفر ،تظن  اِت راءم ميش يف اإ

 
 
 .سبييل خالءِ ا

 الالكم لتقمتاف، وخُيرج ما هبا اتيده جبيويب وطيَّ  دسوهو ي عن املقاوحة فم كُّ أَ الرشطي بأ ن  أ مرين  

 اُمش يحً  توقف ه،ئِ ما جاهدت لإخفالك ضح فنا وقد اشيًً  توسلال  فلن جُيد ِ واستسلمت ليده،  ايأ سً 

أ ماهمم  ذلي هُياناذكل بني  تعقدها أ بصارمهقارنٍة مُ  أ عرف أ يَّ  أ ن بعيًدامل يكن ف عن رفاق الس يارة، بوهجيي

 اأ خً  ببيوهتم وحلَّ  اضيوفً  بيتهحلُّوا ب عٍ ذكل اذلي دَّ ، وأ ن أ ي مُ ايً صل ِ مُ  املسجد اورمه يفجُي  اكن من وبني

شب اللكُّ برأ سه ي ل  ، الك اجلانبنيعىلكذكل الس يارات و  ،يف سيمه يمتهلون اأ يضً  املارة بدأ   !اوصديقً 
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 يعد هناك مٌي ملحىت و  ،واهلمهامت لك اجلوانب ابلنظرات من حوِصت حىت نادر،املشهد ال  عىل تفرجوي 

ليه  ىل ِ وم أ    .وى ال رضس وهجيياإ

*** 

ممْ  مم لِ أ فهم أ ن مل أ كن أ حتاج بعد هذا اليوم     مل صارواو ،عىل اتصالت من حصبة املسجد يرد أ حدٌ  يعدْ  ل

لهيمالنضل فرصةٍ  أ ي وك هنم يقطعون عيلَّ  ،بعد لك صالةٍ  مبارشةً  اإىل بيوهتم اعودً  ينفضون أ و التلكم  امم اإ

يف  ت أ صيلوِِصْ  مل أ عد أ صيل يف هذا املسجد !اوحيدً  ،مرًة أ خرىاإىل قوقعيت  تُّ عُدْ  .من جديد معهم

للصحبة  لـُمل ِحُ ا احتيايجعىل  اُمتغلبً  ،خشصي أ   عىل التعرفحىت أ خر أ بعد، وهذا ال بعد مل أ حاول فيه 

ام أ مري سينترش بني الناس ك ، وأ نبشلٍك أ و بأ خر ل ين كنت أ عرف أ ن ما حصل سيتكرر ،لالكموا

لَّ  ل حلَّ ه وأ ن انترش يف املسجد القدمي،  ..وبأ رسع وقتوبأ ي طريقٍة  ينِتيي ما أ ن فيه أ ناإ

 ؟!مل أ فعهلما اذلي بيدي ل فعهل و ،زينما اذلي بيدي أ ن أ فعهل ا و  -

ليه يف   .."الرعاية"من  ابعد أ ن أ خذت ترصدحً  صباح أ حد ال امقالها ضابط املباحث اجلنائية وقد ذهبت اإ

لك يشٍء دلي  ،وقفةحيات مت ،معيل متوقف ،حلال سبييل بيدمك أ ن ترتكوين ،أ ن تفرجوا عين بيدمك -

زرفضون  رمغ ذكلبو  وأ نمت تعرفون أ نه ليس يل عالقٌة بلك هذا امل أ فعل شيًً  اأ كون بريئً أ ن  ،متوقف

 استيعابه أ و فهمه.. ، فهذا يشٌء ل ميكنالإفراج عين

 .اوتأ خذ وقتً  يه اإجراءاتقلت  أ ننا نرفض؟! مىت قلت أ ننا نرفض؟ هل قلت -

متر فاإىل مىت ستس   ،ول أ ي تقدم ة خطواتال أ يبو  ؟الثة أ شهرثالإجراءات  أ تأ خذ !ثالثة أ شهر -

 اإذن؟!

مفوضوعك  منئعليك أ ن تطمسأ ةل وقٍت ول أ ك ر، مث  ، وأ هناامً قُدُ نا منيش يف موضوعك أ ن  باًل أ خربتك قم  -

 .ضباط كبار ابدلاخلية قضيتك ال ن بني يديحائٌز عىل لك الاهامتم و 

ذن من مه هؤلء الضباط - ناك ه  أ ن هياتفين أ حٌد مهنم أ و يتواصل معي طاملا ؟ وأ ين مه؟ ومل ملاإ

 !هياتفين أ حدو أ   لعدة أ سابيع مل يس تدعين أ حد ؟مل توقفمت عن اس تدعايئ ،حتقيقاٌت جُترى كام يُقال

