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املقدمه

ًهىلىن بأن هىاى أشسام زلههم هللا في هظه الخُاه
لٌكل اقُاء مغٍبت جدضر في السكاء.....
او لىهل اخضار و نهو جسكى غلى الجمُؼ ،و ًهىلىن
ً
اًًا بأن الصسو الظي ًغي او ًىهل جلَ الاقُاء
ٌؿمى (الػاعف)
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القصة الاولى * َحكم*
لػلها املغة الاولى التي اعوي قحها ما خضر لي لصسو ال اغغقه ،و
لٌىجي اعصث ان اعوي لَ ما خضر لٍي ٌػغف به الهاص ي و
الضاوي.......
اصعى  :اخمض هاصي
ً
غمغي  ٠٢ :غاما
انًُ بأخضي نغي نػُض مهغ.
جبضأ نهتي خُىما أجذ لىا (غمتي) و مػها ابىتها املغًٍت بالهغع او
يما ًهىلىن غجها مً خىلي (ملبىؾت) الى نغٍدىا لػغيها غلى طلَ
الكُش املػغوف ،و بػض أن اؾتراخذ (غمتي) مً قهاء الؿكغ
اؾخػضث هى و امي و ابىتها (عيهام) للظهاب الى طلَ الكُش ،نالذ لي
ً
امي (ًجب ان جأحي مػىا ،قأن والضى ميكؿل ببػٌ الاغماُ و اهذ
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بؿُابه عحل البِذ ) بالبضاًت عقًذ و طلَ ألهجي اعقٌ الظهاب الى
املكاًش و أعي بأنهم صحالحن و مضغحن للضًً و ٌؿخسضمىهه ًىؾُله
لٌؿب املاُ و لًٌ بػض الخاح والضحي واقهذ غلى الظهاب مػهم.
ونلىا الى مجزُ (الكُش خٌم) ،و هى مجزُ مٍىن مً َابو واخض،
مثله يمثل الٌخحر مً مىاػُ الهغٍت و لٌىه ًسخلل غجهم بص ئ ،أهه
مجزُ يئِب ....مهبٌ ،حكػغ للىهلت الاولى غىض الضزىُ الُه اهه
اخضي جلَ املضاقً الهائمت غلى اَغاف الهغٍت ،صزلىا الى املجزُ و
حلؿىا ببهىه مىخظغًٍ جلَ الؿُضة املغجضًت طلَ الىهاب الاؾىص ان
جأطن لىا بالضزىُ ،و بػض صنائو غاصث أجذ جلَ الؿُضة مً اخضي
ؾغف املجزُ و نالذ ُ أمي.
 -اجكًلي ًا خاحت اصزلي( ،الكُش خٌم ) أطن لٌم بالضزىُ.

5

أسرار الروايات

العارف

حممد شعبان

صزلىا الى جلَ الؿغقه اها و امي و غمتي و ابىتها ( عيهام ) و ألٌُم
ونل الؿغقت ،ؾغقت اغخُاصًت حضاا و بؿُُت لِـ بها اي ش ئ ًضُ
ً
غلى انها ؾغقت مػالج عوخاوي او قُش او او او ،ؾغقت قاعؾت جماما،
لِـ بها ازار الا جلَ ( الهػضة الػغبي ) الؿايىت بجهاًت الؿغقت و
التي ًجلـ غلحها عحل ًغجضي حلباب ابًٌُ ،بضو مً مظهغه اهه
عحل صًً ،بُضه جلَ املؿبدت الٌبحرة و طنىه البًُاء حػُي لىحهه
ً
وناع و هُبت مهُىػت ،هظغ لىا و و نام بخىحُه خضًثه ألمي نائل.
 اجكًلي ًا ؾذ (ام اخمض). ًؼٍض قًلَ ًا قُسىا ،صي (عيهام) بيذ ازذ حىػي و حُالَ هىو امها مً الهاهغة غلكان جدل غلحها ببرًاجَ و حككحها مً اللي ماوؼ
غجها الىىم و مسلحها ًل قىٍت و الخاهُت جدكىج و جترمي ف ألاعى و
الىاؽ جخكغج غلحها ،صه ختى الػغؾان ًا قُسىا بِخمىػىا مجها ملا

6

أسرار الروايات

حممد شعبان

العارف

بُػغقىا اللي ناًبها و هى غضث اُ  ٠٢و لؿه مخجىػحل ،ف بيخمجى
اهَ جخٌغم ببرًاجَ و حككحها.
هظغث ُ أمي بىظغة اؾخعجاب و تهٌم و نلذ لها.
 محن صه اللي ًخٌغم و ٌككي محن!!!!ً ......ا امي اللي بِككى و بُضاويالػباص عب الػباص ًا أمي.
هظغ لي (الكُش خٌم) هظغة جدضي ًخسللها بػٌ الاعجاب و ناُ
بأؾلىب مهظب.
 اه َبػا ًا (اخمض) ًا ابجي ،اللي بِككي الػباص عبىا ،بـ عبىا حػلىااؾباب لبػٌ ،ولى مل مهضم ف وحىص الػكاعٍذ و الجً اها
هثبخلَ خاال ،اجكًلي انػضي نضامي ًا (عيهام) ًا بىتي.
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حلؿذ (عيهام) امامه و مً زلكها حلؿذ امي و غمتي و ظللذ اها
ً
ً
وانكا ألعي ما ًكػله طلَ الغحل واًًا لٍي اجأيض بأهه لً ًهىم
بأخضي زضع السخغة او الضحالحن التي وؿمؼ بها.
أمؿَ (الكُش خٌم) بالٌخاب املىيىع امامه و نام بغقػه قغأًخه
ً
حُضا ،أهه الهغأن الٌغٍم ،زم نام بكخذ الٌخاب غىض نكدت مػُىت
و نام بالهغأة و غىض نغأجه غغقذ بأنها ؾىعة (الؼلؼلت) التى نغأها
غضة مغاث و لًٌ الؿغٍب في ألامغ أهه ًان غىضما ًهل الى ًلمت
ً
(أقخاجا) ًٌغعها لثلر مغاث زم ٌؿخٌمل ،و غىضما اهخهى مً الهغأة
هظغ الى (عيهام) هظغة خاػمت و ناُ بؿًب.
 نىوووُ ،اهذ حُذ لها لُُُُِه و محن اللي باغخَ؟غىضما نغر بظلَ الٌلم فى وحه (عيهام) جبضُ خالها و ظلذ
جيخكٌ و جيخكٌ ختى مضصث حؿضها و ظلذ تهتز بدغًاث ال
اعاصًت و صزلذ بىىبت مً نغع ،نام (الكُش خٌم) مً مٍاهه و
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اججه هدى عأؽ (عيهام) و ظل ًهغر بظلَ الٌلم مغة ازغي ،و لًٌ
ال حضًض ًظيغ ،ظلذ عيهام يما هى ختى هضأث بػض صنائو بضون أي
جضزل مىه ،خملذ غمتي عيهام و هظغ (الكُش خٌم) ألمي و ناُ لها.
 مخهلهِل ًا خاحت هى بػض حلؿخحن جلجت هخٍىن ًىَؿت ،زضوهاو امكىا و حػالىلي بػض ًىمحن.
 هللا ًباعًلَ ًا قُسىا و ًهىٍَ و ًسلُلىا بغًاجَ. جمام ًا حجت ًله بأمغه ،مخيؿِل جٌغمي (ام السحر). غىِىا لَُ و ُ ( ام السحر ) ًا قُسىا.و ازغحذ امي مً خهُبتها مبلـ مالي و اغُخه للكُش و لٌىه عقٌ
و ناُ.
 -اها مل بازض قلىؽ ،اصيهم ُ ( ام السحر ) صه عػم غُالها.
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زغحىا اها و امي و غمتي و (عيهام) هى ألازغي بػض ان اؾخكانذ مً
هىبت الهغع مً الؿغقت ،و طهبذ امي الى جلَ الؿُضة طاث الىهاب
و اغُتها الىهىص ونالذ لها.
 صوُ عػم الػُاُ ًا (ام السحر).أزظث الؿُضة الىهىص و ويػتها بأخض اصعاج املٌخب الجالؿت مً
ً
ُ
زلكه ببهى املجزُ و زغحىا حمُػا مً املجز و غضها الى مجزلىا و
غىضما ونلىا جٌغعث هىبت الهغع ُ (عيهام) مغة ازغي ،و هىا
جدضزذ امي الى غمتي و نالذ.
 صه جلنُه الجً بُسغج مً حؿمها.هظغث الى امي باؾخعجاب و نلذ لها بؿًب.
 حً اًه اللي بُسغج و ػقذ اًه اللي بُضزل ،بهىلَ اًه ًا غمتي،اهتي ازضحي (عيهام) غىض صيخىع؟
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 ال وهبي ًا خبُبي. ال لُه و اػاي؟ غلكان اللي غىضها صه ًا ابجي اغغاى امللبىؾحن و صوزذ بحها غىضقُىر يخحر بـ بدخدؿً قىٍت و جغحؼ جخػب جاوي و ملا امَ خٌذ
لُا غً الكُش (خٌم) حبتها و حُذ حغي.
 َب بص ي ًا غمتي ،اخىا حىبىا صيخىع مش و اغهاب ًىَـ ممًٌهذجؼ غىضه ،و هسلُه ًٌكل غلحها و وكىف هُهىُ اًه؟
هظغث لي أمي و نالذ بتهٌم.
 صيخىع اًه و بخاع اًه!!! ،بأطن هللا الكُش (خٌم ) بػض ًام حلؿتهُسلحها ػي الكل ،و بػضًً هىكًل ههغف قلىؾىا غلى الضًاجغة!!
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 مػاًي خو صخُذ ،اخىا هىكًل ههغف قلىؾىا غالضًاجغة!!!!،اخىا املكغوى هغوح هضيها ُ ( ام السحر ) غكان جضيها ُ (الكُش
خٌم ).
 اهذ بخترًو ع ( الكُش خٌم )؟ اه ًا ماما بترًو غلُه ،و بػضًً اهتي اصًتي الؿذ صي ًام؟ اصًخلها  ٢٢٢حىُه ػي ما ًل اللي بحروح للكُش بُضقؼ. َُب ًا ماما هى يكل الضيخىع جهغٍبا  ٠٢٢حىُه و اها هضقػهم. ال ًا ابجي هضقػهم اها صي بىتي ،املهم بـ جٍىن ًىَؿت. وهللا ًا غمتي اها مل غاعف اهخىا اػاي غاٌكحن قالهاهغة ومكٌغجِل مغة جىصيها لضيخىع؟
 -مػلل بهى ًا ابجي اها و ابىها مل مخػلمحن ػٍَ يضه.
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و بالكػل طهبىا اها و غمتي و امي و (عيهام ) الى طلَ الُبِب و مؼ
الٌكل و الكدىناث جبحن انها مهابت بىعم صازلي باملخ و طلَ
الىعم ًهىم بالًؿِ غلى احؼاء في املخ مما ًإصي الى هىباث الهغع،
و ناُ الُبِب انها جدخاج الى الػلج ،و بالكػل بضأث (عيهام) عخلت
الػلج و جابػذ مؼ الُبِب و بضأث خالتها بالخدؿً ،و لٌىجي لم
اوس ى طلَ الكُش او املضغى بالكُش و في اخضي الاًام يىذ امغ امام
مجزله و عأًذ الكغَت جهخدم املجزُ و غىضما ؾألذ غً الؿبب ناُ
لي اخض الىانكحن بأن اخضي الخاالث ماجذ بالضازل و ًان طلَ ازىاء
اخضي حلؿاث الكُش ( خٌم ) و ان الكغَت أجذ للهبٌ غلُه.......
اعوي لَ نهتي لٍي ال ًهؼ شسو ازغ بظلَ الكش ،قش الضًً و
ً
الػلج بالهغأن بضال مً الػلج بالضواء ،و اعصث مىَ ان جيكغها
ألنها ال جخدضر غً صحاُ او ؾاخغ اهما غً قُش مؼٍل ًضعي اهه
ٌػالج بالهغأن و هى ال ًكهه ش ئ مً الاؾاؽ غً طلَ الٌخاب
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الٌغٍم ،و لػل نهتي جٍىن بمثابت جدظًغ مً مضغحن الضًً ،و
اغلم ًا مً جهغأ نهتي ،اطا اهخهي ( خٌم ) نهتي ،قهىاى الاف ،ال
بل امللًحن مً (خٌم ).....

