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بيغ الساضي والحاضخ والسدتقبل ليَذ سػى وىٍع عشيٍج ال سبيل 
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  ثانية 38دقائق و 10

 

 .كاف اسُسيا ليمى  

( ىػ االسُع الحي اشُتيخْت بو بيغ أصجقائيا 1مى التكيبل)لي  
وزبائشيا. كانػا يشادونيا بميمى التكيبل في العسل وفي البيت؛ البيت 

الحي كاف لػُنو بمػف الخذب الػردّي، ويقُع في شخيٍق مدجوٍد 
مخصػٍؼ بالحجارة عشج رصيف السخفأ، ما بيغ كشيدٍة وىيكٍل 

سرابيَح والكباب ػ في الذارع الحي ييػدّي، وسط دكاكيغ تبيع ال
ـَ السػاخيخ السجازة في إسصشبػؿ  .يزّع بيغ جػانبو أقج

ر ليا أف تدسَعَظ وأنت تتفػَّه باسسيا عمى ذلظ الشحػ،    لكْغ، إْف ُقجِّ
فقج تذعُخ باإلىانة، ثّع تقحفَظ مازحًة بفخدة ححاٍء مغ أححيتيا ذات 

 .الكعب العالي السدتجؽّ 

 .يدي، ال في الساضي. اسسي اآلف ليمى التكيبلػ اآلف، يا عد   

لع تكغ لتػافق، ولػ مخًَّة واحجًة في ألف سشة، عمى أف يكػف   
الكبلـُ عمييا بريغة الساضي. إّف مجّخد التَّفكيخ في ذلظ ُيْذعخىا 

َعِة واالنيداـ، وىحا آخُخ ما تخيج أف تذعخ بو في ىحا العالع.  بالزَّ
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ؿ صيغة الحاضخ، وإْف باتت تجرؾ إدراًكا ال، بل سُترّخ عمى استعسا
يبعُث الكآبَة في نفديا أفَّ قمبيا قج تػقَّف عغ الخفقاف قبل قميل، 

وأفَّ أنفاسيا انقصَعْت عمى حيغ غخَّة، وأْف ال فائجة مغ إنكار 
 .وفاتيا، برخؼ الشَّطخ عغ زاوية الشَّطخ إلى حالتيا

ُيْع، في ىحا الػقت السبكِّخ لع يجِر أحٌج مغ أصجقائيا باألمخ بعُج. فَ   
، وكلٌّ مشيع يحاوؿ أف يجج وسيمًة  مغ الرباح، غارقػف في الشـػ

َيخخج بيا مغ متاىة أحبلمو. تسشَّت ليمى لػ كانت في البيت أيًزا، 
مجثَّخًة باألغصية الجافئة، وقصُّيا يجثع عشج قجَمْييا والشعاُس ُيغالبو. 

، و  ـّ سع التا كاف ذا لػف أسػد باستثشاء بقعة كاف القّط مراًبا بالرَّ
ْيو. أسَستُو  ًشا بتذارلي « الديِّج تذاپمغ»بيزاء عمى إحجى كفَّ تيسُّ

تذاپمغ، ألنَّو كاف يعير في عالٍع صامٍت خاّصٍ بو، عمى غخار 
 .أبصاؿ الديشسا في بجاياتيا

تيا اآلف. إالَّ أنَّيا    كانت ليمى لَتَيَب أيَّ شيء لقاء وجػدىا في شقَّ
ة ىشا، في مشصقٍة مغ ضػاحي إسصشبػؿ، عمى الجية األخخى راقج

مغ ساحة كخة قجـ مطمسة ورشبة، وداخل حاوية نفايات معجنيَّة 
بلء. كانت حاويًة ذات  ذات مقابس مكدػَّة بالرجأ وِبقذْيخات الصِّ

عجبلت، ويبمغ ارتفاُعيا أربَع أقجاـ عمى األقّل، وعخُضيا قجًما 
ا خسُذ أقجاـ وسبُع بػصات ػ وُيزاؼ واحجة. أمَّا ليمى، فصػلي
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إلييا ثساني بػصات أخخى، ىي مقجاُر ارتفاع ححائيا السدتَجّؽ 
 .األرجػانّي الحي ما يداؿ في قجمْييا

ثسَّة أشياء كثيخة كانت تخغب في معخفتيا. لحا لبثْت تفكِّخ في   
المَّحطات األخيخة مغ حياتيا، وتصخح عمى نفديا سؤااًل عغ الخصأ 

حجث ػ وكاف ىحا التَّفكيُخ تسخيًشا عبثيًّا ما داـ َيْرعب فظُّ ألغاز الحي 
  .الدمغ، وكأنَّو كخٌة مغ الَغْدؿ

مادّي، عمى الخَّغع    ؿ إلى األبيس الخَّ كاف لػُف بذختيا قج أخح يتحػَّ
مغ أفَّ خبلياىا ال تداؿ ُمفعسًة بالشذاط. ولع تدتصع مشَع نفديا مغ 

كثيخة داخل أعزائيا وأشخافيا. لصالسا أف تبلحع اختبلَج أشياء 
افتخَض الشاُس أفَّ جدَج السيِّت لع َيُعج أكثَخ حياًة مغ شجخٍة مقتمعٍة 

أو قخمٍة جػفاَء ُمجّخدٍة مغ الػعي. لكْغ لػ تدّشى لميمى نرُف 
 .فخصة، ألقدَسْت عمى الشقيس مغ ذلظ: بأفَّ الجّثة ُمفعسٌة بالحياة

أفَّ وجػدىا الفاني قج انتيى إلى غيخ لع تكغ قادرًة عمى ترجيق   
ت بحّي پيخا، وكاف ضمُّيا  رجعة. فقبل يػـٍ واحٍج ال غيخ، كانت قج مخَّ

يشداُب عمى امتجاد الذػارع التي ُأشمق عمييا أسساُء القادة 
د صجى  العدكخيِّيغ واألبصاؿ القػميِّيغ. وفي ذلظ األسبػع بعيشو، تخدَّ

ػلػش ذاِت الدقػؼ الػاشئة، ضحكاتيا في خانات غاالتا وكػرت



8 
 

غيخة الخانقة، التي ال يطيخ أيٌّ مشيا في دليل  وأوكاِر تػفاني الرَّ
 السدافخيغ أو عمى الخخائط الدياحيَّة. إفَّ إسصشبػؿ التي عخفْتيا
 .ليمى ليدت إسصشبػَؿ التي تخيج وزارُة الدياحة أف يخاىا األجانب

اِت أصابعيا عمى كأس كانت في المَّيمة الساضية قج تخَكْت برس  
ويدكي، فزبًل عغ أثٍخ مغ عصخىا ػ السعخوؼ بعبلمة بالػما 

مو إلييا بعُس أصجقائيا بسشاسبة عيج ميبلدىا  پيكاسػ، وكاف قج قجَّ
ػ عمى وشاٍح مغ حخيخ، قحفْت بو جانًبا فػؽ سخيخ أحج الغخباء في 

سا ء جشاٍح في الصابق العمػّي مغ أحج الفشادؽ الفخسة. وفي الدَّ
العالية، كاف ىبلُؿ األمذ واضًحا مشيًخا يتعحَّر الػصػُؿ إليو، مثل 

أثٍخ باٍؽ مغ ذاكخة سعيجة. كانت ال تداؿ جدًءا مغ ىحا العالع، وكانت 
الحياة ال تداؿ في أعساقيا، فكيف يسكغ أف تكػف قج رحمْت؟ كيف 
ِؿ تباشي ِخ يسكغ أف يشتيي وجػُدىا وكأنَّيا حمٌع تبلشى مع انببلج أوَّ

غ وتدّب وتفكِّخ … الفجخ؟ قبل بزع ساعات، كانت تغشِّي وتجخِّ
حدًشا، إنَّيا ال تداؿ تفكِّخ في ىحه المَّحطة. والسجىر في األمخ أفَّ 

تو ػ وإْف لع يكغ أحٌج يجري إلى متى سيطّل  عقميا كاف يعسل بكلِّ قػَّ
ػتى كحلظ! تسشَّت لػ كاف في وسعيا أف تعػَد وتخبَخ الجسيَع بأفَّ الس
ال يسػتػف مغ فػرىع، وأفَّ في مدتصاعيع مػاصمَة التَّفكيخ في 
األشياء، بسا فييا مػُتيع. ثّع قّمبْت في األمخ مميًّا، وأدركْت أفَّ 
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ج أّف  الشاس سيرابػف بالخُّعب واليمع إْف ُىع عخفػا ذلظ. مغ السؤكَّ
ْت ىحا ما سيريبيا أيًزا لػ كانت حّيًة وعمسْت باألمخ.. لكّشيا شعخَ 

  .أفَّ مغ السيّع أف يعخفػا

بجا لميمى أّف البذخ يكذفػف عغ نفاٍد بالغ في الربخ حيشسا   
يتعّمق األمخ بالسخاحل الفاصمة في حياتيع. فيع، أوَّاًل، يفتخضػف أفَّ 

اإلنداف يربح عمى نحػ تمقائيٍّ زوًجا أو زوجًة في المَّحطة التي 
الحقيقة ىي أفَّ الدواج يتصمَّب  َبْيَج أفَّ «. أوافق»يتفػَّه فييا بكمسة 

سشػاٍت شػيمًة كي يجرؾ كلٌّ مشيسا كيف يكػف زوًجا. وعمى نحٍػ 
مذابٍو، يتػقَّع السجتسع أف َتْجخل غخائُد األمػمة ػ أو األبّػة ػ حيَّد 
العسل حالسا ُيخزؽ السخُء بصفل. والحّق أفَّ السخَء قج يرخؼ وقًتا 

ا. كحلظ األمخ بخرػص  شػيبًل حتَّى يتبّيَغ كيف يربح أًبا، أو ججًّ
التقاعج والذيخػخة، إذ كيف يسكشظ أف ُتكيَِّف نفَدَظ حالسا تغادر 
دَت معطَع أحبلمظ؟ ليذ  ائخَة التي َأفشْيَت فييا نرَف عسخؾ وبجَّ الجَّ

ىحا سيبًل. كانت ليمى تعخؼ معمِّسيغ ُمتقاعجيغ يدتيقطػف في 
ابعة صباًحا، ويدتحسُّػف ويختجو ف ثياًبا أنيقة، ثعَّ يتيالكػف مغ الدَّ

خوا بعجئٍح أّنُو لع يعج لجييع عسل؛ ىؤالء  وراء شاولة الفصػر، ليتحكَّ
 .كانػا ال يدالػف قيج التكّيف
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لعلَّ األمخ ال يختمف كثيًخا حيغ يخّز السػَت. فالشاس يعتقجوف   
ؿ إلى جثَّة ميِّتة ما إْف يمفع آخَخ أنفاسو. َبيْ  ج أفَّ أفَّ السخء يتحػَّ

األمػر ليدت كحلظ تساًما. فكسا أفَّ ىشالظ درجاٍت ال ُتَعجُّ وال ُتْحرى 
دًة  بيغ األسػد الفاحع واألبيس الشاصع، فإفَّ ىشاؾ أيًزا مخاحَل متعجِّ

فمػ كاف ىشاؾ حّج َيْفرل بيغ عالع «. الخَّاحة األبجيَّة»ِلسا ُيدسَّى 
حا الحجُّ قاببًل لمشفاد، الحياة وعالع اآلخخة، فبل بجَّ مغ أف يكػف ى

مْت إليو ليمى  .شأنو في ذلظ شأف حجٍخ رممّي. ىحا ما تػصَّ

ج أفَّ شخًرا ما    كانت في انتطار شخوؽ الذسذ؛ فسغ السؤكَّ
سَيْعثخ عمييا ويخخجيا مغ ىحه الحاوية القحرة. لع تتػقَّع أف َتْرخؼ 

ؼ إلى ىػيَّتيا. كلُّ  مصاُت وقًتا شػيبًل لمتَّعخُّ ما يتعيَّغ عمى ىحه الدُّ
مصات عسُمو ىػ تحجيُج ممفِّيا. فعمى مجى سشيغ شػيمة، خزَعْت  الدُّ

لمتَّفتير والتَّرػيخ وشبِع برسات األصابع، فزبًل عغ االعتقاؿ 
مخَّاٍت كثيخة، لجرجة أّنو لع َيْعِشيا عجُدىا. لسخافخ الذخشة في 

ءٌة بأعقاب مغ الذػارع الخمفيَّة رائحٌة مسّيدة: مشفزاُت سجائخ مسمػ 
األمذ، وبقايا قيػة في فشاجيغ مثمػمة، وأنفاٌس نتشة، وِخَخٌؽ 

مبمَّمة، ورائحٌة فاسجة مشبعثة مغ مباوؿ ال تدتصيع أيُّ مادٍة أف 
ُتديميا. يتذارُؾ الزبَّاُط والُجشاُة ُغخًفا ضّيقًة وُمكتّطة. ولصالسا 

شة أدىَر ليمى أف تتداقط خبليا الجمج السّيتة لخجاؿ الذخ 



11 
 

والسجخميغ عمى األرضيَّة نفديا، ثّع يددردىا عثُّ الغبار نفُدو، مغ 
دوف تسييٍد أو َتحيُّد. وعمى مدتًػى ال تخاه أعُيُغ البذخ، تجج 

 .األضجاَد وقج امتدجْت بصخٍؽ تفػؽ أيَّ تػقُّعات

ؼ إلى    مصات سػؼ ُتبمغ ُأسخَتيا بعج أف تتعخَّ وفكَّخْت ليمى أفَّ الدُّ
التاريخيَّة ػ التي َتبعج  افڤاف أبػاىا يقصشاف في مجيشة ىػيَّتيا. ك

عشيا ألَف ميل. لكّشيا لع تتػقَّع مشيسا الحزػَر ونقَل جثَّتيا، ألنَّيا 
ألحقِت  قجل»أخحْت في الحدباف أنَّيسا قج نبحاىا مشح زمغ شػيل: 

 .«بشا الِخدَي والعار، وصخنا حجيَث الجسيع مغ وراء ضيػرنا

عمى الذخشة أف تحىب إلى أصجقائيا عػًضا مغ  وليحا، فإفَّ   
ذلظ؛ أصجقاؤىا الخسدة: ِسشاف الُسخخِّب، وناالف الحشػف، وجسيمة، 

 .، وُحسْيخة ىػليػود122وزيشب 

 

لع يخاود ليمى التكيبل أيُّ شظٍّ في أفَّ أصجقاءىا سػؼ َيْحزخوف   
، إلييا بأسخع ما يدتصيعػف. كانت تتخيَّميع وىع ُيْقبمػف نحػىا

دة، وعيػٍف مؤلى بالرجمة، وأًسى ال  مة ولكشَّيا متخدِّ بخصػاٍت متعجِّ
لع يدتقّخ عسيًقا بعج. انتابيا  ججيجٍ  يداؿ في أشػاره األولى، وحدفٍ 

شعػر سيِّئ ألّنيا ستزصخُّ إلى وضعيع في ىحا العحاب السؤلع 
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عمى ما يبجو. لكّغ عداءىا أّنيع ال بّج مغ أف يشّطسػا ليا جشازًة 
ة زىػر الػرد الُحْسخ رائ عة. كافػر وبخػر ومػسيقى وزىػر ػ وبخاصَّ

فخ البخَّاقة، والحس القانية. زىػر كبلسيكّية،  خالستػىِّجة، والرُّ
فيعة الذأف أكثخ مسَّا  وسخمجّية، وال ُتزاىى. زىػر التػليب الخَّ

يشبغي، والشخجذ الخقيق عمى نحٍػ مباَلٍغ فيو، والدنابُق ػ تتدّبُب ليا 
دنابُق بالعصاس. لكّغ الػروَد مثاليٌَّة ػ مديج مغ فتشٍة شبقّيٍة ال

ة  .وأشػاٍؾ حادَّ

رويًجا رويًجا، الحت تباشيُخ الفجخ. خصػٌط مغ األلػاف ػ القخنفمّي   
فخة، والبختقالّي بمػف شخاب السارتيشي، والفخاولة  الّزارب إلى الرُّ

فػؽ األفق، مغ بمػف شخاب السارغخيتا، واألسػد البارد ػ تشدكُب 
الذخؽ إلى الغخب. وفي غزػِف ثػاٍف قميمة، أخحْت أصجاُء األذاف 

مغ السداجج القخيبة، مغ غيخ أّي تدامٍغ بيشيا. وفي مكاف  دُ تتخدَّ 
بعيج، أعمَغ البػسفػر عغ استيقاِضو مغ نػمو الفيخوزّي، ُمصِمًقا 

شفث دخاَف تثاؤًبا عطيًسا. وعاد أدراَجو إلى السخفأ قارُب صيٍج، وىػ ي
محخِّكو. وتجحخجْت مػجٌة عاليٌة عمى ميٍل باتِّجاه الجدء السصّل عمى 

، تشعع ببداتيغ الديتػف والتيغ، اشئالذ . كانت السشصقة، ذات يـػ
إلى أف جخفتيا الجّخاراُت لفدح الصخيق أماـ أبشيٍة ججيجة ومخاِئِب 

خخي سيَّارات. وفي مكاٍف ما، تحت أجشحة الطبلـ الحي ال يداؿ يُ 
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سجولو، تعالى نباُح كمٍب بجافع إحداسو بالػاجب أكثخ مغ شعػره 
. وعمى مقخبٍة مغ السكاف، سقدق عرفػٌر رةباالنفعاؿ واإلثا