 ؟!س نواتفرجون عين يف وتُ  يف ساعاٍت  أ تقبضون عيلَّ 
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 صربي معك. فدل تستن !زين -

ل ب لقد أ مضيت عامني يف جسونُك، وُذقت لك أ نواع اذلل والهوان والتعب، ؟صربي أ نوماذا عن  -

 ومن الالكم مع الناس وممنوع من العمل ومن السفر ،بلك الإهانت يف لك ماكن أ عامل حىت ال ن

  .ومن لك يشء

تعاطفه أ ول يل  أ بدى عندما أً رزكب خطا قد أ نهبظنَّ ما بدا أ نه  ،بنظرٍة نرية لثوانٍ عيناه  عيلَّ تثبتت   

  بل وحماسبته. .."لسجنٍي" بلومه وعتابه فتح جماًل  التعاطف اذلي ،مرةٍ 

 ..اوك ين غي موجود متامً  اليت عىل مكتبه، ل وراقل عاد

ف معي وعدتين بأ ن زكون ؟أ تذكر ،ابملساعدةة الضابط لقد وعدتين حرض  - أ نك و  ،راج عينحىت يمت الإ

ولست  أ نت تعمل أ ين بريٌء من لك هذا ،اجملرم عندما تقبضون عليه واجه ذكلبنفسك س تجعلين أ  

 .اجمرمً 

ن حادثتك تكل يه ال وىل م ،دحكأ قوهل ل ر ليس من املفرتض أ ن أ قول كل هذا الالكم ولكين س -

ل نس تطيع أ ن  ،هالك  البالدقوانني لها يف وابلتايل ل توجد مرجعية  ،حتدث من قبلمل د والبالنوعها 

باط اذلين الض و الشهود  ،ونس تجوب اللك حنقق جيب أ ن ،فامي حصل هكذا دون حتقيقٍ  عنك فرجن

دانٌة  تقريرٌ  ،واحدوعندما ينِتيي هذا س يصدر تقرير  ،نس تجوبك أ نتأ يًضا و  ،حققوا يف قضيتك به اإ

فراج عنكللُمقرص ِ  ت ماكنه واذلي ناجملرم احلقيقي اذلي جُس  يزتامن مع البحث عن  اطبعً  هذاو  ،ين واإ

ر جوازك وفعل بك ما فعل  ملعرفةل قواهل اأ يضً  نحتاجس    .كيف زوَّ

ضباط وحىت جتدوا اجملرم بسامع لك أ قوال الشهود وال  !بلك هذا؟ ةٌ أ ي أ ن حرييت مرهون ت:قْ عِ ُص 

 !احلقيقي؟

ومعاقبة  أ  قضية،فالقبض عليك ابدخط هنا عدة قضاا يف قضية واحدة.تس تطيع أ ن تقول أ   لل سف نعم، -

التحقيقات ، و ل خرىمعلقٌة اب قضيةٍ  ض عىل اجملرم احلقيقي قضية، ولكُّ والقب ،ين يف حقك قضيةملقرص ِ ا

 كل أ قول يه مسأ ةل وقٍت ول أ ك ر.، ذلتوقفامجليع بال  سارية مع

ذن؟! -  ؟حىت ال نأ ية معلومات  عنه ل توجدمل و أ ين هذا اجملرم اإ

 ."العبد لُقامن" وقرأ : من ملف قصاصةً جذب 
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 العبد! لُقامن -

 ..ليس من أ هل البالد -

جياده لعائقا وما -   ؟اللحظةحىت هذه  يف اإ

 ..امسه سوى عنه حىت ال ن نعرف ل أ نناالعائق  -

و أ  ، أ قارب، معل، أ شخاص يعرفونه، تليفونت ،عناوين ، توجد أ ية معلومات أ خرى عنهأ لكيف؟  -

  ؟أ ماكن يرتدد علهيا

 .ادعين أ قول كل أ ننا نطارد ش بحً لل سف ل،  -

 !ش بح -

 سأ لنا مل يتعرف عليه أ حد.حترينا و وعندما  حىت أ ننا مل نعرف جنسيته بعد، بل -

 .ل وراقه. قالها وعاد

 ؟!أ س يظل وضعي هكذا ؟أ صال ماذا لو مل جتدوهبل  البحث؟ ماذا اإن طالو  -

  ه عن ال وراق:يدون أ ن يرفع عين  لقصاصةاب يلَّ اإ أ لقى 

 حبث عنه بنفسك.او  اذهب -

*** 

حىت  ،عىل غي هدى لساعتني رِست يف الشوارع ،الغضبيف شدة  وأ ن خرجت من غرفة الضابط  

نه أ ن يس تعمل وطلبت م  ،أ عرفهم بقسم املعلومات املدنية كنت ناتصلت بأ حد اذليف خطرت يل الفكرة