14

أسرار الروايات

حممد شعبان

العارف

القصة الثانية * لم ًكن شيخا *
جغوي  :مغوة ما ًلي......
( ًل مىا ولض و بضازله مىهبت او غُُت مً هللا )
نغأث طاث ًىم جلَ املهىلت ال اجظيغ اًً او متى و لٌجها اؾخىنكخجي،
ً
قهى حكبنهي خها.
مً اها؟
اصعى  :مغوة
ً
غمغي ألان  ٠٢ :غاما
أما غمغي ونذ خضور جلَ الاخضار التي ؾأعويها ًان بحن اُ  ٠٢و
ً
اُ  ٠١غاما و يىذ خُجها باملغخلت الثاهىٍت و ًان ادي ( مدمىص )
ألانؿغ مجي بػامحن باملغخلت الاغضاصًت و هى مً (طوي الهضعاث
السانت) او يما ًهىلىن بػٌ املغض ى بػهىلهم (طوي الاخخُاحاث
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السانت) و بما أهه ال ٌؿخُُؼ مغاحػت صعوؾه و اؾخظًاعها بمكغصه
ً
قغغذ امي بالبدث غً بػًا مً الاؾاجظة ًي ٌؿاغضوه باؾخظًاع
صعوؾه باملجزُ و بالكػل وحضث امي مضعؾحن لجمُؼ املىاص و ًان
الكُش ( غبض الخي ) هى مضعؽ اللؿت الػغبُت الظي بضأ قالخًىع
الي مجزلىا لثلزت اًام في ألاؾبىع و بضأ بالخدضر و الخىصص و الخهغب
الى امي ختى انها خٌذ له غجي ،لم ٌؿبو ان عأًخه مً نبل ألهىا
بأخضي مداقظاث نػُض مهغ و بدٌم غاصاجىا و جهالُضها ال ًمًٌ
ان احػضي خضوص ؾغقتي ازىاء وحىص عحل ؾغٍب باملجزُ و لًٌ طاث
ًان الكُش بمجزلىا ًظايغ ُ ( مدمىص ) و اها يىذ بؿغقتي انغأ بٌخاب
نضًم ،انخُؼ نغأحي نىث باب ؾغقتي ًكخذ ،انها أمي.
 مغوة ،بخػملي اًه ًا خبِبتي؟ بهغأ ًا ماما ،في خاحت؟ اه نىمي البس ي و حػالي غلكان غىػاًي.16
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 غاوػاوي قحن؟ مكِل صه الكُش (غبض الخي) غاوػ ٌكىقَ. ٌكىقجي!!!!!! .....لُه ٌكىقجي؟؟؟ بهغاخت يضه اها خٌخله غلي اللي بدكىقُه و غً الاخلم الخلىةاللي بخدلمي بحها و غً الٍىابِـ يمان و ناللي اهه غاوػ ٌكىقَ و
ًخٍلم مػاًي و صه ألوي خٌخله بغيه غلي الٍابىؽ اللي بُجُلَ ًل
لُلت.
 ًا ماما لُُُِه يضه ًا ماما؟ ،اهتي غاعقت ان اها مبدبل خض ٌػغفاؾغاعي و غاعقت يمان ان اها مل بدٍي لخض ؾحرى.
 مػلل ًا خبِبتي الػم حكىقُه و اهى ًمًٌ ًمًٌ ًهضع ٌؿاغضها. -خايغ ًا ماما خايغ ههىم البـ اهى و هسغج خايغ.
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 مخسكِل ًا خبِبتي اها هٍىن ناغضه مػاًىا و بػضًً صه عحلنالر و يمان صه غمغه نض غمغى مغجحن و ًمًٌ ايتر و بهغاخت اها
بثو قُه.
 خايغ ًا ماما خايغ اللي اهتي قاًكاه.و بالكػل نمذ بدبضًل ملبس ي و اعجضًذ (الدجاب) و زغحذ مؼ
امي لغؤٍت الكُش (غبض الخي) الظي غىضما ونػذ غُىاه غلي وحهي
ناُ.
 بؿم هللا ماقاء هللا اًه الاًمان و الىعع و الىىع اللي ف غُىهَ صه. هللا ًسلَُ ًا قُسىا ؾلمي غلى غمَ الكُش ًا (مغوة).ً
 اهل ًا غم الكُش.ً
 اهل بٍُي ًا خىع الػحن. ها ًا قُسىا َمجي؟18
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 ال ال اَمجي ًا ام مغوة ،بيخَ هُبهى لحها قأن يبحر ف ألامتً
الاؾلمُت ،و ًجىػ جٍىوي اما للمهضي املىخظغ.
هظغث له هظغة اؾخعجاب و لؿان خالي ًهىُ ( ام املهضي محن ًا
قُش!!!..اهذ بخهىُ اًه؟؟).
 هللا ًباعى قَُ ًا قُسىا ،اعنحها و هبي اعنحها. نغبي ًا غغوؾدىا نغبي.انتربذ مىه و اها زائكت وػم زائكت قبالغؾم مً الٍىابِـ و الاخلم
التي اعاها و ازاف مجها ،قهض زكذ مً طلَ املضغىو (بالكُش)،
ويؼ ًضه غلي عاس ي و ظل ًخمخم ببػٌ الٍلماث الؿحر مدضصة و
ؾحر مكهىمت و خُىما اهخهى ناُ ُ أمي.
 ال زُُحر زُُِحر .....بيخَ هخبهى جمام ،،بـ اهذ هاجُلي ًىباًتماًه.
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ً
اخًغث له امي ًىبا مً املاء ،قأمؿَ به و ويؼ انبػه بضازل
املاء و ظل ًهغأ و ًخمخم بىكـ الٍلماث الؿحر مكهىمت ،و خُىما
اهخهى ناُ لي.
 اقغبي ًا غغوؾدىا اقغبي ،بأطن هللا صه الككا و جدهُو املغاص.لم اواقو بالُبؼ و عقًذ و لًٌ مؼ الخاح أمي ايُغعث لكغب
املاء ،و بػضها اههغف الكُش و مغ الُىم يٍل ًىم و لًٌ غىضما احى
اللُل و طهبذ الي قغاش ي و بضأث غُجي حؿكى قػغث خُجها بأن
ً
حؿضي مهُضا و قػغث بًُو ف الخىكـ ،خاواث ان انغر او
ً
اهاصي غلي امي يػاصحي ًل لُلت خُىما اعي ًابىؾا ،،لًٌ جلَ املغة
ً
لم اؾخُؼ ان اجدضر قهض قهُذ الىُو جماما و قػغث بأهجي
ً
ً
اؾحرة لكِئا مجهىال ،لًٌ ًل جلَ الاخاؾِـ ًاهذ هُىت مهاعهت
باألخؿاؽ الظي اخؿؿخه بػضها قبػض ان خاولذ ان اناوم قػغث
ً
ً
ً
بأن قِئا ما ًخسلل الى حؿضي ،وػم قػغث بأن عوخا او َُكا
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ًضزل الى حؿضي ،،خاولذ ان انغر و ظللذ اناوم و اناوم ختى
عأًذ امامي طلَ املسلىم و الظي ًان ونكه ًاألحي ........ظل اؾىص
ً
هُئخه مثل الاوؿان و لٌىه بضون ملمذ هائما قىقي لم اؾخُؼ ان
اقػل قِئا قهض قػغث خُجها بأهجي اقهض عوحي ،،وػم اهه املىث و
اي ش ئ ًٍىن ؾحر املىث قهظا الاخؿاؽ لم اقػغ به مً نبل و هىا
نلذ بُجي و بحن هكس ي ( اقهض ان ال اله الا هللا و اقهض ان دمحم عؾىُ
هللا ) ،،خُجها قػغث بغغكت نىٍت حؿغي بأهداء حؿضي و خغاعة
حؿضي جغجكؼ ايثر قأيثر ،لم اؾخُؼ الخدمل و اؾمًذ غُجي و
ًاهذ عخمت هللا بأهجي قهضث الىعي........
ألغىص لىعي مغة ازغي و احض هكس ي غلى ؾغٍغي و نض أحى الهباح،
ً
يُل ًمًٌ ان ًٍىن احى الجهاع ؾغَػا هٌظا؟ ،و ما جكؿحر ما خضر
باألمـ؟ً ...ل جلَ الاؾئلت لم أحض احابت لها ختى أحى الكُش (غبض
الخي) بػض اطان الػهغ و بػض ان احى الي مجزلىا بػضة صنائو خًغث
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امي الي ؾغقتي و َالبخجي بأن الكُش (غبض الخي) ًغٍض عؤٍتي مغة
ازغي ،خُجها لم اعقٌ و لم اجىانل مؼ امي بل ان جلَ املغة اعصث
اها ان اعاه و ان اؾأله غً ما خضر بلُلت امـ و بالكػل اؾدبضلذ
ملبس ي و زغحذ الُه.
 اهل اهل بػغوؾدىا. اهل ًا قُش غبض الخي ،ماما ممًٌ حؿُبُىا لىخضها. خايغ ًا بىتي خايغ ،عبىا ًجػل ف اًضى الككا ًا قُش غبضالخي.
طهبذ امي و ازظث مػها (مدمىص) و بهُذ اها و (غبض الخي) وخضها.
 ها قىقتي اًه باللُل بهى؟ -يىذ غاعقت اهَ الؿبب ،بـ ممًٌ جهىلي جكؿحر اللي اها قىقخه؟
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 صه ايُض الجً الػاقو اللي مؿببلَ الٍىابِـ اللي اهتي يىتيبدكىقحها.
 يىذ بكىقها اًه ،صي بهذ ايتر و امباعح بالظاث ًاهذ اقض واقظؼ.
 ال صه بـ غلكان بضأها الػلج قالجً مجزعج مً اللي خهل. و اهذ غغقذ مىحن اها قىقذ اًه؟ ايُض ٌؼٌ ...ؼٌ ...ػجي َاملا غلٍُي حً غاقو ًبهى ايُض اهؼعج وحالَ ف املىام باللُل و بػضًً اها قُش ٌػجي بػغف ًل خاحت.
 َب و اللي اها قىقخه صه هكىقه جاوي؟ هللا اغلم ممًٌ اه و ممًٌ ال ،الا اطااااا. الا اطا اًه؟ الا اطا ؾمػتي يلمي ف اللي ههىلَ غلُه.23
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 نىُ.نمذ غبض الخي لضنائو زم نام باؾلم يل ًضه الُمجي و ويػه
امام قمه و ظل ًخمخم و ًخمخم بهىث مىسكٌ زم قخذ يل ًضًه
مغه ازغي و يخب غلي يكه بؿبابت ًضه الِؿغي و ناُ.
 بص ي غلي يكي يضه و نىلُلي قاًكه اًه؟هظغث بٌكه و ًان العجب ما عأًذ ،عأًذ زُىٍ بًُاء َىلُت
جهخُػها زُىٍ غغيُت مٍىهه مغبؼ يبحر بضازله مغبػاث نؿحرة،
نلذ له ما عأًخه و هىا امؿَ ًضي و ظل ًخمخم و ًخمخم ختى عأًذ
مسلىناث نؿحرة جظهغ مً خىله و هى مؿخمغ بخلَ الهمهماث و
بضأث خغاعة حؿضي ب الاعجكاع و قػغث بسىهت نىٍت و يُو
بالخىكـ ،خُجها سخبذ ًضي مً ًضه و طهبذ مؿغغت الى ؾغقتي و
ً
اؾلهذ الباب مً زلكي و بضون اعاصة مجي بٌُذ بٍاءا الكضًض ختى
ً
قػغث بالخػب و ؾكىث نلُل و بمجغص ان اؾمًذ غُجي عأًذ طلَ
24
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ً
ي
املسلىم الظللي و الظي ٌكبه الاوؿان وانكا امام ؾغٍغ و ًهترب
مجي ايثر قأيثر ،خاولذ ان انغر او ان اقغ هاعبت و لًٌ خالذ
مداوالحي صون حضوي ،وػم قهض جملٌجي و انبدذ ؾحر ناصعة غلي
قػل اي ش ئ ؾىي الاؾدؿلم و هىا انترب مجي ايثر ختى انبذ هائما
قىقي و بضأ باالنتراب ايثر ألقػغ باقُاء لم اقػغ بها مً طي نبل،
ً
وػم اهه ًهىم بمػاقغحي عؾما غجي ،ما انػب طلَ الكػىع غلي اي
ً
قخاة و زهىنا اطا ًاهذ قخاة حػِل بهغٍت مىؿلهت مثلي و بػض
ونذ ال اغغف مضجه ازخكى ًل ش ئ و قهضث الىعي مغة ازغي
ألؾخكُو و احض هكس ي غلى ؾغٍغي ممضة و صمىعي جبلل وؾاصحي.
ً
ً
ً
زغحذ مً ؾغقتي و اها مخػبت خها و مجهٌت هكؿُا و حؿضًا و
عوٍذ ألمي ما خضر و يُل ًاهذ لُلتي و ًان عصها ًاألحي.
 مل ًمًٌ ًا بىتي ػي ما غمَ الكُش ناُ اهه الجً ؾًب وبُسغج مىَ.
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 ًا ماما غمي محن و قُش محن ًا ماما صه عحل صحاُ ًا ماما و بػضًًً
حً اًه اللي ًسغج مجي و اها انل مٌىدل بكىف الخاحاث صي نبل
ما هى ًجي ،اها اه يىذ بكىف ًىابِـ و بدلم باألمىاث بـ غمغه
ما ونل الخاُ بُا لٌضه.
 بـ ًا بىتي. مابؿل ًا ماما ،الغحل صه مُضزلل البِذ جااااوي و مل غاوػهاقىقه و ًاعٍذ خًغجَ جخهلي بُه و جهىلُله مُجِل هىا جاوي والا
لى قىقذ وقه هىا جاوي هًغبه و هكطخه و مل هُدهل َُب.
 خايغ ًا خبِبتي خايغ اللي حكىقُه.و بالكػل هاجكذ امي املضغى (غبض الخي) و نالذ له اهىا لم وػض
باالخخُاج الُه في مؿاغضة (مدمىص) بمظايغجه ،و بالخأيُض ًان عصه
غلي امي.
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 لُه ًا خاحت يضه صه (مدمىص) ازىٍا الهؿحر و اها مل مجزعج والخاحت ،صه اها ختى ممًٌ اجي اطايغله مً ؾحر قلىؽ زالو.
و بالُبؼ ًان عص امي بالغقٌ و قٌغه غلي ما نضمه ُ ادي مً
زضماث و غىن و و و و و الي ازغه و اجكهذ مػه امي غلى ان ال ًأحي
الي مجزلىا مغة ازغي و مغ طلَ الُىم يبهُت الاًام ختى احى اللُل.
طهبذ الى ؾغٍغي و اها غلي ًهحن بأهجي ؾأعي ما عأًذ أمـ و اوُ
امـ و بمجغص ان اؾمًذ غُجي عأًذ هكس ي وانكت بهالىن مجزلىا
و امامي طلَ الظل الظي ًلما عأًخه قػغث بكلل جام بجمُؼ اهداء
حؿضي و لًٌ جلَ املغة ًاهذ مهاومتي ايبر و ايبر و اؾخُػذ
الخدضر جلَ املغة و نلذ بٍل ما أوجِذ مً نىة ( هللا ال اله الا هى
الخي الهُىم ،ال جأزظه ؾىت وال هىم ) ....ختى انخُؼ نغأحي ُ اًت
الٌغس ي نىث باب قهخىا ًكخذ و ًضزل مىه زلزت قُىر لم جًٌ
ملمدهم واضخه و لًٌ ًان وحههم ًملؤه الىىع و ًاهذ ملبؿهم
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مثل ملبـ مكاًش الاػهغ و بمجغص ان صزلىا قػغث بجؿضي ٌػىص
للخُاة ،و اؾخٌملىا هم نغأه الهغأن و الخكىا خىُ طلَ الظل الظي
ً
ن
ن
ن
ع
ًان وانكا امامي و ظلىا ًهغأو و ًهغأو و ًٌغ و اًت الٌغس ي ختي
اوكهذ الاعى مً اؾكل طلَ الظل و ازخكى بضازلها لُسغج
ً
بػضها مً طلَ الكو او (الخكغة) التي ؾهِ بها طلَ الظل هاعا
غالُه زم هضأث ،انتربذ مً الكو و ونكذ بجىاع الكُىر الثلزت
الظًً نالىا لي ( ال جدؼوي قهض طهب الكغ و خبـ الجً املؿلِ ).
اؾدُهظذ مً هىمي و اها اقػغ بغاخت لم اقػغ بها مً قترة َىٍلت،
ً
وػم طهب الكغ و طهب اًًا املضغى (غبض الخي) بكغه و بخمخمخه و
ً
باقػاله التي جبػض ًل البػض غً ًىهه قُش او حاعا لىا او ختى مػلم
ًهلر لتربُت احُاُ.
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اما باليؿبت ملا خضر قأها لم احض له اي جكؿحر و لم و لً ابدث او
اؾأُ قُما خضر قبمجغص ان اجظيغه قهِ حؿىء هكؿُتي و اقػغ
بًُو.......
و حؿخٌمل مغوة خضًثها نائلت  :ها نض مغث ؾىىاث و لم ًدضر اي
ش ئ و لم اعي باخلمي طلَ الظل و لًٌ جظل الٍىابِـ التي يىذ
اعاها جلػمجي ًل لُلت ،و ًل لُلت اعي امىاث ًخدضزىن الي و نض
اغخضث غلي جلَ الٍىابِـ قهى اعخم بٌثُُِحر مً قُُان مً
ً
الاوـ مضعي الخضًً و هى باألؾاؽ (لم ًًٌ قُسا) ........جمذ
ًل ما وعص طيغه بهظه الههه مىهىُ غً جلَ الكخاة و التي جهىُ بأن
ً
هظا نض خضر لها بالكػل و نض نمذ بخؿُحر الاؾماء بالههه بىاءا
غلي عؾبتها ،و ًبهى الخٌم لَ غؼٍؼي الهاعئ اما ان هظه الههه نض
خضزذ بالكػل ام ال ،و ًبهي الخهضًو مً غضمه نغاعى غؼٍؼي
الهاعئ و جبهى صائما (الػهضة غلي الغاوي)
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القصة الثالثة * ابن القبر*
اهتهذ حمُؼ اقٍاعي بٌخابت نهت حضًضة ،وػم ف الاقٍاع بمجاُ
اصب الغغب انبدذ سسُكت و مٌغعة و لِـ هىاى حضًض ًظيغ أال
ان جظيغث جلَ الههه التي عواها لي طاث ًىم نضًهي ( مدمىص ابى
الكخىح) غىضما يىا هخدضر غً مىانل و نهو خهُهُت زاعحت
غً املألىف و ًاهذ جلَ الههه غً قاب في اوائل الثلزِىاث مً
غمغه ًضعي ( زالض خؿحن ) و هى مً ؾٍان هكـ الخي الظي ٌؿًٌ
به ( مدمىص ).
بمجغص ان جظيغث جلَ الههه و جظيغث بأهجي اخخاج الي اقٍاع
حضًضة أمؿٌذ بهاجكي و جدضزذ قىعا الى ( مدمىص ).
 الى اػٍَ ًا دمحم؟ -اػٍَ ًا ابى الكخىح؟؟
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 جمام الخمض هلل و اهذ؟ جمام الخمض هلل ،ابى الؿػىص ،قايغ الكاب اللي يىذ خٌخلي غىهنبل يضه اللي مً مىُهخٌم!!
 قاب!!! .....أي قاب؟؟؟؟ اللي امه ولضجه حىه الهبر و غاف ؾيخحن حىه و التربي َلػهبػضها.
 ااااه ااااه ( زالض خؿحن ) ابى هىعه .....اه َبػا قايغه ....بـ ؾغٍبتاهذ اًه اللي قٌغى بُه؟؟
 غاوػ انػض اجٍلم مػاه ......حػغف جىنلجي بُه و جسلُه ًدٌُليخٍاًخه و اوغضى ان اها مل هٌخب الاؾماء او هؿحرها بـ باهلل
غلَُ انػض و اجٍلم مػاه.
 -خايغ غىُا ......اهذ قحن صلىنتي َُب؟
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 اها قالبِذ و قاض ي. َُب جمام الجهاعصه الاخض و هى ؾالبا احاػة مً قؿله الجهاعصه وهٍُىن قالبِذ بغيه و اها يمان قاض ي .....بو اهذ جلبـ و ججُلي
صلىنتي و ازضى و ههىله اهَ نغٍبي و اهَ غاوػ حؿمؼ خٍاًخه ألهَ
بخٌخب نهو خهُهُت و يضه و ههىله اهَ مل هخٌخب اؾمه.....
جمام يضه؟
 جماااام حضااااا .....مؿاقت الؿٌت و اًىن غىضى.انهُذ مٍاملتي مؼ ( مدمىص ) و نمذ بدبضًل ملبس ي و طهبذ قىعا
ً
الي مجزله و مً زم طهبىا ؾىٍا الي مجزُ املضغى ( زالض خؿحن ) َغم
( مدمىص ) الباب لخهىم بكخده َكلت نؿحرة بغٍئه امللمذ و
ابدؿامتها جىحر وحهها.
 -أػٍَ ًا هىعه.
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 الخمذ هلل ،اػٍَ ًا غمى ( مدمىص). اماُ بابا قحن ًا خبِبتي. بابا حىه اهى.ً
ُ
في طلَ الىنذ زغج نىجا مً الضازل ًهى .
 مُُِحن ع الباب ًا هىعه؟ صه غمى ( مدمىص ) ابً غمى ( ابى الكخىح ) حاعها.انترب الهىث ايثر ختي ظهغ غلي الباب قاب ملمده مغٍدت
