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 إهداء

إهددد الىاأددداىقرددداىاى دددنالىاىدددتمىاع ودددفىىةددد ىواددد     ى واددد     ى ددد ى  ا  دددفى

)اى  يددددددمنى اع وددددددفى ددددددر  ىقثى  ددددددرثى دددددد ى  يمى    ددددددرثىردددددد ىا  ن دددددد ى  ثى  دددددد ى

ىرلي   أشع ىاىش سىاى فىالىع   ىإالىب    ىهللاى

إهددد الى ددد شىاأددداىشدددة الى ددد  مىاىا  ىددد ى شدددة الى ددد  مى ه ددداى  ددد ىشدددة  ى

ىضحاىبن حهىفاىاب  ى طنهى ق ضه

ثدددددد ىإهدددددد الىاأدددددداىاىنع ددددددىىاىندددددد أاىاىن  دددددد  ر ر ى ددددددرالمى ددددددر سى دددددد ىا نددددددن ى

ىاىش  ىىث ىاأا

  دمحمىقح ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ى   ى ر  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ىا ى  هشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ىر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اىعا اى

ع صدددددددددددددددددد ىر  اى  اط      حسددددددددددددددددديثى  ددددددددددددددددد اثى  م   ا دددددددددددددددددت  ىر ددددددددددددددددد  ى

ادددد    ر طسى سع    اددددلدفى   ددددر ىاادددد  ر   ى  ىشددددل فىا  ع دددد مى

 شدددددددددددد هيثىشدددددددددددد هيث ابناه  ى ه ددددددددددددفى ى راددددددددددددسىا س  صدددددددددددد   ىحسدددددددددددديثى

   اث قح دددد ىابددددناه  ىبدددد   ىحسدددد  ىح ددددر اى  هددددنالىطدددد هنىاىعت  ااددددد ى

اىةدد  م ى   دددر ىر ددد ا  را  ىادددع  ىبا دددس ىادددن لى  ىددد  ىاددد نىابدددناه   ى

 ىاىن ناشدددددددددددددددددددددددددد ف  ع  اى ددددددددددددددددددددددددددن اى دددددددددددددددددددددددددد بن ىقح دددددددددددددددددددددددددد ىقبددددددددددددددددددددددددددرىاىن ط إ دددددددددددددددددددددددددد 

   ر ر ددددددددددددد ا نع  ا  اىابناه   اادددددددددددددنالى ب ددددددددددددد  ىب اددددددددددددد ى رادددددددددددددس  ا  ى

حسددددوف هن لىبفنم عن دددد ىاىسددددع      اى   ددددر  ىا  سدددد وفى ع ن ثددددن  ى



5 
 

اىنن دف اددددددددددددددل   ثى   ددددددددددددددر ىاى  ض ا ااددددددددددددددد ىر  اى   ا حسدددددددددددددد ثىر دددددددددددددداى

قح    جدددددددددددددددددددددددد مىاددددددددددددددددددددددددناى       ر ىح  دددددددددددددددددددددددد  ىر ن  ا دددددددددددددددددددددددد      ر ى

ح دددددد ىا   د   اىسدددددد  ىا ر ددددددنا م ى ح ددددددهىبسدددددد ر    ا   ىح دددددد مىابناه   ق

 حا  رسددددددددددددددد فى  دددددددددددددددم   دمحمى ا ددددددددددددددد فىر دددددددددددددددا دمحمىادددددددددددددددل   ثىب  اث اادددددددددددددددد ى

 ر ا ب  قشدددددددة   ا  ىابدددددددناه  ىاىصددددددد  م ى ددددددد حسىر ددددددد ىاىن ر     دددددددر ى

ر دددددد    ن اى   ر  قشددددددنفىاىسع م  راددددددسىحسدددددديث دمحمى ع ن قح دددددد ى

اىعناف اىسدددد  ىررضدددديث قح  ى ضددددراث دمحمىقح دددد     ر ىقبددددرى راددددس ى

 ىا  دل قح ددددددددددددددددد ىر  ددددددددددددددددد ث دمحمىا صدددددددددددددددددنم ر اىر   ف  صددددددددددددددددد   ىقح ددددددددددددددددد

رشددددددددد   م رل  لىرددددددددد  ش ى رادددددددددسى صددددددددد   ىا س شددددددددديم  ىحسدددددددددوف ولى

قشددددددددنفىقبددددددددرىاىعا ادددددددد  ىر دددددددد   ىر دددددددداىقح دددددددد  ىردددددددددلىر  اىنا   حسددددددددن لى

 اددددددددد   ه  نىاىسددددددددد   دمحمىبددددددددد ىح  ددددددددد ىاشىاىش   اادددددددددد ىر ددددددددد  ى قح ددددددددد ى

 نىا   د      ددددددددددددد ىح ددددددددددددد مىابناه    رادددددددددددددسىحسددددددددددددديث ق  ىشددددددددددددد هيث ه 

  ىددددددددددددددددددددد  دمحمىر دددددددددددددددددددددداىحسدددددددددددددددددددددد  ىدمحمىا عدددددددددددددددددددددد  ام   ن  ى     ر  دددددددددددددددددددددد ىهللاى

اىع دف    ددددددددددددددددر ى   ر  اادددددددددددددددد  ر  ىر دددددددددددددددد اىعا اى    ر دددددددددددددددد اىنح  ى

ر ا قح  ىا  ى ع عا ىاىاهنالى  ضد ث ى  ند ىاىشدن  ه ىدمحمىعةدف  جد مى

ا ن دمحمىان   ىرداىاىشد ع،ا ى   در ىح  د  ىق د شىع حداىدد ن ر  ىاىدن ى

قبددددرى     دددد حسىر دددد ىاىن ددددر  دمحمىدددددد  ردلىىاىن ددددفى،دددد    ر  ىا ددددنع 

دمحم ىقح دد ىا    دد م ى   ددر ىبس ر   اددع  ىا  ن دد  ىدمحمىهدد  م ىدددد ى

ع ضدددددد   دمحمىر دددددداى ىر دددددداىرسددددددفن ح  مىح     ةدددددد  ىاىنع عا   سدددددد ى

  ى   ى دددددد ىاىشدددددد   ىددددددد ممى ضدددددد ىال   ث شددددددن سىاددددددن  ا   هىر دددددد ا رأاى
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 دددددددددددهىاىاهدددددددددددنالىاى   ددددددددددد ف ر ن ىر د   شددددددددددديماى ضددددددددددد  ى ا ددددددددددد ىعادددددددددددنم ىع ط

ب  م قح دد ى   ددفىاىا وددف ىدمحمىاىصدد  م ى ددن يثىاى   ددا ى ددن يثىر دد اىعل   ى

شددددد   لىع     اددددد  اى ددددد هن ى ددددد مىقح ددددد ىعددددد ا  ى  دددددفىقح ددددد ىعددددد ا  ىقح ددددد ى

حسددددددددد ى دمحمىحسددددددددد ىاىع ىدف   ددددددددد شىاىددددددددد   ى صددددددددد    ىولى سدددددددددنم ىدمحمى

اىدددد  ن  م ىاددددع ىقبددددرىاىسع  شدددد   لى  دددد نا ىقح دددد ىدددددد ىبدددد  اث  ن  ى

ىدددددددد ر ىابناه   ااددددددد  ر  ىا ر نا م   اددددددد يثىا    اادددددددد ىاددددددد   دمحم

شدددع  ث ق   هىاىس   اددد  اىاىنشددد  م    فىا    أا قح ددد ىدمحمىعددد ا  دمحمى

ر  ش ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا  ل  ىابناه      ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ىقبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرى راددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس ع حاى

اع   ر ن  رسددد ف    ر ىاىسددد نر م ه  نىحسددد ىا ىضنم  صددد   ى

بناه  ىدد  ،  اللىر  ىاى    ىاى ار ا    ر ىال  ث ع ط هىقبرىبفن ا

ا د  اي ددددد  ىقبدددددراىعاىا اا ناا عددددد  نىعددددد ا ىرددددد أا دمحمىعرع دددددىىدمحم اادددددد ى

 ل دددددده    شىاددددددد ه قح  ى  ىدددددد ى ر ا قح دددددد ىابددددددناه  ىاىشدددددد   ابناه  ى

ح وف دددددددددددددددددد بنىادددددددددددددددددع  م  ر ه ثىر  اىة  م شدددددددددددددددددن سىاى نددددددددددددددددد  م  ن  ى

اددد    ر  اىنح  ىقح دددد ىع ا  قح دددد ى     هددد   ىا ىل  ا ااددددنالىقح دددد ى

   صدددددددد   ىقبررن  حسدددددددد  ىر  دددددددد ف     ىاى دددددددد هن    ر ى جدددددددد مىإ  

ر ددددددددددد   ر ندمحمىان     اى ن  ددددددددددده    ىح ددددددددددد مىررا  قح ددددددددددد ىر      نددددددددددد ى

اىس  دددددددد ف  جرمىاىنجدددددددد    اللىقح     ادددددددد يثى سددددددددنم ر   ىرن م قح دددددددد ى

بن    قح ددددددددددددد ى شىانرس ف  سدددددددددددددع  ىاىل  س شدددددددددددددن  ىح   ا   اددددددددددددد يثى

نج   حندددد ثىردددد  شىاددد    هن لى  ن ا ددددهى ع ى ا ددددهىقح دددد  ط   ىقح دددد ىاى

اا  ر   هشددددد ثى أماش قبراىنجددددد ى   م   اددددد ى ر  قح ددددد ى ضدددددراث دمحمى



7 
 

ددددددد ىشع شددددد  قح  ىدددددد حاى   دددددهى   دمحمىر ددددد ا  ف  ىابناه   اادددددد ى

ىه     ا   قح  ىع ا ى ار ا عن ىب ه شن سىقح  ىاىنج   
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8102 

قةو  مةع نسةما  الح الطلق ورابحة مؽمض العٌنٌن قلٌبل ٌستمتع بالهواء 
 كثةر  نسةما لكنهةا  ، نهةا بةاردة بعةض الشةىءمةن   الصباح على الةرؼم
لةةتهم مصاصةةلر بمةةرض الةة إ   وروبةةا وبرد ةةا القةةارسدفةةىء مةةن  ةةواء  

خرإ وفى ظهور ا تارة   وتظهر كان  الشمس تؽٌب تارة الروماتٌزم ،
صةصٌر القطةار فصةت   ٌقظةر، فةى قلبةر المكنةون ثلة  برٌطانٌةا  كان  ت ٌب

لةى الطرٌةق فةى القطةار ثةم نظةر   بةرالمحٌطةٌن  لقى نظره علةىو ر ٌعٌن
 الحقةو  تةارة تأمة  المسةاحا  الواسةعر مةن بةٌنتتنقة  نظراتةر  ،بالجوار
تتبةد  المشةا د مةن نافة ه  ،خةرإتةارة   شةخا  السةابرٌن از  واألوالمن

ره علةةى ٌلقةةى نظةةفسةةر  ثةةم ٌعةةود معهةةا الةة كرٌا  فةةى ر صةةؽٌر فتتبةةاد  
 وٌتهامسةةون فٌمةةا بٌةةنهم ، ٌتةةأملون وجهةةر  الةة ٌن بالقطارالركةةاب   ةةءالء

جهولةر لهةم لكةنهم متٌقنةٌن  نةر رجة   جنبةى ال الم رتةفمبلمحر تحمة   وٌ
ٌبدو من تأمبلتر  نر جدٌد العهد علةى  ، الخمرٌر ٌنتمى  لى  رض البشرة

قطةار ب وٌركة ؟لةى مصةرلما جةاء    نر : رضهم تسرب   مساتهم  لى  
 ٌمتلكون  موا  طابل  تكصةٌهم لشةراء سةٌارة رومثل مع الصقراء درج  ثالث 
 فةةةى عٌةةةونهم قةةةرا، ولةةةى ار درجةةة   و ركةةةوب قطةةةالسةةةصر بهةةةا خاصةةةر ل
لةةى و شةةاح بوجهةةر بعٌةةدا عةةنهم  تخطةةر فةةى وجةةدانهم فابتسةةم تسةةاءال  

رٌةا  تلةك ٌضةا باٌتسةامتر وعقلةر الة إ ٌعٌةد  ك ةو   الشباك لٌروإ لهم 
كما ٌخبةره النةاس  م حقا ن كان مجنون التى على وشك  ثبا   المؽامره 

 .نر على وشك اكتشاؾ عالم لم ٌءمن بر قط فى حٌاتر 

منة  مجةرد حلةم حلمتةر  و تخرٌصة   لى ببلد ةم ال ٌعلمون  ن من قادنى  
ال بمةا ءمن بهةا  لةك العقة  الة إ ال ٌةءمن  بها فى قلبى وعافر  حتةى ٌة

 العةةالم و القةةدر  ..رواح اللحظةة  بةةاأل لةةكت، لةةم اءمةةن قةةط قبةة   فقةةطٌةةراه 
ن والنوم مانى الوحٌد قب  تلك اللحظ   ن الحٌاه  التى  حٌا ا اآلاآلخر,  ٌ

فةةى   ة  الواضةةح الوحٌةةد الحقٌقةة  بةةدا  ةةولعمٌةةق الةة إ لةةن  سةةتصٌق منةةر  ا
خرإ التى ٌءمن ما  ى الحٌاه األف ..ننا لم نولد، نولد ثم نمو  وكأ العالم
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التةةى ٌتعلةةق بهةةا كةة  مةةن  القشةة  تلةةك خةةره الحٌةةاة اآل !..فقةةراء الةةدنٌا بهةةا 
 بةدا  ةىوجةود لهةا  فةى قلبةر لكةن ال  وفقد السةعادةفى عٌنٌر  بهت  الحٌاة

اء ، لكن ك  شىء تؽٌر بمحض الصدف   و ربمةا بمشةٌب  حلم البءس فقط 
سابقا  نر ما ر ٌتر ن  ن ثب  القدر  و هللا ال إ لن  تقاعس عن  ٌمانى بر  

 .ال شك فٌها حق بحق وحقٌق 

لةةى القةةا   ةةو واحتضةةار ا حاملةة  تةةابو  اسةةمى    نحةةدار حٌةةاتىاوربمةةا 
تلك المؽامرة المجنونر فمن  سةنوا  ال ب ال إ جعلنى اءمن لسبب الوحٌدا

ى لم تساعدن  مالىتحتضر  حصابها كن  فى قا  العالم البابس استطٌع  
 فخم الجامعا  على نٌ  مةا  حلةم بةر ، تلك الشهادا  التى  حصدتها من 

سةةبٌ  الوحٌةةد للوصةةو  بةة  السةةبٌ  نهةةا لسةةٌ  ال دركةة  فةةى قةةا  الحٌةةاة  
 وراق لكةن  لةك االحتةرامن ٌهتم فقط بحصد تلةك األو  لنٌ  احترام ماأل

ٌنطصىء فلٌر روحك لن ٌدوم طوٌبل فسرعان ما تصقده   ا لم تن  ما تتوق  
حٌاتى كان  تكتب فى سةطور  عاناة، م اسمك سرٌعا مث  فبلش وامض 

و كتاب  حةرؾ واحةد ب لك ولقلمى على التعبٌر ٌقوإ داخ  عقلى لم ٌكن 
لةم  علةم  ظنها النهاٌر لكةنأللم فى  عماقى كن   حتى نض  ا،عانٌر مما  

صت  األبواب للمستقب   بتوه  مامنا فاستطع   ن لم بداخلنا ٌ ن نضوج األ
عقلةى  تلك الصصحا  الصارؼ  بما مؤل القلم وتحبٌرصابعى على  قبض بأ

.. لٌهةاعةن حٌةاة ال  رٌةد العةودة  دونتهةا خةبل  تلةك السةنوا   من سطور
خةةر ال لعٌةةب فةةى ستحسةةان الةةبعض و م الةةبعض اآلا و   عمةةالى القةة  

مشةهور بمةةا كةن بة  ألننةى لةةم   مةا تحملةةر كتابةاتى مةن  فكةةارو  مةو بتى 
تنةةا  استحسةةان ومةةدح ف عمةةا ألن كتبةةوا الركٌةةك مةةن االةة ٌن  ٌكصةةى مثةة  

  نضةكنة  السةمك  المسةالم  فةى بحةر مةن القةروش و ن لةم   ،خرٌن اآل
 السةٌد  مبراطورٌبنٌ    ،ى  لك المحٌط فخلق سرٌعا سأك  وكأننى لم  

( تدرٌجٌا لم  طأطةأ الةر س للعبلقةا  رثوفٌتش كلنشر رثوفٌتش ..ماك  )
ٌسٌر على كان   شىء زٌن لسانى بالمدح الصارغ لركٌكً الكتاب ، ك و  

تلةةك األمبراطورٌةة  تةةدرٌجٌا فقةةد  القةةراء  فقةةد مةةا ٌةةرام لكةةن اآلن بةةد    
قةبلم جة ب  ن بأجٌا  جدٌدة و ، فاض على فٌضان الزم دفع  وراء دفع 
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 إفكةار   جةدب و ربمةا قارإء  لٌها لقد م  الجمٌع من قص  الحةب  ال
عتز  مى األخٌر ألءة ،   ا العام  و عانتاجها ؼٌر جدٌر بالقراو صب   

لكن عقلى لن  الكتاب  معلنا اعتزالر عنترك قلمى جانبا السباق بشرؾ و 
واء مةرة  خةرإ ،  خشةى  ن ضة لةى األ نىٌعتز  التصكٌر عةن عمة  ٌعٌةد

 .فأدفن حٌا الروح فى جسدإ  ما ومازالشىء   جلس عاجز عن كتاب 

كة  قطةرة الثل  فتبد  ٌكسوه  حٌثحدإ اللٌالى ٌرتعش جسدك فى     ٌعق
 فةى لٌلة الةدافىء على فراشةك فى حٌن تستلقى بالتجمد وردتك دماء فى  

! كةان  لةك الحلةم  ةو الطرٌةق الة إ ٌهدٌةر هللا لشةخ  لةم ٌةءمن  صٌصٌر
مةن الخةالق لبةدء  الرءٌة  حتةى اعتبرتهةا  شةارة  بوجوده مطلقا ، تكةرر

لةم لكةن  كالسةابق ، وٌرتصةع اسةمى وٌلمةعضةواء األ ًلةجدٌةد تعٌةد   عم 
! تكةرر لما ٌعطً هللا شٌبا كه ا لشخ  مثلى ناكرا لوجوده شؽ  الصكر  

مسةك  الحلم مرا  عدٌدة كان  تتسلسة  األحةبلم حلةم تلةو اآلخةر حتةى  
اسةتطٌع تجاوز ةا وعجةز   لةم وكتبتها حلقا  لكننى توقص  لنقطة  قلمى

فصى  خر لٌل  من لٌالى الصٌؾ   ، حبلمتلك األحٌنما انقطع   عن التكمل 
ل  بابتسةةامتى التةةى لةةم تطةةو  واسةةتقب كنةة   ود  تلةةك الشةةمس الصةةٌصٌ 
 عماقى  لم الصشة قلب  فى  مطاره التى صقٌع الشتاء وتقلباتر المناخٌ  و 

 مطةةةاره بةةةدموعى وصةةةقٌعر   صةةةبح  فٌةةةر واختلطةةةوالضةةةمور الةةة إ  
 .خر نبضا  النجاح فى حٌاتربرعش  قلبى ال إ ٌنبض  

لةةى تلةةك   آلتةةى دفعنىعماقةةر مةةالكةةن لةةم  درك  ن  ةة  الشةةتاء ٌحمةة  فةةى  
ورفةةض عقلةةى تصهةةم وبؽضةةتها بقلبةةى ،  الةةببلد التةةى طالمةةا  ممتهةةا بقلمةةى

 فجاة  تنحن  الرج  ال إ ٌجلس  ق  تقدٌر دٌنهم ،  لها وثقافتهم  و على  

 لةك ى لةنظةر   بابع الحلوإ فانتبر والتصة  بعٌنٌر حٌث  ىمشٌرا ل ىمام 
ٌتهةا مةن قبة  فةةى التةى ر  ال تخصةى حقٌقتةر  البةابع كانة   ٌبتةر الرجولٌة 

 !نظةةر مةةا ا سةةٌقو  لٌةةر تنحةةن  الرجةة  مةةرة  خةةرإ فالتصةة    حبلمةةى  ، 
نةةر سةةٌقب  علةةى شةةراء  حلةةوة  لةةك البةةابع لٌتأكةةد مةةن شةةىء مةةا  خبرنةةى  
تأملةر جٌةدا   لةك الرجة   ةومن نبحةث عنةر لكةن علٌةر ربمةا عقلرٌداعب 
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حٌةةةث وترقبنةةةا  قتةةةراب البةةةابع  ,  ةةةزز  ر سةةةى  بالموافقةةة  لةةةكثنةةةاء   
نةا لةر بشةك  لصة  نظةره لكنةر تظةا ر  نةر ال ٌعبةأ عٌننا عن تأمل فصح   
لى   وانطلق لقى بسلعتر بجوارنا  ؛البابعٌن فى مصر وكعادة مر،ل لك األ

ملٌن  حركاتةةر ننظةةر  لٌةةر متةةأ كنةةاالعربةةر   الركةةاب األخةةرٌن حٌةةث نهاٌةة 
ج  ال إ ٌرافقنى فةى رحلتةى فةى نظةرة عجٌبة  لى الرتص   الوتصرفاتر 

ومةا زا  الشةك لٌر بتعجةب ر  و .. و ال إ نبحث عنر ، نظر   نقاببل  
 ٌقتةرب منةا لنتاكةد مةن ردعة ..نةر  ةوال استطٌع الجةزم بأ قاببل:ٌراودنى 

معنة   مةن قبة   حٌنمةا  التقٌنةاننةا كأ ، لكن قلبى كان ٌنبض بشدة ، مره 
ار الةةزمن وتجاعٌةةده ؼبةةو ةةو قةةادم محٌةة  مةةن علةةى وجهةةر  لٌةةرظةةر  الن

نةر  ةو وعمتر المصرٌ  ور ٌتر كما ر ٌتر مةن قبة  فةى  لةك الحلةم  جة   
قةةاط الحلةةوإ مةةن جوارنةةا   ةةم تلإل ن انحنةةىتماسةةكنا قلةةٌبل ومةةا   ، مامةةات
 وال فتةزامن مةد  رحلتةىالرج  الة إ ٌصةطحبنى ؾ لتقاط الحلوإ من بإ

لةةى  شةةار الرجةة    ، ٌةةده بسةةرع البةةابع جةة ب ف ،فتبلمسةةتا خةة  اٌةةد ما أل
خرجةة  محصظتةةى أفمةةر كةةً  رإ مةةا األ رلىةة التصةة  لةةى ف صةةبعر بأالبةةابع 

ج النقود وعٌناإ ال تتركان وجهر  دقق فى مبلمحةر مةد ٌةده اخروقم  بإ
ننةةا لسةةنا رجلةةٌن فةةأدرك   تصحصةةره التقةة  عٌنةةر بعٌنةةى تألخةة  النقةةود فجةةأ

 لةةً   سةةعٌنابةة  فةةى   عٌننةةا بتلقابٌةة  لٌةةر ٌشةةترٌان سةةلعتر وننظةةر  عةةادٌٌن 
تركنةا وجلةس ٌرتةاح  ثةم فصةح  مبلمحةر عةن تةوتره قلةٌبل شىء  خر فأ
اتبعتر نظراتنا وشكوكنا    عثرنا علٌر حقةا بعةد , العربر  قلٌبل فى نهاٌ 

فقةةط شةةبٌر لةةر ؟ وقةةؾ البةةابع ومضةةى  لةةى  نةةر م  مةةرور تلةةك السةةنوا  
القطةار عنةد وقوفةر ن ٌؽادر خوفا  العربا  األخرإ انتصضنا من مجلسنا 

قةابق ال د ن ٌصقةد مةن تحة  نظرنةا لكةن مةا  ةى   و حدإ المحطةا   فى 
ٌشةٌر  لٌةر ن الرجة    طلبة  مةنخرإ   حتى عاد ٌنادإ على سلعتر مرة

 لٌر فجاء البابع الرج   شار,  خرإ فقد ال ٌصهم البابع لؽتىلشراء حلوي  
ضةافى  لكسةب وقة  جةددا طلةب منةر الرجة  الشةراء م بخطوا  متةرددة

البةابع مةد  ،لشك وجةودفلم ٌعد لنر  و الرج  المقصود حقا تأكدنا   لتأكٌد
ظننةا ه قا  لر الرج  شةٌبا مةا فجألٌنا  وعٌنر تتصادإ النظر   ٌده بالحلوإ
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مر  فةى عةٌن الرجة  اتسع  عٌنان البةابع وتسة  ن البابع لن ٌصهمر فجأة
 نةر بٌن الخوؾ وتك ٌب   لك الخلٌط من المشاعر لى وتحول  مبلمحر  

 علةى علةم بهة ه اللؽة نر  تلك التقلبا  فى وجهر خبرتنى   مما سمعر للتو
 سوإ اسم الرج  فقط  منهافهم لم  التى كم  كلماتر تجر  الرج  و  جٌدا،

ردد اسمر  ،حٌنردده على لسانى وفى عقلى لشهور طوٌلر ال إ كن   و
 احٌ كال إ  بعٌنٌن مند شتٌن  لٌر البابعنظر   ,اببلمتس مرة  خرإ بلهج 

تلةك مضةً ن بعةد لؤلبةد ال ٌصةدق   منة   زمنة ٌامةر ه بعد  ن ول   ا كر
 .خرإسمع اسمر مرة  ٌالسنون قد 

توقؾ الزمن عنةد تلةك ورض عن دورانها األتوقؾ القطار عن حركتر و
سةٌد الموقةؾ لةم  سةمع سةوإ  نصاسةى  فٌهةا  صةب  الصةم  التى  ظ اللح

 لةك  رءٌة   ٌصةدقر حتةى بعةد ل ٌكنوقلبى ال إ  من بشىء لم  المتبلحق 
 م  حقةا صدق مةاتراه عٌنةى  ة   ة ا حقٌقةىلم   التعبٌر على وجر البابع 

 لخةةدا ر تلةةك الخرافةةا  ٌصةةوبت سةةابقا ٌقةةوم و م الةة إ اتهمةة  بةةرالةةنةةر ا
 . كر اسمر واعتلتر تلك المبلم  و م حٌنبكن ٌلكنر لم  ...عٌنى

 لقطة  مقتطعة لو   ٌةنص  عنهةا الةزمن ؼبةاره صور قدٌمة لتحو  المشهد  
عةاده فى مكانٌهما ٌنظران  لى بعضهما نظةرة   كبل مامن فٌلم ما تجمدا 

فةى  كقصة  منسةٌ  تكتمة  كتابتهةا بعةد التى لم  مدفون الالتارٌ  صصحا  
 .حلم ٌنسى حٌن تستٌقظكو عق  قصا  
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نعةدوا متسةابقٌن نقطةؾ بٌن حدابق عباد الشةمس  مع الصؽار مرحكن   
 وراقهةةا الصةةصراء ,  قةةؾ علةةى  صةةابع  قةةدامى  حٌةةث قرصةةها األسةةود 

والعةةدو السةةرٌع  نقطةةؾ لباتةةر سةةعادة ؼةةامرة توصةةصها الضةةحكا  العالٌةة 
ن مخبأ منهم  لةدإ ال إ ساقنى بعٌدا عن رفقتى ..نظر  حولى ابحث ع

الشةمس فهةم بالكةاد  ان عبةادؼصةالوق  الكافى ألجةد مخبةأ مناسةب بةٌن  
جلسةة  القرفصةةاء ألتمكةةن مةةن رءٌةة  فجلسةة   ٌةةدركونى ، لةةم  جةةد مخبةةأ

سةة  لكةةونى بخروا قلةةٌبل ٌ قةةدامهم قادمةة  مةةن بةةٌن سةةٌقان العبةةاد لكةةنهم تةةأ
ون اللحةاق بةى وربمةا فةى اللعةب فهةم ال ٌسةتطٌع  المتع  نىسرعهم ٌصقد 

دا فة اكرتى جٌة ةضلوا مسٌر م  لً لكن ال بأس فأنا  عرؾ طرٌق العةود
و مضةى علٌهةا حدٌدٌ  ال تنسةى مطلقةا األمةاكن مهمةا تؽٌةر  مبلمحهةا  

 الزمن ، كان  الصرص  سانحر ألخلو بنصسةى  تأمة  تلةك العبةادا  العالٌة 
وقص   قٌس قامتى بها فخٌ   لى للحظ   نها تبتسم لى خا  طولها األحٌث 

تى قةةةام وؼةةدا سةةتطو  لةة  صةةؽٌرةزننةةى مابعٌونهةةا الواسةةع  مدركةة   
 صةصرار ا كةالون الة إ جة بنى  و صٌر مثلها ٌافع  مشرق  تعشق الحٌةاة

مةا  ن ترسةممرارا   ٌدإحاول  لون بر الشمس فى رسوماتى بالمدرسر  
مةا  رسةم عةن ال إ  راه لكننى كن  عةاجزةتسجلر عٌنى من   ا الجما  

عةن  عبرخبللهةا خةرإ حٌلة    لةى لةى  ن ا تةدٌ   فةى لةوحتى   راه بدق 
عطةر   ةارض ل را  المطر فٌصوح من ثناٌاعن احتضان األ.. مكنوناتى
ز ةار عةن عٌةون  تةراه عٌنةى وتعجةز عنةر رسةوماتى  مةاععبر ،ترابها 

ٌا ا من بٌن ثناٌا المو  فتلةك األز ةار شةق  لنصسةها سةبٌ  الشمس  ومح
فةى  للخروج من  رض مٌت  فٌتؤلأل لى شموخها وقوتها ورؼبتهةا الملحة 

الحٌاه فةى مصةر  : قلمى وكتب بمسك   وكلماتى  تدارك   لك ف الحٌاه 
لطٌصةة  لكنهةةا مكللةة  بالوحةةدة وتلةةك الراحةة  الرابعةة  التةةى تتخلةة  مدرسةةتى 

لعةب معهةم بةٌن ونصوس  سات نى وضحكا   صدقابى حٌن  تخٌ  نصسى  
منزلةى  ركةانالتةى تتخلة   را  بعٌةدا عةن تلةك الثؽة حدابق عباد الشةمس

مان بٌن جةدران آلخر  ..شعور األ من حٌن بعٌدا عن الدمو  المتساقط 
  رؼةةم بةةصةةواتهم الدافرنى بالةةدفىء الةة إ افتقةةده بمنزلةةى  ٌشةةع المدرسةة 
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.. ال لٌس  حٌانا ب  كثٌرا  فض  عندإ من صو   بى حٌانانصور ا منى  
 .وضحا ا المتخانق بٌن لٌل 

ال  تقةةن الرسةةم وال والراضةةٌا   جٌةةد النحةةو وال  ال نةةافأاحتمةة  ؼضةةبهم 
 حةةدنا وال ٌصهةةم  نعشةةقر فةةنحن عاشةةقٌن ال ٌتجا بةةاكننةةى  لةةوان لمةةزج األ

رق النظر  لى رسوما   صةدقابى مضى بٌن الصصوؾ است، كن   خراآل
نى فى وحدتى كان بارعا فى الرسةم  لك الصتى ال إ ٌشبه الرابع  خاص 

تةتقن القٌةام بةر، فعشةقى ن تعشق شىء ال محزن  ال من و  ،  لى حد ال 
 جبةةة  علةةةى معلةةةم  ا فهمةةةى لهةةةا فنةةةادرا   م ٌحةةةو  دونللرٌاضةةةٌا  لةةة

المسةةتمر  وكثٌةةرا مةةا ٌهةةوإ علةةً  ؼضةةب  بةةى الرٌاضةةٌا  فةةى الحصةة 
مةا لةى ومةا علةً فةنحن نعةٌش   نر ٌجب على معرفة لصشلى فٌها صارخا 

مةوالى مةن ى حةرب ..حةرب البقةاء لمةن ٌمتلةك األمةوا  فكٌةؾ سةتدٌر  ف
مضةى ؼاضةبا خةارج ..ثم ٌالعالم ومزبل ستلقى بنا فى جحٌم الصقر بعدإ 

لةم   لةك  لكةن  لةك و  عٌنٌها وحزنهةا ضةرٌب مى من دمالمنز  وتدفع  
لةةى بالحنةةان وكلماتهةةا التةةى تةةدب األمةة  بقلبةةى بةةأن ٌمنعهةةا عةةن ؼمر ةةا 

الرسةم   و ثنةاء حصة ،  بةد ما تتؽٌر فبل شىء ٌبقى كما  ةو لبلشٌاء داباأل
ٌةزداد   كتةب ؼمامةر ٌة  و نةا  ف رسةوم عقلةى مةع   مندمجة كتةب كن   
 الشةمس تؽطى ضةوء سحاب نها فظنن    رءٌ على ورقتى وتعتم ال ظلها

 س معلمةة  الرسةةملكنهةةا كانةة  ر   عاتبهةةا علةةى ؼمامتهةةا سةةى رفعةة  ر ف
سةمر  نظراتةى  لٌهةا خابصة  كتةب تتقةر  مةا   بةالقرب منةى ’تسلل  بخؾ

 توبخنىنهةا سةتٌقنة   آل  كتبترما   الكراس  وقر لتقاط و ى تمد ٌد ا إل
و ممةة  بالكتابةة  الرسةةم  فأنةةا لةةم  رسةةم خةةط واحةةدا فةةى كراسةة  ال جةةدا  

 خةة   الورقةةر دون  ، ظنةة   ننةةى  كتةةب  حةةدإ واجبةةا  الحصةة  القادمةة 
 م خواطر؟   ا شعر   : ل ثم سأ وظل  تقر  كلم 

مةا ٌرسةمر لتعبٌةر عالوسٌل  الوحٌةدة ل نها توترإ روٌدا و خبرتها     ب
 .تقن الرسمعقلى فأنا ال  
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صة   ن تجعلنةى  قسةم فٌنعقةد خنها ال تصدق كبلمةى وح   لى نظراتها   
را على  لسنتنا فجأة تة كر  اهلل كثٌب القسم نصض ننا ال لسانى عن  لك أل

د  ٌدإ  لى حقٌبتى الموسٌقى مد تلك القص  التى كتبتها  مس فى حص 
الةةدخو  بهةةا فةةى مسةةابق   نوٌةة  ، تلةةك القصةة هةةا لهةةا عطٌتو خرجتهةةا و 

 نة  رابعة   : ثم قالة  ا األنشطر بالمدرس  ،  خ تها المعلم  وبد   تقر 
ورقةة  قلبةةى بةةٌن  سةةعد  كثٌةةرا بةة لك مامةةك مسةةتقب  مبهةةر .وعظٌمةة   

وؼةةةادر    خةةة تهافجةةةأه  نهةةةا لةةةم تةةةوبخنى!  ولكةةةن أل  ضةةةلعى ال للنبةةةوءة
لكةن  ،م فصلر دون انتهةاء وقتهةان ٌترك معلالحص  فى  مر ..ال ٌحدث  

طىء وعٌناه كان ٌسٌر بب ما ى  ال لحظا  و تى معها معلم اللؽ  العربٌ 
نةاه ن دخ  الصص  بالقرب منةى حتةى شةر  عٌمتسمرتان فى قصتى ما  

 . ى من كتب   لك    ن تلك الجمٌل شار  لر المعلمعنها  لى حٌنما  

ها ملٌبة  لكن .. نها جمٌل  ؟! ن   حقا : المعلم بعٌنٌن مند شتٌن قاببل  سأ
اٌ  السةعادة كأنهةا فى ؼ باألخطاء اللؽوٌ  والنحوٌ   ٌضا ، كان  المعلم 

شةىء   نها قص  من وحى خٌا  طصل  , :قابل   ه من قب ا  شٌبا لم ترر 
ملٌبة   نهةامن كلماتر حةٌن قةا   ارتعب  و، لكننى كن  خابص   ال ٌصدق 

رؼم حصظةةى فةة خطةةاءألعلةةى مثةة  تلةةك ا طالمةةا كةةان ٌةةءنبنىلفخطةةاء باأل
 ..ٌضةا كر نةىكر تةر و ةو   ..عشةقرال  فقةر النحةو وال   ن الكةرٌم للقر 
..وقصةةة  وركبتةةةاإ  بالنسةةةبر لةةةى مثةةة  المسةةةاب  الرٌاضةةةٌ  المعقةةةدة كةةةان

اقتربة  المعلمة   ،بو  مكانى لوال حاول  التماسك تتخبطان وكد   ن  ت
م  و لعلمهةا بصةراخةوؾ  وربت  على كتصى لعلها ر   مةا بةداخلى مةن 

افع عنةى ن  نةاك مةن سةٌدارتحة  قلةٌبل   ، المعلم نحو األخطاء النحوٌة 
، لكن بدا المعلم ن وسٌكون حٌن تحٌن حصتر ولكن ربما العقاب لٌس اآل

ؼٌر مصدق حٌن سألنى  ة  كتبتهةا مةن وحةى خٌالةك  م قمتةى بتلخةٌ  
مةن كتبهةا بعقلةى  ننىقص  ما من المكتب  وتدوٌنها ؟! لكن  خبرتر بثق    

اد التأكةد فةأخبرنى بوجةر صةارم  نةر رٌبدو  نر لةم ٌصةدق كبلمةى و  لكن
 سةةٌنز   لةةى المكتبةة  وٌجمةةع منهةةا كةة  القصةة  للتأكةةد  ن كنةة  كا بةة 
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ننةى فعلة  شةىء  بنصسةى  الثقة   ربمةا خصة  قلةٌبل لكةن عةاد عاقب ،سأف
 .ٌستحق التقدٌر

فطالمةةا كنةة  لةةى ثقتةةى تعجةةب   ، علةةى العقةةاب بثقةة   ننةةى موافقةة   جبتةةر 
دق  فجةةاة وفةةى ٌةةده قصةةتى ،المعلةةم  ؼةةادروبالصعةة  فةةى الصصةة   نةة الجبا

   دواتهةا و ةى تخبرنةى  ن فحملة  المعلمة جرس معلةن انتهةاء الحصة ال
ال تنسةٌنى ، مامى مستقب  جمٌة  حٌنمةا تكةونٌن شةىء مةا فةى المسةتقب   

 كم  باقى حصصةىربت  على كتصى مبتسم  وؼادر  ..جلس  مكانى  
كن   خشى  ،بعد م ٌعد معلم اللؽ  العربٌ مض  حوالى ساعر تقرٌبا ول ,

 ن تطٌع منر القص  فأسرع  فةور انتهةاء  حةدإ الحصة   لةى األسةص  
وقةةد تراكمةة  بجةةواره بعةةض  حةةث عنةةر فوجدتةةر كمةةا قةةا  فةةى المكتبةة ب 

مةةا  ن دخلةة   لٌةةر فنظةةر  لةةى بعٌنةةٌن  ، القصةة  و ةةو مةةا زا  ٌبحةةث
بابتسةام  لةم  كراسةتىعطةانى  قب  علٌر مد ٌده و  مبتسمتٌن و خبرنى  ن

 ..قلةٌبل :  ن  صؽٌرة بدرجة  عظٌمة  علٌةك اال تمةام باللؽة  قاببلنسا ا  
ٌبتسم ٌوما قط  ال  لك الٌوم   راهالبتسام  ترتسم على وجهر.. لم  عاد  ا

و لةةى اآلن ال اسةةتطٌع نسةةٌانر كةةم اتمنةةى لةةو  راه صةةدف  فأنةةا اشةةتاق  لٌةةر 
 .ابتسامتر كثٌرالى و 

 حصة   رب بقصصى من الخوؾ ال إ ٌعترٌنى حٌن ٌحٌن موعدكن   
علةم الة إ ال ٌرؼةب دق قلبةى رعبةا وكر ةا لهة ا المٌ فقد كان الرٌاضٌا 

ٌةر فةى الةدرس ٌجعة  مةن ٌجٌبةون علةً لفى تعلٌمى شىء  ال   ا   ب   
 فى الصص   م طبلبر فى الدرس كن   نا مث  المقعةد الة إ  جلةسسبلتر  

خة  وقةد قلة  فةى نصسةى ن دا  مة،فقر شةىء بتاتةا علٌر ال  فهم شىء وال  
ربنا ٌستر بد   الحص  و نةا  ترقبةر خابصة   ن تصةوب ٌةده علةى ألجٌةب 

أن  قةةؾ فةةى نهاٌةة  بةةو العقةةاب وٌنتهةةى بةةى األمةةر بالضةةرب  و السةةباب  
 ،  كالعةاده فةى حصةتر صةٌةدإ علةى الحةابط وظهةرإ للص الصصة  رافعة 

ورة فعلم  حدإ المساب  على السبتترقبنى و و ٌدون   فجأة لمح  عٌنر
 الحة  لكنةى لةم  صة   لةى النتٌجة فكةر فةى  ن  نر سٌحٌن دوإ فحاول   
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 :ن ما قطع على تصكٌرإ وقا  بزمجرة فى عقلى فسرعا النهابٌ  للمسبل 
عماقى كبرٌاء الكبار وعةزة   فىحم  ..حلى المسأل  , كن     نس قصى ٌا
 شةرح  بةد  و قلمى بٌدإ و شر  علةى السةابورة وقص  و مسك النصس 

: ال تقصةى ؼاضبا قةاببل بى  صاح فجأة ,علٌها لم قبال نى  كتب المسأل نكأ
 ،  كالحمقاء تشٌرٌن  لى السبورة  ك ا تقدمى  نا  مامها و كتبى اإلجابة 

منتظةرا  ن عطةانى الطباشةٌر ظنن   نر سٌلطم وجهى  و شىء ما لكنةر  
 نةا اللكبةرإ حٌنهةا لةم تكةن  ال فةى اإلجابة  نصسةها فأاكةارثتى لكن  كتب  

   مسةةةكلخدعةةة ..  عرفهةةةا  ننةةةى   فقةةةط ادعٌةةة   حقةةةا   عةةةرؾ اإلجابةةة 
ن ادعةةو هللا  نةةا كتةةب و أل علةةى رفعةة  ٌةةدإ ألو الطباشةةٌره بثقةة  زابصةة  

خلصةى  صةوا  الطةبلبتعالة    فجةأةٌجع  لى مخرج من  لك المةأزق ، 
ختار منهم مةن ٌقةوم بحة  ن ٌالمعلم   رافعٌن  صواتهم قب   ٌدٌهم راجٌن

ملل  من نجاحهم الزابؾ فتلك المسأل  فصرخ  فى وجههم وقد  المسأل 
  لةك حلهةا جٌةدا ولةوال طرٌقة  مةن قبة  وٌعرفةونٌا ةا حتما قد  عطا م  

، فجةةأة الصصةة  معةةاقبٌن جمةةٌعهم فةةى نهاٌةة  قةة  منةةى فهمةةا واقصةةٌنلكةةانوا  
نةد اش وجو هم نظةرا  اإلصرخ  فٌهم  ن ٌصمتوا جمٌعا قر   على 

ٌكةون لخرسةاء الصصة  صةو   فؤلو  مرة  المعلم ولهم   ا و تعجبال و
ٌنهةةر طبلبةةر عةةن  ألو  مةةرة و ، كةة ا كانةة  تقةةو  عبلمةةا  وجهةةر لةةى 

، سةمع  صةوتا للتصكٌةر تاركٌن لى الصرصة  امتٌنوالجلوس ص الصراخ
د  امسا ٌخبرنى باإلجاب  , لةم  جةرء علةى اإللتصةاؾ لمصةدر الصةو  فقة

 , مةام صةم  الجمٌةعحتةى انتهٌة   كتةب الحة  بةد     مرإ ل ا ٌكشؾ  
ثةةم ٌشةوبها الكبةر والصخةر  وضةع  الطباشةٌرة  مةام السةبورة بثقة  حقٌقٌة 

جلسةة  مكةةانى دون الحةةدٌث ألحةةد  و النظةةر  لةةى  عٌةةنهم وكةةأننى  مةةام 
التمثٌلةةةى  داءعبقرٌةةة  الممثةةة  فةةةى األ ممةةةام  الجمٌةةةع  اصةةة مسةةةرحٌ 
لم ٌعٌد شرح ح  المسةأل  بطرٌقة   خةرإ لكننةى  درك بد  المع ,الصام 

  ن دخلةلوال   ٌءنبنىن فابتسم  كاد   خصاء ؼروره فقط ا طرٌقتر إلنه 
  نةةاد ، فةةى المدرسةة  الطبلبٌةة  لةةى  الشةةبونر لتصةةطحبنى  مدرسةة فجةةأة

 ,   ةب البةاب دون انتظةار  مةر معلمةى  ن تجاه مسرع  بإاسمى فوقص  
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نا  عقابر على   ا التصرؾ الوق  لكن قب   ن  فجأة التص   لٌر ألستأ نر 
ٌنطةةق بحةةرؾ ٌضةةا فلةةم وكأنةةر  راد مةةن الخةةروج   نةة  بةةاردةمبلمحةةر كا

وكةةأننى خرجةة  مةةن سةةرع  بةةالخروج فأ لةةى الخةةارج و شةةار  لةةى بٌةةده  
..ر ٌةةة  اوراقةةةى مةةةع  سةةةتا ة األنشةةةط  الثقافٌةةة  فرجهةةةا هللا على محنةةة 

فةى  ها  ننةى  ا  قٌمة  حقٌقٌة لتى  حس فٌاولى بالمدرس  كان  المرة األ
الرجةةا   ةةءالء حةةد   ابنةة و المدرسةةٌن   ةةءالء بنةةا  حةةدإ     لسةةف لةةك 

األسةةةتا ه مةةةا لتنى المكان ..شةةةعر  بةةةالصخر حٌنمةةةا سةةةأشةةةهرة وال  و ا
 حٌانةا  رإ  شةخا  ..خبرتها من عقلةى فأ ، مصدرك لكتاب  تلك القص 

ن علٌهةا رؼةم   رإ رج  كبٌةر  ا  عصةاٌ  ٌتكةا ..لى بعقلى ٌتحدثون  
اءه ٌصةةت   مةةامى فةةى رد مبلمةة  مخصٌةة  ا نةةر شةةٌ  كبٌةةر تةةر ال تةةوحى  ب ٌ

ناف ة ٌخبرنى  ن  نظر منها فأرإ  شخا   مامى فبل استطٌع  ن  صةؾ 
 شعر  ،مشاعرإ جزء من نها ما ٌصعلون  ال بكتاب   فعالهم ومشاعر م كأ
 لةةك  عةةن رالكلمةةا  التةةى تعبةة كةةأنهم  نةةا حتةةى  حٌانةةا  عجةةز عةةن كتابةة 

   ن حٌنها سعد رج  عظٌم بد  ننى مجنون  ضاحك خبرتنى فأ الشعور 
شةأ  علةى  ننةى  كة ا ن , ومن  تلةك اللحظة  سات تى شاد بها   تلك الكلم 

ا  كةر فٌهةومض  السنٌن وتبدل  األحوا  تلك لحظ  من اللحظا  التى  
ء عن طصولتى ..وضع  ٌةد ا  كر شىحٌاتى فى مصر سابقا وقلٌبل ما  

 ..ن  ما ال إ ت كره عنى ؟ده ر سها متسابل  و مسن

 ..ر الحلق  القادم لى اللقاء فى انتظا 

وظةة  ٌراقةةب   الشخصةةٌ  الٌةةوم علةةى صةةصحتر حلقةة   بتلةةك العبةةارةانهةةى 
سةةرعان مةةا انهالةة  علٌةةر التعلٌقةةا   راء القةةراء لهةةاالخاصةة  بةةأ التعلٌقةةا 

بالتوفٌق والنجاح لكن لم ٌحص  بعد على التعلٌق المناسب الة إ ٌنتظةره 
  حلقاتةر علةى بصارغ الصبر  لك التعلٌةق الة إ سةٌجعلر ٌقةرر  ة  سةٌكم

خةةر لصشةة  الةة إ  صةةابر منةة   ن فشةة   لةة لك انةةر سٌستسةةلم  م   الصةةصح 
لمتةةابعٌن وقلةة  التعلٌقةةا  تجمةةد رقةةم او العةةامٌن الماضةةٌٌن فةةى عمالةةر  

 عم بال انتظار ر إ التى ال تكتب  و حتى ترس  رسال  للتهنب  فى رسأوٌ
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و ربمةا انتهةى زمنةر   الطرٌةق  عةلقى بر فةى قارالجدٌد ،حٌنها  تقن  نر  
علةى صةدره ضةهره حتةى اسةتقر  لةى    ٌدإ ناعم  سلل ت فجأة بد ،لؤل

قةةد ٌرتةةاح و ةةو مةةن  : فقةةا  ن ترتةةاح قلةةٌبل ن األوان    نةةرفةةى  ’  ةةامس
   لى مةا وصةل   لٌةر صمن كان ٌظن  ننى سأ ،ٌمو  على قٌد الحٌاة؟ 

نى نلجمٌع ٌتحدث معى باحترام بالكاد  شعر  ن من الحضٌض بالكاد ااآل
ن تلؽةى على قٌد الحٌاة  ن لم  نشر شىء جٌد   ه المرة سٌكون نصٌبى  

اعزٌزتى تلةك محةاولتى ..ٌمشوارإ عقدإ ال إ عقد من  بداٌ دار النشر 
 ما  ن ٌتم  نقا نا  و نؽرق لؤلبد و ضع قلمةى لٌرتةاح مةن عنةاء   ةخٌراأل

 ..حبلمى، تلك الحلقا  ما ى  ال فتاة صؽٌرة تتردد على فى  ٌام تلك األ
 ؟!قصتها معىو متى تكم  تخبرنى بها ال  درإ متى تختصى  

مضةٌ   كبٌةرب نة  كاتة  :قابل   وشصتا ا تبلمس وجنتٌر نر  مس  فى  
مثلةةى  جعةة  فتةةاةو لةةك مةةا  واسةةتطع  تجاوز ةةا بنجةةاح  ةبعوابةةق كثٌةةر

الملةةةىء  كحبلمةةةك نسةةةٌ  مةةةن عقلةةةمةةةا تةةةراه ؾ   ، تعجةةةب برجةةة  مثةةةك
 سةةؾ  : قلبةةر قةةاببل لةةى راعٌهةةا  لٌهةةا ومةةد ٌةةده وجةة ب ، نظةةر  فكةةارباأل

 نةا )مشةٌرا نة  مةبلك فةى تلةك الحٌةاة ,  معى قحمتك ٌاعزٌزتى ألننى  
 ومةن  ٌةام   تبقىسةٌمدل  ال ٌخشى كةم  كمبلك ٌنن تعٌشوعلٌكى  لقلبر( 

كثةرمن خةوفى سنوا  حتى ٌنطصىء اسمى ال  خشى مةن انطصةاء نجمةى  
  لصقدانك

 .تكتب نالمهم   -

:  رإ  ن التعلٌقةا  واإلعجةاب فةى  مد  ٌد ا تةتصح  الصةصح  قابلة   
 تزاٌد عن الحلق  السابق .

خةرإ بعةدما تسةاقطوا مةرة   القةراءننا بالكةاد نسةترجع تقصدٌن   -
 .من حولى اه جارف كمٌ
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تتجةةو   ؟تصعةة  كمةةا السةةابقلمةةا ال  : عةةاد   لةةى احتضةةانر  كثةةر  قابلةة 
 تة كر  لةك  ،عمالك   وتسافر  لى قرإ ؼرٌب  تقتبس من البشر  الشوار

منهةا للخٌةا  فؽبة   الوق  حٌن رؼب  فى كتاب  شىء  قرب  لى الحقٌقة 
 !؟؛ قضٌ   لٌا  طوٌلة  فةى الكتابة د  ملهماعن المنز  ثبلثر لٌا  ثم ع

ر حةان وقة  راحتةك و نة  تؽلةةق نةلةى حةٌن  خبرتةك الشةمس  ا  لٌلة    
 نهاٌ  ..   ا شىء رابع  لٌس ك لك !!؟..ال عملك بآخر كلم 

قبلهةا بعشةق معهةا ... مبتسما إلسةترجا  تلةك األوقةا  السةعٌدةسر  ز ر 
 .. ن  رابع . (لٌكس )عزٌزتى  : قاببل

لمنةز  فة  ب  الخةارجى لجةرس ال قطع  لك الحدٌث الرابةع صةو  فجأة
وجد  رج  ؾ  الخارج فضؽط  علةى زر  , ترإ من الزابر (لٌكس )

سرع  لصت  بةاب المنةز  وقةد ب  الخارجٌ  للمنز  ثم  بالجوار لصت  البوا
 ، خصةةى  لةةك القلةةق الةة إ انتابهةةا للحظةة ت ابتسةةام  مرحةة باسةةتنار وجههةةا 

 زوجهةا الة إ مةا زا  جالسةا فةى ؼرفة  لةى سةرع    استقبلتر  لةٌكس ثةم
لسةةةٌد ) روإ روشةةةٌن( بالخةةةارج فةةةى ن صةةةدٌقر ا خبرتةةةر   ،المكتةةةب 

 .نتظاراإل

لٌر لكن سرعان مةا تؽٌةر  مبلمحةر  نر قادم   اخبر  ..سر ر  (ماك) ز 
التعامة  مةع دار النشةر لؽةاء عقةد ٌعلم جٌد لما جةاء ) روإ( ربمةا إل فهو

اتخة  ا لشةق طرٌقةر ولى التةى ٌصارقر من  اللحظا  األعلى الرؼم  نر لم 
  ن خسابره الكثٌرة بسةبب انخصةاض نسةب فى مجا  الكتاب  حتى اآلن  ال 

لدار كثٌرا ، حاو  )ماك( التماسةك و زالة   ة ا المبٌعا  لمءلصاتر كبد  ا
 (روإ) هالقلةةق بابتسةةام  عرٌضةة  وخةةرج السةةتقبا  )روإ( ، مةةا  ن ر 

نها  ال  برءٌتر  ابتسام  فرح قنا  سم  على وجهر حتى ارت مقدما علٌر
مكتبةر لةى ثم  خ ه وتوجر   استقبلر ماك بحرارة ،فى مكنونر لم تخصى ما 

لكةن   كةوبٌن مةن القهةوةن تحضةر لهمةا   ن زوجتر الجمٌل طلب مبعدما 
 ،ن ٌشرب كوب من عصٌر اللٌمون ال إ ٌحبر )روإ(  خبر ا  نر ٌود  

ا فهمةة  نهةةعلةةى الةةرؼم مةةن  ن )روإ( صةةدٌق ) لةةٌكس( المقةةرب  ال  
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الحةةدٌث وحةةد ما دونهةةا و (مةةاك)نصةةراد بالمؽةةزإ مةةن طلبةةر بحاجتةةر لئل
ن جلةةس ..مةةا  لةةى المطب لكنهةةا  ةةز  ر سةةها مجٌبةة  و  بةة  سةةرٌعا  

( الخةا   حتةى تسةمر  ماك)عما  روإ( صاحب دار النشر ومدٌر  )
حٌاتةةر تنهةةار ن (  مةةاك) در كمةة  ,  عٌنةةاه علةةى األرض ولةةم ٌنطةةق بكل

عٌنةاه ال تتقابة  مةع عةٌن بدا )روإ( فى الحدٌث و ، كإٌقا  نؽم  سرٌع 
:  سةؾ ألننةى جبة  بةدون موعةد لكةن األمةر  ةام  سؾ قةاببلفى   (ماك)
 ...نر 

ٌجةب  الال علٌةك  ٌاصةدٌقى .. لما جب جٌدا علم   : قاببل )ماك(  قاطعر
 .ن تخاطر بحٌاتك مع شخصا مثلى 

ن ( علٌك  ماك)ٌاعزٌزإ خرإ   عطٌك فرص أ: س ردؾ قاببل فى ٌأس 
نة  دابمةا مثٌةر لةم  عهةد علٌةك  ة ا األمةر مةن قبة  ,  تكتب شىء مثٌةرا 
 نة  كة لك ،,  نا لم  ص   لى ما  نةا علٌةر  ال بصضةلك و للجد  بمءلصاتك 

لحةب الة إ بعقلةك دابمةا ،  لةك انة  تكتةب ,   ن نعم  لكةى نعةٌشلٌنا  ع
جةدإ مةع القةراء لقةد مة  الةبعض ٌعد ٌخٌرة لم نر فى مءلصاتك األكتب  ع

العةالم كلةر ٌحةب  ..كشةنلحب واتجهوا لعالم المؽامرا  واألمن قص  ا
لةى لحب ٌاعزٌزإ ال ٌسةتطٌع رفةع اسةمك  ..ا!ن  تحب الحب اإلثاره و 

األكثةةر مبٌعةةا دبةةاء محى اسةةمك مةةن قابمةة  األٌعنةةان السةةماء بةة  قرٌبةةا سةة
 .ثٌراواألكثر تأ

بٌةةد ا و  نهةةا س العصةةٌر وكةةأ القهةةوةبهةةا  ( تحمةة  صةةٌنٌ لةةٌكسكانةة  ) 
  صةةداه فةةى قلبهةةا اشةةؽرفةة  تسةةتمع لةة لك الحةةدٌث الةة إ  الببةةاب  ملصةةق 

سةاد الصةم  مةد      لٌر األٌام القادم  , فجأةبوالحزن والخوؾ مما ست
مامهةا  فةت  )روإ( للبةاب فصوجبة  بوجةوده   ٌد ا لصت  الباب فتزامن مةع

وعلٌةر بةدون موعةد  ك لك لكنر  خصى  لك متأسصا علةى تلةك الزٌةارة و و
 .نالمؽادرة اآل
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علةى وضةع زوجهةا  ( بر سها بهدوء من البةاب تلقةى نظةرةلٌكسطل  ) 
تةر ر  ،خبةارارة التى ال تحمد ما حملة  بةر مةن  كٌؾ صار بعد تلك الزٌ

( ا بجةوار ناف تةر المطلة  علةى الحدٌقة  ٌراقةب مؽةادرة )روإواقصا سةا م
 تدركتتلبس جسده  ونكسار والحزن تخٌم علٌر للمنز  كان   ال  من اإل

لى مبلمحر  نر ٌعانى من  مر ما  ن ر تر من الخلؾ فما بالك  ن نظر   
شةةةعر بهةةةا فن تخةةةرج ( بهةةةدوء للخلةةةؾ كةةةاد   لةةةٌكسن ، تراجعةةة  ) اآل
سةتكونى  ...(لةٌكسداعى  ن تعودإ  دراجا عزٌزتى ) : ال  وقصها قاببلفأ

علٌةك  ال ٌجبلكن  مجبرة على رءٌ  نهاٌتى الوشٌك  وانهٌارإ ال إ بد 
صورتك بجةوارإ بوجةر حةزٌن علةى   ن تلتصقتحم  ك   لك ال  رٌد  

علٌةك  السةقوط  ..ال ٌجةب علٌةك معانةاةستمرار معى فى  لك الوضع اإل
ناعمتٌن ن تكملى حٌاتك ..تسمر  مكانها وقد ؼسل  الدمو  وجنتٌها ال 

  مةا الة إ ٌعنٌةر بالكةاد خةرج صةوتها  تسةأو لشباب والحٌوٌ المشعان با
 بقولر   ا؟!

:  مةن قبة  قةاببلبمشاعر لم تعهةد ا علٌةر  تؽٌر مبلمحرلٌها لترإ التص   
كهةة  ى حٌاتةةك بحٌةةاة تةةربط ،الثبلثةةٌن منتصةةؾ بالكةةاد تبلؽةةٌن   نةة  شةةاب 

 ... نةار مسةٌرتر ..ال ٌجةب علٌةك التواجةد احتضةاٌامةر وخرٌؾ   ٌشا د
 .  الطبلقءاجرسأجرإ  تصا  بالمحامى للبدء فى  

التماسةةك تضةةؽط بقبضةةتها علةةى الصةةٌنٌ  فجةةأة تحةةاو   (لةةٌكسكانةة  ) 
بصةةو  ؼاضةةب وفةةى و  فلتتهةةا لٌنهةةار كةة  شةةىء علةةى األرض ؼاضةةب 

 نةا مةااستعبلء صرخ  قابل  : كٌؾ تجرء على اإللقاء بى فى مقبرتى و 
وجودإ بجوارك فةى فراشةك عن ..لن ٌمنع طبلقى  زل  على قٌد الحٌاة

( ؼاضةةب  تاركةة  تلةةك لةةٌكسنتهةةى حٌةةاتى ..خرجةة  ) ن تكةة  لٌلةة   لةةى  
 .فى عق  زوجها الصكرة الشنٌع 

قلة  حٌلتةر وتملةك الحةزن   ازدادسد  اللٌة  سةتابره السةوداء كلمةا كلما  
تة كر  عنةدماحتةى كةاد ٌختنةق مةن الضةٌق  ،من صدره ٌصكر فى ح  مةا 

بالتعوٌضةا   ( إللؽةاء العقةد والمطالبة روإوٌضةطر ) معةدودة ٌةام  نها 
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د مةةن البنةةك فقةةد تلقةةى  ةة ا الصةةباح برٌةةقرٌبةةا وربمةةا  لةةك سةةٌزٌد دٌونةةر 
ى النصا  حٌنها لةن ٌسةتطٌع تةدبٌر  مةر وشك علبرصٌده المصرفى ال إ  

و لبٌةع    ا اضطر لبٌةع المنةز تعوٌضا  العقد واإلنصاق على حٌاتر  ال  
و السماح لها ببٌعها (  لٌكساس بسٌارة ) فهو ال ٌجرء على المس سٌارتر
 .مطلقا

مبراطورٌتةر التةى ٌبحث عن زورق نجاة أل لى الخارج   (ماك) انتصض 
فمضة  سةرح بةر تصكٌةره  ، التً تؽرق فى عرض الحٌاة تتهاوإ وحٌاتر

 ،لٌر مةن قبة  فةى  لةك الطرٌةق لم ٌنتبر  مقهى حتى رس   مام بر قدماه 
نر ٌمضى فةى نصةس الطرٌةق المعتةاد علةى المضةى فٌةر نظر حولر ٌتأكد  
هةةى جدٌةةد تةةم افتتاحةةر فقةةرر الةةدخو   لٌةةر نةةر مقظةةن  ف ،لكنةةر كةةان  ةةو 

شةار   سٌجارة ما  ن دخ  حتى جلس  مةام البةار و اشع وس أكحتساء إل
فطلةب منةر اقتةرب منةر النةاد   ,مةن عمةره تقرٌبةا  ا فةى العشةرٌن نةاد ل
 (مةاك)مامر كأسا تردد وضع الصتى  لحظا  و , س صؽٌر من الصودكاكأ

لعهةةد الةة إ عهةةده علةةً قلةةٌبل لمةةد ٌةةده كةةان ٌةةدور فةةى عقلةةر صةةرا  مةةع ا
لكةن انهٌةار كة  بةدا ( بأال ٌشرب  إ  نةوا  مةن الخمةور  لٌكسزوجتر ) 

رفعةر مةرة واحةةدة التقة  الكةةأس و, شةىء فةى عقلةةر بةر ه مةن  لةةك العهةد 
س الثةانى ثةم طلةب الكةأ وتشع  بداخلر اآلمر  معاءهكان  حرارتر تلسع  

حةد دموعةر سةوإ نصسةر بالبكةاء لةم ٌةرإ   ر الثالث وظ   ك ا حتى انهةا
 (لةٌكس) ؾلى جانب خٌانتةر لة لك العهةد علً ما وص   لٌر  التى تلومر 

لم لعابلتها ووالد ا ها تكره الخمر كثٌر لما سببر من  رؼم عنصوانها وشباب
 ، ٌضةا كةره السةكر لوالةده و و ثمالةرال ثةركان ٌنها  علٌها ضربا   ال إ

ٌقا عمٌقا ثم زفٌرا ٌستعٌد فٌهةا  دراكةر وٌجصةؾ دموعةر خوفةا  ن خ  شه 
ٌراه  حد بتلك الحال  ..انتق   لى طاول  بالقرب مةن النافة ة ثةم  شةار  لةى 

وسرعان ما شرد تصكٌةره فةى نصسةر  الناد   ن ٌحضر لر كوب من القهوة
اد  كةوب القهةوة ووضةعر و حضةر النة ، دقةابق  د بها حتةى  ة والخلوة

لكنر لم ٌرؼةب فةى نتباه لئل بطرٌق  ملصت  وؼادر بسرع   مامر دون كلم 
 الداعى ل  ابةر مسةرعا بتلةك الطرٌقة ..مر اإللتصا  و لقاء نظره على األ
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داعب   نصر رابح  قوٌة  تشةبر رابحة  القهةوة قادمةر مةن خلصةر  عتقةد  نهةا 
تشةصر لكنهةا لٌسة  مصةدر تلةك من كوبر فالتقط كوبر وقربر منر ٌر نابع 

فسقط  عٌنةر  تعترٌر ببطىء فما زال  الثمال  التص  خلصر الرابح  القوٌ 
بحث عن  ..صب  خالى من الزبابن عدا  و على البار تصاجأ  ن المقهى  

من فنجانر الصةؽٌر تلةك ٌنبع حدإ الطاوال  س على  ه  جالالناد  فوجد
حةٌن تةراه تعلةم جٌةدا  نةر لةٌس  د نةالى ال معن النظر   الجمٌل .. الرابح 

 ووجةر خمةرإمهةدبتان عٌنةان واسةعتان سةوداوتان ؛   برٌطانى الجنسٌ 
ٌةوحى  ٌةافع  و لٌاقة  قوٌة الطو  وجسده  قامتر متوسط  صؽٌر المبلم 

 رتشؾ منر  ٌده  لى فنجان القهوة ناد المد .. كثٌرا الرٌاض ٌمارس نر بأ
ن ٌؽلق حسابر معر  لى اآللم  رن تعجب فى نصسر ووضعر مكانر ،  رشص 
ٌكتةب  ربمةا و نر فةى الدراسة    ٌبدو ..وبدا ٌكتب طاول  مجاورةخ  ب   

الكتابة  ٌنتقة  فةى مسةتمر نمةا و  جوابا لشخ  ما فهو ال ٌنق  مةن شةىء
فجأة  عن ظهر قلب ، ٌحصظر شىءنر ٌدون من سطر آلخر فى سبلس  كأ

وقصةر صةو  لكةن   بٌكتة بةد  مةن القهةوة..رشةص  رتشؾ قلب الصصح  و 
,  كتابتةر كمة لهطو  فى الخارج للحظا  ثم عةاد و   باالتى بد مطاراأل

تتقلب ٌكتب ومبلم  وجهر  ناد ظ  ال.. راقبر فى  دوء تام وعناٌ  فابق 
ٌبتسةةم  خةرإ  فةرح تةارةو تةارةتظهةر مةا ٌكتبةر مةةن حةزن  رمةن  ن آلخة

حةد م ثةم  ؼاضبا ٌبسط  صةابعر لئلمسةاك بٌةد قطب جبٌنر للحظا  ثم  ٌ
 ..وجهةر  فةىحةد م   ٌلكةمن على قبضتر بقةوة كأنةر علةى وشةك  ٌضؽط 

مةا  ! ، وتارة ٌبتسم ابتسام  ٌابس   و ساخرةٌحاو  التماسك فتدمع عٌناه 
نةر مخبةو   م   نةاد  ة   ة ا التسةاب  فةى نصسةر  ؟!(ماك)تلك العبلما  ٌا
وربما  ة مرفربما ضحك إل مقهى،وما واجهر الٌوم فى ال ؟!ٌكتب ٌومٌاتر

ؼٌظةر وربمةا بكةى ألن مةدٌر عملةر  حد الزبابن شع   حٌن حكم قبضتر  
رضةةاء الةة بون الةة إ ال ٌنةةوإ وإل مةةا ؼضةةب زبةةون نهةةره بعنةةؾ إلثةةارة

..تنهد قاببل ال شىء مثٌر فى الضعٌؾمن راتبر  جزءخصم قام ب خسارتر
رتشةؾ عقلةى ورٌقةى ..ا ار ثة ال نو  تلك القهوة التى   ناد ال  لك حٌاة
شةةعر  الة إ  (مةاك)تجةاه فجةةأة بإثةم التصة   مةةن القهةوة  خةر قطةرة نةاد ال



26 
 

..لكنها دقابق حتى تصاجةأ بةر  ربالحرج واعتد  فى جلستر موجها ظهره ل
عكس علةى وجهةر نٌحم  فى ٌده الصاتور بابتسةامر وصةصاء عقة  ٌة مامر  

ن اسةةتنتجاتر (  مةةاك)درك ،  الحسةةاب ٌاسةةٌدإ  : قةةاببل بإنجلٌزٌةة  ركٌكةة 
ن جمٌةةةع   برٌطةةةانى ومةةةن المءكةةةد  صةةةال ٌعةةةود ألد  انةةةفال علةةةى حةةةق

 .ٌضااجاتر محق   استنت

خةرج نظر  لةى الصةاتورة ٌةرإ الحسةاب ثةم   ..معطصرمن محصظتر خرج  
لك  لةة بحاجةة  كٌةةد  ةةو فبالتأٌحةةتصظ بالبةةاقى لنصسةةر  ناألمةةوا  و خبةةره  

 مةةن  ثةةر الثمالةة  ..ٌتةةرن   خةةرج ..البقشةةٌش لتعةةوٌض مةةا فقةةده مةةن راتبةةر
ٌة  ضةبابٌ  مةن المطةر بالكةاد اسةتطا  كب سةٌارتر وانطلةق كانة  الرءر

دخة   لةى مةأرب سةٌارتر و ؼلةق  ،مةان القٌادة حتى وصة   لةى منزلةر بأ
ق سةٌارتر و ةم بصةت  البةاب المةءدإ  لةى داخة  ؼل,   ارب تلقابٌخلصر المأ

 ن ر تةةر الكحةةو   المنةةز  لكنةةر تراجةةع فجةةأة فمةةا زا  فمةةر ٌصةةوح برابحةة 
نةةوار  ؼلةةق  لةةى سةةٌارتر  وعةةاد   ،كتةةر  كةة ا فتسةةوء حٌاتةةر  ( لةةٌكس) 

وفةةى بسةةٌارتر  النةةوموفضةة  مجٌبةةر  (لةةٌكسحتةةى ال تكتشةةؾ )  المةةأرب
 ى اللٌةة  بالخةةارج ٌبحةةث عةةن حكاٌةة  مةةن حٌةةاةضةةنةةر قٌخبر ةةا  الصةةباح 

( لةٌكس) ن مةض عٌنٌةر وؼةط فةى نةوم عمٌةق جةا بل  ؼ  ، الناس ٌكتبهةا
 (مةاك)مةن زجةاج شةرفتها  ، جلةس  تةر قةادمتنتظره من  خروجةر وقةد ر 

 جهش بالبكاء متحسسا سٌارتر من الةداخ ,   لٌر  عما وص ٌعاتب نصسر 
ران الصبةة جبل سةةٌبٌعها وسةةتكون نهاٌتةةر فةةى شةةق  صةةؽٌرة تشةةبر ؼرفةة فعةةا

ظ  ٌبكى  ال  ،تى المو  وٌحملر ٌقضى فٌها ما تبقى من حٌاتر  ال  ن ٌأ
ٌةرة ال تةدرك عٌنةاه  ولهةا  ن فجأة ر إ نصسر ٌقؾ فى صحراء جرداء كب

ومن  ٌن  و التص  حولر كالمجنون  متساببل بٌنر وبٌن نصسر  ..خر امن  
باحثةا عةن مرشةد ٌدلةر  ظة  ٌمضةى فةى الطرٌةق؟! لى  نةا ال إ  تى بر  

العطةش  نهكةرعلى الطرٌق  و ٌخبره  ٌن  ةو لكنةر ظة  ٌمضةى  لةى  ن  
جافا للؽاٌة  ..فجةأة ر إ نبتة  صةؽٌرة مترعرعة   حاو  ابتبل  رٌقر لكنر
منهةا لكةن  منهةا إلقتبلعهةا واإلسةتصادةاقتةرب ..  وسط تلك الرما  الكثٌص 

 تلك النبت  ؼرٌب  الشةك  لةم ٌةرإ مثلهةا مةن قبة .. فجةأة ،وقصر  ما شىء 
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..ابتعد خاؾ وارتعب و م بالنهوض  اربا  عاصص  قادم   تجا ر.. ب  
سةتجرفها العاصةص  التةى   وعةاد  لةى تلةك النبتة  عدة خطوا  لكنر توقؾ

 سر  وحاو   مد  ،و ستردمها الرما  فى طٌاتها وتقلعها من ج ور ا   
حاطهةا بكصٌةر ٌده للوصو   لةى جة ور ا لخلعهةا لكةن العاصةص  اشةتد  فأ

  فجأة ،تجرفر العاصص لكى ال والتشبث بهاوارتمى علٌها بجسده لحماٌتها 
ن تعجةب  ن العاصةص  اختصة  بمجةرد  ، اصةص ك  شةىء واختصة  الع   د

ر  ز ةةرة صةةؽٌرة ز ةةفوجةةد ا   لٌهةةا نظةةر  احتضةةن تلةةك النبتةة  الزا ٌةة 
ى نطق فٌهةا الت بد   الرءٌ  تش  فى عٌنر والعطش ٌشتد بر  لى الدرج 

علةةى طعةةم  قشةةصتاه بالمةةاء اسةةتصاشةةعر بةةابتبل    لسةةانر بطلةةب المةةاء فجةةأة
 (لةةٌكس) لسةةاقى فكانةة  انظةر عٌنةةر ٌفةةت   , اء البةةارد ٌسةةكب فةى فمةةرالمة

لمةاء علةى فمةر لٌشةرب حتةى افع  كةوب ر الكنهاعتد  فى جلستر خابصا 
 (...لٌكس سؾ ٌا )  : انتهى قاببل بصو  حزٌن مملوء بالحرج والخزإ

راعٌها فمضى ٌبكى كطصة   نزعاج ب  احتوتر ب إ ؼضب  و ا  يلم تبد
  وقةد  عةد لنهةوضعلةى اساعدتر  لوق  طوٌ  حتى  د  تماما ،صؽٌر 

نةة  تجلةةس اجلسةةتر فةةى مسةةبحر  كفخلعةة  لةةر مبلبسةةر و حمةةام دافةةىء 
المةاء الةدافىء بٌةد ا وتسةكبر علةى  بتتنةاوعلى طرؾ المسةب   (لٌكس) 

جرء على رفع عٌنر بعٌنها لم ٌةود س ال ٌمحنى الظهر  لٌ  الر  ، جسده
عةةن سةةكب المةةاء  (لةةٌكس( بتلةةك الحالةة   بةةدا، توقصةة  ) لةةٌكس ن تةةراه ) 

الحةةب الةة إ امتنةةع عةةن  شةةعر   نةةر بحاجةة  ماسةة   لٌهةةا و لةةى ممارسةة 
ثٌابهةا خلعة  لٌةر داخة  المسةب  و..انضةم    ممارستر من   شهر طوٌلة 

حاولة  تحوٌة  تلةك األجةواء الكبٌبة     بتقبٌلةروبةد  لقتها بعٌدا المبتل  و 
 : عزٌزتى .. وقصها قاببل  والشؽؾ بالعشق  لى  جواء مصعم 

ششةةش ال تصسةةد حٌاتنةةا  :قابلةة  صةةبعها علةةى فمةةر ضةةع  قاطعةة  حدٌثةةر بو
قامةة  بتقبٌلةةر  ،حةةب الجانةةب المظلةةم منهةةاولحظاتنةةا بأفكةةارك التةةى ال  

 طٌباا امتزج معها قاضٌٌن وق  حمٌمف

******** 
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استمر مءشر الكتاب  ٌنبض على الصصح  البٌضاء تنقل  عٌنر من السهم 
 .ا واحدا بعدلى الساعر كان  قد مر  نصؾ ساعر لم ٌكتب حرف 

مةن رواٌتةر  لٌكتةب الحلقة  الثانٌة  مةن عقلةر  فكاراأل ن ٌولدبجهد   حاو 
ال شةىء فةى  نن ٌكتةب بةر شةىء لكةٌنتظةر  ٌنةبض  سمهم الكتابة  استمر
لةر  كمة حبلمةر تتلةك الصةؽٌرة فةى   زورهلةم تة ٌةامفقد مض  عدة  عق  

من ك   د علٌرحبلم تتردحكاٌتها ..سحقا لن ٌصدق  حد  ن ما ٌكتبر  ى  
حةةاو  االسةةترخاء كصةةرس ٌعةةدو وضةةع ٌةةده علةةى وجهةةر خةةرإ ،لٌلةة  و 

ركب سةٌارتر وارتدإ معطصر ثم انتصض من الكرسى  فجأةللحظا  ٌصكر 
, ركةن سةٌارتر مام  لك المقهى مجةددا بها حتى وجد نصسر ٌقؾ    سر و
, وجد  ن الزبةابن قلٌلة  والطةاوال  شةبر فارؼة  تتضةمن  ثم دخ   رمام 

ٌنظةر  لس بجوار الناف ةج ،بجوار الناف ة  تى جلس علٌها سابقاال الطاول 
لكةن منهةا  صة اس ومبلمحهم ٌحةاو  اقتبةاس قلى الخارج البتساما  الن 

ٌكتةةب بضةةع كلمةةا  ثةةم  مكنونةةاتهم بةةد  حهةةم صةةماء ال تتحةةدث عةةنممبل
ٌكتةب مةن ، مامةر ٌقطعهةا لتنضةم  لةى بةاقى األوراق المقطعة   وٌشطبها 

 مامةر وٌلقٌهةا فةى عنةؾ  قطع الورق وٌٌضا ٌمحٌها  سرعان ما ثم  جدٌد
رفةع حاجبٌةر  تقةدم النةاد   حةامبل  لٌةر كةوب مةن القهةوة ،  على الطاولة 

سةقط الةبعض منهةا علةى  التةى تعجبا من تلك األوراق المكورة المبعثرةم
وضةةع النةةاد  كةةوب القهةةوة بعةةد  ن  زاح عةةدة ورقةةا  جانبةةا  ،رضاأل

م  سةةر   بإحضةةار سةةل  قمامةة  صةةؽٌرة  إلخةةبلء المكةةان لوضةةع الكةةوب ثةة
بعثةةرة ثةةم ؼةةادر دون  ن وراق الموبةةد  بتنظٌةةؾ الطاولةة  والتقةةاط تلةةك األ

 واتبعتةةر نظراتةةر  نةةاد لهةة ا ال (مةةاك)تعجةةب  إ تعلٌةةق عمةةا حةةدث ٌبةةدي  
لكن الكلما   ، من حٌاتر ٌكم  بها رواٌتر قص لعلر ٌقتبس من مبلمحر ف

،  رخةةى كلماتةةر  عبةةى وجةةؾ نبةةدنصةة  مخزونةةر األ فقةةدكانةة  تهةةرب منةةر 
تا  بقهوتةر وكلمةا ارتشةؾ منهةا رشةص  سةتمظهره للخلةؾ فةى محاولة  لئل

ٌحاو  الرادار صب  عقلر مث  حتى   سابرٌنن ٌنظر فى الكان ال ٌنصك  
    رعدٌ صصاعلى تحو    دوء الطقس   فجأةلتقاط القص  من حٌاتهم  
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ٌنتقة  مةن   ةوكة لك سةاعا   ؼزٌرة المطر ظل  العاصص  مستمرة لعةدة
 ..وجد ٌده تكتب فجأةخرإ  لى   ورق 

ٌن ؟ وال من  ن فى لٌل  عاصص  كلٌلتى تلك وجدتك  مامى ال  درإ من  
 ...تقةن لؽتةرر وطنةى ولسةانك ال ٌةتقن لؽتةى وال  مبلمحةك ال تشةب ؟جب 

لٌةةر تلةةك ء   لةةى مةةا تةة ! وقةةؾ القلةةم لحظةةا  ال ٌةةدرإ عةةن مةةن ٌتحةةدث 
ن اسةتمر ع  من داخلر من عقلر الصارغ لكن    نبنها فقط كلماالكلما   

نظر  ،لى شىءربما سٌملىء الدفتر بمث  تلك األؼاز التى ال تهدإ    ك ا
مقهى بةالزبابن لى السرٌعا قام بالنظر  قد مضى الوق  لى ساعتر فوجد  

 نر الوحٌد المتبقى فةى المقهةىلعلر ٌجد فٌهم ما ٌرٌد لكن ما  ثار د شتر  
ولةم ٌبقةى  فالجمٌع ؼادر مبكرا خوفا من  زدٌاد العاصص  ، كالٌل  السابق 
فى  اسجالكالسابق  الرابح  المنعش  إ عد قهوتر ال إ   ناد سوإ   ا ال

 السةابق كتتؽٌةر مبلمحةر فمكانر المعتاد ٌكتب صصحا  وصصحا  وٌقلبها 
 محدثا نصسر ناد تعجب من   ا ال ،رام  شدٌدةبٌن ؼاضب وضاحك وص

 ال توحى  ال بشىء واحد ربما  ةو ٌءلةؾ رواٌة  رن تلك التقلبا  بوجهأب
رعةب لدب بقصة  ا و من الكتاب الشباب الة ٌن مةؤلو عةالم األبالتاكٌد 

حكةم ٌةده علةى قلمةر فةى ، اعتد  فةى جلسةتر  و قص  الحب والصانتازٌا 
ن ما ٌكتبر وٌمبلء عقلر و نا ال  ستطٌع  ناد  لدإ   ا الفٌصكر  وبد  حزم 

ربمةا خةوفى مةن  ..علةى حةق (لةٌكس,ربمةا كانة  )    كتب جملة  واحةدة
 العقد  و ما جعلنى متوتر وال  ستطٌع كتاب نتهاء إلمرور الوق  سرٌعا 

وتزٌ   فكرإبعض الوق  فتنعش  ر  لى القراءةتج..ربما على  ن  شىء 
مامةر   نةاد البتصاجةأ قؾ ٌعةد نصسةر للرحٌة  و.. نصسى  ا القلق الدابم فى 

 ،حولةر  كة  مةرةزداد خٌصر من وجوده المصاجىء افى ٌده  الصاتورةٌحم  
صعلةةر ٌو ربمةةا ٌنقةة  مةةا  حةةد الجواسةةٌس ألحةةد الكتةةاب  نةةر ظةةن بعقلةةر  

ٌستطٌع التحدث  دعن عقلر تماما فهو بالكا ةلكنر نصى تلك الصكر  )روإ(
 ن نصةك ٌفةبل ،مهاجر ؼٌةر شةرعى   ا الناد  الشاب  ربما و اإلنجلٌزٌ ب

مهم كةان قةام حشةحا ٌن بعةد    ةاربٌن لٌهةا العةرب تةرإ برٌطانٌةا ٌلجةأ  
لهم من استقبالهم  ورفض بعض الدو  العربٌ  المجاورة بالطؽٌان علٌهم
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تلةك  رتةرك البقشةٌش لة وكالعةادة لمبلةػ خرج ا .وضع ٌده بجٌبر وكلبنان 
 .سرتر التى تنتظر مجٌبر بصارغ الصبرالمرة تعاطصا علٌر وعلى  

, عةةن سةةابقتها  المطةةر ٌشةةتد ؼةةزارة كةة  دقٌقةة كةةان  , مةةن المقهةةى خةةرج
لكنهةةا دار سةةٌارتر  ن ٌؽرقةةر المطةةر قبةة    سةةٌارتر مسةةرعالةةى ركةةض  

ك لٌتصقد المحةر ٌارةحاو  مرارا لكن ال جدوإ نز  من الس تعطل  فجأة
لمحمةو  لٌتصة  خةرج  اتصةر ا،   اشتد الجو سةوءا شىء لكنر لم ٌصهم فٌر
لٌجةرإ  فوجىء  ن البطارٌ  فارؼة  لةم تمهلةر دقٌقة  واحةدةبزوجتر لكنر 

 جةةرإالمقهةةى لٌلةةى  دخو  الةةال لةةم ٌجةةد سةةبٌ    الهةةاتؾ ؼلةةق  تصةةالر و 
إلصةطحابر ن تةأتى وٌخبر ةا   لٌطمبنهةا علٌةر (لةٌكسبزوجتةر )  رالتصة 
 .. بسٌارتهالى المنز   

خٌره عةةن  و تةأأ للنةاد ن ٌكةةون سةبب قلةق  فةى حةرج لةى المقهةى  دخة  
وجد  ،حٌث كان دخ  المقهى باحثا عنر لكنر لم ٌجده  ، منزلرلى العودة  

عد للتو ساخنا كأنر  .. كالسابقعجابر فنجان القهوة ال إ  ثار  رابحتها  
اقتةةةرب منهةةةا بشةةةؽؾ  مجموعةةة   وراق صةةةصراء قدٌمةةة وجةةةد  وبجةةةواره

 القارإء والكاتب 

علةةى  حةةدإ  ٌصهةةم مةةا كتةةب مةةد ٌةةدهمحتوا ةةا لكنةةر لةةم  ٌقةةر  هنظةةرلقةةى  و
باإلنجلٌزٌة  ! عجبةا  نةر لةم  تكةن مكتوبة لكنها لم  األوراق ٌتصحصها بدق 

فةةى الكتابةة  فةةأكثر مةةا كةةان ٌتأملةةر  ةةى مبلمحةةر  نةةاد تجةةاه ٌةةد الٌبلحةةظ  
ظة  ,  إ تلةك الحةروؾ مةن قبة  حاو  بعقلر  ن ٌت كر  ٌةن ر  ، المتقلب 

كٌةةؾ  فتعجةةب   تربةة صةةابعر   علةةىوجةةد ٌصكةةر لكةةن انقطةةع تصكٌةةره حةةٌن 
ولمةا  الكثٌصة  اق ٌكتةب علٌهةا اآلن  ن تحمة   لةك الكةم مةن األتربة ورلؤل

فةبل شةك    نةزمقد مضى علٌها عقةود و كان  تلك األوراق صصراء للؽاٌر
   ة  خلصةر ٌسةأ ناد  الشةاب مةن فزعر صو  الفجأة    نها  وراق عتٌق

 ؟!سٌدإ ٌا ستطٌع  مساعدتك 

 : جابر متوترا 
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رٌةةد   رؼةةروبطارٌةة  الهةةاتؾ فأ اه  سةةص  لتطصلةةى ولكةةن سةةٌارتى معطلةة  
 زوجتى لتصطحبنىب منر اتؾ اتص  

  ناك ٌاسٌدإ : خا  بالمقهى قاببلالهاتؾ اللى  شار  

( مةةاك)لٌةةر لكةةن  وقصةةر النةةاد  ممسةةكا ب راعةةر , نظةةر  لةةى الهةةاتؾ اتجةةر  
 نظر الناد لى موضع  نظر  .. (ماك) ما ٌحملر لىبتعجب فنظر الناد   

مكانهةا ل  ان ٌعٌةدراك  دفاند ش  نر مازا  ٌحم  األوراق فى ٌده دون  
دون  منةر  اخة  فأنةر لةم ٌنتبةر  مةد النةاد  ٌةده سةر  باإلعتة ار مبةررا  فأ

 كلم .