 :بع الساعةر  اتصل يب بعد لكنهلن يوافيين قبل ساعات، كنت أ ظن  ،العبد لقامنب ذكل املُسمى عن

 !زين -

 ؟ماذا هناك -

 ؟هل أ نت متأ كد من هذا الامس -

 ؟اهل وجدت شيًً  ماذا هناك؟ -
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ْن اس تطعت تعال -
 
 .ال ن ا

 ؟اشيً ل وجدته -

 تعال فقط. -

 ما ال مر؟! :يف مكتبهنصف ساعٌة وكنت 

 .اجيدً  أ قوهلسأ ن تس توعب ما  كأ ريد -

 . م برسعةزلكَّ  -

صدار  - الثانية و  البالد هلأ  ال وىل مه  ،من الناس لفًتني بطاقاتال يف قسم املعلومات املدنية نقوم ابإ

لشخص ا كهذاو القسم الثاين، ما هيمنا ال ن هو  الوافدين من غي أ هل البالد،العاملني و  هؤلءمه 

ومات اليت لك املعل يضم كبيٌ ملٌف واحٍد من هؤلء  ينا للكّلف اذلي طلبت مين أ ن اس تعمل عنه،

 وأ قاربه وتهخأ سامء اإ بل  امسه ورقهأ ي ليس فقط  ، ملٌف أ كرب من امللفات العادية،عنه ميكن مجعها

وهواتف  ادخاصة به لك الهواتف اوأ يض وال ولد وعددمه الزوجةبيانت  ،أ عامهلمو  ين مساكهنمو اوعن

  ..املثال عىل سبيلف ،أ قاربه

  :رؤييتزاوية  ن وضع الشاشة لتناسبم لم دم عم   

 الامس والعمل والهواتف ،ابلبيانتلكها مل ى  ت،ادخانتكل هل زرى  ،انظر ،وافد ،هذا مثاًل  -

 . وهذا أ يًضا..وهذا أ يًضا. اوهذا أ يضً  وال قارب والإخوة

لك فرتة  موجيب أ ن يأ توا مجيعه ،من جنس يات خمتلفة لك هؤلءجعل يتنقل بني أ شخاٍص خمتلفني:   

 املِتاون واملمتنع ،ديدةوج حديثة هويةصدر للك واحٍد فهيم ني، يك أ   املواطنني الطبيعكام ملتحديث بيانهت

حضار ويُعاقب ابحلبس، ف  .هذا أ من دوةل ..ال هتاون هنايصدر ضده ضبط واإ

 ما الغرض من لك تكل املقدمة؟ احس نً  اصرب: حس نً قلت هل يف نفاد 

من  نظرهذا امل  ومل أ رْ  ،لقد أ مضيت يف قسم املعلومات املدنية عرش س نوات :ضغط لوحة املفاتيح

 .قبل

 حني ُذهلت.. أ زاح الشاشة لتكون اكمةًل أ مايم
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ل  ..اتفل هو  ..ل سكن ..معل ل ..أ قارب ل ..عائةل ل ..لك ادخانت فارغة !افارغة متامً  الصفحة اكنت  

 فقط ابل عىل اكن الامس.. لُقامن العبد!.. توجد أ ية بيانت

 سأ لت مضطراًب. ؟ما هذا -

 .ليتين أ عرف -

  ؟!هذا هل من املمكن أ ن دحدث -

 .كهذا اأ رى شيًً  هذه أ ول مرة -

 بفعل فاعل؟ هذا هل مت -

وم حبذف ادلوةل ليق بيانتمن هذا اذلي يس تطيع أ ن يدخل عىل  ؟ولكن من هذا الفاعل ابلتأ كيد -

 أ و تبديلها. خشص بيانت

ذن مفا معىن هذا -  ؟، ماذا زريد أ ن تقولاإ

 .اطاردون ش بحً تُ  ..يبدو أ نُك فعاًل لكن  ..ن أ قول ذكلمل أ كن أ متىن أ   -

 



 

 

 

 الهناية

 ُ  طارد ش بًحا..ن

املُرهق  ٍل لوضعيعن ح  يف لك مرةٍ اًل سائِ  زارات للرشطة، فهيا توالت ،تعاقبت ال ام تلو ال امولهذا   

 جراءاٍت ل أ دري عهنا شيًًا، بل ول أ دري أ صاًل اإن اكنت حىت ساريًة أ و متوقفة..هون ابإ واملرْ  واملُعلق