لخُخه زكُكت و ملمده جدؿم بالهضوء و الغيا ًغجضي حلباب
ابٌُ و ناُ في هضوء.
 اهلااا اهلااااا ًا مدمىص. -اهل بَُ ًا زالض.
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 اهلااا ًا اؾخاط...... دمحم .....اؾمي دمحم قػبان. اهل ًا اؾخاط دمحم اجكًل .....اجكًلىا ًا مدمىص اهخىا ملمدخاححن غؼومت صه بِذ ازىيم.
 َبػاَ ...بػا ًا زالض بِذ ازىٍا.و بالكػل صزلىا الي قهت زالض و التي ًاهذ جضُ غلي ان اهلها
اشسام مخضًىحن ،،بػٌ ألاًاث الهغأهُت هىا و بػٌ الهىع ألهل
البِذ بالخغم املٍي هىاى.
 اجكًلىا ....اجكًلىا ،حكغب اًه ًا ( مدمىص ) و اهذ ًا اؾخاط (دمحم)مخخٌؿكل اؤمغووي.
 ال ال ال حؿلم ًا ( زالض ) ألامغ هلل .....بـ هى دمحم ًان غاوػ ٌػجي اطاؾمدذ ٌػجي ....اهَ مم ....ممًٌ ٌػجي.
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 في اًه ًا ( مدمىص ) ما جخٍلم غلي َىُ نلهخجي. بو ًا اؾخاط ( زالض ) اها هكهمَ ،اها بٌخب نهو و خٍاًاث وجدهُهاث غً خاحاث جخػلو بما وعائُاث الُبُػت و الخاحاث
الؿغٍبت و بكًل ان نهص ي جٍىن خهُهُت قبهغاخت يضه اها
ؾمػذ غىَ و غً خٍاًخَ مً ( مدمىص ) و يىذ خابب اؾمؼ
مىَ جكانُل ايتر ألن اها هاوي ايخب غجها و نضنجي اها مؿخػض
اخلكلَ غلي مصخل ان اها مل هظيغ اؾامي او هظيغ خغوف او
هؿحر الاؾم زااالو.
 وال مخؿحروف ما هي يضه يضه خٍاًت الٍل غاعقها مً ؾىحن. اًه صه ٌػجي اهذ مىاقو جدٍي و مىاقو ايخب الخٍاًت؟ اه َبػا ،اها انل مً ػمان هكس ي اخٍي و مكِل ؾبب ًسلُجياعقٌ ......جدب حؿمؼ مً اوُ قحن؟؟
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 مً البضاًت زالو اػاي اهذ اجىلضث قالهبر و قًلذ غاٌل؟ ال في نبل يضه نهت الػم حػغقها. نهت اًه؟؟؟ ......خاحت جخػلو بَُ بغيه!! اه جخػلو بىالضحي و بىالضي. َب اطا ؾمدذ بـ ممًٌ و اهذ بخدٍي لى حؿمذ ٌػجي ان اهااسجل يلمَ غلكان ملا اعوح قالبِذ ايخبه بهضوء و غلي عونان
يضه؟
 اه َبػا َبػا ....حهؼ هكؿَ غهباُ ما انىُ ُ ام هىعه حػلو عالكاي.
زغج ( زالض ) و اها نمذ بًبِ هاجكي غلي املسجل و اؾخػضصث
لؿماع نهت زالض الظي أحى بػض انل مً زمـ صنائو مبدؿما.
 ها حاهؼ ًا اؾخاط دمحم؟36
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 اه َبػا حاهؼ املىبُل بِسجل ....اجكًل اخٍي. ف ألاوُ اها هخٌُلَ الخٍاًت اللي غمتي خٌتهالي ملا يبرث و صهألوي غكذ مػاها و هي اللي عبخجي بػض ما زغحذ مً الهبر ،الخٍاًت
ابخضث بأن ابىٍا ًان عحل اؾٍافي بؿُِ غلي نض خاله و مل مخػلم
ٌػجي مبُػغقل ًهغا وال ًٌخب و اؾاؾه مً الهػُض ٌػجي بُؿحر و
صمه خغ ،ابخضث الخٍاًت ملا الؿذ حاعة امي و ابىٍا قالبِذ اجُلهذ
ألنها مبخسلكل و امي ًاهذ ونتها غىضها ( ؾامغ خؿحن ) ازىٍا و
ًان غىضه ونتها جهغٍبا  ٠ؾىحن ،غمتي نالخلي ان الؿذ صي ًاهذ
بخػمل سخغ و اغماُ و ًاهذ بخؿحر مً امي ألن امي ًاهذ ؾذ
حمُلت حضااا و غىضها الجماُ و البىىن الؼوج الهالر و ف ًىم
عاخذ امي غىض حضحي غلكان جؼوعها ونتها امي ًاهذ خامل قُا و
ًاهذ ف قهغها الازحر مً الخمل و ًان مػاها ازىٍا ( ؾامغ ) و
زلُ ما امي ًاهذ غىض حضحي حه ابً زالت امي غلكان ًؼوع زالخه
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اللي هى حضحي ٌػجي و امي ًاهذ هىاى بالهضقت ف ؾلم غلحها و
نػض مػاهم ،ف الىنذ صه بهى مل غاعقحن اػاي الؿذ حاعة امي
غغقذ ان ابً زالت امي غىض حضحي و ناغض مؼ حضحي و امي و َبػا
هي اهتهؼتها قغنت و بػخذ ولض نؿحر ُ ابىٍا غلكان ًُلػلها بغه
الضًان اللي ًان بِكخؿل قحها و قػل زغج و اوُ ما زغج نالخله
(ٌؿُا خؿحن ،بهى اهذ ناغض هىا قؿاُ و قهُان و حػبان غلكان
ججُبلها الاًل و الكغب و هي قىم غىض امها بخسىهَ مؼ ابً زالتها
اللي ًاهذ مسُىبت له ) عص ابىٍا و ناُ لها ( اهتي بخهىلي اًه ًا ؾذ
اهتي محن اللي غىض محن و بُسىن محن؟) عصث و نالخله ( اًىه ٌؿُا
خؿحن هي بخسىهَ مؼ ابً زالتها اللي بُجُلها يمان الكهت اوناث
يخحر و اهذ مل مىحىص و اها مل بغض ى اجٍلم و ال انىُ غلكان
اللي بِؿتره عبَ مُكطخهىف املسلىم ) ،و بضون وعي مً والضي
ازض ف اًضه ؾٌُىت مً الؿٍايحن اللي مىحىصة ف الضًاهت و اللي
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بُهُػىا بحها حلىص ألاخظًت و َلؼ حغي غلي بِذ حضحي و اوُ ما
ونل ًان ابً زالت امي هاػُ مً البِذ ،بضون وعي حغي ابىٍا غلي
قىم و زبِ غلي الباب ،قخدخله حضحي و اوُ ما صزل ؾأُ امي
(قخدُت ...هى مغاص ابً زالخَ ًان هىا؟) عصث امي بسىف ( بدؿأُ
لُه ًا خؿحن اهذ جههض اًه؟) بهلها والضي و ناُ ُ حضحي ( زضي
ؾامغ و ؾُبُجي اها و قخدُت ف ألاويت لىخضها غلكان غاوػها ف
ًلمخحن ) ،ؾمػذ الٌلم حضحي و زضث ازىٍا و زغحذ و بػض ما
زغحذ بضناًو ؾمػذ نىث نغزت نىٍت مً أمي ،حغٍذ حضحي و
قخدذ باب ألاويت غلكان جلقي ابىٍا ناغض ع الؿغٍغ و ماؾَ ف
اًضه الؿٌُىت و ؾغناهت صم و امي حثت مضبىخت جدذ عحله.
انخُؼ خضًث (زالض) نىث امغاءة مً الساعج.
 زاالض ....حػالي زض الكاي ًا زالض....... زىاوي ًا اؾخاط دمحم و هغحػلَ.39
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طهب زالض و غاص ؾغَػا و بُضه اًىاب الكاي.
 ها ؾٌغى اًه؟ ال عبىا ًٌغمَ مابكغبهىف. ال اػاي!!َ .....ب جدب حكغب اًه؟ ال الل قٌغ ،يمل بـ لى ؾمدذ. ماش ي اها بكغبه طًاصه. اهذ جإمغ ًا مدمىص.ً
اغُى زالض ًىبا مً الكاي ملخمىص و هظغ لي زم اؾخٌمل خضًثه
ً
نائل.
 صزلذ حضحي ألاويت لهذ امي مضبىخت و مغمُت غلى الاعى ووالضي ناغض ع الؿغٍغ و ف أًضه الؿٌُىت ملُاهت صم و غماُ ٌػُِ
و ًهىُ ( نخلتها و ؾؿلذ غاع زُاهتها بأًضي ،نخلتها الساًىت )َ ،بػا
41
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حضحي مؿخدملدل املىظغ و نػضث جهىث جهىث لخض ما الجحران
اجلمىا و بلؿىا الكغَت اللي حذ و نبًذ غلى والضي و َبػا والضي
اغترف بٍل خاحت و خٍى اللي خهل و ناُ اهه هى ًان بِكَ انها
بخسىهه مؼ ابً زالتها بـ ًان في خاحت ؾغٍبت حضا نالها ،اهه مً
بػض ما الؿذ صي حاجله الضًان اللي بِكخؿل قُه و هى ًان بِؿمؼ
نىث ف وصهه بُهىله (انخلها و اؾؿل غاعى ،انخل الساًىت).
 َب جكخٌغ الهىث صه ًان اًه و هل ًان حً او الؿذ صي ًاهذغاملله غمل مثل؟
 وهللا ما اغغف ًا اؾخاط دمحم اها بهىلَ اللي اجدٍالي بـ الخكؿحرالُبُعي و املىُهي اهه وؾىؾت قُُان وال غُىطباهلل بـ في
اخخماُ بغيه انها جٍىن غملذ غمل او سخغ ألن نػب واخض ًهخل
مغاجه ملجغص اهه قاف ابً زالتها هاػُ مً غىض بِذ والضتها و هي
ًاهذ غىضها بالهضقت و بغيه اها مل بغجر الاخخماُ صه و بغجر
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ايتر انها وؾىؾت قُُان ألاوـ اللي بِبهى ايبر بٌخحر مً وؾىؾت
قُُان الجً و الؿذ صي مجها هلل قُُان مً قُاَحن ألاوـ.
 َُب و بػضًً؟ مكِل ،حذ الكغَت و نبًىا غلي والضي و اغترف و أزض خٌمً
بالسجً  ٠٢ؾىت ،و اجىهل ؾامغ لخًاهت غمتي و صه هظغا ألن
حضحي حػبذ حضاااا بػض اللي خهل و َبػا ؾؿلىا حثمان والضحي و
صقىىها و مخىنػىف ان في امل ان الجىحن اللي ف بُجها ممًٌ ًٍىن
غاٌل و صه ألن الُب الكغعي ونتها ًان مل مخهضم ػي صلىنتي ف
اهضقىذ و ًل ش ئ بضأ ًخيس ي بمغوع الىنذ لخض ما غضث ؾىت و
الخاهُت و حضحي اجىقذ مً قضة الخؼن غلي امي و َبُعي جىضقً
حىب امي ػي ما ونتهم نبل ما جمىث ،و اوُ ما قخدىا الهبر غلكان
ًضقىىا حضحي التربي خـ بدغيت ؾغٍبت حىه الهبر و ناُ للىاؽ صه
في خض بُجغي حىهَ ،بػا الىاؽ زاقذ و اللي ناُ حً و اللي ناُ
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غكغٍذ و اللي ناُ و اللي ناُ لخض ما واخض مً الىانكحن نالهم ال
حً اًه و غكغٍذ اًه يكُاًىا حهل و جسغٍل بهى و ازض التربي مً
اًضه و هؼلىا الهبر ٌكىقىا اًه اللي بِخدغى جدذ صه و ًاهذ املكاحأة
انهم لهىا َكل نؿحر بُدبي حىه التربت و لهىا يكً امي مدكاُ مً
الىو الػلىي و َبػا الجثت اجدللذَ ،بػا الهغار ملى املٍان و
اللي َلؼ ًجغي و اللي قػغه بهى ابٌُ مً الهضمت و اللي ناُ صه
ابً الجً و اللي ناُ و اللي غاص و اللي طاص لخض ما غمتي نالذ ( ال
صه ابً ازىٍا اللي ًاهذ خامل قُه ) و صه ًان الخكؿحر املىُهي اللي
الىاؽ نضنخه ونتها ،و بخٌمل غمتي و بخهىُ اهه حه خض نغٍبهم
قُش و مػاه خٌُم (صيخىع ) ٌػجي ػمان ًاهىا بُهىلىا غىه يضه،
َبػا الكُش نغأ نغأن و ناُ هكـ جكؿحر غمتي لًٌ الضيخىع
اهضهل حضاااا و ناُ ال صه مل ممًٌ ًٍىن غاٌل ألن الجىحن
بُمىث بمىث الام و يمان هُػِل اػاي حىه مٍان مهكىُ ملضة
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ؾيخحن مً ؾحر هىا وال اًل وال قغب لًٌ صه اللي خهل و لى مل
مهضنجي هضًَ غىىان ؾذ يبحرة حاعجىا (مدمىص) غاعقها ممًٌ
حؿألها ألنها ًاهذ مىحىصة قالجىاػة و هخأيضلَ يلمي ،و بخٌمل
غمتي يمان و بخهىُ ان في خض نالهم مُىكػل جسغحىه ف الجهاع و
غُىهه حكىف الكمـ ف غمتي نالخله َب و الخل؟ ،نالها انهم
ٌػهبىا غىُا ب  ٧لكاث نماف و ًل ًىم ٌكُلىا لكت لخض ما غُيُا
جخأنلم غلي الًىء ،و بـ غملىا يضه و زضججي غمتي و عبخجي اها
ازىٍا مؼ اوالصها ،اما باليؿبالي اها مل قايغ اي خاحت مً اللي
خٌتهالَ صي ألوي مٌىدل ونتها واعي ألوي يىذ نؿحر ،بـ ًل اللي
قايل مػاًا مً الخضوجت صي هى خلم صاًما بكىقه.
 اًه هى؟ بكىف امي البؿه ابٌُ و بخطخٌلي. و بػضًً؟44
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 وال نبلحن ،بـ يضه صه اللي اغغقه و اللي جهضع حؿأُ غىه الؿذاللي نىلخلَ غلحها.
 َب و باليؿبت لىالضى؟ ال صه هللا ًغخمه و ٌؿامده بهى ،ماث حىه السجً و ؾغه اهضقًمػاه.
 اهذ أًه عأًَ ًا مدمىص؟ وهللا ًا دمحم اها مً ًىم ما وغُذ غالضهُا و اها بؿمؼ الخٍاًت صيمً امي و ابىٍا و ملا يبرث و غغقذ زالض و خٍالي هى بىكؿه و بػخجي
للؿذ قىػٍت اللي نالَ غلحها و خٌخلي و اها بؿمؼ و بـ مػىضٌل
حػلُو.
ٌ -ػجي اهذ مهضم؟
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 ال وهللا بـ هى جهضًهي مً غضمه ال ٌؿحر مً الىانؼ في ش ئ ،بـهي خاحت قػل ؾغٍبت.
 وهللا ًا اؾخاط دمحم اها هكس ي لخض الجهاعصة مل مهضم ،بـ الؿغٍبقػل ان ًٍىن اؾمَ مدمىص ابى الكخىح ابى الؿػىص.
نالها زالض و هى ًطخَ ضخٌت ناقُت هاصئت يملمده جبػتها
ضخٍاحي و ضخٍاث مدمىص.
امؿٌذ بهاجكي املخمىُ زم اؾلهذ املسجل.
 َُب اجمجى مٍىول اػعجخَ ًا اؾخاط زالض و باليؿبت للخٍاًتاللي خٌتهالي اها هٌخب ًل اللي نىلتهىلي مً ؾحر ما اؾحر خغف واخض
ماغضا الاؾماء َبػا.
 ال وهللا ال اػغاج وال خاحت اهذ هىعججي ،و هؿخجى انغاها اوُ ماجخٌخب.
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 مخهلهل ًا زالض هبهي ابػتهالَ غلي الىاحـ اب بـ ًاعب دمحممُخأزغف.
 ال ال ال اها ف زلُ اؾبىع هٍىن مسلهها ،بـ هى ممًٌ ًامدمىص هغوح للؿذ قىػٍت؟
 اه َبػا هغوح لها خاال.انهُذ خضًثي مؼ زالض و بػض طلَ ؾاصعها مجزله اها و مدمىص و طهبىا
الي مجزُ الؿذ قىػٍت و هى مجزُ نضًم نغٍب مً مجزُ زالض و نض
ً
ازبروي مدمىص بأنها ؾُضة مؿىت ججاوػ غمغها اُ  ٠٢غاما و لٌجها
ً
ُ
جخظيغ ًل ش ئ حُضا ،و بالكػل ونلىا الي املجز الظي ًان ًبػض غضة
امخاع غً مجزُ زالضَ ،غم مدمىص غلي الباب قكخدذ لىا الباب
قخاة قابت ًبضو و انها حػغف مدمىص حُضا.
 -اػٍَ ًا ابً غم ابى الكخىح ،وػم غاوػ اًه؟
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 حضجَ مىحىصة؟ اه حىه غاوػها ف اًه؟ مكِل غاوػها جدٍي ُ اؾخاط دمحم صخبي غلي خٍاًت زالض ابًالهبر.
 َُب اجكًلىا هي حىه ،اجكًل ًا اؾخاط ،بـ انلػىا الجؼم بغهغلكان السجاص ما ًخىسسل.
صزلىا الي املجزُ و صزلذ امامىا جلَ الكخاة التي صزلذ اخضي ؾغف
املجزُ ملضة صنُهت زم زغحذ بػضها.
 اجكًلىا هي حىه. ًا ؾااااجغ غلٍُي ًا اًت صه اهذ هخػِص ي و جمىحي مٌكغة. ملٌل صغىه بُا ًا بخاع ًاؾمحن ،اها مل غاوػة اجٍلم بـ غلكانالاؾخاط املخترم اللي مػاى صه.
48
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 ال ال وغلى اًه اهخىا هخكطخىا بػٌ نضامي ،اها حاي اؾمؼًلمخحن و همص ي غلي َىُ.
صزلىا اها و مدمىص الي الؿغقت و التي ًان بها ؾغٍغ نضًم ججلـ
غلُه جلَ الؿُضة العجىػ و التي ًظهغ غلي ملمدها زُىٍ العجؼ
و الخهضم بالؿً و التي جغوي بخجاغُضها الل نهت و نهت.
 اػٍَ ًا ؾذ قىػٍت؟ اػٍَ ًا واص ًا مدمىص ،محن اللي مػاى صه؟ صه واخض صخبي غاوػى جدٌُله خٍاًت زالض ابً غم خؿحن هللاًغخمه.
 هللا ًجخمه مُغح ما عاح ،نخل الؿذ و هى ف غؼ قبابها ،بـمػظوع بغيه ما هى ًان مسخىع.
َ -ب اخٍي ًا ؾذ قىػٍت ،هى اللي خهل صه بجض؟
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 بو ًا ابجي اها هخٌُلَ اللي اغغقه و اللي قىقخه ونتها ،اخىا فًىم ؾمػىا نىث نىٍذ حاي مً بِذ حضة زالض و ملا الىاؽ
اجلمذ غغقىا ان بىتها حىػها صبدها و هي خامل ،و بػضها حه
البىلِـ و زضوا خؿحن الهغانىن و زضوا ام ؾامغ اللي هى ام زالض
بػض يضه ،صقىىها و هي خامل و بػض ؾيخحن ماجذ الؿذ مً الخؼن
غلي بىتها و مجها هلل بهى حاعتهم هي الؿبب و هي اللي زلذ الغحل
ٌكَ ف مغاجه و ًهخلها و اللي غؼلذ مً الخي ًله بػض اللي خهل،
املهم ًا ابجي بػض الؿذ ماجذ عاخىا الىاؽ ًضقىىها حىب بىتها لهىا
غُل نؿحر جدذ ف الهبر غىضه خىالي ؾيخحن و لهىا ف اًضه زمغة و
لهىا حثت ام ؾامغ الٌكً مدكاُ مً غلحها و ؾاغتها الىاؽ نالىا
هى ابجها اه اللي ًاهذ خامل قُه بـ اللي عبىه الجً و الػكاعٍذ و في
هاؽ جاهُت نالذ ال صه عبىا صب الخُاة جاوي ف حثت الؿذ و هي اللي
ًاهذ بتريػه و بخسلي بالها مىه لخض ما يبر و في هاؽ جالخت نالذ ال
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صي امللًٌت هي اللي خغؾخه و ًاهذ بخأًله و بخدمُه و بخضزل له
الهىا حىه التربت ًله يلم يلم.
 َب و اهتي ًا ؾذ قىػٍت قاًكت اًه؟ ال ًا ابجي اها مػغقل صي خاحت بخاغذ عبىا مدضف ٌػغف ؾببهاوال جكؿحرها ،ما هى ًا ابجي مل ًل اللي بُدهل خىالُىا له جكؿحر
و مخداولل جضوع غلي جكؿحر ألن في خاحاث لى صوعث وعاها
هخهط ي غمغى ًله بخضوع و مل هخىنل لخاحت و ف الازغ هخججن
مً يتر الخكٌحر ،اهذ بـ ًا ابجي ايخب اللي اجدٍالَ و ونله
للىاؽ ػي ما هى.
انهذ الؿُضة قىػٍت يلمها و ؾاصعها مجزلها اها و مدمىص زم غضث الي