لةى النظةر   رق لةك كةان ٌسةتثنةاء و   تصةاباإل رفع سماع  الهاتؾ وبةد 
ه شةىء , رن الهةاتؾ م ٌعكةر صةصو  فكةاروكان ل عاد لكتابترال إ  ناد ال

مرا  عدٌدة لكن زوجتر ال تجٌب  ؼلق الهاتؾ واتص  مرة  خرإ لكن 
فةى حةرج  قةاببل نةاد ؼلق الهةاتؾ واقتةرب مةن ال,   كان  النتٌج  واحدة

على فى نوم عمٌق فهى ال تجٌب  تؽطن زوجتى ٌبدو   : مما حدث سابقا
 : الهاتؾ ،قضب الناد  جبٌنر قاببل بصو  صارم

 .. تصا  بسبب الطقسربما  ناك خطب ما فى اإل 

،لم ن ٌنتهى المطر فى السٌارة  لى   مكوثلى السأضطر   ردؾ قاببل : 
فى نصسر شةىء لتطصلةر علةى الناد  مازا  ن ٌعبأ الناد  لما ٌقو  فأدرك  

ردؾ , تقةةدم نحةةو البةةاب للمؽةةادرة كةةاد  ن ٌصةةت  البةةاب حتةةى  خصوصةةٌتر
ن ( خابصةا  مةاك) ن تجلس  نا فةى الةدفىء ، تةردد بإمكانك  : الناد  قاببل

وسةٌعد لةر  ن ٌمكةث معةر  طلةب منةر نةاد لكةن ال ٌكون حمةبل زابةد علٌةر
حٌةةث ٌكتةةب النةةاد   جلةةس علةةى نصةةس الطارلةة  مجانةةا، فنجةةان مةةن القهةةوة

وراق لهةةا عبةةق ؼرٌةةب شةةم لمةةس األوراق مةةرة  خةةرإ تلةةك األ.. الشةةاب
نهةةا التقطتةة  مةةن وسةةط وكأتشةةبر الةةدخان  رابحةة لهةةا رابحتهةةا فكانةة  

الة إ ٌحتسةٌر  امتد  ٌده  لى كوب القهوة خرٌمٌز ا شىء  ال الحرابق !
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قةام برشةصها ف رابحتةر  كٌة  ،بعةد النةاد سةر موقد كان كما  و لم ٌل ناد ال
 فسةألر  ، ثانٌة  و كة ا حتةى  نهةى القهةوةال , رشةؾ الرشةص  فاستل  طعمها

 سٌدإ ؟ٌا عجبتك      : قاببل ناد ال

التةى   كٌة الهةا ترابح مبرر ت ارهفقدم اع قدومرفلم ٌشعر ب (ماك)صض انت
ثمةةن كةةم ٌبلةةػ   ثةةم اعتةة ر علةةى تطصلةةر الزابةةد وسةةأع مقاومتهةةا ٌسةةتطٌلةةم 

 .لٌدفعر القهوة

 : قةاببل ( كةوب القهةوةمةاك)الةدفع وقةدم   ر سةر رافةض فكةرة ناد  ز ال
مختلصةة  كثٌةةرا عةةن القهةةوة  حضةةرتها معةةى مةةن وطنةةىقهةةوة عربٌةة    ةة ه 

 .لكن مزاقها رابع البرٌطانٌ 

ٌمةانهم وال قوتهم المزعوم  فى  ٌحب العرب ال  عادةفهو  (ماك)تعجب 
لةك ٌعطةؾ علةى الةبعض لكةن رؼةم   ،بإلر ٌتركهم مشةردٌن كالحٌوانةا 

ر اب الة إ  عمالر ال تخلو من  كر اإلبعض لكن  منهم بصصتر اإلنسانٌ 
مةن تلةةك الشةعوب  ٌةةدعو للسةبلم ومعانةاةنةر امهم  رؼةم  زعةاتخة وه دٌنةا 

بةر لكةن سةرعان مةا مةوالهم وبتةرولهم المتصةاخرٌن البدابٌ   التةى تتبنا ةا  
و لةك التشةرد  خةرإسٌنص  وٌتحولون  لى رعاة  ؼنام حصةاة األقةدام مةرة  

فةبل ٌكصةى تلةك لبدوٌتهم  ال إ ٌعانون منر اآلن  و الخطوة األولى للعودة
تقنةةع ٌلهةة ا الةةدٌن الةة إ  ٌزعمةةون الةةدعوةمثةةا  ) اكةةر ناٌك(الةة إ الةةدعاه  

عةن الةدخو   بمنعةر برٌطانٌةا ن قامة  ال  ر اب بإسم السبلم إلنتشار اإل
ؾ  مةةن فٌهةةا  ال ٌعلةةنلقةةاء محاضةةراتر التةةى  فتةةرة منعةةا مةةن  راضةةٌهاأل

ٌتبةع  ة ا  شةابن كةان اللكن علٌر التأكةد  وال  سبلمر  الشعب البرٌطانى 
 ؟.م الالدٌن  

 !ن  عربى ..مسلم؟  : بلسان متثاق  (ماك)  سأ

نةا عربةى مسةلم .لكةن  جة    : لٌةرٌرمةى  قاببل وقةد فهةم مةا  شابابتسم ال
 .ٌدور فى عقلك لس  كماٌاسٌدإ 
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 (مةاك) ر ٌواجر الكثٌةر ممةن ٌصكةرون بعقلٌة نٌبدو  اند ش لبدا   الشاب 
لكةةن  ،؟كلعابلتةةكتةةب خطابةةا ت ةة   : ن ٌشةةبع فضةةولر متسةةاببللكنةةر  راد  

لةم ٌسةمعر جٌةده فؽٌةر  شةابن الظةن   لةى كتابتةر،وعاد   رلم ٌجٌب لشابا
 ك؟هم فى وطنتترك كن م   كسرتجلس  نا مع  ت    :ساببلسءالر 

كةان , المطةر المتسةاقط  حٌةث الناف ة ى لونظر  عن الكتاب  شابتوقؾ ال
جبة   نةا  : صةابعر قةاببلو ةو ٌحةرك القلةم بةٌن  ران متسةاقطر ٌةٌرا ا ن
وا  حٌةاء ن كةان..  علم عةنهم شةٌباال   فى وطنى  سرتى مازال   وحدإ 

 عةٌش  نةا.. ن صةاحب المقهةى سةم  لةى   ،عمة   نةا  موا  لكننى  م  
( بةالحرج  ن تلةك األفكةار مةاك)شةعر .. عباء النصقا  عنةىٌرٌد تخصٌؾ  

العةةرب والمسةلمٌن ٌقةؾ ضةةد ا عقةبل  خةةر  عقلةر  عةن السةٌب  التةى تمةةؤل
وٌقةةةوم بةةةاحترامهم  عةةن  ةةةءالء النةةةاس ودٌةةنهم    فكةةةاره اإلٌجابٌةةة ٌحمةة

 .موالر وممتلكاترى  وابتمانهم عل

مةا الة إ  : فتجةر  متسةاببلسءا  ٌحٌةر عقلةر سر متصهما لكن  ناك  ز ر 
 ؟تكتبر ؟  نا ال  فهم تلك اللؽ      ى العربٌ 

ٌجةب  ن  دون شةىء مةا  ةام  : ز الشاب ر سر  ٌجابا قاببل فى صةرام  
 رثوفٌتش(سٌد )  ٌا

 رثوفٌتش(؟! ماك )نر السٌد ٌؾ علم  متعجبا ك (ماك)فوجىء 

نةة  مةةن  ةة   ؟نةةا  ةة  تعلةةم مةةن   : وجهةةر وعبلمةةا  التعجةةب تمةةؤللر سةةأ
 ! تقوم بمراقبتى ؟الكتاب الجدد ؟ 

 جةا بل تلةك التسةاءال  لكةن بعةد بر ة  قةرر اإلجابة كان الشاب  ادبةا مت
 نةا لةم  تةر قةاببل:وردفى   (ماك)دماء ثار  باردة   ابتسام  شابال ابتسمف

مما  (ماك)جب على باحثا عنى ،ت راقبك ولم  تى  لٌك ب   ن  من جب   
 نةا  عمة   نةا و نة  مةن جبة  لتحتسةى القهةوة  : قاببل شابكم  الفأ قٌ 

ض الشىء )ماك( مصدوم بع ؟ بد رثوفٌتش() خر ٌاسٌد فمن  تى  لى اآل
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اقتةرب وجةر الشةاب منةر محةاوال  ٌعرؾ ما ا ٌتوجب علٌر فى اإلجاب ال 
 نة  مةن مشةا ٌر  رثةوفٌتش(سٌد)   :قاببل ( الحابرةماك)النظر فى عٌن 

الكتاب  كاد ال  دخ  مكتب  حتى  جد  عمالك تؽمر تلك األرفؾ ,  نا مةن 
 .صٌر مثلك شد المعجبٌن بك و تمنى عما قرٌب  ن  

ع نةر مةازا  ٌسةمواقشعر جسده  حسةاس رابةع   تؤلأل  الدمو  فى عٌنٌر
, تنهةد بقةاء علةى اسةمر اسمر بةٌن القةراء فةى تلةك المعركة  الضةارم  لئل

 دا،فةى نصسةر مجةد األنصةاس  لةى صةدره والثقة  تلةك الكلمةا رد   بحرٌ 
إ ٌسةبق مجةرد السةقوط الة  ربما لم تةو   ٌامةر ومةا ٌحةدث لةر مةن  زمة 

 .سابقبدا  كالالتحلٌق عالٌا فى سماء اإل

 ٌر )ماك( وعقلر ؼارق فى بحر اسبل لنظر  

ن  ن حٌةاتهم ال تسةتحق  وضة  فٌهةا  ة ا الشةاب   عمالةر التةى      قةر 
 قةر ٌن  نةر ال ٌهةم   خبةرهلكن الشةاب   عمالر؟ع  ٌ  جم   قر  ؟!تكتب 

قرٌبةةا وٌنتظةةره رثةةوفٌتش   ةةم مةةا سةةٌءلصر السةةٌد األنمةةا   رجمٌةةع  مءلصاتةة
نةك  رجة    : ردؾ الشةاب قةاببلاألجةواء قلةٌبل ثةم  سةاد الصةم  القراء ،

حث عن شةىء مةا ،  ثةار  كةاء الشةاب  عجةاب خرج  فى  لك الوق  تب
مةا الة إ ٌجعة  كاتةب عظةٌم مثلةك ل إ  عقةب قةاببل : ا ثانٌا رثوفٌتش() 

فى  لك الوق  و لك الطقس البارد  ال   ا كان ٌبحث عن ٌمضى خارجا 
فقةد  ولة إ ٌلهمةر األفكةار لعملةر القةادم  شىء ما بعد  ن فقد  ة ا الةوحى ا

 خرمصدر كتاباتر ومضى ٌبحث عن  

 تعجب: ما ا تقصد؟حاجبٌر قاببل فى  (ماك)قضب 

الةةبعض ٌسةةتلهم , الخاصةةرجمٌةةع الكتةةاب لةةدٌهم مصةةادر م  تنهةةد قةةاببل:
ق  فقط ك  شىء مةع ٌنوحزانهم والبعض ٌقلد م  الناس و مصدره من ااّل

األحداث واألخرون ال ٌكتبون سوإ  سمابهم اختبلؾ طصٌؾ لؤلسماء  و 
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فقةةةط علةةةى  عمةةةالهم المنشةةةورة ..لكةةةن  إ مصةةةدر ٌعتمةةةد علٌةةةر السةةةٌد 
 عمالر ؟فى كتاب    ) رثوفٌتش(

عنةدما شةعر فةى كةبلم الشةاب تلمٌحةا ؼٌةر مقبةو   رافعةا  (مةاك)اند ش 
 ن فكةةر   ننةةى ممةةن ٌضةةعوا  حمةةق نةة    حاجبٌةةر قةةاببل فةةى ؼضةةب:

 .و تولد من عقولهمم تكتب بأٌدٌهم   سمابهم على  عما  ل

تسةاب   سةأ  ولكةن ال داعى للؽضب  نا فقط   ابتسم قاببل بصو  عالى :
اآلن  ءلصهةاالتةى ٌ  حداث الرواٌ استكما  ( رثوفٌتش    ٌستطٌع السٌد )

 تحةةةاو  اسةةةترجا  ، تبةةةدو حٌرتةةةك فةةةى  الحلقةةة  األخٌةةةرة ؟نةةةر حةةةابر م  
مةن رد  (مةاك)، تعجب  لٌصكتأمن   كرٌا  من الماضى وتدونها كرواٌ 

 فةا وعقلةر خمةع ٌتسةابق  قلمةر كةانبسةرعر   للكتابة عاد فع  الشاب ال إ 
ٌةدرك مةةا الكلمة  المناسةب  لتلةةك  فلةم, فقةد كلماتةةر  مةن فقةدان مةا ٌةةدور بةر

نةر فةى ر وانعقد لسانر ال ٌةدرإ مةا بةر وكأ رب  الكلما  من عقل اللحظ 
 وقصةر الشةاب  قةاببل مقهةى من بةاب اللرحٌ  التص  واقترب بامتا ر .. م 

تجا ةة  كةةبلم , ن اآلن الجةةو مةةازا  ممطةةر وال ٌجةةب علٌةةر الخةةروج بةةأ
انةةدفع  , ؼبلقةةر عةةاد و  بةةاب المقهةةى لكنةةر تةةردد قلةةٌبل صةةت  قةةام بوالشةةاب 

حةد     ن  جاسةوس ألحةد الكتةاب؟ .. ظنةك   :فى ؼضب  رلسأٌ (ماك)
متعجبا ورفع حاجبٌر  سرر  ز الشاب  ,ر  (السٌد )جوزٌؾ   جواسٌس

ر  لدٌةر لكنى ٌاسٌدإ السٌد  ر  لةم ٌةأتى للبحةث عنةى ..السةٌد   : قاببل
ش( رثةةوفٌتلكةةن  ةة  مةةازا  السةةٌد )  التةةى ٌهةةتم بهةةا ، مصةةادره الخاصةةر

 كما  رواٌتر؟عاجز عن  ٌجاد مصدر  خر إل

نتظةةار فةةى سةةٌارتر مةةاك( ورحةة  فةةى الحةةا  لةةم ٌسةةتطٌع اإل) زاد ؼضةةب
 الة  اب للمنةز  تحة  األمطةار الؽزٌةرة والؽةٌظ ٌكسةو  نصسر علةى فحم
ار قدمٌةةر  فةةى ثةةمٌةةاه األمطةةار علةةى  بقةة  حٌةةث  لةةى المنةةز  دخةة    قلبةةر

 , فةت  جهةازه وبةد   مكتةبلقاه جانبا فى ؼرفة  الالمنز  , خلع معطصر و 
ن نتظةةر  ٌالبٌضةةاء  ض علةةى الصةصح ٌنةب الكتابةة  مءشةرمازالةة   ..صكةرٌ
شةرق  السةماء لسةاعا  حتةى   فةى نبضةراسةتمر   تحرك بحةرؾ لكنةرٌ
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راخٌا جسده على كرسٌر واضعا ٌده تحة   قنةر مازا  و و  (ماك)على 
دخلة  علٌةر زوجتةر  فجةأةما لٌكم  ما بةداه ، بصكرهر تى عقلظرا  ن ٌأنتم

 اراعٌه و ى تلتؾ بة؟ الجدٌدعملر  ابل     قضى اللٌ  كلر فى كتاب متس
  لى ما كتةب لكنهةا وجةد  صةصح   ة خاطص نظرلق    كالعادةحتضانر إل
ا وتٌقن   ن تلك ستكون النهاٌ  حتمةا لكنهةا حباط كثٌرلٌ  ,  صابها اإلاخ

 متظةةا رة ابتسةم فسةرعان مةا  سة بظهةار مشةاعر ا الٌالةم ترؼةب فةى  
قبلتةةر  لةةر ، وتجا لهةةا لسةةءالها الةة إ لةةم تسةةمع  جابةة   هلهةةا لمةةا ر بج

و و مازا  ٌصكر لكن  ؼادر  ،ستحضر لر الصطور ..ن ٌستعدو خبرتر  
  حلقاتةر بقةدر مةا كةان ٌصكةر فةى  لةك اتكمسإل ٌبدو  نر لم ٌصكر فى قص 

بحةةث لكنهمةةا اختصٌةةا قةةام بال احتةةر وسةةٌجارةخةة  قدفةةت  الةةدرج لٌأ , الشةةاب
  مس فى المقهىنسٌهما نر قد لم ٌجد ما فتٌقن   معطصر عنهما فى جٌوب

ٌةد ا  (كسٌلةجةأة مةد  ) ف للؽاٌةر  كان األمر  ادئ , فطاراإل على مابدة
مةد ٌةده لٌصتحةر , رسة  لةك  ة ا الٌةوم  حةد م  : قابلة  ظةرؾ صةؽٌرلٌةر ب 

لقةد نسةٌ  القداحة   : ومعهما ورقر مكتةوب فٌهةا جابروالس القداح  فوجد
سأحضر نتظارك والسجابر..بالمناسب  لقد  رسل  السٌارة لئلصبلح  نا بإ

 .حببتهالك كوب من القهوة التى  

تى بدا علٌها الؽضةب المكظةوم وقةد  درك ونظر لزوجتر ال (ماك)تنحن  
حةدا ن وتظن  نها مةن    تلك الرسالر  ما ٌجو  فى فكر ا فبالتأكٌد قر 

لقةةد قضةةٌ  اللٌةة  فةةى المقهةةى ونسةةٌ   لقهةةوة:قةةا  و ةةو ٌحتسةةى كةةوب ا
 .شٌابى  ناك 

 .فع  ما ٌحلو لك :  قابل  قولر لٌر فى تشكك من صدقنظر   

: لتؽةةادر ثةةم توقصةة  قابلةة  وحملةة  حقٌبتهةةا طور ةةا كمةةا  فنهضةة  دون  
 سبو  فى منز  والدتىسأقضى   ا األ

 ؟     ناك خطب ما؟!تعجب متساببل لما ا 
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 كثٌةرا حتةى تناسةٌ ن  ناك ما ٌشؽ  بالك ٌبدو   : قابل  جاب  باستنكار 
كانةة  حركتهةةا   ثةةم التصتةة  مؽةةادرةسةةبو  القةةادم موعةةد زفةةاؾ  ختةةى األ

 رؼم محاوالتهةا لكبحةر ،لٌر الؽضب ال إ وصل   دإ تخبره م العصبٌ 
لةم ٌعةد فةى عقلةر مكةان ف  رفةى نصسة ٌةدب سالٌأ  ( تارك لٌكسؼادر  ) 
 لةى  ه نظةرن فتحهةا حتةى تسةمر بمةا   مكتةبال  لةى ؼرفة  اتجر للتركٌز 

نةوا  الكتةب ممتلبة  بشةتى  ال الؽرفة  جةدرانتشةؽ  التةى  مكتبتر العظٌم 
مءلصةةا  األدبٌةةر بالو وتارٌخٌةة  وجؽرافٌةة  ودٌنٌةة   سٌاسةةٌبةةٌن  المتنوعةة 

ال : وضةع ٌةده فةى خصةره متسةاببل فةى ٌةأس  , شةهر الكتةابالمتنوع  أل
 !!؟ ٌوجد فٌكم من ٌلهم   ا العق  ال إ صد 

 ظةةرؾلقةةى ال  التةةى تتوسةةط ؼرفةة  المكتةةب و كةةرٌ لقةةى بنصسةةر علةةى األ
قداحتةر ٌشةعلها ثةم ٌطصأ ةا بعةب تبلظ  ٌ  بجواره على الطاول  الصؽٌرة

ره فةى و سةجابتةر  نةر لةم ٌخةرج قداحأة  طصأ ةا حةٌن تة كر  ثم فجٌشعلها 
فى   نر ما حدث  فى جٌب معطصر طوا  الوق  !! تردد تاالمقهى لقد كان

السةةٌد  خبةةره بةةر الشةةاب حةةو مةةا   بجدٌةة  ثةةار انتبا ةةرمةةا  لكةةن   مةةس 
التةى  الخاصة  لدٌر مصادرهن حٌن تردد على مسمعر    ر ( جوزٌؾ )

؟! كانةة  تلمٌحةةا  الشةةاب وطرٌقتةةر فةةى مةةا ا ٌعنةةى بةة لكٌعتنةةى بهةةا ، 
اشةةتع   ٌعقةة ؟! ةة   ر ( لدٌةةر ...الحةةدٌث تخبةةره  ن )السةةٌد جوزٌةةؾ  

لى ما دار بعقلر صحٌ  انتصض مسراعا  ن   ؼٌر مصدق سرر الصكر فى 
فةةى ٌنتظةةره  شةةابن اللكنةةر تةة كر  لةةى المقهةةى   ارتةةداء مبلبسةةر والةة  اب
ن فةت  المسةاء وانةتصض  لةى المقهةى مةا  ن حة  المساء ظ  منتظرا  لى  

ره حةامبل فةى ٌةده نتظةاى حتةى فةوجىء بالشةاب ٌقةؾ متأ بةا بإباب المقه
مد وتسمر مكانر  ،ألخرإ مصتاح السٌارة والٌد ا فنجانا من القهوة العربٌ 

 سةر  الشةاب  لةةى والمصةةاتٌ  وقةام بوضةعها فةى جٌبةةر ،خة  الصنجةان ٌةده  
( متسةمرا مكانةر مةاك)ظة   ضعر على الطاول  بٌن  وراقةر دون كلمة مو

فةةى  (مةةاك)..قةةا  ن تبةةرد قبةة    القهةةوة ن ٌسةةر  لشةةربفةةأخبره الشةةاب  
 , جبة  ألسةألك عةن  مةر مةانمةا لم  تى  لى  نا إلحتساء القهةوة و  حنك:

قلةةٌبل وبةةدا علٌةةر التةةوتر مةةن   (مةةاك)لٌةةر الشةةاب فةةى ا تمةةام تةةردد التصةة   
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: مةا الة إ كنة  متنهةدا قةاببل على الطاول  ٌده فتركر صنجان فى ا تزاز ال
، بةدا البةرود ر ؟  ة  لدٌةر كاتةب ظة ؟تشٌر  لٌر بشةأن مصةادر السةٌد  

علمة   ن لدٌةر كاتةب ن الشاب واعتةد  فةى جلسةتر قةاببل :   على مبلم 
 : من   ا الكاتب ؟باند اش (ماك)حد م لك؟ قا  ظ  ..   ستبحث عن  

السةةةةةٌد ) ر ( ؼٌةةةةةر ثابتةةةةة  , األسةةةةةلوب  و  فمءلصةةةةةا درإ ال   -
المحتوإ دابما ٌختلؾ  سلوبر من عم   لى  خر كأنر ٌستبد  فى 

 ال تتصق معى؟ك  مرة كاتب ظ  مختلؾ .. 

 نر فكثٌرا ما كان  ٌبلحظ  ة ا التؽٌٌةر ما سمعر بأممصدوم  (ماك)جلس 
اب لةى عةدو، الحةظ الشة) ر ( صةدٌقر الة إ تحةو    سةلوب الكبٌر فةى 

( المتجهم مسك الشاب  رواقر قاببل : لةٌس كة  كاتةب ٌسةتعٌن ماك)وجر 
بكاتب ظ   مر سىء فأحٌانا ٌكون  لك بمثاب  زورق نجأه لكبل الطرفٌن 

ر شةعبى ووطنةى ومةا لقٌتةر حتةى وراق احتضةن  مةا ٌعانٌةفما بٌن ٌدإ  
 ..ن لةم ٌتبنا ةا كاتةب مثلةكلكن سٌكون مصةٌر ا النسةٌان   لى  ناجب   
 ؟   ترؼب بتبنى تلك الرواٌ  :لشاب ٌده باألوراق قاببلمد ا

ن مثلى ٌهةتم    جنن   تعتقد   ؼاضبا :فانتصض لى الشاب (  ماك)انتبر 
ال إ قد ٌكون مهمةا  ما!؟ بتلك السخافا  التى تكتبها عن وطنك وشعبك 

بى انقلةب ر ةافى تلك الحٌاة البابس  التى ٌعٌشها شخ  مثلك فى وطن  
المراعٌن لئلر اب فى العالم ؟ نتم تة وقون  بعةض  فعةالكم ال علٌر قادتر 

 .ٌكر كم ن العالمعجب  

 عمٌق  لقى بأوراقر على الطاول ال وجهر الحزن وقد اعتلى شاب تسمر ال
 ن  من بحث عنى،سٌد  رثوفٌتش  نا لم  تى  لٌك للبحث عنك ب    قاببل:

ابتسةم شةاب لكن الؽاز الحدٌث معر باألل علٌرناكرا  (ماك)امتعتض وجر 
كن فٌما ٌخ  وطنى وشعبى وما وص  لال علٌك بكبلمى .. : قاببل فجأة

 ..لٌةر لٌر فةبل  ظنةر ٌسةتحق  لةك كمةا  ظةن  نةك ال تسةتحق مةا توصةل   
( بقةةوة مةةاك)  مبٌعاتةةك ونجمةةك الةة إ كةةاد ٌنطصةةىء نهابٌةةا ، قةةبض بتضةةا
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ٌختنةق  ن ء؟! ،كةاد الشةاب كٌةؾ تجةر : الشةاب قةاببل بؽضةب على رقبة 
: ال  قصةةد اإلسةةاءة لكنةةك تحتةةاج  قةةاببل بصةةو  ٌكةةاد ٌصهةةمقولةةر مبةةررا 

ؼةادر رض ثةم بعٌةدا فةارتطم بةاأل (مةاك) رسةاعدك دفعةللمساعدة دعنةى  
 .ؼاضبا

وراقةر التةى تحةٌط با ؼضةبر علةى  صةا لةى منزلةر ٌزمجةر(  ماك)سر   
ضةارب فةى صةدره حتةى نصاسةر تتكان   رض فأطاح بها على األبمكتبر 
ٌحاو  استٌعاب ما  , نصاسرعلى األرٌك  ٌلتقط  لقى بنصسر ؾ قلبر فأكاد ٌق

حدث للتو كٌؾ انحدر بةر الحةا  حتةى ٌتبلعةب بةر شةاب صةؽٌر ٌكةاد ال 
 باكٌاانصجر ألال ٌبكى لكنر ٌقترب من نصؾ عمره حاو  التماسك 

*** 

؟ ٌةن وضةعرظة  ٌبحةث عةن الهةاتؾ  , استصاق على صو  الهةاتؾ ٌةرن
ن , انتهةى قبة    تصا  ٌجٌب لكن اإلللتقطر األرض فافوجده ملقى على 

لمتص  فوجده رقم ؼٌر مسج  لم ٌعبأ لر وقام بؽسة  بحث عن ا , ٌجٌب
 ..مرحبا :لى الرنٌن فالتقطر قاببل الهاتؾ   عاد..فطاره وجهر وتحضٌر  
شةٌبا لكةن لةم  لةى   ستما اإل حاو ؾ مصتوحا حد ظ  الهاتلكن لم ٌجٌبر  

 وٌتنى؟!      ا : متساببل تسمر مكانر لبر  اس ..نصصو    ٌكن سوإ
 .ؼلق الخط ن ؟! فجأة  

بالجوار فجأة عاد الةرنٌن مةرة  خةرإ ,  الهاتؾثم ترك  مرمن األتعجب 
ن   رلت( تتصة  بةر لئلطمبنةان علٌةر سةأٌكسلة جاب بشؽؾ لكنها كانة  ) 

,  مشةؽوال وكةان الهةاتؾ   حد ما فقد اتصل  عدة مةرا مع حدث تكان ٌ
لةم تعبةأ  ، حةد  حد م اتص  بر لكن ال ٌعلم من  و فلم ٌجٌبةر خبر ا  ن  

علةةى  ( بةة لك و خبرتةةر  نهةةا و سةةرتها سةةٌكونان بانتظةةاره اللٌلةة لةةٌكس) 
لكةةةن تحجةةة   نةةةر علٌةةةر الةةة  اب إلحضةةةار سةةةٌارتر فةةةى ورشةةة   ،الؽةةةداء

( لةٌكساإلصبلح الٌوم ال ٌعلةم  ن اسةتطا  المجةىء  م ال ..لةم تؽضةب ) 
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ن ٌعتنةى ( فى االنطواء بعٌدا عةن الجمٌةع فأخبرتةر  ماك) م عادةفهى تعل
 .طمبنان علٌروال ٌنسى االتصا  بها لئلبنصسر 

ٌبر فلةم ٌجةد مصةاتٌ  وضع ٌده فى ج , ٌارتربتجهٌز نصسر إلحضار س  م 
ظة  , الهةاتؾ ك المكتةب  فى ؼرف نها سقط  من معطصر سٌارتر ! ظن  

فبحةث عنةر فةى كة  مكةان حتةى  لةم ٌجةدهفٌبحث عنر فةى ؼرفة  المكتةب 
 لةى المقهةى للبحةث  ن ٌة  بلكنر لم ٌعثةر علٌةر فاضةطر  المنز   حدٌق 

  ةب  لةى المقهةى  ،ثناء نزاعر مع الشةاب عنر فبالتأكٌد سقط منر  ناك  
.. نةاد  ٌقةؾ علةى البةار , ن دخ  حتةى وجةد المقهةى ملةىء بالزبةابنما  

على األرض ٌمن  وٌسرة ٌبحث  فى مث  عمر الشاب تقرٌبا بد   خر ٌبدو
 و ةةوخبره أفوقصةةر النةةاد  متسةةاببل مةةا الةة إ ٌبحةةث عنةةر،عةةن المصةةاتٌ  فأ

 ضا  مصاتٌ  سٌارتر  نا  مس نر   بحث ٌمن  وٌسرةبال مستمر

 متى كان الوق  حٌنها الناد  : سبلر

 صباحا  ظن الواحدة -

ٌبةةدو  ن  نةةاك خطةةأ مةةا ربمةةا  سةةؾ ٌاسةةٌدإ لكةةن  قةةاببل :ابتسةةم النةةاد  
فصةاحب المقهةى  عشةر  فةالمقهى ٌؽلةق فةى الثانٌة  ؛ فى المقهةى   خطأ

 .عتناء برلئلالمقهى  ؼبلقو قوم  نا ومارٌا بإالمستر راموس مرٌض 

ال ٌمكةةن  ن  كةةون  خطةةأ  مةةا ا؟!  : حاجبٌةةر متعجبةةا قةةاببل (مةةاك)عقةةد 
التةى احتسةٌتها  فمة اق تلةك القهةوة عقة  و ٌكون ما حدث   ٌانالعنوان  
ى لة  لقةى بنظةرهو  (مةاك)خرج  ن، لى اآل عر فى فمى  اتجرل مس ماز

بحةث عةن  ،خر المقهى ال شىء   نصسلكنر  عنوان المقهى ربما قد  خطأ
 من ال إ  رس  سةٌارتر  لةى الورشة  فتساب فلم ٌجد ا  بالخارج  سٌارتر

 علةةىخةةرج مةةن جٌبةةر الجةةواب متعصةةبا دخةة   لةةى المقهةةى و  ؟!صةةل تلت
ؼراضةةى التةةى  تةةانى مةةنكم ,  رسةةلتم  لةةى   ظةةرؾ ةة ا ال :الشةةاب قةةاببل 

 : قاببلسر نافٌا ,  ز الشاب ر  نا من قب  نسٌتها 
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,  نا  سةؾ نحةن لةم نرسة  لةك شةىء بإمكانةك  ن  سٌدإ ٌبدو  نك  خطأ
متسةةابل  مةةا  لٌهةةا ٌشةةٌر   زمٌلهةةا  اقتربةة  مارٌةةا حةةٌن ر  ..مارٌةةا  تسةةأ
 ؟مر األ

 ا االتةى نسةؼراضةر بأ سةابقاظةرؾ لر  ة ا ال (  نهم  رسلواماك)ر ا بخ 
ر بةةاألمس  نةةا ، ةةز  مارٌةةا ر سةةها فقةةد مصةةاتٌ  سةةٌارت رمةةن قبةة  لكنةة

رسةل   لةك الظةرؾ لكةن لةم تةرإ مةن وضةعر باإلٌجاب  نها بالصع  قةد  
ر مرفةةق بةةالعنوان علةةى فحةةٌن فتحةة  المقهةةى صةةباحا وجدتةةر علةةى البةةا
ان رسةةلتر علةةى نصةةس العنةةوالظةةرؾ فظنةة   ن  حةةد م قةةد نسةةاه  و فقةةده فأ
( مةن األمةر فأخبر ةا مةاك)المدون بر لكنها ال تعلم من المرسة  ،تعجةب 

ن المقهةى ٌؽلةق  نر فقد مصاتٌ  سٌارتر  نةا بةاألمس تعجبة  مارٌةا قابلة   
عشر منتصةؾ اللٌة  فوالةد ا مةرٌض وعلٌهةا االعتنةاء بةر فةى  فى الثانٌ 

فى وسةط  ٌكون ن  ٌمكن فبلبر اص ن الجنون قد   ظنا (ماك)صدم  اللٌ 
رتر ٌن سةٌامسرحٌ   زلٌ  لبلستخصاؾ بةر ولكةن  ن كةان األمةر كة لك فةأ

ء ما ٌد  على مكان سٌارتر فى جٌوب معطصر عن شى (كام)ن بحث اآل
, فت  الظةرؾ  ر بشىء ما فى الظرؾ لم ٌشعر بها من قب لنامتحسس   

لسةةٌارا  تةةنصس الصةةعداء اصةةبلح ورش إلحةةدإ  تخةة   فوجةةد بطاقةة 
 .ره على سٌارتر سٌكتشؾ ما ال إ ٌحدث معرن بعثومتٌقنا  

العنةةوان ومةةا  ن وصةة   لةةى عطةةى للسةةابق  وقةةؾ تاكسةةى و فةةى الصةةباح 
مةةن  بةةد  ٌبحةةث عةةن سةةٌارتر وسةةط  عةةداد كبٌةةرةصةةبلح حتةةى ورشةة  اإل
فأخبره  ن  حد م  ٌبحث؟عن ما ا  حد العما  متساببل  وقصر   ,السٌارا  

التى  رب السٌارا    لى مأ, اصطحبر العامصبلح  رس  سٌارتر  نا لئل
لةى العامة  دخ  المأرب حتى وجد سٌارتر فأشةار  ن ,  ما  صبلحها تم  

 .حٌث تقؾ

المصةاتٌ    مسةك دفتةر مةدون بةر االسةم ورقةم لوحة  واقترب منها العام  
تأكةد العامة   ن  ، ( بطاقتةر الشخصةٌ  ورخصة  القٌةادةمةاك)وطلب مةن 

( فطلةب منةر توقٌةع مةاك)مةع بٌانةا   البٌانا  الخاصر بالسةٌارة متطابقة 
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  سةأ ،ن اآلخة  ا  وراق استبلمها وسلم لر  شٌاءه ثم  خبره  ن بإمكانةر  
صبلح و و ٌمد ٌده فى معطصر مخرجةا دفتةر شةٌكا  ( عن مبلػ اإلماك)

ال  ال داعةى للةدفع فالسةٌارةنةر صؽٌر لتدوٌن المبلػ  لكن العامة   خبةره  
نةد سةما   لةك فةأخبر العامة   نةر ع (مةاك)صةدم !،  إ عطة تعانى من  

: ربما  نافٌا قاببل سرحاو  تشؽٌلها لكنها كان  معطل  لكن  ز العام  ر 
ال تعةانى مةن  لكن السةٌارة سةلٌم فى السٌارا   لٌس لدٌك الخبرة الكافٌ 

 إ  عطا  فةى الحقٌقة  ,  تعجبة  لمةا  رسة  فةى طلةب سةحبها مةن  مةام 
! بعةدما فجةأة  خةرج العامة  مةن جٌبةر مصتةاح السةٌارة ،المقهى تلك اللٌل  

وقةؾ  ،فلدٌر عم  خبره  ن بإمكانر  خ  ا وقتما شاء ثم استأ ن للمؽادرة 
لةى المصتةاح بٌةده ، ٌنظةر  وكان الدماء نشص  فى عروقر  ( متصلبماك)

مصتةاح  نةا وقةد كةان فةى جٌبةر  مةس ، درك  ن الجنةون قةد كٌؾ وص  ال
الجنون واله ٌان ب لك حد ٌعلم تأكد  ن ال  خابصا ٌنظر حولر  , صابر حقا 

،  راو   تقبة  مةا ٌحةدث حولةٌحة سةٌارتر وجلةس بهةا ، فةت صةابر ال إ  
 فةةر تةةرتعش بالكةةاد ال ٌسةةتطٌع  ن ٌحكةةم قبضةةتر علةةى السةةٌارةطرا   كانةة

فةةى المةةأرب  تهةةا  ،وصةة   لةةى المنةةز  ووضةةع السةةٌارةوالةةتمكن مةةن قٌاد
شىء ما فى المقعد الخلصى للسةٌارة  لم  كاد ٌؽلق الباب حتى، منهاخرج 

صةصر كبٌةر مةد ٌةده ظةرؾ  فوجةد  ؼلق الباب وفت  باب المقعةد الخلصةى  
 وراق التى كان ٌكتب فٌهارزم  األوالتقطر قام بصتحر كان  تحتوإ على 

 لةم ٌصةدق مكتوبة  باللؽة  العربٌة تصقد ا فكان  جمٌعهةا  , الشاب العربى
فةى  الجنةون مةازا  ٌكمة  قصةتر الو مٌة    مةا ٌةراه حقٌقة   م  ن نصسر 
فت  ,  ؼرف  المكتب ى ل   سر  وراق،خٌل   لٌر  نر ٌحم  تلك األعقلر ف
عةن وسةٌل  لتؽٌةر لؽة  لوحة  المصةاتٌ   طوٌل ٌبحث ساعا  وظ   جهازه

حتةةى لجةةأ  لةةى المتةةرجم اآللةةى  نجةة  فةةى  لةةكن  لةةى اللؽىةة  العربٌةة  ومةةا  
 ،تقرٌبانظره عنوان  من وجه  ٌترجم ما كتب فى  و  ورق  والتى تبدو

علةى  مكانهةاد ٌةحدٌسةتطٌع تالحروؾ فهو بالكاد  كتاب  ٌحاو  عرظ  سا
ما  ن انتهى من فقد كان ٌبحث على ك  حرؾ على حدإ لوح  المصاتٌ  

 ..  و  جمل  حتى بد  ٌقر  الترجم  كتاب 
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    تبحث عنى ؟  رثوفٌتشا بك سٌد مرحب

ن شٌطان قد خةرج أتلك الكلما  وك قر   نما انتصض من مكانر مصزوعا 
 حتى كاد ال ٌصدق عٌنٌر قر  الترجم ٌلكنر عاد واصلر , ارتعش   لر

 . افأكم  الترجم  وبد  ٌقر 

 رثوفٌتش    تبحث عنى؟بك سٌد  مرحبا 

ما قالر النةاد  ال تلقى باال ل ،فٌر اعتدنا اللقاء نا موجود فى المكان ال إ  
ؤل ن تخةد  فبل تصدق ك  ما ٌقا  لك فلٌس كة  مةا ٌقةا  صةحٌحا فةال لك

تظارك الٌوم ستجد المقهةى نا فى ان عٌب  ،الباألكا ٌب كالعٌن تخد  باأل
 الواحدة. راك فى تمام الساعرمصتوحا  

 .نتظاركملحوظ .. ستجد فنجان القهوة بإ

 ا مةا كةان بةر جنةون مةا فةإ ،نر لم ٌجةن بعةد  اتٌقنؼاضبا م (ماك)انتصض 
 إ جعةة  فتةةى  كةة ا ٌكتةةب تلةةك الرسةةال  فةةى  وراقةةر ثةةم مسةةك رزمةة   الةة
لكةن وراق متساببل    ك  ما كتب  نا  و تكرار لتلك الكلما  فقط؟! األ

 ،حاك خٌوطها  ءالء الشباب الحثالة  ةفى مكٌد نر  درك   ، ال ٌظن  لك
مةن الشةباب  ر مجموعة ن ٌسةخرمن اشتد ؼضبر ممةا حةدث فهةو ال ٌقبة  

لكنةر  ومارٌا على  لك،لمقهى لٌوب  الناد  لى ا راد  ن ٌ  ب   ، الحمقى
 ن ٌحٌن وق  لقاءه به ا الشاب العربى عاد الهدوء  لى نصسر مترٌثا  لى  

*** 

 لصةبرن ٌمةر بصةارغ امقهى منتظرا الوق   لمام اٌارتر  سفى  ظ  جالسا
ن لكةةن العجٌةةب   ٌراقةةب النةةاد  ومارٌةةا بالةةداخ  مةةن زجةةاج المقهةةى ،

 الحادٌةةة لةةةى سةةةاعتر فكانةةة  المقهةةةى  صةةةب  خالٌةةةا مةةةن الزبةةةابن نظةةةر  
لكنةر  والمؽةادرةؼبلق المقهى ٌراقب االثنان حتى قاما بإظ   تماما،عشر
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تخطة  السةاعر  صةباحا ، حدةخبره فى تمام الواكما   شابظ  منتظرا ال
ؼصةا فةى  قةرر  ن ٌظة  لةبعض الوقة  , فجةأة , صباحاوالنصؾ  واحدةال

وجةده المقهةى لقى نظةره علةى ر سقوط األمطار الرعدٌة و فةأٌقظ  ,مكانر
ن , تةٌقن   صةباحا والنصؾ  كان  الثالث  ظر فى ساعتر,  نمازا  مؽلق

خبار الشاب العربةى ا دوه ٌراقبهم من سٌارتر فقاما بإمارٌا والناد  قد ش
, علق معطصر و فةرغ لمنز  لى اعابدا  سٌارتر م ٌحضر، قاد ب لك له ا ل

خطواتر حةٌن خضر واتجر لؽرف  المكتب لكن تثاقل  لشاإ األس من اكأ
 لةةى ؼرفةة    وجةةد نةةور الؽرفةة  مضةةاءا ظةةن  ن  حةةد اللصةةو  قةةد تسةةلل

ة وتسةةل  بحةة ر  لةةى مةةن جةةوار المةةدفأ ةحضةةر حدٌةةدالمكتةةب فأسةةر  و 
  مةةا زا  ٌكةةون اللةة ن ن خةةاؾ مةة , لؽرفةة  كانةة  فارؼةة لكةةن ا  الؽرفةة 

علةى وبحةث فٌهةا أللةى اٌعبث بباقى الؽرؾ فى األعلى فة  ب فةى خصة   
حةةد م  ن  رجةةاء المنةةز  حتةةى تأكةةد مةةن خلو ةةا تمامةةا فةةبل تبةةدو  وفةةى 

فهو ال  لٌراتجر  ن جهازه مصتوح فانتبر  مسترٌحا لى مكتبر   اقتحمها،عاد
رسةةال   اقتةةرب حتةةى وجةةدن مةةا  نةةر تركةةر مصتوحةةا حٌنمةةا   ةةب ٌتةة كر  

ؾ لةةةم اسةةةتطع المجةةةىء الٌةةةوم لكننةةةى سةةة :  ورد مكتوبةةة  فةةةى  صةةةصح 
 .نتظرك ؼدا فى نصس الموعدسأ

 لةةك الحقٌةةر دخةة  تجةةر  و كٌةةؾ على صةةوتراستشةةاط ؼضةةبا صةةارخا بةةأ
عنةك بلػ  ٌها المعتوه    ترانةى لعبة  فةى ٌةدك سةأ لى ؼرفتى !!العربى  
وقةةام لةةى  ةةاتؾ منزلةةر  لؤلبةةد ،  سةةر  زج بةةك فةةى السةةجن و  الشةةرط 

منزلةر مةا ى  ال دقةابق حتةى  اقةتحمٌبلػ عةن دخٌة    بالشرط  تصا باإل
ٌرفعةون  مجموعة وبحةث الجنةابى ٌبحثةون المةن  جاء  الشةرط  وفرقة 

 ٌتصقةدون الكةامٌرا  الخاصة  خةرونو  البصما  مةن كة  ركةن بةالمنز 
المنةز  ثنةاء  لةك  ٌةع خبةر االقتحةام والتةؾ الصةحافٌٌن حةو  ،  بالمنز 

هم رجا  الشةرط  مةن الةدخو  بوضةع األشةرط  الصةصراء ،سةمع  ٌمنع
حد م قةد قةتحم منةز   ن  مصادف   ٌ خباراإل حدإ القنوا   من (لٌكس) 

 ن( اآلمةاك)حد ما وضع السٌد بٌر )ماك  رثوفٌتش( وال ٌعلم  كالكاتب ال
والخةوؾ ٌأكة   (لةٌكس رولة  ) ،  من الةدخو  فالشرط  تمنع الصحاف 
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حتةى التةؾ حولهةا مةام المنةز   وقصة  سةٌارتها مةا  ن  لةى المنةز    قلبها
 ةة ا االقتحةةام لكنهةةا إ معلومةةا  عةةن بةةأ افادتهةة  ٌنطةةالب رجةةا  الصةةحاف 

( جالسةا مةاك)  مةا  ن ر ، لةى داخة  المنةز تخطتهم بصعوب  راكض   
نةةر حتةةى تنصسةة  الصةةعداء شةةاكرهللا   وؾالضةةٌ علةةى األرٌكةة  فةةى ؼرفةة 

ن كان مصابا فةى مكةان فى  حضانر ثم بد   تتصقده  بخٌر والق  بنصسها 
بعةدما ربة   ثةار اند اشةها( و دوء  عصابر  ماك) جالس لكن فتور, ما 

فرٌسةة ( قةةاببل فجةةأة  تةةى صةةو  قابةةد المحققةةٌن )  لصرٌةةد  ،علةةى كتصهةةا 
كنةة   ود  ن  لقةةاك فةةى  وضةةا   فضةة  مةةن  لةةك ٌةةا  : بصةةو   ةةادإء

 : حضانر قاببل  فى  فقام  وارتم (لٌكس( ، التصت   لٌر ) لٌكس) 

 ردف  ثم  (لصرٌدصدٌقى العزٌز ) لصرٌد( لم  راك من  مدة ، احتضنها )  
ٌةده  (لصرٌةد( مطالب  بتوضٌ  األمر حو   ة ا االقتحةام ،وضةع ) لٌكس) 

قةام  حةد مفةى الحقٌقة  لةم نتوصة   لةى اآلن  ن كةان   : فى خصره قةاببل
شىء  ك تصقدنا و كسور قدام  و خدوش  بالصع  باقتحام المنز  فبل  ثر أل

لةى المنةز  شةخ   خةر  و خةروج دخةو   ن الكامٌرا  لم ترصةد كما  
وقةؾ  ،(مةاك)نة  ٌةا شةخ  واحةد و ةو  سوإ  ضٌ ساعر الما 24من  

 وتلةك الرسةال  : قةاببل ؾ ؼضةب عةارم  (لصرٌد) مستنكرا تقرٌر  (ماك)
 ال ترسةة   ..خبرتةةك عنةةرالةة إ   لشةةاب العربةةى ةة  كتبةة  نصسةةها و لةةك ا

حةةةد م ربمةةةا تبلعةةةب  ..لةةةى  ةةةءالء الشةةةباب للقةةةبض علةةةٌهم شةةةرطٌٌن  
 .بالكامٌرا  وقام بتعطٌلها حتى ٌرتكب فعلتر

ال بوجةود ال  سةتطٌع القةبض علةٌهم  :  سؾ قاببل( ر سر فى  لصرٌد ز ) 
خةة  الصرٌةةق الكةةامٌرا  ، لقةةد     حقٌقةةى علةةى ارتكةةابهم تلةةك الجرٌمةة دلٌةة
ج لةةى المعمةة  الجنةةابى وسةةٌخركةة لك البصةةما   لصعةة  للتحقةةق منهةةا وبا

 التقرٌر خبل  ساعا  قلٌل .

ال  ظةن  لةك العربةى ؼبةى  قةاببل : ٌشوبها الؽضب ( بسخرٌ ماك)ابتسم 
 .ن ٌقتحم منزلى بٌدٌر العارٌتٌن 
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شةةك فةةى كبلمةةك ولكةةن علٌنةةا انتظةةار ( ال  مةةاك) :قةةاببل (لصرٌةةدتنهةةد ) 
فةةى الخةةارج رجلةةٌن مةةن  كصةةأ رجةةالى  سةةأترك، فقةةط التقرٌةةر ..التقةةارٌر

، نظةر  لصرٌةد  ن تنام مطمةبن لتقارٌر تستطٌع  ن تخرج الحراستك  لى  
( لصرٌةد( ..ثةم اصةطحب ) لةٌكسسعد  بلقةاءك ٌةا )  : قاببل (لٌكس لى ) 

فرٌقر تاركا رجلةٌن بالخةارج بعةد  ن  وصةا م  ن ٌكونةا حرٌصةٌن علةى 
عةن  ة ا العربةى الة إ تةم ( تتسةاب  سلةٌكبةد   نظةرا  )  (ماك) سبلم 
نةر لةم ٌصقةد  كة ا رؼةم   (ماك)ن ٌثور عنها وما الداعى  لى  مره  خصاء  

 فةى حدٌثةر (لصرٌةدللحظ  ما  رمةى  لٌةر )  خطر ببالها ..شىء من المنز 
 لٌةةر مةةن قبةة إلسةةتمرار جةة ب االنتبةةاه   (  فتعةة  تلةةك الحادثةة مةةاك)ن  

 فصةةح  عٌةةون  ،التةةى ٌنهةةار فٌهةةا تةةدرٌجٌا  فةةى تلةةك المرحلةة  الصةةحاف 
وفةةت   (مةةاك)لٌهةةا , نظةةر   عمةةا ٌجةةو  فةةى خاطر ةةا  ( المبلمةة لةةٌكس) 

لم انحدر  لةى تلةك لى  ك ا  نا ( ال تنظرإ  لٌكس ٌا ٌا )  :  راعٌر قاببل
 : فى ؼضب رفع  ٌد ا قابل  ، لم اختلق   ا الموضو  الدرج 

 خةرإال تصز  قلبى  ك ا مةرة  كن ل :قاببل  حمل  حقٌبتها ،ق  شىء لم  
سةأنتظرك فةى حصلة  الزفةاؾ  ،   بة  تصهةم  لقد كاد قلبى ٌتوقؾ   بدا .. 
 ن  لى   استمروا فى اللحاق بها ال ٌن الصحصٌٌن خترق  جمهرةم (لٌكس) 

بعٌدا فى منتصؾ الطرٌق  لكنها توقص  ركب  سٌارتها وانطلق  مسرع 
 فى بكابها عن األنظارؼارق 

***** 

ٌصكةةر كٌةةؾ دخةة   ةة ا ٌتحةةدث مةةع نصسةةر وو الرسةةال مةة  ٌتأ جلةةس حةةابرا
ا كمةةا ن ترصةةده الكةةامٌرا  ربمةةا تبلعةةب بهةةا حقةةالشةةاب  لةةى  نةةا دون  

 ببلغ الشرط  لكننةى ال  فتعة   مرحقا(، ربما لم ٌستدعى األلصرٌد)  خبر 
مةةةن  ةةةءالء الشةةةباب  لمكٌةةةدةتعةةةرض نةةةا    ..كا ٌةةةب للصةةة  االنتبةةةاه األ

 ؼلةةق جهةةازهالجنةةون حتمةةا ،   لةةى   ن ٌقةةودنى حةةد م   ٌةةدٌر المبلعةةٌن..
 .لتقرٌر الجنابىا منتظرا وصعد  لى ؼرفتر لٌنا  قسطا من الراح 
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كةةان الحارسةةٌن ٌقصةةان ,  منزلةةر  لةةى حدٌقةةخةةرج  فةةى مسةةاء الٌةةوم التةةالى 
وقةةام  جلةةس علةةى  رٌكتةةر فةةى الحدٌقةة خارجةةا لكنةةر تجا ةة  وجةةود م ثةةم 

  دخةان سةجارتر عالٌةانصةث ثةم   شةع  سةٌجارة, وقداحتر  بإخراج سٌجارة
( بأحةةد الحارسةةٌن لصرٌةةد) اتصةة   فجةةأة سةةارحا بخٌالةةر ،خةةر نصةةس تلةةو اآل

ازداد لٌةةر ،( فةةى الطرٌةةق  لصرٌةةدٌخبةةره  ن المحقةةق )  (مةةاك)لةةى فتقةةدم  
رسةةان  نةةر احتةةى الحةةظ الح إخةةرتلةةو األ واحةةدة و شةةع  سةةٌجارة هتةةوتر

 منةةةز ، دق جةةةرس ال ودةلكثٌةةةر مةةةن السةةةجابر فةةةى دقةةةابق معةةةدحةةةرق ا 
 ،(مةاك)مكةان السةٌد  لةىو شةار  للمحقةق    حةد الحةراسالخارجى فصت   

اجتمةةةع انتبا ةةةا ، (لصرٌةةةدلةةةم ٌعٌةةةر لمجةةةىء )  لٌةةةر حٌةةةث  (لصرٌةةةداتجةةةر ) 
بةداء مةا فةى التقةارٌر للسةٌد لكنر لةم ٌرؼةب فةى   الحارسان حو  المحقق

منازلهمةا لٌنةاال قسةطا (  مامهما فةأخبر م  ن بإمكةانهم الرحٌة   لةى ماك)
لقةةى  ن ؼةةادرا حتةةى مةةا   اآلن فقةةد انتهةة  مهمتهمةةا اللٌلةة  مةةن الراحةة 

 ن كنةة  تخصةةى شةةىء عنةةى  : مةةام قةةاببلالتقرٌةةر علةةى الطاولةة    (لصرٌةةد) 
عشةر عامةا رؼةم  ن من   كثر مةن خمسة خبارإ بر ..نحن صدٌقٌفعلٌك  

لى فى اللجوء   كن  لك لم ٌمنعك ٌوما عنالصارق الكبٌر بٌننا فى العمر ل
(  لصرٌد( دخان سٌجارة ألعلى ؼٌر عابىء بما ٌقو  ) ماك)محنك ، زفر 

تقةارٌر المعمة   : قاببل (ماك) مسك بٌدو اء صالقرف ( جلس لصرٌدجلس ) 
جمٌةع البصةما  فةى المنةز   ن الكامٌرا  لم ٌتبلعب بهاالجنابى  ثبت   

قةةاببل دون النظةةر انةةر ثانٌةةا دخ (مةةاك)، زفةةر  (لةةٌكستعةةود  لٌةةك  نةة  و) 
(  ن  تعلمنةى لصرٌد نا لم اختلق تلك الحٌل  الساقط  ٌا )  :( لصرٌدلوجر ) 
 .كثر من نصسىجٌدا  

 (ماك) ن  تهزإ ٌا  قاببل فى ؼضب: (لصرٌدوقؾ ) 

ربما ٌكتةب  ؟! (لصرٌد تظن  ننى عجوز خرؾ اآلن ٌا )  انتصض ؼضبا :
لكةةن ٌاصةةدٌقى كمةةا تةةدعٌها دابمةةا التةةى خلقةة  فةةى عقلةةى كا ٌةةب قلمةةى األ

 .بدالسانى ال ٌنطق باألكا ٌب  
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ٌتةة كر موقصةةر حةةٌن مةةازا   (مةةاك)ن   كدر( محرجةةا فقةةد  لصرٌةةدوقةةؾ ) 
ٌضحك كا ٌب  نها مجموع    فقا  (ماك)عما  سء  ٌوما عن ر ٌر فى  

 سةؾ ..لةم  قصةد اإلسةاءة قةاببل:  (لصرٌةدبها علةى عقةو  القةراء اعتة ر ) 
 نة  فةى ٌاصةدٌقى   عقلك المبد  قد  ثر على حٌاتك الحقٌقٌة لٌك ولكن  

الةةداخ  لةةى (  مةةاك)مضةةى  .مةةن رواٌاتةةك  عةةالم الواقةةع لسةة  فةةى رواٌةة 
ال  سةةتطٌع  خبةةار الصةةحاف   : قةةاببل (لصرٌةةدمتجةةا بل مةةا ٌقةةو  ,  كمةة  ) 

اقتحم المنز  للحصةو  حد القراء  و   ن الجانىعلن  أمر سحو    ا األ
 :قاببل (ماك)صبعر اتجاه   من  عما  الكاتب ، وجر  على مجموع  كامل

ٌؽلةةق البةةاب  منزلةر و و لةةىدخة   مةةر ..وعلٌةك  خبةةار الصةحاف  نصةةس األ
 : قاببل

قةاببل: حةٌن  (لصرٌةدلن ٌصدقك  حةد فالقةارإء ال ٌسةرق ..التصة   لٌةك )  
 .ٌكون فقٌرا سٌسرق

و ؼلةةق البةةاب  ، توقةةؾ  عمةة  مسةةاءا :بةة لك قةةاببل  (مةةاك)لةةم ٌعجةةب 
بةدا ا ٌةب  ك( فهو حقا ال ٌنطةق باألماك)للحظا  ٌصكر فى كبلم  (لصرٌد) 

ر الوحٌةةدة لتصةةدٌق األمةةر فقةةا  بصةةو  توسةةٌل ولكةةن ال مصةةر فالةةدلٌ   ةةو
لسةةانك ال ربمةةا  : ماكثةةا خلةةؾ البةةاب ٌسةةمعر (مةةاك)ن عةةالى و ةةو ٌعلةةم  

 .كا ٌب لكن عقلك ٌخدعك ٌاصدٌقىٌنطق باأل

تتضارب  نصاسةر فةى  فكرإ تشت  ( فى حال ماك)تاركا  (ررٌدلص  ب ) 
عةةةن زجاجةة  شةةةراب ر جةةادر لةةةى المطةةب  باحثةةةا فةةى صةةدره ,  سةةر   

لكنةر لةم ٌجةد شةٌبا  للمناسةبا  للضةٌوؾ ( دابمةا تخصةى زجاجة لةٌكسؾ) 
استشاط ؼضبا و لقى بكأسر على األرض فتناثرة حطامر ، خرج مسرعا 

ماركة  ضةخم  ونةز   سةوبر مةامبسٌارتر لشراء زجاج  شراب توقةؾ  
الشةراب  لكةن  نفاتبعر و و ٌبحةث عة  لكٌبحث بجنون الحظر الكاشٌر 

حةةدإ زجاجةةا  الشةةراب الصةةاخر  حةةٌن وجةةده ٌنتقةةى   سةةرعان مةةا تراجةةع
( ساببل عةن سةعر ا ومةا  ن  خبةره الرجة  حتةى  خةرج ماك)لٌر   واتجر
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ولةم ركب سةٌارتر  ..احتصظ بالباقى :مامر قاببل من جٌبر الما  و لقى بر  
 : قاببل ٌ  ب للمنز  لشربها فصت  الزجاج  بقوة نٌنتظر  

شةىء  خةر ن كةان  شةراب وحتسةى  ة ا ال( سألةٌكس سؾ ٌا عزٌزتى )  
ن شةرب مةا فع الزجاج  علةى فمةر ثةم  نزلهةا بعةد  ر فى الحٌاة , تناولر  

مةا  ن دخة   سٌارتر متجها للمنةز  ، شع ثم  ؼلقها و  هانصصمن ٌقارب 
رافعةا زجاجتةر  علةى األرٌكة  فةى ؼرفة  الضةٌاف لقى بنصسر منزلر حتى  
( رثوفٌتش) ن مزاج السٌد لم  علم   : صوتا ٌقو سمع  وفجأة على فمر ،

انةتصض مصزوعةا وقةد مةر بالمواعٌةد ، حٌنما ٌتعلق األ   ا الحدلى سىء  
دمةةاء بالكةةاد ٌسةةتطٌع  شةةراب فةةى حلقةةر حتةةى تحةةو  وجهةةر لكتلةة حسةةر ال
 عةنٌبحةث رتعةاب بإ نظر حولةر, ظ  ٌسع  حتى عاد لطبٌعتر ..التنصس 
من النوم   ن  خ تر سن  درك نر لكن  من  فقد كان صوتا بالقرب  الشاب
لمعلقة  فقةد كانة  سقط  عٌناه على الساعر ا ثناء الشرب،  األرٌك على 

ر وؼس  وجهة لى الحمام  ركض مسرعا فجأة،والنصؾ صباحا  الواحدة
 مةام وقةؾ بسةٌارتر ولى  لك المقهةى وبد  ثٌابر وركب سٌارتر مسرعا  

لةى , نظةر     ن المقهةى مصتةوح و نةواره مضةاءةصةدق ٌ لكنر لم ى هالمق
الشةةباب لٌصةةاجا  ةةءالء صةةباحا ، نةةز  مسةةرعا   سةةاعتر فكانةة  الثانٌةة

حٌنما  سرٌعا ,اقتحم المقهى بؽضبر ال إ انطصأ باكتشافر لمكٌدتهم الخبٌث 
 رنكأ،دخولر  صنجان القهوة العربى فور بلٌر ٌده ٌمد   ٌنتظرهوجد الشاب 

 فةى  ةةدوء شةةاببالتحدٌةد ابتسةم ال قدومةةر فةى تلةك اللحظةة  الشةاب  ٌتوقةع
تخلصى عن الموعد فقد كنة  مرٌضةا  عن  (رثوفٌتش) سؾ ٌاسٌد   : قاببل

،تسةةمر نسةةان بالةة كام فةةى  ةة ا الشةةتاء فلةةٌس مةةن الصةةعب   ن ٌصةةاب اإل
مسةك ٌةد الؽضب مةن مبلمحةر فمةد الشةاب ٌةده و مكانر وقد تمكن  (ماك)
ن تبةةرد وتصقةةد احتسةةٌها قبةة    : قةةاببل ( ووضةةع فٌهةةا فنجةةان القهةةوةمةةاك)

 (ماك)اق الصصراء تعجب وراأل حٌثلى طاولتر  وجلس  رترك,   مزاقها
وراق مةةن ببل بٌنةةر وبةةٌن نصسةةر  كٌةةؾ وصةةل  األوقضةةب حاجبٌةةر متسةةا

, ظن  نر سرقها حٌن جاء  لى منزلر فبل عجةب  نةر  لى ٌد الشابمنزلر  
, للبحةةث عةةن المقةةتحم لةةم ٌعثةةر علٌهةةا وتناسةةى  مر ةةا حةةٌن  تةة  الشةةرط 
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ه  لةةى كرسةةى بجةةواره علةةى اسةةتمر فةةى موضةةعر فأشةةار  لٌةةر الشةةاب بٌةةد
كٌةؾ نة ؟ مةن    : متسةاببل مةام الشةاب تقةدم وجلةس  فللجلةوس  الطاولة 

ترحة   وقةد نةز اقتحةام الم ستسةجن بتهمة لى منزلةى  التسل   تمكن  من
معةك سةأزج بكةم فةى السةجن ن و ءالء المبلعةٌن    ،كمجرم لى وطنك 

 .بدلؤل

لبةاب مصتةةوح فأنةةا ء وااالمقهةةى مضةة نظةرا سةر نافٌةةا قةةاببل : ةز الشةةاب ر 
مةا ,  عمة   نةا كة  ٌةوم عم   نا فى بعةض اللٌةالى فقةط لةم   كةر  ننةى  

 . بخصو  منزلك ..لقد كان الباب مصتوحا

 تلةةك خةةدعتك  قةةاببل : بشةةدة وقةةبض علةةى عنةةق الشةةاب (مةةاك)ؼضةةب 
حمةر وجةر ..  فةى الحةا  بقتلر  و تسلٌمر  لةى الشةرط  ؟! ثم  هددهاللعٌن 

مةن  رسةبقوة وؼضب على األرض فانصةدم  ر  برلقى أالشاب اختناقا ف
 ،لها (ماك)سما  لم ٌنتبر  صدر منر تأوٌه  ضعٌص  ,البار بزاوٌ  الخلؾ

 تلةةك المكٌةةدة نةةر سٌقضةةى علةةى وؼضةةبر و ةةو ٌتوعةةد  وسةةط زمجرتةةر 
المبلعةةٌن ،فجةةأة  ةةدء طوفةةان )مةةاك( وارتعشةة   علةةى  ةةءالء وسٌقضةةى

 حرك .ممتدا على األرض دون الشاب  صالر حٌنما وجد و

, رفةع  تجاه الشاب قةام بهةزه منادٌةا علٌةرا ثم زحؾ بإركع مكانر متسمر
ء فى ٌده عندما وضعها شىء دافىب شعر فجأةفاقتر ،ر سر من األرض إل

لر وتجمةد  الةدماء فةى عروقةر حةٌن ر إ وصةارتعشة   ا , رسةخلؾ ر 
وانتصض نا ضا ٌخلة  ٌةده  رضلشاب على األلقى باالدماء تلط  ٌده ، 

, اسةتدار حولةر بجنةون حةابرا  لةى  ٌةن ٌة  ب من تلك الدماء فى معطصر 
ر مةا  فةى عقلة شاب العربى ! تردد  كلم لقد ما  ال ؟!نوما ا ٌصع  اآل

ركةع مسةرعا واضةعا   نةر علةى حةد ثةم فنظر حولةر ٌةرإ  ن كةان ٌةراه  
ستشةةعر ع صةةبعر  سةةص   نصةةر ٌوضةة , لةةى نبضةةاترصةةدر الشةةاب ٌسةةتمع  

,  ب ٌتنصس ودقا  قلبر مضطرب  قلٌبلا  الشاتنصس الصعداء فماز نصاسر، 
نصسةر   ٌسةأ  سر  إلخراج  اتصر واإلتصا  باإلسةعاؾ لكنةر توقةؾ فجةأة

ٌةزج بةر فةى السةجن وما ا سٌخبر م سٌعلمون مةا دار بٌنةر وبةٌن الشةاب 
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ى قةع نظةره علةو وٌنتهى  مره نهابٌا ،  سر  و عاد الهاتؾ لمعطصر فجأة
تةةأبط ،ٌلهةةث كعةةداء مةةارثون ,  الةةدماء بمعطصةةر كانةة   نصاسةةر مضةةطرب 

 لةىحةو  رقبتةر وٌةده األخةرإ حةو  خصةره و مضةى بةر  زرا  الشاب 
خشةٌ   ن ٌةراه  حةد مةا فةت   سٌارتر مسرعا وعٌنةاه تبحثةان ٌمنة  وٌسةرة

مةان علةى صةدره  حكةم حولةر حةزام األ جلسر وثم  مامى باب سٌارتر األ
, وجةد الةدماء  تصقةد المكةان لةى داخة  المقهةى ركةض  ثم ؼلق سٌارتر  و

ادٌةة  بةةالجوار وقةةام بمسةة  الةةدماء قةةام بسةةحب بعةةض المنورض علةةى األ
محتةواه فةى لقةى و لقى بالمنادٌ  فى كٌس سوداء ثم  خ  فنجان القهةوة و 

 ٌضا و حكم  ؼبلقر ثةم  خة   وراق الشةاب  لكٌسالحوض ثم وضعر فى ا
وفةةى الطرٌةةق وقةةؾ بسةةٌارتر و لقةةى  لةةى سةةٌارتر فةةى معطصةةر و سةةر   

فةةى  .لةةى المنةةز م  سةةر  مؽةةادرا بسةةٌارتر  ثةة مةةاءسةةود فةةى الاأل لكٌسبةةا
ن ٌكةون فةا  الطرٌةق مةن الخلةؾ خو الطرٌق كان عٌناه ال تصارق مراقبة 

تصقةةد ثةةم رب  دخ  سةةٌارتر  لةةى المةةأحةةد مةةا ٌتبعةةر بعةةد رءٌتةةر مةةا حةةدث، 
فٌخطةو تحملةر قةدماه ال  بالكةاد.. لؽصةووا الٌقظة  صةب  بةٌن ال إ   الشاب

مقعةةد  لطخةة إ الةةدماء فةةر حمةة  الشةةاب ٌوفةةت  البةةاب ، خطةةوا  متثاقلةة 
علةى األرٌكة  وخلةع معطصةر  جلسةر ثم لى المنز  و دخلر   حملرف السٌارة

حضةر  سر   لى الحمةام و  سر كى ال تلط  بالدماء ثم ووضعر تح  ر 
كانة  ربةاط الضةؽط سر بضمادا  وربط ر  ر ثمالضمادا  وطهر جرح

و لقةى بهةا لى الحمام وؼس  ٌدٌر وبد  مبلبسةر  سر   بالدماء  ٌده ملوث 
وٌراقب الشاب ٌراقبر طوا  اللٌ   مام مكث على الكرسى ثم  فى الؽسال 

ال ٌسةةتٌقظ الشةةاب ؾ فةةى قلبةةر  تنصسةةر ،مضةةى الوقةة  بثقلةةر ٌةةدب الخةةو
لةم مبةرح ,  ظ  نابم  لى  ن  شرق  الشمس استصاق الشاب علةى  العربى
 هلةةم نظةةر بجةةوارر سةةر نهةةض جالسةةا وٌةةده ٌحةةٌط بر سةةر مةةن األٌصتةةك ب

 لٌةر بةبعض األقةرا   هلٌر مد ٌةد( جالس مسمرا النظر  ماك)فوجىء ب
لمةةر صةةؾ  وكةةوب مةةن المةةاء التقطهةةا الشةةاب وتناولهةةا سةةرٌعا لتخ المسةةكن 
 !ن كان بخٌر،سألر  المبرح 
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نا بخٌر ولكن مهبل    كنة  تحةاو  قتلةى ابتسم الصتى قاببل: فى الحقٌق   
فأنا كما نقو  مث  القط  لدٌها سبع   فع   لكن من السه  ال  عتقد   لكن

 .رواح 

مةاتزا  عصةابر  لكةن  القهةوةلى المطب  ٌحضر كوبةا مةن نهض )ماك(  
خة   شةاب وسر  ال,   رضا متناثرالكوب  افسقط منر  ،متعبر مما حدث 

: قاببل و حضر فوط  ونظؾ القهوة المسكوب  حد الكراس )ماك(  لى  ٌد 
  قسطا نر لم ٌن( بالتأكٌد مازال  متعب   و  رثوفٌتش) عصاب السٌد  ن  

 نظر  لةى ال تخةؾ  نةا بصةح  جٌةدة وسأحضةر لةك  ،من النوم بما ٌكصى 
حضةةر  لةةك فنجةةان قهةةوة ن ألكةةوب مةةن القهةةوة لةةو  ننةةى فةةى المقهةةى اآل

و  القهةوة بةدون  فطةار سأحضةر لنةا عربٌ  ولكن لٌس من الجٌد  ن تتنةا
و  جالفقد كان  ( بكلم ماك)لم ٌنطق  فطور شهٌا على الطرٌق  العربٌ  ,

علةةى  شةةابتحةةرك ال عصةةابر ،كمةةا الخةةوؾ ٌصتةةك بأ معةةاءهبالصعة  ٌصتةةك بأ
( مةاك)مكةث بجةوار السةٌد فطةار ثةم   كبٌةرة مةن اإلراحتر وحضر طاول

 بةد  كة ا رؼةم جرحةر ، , وقوتةر علةى التحةرك شابة الال إ ٌد شر جر 
كان ٌتلة   بكة    ( ٌتصح  الطاول  التى جر  رٌقر برابحتر الشهٌ ماك)

ٌتنةةاو  طعامةةر فةةى  لةةم ملحةةوظ لكنةةر  راقةةب الشةةاب الةة إفةةى فمةةر  قطمةة 
 متجهةا  لةى ؼرفة  نهةضحتةى ن انتهى تجا   األمر و كم  فطاره وما  

ر االنتهاء من فو علٌك المؽادرة : للشاب قاببلو و ٌوجر كبلمر  المكتب 
!؟  مكةث معةك  لةى  ن لةن تتركنةى  : طعامك ،تعجب الشاب ووقؾ قاببل

لٌر ٌطٌب الجرح  ال تخشى  ن ٌصٌبنى شىء و نا به ه الحال !؟ ، التص   
..  ة ا المنةز  فض  استضافتك فى منزلىال   : فى استحقار قاببل (ماك)

 .شخا  مثلك علٌك الرحٌ   فٌر ن ٌمكثال ٌحب  

 ال تخشى  ن    ب  لى الشرط   مكر ٌشوبر نو  من التهدٌد :جابر فى  
 ألبلػ عن األمر!؟

ختناقر لكنر ت كر ماحدث كاد  ن ٌمد ٌده إلففى ؼضب  (ماك)لٌر    سر 
 نة  مةن بةد  كة   ة ا .. نة  مةن تسةبب فةى   ٌة   : سابقا فوقؾ صةارخا
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ٌرٌةةد تصةادإ   ةاب الشةةاب  مستسةلما (مةاك)تنهةةد ..ٌضةا .نصسةك و  ٌتةى  
لةى د ٌةرمم كٌةان حٌاتةر مةن جدٌةد ،مضةى  فهو بالكا لئلببلغ عن الحادث 

لمكوث  نةا لحةٌن ٌطٌةب جرحةك ٌمكنةك  ن ابةسم  لةك سأ : ؼرفتر قاببل
 شةار  لةى ؼرفة   -تجلس فةى  إ مكةان عةدا مكةانٌن  ولهمةا تلةك الؽرفة  

 ..مةةرة بجدٌةة أخر لحظةة  فةةى قتلةةك  ةة  الك بهةةا فلةةن  تةةتةةٌ ن ر  - المكتةةب
، ابتسةةم ال وجةةود عربةةى فةةى بٌتةةى ال ٌنقصةةنى   مضةةى ٌزمجةةر قةةاببل :

حةان وقة  قةد خطتةر و  فةى بد    و  خطوة حقٌقٌ  ى مكر فقد الشاب ف
 التنصٌ  !

****** 

ا فى بقوحم  ورق  وقلم كما كان سا ه بجهاز تخلى   ه المرة عن الكتاب 
التةى كتةب  رةالخٌةا  ٌةداعب عقلةر حةو  تلةك الصةؽٌ بد  ،مشواره  بداٌ 

كان كة  لٌلة  ٌخلةد  ،حبلمر لما لم تعد تزوره فى   :عنها حلقاتر متساببل 
وه بشةةعر ا الةة  بى وضةةحكتها لةةى نصسةةر نابمةةا ٌرا ةةا تةةركض نحةةفٌهةةا  

لكنهةا اآلن ن ٌتبعها وتقة  علٌهةا حكاٌتهةا الرابع  تنظر  لٌها مشٌرا لر  
لكةةن حبلمةةر تعةةد تحكةةى شةةىء عةةن حكاٌتهةةا فةةى  لةةم  نهةةااختصةة  رؼةةم  

وجود ا ٌبث الراح  فى نصسر واألم  فى الحٌاة بابتسامتها البرٌبة  ،لكةن 
درإ سةوء ٌةالبةاطنى ال  روعقلة ر    ى من نس  خٌال من تلك الصؽٌرة

لةى ، كان   شع  الشمس تتسل  من خلصةر  لها حقا رمر واحد و و اشتٌاق 
ها عستمتا  بدفبها لكنر رؼم سةطور لها لئل, استدا جسده تبث فٌر الدفىء

.تةرك قلمةر و دار نصسةر  ال بصٌ  من النور فٌهةا ٌرإ  ٌامر كاحل كان 
, ظ   كة ا  لةى  ن حة  اللٌة  تةؤلأل  النجةوم فةى عٌنٌةر  ملهامتراخٌا ٌتأ

الدامعة   رعلى عٌون لمعانها كس, انعلكنها ال تبه  نصسر كان  لٌل  المع 
 نجمة  لى   مثلى سابقا لكننى تحول  امسا لنصسر : تلك النجوم المتو ج 

ال حٌةث التةى ماتة  فةى الظةبلم   مثة  تلةك النجمة انطصأ لهٌبها وتو جها 
،تنهد بعمق قةرب ر سةر مةن زجةاج النافة ة فطبعة  ضوء لها فى السماء 

م فةى   النجةو نصاسر بخار على الزجةاج ، فجةأة  صةب  الجةو بةاردا وبةد 
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تحسسةر بٌةده ,  لةى كرسةر روٌةدا روٌةدا خلةؾ الؽٌةوم ، التصة   االختصاء 
سةةمع ارتطةةام شةةىء مةةا  انتهةةى حكمةةر وحةةان وقةة  رحٌلةةر،فجأة كملةةك

خةر ٌشةاركر ؟ نسةى تمامةا  ن  نةاك شةخ   !مرما األتعجب  , بالخارج
سةر وجد الشةاب ملقةى علةى األرض ٌحتضةن ر سر  للخارج   ،المنز  

ٌعةةانى مةةن   لٌةةر ٌتصقةةد  مةةره فةةأخبره  نةةر   سةةر,  د لةةم شةةدٌ راعٌةةر فةةى  ب
 ,على األرٌك جلسر ى النهوض و عل (ماك)ساعده  ..صدا  شدٌد ودوار

 حدا ما علةى رقبتةر؛   حاطها ب راعٌر سند الشاب ر سر على الطاول  و 
 ن ٌكون األمر خطٌةر لكنةر  (كما)خرإ على موضع الجرح ،خاؾ واأل

فجةةأة مةةد الشةةاب ٌةةده طالبةةا بعةةض مةةن ٌخشةةى الةة  اب  لةةى المستشةةصى 
  إلحضةةار ا مةةن خزنةة (مةةاك)سةةر  فأخةة  ا مةةن قبةة  األقةةرا  التةةى  

طةا م للشةاب فسةقط  مةن ٌةده المرتعشةة   ع,  خةرج قرصةٌن و   دوٌة األ
حضةار كةوب , مةد ٌةده إل خرٌن ووضعها فى فمةرفقام بإخراج قرصٌن  

  للسةةقوط ن الشةةاب ابتلةةع القرصةةٌن دونهةةا فجةةأة بةةد  جسةةده ٌمٌةةالمةةاء لكةة
  سةنده  لةى  ن مةدد جسةده علةى األرٌكة ثةم سر  ووضع الماء من ٌةده فأ

حضةةر صةةقٌعر فأصةةعد  لةةى ؼرفتةةر بةةاألعلى و تةةى ظةةبلم اللٌةة  ب  نابمةةا،
نر وقؾ بالقرب منر مترددا على اإلشصاق بر فقد جعلر  لعوب  ؼطاء لر لك

 ( لكنةةر نصةةض عنةةر تلةةك الصكةةرةلصرٌةةدومصةةدر شةةك لزوجتةةر وصةةدٌقر ) 
 .علٌر الؽطاء لٌنعم بنوم دافىءووضع 

تلك الصؽٌرة, فجةأة وجةد الشةاب ٌصةت  بةاب  مرالتصكٌر فى  ٌمعن مضى 
هةا لٌا : عجابةر بةر قةاببلالؽرف  ما  ن دخ  حتى وقؾ  مام المكتب  مبةدٌا  

 ؟!(رثوفٌتشسٌد )   ك  تلك الكتب ٌامن مكتب  عظٌم ,    قر 

 !؟خةرإ  لم  خبرك  ال تدخ   نةا مةرة   :قاببلمن فوق نظارتر لٌر  نظر 
مةد ٌةده علةى ،  متجةا بل كبلمةر  نحو المكتب  بخطةوا  ثابتة  شابتقدم ال
ا ا لةن  كة ب علٌةك مةرة  : قاببل( وسطاب الشرق األر  ) بعنوان رواٌ 

ا ولكننةةى  شةةصق  عجةةابى كثٌةةر.. لقةةد قةةر   تلةةك الرواٌةة  و ثةةارة  خةةرإ 
تلك الرواٌا  عن الحب النابض  ن تكتب ك علٌك  و شصق  على نصسى  
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فةى ٌضةا  ن  نةاك حبةا ٌنةبض   متجةا بلفى قلوب الشةباب فةى برٌطانٌةا 
 ر ( جوزٌةؾ   ) ٌةده علةى رواٌة  ثم مةدفى الشرق ،قلبنا نحن الشباب 
ممٌةةز فةةى  رسةةلوب ر    و  ! عمةةا  منافسةةك األ تقةةر  :قةةاببل بسةةخرٌ  
 ؟ لدٌر كاتب ظ ن ؼٌر   لم تنتبر لشىء فى رواٌاترالكتاب  ولكن  

ن فى   :ردؾ الشاب ٌقو  ٌطر  لما ٌقولر فأٌده تح  زقنر  (ماك)وضع 
 .ٌستطٌع لكنر ال ان  ناك شخ  سجٌن ٌرٌد الحرٌ ٌشعر عم  ك 

فةةى  فهةةوشةةصق علةةى  ةة ا السةةجٌن جةةدا   :قةةاببل  ةةز الشةةاب ر سةةر سةةاخرا
 ربما ٌقةوم السةٌد  ر  بإنقةا ب  سجٌن الكاتب  الحقٌق  لٌس سجٌن رواٌ 

 .صحابهاتلك األعما  و خراجها  لى النور قب   ن تمو  مع  

دبةى تلك الرواٌ  فاز بهةا كأفضة  عمة    قاببل : (  لى الرواٌ ماك)شار  
 من  سنوا 

( ؼٌةةر مصةةدق مةةا سةةمعتر مةةاك)صةةدم ر  ، لكنهةةا لٌسةة   نتةةاج السةةٌد  
من بةٌن ٌدٌةر ٌتصحصةها كأنةر لةم  الرواٌ واختطؾ نتصض مسرعا ا .. نر 

خةر  ةو  ٌعق   ن ٌكون شةخ    :  ا من قب  عشرا  المرا  قاببلٌقر 
 .  تحلٌ  شخصٌتر تماما!؟ لقد  خطأ ال إ كتب  لك

شٌاء تجهلهةا ٌاسةٌد  ناك   : قاببل جلس  لى  حد الكراسى بالؽرف  فى ثق 
 !؟نا  نا( منها لما ا  رثوفٌتش) 

: مةا ا ونطق لسانر بمةا ٌةدور فةى عقة  لى الشاب ( والتص   ماك)تعجب 
 ترٌد ؟!

 ن تنق  عملى من المو  رٌد   -
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نصسةك كاتةب  :    تحةاو  جعة عصابر قاببل ن ٌتحكم فى   (ماك)حاو  
خةرج مةن منزلةى تتعةافى  ن ظ  لى ..   ا ٌستحٌ   ن ٌحدث ال  نتظر  

 .حاال

مةا ا  رٌهمسأو ..اتص  بالشرط  ن   قاببل : بإسترخاء وثق  شابجلس ال
من رقبتةر و ةم  مسكرأف (ماك)استشاط ؼضب .. - شار  لى ر سر-فعل  

مضةةةطر لقتلةةةى والقضةةةاء علةةةى : لسةةة   قةةةاببل شةةةابوقصةةةر الأفن ٌلكمةةةر  
 مستقبلك .

عصةةابر التةةى فقةةد   ٌحةةاو  الةةتحكم فةةىوتراجةةع للخلةةؾ  (مةةاك)توقةةؾ 
 فألمتةر بشةدة فركلهةا بقدمةر  صةب ؼضةبر علةى المنضةدة علٌها طرةٌالس
 ن  ال تعلم من  نا منة   : قاببلؼضبر  لماألطصأ وقد   جلس على األرٌك ف

ٌكون  سرق شىء  قط ولن   , لم  ك ب قط , لم  بدنعوم   ظافرإ و نا  
 تهمةك بالكة ب فتؽضةب، خشةى  ن   ال وقتلى   علٌك, قط لى كاتب ظ  

!؟ ؛ تتخٌةة  شخصةةٌا  و ةةام فةةى عقلةةك سةة  تلةةك الرواٌةةا  مجةةرد  لٌ 
تعتبرنةى  حةدإ شخصةٌاتك فلمةا ال  بهةا القةراءٌح اٌة رو هاتكتبف حداثو 

 !؟رواٌتى تح  اسمك وتصدر الو مٌ 

 خلقةة  فةةىكا ٌةةب األتلةةك ن اعتبرتهةةا كةة لك فلٌسةة   كا ٌةةب و  -
 .إ حا ال عقلك ، فسرق  األكا ٌب تعد سرق  على   عقلى

 المسةتوحاه مةن الحقٌقة  عمةا تلةك األ:  لمع ال كاء فى عةٌن الشةاب قةاببل
 .فاستوحى عملك الجدٌد من حٌاتى  نا الحقٌق  ؟!    تعد سرق 

الحةةظ الةة إ شةةرد بعقلةةر ٌصكةةر فٌةةر ، (مةةاك)ثٌر تلةةك الكلمةةا  علةةى بةةد  تةةأ
مسةتؽبل الصرصة  :  نةا لةن  كةون كاتةب ظة  بة   حدٌثر كم أ لك ف شابال

كون كاتب ظة  ٌكتب بتلك الطرٌق  , لن  ن  من سسأحكى لك قصتى و 
ن :  رجةو   قةاببل (اكمة)لةى مد الشاب ٌةده  ٌك؟ ،ما ر ولن تكون سارق 
كةان ، ( ٌصكرو ٌقر  نظرا  الشةاب الجدٌة ماك)ظ   ..تقب  به ا العرض
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فوقةةؾ مةةن مكانةةر   مةةا الخةةوؾ مسةةٌطر علةةى عقلةةر  ن تكةةون تلةةك خدعةة 
الشةةاب  مةةر لكةةن نةةر سةةٌصكر فةةى األ :  قةةاببل لٌةةرالممةةدودة   الٌةةدمتجةةا بل 

ى ن تنتهةمةا  ( رثةوفٌتش عةدك ٌاسةٌد )  : وقصر مكانةر قةاببلقاطعر بوعد  
  مءكداالشاب على مسمعر عاد ا متعجبا فألٌر التص   ،بدا لن ترانى   منى
لكنةر بةرر  لةك مسةرعا   نر لن ٌراه ثانٌ  ر  ا وعد منو بداٌك ب  ال   نر

لةى وطنةر العودة  ن علٌر أب  (ماك)عبلما  القلق على مبلم   بعدما قر 
 . ناكثر من  لك بعد شهرٌن فلن ٌستطٌع االستمرار  

كمةا  مةراألصكر فةى نةر سةٌو خبةره    رنر فهم كبلم( ر س على  ماك) ز 
 ر  لةك موافقة تبنر سٌعشاب  ال خبره  الؽرف  ترثناء مؽادرو  ه سابقاخبر 
ابتسةم  ..وافةق بعةدٌلةم نةر  جابةر و ةو ٌؽادر  (مةاك) لكن  على المبد  رمن
 .ناآلال ٌنالر نا  شىء كان ٌخشى   فقد شابال

ٌنج  فةى مهتمةر صابعر ببعضها ٌصكر  ة  سةمتوترا ٌشبك   جلس الشاب
..تلةةك  التةةى كلةةؾ بهةةا فقةةد انتظةةر سةةنوا  كثٌةةرة بإنتظةةار تلةةك اللحظةة 

را الشخ  ال إ سٌعٌد  لك الرفةا  السنوا  التى جلس فٌها راكدا منتظ
لوق  نصسر تبث لم فى الروح وفى الحٌاة تبعث األتلك ا لى حٌث ٌنتمى ، 

ون به ا العجوز ن ك  شىء مر نتظر كثٌرا..  صب  اآلفٌر األم  ، لقد ا
ال إ ٌحاو  النجاة باسمر لكن ربما ٌحملر  لى  بلكر لكن ال ٌهم لقد قطع 

 لنجةاح خطتةر التةى البةد  ن ال..فلن تهةد  روحةر وال جسةده    مٌا  كثٌرة
 .ن كان العجوز الثمنتنج  حتى و 

لةر الخةوؾ  ن ٌكةون تخلٌ  ى   ابا و ٌابا فى ؼرفتةر ٌصكةر فةى حٌةرةمض
ا  بةر لكةن بةدا كةبلم الشةاب ٌقة لك مكٌدة  عةد ا  ة ا الشةاب مةع  ر  لئل

فهةةى  مقنةةع فإسةةتوحاء األعمةةا  األدبٌةةر مةةن  رض الواقةةع ال تعةةد سةةرق 
 ..عمة  روابةى الخٌوط الحقٌقٌ  تنس  بأسلوب  دبى وتخرج فى صورةك

 .نلر اآل الوحٌد المتبقً فهى السبٌ  ف  بتلك التجرب مصر من المجا فبل 
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لى سرٌره ووضةع مخدتةر ثقٌبل للؽاٌر فحم  نصسر  متعب جسده  شعر  ن
 ؼمض عٌنٌر متنهدا بعمق فسمع صو  قاببل:  فى استرخاءخلؾ ظهره 

مةن  (مةاك)نةك مر ةق ، انةتصض  ال   ةرإ سبٌ  لتلةك التنهٌةدالعادة ال  ك
.. فةت  ال منةرلصو  لكن الؽرفة  خالٌة   نومر ٌبحث حولر عن صاحب ا

نظره بالخارج لكن لم ٌجد  حد!،ظن  نةر مجةرد  و ةام لقى و  باب الؽرف 
خةرإ مةا عاد  لى السرٌر و رخى ظهةره مةرة  ، ٌؾ عق  عابرةو تخار 

مجددا انتصض  ٌبدو  نك ؼصوة ؼمض عٌنٌر حتى سمع الصو  قاببل: ن  
 مةةن الصةةو  , فجةةأة كةةد.. تلةةك المةةرة لٌسةة  تخةةارٌؾ عقةة  لقةةد تأفزعةةا

  ترسةم مبلمة  عتٌقة ؼرفة وجد نصسةر فةى ف,  سمر  عٌناه حٌن فتحهمات
 بجةورة  ٌةرقصر فخم بر سرٌر  كبٌةر وعلةى كة  جانب زمنر على جدران

بجوار السةرٌر دوالب فخةم مةزٌن بةألوان الة  ب وفةى منتصةؾ و فاخم 
بٌض  ثةم التقطة  الؽرف  ر إ  مر ة جمٌل  ترتدإ قرطان من اللءلءء األ

لٌةةر نظةةر    ،  تتةةزٌن وبةةد   واقتربةة   كثةةر مةةن المةةر ة حمةةر الشةةصاه 
: لقد ؼصلة  فةى نةوم   قابل بلحظ   نر ٌنظر  لٌها ابتسم  المر ةف هاخبلل

ن سةهرة , البد   ننى جعلتك تنتظرنى حتى ارتدإ مبلبسىعمٌق  سص  أل
االمةس وعملةةك بالمكتةب طةةوا  اللٌة  سةةبب  لةك ، وضةةع  برفةان علةةى 

 حو  عنقها  و ى مررتهاصمٌن ببعضهما ثم معصمٌها ودلك  كبل المع
 انتظر  ردا علةى كبلمهةا ،حتى انتهى تقو   لقد تركتك تنا  تلك الؽصوة

  النوم فةبل بةأس رد ن   :م ٌستصٌق بعد فقال لفى نظر ا  لكنر كان ٌبدو
لتسةةةتعٌد  تحضةةةر لةةةك فنجةةةان مةةةن القهةةةوةن  (  فٌرنةةةا) خبةةةر م  ج  سةةةنأ

 نةر ال داعةى لة لك وقةؾ ٌةتصح  الؽرفة  ( ر سر نافٌا ماك) ز  تركٌزك
لةر  عتٌةق وسةط تعجةب المةر ة لةى رونةق وجمةا التى تحول  من العدم  

 .جا لها و سر  ٌنظر لنصسر فى المر ه ن كان بخٌر لكنر ت  متسابل

كان  مبلبسر تخبره  نر انتقة  مةن عالمةر لحقبة  تارٌخٌة   خةرإ  ال  نهةا 
،صةدرٌ  سةوداء لطةراز القةدٌم فقةد كانة  علةى ا ناق الرقى واأل فى ؼاٌ 

معطةؾ طوٌة  و اللون ٌط  من  عبل ا قمٌ   بٌض بربطة  عنةق  نٌقة 
القةرن  وابة توقع  نر فةى حلةم حملة   لةى زمةن   ،حتى القدمٌن بنى اللون
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علةى وجهةر   ناك ؼمام  كان نر لم ٌرإ وجهر! العشرٌن لكن الؽرٌب  
ر بوضوح لكنر لةم وجهلٌرإ  المر ه رب مناقتجٌدا  من الرءٌ  رلم تمكن

  وتسمر مكانر بعق  ٌتضةارب باألسةبل  تعجب فى نصسر ٌستطٌع الرءٌ ..
و ةى  المةر ة قابلة تر فاجأ ،فقط من وجهر  ٌرإ سوإ مبلم  با ت ال لم 

رءٌة  بةدون نظارتةك لقةد نسةٌ   ٌةن ل: لةن تسةتطٌع ا لى وجهرتمد ٌد ا  
األوراق المتناثرة  فى مكتبك بٌن بحث  عنها فوجدتها  وضعتها كالعادة!..

سبو  فى تلك اللٌالى ونحن مازلنا فى  و    درإ ما ال إ ٌشؽ  بالكال  
  .من زواجنا

لك الحسناء زوجتر تسمر  ن تزواجنا؟! تردد  الكلم  بعقلر ال ٌصدق  
سةةص   مةةر ة حسةةناء للؽاٌةةر ترتةةدإ تنةةورة قصةةٌرة   ملهةةا كانةة عٌنةةاه تتأ

تحتةر قمةٌ  مطةرز بةؤلأل مصتةوح قصةٌر ركبتٌها بعض الشىء وجاكة  
وٌاقةة  مموجةةر  لةةى منتصةةؾ الصةةدر  ثةةم ارتةةد  معطصةةا  قةة  طةةوال مةةن 

جسد ا الدقٌق وشعر ا القصٌر  , الجما  والثراء تنورتها كان  فى ؼاٌ 
كأمٌرة من الطبقة  االرسةتقراطٌر.. المموج كال  ب وقرطٌن من اللءلءء 

 ،لةى  نةاٌنتمى  ر ال ن..ؼاب عن عقلر حقٌقتر   وجد نصسر ٌحتضنها فجأة
قلبر كان مصعم بالحةب لتلةك  ن شىء ٌقوده وٌسٌطر على تصرفاتر لكنأك

   والمر ةمنها ب  بالحب والشؽؾ كطصلتر المدلل المر ة !ال ٌشعر بالؽراب 
 حٌةثلٌهةا  معةن النظةر   , ال ٌستطٌع حم  عٌنٌةر عنهةا التى شؽصتر حبا!

ربطة  عنقةر  ضبط  , للخروج حركاتها سرٌع  خاطص  كالبرق متحمس 
جةةةا زٌن  ناصةةةبح  :و ةةةو ٌتأملهةةةا ثةةةم احتضةةةن  وجهةةةر بكصٌهةةةا قابلةةة  

 ٌا بنةا سةأنادإ   ..ثم قام  بتقبٌ  شصتاه ن  رابع جدا الٌوم..  ٌاعزٌزإ
لٌةرإ وجهةر بعةدما ارتةدإ نظارتةر  لتأتى معنا لم تمهلةر الصرصة  فٌرنا()

ادمتهةةا ( خفٌرنةا)،   عراعةر مسةر ج بتةر مةن , وٌتعةرؾ علةى مبلمحةر 
بعةةض الشةةىء لكةةن وجههةةا كةةان ٌشةةع نةةور الحةةب  اء البشةةرةسةةود  مةةراة

، كان  ترتدإ تنورة قصٌرة واسع  وقمةٌ   للزوجٌنقلبها من  النابض
لتهةا المالٌة   قة  كثٌةرا مةن الصتةاة  .. ر فى تنورتها تةوحى حادخلت بٌض  

 لهةا لزواجهةا ، تعجبة  ترتدإ فوقها جاك  ٌبدو  نر جدٌد  و  دٌ  الصتةاة
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األنٌقةة  للخةةروج لكنهةةا  مةةن )فٌرنةةا( التةةى لةةم ترتةةدإ مبلبسةةها زوجةة ال
تةةداء الةةزإ المناسةةب لةة لك سةةتكتصى رتحججةة   ن الوقةة  لةةم ٌسةةعصها إل

كة لك  زوج ابتسةام  دافبة ابتسم  الة ،نٌق وؼلقربإرتداء   ا المعطؾ األ
 نا(  ٌا بنا نمضى ...كةم  شةتاق لرابحة ٌا )فٌر  ن  رابع   قاببل: زوجتر
 ..تلك لل  من  واء المنز  الراكدةاء النقى بالخارج لقد مالهو

وا ثبلثتهم تحتضن الزوج  زوجها بحب مصعةم ٌبلحظةر مةن ٌرا مةا خرج
تتبةاطىء خطواتهةا لتعطةى  (فٌرنةا)نهما زوجةٌن حةدٌثٌن العهةد تتبعهمةا  

( وازداد  فٌرنةةا) لهمةةا مسةةاح  مةةن الحرٌةة  كانةة  السةةعادة تمةةؤل ابتسةةام 
للمرة األولى فى حٌاتها  لتى تزور ببلد ماملها لهءالء الؽرباء فرحتها بتأ
تتأمةة  األمةةاكن واألشةةخا  وتةةرإ وجةةوه وتسةةمع لؽةة  لةةم  ، فةةؤلو  مةةرة

سةةٌدتها الشةةابر التةةى تحكةةى ترا ةةا  و تسةةمع بهةةا مةةن قبةة   ال عةةن طرٌقةة  
لزوجة  رابحة  نةؾ اتى تسةافر لهةا كثٌةرا، داعةب  لاكثٌرا عن تلك الببلد 

زوجهةا مةن ج ب   11الطرٌق ن مخبز للحلوٌا  فى مقدم  كٌ  نابع  م
لٌسر   لٌةر فالرابحة   الشةهٌ  جعلهةا تشةعر بةالجو  ,  سةألها  ن  زراعر

هةةى قلةةى م لةةى مخبةةز الحلوٌةةا   و   بالصعةة  للةة  اب كانةة   فةةى حاجةة 
ثم اتجه   لةى خادمتهةا  وال،  صر  على الحلوإإلحتساء القهوة لكنها  

 شةةم  تلةةك الرابحةة ٌضةةا ابتلعةة  رٌقهةةا عنةةدما    ن )فٌرنةةا(را ةةن   قةةابؤل
 ةةز  )فٌرنةةةا( ر سةةها قابلةة  عةةةده مةةرا  نعةةةم ،  !؟لةةٌس كةةة لك  الشةةهٌ 

 ٌاسٌدتى .

مةن  ابتسم لهما الزوج و سةر  بهمةا  لةى  المخبةز كانة  الةراوب  النابعة 
 (مٌلةةةٌنجعلةةة  ) ..رفةةةؾالحلوٌةةةا  والمخبةةةروزا  المرصةةةوف  علةةةى األ

نةوا  ترٌد وحٌنما استقر ر ٌها على عةدة   الحلوإ التىتحتار فى اختٌار 
كةةان زوجهةةا  تشةةم رابحةة  خةةرإتتةةردد علةةى األنةةوا  األ كانةة  ال تةةزا 

و ةةو ٌةةدفع ثمةةن  قبهةةا فةةى ابتسةةام  لتلةةك الحركةةا  الطصولٌةة  الجمٌلةة ٌرا
نةةر ٌحمةة    (مٌلةةٌنتةةٌن مةةن  الحلةةوإ لهةةا و  )فٌرنةةا(   ثةةار تعجةةب )علب

ال ٌعجبر ( فقط  فٌرنا)ترإ لها و لما ا اشلتر علبتٌن فقط من الحلوإ فسأ
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( مٌلةٌنبالحلوٌةا  كثٌةرا ٌكصةى علٌةر ) لٌس مؽرمنر شىء  نا !؟  جابها  
فهى  طعم حلوإ قد تزوقها قلبر ور  ا فى حٌاتر فرابحتها  شهى  لٌر من 

(  ن فٌرنةةا)لةةى .. شةةار  واحتضةةن   راعةةر  (مٌلةةٌن إ حلةةوإ ابتسةةم  )
سةعداء ومةا ثةتهم خةرج ثبلى ٌةد ا ،علبتها ف (مٌلٌنتأخ  علبتها وحمل  )

علٌهمةةةا  ن خبر مةةةا زوج و الةةةحةةةدإ المقةةةا ى فتوقةةةؾ مةةةن  ن اقتربةةةوا  
 حةةةدإ الطةةةاوال  بالخةةةارج اإلنتظةةةار  نةةةا  مةةةام المقهةةةى ٌجلسةةةان  لةةةى  

دراكها ما ال إ ( قلٌبل إلمٌلٌنحلوتهم ..تؽٌر  مبلم  )ٌستمتعان بتناو  
ابتسم  حٌنما سألها     ى لكنها سرعان ماسٌصعلر زوجها فى  لك المقه

.. ابتسةم  لةر خر علةٌكم تةأانى  نا قلةٌبل فلةن من انتظرتستكونان بخٌر  
حةةةدإ  لةةةى  ن جلسةةةتا ( و ةةةز  ر سةةةها موافقةةة  ، انتظةةةر  لةةةى  )مٌلةةةٌن

 من بد تا فى تناو  حلوتهما  و لكبللهما علب  الحلوي الطاوال  وقام بصت 
 عودقاببل : استمتعا بها حتى  الخاصر 

 ن مةةا الةة إ سةٌصعلر ولمةةا تلةك الحركةة  الؽرٌبةة شةةٌبا عة )فٌرنةا(  لةم تسةةأ 
وتركهمةةا  نةةا بالخةةارج بٌنمةةا  ةةو مجةةرد مقهةةى ٌلتقةةى فٌةةر الؽربةةاء مةةن 

جعلتهةا تةدرك  نةر ربمةا  نةاك  نلكن ا تمامر البالػ بهما كطصلتةٌالجنسٌن 
لةةى نظةةر    و التصكٌةةر فٌةةر ،شةةىء ال ٌرؼةةب فةةى  ثةةارة تعبهمةةا برءٌتةةر  

( مٌلةةٌن،وضةةع  )او  الحلوإنةةابتسةةم  لهةةا وحثتهةةا علةةى تسةةٌدتها التةةى 
بخٌر لكنهةا كانة   مور(  ن األفٌرنا)حلوإ فى فمها لتوحى    و  قطع 

لةة إ سةةٌتخلى فٌةةر عمرٌهمةةا عةةن تتسةةاب  بٌنهةةا وبةةٌن نصسةةها عةةن الوقةة  ا
ك الزواج التةى تكتةب نهاٌتةر  ل  لى نهاٌوجها سٌءدإ  زفما ٌصعلر  الحٌاة

 كبداٌ  القص .

   رجةا فجةأة وقةؾ ثمانٌة  ..من معطصةر  المقهى و و ٌخرج ؼلٌون دخ  
 م سةةنا فةةى كبةةرٌتوسةةطهم رجةة   كةةانوا جالسةةٌن بشةةك  نصةةؾ دابةةرإ 

 نةر ال  كبلمةر و ةو ٌخبةر مالة إ قطةع دخةو  الةزوج وتقرٌبا  الخمسٌن 
الصز  حٌن اقتحم علٌةر  صابهم  وال إسٌأتً  تقلقواخر عن موعده ال ٌتأ

مبتسةما  فةى  ةدوء شةدٌد  زوج  مامهم ٌشع  ؼلٌون الباب ؼصل  وجدوا ال
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اإلعتنةاء  كةان علةى ..خٌرلةً التةأسةؾ علقد سمعتك ٌاصةدٌقى ..  : قاببل
 مورببعض األ

 بٌنمةةا قةةا   حةةد الرجةةا  الجالسةةٌن فةةى لهجةة  لٌةةرٌنظةةرون  جلةةس الجمٌةةع 
، لقةد فاتةك اإلجتمةا  : لةرمافى مكنونةر مةن ؼضةب وؼبضةر تكشؾ عن 

 علم  مبتسما : ؼلٌون زفز الزوج دخان 

ن الوقة  ال  :   ببلااالبتسةامر ؼضةب الرجة  فعلةى صةوتر قة كاشعل  تلة
لةى وضةع قابةد م ٌةده ع .. شرح لك الخط  من البداٌة ٌعٌدا  حتىٌسعهم 

كتؾ الرج  الؽاضةب  مطمبنةا لةر  نةر ٌعلةم بالخطة  مةن البداٌة  لقةد كةان 
عةاد الرجة   ،داى علةم بهةا جٌةو ةو علةمعر  ثناء الترتٌبةا  لتلةك الخطة  

 حد  و  همال ٌتبعحر  على  علٌهم الٌجب ن    قاببل  لمجلسر فى حرج
, ٌتصقد   ستمع قابد المجموع  لر و و ٌط  من الناف ة م ،كان ٌمرٌشك بأ

ثنةاء قدومةر فتعجةب وقضةب حاجبٌةر األمر  ن كةان  حةد م اتبةع الةزوج  
 ؟!(مٌلٌن لٌس  تلك السٌده ) : متجها للزوج متساببل

 ..ٌثةور بهةا متجهةا  لةى الةزوج موبخةا الرج  شةرارة الؽضةب التةى وجد
ن علمةة   سةةٌح  بهةةم مةةا ا ف لةةى  نةةا مةةتهم بةةالجنون إلحضةةار زوجتةةر  

ؼاضةبا وقضةب القابةد  جمٌعا للخطر ، تصةلب وجةرفستعرضهم   ممربأ
صةوتر  ثةم عةبل ، ٌبتلةع رٌقةر جعلتةر جبٌنر ناظرا  لى الرج  نظةرة ثاقبة 

طةبلق ثةم ابتسةم ( ال خوؾ منها علةى اإل)مٌلٌن السٌدة ن  مخبرا الجمٌع 
ال إ شابر الكثٌر مةن التةوتر والضةؽط وربة  علةى  سرٌعا لتلطٌؾ الجو

تعلةم  نهةا فةى نهةا لٌزٌة  الحةدة التةى خلقة  بٌنهمةا  قةاببل بأ كتؾ الرج  
كمةةا  نهةةا ..متبعةةا قولةةر   ا  ..نظةةر مةةن النافةة ةسةةتمتا  بزواجهةةرحلةة  لئل

وربةة  علةةى كتصةةر قةةاببل : ال  فةةنهض الةةزوج ..  لشةةهٌ تسةةتمتع بحلوتهةةا ا
ونس( قبةة   ن تنطلةةق الرصاصةةا   لةةى صةةدرك سةةتخترق ٌةةتقلةةق ٌةةا )
( مةةةن مةةةاك)حةةةد م بةةةاب المقهةةةى فةةةانتصض فجةةةأة اقةةةتحم   ،وال صةةةدرإ  

نظر حولر فوجد نصسر قد سقط من ,  رض متألما موضعر فسقط على األ
لةى  سةر    , اتصةر ٌةرن  كان،لقةد كةان ٌحلةم  لةك الحلةم مجةددا ..السرٌر



63 
 

رباط جأشر )روإ( تنهد فى عمق لٌستعٌد تركٌزه وتصقد المتص  الهاتؾ 
التى ٌنهةى بهةا التعاقةد  تلك الكلم  نتظارفت  الهاتؾ ووضعر على   نر بإ

(  ٌهةا الكسةو   ة   نة  نةابم؟ روإ)صرخ  فجأة وٌطلب بالتعوٌضا  ،
 نة   (ماك) :حداثها ٌ   جعل  القراء ٌتسابلون عن بق تلك الحلق  الجدٌدة

عبقةةرإ لقةةد ظننةة   ن  مةةرك انتهةةى ٌاصةةدٌقى لكننةةى كنةة  مخطةةأ  سةةؾ 
نة  (  ة   مةاك)عةن قرٌةب، ل لك سأنتظر منك  سةتكما  حلقةا  الرواٌة 

 معى؟!