ا بييًجا  سقدقًة جخيئًة وعالية، فخدَّ عميو آخخ، لكّشو لع يكغ ردًّ
ؿ. إنَّيا جػقُة الفجخ. وبات في ميدػر ليمى  بيجَة العرفػر األوَّ

َة شاحشِة خجمِة التَّػصيل عمى الصخيق السميئة أف تدسع دمجم
بالُحفخ، وىي ترصجـ بحفخٍة تمػ حفخة. وعسَّا قخيب سيرّع األذَف 

ضجيُج وسائل السػاصبلت السبكِّخة في ذلظ الرباح. حياٌة في أوِج 
 .شاقتيا

عشجما كانت ليمى التكيبل حّيًة، كاف غالًبا ما يتسمَّكيا العجُب،   
مغ األشخاص الحيغ يتفّكخوف بيػٍس في نياية  والقمُق أحياًنا،

العالع. كيف بسقجور العقػؿ التي تبجو سميسًة أف تدتشدَؼ نفَديا 
إلى ىحا الحّج بكلِّ ىحه الديشاريػىات الحسقاء عغ الكػْيكبات 

والسحنَّبات التي ستػِقُع الخخاَب عمى كػكب األرض؟  ريَّةوالُكخات الشا
ايُة العالع أسػَأ ما ُيسكغ أف يحجث. وبالشدبة إلى ليمى، ليدت ني

وأمَّا احتساُؿ فشاء الحزارة، الفػري والسصمق، فإنَّو ال يبعث فييا 
نرَف الحُّعخ الحي تتدّبُب بو فكخٌة بديصٌة: ليذ لسػتشا الفخدّي أيُّ 

ابق،  يتأثيخ ف نطاـ األشياء، وستػاصل الحياُة مديخَتيا كالدَّ
 .اف يفدُع ليمى شجيَج الفدعبػجػدنا أو مغ دونشا. ىحا ما ك
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 *** 

غيَّخ الشديُع مغ وجيتو ضارًبا في شخيقو ساحة كخة القجـ. ثعَّ   
شاىجتيع: أربعة صبياف في سّغ السخاىقة يفتِّذػف في وقت مبكِّخ 

في الشفايات، يجفع اثشاف مشيع عخبًة مسمػءًة بالدجاجات الببلستيكيَّة 
َمَتْيغ و والعَمب التالفة، بيشسا يديُخ الثالث  الخكَبَتْيغ، ذو الكتَفْيغ الستخىِّ

ًثا وثقيبًل إلى أبعج  السمتػَيَتْيغ، إلى الػراء حامبًل كيًدا قحًرا وممػَّ
مة،  الحجود. وأمَّا الخَّابع، فكاف واضًحا أنَّو زعيسيع، إذ سار في السقجِّ
مختااًل، ومشتفًخا مثل ديٍظ صغيخ الدّغ في حالِة عخاؾ. كاف األربعة 

 .جيػف نحػىا، ويسدحػف ىازليغيتَّ 

يخ   وا في الدَّ  .استسخُّ

تػقَّفػا عشج حاوية نفايات في الجية األخخى مغ الصخيق، وراحػا   
يفتِّذػف فييا: زجاجات شامبػ، وعمب عريخ ولبغ، وصشاديق 

كانػا يمتقصػف كبلًّ مغ ىحه الكشػز، ويزعػنو عمى ضيخ … بيس
بخٍة وميارة. عثخ أحجىع عمى العخبة، بحخكاٍت سخيعٍة تشّع عغ خ

قبَّعة جمجيَّة قجيسة، فزحظ وىػ يعتسخىا، وسار بخصػاٍت مباَلٍغ 
فييا، واضًعا يجْيو في جيبْي بشصالو الخمفيَّْيغ، مقمًِّجا بحلظ أحَج أفخاد 

العرابات الحي ال بّج مغ أف يكػف قج رآه في فيمٍع ما. وعمى 
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مى رأسو. لع يعتخض أحج. الفػر، خصف الدعيُع القبَّعَة، ووضعيا ع
وا  توبعج أف حسمػا مغ حاوية الشفايا ما حسمػه مغ حاجيَّات، استعجُّ

ْيخ في  ْبية قج استجاروا لمدَّ لمحىاب. ولخيبِة أمل ليمى، ضيخ أفَّ الرِّ
 .االتِّجاه السعاكذ

 .ػ ىو! إنَّشي ىشا  

ذسذ وكأّف الدعيع سسع استغاثَة ليمى، فخفع رأسو ببطٍء باتِّجاه ال  
التي كدخْت عيشو، وراح مغ تحت انكذاؼ الزػء يتفّحز السكاف 

حػلو، وجاؿ ببرخه في الحاوية إلى أف لسحيا، فخفع حاجَبْيو، 
 .وارتعذت شفتاه قميبًل 

 أرجػَؾ، ال تيخب ػ

لع ييخب، ولكشَّو نصق برػٍت خافٍت شيًئا لآلخخيغ، فخاحػا   
قػف فييا، وعمى وجػىيع أماراُت الحىػؿ  نفديا. أدركْت ليمى يحجِّ

حجاثَة أعسارىع؛ كانػا ال يدالػف فتياًنا، ىؤالء الربياف الحيغ 
 .يتطاىخوف بأنَّيع رجاؿ

ـ زعيُسيع خصػًة صغيخًة إلى األماـ، ثعَّ خصػًة أخخى. سار في    تقجَّ
احٍة سقصْت مغ مكاٍف ما ػ َقِمًقا  اتِّجاىيا كسا يقتخب فأٌر مغ تفَّ
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ًسا أيًزا. اكفيخَّ وجُيو حيغ ازداد  وىيَّاًبا، ولكْغ سخيعَ  الحخكة ومرسِّ
 .قخًبا ورأى ما ىي عميو

 .ػ ال تخف  

شْت مغ مبلحطة بياض عيَشْيو    صار اآلف بجانبيا، قخيًبا بحيث تسكَّ
فخة. أدركْت أنَّو كاف يذّع  الستَّقجَتْيغ احسخاًرا والزاربَتْيغ إلى الرُّ

خامدَة عذخة، وكاف مغ الرسَغ، ىحا الربّي الحي ال يتجاوز ال
شأف إسصشبػؿ أف تتطاىَخ بالتَّخحيب بو وإيػائو، قبل أف تخمَيو 

 .وكأّنو لعبٌة قساشّيٌة بالية، في وقٍت لع يتػقَّعو إالَّ قميبًل  ًباجان

شػا مغ إببلغ    . اتَّرْل بالذخشة كي يتسكَّ ػ اتَِّرْل بالذخشة، يا بشيَّ
 .أصجقائي

ا وشسااًل، ليصسئغَّ إلى خمػِّ السكاف مغ أّي ألقى نطخًة سخيعًة، يسيشً   
ـ ومجَّ َيجه إلى قبلدة  مخاِقٍب أو أّي كاميخات مخاقبة في الِجػار. تقجَّ

دٌة متشاىيُة  عشق ليمى ػ عمبة صغيخة ذىبيَّة، وفي وسصيا زمخُّ
 كفِّو،الرغخ. وفي حيصٍة وححٍر شجيَجْيغ، كأنَّو يخذى أف تشفجخ في 

ببخودة معجنيا السخيح. ثعَّ فتح العمبَة، فػجج لسَذ القبلدة، وشعخ 
صػرًة داخميا، فسا كاف مشو إالَّ أف أمدَكيا، وراح يتفحَّريا بخىًة 

وجيدًة. فاستجؿَّ عمى السخأة، وإْف كانت أصغَخ سشًّا مشيا؛ أمَّا الخجل، 
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فكاف ذا عيَشْيغ خزخاَوْيغ، افتخَّ ثغُخه عغ ابتدامة ميحَّبة، وشعٍخ 
عادة شػيل مرفَّ  ف عمى نحٍػ يعػد إلى زمٍغ آخخ. بجت أماراُت الدَّ

 .عمى وجَيْييسا؛ فيسا عاشقاف، مغخـٌ أحجىسا باآلخخ

ػرة، كتابٌة تقػؿ:    ربيع سشة ….. د/ عمي وأنا»عمى ضيخ الرُّ
1976». 

غيخة، وحذخ جائدَتو    خعة، جحب الدعيُع العمبَة الرَّ وعمى جشاح الدُّ
وف الػاقفػف بيجوء وراءه ما فعمو، فقج في جيبو. وإذ أدرَؾ اآلخخ 

عدمػا عمى تجاىمو. لعّميع صغاُر الدّغ، إالَّ أنَّيع يتستَّعػف بسا 
يكفي مغ الخبخة والتجخبة في ىحه السجيشة التي تجعميع يعخفػف 

فػف متى يت ًفا ذكيًّا، ومتى يدمكػف سمػَؾ األخخس رخَّ  .ترخُّ

ـ خصػةً    ؤاؿ، وإْف  غيخ أفَّ فًتى واحًجا مشيع تقجَّ وتجاسخ عمى الدُّ
 :برػٍت ىامذٍ 

 أىَي عمى قيج الحياة؟… ػ أىيَ   

 :ردَّ الدَّعيع  

 .ػ ال تكغ غبيًّا. إنَّيا ميِّتة كالبصَّة السصبػخة  
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 ػ يا ليا مغ امخأٍة مدكيشة! َمغ ىي؟  

ؿ    مجَّ الدعيع رأَسو إلى الجانب، وراح يتفحَّز ليمى كأنَّو يخاىا أوَّ
حَّريا ندواًل وصعػًدا، واالبتدامُة مذخقٌة عمى وجيو مثل مّخة، يتف

 :حبٍخ ُسِكب فػؽ ورقة، وقاؿ

  .ػ أال يسكشَظ أف تخى، أيُّيا البميج؟ إنَّيا عاىخة  

ّية    :سأؿ الربيُّ اآلخخ بججِّ

 أتطّغ ذلظ؟ ػ

 

 .بجا أّنو خجػؿ وبخيء، إذ لع يقجْر عمى تكخار الكمسة  

 .األبمو ػ ىحا ما أعخفو، أيُّيا  

ىشا، استجرؾ الدَّعيع قميبًل باتِّجاه السجسػعة، وقاؿ برػٍت عاٍؿ   
ًجا  :مؤكِّ

ػ سػؼ يشتذخ خبُخىا في كلِّ الرحف، وفي قشػات التمفاز! سػؼ   
تريبشا الذيخة! وحيغ يأتي الرحافيُّػف إلى ىشا، دعػني أتكمَّع. 

 اتَّفقشا؟
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ي عمى مدافٍة بعيجة، زمجخ محخُِّؾ سيَّارة ع   شج بجاية الذارع السؤدِّ
ئيذ، واندلقْت وىي تدتجيخ، وامتدجْت رائحُة العادـ  إلى الصخيق الخَّ
اعة السبكِّخة التي بجأ  بمدعة السمػحة العابقة في الخِّيح. في تمظ الدَّ

 يةَ فييا نػُر الذسذ يبلمذ السشائَخ والدصػَح واألغراَف العال
خعػف في ىحه السجيشة، ألشجار األرجػاف الداىية، كاف الشاُس يي

خيغ عغ الػصػؿ إلى مكاٍف آخخ  .متأخِّ
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ؿ القدع  األوَّ

 العقل

  ػػ 1ػػ  

 دقيقة واحجة 

قيقة األولى التي أعقبْت مػَتيا،    بجأ وعُي ليمى التكيبل، في الجَّ
يتبلشى عمى نحٍػ بصيء وثابت، شأَف السّج السشحدخ عغ الذاشئ. 

األوكدجيغ بعج أف خمت مغ  وأصبحْت خبليا دماغيا محخومًة مغ
الجـ، ولكشَّيا لع تتػقَّف تساًما. لع تتػقَّف عمى الفػر. فقج راح بجيُل 

ط أعجاًدا ال ُتحرى مغ الخبليا العربيَّة ليخبط  األخيخالصاقة  ُيشذِّ
بعَزيا ببعس، وكأنَّيا تختبط أّوَؿ مخَّة. ومع أفَّ قمبيا تػّقف، فقج 

، وكأنَّو ي قاتل حّتى الشياية. فجخل األخيخ في ضّل دماُغيا يقاـو
حالة مغ الػعي الحاّد، وكاف يخاقب مػَت الجدج، بْيج أّنو لع يكغ 

لتقبُّل نيايتو نفدو. انتعذْت ذاكخُتيا انتعاًشا كبيًخا، وباتت  امدتعجًّ 
تػَّاقًة ومتحسِّدة، تجسع أجداًء مغ حياٍة ُتدخع باتِّجاه الشياية، 

َخْت أشياَء لع تعخؼْ  خىا، أشياَء اعتقجْت  فتحكَّ قّط أنَّيا قادرة عمى تحكُّ
يفتقخ  ئًعا،أنَّيا ضاعت مشيا إلى ما ال نياية. أمَّا الدمغ، فبات ما
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إلى الثبات؛ وراحت مػجاٌت سخيعٌة مغ الحكخيات يستدج بعُزيا 
 .ببعس، وتعحَّر الفرُل بيغ الساضي والحاضخ

ت بعقميا ىي ذكخى السم   ُؿ ذكخى مخَّ ح ػ شعػُرىا بو وىػ كانت أوَّ
 .يػَضع عمى جدجىا، ومحاقو عمى لدانيا

رأت نفَديا شفمًة في مخحمة الخضاعة ػ عاريًة وزلقًة ومحسخًَّة.   
ت بصخيق مبمَّل  يا، ومخَّ كانت قبل ثػاٍف قميمٍة قج خخجْت مغ رحع أمِّ
وزلق، وقج استحػذ عمييا خػٌؼ لع تعخْفو مغ قبل، وىا ىي اآلف 

ٍة بأصػاٍت وألػاٍف وأشياَء مجيػلة. ورّقط نػُر في حجخٍة مكتطّ 
خيخ،  سشبعثُ الذسذ، ال نة، غصاَء الدَّ مغ بيغ الشػافح الدجاجيَّة السمػَّ

وانعكذ عمى صفحة الساء في حػض الغديل الخدفّي، عمى الخَّغع 
مغ أنَّو كاف نياًرا قارًسا مغ نيارات كانػف الثاني. في ذلظ الساء 

اعشٌة في الدّغ، تختجي ثػًبا بطبلِؿ ألػاِف بعيشو، غسدت امخأٌة ش
ـُ عمى  فيَّةاألوراؽ الخخي ػ وىي القابمة ػ مشذفًة وعرخْتيا، فداح الج

 .امتجاد ساعجىا

 .ػ ما شاء المَّػو! ما شاء المَّػو! إنَّيا بشت  

ثّع أخخجْت مغ داخل صجريَّتيا قصعًة مغ حجخ الرػَّاف، وقصعت   
ا ليحا لع تد«. الحبَل الدخِّيّ » يًشا قّط، وال حّتى مقرًّ ـْ سكِّ تخج



22 
 

الغخض، إذ كانت تجج فعاليََّتيسا وكفايَتيسا الباردَتْيغ غيَخ مشاسبَتْيغ 
لمتَّخحيب بصفمٍة في ىحا العالع، وىي ميسَّة تتَّرف بالفػضى 

ـٍ شجيٍج في الحّي، وكاف لقحارةوا . كانت العجػز تحطى باحتخا
اف يعتبخونيا، عمى الخَّ  كَّ غع مغ عدلتيا وغخابة أشػارىا، ذاَت الدُّ

قُجرات عجيبة ػ مغ أولئظ الحيغ يستمكػف وجَيْيغ في شخريَّاتيع: 
وجًيا أرضيًّا، وآخَخ سساويًّا؛ ويعتقجوف أنَّيا تدتصيع في أّي وقت 

عغ أيِّ مشيسا، شأنيا شأف قصعة نقٍج معجنيَّة  ذفتذاء أف تك
 .ُتقَحؼ في اليػاء

األـّ الذابَّة التي كانت تخقج فػؽ سخيٍخ بأربع  ، َتخّدد صػتُ «بشت»  
قػائع مغ الحجيج السصاوع، وكاف شعُخىا البشِّّي العدميُّ الفاتح مبمَّبًل 

 .بالعخؽ، وفُسيا يابًدا كالتخاب

ٍخ    راودىا القمُق مغ أف تكػف عمى تمظ الحاؿ أيًزا. ففي وقٍت مبكِّ
ِشباؾ العشاكب في  مغ الذيخ، كانت تتشّده في الحجيقة بحًثا عغ

األغراف الستجلِّية فػقيا. وحيغ شاىجْت إحجاىا، دفعْت بكّل رفق 
إصبَعيا فييا. راحت بعج ذلظ تتفحَّز السكاَف عمى مجى بزعة 

العشكبػُت بشاَء الثقب، فحلظ يعشي أفَّ السػلػد  ودتأيَّاـ؛ فإذا عا
 .ذكخ. إالَّ أفَّ بيت العشكبػت لبث مسدًَّقا
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ذابَّة ِبيّشاز ػ ويعشي ألَف ُمجاىشة. كانت في التاسعة كاف اسُع ال  
. كانت شفتاىا  ـّ عذخة، وإْف شعخْت أنَّيا أكبخ سشًّا في ىحا العا
مستمئَتْيغ، وأنُفيا رقيًقا شامًخا ػ وىػ ما ُيَعجُّ شيًئا نادًرا في ىحا 

ًبا، وعي  شاىاالجدء مغ البمج. وكاف وجُييا شػيبًل، وذقُشيا مجبَّ
غ مخقَّصَتْيغ بخقط زرقاَء مثل بيػض الدرزور. وكانت عمى سػداَويْ 