مجزلي و حلؿذ بؿغقتي ايخب لٌم ما ؾمػخه و اههله لٌم يما
ؾمػذ و لٌم بالجهاًت خغٍت الخهضًو مً غضمه ،اما باليؿبت لغأَي
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قأها لِـ لي عأي ألهجي ال انضم او ان غهلي ال ًغٍض اؾدُػاب الامغ و
لًٌ جبهى الػهضة غلي الغاوي و جبهى حملت الؿذ قىػٍت جترص بأطوي
ختى ألان ( مل ًل اللي بُدهل خىالُىا له جكؿحر )..
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القصة الرابعة *و من السحر ما قتل*
( و مً الخب ما نخل )
الجمُؼ ًهىلىن جلَ املهىلت ،و لًٌ اطا ؾمدخم لي ؾأنىم بخػضًل
بؿُِ بها لخٍىن.
( و مً السخغ ما نخل )
وػم قبظلَ الخػضًل جٍىن ايثر وانػُت باليؿبت لي و جٍىن وانكت
ايثر ملا مغعث به مً اخضار.
مً اها؟
اصعى  :ؾهُلت
ً
ابلـ مً الػمغ  ٠٢ :غاما
جبضأ نهتي بىظغاث الػائلت و الجحران و ألانضناء و التي جخدضر
بٍل َلنت غً ما بضازلهم و هى جلَ الجملت السسُكت التي لُاملا
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ً
ؾمػتها صوما و بالخدضًض بالكترة ألازحرة أال و هى (اهتي مل
هخخجىػي ًا غاوـ)....
ًاهذ جلَ الجملت لها وانؼ الٌؿغة و الخؿغة غلى هكس ي قٌم مً
ً ً
ً
ًلماث ًلهحها ألاوؿان و ال ًلهي لها باال قخهخل شسها ازغا صون أن
ً
ٌكػغ ،و لٌىجي نغعث ان أؾٌتهم حمُػا و أن اقخذ الباب لهلبي لٍي
ً
ًسخاع قغٍَ خُاة مىاؾب لي و لظغوفي قأها زلزىن غاما و لم اجؼوج
ختى ألان لظا ًجب ان أزخاع الصسو امللئم و الظي هى مً وحهت
هظغ مجخمػىا ًؼٍض غمغه غً غمغي ببػٌ الػهىص و بالُبؼ
ً
ً
و
ؾٍُىن مُلها او متزوحا و أنبذ اها الؼ حت الثاهُت و هظا بالكػل
ً
ما خضر ،قهض اخببذ (مدمىص الىجاع) ٥٢ ،غاماٌ ،ػمل مهىضؽ
ً
ع
بأخضي الكغًاث الٌبري للمهاوالث و هى أًًا أخبجي و نغ ها أن
هتزوج و لًٌ ًان قغَه الىخُض ان ال حػلم ػوحخه بؼواحه مجي و
بالكػل واقهذ و جهضم لسُبتي و في زلُ ؾخت أقهغ أنبدىا
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غغوؾان و مغث الكهىع و أنبدذ خامل و غىضما أزبرث
ً
ً
(مدمىص) قغح قغخا قضًضا غلى غٌـ جىنعي و ناُ لي (أهتي اللي
هخجُبُلي الىلض بػض ألاولى ما حابخلي  ٠بىاث .....حػغفي لىال أن ابىها
ًبهى مضًغي قالكؿل اها يىذ َلهتها و عمتها قالكاعع) و بالُبؼ
ً
ؾًبذ يثحرا و زىعث غلُه و نلذ له ال ًصر ان ًكػل هظا ف
البىاث لِـ لهم أي طهب و انىػخه بأن الخُاة حؿحر غلى ماًغام و
بالكػل ؾاعث الخُاة غلى ما ًغام الا أن احى طلَ الُىم املكإم،
يىذ أحلـ بؿغقتي اقاهض الخلكاػ و ئط بُغناث الباب جخهاعع و
انىاث جخػالى مً الساعج قسغحذ مً ؾغقتي و طهب مؿغغت الى
الباب و نمذ بكخده صون أن أؾأُ مً الُاعم و بمجغص أن نمذ
ً
بكخذ الباب نػهخجي لُمت نىٍت غلى وحهي أصث الى ؾهىَي أعيا
زم مً بػضها غضة يغباث بأنضام أمغأجحن غلى بُجي بؿًب قضًض
و ؾمػذ أخضهم جهىُ بؿًب ( بهى أزغتها بػض ما ابىٍا زله ًترقى
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قكؿله ًغوح ًخجىػ غلُا واخضة ػبالت ػٍَ يضه ....ال و أًه يمان
خامل مىهَ ،ب و صًجي همىجَ و همىث اللي ف بُىَ) زم جىالذ
الًغباث ايثر قأيثر ختي أخؿؿذ بؿائل صافئ ًدؿغب بحن نضماي
ً
و مً بػضها قهضث الىعي جماما.
غضث الى وعي بػض قترة ال أغلم مضاها و وحضث هكس ي هائمت غلى
ؾغٍغ بمؿدككى و بجىاعي (مدمىص) و مً زلكه ػوحخه و ناُ لي
بىبرة خؼن.
 ؾامدُجي ًا (ؾهُلت) عبىا ٌػىيَ و ٌػىيجي قاللي عاح ،و اها ملههضع ايمل مػاًي (أهتي َالو ًا ؾهُلتَ ،الو بالخلجت) و الكهت
يخبتها بأؾمَ و البهاء هلل ف ابيىا اللي ماث و خمض هلل غلى
ؾلمخَ.
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زم اصاع ظهغه لي و مً زلكه ػوحخه التي ًاهذ الؿبب بٍل ما خضر
لي و غلى وحهها ابدؿامت لم و لً اوؿاها ما خُذ و جلَ ألابدؿامت
بملمدها املؿخكؼة ًاهذ بضاًت جكٌحري باألهخهام.
ً
مغ غلى جلَ ألاخضار زلزت أقهغ و قكُذ جماما و بضأث أماعؽ
خُاحي بُبُػُت و غضث الى غملي يمضعؾت بمضعؾت أبخضائُت و
وؿِذ مؼ مغوع الىنذ ألالم و لٌىجي لم أوس ى الثأع لجىُجي الظي
جىفى بحن أخكائي و بالهضقت البدخت يىا هجلـ هدً أغًاء
الخضعَـ بؿغقت املضعؾحن بحن الخهو الضعاؾُت هدىاوُ وحبت
ألاقُاع و ًاهذ جخدضر (هىاء) مؼ ػمُلت لىا و جغوي لها هظا الٌلم.
 غاعقت ًا ؾمُدت ،امباعح ؾلىي حاعجىا زلكذ اوُ مىلىص لحها،جسُلي ًان بهالها  ٢ؾىحن مبخسلكل و أوُ ما عاخذ للكُش (َاهغ)
مكِل حلؿت و الخاهُت و الخالخت و بػضها بهذ خامل غلى َىُ و
زلكذ اوُ مىلىص لحها امباعح.
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أؾخمػذ بأههاث الى خضًث (هىاء) و أزىاء الُىم الضعاس ي بضأث
جضوع بغأس ي جلَ ألاقٍاع الكُُاهُت.
أهخهى الُىم الضعاس ي و أزىاء زغوحىا مً املضعؾت أونكذ هىاء
ألجدضر مػها.
 هىاء ....هىاااء. أًىه ًا ؾهُلت ًا خبِبتي. مػلل أهتي قايُت؟ أه زحر؟ مكِل غاوػة أؾالَ غلى خاحت يضه. أؾألي ًا خبِبتي ،زحر؟ اُ ...الكُش (َاهغ) اللي يىتي بخدٍي غلُه صه بِؿاغض الىاؽبجض! ....وال صه مجغص يلم؟
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ً
 ااااه َبػااااااا ....صه عحل وااانل و ؾغه باحؼ ،بـ ؾغٍبت ًاؾهُلت اهتي بدؿألي غلُه لُه؟
 ما ...ما ما ما مكِل ،بـ لُا واخضة حاعحي ًاهذ خالتها قبه خالت(ؾلىي) صي و لى جهضعي جسلحها جهابل الكُش صه ًبهى حمُل غمغي
ما هيؿاهلَ ألنها ؾلباهت و خهُهي حؿخدو املؿاغضة.
 اه اه ًا خبِبتي و ماله اها هضًٍي الػىىان و زلحها جغوخلت ،مػاًيوعنت و نلم؟
 اه اه مػاًا نىلي الػىىان.نمذ بٌخابت الػىىان زم طهبذ الى مجزلي أقٌغ بٌُكُت ألاهخهام مً
طلَ الغحل الظي صمغ لي خُاحي و جلَ املغأة التي نخلذ نؿحري
بضازلي نبل ان ًىلض ،طلَ الكُش أهه هى امللط ألامثل لخىكُظ
اهخهامي.
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مغ الُىم و في الُىم الخالي زغحذ مً مجزلي و لٌىجي لم أطهب الى
ً
ً
املضعؾت بل طهبذ الى مجزُ الكُش (َاهغ) الظي ًان مجزال بؿُُا
ًخٍىن مً َابو واخضَ ،غنذ الباب و قخدذ لي الباب ؾُضة
جغجضي الىهاب و نالذ لي.
 اًىه ًا ؾذ ....غاوػة محن؟ اها ....اها غاووػة الكُش (َاهغ) ،مل صه بِخه بغيه؟ اه بِخه اجكًلي ًا خبِبتي اجكًلي.صزلذ زلل جلَ الؿُضة الى صازل املجزُ الظي ًاهذ جملؤه عائدت
البسىع الٌغيهت التي غىضما جلمـ حىباث أهكَ حكػغ غلى الكىع
بًُو ف الخىكـ و لًٌ ًل ش ئ يهىن في ؾبُل اهخهامي ،صزلذ
الؿُضة الى ؾغقت و اها مً زلكها و ًبضو أنها ؾغقت الكُش (َاهغ)
وػم قهى ًجلـ امامي غلى يغس ي يبحر و امامه جلَ املبسغة و ًغجضي
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ً
ً
جلَ (الؿبذ) املػخاصة ،و بضون ان جىُو خغقا واخضا زغحذ جلَ
الؿُضة و أؾلهذ الباب مً زلكها خُجها هظغ لي الكُش.
 اجكًلي انػضي.ناُ حملخه و هى ٌكحر لي بالجلىؽ غلى طلَ الٌغس ي املىيىع
امامه و بالكػل حلؿذ و هىا بضأ خضًثىا.
 اؤمغٍجي ًا مِـ (ؾهُلت). اهذ غغقذ اؾمي مىحن؟ ًاااااصي الؿإاُ الٌلؾٍُي اللي بدؿأله ًل ماخض ًضزلي... يلؾٍُي!!!ٌ .....ػجي ؾإالي هى اللي يلؾٍُي و لبؿَ و الجى الليخىالَُ حضًض ٌػجي!!!
 أل مل حضًض بـ صه لؼوم الكؿل ،و بػضًً اهتي مؿخؿغبت ٌػجياها غغقذ أؾمَ مىحن و مل مؿخؿغبت أوي غغقذ اهَ مِـ!!
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 أل غاصي بما أهَ غغقذ أؾمي قأيُض غغقذ اها قؿالت أًه ،بـًل صه مل مهم باليؿبالي اها ًل اللي يهمجي اهَ حؿاغضوي ف اللي
اها حاًالَ غلكاهه.
 ااااه جههضي حاعجَ اللي مبخسلكل؟زم ضخَ ضخٌت املىخهغ و هظغ لي بثهت و اؾخٌمل يلمه...
 بص ي ًا اؾخاطه ،اها غاعف اهتي حاًه لُه و غاوػة اًه ،نغٍىَخٍالي غلى ًل خاحت مً اوُ ما صزلتي مً باب البِذ و اها
هؿاغضى و هػملَ اللي اهتي غىػاه.
 و اها مؿخػضة اصقػلَ اللي هخُلبه ًله. جمام يضه هبهى مخكهحن ،بـ في خاحاث جاهُت هُلبها ؾحرالكلىؽ .......اؾخجي بـ نبل ما جبهُلي بهت اؾخدهاع و صماؾَ
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جغوح لبػُض اخب انىلَ أل مل اللي قضماؾَ ،اها غاوػى
حؿمدُلي أأطًه هى يمان ػي ما هأطيها و أال....
 و أال اًُِه ....ال مخأطيهىف اها لؿه بدبه. ما اها غاعف و غكان يضه خبِذ انىلَ اهَ لى مؿمدخِل لُاأوي أطًه مل هُىكؼ أيمل الػمل اللي املكغوى هػمله ألهه هُبهى
غمل قغنت و هؼٍل لحهم هم الاجىحن.
 خايغ خايغ و اها مىاقهت ،ها في خاحت يمان؟ اه ،غاوػ خاحت مً عٍدتها و خاحت مً عٍدخه. ٌػجي اًه عٍدخه و عٍدتها؟؟ً
 ٌػجي خاحت هم بُلبؿىها ،لبـ مثل او هضوم. َب و صي احُبهالَ اػاي؟ مػغقل بهى اجهغفي.63
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 جمام هخاوُ. حهؼي الخاحت اللي َلبتها و حهؼي مػاهم  ٠٢الاف حىُه وحػالُلي بػض اؾبىع.
 جمام ،خاحت جاهُت ًا قُسىا؟ أل ،اجكًلي نىمي امص ي.ً
ؾاصعث مجزُ الكُش (َاهغ) و اها أقٌغ يُل لي ان اخًغ قِئا مً
اؾغاى جلَ املغأة التي صمغث خُاحي ،ونلذ الى املجزُ و غىض ونىلي
ؾمػذ نىث ضجُج بضازل الػماعة و غىضما انترب ايدككذ بأن
الؿٍان نض أمؿٍىا بُكل نؿحر ٌؿغم ألاخظًت مً امام الكهو و
هىا قغصث بظهجي و أجذ لي جلَ الكٌغة ،جضزلذ و مىػذ الؿٍان
مً ان ًظهبىا بظلَ الُكل الى نؿم الكغَت زم أمؿٌذ بظلَ
الُكل و نلذ له.
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 بو ًا خبُبي ،لىال ان اها اههظجَ مجهم ًان ػماهَ ف نؿمالكغَت ،ف لى مؿمػدل يلمي اها هىصًَ بأًضي للهؿم.
 خايغ خايغ اهتي جإمغي ًا ؾذ هاهم. اهذ هتروح غىىان الكهت اللي ههىلَ غلحها صي و حؿغم ألاخظًتالخغٍمي اللي نضام باب الكهت و ججُبهم و جُجي لؿاًت غىضي ،و زض
صوُ  ٢٢٢حىُه و لَُ ػيهم ملا ججُبلي املُلىب.
 خايغ ًا ؾذ هاهم خايغ اهتي جإمغي.ً
وػم أعؾلذ طلَ اللو الهؿحر الى مجزُ (مدمىص) لؿغنت قِئا
حؿخسضمه ػوحخه ،وػم ف أها اغلم الػىىان حُضا قهض عأًخه
ً
ً
ببُانخه مغاعا و جٌغاعا و بالكػل بػض ؾاغخحن أحى طلَ اللو
ً
ً
الهؿحر و بُضه يِؿا بلؾدٌُُا به ألاخظًت ،اغُُذ له املبلـ الظي
وغضجه به و اقغؾذ ألاخظًت أمامي و التي ًاهذ  ١أخظًت مجهم ٥
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نؿاع و ازىان يباع و بضون جكٌحر قام اصعيذ ان الخظاء الٌبحر هى
لها و بظلَ اًىن نض اهتهُذ مً الُلب الاوُ اما الُلب الثاوي قهى
ً
قِئا ؾبو و ان اؾخسضمه (مدمىص) و هظا ش ئ ؾهل قأهجي امخلَ
(مىضًل) ًان ببضلت له و بظلَ ًٍىن املُلىب الثاوي نض جدًغ ،زم
في الُىم الخالي طهبذ الى املهغف ألخًاع املبلـ الظي َلبه الكُش
ً
ً
(َاهغ) و بالكػل ألان أنبذ ًل قِئا حاهؼا ،مغث ؾبػت اًام و احى
الُىم املىغىص و طهبذ الى الكُش (َاهغ) و اغُُخه ًل املُلىب و
ناُ لي غلي أن اهخظغ ملضة أؾبىع و مً بػض طلَ ؾأعي بهم العجب
العجاب.
مغ ألاؾبىع يما ناُ الكُش (َاهغ) و بضأ أؾبىع ألاهخهام يما ظىيذ
ً
ُ
و لٌىه بضء الػظاب أًًا ف بأو لُلت مً طلَ ألاؾبىع و غىضما
ً
طهبذ لُل الى هىم ،عأًذ في مىامي جلَ املغأة ػوحت (مدمىص) و هي
ً
هائمت غلى ؾغٍغها بجىاع مً ًان ًىما مً ألاًام ػوجي ،و ئطا بٍائً
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نؿحر ٌكبه ألاَكاُ و لٌىه لِـ َكل ،أهه أنغب ما ًٍىن بهُئخه
الى الهغص ،زم عأًخه ًهػض غلي حؿضها و هى هائمت و ًىظغ لي زم
ًغقؼ ًضه ألغلى لخظهغ مسالبه املسُكت و ٌؿغؾها بٍل نىة أؾكل
بُجها و لًٌ الؿغٍب باألمغ أهجي قػغث بألم في حؿضي بىكـ املٍان
الظي ؾغؽ به خىاقغه بجؿضها ،هظغث الي حؿضي ألحض هؼٍل
ً
نىي ٌؿغم ملبس ي صما نغزذ بكضة مً الكؼع و ألالم و غىضما
نغزذ اؾدُهظذ مً هىمي و ًان الؿغٍب باألمغ أهجي وحضث
ؾغٍغي ًملؤه الضم مً خىلي و وحضث هكس ي أهؼف مً هكـ املٍان
الظي يىذ اهؼف مىه بالخلم ،بهػىبت بالؿت أؾخُػذ أن أنهٌ
مً ؾغٍغي و طهبذ الى الخمام ،زلػذ ملبس ي و هظغث الى مٍان
الجزًل و وحضث ازاع مسالب أؾكل بُجي ،أؾخجمػذ نىحي و نلذ
في هكس ي أنها يغٍبت ألاهخهام ًجب أن اجدمل.
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صم حغؽ الباب ،ويػذ يماصاث غلى حغوحي و اعجضًذ ملبس ي
و زغحذ الى الباب و نمذ بكخده و ًاهذ املكاحأه ،أهه (مدمىص).
 أػٍَ ًا ؾهُلت؟ الخمض هلل ،أجكًل أجكًل. ؾهُلت ،ؾامخي مغاحي.... اؾامدها!!! ....ؾغٍب الُلب صه ،اهذ هكؿَ ناصع حؿامذ انهامىجذ ابيىا؟
 أل مل ناصع ...بـ هى خالتها نػبت اووووي و بخجزف هؼٍل قضًضو ًل اللي بخهىله ،زلي ؾهُلت حؿامدجي.
 أل مل هؿامدها و ال هؿامدَ اهذ يمان ،ألهَ مدبدىِل واججىػججي غلكان احبلَ الىلض اللي هكؿَ قُه و يىذ غاوػ حػمل
يضه مً وعاها غلكان جًمً قؿلَ و مغيؼى و جًمً قىكـ
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الىنذ أهَ ًٍىهلَ ولض ػي ما بخدلم ،لًٌ لألؾل ًا (مدمىص)
مدضف بُازض ًل خاحت ،و غاًؼة انىلَ غلى خاحت اها خبِخَ و
هكًل اخبَ ألهَ اوُ عحل ًضزل خُاحي و اخبه بجض و اوُ عحل
ًلمؿجيً ،ا زؿاعة خبي لَُ و ًا زؿاعحي.
 ؾهُلت اؽ ..اؾمؼ.... زلم ًا مدمىص الٌلم زلو ،عوح ملغاجَ و زلَُ حىبها ،واوعى جيس ى اهَ ؾُبخجي غكانها.
 َُب اها هؿِبَ الجهاعصه و هجُلَ بٌغة بـ اعحىًي قٌغي جاوي. عبىا ٌؿهل...ؾاصع (مدمىص) و اها ال اقػغ بىضم غلى الاَلم مما قػلذ قهض
اعصث الاهخهام و ها اها أخهل غلُه ،،مغ الُىم و أحى اللُل و طهبذ
الى الىىم و بمجغص ان اؾمًذ غُجي عأًذ طلَ الخلم مغة أزغي و
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خضر مثلما خضر بالخلم ألاوُ ألؾدُهظ و أحض الضماء جكترف مً
خىلي ،لم اؾخُؼ جدمل ألالم و اجسظث نغاعي باألهخداع ،جىاولذ
بػٌ مً اهىاع أصوٍت مسخلكت و التي بػض جىاولها حؿخمغ الضوعة
الضمىٍت بالهبىٍ ختى املىووث......
و ها اها ايخب جلَ الؿُىع لٍي ٌػلم (مدمىص) أهجي ضخُذ بدُاحي
ً
مً أحل خبه و طلَ غىضما اغُُذ للكُش (َاهغ) مىضًل لي اها و
ً
ً
ن
لِـ مىضًله هى ،قدها لم أؾخُُؼ أن اًى ؾببا بأطًخه ،و
ً
ضخُذ بدُاحي اًًا مً أحل الههام ألبيىا....
ًان جلَ هو الغؾالت التي وحضتها بجىاع حثت (ؾهُلت) َلُهتي ،و
طلَ بػض ان طهبذ الحها ألَلب مجها أن حؿامذ ػوحتي و َغنذ
الباب غضة مغاث و لم أحض مجُب قداولذ أن اقخذ باب الكهت
باملكخاح الهضًم الظي أمخلٌه و بالكػل قخذ الباب ،ألحض حثتها غلى
ؾغٍغها و بجىاعها جلَ الغؾالت و غىضما غضث الى مجزلي وحضث