 تتحدث ؟! : عن  إ حلق  فى فتور متساببل (ماك)جاب  

اتصة  ا  عندما تسةتصٌق نك مازل  نابمٌبدو    !تعجب )روإ( حلق  اللٌل 
 صدٌقى ٌا  نٌبا لك العودة لن  تناز  عن تلك الرواٌ  ..بى

؟وعةن تساببل ما الة إ ٌحةدث م (ماك)تعجب  بٌنمامسرعا  (روإ)ؼلق  
لةى  ة ا فى الحلق  السةابق  شةىء ٌجة ب القةراء  رإ  إ حلق  ٌتحدث ال  

 وقةؾعجةابهم ، تةرك التصكٌةر لعقلةر ،لة   نا لكنهةالةى  بالنسةب  الحد ربمةا
انتق   لٌها ال ٌعةرؾ كٌةؾ  كةان حلةم  م التى  عن تلك الحٌاةحولر ٌبحث 

جوالمثل  وبع وبة  شةصاه تلةك المةر ة ال تخارٌؾ لكنر مازا  ٌشعر ببرودة
 ر وبةةدفى جسةةد ا و ةةى تحتضةةنر وبرابحةة علةةى شةةصتٌ (مٌلةةٌن) الجمٌلةة 

 فجةةأة ..كأنمةةا تزوقهةةا للتةةووإ التةةى ابتلةةع رٌقةةر لٌستشةةعر بهةةا  كثةةر فالحلةة
ن ٌتعثةر كاالمكتب  راكضا لؤلسص  حٌث ؼرف فانتصض شىء خطر ببالر 

وقصةر فى خطواتر فت  باب الؽرف  فى خوؾ وجد كة  شةىء كمةا تركةر،  
ٌبحث  (رثوفٌتش  الشاب العربى من خلصر متساببل  ن كان السٌد ) صو

ٌتنةاو  الضةٌوؾ  ٌجلةس فةى  ةدوء علةى األرٌكة  بؽرفة ،كان عن شىء 
و و ٌجلس لر سأٌضا (  ماك)بى وقد حضر كوبا  العر كوب من القهوة

 ؟لم تؽادر :  مامر ٌلتقط الصنجان 

 اتعجةب ألمةرك ومزاجةك المتقلةب  لةم  : قةاببل رشةص  مةن القهةوةرتشؾ  
ال !؟  رؼةةادتسةةألنى لمةةا ا لةةم  برنةةى  ن  مكةةث  نةةا حتةةى  طٌةةب  اآلن, تخ
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ن ٌعمةة   ن صةةاحب المقهةةى لةةن ٌقبةة    - لةةً الجةةرح شةةار   -تةةرإ  لةةك 
قةةد ٌثٌةةر الزعةةر بةةٌن زبابنةةر بصضةةلك  صةةبح  عاطةة  عةةن شةةاب مصةةاب 

 لٌس ك لك؟العم  ، كما  ن بٌننا اتصاق  

 ،عةةن  إ اتصةةاق ٌقصةةد الشةةابحاجبٌةةر متعجبةةا متسةةاببل  (مةةاك)قضةةب 
ثةم تةر عملةر الجدٌةد مةن حٌا سةٌقتبس (رثةوفٌتشاتصاق  ن السةٌد )  خبرهفأ

  خةٌط فةى قصةتك وودون    لقد وفر  علٌك الوق  : الشاب قاببل طر 
تٌر وتجهةم وجهةر وقةد الصنجةان مةن شةص (ماك)نز  ، عن حٌاتى  المقتبس 

 -  شةار  لةى ؼرفة  المكتةب -   لمس  شةٌبا  : لوان قاببلاختلط  بر األ
 : هدوء قاببلمن فنجانر ب رشص رتشؾ الشاب  

عةةن حٌةةاتى،انتصض   خبرتةةك دونةة   و  خةةٌط فةةى قصةةتك المقتبسةة كمةةا  
  ن الحلقة  قةام بتصقةد صةصحتر فةوجىء.. ؼرف  المكتبلى  مهروال  (ماك)

حتةى وصة   صةرخ  عالٌة استشةاط ؼضةبا وصةرخ ..قةد كتبة   الجدٌدة
وقةةبض علةى رقبتةةر ركةض نحةةو الشةاب ثةةم لةى الشةةاب بالخةارج صةوتر  

 ٌهةةا  كٌةةؾ تجةةرء علةةى فعةة  تلةةك الوقاحةة  : حتةةى كةةاد ٌختنةةق  صةةارخا
تكةون كاتةب  !؟  نتلك خطتةك منة  البداٌةر  الحثال  العربٌ  المثٌرة للشصق 

 زج بةك فةى السةجن , ال ٌهمنةى مةا  ن بدا سا!! لن ٌحدث  لك   الظ  لى
ثةم لطمةر  إ حةا  , فقد كان  حادث  على   بما حدث لك  خبر  الشرط 

,  درك الشةاب  ن تلةك   ونةزؾ فمةر دمةا المعلى وجهر فسقط الشاب متأ
تةءدإ  لةى نتةاب  ؼٌةر محمةودة  ( وقدرثوفٌتشالمجازف  ستثٌر حصٌظ  ) 

(  مةةام األمةةر الواقةةع فةةبل رثةةوفٌتشر  مامةةر لٌضةةع ) المتاحةة لكنهةةا الوسةةٌل 
 لسٌطرتر لتتم خطتر بنجاح ٌتردد  و ٌرفض تعاونر لٌخضع

********* 

 ن  ما ال إ تت كره عنى؟و 
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ا فاز  تلك كشؾ عن نصسها من  الصؽر ،حٌنمت ٌقا   ن المو ب  العظٌم 
بأفضة   نةا  فةز   الشقراء بجابزة  فض  قص  قصٌرة بالمدرسة ..الصتاة 
 ،  جوار ةا تكةرم  مةام المدرسة وكرم  معها ووقصة المدرس  فً رسم 
حدتها تشبهان صمتى ووحدتى القاتلة  لقةد فصمتها وو اكثٌر اهب  ارتبط

ها  ى فقط ال تتةرك مخٌلتةى درإ ما اسمكن  مبتور األصدقاء مثلها ال  
 سة قلبى ٌنشةؽ  علٌهةا كثٌةر فةالٌوم  ةو الثالةث لتؽٌبهةا عةن الدرا لكن بد 

, كةان لةى المنةز طرٌةق العةودة   فةًكان عقلى دابةم التصكٌةر فٌهةا حتةى  
فٌةرد  ..المة  ب ا  الشةعر  ٌتخل  عقلى سءا  لما ا لم تأتى تلك الجمٌل 

عقلى باقتراحا  جم   كثر مةن  نهةا ربمةا تكةون مرٌضة  فحمةى التٌصةود 
عنهةا بة كر شةجاعتها   محى تلك الصكةرة السةٌب كن  بمصر لكن  منتشرة
فخةةر  فةةًكٌةةؾ كانةة  تخطةةو  نصسةةها  خةةبل  األٌةةام الماضةةٌ  فةةًوثقتهةةا 

بزتهةا مةن المعلةم بعةد فوز ةا بكتابة  القصة  و ى تستلم جا وفرح  شدٌدة
 المدرسة  فةًن توجةد مثة  تلةك المسةابقا  القصٌرة ، كةان شةىء جدٌةد  

 ،تى  قؾ بجوار ا عن قةرب  ثنةاء اسةتبلم الجةابز فكان  المرة األولى ال
جهةةز    فكةةارإ صةةو  عمةةى األجةةش ٌةةأمرنى بحةةدة  ن  قطةةع حبةة  فجةةأة

 ا سنرح  من  نا فةبل داعةى للة  اب  لةى المدرسة حقاببى بعد الؽداء فؽد
 ..لمةوطنى مدرس  حٌن العودةاللى القلق بخصو  التعلٌم فسأتوجر    و

كالصاعق    ك ا بدون سابق  ن ار نتةرك مصةر بةٌن لٌلة   كلماتر سقط  
كلمةة  ودا   لةةى قةةو   فةةًالحةةق امةةتبلك ؼادر دون وضةةحا ا!؟   كةة ا سةةأ

ننةةى ؼرٌةةب مدرسةةتى و لةةك الةةوطن بأركانةةر الةة إ لةةم ٌشةةعرنى للحظةة   
ن ولمةةا الرحٌة  المصةةاجىء دون ؟! تةردد علةةى لسةانى سةةءا  لمةا ا اآلعنةر

تةر وراق وحقاببةر منعنشةؽالر بجمةع األعمى لكن  رولتةر واداعى اؼتاظ 
لةى  ن ال  تةرك  إ  ثةر كان جوابةر محةدود ع  ع من توبٌخى بكلماتر الل
ق تد  على تواجدنا  نا وعلٌنا اإلسرا  من الور وال حتى قطع  صؽٌرة

 تةة كر تلةةك اللٌلةة  جٌةةدا حةةٌن جمعةة   قبةة  الصجةةر لنعةةد  نصسةةنا للمؽةةادرة ,
 فةةًا  عقلةةى تلةةك الةة كرٌا  صةةصح فةةًشةةٌابى دون قةةو  وداعةةا دونةة   

 رة قوٌة  اك فًوتلك الشقراء وك  ركن خط  بر قدمى بمصر  المدرس 
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ٌن  وراق ز ةرة تة ب  بة وصورة عةابرة    ووق  كان الت كار جوابا  فً
ٌةر ولكةن ختلك الصرص  إللقةاء النظةرة األخٌةرة  و الةودا  األملم   ،كتاب

 !؟خٌرمن ٌدرإ ربما لن ٌكون األ

السةبب    صدرإ وٌحرقر عن معرف عتقتلنى والصضو  ٌش كان  الحٌرة
 كر  لةةك الشةةعور !؟ ولكةةن لمةةا المطةةاردة ،  تةةلةة لك  ةة  نحةةن مطةةاردون
 لك الوق  كان   ان الصجر بجوار األز ةر  فًالمضطرب ال إ اعتبلنى 

عقلةى لصهةا  فًمصر فقم  بتدوٌن بعض ال كرٌا   فًسمعر  خر   ان  
خ   ت اكر  ر ال إ ٌقشعر لر األبدان..  صو  األز لى قلبى ،الحنٌنً  

سةواق األشٌاء التى نبتاعها من  لى جانب   عقلى  فًمن مصر وحصظتر 
الصجةر  ان  الت كار المادإ الوحٌد ال إ  متلكةر  لةى جانةب صةبلةكمصر 

 دون اؼتنةةةامرح  سةةةألةةةى المنةةةز  لكةةةن ٌومٌةةةا والعةةةودة  عمةةةى  بصةةةحب 
فةً قلبى تة كارا  فً طٌب   من ك  شبر ترك لى  اكرة افرصتى واقتن

 ا علةى عجالة  ؼرٌبة صةلٌن ز ر ب  فً المنز  ،تلك اللٌل  لم نصلى باأل
السجود   نهٌنا الصبلة دون سةجادة فقةد  فًرض بهتى األتلمس ج  كادبال

مةام , حمل  حقاببى ونزل   لى األسص    كان  ك ا على األرض مباشرة
 فجةأة جةاء  سةٌارة ..بةىى بانتظار عمى  ال إ سةرعان مةا لحقة المنز 

ن فسةنرح  اآل سةتعداد مرنةى فةً اإلعمى حتى   م ر ن ٌقود ا اثنان ما 
ووضعا ا بداخ  السةٌارة فةت   حةد م  خ ا منا الحقابب..نز  الرجبلن و 

 مةةر مةةا مةةع  فةًلةى عمةةى ٌتنةةاقش لةى بةةاب السةةٌارة و جلسةنى ثةةم توجةةر  
 هم صةةارم وجةةو زمٌلةةر اآلخةةر بةةدا  ن  نةةاك شةةىء ؼرٌةةب وخطٌةةر ف

 :حةةد م ٌهمةةس قةةاببلحةة رة  طرقةة  أل نةةى السةةمع فسةةمع    ونظةةراتهم
المناسةةب ن فهةة ا الوقةة  المناسةةب وفةةى الوقةة  ٌجةةب علٌةةك الرحٌةة  اآل)

 حد م (مع  لك  سنرس  ..األمان 

التى ٌتهامسا علٌها ب لك الح ر  ما  ى تلك األمان درك كن  صؽٌرا ال  
ركةب ثةم مامى ود  الةرجبلن عمةى لشدٌد حتى امتنعا عن الحدٌث فٌر  ا

لحظا  فور انطبلقنا حةٌن التصة   فًوقاد ا بٌنما اختصى الرجا   السٌارة
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تةى ابنى الخوؾ فةاألمور ال تبشةر بةالخٌر  انت، !؟ٌن ٌ  بانألرا ما  لى  
ال ٌخةةةالؾ القةةةانون وعلٌنةةةا الرحٌةةة  اآلن و  ننةةةا فعلنةةةا شةةةىءعقلةةةى   فةةةً

ل  عمةةى مةةا ..سةةأ  الةةودا الخةةوؾ علةةى حةةزن مصةةٌرنا السةةجن ، تؽلةةب 
لكنةر !؟  !؟ لما ا بدا كة  شةىء فجةأةمعنى   ابنا  ك ا دون تدبٌر  مسبقا 

 :ر نحو الطرٌق قاببلووجه نىجابأ ال بعد لحظا  فلم ٌعٌر لسءالى انتباه 
نصسى لما ا لم  لقى النظرة األخٌةرة!؟  فًمور استدع   لك ، قل   ن األ

بالى  ن  طلب منر  ن ٌمر بمدرستى  فًخطر  حتى على األصدقاء فجأة
لةةةوطنى نهرنةةةى بؽضةةةب و ةةةو مقضةةةب  دعهةةةا قبةةة  العةةةودةوألرا ةةةا  فأ
ارتعب  كثٌةرا فحٌنمةا ،نا حٌنما جبنا  نا ن   نسٌ  قوانٌ :قاببلالحاجبٌن 

تباعها وتنصٌ  ا حتى الى  نا القى على عمى عده قوانٌن كان علٌنا جبنا  
نةربط قلبنةا بمكةان  الاوانٌن واوثقها امان احدإ تلك الق فًنتضمن البقاء 

لةم :  حةزم فةًاالرض والوطن فقةط  قةاببل   ال  لٌنااخر مهما كان عزٌز 
بشةةةٌبٌن فقةةةط دٌنةةةك ووطنةةةك ال بمدرسةةة  قةةةد   العلةةةق قلبةةةك ت ال خبةةةرك  

حمةر  وردتةى سةموم  ,   فةً.. جلسة  والحةزن ٌخةط   مضٌ  فٌها سن 
سقط  من   حق لى، شٌاء لٌسسى  ن  ق  األوجهى خجبل وعز على نص
حتهما مسةةرعا حتةةى ال ٌةةدركها ، فكةةرة  نةةك لةةن عٌنةةى دمعتةةٌن لكنةةى مسةة

، د لكن قت  الروح مءلمتقتلك ببطىء شدٌ  حببتها بشدة التى شٌاءترإ األ
عبلمةا  الحةزن ارتسةم  علةى  لى عمى بطرؾ عٌنةى فوجةد نظر   
 ،سةؾ لةرده الة إ لةم ٌقصةده ؼضةابى حتةى شةعر بالخة الن واألوجهر إل

علةةم متةةى سةةٌكون عٌنةةى بتلةةك الشةةوار  التةةى ال   شةةبع در  ر سةةى إل
طرٌقةةى  لةةى المدرسةة  ,  فةةًوجةةد  نصسةةى  القةةادم بٌننةةا , فجةةأةالموعةةد 
مى ؼٌر مصدق    مضةى مةن  نةا ألجلةى  م  ن الطرٌةق لى عنظر   

لٌر لكنر كان ٌنظر للطرٌق سعد  كثٌرا نظر   ’  اهبالمضى  ٌحتم علٌر
لى عمى فوجد  , التص    ملىء عٌنى منهاملها و  تأمقعدإ  علىووقص  

ترك نظرإ  لى مدرستى لم   متخصٌ  ،عد   نظر  وجهر بشوش بضحك
لةى عمةى متسةاببل:  ة  سةنعود  نظةارإ توجهة  حتى اختص  عن   عنها

 مجددا؟ 



68 
 

س ٌحةاو  التبةا ى ٌةأ فًٌضا ٌحن لشىء ما  نا قاببل عبس وجهر كأنر  
 دا بربما  ج  وربما   بالصرامر :

هللا وحده  علم متى نعود  نا مرة  خرإ  لى تلك ،بٌننا ساد الصم   فجأة
بعد شةقاء لى مصر األرض التى  تٌنا  لٌها بٌن لٌل  وضحا ا ، فقد جبنا  

كان   ةى المةدخ   ,والطوٌ  ال   كر منر شىء سوإ مرورنا باألردن  
در إ مةا السةبب لوحٌد حتى نتمكن من دخةو  مصةر ال  ا األو  والملجأ

ال  درإ مةا ى حقٌقتهةا الواضةح  التةى وطنةى  فةًربما للنزاعةا  التةى 
مةةر  ن  فهةةم مةةا األكلمةةا حاولةة  , خةةر  لةةى اآلن وربمةةا خوفةةا مةةن شةةىء  

 ال تةةركهم ٌتحةةدثون و  خةةرج و   وصةةم  لالتةةزم  ن  الجمٌةةع  مرنىأٌةة..
بةة   جا قةةاء دون معرفةة بطٌةةق البدراسةةتى فقةةط لكننةةى كنةة  ال    الا ةةتم 

بعقلى كان الصضةو  عنةوانى والسة اج  صةصتى  كة ا  طلةق التى  شٌاءلؤل
الثبلثةٌن  فةًرجةبل   ةارون كةان عمةى،لر  ا على عمى ال إ اتخ نى ولد

            .خى الكبٌره ٌظن  نر  كاد من ٌراٌمن عمره 

 الصكةةر باألحةةداث المتضةةارب فٌةةر شةةؽ    لةةملةةى الحةةد الةة إ كنةة  صةةؽٌرا  
 لك الٌوم الة إ تركة    كربالدراس  فقط لكن  ت  الحولى ، طصبل ال ٌعبأ 

 فةً مث   لك الوق  تقرٌبا كن   ؼ  فًلى مصر كان فٌر منزلى  تٌا  
فهةم  صةوا  متداخلة  ال   علةى بالٌقظة  ىحبلم  فٌر  نوم عمٌق  اختلط

صو   مى تخبر  بةى  نهةا جهةز  كة   ومٌز حتى ا تدٌ   منها شىء
 ةة ا  فةةًمةةى مةةن الةة إ سةةتوقظر   ر ةةا  ن تةة  ب لتوقظةةر..شةةىء فأخب
فتحة  عٌنةى روٌةدا  نظةر  ؟بزخ الصجةر م  ؟  لدراس  بد    ا ،الوق !؟

ٌسةد  سةتابره مةازا  اللٌة  ن فوجةد   سةى بإتجةاه الشةباك الة إ ٌعلةو ر 
 فةًؼمضة  عٌنةى ,  مةى تقتةرب فعن مةن تتحةدث فجةأة شةعر  بأقةدام  

 هةابٌةن سترسةى سكون و نا  تلص  الصم   لةى  صةوا  قةدمٌها  لةى  
اقتطع  من؟فجأة م   الؽرف فًخوتى ال ٌن ٌنامون بجوارإ    بأحد من  

مةةامى وشةةعر  بٌةةد ا توضةةع علةةى  رسةة   قةةدام  مةةى  حبةة  تسةةاءالتى و
بسرع  ,  تصاجأ   ننى  فق    ستٌقظبحنوا وتنادإ على  ن   ب كتصى تر
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مةةن نةةومى   تعبهةةا حةةٌن تةةوقظنى كةة  لٌلةة  فةةدابماتةةاد ؼٌةةر المع بسةةرع 
ا بةة  التةةى الك عٌنهةةا دمةةو  تعكةةس تلةةك االبتسةةام  فةةًوجةةد   العمٌةةق..

ارتسةم  علةى شةصا ها .. صةابنى الخةوؾ  اتسةع  عٌنةاإ معلنة  خةوفى 
 لةك الوقة  التصتة   فةًمى ال إ ٌتردد صداه بداخلى  سألتها  لى  ٌن ٌا  

ارتداءه قابلة   فً راعى وتساعدنى    تمسكثقٌ  وبد ط  معطؾ والتق
  وتركةر   ال سةٌهتم عمةى بةى علةى   ن على ال  اب مع عمى دون كلمة 

لةةى كبلمةةر دون جةةدا  ..ثةةم احتضةةن  وجهةةى بكصٌهةةا ن اسةةتمع  و فارقةةر  
حضةةنتنى بقةةوة , فجةةأة دخةة   بةةى بصةةو   ةةامس  ن علةةى ثةةم الةةدافبٌن 

 فةً امةى ..ترجتةرن قبة  ان تشةرق الشةمس وٌسةتٌقظ اخةوتى الرحٌ  اآل
ن  قةةاببل  حةةزن ان ٌتركنةةى احتضةةن  خةةوتى و قةةبلهم لكنةةر نهر ةةا بشةةدة

دابما ٌصةب  الوقة  ؼٌرمناسةب للةودا   ،بدا سب للودا   الوق  ؼٌر منا
ثةم التصة   شةٌابىلترتٌةب   تة  بج بها مةن  راعهةا ل حتى ٌحٌن الودا ،

النظةر  ٌهندم مبلبسى وعٌناه ال تجةرء علةى , ركع على ركبتٌر وبد  لى 
لكةن صةوتر كةان بةر شةىء مةن الخةوؾ  ن   حزم فً مرنى عٌنى ,   فً

د  ن  كةون رجةبل , ال البة فمنة  تلةك اللحظة   ةارون وامر عمى ستمع أل
من  راعى   خاؾ شىء  ن  كون على قدر من المسءلٌ  ,   مسكنى بقوة

من وجهى ثم ضمنى بقةوة كةاد  تطةٌ   ٌشبع عٌنر عٌنى بقوة فًونظر 
رج صةةدرإ ثةم جةة بنى مةن كصةةى  لةى الخةةارج ..ر ٌة   خةةى صاسةى خةانبأ
 لةىاتجةر   تنقلنةال الخارج كانة   نةاك عربة  فًكبر وعمى ٌنتظرانى األ
العربى ورب  على كتصاإ مبتسةما ,  راك  خى ووضع على رقبتى شالر 

نى وضمنى بشدة تلك المرة األولى التى لى نصسك جٌدا وقبلبخٌر ..انتبر  
خةوؾ  ةشةعر بة لك الحضةن الة إ ٌشةع حةرار خةى و  نا  فٌها قبلةر مةن 

طةبلق ىء على اإلشفهم   وسط ك    ا المشهد الدرامى ال  الصقدان ..كن
  ال. لةةةم ٌقلقنةةةى شةةةىء رحٌةةة ال  ب وال سةةةبب  لةةةى  ٌةةةن سةةةأدرإ  ال 

ركبة   ،درإ.. فإلى  ٌن سأرح  و ترك مدرستى ورفاقى ..ال  مدرستى
, وجةد   علةى دٌةارإ ةخٌةراألعلى العرب  والتص  بر سى  لقةى النظةرة 

ٌةن  خى واقصا بجوار  مى بٌنما  بةى قةد ؼةاب عةن الرءٌة  ال  درإ  لةى  
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مكةانى الةدافىء  فةًنر مازا  ماكثةا . رج     ب لما لم ٌخرج لتودٌعى .
تؽصة  عٌنةاإ عةنهم خةوتى ..لةم  إ لم ٌبرد بعةد ٌتحسةس وجةودإ بةٌن  ال

, التصة   لةى عمةى  ظارنالمسافا  ..واختصى الجمٌع عن األ بعدتهمحتى  
كةان حةازم حةاد ٌةن نة  ب لكنةر لعلى  لتمس منر كلم  تطمبن قلبةى  لةى  

اخةتلط   وراه ٌضحك نادرا ما   معر، النظر شدٌد التحصظ  ن انطق بكلم 
 لةىروحةر علةى اإلطةبلق   ن   فةًفراحتةى لةم تكمةن   ،تعاملى معر  فً
 فمةن , ٌشاعةتنسةان مثلةر علةى الال  درإ كٌؾ ٌطٌةق   ،ى نٌن ٌصطحب 

شةةٌبا مةةا ...واآلن  نةةا مةةءمر بةةأن  مكةةث معةةر   ون ٌنقةةرض ال بةةد  مثلةةر 
لةى واستمع  لةى  وامةره التةى ال  طٌةق منهةا حرفةا وال  طٌةق  ن اسةتمع  

 صوتر ..

فجأة نظر  لى فقشعر بدنى ..ظننة   نةر سةٌتجر  لةى بلسةانر السةلٌط لكنةر 
طةبلق علةى اإل حزم  ن قابلنا  إ شخ  ال  فت  فمةى بكلمة  فًخبرنى  

تنطةق  ال خبرتةك   وجهةى قةاببل : فةًحاضةر فؽضةب      تصهم ..نطقة
 طمبنةان علةى.. فهمة  و ةزز  ر سةى فر ٌة  اإل..   تصهم حٌنهةابكلم 

ٌةن األردن  خبرونةا  لةى   فةً حتى مررنةا بدورٌة  وجهر ..مضٌنا كثٌرا
ا عمةةى بعٌةةدا عنةةى وعٌنةةاإ تترقةةب األوضةةا  قةةام رجلةةٌن خةة و,   نتجةةر

ن مجلسى لكةن عمةى شةاط عحد م مسك  راعى لٌزٌحنى ا جٌدا  بتصتٌشن
لى الرج  ال ٌسمع وال ٌتكلم اتجر   ضن الصتى الصؽٌر مرٌفٌر ؼضب  

..لةم  فهةم مةا ٌقةو  بكةم    حقا  ن   صم..   :ى عٌناإ متساببل ل ونظر 
 ن  كخبةر لةم فقضب  جبٌنى ونظر   لى عمى فأخبره بصةوتر العةالى  

, احتضةننىلةى عمةى و سةر   ن  تخٌصةر ثةم الصؽٌر ال ٌسمع وال ٌتكلم  
, وشك  على البكةاءورب  على كتصى متظا را  ن الخوؾ قد  صابنى و 

  ,مةةروه بالمضةةى فمضةةٌناثةةم  عمةةى رض فرفعهةةا  لقةةوا الحقابةةب علةةى األ
 ةة   :  امسةةا لنىالةة إ سةةأ عمةةى بجةةوار نةةا جالسةةاو   الدورٌةةترقبةة   
ال تصارقنا حتى جاء  شةخا   علٌنا ان   عٌنهم متسمرةك ..لٌنا ٌنظرون 

 ..ال :, التصة   لةى عمةى قةاببل خرون فؽضةوا النظةر عنةا وانشةؽلوا بهةم 
 كان, . وجد  صوتر بدا مرٌحاننى تحدث  لكن فجأة خص   ن ٌنهرنى أل
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رابةةع كنةة  خةةابؾ  ن تتحةةدث  نةة   :قةةاببل  زٌةة  مةةن صةةدره  نةةاك شةةٌبا 
الكلما  بالخوؾ وانكمشة   صابتنى تلك..ثانٌا  نرإ النور  حٌنها كنا ال
 ..الحةظ عمةى  لةك الخةوؾ فربة  علةى كتصةى مطمبنةا لةى علةى نصسةى..

خ   عهدا علةى لكن  ن قلبر رق للحظا  عن ؼلظتر ، صبتنى الد ش   
درإ ربما ٌنطةق لسةانى  بكم فبل   ..صم  كون  ن   اللحظنصسى من  تلك 

ومن سءا  حاضر تردد على عقلى   ناكبشىء ما قد ٌءدإ لنهاٌتنا لكن 
   تعلم ما معنةى  صةم  :لنى  لك السءا  قاببل العجٌب وجد  عمى ٌسأ

  ن كٌؾ تحصةظ القةر ن  :فابتسم ساخرا  قاببل  نافٌا سى بكم ؟  زز  ر 
ؼضةةب  فةةًقضةةب  جبٌنةةى ..معنةةى تلةةك الكلمةةا   الكةةرٌم  دون معرفةة 

 فةًعلٌنةا  عقلى فتةردد علةى مسةمعى الشةٌ  ٌقةر  فًن وبد    عٌد القر 
 ..عمةةىبكةم واألواأل صةماألصةم بكةةم عمةى ووضة  معنةةى  سةورة البقةرة

 فةً فجأة نطق  بصو  عةالى  جة  الشةٌ   خبرنةى ثةم انكمشة  بسةرع 
 ن سةةٌوبخنى    صةةوتى قةةد عةةبل نواآل متكلةة  ال مرنةةى عمةةى نصسةةى فقةةد  

ؾ و لةك الحةاجز بٌنةى الخةو  حسن  حٌنها قلة  حةدة كنر ضحك قاببل :ل
 .عمى فقط  الحد مطلقا  تكلم مع   ال ولكننى مازل  عند وعدإ  روبٌن

م عمٌةق ..فتحة  عٌنةاإ فوجةد  نةو فةً طا  الطرٌق كثٌر وقةد ؼصة 
خرإ ؼٌر لهجتى لكةن بةدا علةى نصسى  مضى بٌن  ناس ٌتحدون بلهج   

فأدركة   بضةاعترحةد م ٌنةادإ علةى م الطٌب  والشقاء للةرزق .. وجو ه
علةى كتةؾ عمةى !..  فتح  عٌنى فوجد  نصسةى نابمةا ..السوق فًننى  

اسةةتٌقظ  علةةى صةةو  عمةةى ثةةم خةةر نةةوم   فةةً  لكةةن سةةرعان مةةا ؼصةة
نابم على سةرٌر حةٌن اسةتصق  ظننة   ن مةا مضةى كةان  ٌتنىٌوقظنى ر 

تى حةولى ثةم تة كر  خةوٌنتهً ..التصة  فأجةد  ن مجرد حلم مر توقع   
المكان ال إ ال  درإ ما و نظر  حولى   ا لى ا  قادملى  ننى تركتهم  

وطنى فقد  فًلس    ننىقاببل  عمى  ابتسمظهر  نظراتى تساءالتى فو 
.. قةد كةان منتصةؾ الطرٌةق فًى نوم عمٌق وتعب  ف  ؼصرحلنا وقد 

الؽرفةة  فأطللةة   فةةً .. وجةةد  شةةرف ىر مثلةةالطرٌةةق شةةاق علةةى صةةؽٌ
مضاءة  بنور خاف  واألمور  الحارا  كان اللٌ  قد ح  و ..سى منهابر 
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ن لةم تنةاو  الطعةام فةنح..نةادانى عمةى  ن  سةر  ألنوعةا مةا  تبدو ساكن 
تناولة   ..حقةا ٌصتةك بةىن ؼادرنا حٌنها شعر  بالجو  ك  شىء من   نأ

 ةة   :كانةة  نظراتةةر تتصحصةةنى و ةةو ٌبتسةةم قةةاببل  طعةةامى علةةى عجالةةر
 ن ؟تدرإ  ٌن  

نة  بمصةر :   ردؾ قةاببلبالطعةام  فقد كان فمى ملةىء ال سى  زز  ر 
نحةن سةنعٌش  نةا لةبعض الوقة  ،ن القر  فً..تعرؾ مصر التى  كر  

تخبةر  ال بمصر لكن علٌك  مدرس  تدرس فىس ،درإ كم من الوق  ال  
 ٌن جبنا .. حد من  

سةةى ..  ةةزز  ر كثةةربدراسةةتك ال   اإلعتنةةاء فقةةطك سةةوإ ٌةةبةةدا مةةا علا
لمدرسة  ,  قؾ على باب تلك اكتبى و  حم تالى كن   الٌوم ال فً، موافقا
 وضةع بةوطنى .. فجةأةم قلٌبل عن مدرسةتى لٌها كان  كبٌرة الحج نظر  

ٌةة   ن  مضةةى  لةةى الةةداخ  ..ر لةةى  عمةةى ٌةةده بظهةةرإ دافعةةا لةةى برفةةق 
خة نى مةن ٌةدإ ومضةى مةن عمةى و ى ناسةتقبل شاب رابع الطل  مدرس 
, خٌة   لةى ٌبةر ج فًنظر  خلصى فوجد  عمى واضعا ٌده  ا...دبى بعٌ

 فةًنر سٌتركنى مثلما ترك  عابلتى لكن صةو  المعلةم طمبننةى ونحةن  
 فجةةأة صةةحاب العلةةم،فةةأقرب النةةاس  لةةى هللا  جتهةةاد الطرٌةةق  ن علةةى اإل
 درس مةةادة اللؽةة  العربٌةة ..ٌةةمةةام فصةة  بةةر معلةةم وجةةد  نصسةةى  قةةؾ  

 ..ن مقعةدإ جةا ز لةىألسةلم علٌةر مخبرنةا بةأ هومد ٌةد نى بابتسام استقبل
مل  ك  مةن فٌةر نهاٌ  الصص  ..تأ فًمقعد  فًجلسنى من ٌدإ و خ نى  

ع  لى ماعدا  ى التص  الجمٌ..تلك الشقراء الجمٌل   انتبا ى سوإ لم ٌثٌر
ام ..ضةةرب المعلةةم بكصةةر علةةى السةةبورة لٌنتبةةر با تمةة كانةة  تنظةةر للمعلةةم
 ن  سةاعدوهمعكم  جدٌد سٌنضم للدراس ال كمصدٌق رن  الجمٌع  لٌر قاببل :

دإ اجتاحة  جسةالتةى  الؽربة  واأللصة  شةعر  برعشة  حٌنها ،راد شىء 
 حساسةةةان  سةةةرتىوؼربةةة  البعةةةد عةةةن   ،لةةةى  الؽرٌبةةة  رؼةةةم نظةةةراتهم
 ..جد لهما تصسٌرمتضاربان ال  
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فقةد  خبةر  الجمٌةع  ببنة  شةصر،نبة    ال  امنةا صةو  استمر  الدراسة 
 نطق بشةىء ؟ خص   ن ٌن جب  ننى  بكم حٌن سألونى عن اسمى ومن  

فأزٌد الطٌن بلر فاكتصٌة   ن  كتةب لهةم  ننةى ال  تحةدث .. خةرج الجمٌةع 
علةى واقصا  الوق  قضىمكث  بصصلى  ف بٌن الحص   راح اللى وق   

إ تلك الشةقراء  ا  رالصص  تارة وفى مقعدإ تارة  خرإ وحٌدا فأ باب
اسمها .. سالها ما لٌها اب  رد  ال  العٌون الطوٌل  تجلس  ٌضا وحٌدة  

..وقص  على باب الصص   نظر  لٌهةا وٌبةدو  نهةا بكم لكننى ت كر   ننى  
اقترب  منها لكن  ،جب الحص  القادم  اشىء ما لعلر و كتاب  فً منهمك 

.. مسةك  رسةم  حصة  بةد  شىء ما .. وكن واجب ب  كأنر جواب  لم ٌ
 فًننى بار  بقلمى  خبط على الكراس  ال  درإ ما ال إ سأرسمر رؼم  

الكة  منهمةك ..نظةر  حةولى ..حب الموسةٌقى كثٌةرا الرسوم لكن كن   
طةةابرة و نةةا  خةةبط القلةةم   وبرسةةومر تلصصةة  النظةةر مةةن ٌرسةةم ورود 

ٌعلم سةارسةم وطنةى ولكةن الجمٌةع  ن  ممة   البٌةاض  بصصحتى ناصع 
 لةىانتبهة    فجةأة ثةمسةى نافٌةا مةا ٌةدور بعقلةى ؟.. ةزز  ر نا من  ٌن  

فقةد كانة   ٌضةا ال ترسةم  الشةقراء اقش مع الصتاةصو  المعلم  و ى تتن
و نما تكتب فجةأة تحةو  األمةر  لةى مشةهد درامةى وحضةر مةدرس اللؽة  

ٌتجةا لنى ألننةى  بكةم ال إ حوار فكثٌةر مةا العربٌ  ال إ  ال بٌنى وبٌنر  
ننةى لسة  أصةابنى الصةرح لمةا  صةابها ألف  ستطٌع القراءة ..جلس  الصتةاة

 ..  لهةةا بمسةةتقب  عظةةٌمأتنبةة شةةىء لكةةن المعلمةة حٌةةد الةة إ لةةم ٌرسةةم الو
مةةا الةة إ فعلتةةر لٌتنبةةأ لهةةا بةة لك رإ   انتهةة  الحصةة  فاقتربةة  مةةن الصتةةاة

 ..ترسم شىء؟! ب  كان  تكتب رإ رسمتها لكنها لمالمستقب  لصص  أل
كتاب   فًلى الزمبلء ٌتحدثون عن مهارتها عد   لى مقعدإ و نا استمع  

الصتةةاة كانةة  منؽلقةة  علةةى نصسةةها كثٌةةرا   القصةة  القصةةٌرة ..التصةة   لةةى
ق  م تكن  لفهى  ك  حص  فًراقبها أف اهب  انتبر لها وٌزٌد ا تمامى بد 

 فةً درسةخرٌ  لةبعض الطلبة را ا مصالمستوإ الدراسى كن    فًمنى 
 نهةةا ؼٌةةر   الدرإ مةةا السةةبب رؼةةم جمالهةةا و ةةدوبها الراقةةى الصصةة  ال  

ٌانةةا فةةً حصةة  الرسةةم  جةةد ا  حطةةبلق مةةن زمبلبهةةا محبوبةة  علةةى األ
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لى بط  لها تتلص  على رسوما  فألم  الد ش  على وجهها ،تحول   
لةةى مقعةةد بةةالقرب مةةن حةةٌن انتقلةة  مةةن مقعةةدإ   الرٌاضةةٌا  حصةة  فةةى

ٌتهةا تجلةس مكانهةا ..فرح  حٌن ر  وبد    لقن لها ح  المسأل  السبورة
الصصة  ثم خرج  مةن فً عزة نصس وانتصار على تعسؾ المدرس بتا، 

سمعر جٌدا.. نظر  لم   ال إحد المدرسٌن ال إ نطق باسمها بإستدعاء  
لكنهةا تخشةى  ن تتحةدث  الةوطن نها مةن نصةس مر ا كثٌرا    ٌعق    فً

! سةةر قلبةةى حةةٌن انتةةاب عقلةةى  لةةك األمةةر فكنةة  مر؟م بةةاألحةةد فةةٌعلمةةع  
لكنةر لةم ٌعطةى اال تمةام لة لك  اهةبخبرتةر  راقبها وحٌن عد   لى عمى  

رٌدة تارة وبٌن الج بعض األوراق حولر تارة فًا كراه منهممر كن   األ
لٌل  ر ٌتر ٌستشاط ؼضةبا ٌةردد المبلعةٌن  سةٌاد  نةا و نةاك  فًوخرإ  
تصا  الملك بالعٌد الٌهةودإ وتهنبة  ٌ  خبر باحٌدة.. ر ٌضا ..التقط الجر 

الٌهود ب لك.. كان  تلةك اللحظة  التةى تصةت  فٌهةا عقلةى لؤلمةر ..خرجة  
وجةةةو هم  فةةةًرإ  لةةةى الشةةةرف   نظةةةر  لةةةى  ةةةءالء المةةةارٌن بمصةةةر و 

 ..خةر منشةؽبل بحالةرتهم بالعٌد لكن البعض كان ٌقر  الجراٌةد واألاحتصاال
  و منشأة حكومٌ  فًن تخطو بقدمك ال تنصك   كان  مصر تع  بالٌهود،

وتجد ٌهودإ ٌتخ  فٌها مقعدا  . كان  ناك تما ج ؼرٌةب بةٌن   ال خاص 
بةٌن   الٌهود والمصةرٌٌن بالكةاد تصةرق بةٌن المصةرٌٌن بةدٌاناتهم المختلصة

هود بعض حارة الٌ فًٌهودإ الجمٌع نسٌ  واحد تجد   ومسلم ومسٌحى 
.. وقلةٌبل مةن  احتصاال بأعٌاد م الٌهودٌ  بٌضالصتٌا  ٌمضٌن ٌرتدون األ

وجةود م ،وطنةى  فةًراه نهم لم ٌكونوا بنصس التشدد ال إ    لكالحاخاما
 فًبالتعام  معهم بعكس وجود م  نصسى الراح  فًمصر كان ٌبعث  فً

 لةةةم ٌزمجةةةر مةةةنهم المصةةةرٌٌن للحظةةة  بٌنمةةةا كانةةة  الزمجةةةرة،مةةةوطنى 
ا كةةر تلةةك الحادثةة  التةةى رضةةى ،   فةةًوالؽضةةب تعلةةن عةةن نصسةةها بٌننةةا 

للمدرسةة  فالتصةة   لةةى وربةة  علةةى  طرٌقةةى فةةًحةةد الرجةةا   صةةدم  بأ
 !  فةحد ٌنادٌر شمعون! ٌهودإ وبتلك الرر سى واطمبن على ثم وجد   

 كان ال إ ٌنادٌر رج  مسلم  خبةره  نةر انتظةره منة   ن انتهةى مةن صةبلة
لٌن كانةةا لةةى الحةةد الةة إ اتبعةة  فٌةةر الةةرجالصجةةر .. وقصنةةى  لةةك األمةةر  
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اب لمكان ما ربما للة  اب خر لل  ٌتسامران كأخوه ٌستعج  ك  منهم األ
ٌعة   نصسر بٌنهم فالقصر الملكى    ا التما ج والمودة فًللعم  ..ال شك 

حاب المةا  مةن صةالتجارة  نا ألصبح  ،و بالٌهود من الرجا  والنساء 
طهاد م فلةم الضة جةاءوا فةرارا مةن الةدو  االوربٌة ٌن سٌاد الٌهود الة األ

 حضةةان المصةةرٌٌن الةة ٌن   فةةً  الالحضةةن الةةدافىء   ووإ ٌجةةدوا المةةأ
بمٌةاه المحةٌط ال  مزوجة  بهم وبٌن ثناٌةا م كقطةرا  المطةر الم وامتزجا

حٌةةث تجةةد بعةةض الٌهةةود ٌتكلمةةون اللؽةة  العربٌةة  بٌةةنهم  تصرقةة تسةةتطٌع ال
 فةةً هم باللؽةة  العامٌةة  المصةةرٌ  التةةى لةةم  جةةد صةةعوب بعضةة والصصةةحى  

 وخاصة  بهةا معتةزاز ها فمعظةم كبلمهةم باللؽة  العربٌة  الصصةحى إلفهم
 ةةو حصظهةةم للقةةر ن الكةةرٌم بأحكامةةر فةةٌهم د شةةنى  بلةةػ مةةا  الةة إ الٌهةةود 

م نهنصسى انهم مسلمٌن فلما ٌدعون بأ فًقوا  الحدٌث حتى استشعر  و 
 ٌهود! الحقٌق  فًٌهود لكنهم 

صر كان  القةا رة تعة  الثراء الصاحش كان ٌرفع مقاما  الٌهود بداخ  م
مصةر  فًسٌاد االقتصاد علم  من عمى  نهم  بهم وك لك اإلسكندرٌ .. 

 فةةًالتةةى ال تملةةك قوتهةةا تعةةٌش  بعةةض العةةاببل  الٌهودٌةة  الصقٌةةرة فةةً  ال
تى تجمع بٌن جمٌع طوابؾ ال حارة الٌهود تلك الحارة فًودٌش بٌو  األ

ن الحةا     ال روبٌة واأل  و الٌهود و نواعهم بةاختبلؾ جنسةٌاتهم العربٌة 
التى ٌتلقونهةا مةن  ء بسبب المعونا  األجنبٌ ض الشىء لهءالقد تؽٌر بع

، مصةةر فةةًانجلتةةرا لتحةةثهم علةةى تةةرك ببلد ةةم والمكةةوث  نةةا   وفرنسةةا 
 لةبعضصةبح  مةدركا وبةد   األجةازة و  و األ مضى الصص  الدراسةى

 ..بفهةةم وضةةع عمةةى الؽرٌةةاألمةةور السٌاسةةٌ  لكةةن  لةةى اآلن مازالةة  ال  
تلةك الشةقراء الجمٌلة  التةى ال لتةدوٌن بعقلةى الصكةر وا كان ما ٌخصؾ حةدة

 درإ ما اسمها  لى اآلن       ب ألسبلها لكن كٌةؾ والكة  ٌعلةم بةأننى 
اسةمها فةنحن  ؟لها مةن  ةى ومةا  ةو بكم ال  تحدث .  كتب  لٌها ورق   سأ

 عةداء صةداقاء والن الجمٌع ٌنبو نا وٌبتعد عنةا ال  متشابهان كثٌر وحٌدٌ
 الدراسة بةدا  ..لٌها بعةد   ب   سوإ الصم  والوحدة اعتزم  األمر  ن

؟؟ ..مض  األٌام كن   رإ عمى ٌجتمةع ٌن  ى وما اسمهاو سألها من  



76 
 

صالون المنز   فًؼرفتى بٌنما  و ٌجلس معهم  فًصدقابر وٌجلسنى بأ
 حةةدإ اللٌةةالى ر نةةى  حةةد م  فةةً ةشةةدٌد شةةىء مةةا بسةةرٌ  فةةًٌتحةةدثون 

لةى    هنظةربع فالتص  الجمٌلى فصم  وتسمر  نظراتر  م تلص  علٌه 
بالةةدمو   كةةان ٌهجةةش بالبكةةاء كشةةؾ تجمعهةةم عةةن وجةةر عمةةى الملةةىء ف

ظره على ه وقع نبطرٌق  حادة..  رب   حد م على كتصر و مس لر... فجأ
تهةةتم  ن  كخبةةر... لةةم فةةنهض مسةةرعا وفةةت  البةةاب و خبرنةةى بحةةدة األ

فقد  حد م للتةو  رنمٌق كأعٌناه حزن ع فً  قر ،بشءنك وال تصت  الباب 
خرج مسرعا ثم  ؼلق الباب بقوة لكن سمع  صوتر ٌتحدث  ننى مازل  

فهةم همهم  لةم  كمر ..عاد الجمٌع لحدٌثهم لكن كان  صؽٌرا وال  فهم األ
وبصةةو   خةةا شةةرفتى  تأمةة  القةةا رة بجمالهةةا األ فةةً  صةةمنهةةا شةةىء فوق

درج  عشةق  ى  لىلى قلبالمء نٌن المتداخ ... كان األمر ٌبعث الدفىء  
 جةةراس  سةةمعت كانةة  تلةةك اللٌةةالى تةة كرنى بأرضةةى فجةةأة،رض تلةةك األ

شبر  لةى  ننةى لةم  فةارق وطنةى ٌومةا ت ان الكنٌس  تدق و وقا  تسمع األ
 بالمدرسة  ىرفاقت كر ..  ان  ٌضا تمتزج بأصوا  اآلجراس الكنابس فأ

كةان فمةا الٌهةودإ لمسةٌحى والمسةلم ال تسةتطٌع التصرقة  بٌننةا  ا ناكان بٌن
المبلبس السةوداء والنظةرا  الحةادة ..ثةم  و الصاص  تلك القبعا  السوداء

 كةى ة  الحةب الة إ ح !؟قاححبب  تأرج  تصكٌرإ  لى تلك الجمٌل      
مثة  سةنى  فةًن كةان تلك الصتاة التى  حبها منة    خى عمار عن عنر لى 

ٌختلةق  لةك الحةدٌث للسةمر فقةط   وخى ٌهة إ كن   ظن  ن   ،حقٌق  !؟ 
 نر حقٌقى فأنةا اآلن مولةع بتلةك الصتةاة وال تنصةك  ن تخةرج عةن  ظنلكن  

كةم  تخٌة  تلةك النظةرة  , لهاالمدرسة  و سةأ فةًرا ا كٌد سةأبالى  بدا بالتأ
.. سةتصرح حٌنمةا تعلةم خةرس ننةى لسة  عٌنٌهةا حٌنمةا تعلةم   فةً العجٌب 

هةد بصةارغ الصةبر ,  ٌعةد تلةك نت..ننى مةن نصةس الةوطن الة إ جبنةا منةر  
لهٌةا متسةاببل .. ظة  طةوا  اللٌة  لٌشرق الشةمس وٌنطلةق   الثوان الثقلٌ 

 ن الصجةةر   ، طرٌقةةر التةةى ٌحةةدثها فٌهةةا فهةةى خجولةة  وحٌةةدةال فةةًٌصكةةر 
 لةةك المسةةجد المجةةاور و سةةر   لةةى الشةةق   رتةةدإ  فةةًمةةع عمةةر  فصةةلى 

د ش لر فما مبلبسر على عج   ن ٌ  ب للمدرس  بٌن تعجب عمر ال إ  
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عر لكنةر لةم ٌصةبر تلةك السةا فةً للمدرس كرا على ال  اب زا  الوق  مب
مةن الطةبلب تقرٌبةا  ونز  مسرعا , وقؾ  مام المدرس  وقد كان  خالٌة 

..خطةر  نةا  فٌةرتةى فنةاء المدرسة  ٌتأملهةا وٌة كر الٌةوم الة إ   فًجلس 
لصناء وٌعطٌها لتلك الشقراء كهدٌ   ز ارمن اعلى بالر  ن ٌقطؾ بعض األ

ر الة إ حةرم علةٌهم قطةع الةورود الةورد لكنةر تة كر شةٌخلى تقدم  ٌداه  
ألنر لها الحق بالحٌاة  ٌضةا مثلهةا مثلةر فتراجةع عنهةا و خةرج مةن دفتةره 

اب ولكن ما ال إ سٌكتب وضع الورق  وتسةمر  عٌنةاه لٌكتب جو ورق 
..ٌعةد الطلبة  الة ٌن ٌتةرددون علةى المدرسة  بانتظةار  على باب المدرس 

اللحظة  التةى  درك فٌهةا   م  كان  تصاحبر منةألتلك الجمٌل  لكن خٌب  ا
 فةًمكةث عةبس الوجةر  طةوا  الٌةوم  وم  لةى المدرسة ٌنها لن تحضر ال 

 ر الٌةوم التةالى لٌرا ةا لكةن الخٌبة لةى منزلةر و ةو بانتظةا..عةاد  دراستر 
صةةدره  فةةًكةة  ٌةةران الحٌةةرة تتأ،كانةة  نٌضةةا الٌةةوم الثةةانى   فةةًطالتةةر 

خةةراج  ةة ا لسةةانر عةةن   فةةًسةةنان ٌحةةاو  الةةتحكم ٌضةةؽط علةةى لسةةانر بأ
 ة ا الٌةوم صب  عقلر لما ا ؼاب  تلك الشقراء !؟   فًالسءا  ال إ ٌدور 

الثالث لكن الك  ٌعلم  نر  خرس ال ٌتكلم ..وفى تلك اللٌل  التةى ظةن  نهةا 
عاد  لى منزلةر لكةن عمةر  خبةره  ن ،ٌام ربما مرٌض  وستعود بعد عدة  

لن  رإ تلك مامى   اب للمدرس  !!، انهار ك  شىء  الٌوم  و األخٌر لل
را ةا  نةاك ما اسمها ربما  عود  لةى وطنةى فألها على األق   سأ  و الصتاة
.. خطةةر  تلةةك الٌةةوم  رحأسةةكمةةا  ربمةةا رحةة    لهةةا بصةةورة مصاجبةة   و

علٌهةةا وفةةى  الخةةاطرة علةةى بةةالى و نةةا بجةةوار عمةةى  لقةةى النظةةرة األخةةرة
 : ربما رحل  عٌنر قاببل طرؾلى براء فنظر  ٌق  خبرتر بتلك الشقالطر

 . ربما مرٌض   ولى وطنها  

وطنى بالتأكٌد  فًنها تنتظرنى فتردد بنصسى قاببل ال  نها لٌس  مرٌض   
  .مدرستى فًرا ا سأ

مةةن  كرٌةةا  وثقافةةا  مةةن مصةةر وعةةد   لةةى  عقلةةى حتصظةةرحملةة  مةةا ا
وجةوه و وطنى كان  األرض تخبرنى بأنها لٌسة  بخٌةر الشةوار  كبٌبة 
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  ال تصةةرق بةةٌن ٌهةةودإ ومسةةلم  و طصةةا  مرتعبةةوعٌةةون األ النةةاس حزٌنةة 
علةى ر سةهم بعٌةون تقةو   الكٌباهال من مسٌحى فى الساحا  ال تعرفهم  

 ننى السبب فى تلك األجواء  لك نهاٌتك قادم  ال محا  ..خٌ   لى للحظ 
المضطرب  فدابما تخبرنى نصسى  ن ما ٌح  علٌةا مةن مصةابب مةا و  ال 

 ا مةع الوقة   و توؼلنةا فةى فعلهةا والتى نسةٌنا نتاج  نوبنا الؽٌر مؽصورة
  بضةمة نبون ، لكةن لةم ٌكةن  نبةى سةبب  تلةك الؽو  حتى نسٌنا  ننا خطأ

خوا  عنا حٌنمةا تركنةا الجمٌةع ال إ نعٌشر فٌر ب  حٌنما تخلى األلم واأل
و صبحنا بٌن  نٌاب الدو  القوٌ   تلك العٌون التى تنظر  لى بكرة كةامن 

عماقها ال ترؼب فى وجود بنى جلدتى فجنسنا العربى بحد  اتةر  ةو فى  
لمستقب  ال إ طصا  األ ٌلقون باال لرجا  ب  ٌنظرون العدو اللدود لر ، ال

الشرٌؾ  ودمابنا التى  تجرإ فى  تارٌخناٌهدد مستقبلهم ال إ ٌبنوه على 
لعةب جساد لم تعرؾ الخطاٌةا بعةد، لةدإ صةدٌق ٌهةودإ كنةا نتحةدث ونت 

كخةةٌط رفٌةةع ٌصصةة  بٌننةةا  ال و ةةو ..لكةةن كةةان  نةةاك فاصةة   نرشةةأنى شةةأ
فعةالهم دمابنا  كان  لك الحاجز ٌظهر فةى  التى تستبٌ    عماقهم المظلم 
الشةعب  مةن لصبة  اجتمةا  نهةا كةأي  هم التةى اعتقةدنااعاتموتجارتهم واجت

 ,ن دٌنهمٌن ٌتحدثون بشأالمسلم ألفكار كجماع وا متماثل  فى نصس الدٌان 
 و الخٌانةة  بةة  كثةةر ، لةةم ٌعلمنةةا دٌننةةا الؽةةدر اال    تةةارٌخهم , صةةلواتهم

التسام  والتعاون مع  إ  نسان خلق علةى وجةر األرض فةنحن مةثلهم ال 
 ،و حرٌتنةةا ؼٌةر القةةادر العلةةى فقةةطا  ٌحةق ألحةةد الحكةةم علٌنةا وعلةةى دٌننةة

ال تةة كر لكننةةى  ٌشةةنا كمةةا عةةاش ا نبٌنةةا بالمدٌنة  و ةةم طابصةة عشةنا وتعا
ٌهةود وخةانوا قةانون النبةى الالتى انتهز ا   دابما كن  بانتظار تلك اللحظ

, عٌشةةنا وملحنةةا  التةةى ٌخةةانون فٌهةةا عهةةدنا لةةك اللحظةة نتظةةر تفكنةة   
و تمرده على  مر هللا ، لكن رؼم  لةك لةم  عبلنروٌثورون ثورة  بلٌس و 

 نسةةى   ةة ا الصةةدٌق الٌهةةودإ.. كنةةا  طصةةا  صةةؽار نلتقةةى فةةى حةةارا  
لٌةةر بعةةد ٌةةالى   بةة   حةةدإ اللنا نلقةةى السةةبلم علةةى بعضةةنا وفةةى  رضةة 

وبدا شكلر  على ر سر الكٌباةعودتى من مصر وجدتر تؽٌر كثٌرا ارتدإ 
ٌن ر ٌتر ك لك  شةعر  ننةى فةى حاخام الكبٌر انتابنى الخوؾ للحظ  فحكال
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 ا قص   سطورٌ  من الخٌا  تقدم   لٌر فى جه  منى حو  رد  فعلةر  
عبرٌ  التى ال نر تحدث معى الدعوتر للعلب مرة  خرإ وكان  صدمتى  

ال  تحةةدث مةةع الملعةةونٌن ، صةةدم   :بالعربٌةة   ال قلةةٌبل لكنةةر قةةا  فهمهةةا  
م لنكون  صةدقاء بة  للعةداء ، صدٌقى  م  ننا لم نخلق فى ٌو   ا وقصتنى  

طصةا  ٌقؾ مع  مثالر مةن األ ؼرٌبالٌر بدا لى  رج  توقص  مكانى  نظر  
 نهم لٌسةوا  طصةا   شعر  ..ال ٌن ارتدوا نصس الزإ تمام وبدءا ٌتحدثون

 .صؽٌرطصبل نا مازل  ب  شخا  مخٌصٌن  و 

ان ن ٌتناحر فٌهةا اثنةرحل   لى  مى  خبرتنى  ن األوضا  فى القدس اآل
وال حةةق ٌنتصةةر مةةادام لةةم ٌسةةند   حةةد ما ملةةك الحةةق واألخةةر ملةةك القةةوة

 دركة   ننةةا علةى شةصا خسةةارة فادحة  عمةةا  رجصةة  قلبةى، كلماتهةا  ةبةالقو
 ،كرٌ  جهنم  مر  األٌام عابرة،   قرٌب لكن ال  درإ ما تلك الخسارة 

فةةى  لةةى  زٌانهةةا العةةالم قةةد حانةة  ..اسةةتمع  كانةة  جةةدتى تقةةو   ن نهاٌةة 
كنة   جلةس  ،مةو   زٌةانال مةرٌض وطةن   زٌانمرضها لكنها كان  

لٌلة  ى فةى نةخبرتبجوار ا  طعمها فتحكى لى قص  األجداد والقدس..  
 سةةٌصر لم سٌسةة  هللاسةةال تستسةةلم وحةةٌن تست   عصٌةة  قوٌةة ٌةةب ن القةةدس  

بالمءمنون وتقوم القٌام  ، كان عقلى ال ٌصهةم  مةور السٌاسة  المعقةدة كة  
الٌهةود  ن    قالة ،حمٌرأوسة ٌحتةاج  لةى الحماٌة ن لةدإ وطةن   ما  فهمر

ٌهم سةاخرون مةن رسة  هللا ال قتلوا نبة , نبٌاءخابنون العهود كار ون لؤل
نبٌةةاء واتهةةامهم لؤل ابال وفٌةةر سةةبلى  و تصسةةٌر لتةةورا هم الحةةاتنصةةك  ٌةة   

قةد و هللا لةٌس ٌهةود بة  صةهاٌنررض باسةم األبالزنا من ٌرٌدون امةتبلك 
لةم وروبةا فالتةى اسةندتها دو    الدٌن عن حركاتهم الصةهٌونٌرا  قن سقط

س رادوا الةتخل  مةنهم ومةن مكةر م رءٌصعلوا  لك حبا فى الٌهةود بة   
قةةدر لالٌهةةود با هللا ..العةةالم كةرهلةى شةٌاطٌن ال تسةةتمع وال تخضةع حتةةى  

ٌن والعةةرب بكةة  حةةب واحتةةرام ولكةةن لالةة إ تعامةة  معهةةم فٌةةر المسةةم
حضان من ٌكر هم لٌنةالوا فى   ٌترامونلمن ٌود م والصهاٌنر كار ون 

عون نٌلةةر فةةى الةةدنٌا فهةةم عةةالمون بةةأن مةةن ضةةؽط كةةرو ٌتهم مةةا ٌسةةتطٌ
خوتى على  ة ا الكةره لمةن ٌحةاو  , نشأ  وسط  بدا اآلخرة لٌس  لهم  
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مما   اتد على المأساة التى ر تش..حٌنما  رضى اؼتصاب شبر واحد من 
 رإ بلةدإ  ،علةى التلة  خةى و و قبةر والةدإ ا  ب  لةى جةدتى   ٌدور بنا
 عةنخبر ةا حدث مع صدٌقر ك  شبر فٌها صدٌقى  حثها كمن ٌت مامى فأ

 عةودالعمر الصؽٌر وما  نبى  ن     انا فى  نبى  ن  عٌش فى خوؾ و 
ك خوتك؟  اجروفسألها  ٌن   خوتىبعد الؽٌاب فبل  رإ  حبابى و  لى و 
دم بعضةهم  ة  كى كمةا قتة   بنةاء  كما  جروا  والد ٌعقةوب  خةٌهم قتلةو

الحٌاة لقد بد تً الصرا  ال إ لن ٌنتهى ٌا  رضةى ،انعةز  مةن   تلك سن
سةةرح حةةولى األصةةدقاء ماعةةدا الخةةوؾ .. صةةب  صةةدٌقى الوحٌةةد كنةة   

ان  كر ةا ٌخصةؾ كة تلك ال كرٌا  حٌث الشقراء الجمٌل بخٌالى بٌن ثناٌا 
لصلسةةطٌنٌ  كةةم  ود المةةدارس احةةدإ  ن تةةدرس فةةى عنةةى الخةةوؾ ربمةةا اآل

و شقٌقها مثلى فلم ٌعد  بٌها  نها فقد  ألخرإ رءٌتها ربما عاد   ى األ
عٌنةةةاإ تصةةةوران  رضةةةى .. فاتخةةة   مةةةن العةةةدم صةةةدٌق  صةةةدقاء لهةةةا 

 ،لةة إ ؼادرتةةر محبوبتةةر ورحلةة و كالمشةةتاق اكالؽابةةب الةة إ لةةن ٌعةةود  
وٌرفضون ونحن الشةعب مةن ٌعةانى  لٌتجمعون ٌأٌدوٌخططون  السادس 

نكةةن مةةن قبةة  وٌنسةةى التةةارٌ   كرنةةا او  كةةر نةةدفن وننسةةى وكاننةةا لةةم و
 منا، التارٌ  ظالم للؽاٌر !!تضحٌاتنا واأل

ٌر وظهةر النةاب نعداء والٌهود تحول   ةوٌتهم لصةهٌو صب  األصدقاء  
التةةى  الزراعٌةة رضةةى  خةة   منةةى  ،رضةةنا مسةةموم لٌةةدس سةةمر فةةى  ال

 ثةبلث رجةا  تةى  ،لبنةوك ل  جةدادإ بحكةم الةدٌون المتراكمة  ورثتها عن
ك  منهما  مسك  راعى  خران خصرإ واألن ممسكنى  حد م   اٌنرصه

بعة   رضةى باإلجبةار واعتبةر ،رضى  وحبر  صبعى ألبصم على بٌع  
الٌهةةود  ن تلةةك البصةةم  كصٌلةة  بوضةةع  ٌةةدٌهم علةةى  رضةةى رؼةةم ؼٌةةاب 

ون  مةى مةن ثٌابهةا حتةى انكشةؾ ٌ  و م ٌجةربصم   خوتى  بشع ما ر 
 رضةً مةا راح صةابعها و ةى تصةرخ وسترتها ،ضةم    سهار  ؼطائ

القتةة  دفةا  عةةن  تركهةا لطمهةا الٌهةةودإ بقةوة كةد   ن  نصةةر  لٌةر ألقتلةر ف
منةا شةٌبٌن   ثةداءرضعنا من   ونحن الصلسطٌنٌ  األرض والعرض شهادة
ب فقةةد  مةةى وتحةة  الضةةرلطةةم وجةةر  ظةة  ٌ حةةب الةةوطن والشةةهادة , 



81 
 

تها علةى األوراق دون ها ووضةع بصةمصةبعالوعى فقام الرج  بتحبٌةر  
مةةى خةةدود ا وشةةق  جلبابهةةا تبلطمةة    دراك منهةةا ثةةم تركنةةا الجمٌةةع ، 

الجمٌع مةن مر ،حٌن استصاق  وعلم  باألتصرخ وتعصر بالتراب وجهها 
, تصةوا حولهةا لتهةدبتها تسةمر  مكةانىرضهم بالبٌع الجبةرإ المن فقدوا  
قةةدنا عرضةةنا ، فةةنحن  كةة ا ف نسةةٌقو  الجمٌةةع   :حةةد م ٌقةةو  سةةمع   

ن  درك لما  رب   مى اآل ،ٌدالستٌبلء بوضع نؽتصب  ما بالدٌون  و اإل
 خوتى  لى مناطق شةتى ال  درإ  ٌةن  ةم اآلن ولمةا قامة  بتهرٌبةى مةع 

ى ال ٌقوم  حد ببٌع األرض لكننةى مةع األسةؾ عةد  لى مصر حتعمى  
دإ السن لهم حتى من صؽٌر لم ٌتع وكان  بصمتى وحد ا كافٌ  بالنسب 

 .القانونى 

صةةبح  حةةٌن ٌزرعةةون فةةى  رضةةنا التةةى  كانةة  عةةاببل  الٌهةةود الصبل
ٌتاجرون وتحولنا من  صحاب األرض ٌحصدون و، باالؼتصاب رضهم 
لى عاطلٌن فلم ٌسمحوا لنا بالعم  كمأجورٌن عند م ب  جمعوا الشةباب  

 ..لزراعتهةا  ٌةالزراع التربة  علةى األقة  طبٌعة  دركونالٌهود ال ٌن ال ٌ
حتى جاء  فكةرة االسةتٌطان الٌهةودإ لةم  فهةم معنةى تلةك الكلمة  لكننةى 
 درك   نها تعنى شةىء  كثةر مةرارة مةن فقةدان  رض  بةى وجةدإ ربمةا 

عوض   ٌانها ا فى السجن لكن جدتى قال  فى همى وٌضعونسٌأخ ون    
بٌد بنٌ  بالحب ستهدم ن تلك الجدران التى هللا علٌنا فى بٌوتنا فأدرك   

فةى الجةدران سةتتحو  وتلك الضةحكا  التةى كانة  تصةد   من الكرا ٌ 
 لك اللسان العربى التى تؽن  بر  ركان المنز  والحارة و لترانٌم ٌهودٌ 

ن المؽتصةةب ، سةةمع   رض مةةن الؽرٌةةب سةةتتحو  لعبرٌةة  وسةةتبكى األ
عمرإ وقتها على مةا  نكا ,  ضد االستٌطان سٌحتجون بثورة الوطنٌون

حمل  نصسى  لةى الثةورة  لةم  عةرؾ ف و ٌزٌد قلٌبل،  ى سنوا  كر ثمان ت
لمو  لةى فما ال إ ٌعنٌر ا ا المو قد زاق خى و  بىالخوؾ من المو  فأ

مةةى علةةى سةةوإ النةةوم فةةى تلةةك المقبةةرة علةةى التلةة  بجوار مةةا وسةةتتردد  
، لى بلدإ من  ناكزٌارتى من الحٌن لآلخر وحٌنها لن  كؾ عن النظر  

ا تلةةك ببلدنةةةا ال مكةةةان رضةةةنٌهتصةةةون معترضةةٌن تلةةةك  وجةةد  الرجةةةا  
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للصهاٌنر بأرضنا ظنن   ن الرد سٌكون بالمظةا را   ٌضةا واالحتجةاج 
قتلةةى  مةةامى  الصةةرخا  وقةة ؾ الرجةةا  مةةن حةةولى و انطلقةة لكةةن فجةةأة
مسرعا مةع الراكضةٌن ال  علةم  لةى جسدإ فركض   ارتعش، وجرحى 

  قةةدمى كةةان كلمةةا رض تمتةةد تحةةشةةعر   ن األ، !؟ٌةةن تقةةودنى قةةدمى 
مكةةانى واقصةةا جةةرإ بةة  و  المسةةاف  وال تنتهةةى وكةةأننى ال  ركضةة  تطةة

 للمةو  نصسةر دركنى الخوؾ من المو  ال مو  ومن  نا   و  صابسأ،
فعةة  شةةىء واالسةةتٌطان مةةاز  قةةابم ، بةة  المةةو  دون شةةىء و نةةا لةةم  

مهةةا  تمةةو  الحةةارا  مةةع الهةةاربٌن مةةن المةةو  ر ٌةة    ركضةة  فةةى
األرض والصرخا   فقدتنى السةٌطرة  خضبن الدماء وصؽار تداس لو

علةةى نصسةةى فبكٌةة   صةةرخ منادٌةةا علةةى  مةةى.. فجةةأة سةةقط رجةة  عجةةوز 
 ولى خصة  المةو  مامى وعٌناإ متصلب  فى عٌنى ببل حراك وللمرة األ

  تلةةك الموتةة  البشةةع  ملقةةى علةةى األرض بعٌةةون مةةو.. خصةة   ن   نصسةةر
نجلٌةةز بنعةةالهم وٌدنسةةنى اإل مصزوعةة  ٌدوسةةنى الصةةارٌن بأقةةدامهم مصتوحةة 

درإ مةةا ا بطرٌقةة  مثٌةةرة للشةةصق  والرعةةب وفجةةأة  ؼمضةة  عٌنةةاإ ال  
 حددث لى ..   م ؟!

 فةى الثةةورة  إ شةةاركحضةان عمةةى الةوجةةد  نصسةى فةةى  ففتحة  عٌنةى 
 ؼمةةابىمةةن   اسةةتصق  ، خةةرإ سةةتار ا مةةرة  رخةة   ٌضةةا لكةةن عٌنةةى  

بٌة    كةان , مةامىووضةعها  مةن الطعةام  صةنٌ قد وضع  فوجد  عمى
ٌا فلم ٌتزوج بعد كان من الؽرٌب  ن ال  حد ٌسألر متةى ٌتةزوج عمى خال

   .عن الزواج  خرتزوج   ا تأت  متى كعادتنا نسأ

 نر سٌلطمنى لما عرض  بر نصسى فى المهالةك فهةو ٌخشةى علةىظنن   
مد ٌده و طعمى فى فمى كن   لةتقط الطعةام ،كثر من نصسر  فراد العابل   
شةع  وضعها بصمةى لكنةر  من  نتهاء ن تهوإ ٌده على بعد اإلو نا خابؾ 

لما ا لم تمكث  :نار فى صحن المنز  وحضر لنا كوبٌن من الشاإ قاببل 
 موا   تك لكن  فى عداد األفى المنز  ..لوال  ن عٌنى ر 
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 خبرتر  ننى  رٌد المشةارك  فةى الثةورة انتقامةا مةن الة ٌن  خة وا  رضةى 
نر لم ٌكةن فةى تلةك ألرض خجبل هر فى األ, وضع عمى وجمىولطموا  

احتضن ٌةدإ و خبرنةى لتر ،حٌن سأٌن كان لم ٌخبرنى  وثناء موجود األ
ال ؼنى عن  نن ال ٌجب على التصرؾ بتهور فنحن االثنا ننى رجبل اآل

و تةى عنةد ؼٌابةر مكةث فةى المنةز   ن   مرنةى ،خوه بعضنا بعدما ما   
و عتنى بالبٌة  ،شةعر  كةأننى معر  حرث  رضر و ساعده فى الزراع  

كانة  ،ٌةام تةاركنى وحٌةدا األمةر  لةى  جانةب تؽٌبةر باألعاقب لم ٌعجبى  
بطلبى التنةاو  الطعةام لكننةى كنة   رفةض الة  اب خوفةا  ن مى ترس   

ؽٌاب حدإ المرا  طا  ال ؼادر وٌتى عمى  لى المنز  فى ؼٌابى وفى  
ن دخ  حتةى زوغ ما  فوجب  بباب البٌ  ٌصت  وقد  وشك الصجر على الب

خةى ٌموتةان رخا لما تركتنى كما ترك  والدإ و انتصض  فى وجهر صا
انةر وعقةد لسةانر عةن الةرد لكةن بعةد  ن تسمر عمةى مك تختصى , فجأةلما 

سماء المتطوعٌن من المصةرٌٌن  د   نصسى  عطانى  وراق مدون بها  
البنةوك  عوا بأنصسهم و موالهم لسد دٌةون الصبلحةٌن  لةىوتط ؛ والسورٌٌن

ٌتون زاد العجز عن سد نتكاس محصو  الزفإ منهم ن ٌسحبها البنكقب   
حدإ الصنادٌق التى جلبها معر سبلح ووضعر فةى ج من  خرالدٌون ثم  
,  درك الكبار  ن عالم الصؽار حرم على  طصالهم لكننةى  فقطٌدإ حٌنها 

ال  لخةوفى ول إ ارتعش  فٌر ٌدإ لثقة  السةبلح  لى الحد اكن  صؽٌرا  
لٌةوم مازالةة  سةٌل  مةن  لةةك الرجة   اك ا  ىدرإ ربمةا تلةك الةدماء التةة 

تةدب فةى نصسةى الرعةب سةأل  نظةرا  عمةى رؼةم علمهةا بةالجواب  ةة  
سةةقط مةةن ٌةةدإ السةةبلح  ؟! فجةةأةسةةابقاسةةٌل  سةةأدافع وٌسةةٌ  الةةدماء كمةةا  

 لةك  عٌنٌر تلك الدمو  التى كشص  الؽطةاء عةن فر  منلتقطر عمى وفا
لرقٌق المختبأ خلؾ جدار وجهةر الصةلب وصةوتر األجةش القلب الرحٌم ا

عنةدما ٌصقةدوا القةوة نهم ٌبكون لم  درإ  ن الرجا  ٌبكون لكننى  درك   
 خبرنةةى  ن   رد  حمةة  السةةبلح للةةدفا  عةةن نصسةةى و خةةوتى  ،والسةةلط 

كون شجا  ال ٌخاؾ من مواجهة   ةءالء الشةٌاطٌن بل بد  ن  فرضى و 
هةة  ف, بٌتةةك  هلل و ةةم كصةةار ٌرٌةةدون سةةرق الةة ٌن لبثةةوا ثٌةةاب اإلٌمةةان بةةا
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التةى تحمة  فٌهةا سةبلحا  لهةم بابةك مةا عةد  صةؽٌرا فةى اللحظة  ستترك
ن السبلح لم لكن العجٌب  خرإ تكون رجبل ،وضع السبلح بٌدإ مرة  س

 ٌعد ثقٌبل!

ن كان مخضةب و  الحمراء  لك الطرٌق ال إ سلكتر لٌس ممهدا بالورود
لك الطرٌق للقةادمٌن بعةدإ الورد ومن ٌدرإ من سٌخضب دماءه   لونب

ك الةببلد تلة ى المؽرب فةى ظة  حركةا  التهجٌةر اإلسةرابٌلٌ ل، اجر   
عجبنةى عةاداتهم المؽربٌ  كان   رو  من رحب واحتضةنى فةى كنصةر ,  

بةالمؽرب سةنتان ثةم شةددنا  ضةٌ متى ال تختلؾ عن عاداتنا فى بلةدإ  ال
ننا مث  المهاجرٌن الصارٌن مةن عة اب ٌخٌ   لى   الرحا   لى مصر كان

   فى مصر تلةك الحبٌبة االرح  وقص لى مبل  المظلومٌن  لى  ن   رٌشق
ركضةةة  مسةةةرعا حٌةةةث تلةةةك  ،زور ةةةا مجةةةددا تةةةى ظننةةة   ننةةةى لةةةن  ال

لةةى حةةٌن خةةرج التبلمٌةة  منهةةا كانةة  تسةةمر  واقصةةا  مامهةةا   المدرسةة ..
بح   عةرؾ عةدد التبلمٌة  اإ تصح  ك  من ٌخرج منهةا بالكةاد  صةعٌن

فةى مصةر كنة  علةً  مة   ن  لتقةى  قضةٌتهاشهر التى بالمدرس  تلك األ
بح  بعد ؼٌاب تلةك ص  كٌؾ  سأكان قلبى ٌ ,  بتلك الشقراء ولو لدقٌق 

القصةٌر واسةتبدل  ربمةا طالة  قامتهةا وطةا  شةعر ا  السنوا  الماضةٌ 
المرصع  بأ لهةا تنورتها بصستان  نٌق وربما كان  من   الى تلك القرإ 

و ضح  قبةور خاوٌة  علةى عروشةها وتسةلط علٌهةا تلةك األٌةادإ بالقتة  
شةةىء حتةةى  ةةءالء الةة ٌن سةةرقوا كةة   , بادتةةركةةأنهم قطٌةةع ؼةةنم مسةةتباح  

التارٌ  وجاء الةدور علةى  ن ٌسةرقوا الةدٌن   ٌضةا بسةرق  تةارٌ  حةابط 
فى مصر للتةدرٌب علةى السةبلح  البراق ،انضمم   لى معسكرا  سرٌ 

ن  تضم شباب من فلسطٌن وسورٌا كان ٌجند بها المتطوعٌن من كة  كا
صةؽر متةدرب فةى ,  ودع  تلك الطصولة  جانبةا و صةبح   حد وصوب 

سةت   شةهر لةم معسكر التدرٌب المصرإ مضى على عودتى مةن مصةر 
وحةةةرب  صةةةراعا  ومعةةةارك متكةةةررة , طةةةبلقتكةةةن األرو  علةةةى اإل

حةةدإ المعةةارك فةةى   . فجةةأة.جةةدا بةةد  الحٌةةاة قصةةٌرةمناوشةةا  ال تهةةد  ،
فسقط  فى معرك  الدفا  عن الدٌن ,  حسس  وجد  شٌبا ٌخترق قلبى 
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لةى عٌنةى لةى صةدرإ والضةباب ٌسةد  كصةر ع ن روحى تض  طرٌقها  
,  حةةد مبةةٌن ٌةةدإ    تةةز, فجةةاة وجةةد  نصسةةى اراه ضةةبابٌا فكةة  شةةىء  

صر كةان الةدماء فةر  مةن عروقةر  اربة  ٌة  وجهةر مصةفتح  عٌنى فر 
بأعلى صوتر مصاب معى مصاب ،لكن  إ مصاب  نا ال  شةعر ٌصرخ 

لةةى بةاأللم ال بةة  ال  شةعر بجسةةدإ  ٌضةةا  نةا حتةةى ال  تةةنصس  ة  انتقلةة   
!! نظةر   لةى  ةارون  حةاو   ن الصضاء حٌث ال  ةواء ٌختةرق الصةدر 

نةةر ٌحةةرك كأسةةمع صةةٌاحر ٌنةةادإ معةةى مصةةاب  تكلةةم لكةةن مهةةبل لمةةا ال  
تر لكننةةى ال  سةةمع  إ صةةو  علةةى لصةةراخ فقةةط  ةة  فقةةد صةةوشةةصتاه با

نامة  السةوداء لقةد مة  !  ٌتهةا األالجو  ادإء للؽاٌر لقد مة ! ..طبلق اإل
  بعةد ال لٌسة  تلةك مةلةم   نةا عٌنى توقصى ال تؽلقةى عٌنةى التى تؽمض 

 جةدونى تلةك لٌسة  نهاٌة نالنهاٌ  .. مى .. خوتى جدتى عمى  ةارون .. 
 انتظروا...بعد...لم ٌحرر فوطنى  فى المعرك  نا لم انتصرفأ قصتى 

**** 

ه على الكرسى متنهدا بعمق تلك األحداث متناسق  مع الحلقة  رخى ظهر 
لعربةى ولكةن مةا ا بعةد؟ علها  لك الشاب افكٌؾ التى قام بنشر ا  السابق 

 ا لجةأ لةن ٌسةتطٌع اسةتكمالها  ال  ف لقد  لقى بر فى الهبلك بعد تلك الحلق 
مةر ..نهةض جهةر ٌسةتصٌق وٌسةتوعب األكصٌر ومس  وله  الشاب  ..ضم 
س الشاب وجده جالسا ٌضع بصمر قطع  قطن فقةد كانة  خارجا حٌث ٌجل

ابتسةةم  داخةة  فمةةر مةةن الطمةة  قوٌةة  بمةةا ٌكصةةى حتةةى شةةق  شةةصتاه السةةصلٌ 
   .لى   ا الحدلم  توقع  ن لدٌك قبض  قوٌ    : قاببل (ماك) 

لكنةر  مسةكر بقةوة مةن  مجددا نر سٌضربر(  لٌر فظن الشاب  ماك)سر   
مةةن  نةة ؟ تلةةك الحلقةة   لٌةةر فةةى ؼضةةب :وجهةةر وتصقةةد جرحةةر ثةةم نظةةر  

  لقى بنصسر على األرٌك  , لما فعل  شىء كه ا!؟علم نهاٌتها الشنعاء ال  
 ن علم   الصحاف   و القراء  ن من كتبها كاتب ظة   :فى حزن ..قاببل 

 :قاببل - المكتب  شار  لى ؼرف  -سأنتهى 
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 ....  الؾ القراء عجاب ق  الرابع   ثار   تلك الحل

و  خةٌط مقتةبس مةن حٌةاتى لكةن لةدإ لةك خبرتك  ننةى فقةط كتبة   لقد  
مةن نوعهةا لةم  سةتخوض تجربة  فرٌةدةسةٌعجبك للؽاٌةر ..عةرض خةا  

كمة  الشةاب ( بتركٌةز  لٌةر فأمةاك)نصة  خوضها كاتب  خر من قبة ،  ٌ
  لن  كتب ولن  ق  علٌك شىء ب  سأنقلك  لى زمن القص . :قاببل

ٌةةاال عقةةو   : قةةاببل تاه عةةن ضةةحك  سةةاخرةوانصرجةة  شةةص (مةةاك)تعجةةب 
, تنقلنى  لى زمن القص .. كٌؾ!؟ ستركب مركب  فضةاء  م  نةك  الشباب

 ى سةةصٌن  انتربراٌةةز الصضةةابٌ سةةود وسةةتنتق  علةةاكتشةةص  سةةر الثقةةب األ
لةى الشاب و خرج القطنةر مةن فمةر قةاببل: بة   وقؾ ت!؟  لن  ب للمستقب 

 الماضى..

:    اكتشص  سةر  قاببل ر الجدٌ فى جلستر وبدا على وجه (ماك)اعتد  
 فجةأة بةةدا فةى حالةة  ضةحك  سةةتٌرٌ  سةود للسةةصر عبةر الةةزمن؟!الثقةب األ
  .ن  شخ  مسلى للؽاٌر  : قاببلشاب مشٌرا ل

نقلتةةك  ..رد ن    :قةةاببل  ب الشةةاب فجةةأة مةةن وجهةةر بمبلمةة  جدٌةة اقتةةر
وقظ !؟ سةأطٌسةىالةم تسةمع عةن التنةوٌم المؽن ناك حٌث بد  ك  شةىء .. 

 (مةاك)معن  التى لم ترا ا من قبة .. الباطنى و نقلر  لى تلك الحٌاة عقلك
عةن ؼٌةر مقتنةع  عقلةر ٌحل  تصاعبلتر وحركاتر فالشاب  ٌدقق فى مبلم  

لةم ٌعهةد ا  و ٌرا ةا سى قد ٌنق  عق  اإلنسان  لى  حداث طٌاإ نوم مؽن 
ٌابةا مستقب  ،وقؾ الشاب ٌخطوا   ابا و و المن قب  سواء فى الماضى  

حدٌثر ..اقتحامى لحٌاتك لم ٌكن  ال إلعطاءك تلك الصرص  التى لةم  ٌكم 
   . حد ؼٌرك من قب ٌنالها  

طٌسى اٌها الشقى ...النوم المؽنتسخر منى      نطق لسانر فى ؼضب :
..رفع سماع  الهاتؾ   لى   ا الحد سأتص  بالشرط  ..لن  قب   ن   ان؟
مشةٌرا بأصةبعر  لةى  - ٌنظر فى عٌنٌر قاببل بإصبعر و و شابال ؼلقهافأ
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درإ العلماء فٌما ٌستخدم وما  ى نسان جسم ال ٌ ناك فى عق  اإل عقلر:
عن طرٌق نسان ٌستطٌع السصر عبر الزمان , البعض ٌعتقد  ن اإلر ت مٌ 

 لةك الجسةم الة إ ال ن بةٌن األزمنة  والةبعض ٌقةو    نقط  زمنٌ  فاصل 
لةم .. تعجةب و المصتاح للسةصر عبةر الةزمن ..   ر مٌتر وال وظٌصتٌعرؾ  

فتؽلةق عٌنةاك وتسةرح  ..ن تسافر عبر الةزمنعمرك   ترٌد ولو ٌوما فى
..تجهم !؟جٌداٌام الخوالى من عمرك لكنك ال تت كر ا بخٌالك  لى تلك األ

فقةد ضةؽط كةبلم ى تصكٌةر عمٌةق فة ؾالهةات  ع ( ووضةع سةمامةاك)وجر 
:  كمة  الشةاب قةاببل، التى طالما بحث عنهةا الجمٌةع  األمنٌ  الشاب على

ى حٌاتةةك مةةن قبةة  وقةةد تصهةةم لؽةةتهم تقابةة   شةةخا  لةةم تةةرا م فةةن تخٌةة   
فةى ( علةى األرٌكة  فةى صةم  ٌسةتمع  لىةر مةاك)جلس ،ن  لس  منهمو 

 متعاقب لةٌس  نةاك فجةوة زمنٌة الزمن  :حدٌثر  الشابتركٌز شدٌد تابع 
الؤلرض تنقلك من عالم  لى  خر ..األمر ال ٌتعلق بصجوة ب  بالزمن على 

 تتعط  الساعا  ب  تتباطىء و  ا خرجنةا اللى السماء نصسر   ا صعدنا  
نها ال تسٌر لكةن الوقة  تتباطىء الساعا  كأرض  لى  بعد من مجا  األ

فةةى توقٌةة   ال تعةةد ثانٌةة  هةةارض لكنفةةى األالسةةنون  وتمةةرنصسةةر ٌسةةتمر 
الةزمن ونصةب  نحةن  السماء لكن  لك ال ٌنقلنةا للماضةى بة  نصةب  نحةن

عةد فجةوة ٌال  لكةن  لةكرض الماضى فى وق   صةب  المسةتقب  علةى األ
وٌعٌةد العلمةاء  ال إ ٌبحث عنهةا الجمٌةع ٌ الزمن صجوةال، تلك  ى  زمنٌ 

تكمةن  نةا  الزمنٌة  الحقٌقٌة الصجةوة لكةن  الحدٌث فٌها مةرارا ، والصبلسص 
 نةا  ، الصجةوة الزمنٌة  الحقٌقٌة  ةى تلةك   - شار  لى ر سر-فى   ا العق  

, لةى حٌةث ال تتحةرك العقةارب  ستخدم  لةك الجةزء مةن الةر س و نقلةك  
 ..القص  تستطٌع تدوٌن ك  شىء تراه  عٌدك  لى تلك الحٌاه التى تحكٌها

الجسم  الشاب قاببل: ر ؟  ردؾنما    الجزء ال إ ٌتحدث ع (مالك)لر سأ
 الصنوبرإ

  حقةةا  نةةاك شةةىء مةةر  ةةٌصكةةر فةةى األ لشةةابٌسةةٌر حةةو  ا (مةةاك)وقةةؾ 
كه ا؟! لكن عاد   لٌر الشةكوك مةرة  خةرإ منافٌةا بأصةبعر ال ال  صةدق 
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عنها العلمةاء فةى المجةبل  العلمٌة   نة   ن وجد  لكشؾتلك الخرافا   
  تهزإ ال محالر.

المجبل  العلمٌ  عن ك  شىء ..فى حقٌق   شؾال تك قا  الشاب فى ثقر :
لسةصر عبةر الةزمن بمعنةى ال ٌسةتطٌع  حةد مر لٌس  ناك تجسةٌدا فةى ااأل

ن كةان  نةاك طةرٌقتٌن نق   لك الوعاء الروحى  لى الزمن ال إ ٌرٌد و 
لزمن كما ٌعتقد العلماء خبل  نقط  فاصل  بةٌن تعاقةب اللٌة  للسصر عبر ا

ن مةن  ٌةن تةأتى تلةك النقطة  فةى وقة  ٌمةر كزمان لوالنهار  و تعاقب األ
الوحٌد القادر علةى  لةك كالبنٌان ،لكن  على وتٌرة واحدة متزن  متراص 

 و عق  اإلنسان ال ٌحتاج  لى نقط  فاصل   و ثقب  سود  و فجوة زمنٌ  
فةةبلم  و المضةةى عكةةس األرض  و عكةةس دورانهةةا حةةو  نصسةةها مثةة   

و حةةو  انهةةا حةةو  نصسةةها  رخلصةة  دوظن  ن األرض  ن  تالسةةوبرمان فةة
األق  فى حال  اتزان ب  سةنهلك جمٌعةا , لةم ٌصكةر الشمس لن نكون على 

 ضةةخم لنقةة    لةةك الجةةزء الصةةنوبرإ بةة  فكةةروا فقةةط فةةى شةةىء حةةد فةةى 
تستطٌع السةصر عبةر الةزمن حةٌن تخةرج بسةصٌن   ،اإلنسان نصسر ال روحر

ى الةةزمن فةةرض فٌتعاقةةب فضةةاء وتمكةةث  نةةاك عةةدة  ٌةةام وتعةةود  لةةى األ
رض ما  و ثاب  فى الصضاء ٌمةر بةوتٌر  البطٌبة  فتعةود لةؤلرض بٌناأل

ٌر الوق  وٌعد  لك سصرعبر الزمن  و الثقةب بزمن ؼٌر الزمن ووق  ؼ
خرإ ال ماضةى وال ٌبتلعك وربما تجد الجحٌم فى الجه  األسود ال إ األ

    تتصق معى؟حاضر 

ن خٌةةا  م مةةى  وقةةؾ متسةةمرا ال ٌصةةدق مةةا ٌسةةمعر  ن كةةان شةةىء حقٌقةة
كانةة   الشةةاب لٌجعةة  منةةر  ضةةحوك  مةةرة  خةةرإ ،لكةةن روح المؽةةامرة

صةةدق تلةةك مةةا الةة إ ٌجعلنةةى   : تطؽةةى علٌةةر بالشةةك  الملحةةوظ  متسةةاببل
 التخارٌؾ التى تهزإ بها؟!

سةأجرإ تجربة   : فجلةس واثقةا قةاببل  درك الشاب فوزه فةى تلةك الجولة 
ن توافةةق علةةى ك  معةةك  سةةترإ بعٌنٌةةك مةةا  رمةةى  لٌةةر لكةةن  وال علٌةة

علٌةك جعلةى جةزء مةن  : قاببلردؾ ,  مستمعا  معن التركٌز شروطى ، 
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لكن بشك  مءق   : قاببلفقاطعر الشاب  كاد ما كان ٌقطع حدٌثر ..حٌاتك 
 ..مكةث معةك  نةا فةى المنةز   نلحٌن اإلنتهاء من التجرب  ,   ا ٌعنةى  

حتةى تنتهةى  مءكةدا :فقاطعةر الشةاب ن ٌعترض على حدٌثةر (  ك)ماكاد 
  التجرب .

روط لٌس  من الصعب تنصٌ  ا لكةن بةأإ شةك  قةد تلك ش   ما كانإ ر 
سأنص  شرطك لكن  وال علٌةك  ال تصعة   :ردؾ قاببل (  لٌكسٌقدمر  لى ) 

منزلةى بة  مةن  خةارجط قةلقى بةك خارجةا لةٌس فشىء  ال بإ نى و ال سةأ
ولكةن قبة    ثانٌا  مهلنةى بعةض الوقة  ألقةدمك لزوجتةى..بد برٌطانٌا لؤل

 ؟علٌك  ثبا  صدق تخارٌصك تلك ..متى نبد  على ك   لك الموافق 

 رد  اآلن  ن   جاب الشاب بحماس : 

الشةك ٌةدب ن ٌتبعةر و(  لى ؼرف  المكتب و شار  لةى الشةاب  ماك)اتجر 
 فى نصسر حو  تلك التجرب  ونصسر تتوعد  ن  صبح  تلك التجرب  مكٌدة

لةن فإ حةا  فبل  حد ٌعلم مةن  ةو علةى   ن ٌزج بر فى السجن ب  ٌقتلرفل
لسخرٌ  منة   بةدا ،طلةب منةر الشةاب من ارض ألحد على وجر األ ٌسم 

اقتةرب منةر متسةاببل  ن كةان ٌةءمن ثةم سةترخاء  ن ٌتمدد على األرٌكة  بإ
ال بةةالروح لكنةةر  جابةةر فةةى سةةخرٌ  .. ن اإلٌمةةان ال ٌعنٌةةر فةةبل ٌصةةدق  

واعةدا انةر سةٌءمن عنةدما ٌةرإ  ماتراه عٌنر وٌستعبر عقلر  ابتسم الشةاب
بروحر تلك التى ال ٌءمن بها ما ال ٌتخٌ  سٌنق  تلك الروح عبةر الةزمن 
وسبقى جسده  نا و اكرتر ستخزن ما تراه روحر ، كان  عبلما  الشك 
تنتابر كلما تحدث عن الروح والسةصر عبةر الةزمن فتلةك الخرافةا  تكتةب 

 ن كان جا زا للتجرب  فهز  ٌد الكتاب لكن ال ٌءمنون بها ، سألر الشابب
ر سةةر باإلٌجةةةاب ،  ؼلةةةق الشةةةاب األضةةواء و خةةةرج مةةةن جٌبةةةر ؼلٌونةةة  

ن ٌؽمةض ( طالبا منر  ماك)ثم زفره فى وجر  قخ  نصس عمٌ,  شعلها و 
عٌنٌر وٌشتنشق بعمق دخان الؽلٌون ، ظ  مؽمض العٌنٌن مطرق السمع 

سةاخرا  ن  بةالقرب منةر فةأردؾفمازا  ٌسمعها  نصاسرشاب و لخطوا  ال
 , فجةأة بالسةباب واالتهامةا  كالعةادة  فةرن ٌقحٌلر لم تصةاغ علٌةر و ةم  
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علةى الجبة  شةعر نصسر نابمةا علةى صةخرة جبلٌة  وقةؾ ٌنظةر مةن  وجد 
قتةرب منةر فالتصة  خلصةر فةر إ مجموعة  مةن البشةر ٌكسةون قةدام تبوقع  

ر ٌرتدإ خٌن والبعض اآلمبمبلبس من الجلد بعضهم حافى القدجساد م  
ال ٌصهمهةا  ون بلهج ن ٌصطدموا بر ، ٌتحدثمن الجلد  ٌضا ،كادوا   خؾ
حةةد م بةةدوا بةةاحثٌن علةةى ملجةةأ لهةةم , فجةةأة  شةةار لهةةم صةةؽٌرا  لةةى  لكةةنه

د تؽٌةر المكةان حولةر فوجة فجأة ،الؽزالن فركض الرجا  خلصها بالرماح 
فوجةد  نظةر حولةر,  نصسر ٌقةؾ بةٌن فخةارٌن ٌصةنعون األوانةى الصخارٌة 

نةاس ثةم انطلةق صةو  بةوق فهةرب الباعة  ى سوق مكةتظ بالنصسر ٌقؾ ف
خةرون فةروا مةن السةوق  ةاربٌن لكةن وقةؾ فةى ى داخ  حوانٌتهم واألل 

ا نهم من العصةر الرومةانى فخةروهم فرٌق من الجنود بدا من زٌهم  وجه
الناس مستسلمٌن خابصٌن ،وقؾ الجنود ٌصرخون  ن من ٌأوإ منهم  حد 

و ٌصةلب ثةم خةرج مةن بةٌن ثناٌةا م رجة  من اتبا    ا الرج  فسةٌقت   
بكةةم . ةة ا السةةاحر الةة إ ٌةةدعى مةةداواة األٌبةةدوا ككةةا ن معبةةد صةةارخا .