 فائدة! ةلكن.. بال أ ي

نت أ حبث يوميًا عن معل، أ ي معل، بعد أ ن زرامكت عيل ادليون بشلك مضطرد، لكن أ حًدا مل يقبل ك    

ن، حىت يتجنبون ويتحاشون من اكنوا يف السج -كام فهمت وملست  -بتوظيفي، فأ غلب أ حصاب ال عامل 

فيض املبالغ أ و لمتًسا مهنم خت ن مُ يْ كنت أ مر عىل أ حصاب ادلَّ  .وبِتم، مفا احلال مبن مل يزل بعدلو انِتت عق

قساط ال ك ر تقس يطها، فاكن البعض يقبل لكن ال غلب يرفض، ِبعت أ ش ياًء ختصين وداومت عىل دفع ال  

لس يارة لصاحل بون مصادرة ابأ فراٍد من الرشطة عىل ابب البيت، يطل  أ حد ال اماإحلاًحا، حىت فوجًت يف 

لَّ  ، كام هددوا، س يكون احلبس مصيي.. هكذا أ خذوا توقيعي واملفاتيح.. اصطحبوا املعرض دون مماطةل واإ

 الس يارة وغادروا.. 

، وأ تعهبا أ ك ر رهتا، أ تعهبا حايلمل يرمح التعب أ يم، ومل يزهد البؤس يف قسامهتا حاماًل قسوة ال ام ومرا  

قَّت حركِتا، حىت مل  جعزها عن تبديل هذا احلال، سها ذههنا أ غلب الوقت، وثمقل لساهنا لُكَّ الوقت، شم

لَّ دلقائق معدودة، اكنت تأ ىب أ   خوت لرتاتتعد تقوى عىل الوقوف اإ لَّ بعد  حن تس تجيب لتوسالت واإ اإ

ليه ش، كنت أ حملها تنظر يل خلسةاملنلأ ن زهُنيي ما علهيا من واجبات  ي وحايل لك، ترسح اإىل ما وصل اإ

جياد حل، ولكن ل حل، وهيئ لهياكنت يت، عقلها مشغول ابإ ِلئَّال حيان، يف كثٍي من ال   أ حتاىش النظر اإ

قت، حتقَّ  منذ ُودلتُّ  وأ منيات. مسعِتا مرًة تقول لعمرو: "لو أ ن لك رغبات أ تِعُسها ابلشقاء الباذخ يف عيين  

ةٍ ما ثقل ذكل يف مزيان سعادت لكها! رَّ  هبذا احلال"..  طاملا أ ين أ رى أ خيك  بـِذم
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يف  ت، أ هبط علهيم دون اس تدعاٍء مس بقمل يعد ذهايب اإىل الرشطة "ذهااًب"، بل اكن أ ش به ابملداهام   

 هل أ ن ماذا دحصل من ورايئ ابلضبط؟ هل التحقيُق ساٍر أ م متوقف؟ من ال وقات، سائاًل  أ ي ٍ 

ا جعل الالكمم م  أ م ل؟ن وراء هذا اجملرم فعاًل هل تسعو ْ  ؟تس تجوبون الشهود واملعنيني ابملوضوع أ م ل

دخلون ل ليشٍء سوى أ خرين اكنوا يت ضباٍط  بيين وبني ضابط املباحث اجلنائية هذا، بل بيين وبني دحتدُّ 

ثبات أ هنم يؤدون معلهم بل طردي، و  اإىل ش متي مراٍت كثيةيف   -ضباط ال  -  هبم ال مر ، حىت وصللإ

ن أ تيِتم مرًة أ خرى  ينبأ   هتديديحىت و  عدم عىل فيه  ونطلبي  رعاية للفسيسلون خطاابً  دون اس تدعاءٍ اإ

عطايئ أ ية تصارحي للغياب،  زعاج السلطات وأ عيقها عن أ داء مع بالغً  ضدي حررونس يو اإ ، لهاا بأ ين أ قوم ابإ

 وهو ما يعين عقوابٍت جديدة فوق عقوبيت..

أ ستبعد، يف  فمل أ كن، اإىل الرشطةاكنت تكل يه النقطة املفصلية اليت توقفت عندها عن اذلهاب و   

، قوبيت هناكعأ خرى ل قيض ابيق  مرةً أ عود للسجن فهوجة لك ما دحدث يل، أ ن ينفذوا هتديدمه فعلًيا، 

عاقة العداةل افً ضم مُ  لهيا أ ية عقوبة اإ زعاج السلطات أ و غيه وأ  ا اإ  ..اماإ

 هكذا توالت ال سابيع.. 

 وال شهر.. 

 والس نوات.. 