71

أسرار الروايات

العارف

حممد شعبان

ػوحتي نض ماجذ مً أزغ الجزًل الخاص ملضة ًىمحن ،و ألان اعؾل الَُ
هو جلَ الغؾالت لُػلم الجمُؼ اهه لِـ قهِ مً الخب ما نخل ال
ً
ُ
بل اًًا و يما نالذ (ؾهُلت) بأو عؾالتها (مً السخغ ما نخل ).....
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القصة الخامسه *جلسة فتح مندل*
زم نمذ بكخذ غُجي ألحض هكس ي هىا غلى طلَ الؿغٍغ باملؿدككي و
اهتي اوُ مً عأًخه و لظلَ ؾأخٍي لٍي ما خضر......
أصعى  :دمحم عمًان
ً
غمغي  ٠٢ :غاما
جبضأ نهتي غىضما حػغقذ غلى طلَ الضحاُ غً َغٍو الهضقت و
ً
يىذ مىبهغا به ،و طاث ًىم صغاوي للظهاب مػه الى خًىع حلؿت
ً
م
(قخذ مىضُ) و هى غباعة غً الٌكل غً قِئا نض ؾغ  ،و غً
ً
َغٍو جلَ الجلؿت و التي ٌؿخُُؼ بها الغوخاوي غً َغٍو َكل لم
ًبلـ ُ
الخلم و لٌىه ًجُض الهغاءة و الٌخابت و ببػٌ الػؼائم ان
ًٌكل غً الؿاعم ،و بالكػل طهبذ مػه الى مجزُ قاب ًمخلَ
ً
ُ
مدل لبُؼ الهىاجل املخمىلت ؾبو و ان ؾغنذ مىه خهُبت بها
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ً
م
هىاجل ًخػضي زمجها اُ  ٠٢الل حىحها و هى ال ٌػغف الؿاع و هىا
حاء صوع طلَ (الكُش).
اجكهىا غلى مىغض الظهاب الى مجزُ طلَ الكاب ،و بمجغص ان
نػضها الى مجزله نابلىا أهل املجزُ بالترخاب اها و طلَ املضغى
(بالكُش م).
ً ً
 أهل أهل ًا قُش (م).ً
 اهل ًا (ر) ًا ابجي ،حهؼث اللي اها نىلخلَ غلُه؟ اه الىلض اللي َلبخه حىه ف ألاويت و يمان قىجان الؼٍذ الليَلبخه حاهؼً ،ل اللي هانو بـ اهَ جخٌغم و جكخدلىا و حكىف
محن اللي ؾغم الكىُت غلكان احُب خهي مىه.
 جمام ًل بِىا اهخىا مؿدخحن أًه؟ -مؿدىحن ملا اهذ و ألار اللي مػاى حكغبىا خاحت ألاوُ.
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 ال ال ...الل قٌغ اها مل غاوػ اقغب خاحت ،املهم بـ غم الكُشًهًُلَ خاحخَ.
 جمام ًل بِىا ًا قباب.نمىا بالضزىُ اها و طلَ الكُش و مػىا الكاب الى اخضي ؾغف
املجزُ و ًان بالضازل َكل ًبضو مً مظهغه ان غمغه لم ًخجاوػ اُ
 ٠٢ؾىىاث و امامه (قىجان) مملىء بؼٍذ الُػام و بجاهبه ًان
ًجلـ قاب أزغ و الظي غلمذ قُما بػض أهه ً
أر للكاب مالَ
الخهُبت.
حلـ الكُش بجاهب طلَ الُكل و حلؿذ اها امامه و حلـ
بجىاعي الكابان.
 ممًٌ وعنت و نلم ًا ابجي.ً
 -اه ًا قُسىا َبػا اجكًل.
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ً
ً
امؿَ الكُش بالهلم و يخب غلى الىعنت عمىػا و يلما لم أقهمه زم
ؾأُ الُكل غً اؾمه و أؾم والضجه و نام بٌخابتهم بخلَ الىعنت
ً
ع
أًًا ،زم ازغج مً خهُبخه النو َبي و نام بلهو الى نت بكػغ
الُكل و ناُ للكاب.
 ممًٌ جُكي الىىع؟ً
 اه َبػا ًا قُسىا. بـ مهما قىقخىا اوغىا خض قٌُم ًهغأ نغأن او ًخٍلم ،اظً ًلٍىاغاعقحن ألامىع صي مكحهاف هؼاع.
ً
ً
 َبػا ًا قُسىا َبػا. خايغ ًا غم الكُش. -خايغ ًا حج ....خايغ.
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ً
زم اؾلو طلَ الكاب اياءة الؿغقت و لًٌ ًان بػًا مً الاياءة
ًدؿلل الى الؿغقت غً َغٍو جلَ الىاقظة املىحىصة مً زلكي و التي
ً
حػلخجي اعي ًل قِئا بىيىح.
ويؼ الكُش ًضه غلى عأؽ الُكل و بضء بهىُ جلَ الٍلماث
 (انؿمذ غلٌُم اًتها الاعواح الغوخاهُه الػلىٍه والؿكلُه وزضامهظا الػهض الٌبحر ان ججُبىا صغىحى وجهًىا خاحتى بؿم هللا
الػظُم الاغظم وبػؼه بغهخُه بغهخُه يغٍغ يغٍغ اهُا قغاهُا
اصوهاي انباؤث اُ قضاي غالم الؿُب الٌبحر املخػاُ وبدو امللَ
الػظُم َدُُمؿُلُاُ ان جٌككىا الدجاب بِىٌم وبحن هاظىعي
هظا ختى ًغايم بػُىه وججُبىا غما وؿالٌم غىه فى اؾغع ونذ بدو
ماجلىجه غلٌُم الىخا الىخا العجل العجل الؿاغه الؿاغه)،
ها ًا ابجي قاًل اًه؟
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 قاًل الكىجان بِىىع ًا غم الكُش. عيؼ ايتر ،،عيؼ. بضأث اقىف هاؽ وانكحن ف الكىجان البؿحن ابٌُ ف ابٌُ. قىقذ هكؿَ وال لؿه؟ ااه ...اااه ًا غم الكُش اها وانل وؾُهم اهى. نىُ وعاًا (ايها السضام الٌغام ايككىا لىا غً ؾاعم يالت (ر)ابً (م ).
و ًان العجب ًل العجب غىضما يغع الُكل طلَ الٌلم زلل
الص ئ زم ناُ.
 اًىه ًا غم الكُش اها قاًل هكس ي وانل ف مدل يبحر. -ها ًا ابجي عيؼ و قاًل اًه يمان؟