البشية، غيخ أنَّيا الحت اآلف أكثَخ رشاقًة  رقيقة الجواـ رشيقَة القػاـ،
ورقًَّة مغ ذي قبل، بثػب نػميا الكّتانّي الصحيشّي المَّػف. ثسَّة نجوٌب 

واىية وقميمة، أثٌخ مغ آثار مخض الججرّي عمى وجشَتْييا، سبق 
يا أف أخبختيا ذاَت مخَّة أنَّيا عبلمٌة تجّؿ عمى أفَّ نػر القسخ ألمّ 

يا وأبييا، وإلى إخػانيا ئسةداعبيا وىي نا . لقج اشتاقت إلى أمِّ
وأخػاتيا التدعة، وجسيُعيع يقصشػف في قخيٍة تبعج بزع ساعات. 
خْتيا  كانت أسختيا تعير في فقٍخ ُمجِقع ػ تمظ حقيقة غالًبا ما تحكَّ

 .الحي دخمْت فيو ىحا البيت برفة عخوٍس ججيجة مشح اليـػ

 .ػ ُكػني مستشَّة، إذ لع تكػني تسمكيغ أيَّ شيء حيغ جئِت إلى ىشا  

وغالًبا ما راود بيّشاز التَّفكيُخ بأنَّيا ما تداؿ ال تسمظ أيَّ شيء. فكلُّ   
مستمكاتيا كانت عابخًة، غيَخ مدتقخَّة وببل جحور، مثل بحور اليشجباء 

يَّة. فسا إْف َتيبَّ ندسٌة قػيٌَّة، أو ييصل السصخ، حتَّى يشتيي البخِّ 
أمُخىا وكأفَّ شيًئا لع يكغ. وكاف عبًئا ثقيبًل عمى صجرىا أف تفكِّخ في 
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احتساؿ شخِدىا مغ ىحا البيت في أيِّ وقت. وإذا ما وقعت الػاقعة 
و، وُشِخدْت، فإلى أيغ تحىب؟ لغ يػافق والُجىا أبًجا عمى عػدتيا إلي
خرػًصا أفَّ لجيو ذلظ العجَد الكبيَخ مغ األفػاه التي يزصّخ إلى 

ػ لكْغ ال ضساَف أف  يجإشعاميا. لحا سيتعيَّغ عمييا أف تتدوَّج مغ جج
ابق، أو  عادة مغ زواجيا الدَّ يكػف الدواُج السقبل أكثَخ مجعاًة لمدَّ

وُج الججيج ىػاىا عمى نحٍػ أكثخ! ثعَّ َمغ ذا ا لحي أف يشاسب الدَّ
جيا وىي امخأة مصّمقة، امخأة ُمدتعَسمة؟ كانت ُمثقمًة بيحه  سيتدوَّ

نػميا، وداخل  ةالذكػؾ وىي تتجّػؿ في أرجاء البيت، وفي غخف
رأسيا، وكأّنيا ضيٌف متصفٌِّل. وضّمت كحلظ حّتى اآلف. سيكػف كلُّ 
شيء مختمًفا بػالدة ىحه الصفمة. ىحا ما شسأنْت نفَديا بو. فيي 

دىا أيُّ خصخلغ تذعخ ب  .عج اليـػ بأّي حخج، ولغ يتيجَّ

ألقت بيّشاز نطخًة خاشفًة إلى الباب خبلًفا لخغبتيا، فذاىجت امخأًة   
مفتػلَة العزبلت واسعَة الفكَّْيغ، واقفًة وإحجى يَجْييا عمى 

خاصختيا، والثانيُة عمى مقبس الباب ػ كأنَّيا تفكِّخ إْف كانت ستبقى 
ـْ ستخحل. وعمى الخَّ  غع مغ أنَّيا كانت في بجاية األربعيشيَّات مغ أ

عسخىا، فإفَّ وشػـَ الدمغ عمى يَجْييا، والتَّجاعيَج مغ حػؿ فسيا 
قيق رقََّة الذفخة، جعمتيا تبجو أكبَخ سشًّا. أمَّا عمى جبيشيا، فثسَّة  الخَّ
خصػٌط عسيقة، تجاعيُج غيخ متشاسقة ومبكِّخة، أشبو ما تكػف بحقٍل 
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جر تجاعيجىا في أغمبيا ىػ العبػس والتجخيغ ػ محخوث. كاف مر
ب مغ  إذ ال تتػّقف شػاؿ ساعات الشيار عغ تجخيغ التبغ السيخَّ

ب مغ سػريا. أمَّا شعخىا القخميجّي  إيخاف، واحتداِء الذاي السيخَّ
األحسخ ػ الحي يعػد الفزُل فيو إلى وفخة الحشَّة السرخيَّة ػ فكاف 

ة شػيمة تكاد تبلمذ خرَخىا. مفخوًقا في وسصو، يشتيي بزفيخ 
بمػف ثسخة البشجؽ، ُمحّجدَتي الحافتْيغ تحجيًجا فيو  غوكانت ذات عيَشيْ 

َقجٌر كبيٌخ مغ العشاية باستخجاـ أكثخ أنػاع الكحل سػاًدا. لع تكغ 
 .ىحه السخأة ضخَّة بيّشاز؛ فالدوجة األولى ىي سػزاف

قت السخأتاف بعزيسا إلى بعس، فبلح اليػاُء    مغ حػليسا حجَّ
رات غيخ متػقَّعة إلى حجٍّ ما،  ثقيبًل، داالًّ عمى قخب حجوث تصػُّ

مختسًخا ومشتفًخا كأنَّو قصعٌة مغ العجيغ. كانت السخأتاف تذغبلف 
الحجخَة نفَديا عمى مجى أكثخ مغ اثشتي عذخة ساعة، إالَّ أنَّيسا 

ه الصفمة عالَسْيغ مختمَفْيغ. فقج أدركتا أفَّ والدة ىح فيأصبحتا اآلف 
ستغيِّخ مغ مكانة كّل مشيسا في اأُلسخة مخًَّة وإلى األبج. فالدوجة 
الثانية سػؼ تتبػَّأ القسَّة، وذلظ عمى الخغع مغ شبابيا ومجيئيا 

ة قريخة ال أكثخ  .قبل مجَّ
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ة شػيمة. وحيغ عادت    أشاحت سػزاف بشطختيا، ولكْغ ليذ لسجَّ
غ الربلبة والجسػد، لع بأنطارىا مغ ججيج، الح عمى وجييا قجٌر م

 :يدبق وجػُدىسا مغ قبل. أومأْت بخأسيا في اتِّجاه الصفمة، وسألت

 ؟ ػ لساذا ال ُترِجر أيَّ صػت  

 :امتقع وجُو بيّشاز، وسألْت بجورىا  

 ػ نعع، ىل مغ خصب؟  

 قالت القابمة وىي تشطخ نطخًة باردًة إلى سػزاف:  

 ػ ليذ ثسَّة خصب. يشبغي أف نشتطخ

ت القابمُة الّصفمَة بساٍء ُمقجَّس مغ بئخ زمـد ػ ىجّية مغ حاجٍّ غدم  
ة  ماء والسادَّ عاد قبل وقٍت قريخ مغ أداء مشاسظ الحّج. وأزيمت الجِّ

 .السخاشيَّة كمُّيا

ت باندعاج، وضّمت كحلظ حتَّى بعج    تزايقت الصفمة وتمػَّ
نية أرشاؿ االستحساـ، كأنَّيا كانت تحارب نفَديا، بػزنيا البالغ ثسا

 .وثبلث أونرات
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سألت بيّشاز وىي تمّف شعَخىا بيغ أنامميا، كعادتيا التي الزمتيا   
 :مشح سشة

 .إنَّيا ال تبكي… ػ أيسكششي أف أحسميا؟ إنَّيا

 :قالت القابمة بشبخٍة قاشعة  

 .ػ آه، ىحه البشت سػؼ تبكي  

َؿ وسخعاف ما كّفت لداَنيا، إذ كانت عبارُتيا صًجى يذبو الفأ  
الديِّئ. ثعَّ برَقْت بدخعة عمى األرض ثبلث مخَّات، ووشأْت بقجميا 
الُيسشى قجَميا اليدخى، وذلظ مغ شأنو أاّل َيْدسح لمحجس السذؤـو ػ 

 .إْف حرل ػ بالسزّي إلى مكاٍف أبعج

راف صسٌت ُمخِبظ، في حيغ راح كلُّ المػاتي كغَّ في الحجخة ػ   
والقابمة، وجارتاف ُأخخياف ػ  الدوجة األولى، والدوجة الثانية،

سغ في وجو الصفمة بعيػف متخقِّبة  .يتفخَّ

ًيا إلى أحج معيَّغ،    سألْت بيّشاز مغ دوف أف يكػف سؤاُليا مػجَّ
 :برػٍت واٍه أرّؽ مغ اليػاء

 .ػ ما األمخ؟ أخِبْخنشي الحقيقة  



28 
 

فبعج أف ُأجيزْت ستَّ مخَّات في غزػف سشيغ قميمة، وكاف كلُّ   
أكثَخ إنياًكا مغ سابقو، وأصعَب عمى الشدياف، لدمْت ىحه  إجياض

ة الحسل جانَب الحيصة والححر إلى أبعج الحجود. فمع  السخَّة شػاؿ مجَّ
تمسْذ ثسخَة خػٍخ واحجة كْيبل يستمئ وجُو السػلػدة بالدُّغب. ولع 

تدتعسْل أيَّ نػع مغ أنػاع البيار أو األعذاب في شبخ الصعاـ كْيبل 
فمُة وعمى وجييا الشسُر أو الذامات. ولع تذتّع رائحَة تػلج الص

الػرد كْيبل تػلج الصفمُة بػحسٍة بمػِف الشبيح البختغالّي عمى جدسيا. 
ولع تقّز ولػ مخًَّة واحجًة شعَخىا خذيَة أف يشتيي حعُّ اأُلسخة نيايًة 

سخيعة. كسا أنَّيا امتشعْت عغ دّؽ السداميخ في الججار، كْيبل 
صأ رأَس غػٍؿ نائع. وأمَّا بعج حمػؿ الطبلـ، فكانت تريب عغ خ

، إذ كانت ُتجرؾ جيًِّجا أفَّ  تقزي حاجتيا في مبػلة داخل حجخة الشـػ
شْت مغ  يَّة. وتسكَّ الجاّف يقيسػف حفبلت زفافيع قخب السخافق الرحِّ

تفادي الشَّطخ إلى األرانب والجخذاف والقصط والشدػر والذياىع 
يغ زاَر حيَّيع مػسيقيٌّ جّػاٌؿ، يخافقو دبٌّ والكبلب الدائبة. وح

راقز، وخخج الجيخاُف كمُّيع مغ بيػتيع لسذاىجة العخض، رفَزت 
ـَ إلييع خذيَة أف يػلج جشيُشيا مغصَّى بالذعخ. وكمَّسا  االنزسا

اًذا، أو مجحوًما، أو عخبًة لشقل السػتى،  صادفْت في شخيقيا شحَّ
، استجارْت وَعَجْت في االتِّجاه ال سعاكذ. وكانت، في صباح كّل يـػ
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تأكل ثسخَة سفخجل بأكسميا، كي يػلج الجشيُغ وعمى وجيو غسَّازتاف. 
يًشا تحت وسادتيا، لتصخَد  كسا أنَّيا كانت تشاـ في كلِّ ليمة واضعًة سكِّ

األرواَح الذخِّيخة. وأمَّا بعج الغخوب، فكانت تجسع خفيًة الذعَخ مغ 
السػقج، كي تقػَِّض مغ سمصة فخشاة شعخ سػزاف وتحخقو في 

 .ضّختيا

ة واحجة    وما إْف بجأْت تباشيُخ الػالدة حّتى راحت بيّشاز تعّس عزَّ
احة حسخاء حمػِة السحاؽ وشخيٍَّة مغ أثخ الذسذ، وىا ىي  عمى تفَّ
اآلف عمى الصاولة السجاورة لدخيخىا وقج انقمب لػُنيا إلى البشِّّي 

احُة إلى عجد  رويًجا رويًجا. وفي وقٍت الحٍق، سػؼ ُتقصَّع ىحه التفَّ
مغ الذخائح، وتػزَّع عمى نداء الحّي المَّػاتي ال يتسكغَّ مغ 

اإلنجاب، وبيحا قج يدتصعغ الحسل في يػـٍ مغ األيَّاـ. كسا أنَّيا 
حاء زوجيا الُيسشى، ونثخت رشفْت عريَخ الّخماف الُسثّمج مغ فخدة ح

بْت مغ فػؽ مكشدٍة ُوِضعْت في أركاف الحجخة األربعة، ووث الثسار
عمى األرض قخب الباب ػ لتكػف بحلظ حاجًدا َيصخد الذيصاَف. ومع 

اشتجاد آالـ االنقباضات، الػاحج بعج اآلخخ، كانػا يصمقػف كّل 
الحيػانات مغ أقفاصيا في البيت لتدييل السخاض، وكحلظ شيػر 

اجّي الكشارّي والعرافيخ. وكاف آخخ ما َأْشمقتو مغ وعائيا الدج
سسكة البيتا، السدىػَّة والػحيجة. وال بجَّ أنَّيا تدبح اآلف في ججوؿ 
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ماٍء عمى مدافة ليدت بعيجة، زعانُفيا تخفخؼ زرقاَء مثل الياقػت 
غيخُة بحيخة  سكُة الرَّ الرفيخّي األزرؽ الرافي. وإذا ما بمغت الدَّ

بيا،  الرػدا، التي كانت ىحه البمجُة األناضػليَُّة الذخقيَّة تذتيخ
فمغ تكػف فخصُتيا كبيخًة في البقاء عمى قيج الحياة في السياه 
السالحة السذبَّعة بالكاربػنات. لكْغ إذا ما ذىبْت في االتِّجاه 

مْت أكثخ في  السعاكذ، فقج ترل نيَخ الداب الكبيخ. وإذا ما تػغَّ
رحمتيا، فخبَّسا ترل دجمَة، ذلظ الشيَخ األسصػريَّ الشابع مغ جشَّة 

 .عجف

ة والعافية    .كّل ىحا، مغ أجل أف يػلج الجشيُغ في أتّع الرحَّ

 أراىا. أفي وسعِظ إحزاُر ابشتي؟ ػ أريج أف  

ؤاؿ حتَّى جحبت انتباَىيا حخكٌة ما.    ما إْف شخحْت بيّشاز ىحا الدُّ
فقج فتحت سػزاف الباَب، ىادئًة، كأفَّ فكخًة عابخًة مّخت بيا واندمَّت 

رْيب في أنَّيا كانت تبغي إيراَؿ خبخ الػالدة إلى خارج الغخفة ػ ال 
 .زوجيا ػ زوِجيسا. وىشا تيبَّذ جدُج بيّشاز بخّمتو

ا: فتخاه يػًما كخيًسا    كاف ىاروف رجَل تشاقزاٍت واضحٍة ججًّ
ومحدًشا عمى نحٍػ مجىر، وفي يػـٍ آخخ مدتغخًقا في ذاتو، 

. وألّنو كاف أكبَخ  َش الفكخ إلى حجٍّ صاـر إخػتو، فقج تعّيغ مذػَّ



31 
 

عميو أف يخّبي أخَػيو بشفدو عمى إثخ رحيل والجْيو في حادث سيَّارة 
حصَّع عالَسيع. ورسسْت تمظ السأساُة شخريَّتو، فجعمتو يغالي في 
حساية أسختو والعشاية بيا، ويختاب في الغخباء وال يثق بيع. كاف 

ره رغبٌة يجرُؾ أحياًنا أفَّ شيًئا ما في أعساقو قج انكدخ، فتداو 
شجيجٌة في إصبلح ذلظ الكدخ ػ غيخ أفَّ ىحه األفكار لع تتَّجو بو في 

أيِّ وجية. فقج كاف مػلًعا بالسذخوبات الكحػليَّة، وإف كاف يياب 
يَغ بالجرجة نفديا. فسا إْف يحتدي كأًسا ججيجًة مغ الَعَخؽ حّتى  الجِّ

َقبًل باإلثع، ُيصِمَق الػعػَد الكبيخة لشجمائو، ثعَّ يرحػ بعج ذلظ مث
. ولئغ َصُعب عميو لجُع لدانو، فقج أثبت  فُيصمق وعػًدا أكبخ َّللَّ
ًيا أكبخ لو. فكمَّسا حسمْت بيّشاز مشو،  جدُجه أنَّو ال يداؿ يسثِّل تحجِّ

ا،  انتفخ كخُشو. وكاف الجيخاف يزحكػف مغ وراء ضيخه ضحًكا خفيًّ
دوف وىع وإْف لع يشتفخ كخُشو انتفاَخ بصغ زوجتو. وكانػا يخ  دِّ

 :يجيخوف أعيشيع

ػ ىحا الخجل يشتطخ مػلػًدا مغ ججيج. ولكغَّ السذكمة أنَّو ال   
 !يدتصيع اإلنجاَب بشفدو

كاف ىاروف يخيج ابًشا أكثخ مغ أّي أمٍخ آخخ في ىحا العالع. ولع   
يكغ يخغب في ولٍج واحٍج، بل كاف ُيخِبخ كّل مغ كاف يخغب في 