بةةر  و حٌةةاء المةةوتى و نةةر رسةةو  مةةن هللا  كةةا ب ٌرٌةةد  ن ٌضةةلكم واأل
نر تحدث فى المهةد صةبٌا ،فخةرج شةاب ال ٌتعةدإ واتباعر ..من ٌصدق  

ٌةا ٌهةودإ  نة  تعلةم  :العشرٌن من عمره صارخا فى  ة ا الكةا ن قةاببل 
 لى قابد الصرٌق فأمر جنوده بسحب شار الٌهودإ من  و الكا ب حقا ، فأ

فركض وسح  ثم ضرب الحصان بالسوط  الشاب وربطر بأحد األحصن 
رض مةن لحمةر وشةرب  مةن دمابةر جسد الشةاب الصةؽٌر حتةى  كلة  األ

وجةةد نصسةةر واقصةةا فةةى المنتصةةؾ بةةٌن صةةصٌن مةةن  , فجةةأة بطةةو  الطرٌةةق
لقةةد  :حةةد م وبعضةةهم ٌةةردد قةةاببل ٌتراشةةقون الثمةةار العصةةن علةةى  س النةةا
وجد رجةبل كهةبل وخلصةر خلصر ف (ماك)وشى بهم بختٌشو  الٌهودإ نظر  

ستعٌشةون  : نر ابن   ا الرج  ..ظ  ٌصةرخ الرجة  قةاببلشاب استنت   
م ضةةد الةةدٌن ،ثةةم تحةةو  فةةى ضةةبل  ..العلةةم ال سةةماء لةةر ..متةةى كةةان العلةة

  جراس الكنٌس  تدق و صوا  مهللة  كأنهةا تحتصة  بمناسةب الزمن  سمع 
وقؾ صامتا لر لكنر ن بعٌد, فجأة وجد فارس على فرص  ٌسأقادم م ..ما
( حولر ٌتأكد  ن كان الصةارس ٌسةألر  ةو ماك)عاد الصارس جوابر فنظر فأ
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مام الصارس ؼٌره فقشعر بدنر متساببل بٌنر وبٌن  م  حد  خر لكن لم ٌكن  
م ٌجد الصارس جوابا فتركر وتوؼ   لةى داخة  اه الصارس؟!، لنصسر    ٌر

( ٌرإ  لى  ٌن ٌ  ب فوجد مدٌن  بةدا علٌهةا مرٌضة  ماك)فاتبعر  المدٌن 
حةةاو  تخطةةى  ةةءالء ، تحةةاو  التعةةافى لكةةن وجةةوه   لهةةا سةةعٌدة فرحةة 

ؾ ٌلتةة المتجمهةةرٌن ٌةةرإ  لةةى مةةا ٌنظةةرون فوجةةد كنٌسةة  عظٌمةة  جمٌلةة 
ثم خرج قٌسً الكنٌس  ؼصان شجر نخ  و  حولها الناس حاملٌن جزو 

تهد    بدا على وجهر الوقار والحكم حد ما فتقد رجبلووقؾ فى استقبا   
فى رءٌتر النصس وٌقشعر لوقةاره األبةدان ،كةاد  ن ٌنحنةى القٌسةً للرجة  

لة  الجمٌةع خة ه فهجٌبر مصتاح كبٌر فمد الرج  ٌده ألخرج من فمنعر ثم  
 شار القسٌس  لى الرجة   ن ٌةدخ   لةى  وصاح  صرخاتهم بالسعادة ثم
خةةر  ةةءالء المسةةلمٌن لةةو كنةةا نعلةةم مةةدإ الكنٌسةة  فسةةمع  حةةد م ٌقةةو  لآل

ار م لنةا فردد..المسةلمٌن!! فةردد  خةر :  ة ا حلمهم ما كان سٌطو  حص
، فجةةأة بةةد  المدٌنةة  مزد ةةرة فةةآخره فضةة  عهةةد حصةةل  علٌةةر القةةدس  

رٌن كتبةةا بةةد  مةةن ض السةةابالجمةةا  والرونةةق ٌتةةأبط فٌهةةا بعةة عظٌمةة 
حةةد م  رجةةاء فسةةمع مةةن فخامتهةةا  نهةةا مركةةز علمةةى  شةةا  بنةةوره فةةى األ

فقةةد اسةةتقا  مةةن  : لقةةد  تةةى القاضةةى  لةةى  نةةا لتعلةةٌم الصقةةر والببلؼةة ٌقةةو 
باسةى الة إ  وافةق علىهةا بعةد منصب القضاء وقدم اسةتقالتر للسةلطان الع

كةةبلم متةةأمبل فةةى  (مةةاك)نةةر ٌصضةة  التةةدرٌس عةةن القضةةاء ،وقةةؾ عنةةاء  
التةى تتحةو   درٌس على القضةاء ..مةا تلةك المدٌنة المارٌن من ٌصض  الت

ووجد نصسر  ،فجأةبقى الرونق الحضارإ والرقى راب ودمار الى  من خ
ٌصرقوا بةٌن نصسكم سٌقتلوكم لن صارخٌن   ربوا  نجوا بأالناس ٌقؾ بٌن 

بعٌةةد تتصةةاعد مةةن  صةةلٌبهم وصةةلٌبكم ،نظةةر الةةى الجةةوار فةةر إ األتربةة 
زٌة  الؽبةار فكشةؾ عةن جنةودا ٌرسةمون معلن  عةن قةدوم جةٌش عظةٌم  

صةةدور م وخةةو اتهم ال ٌلقةةون  حةةد  مةةامهم  ال الصةةلٌب علةةى دروعهةةم و
بدمابر ، دب الخوؾ فى قلبر الى  ٌن ٌهرب  و ٌقؾ  اقوا نص  سٌوفهم  

 ا مةا ..  دار وجهر فوجد جٌش  خر ٌقابلر لكنر صةؽٌر  حدفهو لن ٌراه  
جةةٌش القةةادم مةةن بعٌةةد ،ظةة  ٌبحةةث  نةةا و نةةاك فةةارا مةةع قةةورن بةة لك ال
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ٌةةرإ  ةة ه الحةةرب الطاحنةة  التةةى فةةى الجبةة   منطقةة الصةةارٌن فصةةعد الةةى 
ال دار  بةةٌن الجٌشةةٌن فصةةاح  حةةد م ٌةةأمرك السةةلطان صةةبلح الةةدٌن  

اسةتمروا فاسةتمر  الحةرب المتطاحنة  بأشةبلء متنةاثرة ودمةاء  تتراجعوا
 رض خلقةة  مةةن الجثةةث مةةن  شةةبع  منهةةا األرض وتحةةو  المكةةان الةةى

س جةةراالطةةرفٌن ثةةم تحةةو  مكةةان الجثةةث فجةةأة الةةى  فةةراح وتهلةةٌبل  و 
مةن بعٌةد تعبةر عةن سةعادتها بالنصةر فقةد انتصةر جةٌش  الكنٌس  صةادرة

حولةر الزمةان ووقةؾ  سلطان صبلح الدٌن ،لكن سةرعان منةا تؽٌةر مةنال
جة  من   بلٌن الملك العاد  ٌتخلى عناٌمبلء ا الٌأس قا بٌن وجوه حزٌن 

رض تحةةرق بصةةبلح الةةدٌن وجٌةةوش العرب!؟.. ةة ه األٌةةن نةةاتى !؟   مةةن
ثةم نظةر حولةر لةم مرٌةر نظر الى الرج  ال إ بكى فى  بالشرق لنا هللا ..

فةت  فمةر مند شةا مةن  , جملهةاوجد مسةجد ضةخم زٌةن بةأبهى األلةوان و 
ثةار المشةاعر فةى نصسةةر ء والتصةامٌم كةان لحةرم الجمةا  مةا  البنةا روعة 
تةر التةى تتةدلى مةن ٌتحسس كة  ركةن بهة ا المسةجد الضةخم وزٌنفمضى 

ٌسةةك الصةةاخر وتلةةك القبةة  ال  بٌةة  رابالجةةدران الشةةا ق  ورسةةوماتر واأل
س  حةةٌن تسةةقط الشةةمس علٌهةةا لكةةن فجةةأة التةةى تضةةىء كالشةةم الرابعةة 

ربان السوداء بعوٌلهةا وتصةاعد سود  السماء بالؽٌوم و جم  علٌر الؽ 
إ الةةدماء تسةةٌ  مةةن  لةةك لصةةراخ المكةةان ور األتربةة  واألدخنةة  وسةةاد ا

, قدامر الةى الخلةؾ مهةروال الى قدمٌر فخاؾ وراتعب وتراجع بأ المسجد
قلبةةر حتةةى كةةاد ٌخةةرج مةةن صةةدره  نصةةاس فةةى ربتٌةةر وتتضةةاربانعقةةد األ
 شتد سواده كلما طا  سقوطر ثم فجأةتهاوإ فسقط فى ببر عمٌق ٌ وفجأة

   .انتصض من مجلسر

ٌصتك بر سر اعتد  جالسا محتضنا ر سر بٌن كصٌر  صت  عٌنر على صدا ف
ن ٌتناولها تا مشوشا ٌخبره  سمع صو ر إ ٌد تمتد  لٌر بصنجان من القهوة

شعر ببعض التشوٌش كأنةك مسةتٌقظ مةن تستساعده على التركٌز فربما ف
لٌةر   تضة مةور تبةد   األ  الصنجان وارتشصر دفع  واحدة , النوم للتو،  خ

مبتسةةما وضةةع  واضةةعا قةةدم علةةى األخةةرإ فةةى ثقةة جةةد الشةةاب جالسةةا فو
ٌتر؟! ..لقةد ا ما ر    حق :قاببل فى اند اش  ( الصنجان على الطاول ماك)
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ا عن المأوإ رض بحثألفى نسان تقل  الى عالم  خر شا د  انتقا  اإلان
لٌس ك لك؟!!!انتقل  الةى ثم انتقل  من عصر لآلخر .. لم ٌكن  لك و م  

 !!!تلك العصور وجسدإ  نا

 خبرتك  ن اإلنتقا  عبر الةزمن لةٌس  نتقةا   : قاببل  ردؾ الشاب فى ثق 
إ خةةرثةة  األحةةبلم تنتقةة  روحةةك الةةى روح  نتقةةا  روحةةى مجسةةدإ بةة   

تتقةةاببلن تضةةحكان تتسةةامران حتةةى   ا  قمةة  عبلقةةر حمٌمٌةة  مةةع  مةةر ة 
جسةدك بالصعة  حاضةرا فةى تلةك العبلقة  ن رابع  الجما  فتشعر بة لك كةأ

تلةك االتصةا  بسةاس لها .. ن الزمن زمن  رواح والعق   ةو  بك  تصاصٌ
 رواح؟باأل..   تءمن   الروح التى تنقلك عبر الزمن

حةبلم التةى راودتةر مةن الطصلة  الصةؽٌرة وتلةك شرد بتصكٌةره الةى تلةك األ
نصاسةر ( فمةا زا  ٌستشةعر رابحة  عطر ةا فةى  مٌلةٌن)التى تدعى  المر ة

النحٌةةؾ رؼةةم بةةرودة  ناملهةةا التةةى ا ر ودفةةىء جسةةد ا وقبلتهةةا علةةى شةةص
 تلةك الحلةوإ مةازا  ٌسةتل  بهةا فةى فمةر ودخةان رابح  ودفبها بٌن كصٌر  

تقة  نةر انر بر فى صدره بدا كمثة  تلةك الحالة  اآلن كأمازا  ٌشع ؼلٌون 
شروده  شابمن النوم ،الحظ ال عبر الزمن الى حٌث تلك المر ة فى سن 

نر المند شةتٌن التةى ال تصةدق مةا بعٌنٌلٌر د  ..نظر  : متى نب لر قاببلفسأ
 ةةا نظةةر الةةى السةةاعر فوجةةد  ن تلةةك اللحظةةا  التةةى ر  ن ثةةمر ه الةةى اآل

خبرك الحقا..سةأ :( مؽادرا قاببلماك)، نهض !! مض  فى ثبلث ساعا 
 الحقا 

***** 

تحسس شصاه بأصبعر فى حرك  خصٌص  تعٌد فٌهةا ٌجالسا ؼارقا فى تصكٌره 
نسةةان قةةد ٌحمةة  روحةةر الةةى برإ فةةى عقةة  اإلمةا ر ه ، ةة ا الجةةزء الصةةنو

االنترنة  عةن المكتب ٌبحث على  انتصض الى ؼرف  !،السصر عبر الزمن
ه ٌشةك فٌةر ، ظة  د صدق الشاب ال إ مةازا  رؼةم مةا ر تءك معلوما  

ال شىء ٌ كر عن السةصر عبةر ٌبحث لساعا  وساعا  لكن دون جدوإ 
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التةةى ٌصةةدقها الةةبعض  و ٌةة  الخٌالٌةة  الزمن , المركبةة و ةةام الةةزمن  ال  
 ،بةدا حةد ال ٌعلةم عنهةا  ورض الصجوة الزمنٌ  التى تقبع فى جةزء مةن األ

ٌبحث فى كتب الخٌا  العلمى عن  السصر عبةر الزمةان لكنةر مةازا  لؽةز 
كد العلماء صدقر رؼم تةزعم بعةض األشةخا   نهةم لٌسةوا ؼامض ال ٌء

الةزمن الةى مسةافرٌن عبةر خةرإ من   ا العصر و نما  تةوا مةن  زمةان  
عةةن  اسةةتؽل  السةةٌنما  لةةك فةةى صةةناع  األفةةبلم المتراكمةة رض وقةةد األ

  المختلصة  لزمن وك  منهم ٌطٌ  بخٌالر فةى اختةرا  الوسةاب االسصر عبر 
قالةةب واحةةد و ةةو الخٌةةا  ال للسةةصر عبةةر الةةزمن ،لكنهةةا كلهةةا تصةةب فةةى 

  والواقعٌ  .. ربما  و من سةٌجد وسةٌل  السةصر عبةر الةزمن لةٌس بأنةر  
ٌق   ا الجزء الصنوبرإ فى عق  نما عن طرجهاز تكنولوجى حدٌث و 

،انتقةةة  فةةةى بحثةةةر عةةةن الجةةةزء لؽةةةز الحةةابر نسةةان ربمةةةا  نةةةا ٌكمةةةن الاإل
لصنوبرإ ،توص  الى معلوما  عن ؼدة فى جسم اإلنسان تسمى الؽدة ا

م القةةدٌم فةةى العصةةر الٌونةةانى علةةى  نهةةا نقطةة  عرفهةةا العةةال  الصةةنوبرٌ 
م  المعرف  ،  طلق علٌها دٌكار  لقب مركز األرواح الوصو  بٌن عوال

بحاث حو  فهةم  ة ا اللؽةز الحةابر وفى المباحث العلمٌ  الحدٌث  تتعقد األ
, البعض ٌربطر باألمراض التى تحدث فى الم   و الجسةم مةن  من الم 

خبلٌا سرطانٌ   و فقدان شهٌ   و ضةعؾ فةى اإلبصةار  ن اختة  توازنةر 
عملةر لكةن فةى النهاٌة  وضةع  جمٌةع األبحةاث   و صؽر حجمر  و اخت 

ن  لةةك الجةةزء مةةن المةة  وظٌصتةةر ؼٌةةر االتصةةاق علٌهةةا   وا اجتمعةة جملةة , 
لبحةةث بعةةد توصةةلر لتلةةك النتةةاب  وبةةد  ٌتخللةةر ن ،توقةةؾ امةةر الةةى اآلمصهو

  الشاب لر ن   ا الجزء المجهو   و مركز الروح ،ت كر سءااإلٌمان بأ
نةر لةن ٌتجةر  علةى  خبةار  لةك المسةلم حٌن سةألر  ة  تةءمن باألرواح؟لك

من  المؽامرة فرٌدة لكن تلكرواح العربى  نر ملحد ال ٌءمن بالرب  و األ
نوعهةةا لةةو اكتشةةصها العةةالم لتصةةار  علٌهةةا ، نهةةض مةةن كرسةةٌر مطقطةةق 

نةر تسةمر مكانةر حةٌن طةر  علةى عقلةر  مةر مةا كثٌةرا لك لمةر ظهره ال إ 
بالخةارج تنحةن   ى األرٌكة لشاب ٌبحةث عنةر وجةده نابمةا علةسر  الى ا 

 :لر والقلق ٌتخللرعٌنٌر اعتد  جالسا متساببل عن األمر ، سأفصت  الشاب 
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 كسةم  لةاستمرار تلك التجرب ؟ فلن  ن وافق  على    على ما ا ستحص
وتصص  للعالم كلر عن تلك التجرب  سٌشك العةالم  ر تجارب ن تجعلنى فأ
 سةةم  لةةك بةة لك و ال فلةةن فةةى سةةنواتى الماضةةٌ  ..لةةن   جزتةةرنبةةى وبمةةا  

  مضى فى تلك التجرب .

 ننةً ال  كعةدد بدا علٌر شةىء مةن الخة الن :  وقؾ الشاب مطمبنا لر وق
 .. و اكتشةةةاؾ طرٌقةةة  السةةةصر عبةةةر الةةةزمن فعةةة   لةةةك مةةةن  جةةة  العةةةالم 

التجربة  ثةم  خرجهةا الةةى  معةةرجةرإ بمقةدورإ  ن    ةب ألإ شةخ  أل
لٌك تستطٌع ك لتعتبر ا  دٌ  منى    دٌها ل نىولكن جنى المبلٌٌنالعالم و 

لمضةةى فةةى مءلصاتةةك لكةةن الهةةدؾ الةة إ  مضةةى  لٌةةر محصةةوظ فةةى نصسةةى ا
ٌحٌن الوق  ب لك لكن ال تسةألنى مةا  ةو اآلن  و  نك ستعلمر حٌن عدك  

مةد  ؟،موافةق  بنصسى فور انتهاء التجرب ..بر خبرك فى  إ وق   خر سأ
المكتةةب  ٌةةده الةةى ؼرفةة ( لكنةةر ج بةةر مةةن مةةاك)ٌةةده لمصةةافحتر فصةةافحر 

ٌكتةةب عقةةد تعةةاون  ( قلةةم وورقةة  وبةةد مةةاك)لةةتقط .. مةةام المكتةةب وقصةةا  و
 صعلةر، فةأخبره  ن حٌاتةر عبةارةمتسةاببل عةن الة إ ٌ شةاببٌنهما تعجةب ال

بٌنهما حتى ال ٌتراجةع فةى كبلمةر فلةن ٌصصة  عن تعاقدا  سٌكتب تعاقد 
سٌستلم  و التجرب  ٌؽادرالمنز   ال بعد  ن تنتهى عن تجربتهم مطلقا ولن

ر بنصسةةر وٌسةةتلمر الشةةاب فةةى ظةةرؾ كةة  شةةه (مةةاك)راتةةب ٌحةةدده السةةٌد 
الةة إ قةة  كثٌةةرا عةةن دوالر ..تحجةة  الصتةةى قةةاببل  ن  لةةؾ دوالر  1111

تحةا ق فةإن ٌال  قةاببل فةى مكةر  (مةاك)لٌر ٌتقاضاه فى المقهى لكن نظر  
،ابتسةم  مةن البقشةٌش العم  بالمقهى لٌ  نهار لن ٌقبض  كثر مةن  لةك  

 عطاه  القلم وطلب منر  ن ٌوقع العقد و من كتاب انتهى   ،الشاب لد اءه 
ووقةع   (اكم)خ ه م  مسك الشاب القلم دون تراجع ووقع علٌر ثعلٌر  .. 

 و اآلخر فةى حمةاس شةدٌد ، اآلن  صةب  علةى اسةتعداد لبةد  مؽةامرة لةم 
إسةتعادة مجةدة ٌرإ مثٌ  لها ولم ٌرا ا  حد ؼٌره وكصٌل   ن ٌبد  خبللها ب

 .خرإ المتراجع مرة  
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نسةختر ..  شةابعطةى للو  درج المكتةبالعقةد وحصظةر فةى  (مةاك)طوإ 
 (مةاك)خة ه  ،.. لٌحتصظةر فٌةرالعقد فلٌس لدٌر مكةان  (ماك)عطى  لكنر  

ختٌار  ناك ؼرؾ كثٌرة تستطٌع   فى المنز  قاببل : الصارؼ  الى الؽرؾ
بةٌن  ارامحتة بنصسةر ظة  الشةابٌختةار تركةر ثةم ما ترٌد من تلك الؽةرؾ 

انى للمنةةز  كةةان الةةدور التةة رواقخةةر الةةاقترب مةةن ؼرفةة  فةةى  فةةالؽةةرؾ 
ؼرفة  مثٌةرة  مخص  لؽرؾ النوم بها  ربع  ؼةرؾ و نةاك فةى النهاٌة 

التةةى  دون عةةن بةةاقى الؽةةرؾ عجةةاب فعلةةى بابهةةا علةةق جةةرس  ةةوابىلئل
ن  افترب منهةا فةى حة ر فة ة عدا تلةك الؽرفة صؽٌر  مامها سجادة وضع
( فهو قد خٌره بٌن الؽرؾ و شار  لٌر علٌهةا لكنةر لةم ٌشةٌر  و ماك)ٌراه 

ر لٌصتحةب الممر ..مد ٌةده الةى البةا ٌلتص  الى تلك الؽرف  القابع  فى نهاٌ 
لكنر كان مؽلةق حةاو  فتحةر بةالقوة لكنةر كةان محكةم اإلؼةبلق فةادرك  ن 

لكن لةٌس فةى حكام و ؼلقها بإقد و  م لدٌر سر ما ٌقبع فى تلك الؽرف حد 
..تعجب  خدم  و شخ  ؼرٌب حتى ٌتم  ؼبلق الؽرف  بتلك القوة  المنز

خرإ صتٌر متعجب ثم مضى ٌصت  الؽرؾ األى شلورفع حاجبٌر وعض ع
..كان  الؽرؾ على  على مستوإ من الصخام  لر تار من بٌنهم ؼرف وٌخ

والترتٌب والنظاف  ,  د ش بجما  ك  ؼرفة  ٌصتحهةا لكةن  حةدإ الؽةرؾ 
وبها  زكان بها سرٌر وكرسى  زا..ن ٌمكث بها   فاختارعجابر  ثار   

ناف ة من خبللها ترإ ساح  المنز  بأكملر على ؼرار الؽرؾ األخرإ , 
جانبةا مرتصةع مةن الشةقؾ والجانةب خ  شك  منحنةى فتجةد سقؾ الؽرف  ٌأ

ر ارتمى بجسده على السرٌر ناآلخر منخصض فأثار   عجابر كثٌر حتى  
 ٌام كالمتعب ال إ لم ٌرإ راحر ألفى راح  

********* 

, نهةةض مةةن سةةرٌر ٌتصقةةد مةةا سةةص  اسةةتٌقظ علةةى صةةو  سةةقوط شةةٌبا باأل
نةز     شةهٌ  ,رابحةبمر كان الصو  صادرا مةن المطةب  متصةاحب األ

ق لسةانر فةى تعجةب فةى المنةز  نطة ( لةٌكس)تصاجأ  بوجود الى المطب  ف
 :ا كأس سقط من ٌد ا مرحبا بر قابل  لٌر و ى تجمع بقاٌباسمها فاتلصت   



97 
 

  وجةدتك تؽة  ب مس حٌن ج   بل عزٌزإ ٌبدو  نك سهر  كثٌرا لٌل 
ٌل  فقد ..فكر  فى تناو  الؽداء معا الل فى نوم عمٌق لم  شأ  ٌقاظك  سص 

، التص  الى الساعر فكانة  الثانٌة  مسةاءا تعجةب ثةم فطار مضى وق  اإل
لم تعهده ٌنام الى  لك الوق  نها ٌثها بأ( التى  كمل  حدلٌكسالتص  الى ) 

م قضى لٌلتر فةى الخةارج؟ كةان التةوتر ٌعةم علٌةر متسأبل   ن كان ٌكتب  
ان ٌبحث عن ن كحث عن شٌبا ما متجا بل حدٌثها تسأل   ملتصتا حولر ٌب

 نةةا فةةى المنةةز  حةةٌن جةةاء ؟  حةةدشةةىء التصةة   لٌهةةا متسةةاببل  ةة  ر    
 حةدا؟!  ة  كةان  نةاك  حةد  :سةابل  ( واتسةع  عٌنا ةا متلٌكستعجب  ) 

  مس؟! برفقتك لٌل 

( متحججةا لةٌكس) بةر فةى عقة  الشكوك  خوفا من تردد بسرع  لك نصى 
رفةة  الطعةةام الشةةهى وسةةٌ  ب الةةى ؼ ر ٌكةةاد ٌمةةو  جوعةةا مةةن رابحةة نةة 

وبةدا علٌهةا  (لةٌكستهاء من تحضٌر الؽداء ،لةم تقتنةع ) نالمكتب لحٌن اإل
ن كةان تتبلعب الشةكوك بعقلهةا  حٌث وضع  ٌد ا فى خصر ا  , القلق

كنةةر لةةٌس مةةن  لةةك النةةو  دا ن فةةى المنةةز  ل( قضةةى لٌلتةةر مةةع  حةةمةةاك)
ولةن ٌجةرء علةى فعة   لةك فقةد امتنةع  الشهوانى إلقام  العبلقا  الجنسٌ 

من   كثر من عشةر سةنوا    رعن الخمر حٌنما طلب  منر  لك ولم ٌرتشص
عةن  فٌهةا ، سةرع  تبحةث فةى القمامة  لهةاسةؾ تةى تأ ال فى تلك اللٌل  ال

  الخمر لكنها لم تجد شىء فهز  ر سةها فةى اقتنةا   ن مةا خلةق زجاجا
ن لتكمة  تحضةٌر الؽةداء فةى كار ا محض خٌا  وعلٌها ال  اب اآلففى  
 الحا 

الشةاب فةى صةو   امسةا كةً ال  ٌنةادإ علةى تصةؾ الؽرفة وقؾ فى من
ٌجده ظن  نر فى  حدإ الؽرؾ باألعلى ( بالخارج لكنر لم لٌكستسمعر ) 

نا  نا، لى لكنر فوجىء بصو  الشاب  امسا  عالتص  لٌبحث عنر فى األ
المصةاجىء مأنبةا لةر  علةى  لةك فقةد  وشةك ان مةن ظهةوره  (ماك)ارتعب 

اب مبةررا خوفةر مةن ظهةور تلةك السةةٌدة ،اعتة ر الشة ٌصةٌبر بنوبة  قلبٌة 
لكى ال تراه، ثم  م ختصاء ر اإل( وعلٌلٌكسبالخارج فأخبره  نها زوجتر ) 
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 تةر،لةى زوج  ٌقدمرن على  راعر طالبا منر  الشاب بالخروج لكن قبض 
جةزء ن ٌعتبةره كر بةالجنون لكةن الشةاب  كةره بعهةده  واتهم (ماك)نهره 

عةٌن  نر ال ٌستطٌع التخصى عةن  ختباره متحججا لحٌن ٌنتهى   من حٌاتر
اك رجةة  ن  نةةعلةةم  حةةد م  نةةاس طةةوا   ةة ا الوقةة  ومةةا ا سةةٌحدث  ن ال

 مةره عةن  قةرب  خصةى( وقةد  رثةوفٌتشؼرٌب ٌمكةث فةى منةز  السةٌد ) 
( فى كبلمر فأكم  الشاب قولر ماك)زوجتر  ...فكر  و ىلٌر األشخا   

معةةن التصكٌرفةةى كةةبلم الشةةاب  مناسةةب لتقدٌمةةر لزوجتةةر ،  ن  ةة ا الوقةة  
 ن تلةك  ةى ( تخبره  ن الؽداء جا ز فةأخبره الشةاب لٌكسأتاه صو  ) ف

ٌخرج لكن عٌناه تسةمر  علةى ن اللحظ  الحاسم  إلخبار ا باألمر كاد  
ٌةر الشةكوك فةى ن ٌزٌلهةا فةورا حتةى ال تثالضمادة بر س الشاب فةأمره  

جرحةةر بشةةعره الطوٌةة   خصةىثةةم  الضةةمادا   نصسةها ، سةةاعده علةةى  زالة 
لحظةا  و ةو ممسةك بمقةبض الؽرفة  وظة  واقصةا ل (مةاك)خةرج  قلٌبل ثم
.. علٌةةر المجةةىء بسةةرع  لمةةا ٌقةةؾ مكانةةر ( متعجبةة لةةٌكس لٌةةر )  نظةةر 

( تنظةر لةٌكسبرد لكنر كةان متةرددا قلقةا توقصة  ) ن ٌلتناو  الطعام قب   
 ٌخبر ةا  نةر  خصةى علٌهةا  مةرا مةا    لٌر بتعجب متسابل  ما األمةر فةاطرا 

   وضةعٌتر ون شكوكها األولةى صةحٌح  حةٌن ر ن تك صابها الخوؾ  
( الؽرفةة   فخةةرج الشةةاب منهةةا مةةاك)قةةبض البةةاب  فةةت  وحرصةةر علةةى م

 سةمحى  ن  قةدم لكةى  : قةاببل (مةاك)كم  واقصا مشبكا  صابعر فى توتر  
( ورفعةة  حاجبٌهةةا مةرددة صةةدٌقك!!! فأوضةة  لةٌكسصةدٌقى، تعجبةة  ) 

 مةةس الةةى  وقةةد وصةة  قةةد تعةةرؾ علٌةةر منةة  فتةةرة ر..نةةر صةةدٌقاألمةةر  
معهم لبعض الوق  ر وسٌمكث عما  الخاصر ببرٌطانٌا لقضاء بعض األ

ٌلقى التحٌ  , ونتهاء منها ثم ٌؽادر ، ؼمز الشاب فى كتصر لٌتقدم لحٌن اإل
تقةةدم الشةةاب فةةى خجةة  و لقةةى التحٌةة  علٌهةةا متبعةة  بأسةةؾ لمجٌبةةر بتلةةك 

عةن وتوجه  بسءالها الى زوجهةا   (لٌكسالطرٌق  المصاجب  ، تجا لت  ) 
ال ٌدرإ ما ا ٌخبر ا لكن الشةاب  نعقد لسانر ما ا ٌصعلر صدٌقر   ا  نا؟ ا

 خبر ا  نر  نا فى مهم  عم  تبع  حدإ شركا  التؽ ٌ  وسٌمكث لحٌن 
( باال لٌكساإلنتهاء من عملر ثم ٌعود مرة  خرإ الى ببلده ، لم تعطى ) 



99 
 

مةةن زوجهةةا الةة إ ضةةحك فةةى مةةرح  وظلةة  صةةامت  تنتظةةر  جابةة  مقنعةة 
علٌهةا ثةم ..طلةب خةرإ الشةاب مةرة  لجو المتةوتر مةرددا كةبلم لتلطٌؾ ا

منهةةةا تحضةةةٌرالطاول  لثبلثةةةتهم فصةةةدٌقر مثلةةةر  ٌضةةةا لةةةم ٌتنةةةاو  وجبةةة  
شةعر بةالحرج فمتسابلر بجدٌتةر فةى طلبةر ، (لٌكساإلفطار، نظر   لٌر ) 

 واتجر بر سر للشاب ال إ  سر  بإخبار ا مبتسما  ن رابح  الطعام شهٌ 
طبةاق لضةٌصهم لتحضةر   (سلةٌكن جوعر كثٌرا ،التصتة  ) للؽاٌر زاد  م
 . ( الشاب  ن ٌتقدم الى الطاول  بسرع ماك)الجدٌد فؽمز 

ثنةةاء تنةةاو  الطعةةام تؽٌةةر وجههةةا وانعقةةاد حاجبٌهةةا معبةةران عةةن الحةةظ  
 علم  نر صؽٌر على  ن ٌكون صدٌق  استٌاء عمٌق فاقترب منها  امسا :

اء  ن ر ٌاعزٌزتى .. سؾ لم  شةعلى العم لى ولكن الصداق  لٌس  واقص 
إ شةةخ  فةةى  خبةةرك لحةةٌن الوثةةوق بةةر فأنةة  تعلمةةٌن  ننةةى ال  قحةةم  

تسةم ( ، ابلةٌكستلةك الرابعة  زوجتةى )  التص  الى الشاب قاببل : ..حٌاتى
نهةا ابنتةك فةور رءٌتهةا ابتسةم  نها زوج  رابعة ,  عتقةد    الشاب قاببل :

ىء  نها ك  شة : قاببل  حانٌ ونظر الى زوجتر محتضنا ٌد ا بقبل  (ماك)
الزوج  والحٌاة التةى لةم  حلةم بالحصةو  علٌهةا .. بالنسب  لى  فهى االبن 
 ( تصص  عن قلقها من تلك الصةداق  المصاجبة لٌكس بدا ..كان  نظرا  ) 

  حتى انعقد لسانها عن التصوه بكلم  واحدة.

 لةك  (مةاك) لٌهمةا فبلحةظ تناو  الشاب طعامر على اسةتحٌاء  ن ٌنظةر  
  فةةى خلةةق تلةةك حٌنمةةا تتةةزوج ٌاصةةدٌقى سةةتعلم الحكمةة:  فابتسةةم لةةر قةةاببل

نة  ر بشةوكتر ..المةرح الة إ تشةعر بةر و لٌ شار   ..الحسنوا  فى الحٌاة
ال حٌنمةا تة وق حبلوتةر  نر مر   دركتدور العالم وحٌدا سٌكون مرا لن ت

علةةى ٌةةد زوجتةةر التةةى ابتسةةم  بمبلمةة  قلقةةر  ضةةع قبلةة بزوجتةةك ..ثةةم و
 . وعٌنٌن المعتٌن

(  قهوتةر لةٌكس(  ن تحضةره لةر ) مةاك)ثتهم مةن الؽةداء فطلةب انتهً ثبل
رٌةد تنةاو  شةٌبا ن كةان ضةٌصهما ٌ(  لٌكسالمصضل  الى المكتب فسأل  ) 

لكن الشاب التص   لٌها شاكرا لها علةى تلةك الوجبة  الل ٌة ة فمنة   ن جةاء 
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( تجهةز القهةوة دون لةٌكس نا لم ٌتناو  وجب  شهٌ  مث  تلةك ..التصتة  ) 
  .ن ٌتبعر الى المكتب( لر  ماك)شار لشكره ا تمام فأ عٌرن ت 

 ،فةى المنةز  (لةٌكس( التوتر فبل ٌعلةم الةى متةى سةتمكث ) ماك)بدا على 
 (لةةٌكسللشةاب الة إ ال ٌقةة  تةوتر عنةر كةةاد  ن ٌسةألر فةوجىء ب) التصة  
عبلما  القلق وفى ٌد ا كةوب القهةوة اقتربة  منةر حم  مبلمحها تتدخ  

بةدا علةى   الزفاؾ م  خبرتر  ال ٌنسى حصل مكتب ثمامر على الووضعتر  
الزفةاؾ لكنهةا ؼطة  مةر (  نةر نسةى  لةٌكس( التشت  قلٌبل فظن  ) ماك)

: ال  الطةةرؾ عةةن  لةةك و ثنةةاء المؽةةاردة طبعةة  قبلةة  علةةى وجنتٌةةر قابلةة 
ن تحضةر ؼةدا لتنةاو  العشةاء مةع وال تنسةى   ن تحضةر صةدٌقكتنسى  
  عابلتى

******** 

 مستعدا لبدء التجرب  دد على األرٌك موت (ماك)  سرفأ( لٌكسؼادر  ) 
 !؟سافر   ه المرهمتساببل الى  إ بعد من الزمن قد  

جابةةر بمبلمةة  بةةاردة : ال  علةةم ربمةةا  الؾ السةةنوا   و بضةةع   شةةهر  و  
فسةةتكون تلةةك  منةة زحةةدإ األفةةى   كن طةةا  بقةةاءسةةاعا  ماضةةٌر لكةةن  
  .ضالتك التى تبحث عنها

تشةةرد م  ٌةة  البشةر حٌةةثاألولةى ر  صكةر : فةةى المةةرةٌو ةةو  قةاببل ردؾ 
,  شةةةا د  فةةةرحهم وحةةةزنهم وخةةةوفهم وفرحةةة   البةةةدابى ثةةةم اسةةةتقرار م

 شةةعرلكةةن لةم  حةد مةةنهم ولةم ٌشةةعر بوجةودإ انتصةار م لكةةن لةم ٌرانةةى  
اند اشةةى شةةا د فةةٌلم لةةم ٌةةءثر فةةى مشةةاعرإ سةةوإ وكةةأننى   بمشةةاعر م

  !؟و ام م  راه    حقٌقر و نكارإ لما  

صصق ثم خصى  لك على مبلمحر لكنر سرعان ما  القلق  تسهم الشاب وبد 
التةةى المكتةةب  ةبةةاجوربٌدٌةةر فانطصةةأ  األضةةواء  ال ضةةوء خافةة  مةةن  

ثٌقةاب ال ، خرج ؼلٌونة  مةن جٌبةر وعلبة  حدثالشا د على ما ٌصبح   
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خةر ,  خ  نصس عمٌق وزفةره ألعلةى ثةم  خة  نصةس     شع  بر ؼلٌون ثم 
  .ؼمض عٌنٌر( بعد  ن  ماك)وزفره فى وجر 

 م1936عام 

صتٌةا  صةارخٌن وال , خةرج الصةبٌ و  قطرا  مطر الخرٌؾ سقط    
تؽمةةةر الجمٌةةةع حتةةةى النسةةةاء  بمةةةرح راقصةةةٌن تحةةة  األمطار،السةةةعادة

م قطةرا  المطةر الة إ ٌدٌه..خرجوا ٌلتمسوا بأوالشابا  منهم والعجابز 
سةم حصةاد الزٌتةون مو , بد بتسام  على وجو هم معلننا بسقوطررسم اال

لطهةةةةارة رض االرٌةةةةاح مةةةةن  ؼصةةةةانر علةةةةى   الناضةةةة  الةةةة إ ٌسةةةةقطر
حةةون حةةو  صةةؽار م و ةةم ٌؽنةةون سةةاء ٌمرقةةداس،التؾ الرجةةا  والنواأل

راح نقطؾ زٌتةون بةبلدإ واللةوز األخضةر..  ه  تح  األمطار قابلٌن :
المناسةةب  عٌةةد ٌحتصةة  فٌةةر الجمٌةةع  فٌأخةة  الصةةؽار  جةةازة مةةن الدراسةة  

ون بتلةك المطةرة    فى جمع محصو  الزٌتون ،كانوا ٌؽسةللمشارك  األ
بعض ما ٌعانوه من استمرار الثورة الكبرإ التى عم  باألرض.. كان  

جةةازر التةةى حةةزان المالتةةراب المخةةتلط بصرحةة  المطةةر تزٌةة  مةةن   رابحةة 
حدث  فى انتصاض  الثورة والتى مازالة  مسةتمرة ومازالة  المصاوضةا  

خةةرإ م الزراعٌةة  مةةرة  هٌراضةةالةةبعض مةةنهم   اسةةتعاد،ٌقافهةةا قابمةة  إل
شعل  حماسهم لل  اب وقطؾ حبا  الزٌتون الناضة  لصرح  بعودتها  وا

 : و م ٌؽنون

 بارك ٌاربى شجر الزٌتونا 

 زٌتون ببلدإ ما   كى حباتر 

 حلى شكلر وما  ؼلى زٌتاترما  

 كبلتروالعالم كلر ٌرؼب   

 منر  حسن ما ٌكون الحب  
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 بتعمر..وال مرة  ومنر األسمر من ؼٌره الصصرة منر األخضر فٌر 

 ٌصرح ساعر ما ٌكبر..القلب  

 خضر والمٌرامٌا وال تنسى الزعترزٌتون ببلدإ واللوز األ 

 .طٌب طعمتها بزٌ  زٌتوناو قرا  العج  لما تتحمر ما   

ؽار والنسةةةاء حتةةةى المعلمةةةا  ٌحملةةةن  وعٌةةةتهم كةةةان ٌمضةةةى بةةةٌن الصةةة
بٌن كبٌر وصةؽٌرمعلم  و طالةب فةى تلةك وٌمضون الى األرض ال فرق 

قدماه فوجد نصسر ٌتبعهم وقد طبع  فرحتهم روح مرح   ، قادتر المناسب 
فى نصسر فوقؾ بٌن  ؼصان الزٌتون ،ظن  ن ال  حد ٌراه ولكةن نظةرا  

 منهم حد ن كان ٌراه   متساببل فى عٌناه فبدر عقلر الصؽار تأتى مباشرة
ٌستطٌعون التصرٌق بٌنهم  م ومبلمحهم فبلن شكلر قد تؽٌرللونهٌاترإ  م  
لى ثٌابر فلةم تتؽٌةر مةازا  نصةس القمةٌ  والبنطةا  الة إ ظر  نوبٌنر  !؟ 

ٌرتدٌر و و مقب  على السصر رفع حاجبٌةر منةد ش كٌةؾ ال ٌمٌزونةر!! ، 
نةر مٌع ٌصهمها وٌدرك بوضوح معنا ةا كأؼانى التى ٌتؽنى بها الجتلك األ

نر )ال تنسى الزعتةر والمٌرامٌةا معهم  ما ٌؽنوولد بٌنهم، كاد لسانر ٌردد 
العج ...(  راد  ن ٌلمس تلك الصرح  التى انطلق  من ضحكا   قرا و 

حولةر والكبةار ٌشةجعونهم وٌةرددون  ؼةانٌهم و حةدا ن  والصتٌةا  الصبٌ 
.. ٌتحاكون تراث ثاء جمع الزٌتونتحكى لؤلطصا  عما كان ٌصعلر جد م  

لةد ا سةافرالى بةبلد العةرب لكنةر لةم ٌشةعر ن وادا ن  حة جداد م  كر   
  نا بٌن  حضةان  ؼصةان الزٌتةون , المشةاعر الدافبة  ال من اآلبالحضن 

ؼصةان المبهج  كان  تطصى دفىء فى األجواء ،فمد ٌده و مسةك بأحةد األ
 اتر التى ٌترعر  حبها فى قلبهم كأؼصان الزٌتون المترعرع ٌقطؾ حب

بحٌوٌتهةةا  تأمةة  عٌةةون الحاصةةدٌن حولةةر لكةةن الكةة  منشةةؽ  بالحصةةاد 
دا ٌتسابقون حو  من ٌستطٌع حصاد  كبر قةدر مةن الزٌتةون الطةازج ، بة

لةم ٌعهةد مةن قبة   ن قطةؾ فصةابعر ٌتحسس ملمس حبا  الزٌتون بةٌن  
ا  زٌتون فى خل  بكءوس  فخةر ه  ى حبحبا  الزٌتون ..فأقصى ما ر 
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قتطصها ووضعها على  نصر ٌشمها كان  رابحة  التةراث الشمبانٌا ،ا نوا   
حةةةةةدث عةةةةةن مةةةةةدإ رض لحبةةةةةا  الزٌتةةةةون تتالمنقةةةةو  مةةةةةن جةةةةة وراأل
كطصةة  صةةؽٌر ٌتبلعةةب مةةع الصةةؽار،فجأة  قلبةةر قدسةةٌتها..ؼمر  السةةعادة

 نٌةة كر  حةةد م شةةىء مةةن القةةر كةةان ن سةةأل   حةةدا ن الصةةؽار حولهةةا  
 .!؟لمسةلمٌن المقةدسلةٌس  ة ا كتةاب االكرٌم عن الزٌتون ،  طةر  ٌصكةر  

انطلق صةو  صةؽٌر مةن فة صبٌ  الصؽار ٌصكةرون فةى اإلجابة انطلق ال
جةةواره ٌخبر ةةا  ن هللا  قسةةم بةةالزٌتون فةةى القةةر ن الكةةرٌم وال ٌقسةةم هللا 

تملةءه لةم  ء مكانتر ، نظر الةى الصؽٌروالد شة و لنقابشىء  ال لتعظٌمر  
 متعجبةا تلةك الحبة بر بجواره ثم  عاد نظره الةى الحبة  بةٌن  ناملةر ٌشعر 

الصؽٌره تملك من النقاء ما ٌجع  ربهم ٌقسم بها ؟!، عاد ٌستمع لحدٌثهم 
المةةدنى الةة إ تبنةةاه الجمٌةةع  لهجةةرة الٌهةةود الؽٌةةر  المتبةةاد  عةةن العصةةٌان

ؼتٌاال  شرعٌ  و جبار م على سحب  راضى جدود م منهم وحرك  اإل
لحصةاد ، كانة  مةن ان  لك لم ٌمةنعهم قام  بٌنهم وبٌن الٌهود  ال   التى

تقةةاوم لوقةةؾ العصةةٌان  خبةةار المصاوضةةا  التةةىتتةةردد علةةى مسةةامعهم  
ؾ حدٌثهم لمةا ا نقةؾ ارطسءا  ٌبحث عن  جاب  بٌن   طلقالمدنى لكن  

رض عةن سةرق  األفةى الةدفا  رض لما علٌنا التوقةؾ عن الدفا  عن األ
بٌوتنا ملحنا وعٌشنا وطردنا من  ب   تك العرض  ٌضا قام الٌهود بخٌان 

 صةةب   حتةةى و جبارنةةا علةةى بٌةةع  رضةةنا  مةةا بالةةدٌون  و بةةالقوة األجنبٌةة 
الضةةعؾ الةة إ خضةةع لةةر العةةرب و تةةك مةةام النضةةا  المسةةل   ةةو الحةة   

:  ردؾ صبى صؽٌر بجواره قةاببلفجأة  العرض التى قام  بر الٌهود ، 
كنة  مازلة  صةؽٌرا  الثةورة المسةلح  ,  لقد انضةمم  الةى عمةى بصرقة 

ٌر فى قلبى وال مسةتقب  بةدون وطةن   ملة  المدرسة  فةبل كب لكن الوطن
لقلةم لبنةاء مسةتقب  لشةعب ال ٌملةك  رضةر فلمةا ال  حمة  مةن حمة  ا فابدة

، وال حكامسبلحى ألدافع عن مستقبلى , ال  حد بالجوار ٌساند ال حكوم  
را اانضم لنا ثو ,عظم فى تلك الحالر شعب العربى  و الثابر والساند األال

لٌسةةة  منةةةع الٌهةةةود بالتعةةةاٌش معنةةةا  و  قضةةةٌتنا ..سةةةورٌا والعةةةراقمةةةن 
خمد  اإلندماج معنا ب  منعهم من سرق   رضنا وتارٌخها ، لكن الثورة  
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اضةةح  كعةةٌن الشةةمس والعهةةود و كةةبلم االتصةةاق المعسةةو  لكةةن الخسةةارةب
لم  من ال ٌملك لةم ال رض بكالؽادرة تمد خطوطها تح   قدامنا تقسم األ

ا  رضةةنا واؼتٌةةء مةةن خةةانوا عٌشةةنا جةةزء باإلجبةةار مةةن  ٌسةةتحق إلعطةةا
قادتنةةا مةةن المجا ةةدٌن واعتقةةا   خةةرٌن ..لةةم تةةدوم الهدنةة  والراحةة  التةةى 
 خةة نا ا حتةةى عةةدنا للةةدفا  عةةن  رضةةنا ، مةةا ا تنتظةةر مةةن شةةعب ٌهتةةك 

عتقةةاال  ؟!،كانةة  الحرٌةة  تؽتةةا  باإلٌظةة  صةةام  دون حراك رضةةر  
سةبلمى..كان علٌنةا التخلةى  و  والنصى ومحاول  طمس  إ صو  عربى 

دلنا ضةحكا  عن ك  شىء ودعنا صبانا ودفنا ا  ناك مع شهدابنا واستب
ن لةم نرفعةر فةى وجةر عةدونا طصولتنا بصرخا  الحرٌ  و لعابنةا بسةبلح  

تةةراب ٌدنسةةونر بخٌةةانتهم ..كانةة  األٌةةام تمةةر لسةةقطنا فةةى مكاننةةا مةةوتى 
  نةةر صةةو  عةة ب  اب   ةة  تلةةك لعبةة !؟ ،فجةةأة طةةرق علةةىتسةةكةةالجحٌم  

 تلةك الحركة  السةرٌع الةى   (ماك)فتوقؾ الصبى عن الكبلم انتبر  ٌنادإ
ن ٌةةعهةةا الجمٌةةع مةةن نصةةض ثٌةةابهم المتربةة  والةة  اب تعجةةب الةةى  التةةى اتب

 حةد الصةؽار لطصة ٌ  ب الجمٌةع  ة   نةاك حةرب؟! فجةأة جةاء صةو   
 ..ترك الصبى مةالنلحق الصبلة سر مازا  ٌقطؾ حبا  الزٌتون قاببل  

اتبعهم لٌرإ ما ا ٌصةنعون  (..ماك)ن ٌصطدم ببٌده و سر  حتى كاد  
كن مةن المةاء ٌصةبها علةى الصةؽٌر اآلخةر فةى فوجد الصؽٌر ٌحم  جرا

سةةر  الجمٌةةع حركةة   وجةةاء فجةةأة صةةدر صةةو   حةةد م مةةرة  خةةرإ فأ
خةر لصر فى تساوإ وخلصهم بعةض النسةاء  مةا فةى الجانةب اآلٌصطصون خ

شن مبلءا  نظٌصة  ٌثبةتن  طرافهةا بةبعض ترصكان بضع فتٌا  وسٌدا  ٌ
ثةةم جلسةةوا بانتظةةار  همطعمةةتهم مةةن حقةةاببالطةةوب ثةةم بةةدءا فةةى  خةةراج  

هةم بةالجلوس علةى المةبلءا  المصروشة  ، اقتةرب المصلٌن الة ٌن لحقةوا ب
كةان الجةو  ٌصتةك ..حةد منهم وجلس بجوار  حد الصةؽار لةم ٌلتصة   لٌةر  

ٌةن  عٌةنهم الةى   به و ةو ٌراقةمد ٌةد !، قب  التجرب  رؼم تناولر لطعامر
تقط رؼٌؾ خبةز رقٌةق اقةتطم منةر قطعة  كةان مة اقها ؼرٌةب ال ..ستنظر

الجمٌةةع  لكنةةر مقبةةو  ثةةم  قبةة  ٌتنةةاو  طعامةةر بكةة  حرٌةة  وسةةط سةةعادة
 وتجا لهم بوجوده..
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رسةم علةى وجةو هم   شةكالهم كالعصةابا  من الرجا   انطلق  مجموع 
حتةى  ٌةرون رجةبل  و  مةر ةن ؼبضة  وقسةوة متوحشة  مةا ما ٌحملونر م

ٌقومةةون بةةالتصتٌش لمةةا لةةدٌهم بطرٌقةة  قاسةةٌ  عنٌصةة  تصةة  الةةى العةةراك 
تسٌطر تلك العصابا  على القرٌة  بأكملهةا بالضةرب ، ولساعا  معدودة

 اثرٌن تلةةك )عصةةابا  الهاؼانةةا( فجةةأةطةةبلق الرصةةا  والقتلةةى المتنةةو 
عصةاب  ال مةع تلةكرجةا  ملثمةٌن ٌتقةاتلون  النٌةران مةن مجموعة   انطلق

ن كةةان مجةةرد سةةكٌن تقةةوم بإعتقةةا  كةة  فلسةةطٌنى ٌحمةة  سةةبلحا و  لتةةىا
ثمةةٌن جماعةةا  مةةن الشةةباب الصلسةةطٌنٌ   طلةةق  ةةءالء المل  كةةان ..مطةةب 

نهةةةم ٌقومةةةون بحةةةرب علةةةٌهم بةةةالظلم العصةةةاب  الوطنٌةةة  و ا  الصةةةٌ   
حاكم الجواسٌس العصابا  لكن كنا فقط نقٌم العد  ونحافظ على حرٌتنا ن

ن.. نشةد األفةراح الةى تلةك المةدن التةى ظنة   ن لٌلهةا لةن ٌشةةرق الخةابنو
شةاد تحولنا بسبلحنا و ٌماننا الى حكوم  الحرٌة    بدا،علٌر فجر الحرٌ   

خةرإ ونحةن نتطلةع , كنةا نجلةس بصةحب  عمةى مةن قرٌة  الةى   الك  بنةا
نمضةى صعب شعب فى العةالم (كنةا األخبار وتصرٌحا  برٌطانٌا ) ننا  

حتةى انضةممنا الةى القةدس تحة   وسةط تاٌةد الشةعب سةلح فى نابلس باأل
قٌةادة الحسةةٌنى ،فةى  حةةدإ اللٌةالى جلسةة  علةى األرض بجةةوار سةةبلحى 

لمةا ا  تتكةاثر   :  ة  جهادنةا ٌةءتى بثمةاره ؟.. نظر لتلةك السةماء واتسةاب
 ةة  اختةة   ؟! با اننةةا عصةةعلٌنةةا الةةدو  كعصةةاب  ثةةم ٌتهمنةةا األخةةرون بأ

 توازن العالم؟!! 

جواسةةٌس بٌننةةةا حٌنمةةا قضةةةٌنا علةةى جمٌةةةع ال م 1939صةةةٌؾ ال انسةةى 
مضةى الجنةود فةى  ن نتناز  على تقلٌدنا المةوروثواضطرتنا برٌطانٌا  

 الشةةوار  ٌصةةرخون بةةأعلى صةةوتهم بةةأمر برٌطانٌةةا فةةى خلةةع الكوفٌةة 
مةةر فسةةتع  بةةر السةةجون  فقةةد اوا  الصبلحةةى ومةةن لةةم ٌمتثةة  لتلةةك األوالعقةة

باره منضما مع الثوار المحررٌن عته بإجن ك  من ارتد كان  تعتق  وتس
تعة  بةدماء  شوار الصوا  المعتقلٌن وسجون تع  بأال  كان ..رضهمأل
كةةان لسةةانى ٌةةردد  ..برٌطانٌةةا ر عتةةداءا  علةةى مةةن ال ٌخضةةع لقةةرااإل

ظهرنا اعتصامنا حةٌن مضةٌنا جمٌعا وال تصرقوا(   )واعتصموا بحب  هللا
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حةةةد لتلةةةك وال ٌستسةةةلم   ال ٌخضةةةعالسةةةاحا  نحةةةث الجمٌةةةع علةةةى  فةةةى 
قرارا   ،اعتصم الجمٌع وتمسكوا بإرتداء الكوفٌ  والعقةا  وخلةع   ة  ال

فةى الةرد علةى تلةك  المدن الصلسطٌنٌ  الطربةوش ،سةلكنا طرٌةق المسةالم 
برٌطانٌا  مام د ابنا ،كن   موقؾفى تسامرنا من  التى سخرنا القرارا  

سار ال إ عانٌناه لكةن نك ؼ  فى نوم عمٌق فرابح  االنتصار تسكر اإل
 كما ٌقا  فأٌام الرخاء ال تدوم طوٌبل ، انتصض  على صو  المدافع تدب

 اننةةا وٌةةد الةةبطش تتطةةاو  علةةى فةةوق رءسةةنا وعاوٌةة  الطٌةةارا  تصةةم  
الجنةةود الصةؽار قبةة  الكبةةار وعلةى الشةةٌوخ قبةة  الشةباب،ومن تتملكةةر ٌةةد 

طالة  الكثٌةر  التةى البرٌطانٌٌن ٌعرض للمحاكم  فةى المحةاكم الجماعٌة 
صةةةؽٌر، تعاملنةةةا العةةةد  العمٌةةةاء الصةةةماء ال تةةةرحم كبٌةةةر وال  ومحكمةةة 

ا..اسةةتبدلنا حصةةاد الزٌتةةون بحصةةاد  رواح رضنكحشةةرا  تعةةٌقهم فةةى  
إ التةى تقتحمهةا تةابع مةع عمةى  ةارون القةر خواننا فى الشوار  ،كن   

م ورضةةٌعها لرفضةةها برٌطانٌةةا دون رحمةة  كنةة   رإ بعٌنةةاإ قتةة  األ
 .. تملةةةك سةةةبلح سةةةوإ حضةةةن رضةةةٌعهانهةةةا الدإ رؼةةةم  نةةةللجالركةةةو  
تحتضن الرصا  صرخاتهم  اعتبةروا  بابهمعلى  ن صرخوا األطصا   

 طصا   و عشر سنوا  رجا  فتقةوم بأسةر م ولطمهةم علةى وجةو هم  و 
م التةى تهم ببكاء الخةوؾ والرعةب ، تلةك األن على صوركلهم بأقدامهم  

ها برصةةا  فحولتهةةا لتةةراب ترمةةى بجسةةد ا علةةى ابنهةةا اقتطةةع صةةرخ
عتصةةةةر قلبةةةةى تلةةةةك المحاكمةةةةا  الجماعٌةةةة  التةةةةى نصةةةةبها ٌةةةةدنس!،ما ا

, قبضوا على حدإ دورٌاتهم بالقرإ ردا على العصٌان البرٌطانٌٌن فى  
نصب فقد بعٌدا من راقب ما ٌحدث كن  متخصٌا   ،عدد من   الى القرٌ  

اآلخر رمٌا  بعضعدام شنقا والبالجوار مشنق  إلعدام من حكم علٌهم باإل
بالرصا  كانة  منصة  الشةنق تشةبر المسةرح  الكبٌةر الة إ ٌتةدلى منةر 

ر  الدماء فةى عروقةى وكةاد الؽضةب ربع مشانق بانتظار ضحٌتها ، ثا 
علةى  راعةى عمةى قةبض  ٌأك  قلبةى فانتصضة  اركةض نحةو م  , فجةأة

للتخل  مةن  و سقطنى بجواره  امسا فى صرام   ن تلك لٌس  الوسٌل 
ن ٌن دون خسابر التصة  ٌشةٌر لرجالةر  تحرٌر المساج  وال لٌنا  ءالء ع
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ا الةتخل  كةان علٌنة ٌراه مكان مناسبا للةدفا  والحماٌة ٌتخ  ك  منهم ما 
ثةم نحمةٌهم حتةى ٌسةتطٌعوا الصةرار   والمن الجنود المحٌطٌن باألسةرإ  

 , اتصقنا مسبقا  ن ٌمضى بعضةنا خلةؾ األسةرإ نحمةٌهم باألسةلح بسبلم 
بالباطةة  فةةى  اآلخةةر ٌةةرد علةةى النٌةةران الثةةابرة لحةةٌن الهةةرب والةةبعض

.. رفعةة  بنةةدقٌتى وجو نةةا، قناصةةان مهةةره ٌضةةمهم الصرٌةةق  نةةا ثةةالثهم
 سةرإ ، وجةر األسةلحتهم فةى وحدد   دفى على  ربع  جنود ٌوجهةون  

 ..  دافةر ,  شةار  ةارون عمةى  ن نبةد بعدما  خة  كة  منةا موقعةر وحةدد 
م ركضةةنا لتحرٌةةر م سةةرإ ممةةن ٌحةةٌط بهةةم ثةةا األ طلق.. طلقنةةا خلصةةن

بعهم بعةةض الجنةةود تةةسةةرإ ٌهربةةون وٌكةةان األ زمةةٌبلإمٌنهم ومعةةى وتةةأ
فأصةةبح   لقةةى مةةن ٌتةةبعهم حدفةةر ،فجةةأة نزلةة  علٌنةةا  وبلةة  مةةن النٌةةران 

دودٌن العةدد والزخةابر مةا نحةن فمحةالبرٌطانٌ  التى تصوقنا عددا وعدادا  
 و تهرٌبهةا مةن  د ا بعد انتهاء المعركة التى نقوم  حٌانا بسرقتها  و حص

 تسمر  مكةانى حةٌن ر ٌة   جسةاد م مؽربلة فصٌب زمٌبلإ الحدود ،  
الؽضةةب فةةى ،صةةرخ  رصةةا  بالرصةةا  ال ٌكةةاد ٌخلةةوا موضةةع مةةن

صاح  فجأة ،ت  ؼٌر مكترث  ن  صبح  جث   امدة وردتى وانطلق   قا
ٌمثلةوا  والمصةابٌن حتةى الخواننةا  ن ننسحب مصاحبٌن جثث    ارون 
خ   بندقٌتر ل  جث   حد م لكن سرعان ما تركتر و حد مهم حمبجثمان  
سةرإ الصةارٌن كةاد  عٌنةى الجنود ال إ لمحتر ٌتقصى خطى األ حدخلؾ  
اقتنصةةر ٌتةةر ، اقتربةة  منةةر فوقصةة  مكةةانى مةةن محجر ةةا حةةٌن ر  جتخةةر

لق  فسقط مكانةر قتةٌبل لكننةى كةد   لحةق بةر طببندقٌتى روٌدا روٌدا ثم  
رقبتةى  طلقة  مةن األٌةدإ المرتعشة حةدإ الرصاصةا  المنن خدش   حٌ

كة  مةنهم  راعةى  ومضةٌنا  خةر وتةأبطفسقط   رضا  سةر   ةارون و 
واطمبن  ن ال  حد ٌتبةع األسةرإ ،لةم سرق النظر من خلصٌهما لكن كن   

تكن  صابتى خطٌرة لكنها كان  قوٌ  بالقةدر الكةافى لتتةرك ندبة  ظةا رة 
هةةى ال تقةةارن لمةةا ف بعةةد اآلن للنةةدوب الخارجٌةة علةةى رقبتةةى ال  كتةةرث 
ى شةةٌبا مقارنةة  بنةةدوب نةةدوب الجسةةد ال تعنةةف،  حملةةر مةةن نةةدوب داخلٌةة 

خبةةةار القةةةرإ التةةةى تقتحمهةةةا القةةةوا  البرٌطانٌةةةا و القلةةةب، كنةةة   تةةةابع  
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خبار عةن تزاٌةد الضةحاٌا صرخ  حٌن طر   علٌنا  عصابا  الهاؼانا 
ن كةعشةر عامةا ل ر م عةن الثانٌة  نب  ن ٌمةو   طصةا  ال تزٌةد  عمةا ما

ٌضةا      تسمر  مكانى حٌن  خبرنى  حد زمبلبى فةى الصرقة  الجهادٌة 
لقد نسٌ   ننى صؽٌر مةن بعةد مقتة   بةى و خةى  لم تتخطى  لك العمر ،

 ،حم  السبلحمن التى لم ترتعش فٌها ٌدإ  وسرق   رضى ومن اللحظ 
عمةار م تتخطةى   مع عوٌ  صراخ ٌقو  لما ا تقتلون  طصا  لةمؼدا ستس

 من العمر بعد! لسن من نسوا  نهم لم ٌتخطوا الخامس  العامان من 

حٌنمةا اؼتٌة  قادتنةا  وصةالنا الضةعؾكان  الهزٌمة  والخةوؾ تةدب فةى  
ن خواننةا بٌنمةا كةاواحد تلو اآلخةر ..ارتةو  األرض بةدماء االالؾ مةن  

ٌشٌب  شهر ماقتلى الٌهود وجرحا م ال تتعدإ  اللؾ ، ر ٌ  فى خمس   
دنا  و التواص  مع ستمرار فى جهاواحد  و لئلفٌر الشاب  ، ظ  سبٌ  

 ى منا فى القدس والخلٌ  وك  مدٌن خرإ ،تجمع ما بقالصرق الجهادٌ  األ
حدإ تلك المجموعا  وعمرإ ال قابد  صبح  مر الزمن و فى فلسطٌن 

نسةاء القةرإ ٌجمعةون   ةبهم ودفعةر  لٌنةا  كان  عشر ، ٌتجاوز الخامس 
ٌها ونهربهةةا مةةن الحةةدود األردٌنٌةة   و فنشةةتر لنةةتمكن مةةن شةةراء األسةةلح 

مجموعةا  مةن سةورٌا بالة خابر كنة   لٌناالمصرٌ  و وقا  كان ٌتدلى  
 تنق  فى المعارك فى القدس تارة وعكا وبٌ  لحم تارة  خرإ ..فةى كة  

تما  متى ننتهى؟، ما ٌثٌر سةخرٌتى عنةد االسة  تسأ طلق   طلقها صرخ 
ٌقةاؾ النٌةران والوصةو  ثةوار بإقناعنا كصاوضا  ملوك العرب بإالى الم

دٌقتنتةا؟!!متى كةان  ع صةدٌقتنا برٌطانٌةا ضةحك  فةى سةخرٌ الى حة  مة
األصةةدقاء ٌقتلةةون بعضةةهم كمةةا األشةةقاء ٌبٌعةةون بعضةةهم الةةبعض ،حٌنهةةا 

اخى عن قضٌتنا وقرٌبا سنصب  ببل  خوة ن ٌد ملوك العرب تتر درك   
عابةد ٌهودٌة  ،انضةم وقلةوبهم ممساجد  لسنتهمكام  وببل وطن  و  وٌ ..ح

..كانةة  سةةلحتهم  لٌنةةا مجا ةةدٌن  شةةقاء مةةن الشةةعوب العربٌةة  حةةاملٌن  
رءٌتهم تثٌر رعشة  الصرحة  بقلبةى ودمعة  واألخةوه بعٌنةى ، شةخا  قةد 

 مهةاتهمٌقتلون وٌدفنون فى  رض بعٌد عن  اوٌهم و طصالهم و خةواتهم و 
حةد فى سبٌ  مساعدتنا فى الةدفا  عةن  رضةنا وتارٌخنةا ال  نسةى تةؤلأل  
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تصةادم  اكتافنةا ف عندما ركض نحةوإ الصلبان فى صدر شقٌق عربى 
بلهجتر الؽرٌبة   ن انتبةر  خبرنىٌعتزر على اصتدامر ب  اقترب منى ٌلم 

على المنز  مخصى فةى السةور قةد ٌصةٌبنا علةى تؽطٌتةر  ناك جندإ فى  
رصةا  المتسةاقط علٌنةا مةن األمةام حتةى ٌسةتطٌع اصةطٌاده اب  المن و

الجنةةدإ ٌتهةةاوإ مةةن  علةةى المنةةز    وجةةد لنةةار لتؽطٌتةةر وفجةةأةطلقةة  ا 
 شار الى الرج  بإبهامر ألعلى  ن الخط  نجحة  ثةم مضةى فةى السةاح  
ٌقات  ..  سند قلبى بكتؾ   ا ال إ ال  علم اسمر وال مةن  إ دولة  شةقٌق  

 ..عرفر جٌةدا! فهةو حةرالى قلبى  نر رؼم   ا فأنا  كان ما  دخ  السعادة 
انضةةم  سٌسةةطر التةةارٌ  كصاحةةر فةةى سةةطر واحةةد و ةةو ٌةةدون : ..عربةةى

   .خرٌنكاأل كره و ربما ٌردم التارٌ  األشقاء للدفا   

 خرإ فى ك  طلق  كن   سأ  سةبلحى كٌةؾ حةا  ى لاانتقلنا من معركر 
معركة   كثر من عشرٌن  ، ؟!ى الى الشهداءنحٌاء ومتى سٌنضم جثمااأل

الةةى الكهةةوؾ فةةى  عةةالى   ةةاربٌنخضةةنا ا كنةةا نتةةرك شةةهدابنا دون دفةةن 
خى الةة إ الجبةةا  بجرحانةةا ،فةةى  حةةدإ المعةةارك الضةةارٌ .. التقٌةة  بةةأ

نى بسةةنتان فقةةط  التقطتةةر عٌنةةى صةةدف  ٌحمةة  سةةبلحر مةةع  حةةدإ ٌصةةؽر
تأجج  نار الؽضب فى صدرإ كانة  ..التى انضم  لتدعٌمنا  الجماع 

صةرخ عقلةى , الطةابرا  والقناب  ب ٌران تتساقط علٌنا كأمطار رعدٌ نال
لمةا  ةو؟! وكٌةؾ؟ وكٌةؾ حةا   خةى،علٌةر مةن رءٌة    ما عكستر عٌنةىب

 خوتى و مى وجدتى ؟ دون وعى منى وجد   قدامى تتقةدم  لٌةر ال تأبةر 
 !؟ٌةن تة  بللنٌران وفجأة ج بنى عمى و نا  مضى  لٌةر متسةاببل : الةى  

لٌةر لةم التصة  عمةى   ..اك و شر   لٌةرصرخ ..  خى  ن ,كن بجوارإ 
 نر على علةم تةام بانضةمام  خةى الةى  حةدإ تكن عٌناه مند شتان فعلم  

عمى وقةد  الصرق الدفاعٌ   دون علمى فجأة وجد  ٌدإ تلتؾ حو  رقب 
لما ا لم تخبرنى  :  صارخا ى صوتى على صو  النٌران المتساقط طؽ

الةةد ٌنضةةم الةةى المةةو  وال تخبرنةةى خخةةى ٌا ةةارون  جننةة   ن تةةرإ  
تخةرج حتى كةاد   سأقتلك  ن  صابر شىء كان   عٌن  ارون مصدوم 

مةن محجرٌهمةا ومنة  تلةك اللحظة  لةم  عةد  نادٌةر  ال  ةارون ، القٌة  بةر 
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ٌةةا خلةةؾ الجةةدران جةةدار وراء جةةدار سةةرع  الةةى خالةةد محتم رضةةا و 
ترقبةة   نقةةا ه مةةن حصةةار النٌةةران نادٌتةةر كةةان مةةن الصةةعب سةةماعى إل
نٌةةران واتجهةة  بنظةةرإ الةةى عمةةى فهةةم  ن علٌةةر تؽطٌتةةى إلتمكةةن مةةن ال

ر لكن  مكانٌاتنا الدفاعٌ  كان  ق  ما ٌمكن لها  ن تصمد  مام لٌالوصو   
تلك األسةلح  و وبلة  النٌةران  ..نٌةران الخةوؾ والقلةق  كلة  الصةبر فةى 

صةةابنى شةةىء ..فلةةٌس بعةةد صةةدرإ فانةةدفع  بإتجةةاه خالةةد ال  عبةةأ  ن  
طلق  وقة ف  بجسةدإ علٌةر ..كةان رعبةر مةن اكتشةافى لمو  مو  ..انا
فا  ال ٌقارن بمدإ شوقر لى حٌن ر نى فأرتمى فةى نضمامر لقوا  الدإل
ن مةةمسةةكتر كطصةة  صةةؽٌر.. و حقةةا طصةةبل صةةؽٌر! ،  حضةةانى ٌبكةةى  

 خةوتى ٌةن ا!؟.. ن تحم  السةبلح من  خبرك   :  راعٌر صارخا متساببل
  ةاروناصةطدم  ر من البكاء عةن النطةق فجةأةجز لسانمى وجدتى ..عو 

ن  لةك المنةز  المتهالةك  ن ن  ب الةى خلةؾ تلةك الجةدران مةبنا..  مرنا  
 ..رون ٌراقةةب وٌطلةةق الرصةةا  لتؽطٌتنةةانةةا وخالةةد ظةة   ةةا سةةرع   

 ،سبلح كالمٌاه مةن ٌةد خالةد المرتعشة جلسنا جلؾ جدران المنز  سقط ال
 ن ٌقت  وحٌدا دون رءٌتر ٌخبرنى ونحن مختبءن عن مدإ خوفر مضى 

ى ٌلقةى فٌهةا الت تنا وٌلقى بر فى المقابر الجماعٌ سرلى  و ألإ  حد من  
وره التةى و عابلتهم فى المدن المجاالشهداء دون معرف  اسمهم  و سنهم  

سٌطر  برٌطانٌا علٌها ، لصٌن مدٌن   حكم  فٌها  برٌطانٌا قبضتها على 
تحةة   الهوٌةة  ونمجهولةة ملقةةى بهةةتؽار ا قبةة  الكبةةار تبٌةةد م وعنةةاق صةة 

ر  ةةالى المقةةابد موضةةع مقبةةرتهم حتةةى ال ٌنشةةبوا األالتةةراب دون تحدٌةة
 قةرإمةى  نةاك فةى تلةك الوٌخرجون الجثث للتعةرؾ علةٌهم ،  خةوتى و 

فبعد رحٌلى مع  ارون  صب   خالد مى بتهرٌبالخاضع  للعدو.. قام   
ا  لى انضمامر لقوالوحٌد  فكان مبل ه الوحٌد للعثور ع سرة و رج  األ

حةد الصةرق الجهادٌةر لكةن ال الدفا  ..كان  ارون على علةم بأنةر انضةم أل
فةى مةن  إ مكان ،  مرنا  ارون   ن علٌنا االختباء فى  عرؾ لر طرٌقٌ

عزمنةا جهدنا بك  حدإ الق ابؾ تنطلق حاولنا الحا  فجأة سمعنا صو   
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  شةةىء لكةةن العةةزم انةةدثر وانةةدثر   جسةةادنا وسةةود كةة علةةى الهةةروب
 صوا  ...وصمت  األ

****** 

, قة ؾ فةى عقلةر كوابة  مةن الرصةا  منةر لم قد نةا  فت  عٌنٌر كان األ
..انةةتصض بالمكتةةب  وجسةةده نظةةر حولةةر فةةر إ نصسةةر ممتةةدا علةةى األرٌكةة 

وسةةط رض التةةى كةةان بهةةا عةةن الصةةؽار ٌنظةةر حولةةر ٌبحةةث عةةن تلةةك األ
 بعٌةدا عةن خلؾ الجدران صر فٌهاال إ ح معرك ؼصان الزٌتون عن ال 

 كةة طلقةة  علٌةةر فةةى المعرارتطةةم ر سةةر بةةاألرض حٌنمةةا   حٌةةث القا فةةا 
 تنصسةر فتةنصس الصةعداءلٌر وانتظم سرعان ما عاد الهدوء واالطمبنان  ..
..فجأة دخةة  الشةةاب  لٌةةر وفةةى ٌةةده فنجةةان ن مةةا حةةدث كةةان مةةن الماضةةى 

 الشةاب لمةا ا  ةومةر تعجب أل القهوة العربٌ  , وضعها  مامر دون  كلم 
ربمةةا  : .كسةةر شةةروده قةةاببل !؟إء المبلمةة   كةة ا وال ٌتصةةوه بكلمةة د ةةا

ستساعدك علةى التركٌةز،ثم مةد ٌةده  الصدا  قلٌبل تلك القهوة ستعانى من
..كانة  لهصة  الشةاب ن ٌكتةب مةا راّه مجموع   وراق وقلم وطلب منةر  ب

( ؼٌةر طبٌعٌة  حةٌن نظةر  لٌةر بتعجةب مةن تلةك مةاك)ه فى معرفة  مةا ر 
 ( جةةزء ممةةا ر إ وٌصقةةدمةةاك)ن ٌنسةةى ر الشةةاب  نةةر ٌخشةةى  اللهصةة  بةةر

انتهةى حتةى  ناألوراق وبةد  ٌكتةب ومةا   بالتالى قصتر ، مةد ٌةده والةتقط
صة  الةى مبتؽةاه بعةد مةن نر لةم ٌاختطصها الشاب فى لهص  وبد  ٌقر  بدا كأ

 ؟إ وق    ب )ماك( :  تدرإ الى  لر تلك التجرب  فسأ

خر    عةام مةن اآلن ..اخشةى  ننةى تةأالى مابة : جاب الشاب فى شرود 
  .كثٌرا

، ؼٌر الشةاب  ؟وقضب حاجبٌر متساببل : عن ما ا تاخر  (ماك)تعجب 
ملةة  كلٌةةر  مهنبةا علةةى مةا كتبةةر فتلةك ت  متصةةنع  ملتصتةا  ممبلمحةر البتسةا

لمس حبا  الزٌتةون نر مازا  ٌشعر بم(  ماك)خبره لحلقاتر التى بد  ا،  
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القتا  فةى قلبةر ومةدإ ؼضةبر حةٌن ر إ  الخوؾ من على جلده وبرعش 
  المجا ر والمحاكم الجماعٌ  والقتلى فى المقابر الجماعٌ .

 نهةا األرواح :  قةاببل ( البةاردةمةاك)ركع الشاب علةى ركبتةر ممسةك بٌةد 
رواح ن  رواح تماما تتجنةد وتتقابة  عةتتجند وتتقاب  واألماكن  ٌضا كاأل

فهم ما ٌحدث وكةأننى  تقةن اللؽة   كن  :  قاببلبعٌنٌر  (ماك)البشر، نظر 
فكةار م   و.. - شةار الةى قلبةر  -العربٌ   من  نعوم   ظةافرإ  حاسٌسةهم 

قولةر هللا رواح سةتصهم مةا ٌكة  األ : ؟!كٌةؾ تى  نصاسهم صةار  مألوفة ح
رواح لؽتهةةا ٌةةوم الحسةةاب سةةتكون اللؽةة  واحةةدة وٌصهمهةةا الجمٌةةع.. لةةؤل

ر علةى فهةم كة  شةىء حتةى لها القةد الخاصر وسر ا الخا  ال إ ٌجع 
و ن لم تكن تعلم شىء .. ن ر ٌ  شىء ألو  مرة فى حٌاتك فى  حبلمك 

رواح التةةى سةةر مةةن  سةةرار األ ..ٌتةةرمةةا ر  نةةك سةةتدرك مةةا ى ما ٌتةةرفإ
لونك عن الروح ..قة   ةى مةن عنةد )وٌسأ  ؛احتصظ هللا بسر ا عن البشر

 هللا(

ٌتصةوه بةر ال مجةا  رؾ النظر لعٌنٌن الشةاب مصةدقا لكة  حة (ماك)معن  
  .إ بعقلر ما لم ٌءمن بر من قب للشك  فقد ر 

خامسة  صةباحا .. شةاح علن  عن نصسها بةدقاتها النظر الى الساعر التى  
.. قا  و و مةازا  ر الصجر الجدٌدبولى بشانظره عنها الى الناف ة فطل   

لقةةد انكشةةؾ ؼطةةاء :  تةةى تخةةرج مةن رحةةم الظةةبلمضةةواء الٌتأمة  تلةةك األ
:  ، ضؽط الشاب على ٌدٌر برفق مبتسما مع سر من  سرار الحٌاة النهار

 .لم ترإ شىء بعد 

 تشتع  فى قلبر للقادم نظر لٌر فى اند اش وروح المؽامرة

******** 

راق  التةى حبةر   بمةا كتبة  و رسل  الشمس  شةعتها فسةقط  علةى األ
د كٌةٌداه ، لقى بها  مامر علةى المكتةب، ظة  حةابرا و صةبعر ٌتحسةس التأ



113 
 

دقابق ثم قرر عدم نشر تلك الحلق  وضؽط  نشر ،ظ  حابر لبضعالعلى 
 : رن  اتصر المحمو  تصقد المتص  ابتسم قلٌبل مجٌبا على  لؽاء ، فجأة

 ن  بخٌرعزٌزتى ..     

    كن  نابما  -
 ال  -
  !؟مسلما ا لم تأتى   -
بلؽةى  تى الى  ٌن ..... وه  سؾ ٌاعزٌزتى كنة  مشةؽوال قلٌة    -

 .ستطٌع القدوم على العشاءفلم   ( مٌلٌا)اعت ارإ   

 نةا خر الجمٌةع سةٌكون ال تتةأ : فى حةزن ل ثم قاقلٌبل  (لٌكس) صمت  
بانتظارك  .. ؼلق  الهاتؾ ،  درك  نها ؼاضةب  للؽاٌةر، فةى حةٌن كانة  

( تتماسةةك لكةةى ال ٌةةرإ دموعهةةا  حةةد مةةن العابلةة  وتصسةةد تلةةك لةةٌكس) 
 (.لٌا مٌ)ختها الصؽرإ اللحظا  السعٌدة أل

.. ٌتطلةع الشةاب علةىٌتبعةر  لةى ؼرفتةر الشخصةٌ  فةى األن  مر الشةاب  
اٌر لم ٌرإ مثٌ  لها فةى للؽ م فخ لمعرف  ما األمر فلحق بر، كان  ؼرف 

 الؽةةرؾ األخةةرإ كةةان ٌتطلةةع لهةةا ولسةةانر ٌةةردد  ن تلةةك  الؽرفةة  رابعةة 
 ..مةن فةوق نظارتةر (مةاك)لٌةر لما ال ٌهدٌر ؼرف  مث   لك نظر   الجما 
راعةر و وقصةر  مةام  لٌهةا ،ج بةر مةن تلةك ؼرفة  زوجتةى ال تتطلةع  قاببل 

ٌبلبمةك  نةا بسةرع  فلةدٌنا  اختر ما : قاببل ؼرف  ملٌب  بالمبلبس الصاخرة
لشاب متساببل     سٌصطحبر السةٌد اند ش ا ..ن نلحق بر زفاؾ نرٌد  

ر امنهمكا فى اختٌ رظهره ل (ماك) ( الى حص  الزفاؾ؟!  دركرثوفٌتش) 
و ةو ٌلقةى بةالمبلبس التةى ال تبلبةم  زإ مناسب للشاب قاببل فةى سةخرٌ 

 ٌدا !؟نز  وحمتركك  نا فى ال تعتقد  ننى سأ جانبا : شابال
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 : قةةاببلرض ابتسةةم  و ةةو ٌتحسةةس  حةةدإ تلةةك البةة ال  الملقٌةة  علةةى األ
 (رثوفٌتشعلٌك اختٌار زإ مناسب لى   ا لكن ال  ظن  ن مقاس السٌد ) 

 .الممشوق ٌناسب قوامى 

وقةد  شابفوق  نظارتر ثم نظر الى جسد ال فى ؼٌظ من (ماك)لٌر نظر  
ض ملةىء بعة (مةاك)بٌنمةا  رٌاضةى ممشةوقدرك صدق كبلمر فجسةد ه  

 حسنا اتبعنى جهر عنر قاببل :شاح بوالشىء وقصٌر بالنسب  لر   

جرإ بعض االتصاال  وما  ى الى دقابق حتةى دق جةرس ( فأماك)قام 
بعض الموظصٌن ٌحملون مبلبس مختلص  تتشك  بٌن ب ال  المنز  ودخ  

بمةا ٌناسةب   نٌق  وقمصان مختلص  األلوان الةى جانةب المبلبةس  الداخلٌة 
ن و م ٌرصون المبلبس مقاس الشاب ..ظ  االتنان ٌنظران الى الموظصٌ

بح ر على األرٌك  والطاول  ، ما  ن انصرفوا حتى  بةدإ الشةاب انةد اه 
الكثٌةةرة فهةةى  كثةةر ممةةا ٌجةةب وبا ضةةر الةةثمن للؽاٌةة  بكةة  تلةةك األشةةٌاء 

من المبلبس ٌتصقد سةعر ا   مسك قطع كلما  فأسعار ا مدون فى الصاتورة
ال تخصم  سةعار تلةك ن  رجوك   : للؽاٌر قاببل  نها با ض عجابر ٌثٌر  ف

 .سدد ثمنها  عوام مكث المبلبس من راتبى سأ

ٌدٌةر فةى ؼضةب مشةابر من  ( من األرٌك  واختطؾ الصاتورةماك)نهض 
ٌةةا مةةن جٌبةةك ..  وكأنةةك سةةتدفع تلةةك التكلصةة  : قةةاببل شةةىء مةةن السةةخرٌ 

  .خر عن الزفاؾجرب تلك المبلبس  ال تدعنا نتأ

المرة األولى التى ٌخرج فٌها تلك  المبلبس معبرا عن سعادة البالؽ حم  
ولةةى ٌرتةددإ مثةة  تلةةك وللمةةرة األ برٌطانٌةا تةةى الةةىفةى مناسةةب  منة   ن  

الةى ابتسةامر  ( المتؽضة مةاك)للؽاٌةر ..تحولة  مبلمة   بلبس البا ظة الم
التةى  فرؼم  ن الشاب دابما مبتسةما  ال  ن تلةك المةرة خصا ا عن الشاب، 

( وارتةدإ مبلبةس  مةاك).. صةعد  نةر سةعٌدا وقةد فةرح لة لكفٌهةا بأٌشعر 
شاب  لكنر لانتظر ا،رثوفٌتش ( ؽاٌر تلٌق بالكاتب المشهور )ماك  لل  نٌق 

تأخر قلٌبل نادإ علٌر  ن ٌسر  فسٌتأخرون على الزفاؾ وال ٌرؼب فى 
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لكةةن ال  الةةى الشةةاب نصةة  ( ..  لةةٌكس ثةةارة ؼضةةب زوجتةةر العزٌةةزة ) 
، دب خةوؾ مجهةو  السةبب فةى قلبةر فأسةر   نةر اختصةى !وكألةر صو  

تسمر مكانر حٌن ر إ الشةاب فةى  بهةى منظةر قةد ف.. واقتحم ؼرفتر بقوة
 مبتسما: لٌر فالتص  لر الشاب حٌنما ر ه فى المر ة.. طا  النظر  ه ر 

( الةى نصسةر فةى المةر ة  قةاببل فةى سةخرٌ : مةاك)نٌقةا؟..نظر  ة   بةدوا   
  ..  ج  لكننى  كثر  ناق .ج  

( فابتسةةةم ،ركةةةب رثةةةوفٌتش درك  ن منظةةةره قةةةد  ثةةةار  عجةةةاب السةةةٌد )  
محةاال  الفتةا  واالثنان ؾ السٌارة لم تترك عٌن الشةاب الشةوار  والبل

نةر لةم ٌحظةى بةالخروج مةن وقة  طوٌة  الحةظ والمقا ى عٌناه تقةوالن  
( انشؽالر فسألر  ن كان ٌعم  من قب  فى عروض األزٌاء الخاصر ماك)

تلةك الشةوار   : خبره الشةاب ومازالة  عٌنةاه فةى تأملةر قةاببلبالرجا  فةأ
 .را ا من  سنوا   اشتق   لٌها كثٌرا لم  

نةةر سةةعٌد ال ٌةةدرك السةةبب ولكنةةر تةةٌقن   ( فةةى راحةة  وحرٌةة مةةاك)تنهةةد 
    لسعادة الشاب ال إ ٌشوب وجهر ؼٌم  حزٌن .

ثنان للحص  كان زفاؾ فخةم للؽاٌةر  قةٌم فةى حدٌقة  منةز  عابلة  وص  اال
، نها عند دخو  المدعوٌن الى الحصة لحا( ،فرق  موسٌقٌ  تعزؾ  لٌكس) 

مةةن الجرسةةونٌرا  الراشةةٌقا  تحمةة   حةةدا ن الشةةمبانٌا واألخةةرإ  اثنةةان
رجلهةن بعةض بعض المقببل   ٌنحنٌن نصةؾ  نحنةاءة بر سةهن وٌثنةٌن  

لشىء عند دخو  المةدعوٌن للحصة  وكأنةر حصة  ملكةى ، رجةا  بمبلبةس ا
 .بالمجو را  ساتٌن فاخرة مرصع ٌصطحبن نساء بص فاخرة

ر لٌة( كان ٌتردد  لٌكسزوجتر ) ر تحصد الحاضرٌن باحثا عن كان  عٌن
التحٌة  والترحٌةب، بٌنمةا عٌنةان الشةاب تتةأمبلن  بعض المدعوٌن لٌلقةون

التى تعزؾ للمدعوٌن  تلك الصخام  فى الحص  والصرق  الموسٌقٌ  الضخم 
رش األرض مةةةن بداٌةةة  الةةة ٌن ٌنتظةةةرون العورسةةةٌن بةةةالورود التةةةى تصتةةة
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بع الطل  ٌبةدإ  ةو زفاؾ حٌث ٌقؾ قسٌس شاب راال الطرٌق الى منص 
الزفةاؾ  اآلخر  عجابر بصخام  الحصل  ومنظر األز ار التى تحٌط بمنص 

.. وجد على ك  كرسى علب   دٌة  على شك  قلب ، تقدم باتجاه الكراسى
حدإ الكراسةى صؽٌرة للمدعوٌن مد ٌده والتقط  حدا ا و خ   خرإ من  

ا و خة  ا منةر ( ٌخبره  ن الحص  رابةع ،نظةر الةى الهدٌة  مبتسةمماك)الى 
( مةن الخلةؾ مرحبة  بةر بةالقببل  لٌكسوكاد  ن ٌصتحها حتى احتضنتر ) 

بون حصدقابها ال ٌن فور رءٌتهم تجمعوا حولر ٌروسط  بناء عمومتها و 
خ وه بعٌدا عن الشاب الى داخة  المنةز  ..تةرك الشةاب بر وسرعان ما  

  ومعهةا فتحهةا كةان بهةا قةبلدة صةؽٌرة جمٌلة  الشةك التى  سارحا بهدٌتر
ورق  صؽٌرة بها بضع كلما  قر  ا و معةن التأمة  فٌهةا  خ تةر الكلمةا  
الةةى عةةالم  خةةر سةةرح بخٌالةةر الةةى تلةةك الجمٌلةة  التةةى تمكةةث بقبلد ةةا فةةى 

 شةتٌاق ووضةع الهدٌة و ا حضانر فى تلك البلد الؽرٌب ..تنهد فةى حةزن 
قد ٌن ( نظر حولر فلم ٌجده ..تعجب الى  ماك)توجر بكبلمر  ..فى جٌبر 

  .مضى ٌبحث عنر فى الحص ف !؟  ب

  ملة( تتألةٌكستحٌط بةر بضةحكهن ولهةو ن معةر مضة  )  كان  الصتٌا 
( لصرٌةةد بعةض الحةزن والقلةق ..اقتةرب منهةا )فةى عٌنٌهةا ٌشةوبها  ببهجة 

ها ل( تعانى من شىء ما  فسألٌكسال إ وص  للتو الى الحص   درك  ن ) 
دموعهةةا التةةى لمعةة  فةةى شةةاح  بنظر ةةا بعٌةةدا تخصةةى  ن كانةة  بخٌةةر فأ

 ؟مر ما األ راعها وج بها للخارج متساببل : مسكها من أفعٌنا ا  

( ٌتحةةدثان مةةن خلةةؾ مةةاك) ،لمحهمةةامةةءخرا  (مةةاك)قصةة  لةةر مةةا ٌعانٌةةر 
تقةةوس وقصتهةةا ومةةن  (لةةٌكسالزجةةاج .. درك  ن  نةةاك شةةىء مةةا تخصٌةةر ) 

مةةا ٌزعجهةةا  مةةرظهر ةةا وٌةةد ا المضةةمومتٌن  مةةام صةةدر ا،  ن  نةةاك  
 ان  نةةاك شةةىء مةةاسةةتا ن مةةن الصتٌةةا  الآلتةةى تمسةةكن بةةر لكنةةر اعتةة ر  
( و ةةةو قةةةادم صرٌةةةدلضةةةرورإ علٌةةةر القٌةةةام بةةةر ..  ةةةب  لٌهمةةةا فةةةر ه ) 

نهةا (  مةاك)شةىء جعلهةا تضةع ٌةد ا علةى عٌنٌهةا فةأدرك  (لٌكس) خبرفأ
( صرٌةدللر)  مةر ، ابتسةم( فى قلق متساببل عن األماك)لٌهما , نظر  تبكى 
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 (مةاك)صةافحر ،نر سعٌد للؽاٌر لرءٌتةر بخٌةر ر  خبره  تصافحممد ٌده لو
( احتضةنها لةٌكس) علةى عٌنةاه  سمر لكن لم ٌعٌر لكبلمر اال تمام فقد ت

  !؟مرما األ فى حنو متساببل :

زواج شةةقٌقتها الصةةؽرإ لكنهةةا لةةم بةةللؽاٌةةر  (  نهةةا سةةعٌدةلصرٌةةد جابةةر ) 
شةهر لقضةاء مع زوجها لبضةع    ختها ستسافر الى بارٌسعب  ن  وتست

حضانر ورب  على ضهر ا ( فى  ماك)شهر العس  بعٌدا عنها ، ضمها 
  ال بضةةع( بشةةىء فمةةا  ةةى  مٌلٌةةاٌر ) عوحثهةةا علةةى التماسةةك كةةى ال تشةة

طلةق ، خةرإ  نةا فةى برٌطانٌةا  شهر وسةتعود لتعةٌش مةع زوجهةا مةرة  
نهةا سةتنصرد ٌمٌلٌةا كانة  تةرق  مرحةا عنةد زواجهمةا أل ن   فكا   قةاببل

حك ثبلثتهم فقبلها مةن جبهتهةا ، ض (..لٌكسبالؽرف  لوحد ا بعد زواج ) 
( كٌؾ لةر  ن ماك) ءنبالٌهما  على الصور مر  ما الشاب من بعٌد ف  ب  

( مةةاك)ن ٌخبةةره لقةةد بحةةث عنةةر فةةى كةة  مكةةان ، رحةةب بةةر ٌةة  ب دون  
اب شةن ٌرحبا بصدٌقر ،رحب بهمةا ال(  صرٌدل( و) لٌكسو خبر زوجتر ) 

 سعٌدا بلقاءك  : قاببل (لصرٌد سر مرحبا  الى ) و ومأ بر 

االمتعةةاض  علٌهةاظهةةر التةى   (لةٌكسنظةر الةةى )  و (لصرٌةدلةم ٌعبةأ لةةر ) 
بٌنمةا نظةر  ختهةا نهةا سةتتصقد داخ  متحجج   لو  ب الى اٌضا  فتركتهم 

 و وصدٌقر  فى صح  جٌدة برءٌترنر سعٌدا (  خبره  ماك)( الى لصرٌد )
مرحب بر  نا ربما ن الشاب ؼٌر م مضى بعٌدا ،  درك االثنان  الجدٌد ث

ر التةى تصصة  عةن ؼربتةر لمبلمحر العربٌ  الخمرٌ  وشةعره الصةاحم ولكنة
 واختبلفر عن تلك الببلد ..