77

أسرار الروايات

حممد شعبان

العارف

 قاًل (قىُت) ف ألاعى و في قاب حه ازضها و مص ي. اؾأُ الكىجان محن صه و اؾمه اًه؟ محن الكاب صه و اؾمه؟ ،ظهغلي خغوف ًا غم الكُش. نىلها ...نىُ الخغوف اللي بخظهغلَ. (م ،ح ،م ،و ،ص ،ؽ ،ع ،ص).و بمجغص ان اههى الُكل الخغوف ؾمػذ نىث الكاب ناخب
(الخهُبت) ًهىُ.
 اهذ!!! ....اهذ ًا ازىٍا ًا ابً امي و ابىٍا اللي ؾغنخجي؟ اه ؾغنخَ ،بداوُ أزض خاحت مً وعر ابىٍا اللي ازضجه مجيبالػاقُت ،بذجت اهَ اهذ الٌبحر.
ً -ا قباااب اؾدىىا ههغف السضام و بػضها هخٍل...
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نُؼ حملت الكُش نىث اقبه بهىث ( هباح الٌلب )ً ،أحي مً
هاخُت طلَ الُكل ،زم قػغث بدغيت ؾغَػت و بأنىاث انضام مً
خىلي زم بػضها نىث نغار الكاب و أزُه زم نىث أهحن الكُش
زم هضوووء مسُل ألقػغ بػضه بدغاعة قضًضة جأحي مً أمام وحهي
و ًان مهضعها ًائً اؾىص َىٍل حضااا و غُىاه خمغواجان و ًهضع
مىه نىث أقبه بهىث الٌلب غىضما حؿخػض للهجىم غلى
أخضهمً ،هل امامي مباقغة و ملمده حكبه ملمذ طلَ الُكل زم
بضون أًت مهضماث أخؿؿذ بدىاقغ جمؼم حؿضي ،ألقهض بػض
ً
ً
طلَ الىعي جماما و حؿمٌ غُجي عؾما غجي ،زم غضث الى وعي ألان
ألحض هكس ي هىا غلى طلَ الؿغٍغ باملؿدككي و اهتي أوُ مً عأًخه و
لظلَ نههذ لٍي ما خضر ألهجي اقػغ بأهجي ؾىف امىوو......
ً
جىنل نلب املغٌٍ ( دمحم عمًان ) غً الىبٌ في الخاؾػت مؿاءا و
ًاهذ جلَ ازغ ًلماجه و طلَ بػض ان خًغ الى املؿدككى هى و
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ً
حثت قابان و عجىػ ممؼنحن جماما و مػهم َكل ًبلـ مً الػمغ ٩
ؾىىاث و نض جم جدىٍله الى نؿم الُب الىكس ي باملؿدككى و طلَ
ً
بؿبب أهه أنبذ غضائُا و ًهىم بالهجىم غلى أي شسو ًهترب
مىه ،و نض اعؾلذ لَ جلَ الغؾالت لٍي حػغيها غلى مخابػُىَ لػلي
ً
أحض لها جكؿحرا غىضهم( ......غىاَل نغوي) ممغيت بمؿدككى
خٍىمي بالهاهغة......
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القصة السادسة *السادي*
ايخب لٌم جلَ الؿُىع و اها حالـ غلى مٌخبي و امامي باألغلى
طلَ الخبل الظي اغضصجه حُضا لٍي ًهبذ مكىهتي و نهاًت
مػاهاحي......
لٍل اوؿان هىاًت او ش ئ مكًل مثل الٌخابت او الغؾم او يغة
ً
نلُل ،قمىظ نؿغي
الهضم او او او ،و لًٌ هىاًتي اها ًاهذ مسخلكت
غكهذ حػظًب الخُىاهاث ختى املىث و باألزو (الهُِ) ف
ً
م
لُاملا عأًتها صائما املسلى الايػل و املىدكغ بكضة مً خىلي و اها
ً
خها (أيغه الًػكاء) ،قمىظ نؿغي و امام بىابت مجزُ حضحي الهضًم
يىذ احلـ و احلب معي البػٌ مً َػام الهُِ لُلخل خىلي
ً
نُِ الخي و زهىنا الهؿاع مجهم و الظًً يىذ امؿٌهم بٌل
ًضي و ازىههم ختى املىث و الهي بهم بمىخهل الُغٍو ،غضا نُت
واخضة يىذ اخخكظ بها خُت و انىم بألهأها ألغلي لترجُم باألعى
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زم انىم بمؿٌها مغة ازغي و الهي بها لألغلي لخػىص مغة ازغي الى
الاعى و هي ججزف الضماء مً قمها بكضة و هٌظا و هٌظا غضة مغاث
ختى جمىث.....
و مؼ جهضم ؾجي انبدذ هىاًتي ايبر و ايبر ،قهض يىذ احمؼ
الهُِ و اخخكظ بها بمجزلي و انىم بخػظًبها ختى املىث و لًٌ
جىنكذ غً اخًاع الهُِ الى املجزُ مىظ ان جؼوحذ ،و لًٌ
ً
الؼواج لم ًمىػجي مً مماعؾت هىاًتي قهض يىذ اخًغ بػًا مً
ً
الهُِ الى مٌخبي لُل و اهخظغ ختى اههي حمُؼ مهابلحي مؼ الػملء
و احلـ غلى طلَ الٌغس ي و انىم بخػظًب الهُِ ختى املىث.
ختى أحى طلَ الُىم الظي يىذ حالؿا قُه غلي طلَ الٌغس ي ،انىم
بخػظًب جلَ الهُت التي بُضي غً َغٍو زىهها بأخضي الاخباُ ،و
ئط بهُت ؾىصاء جضزل الى الؿغقت التي بها مٌخبي و جهل امامي،
خُجها نلذ في هكس ي ( ًا ؾلااام صه اهتي حُتي لهًاًي) ،نمذ مً
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غلى طلَ الٌغس ي و طهبذ الي الباب و نمذ بأؾلنه و غضث ألحض
جلَ الهُت وانكه غلي مٌخبي و بٍل خمانت مجها جلهى بالؿلَ
السام( باألباحىعة ) املىيىغت غلي املٌخب و هظا ما ازاع ؾًبي
قظهبذ الحها و نمذ بسىهها بظلَ الؿلَ و مً قضة ؾًبي و اها
ازىهها بػىل حػغي الؿلَ مً املاصة البلؾدٌُُت امللكىقت مً
خىله لٍي حػؼُ الٌهغباء غً مً ًلمؿه و هىا نػو حؿض الهُت
بالٌهغباء و اخؿؿذ بالٌغباء حؿغي الى حؿضي و لٌىجي الهُذ
حثت الهُت بػُضا و هى جيخكٌ و جخكدم امامي مً قضة نػهها
بالٌهغباء ختى اههُػذ الٌهغباء جماما و طلَ ًان بؿبب ان ما
خضر للهُت نض حؿبب بهكلت قالٌهغباء أصث الى قهل الخُاع غً
َغٍو انكاُ املكخاح الغئِس ي ،نمذ مً مٍاوي و طهبذ لغقؼ طلَ
املكخاح ،و بالكػل غاص الخُاع مغة ازغي و غىضما غضث الى مٌخبي لم
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ً
احض حثت جلَ الهُت ،قهِ وحضث ( ألاباحىعة ) ملهُت اعيا و
ً
الؿلَ ممؼم و مخكدم و به بػًا مً قػغ جلَ الهُت.
اهخهى الُىم و غضث الى مجزلي و نمذ بدىاوُ الػكاء و زلضث الى
الىىم اها و ػوحتي و لًٌ ازىاء هىمي ؾمػذ نىث ( مىاء ) نِ ًأحي
ً
مً زلكي و هى ما أًهظجي مكؼوغا و حػلجي الخكذ الى مهضع
الهىث و ايدككذ بأن مهضع الهىث هى ػوحتي و التي جبضلذ
ً
عاؾها جماما الى عأؽ جلَ الهُت الؿىصاء و لًٌ اضسم بٌثُِحر زم
هظغث لي و غُىاها جلمؼ و نالذ (ههخلَ ػي ما نخلخجي ...ههخلَ )
ً
ً
ي
ع
خُجها نمذ مىخكًا مً ؾغٍغ و قغ ث هاعبا الي زاعج الؿغقت و
حلؿذ بمٌخبي و لٌىجي قػغث بدغيت مً زلكي ،هظغث الى زلل
الٌغس ي الظي احلـ غلُه و ئط بها ػوحتي بىكـ الهُئت التي عأًتها
غلحها مىظ نلُل ،اهخكًذ مً مٍاوي و صزلذ الى ؾغقت هىمي مغة
ازغي ألحض ػوحتي هائمت بٍل هضووء غلى الؿغٍغ و لًٌ بهُئتها
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ً
الانلُه قهمذ بدبضًل ملبس ي و طهبذ الى مٌخبي و ظللذ ؾاهغا
ختى أحى الهباح ،و قالهباح صم هاجكي و ًاهذ املخهلت ػوحتي.
 الى ،اًىه ًا بُه زغحذ عوخذ قحن باللُل و يىذ باًذ قحن؟؟.....مل يكاًت اوي مؿخدملت اهَ مبخسلكل و ؾايخت يمان بخسىهجي و
عاًذ جباث غىضها.
 بهىلَ اًه ....اها قاملخٌمت صلىنتي و ملا ازلو قؿل هُلؼغاملٌخب و ًىمي َىٍل ملا ازلو قؿل و اعوح هبهى هخٍلم.
اؾلهذ الهاجل و طاصث خحرحي و همي ،انهُذ الُىم و طهبذ الى
مجزلي و بمجغص ان نمذ بكخذ الباب وحضث ػوحتي وانكت بهالت
الكهت و هى جىظغ لي و بُضها ؾلح ابٌُ ًبضو و انها (ؾٌحن) ،و
بضون أًت مهضماث جبضلذ ملمدها الى ملمذ جلَ الهُت و نالذ
بهىث ٌكبه نىث الهُِ املمتزج باملىاء ( ههخلَ ػي ما نخلخجي....
ههخلَ).
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ً
طهبذ مؿغغا الى باب الكهت ًي اقخده و ألىط بالهغب و لًٌ ال
حضوي ًبضو و ان اخضهم نام بؿلو الباب مً الساعج و لًٌ يُل
ً
ال اغلم ،خُجها طهبذ مؿغغا الى مٌخبي و اؾلهذ الباب مً زلكي و
ً
ً
اخًغث خبل ؾلُظا و نىػذ به مكىهت لٍي جسلهجي مً ًل جلَ
ً
ألاالم التي اقػغ بها و لٍي انىم اها بهخل هكس ي بضال مً ان جمؼنجي
ً
ػوحتي او جلَ الهُت أعبا ،و لًٌ نبل ان انىم باألهخداع نغعث ان
ايخب نهتي مثل حمُؼ الػظماء املىخدغًٍ و لٌىجي اؾمؼ ألان
نىث باب ؾغقت املٌخب ًكخذ ،يُل هظا و نض نمذ بأؾلنه مً
ً
الضازل حُضا ،،أنها ػوحتي بهُئتها يهُت جهترب مجي و...........
وحضث اها الىهُب (ؾمحر الؼهاهحري) جلَ الغؾالت بكهت الؿُض
(اخمض جدؿحن) املخامي بػض ان نامذ نىة مً الكغَت بانخدام
الكهت غهب بلؽ جهضم به أخض ححران طلَ املخامي غً وحىص عائدت
يغيهت جسغج مً قهخه و بالضزىُ ألحها وحضث حثت طلَ املخامي
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مخكدمت جماما و هى ًجلـ غلى يغس ي مٌخبه و وحضث حثت ػوحخه
مػلهت غلى مكىهت امامه ،،و نض جبحن قُما بػض اهه حػغى الى
ً
نضماث يهغبائُت نىٍت أوصث بدُاجه و أصث الى مىجه مخكدما و هى
ً
حالـ غلى يغس ي مٌخبه و طلَ بىاءا غلى جهغٍغ الُب الكغعي ،و
ً
مؼ صمج الغؾالت بخهغٍغ الُب الكغعي لم اؾخىغب قِئا و لم احض
ً
ً
جكؿحرا مىُهُا ملا خضر و يخبذ جلَ الههه لػلي احض لها جكؿحر
مىُهي مىٌم....
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العارف