ييع: اإلصغاء إليو أنَّو سػؼ ُيخ  زؽ بأربعة صبياف، وأنَّو سػؼ يدسِّ
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(. لكْغ لع تشجب لو سػزاف أّي 2تاركاف وتػلغا وتػفاف وشارؽ)
يَّة، عمى الخَّغع مغ مخور سشػاٍت شػيمة عمى زواجو بيا. ثّع عثخ  ذرِّ

كباُر رجاؿ اأُلسَخة عمى بيّشاز ػ وكانت فتاًة ال تتجاوز الدادسة 
وضات بيغ اأُلسخَتْيغ، تدوَّج عذخة. وبعج مخور أسابيع عمى السفا

ىاروف وبيّشاز زواًجا ديشيًّا غيخ رسسّي، بحيث ال تعتخؼ بو السحاكُع 
الجيشيَّة في حاؿ حرػؿ أّي مذكمة مدتقببًل. إالَّ أفَّ ىحه التفاصيل 

لع ييتّع أحج بحكخىا. فجمذ االثشاف عمى األرض، أماـ الذيػد، 
كثَخ رزانًة عشجما انتقل قبالة اإلماـ األحػؿ الحي أصبح صػُتو أ

بالكبلـ مغ التخكيَّة إلى العخبيَّة. أمَّا بيّشاز فقج لبثْت تتفخَّس في 
الدجادة شػاؿ ذلظ الػقت، وإْف لع تتسكَّغ مغ تفادي الشَّطخ نطخاٍت 
خاشفًة إلى قجَمي اإلماـ. كانت جػاربو ذاَت لػف بشِّّي فاتح يذبو 

يغ السذػّي، عتيقًة وميميمًة. و  مع كلِّ حخكة مغ حخكاتو، كانت الصِّ
د باالنجفاع مغ خبلؿ الرػؼ  خسَتْيغ ُتيجِّ إحجى إبياَمْي قجَمْيو الزَّ

  .الخّث بحًثا عغ ميَخب

حسمْت بيّشاز ُبعْيج الدفاؼ بفتخٍة وجيدة، إالَّ أفَّ حسميا انتيى   
بإجياٍض كاد أف ُيشيي حياَتيا: رعٌب في آخخ المَّيل، ووجٌع حاّر، 

دة تقبس عمى ما بيغ فخَحْييا، ورائحة الجـ، وحاجتيا إلى ويٌج بار 
أف تتذبَّث بذيء ما وكأنَّيا تػشظ عمى الدقػط. وحجث الذيُء 
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نفُدو، بل أسػأ، مع كلِّ حسٍل تاٍؿ. لع تدتصع أف تخبخ أحًجا، ولكْغ 
ُخيَِّل إلييا أفَّ كّل جشيغ فقجْتو قج أّدى إلى انقصاع جدٍء ججيٍج مغ 

الحي يخبصيا بالعالع عسػًما، ليدقط بعيًجا، إلى أف لع جدِخ الحباؿ 
َيُعج باقًيا سػى خيٍط واٍه يخبصيا بيحا العالع، ويحافع عمى سبلمة 

  .عقميا

بعج ثبلث سشػات مغ االنتطار، راح ُوجياُء اأُلسخة يزغصػف مغ 
خوه بأفَّ القخآف يدسح لمخجل بأف يتدوَّج  ججيج عمى ىاروف، وذكَّ

يصَة أف َيْعجؿ بيشيّغ. ولع يداورىع شظٌّ في أفَّ أربَع نداء شخ 
ىاروف سػؼ يعامل زوجاتو عمى قجـ السداواة. حّثػه عمى الدواج 
بامخأة ريفيَّة ىحه السخَّة، بل بأرممٍة سبق أف أنجبْت عمى أف يكػف 

ىحا الدواُج غيَخ رسسّي أيًزا، وإْف كاف مسكًشا إجخاؤه مغ خبلؿ 
ابق. مخاسيع ديشيَّة أخخى، ليك ػف سخيًعا وىادًئا كالدواج الدَّ

وبسقجوره أيًزا أف ُيصمِّق ىحه الدوجة الذاّبة العجيسة الشفع، ثعَّ 
يتدوَّج مغ ججيج. غيخ أفَّ ىاروف نبح الفكخَتْيغ، إذ َصُعب عميو كثيًخا 
خه ماليًّا،  إعالة زوجَتْيغ، عمى حجِّ قػلو، ورأى أفَّ زوجة ثالثة سُتجمِّ

ال يفكِّخ في التَّخمِّي عغ أيٍّ مغ سػزاف أو بيّشاز فزبًل عغ أنَّو 
 .المََّتْيغ بات مغخًما بيسا، وإْف ألسباٍب مختمفة
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بعج أف اعتجلْت بيّشاز، واستشجْت إلى الػسائج، حاولْت أف تتخيَّل   
ما يفعمو ىاروف! ال بجَّ أنَّو ُمدتمٍق عمى أريكة في الحجخة 

ى جبيشو واألخخى عمى بصشو، السجاورة، واضًعا إحجى يَجْيو عم
مْت سػزاَف تتَّجو نحػه  متػقًِّعا أف يختخؽ األجػاَء بكاُء شفل. ثعَّ تخيَّ

بخصػاٍت مّتئجٍة ومشزبصة. رأتيسا مًعا، يتيامداف، إيساءُتيسا 
رقيقة، تشّع عغ خبخٍة ومخاف، ترػغيا سشػاٌت مغ السذاركة في 

خيخ نفدو.  انتاب القمق بيّشاز، مشدٍؿ واحج، وإْف لع تكغ في الدَّ
ث أّي شخز آخخ ثًة نفَديا أكثخ مسَّا كانت ُتحجِّ   :وقالت محجِّ

 .ػ إفَّ سػزاف تبمِّغو الخبخ  

ئيا    :قالت إحجى الجاَرَتْيغ تيجِّ

 .ػ ال بأس في ذلظ  

انصَػى ذلظ التعميُق عمى مزاميغ عجيجة، مغ قبيل: دعييا تبمغو   
ىي نفُديا أف تمجىا. كانت بخبخ والدة الصفمة التي لع تدتصع 

الكمسات الرامتة تشتقل بيغ ندػة البمجة مثَل حباِؿ غديٍل معمَّقٍة 
  .بيغ البيػت
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أومأْت بيّشاز بخأسيا وىي تذعخ بذيٍء يختسخ في داخميا، بغزٍب   
لع تدسح لشفديا بالتَّشفيذ عشو. نطخْت نطخًة خاشفًة إلى القابمة، 

  :وسألتيا

  الصفمُة أيَّ صػت؟ػ لساذا لع ُترِجر   

غيخ أفَّ القابمة لع ُتِجب، فانتابيا قمٌق عسيق. ثسَّة شيء غخيب   
يخّز ىحه الصفمة، ولع يكغ صسَتيا السثيَخ والسدعج. وحيغ مالت 
إلى األماـ، شسَّت رائحَة الصفمة. ومثمسا كانت تتػّقع بالّزبط ػ فقج 

 .ىحا العالع كانت تشبعُث مشيا رائحُة مدٍظ خفيفٌة ال تشتسي إلى

وضعت السخأُة السػلػدَة الججيجَة عمى ركبَتْييا، ثعَّ قمبتيا عمى   
بصشيا وصفعْت مؤّخختيا، مخًَّة، ثّع ثانيًة. باف عمى وجو الصفمة 

غيخة األلُع، وأشبقْت أصابَع يَجْييا بإحكاـ، وعّزت فَسيا، لّكشيا  الرَّ
  .لع ُترجْر أّي صػت

 ػ ما الخصب؟  

جت ا    :لقابمة، ورّدتتشيَّ

  أعتقج أنَّيا ال تداؿ معيع؟… ػ ال شيء. إنَّو  
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  :فدألتيا بيّشاز مغ غيخ أف تخغب في سساع إجابة  

  ػ َمغ ىع؟  

 :ثعَّ أضافت  

  !ػ إًذا، افعمي شيًئا ما

فكَّخت السخأة العجػز، إذ مغ األفزل أف تتخؾ الصفمَة حّتى تجج   
كاف معطُع السػاليج الججد شخيقًة بشفديا، وعمى ميميا. فإذا 

مػف التخيُّث، وكأنَّيع  يتكيَّفػف مع محيصيع الججيج، فإفَّ بعَزيع يفزِّ
ـْ ال؟ ثعَّ َمْغ ذا الحي  دوف: ىل يشزسُّػف إلى بقيَّة البذخ أ يتخدَّ

يدتصيع لػَميع؟ كانت القابمة شػاؿ سشيغ عسميا قج شاىجْت عجًدا 
الدتيع بمحطات أو بعج والدتيع كبيًخا مغ األشفاؿ الحيغ كانػا، قبل و 

مباشخة، ييابػف سصػَة الحياة التي تزغط عمييع مغ كلِّ الجيات، 
فَتُخػر عديسُتيع وَيْفتخ حساُسيع، ثعَّ يخحمػف بيجوء مغ ىحا العالع. 

، وال يدتخسمػف في الحجيث «الَقَجرَ »كاف الشاس ُيصِمقػف عمى ذلظ 
جٍة تثيخ عشو، ألنَّيع اعتادوا إشبلَؽ أسساء بديص ة عمى أشياَء معقَّ

ىَمَعيع. إالَّ أفَّ القابمة كانت تعتقج أفَّ بعس األشفاؿ ال يسشحػف 
الحياَة فخصَة السحاولة، وكأنَّيع يعمسػف مذاؽَّ الحياة التي 
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ـْ ُحكساء  تشتطخىع، ومغ ثع َيْخغبػف في تجشُّبيا. فيل كانػا جبشاء أ
  مثل سميساف العطيع نفدو؟ َمغ يجري؟

 :لت القابمة مخاشبًة الجارَتْيغقا  

 .ػ أحِزخا ِممًحا  

كاف في ميدػرىا أف تدتعسل الثمَج أيًزا ػ وكاف يتػافخ مشو قجر   
ذ السػلػَد  كاٍؼ في أكػاـ خارج الحجخة. في الساضي، كانت ُتغصِّ

في كػمٍة مغ الثمج الشقّي، ثّع تدحبو خارًجا في المَّحطة السشاسبة. 
ـَ يجور في وكاف مغ شأف صجمة ال بخودة أف تفتح الخِّئَة، وتجعل الج

ز مغ السشاعة. وقج نذأ مثل ىؤالء األشفاؿ، مغ غيخ  الجدج، وتعدِّ
 .استثشاء، أقػياء

ة قريخة، عادت الجارتاف تحسبلف وعاًء كبيًخا وكيًدا مغ    بعج مجَّ
ممح الرخػر. وضعت القابمُة الصفمَة في وسط الػعاء بكّل حشاف، 

جدَسيا بسدحػؽ السمح حتَّى تدوؿ رائحُتيا الذبيية وبجأْت تفخؾ 
بخائحة السبلئكة فُيصمقػا سخاحيا. أمَّا في الخارج، وعمى غرػف 
د أبػ زريق، ونعق غخاٌب كاف ُيحّمق  شجخة حػر عالية، فقج غخَّ

ًة بو ػ الخِّيح والعذب..  باتِّجاه الذسذ. كّل شيء يتكمَّع لغًة خاصَّ
 .لصفمةكلُّ شيء باستثشاء ىحه ا
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 :تداءلْت بيّشاز  

 .ػ لعمَّيا خخساء  

ت القابمُة رافعًة حاجبْييا متذكِّكة    :فخدَّ

  !ػ اصبخي   

بجأت الصفمُة تدعل، وكأفَّ دوَرىا حاف اآلف. وكاف ُسعاليا أجّر.   
الػاضح أنَّيا ابتمعْت مقجاًرا ضئيبًل مغ السمح، فسحاُقو الذع وغيخ 

قخمدّي، ثعَّ رفعتو، إالَّ أنَّيا كانت ال تداؿ  ُمتػقَّع. اكتدى وجُييا بمػف 
تخفس البكاء. يا ليا مغ شفمة عشيجة، ويا ليا مغ روح متسخِّدة 

ًدا خصيًخا! اتَّخحت القابمُة قخاًرا: الفخؾ بالسمح ال يكفي. وتعيَّغ أف  تسخُّ
 .تمجأ إلى وسيمة مختمفة

 .ػ أحِزخف السديَج مغ السمح  

ممح الصعاـ مغ عمى الصاولة، بعج أف نفج  تحتَّع عمييا استعساؿُ   
السمُح الرخخّي مغ البيت. فمجأْت إلى عسل ثقب في كػمة السمح، 

ووضعت الصفمَة فػقو، وغصَّتيا بالُحبْيبات الِبيس البمُّػريَّة ػ جدسيا 
 .أوَّاًل، وبعج ذلظ رأسيا



39 
 

 :سألْت بيّشاز  

 ػ وإذا اختشقْت؟

بُذ أنفاسيع أشػَؿ مسَّا ندتصيع ػ ال تفدعي، فاألشفاؿ يسكشيع ح  
 .نحغ

 ػ لكْغ، كيف تعخفيغ متى تتخمَّريغ مغ السمح؟  

قَتْيغ    :قالت السخأة واضعًة أحج أصابعيا عمى شفَتْييا السذقَّ

  !ػ صو، اصغي  

قْت في الفخاغ    فتحت الصفمُة عيَشْييا مغ تحت آثار السمح، وحجَّ
كانت قج اعتادت الػحجة. الحميبّي. بجا السكاف مػِحًذا، لكّشيا 

رْت في مكانيا كدابق عيجىا عمى مجى أشيخ، وقالت  تكػَّ
  :أحذاؤىا

ًدا    .ػ آه، ىحا السكاف يعجبشي؛ لغ أعػد إلى ىشاؾ مججَّ

 :لكّغ قمبيا احتّج بالقػؿ  

ػ ال تكػني بمياء. لساذا تسكثيغ في مكاٍف ال يحجث فيو أّي   
 .شيء؟ إنَّو مكاف يبعث عمى السمل
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ت أحذاؤىا    :فخدَّ

 .ػ لساذا أتخؾ مكاًنا ال يحجث فيو أّي شيء؟ السكاف آمغ  

انتطخت الصفمة بعج أف استبجَّ بيا الحىػُؿ مغ جخَّاء الخراـ.   
ت دقيقٌة أخخى. وشسميا الخػاُء، ولفَّ أصابَع قجَمْييا وأنامميا  .ومخَّ

 :إالَّ أفَّ قمبيا قاؿ  

ف آمغ ال يعشي بالزخورة أنَّو مشاسب ػ إفَّ اعتقادؾ أفَّ ىحا السكا  
لِظ. في بعس األحياف، يكػف السكاف الحي تذعخيغ أنَّو األكثخ أماًنا 

 .ىػ أقّل األمكشة التي تشتسيغ إلييا

مت الصفمة إلى نتيجٍة مفاُدىا أنَّيا سترغي إلى فؤادىا    أخيًخا، تػصَّ
ت بيحا ػ الفؤاد الحي سُيثبت أنَّو ُمثيٌخ حقيقيٌّ لمستاعب. وق ج استبجَّ

الفؤاد الخَّغبُة في الخخوج الكتذاؼ العالع، عمى الخَّغع مغ مخاشخ 
ذلظ ومذاقِّو، ففتحْت فَسيا وىي جاىدٌة إلشبلؽ صػٍت ما. لكّغ 
 .السمح، في تمظ المَّحطة تقخيًبا، استقخَّ في بمعػميا وسجَّ مشخخييا

الػعاء،  ىشا دفعت القابمُة يَجْييا بحخكة سخيعة ورشيقة داخل  
وأخخجت الصفمة. وسخعاف ما ععَّ أرجاَء الحجخة عػيٌل حادٌّ ومخوِّع، 

 .فابتدست الشِّداُء األربع ابتدامًة تشّع عغ االرتياح واالشسئشاف
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 :قالت القابمة  

خِؾ كّل ىحا الػقت؟ ابكي، يا    ػ يا لِظ مغ شفمة شيِّبة. ما الحي أخَّ
كي، وسيعخؼ الجسيع أنَّظ حبيبتي، وال تخجمي مغ دمػعظ أبًجا. اب

 .عمى قيج الحياة

لفَّت السخأُة السدشَُّة الصفمَة بػشاح، وراحت تذسُّيا مغ ججيج.   
ـُ مغ العالع اآلخخ، ولع يخمِّْف سػى  خ ذلظ العصُخ الُسْغػي القاد تبخَّ

أقلِّ األثخ، الحي سيدوُؿ بجوره أيًزا بسخور الػقت ػ وإْف كانت 
الحيغ ال يدالػف، حتَّى في شيخػختيع، تعخُؼ حفشًة مغ األشخاص 

ه يحسمػف عصَخ الجشَّة. لكّشيا شعَخْت أْف ال داعَي إلفذاء ىح
قجَمْييا، ووضعت الصفمَة فػؽ  السعمػمة. ثّع وقفْت عمى عقبيْ 

خيخ بجانب أّميا  .الدَّ

افتخَّ ثغُخ بيّشاز عغ ابتدامة، وخفق فؤاُدىا، ولسدْت أصابَع قجَمي   
قيق إلى  ابشتيا مغ خبلؿ القساش الحخيخّي ػ الجسيل والسثالّي والخَّ

أبعج الحجود. ثعَّ أمدكْت خربلت شعخ الصفمة بخقَّة بيغ يَجْييا، 
ت بيا لحطٌة مغ الدماف شعخْت خبلليا  ًسا. مخَّ وكأنَّيا تحسل ماًء مقجَّ