 مةا فقةط كمثلةر فةى ..ال ٌقلةق  خبةره   الشةاب ثةم كتةؾعلى  (ماك)رب  
وجوده لكنر سةرعان مةا سةٌعتادان علةى على  دواو  لقاء لر معر لم ٌعتا 

 . لك

ر لوجوده  نا , انطلق  الموسٌقى معلن  تبداء سعاد خصى الشاب حرجر بإ
( الشاب الى الحص  محثا لر  ن ٌستمتع بكة  ماك)حص  الزفاؾ فج ب  بد 
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خر فى برٌطانٌا ابتسم كبل منهما لؤل فنادرا ما ٌجد حصبل فخما  ك ا لحظ 
 .من القلق عما حدث   ممحاوال كسر تلك الؽما

مةا ٌتقةدمان الةى الةى العروسةٌن و جلس الجمٌع على الكراسى ٌنظةرون 
تحمة  كة  بناء عمومتهةا بةزإ موحةد   و (ٌكسلوخلصها ) الزفاؾ  منص 
 تةةرإ زوجتةةى  : شةةابلل (كامةة) مةةس فةةى ٌةةد ا  مةةن الةةورد كلٌةة مةةنهن  

مثةة  ٌةةام  ةةى ابعةة   ةة ه األجمةة  مةةن فةةى الحصةة  ..لمةةا تبةةدوا ر(  لةةٌكس) 
 .نقا كلما تقدمنا فى العمرلماس ٌزداد روألا

 .ابتسم لر وتابع الحص 

ٌصا  خلؾ العةروس بٌنمةا صمام القسٌس واصطص  الووقؾ العروسٌن  
 , سةةةاد الصةةةم  وبةةةد    مراسةةةم الزفةةةاؾاألشةةةبٌن خلةةةؾ العةةةرٌس وبةةةد 

 .القٌسٌس بالكبلم

حةرؾ لةم ٌسةتمع الةى  (مةاك)سٌن بٌنما ورالعنص  الجمٌع با تمام الى  
تها وضةحكاتها و مسةاتها بنظرا (لٌكسالقسٌس ب  كان ٌتأم  ) مما قالر 
ختهةا عةروس تصصة  عةن سةعادتها لرءٌة    عٌنا ةا التةى دمعة  للصتٌا  و

ن تتةزوج  ة ا الكهة  الة إ تجةاوز الخمسةٌن ت كر  ن تلةك الشةاب  قبلة   
بضع سنوا  تلك الحسةناء مةا الة إ ر تةر فةى  لةك الكهة  حتةى ترضةى ب

 ،بابز ةار حٌاتهةا كمثة  الشةرجة  لةن ٌسةتطٌع  بها مةع  رة شبابإلقاء ز
( لكنها ال لٌكسالرجا  فى رٌعان شبابر ٌنظر الى ) حد الحظ بعٌنٌر  ن  

 ٌةرل..نظةر   ن ( ٌصكر فٌها اآلماك)ن تنظر  ال الى  ختها ربما  درك   
خبرتةر عٌنا ةا  ة  تتة كر ,  تلمةع فةى عٌنٌهةا  بابتسامر ومازال  الدمع  

 نا وسط الحضور!؟  شكرك على تلك الحٌاة  التى وقصنا فٌها ظ لحالتلك 
وتلك اللحظ  الرابع ..  ؼمض عٌنٌر مجٌبا نعم  درك تلةك اللحظة  جٌةدا 

للعروسةٌن  (لةٌكسالتصتة  )  ،ثةم شكرا لك ألنك من و بتنى تلةك السةعادة
بعةد موتةر بةٌن  (لةٌكس ن ربما ٌأتى مصةٌر )  فى تصكٌره (ماك) استمرو
 تقضةى حٌاتهةا الطوٌلة  وحٌةدةالشباب ٌوما مةا ..فلةن  ءالء حد  راعى  
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منةة  خصوصةةا  (لةةٌكس  بٌنهمةةا .. لةةك الموضةةو  لةةم ٌشةةؽ  ) دون طصةة
ن من مٌبلده تةوفى لظةروؾ مٌو  بعد ٌوال إ فقدا فٌر طصلٌهما األ الوق 

بحملةر قلةٌبل وداعةب  اتمتعة  ٌةدا  جٌةدة..ال ؼٌةر رتصةحبسةبب  ؼامض 
 (لةٌكس) لةم تةنعم  ا لكةن راعٌهة الخصٌصة  بةٌن رٌ   لةك الصةؽاحرك اقلبه

 لساعا  معةدودة ولةم ٌهنةأ قلبهةا بضةمر البإحساس األمومر والرضاع   
ده ..تسةاقط مةن عٌنةاه دمعتةان خشةى  ن بعد مول  لٌها  ال ساعا  معدودة

عةبلن القةٌس د  جواء الحص  بتلك الدمو  ما  ن سمع  سو ٌصٌراه  حد ما  
طلق الجمٌةع ..وقببل العروسٌن بعضهما و  وزوج  علنكما زوجا  :قاببل 

الورود والصٌحا  فسحب نصسر بعٌدا الى داخة  المنةز  ..الحةظ الشةاب 
لجمٌع اه ٌحضر كوب ماء من الصنبور وظ  ٌشا د ..ر مؽادرتر فاتبعر 

قةةدام خلصةةر لمةة  القةةادم مةةن خلةةؾ الشةةباك , شةةعر بوقةةع   ا باحتصةةٌسةةتمتع 
اد النظةر الةى الحصة  وبصةو  ٌشةوبر عة  نر الشةابفأدرك   عٌنر بطرؾ

:  تةةدرك متةةى ٌشةةعر الرجةة   نةةر كهةة  عةةاجز ال ٌسةةتحق  الحةةزن والنةةدم
 ال ٌستحقها  الحٌاة!؟...حٌنما تهبر الحٌاه ز رة

 تقةةدم  لٌةةر الشةةاب بخطةةوا  واثقةة  , وضةةع ٌةةداه فةةى جٌبةةر و خةةرج  دٌةة 
ر اتجةر صةوبثةم ر مةع الصتٌةا  حثناء مر( التى نسا ا على األرٌك   ماك)

الحٌةاة ال تعطةى الهةداٌا  : مة امر وفى صةو  ٌعمةر باألمووضع الهدٌ   
( .. ربمةا  نة  البسةتان الوحٌةد الة إ لةٌكس ال لمن ٌستحق ..نظةر الةى ) 

و ةو  شةابلخةرج ا . خةرمنهما الى اآل ، نظر كبل ٌقدر قٌم  تلك الز رة
  وفتحها كان ( الهدٌ ماك)التقط ( من الشباك , لٌكسٌلقى بنظره على ) 

ا وجةر ٌضةحك .. عةاد النظةر مرسةوم علٌهة  ومعها ورقة بها قبلدة رابع 
واللعةب مةع    فةى الضةحك همكبعٌنان مبتسمتان ، كان  من (لٌكسالى ) 

عضةةهما وٌقةة فون بعضةةهم مثلهةةا مةةن الزوجةةا  الشةةابا  ٌجةةرٌٌن حةةو  ب
رخ  نصسها بٌنهما سرعان ما  فضمها  راعٌن من الخلؾ  بالورود فجأة
  السةنوا  الماضةٌ  التةى احتضةنتها طةوا ة  فهةى الوحٌةدار تعلم تلك ال

 نة   جمة  مةا   نها :رقبتها و مس فى   على بحنان ودفىء بادر ا بقبل 
 نك جعلتنى جزء من حٌاتك فى حٌاتى ..شكرا أل
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خةةرج مةةن جٌبةةر طةةوق مةةن المةةاس اشةةتراه ن ثةةم  الٌةةر فةةى حنةةالتصتةة   
ابتسةامتها  قة  مةا ٌقةا  جمالةر للؽاٌةر ,  خبر ةا  ن  ابهر ة خصٌصا لها ،
وضةةع الطةةوق دار  ظهر ةةا لةةر ف  ا قةةو  بجمةةا  الطةةوق   علٌهةةا جمٌلةة 

خرٌةةا  حتةةى التصةةتن علةةى عنقهةةا  كةةان فةةى ؼاٌةة  الجمةةا  مةةا  ن ر تةةر األ
, ( الصرٌد من نوعرماك)حولها ٌبدٌن انبهار ن بر وبجمالر وبزوق السٌد 

مةةٌبل   ن اسةةمحوا لةةى سةةٌداتى الج : قةةاببل نمةةن وسةةطه (مةةاك)سةةحبها 
  اختطؾ زوجتى لتلك الرقص .

وضع ٌده فى ٌد ا  ٌده حو  خصر ا وضمها  لٌر فى رق  ملكٌ  ,وضع 
وظةة  ٌةةرق  وسةةط نظةةرا  الجمٌةةع الةة ٌن تةةرك كةةبل مةةنهم لهةةوه وظةة  

شةراء لم ٌكن علٌك  ( من   نر  امس  :لٌكس،اقترب  )  رقصٌهما شا دٌ
: اسةتطٌع  ن  دفةع ا قةاببل نهةتلك الهدٌر البا ضر ،انحنى  لٌها و مسها بأ

سةر علةى كتصهةا عنقهةا وظة  ٌتراقصةان مسةندا ر لك وقبلها ب حٌاتى  دٌ 
وقؾ العروسٌن ٌشا دان الرق  بمةا ٌشةع   سر ب راعٌها ،ر   فاحتضن
رءٌ    ا الٌوم ال إ التقٌةا بٌهما من الحب وفى عٌنٌهما من فرح  فى قلب
بالحةب حتةى  مصعمة  فى سةعادة بالؽة زوجها  ضم  العروس ،خٌرا فٌر  

وظةةة   (لةةةٌكسجةةةوار )  لٌةةةرق  الةةةى ملهةةةا العةةةرٌس حدمعةةة  عٌنا ةةةا ف
 .خرٌن بهموسط سعادة األ ، ونٌرقص

سةمع صةو   ..فجةأةبالحةب  وقؾ ٌراقب من بعٌةد تلةك األجةواء المصعمة 
, وجد نصسر ٌتقةدم نحةو جمهةرة قضب حاجبٌر متعجبا , زؼارٌد بالجوار 

  ، ٌلتؾ الناس فى شةك  ابق الثلمامر وسط سقوط خصٌؾ لرقمن الناس  
د تتةدلى مةن ومام منز  صؽٌر ٌتكون من دورٌن تزٌنةر ورن  دابرإ  
 ؾقةةؾ بةةالجوار بضةةع رجةةا  ٌحملةةون الةةدفوٌسةةص  المنةةز   علةةى الةةى  

خةةةر ٌةةةرق  وبعةةةض النسةةةاء والصتٌةةةا  ٌطلقةةةن والطبةةةو  والةةةبعض األ
الزؼارٌةةد وٌرقصةةون ،حةةاو  اختةةراق تلةةك الجمةةو  وكلمةةا اقتةةرب مةةنهم 

بأحد صدم  ؾ والطبو  على دقا  قلبر المضطرب ,  فجأةكلما دق  الدفو
 ر ه حتةةى  لةة  بةةر واحتضةةنر بحةةرارة نالرجةةا  فالتصةة  لةةر الرجةة  ومةةا  
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لةر الرجةا  التةؾ حو ووجنتٌر مباركا لر علةى العةرس , فجةأةوقب  كتصٌر 
فةوجىء بٌةد تربة   رقاصةر مباركٌن راقصٌن بعدما  مسكوا بزراعٌةر إل

لتصة   لٌهةا كانة   حةدإ النسةاء كبٌةرا  السةن تبةدو مبلمحهةا على كتصر ا
سها بحجاب  رب  منر بعض للؽاٌر ترتدإ عباءة طوٌل  وتلؾ ر  لوفرمأ

الجانبٌن ج بتر من ٌدٌةر برفةق مةا  ن لمسة  ٌةد ا الشعرا  البٌضاء من 
 ،ضةةربا  قلبةةر المضةةطرب  فهةةد   قلةةٌبلٌةةده حتةةى  حةةس باألمةةان ٌتخلةة  

نةز  ثةم  لقة  نظةرة الةى الةداخ  وخرجة  محتضةن  مةام بةاب الم وقصتر  
والهنا فى حٌاتر  حانٌ  على جبٌنر تدعو لر بالبرك  وجهر ثم وضع  قبل 

كان حضنها دافةىء للؽاٌةر حتةى كةاد ٌؽمةض ..ثم تعلق  برقبتر تحتضنر 
عٌنٌةةر وٌؽةةو  فةةى ؼصةةوة عمٌقةة  بمةةا ٌحملةةر مةةن طمأنٌنةة  و مةةان تةة ٌب 

 خةة    كبةةدإ، مبةةارك لةةك ٌافلةة ة : الخةةوؾ فةةى صةةدره ،ثةةم  ردفةة  قابلةة 
صةةدر صةةو   .. فجةةأةحةةدا ن وظةة  تلقٌهةةا علٌةةربعةةض األز ةةار مةةن  

..تسةةمر  عٌنةةر كثر ارٌةةد قةةادم مةةن داخةة  المنةةز  ٌقتةةرب  كثةةر فةةأالزؼ
كالبقٌةة  الةةى البةةاب اقتربةة  منةةر المةةر ة الكبٌةةرة و مسةةك  بٌةةده فتؽٌةةر  

ٌاولدإ وٌجعلها لٌل  ..هللا ٌهنٌك للؽاٌر  ٌدك باردة قابل : مبلمحها متعجب 
 علٌكمةةا ،توجةةر بنظةةره الةةى البةةاب فطلةة  منةةر قمةةر بثةةوب القمةةر مباركةة 

ٌؽطى وجهها وشةاح شةصاؾ  بةٌض  ضةٌب  دقة  مبلمحهةا المبلبكٌة  منةر 
بةةٌض وفةةى ٌةةد ا باقةة  فخمةة  مةةن األز ةةار تتةةدلى الةةى قةةدمٌها  ووشةةاح  

منةر خطواتها  خرإ ،كلما اقترب قوش ببعض اللءلءء تمسكر بٌد ا األمن
كانةة  تخطةةوا خطواتهةةا علةةى اسةةتحٌاء  ..حةةب كلمةةا زاد  قلبةةر نبضةة 

صةبح  الطبةو  تةدق الرءٌ  السعٌدة لعٌنٌر وقلبر وعقلر  والدمو  تزؾ 
لةةى نبضةةا  قلبةةر والزؼارٌةةد تشةةد مةةن  نصاسةةر والصةةقصا  تمةةرح علةةى ع

 .قد حان  والتقى الجمعان توتراتر وشؽصر  ن تلك اللحظ 

د  ٌد ا تبلمس كصر العرٌض  ناملها الصؽٌرة مدفمد ٌده لها فاستجاب   
جمةا  نظةر  لخرج من جٌبر سوار فى ؼاٌر ا..  با اكطصل  تحتضن ٌد  

فةى ٌةوم   لٌر من وراء وشاحها ال إ  ظهر سعادتها بتلةك الهدٌة  الجمٌلة 
ى الوشةاح ورفعةر عةن وجههةا لها السوار ، مسك طرفة ثم وضعالزفاؾ 
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ن بٌننةا بةرزخ ال ٌلتقٌةان ..تحةو  صةااح بةر صةو  قةاببل : نحة لكن فجأة
..نظر حولر وجر العروس الوردإ الى وجر ملون بلون الخوؾ والصز  

سةود بوجةوه سةوداء طمسة  فتحو  الجمٌع الى  ناس ٌرتدون  سود فةى  
حولةة  الةةدفوؾ والطبةةو  لصةةراااخ فجةةأة ر إ نصسةةر مبلمةة  وجةةو هم وت

  ن تلقصتةر ٌةد .. كةاد  ن ٌقةع لةوالن الرٌةاح تحملةرٌمضى الى الخلةؾ وكةأ
 (مةاك)نظةر حولةر فوجةد !؟ نة  بخٌةر  ة    ردد علٌةر :ت  احوص قوٌ 

ؼةةارق فةةى ،شةةبحا صزعةةا كةةان وجهةةر شةةاحبا كأنةةر ر إ راعٌةةر م ٌضةةمر ب
نة   ة   فصةاح بةر والخةوؾ ٌتملكةر :   عرقر ٌلهث بأنصاسةر المتضةارب 

 بخٌر ؟! 

عةاد علٌةر .. ن كة  شةىء قةد اختصةى بحث الشاب حولر فى جنون فوجةد  
لةم ٌكةن بمقةدوره جمةع شةتا  نصسةر لئلجابة  علٌةر فةاكتصى السءا   (ماك)

(  ن ٌةراه  حةد م بتلةك الحالةر وخصوصةةا مةاك)سةر قلةٌبل ،خشةى بهةز ر 
خ ه الى الداخ  ومبل كوب من الماء وج ب ٌده ( فٌثٌر ؼضبها فألٌكس) 

ده على رفع الكوب لٌرتشةؾ منةر لٌمسك بالكوب كان  ٌده ترتعش فساع
 خبةره  نةر ٌرؼةب ثم سر ( لسءالر  ن كان بخٌر فهز ر ماك)وعاد  ص رش

   .نفى العودة الى المنز  اآل

( بةة لك فقةةط  رسةة  لهةةا لةةٌكسلرحٌةة  دون  خبةةار ) الةةى ا (مةةاك)اضةةطر 
.. رحة  الشةاب و ةو ٌلقةى بطةرؾ مةر طةارإءرسال  نصٌ   نر ؼادر أل

ك الزفةاؾ نتهةاء مودعةا بة لنظرة خٌرة على العرس ال إ  وشك على اإل
رٌق الحظ ما فى الط ، ( لركوب السٌارةماك)ال إ داعب عقلر ، ساعده 

  .ر اق  وشرود ٌنا  الشاب من تعب و 

 

( بنصسةةر علةةى األرٌكةة  فةةى ؼرفةة  مةاك)لقةةى .. دخة  االثنةةان الةةى المنةةز  
الضٌوؾ بٌنما اتجر الشاب فى  ر اق شدٌد  الى ؼرف  الكتاب  خلع بزلتر 

نةر لةٌس بخٌةر (  مةاك)الحةظ  بجةوار األرٌكة .. و لقى بر  على الكرسةى
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سةر علةى األرٌكة  ضةامم قدمٌةر الةى صةدره دافنةا ر  ه جالسةااتبعر فوجدف
اقترب منةر ،حس بها ما  األسى تتلون حولر فى  ال   كان  عبل  همابٌن

وعبلمةةا   هظهةةر (مةةاك)تحسةةس  فةةى  حبلمةةر الخٌالٌةة  الكنةةر كةةان ؼارقةة
 :صةوتر متسةاببل  انعكس  فى نبةرةلٌها  التعجب من الحال  التى وص   

 !؟مرما األ

ن  ة ا بسةبب اللقةاء   (كمةا)تعلو وجهر ظةن  بابتسام  مكسورةلٌر نظر  
.. ةز عتة ر عمةا بةدر منهمةا فا ،(لصرٌدو)  (لٌكسبر )  السىء ال إ قابلتر

 لةك فةى  عتةادالشاب ر سر فى ابتسةام  افترشة  وجهةر  ن ال علٌةر فقةد ا
عض العرب ولكن طالما تلك  ا لقوا ببو  األوروبٌ   برٌطانٌا ومعظم الد

ن ٌخبةةره  ردؾ فةبل بةأس بةاألمر ثةم   العنةةؾلةم تتخة  مجةرإ  العنصةرٌ 
تنتهى سة نةا  رقامتة    فةى  قةرب وقة  فمةدةجربةعلٌهم االسةتمرار فةى الت

  رح  قب   كما  التجرب .ن ٌوال ٌرٌد  قرٌبا 

لكنةر خبةاره بهةا ..ال ٌرٌةد   شةابن  ناك شىء ٌثٌر قلةق ال(  ماك)درك  
 .مرلٌعلم ما األ ال ٌضؽطبأقنع نصسر تر و خصوصٌ ماحتر

رفةةض  رن ٌرتاحةةا قلةةٌبل مةةن الزفةةاؾ وضةةجٌجر لكنةة( منةةر  مةةاك) طلةةب
ا وسوؾ ٌ  ب الةى نن ٌتركر لبعض الوق   ؼرفتر راجٌا  ال  اب الى 
 .ؼرفتر قرٌبا

ا  الرعةةد ..فجةةأة تحةةو  اللٌةة  الةةى زوبعةة   صةةولؽرفتةةر  (مةةاك)صةةعد 
اسةتمرار  شةهد  علةىالتةى  لبرقا تخطؾ األنصاس من الصدور و ضاءة

 ،التةةى تترجةةى الخةةروج الةة اكرة المكبوتةة  هتثٌةةرحٌةةث فةةى ٌقظتةةر  شةةابال
فصاضة  عٌنةاه     ثةار  مشةاعره المدفونة قدٌمة  خرج مةن جٌبةر صةورة

وبةد  ٌكتةب  و  فى كرسى المكتةب وفةت  الجهةاز المحمة  ..جلس بالدمو
 ..كانرو ٌكتب م(  نر لن ٌمس ممتلكاتر  ماك)لقد وعد  لكن من  ٌن ٌبد !؟

خلةةع  (مةةاك)ثنةةاء حةةٌن صةةعد فةةى تلةةك األعلةةى ،انتصض مسةةرعا الةةى األفةة
 ..قب   ن ٌلجأ الةى الصةراش ستحماملحمام لتجهٌزه لئلالى اواتجر  رمبلبس
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لصكةر فٌةر ثناء  لك جلس على طرؾ السرٌر ٌصكر فى شىء ما لم ٌطة  ا 
فسرعان ما اتجر الى الحمام ومكث فى حمامر الدافىء لبعض الوقة  ثةم 

 .. كةان ٌقةر ..حمة  كتابةر ووضةع نظةار  القةراءة وبةد اتجر الى فراشر 
ٌنظةر  جو  فى فكةره منعةر عةن التركٌةز تةارة ٌقةر  وتةارةمر ما ٌ ناك  

ر نظة ، نر عةاد الةى ؼرفتةر شاب لٌطمأن  باتجاه الباب لٌسمع خطوا  ال
ن فةت  حتةى الباب فنهض سرٌعا ومةا  على صوجىء بطرق ف الى الكتاب 

ن البةةدء  نةةر  نسةةب وقةة  لتجربتنةةا علٌنةةا اآل وجةةد الشةةاب ٌخبةةره قةةاببل  :
ر اق من الوق  ؼٌر مناسب ومازا  ٌشعر باإلمجادلتر ف (ماك)حاو  ..

وانطلةةق بسةةرعر  لكةةى ٌخبةةره بشةةىء لةةر لحظةة لةةم ٌمه شةةابزفةةاؾ لكةةن ال
  .المكتب ٌسر   ضواءه فى المنز  الى ؼرف  كالبرق ال إ

ل ة المؽامرة تجبره على ر فالروب علٌر ونز  مسرعا ٌتبع  (ماك)وضع 
 .ن كان النومالتخطى  إ مل ا   خرإ حتى و 

 وراق والقلةم ؛ األ د كة  شةىء دخة  ؼرفة  المكتةب وجةد  ن الصتةى قةد  عة
الى األنةوار فةى ( ماك)نظر ف التٌار الكهربابى بشك  مصاجىء لكن انقطع

  .نقاببل  ن الوق  ال ٌحص  م على بد  تجربتهم اآل م خٌب   

  .إ حا رٌد األضواء على  نر الٌلكن الشاب قا   

فى تعجب فلما العجل  الى   ا الحةد للتجربة  فةى  لٌر( النظر  كام)تمعن 
طلةةق ؼلٌونة  و  شةةابشةع  ال ثةةم علةى  (مةةاك) تمةدد،  تلةك اللٌلة  الؽرٌبةة 

 .وجهر الزفٌر فى

****** 

فت  عٌنر وجد نصسر ملقى على األرض مؽطى باألترب  وبعض الحجارة 
..عةافر بقةوة علةى زحزحة  تلةك علةى جسةده  وقطع خشبٌ  محترق  ملقاة

وبٌةةده األخةةرإ حةةاو   حةةدإ ٌدٌةةر  لكنةةر لةةم ٌسةةتطٌع سةةند علةةى  الحجةةارة
خصةره  شةٌاء تؽطٌةر مةن تحرٌر قدمر كانة  تلةك األشٌاء و زال  تلك األ
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ٌحةةاو  تحرٌةةر نصسةةر  الةةى قدمٌةةر بالحجةةارة واألخشةةاب  فةةى كةة  محاولةة 
ٌخت  توازنر وٌقع على جانبر وٌعصر وجهر بالتراب فمرفقٌةر المرتعشةٌن 

ٌسةةاعدانر علةةى الةةتخل  مةةن  لةةك المةةأزق حةةاو   ن ٌزحةةؾ مخلصةةا  ال
ٌصةةرخ بةةأعلى صةةوتر.. تلةةك األشةةٌاء لةةم فةةى قدمةةر جعلةةر نصسةةر لكةةن األ
 صابر قدمر لكنر ال ٌستطٌع تحدٌد  إ قدم قةد  صةٌب   ةو الساقط  علٌر 

فقط ٌشعر باأللم الشدٌد ،كان الرعب ٌأك  قلبر و عصةابر ، ٌلتصة  حولةر 
لٌقةوم بمسةاعدتر وٌخلصةر مةن تلةك األزمة  فعةاجبل  م حةد مةا باحثا عةن  

 تساقطحولر  دزداهى  مره ،فجأة  حد الجنود بق ٌصر  نا وٌنت جبل سٌلقى  
نصةاس فةى ، تصةارع  األ والحطامالتراب علٌر تناثر فٌلتصجٌر النٌران وا

 خصى ر سر بٌن زراعٌر موجهةا ،من مسكنر قلبر صدره حتى كاد ٌخرج 
وجهر نحو األرض كان وجهر ملط  بالدماء واألترب  ، حاو  الخةبل  

  و نةر سةٌلقى حتصةر  نةا ن تلةك النهاٌةبنصسر مرة  خرإ لكنر فشة  فظةن  
او   ؼماض عٌنٌر بقوة على  ن ٌعود الى المستقب  ( حلٌكسبعٌدا عن ) 

ٌؽلةق فٌهةا عٌنةر وٌصتحهمهةا ٌجةد نصسةر    و واقعر كما كان لكنر كة  مةرة
لصشةة  با عةةودةء  محاوالتةةر الةةى التحةة  الحطةةام بةةا زاقابعةةا مكانةةر محتجةة

تلةك النهاٌة  الؽٌةر حةزٌن علةى  فصاض  عٌناه بالدمو  الٌابس  من النجةاة
علةةن ( ،  لةةٌكسنهاٌتةةر بةةٌن  حضةةان العزٌةةزة )  متوقعةة  فطالمةةا ظةةن  ن

صةةب  ٌصةةت  لمةةا قةة ف  النٌةةران حولةةر ال ٌخبةةأ ر سةةر بةة   استسةةبلمر وك
بعض قلٌ  سٌأتى  لٌر المو  ..ضةامر ف نفإ ا لم ٌم  اآلزراعٌر للمو  

مة  فةى بٌن  حضانر بعٌةدا عةن موطنةر ، فجةأة انطلةق نحةوه بصةٌ  األ
انبةةا وبةةدون كلمةة  قةةام بإزالةة  لةةك الصةةبى الصةةؽٌر الةة إ  لقةةى سةةبلحر ج 

خشاب من علٌر فى حة ر وعٌنةاه تتةردد النظةر حولةر حة را الحجارة واأل
( بمساعدتر بإزال  بعض األخشاب على ماك)من الرصا  المتطاٌر قام 

ثقةا  مةن علةى جسةده حتةى قةام بةالزحؾ قدر المستطا  ومةا  ن خصة  األ
ا تخلٌصةر لكنةر نقاض ،وبعد عناء استطاعا سوٌاأل جا با جسده من تح 

خةرإ تةرتعش بالكةاد ٌسةتطٌع لم ٌقدر على النهوض بقدمر المصةاب  واأل
ن ٌلحةق   (كمةا)مضى الصبى بعٌةدا حةاو   .. فجأةهاثنٌها والوقوؾ علٌ
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( ٌلحةق بةر مةاك)ن فقةد ظةن  خلصةر  ر الصبىبر لكنر سقط فور وقوفر نظ
الحركر بمصرده فتراجع مسرعا  رض ال ٌستطٌعلكنر وجده ملقى على األ

خةةرإ حةةو  ( حةةو  رقبتةةر و حكةةم قبضةةتر بٌةةده األمةةاك)ووضةةع  را  
( الةة إ مةةاك)ٌحمةة  سةةبلحر ال ٌتخلةةى عنةةر ،انةةد ش  كتصةةرخصةةره  وفةةى 

ه بنصسةةر بعةةدما قةةام بتخلٌصةةر مةةن مةةرتةةولى  ٌن الصةةبى تركةةر لاعتقةةد  
االسةةتمرار علةةى تخطةةةى  نقةةاض لكةةن سةةحب  شةةجاع  الصةةبى روحاأل

فةةى الصةةرار مةةن  ةة ه المعركةةر الدارٌةة .. انحنةةى الصةةبى  سةةاندةجرحةةر وم
ن بةالصرار مةن تلةك النٌةران ،  ٌتكأ علٌهةا لٌسةر من الخشب   عخ  قطو 

كان قد تخطى النجاة من المةو  فةى تلةك المةره فةالهرب بعٌةدا عةن  لةك 
قةدامهم ى ك  موضةع أل،ف الصعوبر .. مر فى ؼاٌ الواب  من الرصا  

( علةى مةاك)وبحةولهم فٌلقةى الصةبى بنصسةر و منها  الرصا  بجةانبهٌ
بنصسةر بة   لم ٌهتم فقط بالنجةاة،رض ثم سرعان ما ٌنهضان مسرعٌن األ
تعصةةؾ  صةةبح  النٌةةرانكأنةةر جةةزء ال ٌتجةةز  منةةر ،   ٌضةةا(  مةةاك)ب

ثٌةر ؼضةبر كالرعد والصوارٌ  تزلز  األرض حولهم كبركان ثابر قةد  
  بد  فى الصةعود لكةن سر  الصبى حتى وص  الى جبراب منر،  باالقت

كلما صعد  انزلق  قدمر ال ٌسةتطٌع صةعود الجبة  بالحمة  الزابةد بحمة  
 نحناء والصعود على ركبتٌةر والتشةبثقلٌبل فى اال (ماك)،ساعده  (ماك)
و راعٌر بالحجارة للصعود وبمساعدة الصبى ال إ ٌسحبر تارة ألعلى   ب

الصةعود وحٌنمةا ر ببعض خطوا  فى كان الصبى ٌسبق ،سص من  ٌدفعر 
فى الصةعود نةز  بنصسةر ووقةؾ بظهةره وظة   (ماك) ر إ مدإ صعوب 

فح  على الصعود  ساعدهقدمر ال ت كان ٌدفعر ممسكا بٌده حو  خصره 
 ى محةةة  قدمةةةر وظةةة  ٌدفعةةةر ألعلةةةى  ،فجةةةأة سةةةقط  ق ٌصةةة  را  الصةةةب

 م تسةةمر االثنةةان مكانٌهمةةا وكةةاد   عٌنةةنهم تخةةرج مةةن محجر ةةا بجةةوار
( علةى مةاك)جة ب الصةبى  الطرٌق الةى صةدور م فجةأةصاسهم تض  نو 

األحجةار المتسةاقط  علٌهمةا لكةن  لقى بنصسر علٌر لحماٌتر مةناألرض و 
و خةةة  مةةةن  صةةةابهم بالصةةةمم لةةةبعض الوقةةة  صةةةو  الق ٌصةةة  المةةةدوإ  

عٌنر فوجد الصةبى ملقةى  (ماك)، فت   ا مترنحٌن قلٌبلصبحأف توازنهما 
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نةةر لقةةى ه فاقةةد الةةوعى ظةةن  سةةقط الصةةبى بجةةوارعلٌةةر لحماٌتةةر نهةةض ف
ى فةت  الصبى ف كتصر ورب  على وجهر لٌستٌقظ ..بد مصرعر فهزه من 
 عن الةوعى فةنهض مسةرعا متابعةا طرٌقة نر قد ؼاب عٌنٌر فجأة  درك  

 ( ثانٌةا لمسةاعدتر علةى الهةرب ، تلةك اإلرادة القوٌة مةاك)امتد  ٌده الى 
ر ةق صةدا الق ٌصة   ، فةرؼم  ن  لةر على االستمرار كان  معجزة بالنسب 

صةارخا تى صةو  مةن بعٌةد و و رج  فما ا فعل  ب لك الصبى   جسده
( و صةةب  ٌصتةةك بقدمةةر التةةى مةةاك)لةةم باشةةتد األ احتمةةوا بالجبةة  ، :قةةاببل 

ار الصبى علةى حماٌتةر والهةرب صرشعر بأنها تقطع لكنر ظ  ٌتحم  فإ
ك ٌةةون الجنةةود ومةةن نٌةةرانهم المتطةةاٌرة جعلتةةر ٌتمسةةخصةةاءه مةةن عبةةر إل

بالحٌاة  عطتر دفع  على تحم  األلم ومواصل  الصعود فإن لم ٌكن ٌرٌةد 
حد م فجأة مد   ج  جهود   ا الصؽٌر ،فلن ٌستسلم ألواالستسبلم  الحٌاة

.. لقةى نظةرة خاطصة  علةى حةد الكهةوؾ ( من كتصر الةى  ماك)ٌده وج ب 
ان حةةد جةةدرالصةةبى لكةةن الرجةة  ج بةةر بقةةوة الةةى الةةداخ  وتركةةر بجةةوار  

ؼرورق بالةدماء الكهؾ  لحظا  ووجد الصبى ٌط   مامر بوجهر ال إ  
علٌنةةا  :كثةةر قةةاببل لكهةةؾ  الةةى داخةة  ا (مةةاك)دخةة  الصةةبى وقةةام بجةة ب 
 .مانالولوج الى العمق لنكون بأ

( بٌةةده  ةةز ر سةةر  ال ٌخةةرج لكةةن مةةاك) ةةم الصةةبى بةةالخروج فتمسةةك  
الزحةؾ خلةؾ  (مةاك)حةاو   بعٌةدة دون كلمة  لقةى بٌةدهالصبى لم ٌعبأ و 

ؼاب  صابتر منع  فاستقر منتظرا ،الصبى لٌرإ الى  ٌن ٌ  ب!؟ لكن  
مة  على ظهره ورج  حٌنمةا تأ ى لبضع دقابق وعاد بصؽٌر ٌحملرصبال

الة إ نهم خالد و ةارون ..عرفهم  مبلمحهم وكشؾ الؽبار والدماء عنهم 
تةةرة كةةن لمةةا ا ٌظةة  قابعةةا فةةى تلةةك الص، ل تقابةة  معهةةم فةةى تجربتةةر السةةابق 

الزمنٌ  لمةا ال ٌنتقة  بةٌن األزمةان كمةا حةدث فةى  و  تجربة  فجةأة طةر  
حةةدإ تبحةةث عنةةر فةةى  نةةر ربمةةا تجةةد مةةا علةةى عقلةةر الشةةاب حٌنمةةا قةةا   

، كان ٌحٌط بالجب  صو   طبلق النٌةران التى ٌستمر بقاءك بها الصترا 
.. شرد بعقلر عما قةد ٌحةدث األن صب  ك  شىء  ادإء تمامالكن فجأة  

تصةةعد لتحتمةةى بالجبةة  ،  ص  الجبةة  فقةد شةةا د  عةةداد لٌسةة  بقلٌلة فةى  سةة



128 
 

  ٌابر فى لهص خٌر وٌنز  ثى جصن تراقبر ٌحم   صبكان  عٌناه ال تترك لل
ا إ مكان ٌضؽط على قدمر وساقر  متصحصةهمٌتصقده  ن كان مصابا فى  

من الكسةور فةدمو  خالةد المتواصةل  وارتجافةر الشةدٌد ارعبة   واصةا  
ون  حدإ الرصاصا   و شظاٌا ا قةد   صةاب  خٌةر  لكنةر الصبى  ن تك

حةدإ كسةر فةى   نةاك ن تنهد فى راح  عمٌق  مطمأنةا بأنةر بخٌةر ؼٌةر  
ن الصةبى لةم ٌكةن قلقةا مةن  لةك راعٌر حٌن سقط و و ٌصعد الجبة  لكة 

  (مةةاك)مةةام ،فجةةأة صةةدر تأوٌهةة  مةةن  حةةد م كةةان  ةةارون مةةن ٌجلةةس  
لكن فجأة سقط السةبلح مةن ٌةده  على سبلحر برمصابا فى كتصر كان ٌتكأ 

رقة   راعةر تحةدإ الرصاصةا  قةد اخ لٌر الصبى  ٌتصقده كانة     سر 
حمة  السةبلح خلةع  خر لم ٌعد زراعر ٌقوإ علىوخرج  من األتجاه األ
ثةةم قةةام بةةربط زرا   ةةارون كانةة  دمةةو  العجةةز  الصةةبى قصطةةان وشةةقر

وة فةةى تلةةك المهالةةك وندمةةر الشةةدٌد علةةى  لقةةاء  بنةةاء  خةة هتحةةرق وجنتةةا
ى حٌةاتهم وجمةع ن ٌقةوم بحمةاٌتهم والحةر  علةو نشؽ  بالحهةاد علةى  

م  ناك شةتا  وال حٌةاة ن ال جمع للشم  ماداشتاتهم لكن الصبى  خبره  
متوقةع فخالةد مصةٌره كمصةٌر بةاقى ن ما حةدث  مةر من قلب المو ، و 

ن لةةم ٌمةةو  و ةةو ٌجا ةةد وٌحةةارب فٌسةةمو  و ةةو ٌهةةرب مةةن األطصةةا   
عٌر دمةةو   ةةارون ثةةم اتجةةر صةةب،مسةة  الصةةبى بألمعتدٌن  قةة ابؾ اتحةة

جابةر و ةو ٌلةتقط للخروج فأمسةك بةر  ةارون متسةاببل  ٌةن ٌة  ب اآلن فأ
خرون ٌصعدون الجب  فربما سأرإ  ن كان  ناك   : سبلح  ارون قاببل

ٌتنا  نا ، م  ارون بالنهوض ٌتبعهم الجنود وٌعثرون علٌنا  وستكون نها
 نة  مصةاب  قعده قاببل فى حةزم :قبضتر على كتصر و  لكن الصبى  حكم

تقابلة  عٌنةر مةع عةٌن  بخالد و لك الؽرٌب فهةو مصةاب بشةدة عتنىفقد  
سةر  شةؾ الصةبى حقٌقة   نةر برٌطةانى ، تن ٌكعب مةن  التى ترت (ماك)
 لصةةبى وخةةرج مةةن الكهةةؾ مختصٌةةا عةةن األنظةةار ،اتجةةر  ةةارون  ناحٌةة ا
( مةاك)طةان وربةط بةر سةاقر صةرخ خرإ من القص( و خ  القطع  األماك)

ٌصدر صوتا فربما ال من األلم فأسر   ارون وكمم فمر ؼاضبا مح را  
 .مر م ٌكشؾ  ٌسمع صوتر والجب  فالى حد الجنود تسل   
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البارود والةدخان  ٌنر فوجد اللٌ  ؼشا والسماء مظلم  ملٌب  برابح فت  ع
سةص  الجبة  وطلقةا  النٌةران صو  بعض الجنود ٌصةدر مةن   ,,الخانق

الصةبى ؼٌةاب بةالنهوض ٌترقةب  (مةاك)خةر  ةم حٌن آل بٌنالتى تصدر 
فلةةم  قةةرال تتحةةرك ..تجمةةد  الةةدماء فةةى عرو وقصةةر صةةو  قةةاببل :فجةةأة  

قدمةر فتةأوه  ثةم لمةس  ن كةان بخٌةر، الصةبى لر سةأ،الصبى  ٌشعر بعودة
 م  نةةر و ةةم بالةة  اب  خبةةر تةةركهم الصةةبى  اإلجابةة بشةةده فعلةةم  (مةةاك)

ن ٌةزداد سٌ  ب لٌحضر الطبٌةب  و ممةرض لمةداواتهم فةى الحةا  قبة   
نر كان حقا ٌشعر باأللم كأالى قدمر  (ماك)نظر فى صبانطلق ال،نزٌصهما 

ٌحلةم  ن كةانظن  نر قد سافر عبر الزمن  و ٌحلم فاأللم ٌصتك  حقٌقى ال ٌ
 وانكةا خالةد و ةارونلةم ..نظةر الةى لنتصض من نومر مصزو  من شةدة األ

 عٌنةةاه تتربصةةان بصتحةة  كانةة الةةوعى  مةةن جراحٌهمةةا .. ٌنبةةا فاقةةدٌتقر
بعد ؼمض عٌناه ى  و  إ ؼرٌب قد ٌأتى إلنقا  ما  صبالكهؾ بانتظار ال

ن  فةت  عٌنةاه ؼٌةر مصةدق  ال ٌؽمضةااربةر جصنٌة  علةى  ن فش  فى مح 
ٌشع  نارا صةؽٌرة بةداخ  الكهةؾ وقةد  صبى..وجد ال اللٌ  مازا  ؼاشٌا

 حضةر المةاء وقةد   ؼ  فوه الكهؾ ببطانٌ  سمٌك   سند ا بصرعى شةجرة
داوإ جرحةر   ى قةدصةبوبعض الطعام وجد ال وبعض األسعافا  األولٌ 

..ثةم   ح عمةر وٌةربط  راعةر المصةابن ٌداوإ فى جروجرح  خٌر واآل
لك عمةةر راقبةةر خٌةةر لٌتقةةوإ بةةر وكةة ً  الةةدافىء الةة شةةرابحمةة  بعةةض ال

ونزفةة  الكثٌةةر مةةن  مصةةاب  بشةةدة صةةبىس ال( بحةة ر الحةةظ  ن ر مةةاك)
 صةةبىلقةى الوصةل  الةدماء الةى صةدره و راعةر األٌسةر ..  الةدماء حتةى
الةدافىء  شةرابلٌر كوبا من ال.. قد استٌقظ حم   فوجده (ماك)نظره الى 

مد  ضةة شةةعرك بالةةدفىء ال تقلةةق لقةةدٌس  ةة ا: تنةةاو   واقتربةةر منةةر قةةاببل
فور مةا  ،وقص  النزٌؾراحك جٌدا لقد كن  تنزؾ بشدة لكن الحمد هلل  ج

طبةةاء ننةةز  مةةن  نةةا سةةأجد طبٌةةب لقةةد حاولةة   حضةةار  حةةد م لكةةن األ
البرٌطانٌةة  حرمةة  علةةى  قوا محاصةةرون فةةى عٌةةاداتهم ومشةةصا م ، فةةال

شةةصى  و علةةى تةةرك مست مةةن ٌجةةر وطبةةاء الخةةروج مةةن المستشةةصٌا  األ
فةورا بالرصةا   و ٌمنةع مةن مزاولة  الطةب  استقبا   حد الجرحى ٌعدم
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نهابٌةا ،ال ٌسةةتطٌع األطبةاء الوصةةو   لٌنةا اآلن سنضةةطر للمكةوث  نةةاك  
 ٌةةده الةةى (مةةاك)سةةر  وقةة  ..مةةد ب فةةى  جد سةةبٌ  للوصةةو  لطبٌةةوسةةأ

بة  كةان  كمةا ظةن  لكنر لم ٌكةن مةاء دافةىء  رتشؾ منر رشص  ثمالكوب 
..قضةةب جبٌنةةر تعجبةةا و شةةىء كهةة ا شةةىء حلةةو المةةزاق كشةةرةه الةةدجاج  

نة  ؼٌةر  نها ل ٌ ة تناولها  نر حسةاء  عدتةر ربمةا   : قاببل صبىفابتسم ال
 .تعتاد علٌر 

الةدفىء ٌجةرإ بشةعر  ..ال فارؼا( الكوب على فمر ولم ٌنزلر  ماك)رفع 
ردؾ ر وتخةةٌم علٌةةر ظبللهةةا،  مةةان ٌحةةٌط بةةوشةةىء  مةةن األ صةةالراوفةةى  

  .ن ٌصع  ما فعلرسنر  متساببل كٌؾ لصبى صؽٌر فى مث   (ماك)

نةةر مةةازا  ( بإحةدإ الضةةمادا  مطمأننةةا لةر   مةةاك)ابتسةم و ةةو ٌلةؾ قةةدم 
صةٌدلى هنةاك طبٌةب فصؽٌر فى السن لكنر ٌعلم كٌةؾ ٌضةم  الجةروح 

 ا مٌدتنظٌؾ الجروح وتضة قام ٌتعلمر ..فأحٌانا ٌقوم الصٌدلى بمأمورٌ 
مستشةصٌا   اب للو الة   ا ع ر علٌنا نحن الثوار  حضار طبٌب خةا   

نضةةمٌن طبةةاء الماأل مةةنجبرتنةةا حٌاتنةةا علةةى الةةتعلم لمةةداوا  جرحانةةا فأ
باء فى سنٌن نتعلمةر نحةن طللجماعا  والحركا  الجهادٌ  فما ٌتعلمر األ

حٌنمةةا اسةةتطا   (  نةر بةةٌن ٌةةد  مٌنة مةةاك)درك فةةأ ، مةن الخبةةرة والتجربة 
 .ن  مازل  صبى صؽٌر    لر :لكنر سأٌقاؾ النزٌؾ ،صبى  ال

لقد نسٌنا تلك الطصولة   خٌر قاببل:الصبى قلٌبل و و ٌحم  كوبا الى   شرد
فقد   خى الكبٌر و بةى علةى ..خى الصؽٌركٌؾ كان   ٌامها ،  ا خالد  
ى فى عداد المصقودٌن بعدما  ربة   مةى خوتٌد عصابا  الٌهود و مى و 

  علةةم  ٌةةن  ةةم ربمةةةا مشةةردٌن  نةةا و نةةاك ثةةم  عةةةاد خةةى لحماٌتةةر الو 
ٌةةر قةةاببل وربمةةا  ةةم  نةةاك تحةة  األنقةةاض ٌحةةاولون الهةةرب  و النظرألخ

و نة   ة  لةدٌك  ..طبل  الق ابؾ ٌبحثون عن من ٌنق  ممدفونون تح   
  ؟عابل 
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ولةدإ  ...لكةن اشةتاق  لٌهةا كثٌةرالدإ  خ  انقطع اتصالى بها منة  فتةرة 
كثر من عشةر كننا لم نحظى باألطصا  لزواج دام ألالجما  ل زوج  رابع 

هللا فنساء فلسطٌن  ربما  ى مشٌبر ..عجباتعجب الصبى قاببل : سنوا  ،
مةن هللا ال  فاألطصةا  بركة  ..هللا بعةد  ءنجاب ..لم ٌشةامعروفٌن بكثرة اإل

لنصسةر ربمةا  :سر  امسا ( ر ماك)تقلق فقرٌبا سٌرزقك بصبى قوإ ، ز 
 ا من تلك البرك ثام  ى من حرمتنتلك اآل

ٌده الى موضةع مةا  شةار  لصبىضع او .. صبىس ال( الى ر ماك)شار  
 ..ال تقلق فجرحى لةٌس بخطٌةر :سٌل  فابتسم قاببل  لٌر فوجد الدماء قد  

كثٌةةر  شةةاباطمةةبن كانةة  مبلمةة  الصةةؽٌر تشةةبر الةةى حةةد كبٌةةر مبلمةة  ال
ووجهةةر فةةى كبلمةةر وصةةوتر الملةةىء االبتسةةامر التةةى تصةةطحب نظراتةةر 

حتةى جلةس بجةوار ع الضةمادا  ن انتهى من وضرؼم األم  ما  م  باأل
راعٌةر و سةند ر سةر  حاطهةا ب( ضةم قدمةر الةى صةدره و ماك)مام النار  

إ قةد لهة ا الصةؽٌر مةا الة  (مةاك)م  على  قدامر ٌنظر الى النار وسط تأ
فةٌؽمض  صبىؼلب التعب عٌون ال اقترفر حتى ٌعانى تلك الحٌاة القاسٌ 

ءثر علةى سةر ٌةٌبةدو  ن النزٌةؾ فةى ر خةرإ تةارة  ثم ٌصتحهةا  عٌنر تارة
فةةز  فةةٌؽمض عٌنةةاه تةةارة وٌصتحمهمةةا تةةارة  خةةرإ فجةةأة..   ،قلةةٌبل وعٌةةر

والزعةر ٌقةبض  خةرإصةو  الصةوارٌ  التةى  طلقة  مةرة  الجمٌع من 
 سةر  الصةبى الخطةى ٌتلصة  مةن ، على قلوبهم بك  ما  وتى من قةوة

سص  الجب  ران تأتى من  ن النٌفتح  الكهؾ  عما ٌحدث فأخبر م بصز   
 خبةر م  ن ثةم لقوا  البرٌطانٌا على بعةض مةن الهةاربٌن ،ربما عثر  ا

سةٌتمكنون ..صةاء تلةك النٌةران طعلٌهم التوؼ  الةى داخة  الكهةؾ  كثةر و 
تدفبهم بالداخ  ،توؼ  الجمٌع الى داخ  الكهؾ  من  شعا  نٌران صؽٌرة

ود سٌقومون بتمشٌط  ءالء الجن : وجلس الصبى القرفصاء قاببل فى قلق
مكةةان بالجبةة  لةةن على مةةا قرٌةةب لحسةةن الحةةظ  ننةةا بةةأالجبةة   و ق فةةر ع

 مهبل  ن ..لكنٌستطٌعون الوصو   لٌنا اآل
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 (كمةا)خماد النار كةاد اآلن ،علٌنا   ال نستطٌع المكوث  نا علٌنا التحرك
نر حق  ٌد الصبى ٌده متنصس الصعداء  ن ٌلقى بعض الماء على النار فل 

المةةاء علةةى النٌةةران   وضةةعن : ال  ن ٌلقةةى المةةاء قةةاببل   لحةةق بةةر قبةة
ا دفنهةا بةالتراب صاعد الدخان وسٌج ب  لك الجنود الى موقعنا علٌنسٌتف

( مةاك)كةان  ..طصةأ النةاركى ال تتصاعد األدخن  ،جمع الصبى التراب و 
ٌراقةةةب الصةةةبى الةةة إ  خبةةةر م  ن حةةةان وقةةة  التحةةةرك اآلن ،فةةةالجنود 

الجبة  داعٌةا  ل  بهم من خلةؾسص  سٌحاو  التسمشؽولون بما ٌحدث باأل
على  راعٌر فى قلق عبر  حد من الجنود  ناك  قبض عمرهللا  ال ٌكون  
لةةٌهم فهةةم مصةةابٌن وخطةةواتهم سةةتكون  بطةةىء ن ٌقةةبض ععةةن خوفةةر  

ونةز   علةى عمةر صةبىربة  ال،ق  جندإ برٌطةانى حرٌ   من ضعاؾ  
مةن الحمةى علةى صب  ٌعةانى ٌده وجلس على ركبتٌر وحم   خٌر ال إ  

الرج  سٌتكأ على تلةك : تستطٌع حم    ا  ر الى عمر قاببلشاظهره ثم  
 .بالجوار التى قرٌ ى اللاعلم الطرٌق من الجب  العصا واتبعنى  نا  

رون بٌنمةا وضةع  ةارون ٌةده حةو  علةى كتةؾ  ةا ( بالزراعة ماك)تكأ  
و و ٌحم  خالد كان  خطواتهم  صبىومضى فى حٌن تقدمهم ال خصره

المتحجةر صةخراتر وحصةواتر فتنزلةق بة  كسلحصاء تنجرؾ من فةوق الج
لةةوال لةةٌهم مةةن الصةةعود دامهم فةةى ظلمةة  اللٌةة  كةةان النةةزو   صةةعب  قةةبأ

تحكمهةةم فةةى خطةةواتهم المتثاقلةة  لسةةقطوا كمٌةةاه شةةبل   مةةن  علةةى الجبةة  
ٌحسب بعده عن العدو بمدإ بعد صةو  الرصةا   صبىكان ال مواتا ، 

كةةان الجةةو بةةارد مةةان  درك  نةةر فةةى   عنةةر كلمةةا ابتعةةد صةةو  الرصةةا 
درك مةةد فةةى عةةروقهم وتتخشةةب عظةةامهم حتةةى  الةةدماء تتج دللؽاٌةةر تكةةا

رة  امسةا  نةةاك علةى صةةخ الجبةة ..  تكةأ  سةصبعةض النةةور فةى   صةبىال
نوار ةةا ضةةوء  ن حالصنةةا الحةةظ سةةٌكون منةةز  بالتأكٌةةد فالمنةةاز  تؽلةةق  

تكون  ضةواء  نتؽللر الشك  ،خشٌ  االستهداؾ لكن   ا المنز  مضاءا 
رٌن الصطٌاد المصابٌن الصةا ط الجب   و مكٌدةشالدورٌا  التى تم حدإ 

فى الجب  بسهام اللٌ   لكنر  معن التصكٌر فالدورٌة  لةن تسةتطٌع االلتصةاؾ 
علةةى الصةةارٌن الةةى جهود ةةا  بتلةةك السةةرع  حةةو  الجبةة  كمةةا  نهةةا مركةةزة
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ن لةم ٌعةود فةى و   مةر خبر م  ن ٌنتظةروه  نةا لٌسةتطلع األ ن،الجب  اآل
  .خرمس دقابق فعلٌهم الهرب من اتجاه  الخ حدود

فوضةع  ةارون كصةر  علةى الصةخور قخاه فاقد الوعى برفوضع الصتى   
الةةى  لةةك  تلصةة  فةةى خصٌةةر وخصةة ٌس خالةةد و  ةةب الصةةبى  تحةة  ر 

ٌةدقق النظةةر  ..المنةز  كلمةا اقتةةرب مةن المنةز  كلمةةا نظةر حولةر كصةةقر
  فوجةد بةر  مةر ة اقتةرب مةن المنةز حدحولر ٌخصض ر سر لكى ال ٌراه  

قةةدار مةةن الحلٌةةب وتهةةم بحملهةةا علةةى ظهر ةةا ٌكةةاد ٌكةةود مسةةن  تجهةةز  
 ال منها .. سر  عابدا  لٌهم مره  خرإ ثم حمة   خةاه علةى خالٌا المنز  

خالى بعد بضع دقابق فلٌس ن ٌسرعوا فالمنز  سٌكون ظهره و خبر م  
ى اللٌة  عجوز وستهم بالرحٌ  ربما تحم  متاعها  ربا ف بر سوإ  مر ة
كون  ة ا المنةز  مبل نةةا تلةك اللٌلة  وفةى الصجةر نؽةةادر سةٌومةن الضةرب 

 . الى  ناك القرٌ  الى قرٌ  المجاورة نستطٌع التخصى وسط األ

كانة  قةدماه بالكةاد تحمبلنةر ..فقةد  صةابتهم  خاه ونز  الى المنةز حم   
ال  رحلة العجةوز قةد  اقترب من المنز  كان  المةر ة والضعؾ الرعش 
كةان ..الى البةاب الخلصةى للمنةز  وكسةر بابةر  صبىثر   ب اللها   ٌوجد

ز  ولكةن حةد اقتحةام بةاب المنةخشٌ   ن ٌسةمع   مكانٌراقب لر ال  ارون
صةوا  كان صو  النٌران من الجه  األخرإ من الجب  تطؽى علةى األ

سةر ر تحة  ا ووضةع هةخةاه علٌ رٌك  فوضع   فوجد صبىدخ  ال..كلها 
دخة   مةن، ارون ٌخبةره  ن ٌةدخ  فةالمنز   الى  اتجر ثم وسادة صؽٌرة
العجةوز  وجهر حتةى وجةد المةر ةصبى دار ال(  وما  ماك) ارون مسندا 

  .فقدتر الوعى  ابقبضته  هر فضربتر ضرب تصوب مسدسها فى وج

******* 

ضةةواء تةةءلم عٌنةةاه فةةت  عٌنةةاه وقةة  نةةا  منةةر األلةةم نٌةة  الرجةةا  كانةة  األ
سةر فتحسةس الضةمادا  .وضع ٌده على ر .صابر   وتزٌد  الصدا  ال إ
لنهوض لكن ر سر كانة  ثقٌلة  للؽاٌةر اسر حاو  ر بر والشاش ال إ لؾ 
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ط  علٌر رج  ؼرٌب المبلم  تحم  مبلمحر الجد والحزم قةاببل : فجأة  
لكنةةر  رمازالةة  تسةةٌطر علةةى عٌنةة قةةد اسةةتصاق تقرٌبةةا ...كانةة  الؽشةةاوةل

زما بر شةىء مةن األمةان لرج  حاكان صو  ا،صوا  ٌستطٌع تمٌز األ
 سمع صو   ارون وٌنادٌر  فجأة

 خرإ فقد وعٌر مرة   صبى سرعان ما لكن ال

مسةة  وٌمسةةحها بشةةىء دافةةىء ثةةم  ٌةةدهن  نةةاك مةةن ٌقةةبض علةةى  حةةس  
حد م بتؽسٌلر على صدره و قدامر  ظن  نر ما  وٌقوم  بالشىء الدافىء 

هللا حٌنما ٌسألهم عن جٌبوا لكن الشهداء ال ٌؽتسلون ب  ٌدفنون بدمابهم لٌ
 .علم عماركم فٌما  فنٌتموه و و  

،فقةةد عمةةار م التةةى دفعو ةةا فسةةتكون دمةةابهم شةةا دة علةةى شةةقاء الةةدنٌا و 
  .رضرى عمره فى الدفا  عن حق هللا فى  مض 

 ٌنظةؾ جسةده (مةاك)وض  من السابق وجةد فت  عٌناه  صبح  الرءٌ   
لٌةر ٌنظةر   صةبىإ الر  ( فةور  نمةاك)ابتسةم بمةاء دافةىء  بمنشص  مبتل 

 متنا ؟!   متعجبا متساببل: 

تى مةن بعٌةد وٌقتةرب الصةو  روٌةدا مةن اقتةراب صو  حازم ٌأ رجاب  
 رإ عٌناك ال..  ن  بخٌر دعنى   : قاببلصاحبر 

تصح  عٌناه ثةم رفةع الرجة   صةابعر األربةع وطلةب منةر  ن ٌخبةره كةم 
  ءٌة   و الة اكرةن كان   ناك تشةوٌش فةى الرعدد األصابع التى ٌرإ و 

ه   ةةم بةةالنهوض فسةةاعد،جٌةةدا   خبةةره  ن ٌسةةتطٌع الرءٌةة  صةةبىلكةةن ال
 العجوز؟  من  ن  وما ا حدث ؟ و ٌن المر ةالرج    سأ .(اكم)

 ت كرهخر شىء ٌفطلب منر الرج   ن ٌخبره عن   
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ا ؼةادر  لكنهةا ضةربتر نهةظةن  العجةوز التةى  تة كر المةر ةنةر ٌفأخبره  
المةةر ة العجةةوز  ةةى  :مشةةٌرا الةةى الرجةة  عمةةر قةةاببلردؾ   بٌةةد ا القوٌةة 

الطبٌةةب  ووجةةر بأصةةبعر ناحٌةة  صةةبى( تعجةةب الالطبٌةةب ) حمةةد بشةةارة
ننةةا  نةة  المةةر ة العجةةوز كٌةةؾ ولمةةا  ةةاجمتنى؟  لةةم تةةدرك   : متسةةاببل 

عجةوز   :  نا اتخصةى فةى زإ  مةر ةقا  فى  دوء  اربون من  لك الجب 
من الثورة المختببٌن فى القرٌ  ى تبٌع اللبن حتى استطٌع مداوا  الجرح

 ،بدعاقب و منع من ممارس  الطب لؤل ن علم  إ شخ   ننى طبٌب فسأ
:  ناك مصةابٌن بانتظةار الطبٌةب  ردؾ ٌقو بر سر اتجاه الجب  و   شار
ن ؾ  و المستشةصى نخةالى الجب  لكن ال ٌسم  لنا بمؽادرة القرٌة   عفى  

لمةةداوا  المصةةابٌن مةةن  إ  .. فتلةةك  ةةى الطرٌقةة  الوحٌةةدةٌقةةبض علٌنةةا
مةن  حتى لو كان طصةبل ال ٌتعةدإ العاشةرة شخ   صٌب فى تلك الثورة

فقةةد كةةان ؟! نةةتم كةةان علةةى التأكةةد  وال مةةن  مةةا لمةةا  اجمتةةك فقةةد ، عمةةره 
الةى  ة ا الحةد   قوٌة % ..لم تكةن ضةربتى 1 ب وجدانى بنسب الشك ٌداع

دون الحاجر الةى مخةدر لقةد  تنى فى تقطٌب حراجكدنها ساعجانب   الى
 ةة   ..لكن سةةٌكون علةةٌكم مؽةةادرةنزفة  كثٌةةر لةة لك فقةةد  الةةوعى سةةرٌعا

  قبةة  شةةروق الشةةمس واالنخةةراط وسةةط   ةةالى القرٌةة  المنةةز  فةةى الحةةا
  المجاورة.

 

لكن كٌؾ تعلم   خر : ردؾ بطرح سءا   عطاه الطبٌب  طبقا طعام و 
 تثناء جرحك ن  بالكاد عالج  الجمٌع باستضمٌد الجروح؟!  

  نها الحةرب ال مجةا قاببل :  الطبق وابتلع فى صعوب ب ام لصبىا تناو 
 ن نمةو  مةرة واحةد فةاأللم مةو ،  لم  ستمو  ٌجب علٌنالؤللم .. ن تأ

خر حرٌتر وٌعانى وفى مةوتى وطةن ٌحةرر وٌرتةوإ فصى األم  وطن ٌتأ
 .و النصر فى الحرب ال مجا  لؤللم ..المو   ..بدمابى 
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شةعر  ،تةدمع عٌنةاهد الطبٌب حٌنمةا سةمع تلةك الكلمةا  كةاد  قشعر جس 
صةعوب  البالؽةر البخٌبتر وصؽر مشاكلر فةى الحصةاظ علةى اسةمر و (كما)

خةر فى تولٌد  فكار ألعمالر ومواكب  الحٌاة فى حةٌن  ن علةى الجانةب اآل
مةن  .. لقى الطبٌب بعبوةلمر الرجا  وال ٌبالى ل لك من العالم ٌتألم ما ٌتأ

ستسةاعدك تلةةك  : قةةاببلالطبٌةب متبعهةا  ى فةى خصةة صةةبىالةدواء التقطهةا ال
ى صةةبلقةةى ال  ،تنةةاو  حبة  منهةةا بعةةد الؽةةداء لةةم..علةةى تخصٌةةؾ األ األدوٌة 
 ،خبرتةك بعةد الؽةداء  فى فمر مسرعا تسمر الطبٌب مكانر قةاببل : بواحدة
ا طعامةة ؛ننةةى تناولةة  طعامةةا فةةاخرال  تةة كر   لٌةةر قةةاببل :ى  صةةبنظةةر ال
تلةةةك  خةةة   لةةةك فضةةة ر منةةة  ٌةةةومٌن  ن التزمةةة   وامةةةرك فمةةةن األتناولتةةة

عةاد ٌةد ا فأوقؾ الطبٌب حابر لٌر بعبوة الدواء(،األقرا  معك )مد ٌده  
 . قراضباأل صبىال

ال إ مازا  الخةوؾ ممةا  راه بةادرا فةى عٌنٌةر مسةك  خالدوقؾ ٌتصح  
ٌ  ب بعٌةدا الةى .. خبره  ن نر سٌستمع الى كبلمر بتركٌز لٌتأكد   رسبر 
فعلٌر  ن ٌكون فى ..ن ٌترك السبلح وٌهتم فقط بتعلمٌر  وبناء عمومتهم  
النٌةران و ن لةزم األمةر ٌهةرب الةى األردن وال ٌحةاولوا مان بعٌةدا عةن  

 تى وٌعثر علٌهم بنصسر البحث عنر  بدا فعندما ٌحٌن الوق  سٌأ

رٌةةد  ن ال   ؾ بةةدمو  تحصةةر مجرا ةةا فةةى وجهةةر قةةاببل:جةةاب خالةةد بخةةو 
 الصةبىحكةم  عٌش جبان ...ال  رٌد الهةرب  رٌةد  ن  كةون بجةوارك  ،  

ٌصون حد ..علٌك سماعى لٌس  ناك  خٌر صارخا فٌر ٌدٌٌر على ر س  
 سرتنا ؼٌرك  نة  وعمةى سةنحم  السةبلح و نة  سةتحمى  سةرتنا  .. ن 

تةركهم ٌضةٌعون علٌةك التشةبث فع   لك ال ت.. رجوك  خ كن  تحبنى كأ
لحٌاة ,  حر  علةى تعلةٌمهم ال تتةرك فرصة  لهةم لتةرك العلةم بالنجاة وا

و ن كان فى العمر بقٌ  سأص   لٌك  عدك  خوتى و مى  مان  فى رقبتك 
 .ن رج  لس  طصبل بعد اآلن   

ر واتجر الى الطبٌب فى حزم ورجول .. تصوق سن  راجٌة   ن حم  سبلح
فةى  هةم لن ألدا عن النٌران حتةى ٌصة  الةى بةر األمةابعٌخ  خالد معر ٌأ
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 :( قةاببلماك) شار الى  ثم بدا ،ٌنساه لر  لن  سٌكون معروؾ  لك ف ؼزة
 لةك   ن ٌجةد ى  حمةد بشةاره الة ن ٌة  ب مةع خالةد والطبٌةب   رن ن بإمكا

 .ٌصاحبهمن بل داعى  ف

فةةى ن   ر قاطعةةر الطبٌةةب  حمةةد بشةةاره قةةاببل :ن ٌنطةةق لكنةة(  مةةاك)كةةاد 
إن  وجد  ف    ب الى  ناكن ٌعلٌر   ناك ملجأ للثوار  القرٌ  المجاورة

خبةر ثةم  .ٌوابهم ٌخبره كلمر السر فقط وسٌقومون بةأ  إ رج  فى القرٌ 
دام تقترب و صوا  بلكن   جنبٌ  ق, فجأة سمعوا وقع   الصبر بكلمر السر
..  فز  الجمٌع فأسر  خالد الى الطبٌب  حمد ن تقتربتصٌ  بالسارٌر  

ن اتصةق   ..مةان  اب اآلن بأخٌر الى بةر األ خبره  نر لن ٌنساه ..علٌر ال 
 ةةز الطبٌةةب  مسةةاك بهةةم،مختلصةةٌن  حتةةى ال ٌةةتم اإلصترقةةان فةةى طةةرٌقٌن ٌ
 ال ٌتةركوالةدمو  الراجٌة   باالحضةان  خةاهالصةبى  ود  سر موافقةا فةر 

خر فربمةا ال تلتقةى الى اآل شتٌاق ك  منهما حد م اآلخر وعٌونهم تشبع  
وخبةأ معداتةر العجوز  مسرعا زإ المر ة الطبٌب الوجوه مجددا ، ارتدإ

 ..مسةرعا ٌرتدٌةر ثةم  ةرب فتةاة  جلبةابعطى لخالةد ثم  وانى اللبن   فى
ٌءمنةةان لهمةةا الطرٌةةق حتةةى اختصٌةةا بعٌةةدا عةةن  الصةةبى و ةةارونوقةةؾ 

منهم تقترب صوا  الجنود ، ثم جهزوا  نصسهم للهروب  ٌضا  فأنظرٌهما
 ..حد مختبأ فعلٌر االستسبلم ناك  وفجأة انطلق  النٌران كتح ٌر  ن كان 

كشةؾ  مر مةا   قبة  فى عمةر  ن ٌسةر  خلصةر الةى القرٌة  الصبىصرخ 
الخطةى فةى جةن  اللٌة  والظةبلم الةدامس التةى سةرعوا .. مساك بهما واإل

ن ( مسرعا فقةد وقةع اختٌةاره  ماك)تكاد ال ترإ فٌر من بجوارك اتبعهم 
وخالةد ،    مع الطبٌبنر قد رحظن   ال إى فى طرٌقر صبٌمضى مع ال

فةى كةان كة  منةز   دخلةوا القرٌةر..فةى حة ر  تسل  الى القرٌ  المجةاورة
حةةةد الجنةةةود ٌحكةةةم  ؼةةةبلق  بوابةةةر ونوافةةة ه خوفةةةا مةةةن تطلةةةع   القرٌةةة 

 حد من الثوار كان نهم ٌتبنون ٌٌن  لٌهم أل ٌتهم باتهامهم زورا  البرٌطانٌ
ن ملجةأ مةا فةى منةز  بحثون عةٌ القرٌ بٌن حارا   الثبلث  ٌتسللون خصٌ 

ثنةاء تسةللهم فةى فجأة وبدون سابق ان ار    ٌأوٌهم،و شخ  ما مهجور  
مسدسةر الصةبى صةوب  ..رضةابرج  فسةقطا   الصبىالحارا  اصطدم 
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 مكانر فةى  لةك الظةبلم الةدامس فجةأة ال ٌستطٌع تحدٌدلكنر الرج   ناحٌ 
سةبلحر وقةد  نةز  الصةبى,   ا رسةو  هللا ال الر هللا هللا صرخ الرج  :

كٌةؾ  : ره بعد انحباسها مةن الخةوؾ متسةاببلشق  األنصاس طرٌقها لصد
 التمٌر؟حا  

شةةع  عةةود ثقةةاب .. رض د ش الرجةة  ولملةةم شةةتاتر ونهةةض مةةن األانةة
ر إ الضةمادا  التةى تلةؾ ر سةر وحالةر فة ٌراهواقترب من وجر الصبى 
مصةةابان  نظةةر خلصةةر فوجةةد معةةر رجةةبلن ..صةةٌباالنهةةاك والتعةةب التةةى  

 .ٌضا 

الجمٌةع بعمةق ، تنهةد على جب  عكا ٌنتظر القةادمٌن : اقترب منهم  امسا
حمةةد فةةى راحةة  شةةدٌدة فةةأردؾ الصةةبى ٌخبةةره  نةةر مرسةة  مةةن الطبٌةةب  

الؽةةر واحتضةةن الصةةبى و ةةو ب كشةةص   نٌةةاب الرجةة  عةةن سةةعادةبشةةاره 
انساب جسةده الصةبى  بةٌن زراعٌةر  ٌخبره  نتم مرحب بكم ٌارجا  فجأة

وحملةةر علةةى ظهةةره  ضةةنر الرجةة  وسةةط خوفةةر و لعةةرفاقةةد الةةوعى  احت
العصصور جرٌ  فخرج  صاح بصوتر ..حد المناز وركض مسرعا الى  

خةةرٌن ام مةةنهم بحمةة  الصةةبى مةةن الشةةٌ  واألقوٌةةاء قةةلةةر خمةةس رجةةا   
ستضةةةافتهم الةةةداخ  ،قةةةام الرجةةةا  باو ةةةارون الةةةى  (مةةةاك)اصةةةطحبوا 

ا لصبى الى ؼرفتهالشٌ  ا بٌنما  خ   زوج  ،و طعامهم و عطابهم ثٌاب
الخاصر ثةم قامة  بتبةدٌ  ثٌابةر و شةعا  الحطةب بجةواره لتةدؾء الؽرفة  

بى تةةرإ فٌةةر صةةؽٌر ا الةة إ تعتنةةى بالصةة وجسةةده المثل ،ظلةة  الزوجةة 
والد م الى سورٌا ،تول  السةهر بجةواره بٌنمةا كةان  اجر مع  عمامر و 

حمةةد ارون ٌقةة  علةةى الرجةةا  ماحةةدث معهةةم  ال  ن قةةابلوا الطبٌةةب   ةة
اره،كان الشٌ  عارؾ  و شٌ  القرٌ  و مام مسجد ا ٌتحد مةن رجةا  شب

اء الثوار من دورٌةا  التصتةٌش فةى  نصةاق سةرٌ  داخة  كة  خصالقرٌ  فى  
م و مشاركٌن فى حركةا  الجهةاد لكةن رؼةمنز  ال ٌخرجون  ال فارٌن  

 م  ٌتةةز  الةة إ ٌقتنصةةو  لةةك فقةةد ٌنجةةوا القلٌةة  مةةنهم مةةن  ٌةةدإ عصةةاب 
الة إ  ةدوا فٌةر المنةاز  خةر الةى الحةد المجانٌن مةن حةٌن آلكالمتهورٌن 
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 ا و م نٌام، كان قلق الشٌ  عةارؾ  ن تةأتى دورٌة صحابهعلى رءوس  
  ٌمضةى صةب  كة  لٌلةللٌ  وتقصؾ المناز  على رءوسةهم فأفى سواد ا

فى  رجاء القرٌ  بصحب  رج   و اثنٌن لتنبةٌهم فةى حالةر اقتةراب  حةدإ 
المنةةاز  التةةى  جةةر منهةةا   لهةةا .. صةةبح   الةةدورٌا  ،ٌتسةةل  خصٌةة  فةةى

لٌهود كالدٌةةدان بٌنمةةا رحلةة  الراحةة  مةةع   لهةةا مةةن ن تعةة  بةةااألرض اآل
الصتةةى ٌهةةزإ بمةةا نالةةر فةةى صةةؽره شةةوقا رض تاركٌنهةةا ،كةةان  بنةةاء األ

ر و مر التى مر طوٌ  لم ٌرا ا  خوتةر الة إ ال ٌعةرؾ لهةم طرٌةق خوتأل
علةى الرجةا  باالختبةاء  ٌصةرخ ةٌ  ٌبكى تارة فى اشتٌاق لهم وتارو دل 

كةةان جسةةده تحةة  الؽطةةاء بٌنمةةا عقلةةر مةةازا  تحةة   مةةن السةةارٌ  القادمةة 
فى ساحا  القتةا  ٌنةتصض جسةده تةارة مةع صةراح  وٌسةكن تةارة  الق ؾ

 .خرإ حٌن ٌبكٌر الشوق للسبلم 

******* 

فةى صةدره نظةر حولةر فوجةد نصسةر بؽرفة   فت  عٌنٌةر بأنصةاس متضةارب 

,  خة ه عداء  م لٌنهض وجد الشاب ٌمد لةر كةوب مةاء المكتب تنصس الص

عةن شةربر المةاء فسةقط الكةوب علةى األرض حجبة   لكن ٌده المرتعشة 

سةند  سر  الشاب والتقطر ثم  سةر  بكةوب مةاء  خةر ورفعةر علةى فمةر  

الكوب بٌده.. تناولر ألخر قطرة بر ..ثم  خبر الشاب  ن تلك  ( نهاٌ ماك)

ن  نةةاك صاق اآلن؟ فةةأردؾ الشةةاب ٌخبةةره  التجربةة  شةةاقر لكةةن لمةةا ا اسةةت

مدإ محدد تتخطاه الروح فى البعد  ن الجسد  ن امتد   ا المدإ الزمنةى 

وال ٌةةدرإ متةةى  الةةى  طةةو  مةةن  ةة ا فسةةٌرقد مٌتةةا  و ٌةةدخ  فةةى ؼٌبوبةة 

لهة ا اسةتٌقظ فةى الوقة  الة إ ال  : سةر قةاببل( ر ماك) ز  ٌستٌقظ منها ،

لحاضر فى الوق  ال إ  رٌده ..لقد  رد   رٌده.. لكن لما ا ال  عود الى ا

نةاك قضةب الشةاب حاجبٌةر مصكةرا ثةم نهةا النهاٌةر  العودة حٌنمةا ظننة   

سةةر قةةاببل : واجهةة  ( ر مةةاك)ولةةم تسةةتطٌع؟! ، ةةز   رد  العةةودةلر : سةةأ
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ضةةة  عٌنةةةى مةةةرارا السةةةتٌقظ لكننةةةى لةةةم ؼمرصةةةا   المةةو  ووابةةة  ال

 .   لدٌك تصسٌر .. ستطٌع العودة

روحك تعشةق شةٌبا  نةاك ،مةا الة إ  : ى شىء من الحزنردؾ الشاب ف 

 .لحاضرك ر جعلك تعشق  لك العالم عن العودةٌتر 

( التصكٌر لكن لم ٌجد جوابا فهز ر سر نافٌا ال شةىء ، مةد ٌةده ماك)معن  

فنهض للصةعود حةس باالر ةاق،ون مةا ر إ لكنةر  مامر ٌةدالى األوراق  

ممسكا بقدمر  سر   لٌر الشاب لؽرفتر لكنر سقط فجأة على األرض متألم 

شؾ عن ساقر ،ارتسم  عبلمةا  الد شة  والصةدم  علةى ك وبدون كلم 

لةى بعضةٌهما ثةم عةادا للنظةر الةى الجةرح الة إ شةق ندوبةر كلٌهما نظةر  

  الشةاب زراعةر خةر لم ٌسةتطٌع  باالحمرار فى ساقر،حاو  النهوض لكن

لصبى الصؽٌر لر ما فعلر ا  يحو  رقبتر وٌده األخرإ حو  خصره فتر

نةر ٌخطو ةا الةى ؼرفتةر ٌتةر إ فةى   نةر   فى ك  خطةوة لر فى المعرك 

رفتةر  لةك الكهةؾ مازا  ٌحاو  الهرب الى الجب  فةى صةعوده للسةلم وؼ

ال ٌعبةةةأ  ال  إ الشةةةاب قةةةد تحةةةو  الةةةى الصةةةبى الةةة إالمظلةةةم البةةةارد ور 

لخطواتهمةةا حتةةى وصةةبل الةةى الؽرفةة  حةةٌن دخةة  ؼرفتةةر  جلسةةر الشةةاب 

نةر ٌسةند ظهةره علةى جةدران  لةك وسادة خلةؾ ظهةره فةر إ  ووضع لر 

وه ٌشةبر القا فةا  التةى دو  مصةاحب  الكهؾ ،و لةك الرعةد الة إ بةدا لتة

ربمةا مامضةى مةازا  قابعةا فةى عقلةر  سةص  الجبة  ،بصراخ المجا ةدٌن  

وضةةا  علةةى حقٌقتهةةا اه لكةةن سةةرعان مةةا عةةاد  رءٌةة  األتةةداعب عٌنةة

نةةز  الشةةاب الةةى  سةةص   لعربةةى ،وتؽٌةةر  مبلمةة  الصةةبى لةة لك الشةةاب ا

حر دون نر من  التةر مةن الخلةؾ كالصةبى الة إ حمة  نصسةر بسةبلفر إ  

خةةوؾ ،كلمةةا تةة كر مامضةةى  اقةةر  نصاسةةر االضةةطراب والخةةوؾ كأنةةر ال 

عةةاد الشةةاب مةةع علبةةر االسةةعافا  وكشةةؾ عةةن  ،ٌةةزا  فةةى قلةةب المعركةة 
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ٌةدلك  وضع بعض مرا م المضاد الحٌةوإ بةد  الندوب وقام بتطهٌر ا ثم

 ن ٌده  :( ماكن حانٌتٌن ما رتٌن كطبٌب بار  فسأ  )حو  الندوب بٌدٌ

:  طباء لكنها خشنتٌن بعض الشةىء ، ابتسةم الشةاب قةاببلحانٌتٌن مث  األ

 نا طبٌب  

ألمتر قدمر ،مد الشاب ٌده  نر فصض جا با قدمر ؼٌر مصدق ما سمعر  انت

نة  طبٌبةا فةى وقة  ك لقةد : و  مبتسةما قةاببلو عاد قدمر الى وضةعها األ

مضى لكننى لم  سةتطٌع المداومة  فةى دراسة  الطةب فتركة  الجامعة  لةم 

ال لهةة ا عملةة  نةةاد  فةةى  لةةك المقهةةى .. ن اسةةتمر تسةةم  لةةى الظةةروؾ  

لندوب مره  خرإ ٌسخر منا القدر بطرٌقتر الخاصر ؟عاد الى االلهتمام با

علةى سةصا تأ( مةاك)التى ارتسم  علةى وجةر  فلم ٌرإ تلك الهال  الحزٌن 

لٌةر الشةاب حا  الشاب لكن منعر كبرٌابر  ن ٌبدإ  سصر علةى مةا وصة   

قلبةةةر بجةةةدار مةةةن  ٌةةةب كةةةره العةةةرب المسةةةلمٌن تحجةةةب رقةةة فمازالةةة  له

 علٌةةك تدفبةة  جسةةدك فاللٌلةة  شةةدٌدة : الكبرٌةةاء، رفةةع الشةةاب ٌةةده قةةاببل

.. عمة  مسةاءا ،ثةم حمة  الحقٌبة  عدكابتلةع  ة ا القةر  سٌسةا ,ودةالبر

 ن ٌشكره لكن كبرٌابر منعر .الباب كاد  و ؼلق 

 ..عاد الى ؼرف  المكتب 

 من جٌبر مره محدثها قاببل:  خرج الصورة

 وان لتتخلصى من  المك لٌبل ..قلٌبل فقط ..فقد اقترب األانتظرإ ق 

******* 

.. ؼلقة  الحقٌبة  الصةؽرإ لكنهةا وجةد  حقابةب السةصر انته  مةن تعبةأة
 (ٌمٌلٌةافةدخل  )  حاول  االتكاء علٌها بقةدمها ؼبلق الكبٌرةصعوب  فى  
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شةٌاء فوقعة  عٌنا ةةا األالتصتة  الحضةار بعةض ثةم ، تسةاعد ا فةى ؼلقهةا
تنظةر الةى نصسةها ثةم تتحسةس  الطوق فى رقبتها فاقترب  من المر ةعلى 

( تطلب ٌمٌلٌازٌن .. انتبه  الى ) عٌن حالطوق بأناملها بشصاه مبتسمر و 
( حزٌن لٌكس( انعكاس وجر ) ٌمٌلٌار   )  ها ،فستان منها  ؼبلق سحاب 

( لةةٌكسلٌهةةا متسةةابل  فةةى قلةةق عةةن األمةةر لكةةن ) فةةى المةةر ة ، التصتةة   
( تخصةى شةٌبا عنهةا لةٌكس(  ن ) مٌلٌةابرتها  نر ال شىء مهم ، تٌقن  )  خ

زٌنة  التةى تلمةع ختها بٌن ٌةدٌها ونظةر  فةى عٌونهةا الحاحتضن  وجر  
(؟!،  لقةة  مةةاك)متسةةابلر :  ةة   نةةاك خطةةب مةةا مةةع  بالةةدمو  المكبوتةة 

( له ا مٌلٌا( بنصسها على كتؾ  ختها ؼارق  فى بكابها اند ش  ) ٌلٌكس) 
وا  فتةره شةىء طة (مٌلٌةا( فلةم تبلحةظ ) لٌكسالبكاء المرٌر التى كبدتر ) 

  سةرع  فةى ؼلةق بةاب الؽرفةالزفاؾ ربت  علٌها لتهد  لكنها تركتهةا و 
 ا وجلسةةتا علةةى تمسةةك ٌةةد (لةةٌكسمةةا ،عةةاد الةةى ) خشةةٌ   ن ٌةةرا م  حةةد 
( لةةٌكستخبر ةةا مةةا الةة إ ٌحةةدث معهةةا؟ بةةد   ) ن السةةرٌر طلبةة  منهةةا  

التى تعانٌها وزوجها  تصؾ لها مشاعر ا المتقلب  فى حٌاتها المضطرب 
و ثروتةر نهار روٌدا روٌدا لكنها ال تخشى  ن ٌصقد اسمر  مءخرا فحٌاتر ت

ى تلةك ن ٌضةع قنةا  ٌخصةر ،ٌحةاو  جا ةدا  ا مةن  ن ٌصقةد نصسةبقدر خوفه
 لةةك العقةةد الةةى الحضةةٌض بشةةراء  الحالةةر التةةى تسةةٌر علةةى وتٌةةرة واحةةدة

  فقرٌبا ربمةا ٌضةطر لبٌةع سةٌارتر مواالثمٌن و و بأمس الحاج  الى األ
و المنةةز  لكةةن  لةةك ال ٌهمهةةا بقةةدر مةةا ٌهمهةةا صةةوابر الةة إ ٌصقةةده شةةىء  

ء اسةمر علةى السةاحر فقةد  فتعة   ن عبلم و بقةاة بةاألبشىء وارتباطر القو
قتحم منزلنا لكن جمٌع التحقٌقا   ثبت  شىء واحد  نا مةن صةنع حد م ا 

( تخبر ةا لٌكسٌده فقط لكن ) لصرٌد(  علن عكس  لك للصحافر، كاد  ) 
(  لةك فضةؽط علةى مٌلٌةاشىء  خةر لكةن لسةانها انعقةد فجأة..الحظة  ) ٌ

( مٌلٌا ن ال شىء  خر،تنهد  ) لكنها نص   ن تكم  ما ٌدور ب  نهاٌد ا  
فى قل  حٌلر منها فى ح   لك األمر ؼٌر  نهةا رتبة  علةى ٌةد ا مواسةٌ  

 نفبل شىء ٌستمر على حالتر الى األبد كما   ن االمور دابما تتؽٌرقابلر  
 ى لن تسم  لر بالهبوط للقا  ،فجأةراده الصوال ٌر الت( ٌمتلك تلك اإلماك)



143 
 

تخبر مةةا  ن ٌسةةرعا بإحضةةار الحقابةةب ن  سةةص  جةةاء صةةو  والةةدتهما مةة
وتبدل  دمو  الحزن الى فرح زواج  ( ) لٌكس( بحرارةمٌلٌا،احتض  ) 

ر  مةا )بٌتةر( زوج  ختهةا  ن ختها ،حمل  معها الحقابةب الةى  سةص  مةا  
( لةةٌكس.. سةةرع  ) لٌهمةةا وحمةة  عنهمةةا الحقابةةب حتةةى  سةةر    (مٌلٌةةا) 

الحقابةب ن انتهةوا مةن وضةع تساعده فى وضةعها بصةندوق السةٌارة مةا  
تتمنةةى لهةةم الحةةظ ن ( طالبةةا منهةةا  لةةٌكسحتةةى التصةة  )بٌتةةر( ٌحتضةةن ) 

ر موالسعٌد ثم ارتم  ) مٌلٌا( بأحضانها مربت  على ظهر ا  ال تقلق فاأل
بكبلمهةا وسةتكون علةى اتصةا  بهةا  ستكون بخٌر عن قرٌب علٌهةا الثقة 

ر ا اختبلؾ مشةاعلحٌن عودتها من قضاء شهر العس  ، كان  الدمو  بة
( لةٌكس( قببل  و حضان الةودا  مةع ) مٌلٌاتتؤلأل فى عٌنٌهما ،تبادل  ) 

ووالدتها ثم ركب  السٌارة وبد   بالتحرك فأخرج  ) مٌلٌا( ر سةها مةن 
مودعةةر حتةةى اختصةة  عةةن االنظار،مةةا  ن  السةةٌاره تلةةوح لهةةم بٌةةد ا نافةة ة

حٌن  الشدٌدة شعر   لٌكس ببرودة مها الى المنز  ،رحل  حتى دخل   
ك القلب الدافىء   ب لٌدفىء قلةب  خةر بةٌن  حضةانر  ل (مٌلٌا  ) ؼادر

ٌاتةر الخاصةر ٌعٌشةها نسان الحق فى حن لك   ،تنهد  فى حزن مدركر  
بعٌةةدا عةةن األخةةرون فبلبةةد للطٌةةور فةةى النهاٌةةر مؽةةادره  عشاشةةها مثلمةةا 

عربةى عةن  ة ا الشةاب ال (مٌلٌةا(  ن تخبر ) لٌكسؼادر  قبلها،خشٌ  ) 
( مٌلٌةاوٌشةؽ  ا تمةام زوجهةا فةبل ترؼةب  ن تحمة  )  ال إ اقتحم حٌاتها

ثر مما عان  فما واجهتر من محاول  إلقنا  عابلتها ب لك الزواج ك ثقا   
قب   ن ٌظهر حملها فى عابل  تتبع العادا  والتقالٌةد القدٌمة  فةى الةزواج 

روا الةى الطصة  ٌنظةال والطهارة من  ال تقٌم عبلق  جنسٌ  قبة  زفافهةا و 
الزنةةا الةة إ لةةبس قنةةا  الةةزواج إلخصةةاءه ،الةةبعض ٌةةتهمهم نةةر نشةةأ مةةن  
( دابما ما تمسك  لٌكسب العقو  المتخلصر فى عالم الحرٌ  لكن ) صحابأ

بتلك التقالٌد و صٌب  بالصدمر حٌن علمة  بحمة   ختهةا لكنهةا سةاعدتها 
الٌوم الة إ  مع طصلها،ت كر   لك فى  خصاء األمر حتى تهنأ بحٌاة سعٌدة

( بتقبٌلهةةا قبلتهةةا األولةةى فةةى حٌاتهةةا لكنهةةا مةةاك)تملةةك الحةةب منهةةا وقةةام 
 ن تنجرؾ الى عبلق  جنسٌ  قب  الزواج فأخبرتر  بخوؾ  رابتعد  خابص
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.. خشةٌ  طةار الةزواج نها من عابل  تقلٌدٌ  ال تسم  بالعبلقةا   ال فةى  
فةى الٌةوم الثةانى  و التخلؾ لكنةر(  لك وٌتهمها بالجنون  ماك)ال ٌحترم  

خةةر الةة إ انتابهةةا دٌةةد موعةةد الزفةةاؾ لكةةن الخةةوؾ اآلتقةةدم لخطبتهةةا وتح
نهةةا  ةةو رفةةض عابلتهةةا مةةن زواجهمةةا ألنةةر ملحةةد ٌكبر ةةا  كثةةر مةةن حٌ

ا  مةن عمر ةا ،لكنةر متدٌنةر فةى العشةرٌن عشرون عاما و ى من عابلة 
صةرار ا علةى اضطر وتظا ر بإٌمانر للموافق  على الزواج الى جانةب  

  مةن صةراخ طصة  كلٌةالزواج بإ لزواج منر والتمسك بر، فتزوجا وتوجا
ٌام جمٌ  لكن اندثر اإلكلٌ  بعد لٌالى من مٌبلده ،فأصبحا ٌمران بأقسى  

اسٌها زوجها ظهر كرج  كان ٌو زم ٌاتهم لكنهما حاوال تخطٌا تلك األح
ر ثم ٌحتضن فى م  والصبحٌاتر ٌمنحها األإ عقبا  فى صلب ٌتخطى  

سةةٌر وراقةةر تواسةةٌر وٌحكةةى لهةةا حزنةةر وضةةعصر فتوااللٌةة  كتبةةر وقلةةم و 
منحنى االنعزا  بةٌن  وتستمع لر وتحكى عنها مثلر،  ال  ن  تخ   الحٌاة

ول  الى جدران من الكتةب وحملة  األٌةام التى تح ؼرف  الكتاب  كتبر فى
خر صصحا  ب صصحا  تمضى من عمرٌهما لتخط اآلن فى  قبلمها تقل 

تسةةاقط  تكتةةب  و  كلمةةا  الصصةة  األخٌةةر فةةى حٌاتهمةةا ،فجةةأة , الكتةةاب
لى الداخ  ،كانة  قةرر  المكةوث مةع المطر ورعد  السماء فركض  ا

ؼٌةر  سةرع  وبةدل  ثٌابهةا لتة  ب الةى منزلهةا  مها تلةك اللٌلة  لكنهةا  
ن ال تة  ب  اب لكن سوء الطقس وترجى  مها لهةا  مبلبسها و م  بال 

 اب لكنهةةا ظلةة  طةةوا  اللٌةة  هةةا مةةن الةة فةةى  لةةك الطقةةس المخٌةةؾ منع
، وفةةى  مسةةتٌقظ  منتظةةرة  ن تهةةد  العاصةةص  وتشةةرق الشةةمس للمؽةةادرة

لتهةةا تةةم ن رح(  خبرتهةةا  مٌلٌةةا)  وؾ اللٌةة  رن  اتصهةةا كانةة  المتحدثةة جةة
( قلةةٌبل ثةةم لةةٌكس  ...) لبضةةع سةةاعا  تةةردد تأجٌلهةةا بسةةبب العاصةةص 

 ب فةى حٌن عودتهةا وسةت نها لن تستطٌع المكوث مع والدتها ل خبرتها  
حسةن ( من قرار ا المصاجىء لكةن األمٌلٌاالصباح الى منزلها ، سعد  ) 

 ةو القةرار الصةابب وال  ن   ا( فى  لك الحال  قابل   ماك)لها ولزوجها 
مهمةةا فهةةى تسةةتطٌع االعتنةةاء بنصسةةها وسةةٌتابعانها مةةن حةةبل  تقلةةق علةةى  
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بشةكر ا الحتصاظهةا  تقةم نهةا لةم.... كاد   ن تؽلق لكنها تة كر   الهاتؾ
 .مور الزواج بسر حملها عن  سرتها ومساعدتها فى تسرٌع  

******** 

فلةةم ٌعةةد ٌشةةعر بةة لك األلةةم فةةى تنةةاو  القةةر  ثةةم ؼصةة  عٌنةةاه فةةى راحةة  

لسةابقر ٌحمة  بةٌن ٌدٌةر تلةةك وجةد نصسةر فةى تلةك الصةحراء ا فجةأة ،سةاقر

هةا مةن جة ور ا التى كةاد  تقل النبٌت  الؽرٌب  ٌبحدث حولر عن العاصص 

 ،مةةان...ظةة  ٌبحةةث عةةن  إ دلٌةة  ٌقةةوده الةةى بةةر األسةةابقر لكنهةةا اختصةة  

كوب الماء البارد التى روتةر بةر  وحلقر مازا  جافا فتمنى  حارق الشمس 

بٌتةة  عةةن تلةةك الشةةمس ،  ظةة  ٌبحةةث عةةن مةةأوإ لةةر وتلةةك الن (لةةٌكس) 

لدٌةر   مألوفة .. فجأة وجد  مامر شةاب  تسةبقر فةى خطواتهةا تبةدو المحرق 

فةةى السةةٌر ال  ركةةض نحو ةةا ٌنادٌهةةا  ن تسةةاعده لكنهةةا مازالةة  مسةةتمرة

ٌتة   تسمعر وال تراه ..تعثر فةى خطواتةر فسةقط علةى وجهةر بةٌن ٌدٌةر النب

 ..اختصةة  فأسةةر  ٌتصحصةةها فقةةد خةةاؾ  ن ٌقطةةع منهةةا شةةىء لكنهةةا فجةةأة

ت  التى بٌن ٌدٌر ، عاد نظره الةى تلةك نهض مصزوعا ٌبحث عن تلك النبٌ

بٌن ٌدٌها و ةى تقتةرب منةر وكلمةا  ة فوجد ا تنظر  لٌر حامل  النبت السٌد

  كلما زاد  مبلمحها وضوحها حتى  صبح   قرب  لٌر مةن قةاب تقدم

 ة تلةك المةر ، ابتسامر ثم عاد  تنظر الى النبت  لٌر فىالقوس .. نظر   

بصةو   ( ..مد ٌده لها فوضع  النبتة  بةٌن ٌدٌةر قابلة مٌلٌن)نها ٌعرفها  

ال تتأخر  كثر من  لك علٌها : معرف  ما تقو  مسمو  لكنها استطا  ؼٌر

هلك وسةتظ  وحٌةدا  نةا دون خر  ستالعودة سرٌعا الى ج ور ا .. ن تأ

دا علٌهةةا منهةةا وقةةد بةة دلٌةة  ،  درك  نهةةا تتحةةدث عةةن النبتةة  .. خةة  النبتةة 

..عةاد اختصة   ال وبان فرفع ر سةر ٌسةألها عةن معنةى كبلمهةا لكنهةا فجةأة

نصاسةها تتبةاطىء للنبت  فشةعر كأنهةا تتةنصس ملمسةها حرٌةرإ لكةن   النظر
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مطةار تهطة    عٌنٌةر فمةازا  نابمةا ومازالة  األوت ب  روٌدا روٌدا ..فةت

ؼمةض عٌنٌةر و  تنصس الصعداء ثم عةاد ..من النوم م ب لك فى سن لقد حل

 . لٌؽو  فى نوم عمٌق

تبهةا تعٌةد الةى قام بتدوٌن حلقتر على الصصح  الرسمٌ  كان  ك  كلمة  ٌك
 اكرتر تلك األحداث التى عاشها و ثر  ألو  مرة فةى جسةده ،قةام بتصقةد 
الرساب   مبل  ن ٌجد رسال  واحده منهةا تخبةره عةن  حوالهةا فهةو ٌشةتاق 

 إ ٌشةعر بوحدتةر بعٌةدا عنهةا حتةى و ن لٌها الى حد المو  الى الحد الة 
رخةةى ى   كمةة  كتابتةةر ومةةا  ن انتهةةى حتةة مرتةةر،وضةةع  الةةدنٌا تحةة   

..سةأ  ضهره على الكرسةى فةى اسةترخاء تتابعة  التعلٌقةا  مةن القةراء 
نصسر  ن كان  تتابع ما ٌكتبر  ٌضا وتبدإ  عجابها بر فى نصسر ربما اآلن 
تضع  ناملها علةى  ر  رسةا  الرسةاب  متةردده  و قةد ٌكةون قلبهةا تحةو  