القصة السابعة * الثأر*
ابػث لٌم جلَ الغؾالت مً صازل زلحت املكغخت....
اصعى  :اخمض ؾامي
مً اخضي نغي نػُض مهغ
ً
ًان غمغي  ٠٠ :غاما
ً
ُ
اما ألان ف اها بل غمغ قبالخأيُض نض يخبذ وزُهت وقاحي نباخا......
جبضأ نهتي مً صازل ؾغقتي ،قهض ؾلبجي الىػاؽ بػض ًىم َىٍل مً
ُ
املػاعى مؼ غائلت (اوالص ؾامغ) بؿبب زأع نخل غلى أزغه اعبػت اقغاص
مجهم و زلزت اقغاص مً غائلخىا (اوالص الكغؾلي)...
ً
طهبذ الي هىم غمُو ،وػم قأها مخػب خها و عائدت الضم املمؼوحت
بغائدت التراب ججخاح اهكاس ي مىظ الهباح ......اعخذ حؿضي جماما
ً
و جغيذ مساوفي مً الؿض و مً عنانت َائكت جأحي ؾضعا و جىهي
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خُاحي مً زلكي و ؾهذ ببدغ مً الظلم احخاح غُىاي و بضأث
بغؤٍت اؾغب خلم عأًخه بدُاحي......
اها انل امام مجزُ الػائلت و بُضي طلَ الؿلح املضغى (بالكغص
السغَىف) و بجىاعي (غؼٍؼ) ابً غمي الايبر و بُضه هى الازغ جلَ
(البىضنُت) و التي أغخاص غلى خملها مىظ خضور جلَ املكاخىت بحن
اخض اقغاص غائلخىا و أخض اقغاص غائلت (اوالص ؾامغ) و التي اوصث
ً
بدُاة الثاوي ،و مً زم نامىا لُل بهخل اخض أقغاص غائلخىا هى و
أزُُه و بالُبؼ احخمػذ غائلخىا بػض جلَ الخاصزت و ًاهذ نهاًت
الاحخماع هى نغاع بهخل زلزت اقغاص مهابل ألازىان الظًً ؾبو و ان
جم نخلهم مً غائلخىا و بالكػل أججهىا اها و معي (غؼٍؼ) و (َاعم) و
(غبض امللَ) و (نضًو) اوالص غمي الى مجزُ غلى اَغاف الهغٍت و هى
ألخضي ابىاء غائلت (اوالص ؾامغ) و هى (الكُش غمغان) و املػغوف
ً
ً
بحن اهالي الهغٍت بأهه مػالج عوخاوي و قُسا مبروًا و لًٌ
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بالخهُهت قباب الهغٍت ًىػخىهه هى و ابىه (غبض الجلُل غمغان)
بالضحالحن.
ً
طهبىا الى طلَ املجزُ ف الثاهُت نباخا و اؾلخخىا حؿخػض ألَلم ما
ً
بها مً طزحرة غلى اقغاص جلَ الػائلت و هدً اًًا وؿخػض لخىكُظ
مهىلت يبحر الػائلت (غمي ػهغان قغؾلي) ( .....اخىا الػم هخؿضي بحهم
نبل ما ًخػكىا بِىا و ًهخلىا لىا اجىحن يمان ....وؿبههم اخىا و ههخل
جلجت) و بالخأيُض لم ًًٌ هىاى اوؿب مً طلَ الضحاُ و ابىه
الايبر و ابً ػوحخه املخىقُت و الظي ًهُم مػهم باملجزُ.
و بالكػل ونلىا الى املجزُ و نمىا بانخدامه و الضزىُ الى ؾغف
هىمهم و نخلهم حمُػهم بل عخمت او قكهت ،وػم انهم ٌؿخدهىن
طلَ ختى و ان ًاهىا لِـ لهم اي غلنت بما خضر و لًٌ ًٌكي انهم
مً وؿل (اوالص ؾامغ).
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و ًان ألامغ العجُب و هى بػض ان نخلىاهم حمُػا وحضث جلَ
الىعنت بجىاع حثت (دمحم) ابً ػوحت (الكُش غمغان) و ًان مدخىاها
ًاألحي.
ً
(اغلم اهٌم ناصمىن لهخلىا قهض عأًخٌم بمىامي أمـ ،و اغغف اًًا
اهٌم ؾخهخلىوي بضم باعص بالغؾم مً ًىوي ال أمذ بهلت لألخضار او
ختى للػائلت التي بِىٌم و بُجهم طلَ الثأع و لظلَ ( اصغُىف بهمل
ٌكهُو بغحاء بغحاء صًمُغور قهباُ اػؾب اػؾب ) مباعى غلَُ
ًا ناجلي خًىع نغٍجي و جلبؿه حؿضى و ألازظ بثأعي بػض وقاحي )
بمجغص ان انهُذ نغأة جلَ الغؾالت قػغث بغغكت ججخاح حؿضي و
ًأن ناغهت يهغباء انخضمذ بي و لم اقػغ بأي ش ئ بػضها ألهجي
قهضث الىعي ،و اؾخكهذ ألحض هكس ي بمجزلي و نض نالىا لي انها هىبت
ً ً
نغع لم ًخم جكؿحرها و لٌىجي لم الخكذ الحها اًًا هظغا لسىفي مً
عص (اوالص ؾامغ) غلى مهخل زلزت اقغاص مجهم.....
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زم بػض طلَ جىالذ الاخضار و املٍائض و لًٌ لم ًخم نخل اخض مً
ً
الػائلخحن وػم خاولىا نخل اقغاصا مىا و لًٌ جأمُيىا ًان انىي مً
مٍائضهم ،و ها اها بظلَ الخلم انل و بجىاعي (غؼٍؼ) و مً خىلىا
جأحي الهغزاث و الانىاث الهائلت ( ....احغواااا والص ؾامغ
هُهخدمىا بِذ والص قغؾلي الٌبحر احغوااا ) .....لم نهخم اها وال
(غؼٍؼ) بخلَ الٍلماث و لًٌ هيخظغ نضومهم لهخلهم او املىث في
ؾبُل الضقاع غً غائلخىا و لًٌ غً صون غمض وحضث ًضي جخدغى
و جىحه قىهت (الكغص السغَىف) الى عأؽ (غؼٍؼ) و غىض صون غمض
ً
اًًا نمذ بالًؿِ غلي الؼهاص لخىكجغ عأؽ (غؼٍؼ) امامي و أعي
ً
الضماء غلي حلبابي و خُجها نمذ مكؼوغا مً طلَ الخلم ألحض امي
حالؿت بجىاعي.
 جاوي ًا ولضي ،،حكىجاث جاااوي!! -ماغغقل ًا خاحت اًه ازغتها غاص!
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 امتى بجى هسلو مً الؿهغاًت صي؟ و هكىج لغوخىا و هجضع هىصًَلكُش او لخٌُم.
 هاهذ ًا خاحت هاهذ. لؼ ًا ولضي مهاهدل وانل و السلج صاًغًٍ ًتهامؿىا ف ًل البلضان والص ؾامغ هاوًٍ غلى قغ يبحر حىووي.
 مخجلجِل ًا خاحت اهتي مسلكت عحل. ًا بجي و اخىا ًان مالىا و ماُ الجخل و الخاع. قغقىا ًا ام اخمض. الكغف غمغه ما ًان بالضم ًا ولضي.نُؼ خضًثىا نىث (بثِىت) ابىت غمي ناعزت..
 الدجىا ...الدجىا .....الىاؽ بُجىلىا ان (والص ؾامغ) حامػحنعحالتهم و حاًحن غلى الضاع.
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اهخكًذ مً مٍاوي و ازغحذ (الكغص السغَىف) ،زم زغحذ الى
باب (الضاع الٌبحر) و الظي وػِل به هدً (اوالص قغؾلي) و لًٌ
الؿغٍب باألمغ اهجي وحضث (غؼٍؼ) ابً غمي ًهل بجىاعي و بُضه
جلَ (البىضنُت) و هكـ املكهض ًخٌغع يما بالخلم و غً صون غمض
وحهذ ًضي (الكغص السغَىف) الى عأؽ (غؼٍؼ) و اَلهذ الػىان
للظزحرة لخسغج مً الكىهت مخجهت مباقغة الى مش (غؼٍؼ) الظي زغج
ً
مً عأؾه امام غُجي و غً صون غمض او اعاصة مجي اًًا و حضث
ً
هكس ي ممؿٍا (بالىضنُت) التي ًان ًدملها (غؼٍؼ) و وحضث هكس ي
اصزل الى (الضاع) و ايؿِ غلي الؼهاص و انخل ًل مً اعاه امامي مً
اهلي و غىضما قغؾذ الؼزحرة اججهذ الى ؾغقت (غؼٍؼ) و اخًغث
ً
ؾلخه ألازغ و الظي ًان مػلها قىم ؾغٍغه و أمؿٌخه زم طهبذ الى
ً
باقي الػائلت و نمذ بهخلهم حمُػا ختى امي لم حؿلم مً عنانتي،
و ًل طلَ و اها مكاهض قهض ال ؾحر ال اؾخُُؼ الخدٌم بجؿضي ،و
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ً
غىضما اهتهُذ مً نخل الجمُؼ ؾمػذ نىجا ًدضزجي بغأس ي ( لهض
أجممذ املهمت و نخلذ غائلخَ يما أمغوي ناخب الجؿض الظي يىذ
نغٍىه و الظي خًغوي و َلب مجي ان احػلَ جهخل اهلَ حمُػا و
ً
ناُ لي اًًا اهه ؾُجػلجي اجلبؿَ غىضما جهغأ الػؼٍمت التي جغيها
ً
لَ بػض وقخاه ....وألان ؾأطهب ألنبذ نغٍىا هائما غلى وحهه صون
ناخب )....
زم بػض طلَ وحضث ابىاء غائلت (اوالص ؾامغ) بؿاخت (الضاع)،
وانكىن امامي مهضومىن بػض ان عأوا جلَ املظبدت التي نىػتها
بىكس ي مىظ نلُل و أنل ألان بحن حثث ضخاًاها و بضون ؾابو
اهظاع قػغث بضناث نلبي جغجكؼ و جغجكؼ زم امؿٌذ بظلَ الؿلح
الظي بُضي و وحهخه الى نضعي زم يؿُذ غلى الؼهاص ........هظه
نهتي .......جىنُؼ  :اخمض ؾامي
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وحضث جلَ الغؾالت غلى مٌخب ًٌخب غلُه امللخظاث مً نبل
اَباء (الُب الكغعي) بؿغقت الثلحت بمكغخت بأخضي مؿدككُاث
الهػُض و وحض بجىاعها حثت الكاب الظي أحى أمـ الى املكغخت
بػض ان نخل اقغاص غائلخه زم اَلو الغنام غلي هكؿه و اها
الضيخىع (عأقذ غُاص) الُبِب املؿإُ غً حكغٍذ جلَ الجثت....
ً
اَلب مىٌم جكؿحر لخلَ الغؾالت و جكؿحر اًًا لٌُكُت زغوج حثت
مً اخضي ( اصعاج الثلحت ) و يخابت جلَ الغؾالت
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القصة الثامنة *الحامل*
اصعى  :اخمض ؾمحر
غمغي  ٠٢غاما
مهىتي َ :بِب وؿاء و جىلُض
ً
اهخهلذ مىظ ًىمان للػمل بخلَ املؿدككى السانت بػض قهىعا مً
البدث غً غمل بأخضي جلَ املؿدككُاث طاث املغجب (الجُض) ،و
ازىاء مىاوبتي اللُلُت بهؿم اليؿاء و الخىلُض ؾالبجي الىىم و نغعث
خُجها الظهاب الى ؾكىة نؿحرة انخل بها أعقي ،نمذ بالضزىُ الى
ؾغقت الاَباء و بمجغص ان أعخذ حؿضي غلى الؿغٍغ ؾمػذ مً
زاعج الؿغقت نىث ؾُضة جهغر ،قاهخكًذ مً مغنضي و زغحذ
ً
ً
الي َغنت الهؿم ألعي ؾُضة جغجضي ػٍا نػُضًا و ًبضو مً الىظغة
الاولى لها انها غلى وقَ الىالصة.
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 اااااه الخهجي ًا صيخىع هىووولض ...هىوولض. خايغ خايغً ،ا ؾُُِض ًاصيخىع ابغاهُم ،،هى مدضف ناحي والاًه ،،حػالي ًا مضام اويت الٌكل.
 خايغ ًا صيخىووع بـ الخهجي ،مل ناااصعة همىوووث. َب هى مكِل خض مؼ خًغجَ؟؟؟ حىووػي جدذ ف الاؾخهباُ و هم بػخىوي هىا. خايغ خايغ ًل بِىا غلي اويت الٌكل هى نغٍبت اهي.طهبىا اها و جلَ الؿُضة الى ؾغقت الٌكل و اؾخلهذ هى غلى ؾغٍغ
املغٌٍ ،و نمذ بالٌكل ألاولي غلي خالت و نمذ بهُاؽ الىبٌ و
ًاهذ هىا الهاغهت .....جلَ الؿُضة لِـ بها هبٌ مً ألاؾاؽ،
هظغث الحها و اها باهضهاف.
 اًه ًا صيخىع في اًه اهذ بدبهلي يضه لُه؟98
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 أل مكِل مكِل زىاوي ههخي الضيخىع (ابغاهُم) غلكان هدًغأويت الػملُاث.
طهبذ الى ؾغقت الضيخىع ابغاهُم و نمذ بُغم الباب غضة مغاث
ً
ختى قخذ الباب و ًان ًبضو مً هُئخه اهه اؾدُهظ مً هىمه جىا.
 اًه ًا صيخىع (اخمض) ،في اًه؟ في خالت بغه لؿذ خامل و غلى وقَ الىالصة بـ في خاحت ؾغٍبت. خالت اًه؟ ....و خاحت اًه اللي ؾغٍبت؟ الؿذ مػىضهاف هبٌ ًا صيخىع. هههههههه ،،هي ظهغجلَ؟ هى محن؟ -ام اخمض الخامل.
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 محن ام اخمض الخامل؟ صي ؾذ ًاهذ قالهؿم هىا مً ؾىحن و حىػها غمضة يبُحرقالهػُض و حابها هىا املؿدككى غكان جىلض لًٌ خالتها ًاهذ
نػبت اوووي ألنها ًاهذ مغًٍت و غهباُ ما ونلذ لُغنت الهؿم
ًاهذ ماجذ هى و الجىحن.
 ماجذ!!! اه ماجذ و ًل الضًاجغة اللي قؿالحن هىا و اللي اقخؿلىا و مكىا،قاقىها باللُل ػٍَ يضه.
 اهذ بخهىُ اًه ًا صيخىع ابغاهُم الؿذ حىه ف ااويت الٌكل. -اصزل يضه بو مل هخلقي خض.
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ً
و بالكػل غضث الى الؿغقت و لم احضها ،و هىا نغعث الاؾخهالت قىعا
و جغى الػمل بخلَ املؿدككى ...و غضث للبدث مً حضًض غً غمل
بمؿدككى زام بمغجب مجؼي و لًٌ لِـ به (ام اخمض الخامل).
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القصة التاسعة *املنتحرة*
اصعى  :اخمض ابى الىىع
ً
غمغي  ٠٢ :غاما
ً
اغمل ممغيا بأخضي املؿدككُاث الخٍىمُت في نػُض مهغ و
ً
طاث ًىم مً الاًام املكغنت نباخا ابلؿجي مضًغ الهؿم الظي اغمل
به باملىاقهت غلى َلب ههلي الى مؿدككي الههغ الػُجي بالهاهغة و
طلَ بػض صعاؾت ملكي حُضا و الظي جبحن مً زلله أهجي طو زبرة
جإهلجي للػمل بهؿم  ٠خغوم بخلَ املؿدككى الجامعي الٌبري ،و
ًان طلَ السبر له وانؼ السخغ غلي خالتي املؼاحُت ،قهظا السبر
الظي اهخظغجه لػضة قهىع و خلم عاوصوي بخدؿحن مؿخىي مػِكتي
اها و اؾغحي.
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اهخهلذ للػِل بالهاهغة اها و اؾغحي و اؾخلمذ غملي بالهؿم و في
ً
ً
اللُلت الاولى لي و بِىما اها حالؿا بؿغقت الخمغٌٍ اجىاوُ ًىبا مً
ً
الههىة ؾمػذ نىث نغار لكخاة بُغنت الهؿم ،نمذ مىخكًا
لػل اخض املغض ي اعاص السغوج و حػثر او خضر له ش ئ ،و غىضما
ً
زغحذ وحضث قخاه جغجضي حلبابا ابٌُ جمؿَ بُضها وغاء ًبضو
مً مظهغه اهه بضازله ماصة نابلت للقخػاُ و في الُض الازغي
يبرًذ ،عقػذ الىغاء لألغلي و نامذ بٌؿب ما بضازله غلى عأؾها
ً
زم نامذ باقػاُ الٌبرًذ و ايغمذ الىاع بىكؿها ،عيًذ مؿغغا
الى الؿغقت و أجِذ بملًت مً ملًاث الؿغائغ املىحىصة بالؿغقت زم
زغحذ الى الُغنت و نمذ بأَكاء الكخاة بامللًت ،و بِىما اؾُي جلَ
ً
الكخاه بامللًت ؾمػذ نىجا مً زلكي ًهىُ ( مل هخلخو حػمل
خاحت املٌخىب مٌخىب ) الخكخذ الى مهضع الهىث ألحضه هكـ
الكخاه بىكـ الهُئت و اطا بها جٌغع ما قػلخه مىظ نلُل و ايغمذ
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الىحران بجؿضها للمغة الثاهُت و بضون جكٌحر او اؾخيخاج عيًذ
الحها و في ًضي امللًت و نمذ بألهائها غلحها و نمذ بأَكها و لًٌ أحى
نىث مً زلكي ًهىُ.
 اهذ بخػمل اًه ًا حضع اهذ؟ بُكي البيذ املخغووم.... بيذ محن؟ ....هى قحن البيذ صي؟هظغث امامي و لم احضي اي ش ئ ؾىي امللًت البًُاء ملهاه غلى
الاعى ،هظغث الى الغحل باهضهاف.
 وهللا ًاهذ هىا و ًان ف اًضها حغيً حاػ و صلهخه غلى هكؿها وولػذ ف هكؿها خاال و اها يىذ بُكحها.
 حاػ اًه و بخُكي محن ًا اؾخاط ،صه غكغٍخه البذ اللي ًاهذ هىا مً ١قهىع.
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 بذ محن و غكغٍخه اًه؟ بيذ حذ الهؿم هىا مً  ١قهىع و ًاهذ مىلػت قىكؿها بؿبب انابىها ًان بًُغبها و ٌػظبها ،و لألؾل مدضف مً الضًاجغة نضع
ًلخهها ألن خالتها ًاهذ نػبت و ماجذ هىا قالُغنت ،في املٍان اللي
اهذ وانل قُه صه ،و مً ًىمها ًل لُلت باللُل وؿمؼ نىث نغٍش،
و في صًاجغة بُهىلىا انهم قاقىا اللي اهذ قىقخىا بـ الىاؽ اللي هىا
احػىصث ،ختى الػماُ و الضًاجغة الجضاص اللي نبلهم بُهىلىهم
غكان لى ؾمػىا نغٍش مدضف ًسغج و ٌكىقها و ًخأطوا ،صه ختى
ًان في صيخىع هىا مً الُلبت هؼُ باللُل الهؿم و ؾمؼ الهغٍش و
غمل ػٍَ ًا ولضاه و ًان بُداوُ ًُكي الهىا بـ لخهه املمغى
الهضًم و قهمه و وغاه لٌىه مً بػضها مٌيل بُػغف ًىام و قًل
ًدٍي اهه قًل ٌكىقها باللُل ًل ًىم و هى هاًم.
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 ًا نهاع اؾىص!!!ٌ ،ػجي اها يىذ بُكي غكغٍخه؟ ًا حج اهذ قحن ًاحج.
أحى نىث أهثىي مً زلكي ًهىُ.
 اهذ بخػمل اًه غىضى ًا اؾخاط اخمض؟ ،و بخٍلم محن؟ بٍلم الغاحل اللي ًان هىا نضامي صلىنتي و ًان بُدٌُلي غً البيذاللي ماجذ هىا مً ؾذ قهىع و ًاهذ مىلػت قىكؿها و.......
 ااااه هم َلػلىلَ. محن صوُ؟ البيذ و ابىها. بيذ اًه و ابىها اًه؟ انل ًان في بيذ هىا قػل مً  ١قهىع حذ و ًاهذ خالتها نػبتاوي و ملا خاولىا الضًاجغة ًىهظوها مهضعوف و ماجذ ،و ًان مػاها
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ابىها اللي اوُ ما ماجذ نهاصه قًل ًلُم و ًبٍي ػي الاَكاُ و
ًهىُ (اها الؿبب اها الؿبب ،اها اللي يىذ بًغبها) و مؿخدملل
مىث بيخه نهاص غُىه و َب ؾايذ حىبها.
 َب اًه؟ َب ؾايذ ًا اؾخاط ،اهذ عاًذ قحن ًا اؾخاط اخمض. اها همص ي و مل هغحؼ هىا جاوي ابضااااا.ً
زغحذ مؿغغا مً الهؿم و مً املؿدككى و طهبذ الى مجزلي
الجضًض بالهاهغة و في الُىم الخالي ازظث ػوحتي و ابجي و غضث الى
نغٍتي بالهػُض و مً مىنعي َلبذ ههلي الى مهغ غملي الهضًم
ً
باملؿدككى الػام للهغٍت ،و اجسظث غهضا غلى هكس ي ان ال اغىص الى
ً
جلَ املؿدككى ابضا و لً اغىص الى الهاهغة اًًا ،و لٌىجي ماػلذ
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اعاها ًل لُلت وانكت امام ؾغٍغي هى و طلَ الغحل الظي جدضر معي
باملؿدككى و الظي نالذ غىه املمغيت (سخغ) بأهه والض (املىخدغة)
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العارف