عادة والكساؿ. وقالت ضاحكًة في أعساقيا  :بالدَّ

 .ػ ما مغ غّسازات  
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 :ى الجارتْيغسألتيا إحج  

 ػ ىل ندتجعي زوجظ؟  

كانت ىحه العبارة محسَّمًة بكمسات غيخ مشصػقة، إذ ال بجَّ مغ أف   
تكػف سػزاف قج أخبخْت ىاروف بأفَّ الصفمة قج ُوِلجت، فمساذا لع 

ئ  ث زوجَتو األولى، وُييجِّ ييخع إلييا؟ مغ الػاضح أنَّو تمكَّأ كي ُيحجِّ
. اكتدى وجُو بيّشاز بكآبٍة، وىي مغ مخاوفيا. تمظ ىي أولػيَّتو

 :تقػؿ

 .ػ نعع، استجعيو  

َؿ    لع تكغ ثسَّة ضخورة لحلظ، إذ دخل ىاروف بعج ثػاٍف قميمة، متيجِّ
الكتَفْيغ، وانتقل مغ الطّل إلى نػر الذسذ. كانت لجيو كتمٌة مغ 

الذعخ األشيب ُتزفي عميو مبلمَح مفكٍِّخ مذّتت الحىغ، وأنٌف 
ف ضيِّقاف، ووجٌو عخيس حميق المِّحية، وعيشاف متغصخس، ومشخارا

خيخ  ـ مغ الدَّ بشِّيَّتاف غامقتاف خفيفتاف تتألَّقاف بالكبخياء. تقجَّ
مبتدًسا، ونطخ إلى الصفمة وإلى زوجتو الثانية، وإلى القابمة، وإلى 
ساء، ويقػؿ  :الدوجة األولى، قبل أف يخفع رأسو أخيًخا في اتِّجاه الدَّ

مَت دعائيػ شكًخا لظ،     !يا المَّػو! يا ربِّي! لقج تقبَّ
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 :قالت بيّشاز بخقٍَّة خذيَة أف يكػف غيخ ُمجرؾ  

 .ػ إنَّيا شفمة  

يو    ػ أعخُؼ ىحا. وفي السخَّة القادمة، سُشخزؽ بػلج، وسشدسِّ
 .تاركاف

افئ، كأنَّو تسيسٌة    ر سّبابَتو عمى جبيغ الصفمة الشاعِع والجَّ ثعَّ مخَّ
 .ْت مخَّاٍت ومخَّاتأثيخٌة ُفِخك

ة وعافية، وىحا ىػ السيّع. كشُت أدعػ شػاؿ ىحا    ػ إنَّيا في صحَّ
الػقت، وأخاشب القجيَخ بقػلي: إْف تخكَت ىحه الصفمَة عمى قيج 

الحياة، فإنَّشي لغ أعػد إلى الذخب أبًجا. لغ أحتدي قصخًة واحجة! 
حيع. إفَّ ىحه الص فمة ليدت شفمتي، وقج سسع المَّػُو ُدعائي، وىػ الخَّ

 .وليدت شفمتظ كحلظ

ش في عيَشْييا.    قْت بيّشاز إلى وجيو، وباف قجٌر مغ التَّذػُّ حجَّ
وعمى حيغ غخَّة، استبجَّ بيا شعػٌر مشِحٌر بالذّخ، شأنيا في ذلظ 

ًخا ػ أنَّو يػشظ أف يدقط في  ُر يحّذ ػ وإْف متأخِّ شأف حيػاف متػحِّ
عشج مجخل الُحجخة، مصبقًة شفَتْييا فّخ. ثّع رنت إلى سػزاف الػاقفة 

لتا إلى شفَتْيغ بيزاَوْيغ تقخيًبا. كانت صامتة، ال تشّع  بإحكاـ، فتحػَّ
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عشيا أيُّ حخكة، باستثشاء َنْقٍخ يجّؿ عمى نفاِد صبخ. كاف مطيُخىا 
 .يػحي بأنَّيا مشفعمة، بل مبتيجًة االبتياَج كّمو أيًزا

 :قاؿ ىاروف   

 .مَّػوػ ىحه الصفمة مْمٌظ ل  

 :فتستست القابمة

 .ػ كلُّ األشفاؿ ُممُكو  

د نطخاتو    غخى مغ غيخ وعي، وسجَّ أمدظ ىاروف يَج زوجتو الرُّ
 :إلى عيَشْييا مباشخًة، وقاؿ

 .ػ َسَشيُب سػزاف ىحه الصفمةَ   

ب وبعيج، وكأّنو صػت شخز    شيقْت بيّشاز، وقالت برػٍت ُمتخذِّ
 :غخيب

 ػ ما ىحا الكبلـ؟  

ي بحلظ عسبًل رائًعا. أمَّا أنا ػ لشج   ْع سػزاف تخبِّييا، وسػؼ تؤدِّ
 .وأنت، فدششجُب أشفااًل آخخيغ
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 !ػ ال  

 ػ أال تخغبيغ في أف يكػف لِظ أوالٌد آخخوف؟ 

 .ػ لغ أدع تمظ السخأَة تأخح شفمتي  

ج ببطء قائبًل     :تشفَّذ ىاروف نفًدا عسيًقا، ثعَّ تشيَّ

ػو لغ يقبل ذلظ. أليَذ المَّػو َمْغ وىبِظ ػ ال تكػني أنانيَّة، فالمَّ   
شفمًة؟ كػني مستّشة. حيغ جئِت إلى ىشا، كشِت تكاديغ ال تدّجيغ 

 .رمقظ

ىّدت بيّشاز رأَسيا، وضّمت تفعل ذلظ. كاف صعًبا أف يعخؼ أحج إْف   
كاف ذلظ بدبب عجدىا عغ التػقُّف، أو ألفَّ ذلظ ىػ الذيُء الػحيُج 

غيخ الحي َتْقجر ع فيو. انحشى ىاروف فػقيا، وأمدظ  الرَّ عمى التَّحكُّ
بيا مغ كتَفْييا وجحبيا ناحيتو. وعشجئٍح فقط، سكشْت حخكُتيا، وغاب 

  .األلُق مغ عيشْييا

ػ فّكخي بعقبلنّية. جسيُعشا نعير في بيت واحج، وستخيغ ابشَتِظ كّل   
. لغ تحىب إلى مكاف آخخ، بحّق المَّػو  .يـػ
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عشيا وشسأنتيا، فقج أخصأ في ذلظ. فقج  إف أراد التَّخفيفَ   
ارتعذْت، وحاولْت أف تػقف األلع الحي راح يدخي في صجرىا، 

ْييا السشبدصتْيغ، وأردفْت   :وغصَّت وجَييا بخاحتْي كفَّ

 ؟«أّماه»ػ وَمغ ىي التي ستخاشبيا ابشتي بكمسة   

ػ ما الفخؽ؟ يسكغ أف تكػف سػزاف ىي األـّ، وأف تكػني أنِت   
ة. وسُشخبخىا الحقيقَة حيغ تكبخ، فبل ضخورة لتذػير أفكارىا العسَّ 

مشح اآلف. وعشجما نخزؽ بأشفاٍؿ آخخيغ، سيكػنػف كّميع إخػًة 
وأخػاٍت عمى أيِّ حاؿ. وستخيغ كيف ييتاجػف في ىحا البيت. ولغ 
تقجري عمى معخفة انتساء كّل واحج مشيع. سشكػف كمُّشا أسخًة واحجًة 

 .كبيخة

 :قابمةتداءلت ال  

 خضع الصفمَة؟ األـّ أـ العسَّة؟ػ َمغ التي ستُ   

رشق ىاروف السخأَة بشطخة خاشفة، وتذشَّجْت كلُّ عزمة مغ   
عزبلت جدسو، وتخاقز التَّقجيُخ واالشسئداُز في عيَشْيو رقرًة 

وحذيَّة. ثعَّ دفع يجه في جيبو، وأخخج مجسػعًة مغ األشياء: عمبة 
 احة، وأوراًقاسكائخ مشبعجة وبجاخميا قجَّ 
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نقجيَّة مجعَّجة، وقصعَة شبذػر كاف يدتخجميا في تأشيخ التَّعجيبلت 
عمى الثياب، وحبََّة دواٍء يدتعسميا لعبلج معجتو السزصخبة. ناوؿ 

 :القابمَة الشقػَد قائبًل 

 .ػ ىحه الشقػد لِظ، تعبيًخا عغ امتشانشا وتقجيخنا  

مت العجػُز الشقػَد مصبقَة الذفتَ     .ْيغتقبَّ

كانت تجرُؾ مغ خبلؿ تجخبتيا السجيجة أّف خػض الحياة مغ دوف   
التعخُّض إلى أّي أًذى إّنسا يعتسج عمى عشرَخْيغ جػىخيَّْيغ إلى حجٍّ 

بعيج: معخفة الػقت السشاسب لمػصػؿ، ومعخفة الػقت السبلئع 
  .لمسغادرة

 وفي حيغ راحت الجارتاف تمسمساف حاجّياتيسا، وتخفعاف الذخاشفَ   
ماء، راف عمى الُحجخة صسٌت ُمصِبق، كأنَّو  والسشاشَف السبمَّمَة بالجِّ

 .ماء يتدمَّل إلى كّل ركٍغ مغ أركانيا

 *** 

 :قالت القابمة برػت ىادئ يشصػي عمى عـد وترسيع  
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  .ػ سشحىب اآلف  

 :وقفت الجارتاف وقفًة رزيشًة عمى جانَبي القابمة التي أردفْت قائمةً   

السذيسَة تحت شجخة ورد. أمَّا ىحا ػ وأشارت  ػ سػؼ نجفغ  
بإصبعيا الشَّحيل إلى الحبل الدخِّّي الحي كاف مقحوًفا فػؽ أحج 

الكخاسي ػ فإفَّ في وسعشا أف نخميو عمى سصح السجرسة إْف شئِت. 
وعشجئٍح، ستربح ابشُتِظ معمِّسًة. أو في وسعشا أخُحه إلى السدتذفى، 

 ًة، وربَّسا شبيبًة، مغ يجري؟وعشجىا ستربح ابشُتِظ مسخِّض

 :فكَّخ ىاروف في الخياَرْيغ، وقاؿ  

  .ػ لشجخِّب الَسْجرسة  

بعج رحيل الشِّداء، أشاحت بيّشاز بػجييا بعيًجا عغ زوجيا،   
احة فػؽ الصاولة بجانب سخيخىا. كانت قج  وراحت تخنػ إلى التفَّ

غ. وكاف العفغ ناعًسا وىادًئا وبصي ًئا عمى نحػ مػجع. بجأْت بالتَّعفُّ
جيسا، وكيف أنَّيا  وذّكخىا لػُنيا البّشيُّ بجػارب اإلماـ الحي زوَّ

ي وجَييا  خيخ نفدو، ُيغصِّ جمدْت بعج السخاسع وحيجًة عمى ىحا الدَّ
خساٌر يمسع لسعاًنا خفيًفا، في حيغ راح زوُجيا والزيػُؼ يأكمػف 

يا بسا يشتطخىا ويذخبػف بشيٍع في الُحجخة السجاورة. ولع تخبخىا أمُّ 
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في ليمة الدفاؼ، إالَّ أفَّ إحجى عسَّاتيا السدشَّات كانت تشطخ بعيغ 
العصف إلى مخاوفيا، فأعصتيا حبًَّة كي تزعيا تحت لدانيا، وىي 

 :تخاشبيا قائمةً 

ػ تشاولي ىحه الحبَّة ولغ تذعخي بأّي شيء. وسػؼ يشتيي كّل   
 .شيء قبل أف تعخفي ذلظ

لسخج في ذلظ الشيار، ضاعت الحبَُّة مغ بيّشاز وفي غسخة اليخج وا  
التي كانت تطّغ أنَّيا محُس قخص شّبّي ُمحمًّى. فيي لع يدبق أف 
َػر نفديا. وعمى الخَّغع مغ أنَّيا كانت  رأت رجبًل عارًيا، وال في الرُّ

ع إخػتيا األصغخ سشًّا، فإفَّ الذكػؾ ساورتيا في أفَّ الجدج مغ  تحسِّ
جل بالغ. وكمَّسا شاؿ انتطاُرىا دخػَؿ زوجيا نػع مختمف، جدج ر 

الُحجخَة، ازداد قمُقيا. وما إْف تشاىى إلى سسعيا وقُع خصػاتو حّتى 
فقجْت وعَييا، وانيارت عمى األرض. ولسَّا فتحْت عيَشْييا، رأت نداَء 

الحّي وىغَّ يفخكغ رسَغْييا فخًكا شجيًجا، ويبمِّمغ جبيَشيا، ويجلِّكغ 
اذة في اليػاء ػ رائحُة ماء الكػلػنيا والخّل ػ  قجمْييا. ثسَّة رائحة نفَّ

وأصػاٌت خفيفٌة مشبعثة مغ شيٍء آخخ، مغ شيٍء غخيٍب وغيخ 
متػّقع. وستعخؼ بعج زمغ أنَّو كاف صػًتا صادًرا مغ أنبػبة زيٍت 

ٍف لبلحتكاؾ  .مخفِّ
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حيغ بات االثشاف وحجىسا، أعصاىا ىاروف قبلدًة مرشػعًة مغ   
لقاء الفزائل الثبلث  وثبلَث قصٍع ذىبيَّة ػ كّل قصعة ،شخيط أحسخ

التي ستأتي بيا إلى ىحا البيت: الذباب، والصاعة، والخرػبة. 
ولسَّا رأى ىاروف مجى تػتُّخىا، راح يكمِّسيا كبلًما ناعًسا، برػٍت 
يتبلشى في ضمسة الغخفة. كاف رقيًقا ورؤوًما، إالَّ أنَّو كاف أيًزا 

ا أفَّ الشاس يشتطخوف خارج باب الُحجخة. وسخعاف ُمجرًكا إدراًكا  حادًّ
ما خمع عشيا ثيابيا إذ َخِذَي أف تغيب عغ وعييا مغ ججيج. لبثْت 

ج مغ جبيشيا.  بيّشاز مغسزَة العيَشْيغ شػاؿ الػقت، والعخُؽ يتفرَّ
خسدة عذخ، ستة عذخ، سبعة … وراحت َتُعّج: واحج، اثشاف، ثبلثة

اؿ حتَّى بعج أف شمب مشيا التػقَُّف وضمَّت عمى ىحه الح… عذخ
 !عغ ىحا اليخاء

كانت بيّشاز ال تعخؼ القخاءَة وال الكتابة، وال تدتصيع أف َتُعّج أكثخ   
قع الحي يتعحَّر عمييا تجاوزه،  مغ تدعة عذخ. وكمَّسا وصمْت إلى الخَّ

ًدا عسيًقا، ثّع تبجأ العّج مغ ججيج. وبعج مّخات ال  كانت تتشفَّذ تشفُّ
قع تدعة عذخ، أو ىكحا شعَخْت، غادر ىاروف تُ  حرى مغ تكخار الخَّ

خيَخ، وخخج مغ الُحجخة تارًكا الباَب مفتػًحا. عشجئٍح، انجفعْت  الدَّ
سػزاف، وأشعمت األضػاَء مغ غيخ أف تمقي بااًل إلى عخي بيّشاز أو 

إلى رائحة العخؽ والجشذ التي َتَذّبع بيا جػُّ الُحجخة. رفعت 
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خيخ وتفّحرتيا، فبلح عمييا االرتياُح، ثّع الدوجُة األ  ولى مبلءَة الدَّ
  .تػارت عغ األنطار مغ دوف أف تشبذ بكمسة

قزت بيّشاز بقيََّة السداء وحيجًة، وقج استقخَّ شبٌح رقيٌق مغ   
خ كّل ذلظ  االكتئاب عمى كتَفْييا، وكأنَُّو نجفاُت ثمج. وإذ راحت تتحكَّ

ب مغ بيغ شفَتْييا، ربَّسا كاف في ىحه المَّحطة، خخج صػت غخي
 .ضحكة، لػال أنَّو كاف يشصػي عمى قجر كبيخ مغ األلع

 :قاؿ ىاروف   

 …ػ ىيَّا، إنَّيا ليدت  

 :فقاشعتو بيّشاز، وىػ أمخ لع يدبق أف فعمتو  

ػ تمظ فكخُتيا، أليذ كحلظ؟ ىل ابتكَخْت ىحه الخصَّة، أـ أنَّكسا   
 وراء ضيخي؟ خصَّصتسا لحلظ مًعا مشح شيػر، مغ

 :بجا ىاروف وِجبًل بشبختيا أكثخ مغ كمساتيا، وقاؿ  

 .ػ أنِت ال تعشيغ ذلظ  

ج بطاىخ يجه الذساليَّة شعَخ يجه اليسشى، شاخَز العيَشيْ    غ، ثعَّ مدَّ
  :مذتََّت الفكخ. واستخسل قائبل
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ـ في الدّغ، ولغ تشجب شفبًل ليا   ػ أنِت شابَّة، وسػزاف بجأْت تتقجَّ
 .أعِصيا ىجّية أبًجا.