ْت ال عوام الثالثة املتبقية لكها..  رَّ  حىتَّ مم

 وحىت قضيت مدة العقوبة اكمةل.. 

 !!مكجرٍم حقيقي

*** 

 "..حياتك بطبيعيةعيش حاول أ ن ت و .. نْس .. اِ زينا  نْس اِ " -
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َّين عليه البعض،قالها     هجاز من اليت ختصينالِتم ذف  حلال  حوكنت قد طلبت منه  حماٍم اكن قد دل

 العاديني..  ول دحق يل ما دحق للمواطنني نظر اللك ل زلت جمرًما سابقًا، بعد الإفراج عين، فأ ن يف ادلوةل

 . .دعوى قضائية زرفع، فهذا يس تلزم أ ن الِتم ليس ابل مر الهني ِ تكل  أ ردف: حفذف

 ذن دعوى قضائية، وماذا يف ذكل؟لنفع اإ  -

 وةلادل ..ليةادلاخ  ةوزار  ؟تدري من يكون خصمك يف قضية كتكل ما تقول؟! أ و لُ قِ عْ تم وم أ   ُمس تخًفا:حضك 

 .زينا 

 ن أ خرس أ ك ر مما خرست، ولن يعودلف ..ادلعوىرفع مق ب .منذ س نوات. يموخص مه وما اجلديد؟!  -

بأ ين  ذتينأ   ولك ال لسن اليت لك البيوت اليت طردتين ه ال ن أ ن تعرفأ ريديل ما فقدت، لك ما 

كل ال مور، ت أ ن أ ابمه مل يفعل أ ا  من من بعدي أ ولدي أ ن يعرف ُظلمت، بريءٌ من تكل الِتم، وأ ين

الاس تثناء الوحيد من الشعب اذلي فعلوا به ذكل،  أ ن اإن كنتف ياُلحق أ حفادي عار السجن، لَّ أ  و 

 ا. أ طلب كثيً فعلوا يب الكثي ول ..هليردوا هل حقه بل ويعتذروا  ا الاس تثناء الوحيد اذليل كن أ يضً 

 ،مل تقرهبمو ل أ هنم قد فعلوا بك ذكل وأ نت حٌر يف حاكلختيَّ  "،فعلوا بك الكثي" :قلِتاقد ها أ نت  -

ت ما ، لو كنت ماكنك ملضيت يف حيات وتناسيزينصدقين ا  .مفا ابكل لو دخلت معهم يف حتد ٍ 

 حصل.. 

ل ِ      ، لكنرابعو  ثاٍن واثلثل  أ نه ليس ال صلح لهذه املهمة، فذهبتباًل اعتذر هذا احملايم عن طليب ُمعم

 ها وتتفق يف يشٍء واحد.. ادخوف!اللك اكن يعتذر ل س باب ختتلف تفاصيل 

 تهس ال مر متاًما، لول أ ن تلقيت اتصاًل من حمامٍ كنت قد راسل ، حىت ِكدت استيئِ ظللت أ حبث لعامني   

ه مبلف قضييت، ولول رأ  مما ق اس تغرابهحني التقيته أ بدى ، كفٌؤ وطويل البال قيل يل أ نه من بني راسلِتم،

ق منه حرفًا واحًدا،  دَّ ثمٌق ومكتوب ما صم شات شا ةحبيسن يظن لزمٍن أ هنا اك ثٌ فتكل أ حداأ ن أ نه ُموم

حقي بل يف حق  يف ليست جرميةأ خربين أ نه س يخوض معي تكل املغامرة، فتكل  ،التلفزيون والسيامن

نسانية تعويض مادي بل وأ نه س يطالهبم ب لكها، وأ نه لن يُطالب فقط مبحو الِتم عين من هجاز ادلوةل،  الإ

 كبي..

 !؟مادي ِ  تعويٌض  -
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، فبعد أ ن نقوم مبحو تكل الِتم، وبعد أ ن تعود مواطنًا عادًا، س يحق كل املطالبة بتعويٍض بلك تأ كيد -

 ا..عن فرتة جسنك ظلمً 

ذن ا   ْدمُه أ قىص مبلغٍ تكلرفع دعوى التعويض غال ادلم يف عرويق: اإ قط، أ ريد ممكن، وليس ذكل ف ، كمب ِ

 يل،حصل، أ رفع قضية عىل رشطة املرور اليت قبضت ع هل يٌد فامي عىل لك خشص اكنت أ ن أ رفع قضية

 ذلات ابدأ  به،هذا اب ، بل عىل القايض اذلي رفع سامعي، بلتنفيذ ال حاكمرشطة واخملفر وعىل رشطة 

 ، لكين سأ تيك بأ سامء لك هؤلء..أ عمل أ نه قد مضت س نوات طويةل

 ليكن يف مث خشٍص بعينه، بل عىل الكيان كلك، يء من روعك، القضية ل يمت رفعها عىلابتسم: هد ِ 

 س نوات.. رمبا علمك أ ن تكل القضية س تأ خذ وقتًا طوياًل..