  جصاء ،مةد ٌةده وفةت  درج صبماء جؾ نبع الحب منر و ص الى صخرة
وراق دفتةةر صةةؽٌر قةةدٌم صةةوره لهةةا تأملهةةا لمكتةةب ,  خةةرج بةةٌن ثناٌةةا  ا

فى قلبةر تحسةس وجههةا  معاتبا لما الؽٌاب والجصاء عن الحب النابض لها
جنتا ةةا وجههةةا وشةةصتا ا وو فةةى الصةةوره و ناملهةةا و ةةى تشةةاور مودعةة 

طٌع التمةاس  لةةك الوجةةر مةةرة  خةةرإ مةةن سةةتولسةان حالةةر ٌةةردد ٌةةالٌتنى  
شةةط شةةعر ا وٌعقةةد لهةةا ٌم ..ن ٌصعةة ملهةةا كمةةا اعتةةاد  جدٌةةد ٌةةداعب  نا
ٌنتقى مبلبسها وترتدإ ك  ما ٌراه مبلبةم لهةا ولجسةد ا  تسرٌحا  رابع 
احتها التى تعكس  كابها وفص ا ونظرا  عٌونها المتقدةالدقٌق ، ابتسامته

  منهمةا ٌعلةم مةا ٌجةو  والتحاور فكان ك لص كان بٌنهما نو  فرٌد من األ
.. حةةدث المٌةةراس لكنهةةا  صةةبح  صةةعب  ، دون كلمةة  فةةى خةةاطر اآلخةةر
بةةٌن ورٌقةةاتى وال تةةرٌن  الةةى متةةى سةةتظلٌن مدفونةة :  صةةورتها متسةةاببل
ها بٌن ثناٌةا الةدفتر بٌنمةا الى موضع  عاد الصورة ،!!؟الضوء ٌاعزٌزتى

مةةن الحةةزن الةة إ توؼةة  صةةدره صةةعد الةةى ؼرفتةةر  كانةة   نصاسةةر متثاقلةة 
كةان  مةره ،توح  فاقترب منها ٌتصقةد  ..وجد باب ؼرف  الشاب العربى مص

( مةاك)فى نوم عمٌق لكةن جسةده كةان ٌتصةبب عرقا!،انةد ش  نابما ٌؽط
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جسةد المتعةرق فةى  لةك الى حالتر فالطقس شدٌد البرودة ، فإن لر ب لك ال
نةر وضةع ٌةر علةى جبٌ...مةر مةا ! ظن  نر مرٌضةا  و ٌعةانى  الجو البارد

فى األمر  نر ٌتصةبب عرقةا،  ما لكن ك  ٌتصقد حرارتر لكنها كان  عادٌ 
ب بهدوء ،عاد الى ؼرفتر ؼلق الباب خلصر و و ٌنسحالؽرف  و طصا نور  

.. ناملر ابتبل  من عرق الشاب ت كر حٌنها كٌؾ تخلة  جسةدهوجد على  
حبلمر فى الطقس البارد وكٌؾ كةان ٌتجمةد فةى منامةر العرق فى بعض  

حبلمةر التةى تجعلةر    و فى طقس حار فربما الشةاب ٌحلةم  ٌضةا كمثة و
( وتلك مٌلٌن)ت كر  ٌتصبب عرقا فى الشتاء وٌرتعش بردا فى الصٌؾ!،

ن دخةة  ٌرا مةةا فةةى  حبلمةةر قةةد توقنةةا عةةن زٌارتةةر منةة   التةةى  الصةةؽٌرة
لكن  لةك الحلةم فةى الصةحراء الكبٌةرة  ةو مةا ٌةزوره دابمةا الشاب حٌاتر 

؛ ه فةآخر مةا ر   بانتظار ةا (مٌلةٌن)التةى تحملهةا  تلك األٌةام وتلةك النبتة 
ى فكٌةؾ وصةل  الةةى فةى برٌطانٌةا تتنةاو  حلوتهةا خةارج المقهة (مٌلةٌن)

!! ، مةا العبلقة  بةٌن االثنةٌن ومةا تلةك ٌالةر مةن لؽةز ..قلب الصحراء معةر
ون حٌاتى ؟ لكنهةا  خبرتنةى  ن  سةر  و ال سةتمو  ن تكالنبت  ؟  ٌمكن  

من رواٌتى فتلك ربمةا تلةك سةتكون  خةر  عمةالى التةى  ن انتهى.. تعنى  
ال القلٌة  مةن حٌةاتى الجةرداء التةى لةم  تثمةر  طصةا   قوم بها ولةم ٌتبقةى  
مةر تلةك النةدوب التةى تسةلل  الةى مقدار حجةم تلةك النبتةر؟!،تعجب مةن  ب

 ا ما  و ال ٌنتق   ال  بالروح فقط فاألمر بعٌدا  قدمر كٌؾ وصل  الٌر و
( حٌن  حس بكة  شةىء معةر.. مةازا   ثةره مٌلٌن)بر مع  ن بما شعررقو

انتقا  الروح ال ٌءثر فى الجسد  ن لكن لم ٌص  الحد الى الندوب،الى اآل
 ال   ا استمر مدة طوٌل  وسٌكون التأثٌر عقلى لٌس فقط جزء من الجسد 

ٌر ماحةدث ٌكمةن مةع الشةةاب ن تصسةةكٌةره  درك  ثةار  تلةك النةدوب تص،  
.. رؼةب فةى الكتابة  فصةت  سر على فراشر وتخل  صدرهلقى بنصالعربى ، 

من جٌبر  الدرج بجواره و خرج منر بضع  وراق وقلم ثم  خرج الصورة
 وضعها على صدره و و ٌكتب ...و

********* 
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المنةز  نةر لةم ٌةرإ دخل  المنةز  كانة  األجةواء الهادبة  تةوحى للةر إ  
حقاببهةةا  وضةةع  (لةةٌكسموضةةع قةةدم إلنسةةان منةة  مةةدة طوٌلةة  ،دخلةة  ) 

 لبةةاب ثةةم نةةاد  علةةى زوجهةةا  لةةم تجةةد  جابةة  فةة  ب  الةةى ؼرفةة بجةةوار ا
, طرقةة  البةةاب و نصةةت  تسةةمع جوابةةا فتحةة  الؽرفةة  فوجةةدتها المكتةةب 
صعد  الى ؼرفتها وفتح  الباب فى ح ر فوجدتر ٌؽط فى نةوم  خالٌ ..
ء تسحب األوراق من بٌن ٌدٌر فجأة سقط القلةم اقترب  منر بهدو..عمٌق 
عةب نةا  منةر مةا ٌقاظر لكن التصوتا تسمر  مكانها خشٌ  من   فأصدر

ط القلم و ى تضةؽط و ٌستمع ل لك الصو  ،نل  تلتقجعلر ال ٌشعر بها  
 حضر  ؼطاء وقام  بتؽطٌتةر ، ثةم تسةلل  بهةدوء الةىعلى شصتا ا ثم  

فة  ب   الخارج تؽلق الباب بح ر ، وجد   حدإ  بواب الؽرؾ مصتوحة 
ا ثةةم اتجهةة  الةةى ؼرفةة  ؼلقتهةةنهةةا وجةةدتها فارؼةة  فأقةةى النظةةر فٌهةةا لكتل

ء مةا ٌتحةرك وقةد اختصةى حتى شعر  بشةى ما  ن دخل  الؽرف  ،المكتب
 الؽرفة رجةاء ثةم بحثة  فةً   .. تسمر  مكانهةا للحظة نظارفورا عن األ
ترتبها وراق , ظن   ن ما ر تر درب من خٌالها ،  خ   األلكنها توقص  

ب  قد ؼط  ك  ركن فى الؽرف  الحظة  على المكتب لكنها وجد  األتر
 ن جهةازه المحمةةو  مصتةةوح قامة  بحركةة  خصٌصةة  علةى  حةةد األزار فصةةت  
الجهاز على الصصح  الرسمٌ  ،اعتلتها السعادة حٌن ر   الحلق  الجدٌةدة 

ن ..انةةدماجها مةةع األحةةداث ومةةا  فجلسةة  تقر  ةةا علةةى وجههةةا  مكتوبةة 
 .ٌاعزٌزإ   العودةنته  فردد لسانها قابل  : لقد وجد  سبٌا

 

قصز  من مكانها فى سعادة ؼامرة ، ثم  ؼلق  الجهاز وبد   فى تنظٌؾ 
..فتحة  الةدرج فوجةد  جةزء مةن صةورة ٌتلصة  مةن بحمةاس  الؽرف 

لصورة بدا علٌها التعجب فلم ترإ تلك ا ..وراق الدفتر التقطتهابٌن ثناٌا  
 مازلة  تنتظةر  :األعلى متنهدة فى ٌأس قابل  سها الىمن قب  ،رفع  ر 

رسةةاب  منهةةا ، ةةز  ر سةةها فةةى ٌةةأس ثةةم  عةةاد  الصةةورة لموضةةعها 
ٌراقةب  نظٌؾ،كةان مختبةأ خلةؾ سةتابر النافة ةؼلق  الدرج وعةاد  للتو 
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انصعالتها  وتقلب مشاعر ا  ثنةاء القةراءة كةان خلةٌط مةن المشةاعر ٌةتؤلأل 
تلك اب الى الدرج باحثا عن فاتجر الش (لٌكسبها  ثناء القراءة،ؼادر  ) 

معةن التصكٌةر ربمةا  نةاك شةىء (..  لٌكسالصورة التى لم تثٌر ؼضب ) 
( لٌس انعكاس لٌكسك ٌجمع بٌنهما وبٌن تلك المر ة فما ر ه من )  مشتر

دتها فةى قلةب زوجهةا فتلةك لٌسة  صةورة نقٌ لمشاعر امر ة ترإ صورة
فةةى وراق التةةى احتصظةة  بهةةا (، الةةتقط األرثةةوفٌتشحبٌبةة  سةةابقر للسةةٌد ) 

لكنةر تسةمر مكانةر وتبةدل   وبد  ٌقر ... بدا كأنر مسةتمتعا بةالقراءة الدرج
.. اعتالةةة  الرعشةةة  والصةةةدم   وصةةةالر فسةةةقط  منةةةر األوراق مبلمحةةةر

مندثرة علةى األرض , نهةض متراجةع بأقدامةر تكةاد تحملةر حتةى كةاد  ن 
نصاس فى صدره كعداء ماراثون , تصاعد  األستند على الجدار ٌسقط فا

الةى  (رثةوفٌتشقلر ؼٌر مصدق كٌؾ تخل  عق  ) صرخ عبوجر شاحب 
ربما ، انتصض  ..ا   ا السبب فى وجودإ  نا.. ربما لك دون السصر ربم

...فت  باب الؽرف  فةى عنةوه وقةؾ فةى وسةط المنةز  ٌنظةر الى الخارج 
انتقةة  بنصسةةر وروحةةر الةةى حٌةةث وتحةةو  كةة  شةةىء فةةى عٌنةةر , رجابةةر بأ

اسةةتدار حولةةر واسةةتدار المنةةز   المكةان الةة إ ٌبحةةث عنةةر ال ٌكةةاد ٌصةدق
ع تمالةك نصةاس فةى صةدره لةم ٌسةتطٌبجدرانر  مةام عٌنٌةر ..تتضةارب  األ
ركةةان جةةدران المنةةز   تةةردد  علةةى نصسةةر واشةةتعل  النٌةةران فةةى  حةةد  

..وتسةرب مةن  لةك الةزمن برودتةر الةى  وردتةر فجةأة مسمعر ضحكاتها  
مةرارا  ؼمةض عٌنٌةرسقط علةى ركبتٌةر صةارخا..  حةاط ر سةر بكصٌةر ,  

ود الى الواقةع لكةن مةازا   نةاك األصةوا  الصةاخب  ن ٌصتحها فٌعلى  ع
والضةةحكا  السةةاخرة,  تصجةةر علةةى موضةةع فةةى ر سةةر فصةةرخ بمةةا  تتةةر 

( من النوم ٌبحث حولر عن األمةر لكنةر ظةن ماك)انتصض   نصاسر من قوة
.. تةةردد الصةةراخ مةةرة  خةةرإ فةةانتصض الةةى مصةةدر فزعةةر ن كةةابوس  
توسةةط المنةةز  السةلم فوجةةد الشةةاب ٌ ..نظةةر مةةن شةةرف سةةص  الصةراخ باأل

رض بٌن كصٌر والصراخ ٌنطلةق منةر راكعا على ركبتٌن ور سر على األ
أ علةةةى طرابةةةزٌن السةةةلم صةةةارخا مةةةا األمةةةر !، كةةةان ٌتكةةة, دون انقطةةةا  

خةرإ ( بالخروج من المطب  متسابل  عن األمةر  ةى األلٌكس سرع  ) 
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لٌةةر ن ٌسةةقط ، سةةرع   ( ٌتعةةرج فةةى نزولةةر حتةةى كةةاد  مةةاك)وجةةد  
ا قةةةةاببل مةةةةام عٌنةةةةر حتةةةةى تصاجةةةةأ بوجود ةةةةندتر فمةةةةا  ن ظهةةةةر   لمسةةةةا

لكةةن صةةراخ الشةةاب قاطعهمةةا ن تجٌبةةر (!!.. نةة   نةةا؟!، كةةاد   لٌكس) 
, مسةك ر سةر ونظةر فةى عٌنٌةر متسةاببل عةن سر  الى الشةاب فتركها و 
الةةدماء مةةن وجهةةر إ عٌنٌةةر حمةةراوتٌن دامعتةةٌن تكةةاد تخةةرج األمةةر.. ر 

( ب راعٌر ماك)حاطر علٌر ,   متخشبا بدإ الزعر ض جسده مرتعش ٌنتص
نر   قلٌبل لكن جسد الشاب ٌرتعش بقوة كأن ٌهدورب  على ظهره طالبا  

ٌعانى من نوبة   و صةدم  شةدٌدة ،حةاو  تأبطةر لكنةر متماسةكا بر سةر ال 
قةةدام الشةةاب ه بظهةةره وسةةاعده علةى النهةةوض , كانةة   حةةاط ٌةةدٌتركهةا فأ

لؽرفتةةر ،  ثنةةاء صةةعود الةةدرجملةةر حتةةى سةةقط عةةدة مةةرا   ال تح بالكةةاد
لةةم ..سةةها عةةن مةةا ٌحةةدث ( والتسةةاءال  تتةةأج  فةةى ر لةةٌكساتبعةةتهم ) 
( االلتصةةا   لٌهةةا فقةةط  خبر ةةا  ن ٌحضةةر لةةر مسةةكناتر مةةن مةةاك)ٌسةةتطٌع 

( الةى خزانة  األدوٌة  التةى انةدثر  مةن لةٌكسخزان  األدوٌ  ، سرع  ) 
خرجة  تلتقطها بٌةدٌها المرتعشةتٌن ،   ل رض فنزبٌن ٌدٌها مصترش  األ

, جلسة  ٌضةاكن الهةاتؾ سةقط منهةا  حد ما لحمو  لئلتصا  بأ اتصها الم
ب علةى السةرٌر الشا (ماك)لقى محاول  التماسك ثم  سرع  الى  على ، 

 ،رخاء جسده( على  ماك)سر بزراعٌر فساعده جلس ومازا  ٌحتضن ر 
سةمرة علةى سةقؾ الؽرفة  فةً الشةحوب وعٌنةر متكان وجهر ٌبدء روٌةدا 

 مام عٌنٌةر ،حةاو   فةبل  ٌةده مةن  نر وتتر إ وكأن األشباح تحدثر فى  
( علةى لةٌكسر سر لكن مزا  متمسك بها ,  سةر  الةى الخةارج فقابلتةر ) 

..انتشةلها منهةا وطلةب  ن تحضةر لةر  دوٌة   خةرإ  السلم وبٌد ا األدوٌة 
فنسةٌ   ( بعةض األقةرا  وكةاد   ن تصةعدلةٌكسللصدا  ، حضر  ) 

وحٌن صةعد   ف  ب  الى المطب  و حضر  كوب من الماءمر الماء   
, اقتربة  منةر فوجدتر سا ما متسةمر والخةوؾ ٌتملكةر  (ماك)ناد  على 

..ر   ٌةده تةرتعش و ةو ٌتنةاو  لٌهةا وناد   امس  مرة  خةرإ فالتصة   
ٌهةا االتصةا  ن كةان علمنها ما  حضرتر متجا ة  سةءالها حةٌن  خبرتةر  

 ال داعةةى  نةةر فقةةط ٌعةةانى مةةن نوبةة  : ردؾ قةةاببل)جةةان( لكنةةر  بالطبٌةةب 
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, وضةع  سةر علةى زراعةربجوار الشةاب ثةم رفةع ر  ،جلس صدا  شدٌدة
, ٌسةقط المةاء منةر كان  فمر المرتعش ..عطاه الماء قرصٌن فى فمر ثم  

 ( مازالة  متسةمرةلٌكسعلى صدره وبصعوب  ابتلع القرصٌن ، كان  ) 
( ر س الشاب بهةدوء علةى الوسةادة ماك)وضع مكانها تراقب ما ٌحدث ،

( لةةٌكس( الةةى ) مةةاك)التصةة   ،نةةر ٌسةةحب فةةى النةةوموقةةد بةةدا علةةى عٌنٌةةر  
حةدث للتةو ،ثةم طلةب منهةا الخةروج اآلن تراجعة  ت را منها علةى مةا مع
سةةرع  الةةى المطةةب  ( بأقةةدامها الةةى الخلةةؾ و ؼلقةة  البةةاب و لةةٌكس) 

جاثٌةة  علةةى ركبتٌهةةا المةةاء لكةةن سةةرعان مةةا انهةةار   ترتشةةؾ كةةوب مةةن
 من الدمو  .. تلتقط  نصاسها المضطرب  لكنها انهار  فى شبل   مكبوت 

نسةٌابر الطبٌعةى بعةدما كةان راخ  ٌده عن ر سر وبد  جسده ٌعةود الةى  ت
ٌشةةوبر متصةةلبا ٌتكةةاثر العةةرق علةةى جسةةده ثةةم ؼصةةا فةةى نةةوم مضةةطرب 

..،ألو  مرة اله ٌان ظ  ٌردد بٌن حٌن و خر  عٌدٌنى.. عٌدٌنى   ٌن  نا؟
..تلةةك الضةةؽوطا  التةةى نةةر مشةةتاق لوطنةةر شةةعر بةةالحزن علٌةةر ظننةةا  

ر سرتر ووطنر و لك الطقس البارد لم ٌعتاد علٌةعن  لٌها وبعده تعرض  
  فببلد الشرق تشع بالشمس الدافب .

, ا متسةمر العٌنةٌن علٌةر ( جالسةا  ادبةمةاك)فت  عٌنٌر ٌنظر حولةر وجةد 
، نظةر !؟ كة ا  (رثةوفٌتش) ٌجلةس السةٌد  ا اجلس فى مكانةر متسةاببل لمة

شةاح الشةاب بعٌنةر  ال تتة كر ماحةدث؟!   فى تعجب متساببل : (ماك)الٌر 
 (مةاك)ٌبحةث حولةر عةن بصةٌ  خةٌط السةترجا  مةا حةدث التصة  الةى 

,  خة  ه وارتشةصر ثةم وضةعر بةالجوار فوجده ٌمد لر ٌةده بكةوب مةن المةاء
ال   : بةةالخوؾ والصةةراغ  ( سةةءالر و ةةو ٌتأمةة  عٌنةةر الملٌبةة مةةاك)عةةاد  

 تستطٌع ت كر شٌبا حقا؟!،

( ر سةةر نافٌةةا مةةاك) إ لةةك؟، ز  ةة  فعلةة  شةةىء خاطبةةا  و تسةةبب  بةةاأل
 تعانى من مةرض مةا؟فى اللٌلة  السةابق  دون قصةد منةى  : ردؾ ساببلو 

ق مصتوحا دخل  الى ؼرفتك وجدتك تؽض فى نةوم عمٌة كان باب الؽرف 
 صةةب  جسةةدكقظنةةى صةةراخك و ؼارقةةا فةةى عرقةةك كةةالمرٌض والٌةةوم  ٌ
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فٌةةا تةة كره شةةىء لكنةةر شةةعر سةةر نامتصةةلبا بةةاردا كجثةةث المةةوتى ، ةةز ر 
سصر لما حةدث،وقؾ خج  معبرا عن  الشاحب فى  بالحرج و حمر وجهر

لقد ح  المسةاء ..ٌجةب علٌةك  ن تسةترٌ   : قاببل ( ٌنظر من الناف ةماك)
تنةا حةٌن  لةك ٌام حتى تسترد عافٌتك ال داعى لبلستمرار فةى تجربلعدة  
 .الوق  

ال داعةى لة لك  نةا بصةح  جٌةدة  ال  سةتطٌع التوقةؾ  : وقؾ الشاب قاببل
تبا للعقد ال  ستطٌع  : لٌر مقاطعا لر   لتصاالعقد تنتهى ، عن التجرب  فمدة

نكسار الر ،انتاب وجر الشاب شٌبا من اإلن  بتلك الحاستكما  التجرب  و 
ؽ  باال  ٌا بنا نتناو  شٌبا ال تش : على كتصر قاببل (ماك)والخ الن فرب  

عةد  طعامةا (  لةٌكس را ةن  ن )  .. تضةور جوعةا و نة   ٌضةانا ما .. 
سةةر ( ر مةةاك) نةةا؟!، ز  (لةةٌكسالسةةٌدة )  شةةهٌا ،انةةد ش الشةةاب قةةاببل :

رض فةى حةرج ، لصز  ما نالنى ،نظر الشاب الةى األلقد نالها من ا قاببل:
 .مرلحرج ستتصهم األ ٌا ال داعى ل قاببل : (ماك)فابتسم 

ى السةلم فاتجهة  الةى زوجهةا متسةابل   ن قةدام علة( وقةع  لٌكسسمع  ) 
 ،عةانهم بخٌر لكنهم ٌتضورون جوكان ٌشعر بخٌر ،ابتسم لها و خبر ا  

 لةم  خبةرك  نها كان  تعد الؽداء حاال  فالتص  الى الشاب قةاببل : خبرتر  
  رابحةة  الطعةةام مةةن تعةةد لنةةا طعامةةا شةةهٌا ..فةةى الحقٌقةة  لقةةد شةةمم نهةةا 
على وجهر،جلس ثبلثةتهم ٌتنةاولون  .. رسم الشاب ابتسام  متصنع على 

 دا لم ٌنةبش طبقةر ولةو بتنةاو  بقطعة ن الشاب شار(  ماك)الطعام الحظ 
علٌك تناو  شىء ما فوجهك شاحبا ، ال ترإ  : قطع شروده قاببل  واحدة

تتنةاو  طعامهةا جٌةدا ( رؼم  نك  فزعتها بصراخك الٌوم  ال  نها لٌكس) 
بةدإ اعتة اره عمةا نظةر الشةاب  لٌهةا و  لر ، ( باالبتسام لٌكس،بادر  ) 

 ( فهى متصهمرلٌكسال داعى لبلعت ار   )  : قاببل (ماك)بدر منر فقاطعر 
 الوضع .

ال داعةةةى :  االبتسةةةامر و ةةةو تتنةةةاو  طعامهةةةا قةةةاببل (لةةةٌكستصةةةنع  ) 
واء ( ملطصةا األجةاكمة)إ وق ،ضةحك لبلعت ار .. نة  مرحةب بةك فةى  



153 
 

..دعونا نتوقؾ عن  لك   ناك الكثٌر من األسؾ على   ه الطاول  قاببل:
ن تحدد لر موعد مةع طبٌبةر ( طالبا  لٌكسنظر الى ) ونستمتع بطعامنا ..
ردؾ ( ر سةها بالموافقةر بٌنمةا  لةٌكسعربى .. ز  ) الخا  لصدٌقهم ال

م  وٌتنةةاو  ن ٌصةة(  شةةار لةةر بأصةةبعر  مةةاك)الشةةاب ٌقةةو  شةةٌبا لكةةن 
 .بٌن الشاب وزوجتر  بٌنما كان سعٌدا بتلطٌؾ العبلق  ،طعامر

لةر الشةاب المكتب ظ  ٌبحث عةن شةىء مةا انتبةر  دخ  االتنان الى ؼرف 
ٌدون شٌبا ما وال ٌةدرإ  مس كانمتساببل عن ما ا ٌبحث فأخبره  نر باأل

لٌةةر هةةا بالةةدرج الثةةانى مةةن المكتةةب نظةةر  ن ٌةةن وضةةع األوراق فةةأخبره  
عةةا حاجبٌةةر ثةةم فةةت  الةةدرج فوجةةد األوراق مةةن فةةوق نظارتةةر راف (مةةاك)

نةك  رإ   : لٌةر مةن فةوق نظارتةر قةاببلبجوار م الصةورة فأعةاد النظةر  
ب   : خرإ قاببل فى ثقرراق القوانٌن ،جلس ووضع ساق على  تحب اخت
(  ةى مةن فعلة   لةك لقةد ر ٌتهةا ثةم قةا  فةى  مةس ور   لةٌكسالسٌد ) 

على كرسٌر ونظةر الةى الشةاب فبلحةظ  نةر ٌنظةر ،،جلس   ٌضا الصورة
لةٌس األمةر كمةا ٌةدور فةى  صةبعر قةاببل : لٌر بطرؾ عٌنر فأشةار  لٌةر بأ

سةةك فةةبل تصكةةر فةةى تلةةك التصاا ةةا  عشةةقى لزوجتةةى ٌصةةوق العقةة ، كةةاد ر 
وراقةر ٌثةر لكنةر توقةؾ  قلةٌبل حةٌن  عةاد النظةر الةى  ن ٌكمة  حد(  ماك)

انتبر لر الشاب والتص  لر متسةاببل عةن وشٌكر ..،  ظن  نها النهاٌ  : قاببل
سةةر بةةبل شةةىء قةةاببل  نةةر علةةٌهم االنتهةةاء مةةن تلةةك معنةةى  لةةك ، فهةةز ر 

التجرب  سرٌعا قبة   ن ٌصةو  األوان ..بالمناسةب  مةا التمٌةر؟ كلمةر السةر 
 خبر بها الصبى للشٌ   ى التمٌر ؟ ما   ا ؟التى  

 دابةم الهجةرةمى طةابر الشةمس ..ٌسالرمز القومى لصلسطٌن  التمٌرطابر 
تخطةى الحةدود دون ..ٌ مثلةر مثة  الشةمس فى بةبلد الشةرق حٌةث الحرٌة 

 ن ٌصقد  وٌتر خوؾ وٌتؽٌر دون  

********* 
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وتٌن الجمةةا  بعٌنٌهةةا الخضةةرا فةةت  عٌنٌةةر فوجةةد ا نابمةة  بجةةواره رابعةة 
..  لقةى علٌهةا الصةباح لٌهةا مبتسةماا وجهةر  ملر فى نومر اعتد  موجهتتأ

سها علةى صةدره فةى رفةق تسةتمع بتر بابتسام  ثم نهض  و لق  بر فأجا
إ الى  :  , احتضنها بٌن  راعٌر .. ردف  متسابل   امس الى دقا  قلبر 

 مدإ ٌص  حبك لى؟

 سها ثناء  لك ثم رفع  رهاٌر ، ظل  تستمع الى دقا  قلبر  بلنلالى حد ا
قلبك ٌصص  عن حبر  :واقترب  من فاه سارق  عدة قببل  من شصتٌر قابل 

 ..مس سؾ على  زعاجك بما حدث   المكنون ثم بدر مكمبل حدٌثر قاببل:
تمر قامتةر فةى برٌطانٌةا سٌسةدث مةن صةدٌقنا العربةى ..لةن تسةتمر  ما ح

 رجوكى تصهمٌر جٌداشهرٌن ثم ٌؽادر الى ببلده .. 

لكما موعد مع الطبٌب : لقد حدد   قابل ردف  ( ر سها ثم  لٌكسز  )  
جةةان ..لقةةد تةةأخر  عةةن موعةةد فحصةةك كالعةةادة ..سةةتلتقى بةةر الٌةةوم فةةى 

ن تنهض فج بها  م   .فلتستعد  ن  وصدٌقك العربى ل لك، .. الظهٌرة 
لةم ٌبقةى علةى وجةوده   رجوك تقبلٌر فقةط  ة ه المةدة : من زراعها  قاببل
 موره تنتهى  نا ..قط كاد   معنا سوإ شهر ف

نةة  جهةةز نصسةةك   : ( بعٌةةدا متنهةةدة ثةةم نظةةر   لٌةةر قابلةة سلةةٌك  ) نظةةر
كون نا العربى لل  اب للطبٌب الٌوم سأنهض لتحضٌر اإلفطار سأوصدٌق

فضةةمها  لٌةةر ودامةة  قببلتهمةةا لةةدقابق  وقصهمةةا رن  اتصةةر  بانتظاركمةةا ،
 .والتقط الهاتؾ لٌجٌب (لٌكسالمحمو   فنهض  ) 

( بتحضةٌر لةٌكسطار قام  ) ( منتظرا الشاب على مابدة اإلفماك)جلس 
كواب العصٌر وشراب  مةن عج  البٌض وشراب  من الخبز المحم  و 

 مة   ن ٌعجةب اإلفطةار  : ( كثٌةا قابلة مةاك)الجبن الرومةى الة إ ٌعشةقر 
: ال  علم لمةا  نظره الى الساعر فى ٌده قاببل (ماك)لقى صدٌقنا العزٌز،  

 ا  و  :قدامر قادما فقا  فطار ،فجأة سمع وقع  خر عن النزو  الى االتأ
اسةةتعجلر  ..فطةةار.. لقةةى علةةٌهم الشةةاب التحٌةة  وجلةةس ٌتنةةاو  اإلقةةد جةةاء 
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ٌقصدانر معا ،تعجب الصتى لة لك خر عن مشوار مهم س( حتى ال ٌتأماك)
ن اقةتطم ر سٌشرح لر كة  شةىء فةى الطرٌةق مةا  ن(  ماك)خبره األمر فأ

مةن العصةٌر  الشاب بضع اللقما  من الخبز والمحمة  وارتشةؾ جةزء
 ٌةةا لكةةى ال  :مربتةةا علةةى كتصةةر  قةةاببل  (  علةةى عجالةة مةةاك)حتةةى نهةةض 

ن ٌكمبل فطار ما لكنر  خبر ةا  نهمةا ( طالب  من  لٌكس.. وقصتر ) خر نتأ
( لةٌكسفاتبعتهما نظةرا  ) ؼادرا ..فطار ما سٌتأخرا  ن مكثا ٌتناوالن  

ا  تصةةا جةةر مةةن النافةة ة حتةةى اختصٌةةا عةةن  نظار ةةا فأخرجةة   اتصهةةا و 
  .حد مبأ

نى الصرنسةٌ  القدٌمة  فةى سةٌارتر فأوقصةر ؼةا( ٌدنةدن بةبعض األمةاك)ظ  
ال فأخبره  نر سٌعرؾ بعد قلٌ  لم ٌعد  ٌن نحن  ا بان سءا  الشاب الى  

ى ٌصبل الى موعد ما ،عاد الصتى لشهادة ووجهر الحزٌن عشر دقابق حت
 ٌهةم ن كة  مةرة(  ن ٌسةألر عةن األمةر لكةمةاك)راد .. إ الخارج ناظرا  

لسةةءا  ال ٌرٌةةد اقتحةةام خصوصةةٌتر ٌتوقةةؾ لسةةانر عةةن ا..لر فٌهةةا  ن ٌسةةأ
( بتعجب نظةر ماك)حد المستشصٌا  فنظر الى ،ر إ الصتى  ن ٌتجر الى  

..الحةظ  ن الشةاب بطرؾ عٌنر ٌرإ االنعكاس  علةى وجهةر  (ماك)لٌر  
دخة  الةى .. دار عٌنةر متنحةن  متصةنع التجا ة  مةن نظراتةرٌنظر  لٌر فأ

: ٌةا ٌةا فتةى علٌنةا مقابلة  الطبٌةب مأرب المستشصى ثم عاد وتنحن  قاببل 
 .. صةدقابى  وطبٌبةى الخةا  منة  سةنوا )جان(  ال تقلق  نةر مةن  عةز 

دون  ٌةةده علةى فمةةر قةةاببل : ( واضةعامةةاك)ن ٌنطةةق الشةاب فقاطعةةر كةاد  
دا ،صةةع كلمةةر ..لةةن  سةةم  لةةك بةةأن تعةةانى ممةةا عانٌةة  فةةى المةةرة السةةابق 

( بةةاب  مةةاك)طةةرق  (جةةان)الطبٌةةب  االثنةةان الةةى المستشةةصى حٌةةث ؼرفةة 
ه ( مةا  ن ر مةاك)ثم دخ  كان الطبٌةب )جةان( واقصةا فةى اسةتقبا   الؽرف 

 الر لؽٌابر الطوٌ  عن زٌارته حتى قام باحتضانر ضاحكٌن معاتبا )جان(
بانشةةؽالر مقةةدما لةةر صةةدٌقر العربةةى  مةةد  (مةةاك)و االتصةةا  بةةر  فةةتحج   

افح  مرحبةا مصة ه الى الشاب العربى ال إ مد ٌده  ٌضةا جان ٌدالطبٌب 
 ةة ا  :قةةاببل  (مةةاك)ردؾ بةةر طالبةةا منةةر  ن ٌجلسةةا  علةةى راحتةةٌهم ،ثةةم  

  سةٌدوم شةهرٌن لقةد اقتةرب تةى الةى برٌطانٌةا فةى عمةصدٌقى العربةى  
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ى مةن صةدا  دابةم وتعةرق مسةتمر كةاد  ن حد م على النهاٌةر لكنةر ٌعةان 
 لةم )ابتسةم( ، ابتسةم جةان قةاببل:مةن صةراخر مةن األ( لةٌكسٌقتلع قلةب ) 

ٌضةا اسةتعد ال القٌام ببعض التحالٌة  واألشةع  للتشةخٌ  و نة   وعلٌنا  
مصةةطحبهما الةةى ؼةةرؾ  (جةةان)هض نفلةةن تؽةةادر قبةة  فحصةةك جٌةةدا،

طبٌةب النصسةى الة إ بةدر الةى ؼرفة  ال (مةاك)خ   التحالٌ  ثم األشع  ثم  
صةم   ..و بعةض الكةوابٌسمنامةر  ر كةان ٌعةانى  رق فةى نبسءالر عن  

ن ٌخبةةره عةةن الحلةةم الةة إ ٌةةراوده دابمةةا ممعةةن التصكٌةةر  قلةةٌبل  (مةةاك)
نر ال ٌعانى شٌبا فى منامر ( والصؽٌرة لكنر  خبر م  مٌلٌن)بالصحراء و

ع خةر متابعةا لحالتةر مة( ال إ ٌجلةس  ةو اآلجان)فبلحظ تراجعر الطبٌب 
مةن  و ٌسةتٌقظٌتةو م شةىء   انن كالطبٌب النصسى ، عاد الطبٌب ٌسألر  
( نصةةى  مةةاك)مةةس لكةةن  و مةةا ا فعةة  النةةوم مشةةوش التصكٌةةر ال ٌةة كر  ٌةةن  

نر سٌتص   ٌخبره عن  لك،انتهى الصح  وبعد  ن انتهوا  خبره )جان(  
االعتناء  نوقصر )جان(طالبر م( للمؽادرة فأماك )نتٌجر الصحوصا  التص 

حتةى  ما  ن ؼةادرا الؽرفة ( ر سر مبتسما ثم ؼادر ماك)بنصسر جٌدا ، ز 
بجوار ةا تحم  طصبل صؽٌرا بٌن  راعٌهةا و ( على امر ةماك)وقع نظر 

( علٌةةر مةةاك)ر ( تسةةمر مكانةةر فنظةةر الشةةاب الةةى مةةا تقةةع عةةٌن )  السةةٌد
حوب لكنهةا ال تعةانى مةن الشة فوجد  مامةر السةٌد ) ر (،بةدا علةى المةر ة

لةة إ اتبعةةر ( امةةاك)مضةةى االثنةةان فةةاتبعهم .. شةةىء فتبةةدو بصةةح  جٌةةدة
الشاب دون كلم  بعدما سألر عن األمر لكنر تجا لةر ومضةى خلةؾ  ر  

خلصهما بحر  على  ال ٌةراه  حةد م فةأبقى علةى مسةاف   مضى ،والمر ة
قصٌرة بٌةنهم ..ظة   ر  والمةر ة ٌتةنقبلن مةن مكةان آلخةر حتةى اسةتقر 

 ..بٌر تط  منر األنظار الةى ؼرفة بهما األمر واقصٌن  مام لوح زجاجى ك
دا  ؼارق  فى حزنها حتى عبل صوتها باكٌ  و لق  بر سها على كتةؾ ب

 ا عنها حزنها ،كان  دموعها الحارةر ( فاحتضنها مواسٌا  ا بالسٌد ) 
دور معتصرا عقلر ٌتة كر ما ٌ ( وشؽصر لمعرف ماك)تزؾ األم  الى قلب 

 ر ،اسةةةةتدر السةةةةٌدلةةةةر للؽاٌةةةة تلةةةةك المةةةةر ة التةةةةى تبةةةةدو مبلمحهةةةةا مألوفةةةة 
ة على من بالؽرف  خٌربا المر ة معر فالق  المر ة النظرة األ)ار (مصاح
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جأه محاوال  خصاء نصسر عنهم لكنر ف( ماك )ن استدار  حتى  استدار وما  
 دار لهم ظهره وفت  معطصر متصنعا البحث عن شىءلم ٌجد مخبأ فصت  فأ

مةةا ،فمةةرا بجةةواره متخطٌةةا  نةةر  ومةةا  ن اختصةةوا ومةةا  ن اتخةة ا المصةةعد 
جهةم وجهةر للمؽادرة حتةى  سةر  الةى تةك الؽرفة  ،فجةأة تسةمر مكانةر و 

نظةةر الٌةةر  ..محجرٌهمةةا نمصةةصرا واتسةةع  عٌنةةاه حتةةى كةةاد  تخةةرج مةة
ن تلك المر ة  (الى  لك ، ماك )الشاب متعجبا ثم تقدم ٌنظر الى ما حو  

  ترقةةةد  مةةةام الؽرفةةة  بةةةٌن الحٌةةةاة والمةةةو  ، ةةةم  ن ٌسةةةأفةةةى الصةةةوره 
 )ماك(عنها لكنر فوجىء بر تخطو قةدماه الةى بةاب الؽرفة ..  فةت  الؽرفة 

فةى رٌعةان  لب  قدماء فلم ٌستطٌع التقدم خطوة واحدة كانة  شةاب ثم تص
شةةبابها حولهةةا الهةةز  والضةةعؾ الةةى امةةر ة شةةاحب  الوجةةر تحتضةةر بةةٌن 

لعالٌ  التى  صةب  قلبةر ٌنةبض مرتعشةا علةى  جهزة تحتضنها بأصواتها ا
كسةجٌن الةى ربتا ةا ،حةاو   صواتها ،راكدا على شةصتا ا  نبوبةر تبةث األ

التماسةةك قابضةةا علةةى قبضةةتر البةةارده واقتةةرب منهةةا بخطةةوا  متثاقلةةر 
لملةةىء بالشةةباب ٌرقةةد ن  ةة ا الجسةةد ابالكةةاد تحملةةر ال ٌصةةدق    ةةزوزه

نتةان الوردٌتةان تحولتةا الةى وجتلةك ال11ن ٌحملةر بعٌةدا  منتظر المو   
رب من سرٌر ا ثم ركع على ركبتٌن سود وردٌتها من ال ببلن ،اقتورد  

 سر  الٌةر الشةاب  ن ٌمنعةر لكنةر توقةؾ حةٌن ر ه ٌتحسةس  ناملهةا التةى 
ببل لهةا ناملهةا قةاأحد األجهةزه ،شةعر ببةرودة المةو  فةى  حد م بٌتشبث  

ال تعتنةةى  باردتةةان ..لمةةاٌةةداك  : ال ٌبكةةىبصةةو  ٌكةةاد ٌخةةرج متماسةةكا  
قةرب فمةر مةن ٌةد ا ونصة   ،ال ترتةدإ القصةازا  بنصسك جٌدا دابمةا مهملة 

م بتةدلٌكها لبعةث فٌهةا دفةىء الحٌةاة ب و ربمةا كةان نصاسةر  ثةم قةافٌها مةن  
 ؼرورقةةةة  عٌنةةةةاه    المةةةةو ،فةةةةى مواجهةةةة ٌصكةةةةر فةةةةى  عطابهةةةةا القةةةةوة

مةر محتضةنها كجمةرتٌن ملتهبتةٌن ثةم ضةم ٌةد ا الةى ف بالدمو .. صبحتا 
انتظرتةك طةوٌبل لكنةك لةم  وقصةر صةوتا ضةعٌؾ  ٌكةاد ٌسةمع قةاببل: فجأه 

تأتى ..رفع ر سر مسةرعا الةى وجههةا  ؼٌةر مصةدق  نهةا فتحة  عٌنا ةا 
مةن خطةأه  ٌةد تمسةك بٌةد ا كطص  صةؽٌرا محرجةا  ( وتتحدث الٌر )ر 

ن تنسةاب ٌةد ا بض بٌها على مبلبسةر فةى حةرج كةاد   خرإ تقوٌده األ
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 ةو  بث  بٌةده اصةابتر القشةعرٌره  نةا  ناملهةا الصةؽٌرةلكنها تش من ٌد ا 
من تتمسك بر ابتسةم  والةدمو  فةى عٌنٌهةا التةى سةقط  علةى وسةادتها 

 ن تنظر الٌر عن قرب ،سألها  طالبر منر االقتراب منها تتاملر فه  تشتاق
الصةؽٌر  ،  (مةاك)لم عن ماحدث لها فاخبرتر مبتسةمر تلةك ضةرٌبر فى  

جةة    :قابلةةر سةةها مبتسةةمر باالٌجةةاب تجهةةم وجهةةر ؼٌةةر مصةةدق فهةةز  ر
ٌةد مةن الرسةاب  لٌك العد.. رسل   ا ( الصؽٌر ..اشتق   لٌك كثٌرماك)..

: ردؾ قةاببل لكنك لم تجٌب عةن  إ منهمةا فظننة   نةك ، لكةن توقصة  فةأ
ا كةن  ة ا لةم ٌحةدث مطلقة..ل !ك فى حٌاتى مجددارٌد عد ظننتى  ننى لم  

: لم ٌكةن   ز  ر سها نافٌر قابل  اسى،ن تكونى بجانبى كالنصلقد  ردتك  
لٌةك جةواب  تركةك مطلقةا ،ألرسةل   نا دابما بجوارك لةم  ناك مجددا .. 

جواب ال إ ارسلتر مةن قبة  ورفةض شرح  لك عن االمر ،ت كر ماك ال
اء فخةب عٌنٌةر جهةش بالبكة..  سصا عما بةدر منةر..  خصض ر سر متأترقر 
ردؾ ا الةى صةدر ا فةأعلةى ٌةده وضةمته  لربتة ،ٌدٌر كطص  صةؽٌربٌن 

 سةؾ ..منعنةى كبرٌةابى  سةؾ ،قبلة  ٌةده  :معت را بصو  ٌخنقر البكةاء 
رعش الحنٌن الٌها ٌهم فقد ٌكصى ما حدث الى اآلن ،  مر البأن األ قابل  :

قلبةةر لسةةما   لةةك وبكةة  عٌنةةاه فرحةةر فقةةام باحتضةةانها، كةةان ٌراقةةب مةةا 
الزجاجى فجاه وجد السٌد ار  قادما من بعٌةد وفةى ٌةده  ٌحدث من اللوح

ن ٌةدخ شبر تلك المةر ه الةى حةد كبٌةر ، ةم  طصلر صؽٌره رابعر الجما  ت
د )ار (لكةةن شةةٌبا مةةا منعةةر فتسةةمر   قدامةةر مكانهةةا السةةٌ فٌنبهةةر بعةةودة

نصةةةاس فةةةى صةةةدره ، تخطةةةاه السةةةٌد)ار ( ؼٌةةةر منتبةةةر وواضةةةطرب  األ
)مةةاك( بالةةداخ  مةةن اللةةوح الزجةةاجى  لوجةةوده لكنةةر توقةةؾ فجةةأه ولمةة 

ا  ن  ناك صةرا  سةوؾ ٌبةد   طى الى الداخ .. ظن الشاب  سر  الخفأ
( الؽرفةة  بالصةةؽٌرة التةةى نةةاد  ر تبلقةةى االثنةةان وجهةةا لوجةةر ،دخةة  ) 

 (ر (,  وجةةد ا تقةةؾ وبجوار ةةا السةةٌد ) مةةاك)لٌهةةا علةةى  مهةةا  فالتصةة   
تخةدش تلةك ن خوفةا  نهض ٌمس  دموعر بسرع  خاطص  متظا ربالقوة ف

( القرفصاء و مس فى   ن الصؽٌرة بشىء ر الدمو  كبرٌابر ،جلس ) 
اقشةعر جسةده وكةاد  عٌنةاه  (..مةاك)واحتضةن   ما  فركض  الصؽٌرة
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مرحبةا مو  لكنةر تماسةك وجلةس القرفصةاء فةى تثاقة  قةاببل : دتصٌض بال
 ش لٌك كثٌرا ..اند( لقد اشتق   ماك)مرحبا خالى  :ردف  فأ عزٌزتى..

مى دابمةا تخبرنةى عنةك   : ( متسمرا مكانر فأردف  الصؽٌرة قابل ماك )
,  نةك دابمةا مشةؽو ..كن  انتظرك كثٌرا  ن تزورنا لكن  مى  خبرتنى  
 مةةً تقةةر  لةةى مةةى ، ر ٌةة  صةةورتك فةةى األخبةةار وفةةى  لبةةوم صةةور  

 ةا لةى لكةن رؼةم مةى تشةرح معنارواٌاتك لكن ال  فهم منها الكثٌةر لكةن  
 همها    ستمكث معنا وتشرحها لى؟ف لك ال  

ال تطلب من  مها قةراءة  عمةالى خصٌصر :  ( قاببل مع ابتسام ر  ردؾ ) 
 .ن بقدر ما تطلب منها قراءة   عمالك  

ؽٌرة بةةٌن زراعٌةةر فالقةة  نصسةةها فجةةأة فةةى  حضةةانر محتضةةنر حمةة  الصةة
مهةةا دفةىء   الةدفىء الة إ شةعر بةر فةى جسةد ا ال ٌختلةؾ عةن بقةوة. كةاد

ن  فى ثانٌ  التى تبعثره طوا  تلك السنوا  تمع . تلك السعادةا لروحنانه
واحدة حٌن  لق  الصؽٌرة بنصسها بٌن  حضانر ،رفعة  الصةؽٌرة ر سةها 

( ،فبتسم لها و خبر ا ماك)خٌها الصؽٌر ( قد ر إ  ماك)ن كان متسابل   
افٌةر قابلة  سةها نربما  و قبٌحا مثلر فهز  الصةؽٌرة ر  نر لم ٌراه ولكن 

مهةةا ٌةةد ا لهةةا فمالةة   ن  خٌهةةا لطٌةةؾ ورابةةع مثلةةر تمامةةا ،فجةةأة مةةد   
( بهدوء الى جةوار  مهةا علةى السةرٌر ماك)نزلها الصؽٌره بإتجاه  مها فأ

ما  ن  نزل  الصةؽٌرة حتةى ارتمة  فةى  حضةان  مهةا بةٌن قةببل   مهةا 
ا فةى الخةروج لترتةاح فتشةبث  المةر ة مسةتأ ن (مةاك)لها ،تركهما  الحانٌ 
سأنتظرك ، رب  على ٌد ا واضعا قبل  علةى ٌةد ا ثةم خةرج  : ابل بٌده ق

لٌةةر (  حتةةى وقصةةا علةةى مسةةاف  قصةةٌرة مةةن الؽرفةة .. نظةةر  ر فاتبعةةر ) 
( منتظرا منر  جابر على الوضع ال إ بر فأخبره  نر مرض ما بعد ماك )

تةةد ور مةةع تلكةةن حالتهةةا سةةار   الةةوالده ظةةن  نهةةا سةةتتعافى منةةر بسةةرع 
خةةٌط صةةؽٌر  ن  نةةاك( بةةاألمر رؼةةم  مةةاك)خبةةار  فةةى الوقةة  وقةةد تةةردد 

(  و ٌسةةىء التصةةرؾ لٌةةر  ن مةةاك)ن ٌنهةةره ٌةةربط بٌنهمةةا لكنةةر خشةةى  
 (مةاك)شةأ  بٌنهمةا ،اؼتةاظ نالتةى   خبره باألمر ورؼم الصةداق  القدٌمة 
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ا فصب ؼضبر علٌر بأال ٌنطق بتلك الصداق  ثانٌ  فهو لم ٌكن ٌومةا كثٌر
ر القنةةا  عةةن وجهةةر شخصةةٌتر الخبٌثةة (ر   ةة  الةةى الصةةداق  ،خلةةع ) 

بابتسام  ساخرة قاببل  نر  ٌضا لم ٌعتبر ما دار بٌنهما سابقا صةداق  لكةن 
صب  جزء ال ٌتجز  من حٌاتةر التةى تتةوارإ وراء ضةوء علٌر تقب   نر  

 (مةةاك)بةةد ،قةةبض مةةا سةتختصى قرٌبةةا مةةع اسةةمر الةى األ الشةمس وسةةرعان
الشةاب مسةرعا ٌصةك ٌةد  على رقبتر فةى ؼضةب حتةى كةاد ٌختنةق فتةدخ 

( مةةاك)ن  نةةاك مةةن تةةراقبهم ،التصةة  ( قةةاببل بةةأر   ) مةةن رقبةة (مةةاك)
ٌبتةٌن التةى تشةا د مةا ٌحةدث بٌنهمةا بعٌنةٌن مل فسقط  عٌناه على المةر ة

ا تخصةةى عةةن عٌنهةةا مةةا حةةدث والحةةزن و ةةى تحتضةةن صةةؽٌرته بالحسةةرة
 ( ٌده بسرع   ونظر الى األرض فةى خجة  مةن نصسةرماك)نز  بٌنهما ، 

عةةودة العبلقةة  الطٌبةة  بٌنهمةةا  نصاسةةر فةةى مامهةةا فبالكةةاد كةةان األمةة  ٌةةدب  
ال تعود العداء والخصام بٌنهما مجةددا مجددا،كان   عٌن المر ة تتوس  بأ

سأتؽاضى عن  خطةاءك  :( ر ( فى تماسك لؽضبر قاببل  ) ماك)،تنهد 
تؽةاطى ت ال لكن ال تحاو  استؽبل  مةا بٌننةا فةى الضةؽط علةى  تلك المرة

فى حٌاتك وحةارب  كن شجاعا ولو لمرة ..خرإعن  فعالك الق رة مرة  
 .فى معركتك لوحدك 

التص  للمؽادرة فنظر  لٌها للمرة األخٌرة قب  مؽادرتر فقر  شةصتا ا تقةو  
تبعر الشاب ٌحةاو  فابتسم لها ثم ؼادر المكان مسرعا ٌ شكرا لك مبتسم 
تةنصس الصةعداء بةزوا  تلةك تةى ن خرج من المستشةصى حاللحاق بر ،ما  

.    راحتر طوا  تلك السةنوا  الماضةٌ قلقالعتم  التى مكث  فى قلبر و 
ارتةةاح  خٌةةرا وشةةع  الحٌوٌةة  فةةى روحةةر ..  مةةر الشةةاب فةةى سةةعادة  ن 

مسرعا فسٌصطحبر الةى مكةان ٌعشةقر كثٌةرا ، ركةب  ٌصعد الى السٌارة
ه الؽربةةاء واره و ةةو ٌحةةاو  تحلٌةة  تلةةك الشخصةةٌ  المعقةةدة التةةى تكةةربجةة

شةةاب فةةى العشةةرٌن مةةن ك . اآلن ٌتحةةرك مرحبةةا بالحٌةةاةسممتلبةة  بالٌةةأ
حةدإ المطةاعم ثةم طلةب مةن الشةاب النةزو  (  مةام  مةاك)، توقةؾ عمةره

 ..طاولةة  بجةةوار النافةة ة ٌجلسةةان فٌهةةامصةةطحبر الةةى الةةداخ  ثةةم اختةةار 
ر الى النادل  فتاة جمٌل  فى العشرٌنا  من عمر ةا  خبر ةا شالحظا  و 
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 فطارؼداء شهٌا لشخصٌن لم ٌتناوال اإل ن تحضر لهماعادة ؼامرة  فى س
سها وؼةادر  ، قةام بتةدلٌك كصٌةر جٌدا ،تعجب  الصتاة مبتسم  ثم  ز  ر 

ن كان ٌشعر بالبرد ة الى الخارج.. سألر الشاب  ببعضهما وعٌناه متسمر
زالةة  مكانهةةا تنظةةر بالخةةارج قةةاببل  نةةر فقةةط سةةر وعٌنةةاه ما( ر مةةاك) ةةز 

ر ةق روحةر طةوٌبل بالسعادة الؽامرة من زوا   لك الحاجز ال إ  ٌشعر 
( ر دا علٌر القلق حٌن  خبره  نر ٌخشى  ن ٌقةوم  ة ا األحمةق ) ..لكن ب

بإفساد األمر مجددا ، انتبر الى النادل  التى وضةع  عةدة  طبةاق متنوعة  
مةةن األطعمةة   مةةامهم متمنٌةة  لهمةةا  ن ٌسةةتمتعا بطعامهمةةا مةةا  ن ؼةةادر  

تص  الشاب ٌتأكد من مؽادرتها فأردؾ ٌسأ  من تلك المر ة ،نظةر حتى ال
ى ختة نهةا   وبةدا الحنةٌن ٌعةود ب كرٌاتةر الةى الحاضةر قةاببل : (ماك)لٌر  

الصةةؽرإ )وٌتنى( ةةى شةةقٌقتى مةةن األب فقةةط  )نظةةر الةةى الشةةاب(  ةةى 
ولٌدة عبلق  ؼٌر شرعٌ  ، بد  األمر حٌن توف   مى و نا فى سن صؽٌر 

كان حبها فى قلبر ٌصوق حبر بى بموتها ..صدم  ن عمرإ م  فى العاشرة
و  من قس متعبد ألسرتر الى سكٌر ٌحتشى الخمر بنر الوحٌد فتححتى ال

قةدماه تخطةى الطرٌةق  صةب  كثر من احتساءه الماء حتةى  ختة  عقلةر و 
الى المنز  فأمكث وحٌدا باألٌام واللٌالى دون  ب  و  م حتى ظنن   ننى 

مع والدإ فلن ٌعرؾ شكلى ،  ا  تةى الةى المنةز  ٌةأتى   ا تقابل  صدف  
صةاظ علةى تركةر وحٌةدا هما اسمعر ٌعاتبهةا باأللزفاف مترنحا ٌمسك صورة

ما على ما رضا فٌعود نادالمصاجىء عنر ثم ٌلقى بتلك الصورة  ورحٌلها 
ا فى جٌبةر ، اٌا الزجاح وٌضعهحدث وٌركع ملتقط الصورة من بٌن شظ

نهكنى و الطعام فقضٌ  لٌا  طوٌل  بدون طعام حتى  لم ٌعد لدٌنا الما   
مدرسة  اسةةتٌقظ  علةى صةةو  الممرضةة  المةرض وفقةةد  الةوعى فةةى ال

عةدنا  اء بةى ،نةعتانر اصطحابى الى المنةز  لكةن علٌةر اإلمكتخبره  ن بإ
فٌها سوٌا الى المنز  من   ولى التى نعودسوٌا الى المنز  كان  المرة األ

جهةى مطلةق ننةا لةم نعةد ، صةرخ فةى ونٌ  لةو  وفاة  مى لكننى حٌنها تم
 رٌةةد  ن و  فمةة  بعٌةةدا عنةةى ال ن تمةة رد    :السةةباب والشةةتابم مهةةددا 

 رإ وجهةةةك  مةةةامى فةةةى ثبلجةةة  المةةةوتى فلةةةٌس لةةةدإ التكةةةالٌؾ االزمةةة  
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ٌقتلةع مةن  ن قلبةى كةادلجنازتك،  صابتنى كلماتر بالعار واألم  شةعر   
مناسةةب ألسةةتطٌع  صةةدرإ فقةةرر  تةةرك المدرسةة  والبحةةث عةةن عمةة 

طص   ى من ك  مكان طلب  فٌر العم  فمن سٌقب  بعم العٌش ، تم رفض
دٌها فةةى المقهةةى عمةة  لةةصةةؽٌر معةةر حتةةى وافقةة   حةةدإ السةةٌدا  بةةأن  

لمقهى عن من ٌكون الصؽٌر تخبر م حد م من االخا  بها كلما سألها  
لةى بةى مةن ضةمن النةاس الة ٌن تةرددوا ا نر ابن  ختها ، كان المةءلم  ن  

مقهى عدة لٌا  ولم ٌتسنى لر للحظ  واحدة  ن ٌخبر  حد  ننى ابنر ،فةى ال
ر الشةةةٌك منةةةر فلطمنةةةى حضةةةار فةةة  ب  إلحةةةدإ اللٌةةةالى زاد عةةةن كر ةةة 

وسقط  على األرض ثم طلب منى  ن  دفعر من مالى ال إ  جنٌر لكننى 
ع ٌةده لتنهةا  بالضةرب طلب منةر دفةع  الشةٌك مجةددا رفةوقص  وعد  أل
 لةةك المعتةةوه  ةةو  نأوقصتةةر المةةر ة وعلمةة  بةة كابها الحةةاد  علةةى مجةةددا ف

ا  خرج لهةا المةفع ثمةن شةرابر  و تبلةػ الشةرط  فةأن ٌدوالدإ ثم  ددتر  
والةدتى التةى لةم تصةارق ٌةده مطلقةا  ال  لكنر لم ٌكصى فخلةع عةن ٌةده سةاع 

حٌنها ثم ؼادر ولم  رإ وجهر بعد ا ،وبعد عدة  ٌام  عطتنى تلك السةٌدة 
الؽرٌب لمن ٌلقى الضرب فى الكرٌسماس، كان من  والدتى كهدٌ ساع  

لقى علٌر التحٌ  فى تلك المناسب .. انتظرتر طةوٌبل ن ٌنتظره ٌمن والده  
والةدإ ٌومةا  جةاء  نال لكنر لم ٌأتى ، حٌنهةا  صةبح  ٌتةٌم األب واألم   

لب منر اصطحابى الى المنز  لكى المقهى وط معت را منى ومن صاحبر
ؾ ضدإ مجةددا ،   بة  الةى منزلةى ال ٌمد ٌده بالعنعر متعهدا   عٌش م

ان كةة  ركةةن بةةر ٌشةةتاق الةةى الحٌةةاة فةةى ر منةة  سةةنوا  كةةوكةةأننى لةةم  تركةة
 لةر ، عةد  ظلمتر و تربتر وتلك الحا  الكبٌب  التى اعترتةر بعةد رحٌة   

سٌدة بترك المدرسة  وفةى المسةاء  عةود الةى الى دراستى فلم تسم  لى ال
قهى وفى  حدإ اللٌالى جةاء  بةى علةى عادتةر سةكٌرا للؽاٌةر  العم  فى الم

مالى فى التى احتصظ بها فى مع   عبء برجعر ونهض احتصظ بمرتبىلم  
ؼرفتةى دخل   لٌوم التالى عند عودتى من المدرس خزان  مبلبسى وفى ا

رض وفةةةى وسةةةطهم صةةةندوق النقةةةود فوجةةةد  مبلبسةةةى ملقةةةاه علةةةى األ
ووجد  ٌةدإ تمة  علٌةر و ةو نةابم  ٌرفارؼا،انهر  وصبب  ؼضبى عل
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عر موالى التةةى سةةرقها لكنةةر كةةان سةةكٌرا لةةم ٌشةة.. صةةرخ فٌةةر مطالبةةا بةةأ
مر لكنر نهض وحملنى فى ؼضب و ركلى لر فى قدبقبضتى على وجهر  

سقط  على  راعى ،كسر  راعى ى بى خارج المنز  فمن األرض و لق
وتوسةل  لةر فةى وكاد  ن ٌبتةر لةوال تلةك السةٌدة التةى لةم تتةرك طبٌبةا  ال 

 نقةةا إ وقمةة  بعملٌةة  تركٌةةب شةةراب  لكةةن العملٌةة   ثةةر  علةةى  راعةةى 
ٌع  ن  قبض بقوة على  إ شىء بٌدإ لكنهةا فةى النهاٌة  ستطاألٌسر فبل  
ب را  واحد فقةط ومنة  تلةك الحادثة  تبنتنةى تلةك  كون عاجز نق تنى من  

ن السةةٌدة وصةةر  كابنهةةا و مرتنةةى  ال  عةةبء بمصةةروفاتى الدراسةةٌ  و 
انتبر الى الدراس  فقط و ترك العم  فى المقهى وقد كان مةا  مةر  حتةى 

فى  (ر تعرف  على )  ، من المدرس  الثانوٌ  صر  فى السن  األخٌرة
وحٌةةةد والمقةةةرب وفةةةى األجةةةازه صةةةب  صةةةدٌقى الالصةةةؾ الدراسةةةى و 

لٌةةالى حةةدإ الالمدرسةةٌ  كنةة   عةةود الةةى المقهةةى العمةة  مةةع السةةٌدة فةةى  
لبار وانها  علةى بقبضةتر بالضةرب ى وج بنى من فوق ابى المقهاقتحم  

ن ٌكةؾ عةن ضةربى وٌتركنةى وشةأنى كانة  فأقسم  علٌر بحبةر ألمةى  
ظة  حتةى خلةع لةى ضرسةٌن و دماء تسٌ  من فمى كانة  قةوإ القبضة ال

متى كالمصعوق واختصى عن ناظرإ عدة وقصتر كلفمى متورما ٌنزؾ  ,  
لةة  الجامعةة  ، فةةى كثٌةةرمن سةةنوا  حتةةى  جتةةز  المدرسةة  الثانوٌةة  ودخ

األوقا   اشتاق ألمى كثٌرا لكننةى ال  سةتطٌع رءٌتهةا  و ارتمةاء بنصسةى 
بٌن  حضانها  وكان ٌزٌد الشوق ألبى لكن من المءسؾ  نر  خرجنى من 

فأقسةم   لٌةر ،حٌاتر بٌدٌر  إ  نر ال ٌرؼب فى مرة  خةرإ فلمةا اشةتاق  
التةى راعتنةى مةن صةؽرإ  فكر فٌر ثانٌ  ، واتخة   مةن تلةك السةٌدة ال  

حتى الجامعة   م و ب لةى  ال  نهةا  صةٌب  بسةرطان القلةب و ةو مةرض 
ضار جدا ٌتعٌن علً األطبةاء فةت  قلبهةا و خةراج الةورم لكةن قلبهةا كةان 

وفةة  فةةى  قةة  مةةن  سةةبو  ، شةةعر   ننةةى وت ضةةعٌؾ  ن تتحمةة  العملٌةة 
مةن وحٌدا تقطع  بى السب  لم  جد  حد بجانى فقد رحل   سرتى تمنٌ  

هللا  ن ٌساعدنى لكنر  ٌضا تخلى عنى ،  خ   المقهى لكننى لم  سةتطٌع 
ببٌةع المقهةى فةى وقمة   فحمل  ما تبقى من  كةرإ تلةك السةٌدةدٌره  ن  
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، فى ك  لٌل   شعر  ننةى خة ل   ر شىء ندم  علٌرالمزاد وكان  لك  كث
كة   تلك السٌدة ببٌعى للمقهى ال إ  عطتر لى قب  وفاتها ,  مر من  مامر

ستمرار فى المقهى ٌوم م ل  الر س معت را عما فعل  لكن لم  ستطٌع اإل
  فى نصس الوق  ،  ب  الى منزلةى  حةاو   صةبلح األمةور بٌنةى والعم
الخمةر والمبلبةس القة رة  بى وجد  المنز  فارغ ملىء بزجاجا وبٌن  

اعداإ وقمةة  بةةى شةةمر  عةةن سةةلةةبعض العةةا را  التةةى ٌصةةطحبهم  
  طةو  اللٌة  بانتظةاره عداد طعاما شةهٌا ومكثةقم  بإبتنظٌؾ المنز  و

تةةرب مةةن المنةةز  فتحةة  البةةاب صةةباحا سةةمع  ضةةحكا  تق وفةةى الثالثةة 
ٌةدٌهم حةو  خصةره فوجد   بى بإصطحاب اثنتٌن من العا را  تلتةؾ  

قؾ فى حرج منةى تٌن ووكانى و جهم وجهر ثم  بعد عنر المر ر  ممتس
فقةد قمة  بدفنةر اآلن الةى األبةد  فرحل  وعهد  نصسى  ال  عود  لٌةر  بةدا

سةةلك بهةةا وحةةان دورإ  ن  صةةب  لدٌةةر حٌاتةةر الخاصةةر التةةى ٌهةةتم فلقةةد  
قطةع  لةك الةرابط ٌضةا لكةن ال ٌمكةن    طرٌقى الخا  وحٌةاتى الخاصة

, شةةرطٌٌن ٌنتظرانةةى فةةى مسةةكنى الدراسةةى   وجةةد الةة إ بٌننةةا بسةةهول 
 ن  بى ٌمكث  قبض قلبى بشدة و رب   نصاسى دار فى عقلى  مرٌن  مان 

هم  السرقر  و قت   حد م  ثنةاء سةكره لكةن األمةور حدإ السجون بتفى  
لم تكن ك لك ،فجأة ر ٌ  نصسى  قؾ  مام جثمانر فى ؼرف  التشرٌ  ، ال 

إ  درإ لما  فتقدتر حقا تلك اللحظة  لكنةى لةم  حةزن ولةم تةزرؾ عٌنةى  
ق الةى انر و خبرتهم  نةر  بةى فاصةطحبنى المحقةدمو  تعرف  على جسم
ق كانة  الةدماء تؽةرق تلةك بى بعةد انتهةاء التحقٌةؼرفتر إلستبلم مبلبس  

د  صةةةور نسةةةاء عارٌةةةا   و مسةةةحوق جةةةالمبلبةةةس , قمةةة  بتصتٌشةةةها فو
الموروفٌن فأمقتر  كثر فقد  خ   المبلبس واتجه  للخروج لكن  وقصنةى 

..  راد  ن ٌخبرنةةى بةىالمحقةق متعجبةا منةةى ألننةى لةةم  سةأ  كٌةؾ مةةا   
مةر موتةر ال ٌعنٌنةى فقةد سةلك الطرٌةق ننى قاطعتةر و خبرتةر  ن  ب لك لك
ان ٌجةةب علٌةةر سةةلكر منةة  زمةةن لكنةةر تةةأخر ، ممةة  بالمؽةةادرة الةة إ كةة
نهةا سةبب وفةاه فى كو امامى ودموعها معت رة زنجٌ  تقؾ  مر فوجد   

نتصةؾ الحةدٌث ورحلة  ٌثها ا تمام وتركتهةا فةى م بى لكن لم  عٌر لحد
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ٌة  لكةن بعةد مضةى ثمان (ر فى مسكنى مةع ) دون كلم  وقضٌ   ٌامى 
ان علةةى بةةاب منزلةةى وقصةة  مكةةانى لةةم ٌةة  نصةةس الشةةرطٌٌن ٌقصةة شةةهر ر 

شىء  إجا هم فاقتربا منى وعقلى ال ٌجد  ات  ستطع التقدم بخطوة واحدة
ر مةن قسةوة الحٌةاه  و  خشةى علٌةر خشى علٌلٌصكر فٌر ،لم ٌعد لدإ  حد  

تخرج من سٌارتهم وتحم   لزنجٌ من الضٌا ، فجأة وجد  تلك المر ة ا
ا طصلة  صةؽٌرة فةأأخبرنى الضةابطٌن  ن تلةك المةر ة  ةى عشةٌق  فى ٌد 

ى الصةؽرإ وقةد كشةص  مبلبسةا  ختة بى وتلك الصؽٌرة بٌن ٌدٌها  ى  
 ن تلةك المةر ة كانة   حةد العةا را  التةى ٌتلة   بةى القضٌ  وسبب وفاة  

  ثنةاء عةود  تلةك السةٌدةبأجساد ن فةى اللٌةالى الؽةابرة بةالمقهى اللٌلةى و
بلث رجةةةا  ٌحةةةاولون اؼتصةةةابها فقةةةام  بةةةى الةةةى منزلهةةةا تعةةةرض لهةةةا ثةةة

حدإ العا را  باعتراض طرٌقهم  لٌها و بعاد م عنها لم ٌكن ٌعلم  نها  
الثمةٌن  طٌةر العةبلجطحبها الى منزلها وجد ا تعم  مةن  جة  تعحٌن اص

ٌا مةن , الؽرٌةب وبأمور ةا وعاشةا سةو عتناء بهةالوالدتها فقام والدإ باإل
وٌخبر ا عنى فى ك  لٌل  حتى تعرض لةر  نر كان ٌحسن معاملتها جٌدا 

حدإ  ءالء الرجا  الثبلث  وقاموا بقتلر  نتقاما منر حٌن ر وه ٌخرج من  
لتصاؾ حولر فةى ال، قاموا با د تحدٌده لموعد زفافر بتلك المر ةالكنابس بع

صرٌعا فى الحا  ،وبعد  الى قلبر فخر وجٌر ضرب  مباشرةسواد اللٌ  وت
بةى لمر ة ،  نب  نصسى فى تلةك اللٌلة  علةى  موتر ظهر الحم  على تلك ا

مةا  ، كةان مقتةر حتةى ٌنة  و علكٌؾ تركتر وحٌدا مشتتا فةى الطرقةا  ال
ٌعةةانى مةةن وحدتةةر الصظٌعةة  فةةى  واخةةر  ٌامةةر ٌحةةاو  القضةةاء عةةى تلةةك 

حابهن مةنهم  ،ٌقةوم باصةط الوحدة بالنساء حولر لكنةر لةم ٌمةس  إ  مةر ة
لةر وٌة  بن مواسكره فٌسةرقن  ن ٌؽط فى الى المنز  وٌظ  ٌشرب الى  

و ةةو ٌعلةةم لكةةن  لةةك كةةان  فضةة  لدٌةةر مةةن  ن ٌقضةةى لٌالٌةةر وحٌةةدا ،تلةةك 
المر ة التى لمسها بعد  مى قرر الزواج منهةا،لكننى كنة   صةؽر مةن  ن 

الة  سةكٌر لكةن لةم  تصهم تلةك الوحةدة القاتلة  فقةد نظةر   لٌةر علةى  نةر حث
صرصةة  لٌصصةة  لةةى عةةن عطٌةةر ال نظةةر الةةى موضةةع عٌنةةر والةةى قلبةةر لةةم  

مكنوناتةةر ، نةةا ظلمةة   بةةى حقةةا، دخلةة  ؼرفتةةى و خرجةة  ثٌابةةر الممتلبةة  
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  فى  حةدإ الجٌةوب شها فوجدبدماءه قم  بإخراجها من الكرتون  و تصت
 سةؾ ٌةابنى حةٌن  اعتة ار قةاببل : صورة  مى وفى الجٌب اآلخر ورق ..
عنك  لٌك كثٌرا بحث ألننى اشتق   قم  بسحق عظامك فى المقهى  لك 

و مرارا لكننى لم  جدك توسل  من صاحبر المقهةى  ن تخبرنةى مكانةك  
ى برءٌتك من بعٌد لكنها  ددتنى بإببلغ الشرط  عنى وزجى فى تسم  ل

لصةق كون سجٌنا ٌ, فضل   ن  كون سكٌرا حقٌرا على  ن  بدالسجن لؤل
وق البةار الحتضةانك ٌتةك جة ب  مةن فةر فى حٌاتةك ،حةٌن ر باسمك العا
جةد  ٌةدإ تمالةك نصسةى ووالبةار صةرخ  فةى وجهةى فلةم   لكن صاحب 

، لو  ننى م  قب  فع  تلك الحادث  تمتد الى وجهك ..حقا لم  قصد تمنٌ 
حٌن  قسم  بحبى لوالدتك  ٌقظ  عقلى الى تلك الحقٌق  التى لةم  دركهةا 

ثةةار  لةةك م تكةةن تشةةبهها بةة  تشةةبهنى كثٌةةرا و لةةمنهةةا لكنةةك  و نةةك قطعةة 
 سؾ من كة  قلبةى ألننةى لةم  ..فى  لك، سؾ نبؼضبى منك لكنك لم ت 

  ر.ب ال إ تستحق كن األ

واب والندم ٌقطع قلبى على  لك اإلعت ار المتةأخر ،مةن ٌجةب طوٌ  الج
علٌةةر االعتةة ار!!؟  ٌجةةب علةةى األبةةاء اإلعتةة ار ألبنةةابهم  م ٌجةةب علةةى 

!؟ ، ال  درإ ، لكننى لم  قبة  بتلةك السةٌدة زوجة  بابهمعت ار آلاألبناء اإل
تى ما ٌكصى قم  بطرد ا قب  بها فى حٌاتى فقد عانٌ  من حٌالم  بى وأل

حتوابهةا  ةى وابنتهةا بعةد فى ك  لٌل  تقؾ فٌها  مام مسكٌن  تطلب منةى  
ن السةكن ،فةى لٌةالى البةرد القةارس  جةد ا تقةؾ مو  والدتها وطرد ا مة

  فتظة  طةوا  اللٌة  تحمة  منى السماح لهةا بالةدخو لمنز  منتظرة مام ا
طةةار التةةى تسةةتطٌع الهةةرب فةةى بعةةض مم المنةةز  تحةة  األمةةاصةةؽٌرتها  

األحٌةةان اسةةتمر  شةةهرا  را ةةا كةة  لحظةة   مةةامى فةةى كةة  مكةةان وفجةةأة 
استٌقظ  مبكرا أل  ب الةى جةامعتى فلةم  جةد ا تعجبة  ؼٌابهةا وظننة  

سةبو   جد ا فى الٌوم التالى واختصة  لمةدة   ممر ما لكن ل نها مشؽول  بأ
وؾ سكن قلبى حٌن انتاب عقلى  ن مكروه فشعر  باشتٌاقى لها لكن الخ

 صابهم و صاب تلك الصةؽٌرة الباكٌة  كة  لٌلة  تترجةانى  ن  نظةر  لٌهةا 
ٌها كٌؾ لى لم انتبر من فكر فبتلك الكلم  و نا  تل    ..نا  خ كأخ .. خ.. 
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م  لكننى كن   تصار  بٌنى وبٌن نصسى فتلك الطصلة  قب  حبلوة تلك الكل
حةةةا  ،وفةةةى الصةةةباح وجةةةد  الشةةةرط   إلٌسةةة   ختةةةى الشةةةقٌق  علةةةى  

 صابها مكروه وسةٌتكرر مشةهد وقةوفىبانتظارإ  درك   ن تلك المر ة  
للتعةةرؾ علةةى جثتهةةا مثلمةةا حةةدث مةةع  بةةى لكةةن وجةةد  المةةر ة ترقةةد فةةى 
المستشةصى مصةةاب  بالكةةدما  والكسةةور  ثةر اعتةةداء  حةةد السةةكارإ علٌهةةا 

عم  بها حتى تنصق التى اضطر  ال  ثناء عملها فى  حدإ المقا ى اللٌلٌ 
لةةى المنةةز  بعةدما تعافةة  كانة  المةةرة األولةةى خة تها اعلةى صةةؽٌرتها ،  

  فٌها الى منز   سرتى من   ن تركتر  خر مرة متخ ا قةرار  ن التى  دخ
 سةةلك طرٌقةةى الخةةا  لكننةةى عةةد  مةةع  سةةرة جدٌةةدة لةةى ، خبةةر  تلةةك 

العمة   وال علٌها الكؾ عةن العمة  وسةأتكص السٌدة بشروط العٌش معى  
النصاق علٌها وعلى ابنتها الصؽٌرة ، تلك المرا ة حقا كان  تبحث وا نٌاب 

 ،التى عانتها والٌد التى تنتشلها من تلك الحٌاة القاحل  رٌص عن الحٌاة الش
لم تثق  كا لى بطلباتها الشخصٌ  ب   وقةا  لةم  سةمع لهةا صةوتا قةط  ال 

تحضةةر  لمةر ةوجةد  ا صةو  الصةؽٌرة تبكةةى و ةى تهود ةا ،  ا  لٌلةة 
ن ٌكةون ٌةوم ( كان من المصادف   وٌتنى)عٌد مٌبلد احتصاال بمٌبلد  كعك 

وم مةةةٌبلدإ !،وجةةةد  اسةةةمى علةةةى الكعكةةة  واسةةةم نصةةةس ٌةةةمٌبلد ةةةا  ةةةو 
لكعكة  ٌ  اسم )وٌتنةى ( مةدون علةى االصؽٌرة , تصلب  مكانى حٌن ر 

فهةةو اسةةم  مةةى ،جلسةة  بٌةةنهم ألو  مةةرة وشةةارك  معهةةم االحتصةةا  دون 
( تتلعةثم فةى كبلمهةا فصوجبة  بةالمرا ة تخبرنةى  نهةا وٌتنةى)  كلم  ، بد 

  ٌدإ علةى وجههةا حةٌن متدٌؾ اتبحث عن عم  لمساعدتى لم  درإ ك
تعود الةةى عملهةةا فةةى المقةةا ى اللٌلةة  نهةةا سةةسةةمع   لةةك طةةر  فةةى عقلةةى  

مجددا،سقط  على األرض حٌن لطمتها فا تز فى حٌاتى شٌبا ما  رب  
ى نسخ   بى التى ال  رؼب بها فى اإلطبلق تحو  شٌبا فشٌبا الخابصا  ن  

طحبنى الةى المنةز    تصةقادمة جلس  فةى  حةدإ الحةدابق فر ٌة  المةر ة
الة إ ترؼةب فٌةر لكننةى وجةد   مةر العمة معت رة ألنهةا لةم توضة  لةى  

نصسةةى  لقةةى بنصسةةى فةةى  حضةةانها باكٌةةا ووجةةدتها  مةةر ة متصهمةة  رؼةةم  ن 
نادتها بالمر ة وبد    نادٌها ثره على وجهها ،توقص  عن م ناملى مازا   
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تلةةك الكعكعةة   باسةةمها ) ولٌصٌةةا( ،فكرنةةا فةةى عمةة  جٌةةدا لهةةا,  خبرتهةةا  ن
ح اشترٌ  لهةا جلى،فى الصبارابع  الم اق و خبرتها  ن تعد  خرإ من  

الكثٌر من الطحٌن و خبرتها بعملها الجدٌد ستقوم بإعداد  شهى الحلوٌا  
ة فةى صةناع  حقةا مةا ر (ولٌصٌاوسأقوم بمساعدتها فى توزٌعر ، كان  ) 

معجنةةا  صةةؽٌر لصةةنع ال مةةر حتةةى افتتحنةةا محةة الحلوٌةةا  واسةةتمر األ
لةةى عةةود اوالحلوٌةةا  و صةةبح  مةةن  شةةهر ن وقةةد حةةان الوقةة  ألن  

استكما  تعلٌمى ال إ تركتر لئلعتناء بهما طوا  تلك الصترة وانتقل  الةى 
إ حةةد حةةدإ المةةدن  درس بهةةا كنةةا نتواصةة  مةةن حةةٌن آلخةةر ،دخلةة   

المطاعم أل اكر دروسى طلب  وجب  سرٌع  واستمرٌ  الى اللٌ    اكةر 
لٌوم طلب  الشٌك , لم  رفع ر سى من الكتاب ولم ٌتسنى لةى وفى نهاٌ  ا

رءٌ  الناد   و  حد بالمطعم استمرٌ   سةبوعٌن  تةى ٌومٌةا الةى المطعةم 
طلب من تى انهكنى التعب ونسٌ  ٌوما محصظ  نقودإ فوقص    اكر حأل
(  ةةى مةةن تقةةؾ  مةةامى ولٌصٌةةافجةةأة وجةةد  السةةٌدة ) ..عتةة ار دلةة   ن  النا

( التةةى ارتمةة  فةى  حضةةانى حةةٌن ر تنةى كانةة  قةةد تنةىوٌ)ختةةى ومعهةا  
، لةك الصةراغ الجمةا  وتشةبهنى كثٌةرا  كبر  سرٌعا و صبح  فةى ؼاٌة 

منةة   لةةك  التةةى عةةانى منةةر قلبةةى  مةةتؤل بحبهمةةا ولةةم  تركهمةةا لٌلةة  واحةةدة
( حتى امتلك  عدة مطاعم للحلوٌا  ولٌصٌالسٌدة ) ، لقد كبر عم  االوق 

د انتقل  الى المدٌن  التى  درس بهةا لتجمةع و خرإ لؤلطعم  السرٌع  وق
من جدٌد ،حٌن صدر لى عدة رواٌا  جلس  فى المقهى ارتشةؾ  العابل 

فمدد  ٌدإ  شربها فوجدتها   قهوتى لكننى تركتها بالجوار الى  ن برد
حدا ن التى لم  رإ فى جمالها من قب  تمسك وبأ استبدل  بأخرإ ساخن 

د الكتةاب حة نهةا تقةر   حةدإ الرواٌةا  ألالقهوة السةاخن  مءنبة  لةى علةى 
مةر طبٌعةى فلٌسة  جمٌةع دون توقٌع ،تعجب  مةن األمةر و خبرتهةا  نةر  

م  توقٌع الكاتب فمدد  ٌد ا لى بأحد  عمالى وطلبة  منةى الرواٌا  تح
 ،حٌن سقط  فى حب زوجتىكتمل  النجوم فى سمابى توقٌعى وحٌنها  

 . (ولٌصٌا( و) وٌتنى) كان  صدٌق 

 فى القدوم الى   ا المطعم ؟ وما المناسب لشاب متساببل : ردؾ ا 
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صةؽرإ بعةدما التةى راعتنةى منة    لك مطعم السةٌدة قاببل : (ماك)ابتسم 
ر لكةةن المةةا  معةى لةةم ٌكصةةى فقةةد نجحة  فةةى حٌةةاتى العملٌةة  قةرر  شةةراب

( وزوجتةةى ولٌصٌةةاضةةا للؽاٌةةر فسةةاعدتنى السةةٌدة ) طلةةب صةةاحبر مبلةةػ با 
المكتةةوب علٌهةةا اسةةم وراق (  حةةدإ األمةةاك)قلةةب  ر،( فةةى شةةرابلةةٌكس) 

السٌدة روز  ى من اعتن  بى لكن المطعم  ردؾ قاببل :المطعم )روز(  
ن ال ٌجةب علٌنةا ( لكةن  ة ا ال ٌعنةى  لةٌكساآلن  عطتر  دٌ  زواج   ) 

اما علٌنا العودة الةى المنةز  دفع ثمن  لك الطعام )ضحك(  ٌا تناو  طع
 استمر عةدابكما لعشةر سةنوا ؟!،: لكن لما ردؾ الشاب متساببلسرٌعا ، 
ألنهةةا لتةةأم للتةةو قةةاببل: ( كأنةةر  عةةاد العبةةث بجرحةةر الةة إ  مةةاك)لٌةةر نظةر  

سةةرع  لمنةةع ( وفةةى ٌةةوم الةةزواج  ر عصةة   مةةرإ فةةى الةةزواج مةةن ) 
بٌننا فأصٌب  ماحدث  (ولٌصٌاجهما فقام  بطردإ لم تتحم  السٌدة ) زوا

(  رسةل  لةى جوابةا وٌتنةى)رإ لةم   بنوب  قلبٌ  وتوفة  ومنة   لةك الٌةوم
,علمةة  بعةةد  لةةك  نهةةا  نجبةة  طصلتهةةا األولةةى سةةتطٌع قراءتةةر لكةةن لةةم  

د لطصلتها لكنها لم  ترس  لةى دعةوة لتعمٌ فأرسل  لها  دٌ  .. قام  حصل 
ن ( مشةةٌرا للشةةاب  مةةاك)عنهةةا ،ابتسةةم  (  خصةةى الهدٌةة ر  را ةةن  ن ) 
 ٌكم  طعامر.