 ػ وماذا عّشي؟ َمغ ذا الحي سيعصيشي ىجّية؟  

ػ المَّػو، بالصبع. أال تخيغ أّنو قج مشحظ إيَّاىا بالفعل؟ ال تكػني   
  .ناكخة الجسيل

 ػ وىل يشبغي أف أكػف مستّشًة مقابَل ىحا؟  

ثعَّ سَخت رعذٌة شفيفٌة في جدجىا، عبلمًة غيَخ واضحة قج تعشي   
بَّسا سبُبيا ىحه البمجة التي ُتْذعخىا أنَّيا أشبو ما أّي شيء ػ ور 

 .تكػف بسػضٍع مشعدٍؿ أو متخمٍِّف في خارشٍة قجيسة

 :قاؿ  

 .ػ أنِت ُمتَعبة  

أجيذْت بيّشاز بالبكاء، غيخ أفَّ دمػعيا لع تكغ دمػَع غزب أو   
تخقى إلى مدتػى  استدبلـ؛ نػٌع مغ اليديسة التي نفػر، بل دمػعُ 

ٍف أكبخ. شعخْت باليػاء ثقيبًل في رئَتْييا، كأنَّو كتمة مغ ضياع إيسا
الخصاص. كانت شفمًة حيغ جاءت إلى ىحا البيت. واآلف، بعج أف 
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ٌة بيا، إذا بيا تجج نفَديا مسشػعًة مغ  أصبحْت لجييا شفمٌة خاصَّ
قْت ركبَتْييا بحراَعْييا، ولع تتكمَّع  تخبيتيا والشذأِة في كشفيا. شػَّ

ًدا م ًة شػيمة. وىكحا ُأغمق السػضػع، في ذلظ الدماف والسكاف ػ مججَّ جَّ
لكّشو سيبقى في الػاقع مفتػًحا إلى األبج؛ جخًحا لغ يشجمل شػاؿ 

 .حياتيسا

خارج الشافحة، ثسَّة بائٌع جػَّاٌؿ يجفع عخبَتو في الذارع، ويتشحشح   
داخل  ويغشِّي كمساٍت َيْسجح بيا ما لجيو مغ مذسٍر شازٍج ولحيح. أمَّا

البيت، ففكَّخْت بيّشاز في نفديا: يا لو مغ أمخ غخيب! فالفرل ليذ 
ياح الثمجيَّة. وارتجفْت  فرَل السذسر المَّحيح والحمػ، بل فرُل الخِّ
بعج أف اختخؽ الَبخُد ػ الحي بجا أّف البائع الجػَّاؿ لع يتشّبو إليو ػ 

ا، لكّغ الطمسة الججراَف، وعثخ عمييا بجاًل مغ البائع. اغسزْت عيَشْيي
ـٌ ُتشحر  لع تشفعيا، إذ شاىجْت كخاِت الثمج متخاكسًة وكأنَّيا أىخا

بالخصخ، وىا ىي اآلف ُتسصخ عمييا، رشبًة وصمبًة وفي داخميا 
حرى. أصابتيا إحجى الكخات في أنفيا، ولحق بيا السديُج مغ 
الكخات التي كانت تتصايخ سخيعًة وسسيكة. ثعَّ سقصْت كخٌة أخخى 

َفتيا الدفمى، فذّقتيا. فتحت عيَشْييا وىي تذيق. أكاف ذلظ عمى ش
ـْ مجّخَد حمع، يا ُتخى؟ وراحت تمقائيًّا تمسذ أنَفيا،  أمًخا حقيقيًّا أ

فػججتو يشدؼ دًما. كسا كاف ىشاؾ خيط مغ الجـ عمى ذقشيا، ففكَّخْت 
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مخَّة أخخى: يا لو مغ أمخ غخيب! أال ُيْسكغ أحًجا أف يبلحع أنَّيا 
ي ألًسا فطيًعا؟ وإذا لع يكغ في وسع أحج أف يبلحع ذلظ، فيل تعان

 في رأسيا، أو أنَّيا تتطاىخ بو؟ يعشي أفَّ كّل ذلظ يجخي 

َؿ مػاجيٍة ليا مع السخض العقمّي، لكّشيا ستطلُّ    لع تكغ تمظ أوَّ
األكثَخ واقعّيًة. وحتَّى بعج مخور سشػات، لبثْت بيّشاز تفكِّخ: متى 

مُة عقميا تيخب مشيا، مثميا في ذلظ مثل لّزٍ وكيف راحت سبل
يتدمَّق خارج نافحة في وسط الطبلـ؟ ىحه ىي المَّحطة التي سػؼ 

تطّل تخجع إلييا، المَّحطة التي اعتقجت أنَّيا أضعفتيا وأنيكت 
 .قػاىا

 *** 

، رفع ىاروف الصفمَة عالًيا في اليػاء، واتَّجو    بعج ضيخ ذلظ اليـػ
ف في أذنيا اليسشى. ثعَّ قاؿ  نحػ الِقْبمة في ة، وراح يؤذِّ مكَّ

 :مدتخسبًل 
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ػ بسذيئة المَّػو، ستكػنيغ، يا ابشتي، أّوَؿ شفمٍة مغ بيغ عجيج   
األشفاؿ تحت ىحا الدكف. سأسّسيِظ، يا صاحبة العيَشْيغ 

ػداَوْيغ، سػاَد المَّيل، ليمى. ولكشَِّظ لغ تكػني أيَّ ليمى. سأشمُق  الدَّ
ا،  عميظ أسساءَ  تظ امخأًة شخيفًة، تقيًَّة ججًّ والجتي أيًزا. لقج كانت ججَّ

وأنا متأكِّج مغ أنَّظ ستكػنيغ تقيًَّة وشخيفًة أيًزا في يػـٍ ما. 
يِظ كاِممة، وستكػنيغ  ثة. وسأسسِّ يِظ َعفيفة ػ شاىخة غيخ ممػَّ سأسسِّ

 …متػاضعًة ومحتخمة، ونقيًَّة كالساء

عجو أفَّ الساَء ليذ كمُّو نقيًّا. فأضاؼ تػقَّف ىاروف ىشييًة، إذ أز   
برػٍت أعمى مسَّا كاف يخيج، ليتأكَّج مغ عجـ وجػد خمٍط سساوّي أو 

 :سػء فيٍع مغ جانب الخبّ 

ث. كلُّ األمَّيات في بمجة    سػؼ  افڤػ ماء يشبػع ػ صاٍؼ وغيخ ُممػَّ
بغ بشاتيغَّ قائبلت:  « ؟لساذا ال يسكشكّغ أف تربحغ مثَل ليمى»يؤنِّ

لساذا لع تدتصعغ إنجاَب شفمٍة مثل »وسيقػؿ األزواُج لدوجاتيع: 
 «ليمى؟

في ىحه األثشاء، راحت الصفمُة تحاوؿ حذَخ قبزة يجىا في فسيا،   
 .وكاف العبػُس يختدع عمى وجييا كمَّسا أخفقْت في محاوالتيا

 :ومزى ىاروف يقػؿ  
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َتِظ، وال ػ سػؼ تجعميششي فخػًرا. ال تخػني ديَشِظ، و    ال تخػني أمَّ
 .تخػني والَجؾِ 

ُة الصفمة حيغ أدركْت أفَّ قبزَة يجىا كانت أكبَخ مسَّا    ُثبِّصْت ىسَّ
يشبغي، فانفجخْت باكيًة كأنَّيا تخيج التَّعػيس مغ الرست الحي 

التدمتو. وسخعاف ما سّمسيا ىاروف إلى بيّشاز التي راحت ُتخضُعيا 
د، وتألَّ  سْت حيغ بجأْت حمقاٌت تختدع مغ حػؿ مغ دوف أّي تخدُّ

 .مثل شائخ صغيخ يجور في الدساء يا،حمسَتيْ 

خيخ بعج أف كانت واقفًة  جعتى الصفمة، فاقتخبْت سػزاف مغ الدَّ
تشتطخ عمى الجانب، محاذرًة أف َيْرجر عشيا أيُّ صػت، وأخحت 

يا ُمتحاشيًة الشَّطَخ   .إلييا مباشخةً الصفمَة مغ أمِّ

  :قالت سػزاف وىي تددرد ريَقيا  

ـَ    ػ سأعػد بيا إليِظ حيغ تبكي. ال تقمقي، سػؼ أىتعُّ بيا االىتسا
 .كمَّو

لع تقل بيّشاز شيًئا، بل امتقع وجُييا، وبات أشبَو برحٍغ خدفّي   
قجيع. لع يرجْر عشيا أيُّ كبلـ، باستثشاء صػت أنفاسيا الػاىشة 

بل البحيخُة السػغمُة … . الح عقُميا ورحُسيا وىحا البيتوالػاضحة
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اؽ السفجػعيغ  في الِقجـ أيًزا ػ إذ شاع أفَّ أعجاًدا كبيخًة مغ العذَّ
غخقػا فييا ػ كّل شيء الح جافًّا أجػؼ. كّل شيء،  يعبعذق

 .باستثشاء ثجَيْييا السشتفخْيغ المحْيغ يديح مشيسا الحميبُ 

خفقة زوجيا وحجىسا في الحجخة، انتطخت بعج أف أضحت بيّشاز ب  
أف َيْذخع في الكبلـ. لع تكغ تخيج أف تدسع مشو كمسَة اعتحار، بقجر 

ما كانت تخيج مشو اعتخاًفا بالطمع الحي واجيْتو، والزخِر الكبيِخ 
يت  الحي سيتدبَّب فيو. إالَّ أنَّو لع يقل شيًئا بجوره. وىكحا ُسسِّ

كانػف الثاني  5مغ زوج وزوجَتْيغ في الصفمة ػ السػلػدُة في أسخٍة 
 .ػ باسع: ليمى عفيفة كاممة« لؤلؤة الذخؽ » اف،ڤ، في بمجة 1947

إفَّ مثَل ىحه األسساء، التي تشّع عغ ثقة بالغة بالشَّفذ، كانت   
متكمِّفة العطسة، ودقيقًة، وال غسػَض فييا. وسػؼ يتبيَّغ في وقٍت 

جديسة. صحيح أنَّيا ضّمت الحٍق أنَّيا كانت تشصػي عمى أخصاء 
لبعس الػقت تحسُل الميَل في عيشْييا، ِبسا ُيشاسب اسَسيا األّوؿ، 

ما سيتَّزح أفَّ االسَسْيغ اآلخخْيغ بعيجاف البعَج كّمو عغ  فلكْغ سخعا
 .الحقيقة

بجايًة، لع تكغ الصفمة كاممة خاليًة مغ الذػائب، إذ إفَّ عيػبيا   
َل ججاوؿ الساء السشدابة تحت الكثيخة كانت تتػغَّل في حي اتيا تػغُّ
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األرض. والحّق أنَّيا كانت ُتجّدج العيػَب تجديًجا حيًّا ػ مشح أف 
ة والصيارة، فإفَّ ال  دمغفكَّخْت في كيفيَّة السذي. أمَّا بخرػص العفَّ

 .سيكػف كفيبًل بتبياف العكذ أيًزا، وألسباٍب ال تتعّمق بيا

مى عفيفة كاممة مفعسًة بالفزيمة كاف مغ السفتخض أف تكػف لي  
فيعة. لكْغ، بعج مخور سشػات، وبعج أف حمَّت في مجيشة  والسدايا الخَّ

َؿ مخٍَّة في حياتيا،  إسصشبػؿ وحيجًة ومفمدًة، ورأت البحَخ أوَّ
وأدىذتيا ضخامُة ذلظ المَّػف األزرؽ السستّج في األفق؛ وبعج أف 

في ذلظ الجّػ الخَّشب؛ وبعج  الحطْت أفَّ لفائَف شعخىا بجأْت تتجعَّج
أف استيقطْت ذاَت صباح في سخيٍخ غخيب بجانب رجٍل لع يدبق أف 

رأتو مغ قبل، وشعخْت برجرىا ثقيبًل مشقبًزا حتَّى ضشَّت أنَّيا لغ 
ًدا؛ وبعج أف باعػىا إلى ماخػٍر ُأجبَخْت فيو  تقجر عمى التَّشفُّذ مججَّ

 كلَّ يـػ في حجخٍة رجبًل  15رجاؿ ػ  10عمى مسارسة الجشذ مع 
تحتػي عمى دلػ مغ الببلستيظ األخزخ عمى األرض، تتجسَّع فيو 

وبعج مخور وقت … السياُه الستدخِّبة مغ الدكف كمَّسا انيسخ السصخ
شػيل عمى كلِّ ىحا، ستكػف معخوفًة أماـ أصجقائيا الخسدة 

بيغ، وأماـ حبِّيا األزلّي الػ  ئغ، باسع وأماـ العجيِج مغ الدبا حيج،السقخَّ
 .«ليمى التكيبل»
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حيغ يدأليا الخجاُؿ ػ وغالًبا ما كانػا يدألػنيا ػ عغ سبب   
، وما إذا كانت Leila كأنَّو Leyla إصخارىا عمى تيجئة اسسيا

بحلظ تحاوؿ أف ُتطِيخ نفَديا غخيبًة أو أجشبيًَّة، كانت تخّد ضاحكًة 
 مغ كمسة Y حخؼَ  بأنَّيا ذىبْت ذات يـػ إلى البازار، وُىشاؾ قايَزْت 

Yesterday بحخؼ I مغ كمسة Infinity ؛ وتمظ ىي الحكايُة
 .كّميا

يٍَّة في الرحف التي تشاولْت    في الشياية، لع تحَع ىحه األمػر بأىسِّ
حف لع تيتّع باسسيا، بل وججْت أفَّ  خبَخ مقتميا. فأغمُب تمظ الرُّ

ليَّة كافية. كسا أفَّ الرػرة نفَديا  ُنِذخْت في كلِّ حخوفو األوَّ
 الع،السقاالت تقخيًبا ػ وىي صػرة ُتسثِّل لقصًة ليا غيَخ واضحِة السع

تعػد إلى سشػات دراستيا في السجرسة الثانػيَّة. كاف في ميدػر 
ريغ اختياُر صػرٍة أحجث، أو صػرٍة مغ أرشيف الذخشة، لػ  السحخِّ

سيل لع يخذْػا أف يذكِّل عخُض صػرتيا ُمثقمًة بسداحيق التَّج
 .وإصابتيا الػاضحة إىانًة لحداسيَّات البمج

 29عخَضْت شاشُة التمفاز الػششّية تغصيًة لخبخ مػتيا مداَء يـػ   
 . وجاء الخبخ بعج1990ي مغ العاـ تذخيغ الثان
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ؿ عغ قخار مجمذ األمغ التابع لؤلمع الستَّحجة، الحي  تقخيخ مصػَّ
جخل العدكخّي في العخاؽ، واآلثار التي خّمفتيا استقالُة ُفػِّض بالتَّ 

الديِّجة الحجيجيَّة في بخيصانيا، واستسخار التػتُّخ بيغ اليػناف وتخكيا 
مب والشي  بعقب أحجاث العشف في ثخيذ الغخبيَّة، وعسميَّات الدَّ

التي شالت الستاجَخ التي يسمكيا األتخاؾ، والصخد الستبادؿ لمقشرل 
غ كػمػتيشي ونطيخه اليػنانّي في إسصشبػؿ، وإعادة تػحيج التخكّي م

فخيقْي كخة القجـ في األلسانّيتْيغ الغخبيَّة والذخقيَّة عمى إثخ تػحيج 
 دوِّجةالبمَجْيغ، وإلغاء الذخط الجستػرّي الحي يفخُض عمى السخأة الست

استحراَؿ مػافقة الدوج إْف أرادت أف تعسل خارج السشدؿ، وحطخ 
عمى رحبلت الخصػط الجػِّيَّة التخكيَّة عمى الخَّغع مغ  التَّجخيغ

شػف عمى امتجاد البمج  .االحتجاجات العارمة التي أشمقيا السجخِّ

 :وعشج نياية البخنامج، ضيخ شخيٌط أصغُخ لسَّاٌع في أسفل الذاشة  

ُعِثخ عمى جّثة عاىخة محبػحة في حاوية نفايات السجيشة، وىي »  
عة خبلؿ شيخ. الخُّعب واليمع يشتذخاف بيغ السذتغبلت الجثَّة الخَّاب

 .«بالجشذ في إسصشبػؿ
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  ػػ 2 ػػ

  دقيقتاف 

خ عقُميا محاَقْيغ    بعج تػقُِّف قمب ليمى عغ الخفقاف بجقيقَتْيغ، َتحكَّ
ّكخ  .متشاقَزْيغ: الميسػف والدُّ

ي الدادسة، تحيط بػجييا . رأت نفَديا شفمًة ف1953حديخاف   
الذاحب والشَّحيل غابٌة مغ لفائف شعٍخ بشِّّي بمػف الكدتشاء. وبغّس 
ٍة لمبقبلوة السحذػَّة بالفدتق  الشَّطخ عغ شييَّتيا الُسجىذة، وبخاصَّ

الحمبّي والدسدسيَّة، ولكّل األشياء الحمػة المحيحة السحاؽ، فإفَّ 
ييا أيُّ شقيق أو شقيقة. كاف نحيًفا مثل قربة. لع يكغ لج ياقػام

شفمة وحيجة كثيخة الحخكة، مذّتتة الحىغ بعس الذيء شػاؿ 
ـَ مثل قصعة شصخنج تجحخجْت عمى أرٍض  الػقت، تصػي األيَّا

جة رٍة أللعاب معقَّ  .ُمخرَّ

واسًعا بحيث يسكغ أف يختّج صجى  افڤكاف مشدليع في بمجة   
ى الججارف وكأنَّيا اليسدات بيغ جػانبو. وكانت الطبلؿ تتخاقز عم