م  -  ..ال نبدأ  من ال مر، اِ ت نفيس لهذا رْ ذم ل بأ س، لقد ن

من راحة البال..  منذ اللحظة الكثي دم ل زكبَّ  ايم برفع تكل ادلعاوى القضائيةقام احمل بضعة أ سابيعبعد   

لَّ أ ين كنت أ ك ر صرًبا وعزًما واِصاًرا، فقط  والصحة.. واملال، وبرمغ حتذير الكثيين يل من تكل املعركة، اإ

لَّ يشٌء واحدمل  حم ، يكن يُفزعين اإ ة أ ن الرشطة قد اكتشفت بعد لك تكل الس نوات أ ثناء مراجع فقد اتضَّ

أ ين مل أ جنح يف اختبار احلفظ، فدامهوا املنل ليقبضوا عيل، فهربت مهنم وطاردوين يف أ ماكن  كشوفاهتم

أ جتول قوم و أ  و زوعًا، مف حيهنا كنت أ هُب  يف الهناية ويصطحبونين اإىل السجن،كثية، قبل أ ن يُمسكوا يب 

 .. ابملنل أ زل مل أ ين ..فقط ل تأ كد قابًضا ومتحسًسا لك ما يُقابلين، ،طرقات البيتيف 

 من هجاز برفع الِتم عين ضاا بلك درجاهتا صدر احلُك هنائًيايف الق س نوات من الرصاع بعد مخِس   

دانة وزارة ا  ..دلاخلية، وبتكبيدها مبلغًا طائاًل ادلوةل، وابإ

بالد، اشرتيت ال بعد صدور احلُك رمسًيا تداولته وسائل الإعالم لكها، كحادثٍة يه ال وىل من نوعها يف   

 من الصحف واجملالت اليت نرشت ادخرب، وقت بتأ جي س يارة محللها، توهجت هبا لك ما أ مكنين رشاؤه

ًما حد.. ومل أ كن انتظر الكمل أ كن أ زلكم مع أ   -أ و من اكنوا كذكل يوًما  -ال صدقاء وال حصاب  بيوت اإىل

 من أ حد.. فقد كنت أ طرق الباب.. أ سمل النسخ.. وأ ميض.. 
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 .. .. رأ يتك ابلتلفاز يوم أ مسزين.. أ هاًل ا زين .. ُدهش حني فتح الباب:اجليَّانذهبت اإىل بيت 

 ؟مك عددمك ابملنل -

 ها قد ِصت مشهوًرا.. لقد مسعت خرب الرباءة يف..  -

 ك..دون أ م ؟مك عددمك -

 مخسة.. -

 احملبة والتقدير والاحرتام.. لك  مين بلغ أ مك أ ن لهاأ  عددت مخس نسخ وأ عطيِتا هل: 

 ..أ زل أ حبه ومل ..اذلي أ حببته طوال معرياإىل البيت  .. توهجت مبا تبقى دلي من الصحفمث أ خًيا

 وسأ ظل أ حبه.. 

 لن أ جتادل أ و .. فأ ن اكنأ ا   ملقابةل ابرتياحٍ متجهًزا طرقت الباببعزٍم أ كرب هذه املرة..  الرواق دلفت  

 أ تناقش مع أ حد.. وهمام قيل يل فك ين مل أ مسع شيًًا.. سأ مت همميت مث أ ميض حلال سبييل.. 

 رائد..  دلهش يت أ ن من فتح الباب اكن

 يقينًا..  قبل أ ن يراتحا حاجباه تفكًيا، انعقد

ًما، نت يل معًرا، ابل مس ُكنَّا بضٌع وعرشين عان يبحر يف وجه ال خر، ثواٍن اكنت هل دهًرا، واكظل الك  

واليوم خيطو الكن حنو ال ربعني.. اكن وزنه قد زاد قلياًل، خطَّ الشيُب فوديه، وأ نست كتفيه أ مارات 

 زرقية عالية.. 

ْن؟!".. أ ىت الصوُت من داخل البيت.. اكنت رهف. -  "مم

 لوح رأ سه حبدة: ل أ حد.. ل أ حد..