القصة العاشرة *سماهر*
ً
ي
" و جبهى صائما الػهضة غلى الغاو "
ً
ؤ
أها أعاهم خها ًل لُلت ،ؾىاء في اخلمي او في وانعي غلى هُئت ع ي
جغي بالػحن.....
مً اها؟
اصعى  :غل نلح
ً
ابلـ مً الػمغ  ٠٢ :غاما
جبضء اخضار نهتي مىظ ان ًان غمغي غكغة اغىام خُجها عأًذ ألوُ
مغة طلَ الػالم الظي انبذ حؼء ال ًخجؼء مً غالمي ،أجظيغ طلَ
ً
الُىم حُضا.
ًاملػخاص بدلىُ اللُل طهبذ الى ؾغٍغي جاعيت الػابي و غالمي
الُكىلي مً زلكي ألطهب الى غالم الىىم و الاخلم ،أؾمًذ غُجي
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و بمجغص ان ؾهذ ببدغ الظلم املضغى ب (الىىم) عأًذ هكس ي
ً
وانكت بمٍان مسُل لُل ،مً خىلي قىاهض نبىع ،حػم الاحىاء
عائدت يغيهت و انىاث هباح الٌلب جأحي مً بػُض ،أنها املهابغ و اها
وانكت بُجها ،اقػغ بغغب و زىف لم أقػغ به مً نبل ،قلَ غؼٍؼي
الهاعئ ان جخسُل بأن َكلت في الػاقغة مً غمغها جسلض الى الىىم
ً
لدؿدُهظ وؾِ املهابغ لُل.
لم اؾخُؼ مهاومت قؼعي و عغبي ،و نغزذ بهىث مغجكؼ ًمتزج
بالبٍاء و الىدُب ،انخُؼ نىث بٍائي ،نىث ؾُضة عجىػ ًأحي مً
زلكي.
 اَمجي ًا غل اَمجي ،اهتي وؾُىا ،اخىا مل هىأطًٍي ،اهتي مهمخَجىنلي الغؾاًل مجهم للي غاٌكحن.
 -اهتي محن و عؾاًل اًه؟
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 اها ؾماهغ....... ؾماهغ محن؟ً
ي
 هخػغفي ًل خاحت ف ونتها ،و زهىنا ملا جٌبر و جضعًي نُمتاملىهبت اللي عبىا اصهالَ و اصهالي مً نبلَ.
بمجغص ان انهذ يلمها عأًذ قىاهض الهبىع تهضم مً خىلي و ًسغج
مجها جلَ الجثث التي ًاهذ ؾايىت بضازلهاً ،اهذ جلَ الجثث
مداَت باأليكان و البػٌ مجهم انبذ هُاًل غظمُت بضازل
الٌكً ،و حمُػهم ...حمُػهم ًؼخكىن غلى بُىنهم مخجهحن هدىي،
و بمجغص ان انبدىا امامي هظغث لي جلَ العجىػ مغة ازغي و
نالذ.
ً
 -اعحعي صلىنتي ،بـ احػىصي اهَ هدكىقحهم صاًما......
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خُيئظ جبضُ املكهض جماما ألعي هكس ي في ؾغقتي مغة ازغي و لٌىجي
وانكت امام اخض حضعان الؿغقت.
ً
ً
لم أغغ اهخماما يبحرا لم عأًخه و نلذ في هكس ي انها مً املمًٌ ان
جٍىن اخلم او جسُلث و طلَ ألهجي يىذ َكلت في طلَ الىنذ ،و
لًٌ غىضما بضأث ان اجهضم في الػمغ و اصعى الخُاة مً خىلي يثرث
جلَ الٍىابِـ او الغؤي ايثر قأيثر ،خُجها بضأث اقػغ بالسىف و
الهلو و ازبرث امي بما أعاه و لًٌ ًان عصها غلى ما ازبرتها به
مكاحأة باليؿبت لي.
 مخسكِل ًا بىتي ًل اللي بدكىقُه صه ؾماهغ ًاهذ بدكىقه ػٍَبالظبِ.
 -ؾماهغ محن ًا ماما؟....
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 ؾماهغ صي جبهى حضجَ ام ابىًي هللا ًغخمه ،صه اؾمها الخهُهي،و ابىًي نبل ما ًمىث نالي اهَ هدكىفي اللي بخدٌحهىلي صلىنتي صه،
لًٌ اها مٌىدل غاوػة انىلَ اهَ هدكىفي يضه و يىذ مؿخيُاًي
ملا اهتي جُجي جدٌُلي بىكؿَ ػي ما ابىًي نالي نبل ما ًمىث.
 َب و اها لُه ًدهلي يضه؟ ......و اقمػجى اها اللي اقىف املُخحنصوُ؟
 وهللا ًا بىتي اها ملا ؾألذ ابىًي الؿإاُ صه مجاوبىِل و نالي اهَاهتي ملا جٌبري هخػغفي بىكؿَ.
مغث اغىام و اغىام و في ًل لُلت يىذ اعي الامىاث عؤٍا الػحن،
يىذ اعي اشسام نًىا هدبهم مىظ ػمً بػُض او نغٍب ،اشسام
اغغقهم و اشسام ال اغغقهم ،و اها ال احض جكؿحر ملا ًدضر ختى
عأًذ طلَ الخلم في اخضي اللُالي.
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عأًذ ؾُضة عجىػ وانكت امام اخضي قىاهض الهبىع جبٍي بدغنت و
نهغ ،انتربذ مجها و ؾألتها (لم جبٍي؟) ،الخكخذ و هظغث لي هظغة
جمخلئ باأللم و الخؿغة و ًان وحهها قاخب حضا و نالذ.
 والصي ًا بىتي ،بُلىا ًؼوعووي ،اماهت غلٍُي ونلُلهم أوي مدخاحتلضغائهم و لؼٍاعتهم.
ً
زم أقاعث بُضها هاخُت قاهض الهبر الظي ًان مٌخىبا غلُه غىىان
ً
ألخضي املىاػُ ،اؾدُهظذ مً هىمي نباخا و طهبذ الى طلَ
الػىىان و ايدككذ أهه غىىان مجزُ غائلت الخاحت (ؾُضة الهاض ي)
عخمها هللا ،و ان مً ٌؿٌىىن طلَ املجزُ هم بىاتها ،نابلذ اخضي
بىاتها و ازبرتها بما عأًذ و ًان الؿغٍب اهه غىضما انهُذ خضًثي بٌذ
بكضة و نالذ.
ً
 اخىا قػل مههغًٍ حضا ف خهها مً ًىم ما ماجذ ،مؼ أهىاغاٌكحن ف زحرها لخض الجهاعصه ،خهُهي مل غاعقت اقٌغى اػاي
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اهَ قٌغجُجي و خؿؿدُجي بخههحري ،و بكٌغ عبىا نبل ما اقٌغى
أهه حػلَ ؾبب أوي اًىن ؾبب في عخمت امي و الضغاء لحها ،و اها
بٌغه الهبذ هغوح لها.
 و لُه مل صلىنتي؟ قػل مػاًي خو ،و ًاعٍذ جُجي مػاًا و باملغة جهغٍلها الكاجدتمػاًا.
 جمام و اها مىاقهت.طهبىا الى املهابغ و ونكىا اها و ابىت الخاحت ( ؾُضة ) امام قاهض
ً
نبرها و نغأها غلى عوخها الكاجدت ،خُجها عأًتها وانكت بػُضا و جىظغ
لي و جبدؿم و ًأهجي اجممذ مهمتي بىجاح.

115

أسرار الروايات

العارف

حممد شعبان

و مىظ طلَ الخحن انبدذ مإمىت ًل ألاًمان بأن هللا زلهىا هدً
ً
البكغ لىٍىن اؾبابا لغخمت بػًىا البػٌ ،و بمغوع الىنذ و
الؼمً حػاٌكذ مؼ جلَ الهبت التي وعزتها مً حضحي (ؾماهغ).
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القصة الحادًة عشر * كتاب من الانترنت*
اها اخمض ؾُض
غىضي  ٠٠ؾىت
بضأث خٍاًتي غىضما ػاص قؿكي و حىىوي بػالم الجً و ًان
الكًىُ هى املخغى الاؾاس ي لصسهُتي قبضأث ابدث باملٌخباث
غً يخب جدًحر الجً و الػكاعٍذ و لٌىجي لم أغثر ختي غلي وعنت
واخضه ؾحر مدغقت.
و اؾخمغٍذ في البدث ختي قهضث ألامل و غضث مثلما طهبذ زالي
الُضًً.
بضأث أبدث غلي ألاهترهذ و املىانؼ و املىخضًاث غً يخب سخغ
أنلُت حؿاغضوي غلي الخىؾل بظلَ الػالم السكي.
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وفي ئخضي ألاًام وأها أجىهل مً مىخضي ألزغ ،وحضث عابِ جدمُل
ويخب أؾكله ( الٌخاب ألاؾىص)
لكذ اهدباهي هظا الػىىان ،ونمذ بخدمُل امللل و بضأث أجهكده
ولًٌ الهكداث قاعؾه!!! ال ال لِؿذ قاعؾه باملػجي املههىص
أوعانها مهكغة وهظا صلُل غلي نضمها وهاُ الؼمان مجها ما هاله
وأًًا مدسست وًأن هظا الاحؿار ًان طاث ًىم بًؼ ًلماث
حكابٌذ خغوقها بكػل الؼمً ،وطلَ الخأًل بأَغاقه ًضُ أهه هجي
مً خغٍو بأعجىبت ًل هظا واضر ألهه غباعة غً مجمىغت نىع
قىجىؾغاقُت.
وبضأث الهغاءة وهظا الخىىٍه ما يخب بأوُ نكداجه.
( اطا أعصث البضء في نغاءة ما بضازل الٌخاب الاؾىص قػلَُ أن جىصع
خُاجَ الؿابهت ألن ما ؾخهغأه ؾُؿحر مجغي خُاجَ جماما )
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اهتهذ الهكدت
و جابػذ الهغاءة
( الباب الاوُ )
( جدًحر زاصم ًىم الؿبذ امللَ مُمىن اباهىر )
و بضأث أنغأ في طلَ الباب و ًاهذ ألاقُاء املُلىبت ًي ًخم الخدًحر
هى أن أًىن بمٍان زالي وٍكًل املغخاى و زلر قمىع و ػغكغان
ً
ؾائل و أن أعؾم صائغة غلي ألاعى وبػًا مً الىجىم و عؾىماث
أزغي وأنغأ الُلؿم املٌخىب أؾكل الغؾمت.
وبػض أن أنهُذ الهغاءة قػغث بؿػاصة و الٌثحر مً الكًىُ
أخًغث ًل ش ئ مُلىب لخخم حلؿت الخدًحر ،و اهخظغث ختي
ًسلض مً باملجزُ ئلي الىىم ،وصلكذ ئلي املغخاى ونمذ بغؾم الضائغة
بالؼغكغان غلي الاعى و أقػلذ الكمىع و أؾلهذ الٌهغباء
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ً
وحلؿذ أعيا أمام الغؾمت و بضأث بهغاءة الُلؿم زلر مغاث يما
ُ
يخب بالٌخاب ،ونبل أن أهخهي مً املغة ألازحرة قػغث بدغيت
أمامي ،وقجأة صب الغغب بهلبي ولم أنىي غلي جٌملت ما بضأث ،و
مً الظلم ظهغ يُان مً صزان أؾىص غُىهه خمغاءً ،أنها هاع و
بضأث اؾمؼ نىث بضازل عاس ي ًهىُ ( لهض صغىججي ًا ابً اصم....
لهض صغىججي و لبِذ هضائَ ....ملاطا صغىججي )
ً
عصصث نائل بسىف و اعجباى ( ما اها مممم مممااااا مػغقل اها يىذ
غاوػ زشخ زشساصم مممم مممً الجً و ًٍىن زاااصم لُا )
عص طلَ الهىث و ناُ لي ( غلَُ جىكُظ الكغوٍ لٍُىن لَ زاصم
مً الجً )
ً
ػاص زىفي و نلهي و عصصث بهىث أيثر زىقا ( و و و و ئًه هي
الكغوٍ صي )
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ُ
عص طلَ الهىث ( غلَُ الخطخُت بضمائَ )
خُجها قػغث بكؼع ايبر و زىف ايبر ،قهض قهمذ أهه ًجب غلي أن
ً
أنضم صمائي و طلَ ال ًٍىن الا غً َغٍو الاهخداع و اها أيثر حبىا
مً أقػل طلَ ،لم اؾخُؼ جٌملت ما بضأجه قهمذ مً مجلس ي و
أهغث أياءة الخمام زم أَكُذ الكمىع و أػلذ مً ألاعى جلَ
ً
الغؾىماث زم أزظث بُضي ًل ش ئ و غضث مؿغغا الى ؾغقتي و اها
اعججل مثل َكل نؿحر و لًٌ بػض بغهت مً الىنذ ؾمػذ طلَ
ً
الهىث مجضصا ًهىُ لي ( غلَُ بدىكُظ الكغوٍ والا ؾىجػلَ
جخمجي املىث ولً جلهاه )
عصصث مً أؾكل البُاهُت بسىف قضًض ( ال ال ال زلم اها مل
غاوػ زضام اها مل غاوػ خاحت اها عحػذ في يلمي زلم اها مل
غاوػ خاحت اههغف ًا غم اههغف )
ُ
عص الهىث بٍل خؼم ( صمائَ أوال نبل السضمت او الاههغاف ).
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ً
زم ازخكى الهىث و عؾما غجي او مً قضة زىفي طهبذ بىىبت مً
الىىم ،اؾدُهظذ في الهباح و طهبذ الى حامػتي و خاولذ أن
ً
أجىاس ى ًل ما خضر و لًٌ لم أيً ناصعا غلى التريحز في اي ش ئ و ًل
ما ًان ًضوع ببالي اهجي ال اعٍض الػىصة الى املجزُ ،و لًٌ اهتهذ ًل
املخايغاث و مً املكترى أن أعخل ألان و لٌىجي ال أعٍض الػىصة ،،ال
ال اعٍض ان اغىص ملا ًيخظغوي بؿغقتي و لًٌ ال مكغ ،غضث الى املجزُ و
أحى اللُل و ها اها أحلـ بؿغقتي وخضي أقٌغ هل مً املمًٌ أن
ًظهغ لي مغة أزغي ،خُجها أجذ ببالي قٌغة و هى أن ابدث غلي
الاهترهذ غً ما نمذ بخدًحره و ًاهذ الٍاعزت غىضما وحضث غلى
ً
اخضي املىانؼ الاحىبُت مهاال ًخدضر غً طلَ الٌخاب ف الػمىم و
باألزو غً طلَ الساصم الظي نمذ بخدًحره ،نمذ بكخذ مىنؼ
للترحمت و نمذ بترحمت املهاُ و ًان ملسهه ( ان هظا الٌخاب
املؿمى بالٌخاب الاؾىص هى اؾىء يخب السخغ غلي مغ الخاعٍش قهى
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يخاب الؾخدًاع السضام ألانىي مً غالم الجً ،و الاؾىء في هظا
الٌخاب اهه ال ًىحض به َغم نغف جلَ السضام و زهىنا الساصم
الاوُ املظًىع بالٌخاب قهى اخضي ملىى الجً الايثر صمىٍت
قىهُدت لٍل مً ًجض طلَ الٌخاب ال ًهغأه و جداوُ الخسلو مىه
نبل ان جيخهي خُاجَ )
خاولذ أن أغىص لظلَ املىخضي الظي ؾبو و أن نمذ بخدمُل
الٌخاب مىه و لٌىجي لم أحض اي ازغ ُ عابِ الخدمُل وال لهاخب
اُ  e - mailالظي نام بىيؼ الغابِ.
ً
و ازىاء نُامي بخهكذ املىخضي ؾمػذ نىجا مً زلكي ًهىُ
( الضمااااء ....وأال ؾدخمجى املىث و لً ججضه )
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و بمجغص أن اههى جلَ الجملت قػغث بغغكت نىٍت ججخاح حؿضي و
ًأهجي أحػغى لهاغهت يهغبُت ،لم اجدمل الالم و نغزذ بٍل نىحي
ي ً
و غىضما نغزذ جىنل ألالم و غاص الهىث مغة أزغ نائل
( أن مً أؾهل ألامىع باليؿبت لي هى الخدٌم بأقٍاعى و بػهلَ و
مجها ًمٌىجي الخدَ بجهاػى الػهبي و أحػلَ حكػغ بما أعٍض اها أن
حكػغ به ،قلظا غلَُ بُاغتي و جهضًم صماؤى يهغبان لخًغحي و
ً
أال ؾتري غظاب لم ًسُغ ًىما ببالَ )
عصصث غلُه باعججاف و زىف
( خايغ ...خايغ اها هػمل ػي ما َلبذ بـ بلف يهغبا ،بلف
الاخؿاؽ صه بالظاث ألهه مإلم اووووي ،اها هػمل ػي ما َلبذ
ً
خاال )
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ً
زغحذ مً ؾغقتي و طهبذ الى املُبش و أخًغث ؾٌُىا و نمذ
بهُؼ وعٍضي و ها اها أهؼف و أجألم و اها ألان أحلـ بؿغقتي و أيخب
في جلَ املظيغاث ما مغعث به وال اغلم ماطا ًيخظغوي أو ماطا
ؾُدضر لي بػض طلَ و لًٌ هظه ههُدت مجي ئطا يىذ جهغأ جلَ
الؿُىع ،ال ججػل الكًىُ ًكخىَ و جهىم بالبدث غً طلَ
الػالم ،ابخػض غً غالم السخغ و الجً ألهه قغى يما وعص
بالىهىم الهغآهُت (و هظا ما أغماوي غىه قًىلي) و هظا ما ًمًٌ
أن ًدضر لَ ئطا بدثذ مثلما بدثذ أها و ئًاى ئًاى أن جهىم بكخذ
ً
عابِ جدمُل مٌخىبا أؾكله ( الٌخاب الاؾىص ) ،أهجي ال أؾخُُؼ
ً
مهاومت طلَ الكػىع بكهضان الىعي و ال أؾخُُؼ أًًا مهاومت
ً
ألالم ،صمائي جمأل املٍان مً خىلي و ها أها أؾمؼ طلَ الهىث حُضا
ًهىُ...
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ً
( ألان جهبذ نغباها لىا .....نغٍىَ ألان ملٌىا ،أهه بدىطجىا و لخظهب
عوخَ الى الجخُم ،قالٌخاب ألاؾىص ؾِؿخمغ بجمؼ الهغابحن......
وحض هظه املظيغاث والض الُالب ( اخمض الؿُض ) بجىاع حثخه بػض
ان نام ب الاهخداع غً َغٍو نُؼ وعٍضه ،و الؿغٍب في ألامغ اهه
وحضث الجثت ػعناء جماما و لِـ بها نُغة مً الضماء.
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