ة، تستّج  َتْعبُخ فزاَء كيٍف غائخ. ثسَّة سبللُع خذبيَّة شػيمة وممتفَّ
مغ غخفة السعيذة إلى مشبدط الدبللع في الصبقة األولى. وكاف 

بقخميٍج يحتػي عمى مختمف السذاىج: شػاويذ تختاُؿ  االسجخل ُمديَّشً 
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الشبيح، بخيذيا، وأقخاص الجبشة والخبد السزفػر بجانب كؤوس 
وأشباؽ كبيخة مغ ثسار الّخمَّاف السذقػقة بابتدامتيا الياقػتيَّة، 

وأزىار الذسذ في الحقػؿ تذخئبُّ بأعشاقيا مذتاقًة إلى الذسذ 
أنَّيع لغ يشالػا الحّب الحي تتػؽ  تساًماالغاربة، مثل ُعّذاٍؽ ُيجركػف 

خميج قمػُبيع إليو. َفتَشْت ليمى ىحه الرَػُر. كانت بعُس قصع الق
عة، في حيغ كانت قصٌع أخخى مكدػًَّة بسبلٍط خذغ،  مثمػمًة ومترجِّ
وإْف كانت تراميُسيا ال تداؿ واضحًة بخَّاقًة بمػنيا. وساورت الصفمَة 

تحكي حكايًة مػغمًة في الِقجـ، بْيج أنَّيا  ياالذكػُؾ في أنَّيا كانت كمُّ 
 .لع تفيع مغداىا عمى الخَّغع مغ بحليا ُقرارى جيجىا

عمى امتجاد السجخل، كانت السرابيُح الديتيَّة، والذسػُع   
السرشػعُة مغ الذسع الحيػانّي، واآلنيُة الخدفيَّة، وغيُخىا مغ 
ًة في فجػات الججراف  أغخاض الدِّيشة الدخيعة الدواؿ، ُمتخاصَّ

اد السددانة بالذخاريب تستّج عمى ألػاح  السحىَّبة. كانت ِقَصُع الدجَّ
ادس األرضيَّة ػ أفغانّي وفارسّي وكخدّي وتخكّي مغ كلِّ لػٍف  جَّ
 .ونسػذج

ؿ مغ حجخٍة إلى أخخى لُتشفق وقَتيا متخاخيًة    كانت ليمى تتجػَّ
متكاسمًة، مقخِّبًة كّل األشياء إلى صجرىا، والمدًة سصػَحيا ػ بعُزيا 

يِخُد وبعُزيا اآلخخ ناعُع السمسذ، شأنيا في ذلظ شأف إنداٍف 
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سج عمى المَّسذ. كانت بعس أقداـ البيت مسمػءًة بأشياء ضخيٍخ يعت
غيخ انتطاـ، إالَّ أفَّ السدتغَخب أنَّيا كانت تحّذ في  مىمتخاكسة ع

ىحا السكاف نفِدو بغياٍب ما. ثسَّة ساعُة حائط قائسة عمى األرض 
ئيدة، يتأرجح رقَّاُصيا البخوندّي إلى  دىة الخَّ مباشخًة تجّؽ في الخَّ

دقَّاتيا ُمجّويًة أكثخ مسَّا يشبغي، ولكشَّيا مبِيجة أيًزا. الجانبْيغ. 
ما الحطْت ليمى شيًئا ما يغّز في بمعػميا، فيخاودىا القمُق  الًباوغ

قْت غباًرا مشح زمغ بعيج ػ وإْف كانت تعخؼ  خذيَة أف تكػف قج تشذَّ
سع، وصقيبًل عمى نحٍػ  أفَّ كلَّ شيء كاف نطيًفا، ومفخوًكا بالذَّ

، وتذّغ حسمَة تشطيٍف  ُمباَلغ فيو. كانت ُمجبِّخُة السشدؿ تأتي كلَّ يـػ
كبيخًة مخًَّة في األسبػع. وفي مصالع الفرػؿ وأواخخىا، تجخي حسمة 
تشطيٍف أكبخ مغ تمظ الحسبلت. وإْف غفمت السجبِّخُة عغ شيٍء ما، 

تشبَّيت بيّشاز إليو ببل أدنى ريب، فتفخكو برػدا الخبد. كانت صعبة 
د: اإلرضا  .«أشّج بياًضا مغ البياض»ء، وتخدِّ

سبق أف أخبَختيا والجُتيا أفَّ البيت كاف مغ مستمكات شبيب أرمشّي   
وزوجتو، وأّنو كانت لجييسا ستُّ بشات أحَبْبغ الغشاء، وقج تخاوَحْت 

أصػاُتيغَّ ما بيغ السشخفس والبالغ العمّػ. كاف الصبيب رجبًل 
إلى بيتو، والسكػِث بخفقة أفخاد  محبػًبا، يدسح لسخضاه بالحزػر

وقت إلى آخخ. ولسَّا كاف يعتقج اعتقاًدا راسًخا أفَّ في  مغاألسخة 
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مقجور السػسيقى أف تذفي أشجَّ جخوح الخوح ألًسا، فقج جعل كلَّ 
مخيس مغ مخضاه يعدؼ عمى آلة مػسيقيَّة بغّس الشَّطخ عغ 

لى الذفقة ػ مػىبتو. وحيغ يعدفػف ػ وبعُزيع يعدؼ عدًفا يجعػ إ
بالغشاء في جػقٍة واحجة، فيتخاقز  غّ كانت البشات ُيْصمقغ عقيَختي

السشدُؿ مثل فمٍظ في أعالي البحار. حجث ىحا كّمو قبل انجالع 
 .الحخب العالسيَّة األولى

لكْغ لع يسس وقت شػيل حتَّى اختفػا جسيًعا بمسح البرخ، تاركيغ   
، لع تدتصع فيو ليمى أف كلَّ مستمكاتيع. مّخ زمغ ليذ بالصػيل

تعخؼ أيغ ذىبػا، وما الحي حاؿ دوف عػدتيع. ماذا حجث ليع ػ 
اَت يػـٍ، ار، ذالصبيب وأسختو، وكّل تمظ األدوات التي كانت كاألشج

 باسقًة وقػيًَّة؟

محسػد، ججُّ ىاروف، آغا كخديًّا ذا نفػٍذ عطيع، وقج سخى ىحا  كاف
بعجئٍح في أسختو. ووىبتو الحكػمُة العثسانيَّة البيَت ىجيًَّة،  الشفػذُ 

لقاَء دْورِه في تيجيخ األرمغ مغ ىحه السشصقة. كاف محسػد قج وشَّج 
د لحطًة  العدـَ عمى االمتثاؿ إلى أوامخ إسصشبػؿ مغ غيخ أف يتخدَّ

مصاُت أفَّ أناًسا بأعيشيع كانػا خػنًة، فبل  رت الدُّ بجَّ واحجة. فإْف قخَّ
مغ إرساليع في جساعاٍت مكتطَّة إلى صحخاء ديخ الدور، حيث ال 

يقجر سػى حفشٍة مشيع عمى البقاء أحياء؛ وىحا ما كاف يفعمو، وإْف 
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كانػا أصجقاء قجامى أو جيخاًنا شيِّبيغ. وىكحا، أصبح محسػد رجبًل 
اُف السشصقة ُيْعجبػف  ذا شأف بعج أف أثبت والءه لمجولة. وكاف سكَّ

تشاسق شارَبْيو، ولسعاِف ححائو الجمجّي األسػد الصػيل بسجى 
الداؽ، وفخامِة صػتو. احتَخمػه مثمسا يحتـخ الشاُس الُقداَة الجبابخَة 

مشح فجخ التاريخ ػ احتخاًما يكتشفو قجٌر كبيٌخ مغ الخػؼ، ولكْغ مغ 
 .يحبُّػه مقجاَر ذرَّة أفغيخ 

لسشدؿ عمى حالو. أصجر محسػد أمَخه بأف يبقى كلُّ شيء في ا  
ًة قريخًة مغ الدماف. غيخ أفَّ الذائعات راجت بأفَّ  وىحا ما حرل مجَّ

األرمغ الحيغ عجدوا عغ حسِل ما لجييع مغ أشياء ثسيشة عسجوا 
قبل رحيميع إلى إخفاء قجوٍر مسمػءٍة بالشقػد السعجنيَّة وعمب 

ائو الػصػُؿ إليو. فسا كاف مغ محسػد وأقخب يسكغالياقػت في مكاٍف 
إالَّ أف شسَّخوا عغ سػاعجىع، وراحػا يحفخوف في حجيقة السشدؿ 
وباحتو وأقبيتو. ولع يتخكػا بػصًة واحجًة مغ األرض مغ غيخ أف 

يقمبػىا. ولسَّا عجدوا عغ العثػر عمى أّي شيء، شخعػا في تحصيع 
لحطًة واحجًة في أّف الكشد  كيخُ الججراف، مغ دوف أف يداورىع التَّف

كيع وإْف عثخوا عميو. وحيغ تخّمػا عغ الحفخ، كاف لغ يكػف ممْ 
ؿ إلى كػمة مغ األنقاض، وال بجَّ مغ بشائو مغ  البيت قج تحػَّ

الجاخل. كانت ليمى تعمُع أفَّ والجىا، الحي شِيج نػبة الجشػف تمظ 
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مغ الحىب في  ًقاحيشسا كاف صبيًّا، ما زاؿ يعتقج أفَّ ثسَّة صشجو 
شّي الكتساف عمى مدافة قريخة. وفي  مكاٍف ما، وثخواٍت محفػضةً 

بعس المَّيالي، حيغ تغسس عيَشْييا ليغالبيا الشعاُس وتخمج إلى 
، كانت تخاودىا أحبلـٌ عغ السجػىخات التي تمسُع عغ كثب،  الشـػ

 .وكأنَّيا يخاعاٌت تتؤلأل فػؽ مخٍج في ليمة صيفّية

السبكِّخة،  لع تكغ ليمى تسمظ أدنى اىتساـ بالحكخيات في تمظ الدغّ   
ل أف تكػف في جيبيا قصعٌة مغ الذػكػالتة السحذػَِّة  بل كانت ُتفزِّ

بالبشجؽ، أو قصعٌة مغ العمكة وعمى غبلفيا صػرُة امخأٍة سػداَء 
َرْيغ كبيَخْيغ في أذَنْييا. كاف والجىا يخسل في شمب ىح  هبقخَشْيغ مجوَّ

في الحمػى مغ إسصشبػؿ. فكّل ججيج ومثيخ لبلىتساـ مػجػد 
إسصشبػؿ. لحا انتاب الصفمَة حدٌج مغ تمظ السجيشة السعخوفة 

ثًة نفَديا إنَّيا سػؼ تدافخ إلى  باألعاجيب والغخائب. وقالت محجِّ
تمظ السجيشة، واحتفَطْت بيحا الدّخ مغ غيخ أف تفذي خصَّتيا إلى 

  .السحاُر بمؤلؤٍة في جػفو فعأحج، تساًما مثمسا يحت

الذاي إلى ُلَعِبيا، وراقبْت سسَظ الدمسػف  ابتيجْت ليمى بتقجيع  
اد  سْت في تراميع الدجَّ السخقَّط يدبح في ججاوؿ الساء البارد، وتفخَّ

إلى أف بعثت الحياَة في األشكاؿ. لكغ أكثخ ما كانت تحبُّو ىػ 
الخقز. كانت تػَّاقًة إلى أف تربح يػًما ما راقرًة مذيػرًة في 
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كانت ستثيخ ىمَع والجىا لػ أنَّو عخؼ  . تمظ فانتازياالذخقيّ الخَّقز 
ميا في ذلظ الخقز: اإلكددػارات  دقََّة التَّفاصيل التي كانت تتخيَّ

المسَّاعة، والتشانيخ السرشػعة مغ العسمة الػرقيَّة، والشقخ عمى 
الجفػؼ باألصابع، وتحبحب شفتْييا ودورانيسا عمى أنغاـ الصبل، 

ف ليا ترفيًقا مدتسخًّا، وىي الحيغ يرفِّقػ سذاىجيغوسْبي عقػؿ ال
قز  تتمفَّت وتجور حتَّى َتْبمغ الخاتسَة السثيخة. إفَّ التَّفكيخ في ىحا الخَّ
جعل فؤاَدىا يجّؽ عمى نحٍػ أسخع. غيخ أفَّ األب كاف يقػؿ دوًما إفَّ 

الخقز ىػ أحُج فشػف الذيصاف العجيجة والقجيسة إلغػاء البذخ. 
َؿ بعصػره القػيَّة  صاف،كاف الذي وُحميِّو الخَّخيرة البخَّاقة، يغػي أوَّ

األمخ الشِّداَء، الزعيفات والعاشفيَّات كسا ىػ معخوؼ عشيّغ؛ ومغ 
 .خبلؿ الشداء، كاف يغػي الخجاَؿ ويقػدىع إلى مريجتو

ولسَّا كاف الػالج خّياًشا معخوًفا يقرجه الكّل، فقج كاف يخيط ثياَب   
قز عمى أنغا ـ مػسيقى الدػيشغ، والثياب الشداء، وثياَب الخَّ

ائخيَّة، والقسراَف ذات ياقة بيتخباف  الشدػيَّة الزيِّقة والتشانيخ الجَّ
الزيِّقة السدتجيخة الصخَفْيغ، والرجيخات الشدائيَّة، وبشصمػنات 

كاپخي. وكانت زوجاُت ضبَّاط الجير ومػضَّفي الحكػمة ومفتِّذي 
ارِ  البيار مغ بيغ زبػناتو  الحجود وميشجسي الدكظ الحجيجّية وتجَّ

ازات  السشتطسات. كسا كاف يبيع مجسػعًة كبيخًة مغ القبَّعات والقفَّ
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والبيخيَّات ػ وكمُّيا مغ آخخ شخاز، حخيخيَّة الرشع، ولكشَّو ما كاف 
 .ألحٍج مغ أفخاد أسختو باستخجاميا حليدس

قَز، فقج عارضْتو والجُتيا أيًز    ا، ولسَّا كاف والُجىا يعارض الخَّ
 ليمى الحطْت أنَّيا كانت تتحبحب عمى الخَّغع مغ أفَّ 

قشاعاتيا حيغ ال يكػف ثسَّة أحج عمى مقخبٍة مشيا! غيخ أفَّ األـّ  في
ؿ إلى شخٍز مختمف تساًما حيغ تكػف وحجىا بخفقة  كانت تتحػَّ

ط شعَخىا ابشتيا، إذ كانت تدسح البشتيا بأف تحلَّ ضفائَخىا، وتس ذِّ
غ،  األحسخ بمػف الحشَّاء وتزفخه، وتكدػ بالكخيع وجَييا الستغزِّ

البتخولّي وتسدجو بغبار الفحع عمى رمػشيا لتديجىا  يوتزع الجم
اسػداًدا. وكانت ُتْغجؽ عمى ابشتيا العشاَؽ والسجيح، وترشع ُكخات 

مغ خيػط الرػؼ بألػاف قػس قدح، وتمزع لعًبا بييأة ثسار 
وورؽ المَّعب ػ غيخ أنَّيا ما كانت لتفعل أّي شيء مغ ىحه بالخيػط 

متحفِّطًة، عمى وجو  انتاألشياء في حزػر اآلخخيغ. وك
 .الخرػص، حيغ تكػف العسَّة بيّشاز عمى مقخبة مشيا

 :قالت ليا األـّ   

ػ إذا ما رأتشا العسَّة ونحغ ُندمِّي نفدْيشا، فقج تذعخ باالندعاج.   
 .قبِّميشي أمامياويشبغي أالَّ ت
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 ػ لكْغ لساذا؟  

ع فؤادىا.    ػ حدًشا، إنَّيا لع ُتخزْؽ بأّي أشفاؿ، وال نخيج أف ُنحصِّ
 أليذ كحلظ؟

ي. يسكششي أف أقبِّمكسا أنتسا االثشتْيغ    .ػ حدًشا، يا أمِّ

 :واصمت األـّ تجخيَغ سيجارتيا، ثّع أضافت  

في عقِميا ػ مثل والجتيا. ػ ال تشدي، يا روحي. عّستظ مخيزة   
ىحا ما شخؽ سسعي. إّنو مخٌض يدخي في دمائيسا. جشػٌف وراثّي. 