دم  حضكت  .20ل أ حد.. صفحة  ..فعاًل  ْقتنصف حضكة: صم

 َّ  .. تُّ فم تم لْ ه ظهري.. عند منتصف الرواق اِ يتُ مددت هل ذراعي برتل اجلرائد، فتناولها مين ساهًيا.. ول

 ابملناس بة ا رائد.. -
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 ارتفع رأ سه منتهبًا، واكنت الصحف مل ززل تتدىل من بني ذراعيه املرختيتني كجثٍث غادرهتا الروح..

 ؟أ ين ذهبتيف ذكل اليوم..  -

 أ ي يوم؟! -

 ؟فيه.. أ ين ذهبت م اذلي قُبض عيلَّ اليو  -

 عُدت اإىل املنل.. -زردد قلياًل  - !اليوم اذلي قُِبضم عليك فيه؟ -

 املنل! -

  جيب أ ن أ تدخل.. وأ نت تعرف الوضع و.. أ قصد..قالت يل الرشطة حلظِتا أ ن املوضوع كبي.. وأ لَّ  -

 اعذرين.. 

 أ عذرك؟! -

مسع الباب أ   وليته ظهري دون أ نلكين هززت رأ يس راضًيا مث  ا،مْكً أ تلو عليه حُ  بدا وك نه ينتظر أ ن  

ا أ ين ذلي أ درك جيدً اززل بعد تتلبسه. اس تمكلت سيي لبايق الرواق مل  هشةفامي بدا أ ن ادلخلفي  يُغلق

 رجتني خلل بد، ح، ُمس تأ نًيا وك ين اس تعذب لك خطوٍة قبل أ ن أ فارقه لن أ دخهل يف حيات مرًة أ خرى

بد.. عىل قلٍب أ غلق  ساقتين قدماي حىت اقرتبت ملسافٍة مل أ جرؤ علهيا يوًما.. من الش باك اذلي أ وِصدم لل 

بد.. قبل أ ن أ رفع رأ يس للمرة ال خية..  لل 

 أ ٍه ا عائِشة.. 

مل يتغي فهيا أ ي يشء بداخيل حنوك.. سوى أ ن ش باكك هذه  ما أ بعدها! وما أ قرهبا! ..س نة عرشة اثنتا  

ا..  ه، أ ك ر عُلو  ِ  املرة بدا يل، عىل قربه، أ ك ر بُعًدا.. وعىل دنو 

، اليتك، كغيك كثيين، مررِت عىل قليب مرور الكرام وانِتيى ال مر، لكنك حللت سهاًل، ولبثِت جربً   

لَّ  حىت ِصِت للقلِب قلًبا، قلٌب مل يكن ل لتعبك، قلبٌ يفرح اإ مُعد وصاحبه كام مل  لفرحك، ول يتعب اإ  ي

 اكن. 
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ا عشقً  كقتولعش  ،ا فوق احلبحبً  ل حببتكوأ اٍم كتكل،  مر بلحظاٍت كتكل،لو كنت أ عمل أ ين سأ  و    

أ خره ىت حت صدري أ  ملء أ فواهنا أ ك ر وأ ك ر، ولعبَّ  لساعاٍت أ طول، ولضحكنا كس تال العشق، وجل غي

، وبسامتك، من قسامتك، ونظراتك أ كربولتحصلت عىل جرعاٍت من أ لوان ثيابك، يينَّ ع يت بعطرك، ومللَّ 

 ال أ س توحشك يف وحش يت، ول أ ش تاقك يف وحدت، ول أ رغبك يف وقت احلرمان.ولفتاتك، ف

ليك، حلد ال قىص يف اإىل اوصلت املوجع أ ين قد  لكن   يعد  فال عشق فوق عشقي كل، وملمشاعري اإ

نسان.. ما عدا واحدة.. أ ن أ كون  قال..ا تُ يف احلب سطورً  ِعشُت معك لك تفاصيل احلب كام مل يعشها اإ

 معك.. أ ن نكون سوًا ا عائشة..

هكذا سأ ميض يف حيات كيفام أ ميض، حابًسا حاكييت معِك يف ركن معزوٍل بقليب.. يف أ بعد ما يكون   

ت هل يوًما..  نمو ْ  لن أ قربه.. جبنبات صدري.. لن أ قربه أ بًدا.. حىت لو حم

لَّ ايومً  كِ قم لْ مل أَ  سأ مىض كيفام أ ميض، ساقيًا رويح وعقيل وكياين بأ ين   أ و راودين..  المً حُ .. فمل زكوين اإ

 أ و بطةل قصة حٍب اكن سطر هنايِتا هو ال قىس عىل الإطالق.. ..مبخيليت طيًفا

شتياق لال ل جذوةفال رغبة بعدك، و ..ول راغب ول زاهدٍ  ل مرسعٍ ول ممهل.. ..أ ميضسأ ميض كيفام   