فوجةد   .. نظةر مةن النافة ةفةى الخةارج ( صو  السةٌارةلٌكسسمع  ) 
ا لحظا  ودخ  الى المنز  فى عجال  من  مره خلػ معطصةر زوجها عابد

و لقةةى بةةر علةةى األرٌكةة  فةةى ؼرفةة  الضةةٌوؾ متجهةةا الةةى ؼرفةة  المكتةةب 
نكةم تنةاوال ؼةدابهما مض  خلصر تسألر  ن تحضر لر الؽداء لكنر  خبر ا  

, تنصس فةى عمةق فةى لجواب خرج منر الخارج ،تصقد األدراج حتى  فى ا
ضبط ألنصاسر المضطرب  رؼم  نر تخطى  لةك الحةاجز بٌنةر وبةٌن  ختةر 

حا بخٌالةر ظ  ممسةكا بةر بةٌن ٌدٌةر سةار لكنر ٌخاؾ  ن ٌقر  تلك الرسال 
ن فٌما قد ٌكون كتب بر فأفزعر الشاب قاببل  نر ال داعةى  ن ٌقةر ه اآلن  

 فزاعةر لكنةر عةاد و ةةز ( ٌلومةر علةى مةاك)لٌةر مسةتعدا ،نظةر  لةم ٌكةون 
ر سةةر قةةاببل بأنةةر ال ٌهةةم مةةا الةة إ كتةةب بالرسةةال  لقةةد عةةاد  األمةةور الةةى 

 .ؼلقروضعها الطبٌعى ، لقى بالرسال  فى الدرج و 
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رخى  طصأ األضواء واكتصى بضوء خاف  صادره من  باجورة المكتب ، 
اب ؼلٌونةة  مةةن جٌبةةر خةةرج الشةة( جسةةده علةةى كرسةةى المكتةةب ثةةم  مةةاك)
( , فجأة  وقصر طرق ماك)فى وجر   ن ٌنصث بدخان الؽلٌوناد  , ك شعلرو 

( معتةد  فةى جلسةتر حةاو   شةعا  ماك)المكتب انتصض   على باب ؼرف 
( متسةابل  فةى تعجةب لةٌكسء  لكن الوق  لم ٌسةعصر فقةد دخلة  ) ضوااأل

فقةد فزاعةر (  خبر ةا  نهةا قامة  بإمةاك)ضةواء لكةن عن سبب  ؼةبلق األ
ء مةةةةع ضةةةوء القمةةةر بةةةالقرب مةةةةن السةةةترخاضةةةواء ٌحةةةاو  ااألؼلةةةق  

ن )روإ(  ( وعٌنا ا تجةوب فةى الؽرفة  تخبةرة  ٌكسالناف ة...اعت ر  ) 
ج  لقد ضٌصٌن ،قضب حابٌر مصكرا ثم قا  :  ج    حضر بالخارج ومعر

ى بقدومةةر  ةة ا المسةةاء لكننةةى نسةةٌ   ن  خبةةرك اتصةة  بةةى مبكةةرا ٌخبرنةة
( فخةةرج لةةٌكس  ) .. خرجةةننةةى سةةأتى فةةى الحةةا عزٌزتةةى .. خبةةرٌهم  

ا الصةعداء شةاكر هللا  نهةا لةم تةراه متنصسة الشاب من مخبأه خلةؾ السةتارة
لتجربتهم وسٌخرج حاال لٌرإ مةا األمةر على مقاطعتر  (ماك)سؾ لر ،تأ

 ستكما  عملهم.ثم ٌعودان إل

لٌر فاتحةا لةر  راعٌةر علةى ( قادما  روإ)للخروج فر إ  فت  باب الؽرف 
باحتضانر فألقى النظر الى الشابٌن الجالسةٌن  مصرعٌها مرحبا بر ثم قام

ن لثبلثةٌن تقرٌبةا قامةا بةالوقوؾ مةا  كانا عمرٌهما فى سن ا على األرٌك 
:  ة ا الشةاب لةٌهم قةاببل(  لٌهم و و ٌشةٌر  روإ) ( قادما  خ هماك)ر وا 

وقد طلبا منةى تحدٌةد  (لبس( و  ا السٌد ) رثر  لصرٌد بروسن و السٌد ) 
خبةةرك بةة لك فةةى الهةةاتؾ لضةةٌق الوقةة  ،قةةام  ننةةى لةةم موعةةد لزٌارتةةك لك

 ة ان  قةاببل : (روإ)ردؾ ( بمصةافحتهم ثةم طلةب مةنهم الجلةوس، ماك)
 السٌدان قاما بتأسٌس شرك  صؽٌرة مسبول  عن ترجم  الكتةب الةى عةدة

؛ الصةةةٌنٌ  والصرنسةةةٌ  والعربٌةةة  والروسةةةٌ  وؼٌر ةةةا وقةةةد  بةةةدا لؽةةةا  
ٌةار م ووقةع اخت  صةصحتك الرسةمٌ عجابهما بالحلقا  التةى تكتبهةا علةى 

:  قةةاببل (روإ)حةةد م علٌةةك فةةى اقتنةةاء تلةةك الرواٌةة  وترجمتهةةا.. قةةاطع  
اٌتةك لرو (  ن  وض  األمر شركتنا ستهتم بعقد حصلة ماك)اسم  لى سٌد 

نٌةا سةندفع لٌن عن نشةر ا  نةا فةى برٌطافور طبعها لكننا لن نكون مسبو



171 
 

ا  لؽة ق بترمتهةا الةى عةدةتعطةى لنةا الحقةو ن لةؾ دوالر مقابة   51لك 
وتوزٌعهةةا فةةى تلةةك الدولةة  ولكةةن لةةن ٌكةةون لةةك  إ نسةةب  فةةى  ربةةاح بٌةةع 

خةر  لؾ دوالر ،لكةن  نةاك شةىء  51الكتاب فى تلك الدو    ا قبل  ب 
 ا لم تقب    ا المبلػ و و  ن الشةرك  لةن تعقةد حصة  للرواٌة  بة  سةتأخ   

% فقةةط مةةن 25فقةةط لكةةن نسةةبتك سةةتكون لترجمتهةةا وتوزٌعهةةا  الرواٌةة 
هةا  ة ه العقةود فٌ : قةاببل علةى الطاولة عقدا  حد موضع  رباح الشراء ، 

(  خبرنةا روإ)وقتةك فالسةٌد  شرح ك  شةىء بالتصصةٌ  ال نرٌةد  ضةاع 
على مه  ونحةن   نك مشؽو  للؽاٌ  فى عملك الجدٌد ,  رجوا  ن تقربهم

( روإ)مةر فشةعر ٌصكةر فةى األ (مةاك)سنكون فةى انتظةار ردك ،صةم  
( سٌصكر فةى ماك)نر السٌد بالحرج لشروده  ثناء الحدٌث فأخبر السٌدٌن  

( قةاببل مةاك)ال عملر الجدٌد فقط وقةؾ األمر  و فقط ال ٌركز فى شىء  
( روإ)تةوتر  ،  بهةم ثةم نهةض الةى ؼرفتةرمةر وٌتصة نر سةٌصكر فةى األ

وقةؾ ..قةرب وقة  وتصبب عرقا فأخبر السةٌدٌن  نةر سٌتصة  بهةم فةى  
 (مةةاك)و مةةا ٌتلصصةةان النظةةر الةةى  امةةا بمصةةافحتر وؼةةادرالسةةٌدٌن وقا

 ( بتةةودٌعهم ثةةم عةةاد مقةةتحم ؼرفةة روإ)الةة إ اختصةةى فةةى ؼرفتةةر ،قةةام 
ا كةةرر فةةى كلتةةتلةةن ت تلةةك الصرصةة  : قةةاببل (مةةاك)المكتةةب صةةارخا فةةى 

لو اسةمك فةى مكتبةا  الةدو  ن  الصةابز مةن  لةك العةرض وسةٌعالحالتً  
( ٌصكر فةى األمةر ماك)ى عنر ،طر  سم  لك بالتخلالعالم  نر عرض لن  

فهو حقا فى  مس الحاج  الى الما  والدعاٌ  القوٌ ..  ز ر سر قاببل  نةر 
سٌصكر فى األمر فلةن ٌسةتطٌع  عطةاء كلمة  لهةءالء  ال بعةد اإلنتهةاء مةن 

 ( األمر وابتسم فى ارتٌةاح علةى موافقة روإ)و  تصهم استكما  عملر األ
سةٌكون بانتظةار نةر درتةر  ثنةاء مؽا خبةره  ( المبد ٌ  على األمر ثةم ماك)

نتهاء العم  وتوقٌع العهد مع السٌدٌن لكنر سٌخبر م اتصا  منر ٌخبره بإ
االنتهةةةاء مةةةن  علةةةى العةةةرض وعلةةةٌهم االنتظةةةار حةةةٌن قتةةر المبد ٌةةة بمواف

لةم  ( تستمع الى  لةك العةرض لكةن السةعادةلٌكسكان  )  استكما  عملر،
ع   لٌةةر فةةى سةةعادة سةةرعةةب بقلبهةةا لكنهةةا  القلةةق الةة إ تبل تنتابهةا بمقةةدار
بتحضٌر  عرض الرابع وستحتص  بتلك المناسب على  لك ال متصنع  تهنب 
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( الؽرفة  ومةا  ن لةٌكس( ر سةر موافقةا ؼةادر  ) مةاك) ز ..عشاء رابع 
 ..بالمصتةاح البةاب خلصهةا بسةرع ؼلةق وضع  قدمها خارج الؽرف  حتى  

صةابتها اب لكنةر  حكةم الؽلةق ,  , التصتة  تصةت  البةتعب  وقضب  جبٌنهةا 
( البةاب علٌةر فةى ماك)ولى التى ٌؽلق د ش  والتساءال  فتلك المرة األال

لصر شىء ما مخصى فةى ن التوتر ال إ تسل  لقلبها خؼرف  المكتب تٌقن   
  خرإ وخرج الشاب من خلةؾ السةتارة مرة به ا الشك  سر ؼلق الؽرف 
 (مةاك)خبره خلةؾ السةتارة ،فةألقد  وشك   ن  مو   نةا قاببل فى مرح: 

اٌ   ن ٌبد  فى تجربتهم قب   ن ٌقتحم  حد م خصوصةٌتهم مةرة  خةرإ بد
طلةق دخةان  د لهمةا و ضةواء وظة  ضةوء القمةر الوحٌةد الشةا، طصأ  األ

 ...فى  وجهر  الؽلٌون

****** 

, ر تر ٌنظر  لٌها لٌر جد  مر ة تجلس بجواره تتطلع  فت  الصبى عٌنر فو
هر الشٌ  عةارؾ جحد م فاقترب من وبعٌدا تشٌر الى  فأشاح  بوجهها 

ى بر س متثةاقبل ٌكةاد ضاحكا قاببل : حمدا هلل على سبلمتك ،نهض الصب
لصةبى نظةر ا عارؾ على النهوض حتى لصة  ساعده الشٌ  ٌرفعر بالقوة

حةدإ حولر فلم ٌجد سةوإ تلةك المةر ة تقةؾ بجةوار شةعل  مةن النةار فةى  
والشةةٌ  لةةس علٌةةر جواره السةةرٌر الةة إ ٌجةةالصةةصاب  ودوالب للمبلبةةس ب
 جتٌا معر بخٌةر فةى الخةاربلن ال ان  جن الرعارؾ فقاطعر الشٌ  قاببل  

شةار الشةٌ  عةارؾ ح فأتٌاراطمأن الصبى وتنهد فى ا ..مع باقى الرجا 
شةاإ ثةم ربة  ن تحضر للصبى طعاما سةاخنا وكةأس مةن التر  جالى زو

نتظاره ر على مه  سٌكون بان علٌر تناو  طعامعلى كتؾ الصبى قاببل  
بالخارج مع باقى الرجةا  ، تة  زوجة  الشةٌ  عةارؾ ووضةع  الطعةام 

رج كون بالخاتناو  طعامك جٌدا سأ : مام الصبى وكأس من الشاإ قابل 
ا  الصةةةبى علةةةى الطعةةةام , ن خرجةةة  حتةةةى انهةةة ن احتجةةة  شةةةىء مةةةا  

د بالصةبى حتةى كةاد  ن ٌنهةى  حةمدإ الجو  الة إ ٌصتةك  الحظ  المر ة
األطبةةةاق قبةةة   ن تخةةةرج فةةة  ب  الةةةى المطةةةب  و حضةةةر  طبقةةةا  خةةةر 
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, شةعر الصةبى بةالحرج لكةن عٌنةان  مامر وربت  على ظهةرهووضعتر  
 جموع زاح  لك الحرج قلٌبل وعاد ٌلتهم طعامر،جلس مالمر ة المبتسم   

رض جا  ال ٌزٌد عددد م عن عشرة فةى حلقة  مسةتدٌرة علةى األمن الر
,  مةةد الشةةٌ  برٌةةق كبٌةةرحةةم المشةةتع  فوقهةةا  قةةد صةةؽٌر مةةن الصحةةو  مو

جةا  حةد الرعارؾ ٌده  لٌر وقام بصب الشاإ فةى األكةواب ثةم ٌمرر ةا  
ثةةم زود صةةب  الشةةاإ فةةى متنةةاو  الجمٌةةع بجةةواره الةةى  صةةدقابر حتةةى  

,ارتشةةؾ الشةةٌ   خةةرإ األبرٌةةق بالمةةاء و عةةاد وضةةعر علةةى النةةار مةةرة  
هم ٌحكى عةن صةراعر فةى منالحدٌث بٌنر وبٌن الرجا  ك   رشص  ثم بد 

جتةر و والده زو الحصاظ على  رضر واآلخر ٌحكى كٌؾ تلقةى خبةر وفةاة
تحةة  قةة ؾ المنةةاز  واآلخةةر اشةةتٌاقر ألوالده الةة ٌن  ةةاجرا الةةى مصةةر 

ج الةةببلد وحةةٌن عةةاد ال ٌعلةةم الةةى  ٌةةن   بةة  زوجتةةر خةةر كةةان خةةارواآل
القةرإ عنهم بٌن مخٌما  البلجبٌن فى األردن وفةى  ظ  ٌبحث ,والدهو 

ع مةةن دفنةةوا بعةةد االسةةتٌبلء علةةى ن ٌكونةةوا قةةد دفنةةوا مةةحتةةى فقةةد األمةة   
بعةةد التشةةت  فو ةةب نصسةةر و عةةاببل  األرض و خةةرون ال ٌملكةةون  سةةر  

ٌؾ الشٌ  عارؾ ٌحكى لهم ك ثم بد  ج للدفا  عن  رضر حتى ٌحٌن األ
 ة  مةن العصةابا  ماٌة  األر علةى حالتقى بهم ومواجهتر للمو  وحرص

, خةر نقةاض لثوار بالما  والسبلح والمةأوإ فةى بٌتةر تحة  األعٌمر لوتد
حد الجدران بعٌدا ٌستمع  لهم كان ٌشةاركهم جوار  لٌهم وجلس بالصبى  

ء الرجا  التى تة ؾ السمع لهءال (ماك)قصتر بٌنر وبٌن نصسر ،استطرق 
ن األجةةواء كبٌبةة  حزٌنةة   عٌةةنهم الةةدمو  علةةى مةةا وصةةلوا  لٌةةر رؼةةم  

الدفىء ال إ افتقده بعد وفاة  مةر ووالدتةر والسةٌده حس ب  بأحوالهم  ال  نر
قشةعر لهةا جسةده ٌسةتمع الةى ( .. شعر بٌن  ءالء الؽربةاء بألصة   ولٌصٌا) 

 خلوا  ٌدٌهم عةن  نمعاناتهم من الٌهود والبرٌطانٌٌن والحكام العرب ال ى
 جون وسٌاسةةة خةةةوانهم الملقةةةون فةةةى السةةةقضةةةٌتهم فةةةبل ٌعبةةةأون الةةةى  

ى تعٌةةةث فةةٌهم فسةةةادا  مةةةام العةةالم فصةةةم العةةةرب   انهةةةم جاتوٌسةةكنى التةةة
رض كبرٌطانٌا التى  شاح  نظر ا عن األمر فسٌاستها لم ترحم   ه األ

بةٌض ابها واعترافها بحق الٌهود فى األرض و كا ٌب الكتةاب األمن  انتد
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ً العةرب أل لهةا  مةام العةالم و ةم ٌنزعةون ملكٌة  راضفى الحصاظ على  
ا  الٌهةود التةى تسةعى بشةراء األراضةى مهمةا كةان األراضى بالقوة بأمو
صةحابها،لم ترفةع برفةع الضةرابب  و بسةجن   جبةارالثمن  و سةرقتها باإل

برٌطانٌةا سةةبلحها فةى وجةةر الحةق قةةط بة  اسةةتباحوا دم العةرب فةةى فةةض 
البةراق فلةم ٌجةدوا فلسةطٌنٌا تجةرإ  لٌهود والعرب فى حادث النزا  بٌن ا

رجة  الة إ إ للصبى  لةك الر ،فجأة تر  مامهم  ال خضبوا األرض بدماب
حدإ المعارك و و صؽٌر  حتى فقد وعٌر من تسمر  عٌناه مقتوال فى  

مد الصةبى ٌةده الةى حقٌبتةر المبلزمة  لةر  خةر عةدة  وراق وقلةم الخوؾ، 
(.. كاد  ن ٌةنهض نحةو الصةبى لةوال  ن صةدر ماك)ٌرسم ،انتبر لر  وبد 

راضةةى الةةى الٌهةةود مةةن  حةةد م قةةوال فةةى ؼضةةب  ن فلسةةطٌن  حةةب األ
هاجرٌن من اضطهاد  تلر ال إ ٌعد  ك وبة  كبةرإ نحةن فقةط لمان الماأل

حرب نحةن مسةلمٌن لةم ٌأمرنةا هللا بةأن مان ال نرٌد النرٌد  ن نعٌش فى  
 تح   ظافر م على دو  الشرق  نعتدإ على  حد كما ٌعتدون من  نعوم 

 لةن تتؽٌةر مسمى المسةتعمرا  ونظةرتهم الحقٌةرة الةى الشةعوب األخةرإ 
.. ءالء ٌةزرعن فةى  طصةالهم مةدإ عظمة  المملكة  بدا مهما كان الزمن  

البرٌطانٌ  وقوة الدو  األوروبٌ  ومدإ تخلصنةا وضةعصنا وال ٌةدركون  ن 
سبلمنا و سبلمنا ال ٌعنةى  بةدا ضةعصنا بة  قةوة قلبنةا علةى تحمة   عمةالهم 

ب علةى سةن تلوث التارٌ  بدماء ضحاٌا م فقد اجتمع العرالتى  البؽٌض 
مةةع برٌطانٌةةا لكنهةةا رد  بتحطةةٌم البٌةةو  علةةى رءسةةهم  القةةوانٌن العادلةة 
ما  قلةم كللوقص  تلك ادٌهم والعقاب الجماعى فى القرإ ، واؼتٌا  مجا 

قةةرإ المجةةاورة حةةٌن زر التةةى ر  ةةا فةةى الالصةةبى الةة إ تةة كر تلةةك المةةآ
 إاكةةوب مةةن الشةة (مةةاك)خةة   صةةٌب فةةى رقبتةةر وكةةاد ٌصةةارق حٌاتةةر ، 

خةة ه الصةةبى ووضةةعر بةةالجوار ثةةم ب مةةن الصةةبى ومةةد لةةر ٌةةده بةةر  واقتةةر
 كره كلم  صةداق   قاببل : ( بجواره  ردؾ الصبى فى سخرٌ ماك)جلس 

قتهم وبةاء تقتة  شةعوبهم ،دب السن الحكام العرب فصةدحٌن تتحدث بها  
(  ءالء اجتمعوا على كةره  رضةر.. مةا ا ماك)الخوؾ والخج  فى قلب 
دولتةةةر  سٌاسةة بسةةبب  (لةةٌكسوفقةةد عزٌزتةةر )  ن وضةةع نصسةةر مكةةانهم 
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وطن فسٌكره برٌطانٌا حق الكره رؼم حبر الجم لها ولكن لٌ  ب حةب الة
رض : قسةةةموا األ ردؾ الصةةةبى قةةةاببلللجحةةةٌم حةةةً تمتةةةد ٌةةةده لتقتلنةةةا، 

جبٌن قحط مافٌها وتحولنا الى ال.. عطو م  جم  مافى  رضنا و عطونا  
ا سةةوإ  ةة ا ) مسةةك الصةةبى بعةةدما كنةةا  صةةحاب الةةدار فلةةم ٌكةةن  مامنةة

ٌسةةتمع الةةى  (مةةاك)صةةبح  القةةدرس فةةى قبضةةتنا ،عةةاد سةةبلحر(حتى  
مة  مةا ٌصعلةر ولر الشٌ  عارؾ عن  جره ابنر مع  عمامر ثم عةاد ٌتأماٌق

الجمةا   .. رسم فتاة فى ؼاٌ الصبى فى الرسم لصبى اند ش من براع ا
ر سةر نافٌةا  ..  ةز الصةبىختةرفأردؾ ٌسألر  ن كان  تلك الصتاة الرابع   

تها وحةد ؛ٌةرإ فٌهةا نصسةر ثناء درستر فى مصةراة  لتقى بها  نها فتقاببل  
مةةن نهةةا وصةةمتها وشةةجاعتها وقةة  الحةةدٌث  حببهةةا كثٌةةرا حتةةى ظةةن  

ال وبحث عنها فٌها ٌرإ فلسطٌن فحٌن عاد لم ٌترك مدرس  فى ضٌعتر  
ها جأة  صبح  الصتٌا  تقتبس من مبلمحٌرا ا ف جر ك  فتاةوجهها فى و

مثلهةةا ،لةةم ٌجةةد   شةةكالهن  لةةٌس  ةة ا ؼرٌبةةا؟! ن ٌحةةب مثلةةى فتةةاة مجهولةة 
 خى  خبرنى  ا  ٌةوم قبة  موتةر  ردؾ الصبى قاببل :جوابا لر فأ (ماك)

دقر فالرجةا  عةادة ال ٌصكةرون صةدرس .. لم  حسناء فى الم  نر  حب فتاة
من الزواج وفى الؽالب ال ٌتزوج  حد من  ال حٌن ٌقترب سنرفى الحب  

حب ،ما ر ٌك كٌؾ ٌكون شكلها اآلن؟ لم  را ا من   ن كن  فى السابع  ٌ
ن عٌونهةةا ربمةةا قةةد اتسةةع  قلةةٌبل  و الثامنةة  مةةن عمةةرإ تقرٌبةةا  تةةرإ  

جهها وطا  شةعر ا  و ربمةا تؽٌةر  تمامةا و وامتؤل وشصتا ا كبر  قلٌبل
من   ن كن  صؽٌرا ، خشى  ن  را ا ٌوما نا قد تؽٌر  مبلمحى تماما فأ

( بعةةض األوراق مةةاك)رسةةمها ٌومٌةةا! تصةةص   تعةةرؾ علٌهةةا و نةةا  وال 
..لمحر الصبى و و ٌتأم  الرسةوما   تلك الصؽٌرةبوجر  فالحقٌب  ملٌب 

 حةن الةى  لةك الهةدوء واألمةان النصسةى  ردؾ قةاببل :واحدة تلو اآلخةر فةأ
الشةقاء الة إ  راه كة  لٌلة  ,  لةى مةن .. رإ فى مبلمحها المبلبكٌ  مةبل ا

ن لكنةة  فةةى مصةةر مةةا تصعلةةر اآلوانهةةا لةةوال  علةةى برٌطانٌةةا و علعنةة  هللا
  .وربما الحرب  ى من دفع  بى الى مصر
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هللا علةةى برٌطانٌةةا حتةةى كةةاد   حةةٌن سةةمع لعنةة  (مةةاك)اضةةطرب قلةةب 
إ مةةةةةا ا تةةةةةدر  :ردؾ الصةةةةةبى قةةةةةاببل ,  الةةةةةدماء تنةةةةةدفع مةةةةةن وجهةةةةةر 
و خةرج  حةةدإ الرسةوما  رسةةم وجةةر  وراقاسةمٌتها؟...قلب الصةةبى  األ

قصةةى مةةد ٌةةد الةةى األ لمةةتمم لوجههةةا رسةةم المسةةجداخةةر الصتةةاة والةةن  اآل
دٌم لببلدإ فهى مثلهةا تمامةا اسمٌتها الٌاء فهو اسم ق ( بالرسم  قابل ماك)

كأ لهةةا ، شةةت  حةةدٌثهم صةةو   جمٌلةة  كالقةةدس حزٌنةة  كتارٌخهةةا وحٌةةدة
ابتسةم الصةبى سةاخرا ن ، آل: لن نقب  بالمعا ةدا  بعةد ا رخاا ارون ص
!؟  خبةةره ٌقصةةد  ةةارون : عةةن  إ معا ةةدة متسةةاببل (مةةاك)لٌةةر فالتصةة   

قرٌبةا  كة ا دابمةا ٌشةعلون نةار الحةرب ثةم  الصبى  نهم سٌعقدون معا دة
مةةر حتةةى االتصاقٌةةا  للصةةل  وٌمةةاطلون فةةى األٌةةدعون لعقةةد المعا ةةدا  و

فةى قلةب    القوةدام ها ثم ٌرحلون فمااترض وخٌر ٌستنزفوا ثروا  اال
 ا تطاحنة  القةوإ ربمةا نجةد لشر لن ٌكون  نةاك سةبلم  و حرٌة  لكةن  ا

 .من الٌهود ونجاستهم  امثالها لكن لن نجد مبل ا من برٌطانٌا و مبل 

ال ٌكصى  لك لتنا   نتم تحملون الشجاع  فى قلوبكم   قاببل : (ماك)قاطعر 
  !؟حرٌتك

 بٌةد الصةبى قةاببل: (مةاك)مسك ،  لم تسمع  ن القوة تؽلب الشجاع  دابما 
  .ٌمان الضعٌؾاإل ا تخل  فٌها  ال الشجاع  ال تؽلب  

..ٌعٌةد تردٌةد ا علةى  ز  تلك الكلما  تصكٌر الصبى ال إ تقلب وجهةر 
 رضك كالمهاجرٌن؟( لما ا ال تهاجر من  ماك)وقصر سءا  عقلر ،فجأة  

 ةةو رفةةا  تلةةك التةةراب الةة إ نخطةةوه رض قةةاببل :  شةةار الصةةبى الةةى األ
العةالم رؼةم وسةعر  !؟ ةاجرجب  ن ٌدنس والى  ٌن  ال ٌ  جدادنا الطا رة

نةةى رؼةةم صةةؽره ٌتسةةع فةةى صةةدرإ .. نةةا  رإ ٌضةةٌق فةةى صةةدرإ ووط
نطبلق ،حٌن  جر سةٌدنا شار الى قلبر( حٌن ٌشعر   ا باالحرٌتى  نا ) 

 رب من الظلةم حزٌنةا لكةن ..والسبلم من وطنر  ا علٌر  فض  الصبلة
من  اجروا اآلن لم ٌهةاجروا قلبر ، عاد منتصرا تؽمر السعادة, دحٌن عا
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رض ومةةن فٌهةةا ،شةةعر .. األسةةٌادكر ةةا ألرضةةهم بةة  لٌعةةودوا  قوٌةةاء  
 رجة   قةاببل : ( بالخزإ  مام فصاح  الصبى ال إ انشؽ  بالصورةماك)

مى الى وطنك؟! لكن مصر ال تنت  نها مصرٌ   لٌس  خٌان   ن تحب فتاة
عن وطنةى مزجة  مةن  تلك األرض التى ال تق  ؼراب تعد وطنى  ٌضا 

  ٌصعب فهمها ٌصوح منها روح دافب  تشعر  نك فى وطنك ماعدا مكونا
 ؼصةةان الزٌتةةون وٌجةةرإ فةةى   ٌجةةرإ فةةى عروقنةةا ,ؼصةةان الزٌتةةون 

نظةةر الةةى الرجةةا  ..رضةةى  رضةةها النٌةة  فتلةةك األرض  ٌضةةا مقدسةة  كأ
 رواحهم ثمنا للحرٌ  وتةدفع بجثةث  ءالء ال ٌن ٌدفعون  : الجالسٌن قاببل

فةى  ٌاس  و طمةا  الحكةام المشةتعل بنابهم فى التراب تدفع ثمن ؼباء الس 
  مةن صدور م  ءالء ٌتناسى  كر م التارٌ  وٌ كر فقةط الزعمةاء ٌجعة

رٌ  وٌصةةنع مةةنهم صةةصحا  مةةن التةةا المجرمةةون رءسةةاء وزعمةةاء وقةةادة
 ٌعبةةأ لهةا  حةد حةةٌن بٌنمةا ٌجعة  مةن المظلومةةون كلمة  واحةدة متكةررة ال

بأ بما ثةار   و كٌةؾ ومةا عانتةر فةى حد ٌعٌكتب ثار  الشعوب لكن ال  
ٌكتةب فةى  خةبل ٌصكةر فةى استصةؽار لنصسةر ولصكةره (مةاك)، طةر   الثورة

لمستحٌ  والحب من طةرؾ واحةد وتضةحٌ  عن الحب ا ؛ رواٌا  الحب
صةت  وا  ة ا الحةب الة إ ٌالمو  بصدورمتسع  وقةد تناسةحباء وتقبلهم األ
 لر ال ٌن قد ٌكونةوا سةبقوا الةى الحبٌب صدره مرحبا بالمو  تاركا  فٌر 

نسةان وطنةر وٌركلةر  لك الحةب مةن طةرؾ واحةد حةٌن ٌحةب اإلالمو  ،
سةةان وطنةةر ومنةةع عنةةر وطنةةر وٌهٌنةةر وحبٌبةةٌن ال ٌلتقٌةةان حةةٌن ٌحةةب االن

وطنر بةاحتبل   و حكومة  ظالمة  ..عبلقة  تلةك الشةعوب بأرضةها عبلقة  
 ٌاسٌ من المعاناه الس األم  العربٌ  اآلن كتل  : الصبى قاببل كم عشق ، 
..ٌزعمةةون القةةةوة صةةبلبها تلةةك الجحافةةة  والدٌةةدان التةةى تنخةةةر  بسةةبب 

بالتنكٌ  العسكرإ فى الشعوب ال  درإ كٌؾ تصكر تلك العقو  المرٌض  
لعةالم كٌةؾ تةركتهم المصةحا  لةتحكم ا التى فر  مةن المصةحا  العقلٌة 

عةةالجهم مةةن مةةرض سةةصك الةةدماء زج بهةةم فةةى زواٌا ةةا تدون الةة العقلٌةة 
عقةةو   جرامٌةة  وقلةةوب شةةٌطانٌ  سةةتلعن مةةن كةة  عقةة  تلةةك  والعظمةة ..

ؾ سةتعظم للجةا لٌن سةٌعرؾ الحقٌقة  بةٌن ثناٌةا سةطور التةارٌ  ومةع األ
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روبا وعظمتها وتقدمها وال ٌدرون  نها بنٌ  و،سٌقولون ٌوما  نظر الى  
الةدماء التةى طصحة  بهةا األرض فةى   م،وتلةكجداد م ودماءعلى جثث  

ٌ  ٌعجةز عةن تةدوٌن مةا رض تبكةى والتةارالحرب العالمٌ  حتةى كةاد األ
صحاتر عةاجزا عةن تسةجٌ  تى ٌوما ٌطوإ فٌةر التةارٌ  صةحدث وربما ٌأ

 .خ  برٌطانٌاماٌحدث،كم  كره سٌاس   وروبا وباأل

ٌةا لةٌس كة  برٌطان مرتعشا تكاد الكلما  تخرج منةر قةاببل: (ماك)ردؾ  
 .خٌر الصؽٌر خوفا حرب ربما  ناك صؽٌرا مثلك ٌحتضن  تءٌد ال

بل ، فةنةا علةى األقة  ٌسةتطٌع احتضةان  خٌةر  مةا   : قا  الصبى فى حزم
مةا نهةض الصةبى الةى مكانةر لةم ٌسةتطٌع النطةق بحةرؾ بٌن (ماك)تسمر 

سةةر الةةى .. رفعةةر ر ؼمةةض عٌنٌةةرالخةةارج فةةى حدٌقةة  المنةةز  الخارجٌةة   
كةرر  خرج زفٌةره ببطةىءبعمق  ثم حبس  نصاسر ثوانى و ء متنصسا السما

مازالة   نصةاس األرض  :ردؾ قاببل بٌنر وبٌن نصسر  لك عدة مرا  ثم  
بالؽبةار والةدماء ورنةٌن الكنةابس و  ان الصجةر  لك المسةك اخةتلط  حزٌن 

 ,فجةةةأةالصجةةةر  مخةةةتلط بصةةةرخا  األبرٌةةةاء , فجةةةأة   ن المةةةء ن لصةةةبلة
الصجةر  عةارؾ الة إ خةرج مةن المنةز  لصةبلةٌ  بٌد الشة (ماك)تصاجىء 

لصجر،مضةةى ا ة ٌةةا لنصةت  المسةجد لنةةء ن لصةبل :ٌرتةب علةى كتصةةر قةاببل 
 (مةاك)وقةؾ ..فت  الشٌ  عارؾ بةاب المسةجد  ..ثبلثتهم الى مسد القرٌر

  ةم بالةدخو ... ك المبنى ال إ ٌبث فى نصسر الهٌب  والقشعرٌرةمتأمبل  ل
ٌضةا منتظةرا ؤلمةر فقةام بخلةع نعلٌةر  فوجد الصةبى ٌخلةع نعلٌةر فتعجةب ل

ما ا ٌصع  بهمةا فوجةد الصةبى قةد وضةعهم بةالجوار بجانةب بةاب المسةجد 
ر،اتبع الصةةبى الةةى داخةة  المسةةجد تةةؤلأل  عٌنةةاه لتلةةك النقةةوش فصعةة  مثلةة
ؾ للجةدران على جدران المسجد و لك االرابٌسك الرابع المزخر الرابع 

مزٌنة  برسةوم مةن الكلمةا  وتلك الزجاجا  المتدلٌ  من  سةقؾ المسةجد 
العربٌةة  بعةةرض الزجاجةةا  واآلخةةر بطولهةةا رابعةة  المنظر،تصةةوح مةةن 

نصسةر  ثار  شعور ؼرٌب فىلم ٌألصها  نصر من قب  لكنها   المسجد رابح 
الى جانب تلك الروح الهادب  الجلٌل  التةى تصةوح مةن  ركانةر تلةك الةروح 
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اب للكنسٌ  دابما لكن زوجتر الى ال   (لٌكس) ربما  ى من تدفع  الجلٌل 
كان ظنر صحٌحا فلم ٌرتاد الكنٌس  من   ننصى بر سر األمر فهو ال ٌعلم  

 ظ  سةابحا بروحةر فةى المكةان الةً  ن ،فقط ن مات  والدتر وٌوم زفافر 
 .ج بتر ٌد الصبى  قاببل : الوضوء من  نا

ٌن نصسر الوضوء؟! ما ا ٌعنى  لك  تلك الصبلة التى نصةلٌها ردد بٌنر وب
مره ،اتبع خطوا  الصبى التى سبقتر لكنر خشى  ن ٌسأ  فٌعلم الصبى  

طةة  علةةى ؼرفةة  كبٌةةرة دخةة  مةةن بةةاب داخلةةى للمسةةجد  ٌ ..الةةى الةةداخ 
تحتةوإ  لسقؾ ٌربط بٌنها وبٌن المسجد طرق  قصةٌرة صةؽٌرةا مكشوف 

..وقؾ الصبى  ربع حماما  وطنبور لض  الماءالؽرف  المكشوف  على  
وقةؾ الصةبى متعجبةا الةى ..نبور ٌدفعر فخر  الماء ممسك بمقبض الص

 (مةةاك)تتوضةةأ؟!! ،تنحةةن   لةةن  الةة إ وقةةؾ متسةةمرا مكانةةر قةةاببل: (مةةاك)
وال  شةةةار لةةةر الصةةةبى الةةةى احةةةدإ سةةةٌدخ  الةةةى الحمةةةام   نةةةرجةةةا  متحج

ؼلق الباب لكنةر عةاد وفتحةر ببطةىء ٌةرإ مةا ا ( و ماك)الحماما  دخ  
ان مةةادفع المةةاء ثةةم  سةةر  حةةابرا لكةةن سةةرعٌصةةنع الصةةبى الةة إ وقةةؾ 

وجةد ..ن انتهةى ٌتوضىء ظ  ٌحصظ حركا  الصبى الةى   اللتقاطر وبد 
 فخر  نبورلصبى واقصا بانتظاره خلؾ مقبض الصا

نبةور وبةد  .. مسةك  الصةبى مقةبض الطلٌر مشمرا عن سةاعدٌر وقدمٌةر  
ثلجة  ٌتوضأ كما فع  الصبى بةد  المةاء ٌتةدفق مةا  ن المسةتر ٌةده حتةى  

عةن بةرودة المةاء فنظةر الةى صدر صةوتا معبةرا  ,  سده الدافىء الماء ج
تسةمر  عٌنةر علةى الصةبى الة إ بةدا  خصى ابتسةامتر  عنةرالصبى ال إ  

لٌةةر فتوقةةؾ عةةن وحةةا حةةٌن ابتسةةم لمحةةر الصةةبى ٌنظةةر  خةةؾ ر جمةة  و 
فجةأة سةمع صةوتا  ، كمة  وضةوءه( وتنحةن  و مةاك )تحرج , االبتسامر 

وكأنةةك  : فقضةةب حاجبٌةةر متعجبةةا قةةاببلوقصةةر مكانةةر الحةةظ الصةةبى  لةةك  
جنتةةاه واحمةةر  و (مةةاك)قامةةر!، خةةاؾ ألو  مةةرة تسةةمع صةةو    ان اإل

 نر فقط  ثار فةى  : خصاء  لك الشك ال إ تسرب الى الصبى قاببلفحاو   
  كنةة  صةةؽٌرا  بصةةحب  صةةلى منةةنصسةةى شةةعور ؼرٌةةب فةةى الحقٌقةة  لةةم  
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كنٌسر فأمسك لسانر عن والدتى فً الك....كاد  ن ٌنزلق لسانر الى  كر ال
نةة  لةةم تنسةةى علةةى األقةة    : ردؾ الصةةبى قةةاببل فةةى تشةةجٌعالحةةدٌث فةةأ

الحةظ الصةبى  ..و لةك  ٌةا بنةا نسةر  للحةاق بالصةؾ األ وضوء  نٌبالا
تبعةر ن ٌ( حٌن  كر الصؾ األو  فتنهةد فةى عمةق قةاببل لةر  ماك)تعجب 

ٌصةطحبون رجةا  وقصةر تةدفق الشةباب والفقط،عادا الةى داخة  المسةجد فأ
صؽار م ال إ ٌختلؾ  عمار م فأصةؽر م طصةبل فةى الرابعة  مةن عمةره 

بةةةدفىء  ؼطٌةةةتهم ن  شةةةر فمثةةة   ةةةءالء الصةةةؽار ٌنعمةةةون اآلدتقرٌبةةةا .. 
و ظر الى عٌون الصؽار فلم تكةن ناعسة   مهاتهم فى برٌطانٌا نوقببل   

 متصتحةر كمستٌقظر من النوم للتو  و باكٌ   ثناء االستٌقاظ ب  كانة  ٌقظة 
د حتى ٌقودو م الى داخ  المسج ..باء من خطوا   مرحبر سعٌده ٌسبقو

كةان بةٌن المصةلٌن سرعوا بحجز م ن بعض الصؽار تركوا ٌد  باء م و 
جانبةر ظة  ٌتأمة  المكةان قةاببل: ن ٌسةر  للجلةوس ب، مس لةر الصةبى بةأ

؟ ابتسةم الصةبى  األمر ٌستحق العناء  ن تستٌقظ الصؽار والكبار للصبلة
 ..لطوٌل  التى بةٌن قلبنةا وبةٌن هللان نصلى نبعد تلك المسافا  احٌ : قاببل

 ٌمان فٌزٌد اإل

 وقا  تعنى لى الثقر ردد  امسا : اإلٌمان؟! مامعنى اإلٌمان  

تةى القرب مةن ربةى زاد قلبةى خوفةا مةن كة  شةىء ح وكلما ق  االٌمان  
الم ثةم تنحةن  بك  شىء قةوإ فةى العة البعوض ،االٌمان  ى كلمر مجمع 

ال تخبر  حد  نك لم تصلى من  كنة  صةؽٌرا  : نر الصبى  امسا لر فى  
قشةةعر ثةم سةألر  ن كةان مةةازا  ٌحصةظ  ٌةا  مةن القةةر ن الكةرٌم للصةبلة فأ

ا فعلم الصبى اإلجابةر فةأخبره ودب فٌر الزعر وتصبب عرق (ماك)جسد 
 نر سٌعلى صوتر فى الصبلة وعلٌر  ن ٌقلده وال ٌق  شةىء خلةؾ اإلمةام 

 ..ٌجةاب( ر سةر باإلمةاك)وجد الصةبى ٌردد ةا فٌردد ةا مثلةر ، ةز  ا ال  
مر م باالصطصاؾ واالستواء ،وقةؾ الصةبى فاتبعةر  تى الشٌ  عارؾ و 

وجةةد طصةةبل صةةؽٌرا  , فجةةأةوظةة  ٌراقةةب مةةا ٌصعلةةر بطةةرؾ عٌنةةر  (مةةاك)
ر تص  الى ركبتر وبجواره من الجه  األخرإ ٌلتصق بقدمر ال تكاد قامت
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لصةق كتصةر وقدمةر بةر بةدا ٌنظةر الةى الصةبى  ٌضةا  ٌقؾ  بةاه.. وجةد  ن 
ن الخلةؾ فوجةد المسةجد قةد ملةىء الصؾ ال إ ٌقؾ بر والى الصصوؾ م

طصةا  كنبضةا  والشٌوخ تتعرج استواء الصةصوؾ باألطصا  والرجا  باأل
الكبةةةار  االرتصةةةا  فتعجةةةب لةةة لك المةةةزٌ  واالحتةةةرام بةةةٌن  بةةة قلةةةب مت ب

الصةؾ ٌتصةار  بعةض  نهاٌ  ى بٌنهم وف والصؽار ال فرق فى الصبلة 
الشةٌ  عةارؾ  و  فتنحةن  لهةمالصؽار لبلصطصاؾ فةى نهاٌة  الصةؾ األ

.. ورفةةع كصٌةةر الةةى عطةةا م الشةةٌ  عةةارؾ ظهةةرهفوقصةةوا فةةورا صةةامتٌن  
م مرددٌن مثلر , وقع سمع تلك ٌدٌه.. فرفع الجمٌع  كبرهللا   :سر قاببل ر 

فاضطرب   نصاسر كأنر  ر كالصاعق  مزلزل  كٌانر الداخلى نالكلم  على  
..تابع الشٌ  عةارؾ قةر ءة القةر ن ثةم نطةق خر ٌنق  حجارة من مكان آل

الجمٌع.. فجأة  مٌن بصو  شعر بهةا  ن العةالم ٌصةطؾ خلصةر حةٌن ردد 
ن ٌرفةع ٌةده ؾ  خةا , مٌن فاض  من عٌونر الدمو  ال ٌةدرإ سةبب لهةا 

عةاد ان.. مةره ثةوفٌش  عةن المصةلٌن فةى شةىء وٌنكشةؾ   ٌسم  دموعر
عةةد وكبةةر فرفةةع الجمٌةةع رءسةةهم حامةةدٌن الشةةٌ  وكبةةر فركةةع الجمٌةةع و 

طةةرق ,  سةةجد الجمٌةةع واضةةعٌن روءسةةهم علةةى األرض وكةةرر تكبٌةةره ف
كلماتةر فةى  فوجده ٌسب   كلما فةت  فمةر لٌسةب   خنةق بكةاءالسمع للصبى 
ردد كلمةا  الصةبى حاو  التماسك وابتلع رٌقر و ..لمباأل حنجرتر فٌشعر
ا ٌقولةر الصةبى ٌمن كالصبى لكنر ال ٌسةمع مةفع  صبعر األوفى التشهد ر

عةةاد النطةةق .. الحةةظ الصةةبى  لةةك فأصةةبعر ال ٌنزلةةرلٌةةردده فظةة  رافعةةا  
دد وراءه كةان التشةهد علةى لسةانر كأنةر بالتشهد بصو  عالى وبتةأنى فةر

خر كلسةان لةم ٌتة وق طعةم قةو  الحةق قةط وبةدا ٌنق  حجارة من مكان آل
 ربتةاه لةم  ك االتسا  ال إ شعر بر فى قلبر كانةٌتل   بر حٌن نطق بر  ل

ق دامةة  فةةو تتنصسةةان مةةن قبةة   لةةك النةةور الةة إ  ضةةاء فةةى قلبةةر كظلمةة 
ضةىء فٌةر مصةباح مةن تلةك الكلمةا  الخمسٌن عاما وفى خرٌؾ الحٌاه  

رح صةدره و لقة  باألحمةا  تةنصس فةى عمةق فانشة..التى ال ٌصهم معنا ةا 
تشهده وشرد بخٌالةر عنهةا عةن تكملة  التشةهد ال  نهىعن مناكبر وبالكاد  

وجةد الصةبى ٌنظةر  ٌعنً الى  ٌن توقؾ  و توقص  بر تلةك الكلمةا  فجةأة
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خةةرإ السةةبلم علةةٌكم ورحمةة  هللا ثةةم نظةةر الةةى الجهةة  األ :قةةاببل  رباتجا ةة
رخةى جسةده اح و فع  مثلر واعتد  فى جلستر حتى استر ..مرددا السبلم

ٌظة  فةى صةصوؾ  نةر لةنه بصو  حةزٌن  ..  ردؾ الصبى ٌخبرالمتوتر
(  ٌسةتمع الةى سةبب  لةك مةاك)لٌةر  ءالء المجا دٌن مرة  خةرإ ،نظةر  

القةةو  فأكمةة  الصةةبى  ن عمةةر  ةةارون ٌرٌةةد  رسةةالر الةةى مصةةر  و بةةبلد 
نةاه اصدقابر  ناك لٌكم  دراستر بعٌةدا عةن الجهةاد فٌكصةى ماعالمؽرب أل

إ لكةةن ٌحةةرر ال ٌةةء وتعةةرٌض حٌاتةةر للخطةةر ،فةةالقلم  ةةو السةةبلح الةة إ 
الشعوب وٌء إ الجبابرة ،لكةن األجةواء فةى مصةر ال تسةٌر علةى وتٌةرة 

 ،فٌةر راحتةر مسةبقاق  سٌرح  الى المكةان الة إ لقةى واحدة لكنر على األ
لقةة  بأثقالهةةا علةةى كا لٌةةر بةةد  مبلمةة  الٌةةأس علةةى الصةةبى كةةأن الةةدنٌا  

 ن العالم ٌتؽٌر بجرة قلم ال  ظن   :ببلقا

م لكنةةك ربمةةا ال تسةةتطٌع تؽٌةةر العةةال : ن وجهةةر محصةةزامةة (مةةاك)اقتةةرب 
تستطٌع تؽٌر واقعك وتنبر    ان العالم لصكرتك ،ربما ٌأتى زمن ال قٌمة  

.. السبلح لكن الحرٌا  مقٌدة بعةدة  قةبلم الحدٌث فٌر لعلمك وتصٌر  لؽ 
قةبلم وتخةط بقلمةك مةا سٌاسٌ  ومن ٌدرإ ربما تكون  ن   حد  ةءالء األ

سةةبانا ا  وتخةةرس الؽوؼةةاء التةةى ال تحسةةب لحرٌتةةك حٌؽٌةةر تلةةك االوضةة
( مةاك)كةد قةو  وتؽٌر العالم ،شع  شمس  األم  فى نصس الصبى ال إ  

مةر ( مةن األمةاك)تعجةب ..ربما ٌتحو  كهد د سلٌمان ونملتر  رنمرددا  
 لةك الهد ةد الصةؽٌر اسةتطا   :كمة  قةاببل السةمع للصةبى حةٌن  طرا مم

تلةك النملة  اسةتطاع  تؽٌةر مسةار جةٌش مةان مملكة  ومسةتقبلها وٌتؽٌر  
ارٌ  مةا ؼٌةر  دون قلةم  تلك الكابنا  ؼٌر  من التة ..نبٌاء هللانبى من  
ن امتلك  قلمى وشجاعتها نظر االثنان الى بعضةهما مبتسةمٌن فما بالك  

 (ماك)ثم نهضا لٌعودا الى منز  الشٌ  عارؾ قب  شروق الشمس وقؾ 
نهار ك  شىء بق ٌص   طاح  بالجمٌع , فجأة اٌلتقط ح ابر وخلصر الصبى 

الحطةةام رض بةةٌن ( عٌنةةر فوجةةد نصسةةر ملقةةى علةةى األمةةاك)رضةةا فةةت   
وقةةد بالةةدماء  تتسةاقط علةةى عٌنةر الةةدماء و مامةةر تتةدلى ٌةةد الصةةبى ؼارقة 

نصاس فجأة انتصض من مجلسر مضطرب األ ،اختصى جسده تح  االنقاض
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 نصاسةر ومةا  ةى  ال جهةر باحتبةاس شا قا ظ  ٌسع  واحتبسة  الةدماء بو
عطةاءه كةوب مةاء .. سر  الشةاب بإحتى عاد الى وضعر الطبٌعى  دقٌق 

 ارتشؾ منر رشصر ثم صرخ الصبى ما  !!!!!

******* 

ض فةى تصلب  االوصا  وخةٌم الصةم  علةى المكةان نةاظرٌن الةى االر
كةد مةن مةو  الصةبى حقةا  سهاد عمٌق قطعر سءا  الشةاب  ن كةان قةد تأ

ى جسةده تحة  االنقةاض سر نافٌةا فقةد اختصة( ر ماك)تح  االنقاض ، ز 
نةر لكن ال ٌعلم  ن كان مٌتا  م مصابا لكن رءٌتر بتلةك الوضةعٌ  تةوحى  

وقؾ الشاب ٌتنصس الصةعداء متصةاء   ن الصةبى البةد  ن ٌكةون قد ما  ،
ٌصةصر  (ماك) على قٌد الحٌاة ثم  ردؾ ٌسأ  كٌؾ كان شك  الصبى ؟بد 

 (مةاك)صةم   ن بعض الشىء عٌناه ..فجأةتوسط القام  متٌصبى م ؛ لر
 نر ٌشبهك كثٌةرا عٌنةاه مثلةك  ونظر الى الشاب مدقق فى مبلمحر قاببل :

, الصةرق بٌنكمةا   نةر صةبى البشةره قلةٌبل عنةكسةمر بأ داب جمٌلة  لكنةر  
كةد..كم اشةتاق ,  نةا متأقةاببل  نةر لةم ٌمةو  بعةد و ن  شاب ،ابتسم الشاب

ن كبلمةةر متسةةاببل  ن كةةان ٌعرفةةر ( مةةمةةاك)الةةى  لةةك الصةةبى !،تعجةةب 
(  ةو مةن وثةق رثةوفٌتشفأخبره  نةر ٌعرفةر منة  بداٌة  تجةربتهم فالسةٌد ) 

 ن للمؽةادره الةى عبلقتر بالصبى ،فجةأة شةعر الشةاب بالتعةب قلةٌبل فاسةتأ
ببل ما ال إ ٌشعر بر بعدما الحظ  ثر ن ٌلحق بر متسا(  ماك)ؼرفتر كاد 

ر و ؼلق باب الؽرفة  بإحكةام فةى ؼرفتسر  الى التعب علٌر لكن الشاب  
مةرا  ٌطلةب  البةاب عةدة (مةاك)سر ،طرق صدا  شدٌد كاد  ن ٌصتك بر 

نر لر وؼا  بر األلم ، درك   منر السماح لر بالدخو  لكن الشاب لم ٌعبأ
منر سابقا ف  ب الى صةندوق األدوٌة  ٌعانى من نصس الصدا  ال إ عانا 
ن البةاب طالبةا منةر   قوعةاد الةى طةر و حضر بعض األقرا  المسةكن 

اب لكةن الوضةع مسةتمر كمةا السةابق فةأخبره  نةر سٌضةع الةدواء ٌصةت  البة
( عودتةةةر بخطةةةوا  متثاقلةةة  لةةةٌكسعلةةةى األرض  مةةةام البةةةاب ،راقبةةة  ) 

ن متعرج  بعض الشىء الى ؼرف  المكتب فةى  لةك األثنةاء كةان ٌشةعر  



184 
 

وقلةةب  ..سةةقط علةةى األرض بأنصةةاس متقطعةة النٌةةران توقةةد فةةى صةةدره 
 ..أرودتةر ولسةانر ٌتمةتم الصابر من المةو  ب.. طرب وسدا ٌرتعش مض

.. فجأة بد  مهلنى القلٌ  بعد ٌا هللا..  ن لٌس اآلن ..ال  ستطٌع الرحٌ  اآل
الةى صةدره لكنةر بةدا  مة نصاسةر منتظ..وتعةود  لم ٌختصةى روٌةدا روٌةدا األ

سةر المخدر فةى جسةده وٌسةحب روحةر الةى  عمةاق وٌثةق ر  كمن ٌسرإ
لةةر لٌبقةةى متةةٌقظ لكنةةر لكةةاد ٌسةةتطٌع فةةت  عٌنةةاه كةةان ٌصةةار  عقحتةةى با

التةى توؼة   نوم عمٌةق ،مكةث ٌصكةر فةى تلةك التربة رادتر لاستسلم دون  
مةر ال مةا ٌةراه وال ٌهةتم بكة  تصاصةٌلها كأنهةا  فٌها بعقلر وبإٌمانةر ٌةدون 

د اتخ  من قلبر مكانا.. ٌعنٌر ،  ا الصبى ال إ لقى حتصر تح  االنقاض ق
ر الةى  ة ا مةوما ا بعد مقتلةر .. ة  سةٌتوقؾ األ نر حقا قد قت دق  ال ٌص

ٌبا عةن  لةك بة   ةز لكةن الشةاب لةم ٌخبةره شة الحد    ستتوقؾ التجرب 
كٌانر حٌن علم  نر ما  وتلك الجمل  التى خرج  من شصا ر دون  دراك 

الصبى ، ما ال إ ٌعنٌر   نر  كم اشتاق ل لكال  جد لها تصسٌر ..تردد فى  
عشر  جمع بٌنهما ف لك الصبى فى الخامس ن  ناك رابط ٌال  ظن   ب لك

لك الشاب فى العشةرٌن مةن عمةره ثةم  ن الصةرق بةٌن من عمره تقرٌبا و 
التةى ٌعةٌش فٌهةا الصةبى والوقة  الحةالى ٌتخطةى ا   تلك الصتةرة الزمنٌة 

رابط ال إ ٌجعلر نصس الصارق العمرإ بٌنهما ،فما ال عاما وتلك تقرٌبا91
نةى بكلمتةر االشةتٌاق للصةبى نصسةر و نمةا حكاٌتةر لةك ..ربمةا لةم ٌعٌقو   

التى  تةى بهةا مةن الماضةى ..فأنةا  ٌضةا  شةتاق لهة ا الصةبى و رجةوا  ال 
جاء،سقط  عٌنر على كتاب ٌتر ال ٌؽٌره الرٌكون قد ما  حقا لكن ما ر 

بعنوان ) ر ةاب الشةرق األوسةط( نهةض وقةام بإحضةاره ثةم جلةس علةى 
 المق  والؽضب ال إ اعتراه حٌن قر راقر ..ٌت كر مدإ واألرٌك  ٌقلب  

ن ٌؽمض عٌنر وٌصتحها الكتاب من العرب والمسلمٌن حتى  نر تمنى     
بةةد لٌةةتخل  مةةنهم العةةالم ومةةن فكةةر م .. قةةد تمةة   بةةادتهم الةةى األفٌجةةد م
وٌضةةع لهةةا القةةوانٌن وعةةن  م ،مةةن دٌةةنهم الةة إ ٌحجةةم عمةة  المةةر ةالعقةةٌ

راٌة  الجهةاد لكةن مةا قةر ه فةى  سةصك الةدماء تحة  الرجا  ال إ ٌبٌ  لهةم
تلةك الروحانٌةةا  التةى لمسةة  قلبةةر ف ، الكتةب مؽةةاٌر لمةا ر ه فةةى الطبٌعةة 
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حةةٌن سةةجد وكةةأن العةةالم تصةةاعد علةةى  اطمبنةةانو رجصتةةر  جةةبلال و لةةك 
وتلةك الرجة  التةى زرفة   ، كتافر ثم  زٌ  كأنر لم ٌكن فى سجدة واحةدة 

فشعر كان جدران خلؾ الشٌ  عارؾ ..ع من الجمٌالدمع من عٌنر حٌن  
لةر تتؽٌةر فحمة  نصسةر العالم تهتةز .. معةن التصكٌةر وبةد   فكةره  نكةار اإل

إ معطصةةر وخةةرج بسةةٌارتر مسةةرعا حتةةى  رسةةى بةةر المسةةٌر الةةى وارتةةد
..وقةؾ بسةٌرتر  مامهةا لصةلواتر دابمةا  (لٌكسالكنٌس  التى ت  ب  لٌها ) 

مةا  بالهطو  تنهد فى عمةق قةاببل لنصسةر :  الثلوج كان اللٌ  قد ح  وبد 
ؼلةق معطصةر وخةرج سةده  نةاك؟،  نك ستال إ تصكر فٌر ؟ ما ال إ تظن  

فةى ؼاٌةر الرونةق  عا الةى الةداخ  ،كانة  الكنٌسةر فخمة من سٌارتر مسر
  الربٌسى المءدإ الى قلب الكنٌس  حتى تمعن ن دخ  المدخما   والرقى

بها والرسوما  الملون  على الزجاج بانظاره الجدران واألضواء المعلق  
السةقؾ الملةىء برسةوما  والةبعض اآلخةر مزخةرؾ  ٌةرإ..سةر رفع ر 

علةةى  بشةةك  جةة اب تصقةةد الةةى داخةة  الكنٌسةة  حٌةةث المقاعةةد المرصةةوف 
تعل  بةةةالجوار وفةةةى الجهةةة  األخةةةرإ ؼةةةرؾ الجةةةانبٌن والشةةةمو  المشةةة

ى االعتةةراؾ والؽصةةران  حةةدإ الؽةةرؾ مضةةاءة  بنةةور احمةةر فأحةةد م ٌةةدل
باعترافةةةر وٌطلةةةب المؽصةةةرة بالةةةداخ  ،تصقةةةد الةةةى األمةةةام حٌةةةث المسةةةٌ  

 تحة  قدمٌةر وبجوار ةا المصلوب و كلٌ  الورد المصةروش علةى الطاولة 
وق األشةواك الة إ لٌر بةتمعن الةى طةالكتاب المقدس ،اقترب و و ٌنظر  

ر من معطصر وقد شعر بةدفىء خرج ٌدٌ.. سص  ٌعتلى ر سر  التى تدل  أل
كان الدفىء ٌتخل  جسةده فتمنةى لةو  ن ٌنةام  نةا فةى الداخ  ، من الكنٌس 

جةةاء  ب  عٌنةةاه وعقلةةر عةةن التصكٌةةر ..فجةةأةوتصةةل ، لةةك الةةدفىء الهةةادئ 
مةةن  صةةوتا مةةن الخلةةؾ مرحبةةا فالتصةة  وقةةد بةةدا علٌةةر الشةةرود حةةد الصةةز 

( رٌقةر ماك)ابتلع  ، صو  القسٌس فابتسم معت را ألفزاعر بتلك الطرٌق 
تعجةب  رض ،لةك لكنةر وقةؾ دون كلمة  ٌنظةر الةى األو ز ر سر نافٌا  

القسٌس وظن  نر محرج من   مر ما فةاقترح علٌةر  ن ٌة  ب الةى ؼرفة  
( ثةم الةى الؽرفة  ثةم تقةدم  لٌهةا فةت  مةاك)لٌةر نظةر   راد ،االعتراؾ  ن  

لبةةاب علٌةةر ثةةم جلةةس علةةى الكرسةةى ..فجةةأة  تةةاه ؼلةةق ارؾ و حةةداإ الؽةة 
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( صامتا ال ٌدرإ ماك)شكوتك ؟،ظ  لر ما صو  من الجه  ألخرإ ٌسأ
لمةا  ردؾ ٌقةو :د الصو  نصس السءا  بصو  عةالى ،فةأعاما ا ٌقو  فأ

خةرإ اجنا  لٌر كأنر ؼٌر موجود ثةم ٌظهةر مةرة  ى عنا هللا عند احتٌلٌتخ
ما ا ٌعنةى بة لك فةاهلل  :فى وق  ال نحتاج فٌر ؟..تعجب الصو  متساببل 

وقةع نظةره علةى حة اءه فرقةع ( الةى األرض فمةاك)دابما موجود ، نظةر 
نى مى وتركتهللا لم ٌكن موجود حٌن مات    : سر باتجاه الصو  قاببلر 

وحٌدا ولم ٌكن موجود حةٌن قتة   بةى ولةم ٌسةاعدنى حةٌن قضةٌ   سةوء 
ٌن وحةدإ ولةم ٌسةاعدنى حة  تعةاٌش مةع الحٌةاة ..ٌام حٌاتى وحٌةد خابصةا 

تخلةى عنةةى و نةةا مةا  طصلةةى الوحٌةد ولةةم ٌرزقنةى بةةآخر واآلن  ٌضةا قةةد 
 لر ال إ ال ٌشصق على ولو قلٌبل ؟ نهار ..  ن  ٌن  و   ا اإل

 ةو دابمةا موجةود  نة  لةم تصةلى  لٌةر  بدا على الصو  الؽضةب قةاببل :
و ةة  ال ٌةةدرإ هللا مةةا ٌحةةدث  متسةةاببل : (مةةاك)ردؾ حتةةى ٌسةةاعدك ، فةةأ

د وجٌ ال ٌكصٌر شكوتى  لٌر لٌبل ونهارا ..  ؟ ٌنتظر منى صبلةمعى حتى 
هللا فقط  نا فى داخ  الكنٌس   وال ٌوجد خارجها حتى ٌرانى  عةانى فةى 

  تلك الحٌاة البابس .

صةةم  الصةةو  ثةةم قةةا  : صةةلى  لٌةةر وسةةوؾ ٌسةةاعدك واسةةتصؽر لتلةةك 
 .نها من الشٌطاناألفكار السٌب  التى راودتك فإ

 لى؟! ص( قاببل:  ماك)ؼضب 

نةؾ البةاب فةى ع اعدنى  ؟..ثةم نهةض وفةت لٌةر حتةى ٌسة ٌجب  ن  دفع  
سةر  وقؾ ونظر المسٌ  على الصلٌب للحظ  ثم  ت , فجأة اما بالرحٌ  

اء كانة  تكةتم ثنةفى  لةك األ وركب سٌارتر وعاد الى المنز  ، خارجا...
صو  بكاء ا فى الجه  األخرإ ثم فتح  باب الؽرفة  فوجةد  القسةٌس 

الةةى بةةا فاعتةة ر  منةةر  بحةةرارة ألنهةةا جلسةة  مكانةةر تسةةتمع مامهةةا متعج 
ٌعا ٌؽةادر ؼاضةبا سةر (مةاك)  اإلعتراؾ ، ثم  سرع  الى الخارج فر 

سةرٌعا ،   ن ٌعةود بهةابسٌارتر فركب  التاكسةى الة إ  حضةر ا و مرتةر  
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لكتةاب فالتقطةر وقةع عٌنةر علةى ا..وؼضةب  دخ  الى ؼرفتر فى زمجةرة
ٌما حةٌن قةر  الكتةاب  و  مةرة  علةى قةد كتبهةا قةد ووقع عٌنر علةى كلمة 

رض اخلى للكتاب ) نهم حقةا  ر ةاب( فةألقى بالكتةاب علةى األالؽبلؾ الد
  .ر ابىال  ظن  ن  لك الصبى ال إ قت  تح  األنقاض   قاببل :

كان جسده مر ق ثم فجةأة صةدر طنةٌن فةى   نةر مثة   لةك الطنةٌن الة إ 
ر ةاق الة إ لجبة  واإلبالقرب منر علةى ا اقتحم   نر وق  انطبلق الق ٌص 

 ..الصةبى تحة  االنقةاض منة  سةقوطر ورءٌة تملك ك  خلٌة  فةى جسةده 
   ناك فى  لةك العقةد ولةن نر سٌموتنصس الصعداء لعودتر حٌا لقد ظن  

 ..الشاب ٌعود مرة  خرإ ،صعد الى األعلى فألقى نظره على باب ؼرف 
ثةم اتجةر نةر سةٌكون بخٌةر قرٌبةا اء قد  خ  من  مام الباب فعلةم  وجد الدو

 على السرٌر دون تبدٌ  ثٌابةر ثةم  بنصسرلقى حتى    الى ؼرفتر ما  ن دخ
امر رسوما    ا م ؼمض عٌنٌر ومضى فى ملكو  األرواح حٌث ترا  

وجةر تلةك الصةؽٌرة التةى تةزوره  ..ثم تردد على عقلةر الصبى لتلك الصتاة
وضةحكاتها فةى  (مٌلةٌن)لٌةر بلمر كانةا متشةابهٌن للؽاٌةر ثةم تةر إ  حفى  

بةٌن   إ  لٌر وجهها و ى تحم  النبتة منز  بانتظاره  مام المقهى ثم ترال
ٌةةدٌها فةةى تلةةك الصةةحراء  ..صةةورة متقطعةةر مثةة  البةةاز  تتةةر إ  لٌةةر 

نظةر حولةر  نصاسر وؼمرالعةرق جبٌنةر فةانتصض مةن نومةر ..فاضطرب   
وم عمٌةق فالتصة   لٌهةا التةى تؽةط فةى نة (لٌكسفوجد نصسةر نابمةا بجةوار) 
 .ؼمض عٌنٌر فى نوم مرٌ  وضمها الى صدره ثم  

***** 

ة على ثم التقط فنجان القهوبدا توتره فى التصات  بٌن الحٌن واآلخر  لى األ
بةةر علةةى فسةةقط  بضةع قطةةرا  علةةى ثٌاٌرتشةصر وعٌنةةاه تنظةةران الةى األ

والةتقط منةدٌ  ومسةحها قبة   فوضع الكوب من ٌده على الطاول  بسةرع 
ى ( كأس الماء و ى تسأ  مةا الة إ ٌةوتره الةلٌكس ن تحرقر ..التقط  ) 

  ا الحد فأنكر األمر، ثم عاد نظره الى األعلى مرة  خةرإ ثةم سةألها   ا 
 كان  قد ر   صةدٌقهم العربةى خةارج ؼرفتةر  مةس فهةز  ر سةها نافٌة 
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 (لةٌكستوتره قاببل ولم ٌنةز  لتنةاو  اإلفطةار كالعةادة ،وضةع  )  فازداد
الةى  ل  بؽضب :اء بقوة على الطاول  حتى كاد  ن ٌنكسر ثم سأكأس الم

لةى علةن ٌرحة  الةى بةبلده قرٌبةا، بةدا دٌقنا العربى  نةا .. متى سٌظ  ص
قامتةر شةهرٌن ( الحزن ثم  خبر ةا  نةر لةن ٌمكةث  نةا طةوٌبل فمةدة  ماك)

  .بدا مجددافقط ثم سٌرح  الى وطنر ولن نراه  

حسةةنا  فقةةد اقتةةرب  : لةة مةةن الجةةبن فةةى فمهةةا قاب ( قطعةة لةةٌكسوضةةؽ  ) 
تى الةى هر تقرٌبا  ولكن متأكةد  نةر لةن ٌةأموعد رحٌلر   ن  نر  نا من  ش

للتةو ثةم شةرد بخٌالةر نةر تة كر شةٌبا ( وكأمةاك)صم    فجأة  نا مجددا ،
نهةةض مسةةرعا الةةى  لر لكنةةر( األمةةر كةةاد   ن تسةةألةةٌكسبعٌةةدا ،الحةةظ ) 

 علةةى حتةةى خةةرج منهةةا صةةاعدا الةةى  ؼرفةة  المكتةةب ومةةا  ن مةةر  دقٌقةة 
جوابةةا لكنةةر لةةم ٌجةةد  مةةرا  الشةةاب ،قةةام بطةةرق البةةاب عةةدة حٌةةث ؼرفةة 

و دخة   ن الباب مؽلةق كالسةابق لكنةر فةت فوضع ٌده على المقبض ظن  
, فقد كةان ٌؽةط فةى نةوم  وجد الشاب نابما اقترب منر ٌتصقده الى الؽرف ..

جٌبر ثةم وضةعر بجةواره علةى  خرج الظرؾ منعمٌق بأنصاس منتظم  فأ
( لٌكسق  ) المنضدة.. سحب نصسر بهدوء الى الخارج و ؼلق الباب،استل

واٌةةا  فةةى ٌةةد ا حةةدإ الرتتمتةةع بأشةةع  الشةةمس فةةى الحدٌقةة  تتطلةةع الةةى  
 تدرٌن  و  شىء ج بنى   نها قاببل:فتسل  نحو ا فى خص   ثم  مس فى  

رواٌتى التى تحتضنها كة  ٌةوم  فى  لك المقهى... الى تلك الصتاة الجالس 
(  لٌر مبتسمر سلٌكبتها لها عدة مرا  ،التصت  ) وال تنتهى منها رؼم قرا

 قابلر : تلك الرواٌ   ى من جعلتنةى  راك بقلبةى .. صةدقك فةى كة  كلمة 
جزء من شخصٌتك حتى فى الشر تخشى  ن تتوؼ  بالشر فى تكتبها  ى 

تخشاه ك    ا نابع مةن قلةب , ا القارإء حق الكره هٌكر  خلق شخصٌ 
لمةا ال ٌشبر قلب كاتةب.. ٌكتةب مةا ال ٌشةبر شخصةٌتر فةى رواٌاتةر لكةن ك

( وجلس بجانبها متنهةدا  دركة  ماك)قر   رواٌاتك كلما عرفتك ،ابتسم 
ر ما األمر ،احتضةن ٌةد ا  فةى لت(  نر ٌرٌد  خبار ا بشىء ما فسألٌكس) 

مو  وتةداعب  الةد (لةٌكس( ،اند شة  ) وٌتنةى)نةر قابة  كصر ثةم  خبر ةا  
ثةم  ( ر سر مبتسمماك)؟!  ز (وٌتنى)..عزٌزتنا  (وٌتنى) بعٌنٌها  مرددة



189 
 

..لكنها تعانى الصؽٌر  (ماك)نجب   خبر ا  نر قابلها فى المستشصى وقد  
مةةرض مةةا بعةةد الةةوالدة  لكنهةةا اسةةتطاع  تخطةةى مرحلةة  الخطر..ضةةؽط 

بالؽةةر : لقةةد اقتربةة  منهةةا لقةةد كانةة   ( قةةاببل فةةى سةةعادةلةةٌكسعلةةى ٌةةد ) 
لقةد انتظرتنةى طةوٌبل..،  ..القةد اشةتاق  الةى كثٌةر (لةٌكسا ) بانتظارإ ٌة

( مةاك)بةالجوار ثةم قامة  بضةم  ( الرواٌ  علةى الطاولة لٌٌكسضع  ) و
( فةى لٌكس( بإسناد ر سر على صدر ا فهمس  ) ماك)حضانها قام الى  

:  خشى  قاببل (ماك)ردؾ نحن اشتقنا لها كثٌرا ٌا عزٌزإ ،    نر قابل  :
( لةةٌكسلةةك الصةةؽٌرة كثٌةةرا ، قامةة  )   فهمهةةا ..لقةةد عانةة  ت ننةةى  سةةب

مةةور سةةتكون ال تقلةةق األ :علةةى ظهةةره قابلةةر  حضةةنها مربتةة  بضةةمر الةةى
دمو  الصرح من عٌنر   قام بلؾ  راعٌر حو  خصر ا وقد فاض  بخٌر ،

فةى المستشةصى  وتقةوم  ٌضةا لزٌارتهةا(  ن تة  ب   لةٌكسثم طلةب مةن ) 
  ق .سها بالمواف( ر لٌكسباختٌار  دٌ  حٌن ت  ب  لٌها ، ز  ) 

تجٌب ثم بد  السةعادة علةى وجههةا حةٌن ( لٌكسرن الهاتؾ فأسرع  ) 
( الة إ ٌسةترخى علةى مةاك)شةار  الةى )امٌلٌةا(  ختهةا وجد  المتص   

( مةاك)لٌها فى الهاتؾ ،نهةض األرٌكر ٌحتسى قهوتر  ن ٌسر  لٌتحدث  
لها كٌؾ كان  رحلتهةا مةع زوجهةا ( ثم سأامٌلٌا)مرحبا ب و خ  السماع 

(  السةةماع  منةةر لةةٌكس  ) السةةعادة ثةةم  خةة  تمنٌةةا لهمةةا(  ممةةاك )ضةةحك 
( جبٌنها لٌكس..قضب  )  بسرعر متسابلر ..عزٌزتى متى ستعودٌن فجأة

ٌضةا فقةد ( الة إ تعجةب  مةاك)ن   نا؟! ثةم نظةر  الةى متعجب  قابلر :  
الة إ حددتةر لقضةاء شةهر العسة  ،ثةم  ردفة  قب  الموعد  (امٌلٌا)عاد  

لعشاء ؼدا ثم  مسة  نها ستكون بانتظار ا على ا(  امٌلٌا)تخبر (لٌكس) 
 ن تخبرٌنةى سةبب اقتطةا وسةٌكون علٌكةى   :لها بصو  منخصض قابلر 

ؼلقة  ( وودعة   ختهةا و لةٌكسرحلتٌكما فى شهر العس  ثةم ضةحك  ) 
ن ( تخبةره  لةٌكس( الةى ؼرفة  المكتةب فلحقة  بةر ) مةاك)الهاتؾ ،اتجةر 

ا له ه ن تعد شٌبا شهٌء فأخبر ا  ن علٌها  تى ؼدا على العشا( ستأامٌلٌا)
 ..ا شراء زجاجتٌن من النبٌ  الصةاخرن علٌهم(  لٌكسفأخبرتر ) اسب  المن

نظر  لٌها بتعجب فأردف  قابلر  نها ستسم  فقط   ه المرة بتنةاو  النبٌة  
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نهةا  درك    ٌمكنةك فعلهةا؟ :ج  تلك المناسبر ثم صةمت  قلةٌبل قابلةر من  
 ترٌد منر ال  اب لشراء زجاجتٌن النبٌ   .

ن دخ  حتى طرق الباب وما   ,المكتب ؼرف فى المساء نز  الشاب الى 
ن؟؟ تقةدم  ة  تشةعر بخٌةر اآل مةن فةوق نظارتةر قةاببل : (مةاك)نظر الٌر 

علةةى الشةةاب معتةة را عمةةا بةةدر منةةر  فقةةد كةةان مر قةةا للؽاٌةةر ..ثةةم شةةكره 
خره فةى ( معت را على تةأماك)تنحن  .. الظرؾ ال إ تركر لر فى الؽرف 

, سةاد الصةم  بٌنهمةا  ..مةر تمامةاتةب المتصةق علٌةر لقةد نسةى األع الرادف
فاعتةد   التقط الشاب كتاب ملقةى علةى األرض ثةم وضةعر علةى الطاولة 

 متساببل : لما ا تخلع الح اء حٌن تدخ  المسجد ؟ (ماك)الٌر 

( ر سةةر مةةاك)ح ٌةةر ، ةةز فأجابةةر ألنةةر مكةةان طةةا ر نظٌةةؾ ال ٌةةدنس باأل
ٌةةن هللا حةةٌن انهةةا  بٌتةةر علةةى  لةةك الصةةبى   :  باإلٌجةةاب ثةةم  ردؾ ٌسةةأ

( بسةءا  ماك)ردؾ ب الشاب من السءا  ثم مضى ٌصكر فأالصؽٌر؟ تعج
 و فى المسجد تدفع الى هللا حتى ٌستشعر بك وبآالمك..  ن ٌجب   خر : 

 فقط ؟

الحٌاة لٌس   ال امتحان  لتلك االسبلر ثم قا  : طرا الشاب ٌصكر فى  جاب 
خرة اآل علٌك تخطٌها   ا نجح  فقد فز  بالحٌاةنمر فٌر بمراح  صعب  
 .ها على االطبلق التى ال  م وال حزن ب

فةى   لك الصبى قد ما  ( ثم سأ   تقصد العالم اآلخر؟!   نماك)تعجب 
 نر طصبل؟رٌعان شباب لٌختبره هللا ؟!  ال ترإ  

 ٌختبر الطص  الصؽٌر بة  ٌختبةرك هللا ال : مر قاببلنصى الشاب بر سر األ
لةم بة  انى فى موتر من  نقاض لم ٌع ن  ..  ا الطص  ال إ ما  تح  األ

ى الجنةةر التةةى ال مثٌةة  لهةةا علةةى تخةةرج روحةةر مةةن وعةةاءه الجسةةدإ الةة
ن  فٌر.. األرض فهو شهٌد ك لك  طصبل برإء و نما ٌقوم هللا باختبارك  

التةى مةا   الحةق صس الطرٌةق الة إ سةلكر  إلعةبلء كلمة    ستقؾ فى ن
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بدمةر  جةارةفةى الت ٌاسة نةك ستسةلك طرٌةق السمطالبا بها  م  و و ٌنادإ 
  .وبحٌاتك بٌنما العالم ٌقؾ متصرجا

لهة ا تةم  نشةاء منظمةا   : التركٌز فى حدٌث الشاب ثةم قةا  (ماك)معن  
  .نسانحقوق اإل

رافعةةا  (مةةاك)رجةةاء فانةةد ش ضةةحك الشةةاب حتةةى صةةدح صةةوتر فةةى األ
 كك؟ما ال إ ٌضح حاجبٌر متساببل :

اء منظمة  نشةٌصتع  العالم المشةكل  ثةم ٌنةادإ بإ ..حقوق اإلنسان منظما 
نسةان ثةةم ٌتخة ون سةةنوا  فةى سةةن القةةوانٌن تحمةى اإلنسةةان مةن  خٌةةر اإل

وسةةنوا  ٌمةةاطلون فٌهةةا فةةى  الةةدفا  عةةن نصةةو   ةة ا القةةانون الةة إ 
نسان وبةٌن ٌندد باسم حقوق اإلوالحكام وبٌن من ٌدافع و ٌاس ر الستانتهك

والحكام فى فع  ما ٌحلوا لهةم تمةو  الشةعوب وتنتهةى   ٌاساستمرار الس
نسان ؟؟ الم تم حلها بصض  منظما  حقوق اإلفى الع لر ..كم مشكل المشك

( ٌبحث عن  جاب  لكنر عجز عن  ٌجاد  جاب  مناسب  للشاب ماك)صم  
 هللا ال ٌء إ خلقر ب  ٌء إ خلقر بعضهم البعض . : ردؾ قاببلثم  

******* 

ختهةا وزوجهةا وا  الٌوم فى تجهٌز عشةاء مناسةب ألط (لٌكسانشؽل  ) 
 (مةةاك)بٌنمةةا اصةةطحب  (مٌلٌةةاوسةةعادتها الحةةارة لرءٌةة  )  مصعةةم بالحةةب

مةام محة  ضةخم مخصة  لبٌةع اب فى سٌارتر لشةراء النبٌة  ،وقةؾ  الش
 ا كن  ال ترؼب بالةدخو  فةبل   :نظر الى الشاب قاببل الخمور الصاخرة..

 (مةاك)ونةز  منهةا ثةم وقةؾ منتظةر مةن  سةٌارةفت  الشاب باب ال بأس ،
لشةاب  مةام  رفةؾ ملٌبة  بةأنوا  وقةؾ ا ، النزو  لٌدخبل الةى المحة  معةا

الخمةةر الصةةاخر المعتةةق مرتةةب علةةى األرفةةؾ حسةةب سةةنوا  مةةن  مختلصةة 
شةار تعتٌقها وتح  ك  زجاج  السن  التى تم تعتٌق زجاج  الخمةر فٌها، 
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جةاجتٌن مةن لٌةر زسألر  ن ٌحضر  ( الى البابع ال إ اقترب منر ثم ماك)
 لٌر قاببل:لقنٌنا  تقدم  رفؾ االنبٌ  الصاخر ، الحظ  ن الشاب ٌتجو  بٌن  

جابةةر  الشةةاب وعٌنةةاه متسةةمره علةةى احةةدإ  ٌثٌةةر  عجابةةك شةةىء ما؟، 
لقةى ال  ظن  ن تلةك القنٌة  مازالة  موجةودة الةى اآلن ،   : القنٌنا  قاببل

ٌشٌر  لٌها فوجد  نها قةد مةر علٌهةا سةنوا  ( نظره الى القنٌن  التى ماك)
 وقون الخمةرو...ردؾ قاببل: حسةب معلومةاتى المسةلمٌن ال ٌتة كثٌرة ،فأ

ٌومةةا مةةا سةةكبتها ألحةةد م ،فةةأجبهم صةةاحب المحةة   :قاطعةةر الشةةاب قةةاببل 
, فقةةد مةةر علةةى تعتٌقهةةا  كثةةر مةةن  الةةثمن قةةاببل  ن تلةةك القنٌنةة  با ضةة 

  ٌضةعها لكنةر ال ٌصكةر فةى بٌعهةا بة داه صةدٌق لةر خمسون عاما ..فقد  
لٌر تص   تقان خمور الٌوم ،الكدٌكور للمح  ،فهو ٌخشى  ال تكون بنصس  

نةوا  الخمةور  لٌهةا قةاببل  ن تلةك القنٌنة  كانة   فخةر  الشاب و و ٌشةٌر 
( مةةن الرجةة   نةةر مةةاك)سةةاد الصةةم  قلةةٌبل ثةةم طلةةب  علةةى االطةةبلق ،

ن ال تةةردد الرجةة  خوفةةا مةةن  القنٌنتةةٌن ، بةةدال مةةن سٌشةةترإ تلةةك القنٌنةة 
  (  صر علةى شةراء ا بةأإ ثمةن ،  ثنةاء الطرٌةق تسةابماك)تناسبر لكن 

فربمةا لةن تناسةبر لكةن  لى شراء تلةك القنٌنة ع (ماك)صرار اب عن  الش
الرادٌةو فسةاد الصةم   شةع  نر ٌثق فٌر وفةى اختٌةاره ثةم   :قاببل  (ماك)

( حاجبٌةر فهةو ال ٌةتقن مةاك)قضةب .. قلٌبل ثم بد    لحان  ؼنٌ  فرنسةٌ 
, فجةأة سةمع صةو  الشةاب بدا جمٌبل  اللؽ  الصرنسٌ  لكن صو  المؽنٌ 

  ٌدندن مع األؼنٌ 

Y en a un brun et puis un blond 

Qui m’aiment tous deux à leur manière 

 

( وظ  ٌدندن فقط على األلحان ماك)ضحك  ٌقا  األؼنٌ وٌلوح بٌده مع  
األؼنٌةة .. بةةد  صةةو  الشةةاب ٌعلةةو حتةةى سةةمعر بٌنمةةا الشةةاب ٌؽنةةى مةةع 

شةارة المةرور ٌنظةرون الةى  ة ان األخرون فى سةٌارتهم حةٌن  وقصةتهم  
( مةاك)خرج .نظةر  حةد م  لٌهمةا بوجةر ممةتعض فةألصاخبان بؽنابهمةا .ا
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ثةم انصجةر ضةاحكا وعةاد نةر ٌشةعر بالسةعادة قلةٌبل ال بةأس   :سةر قةاببل ر 
 ( حةٌن بةدا  شةارةمةاك)ثةم انطلةق التةى انتهة  سةرٌعا  ٌدندن مع األؼنٌة 

..فجأة ساد الصم  وبةد  ضحك االثنان حتى دمع  عٌنا ما  االنطبلق ،
بةر بةأداء الشةاب الرابةع لتلةك عجا(  مةاك)بةدا ك  منهم ٌمس  دموعر ثةم  

د بدا صوتر رابعا وكلماتر متوازنة  كأنةر فرنسةى ثةم سةألر  ٌةن فق األؼنٌ 
( السةةٌارة فكةةاد ٌصةةطدم الشةةاب مةةاك)وقةةؾ تعلةةم اللؽةة  الصرنسةةٌ  ،فجةةأة  

 :بعٌنةان متسةعتان مصةدومتان قةاببل  (مةاك)لٌةر بمقدم  السٌارة ثم نظر  
 ،نةك فرنسةى  بالؽنةاء كأ؟!    تمزح معى لقد قمة  ن  ال تتقن الصرنسٌ 

ال  علةم مةن الصرنسةٌ   :بدا على الشةاب الحةزن متصةنعا االبتسةامر قةاببل 
،  كانة   le btune et le blondدٌةث بٌةؾ( سةوإ تلةك األؼنٌة    ) 

.. تحةةةب االسةةتما   لٌهةةا فحصظتهةةةا ؼنٌةةر كثٌةةراصةةدٌقتى تعشةةق تلةةةك األ
الطرٌق  شاح بوجهر الىن تحب تتحدث بلسان ال تعرفر..ثم  حٌ ..جلهاأل
 خبةارمجددا فتردد علةى سةمعهما نشةرة األ سٌارتر وانطلق (ماك)شع  فأ

ن فةةى تصةةادم مةةع ٌصةةاب  عشةةرا  الصلسةةطٌنٌحٌةةث  علنةة  الم ٌعةة  عةةن  
تجهمةة  الوجةةوه واعتلةةى الحةةزن والصةةم   القةةوا  االسةةرابٌلٌ  , فجةةأة

لةةم عٌنةةر الةةى الشةةاب فبةةدا علةةى وجهةةر   نطةةرؾ (مةةاك)نظةةر  الصةةدور،
بةةؾ بةةالقوة بقبضةةتر التةةى تعتصةةر بعضةةها حتةةى الةةداخلى والتماسةةك الزا

لنا سةخطر علةى الحةرب فةبل ؼبلق الرادٌو مع( بإماك)قام  صصر لونها ، 
ال وتتقد نٌران الحرب فٌةر فةى مكةان مةا ثةم اتجةر الةى الشةاب زمن  ٌمر 

تصةةةدق تلةةةك االخبةةةار الكا بةةة  فةةةاالعبلن ٌعظةةةم مةةةن األخبةةةار  ال :قةةةاببل 
 تظن  ن ماحةدث للصةبى ال  ردؾ قاببل :الصؽٌرة لٌصتع  ضج  كبٌره ، 

واتجةر بوجهةر الةى الطرٌةق  (مةاك)تنحن   خرون مثلر ،ٌحدث اآلن مع  
ظر الى المقعد الخلصى الصش  فى التخصٌؾ عن الشاب ثم ن جارا معر  ٌو 

ى  وباختٌةار مر مةن زوجتةسأت وق الٌوم  ة ا النبٌة  بةأ قاببل : الى القنٌن 
  .الشاب لكنر شرد بخٌالر بعٌدا من صدٌقى ..ثم ضحك إلضحاك

ال  والحلوٌةةا  ثةةم وضةةع  كو( تةةنظم المابةةدة بأشةةهى المةةألةةٌكسظلةة  ) 
فتعجبةة   زجاجةا  النبٌةة  فأعطا ةةا القنٌنةة  ( علةةىمةةاك)ل  الكةءوس وسةةأ



194 
 

(  رب  على ظهر ا ثم قبلها ماك)لكن  ( باقتناء تلك القنٌ  العتٌق لٌكس) 
 (مةةاك)،ثةةم صةةعد   امسةةا  ن علٌهةةا الثقةة  بةةر فتلةةك القنٌنةة  سةةتكون رابعةة 

( تستقب  لٌكسالرتداء مبلبس  نٌقر لتلك المناسب  فى تلك األثناء كان  ) 
( لةٌكس(.. سعد  بهةا ) ماك) لها و  ا  دٌ حضران   ختها وزوجها الل 

علةةى ( الةةى األلةةٌكسكثٌةةرا ثةةم اسةةتقبلتهما بأعنةةاق والتقبٌةة  ثةةم  سةةرع  ) 
ار رز( فةى  ؼةبلق  مةاك)بوصولهما، كةان الشةاب ٌسةاعد  (ماك)الخبار 

( با تمةام الشةاب بةر مةاك)شةعر , قمٌصر  ثةم وضةع العطةر علةى رقبتةر 
ا بٌنهمةةا قةةد تصةةاعد عةةن حةةدود مةة ك  نبشةةىء مةةن األلصةة  والحنةةٌن فةةأدر

( ثم طلةب منةر  ن ٌلقةى ماك)انتهى الشاب من ترتٌب شعر السٌد  ،العم 
( مةة  وال مةةاك)وقةةؾ , علةةى نصسةةر نظةةرة سةةرٌع  قبةة  نزولةةر فةةى المةةر ه

ثةةم طلةةب مةةن الشةةاب تةةنصس الصةةعداء .. وتسةةرٌح  الشةةعر الرابعةة ناقتةةر بأ
ؽرف  ثةم فجةأة عةبس وجهةر عشاء قام بصت  باب السص  حٌث الاتباعر الى  

,  ؼلةق البةاب تى الةى العشةاء وتسمر مكانر حٌن  خبره الشاب  نر لةن ٌةأ
و ردؾ ٌسأ  عن السبب لكن الشاب تحج   نر ال ٌرٌد  ن ٌكون مصةدر 

ء مةن نةر جةز( قةاببل  ماك ) سرإ ال شأن بر فقاطعر زعاج ف لك عشاء  
خةةر ال اآلاألسةةرة اآلن..سةةاد الصةةم  وتسةةمر   عةةٌن كةة  منهمةةا علةةى 

وال ٌعلةم الكلما  وخرجة  منةر بتلةك التلقابٌة   كٌؾ خانتر( ماك )ٌدرإ 
( حقٌقة   نةر جةزء مةن العابلة   ،قطةع اك)مةالشاب    مةا تصةوه بةر السةٌد 

صمتهما فأخبره الشةاب  ( و ى تنادإ قادم  باتجاه الؽرف لٌكسصو  ) 
د معةةر حتةةى ال تصسةة  نةةا (لةةٌكسداعةةى  ن تةةراه السةةٌدة ) ن ٌةة  ب فةةبل  

( ابلةػ مةن الصةم  ردا ،ثةم  خبةر الشةاب ماك)،لم ٌجد  لحظاتهم الجمٌل 
, نر سٌتناولر فى وق  الحق  نر ٌجب علٌر تناو  عشاءه فأخبره الشاب  

( التةى كةاد  لةٌكس( ر سر فى  سصر ثم فت  الباب وخرج الى ) ماك) ز 
 ،  التةةى قةةام بإؼبلقهةةا بقةةوة خلصةةرن تصةةطدم بةةر حةةٌن خةةرج مةةن الؽرفةة 

( تلك المشاعر اآلسةص  علٌةر فسةألتر عةن األمةر فأخبر ةا لٌكس)  الحظ 
شىء ثم سبقها ببضع خطوا  الى األسص  فجأة توقؾ والتص   لٌها  نر ال 

ما فهو لةن وزوجها بأمر صدٌقه (امٌلٌا)ن تخبر ثم  خبر ا  نر ال داعى  
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 سها بالموافق  ثةم اصةطحبتر ر (الٌكس)فهز   ٌحضر على العشاء اللٌل 
( حتى  سرع  تلقى بنصسها فى  حضةانر امٌلٌا)تر ألسص  ، ما  ن ر الى ا

( وعناقر مهنبا لهمةا علةى بٌتر) فهو دابما األخ األكبر لها وقام بمصافح 
( وزوجهةا الٌكس)الزواج ،بدءا بتناو  العشاء بٌن ضحكاتهم واسترجا  

ور التةى التقطتهةا بعةض الصة (امٌلٌةا)خرجة  ل كرٌا  شهر العس  ثةم  
ك  مكان قام  بالتقاط الصور فٌةر ،جةو  نسا ثم بد   تق  روع فى فر

سرتر حٌن كان صؽٌرا ( مع  ماك)االسرة الدافىء انعكس على  كرٌا  
علةى ( والتصافهما حو  المدفأة معا ثةم نظةر بطةرؾ عٌنةر ألوٌتنى)ثم مع 

لتةةى حتمةةا سةةرٌر اصكةةر فةةى  لةةك الشةةاب الةة إ فقةةد اللٌلةة  تلةةك األجةةواء األٌ
( بتأنٌةةب الضةةمٌر مةةاك)لٌهةةا بجلوسةةر وحٌةةدا فةةى ؼرفتةةر ،شةةعر ٌشةةتاق  

و ةى تخبةر م  ( بقنٌنة  النبٌة  العتٌقة الةٌكس)تة  واألسؾ علٌر ثم فجةأة  
مةن النبٌة  الصةاخر لكنهةا  ( قنٌنة مةاك)حضةر بأن ٌعد ك  منهم كأسر فقد  

, ن كان  جٌده بم فٌها الكصاٌرقلقها فهى لم تت وقها بعد لترإ   عبر  عن
( وزوجها قابلٌن  نهما سةٌتناوال ا حتةى لةو كانة  سةٌب  امٌلٌا  ) ابتسم 

النبٌ  فةى الكةءوس ورفةع  بسكب (الٌكس)،قام   (ماك)ج  المزاق من  
ر ..رفةع الجمٌةع كأسة الجمٌع كأسر ٌشربون فى صح  تلك اللٌلة  السةعٌدة

( النبٌة  مةن  نصةر ٌشةمر كانة  رابحتةر ؼرٌبة  مةاك)على فمر بٌنمةا قةرب 
تة وق بجمالةر ت  ا الشراب فهى لةم  ( تعبر عن مدإ ل ةامٌلٌا)وجد  فجأة

طعمةةر  ة الةةى زوجهةةا مند شةةر مةةن لةة (الةةٌكس)مةةن قبةة  كةة لك نظةةر  
الكأس وقام بشربر جرعر واحده لكنر لم ٌنطق ببن   (ماك)رفع  ..الممٌز

و مةا ٌنظةران الةى بعضةهما ٌنتظةرا  (امٌلٌةا)و (الةٌكس)شصر نظر  الٌر 
قةام شةربر علةى االطةبلق ، رو  نبٌة  قةد بل  نةر  ( قةابمةاك)ردؾ ر ٌر فةأ

قةةاببل ان الشةةكر  (مةةاك)( بشةةكره علةةى  لةةك الشةةراب الل ٌةة  فانةةدفع بٌتةةر)
انعقةد لسةانر  العربى فهو من اختار تلك القنٌن  ثم فجةأة ٌرجع الى صدٌقر

 خ   تسكب لر كأس  خر بعٌنا ا علٌر متعجبر منر و (الٌكس)وتسمر  
( بسرع   نر امٌلٌا)خبرتر ( ٌسأ  عن  إ صدٌق ٌتحدث فأ بٌترردؾ )فأ

 (الةٌكس)و صدٌقر فى العم  ،ثةم نظةر  (  ماك)حدإ من معجبى ٌبدو  
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 ( بملةاكسٌالة)نقا  ا الموقةؾ ثةم قامة  ( ؼامزة لها بعٌنٌها إلامٌلٌا)الى 
س علةى فمهةا و ةى تنظةر بطرفهةا ( الكةأالٌكس)كءسهم الصارؼر ،رفع  

مر صةةدٌقر فابتسةةم تخبر مةةا  نةةر كةةاد  ن ٌخبر مةةا بةةأ( بعٌنةةٌن مةةاك)الةةى 
 ،واحةده بٌر ثم رفعر كأسر وتجرعر كلهةا مةرةفى حرج رافع حاج (ماك)

مكتةب مةر  ال ( باالسةتب ان قلةٌبل للمؽةادرة ثةم اتجةر الةى ؼرفة مةاك)قام 
( بمناسةب  زواجهةا.. امٌلٌةا)بٌن ٌده وقدمها الى  دقٌقر ثم عاد حامبل  دٌ 

علةى الصةور ثةم مةد ٌةده ٌحتسةى  را وقام  بصت  الهدٌة ( كثٌامٌلٌا) سعد 
( التةةى ابتسةةم  بطرٌقةة  الةةٌكس)الةةى  ر بطةةرؾ عٌنةةرشةةرابر و ةةو ٌنظةة

 مٌمونةة  لةةر علةةى تلةةك المصاجبةة  الرابعةة  قابلةةر بشةةصا ها شةةكرا لةةك ،فجةةأة
الهدٌر التى لم تتوقعها فقد كان  لبوم بتلك  ( فرح  سعٌدةامٌلٌا )صرخ  

ي للٌةةوم  كةةر ( وتحةة  كةة  صةةورةالةةٌكس)لهةةا و   مةةن الصةةور النةةادرة
مةع  لصوره فٌها وصور ا حٌن كانة  صةؽٌرةالتى تم التقاط ا والمناسب 

الجمةةا  فةةى    رابعةة كانةة (امٌلٌةةا)ن بل  بةةأقةةاب  (مةةاك)رؾ ثةةم   (اك)مةة
( امٌلٌةةا)نهةةا كانةة  سةةمٌنر قلةةٌبل فؽمزتةةر   :(قةةاببل بٌترصةةؽر ا فةةداعبها )

 نهةا كانةة  فةى ؼاٌة  الجمةا  رؼةم  لةك ثةةم برفةق فةى كتصةر  تعاتبةر قةاببل 
( ؼٌةةر امٌلٌةةا)خ تةةر ,  لهةةا  ( مةةن جٌبةةر سةةوار رقٌقةةا  دٌةة مةةاك)خةةرج  

الهداٌا الرابعةر ،فةى نهاٌةر على تلك  (ماك)جمالر فنهض  تعانق  مصدق 
عةةن قبةة  مؽادرتهةةا بلحظةةا  تطمةةبن  (امٌلٌةةا)ب (لةةٌكساللٌلةة  اختالةة   ) 

هةةا اضةةطر  الةةى العةةودة نا  سةةبب عودتهةةا مبكةةرا مةةن سةةصر ما فأخبرتهةة
وقبةة   (الةةٌكس)اطمبنةة   ..خبةةار عابلتهةةا بالحمةة  واالعتنةةاء بةةالجنٌنإل

نها ستمكث عند والدتها بعةض الوقة  وعلٌهةا (  خبرتها  امٌلٌا)مؽادر  
مةٌبلد  عٌةد ء معةا فسةٌعقدون حصة  صةؽٌرا بمناسةب المجىء لتناو  العشةا

( لهمةا مةاك )و (الةٌكس)منٌةا  ( وزوجها وسط  امٌلٌا)ؼادر   ..(بٌتر)
 . بالسعادة

 لق  بنصسها على األرٌك  وارتم  على صدره ثم  خبرتر  ن العشاء كان 
 (امٌلٌةا)  تةر الرابعة لٌةر وقامة  بشةكره علةى  دٌل ٌ ا ثم رفع  ر سها  

اعبا ثةم قبلهةا ناملر خصبل  شعر ا مدتلك اللٌلر ال تنسى حقا ، تخلل   ف
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نةر سٌصةعد لٌةرإ صةدٌقهما ٌنادٌةر  ةا  ،التص  لٌنظر الةى  علةى ثةم  خبر
الشةةاب  , طةرق ؼرفة علةةى ( وصةعد الةى  مةةاك)لتنةاو  العشةاء ، نهةض 

انةر مقضةب لكنةر تسةمر مك نر لم ٌسمع جوابا فصت  باب الؽرف مستأ ن لك
المكتةب بحةث  الجبٌن عندما وجد الؽرف  فارؼ  فنةز  سةرٌعا الةى ؼرفة 

جسده رعبةا متسةاببل الةى انتصض  ك  خلٌ  من  عنر لكنر لم ٌعثر علٌر ،
نز  حتى رجاء الم!؟ و و ٌصتش عنر فى جمٌع  ٌن قد اختصى   ا الشاب 

ٌةةةر لكنةةةر لةةةم ٌعثةةةر علةةةى على صةةةوتر علخةةةرج الةةةى الحدٌقةةةر ونةةةادإ بةةةأ
( والخةوؾ قةد خطةؾ نضةارة وجههةا متسةابلر الٌكس)لٌر جواب، رول   

ر عن األمر فأخبر ا  نر اختصةى ..كٌةؾ خةرج  ة ا األحمةق دون  ن نشةع
ر فجةةأة تةة كر شةةٌبا عصةاب( فةةى تهةةد    الةةٌكس)و حتةةى نةةراه ،فشةل  بةر  

قةد لحقة  بةر  (الةٌكس)وجةد  , فجةأةالشةاب ٌبحةث عنةر  فصعد الى ؼرف 
( الةةٌكس)تعجبةة   ن الظةةرؾ قةةد اختصةةى ،تسةةألر عةةن األمةةر فأخبر ةةا  

نةةر ربمةا ٌرسةة  لعابلتةةر ظةةرؾ لكنةر لةةم ٌعبةأ لسةةءالها مةرددا  إ متسةابلر  
بةةا اشةةعتها علٌةةر    ةة ا الوقةة  المتأخر، رسةةل  الشةةمس  لمةةا  لكةةن الةةى ا

ٌتحمة  صةبره انتظةار ن ،لةم ا على الشاب ال إ لم ٌعةود الةى اآلو ٌابا قلق
ر  باحثةةا عنةةر سةةر  الةةى سةةٌارتر ومضةةى فةةى الشةةواالشةةااب الةةى اآلن فأ

 لسةةاعا  وسةةاعا  حتةةى  حةةس باإلر ةةاق فةةركن سةةٌارتر علةةى قارعةة 
, بةةدا المطةةر بةةالهطو   الطرٌةةق وقةةام بإسةةناد ر سةةر علةةى مقةةود السةةٌارة

مضةى فةى طرٌقةر الةى المنةز  لكنةر توقةؾ فةى , شع  سةٌارتر لٌة  ب فأ
م الطرٌق ال إ توقؾ بسبب سقوط األمطار الؽزٌرة حتى  ن الرءٌ  زحا

تظةةرٌن فةةى جةةواء وتةة مر المنح  منعدمةةر ،مةةؤل زمٌةةر السةةٌارا  األصةةب 
لمرور ، ؼلق نواف  سةٌارتر وعقةد  راعٌةر  مةام صةدره سٌارتهم لتعط  ا

 نةر صةوتا ضةعٌصا صةادرا مةن الرادٌةو فقةام برفةع منتظرا ،تسةرب الةى  
  قلةٌبل فسةمع عةن نشةوب  جمةا  بةٌن  سسةرابٌ  وبةٌن فلسةطٌن   الصو

( بضةرب ماك)طصا  والنساء فقام زٌادة  عداد المصابٌن ؼالبٌتهم بٌن األ
لشةاب قةد ؼةادر ولةن ن افةى عقلةر  ةبلوس  مقود السةٌارة بٌةده وتةردد  

 بمةةو  الصةةبى الصةةؽٌر تحةة  ٌعةةود مجةةددا خاصةة  بعةةد نهاٌةة  التجربةة 
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خةةرإ صةةارخا  لةةك االنقةةاض ،ضةةرب بقةةوة علةةى مقةةود السةةٌارة مةةرة  
قةس العربى الكا ب لقد حنث بوعده ،مضى اللٌ  جالسةا تحة  بةراثن الط

دفىء  طرافةر البارد ٌنتظر قدوم الشاب الةى  ن  رسة  الشةمس  شةعتها تة
تربٌة  علةى كتصةر الب( الةٌكس )قامة  , الطقةس  التى  زرقة  مةن بةرودة

.. كةاد   ن تصةطحبر الةى نهةض معهةا وحثر على الدخو  الى المنز  ،
ؼرفتةةر  لكنةةر تركهةةا و  ةةب الةةى ؼرفةة  المكتةةب ثةةم فجةةأة سةةمع  صةةو  
ارتطام األشٌاء على األرض قد صب ؼضبر على كتبر و وراقر وجهازه 

لوؼةد قةد رحلة  ٌهةا اقلب الؽرف  ر سا على عقةً صةارخا .. المحمو  و
إ ٌلى العاصص  وكأنهةا ك  شىء كالهدوء ال  ونحث  بوعدك ثم فجأة  د 
رق جالسا مسندا ظهره الى الشباك ٌسةترض لم تعصؾ ثم انهار على األ

مةة  ارجى ٌنتظةةر قدومةةر وقةةد نصةة  منةةر األالنظةةر الةةى بةةاب المنةةز  الخةة
ونر السوداء ومازالة  عٌنةاه مكانهةا لةم ٌؽصة  لةر  ط  اللٌ  بجص ..بقدومر

  بر سةها الباب ثم طل (الٌكس)على باب المنز  ، طرق   جصن متسمرة
ٌرثى لها  كمن فقد عزٌزا على قلبر ،اقترب   الى الداخ  وجدتر فى حال 

وضعر لم ٌنب  ببن  شةصر فهمسة  لةر سمر لكنر مازا  على امنر تنادي ب
..لكن الصم  مةازا  سةابدا فترجتةر اء قلٌبل ن علٌر النهوض واالسترخ 
 ، ٌام عدةو الشراب من  لتناو  شٌبا فهو لم ٌ ق الطعام   ن ٌنهض معها 
, تنادٌةر  فهةز  كةان الةدماء قةد جمعة  بهمةا ؛ مل  عٌناه الحمةراوتٌن تأ

.. ال شةىء ٌةد  علةى  نةر بعٌنةر قدمر فقةد  صةب  كجثة   امةدة ال ٌةرمش 
صةدر منةر صةوتا  فجةأة ببطةىء ، ر المتصةاعدةعلى قٌةد الحٌةاة  ال  نصاسة

 ..نةةا بانتظةةار الشةةاب العربةةى تركٌنةةى ..  :ضةةعٌؾ ٌكةةاد ال ٌسةةمع قةةاببل 
 ا الحزن وقلة  الحٌلةر مةن فعة  شةىء لمسةاعدتر و مة  بةالنهوض اعتبل

 ،ال عندما ترإ صدٌقر العربىفأوقصها مترجٌا  ن ال تزعجر مرة  خرإ  
 دق  الساعر الواحدة صباحا مازا  اللٌ  سابدا بكأبتر التى تزٌد من عتم 

فةبل ٌكةاد  ى رحٌ  الشاب ..ٌزداد الطقس برودةصدره المثق  بالحزن عل
م عاد بنظره سا ما الى الباب فجأة  تكةأ ٌشعر بقدمٌر ،نظر الى الساعر ث

هةو  على مرفقٌر فى تثاق  شدٌد و سند على الجدران حتى اسةتطا  الن
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ثم اتجر الى ؼرفة  الشةاب فةى خطةوا  متثاقلة  بهمومةر و قدامةر التةى ال 
ٌشعر  ال بوخ  األلم فٌها ،فت  ؼرف  الشاب ,  لقى نظةره متصحصة  علةى 

نسةان مةن قبة  ..ٌظلمهةا الهةدوء القاتة  نها لم تةرإ وطةأ قةدم إلكأ الؽرف 
ٌهنةدم   نابما على السرٌر ثم عاد تخٌلر  نر ٌقؾ  مام المةر ه تخٌ  الشاب

وجلةس علةةى  مبلبسةر اسةتعدادا للرحٌة  كٌةةوم الزفةاؾ ،تقةدم الةةى السةرٌر
لٌها ثم قام طرفر ..وجد بجواره عبوة األقرا  المسكن  للصدا  مد ٌده  

ن ٌعانى من الصةدا  كثٌةرا فقةد فةرغ العبةوة ن الشاب كا,  درك  بصتحها 
تقرٌبةةا  ال مةةن قرصةةٌن فجةةأة سةةقط  منةةر عبةةوة الةةدواء علةةى األرض 

ر ومةةد ٌةةده ٌلتقطهةةا لكنةةر شةةعر تكةةأ علةةى ركبتةةتدحرجةة  تحةة  السةةرٌر فأم
بورق  تح  ٌده فقام بسحبها  ما  ن ر  ا حتى  صابتر الد شر واحمةر  

وتسةةةمر  عٌنةةةاه متسةةةعتٌن  وصةةةالرتصةةةلب   قشةةةعر جسةةةده ووجنتةةةاه و 
جةرإ ..رفةع سةماع  الهةاتؾ و سةص  األركض مسرعا الةى  ،مصدومتٌن

مةن صةدٌقر  (مةاك)طلةب  ر تنظر األمر فجأة( خلصالٌكس)اتصاال ،وقص  
( الصرٌةد)تعجةب  غ عةن شةخ  مصقةود ،بلبة(  نر ٌرٌةد اإلالصرٌد)المحقق 

نةةر صةةدٌق عربةةى مكةةث فةةى (  مةةاك)جابةةر متسةةاببل عةةن مةةن المصقةةود ؟ فأ
شهر تقرٌبا وقد اختصى على حٌن ؼرة ولم ٌأتى الى المنز  منزلر حوالى 

ن ٌصةؾ لةر (  مةاك)وقلم وطلةب مةن  ( ورق الصرٌد)ٌام ،التقط من  عدة  
(  ن ٌخبةةره باسةةمر الصرٌةةد)ثةةم طلةةب  ( بوصةةصر سةةٌع مةةاك)صةةدٌقر ،قةةام 

عةاد ( علٌةر فأالصرٌةد)ووقةؾ متسةمرا بٌنمةا قلةق  (ماك)انقعد لسان  ،فجأة
, ٌسةةمعر  (مةةاك)ن كةةان فةةأردؾ متسةةاببل   ..ٌسةةمع جوابةةا سةةءالر لكنةةر لةةم

( عما حدث متحجج  الصرٌد)من  ( السماع  معت رةالٌكس)اختطص   فجأة
الهةاتؾ والتصتة  ( الةٌكس )ؼلقة  ..  مر لر فٌما بعةد نها ستقوم بشرح األ

مةره جأة وجدتر قد اختصى فأسرع  الى ؼرف  المكتب تتصقد  ف(ماك )الى 
( ٌكسلةةا)دراج المكتةةب اقتربةة  ( ٌبحةةث عةةن شةةىء مةةا فةةى  مةةاك)،كةةان 

الى ببلده فى  مةر قهم العربى قد رح  ن ربما صدٌتتحسس ظهره قابلر  
ن ما  و ربما قامة  الشةرك  بطلبةر  لةم تصكةر فةى  ة ا األمةر ربمةا  ةو اآل

ك مر .. نةةافةى عملةةر ولةم ٌسةةتطٌع االتصةا  بةك  و  خبةةارك بةاأل منهمكةا
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ؼضب  نر ال ٌعم   قاببل فى( ماك)ردؾ   ،العدٌد من االقتراحا  لؽٌابر
هةةاء التجربةة  ؽةةادر لةةو ٌتركةةر قبةة  انتال ٌو ن بٌنهمةةا عقةةد   فةةى شةةرك 
إ تجرٌةةةر ( عاقةةةدة حاجبٌهةةةا مةةةردده تجربةةةر؟!..عن  الةةةٌكس)،اند شةةة  

دراج ( و سر  الى ؼرفتر فى األعلى وظ  ٌبحث  ماك)تتحدث؟!،تركها 
نةر ٌبحةث علةى (  تسأ  عن ما ا ٌبحث فأخبر ةا  الٌكس)اتبعتر  , ؼرفتر

( ٌةد ا الةى صةدر ا تمنةع الةٌكس)العقد ال إ بٌنةر وبةٌن الشةاب ..عقةد  
( مةاك)عنهةا ؟لةم ٌجةد  همةرنصسها من  ن تسأ  ما   ا العقةد الة إ  خصةى  

 ةة ا  :على صةةوتر العقةةد فةة  ب الةةى ؼرفةة  الشةةاب ٌصتشةةها ثةةم صةةرخ بةةأ
نةر (  الةٌكس)نةر لةن ٌعةود ٌةا الحقٌر العربى قد قام بسرق  العقود ورح   

بد ولن صؾ الطرٌق ورح  ..لقد رح  الى األلن ٌعود لقد تركنى فى منت
و ةةةام ،حاولةةة  ٌةةةر تبلعةةةب بعقلةةةى جعلنةةةى  صةةةدق األ. ةةة ا الحقٌعةةةود .