لَّ  ومل  ..عريمشالك  ت معكاس تنف، فلقد زهد يف ِ لك فرح، ومل يزهد يف اليأ س حلظة واحدة.. معكاإ

  .. بل مل يتبق يل أ ي يشء..ءٌ يش للغي يتبق

 يل القدرُ يزل يدخره  وما مل ،من بسامت يف هذه احلياة مبا تبقى يل ،كيفام أ ميض  حبيبة العمرا سأ ميض  

 .ات.وبسامت ذات عرب  ..وعرباٍت  ..من بسامٍت  ..وأ خر بني حنيٍ  ذكراكِ  به عاودينوما س ت ،اتربم ـمن عم 

 ت حبمد هللامَّ ـتم 

 خادل بيويم فهمي

 0202 ديسمرب القاهرة /

 



 

 

 اِت يَّ صِ خْ الشَّ  رُ ائِ صم مم 

افسعد و أ فرج عن لٍك من اكن قد  0221 حبلول عام - افيعمل  سامل وعبد الشكور،و  نوَّ د بأ ح نوَّ

ام اإىل موطنه، مهن عادم لكٌّ  سامل وعبد الشكور سعد بأ حد مصانع املواد الغذائية. حمالت البقاةل، ويعمل

اإحدى رشاكت  مل يفميتكل عبد الشكور حمالت حالقة يف ابكس تان، يديرها أ ولده، بيامن يعمل سا

  ُعامن.ب املياة

عدامه. قد أ عدمت ابلاكمل.. ُشهبانال قبيةل  اكنت  0220يف أ واخر  -   فهد اكن أ خر من مت اإ

  هل عىل أ ثر.  رم . مل يعرف أ حد ماكنه من بعدها ومل يُعْ معَّارأ فرج عن  0221يف  -

، اكن ذكل يف السجن بأ زمة قلبية ساِجدتويف وًن حىت حلظة كتابة هذه السطور. مل يزل عيل مسج -

 .0221يف 

 زين الشهييب فرساجملرم احلقيقي يف ززوير جواز  مت استيفاء لك ال دةل اليت تُثبت تورط 0221يف  -

ذكل فمضاًل عن عقوبته ال صلية )س بع س نوات(، و  ا غيابًيا ابلسجن مخلس س نواتمكً فصدر ضده حُ 

فراج عن زين واذلي اكن قد ور قراٍر هنايئ ٍ صد مع ززامنًا  اكمةل. ةأ مىض ابلفعل مدة العقوب ابلإ

قام النائب العام برفع امس زين ادلين أ حد الُشهييب من هجاز ادلوةل كشخٍص اكنت عليه  0221يف  -

 قضاا هرب وخمدرات.

  دولر أ مرييك.أ لف  122عىل  وحصل ضد وزارة ادلاخلية تعويضال ية قض  زينرحب  0224يف  -

 السطور. هذهمل يزل اجملرم احلقيقي هاراًب حىت حلظة كتابة  -

 



 

 

 

 

   يبزين ادلين أ حد الشهيأ . خادل بيويم فهمي )اإىل الميني( وبطل الرواية م. الاكتب 

ىل اليسار( يف لقاء بأ حد فنادق القاهرة    .0221)اإ



 

 

 عن الاكتب:

، ويعمل ابلبحث 0224الهندسة عام ابلقاهرة، خترج يف لكية  2210خادل بيويم فهمي بيويم، مواليد  -

 .0222العلمي منذ عام 

 ال عامل املنشورة:

توزيع، يان كورب( للنرش وال كتاب: فانةل داخلية تتسع لعدة أ شخاص، أ دب ساخر، عن دار ليىل )ك  -

0222. 

  .0221كتاب: فهيا لمؤاخذه حاجه حلوة، مقالت، عن دار ليليت للنرش والتوزيع،  -

  مبجةل ابمس السعودية، والعريب الصغي الكويتية. رةعدد من القصص املصوَّ  -

 اجلـوائـز:

 يوان الثقافيةمسابقة د  -بُص وطل  -دار ليىل  -ساقية الصاوي   -يف القصة القصية واملقال: دار الهالل 

 .حسان عبد القدوس ال دبيةاإ  مسابقة -

 لل فالم القصية.  0220من همرجان سيامن املوابيل  Cartجائزة أ فضل سيناريو عن فيمل  -

 لل فالم القصية.  0221جائزة امجلهور عن فيمل بورزرية من همرجان سيامن املوابيل  -

 احلساابت الرمسية:

 
https://www.facebook.com/khaled.bauomy1/ 

 

https://www.facebook.com/The.Years.of.Fog/ 

 

https://www.goodreads.com/book/show/58322821 
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