وامتصةا  ؼضةبر لكنةر  روعر ( التماسك وكب  دموعها وتهد ةالٌكس)
 ..  ٌردد ..رح  الى األبةد ولةن ٌعةودجالسا فى ز ورض انهار على األ

ى النهةوض لكنةر بةدا ب راعةر تحثةر علة( الةٌكس )مسةك   لك الخابن ..، 
( الةى الةٌكس)سةرع  ,  نةر ٌشةعر بةالعطش  كأنر ٌهزإ ثم فجأة  خبر ا 

 ..المةةاء ومعهةةا بعةةض األقةةرا  المهدبةة المطةةب  و حضةةر  كوبةةا مةةن 
 عطتر الكوب ثم فتح  ده األخرإ تعطٌر األقرا  قابلة   نهةا ستسةاعده 

فانةةدثر   علةةى تهةةد ة  عصةةابر لكنةةر  لقةةى بةةاألقرا  فةةى ؼضةةب بعٌةةدة
لمرتعشةر ،جلسة  خةره بٌةده ا  األرض ثم شرب كوب الماء عةن  مصترش

 ..سةةر المطأطةةأتنظةةر الةةى الحةةزن الةة إ خةةٌم علٌةةر ور مامةةر (  الةةٌكس)
لةةى ؼرفتةةر ن ٌةة  ب ااحتضةةن  وجهةةر بةةٌن ٌةةدٌها ونظةةر   لٌةةر تترجةةاه  

لٌرتةةاح قلةةٌبل فةةبل داعةةى  ن ٌمكةةث فةةى تلةةك الؽرفةة  علةةى األرض فةةالجو 
ها عةةدة مةةرا  ثةةم بتةةدلٌك  ن قدمةةر تةةرتعش فقامةٌةزداد بةةرودة .الحظةة   

باالتكةةاء علةةى  (مةةاك)قةةام  ن ٌةةنهض معهةةا ،علةةى كتصةةر مترجٌةة   ربتةة  
صةةةةب  بةةةةاردا  ن الصةةةةراش   الصةةةةراش فقةةةةا  : السةةةةرٌر فشةةةةعر ببةةةةرودة

( الةةةى الةةةٌكس)ج بتةةةر  ،..لمةةةا ا تخلٌةةة  عنةةةى و  بةةة  ٌاصةةةدٌقىبرحٌلك
 ,سةرع  تجهةز لةر ثوبةا لٌنةام فٌةر ؼرفتٌهما ثم  جلستر على السرٌر ثةم  
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المبلبس وبٌد ا الثٌاب فوجدتر ٌؽط فى نومر فاقترب   خرج  من ؼرف 
م ببعض منر وقام  بتؽطٌتر ..تحسس جبٌنر المقطر عرقا بٌنما كان ٌتمت

الكلما  الؽٌر مصهومر ثم  ؼلق  نور الؽرف  و ؼلق  الباب واتجه  الةى 
ؼرفةةة  الشةةةاب فأمسةةةك  بمقةةةبض البةةةاب وعٌنا ةةةا متسةةةمرة فةةةى الؽرفةةة  

 ؼلق  الباب .من الجٌد  نك رحل  ؟ ثم  ن  ن ؟! لكن م :متسابل 

وضع  ٌد ا فى خصر ا متنهدة فى عمق  عاقد  العزم فى ترتٌب تلك 
الؽرف  التى اندثر  معالمها علةى األرض كلمةا التقطة   حةد الكتةب مةن 

اده بعةةض الكتةةب الةةى مكانهةةا علةةى عةةاألرض كلمةةا ربةةط جأشةةها قامةة  بإ
دراج ثةةم  عةةاد  ترتٌةةب األ ثرة وترتٌبهةةاوراق المنةةداألرفةةؾ والتقةةاط األ

مصتوحةةر وقةةد  لقةةى مةةا بقةةى علةةى ( مةةاك )بالمكتةةب كمةةا كانةة  فقةةد تركهةةا 
 عةاد  , عادتهةاو رض األرض، قام  بالتقاط محتوٌا  األدراج مةن األ

..  لقةى حةد الكتةبلتها الى الدرج ثم قام  بالتقاط  ورسا (وٌتنى)صوره 
, اب جٌةةدا بةةر تحةة  المكتةةب  حسةة  بشةةىء مةةا ٌحجةةب دون  ؼةةبلق البةة

من بٌن اوراق ورق  ،التق  الكتاب ثم فتحتر فوجد    معن  بر فوجد  
ن  ة ا العقةد ام  بسحبر وفتحر ومةن ثةم قر تةر ،  دركة   عقدا مطوٌا فق

( بظهر ةا متكةأة الٌكس )ن صدٌقر قد سرقر ،تراجع  (  ماك)ال إ ظن 
رض فى صرا  على كب  حزنهةا لكنهةا على الجدار ثم انهار  على األ

ن تختنةق صةرخاتها الصراخ والبكاء المرٌر حتةى كةاد   استسلم  الى 
من البكاء فكلما برق   السماء كلما تو ج  شرارة الحزن بقلبهةا وبٌنمةا 

الخارج كانة  تنهةا  بةدموعها علةى  حزانهةا  مطار ا منبأ السماء تنها 
الرعد كلما رعد صوتها صارخا ٌهةز جواء ب  األ تزمن الداخ  وكلما ا

 . الؽرف   ركان

..فتحة  عٌنهةا داعب  نور الشةمس عٌونهةا فأٌقظتهةا مةن نومهةا العمٌةق 

نهةةا نامةة    حولهةةا فأدركةة   نظةةر, جالسةةا تحةة  قةةدمٌها  (مةةاك)  فةةر 

, انتصض  من مكانها ثم  خص  العقود بسرعر فى مكانها بعد بكابها الحار

ن ٌرا ا ثم بدر  معت ره عن نومها فقد كان  تنا  قسط من الكتاب قب   
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تضةانها باح (مةاك)الراحر بعد تنظٌؾ الؽرفر لكنها ؼط  فى نومها ،قام 

متأسصا عما بدر منر كاد   ن تبكى لكنها تماسك  ثم التصت   لٌر مبتسةمر 

 ،شةهٌا لكلٌهمةا افطةارٌر فاألمر ال ٌسةتحق ثةم   بة  لتعةد  ن ال علقابلر  

صسر على الكرسى ثم اتجر الى ناحٌ  الناف ة ٌنظر الى الحدٌق  ٌأم  نلقى ب

 ن ٌجةةد الشةةاب قادمةةا اآلن ..عةةاد الصتكٌةةر فٌمةةا حةةدث منةة   ن قابةة   ةة ا 

 اسةةٌا فةةى معاملتةةر.. لةةم ٌلةةٌن قلبةةر كةةان حازمةةا ق,  انةةر كثٌةةرا الشةةاب لقةةد  

حتةةى سةةال  دمةةاءه   لةةم مةةا ٌكصةةىللحظةةا  عةةابرة ,  اقةةر مةةن األ ال لٌةةر  

لةم وصرخ من األلم الة إ  صةابر مةن جةرح ر سةر كةان ٌةرإ فةى عٌنةر  

ا لر و لم ٌعٌر لمرضر ا تمام من  جلر بة  مةن خوفةر  ن الجرح لكنر تج

عر ما ٌقرب من الشهر لم ٌهتم تمام التجربر ..عاش مٌمنعر المرض من  

تصةةى  ن ٌنادٌةةر  ٌهةةا و بةةالتقرب منةةر حتةةى  اسةةمر لةةم ٌهةةتم بةةر  فقةةد اكبةةر  

 نر لم ٌحبر كصدٌق ب  كشةىء سةٌنتهى منةر وقاتا صدٌقى رؼم  الشاب و

لبةر فٌعتصةر نام  ال نب تقبض  على قفور االنتهاء من تجربتر ..كان   

ى ظلةم حكومتةر  لك الضةعٌؾ الة إ عةانندما على تلك المعامل  الجافٌر لة

والتؽةرب فةى  ة ه الدولة  والمعاملة  السةٌب   لةر وجصاء وطنةر و جةران  

امتنع عن تناو  العشاء كشخ  سوإ ه حتى بها ك  من ر التى استقبلر 

د بعمق حزٌن على الحا  ال إ وص   لٌر من و كضٌؾ فى منزلر ..تنه 

ث الشةةاب ن ٌنكةةسةةوء معاملتةةر ..اآلن  درك حقٌقةة  األمةةر والحةةق فةةى  

والمكةوث معةر مامةر د علً رءٌتر  تاعلٌر لقد ابوعده معر ..لكنر ٌشتاق  

تردد الةى ؼرفتةر وابتسةامتر التةى ال تصةارق وجهةر فطار والعلى مابدة اإل

  لكن عٌناه الحالمتٌن السارحتٌن دابمةا ..لكةن عقلةر عةاد للتسةاءال  حةو

الةةى  دتةةر وتلةةك الورقةة حةةبلم التةةى راوالةةرابط بةةٌن  لةةك العربةةى وتلةةك األ

بصةٌ  وال  ( نصسةر بةٌن  لؽةاز حةابرةمةاك)وجد ا تحة  سةرٌره ،وجةد 

ي جابر تكمن عنةد  لةك العربةى الة جابر فاإللخٌط من النور ٌقوده الى اإل



213 
 

،شعر بصدا  ٌتوؼة  عقلةر ؼاز تحٌط بر خ  معر ك  شىء تاركا تلك األ

نهةض مةن  القهةوة العربٌة  ..فجةأةن فنجةان مةن فتمنى لو  نةر ٌحتسةى اآل

معطصةر الة إ و ى تمسك ب (الٌكس)مكانر مسرعا الى الخارج فلحق  بر 

ه بٌد اشاح لهارتداءه فالطقس باردا لكنر  علٌر ن خرج بدونر  ٌضا قابلر  

وقةةؾ وسةةط تراصةةؾ السةةٌارا   نقةةاببل الحقةةا ثةةم انطلةةق بسةةٌارتر الةةً  

نظةر حولةر ٌبحةث عةن مخةرج  لكةن مخرجةر  , علةى الطرٌةق المزدحم 

االنطةةبلق متةةرجبل بةةٌن وسةةط صةةراخ الوحٌةةد كةةان فةةى تةةرك سةةٌارتر و

ن تركهةا ٌةق   رتر وٌمضةى فسةٌزٌد تعطٌة  الطرال ٌتةرك سةٌااآلخرٌن  

والةةةبعض تطةةةاو  علٌةةةر بالسةةةباب ووصةةةصر بةةةالعجوز الخةةةرؾ ال تتةةةرك 

  والةةبعض كةةان ٌسةةخر منةةر قةةاببل  ةة   نةة  علةةى موعةةد سةةٌارتك وترحةة

علةى موعةد مةع المةو   ن لةم  نةاؼرامى..لكنر  سر  الخطى مةردد بة   

 ,   خطواتةر السةرٌع   شةبر بةالجرإ الة إ  جهةدهجد  لةك العربةى ،كانة 

لةم ٌتوقةؾ لٌلةتقط  نصاسةر  ال عنةدما  لصظ  نصاسةر األخٌةرةكان ٌلهث كمن ٌ

سةر  واقةتحم , شعر بألم طصٌؾ فى صدره لكنةر   ب المقهىامام بوقؾ  

ده جةعتةاد الشةاب الجلةوس فٌةر فو, بحث بعٌنر الى المكان الة إ  المقهى 

كةةان المقهةةى ملةةىء بالزبةةابن اقتةةرب منةةر النةةاد  متسةةاببل  ةة   , شةةاؼرا

ك الشةاب ٌةن  لةقةبض علةى  ٌاقتةر ؼاضةبا متسةاببل  ر ٌستطٌع خدمتر لكن

العربى ال إ ٌعم   نا ،  ردؾ النةاد  مجٌبةا فةى فةز   نةر ال ٌعمة   حةد 

ثةا عةن نك جب   نا من قب  باحاااه  ظن   :لٌر قاببل  نا ثم  معن النظر  

ن الشةخ  الة إ تبحةث عنةر ال ٌعمة   نةا  حد م من  مدة وقةد  خبرتةك  

البار وسط صةراخ اآلخةرٌن وتسةاءالتهم عةن وج بر من فوق  ،صاح بر

ا مةن بةٌن صدٌقه ( حتى  سرع  وخلص  رقب مارٌاتر )اآلمر ما  ن ر 

ٌدٌةر  ثةم صةرخ  فةى وجهةر تتهمةر بةالجنون فةإن لةم ٌؽةادر اآلن سةتقوم 

( مارٌةامتسمرا مكانر فاتجه  ) (ماك)وقؾ , مر ر عن األببلغ الشرطبإ
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سةقط الهةاتؾ  خوؾ لكن فجأة ( الى الخارج فىماك)سر  الى الهاتؾ فأ

لخةارج مةع سةرع  الةى اٌد ا حٌن سةمع  صةو  ارتطةام شةىء  فأمن 

إ اختلط دماءه بةالطرٌق معلنةا ال  (ماك)وا حو  زبابن المقهى ال ٌن التص

 .عن  صابتر بحادث سٌارة

******* 

ال ومةٌض ٌتسةلط فةى عٌنةر تتصت  عٌنر تارة وتؽلق تارة  خرإ ال ٌةرإ  

جةأة  ضةاء نةور ضةخم فةى ف ,باسمر مرارا وتكةراروصو  رجبل ٌنادٌر 

 م ٌسةةحبر الةةى الخلةةؾ ثةةم تزاحمةة  حةةدعٌنةةر فةةأؼمض عٌنةةر ثةةم شةةعر بأ

عٌنةر فوجةد الشةاب العربةى ٌهةزه فةت  ,  نةر األصوا  المتداخلةر  علةى  

حمد هللا على  نر بخٌر ثم  خبةره  ن ٌهةرب بعٌةدا ثم تنصس الصعداء  بقوة

وقةؾ مبل سةبلحر الةى المعركة  , كةض الشةاب حةان ثةم رعن النٌةران اآل

 ة   ة ا  ةو الشةاب  تسمرتٌن متساببل    ما ٌراه حقٌقة بعٌنٌن م (ماك)

ان باتجاه الشاب الى داخ  ماه تركضالعربى ال إ ٌسكن منزلر؟! وجد قد

صز  وصرخ بر قاببل  لم  خبةرك  ن ده الشاب خلصر فجو المعرك  ,  فجأة

, فجةأة انطلقة  تحةدقان فٌةر ن عٌنةاه تهرب لقد كد   ن تمو  ؟ الحةظ  

 (ماك)لر , فجأة سأخرإ نهما فانتبر الشاب الى معركتر مرة  بٌ رصاص 

 ٌها الشاب؟من  ن    : فى اند اش

ما ا ؟! ..    ثةر  االصةطدام علةى  : ر قاببلحاجبٌلٌر وقد قضب نظر  

حقةا ال تتة كر مةن  نةا  سر قاببل :ك  ر مسكر من  نا ؟! .. ال تت  اكرتك  

لدٌك بعض التشوٌش لكن لم تصقد  اكرتك  لٌس ك لك؟.. تةدرإ  ٌةن ربما 

فى فلسطٌن ،عقد الشاب حاجبٌةر قةاببل فةى  :ن؟ نظر حولر قاببل نحن اآل

 ثةةر علةةى  اكرتةةك!!..نحن فةةى مصةةر ٌبةةدوا حقةةا  ن االصةةطدام قةةد : قلةةق
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 ة  انتقلنةا الةى مصةر ؟!!  متعجبةا قةاببل : (ماك)..نظر لر  (رثوفٌتش) ٌا

عقةةد الشةةاب حاجبٌةةر  ..طٌسةةىاوالتنةةوٌم المؽن  دون الؽلٌونةةلكةةن كٌةةؾ 

ا صدٌقى ، ٌا انهض معى حاال قبة   ن متعجبا قاببل : عن ما ا تتحدث ٌ

،  ةةرب بةةر بعٌةةدا عةةن المعركةة  و ثنةةاء  لةةك  ٌطةةالٌٌن تصةةٌبك طلقةةا  اإل

 نةةر مةةازا مسةةرعا نحةةوه تسةةمر مكانةةر ؼٌةةر مصةةدق  إ الصةةبى قادمةةا ر 

, فجةأة لسةن بالحةدٌث األن تتشةابك وه كةاد   على قٌد الحٌاه فركض نحة

خر ،جمع شتا  نصسر ٌنصض انطلق  ق ٌص  و لق  ك  منهما بعٌدا عن اآل

صةةحراء بحةةث حولةةر عةةن الشةةاب التةةراب عنةةر فجةةأه وجةةد نصسةةر فةةى ال

مامر فى عٌنٌن ( تقؾ  مٌلٌن)وجد  .. التص  حولر فجأةٌن   باوالصبى  

سةةها نافٌةةا شةةٌبا ال ٌدركةةر ر  ٌن  تلومانةةر علةةى شةةىء مةةا ثةةم  ةةز حةةزٌنت

, ت ب  سرٌعا  لى ما فى ٌد ا فنظر الى ما تنظر  لٌر فوجد النبت نظر  ا

ناملةةر بشةةعر ا وتجاعٌةةد  عةةاد النظةةر  لٌهةةا فةةوجىء بالشةةٌب الةة إ خةةط  

عجةوز ،مة ء الزؼةر  ن رسم  خطوطر بوجهها فتحول  الى  مر ةالزم

وجةد  فةا  اآلوان ،فجةأةمع  عٌنا ةا قابلةر بشةصتا ا قلبر  واقشعر بدنر ،د

صةةطدم  بةةر قصةةى سةةرعر ثةةم الةةى الطرٌةةق  مةةام سةةٌارة مقبلةة  بأصسةةر عن

,بحةةث بعٌنٌةةر عةةن مصةةدر نةةاداه صةةوتا مألوفةةا  وطرحتةةر  رضةةا فجةةأة

,  ؼمةةض عٌنةةر وفتحهةةا  شةةخا  الةة ٌن تجمهةةروا حولةةرالصةةو  بةةٌن األ

صةابها الزعةر ( ٌتضة  وجههةا شةىء فشةىء بعٌةون  الةٌكس) على رءٌ 

لى وجهها حتى ارتشع  ن نظر اوتٌن من بكابها المرٌر ما  د حمراالشدٌ

دمو  عٌنٌها التةى سةقط  منهمةا دمعة  علةى خةده بوجهها تزفها  السعادة

ن ال ٌؽمةض عٌنٌةر وٌبقةى فتأسص  مبتهجة  ومسةحتها بٌةد ا ثةم  خبرتةر  

الطبٌب ال إ سلط الضوء  اب  دقابق عن عٌنٌر ثم عاد  بصحب معها ؼ

 : (ماك) فى عٌنٌر  قاببل سٌد
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طةةوٌبل ثةةم  عٌنٌةةر ؼمةةض  ةة  تسةةمعنى جٌةةدا؟  ةة  تتةة كر مةةا حةةدث لةةك؟ 

( مةةةاك)خبةةةار ( تقةةةو  للطبٌةةةب  نهةةةا ال تسةةةتطٌٌع  الةةةٌكس)فتحها،فسةةةمع 

بالحقٌقةة  اآلن لكةةن الطبٌةةب  صةةر علةةى كبلمةةر قةةاببل  ن علٌهةةا مواجهتةةر 

ؼمض عٌنٌر وؼط فى نومةر بالحقٌق  قب   ن ٌتصاقم األمر  كثر من  ك ، 

( نابمة  الةٌكس)ثم فتحهمةا فوجةد الجةو  ةادإء بحةث بعٌنٌةر حولةر فةر إ 

على ساعدٌر خرإ فوجده متكأ نظر الى الجه  األ ، بجواره على األرٌك 

( مةاك)لٌر بعٌنٌن مرسةومتٌن باالبتسةامر ،مةد على طرؾ السرٌر ٌنظر  

 ؟...حٌة تنةوإ الر  ة  كنة  لٌر فاحتضةنها الشةاب بةٌن ٌدٌةر قةاببل :ٌده  

مةةر بالمواعٌةةد ..فةةٌم كنةة  تصكةةر عنةةد مةةرور دابمةةا ؼاضةةبا حةةٌن ٌتعةةق األ

   !؟الطرٌق

ٌن كن  ؟..بحث  عنةك ..بةدونك   : حاجبٌر قاببل فى تأنٌب (ماك)قضب 

 تابر ال إ فقد شىء عزٌزا للؽاٌر ..شعر  كال

كمةةا   ةة  حقةةا  فتقةةدتنى  م  نةةك كنةة  خةةابؾ علةةى رحٌلةةى دون   -

 التجربر ؟

ٌتةك لقةد ر ٌتةك فةى منةامى ..ر  ردؾ قةاببل :انعقد لسةانر عةن الكةبلم ثةم  

ركةة  ضةةد اإلٌطةةالٌٌن .ور ٌةة  الصةةبى  ٌضةةا تحةةارب فةةى مصةةر فةةى مع

 !؟ال تتصق معى.. ظنها  ضؽاث  حبلم .. 

 !.. ٌ   الصبى فى  حدإ المعارك بمصرر : طر  الشاب التصكٌر ثم قا  

مةةن ؼةةزو  ٌطةةالى  ثنةةاء  ظنهةةا لٌسةة   ضةةؽاث  حةةبلم لقةةد عانةة  مصةةر 

وكان بعض المصرٌٌن ٌحاربون ضةد  وقوعها تح  السٌطرة اإلنجلٌزٌ 

ن الصةبى ٌن بالصع  ...ال  ظن  نهةا  ضةؽاث  حةبلم .. ة ا ٌعنةى  ٌطالٌاإل

 ك ..تخبرٌد الحٌاه وقد سافر الى مصر كما  على ق
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سةةةافر  الةةةى الةةةزمن دون التنةةةوٌم  ننةةةى ٌعقةةة    : انةةةد ش مةةةاك قةةةاببل

    ٌعق ؟! ؟!! ..تلك  ى  ونصخ  الؽلٌونالمؽناطٌس

،حٌن رواح تسجلها العقو    خبرتك من قب   ن السصر  و سصر   -

ع رواح تتخ  شك  القالب الروحى لقد تقابل  روحك مةتتقاب  األ

اطٌسى ننا لن نستخدم التنوٌم المؽن  ا الصبى تلقابٌا ..  ا ٌعنى  

كثةر مةن االسةتمرار  فى الحقٌق   لن نسةتطٌع  .. الؽلٌون  و نصخ 

تنا ،فما حدث معك  ةو سةبب الؽٌبوبة  التةى مكثة   لك فى تجرب

ا ا مرة  خرإ ربما تسجن روحك مع تلةك ن فعلنفٌها  سبو  .. 

 ا..نك ارتبط  بها كثٌراألرواح التى ٌبدو  

ٌؽةو  فةى حةوار   (مةاك)مةن نعاسةها علةى صةو   (الةٌكس)استٌقظ  

 ن علٌةةر االسةةتمرار فةةىٌةةءمن بةةأ جةةاد ٌقةةو   نةةر ال ٌةةءمن بةةاألرواح  نمةةا

ام   ا الصبى قد خاضة  معةارك قدالتجربر مهما كان  العواقب ،ثم  ن  

 نةر    ظةن  وتصكٌره تصكٌر الحكماء ..لن ٌنتهةى مةن تجربتةر حة  ،عدٌدة

(  ن تقطةةع تصكٌةةره فأؼمضةة  الةةٌكس)خشةةٌ   مةةر الصةةبى ،ٌنتهةةى مةةن  

  .ال ثوان حتى ؼلبها النعاس ثانٌاعٌنا ا وما  ى  

********* 

امةةتؤل المنةةز  بعبةةق الوحةةدة بةةدا ؼرٌبةةا .. تؽٌةةر   جةةواءه مةةن  السةةعادة 

الحٌاة التى  رسل   شعتها فجأة و  والحصبل  المبهج  واألضواء الساحرة

انطصأ ك  شىء وخٌم  روح ؼرٌب  على المكان معلن   ن األٌام األخٌرة 

خةرإ ببهجتهةا  قد حان  وتلك اللٌالى المنسٌ  فى الماضى لن تعود مةرة 

الحاضر ال إ ٌنطصىء روٌدا روٌدا  ال من بعض الصور الخالٌ  من الى 

لمنةةز  الة كرٌا  التةى تةةءلم كلمةا تة كرنا ا ،جةدران ا وسةعادة الحاضةر  
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الدمو   تنتحب بدا علٌها الحزن ،األركن  فى المنز  مظلم  تصوح ملوح 

ترحٌبةا  قة األلما المكةان  ةادإء  كة ا! علٌةر  ن ٌبةته  علةى  المنهمره ،

بعودتهم التى لن تطو  .. ال ٌحةب المكةان  ن ٌشةبع مةن  صةواتهم لحةٌن 

! صوا  خطواتهم تلهو  نا و ناكتنتهى األصوا   ال تشتاق لمرحهم و 

دامهم  ،لقةد انتحةب البٌة  قحٌنما ٌبقى على  روقتر التراب بد  من  ثار  

الحةةظ هةةد  فةةى عمةةق شةةدٌد حتةةى تن وان ،مبكةةرا و ظهةةر حزنةةر قبةة  اآل

حان الوق  ٌامنزلى  مرا ما ثم تنهد  فى عمق قابلر :الشاب  نها تعانى  

 .نصسنا لواقع ال مصر منر على االطبلق  ن نعد  

عن  عن األمر لكنها بادرتر بابتسامر معبرة لهافسأ شرود ا (ماك)الحظ 

( على كتصها ثم طلةب منهةا  ن تحضةر ماك)رب  ..مدإ اشتٌاقها للمنز  

ثم ج ب الشاب من  ن القهوة لر ولصدٌقهم فى ؼرف  المكتب لر فنجانٌن م

 (الةٌكس)درك الشةاب مةا ٌجةو  فةى فكةر  راعر الةى الؽرفة   ثنةاء  لةك  

لوقة  المناسةب فةى ا (مةاك)    الى  ن تنكشؾ الحقٌق لكنر فض  الصم

( بنصسها بعد معرفتهةا لحقٌقة  األمةر ، الٌكس)و فى الوق  ال إ ستحدده  

كٌةةةؾ تلتقةةةى األرواح فةةةى  علةةةى الكرسةةةى قةةةاببل : بنصسةةةر (مةةةاك)لقةةةى  

 : طرا ٌصكر قلٌ  ثم قا   ..الماضى

 رواح وال اءمن بةالرب ..طةوا لقد  خصٌ  عنك شىء .. نا ال اءمن باأل 

حٌاتى لةم التقةى بةروح مةن  رواح الة ٌن فقةدتهم لٌخبرنةى  ن  نةاك حٌةاة 

وؼٌةر م ولةم بةى !؟.. فقةد  والةدتى و خةر  خرإ  و كٌةؾ  ةو العةالم اآل

ى روح واحده منهم طوا  حٌاتى فى  حبلمى  و خرافةاتى ..ربمةا تزورن

رواح الة ٌن إ فربمةا  ةى المسةتقب   حٌةث تتجسةد  خةر ن وجد  حٌةاة  

ضى فى  جساد مؽاٌرة ألجساد م الماضٌ  وعقو  متشابهر ماتوا فى الما

 فى التصكٌر و اكرة خالٌر  و ربمةا بهةا بعةض الة كرٌا  مةن الماضةى لة ا
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ٌنا ا مةن قبة   و  شةخا  تقةابلهم ألو   حٌانا نرإ  شٌاء نظن  ننا قد ر 

.. لمسةتقب  البعٌةدانك قابلتهم من قب  ..ربما فةى مرة فى حٌاتك فتشعر كأ

د فى شك  شخ  ما ٌعم  وظٌص   خةرإ وحٌنهةا سةأقاب  تجسد من جدٌ 

 ن تكةون زوجتةى وتصةب   عةز صةدٌقاتى خرإ لكن ربما زوجتى مرة  

ٌن ٌمران بجوار بعضهما وال ٌنظر  حةد م و عدوجددا حبٌبٌن   و نلق م

فةى الماضةى ربمةا  ةو  خر ..و لك ما ٌصسر ارتباطى به ا الصبىالى اآل

لمكان ..السصر عبر الزمن فى جسده باختبلؾ الزمان وا روحى المتجسدة

قد عدنا الى الماضى الة إ مةازا   ننا فال عبلق  لر باألرواح ٌاصدٌقى .. 

ثر م ٌحٌى ابهم داء المو  والزا   شخا   صعا الى اآلن الى   ثره قاب

بلمعةر ..تلةك  لٌسة  حاضرنا فى السصر الٌهم عبةر الةزمن مثة  النجةوم ال

نحبهةةا منةة  مبلٌةةٌن بالحٌةةاه بةة  نجةةوم قضةة   فةةى الحقٌقةة  نجةةوم نابضةة 

ن  ةةو الماضةةى المةةتحطم ..نحةةن نةةرإ السةةنوا  الضةةوبٌ  ومةةا نةةراه اآل

لتكنولوجٌةا والمسةتقب  ننا نتقةدم نحةو ا..ٌظن العالم  لماضى ال المستقب  ا

ر موتنا ثوفى الحقٌق  نحن نعود الى حٌث بد نا  و ما ٌحدث لنا اآلن  و  

 .موا  ٌاصدٌقى فى الماضى ...نحن بقاٌا  

 نةا اءمةن بالصعة   ننةا  مةوا  لكةن  رفع الشاب حاجبٌةر مند شةا ثةم قةا  :

ار ملتهبةة   ال تحمةة  فةةى  عماقهةةا  .. تلةةك النجةةوم نةةبةةدااألرواح ال تمةةو   

بلمعةةر  ةةى  ثةةر ٌمةةان عمٌةةق ..ربمةةا ماضةةى تلةةك النجةةوم المشةةاعر  و  

 ن تخلد مسٌرتك؟مسٌرتها الخالدة .. ال تحب  

علةى بالةر تلةك الصةورة التةى وجةد ا علةى بتصكٌةر ثةم خطةر  (ماك)شرد 

األرض فى ؼرف  الشاب فبحث فى مبلبسر  فى  رول  وخوؾ  ن تكون 

عطا ةا الةى فةى الحادثة  , فجةأه وجةد ا فةى معطصةر فأخرجهةا و قد فقد  

 من  ٌةن تعةرؾ تلةك المةر ة ؟،اختطةؾ الشةاب الصةورة الشاب متساببل :
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ءالر فةى حةزم فأجابةر سة (مةاك)عةاد  ٌن وجةدتها ؟!   من بٌن ٌدٌر قاببل :

ونصةةةر ؼضةةةبر  (مةةةاك)نةةةر ال ٌعةةةرؾ اسةةةمها الحقٌقةةةى ،ؼضةةةب الشةةةاب  

حول  مبلم  الشاب الى فجأه ت ب والخدا  ،بصراخر علٌر واتهامر بالك 

لما الصراخ  تعرفها  ن  ؟!  : س وداعب  الدمو  عٌنر قاببلالحزن والٌأ

 خبرنى  ما ال إ تعرفر عنها.... 

  (مٌلٌن)قاببل : اسمها   د 

  .خبرنى ك  شىء تعرفر عنها(! .. مٌلٌن)؟!.. (مٌلٌن)ردد الشاب 

لما  خبرك  و ن  ال تخبرنى  إ  وقضب حاجبٌر ؼاضبا : (ماك)تعجب 

شىء عنك .. خصٌ  عنةى اسةمك وكة ب   حةٌن  خبرتنةى  نةك ال تتحةدث 

كةد   ن  فقةد حٌةاتى بسةببك   ..تلك األؼنٌة  كصرنسةى الصرنسٌ  وقد ؼنٌ 

متا متةرددا فةاقترب منةر  فةى رك عنى؟ ..وقؾ الشاب صةا..لما تخصى  م

العبلقةة  التةةى مةةن  نةة  ؟ مةةا حكةةم قبضةةتر علةةى عنقةةر قةةاببل : ؼضةةب و 

 ، خبرنةى شك  نةك تعةرؾ  لةك الصةبى  ٌضةا؟ ..  ؟ تربطك بتلك المر ة

ن لةم   لقى بر بعٌدا ثةم قةام بتهدٌةده قةاببل :استصز صم  الشاب حصٌظتر فأ

 و  ضعك فةى السةجن،لم  تخبرنى ك  شىء حاال سأطردك خارج المنز 

ال  : ٌعد لةدإ طاقة  ألحتمة  تلةك األكا ٌةب بعةد اآلن ،وقةؾ الشةاب قةاببل

,ٌأمره  ن ٌكؾ عن ٌ  ب صوتر  ( بر حتى كادماك)علم شىء  ،صرخ  

( والصةز  ٌمةؤل وجههةا الةٌكس)دخلة   فجأة ،  كا ٌبر و ن ٌخبره بالحقٌق 

الةى الشةاب قةاببل :  لةك العربةى الحقٌةر  (ماك)شار متسابلر عن األمر فأ

 ..رطر ، خةةرج  مسةةرعا حٌةةث الهةةاتؾسةةأبلػ عنةةر الشةة ٌتبلعةةب بةةى..

ن رفع السماعر حتى اختطصتهةا ( وراءه فى خوؾ ،ما  الٌكس)سرع  فأ

 ن ..علٌك التوقؾ علٌك التوقؾ اآل من ٌده قابلر :
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 وقؾ الشاب  مامر  ةادئ ..،: لن  ترك  لك العربى بعد اآلن قا  ؼاضبا

 نظةرإ  لٌةر  نةر ال  : فاستشاط  ؼضبر صارخا المبلم  بارد المشاعر ،

 ب فقط  ب  وسةارق  ٌضةا..لقد قمة  بسةرق ٌعبأ بؽضبى .. ن  لس  كا 

 : فةى انهٌةار قابلةر (الةٌكس) لك العقةد لمةا فعلة   لةك؟ ، فجةأه صةرخ  

ٌكصةى مةا لٌهةا فةى تعجةب ثةم تابعة  قابلةر: ( ونظةر  مةاك)تصاجةأ  ٌكصى..،

مةةا ٌكصةةى حتةةى كةةد   ن تلقةةى نةة  وصةةدٌقك  ةة ا بتصعلةةر ..لقةةد تحملتةةك  

شةةاب الةة إ اقةةتحم حٌاتةةك ك الال تعلةةم حقةةا مةةن  لةةبنصسةةك الةةى المةةو  .. 

تسةةةمر  مكانةةةر وابتلةةةع رٌقةةةر متسةةةاببل مةةةا الةةة إ  ال تتةةة كر؟،؟! .. فجةةةأه

 ،تكبة   دموعهةا المنهمةره  عةاد  الةى صةمتها (الةٌكس)، لكةن !؟تقصده

نى.. ٌهةا سر  ناحٌةر الشةاب فةى ؼضةب قةاببل : مةا الة إ تخصٌةر عفجأه  

فةى  صةارخ تحةو  بٌنهمةا   (الةٌكس)سةرع  العربةى؟..من  ن ؟،فجةأه  

علٌر الكؾ عن  فعالك تلك .. ن  من علٌر  ن ٌسةتصٌق .. كةد   ؼضب :

 .حد ٌراه ؼٌركبسبب  لك الشاب العربى ال إ ال   ن تدمر حٌاتنا 

 عقةد  الصةةدم  لسةانر عةةن الكةةبلم و نصاسةر عةةن التةةردد فةى صةةدره كةةأن 

ن ..تماسةك وجمةع شةتا  نصسةر قةةاببل ؾ التةى  لقة  علٌةةر اآلحةدإ القة اب 

 ة   ال ترٌن   ا الشاب؟!ما ا؟!...ما ا تقصدٌن؟   : متثاق  متعتعا بلسان

 تمزحٌن ؟!

نةةر مثةة   نةةا لةةم  رإ  لةةك الشةةاب العربةةى مطلقةةا .   قالةة  فةةى ؼضةةب:

 ٌاعزٌزإ؟ (وٌتنى)ال تت كر ( التى صنعتها من خٌالك  ٌضا .. وٌتنى)

بر الصم  عدا ضربا  قلبر المضطرب  التةى تةدق شهق مصدوما وساد 

تةةةز كٌانةةر بةةالخوؾ   فانهةةةار علةةى األرض  جالسةةةا  نةةر ..ا ها بأ صةةداب

لٌهةا كالتابةر فأسرع   لٌر تتصقةد  مةره تسةألر  ن كةان بخٌةر ..فجةأة نظةر  



212 
 

( وٌتنةةةى)الةة إ ال ٌهتةةةدإ لسةةبٌ  متسةةةاببل عةةن مةةةا الةة إ تقصةةةده .. ةة  

 قابلةر : هوض ثم  جلستر على األرٌك على الن (الٌكس)ساعدتر  ،؟ ك وب 

( علةى وٌتنةى)سةنوا   تعرفة   الحقٌق  ..قب  زواجنا بعدة علٌك  ن تعلم

ر ( صةةدٌقك العزٌةةز الةة إ لةةم ٌكةةن عةةدوا لةةك قةةط.. بةة   ةةو الصةةدٌق ) 

 لمحبةب الةى قلبةك بقةدر حبةك لنصسةك،ا (ار )الوحٌد الة إ تملكةر ..كةان 

 ..(وٌتنةةةى)بٌنكمةةةا بزواجةةةر مةةةن   رد   ن توثةةةق تلةةةك رابطةةة  الصةةةداق 

بالحب والحماس الةى تلةك  صؽٌرة رقٌق  مصعم شاب   ..(وٌتنى)عزٌزتنا 

ٌط    زفافهةا بسةصة،كان ح (ار )الحٌاه المكللر بالحب والتى ستبد  ا مع 

م تعةارض رجاء بسعادتهم له ا الةزواج  لةللؽاٌر فخما بالحب ال إ عم األ

سةع    ٌضةا زواجنةا بة زواجها  مطلقا كما ٌخٌ   لٌك ولم تعارض  ى  

وتحدٌةد موعةد زواجنةا بنصسةها ولةم  الكنٌسة  ( بحجةزوٌتنةى)لٌر ..قامة   

اؾ بأٌةام ..اسةتٌقظ  نعترض على  لك ب  رحبنةا بةر كثٌةرا ..وقبة  الزفة

( فةى المستشةصى متعثةرة فةى وٌتنةى)ن ( ٌخبرنةى  ر على  ةاتؾ مةن ) 

مام ؼرفتهةا وقةد سةاء  والدتها .. سرع  الى المستشصى فوجدتك واقصا  

فةى حٌاتهةا  (وٌتنةى)لٌةا  قضةتها  ثالوالده ..قضٌ   خر ثةبل حالتها بعد

واقصةةا علةةى قةةدمٌك تشةةا د ا مةةن اللةةوح الزجةةاجى ..ترا ةةا بعنٌةةك ٌةةنهش 

ق  منةك سةوءا لكةن وجةود (  ار ) المو  روحها ك  ٌوم ..لم تكن حال 

صةؾ علٌةر الحةزن قلةٌبل ..حمة  الطصلة   لٌةك  ةو مةن خ ( الصؽٌرةوٌتنى)

لصؽٌرة مةن ا تلك العا رةتر و خبرتر  ن ٌبعد لٌها لكنك نهرتلقى النظر  

 ..اتك  وقصتنا جمٌعاسر  بعٌد عنك كلم( نصسر و ار )مامر ، لم ٌتمالك  

 ةةى سةةبب مةةرض صةةؽٌرتى  لكنةةك تابعةة  قةةاببل تلةةك العةةا رة الصةةؽٌرة

 .لمنةا  ن األمةور لةن تنتهةى علةى خٌةر( ..حٌن سمعنا  لك منك عوٌتنى)

نةك اللٌل  ..رؼةم   لن تنجو تلك نها( فأخبرنا الطبٌب  وٌتنى) ساء  حال 

ها وجثو  على ركبتٌةك طالبةا منهةا لم تسمع  لك لكنك اتجه  الى ؼرفت
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(  ةى النةور الة إ وٌتنةى)فقةد كانة    ن ال تؽادرك وحٌدا الى تلك الحٌاة

حتةةى    ضةةاء  حٌاتةةك المظلمةة  ومةةدعمتك األولةةى فةةى  عمالةةك الكتابٌةة 

صةراخك عةن   علنةارتقٌ  الى تلةك المكانة  ..لكنهةا لةم تقبة  توسةلك و 

ة ولم ترإ طصلتها وقد فارق  الحٌا موتها فأسرعنا مع الطبٌب الى الؽرف 

ن  بدا ، وفى ٌةوم الجنةازة رفضة   ن تحضةر دفنهةا ووقصة  بعٌةدا ومةا  

ؼةةادر الجمٌةةع حتةةى رحةة  تنةةبش قبر ةةا بٌةةدٌك متسةةلطا علٌهةةا بالسةةباب 

لة  نهرتةر وانه افةك عمةا تقعلةر لكنةكٌق( بإار )لتركهةا لةك وحٌةدا ..قةام 

, لوال زواجةر بهةا  (وٌتنى)علٌر بالسباب واتهمتر بالقات  فلم تكن لتمو  

استمرٌ  تطلةق علٌةر السةباب والصةراخ حتةى فقةد  الةوعى ، بعةد عةام 

منةةا بتحدٌةةد زواجنةةا وقبةة  الزفةةاؾ بأٌةةام جبةة  الةةى وفةةى ٌةةدك رسةةال  ق

نةةا ..انصةةدم   وانعقةةد لةةدعوتها لزفاف (وٌتنةةى)رسةةلها الةةى تخبرنةةى  ن  

ن  تها وعرضتها على الطبٌب )جان( .. خبرنةى  خ عن اإلجابر فألسانى 

لم ٌتقبة  رحٌلهةا بعةد..جعلنى  لةك فى عقلك ال إ    قابع مازال (وٌتنى)

 تمسةةك بةةك كثٌةةرا و تعاٌشةةة  مةةع األمةةر، لكةةةن قبةة  الزفةةاؾ بسةةةاعا  

( لزواجنةةا وٌتنةةى)  حضةةر  الةةى رسةةال   خةةرإ تخبرنةةى عةةن معارضةة 

لٌهةةا الهةةداٌا لكنهةةا لةةم جبةة  طصلةة  و رسةةل   بةةدون سةةبب مبةةرر ثةةم  نهةةا  ن

حالتك تسوء ٌومةا بعةد ٌةوم ٌةزداد   تدعوك الى حص  تعمٌد طصلتها ، كان

. فى عقلك اله ٌان والمرض واختلق  عالم خا  بك ملىء بالخرافا  .

ع عةةالم خةةا  بةةر لكةةى ٌنقةة ك ن عقلةةك صةةن)جةةان(   خبرنةةى الطبٌةةب 

..دخلة  فةى  علةى قٌةد الحٌةاة( مازالة  وٌتنى)ن عزٌزتنا ..وخٌ   لٌك  

لكةن  تامر ( عبلجك فى سرٌ جان)نوبا  صر  و  ٌان وباشر الطبٌب 

( الة إ ٌراسةلك ٌومٌةا ار )ك  النتٌجة  مازالة  واحةده لةم تتؽٌةر ..عةداب

( الراحل  لكةن وٌتنى)ج  ٌترجاك  ال تتركر وحٌدا مع طصلتر الصؽٌرة أل

..فةى كة   ك الحقٌقة عقلك حو   لك العداء الى عداء عم   وتناسةى عقلة
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تسةوء حالتةك وٌنتابةك الصةر  حةٌن  (وٌتنةى)عام فى ٌوم وفاة عزٌزتنةا 

وٌعود عقلك الى الخٌا  ال إ ٌصنعر بعةد ا بأٌةام ..حةٌن  تشؾ الحقٌق تك

  تتةراق  فةى ممةرا  المنةز  ضةاحكا علم  بحملى ازداد  زٌانك كنة

خٌةر ..وقةد  علةىمةر ,ا اد خوفى  ن ال ٌنتهى األقرٌبا  ( قادم وٌتنى)ن  

 بعةد  ٌةام مةن والدتةر. (ماك)خر ..فقد فقدنا صؽٌرنا كان لكن من اتجاه  

 ،(وٌتنى) ك عد  الى طبٌعتك ماعدا تقب  وفاةفساء  حالتك كثٌرا ..لكن

( مةاك)نجبة  ( وقةد  وٌتنةى)ٌة  فى تلك اللٌل  التى  خبرتنى فٌها  نةك ر 

رواٌ  صنعها الصؽٌر ..علم   ن المرض قد عاد  لٌك مرة  خرإ لكن ب

لكةةن الوضةةع قةةد جةةد فٌةةر جدٌةةد  ( بالحالةة جةةان)خبر  الطبٌةةب عقلةةك فةةأ

(  ن  تعاٌش مع األمر جان)خبرنى العربى فأباختبلق عقلك ل لك الشاب 

م ٌتوقةؾ علةى  لةك الشةاب بة  بةد  مةر لةكما تعاٌشة  معةر سةابقا لكةن األ

مةن رك التةى تةزو (.. تلةك المةر ةمٌلةٌن)خبرتنى عن األمر ٌتصاقم حٌن   

بةةبلد المؽةةرب بةةٌن الحةةٌن واآلخةةر وتلةةك الطصلةة  المصةةرٌ  التةةى تةةركض 

ؼصان عباد الشمس ..تلك الحلقا  التى كتبتهةا مسةبقا خلصها مداعبا بٌن  

خرجة  لٌحمى عقلك الةواعى مةن الهةبلك .،   ى من وحى عقلك الباطن

لةم ٌكةن  نةاك تجربة   مامةر قابلةر :( من جٌبها ورقتٌن ثم  لقةتهم  الٌكس)

عربةى نظر الى العقد.. لقد فهم  من خبللةر سةر  لةك الشةاب الا!..  مطلق

بهةا عبةر الزمةان بروحةك التةى تسةافر  ال إ صنعر عقلةك وتلةك التجربة 

ب و الواقةع ..انظةر الةى توقٌةع  لةك الشةاوتعود مةرة  خةرإ الةى الحٌةاه  

إ توقٌةع الشةاب خالٌةا ال ٌنةدرج فٌةر  ن  العربى .. ، التقط العقةد فوجةد  

 اسم !

( قاببل : ال ..  ا ؼٌر صحٌ  .. نةر ٌقةؾ  مامةك اآلن )نظةر ماك )تلعثم 

  .لتقٌنا فى المقهى لٌر(  علٌك قو  شىء  خبر ا كٌؾ  
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ٌكةن  نةاك مقهةى .. لةك  لةم : تحاو  ربط جأشها قابلةر( الٌكس )قاطعتر 

خبةةر  ضةةاء فٌةةر مصةةاب  منةة   سةةنوا  ..حةةٌن  طةةبل  لةةم ٌالمقهةةى  ةةو  

عةةن  لةةك االقتحةةام واتهمةة  فٌةةر العةةاملٌن بةةالمقهى لةةم ٌتحمةة   (الصرٌةةد)

ك المقهةةى فوجةةده خالٌةةا سةةر  الةةى  لةة(  ن ٌعبةةث  حةةد م بعقلةةك فأالصرٌةةد)

ر  ن ابن  صاحب المقهى قد  اجتماما حٌن  جرإ تحرٌاتر حولر وجد  

ؼلقةة  المقهةةى لحةةٌن عودتهةةا ،صةةرخ الةةى كنةةدا لعةةبلج والةةد ا  نةةاك و 

علٌر واتجر الى الشةاب العربةى بسةرعر  (الٌكس)ما تقصر  اناكر( ماك1

، نةك حقٌقةى..ال ٌمكةن  ن تكةون خٌةا مةن  ن .. خبر ةا  خبر ا   : قاببل

 ة ا دلٌة   : التى ٌحةتصظ بهةا فةى مكتبةر قابلةر ( بالرسال الٌكس)لٌر  لق   

(  ن ار )كانة  توسة  مةن ..خر علةى كبلمةى ،الةتقط الرسةالر وقر  ةا  

ن فهةةو ٌشةةتاق  لٌةةر كصةةدٌق وكةةأخ كمةةا   ٌعةةود الةةى زٌارتةةر مةةرة  خةةرإ

كما  (وٌتنى)ختر ٌرا ولم تكن رسال  من  لٌر كث( الصؽٌرة تشتاق  وٌتنى)

 .كان ٌعتقد

 خبرونةى  :نظر الى الشاب بعٌون تكاد تراه من دموعر المنهمره قةاببل  

 ن مةةا  سةةمعر  ؼٌةةر حقٌقى.. خبرونةةى  ننةةى لسةة  مجنةةون .. نةةا لسةة  

 ..نةةتم تتبلعبةةون بةةىالخرافةةا  الصارؼةة  ..  مجنةةون ..ال ال  صةةدق تلةةك

ترٌةةدٌن الةةتخل  منةةى لتتزوجةةى ٌضةةا بعقلةةى (  نةة  تتبلعبةةٌن  الةةٌكس)

برج   خر  كثر شبابا .. نتم تتبلعبون بعقلى  ٌها الحثال  ..ال  صدق تلك 

 انهار فاقد الوعى . الخرافا   بدا ..فجأة

******* 

ر نظةر الةى مةا مةام عٌنة   مبتسةمر فةاقترب منهةا ؼٌةر مصةدق  نهةا  وقص

مةن  :مد ٌده ٌلمسها ثم اتجةر بسةءالر قةاببل  تحملر فى ٌد ا ؛ طصل   جمٌل 
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( ؟..فقالة  ؼٌةر عاببة  لسةءالر  نهةا تشةتاق  لٌةر وٌتنةى)ٌةا  تلك الصةؽٌرة

إ ما كان ٌصعلر بقبر ةا مةن نةبش التةراب , ر  إ جنازتهاكثٌرا ..فجأة ر 

( وتلةةةك ار )دابم الةةةى عةةةن قبر ةةةا وصةةةراخر الةةةدابم وسةةةبابر ونهةةةره الةةة

انسةةال   ( التةةى سةةبب فةةى مةةو   ختةةر العزٌةةزة  ،فجةةأةوٌتنةةى) الصةةؽٌرة

نابمةةةا علةةةى الصةةةراش فةةةى الةةةدمو  مةةةع عٌنٌةةةر التةةةى فتحهةةةا فوجةةةد نصسةةةر 

مبتسةم العٌنةٌن فسةألر:  ة  كة  مةا إ الشاب جالسا بجواره , ر المستشصى

ظةر فةى الن معنخضناه كان خٌا  و و ام ؟، ز الشاب ر سر نافٌا  لك ، 

 جابتر  ثم ؼط فى نوم عمٌق .عٌنٌر ٌستمد منها صدق  

قلةر الةى لٌةر  كرٌاتةر  بكة  تصاصةٌلها وعةاد ععاد الى منزلر وقد عةاد   

حق من الواقع ال إ ال خٌا  فٌر ، لزم الصم  الواقع ،لكن الشاب  كان  

طةةوا  الوقةة  لكنةةر مةةازا  ٌصةةاحبر فةةى جلوسةةر ونومةةر وطعامةةر ، سةةار 

كلٌةة  الز ةةور علٌةةر ثةةم جثةةا علةةى (  ٌضةةع  وٌتنةةى)برفقتةةر الةةى ضةةرٌ  

   مالةر لطصلتهةا الصةؽٌرة ركبتٌر باكٌا معت را عما بةدر منةر سةابقا ..عةن

( الصةؽٌرة وٌتنةى)ن تعانى خشاه  عرع  دون خالها .. كثر ما ٌالتى تر

جلةس الشةاب التى عانٌا منها  ما االثنان ، ركب سٌارتر وقد  من الوحدة

ؼنٌ  من الرادٌو الى مسمعر  نصس تلك األ بجواره صامتا ..تسرب   ؼنٌ 

لٌر الشاب بطرؾ عٌنر لكنر لةم ٌعٌةر لةر التى قام  بؽنابها من قب  ،نظر  

,  مةام منةز  ضةخمحتةى وقةؾ بسةٌارتر  بها الى الطرٌةق انتباه وظ  منت

مةام بةاب المنةز  ثةم قةام سٌارتر بعدما استجمع شجاعتر وقؾ  خرج من 

ؽط على الجةرس لحظةا  وصةدر صةو  طصلة  صةؽٌرة تسةأ  مةن بالض

ساد الصم  قلٌبل ثم صةرخ  الطصلةر فةى  ،(ماك )نر بالخارج فأخبر ا  

( قةاببل ار )سةر  ..جةاء صةو  (  نةا .. مةاك)بةى ..خةالى مرح قابلةر  

( ثةةم قةةام بسةةءا  مةةن مةةاك)نةةر الخةةا   نةة  دابمةةا تعتقةةدٌن كةة  مةةن ٌةةأتى  



217 
 

 نةر  لحظةا  ( ما تسةمعر  ار )نا ،لم ٌصدق بالخارج فأخبره قاببل  نر  

 (مةاك)مةام رجى للمنز  بنصسر وقةؾ مصةدوما  الباب الخا (ار )و فت  

ٌةر الة إ ضةمر ب راع (مةاك)لقى بنصسةر علةى و ثم فاض  عٌناه بالدمو  

فصةارق  (مةاك )كثةر شةبابا مةن(  ار ) امتأسصا عن كة  شةىء مضةى ،بةد

ق  لك تكوٌن صةداقا  بٌنهمةا ، السن بٌنهما كبٌرا الى حد ما لكنر لم ٌعٌ

ٌن ر  ةا فقةد كانة  حة( مةاك )بٌهةا ،شةهق فجأة طل  بر سةها مةن خلةؾ  

صى  ،الحةةظ )ار (  ةةا فةةى تخٌبلتةةر بالمستشةةكالطصلةة  الصةةؽٌرة.. التةةى ر 

، جثةةا  (مةةاك)علةةى خالهةةا  هةةا فةةأمر ابنتةةر  ن تةةأتى لتلقةةى التحٌةة رءٌتةةر ل

 ..(وٌتنى)عزٌزتى  على ركبتٌر والدمو  تصٌض من عٌنٌر قاببل : (ماك)

 سةها ثةم اقتربة   منةر واحتضةنتر قابلةر : لٌس ك لك ، ةز  الصةؽٌرة ر 

ة لر  ة  ستسةافر مةر خبرنى  بى  نك كن  مسافر ..ثم نظةر   لٌةر متسةأ

( ر سةر نافٌةا  قةاببل  نةر لةن ٌتركهةا مجةددا وحٌةدا ،ثةم مةاك)خرإ؟ فهز  

 (مةاك)ؼةادر  ..ردؾ الى الداخ  وقضى معهما وقتا ممتعا وفى المسةاء 

( مةاك)ن ٌةأتى ( ورجاء ةا  وٌتنةى) ( والصةؽٌرةار )المنز  بٌن ودا  

جا   الشاب ال إ لم إ لزٌارتهم ، ركب سٌارتر وفى الطرٌق ترخمرة  

لمةا ا لةم لر :الوقة  ،نظةر  لٌةر بطةرؾ عٌنةر ثةم سةأ طةوا  ٌؽادر السٌارة

ٌعطٌر مساحتر الخاصر مع ن فأخبره   نر  راد   ٌدخ  معر الى المنز ؟،

صةدٌقى نة  ٌا سٌارتر وشرد قلةٌبل ثةم قةا  بحةزن:  (ماك)وقؾ عابلتر ، 

محض خٌا  ..ال ٌملك الخٌا   حاسٌس  و مشاعر .. ن  فقةط مةن صةنع 

 نةا لسة  صةنع خٌالةك  نةا حقٌقة   شاب قاببل :لٌر النظر   عقلى الباطنى،

مةةر ..لقةةد ..لمةةا ال اختصةةى بعةةدما علمةة  بحقٌقةة  األفةةى  لةةك العةةالم  قابعةة 

حةٌن وقصة   مةام الؽرفة   ..ر حةٌن كنة  بالمستشةصىعلم  بمةا تعةانى منة

 جةةاج علةةى سةةرٌر خةةاوإ ثةةم فتحةة  الؽرفةة تنظةةر مةةن خلةةؾ الز الصارؼةة 

( قادما كد   ن ار )  السٌد ٌثو  على ركبتٌك  بجوار السرٌر..ر وج
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( قد عبر من ار )ٌ  السٌد    ب ألخبرك لكننى وقص  متسمرا حٌن ر 

 خبللى واكتشص   ن ما  راه  و روح الماضةى  الة إ تشةتاق  نة   لٌةر..

, ال فةى  لةك الٌةوم كما  ننى روح  ابمة   ٌضةا ..لةم  علةم حقٌقة   مةرإ  

ا  عنةى طةو (الةٌكس)نظةار السةٌده  لك جعلنى  علم السبب وراء تباعةد  

 .مر لك حتى تكتم  تجربتىالوق  لكن لم استطٌع كشؾ حقٌق  األ

( فٌر ؼاضبا قاببل : عةن  إ تجربة  تقصةد  نة  مجةرد خٌةا  ماك)صاح 

 ،كا ٌةب كا ٌب مةن عقلةى .. نة  واألرواح والسةصر عبةر الةزمن مجةرد  

التةى مازالة   وتلك اإلصاب  اقترب الشاب منر وكشؾ عن ساقر  قاببل :

 ،ن مةةا خضةةناه لةةم ٌكةةن و ةةمخٌةةا   ٌضةةا؟!..لقد  خبرتةةك  تعةةانى منهةةا .. 

ن ؟،صم  الشةاب ونظةر بجةواره الةى   ن من   متساببل : (ماك)قاطعر 

ٌومةا فةى  لةك المقهةى علم..لقةد اسةتٌقظ ال  علةم ..حقةا ال  الطرٌق قاببل: 

وإ القلٌة   الة كرٌا  سة ملةك مةنٌن  نةا ,لةم  المهجور، ال  علم  من وال  

األوراق واستمرٌ  فى تكرار ا لعلً  ت كر شىء  بتدوٌنها فى تلك قم 

حتى صادؾ ٌومةا  ن وجةد  رجةبل  ابمةا فةى تصكٌةره فةأرد   ن  ، خر 

, ثنةةاء  لةةك فوجبةة   بةةالمقهى ٌنةةبض بالحٌةةاه تج بةةر الةةى  لةةك المقهةةى  و 

  ضٌب  فٌر األضواء ومؤل  الموسٌقى  رجاءه و صب  ٌكظ بالزبةابن ال

اؾ الحةةدٌث معةةك بصنجةةان القهةةوة طةةرٌرانةةى  حةةد مةةنهم سةةواك ..جةة ب   

العربٌ  ثم تتبعتك وعلم  من  ن  حٌنها  درك   نك الشةخ  المناسةب 

جةةد  صةةورتها فةةى التةةى و لمسةةاعدتى لمعرفةة  مةةن  نةةا ومةةن تلةةك الشةةاب 

فى نق  روحك الى الماضى  لكن ..اكتشص  مقدرتى  جٌبى فى تلك اللٌل 

حقٌقتةةى التةةى ال درك نصسةةى الةةى الماضةةى أل عةةادةعلةةى  لةةم  ملةةك القةةدرة 

لمعرفر الماضى الة إ الوحٌده  ..التنوٌم المؽناطٌسى  و الوسٌل  ت كر ا 

 .لمام بر ال استطٌع اإل



219 
 

 ..المتقطعةر حٌةاتى مثة  األحجٌة فرد  استرجا  الماضةى الخةا  بةى  

على البحث عن العب ما ر  و  اكرة قوٌ  وروح مؽامرة ..ٌجمةع  كان

تعرؾ   ن   ٌضا ،فى كة  مةره  عرؾ ما اسمى ولم لؽاز األحجٌر ..ال  

ترانةةى فةةى سةةصرك .. لكنةةك لةةم تهةةتم نةةك كنةة   نتظةةر منةةك  ن تخبرنةةى  

التةةةى خطةةة  قةةةدمى فٌهةةةا منزلةةةك .لةةةم تهةةةتم ٌاسةةةٌد  بةةةأمرإ منةةة  اللحظةةة 

  ؼرٌةةةب فةةةى منزلةةةك عةةةن اسةةةمى.. وضةةةعلنى ( ولةةةم تسةةةأارثةةةوفٌتش)

و تصكةر او  طعامك وشرابك ولةم تعةرؾ اسةمر  ن ٌتنواستضصتر وقبل   

ر ،عاٌش   لك الصبى الصةؽٌر  نةاك  فتةداك بروحةر بمنادات مرة فى ك 

و نق ك لكنك لم تسألر ما اسةمر .. لةم تهةتم  ال بنصسةك لة لك لةم تظهةر لةك 

األرض  معتةة را عةةن  ( فةةى نةةدم وخةة الن الةةىمةةاك)مةةر ،نظةةر حقٌقةة  األ

نٌتر وتصرفاتر الحمقاء ،ثم بث األم  فى نصس الشاب العربى قاببل بأن نا 

تجمٌع الخٌةوط ببعضةها خةبل  لمعرف  من  و  ..ب ال  قابم ماز الصرص 

ق لم ٌكتب وراتلك األوراق التى كتبها ، ز الشاب ر سر قاببل  ن تلك األ

( بةة لك مةةاك)م ٌقتنةةع لةةن تصٌةةد فةةى شةةىء لةة,  فٌهةةا سةةوإ طبلسةةم الةة اكرة

و شع   سٌارتر قاببل  ن علٌر قراءة تلك األوراق بنصسةر لٌتأكةد  ن كانة  

ن وصةبل الخٌط  ثةم انطلةق الةى المنةز  ومةا   مجرد طبلسم  م  نها بداٌ 

وراق  ركض خلؾ الشاب ال إ سةبقر الةى ؼرفة  المكتةب ٌخةرج األحتى 

  .التى احتصظ بها بٌن ثناٌا الكتب

وقصةةر  ( الةة إ التقطهةةا فةةى شةةؽؾ و ةةم  ن ٌقر  ةةا فأاكمةة)ثةةم قةةدمها الةةى 

عقةد , لٌك ( .. ن  لم تأتى الى  نا من     ارثوفٌتش)سٌد  : الشاب قاببل

كن   خبرك دابما  نك من جةاء الةى  ( حاجبٌر متعجبا  فأكم  قاببل:ماك)

لمةا ا دابمةا ٌنادٌةةر  : (مةاك)لر لكةن فةى الحقٌقة   نةا مةن جبةة   لٌةك ، فسةأ

دتك نر االسم الة إ كانة  تصضة  والة(؟،ابتسم الشاب قاببل    رثوفٌتش)ب
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حةو تقرب بر الى قلبك،تركر الشاب واتجر نمناداتك بر ..وقد استخدمتر أل

( من فوق نظارتر الى  ن جلس ثةم  عةاد النظةر ماك)لٌر األرٌك  , نظر  

الى األوراق..  م  ن ٌصتحها لكنر توقؾ قاببل  نر لن ٌستطٌع قرابتها فصى 

ترجمتها  لكن الشاب ابتسم قاببل  نةر لةن ابقر قضى ساعا  فى رة السالم

لةى  ا بها قد تحولة  ا( األوراق فإماك)ن ،فت  ٌحتاج الى ترجم  بعد اآل

فنظةةر بد شةةر الةةى الشةةاب الةة إ لمحةةر بطةةرؾ عٌنٌةةر  اللؽةة  اإلنجلٌزٌةة 

 مبتسما 

****** 

لى عرسنا ..تلةك ا ن(  ..اسما ألجم   مر ة ر ٌتها بقلبى .. تقدم اآلاٌلٌاء)

ن ال ٌكتمةة  الزؼارٌةةد المنطلقةة  والصرحةة  التةةى تمةةبل قلبةةى حبةةا وخوفةةا  

أة اختصة  زٌ  الوشاح عن وجههةا لكةن فجة.. تقدم   لٌها كد   ن  شىء

ثم ر ٌتها خلصى تبتسم  وتقدم الى وردة مةن ورود المؽةرب احتصظة  بهةا 

 ةةا الةةوردإ اقتربة  الةةى ثؽر فةى  حةةدإ كتبهةةا التقطتهةا منهةةا فةةى سةةعادة,

صتاإ مطبقتةان وجةد  ٌةدإ فارؼةر وشة قبلهةا تبلمسة  شةصا نا لكةن فجةأة 

فى ٌتها تتقدم نحو منز  على الصراغ  التص   بحث  عنها  ٌن اختص  ..ر 

الناضةرتٌن  وراقةر ودموعهةا تحةرق وجنتا ةامصر بإكلٌ  ز ور  بلة   

ها حتضةن..نادٌتهةا لةم تسةمع اقتربة  منهةا ألسةود وتحو  ثٌابها لجلبةاب  

ها اخترق  جسدإ ومض  تضع الز ور  مام  عقاب المنز  ورحل  لكن

تهلع فى خةوؾ بٌنمةا  ةى  سى والناسفجأه ر ٌ  طابرا  تدوإ فوق ر 

شةىء نادٌتهةا مةرارا لكةن مةرارة   ادبر بحزنهةا ال تةأبى الةى تخطو ثابت 

بصةةدرإ حتةةى كةةاد ٌتمةةزق ..سةةحبتنى لةةم انصجةةر األلةةم اقتطعةة  قلبةةى واأل

ماقهةا  حةاو  التشةبث بةاألرض لكنهةا جة بتنى بقةوة حتةةى األرض الةى  ع

نصاسةى فةى صةدرإ وتوقةؾ كة  شةىء ..،رفةع ابتلع  التراب وحشر   
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لصبى؟! . ة   ة ا  نة  حقةا؟!!..   ن ن  ا( ر سر قاببل باند اش .. ماك)

  ؟!،  ةةز نةة  لةةم تقتةة   تحةة  االنقةةاض ؟لمةةا ا لةةم تخبرنةةى بةة لك مةةن قبةة 

ىء مةن الماضةى سةوإ مةا كتبتةر فةى إ شة الشاب كتصٌر قةاببل  ال  تة كر 

 ،حجٌةةا األوراق  نةةا روح مسةةافرة بةةدون  اكةةره .. خبرتةةك  ن  اكرتةةى  

وجهةةر وجسةةده قةةاببل ال  صةةدق  ن  لةةك الصةةؽٌر  ةةو  لمةةساقتةةرب منةةر ٌ

لصبى لم ٌخبرنى اسمر ولم اسةألر ن ..كٌؾ كن  ؼبى الى  لك الحد ..ا 

نةةانى حقةةا ولكةةن كٌةةؾ و نةة   ٌضةةا لةةم تخبرنةةى ولةةم  سةةألك ..لقةةد كنةة   

ال  درإ لهة ا  :   شابا ؟! كٌؾ  لك ؟!! ز الشاب ر سةر نافٌةا قةاببلمازل

نةةا  نةةا ولمةةا ا بعثةة  فةةى  لةةك ( ..ال  علةةم لمةةا  ارثةةوفٌتش)لٌةةك ٌةةالجةةأ   

لمقهى ..ولما ا مازال  روحى  ابمة  ..ربمةا قةد مة  شةابا ولكةن لمةا ال ا

حلم عمٌق سأسةتٌقظ منةر  جد السبلم   ن ؟!..ال  درإ ..ظنن   ننى  حلم 

قرٌبا لكننى لم  كن  حلم ..لكن من  ٌن تعةرؾ تلةك الشةاب  فةى الصةورة؟ 

( ماك)خبره رنى ك  شىء بالتصصٌ  لع  نستطٌع  ٌجاد شىء ما ،  خب.. 

ه  خةر حلةم ر حتى ك  شىء من   ن بد  معر األمر بتلك الطصل  الصؽٌرة 

ٌابةا ن خطواتهمةا   ابةا و التنان ٌناوبابوجهها المتجعد ،جلسا ا (مٌلٌن) 

  ن  قابل  تلك الصؽٌرة قاببل: (ماك)ٌربطان الخٌوط ببعضها ثم انطلق 

فى مصر ثم عد  الى وطنك تشارك فةى معاركةك ..كانة    ةى مةبل ك 

حٌد فى  لك الخراب ثم تقابلتا مرة  خرإ وتزوجتما ثم افترقتا  ..لكن الو

جةةد جةةواب لهةةا بتلةةك لمةةا ا ؟  نةةاك كةةم مةةن األسةةبل  مةةن المسةةتحٌ   ن ن

األحجٌا  سةبٌلنا الوحٌةد  ةو العةودة الةى الماضةى ..تسةتطٌع فعلهةا مةرة 

 لٌس ك لك؟ خرإ  

ن عقلةك مةازا  جةزء مة ,  إاعترض الشاب قاببل:  خشى  ن تصاب بأ 

الروحةةى كةةامن  نةةاك ..لقةةد ر ٌتنةةى بمصةةر  نةةا و لةةك الصةةبى.. ال ٌجةةب 
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نك لن  تسةتطٌع ى  علٌك رءٌ  الماضى و ن  فى الحاضر بدونى..  خش

مةن الماضةى  ٌة  جةزءلقةد ر  قةاببل : (ماك)االستٌقاظ مجددا ، اعترض 

مر بدونك وزارتنى تلك األرواح قب  رءٌتك و ال  خبرنى كٌؾ علم  بةأ

 .ؼصان عباد الشمس ن   ن كان  صؽٌرة تمضى  بٌن  م (مٌلٌن)

رور نر سٌوقظر بعد متعند الشاب لكنر وافق بعد  لحاح منر لكن اشترط  

( مةاك)رخ ( لكنر استسلم  مام عناد الشاب ، ماك)عشر دقابق فقط احت  

الحةةظ الشةةاب ,   جسةةده لكةةن التةةوتر حةةا  دون  ةةدوء  نصاسةةر المضةةطرب 

سةمع صةوتا    فةى وجهةر ،فجةأة لك فهد  من روعر ثم نص  دخان الؽلٌونة

نهةةا وانةةتصض ظنةةا   (مةةاك )ٌحدثةةر قةةاببل :  ةة  ؼصةةو  مجةةددا ..ارتعةةب 

لكنر وجد نصسر قابعا فى  لك الحلم السابق حٌث تحول   (الٌكس)زوجتر 

( تتزٌن ألمام المر ة ثم  لق  مٌلٌن)وجد  ..العتٌقر الؽرف ؼرفتر الى تلك 

بلةر  ن  رد  النةوم فةبل لٌر من خبللها و ى ترتةدإ  قرضةٌها قابنظر ا  

حةابرا فةى قةو  شةىء  ( مةاك)س سنءج  موعدك مع زمةبلءك ،وقةؾ بأ

( مٌلةٌن)نادتةر  اجد حٌث الصبى تح  االنقاض!..فجةأةن ٌتوفكان ٌجب  

وجةد شةةىء مةا قةةد  مةرة  خةرإ بانتظةةار جوابةر كةةاد  ن ٌتصةوه بكلمة  فجةةأة

تسةةمر مكانةةر متسةةاببل كٌةةؾ  صةةب  ؼٌةةر  اختةةرق جسةةده واتجةةر نحو ةةا ،

وجسده ثم نظر الى نصسر فى المر ه فلم ٌجد لنصسةر  ! نظر الى ٌدٌر مربً

رقر ،كان ٌرتةدإ نصةس الى  لك الشخ  ال إ اخت معن النظرانعكاسا .. 

ضةن تحت (مٌلةٌن)لٌةر مبلبسر الى ر إ نصسر ٌرتةدٌها مةن قبة  ..اتجهة   

بةد  الرجة  ٌهنةدم  ,سةرع   الةى الخةارجوجهر وتتباد  معر القببل  ثم  

 ( ٌحةةاو  رءٌتةةر فجةةأةمةةاك)ه فةةاقترب منةةر قتةةرب الةةى  المةةر مبلبسةةر ثةةم ا

شةةىء بةةدون  قابلةةر لةةن تسةةتطٌع رءٌةة  ( وفةةى ٌةةد ا نظةةارةمٌلةةٌن)دخلةة  

ص  الرج  نحةو السةرٌر ٌلةتقط ؼلٌونة  نظارتك ثم وضعتها على عٌنر الت
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مصدوما  فقد كان الرج   و الشاب  ( المتسمرةماك)نظار فوقع  علٌر  

(  ومةا  ن مةاك )اتةبعهم,ٌةد الشةاب ثةم   بةا   (مٌلٌن)العربى !،احتضن  

ن اختبلؾ ن فى منزلر! ؼٌر  ر  قدماه فقد كاحتى تسم خرج من الؽرف 

, ظة  نةر فةى منزلةرر  عبةر الةزمن .. لةم ٌبلحةظ سةابقا  الدٌكورا  تؽٌة

ٌتأم  األركان حٌث تخطوا  قدامر فجأة سمع صو  البةاب ٌصةت  فأسةر  

منزلر فقد كةان ختلؾ عن ن اتجاه باب المنز  كان ملكن األمر العجٌب  

المكةةان مختلةةؾ بعةةض  سةةر  خلصهةةم ..ر إ  ن  ،بجةةوار ؼرفةة  المكتةةب

اختلةؾ المكةةان بةاختبلؾ  الةةزمن  حبلمةةر فقةدالشةىء عمةا ر ه سةةابقا فةى  

التةى تبعةد  فةى الحةى عةدا بعةض المنةاز  المتصرقة ب  منزلهم وحٌدا فأص

ق الماضةى رجةاء وعبة، الثلةوج تمةؤل األالبصةرمن بعٌد بمةد  عنر وٌرا ا

,  الزمنٌة  ٌرسم صورة  خرإ رابع  للمكان .و ثناء  تأملر تلةك الصةورة

ضاحك  نظر الةى سةاعتر فتة كر  نةر لةن ٌمكةث  (مٌلٌن)انتبر الى صو  

سوإ عشرة دقابق فقط فأسر  خلصهما..انبعث  رابح  الحلوإ  لٌر فر  م 

ن خرجةوا ثةم اتةبعهم الةى حٌةث  لةك ٌدخلون مح  الحلوٌا  فانتظر  ال  

 فةةى (فٌرنةةا)و (مٌلةةٌن)المقهةةى ..دخةة  الشةةاب الةةى المقهةةى بٌنمةةا ظلةة  

لقةى نظةرة ( الةى الةداخ  لكنةر  ماك)الخارج تنظر نحو باب المقهى تقدم 

( التى نظر  بتو ا  لٌر ،تقابل    عٌنهم وكأن كبل منهم ٌرإ مٌلٌن)الى 

نهةا  بعثة  لةر بة لك الحلةم اآلخر ، فصح  عٌنٌها عن رسةالتها الكامنة   

ها  نصةاس ٌمد ٌد العون لتلك الروح الهابم  التى تخل  عن و ٌق لٌعلم الحق

نها فةةى المةةو  ،دخةة  نامةة  العةةد  وتخلةةى  السةةبلم عةةن احتضةةاالحٌةةاة و 

،وجد الشةاب جالسةا بٌنمةا  (فٌرنا)شاح  عنر بوجهها الى المقهى بعدما  

( لكنةر توقةؾ مٌلةٌن) هد  من رو  )ٌونس( الة إ ثةار لرءٌة وقؾ القابد ٌ

ختةةةرق الرصاصةةةا  صةةةدرك ن تقبةةة    خبةةةره الشةةةاب قةةةاببل:فةةةور مةةةا  

لمقهةى  ٌلهةث مرتعبةا فصةز  حةد م افجأة اقتحم   وال ،صدرإ   ستخترق
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: مةةراد  نصاسةةر قةةاببلالجمٌةةع  لٌةةر ،و جلسةةوه بٌنمةةا بالكةةاد الرجةة  ٌلةةتقط  

شاب واقصا بٌنما صرخ ٌونس فٌر شمعون ...مراد شمعون  نا ،انتصض ال

ٌجاب فنظر ٌونس الةى الشةاب ر سر باإلكد ، ز الرج  ٌسألر  ن كان متأ

ال  صةدق مةا العمة  المؽرب الى مصر الى  نةا !!!  لقد اتبعك من : قاببل

( مٌلةةٌن)ٌنظةةر حٌةث تجلةس  اضةطرب الشةاب ومضةةى الةى النافة ة ،اآلن

, فجةةأة اقةةتحم  حةةد م المقهةةى فالتصةة  ثةةرعقةةد حاجبٌةةر حةةٌن لةةم ٌجةةد لهةةا  

لقة  بةاب المقهةى خلصهةا ؼ( التةى  فٌرنةا)تتبعهةا  (مٌلةٌن) ا بهةا الجمٌع فإ

( قابلر:  نر ٌعلم مٌلٌن)مؽلق على الباب ،وقص   علق  الفت بإحكام بعدما 

لٌهم بضع خطوا  فتقدم    ما ا؟!، ..ٌع فى وق  واحدمر فلصظ الجمباأل

د شمعون ..لقد تتبع خطواتنةا بى مرالقد تزوج  دون  رادة   :واثقر قابلر

الزفةةاؾ الةةى منزلنةةا  لٌلةة  ن تزوجنةةا فةةى المؽةةرب ورحلنةةا فةةى نصةةسمنةة   

فةى برٌطانٌةا ،لقةد زاد  شةكوكى فةى قضةاء شةهر العسة   نةا بمصر ثم 

بةى علةةى زواجةى مةةن  مةر تتبعةةر لنةا حتةةى علمة  بةةاألمر ..لةم ٌعتةةرض  

قصةةور الملةةوك بالعةةالم العربةةى ملٌبةة  بالٌهودٌةةا   ن لةةم ٌكونةةوا مسةةلم ف

ٌعلةةم و خلةةٌبل  فٌكونةةوا بنةةك القتةةراض مةةنهن ،لكةةن والةةدإ وصةةٌصا   

 شاح  بوجهها الةى القابةد قابلةر،  ى زوجهاك  ،ثم  شار  بعٌنٌها البأمر

ال تتعجب  نا  سٌد عمران .،التص  عمران  لٌها متعجبا فابتسم  قابلر : :

حةةد رجالةةك الةةى منزلةةى   علةةم كةة  واحةةد مةةنكم جٌةةدا .. رجةةوا  ن ترسةة   

ا لةن  ة ان الةرجبلن لةم تركةو ..نتما ستجد رجلٌن ٌصتشةان المنةز  اآلفح

جالةر فصهةم حةد رعلٌةر ، شةار عمةران الةى    ثر لقةدم  ال وضةعوا  قةدامهم

وطلب  منر الخروج من الباب  (مٌلٌن)وقصتر الرج  مقصده وخرج لكن  

ن ٌنصة  نظر الرج  الى عمران فهز عمران ر سر علةى  الخلصى للمقهى ف

( و خرجةة  مةةن معطصهةةا بعةةض مٌلةةٌن)كبلمهةةا فةة  ب الرجةة ، وقصةة  

لقةةد علمةة  لمةةا ا ٌقضةةى  :  مةةامهم علةةى الطاولةة  قابلةة  لقتهةةااألوراق و 
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ٌجافٌر التعب وعلمة  لمةا ا ٌتبعةر  بةى زوجى ساعا  فى المكتب  حتى 

... را ن  نةر بعةث  ة ان الةرجبلن مةن  جة  تلةك األوراق ،وقةؾ ٌةونس 

 .لها والخوؾ ٌتملكر ٌسأ

ال تخؾ ٌا سٌد ٌةونس تلةك  قابلر: (مٌلٌن)ما ا ال إ تنوٌن فعلر ؟،جلس  

شارق األرض لمؽربها لشراء األسلحر فةى األموا  التى جمعتمو ا من م

لكنر لةن ٌتةرككم  وراق لٌس  بحوز  مراد شمعون مان مادام  تلك األ

تى لوكلؾ  لك حٌاتر عربٌر ح تدخلون بها مصر  و فلسطٌن  و  إ دو 

خبةةار عةةن نسةةؾ فنةةدق الملةةك داوود بالقةةدس بمةةا فٌةةر مةةن ،لقةةد وصةةلتنى  

 طةراؾ ردابهةا مةن  خدمة   ٌرتعبون من سةحب برٌطانٌةا نزالء ..الٌهود

 لةك كٌةد بعةد علةى القةدس ..سةتعود برٌطانٌةا بالتأ الصهاٌنر فى السةٌطرة

ا  ال خةرإ لة ا بقةاءكم  نةالحادث الى تدعٌم قٌام الدول  الصهٌونٌر مةرة  

حةةدإ محظٌةةا  القصةةر الملكةةى  ن ٌصةةب فةةى صةةالحكم ...علمةة  مةةن  

سةتعد لةر بشةراء م مةا الة إ ٌعلة سلحر ال   شراء الملك فاروق عقد صصق 

 لك التوقٌ  لكن   ه فرصتكم ..سأسةاعدكم فةى دخةو   سلحر فىتلك األ

تلك األموا  الى مصر ومن  ناك  نةتم تعلمةون مةن  ٌةن تقومةون بشةراء 

 !.سلحر األ

 السٌدة ردؾ عمران متعجبا قاببل :اند ش ٌونس حتى فت  فمر متعجبا فأ

  ى من تقو    ا؟! (مٌلٌن)

الةة إ ٌعتلةةى عبلمةةا  التعجةةب   باتجةةاه زوجهةةا ثةةم تقةةدم (مٌلةةٌن)وقصةة  

ن ارتةبط اسةمى بةك وانعقةد قلبةى بقلبةك نسةٌ  مةن تكةون من    مبلمحر :

التةى رسةم  مبلمحهةا فةى كة   ( وعزم   ن  كون تلك الصةؽٌرةمٌلٌن)

..ثةم  (اٌلٌةاء) حٌةا كام ٌمر بك حتى التقٌنا واستسةلم   لٌةك والةى  ن  ع
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م لةم نتاالستعداد فالعاصص  لم تبد  بعةد فةأ علٌكم بلر :التصت  الى الرجا  قا

ن فةى تلةك المةءتمرا  واالتصاقٌةا  ..لةن ت بحون بالسةكٌن الة إ ٌسةن اآل

عربى فلسطٌنى وتنةز  جة وركم مةن األرض ٌهد  الٌهود حتى ٌباد ك   

بلك وطةةن نحكةةم سةةتقر حةةب فلسةطٌن فةةى نصسةةى الةةى حةب امةةت،كٌهودٌة   

حب حبٌب لحبٌبتر ،فجةأة دخة  ها فى قلبى فاق حبالعالم منر وكشخصى  

( فهنةاك رجلةٌن مٌلةٌن) الرج  مضطرب األنصاس ٌخبر م بصدق السةٌدة

ن ٌقلبان المنز  ر سا على عقب ،كاد زوجها  ن ٌتحدث فقاطعتر قابل  بةأ

مةةور رحٌلهمةةا وال ٌوجةةد شةةىء فةةى ( بتةةدبٌر  فٌرنةةا)ال ٌخةةؾ فقةةد قامةة  

داد علةٌكم االسةتع المنز  ٌثب  وجود م بر ثم نظةر  الةى عمةران قابلةر:

فةالٌهود ٌحتشةدون بقةةوا  عسةكرٌ  مدربةة  وبأسةلحر ال حصةةر لهةا طبعةةا 

فاألموا  تتوافد  لٌهم من  وروبا ومن  ثرٌاء الٌهود وببل شك تعلمون  ن 

نةةر مصةةدر مةةن  بةةى مةةن   ةةم  عضةةاء الهٌبةة  الصةةهٌونٌ  فةةى العةةالم  إ  

لى علةةى حتةةى ٌسةةتوولةةن ٌهةةد   در التموٌةة   لتلةةك القةةوا  العسةةكرٌ مصةةا

قلبة  معطصهةا ثةم  (مٌلةٌن)موالكم وٌضٌصها لتموٌ  تلك القوا  ..خلعة   

المعطةةؾ  ثةةم  تقةةدم   معطصهةةا فكشةةص  عةةن سوسةةت  مخصٌةة  فةةى بطةةان

ثةم اتجهة   ( وخلع  معطصها  ٌضا وكشص  عن سوسةتتها المخصٌة فٌرنا)

 حمةرضع  موالك  نا مع ثقتك بأنكم لةن تصقةدوا ملةٌم   الى عمران قابلر :

لةك ن تمادم  على قٌد الحٌاة ،كاد  ن ٌنطق  حةد م فقاطعتةر قابلةر  منها 

لى داخ  مصر عةن طرٌةق سةٌدة  ى الطرٌقر الوحٌده لتهرٌب األموا  ا

الةى  شةار عمةرانو ٌضا ثرٌ  فاألثرٌاء ال ٌخضعون للتصتٌش ،  ..ٌهودٌر

ٌةث ن تتبعةر فاتبعتةر الةى القبةو حرجالر ف  بوا الى القبةو ثةم  شةار  لٌهةا  

مةوا  بةداخ     مةام صةنادٌق األمةوا  وبةدا الرجةا  فةى توضةٌب األوقص

المعطؾ بٌنما وقةؾ زوجهةا علةى بةاب القبةو مسةتندا بكتصةر علٌةر ٌحةاو  

لى عٌنٌها التى تعمد  عدم النظر  لٌر، ما  ن انتهى الرجا  حتى النظر ا
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بارتةداء المعطةؾ وقامة  بارتةداء معطصهةا  ثةم  (فٌرنا)  (مٌلٌن)شار   

ال ,  خبةرتهم  وامر ةا الرجا  الة إ ال حٌلة  لةدٌهم  ال تنصٌة    لىنظر  ا

خرجةة  , سةةر لهم فةةى منزلهةةا بمصةةر فهةةز الجمٌةةع ر ٌقلقةةوا وسةةوؾ تقةةاب

ارتطةةم كتصهةةا بكتةةؾ زوجهةةا ثةةم التةةى   (مٌلةةٌن)مةةن القبةةو تتبعهةةا  (فٌرنةةا)

 , لٌر تشبع عٌنٌها منر ثم خرج  باتجاه الباب الخلصى من المقهىنظر   

 ..  مة  بالمؽةادرةمٌنهمالرجا  ال ٌن انتشروا لتةأ وبعض (فٌرنا)سبقتها 

تلةك  ر ٌلتصق بها ،عكس  مبلمحر الحزٌن  المءلم ..لكنها التصت  فوجدت

الٌوم ال إ ر ٌتةك  : ردف   امسرٌر التى لم ٌضعها فى الحسبان ثم  النها

لتقٌةةان بٌنهمةةا ننةةا مثةة  نحةةن مةةرج البحةةرٌن ٌفٌةةر تحمةة  سةةبلحا  دركةة   

 ..والخةوؾ  لةم  ال  بصر فةى عٌنةاك سةوإ األصبحال ٌبؽٌان .. برزخ 

وم طوٌبل ،دس  ٌةد ا نر خٌا  لكن الخٌا  ال ٌدحٌن عقد زواجنا ظنن   

, قةام بقطعهةا الةى نصةصٌن  فى جٌبها ثم  خرج  صورة لهم فى الجامعة 

تلةك ننةا تعانقنةا فةى تمنٌ  لو   :عطتر نصؾ ٌحم  فٌر صورتها قابلر و 

لةى الصةورة ثةم سةألها لمةا ا ؟  خصة  الةدمو  فةى عٌنٌهةا الصور ،نظةر ا

وبٌنةك ... نحةن فةى  ً ة ا فةراق بٌنة : بابتسام  ثم تحسسة  وجهةر قابلة 

وطان بظنك قد قعنا وطن تنازعا فٌر فأإ األقلبنا وطن توافقا فٌر وفى وا

ب راعٌها سا  فاحتضنتر ؟..ساد الصم  ونظر بعٌنٌر الى األرض ٌابٌصوز

( ثةم  ؼلقة  البةاب مٌلٌن)انطلق   ،ودا  لر بحرارة قابل  :ثم  قام  بتقبٌ

 اقترب مةن عمةر.. خٌرهخلصها فأسر  الى الناف ة ٌلقى علٌها النظرا  األ

تك بمدإ خبرلٌتنى   ن ٌرب  على كتصر ثم تركر فنطق الزوج قاببل لها : 

 اشتٌاقى لك قبة  رحٌلةك .. نة  العةالم الة إ   ةرب فٌةر مةن عالمى،فجةأة

نصسةر  ٌنظر الى  لك المكان  حٌث وجةد رحول (ماك)كان فالتص  تؽٌر الم

ص  فٌها المناز  بجةوار بعضةها فجةأة خةرج الشةاب ترا ٌقؾ فى  حارة

( تترجةاه بةدموعها  ن ٌعةود مٌلٌن)حدإ تلك المناز  وخلصر العربى من  
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تشبث  ب راعر لكنر تحسس وجهها ثم نصةض ٌةده عنهةا ..مان ل  ابر فبل  

عةةاد  لتشةةبثها  ،(ٌلٌةةاءال تنتظةةرإ عةةودتى ...قةةد ال  عةةود ٌةةا )  قةةاببل :

ن مةةراد   :سةر قةاببلب راعةر قابلة   ن والةد ا  قسةم علةى قتلةر لكنةر  ةز ر 

  ب فأوقصتةر كلماتهةا ن ٌة ٌهمنةى ..الة إ ٌهمنةى وطنةى ،كةاد  شمعون ال

ال ٌجب على األبنةاء  ن  كرصاص  جعلتر عاجز عن التصوه بكلمر قابل  :

ن  حام ؟! .. لك الطص    : لٌها قاببلما عانى منر األباء ،التص   ٌعانوا م

متد علٌر ٌده لٌقتلةر لةن بٌك حٌن تلد منبو ا ..سٌولد كوطنى سٌدنسر  سٌو

ر ن ٌعانى مما نعانى منجب علٌر  بٌك ..ال ٌتستطٌعى  ٌضا حماٌتر من  

ى لةن  تخلة : ، انساب  ٌد ا عن  راعةر فنظةر   لٌةر بعةٌن الد شةر قابلة 

عةةن  لةةك الطصةة   بةةدا سةةأدافع عنةةر ..سةةأحمٌر كمةةا  حمةةى نصسةةى و ةةوٌتى 

سٌارتر ومضى ٌنظر  لٌهةا مةن ن ٌنب  ببن  شصر ثم ركب ،تركها دون  

زجاج السةٌارة و ةى تصةرخ قابلة   نهةا لةن تتنةاز   بةدا عةن طصلهةا ولةن 

تترك المنز   بدا ..ستنتظره الى  ن ٌعود ..،فجأة وجةد نصسةر ٌقةؾ بٌنهةا 

نهةا لةن تعةود فمةا الضةرر    خر فى المنز  تصرخ فٌةر قابلة   وبٌن رج

ال إ ٌصنعر زواجها من مسلم وقصر الملك ٌع  بالٌهودٌا  وكثٌةر مةن 

الرجةة   حةةد ؟،صةةرخزوجٌن ٌهودٌةةا  لمةةا ا ال ٌعارضةةهم  المسةةلمٌن متةة

تقبلةٌن بةالزواج مةن فلسةطٌنى ٌجةب  ن  نر فلسةطٌنى كٌةؾبوجهها قاببل  

( بة  مٌلةٌن)نها حام  منر ولم ٌعةد اسةمها قابل    ٌباد  و وجنسر فقاطعتر

مةا ٌصعلةر ،تسةمر بٌها ( و ن تصاعد األمر ستعلن  سبلمها ولٌصع   ٌلٌاء) 

لهةا الة إ فةى قلبةر  الرج  مكانر فقد  شعل  كلماتهةا نٌةران الحةب الدفٌنة 

المنةةز  فةةى االنهٌةةار..فهوإ  شةةؽصر حبهةةا ..فجةةأة ا تةةز  الجةةدران وبةةد 

( مٌلةةٌن)و ٌتةةردد علةةى مسةةمعر صةةو   صةةرة عمٌقةة ( سةةاقطا فةةى حمةةاك)

 بد..سأظ   نا الى األبد ..سأظ   نا الى األ ..ٌردد
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 اىل اللقاء فى اجلزء الثانى من الروايه..

 

 

 

 

 حقىق اليشس محفىظة. وال ًحق ألي شخصجميع 

 أو مؤسسه أو جهة إعاده إصداز هرا الكتاب. أو جصء مىه .  

 أو هقله بأي شكل مً ألاشكال او تدواله الكتروهيا وسخا 

   او تخصيىا دون إذن خطي مً الداز