الػاضح أفَّ العائمة كمَّيا مرابٌة بيحا السخض. لحا، يتعيَّغ أاّل 
 .ندعجيا

حيغ تشدعج العسَّة، كانت تداورىا الخَّغبُة في إلحاؽ األذى   
تخجش وجَييا، وتقخص بشفديا، فتعسج إلى َنتف ُكتٍل مغ شعخىا، و 

ـُ مشيا. وقالت األـّ إنَّيا في اليـػ  نفَديا قخًصا شجيًجا حّتى يديل الج
ُة لكسًة إلى وجييا وىي تشتطخ  دت العسَّ الحي أنجبْت فيو ليمى، سجَّ

إّما بجافع الحدج أو بجافٍع آخخ يشّع عغ غخابة األشػار.  الباب،قخب 
فات،  زعسْت أفَّ بائَع مذسٍر وإذا ما ُسئمْت عغ سبب ىحه الترخُّ

كاف يخمييا بُكخات الثمج مغ خبلؿ الشافحة السفتػحة. مذسر في 
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فات واألسباب مشصقيًَّة. وساور  عّد الذتاء! لع تكغ تمظ الترخُّ
سبلمة عقميا. كانت الصفمة ترغي وىي  ىالخػؼ كّل فخد عم

ة وغيخىا مغ  ة خػضيا في ىحه القرَّ مرابة بالحىػؿ مغ شجَّ
 .ثيخة التي كانت ُتمقى عمى مدامعيا مخاًرا وتكخاًراالقرز الك

غيخ أفَّ األذى الحي كانت ُتْمحقو العسَُّة بشفديا لع يبُج دوًما   
ؿ  ًجا. فسغ جيٍة أولى، كانت خخقاَء مثَل شفٍل يحبػ ويخصػ أوَّ ُمتعسَّ

خصػاتو. فكانت تكػي أصابَعيا بسقبلٍة حامية، وتزخب ركبَتْييا 
مغ سخيخىا وىي نائسة، وتجخح يَجىا جخوًحا بميغة  باألثاث، وتدقط

بدجاج مكدػر. كانت كجماُتيا ممتيبًة ُيخثى ليا، وتشتذخ عمى 
  .جدجىا َنجباُت غزب

كانت عػاشُف العسَّة تتأرجح إلى األماـ وإلى الخمف، مثَل رقَّاص   
ساعة البيت. كانت في بعس األحياف مفعسًة بالحيػيَّة والشذاط، ال 

الكمَل وال التعب، وما إْف تفخغ مغ عسل حتَّى تشتقَل إلى آخخ.  تعخؼ
فكانت تكشذ الدجاَد وكأّنيا تشتقع مشو، وتسدح كلَّ سصٍح بخخقة، 
وتزع البياضات في ماء مغمّي بعج أف تكػف قج غدمْتيا قبل ليمة 

ف األرضيَّات ساعاٍت متػاصمة، وتشثخ  واحجة ال أكثخ، وتشطِّ
الخَّائحِة في أنحاء البيت. كانت يجاىا جافََّتْيغ  السعقِّسات الكخييةَ 

قَتْيغ، ولع تعخفا الشعػمَة عمى الخغع مغ أّنيا كانت تفخكيسا  ومذقَّ
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مشتطًسا عذخات السخَّات يػميًّا، مغ دوف أف تقتشع  فخًكابذحع الزأف 
ا. في أحياف  بأنَّيسا نطيفتاف بسا يكفي. ما مغ شيء نطيف حقًّ

يكًة، بحيث تعجد عغ الحخكة، بل يتصمَّب أخخى، كانت تبجو مش
 .تشفُّديا جيًجا جييًجا

في بعس األيَّاـ كانت العسَّة تبجو غيخ ُميتسَّة بأّي شيء في   
العالع. فكانت تدتخخي، وتفيس حيػيًَّة ونذاًشا، وتشفق ساعات 
شػيمة في المَّعب مع ليمى في الحجيقة. كانتا ُتعمِّقاف أشخشًة مغ 

راف شجخ التّفاح السثقل بالبخاعع، وُتدّسيانيا قساش عمى أغ
سبلٍؿ صغيخٍة وقًتا شػيبًل في حياكة  وَتْرخفاف، «راقرات الباليو»

مغ زىػر األقحػاف. وكانتا تخبصاف  تيجافٍ  مغ شجخ الرفراؼ، أو
األشخشة حػؿ قخنْي كبٍر يشتطخ التزحية بو في العيج السقبل. 

مخَّة، عسجتا سخًّا إلى قصع الحبل الحي يخبط الحيػاَف بدريبتو، وذات 
إالَّ أفَّ الحيػاف لع ييخب خبلًفا لتػقُّعاتيسا. وبعج أف جاؿ ىشا وىشاؾ 

السكاف نفدو، إذ وجج اأَلْسَخ أكثَخ  إلىبحًثا عغ عذٍب شازج، عاد 
يَّة الغخيب  .ألفًة مغ نجاء الحخِّ

ف خياشَة الثياب مغ أغصية السائجة، كانت العسَّة وليمى تحبَّا  
ت، وتقمِّجاف  ساف في صػر الشداء السشذػرة في السجبلَّ وتتفخَّ

وقفاتيغَّ وابتداماتيغَّ الػاثقة. ومغ بيغ كّل العارضات والسسثِّبلت 
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، كانت إحجاىغَّ محطَّ إعجابيسا الذجيج:  المَّػاتي كانتا تشطخاف إلييغَّ
الدياـ، وحاجباىا مثُل قػَسْيغ، ىيػارث؛ فخمػُشيا أشبُو ب تاري

وخرُخىا أرؽُّ مغ قجح الذاي، وبذخُتيا ممداُء كخيػط الحخيخ. 
ربَّسا كانت الجػاب لكّل ما كاف يقِرُجه أيُّ شاعخ عثسانّي، لػال خصٌأ 

 .واحٌج: أنَّيا ولجْت في زمٍغ غيخ زمانيا، بعيًجا، في أميخكا

يحا، فإفَّ كّل ما كاف في كاف الفزػُؿ يدتبّج بالعسَّة وليمى. ل  
وسعيسا فعُمو ىػ الشَّطخ إلى صػرىا ما دامتا تجيبلف القخاءة. 

فميمى تشتطخ حتَّى يحيغ مػعُج ذىابيا إلى السجرسة والتَّعمُّع فييا. 
أمَّا العسَّة، فمع تتعمَّع في أيِّ مجرسة، إذ لع تكغ ثسَّة مجرسٌة في 

ا لع يدسح ليا بالحىاب إلى التي نذأْت فييا. كسا أفَّ والجى القخية
السجرسة في البمجة سيًخا عمى األقجاـ فػؽ شخيق غيخ معّبج ذىاًبا 
وإيَّاًبا كّل يـػ بخفقة أخػاتيا؛ فيع لع يسمكػا ما يكفي مغ األححية. 
 .فزبًل عغ أنَّيا يجب أف تيتّع بإخػتيا األصغخ سشًّا عمى أّي حاؿ

، فكانت عمى العكذ مغ ا   لعسَّة: ُمتعمِّسة وفخػرة أمَّا األـّ
بتعميسيا، وكاف في ُمدتصاعيا أف تقخأ مقاديَخ الصعاـ وشخيقَة 

ز لمصيػ، وتقمِّب التقػيَع اليػمّي السثّبت  الصيػ في كتاب مخرَّ
عمى الججار، بل تتابع ما ُيشَذخ مغ مػاضيع في الرحف. وكانت 

 ىي التي ُتْصِمع َمغ في البيت عمى أخبار العالع: في مرخ،
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ـَ الشطاـ الجسيػرّي؛ وفي  مجسػعٌة مغ ضّباط الجير ُيعمشػف قيا
ذ؛ وفي ألسانيا الذخقيَّة،  ـُ شخرْيغ بتيسة التَّجدُّ أميخكا، إعجا

تطاىخ اآلالُؼ مغ الشاس احتجاًجا عمى سياسات الحكػمة، وقَسع 
في إسصشبػؿ البعيجة  ،السحتمُّػف الدػفييت السحتّجيغ؛ وفي تخكيا

ًنا وكأنَّيا بمٌج آخخ تساًما، أقيع حفُل ممكة الجساؿ، التي تبجو أحيا
وقج وقفت الستدابقاُت عمى مشّرة العخض بثياب سباحة مغ قصعٍة 
ُة إلى الذػارع وىي تذجب العخَض  يشيَّ واحجة، وخخجت الجساعاُت الجِّ

سي الحف سيغ عمى  لبػصفو فدػًقا وفجػًرا، إالَّ أفَّ ُمشطِّ كانػا ُمرسِّ
سدابقة، ويقػلػف إّف األمع تتسّجُف بثبلث وسائل السزيِّ في ال

 .أساسيَّة: العمع، والتَّعميع، ومدابقات الجساؿ

كمَّسا قخأْت سػزاف مثَل ىحه األنباء برػٍت عاٍؿ، كانت بيّشاز   
تذيح بشطخاتيا جانًبا، ويشبس وريٌج في صجغيا األيدخ؛ وكانت تمظ 

أمَّا ليمى، فكانت تتعاشُف  داللًة صامتًة وثابتًة عمى األسى والػجع.
مع عسَّتيا، وتجُج شيًئا واضًحا، بل مخيًحا، في ىذاشة ىحه السخأة. 

ة  يالكشّ  شعخْت أيًزا بأنَّيا لغ تدتصيع البقاَء إلى جانب عسَّتيا مجَّ
 .شػيمة، إذ كانت تتصمَّع إلى بجء الجراسة قخيًبا

 *** 
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رشػعٍة مغ خذب قبل ثبلثة أشيخ، عثخْت ليمى، وراء خدانٍة م  
األرز في أعمى الدبللع، عمى باٍب مقمقٍل ُيفزي إلى الدصح. ال بجَّ 
أفَّ شخًرا ما تخكو مػارًبا لتجخل ندسُة ىػاٍء باردة ومشعذة، فييا 

، صارت  رائحُة الثـػ البّخّي الشامي في نياية الصخيق. مشح ذلظ اليـػ
 .الدصَح كّل يػـٍ تقخيًبا دورليمى ت

بشاضخْييا إلى البمجة الستخامية األشخاؼ، واتمَعْت أذنْييا  كمَّسا رنت  
لتدسع صػَت ُعقاٍب يحمِّق عالًيا فػؽ البحْيخة العطيسة الستؤللئة 
عمى مدافٍة نائية، أو أصػاَت شيػر الفبلمشكػ تبحث في السياه 
الزحمة عغ شعاـ، أو سقدقَة الدشػنػ وىي تشجفع بيغ أشجار 

عساقيا شعػٌر أكيٌج بأفَّ في وسعيا أف في أ اختَمجَ جار الساء، 
تحمِّق عالًيا إْف حاولت ذلظ. ما الحي تحتاج إليو إْف أرادت أف يشسػ 

؟  ساء، خفيفًة، خاليًة مغ اليسـػ ليا جشاحاف، وأف تشدلق في الدَّ
كانت السشصقة مدكػنًة بصيػر مالظ الحديغ والبمذػف األبيس 

األرجل ذات األجشحة الدػد، الصػيمة  يػروالبّط األبيس الخأس، والص
خمة السغخِّدة في  وشيػر الدخشػر القخمديَّة األجشحة، وشيػر الجَّ

قبة، وشيػر السدتشقعات التي  القرب، وشيػر الخفخاؼ البيزاء الخَّ
ييا أىُل السشصقة  كسا احتّل لقمقاِف السجخشَة، «. الدمصانة»يدسِّ

ا رائًعا، غرًشا في إث اآلف، فقج رحبل،  غرغ. أمَّا خوشيَّجا عذًّ
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ولكشَّيا كانت متأكِّجًة مغ عػدتيسا في يػـٍ مغ األيَّاـ. كانت عسَّتيا 
 تقػؿ إفَّ المَّقالق ػ بخبلؼ

ا لتجعَمو وشًشا  بشي البذخ ػ وفّيٌة لحكخياتيا؛ فسا إْف تبشي ليا عذًّ
 .و مدافَة أمياؿليا، حتَّى تعػد إليو دوًما، وإْف كانت بعيجًة عش

بعج كّل زيارة إلى الدصح، تعػد الصفمة لتيبط الدبللع عمى   
رؤوس أصابعيا، محاذرًة أف ُيذاىجىا أحج. لع يداوْرىا أيُّ شّظ في 
أنَّيا ستقع في ورشة عطيسة إْف رأْتيا ُأمُّيا. لكغَّ أمَّيا، عرَخ ذلظ 

االنتباَه  ، كانت مذغػلًة بحيث ال تدتصيع1953اليػـ مغ حديخاف 
يحتذج بالزيػؼ ػ وجمُّيع مغ الشداء. وىحا يحجث  فالبيتإلييا. 

َتْيغ في الذيَخْيغ دوًما: يػـَ تبلوة القخآف، ويػـَ دىغ الديقاف  مخَّ
يخ يأتي ليمقي خصبَتو  بالذسع. في السشاسبة األولى، كاف اإلماـ الذَّ

خاًما: ويقخأ في السرحف الكخيع. وكانت الشدػة يجمدغ صامتاٍت احت
ورؤوُسيغَّ مغصَّاة، ومدتغخقات في التَّفكيخ.  مزسػمة،سيقاُنيغَّ 

، عسجف إلى إسكاتو  وإذا اختمذ أحُج األشفاؿ الساّريغ الشَّطَخ إلييغَّ
 .عمى الفػر

أمَّا في يـػ دىغ الديقاف بالذسع، فاألمخ يختمف تساًما، إذ كاف   
مغ السبلبذ. كّغ  السكاف يخمػ مغ الخجاؿ، وتختجي الشداُء ما خفَّ 
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يدتخخيغ عمى األرائظ بديقاف متباعجة، وأذرع مكذػفة، وتػمس 
أعيُشيّغ بذقاوة مكبػتة. وفي غسخة ثخثختيغَّ التي ال تتػقَّف، يعسجف 

إلى تخصيع مبلحطاتيغَّ بمعشاٍت تجفع أصغَخُىغَّ سشًّا إلى االحسخار 
أفَّ ىحه خجبًل، وكأنَّيا جػرّية دمذقّية. لع تكغ ليمى ترّجؽ 

السخمػقات الجامحة ىي نفديا التي كانت ترغي إلى اإلماـ بّكل 
 .وقار

ًدا. اتَّخحت الشَّدػُة مكاَنيغَّ عمى    اليـػ ىػ يػـُ دىغ الديقاف مججَّ
اد والكخاسي ومدانِج األقجاـ، وفي كلِّ مكاف مغ حجخة  الدجَّ

ي. السعيذة، وفي يجْي كلٍّ مشيّغ أشباُؽ معّجشات وأكػاُب شا
وانبعثْت مغ السصبخ رائحٌة تبعث عمى الغثياف، إذ كاف الذسع يفػر 

ّكخ وماء. وحيغ  ج،مغ فػؽ مػق وتتراعج مشو فقاعات. ليسػف وسُّ
يربح الخميُط جاىًدا، تبجأ الشدػة عسَميغَّ بدخعٍة ورزانة، وَيْجفمغ 

. لكْغ في وسع األلع  صقَة مغ عمى بذختيغَّ حيغ َيشدعغ الذخائَط البلَّ
ف يشتطخ قميبًل بعج، ألنَّيغَّ كغَّ مشيسكات في القيل والقاؿ، وفي أ

ـٍ وشخاب صيبتشاوِؿ ما ي  .ليّغ مغ شعا

لمحطات، تدسَّخْت ليمى في مكانيا أثشاء مخاقبتيا الشداَء مغ   
مجخل الغخفة، إذ كانت تفتِّر عغ دالئل مدتقبميا في حخكاتيغَّ 

. كانت يػمئٍح مقتشعًة بأنَّ  يا ستربح مثَميّغ حيغ تكبخ: وكبلميغَّ
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بصفٍل يحبػ قخب ساقيا، ورضيٍع بيغ ذراعْييا، وزوٍج تصيعو، وبيٍت 
تجبيَخه ػ ىكحا ستكػف حياُتيا. لقج أخبختيا األّـُ بأّف  دغعمييا أف ُتح

القابمة رَمت حبَميا الدخِّّي ُبعْيَج الػالدة عمى سصح السجرسة كي 
ًدا لتمظ السيشة. ليذ تريخ ُمجرِّسًة، إالَّ أفَّ والَجى ا لع يكغ متحسِّ

ة قريخة شيًخا أخبخه أفَّ مغ األفزل  بعَج اآلف: فقج التقى قبل مجَّ
البقاَء في السشدؿ، ولبَذ الحجاب إْف اضُصخرَف إلى الخخوج  شداءلم

سبق أف لسديا زبػٌف « شساشع»مغ الجار. فبل أحَج يخغب في شخاء 
ساشُع الدػؽ مغمقًة ومعبَّأًة. وَعَرخىا ولّصخيا! األفزل أف تكػف ش

يخ: فالحجاب  واألمُخ نفُدو يشصبق عمى الشداء عمى حجِّ تعبيخ الذَّ
متاُعيّغ، والجرُع التي تحسييّغ مغ نطخات اإلغػاء والمَّسدات غيخ 

 .السخغػبة

ليحا، بجأت األـّ والعسَّة بتغصية رأَسْييسا بالحجاب ػ بخبلؼ كّل   
صغ الشِّدػة في الحّي المػا تي كغَّ يتبعغ السػضَة في الغخب: فيسذِّ

ًجا في لفائف مذجودٍة  اٍت صغيخٍة مشتفخة، مسػَّ شعَخىغَّ بييئة قرَّ
وُمحكسة، أو يجحبشو إلى الػراء في كعكاٍت أنيقٍة أسػًة بأودري 

ػداء حيغ ػرف ىيب . وفي حيغ استقّخت األـ عمى ارتجاء الجبَّة الدَّ
لعسَّة الذاالِت البخَّاقَة السرشػعة خخوجيا مغ الجار، فقج اختارت ا

مغ الذيفػف، بحيث تخبصيا ربًصا محكًسا عشج مشصقة الحقغ. وقج 
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بحلت االثشتاف ُقرارى جيجىسا كي ال تطيخ مغ رأَسْييسا ولػ 
. أمَّا ليمى، فكانت واثقة بأنَّيا سػؼ تححو خخرمة واحجة مغ الذع

سػؼ َتْرحبيا عشج حمػؿ ححَوىسا يػًما ما. وقج أخبختيا األـّ بأنَّيا 
ذلظ اليـػ إلى البازار، لتذتخَي ليا أجسَل وشاح رأس، ومعصًفا 

 .شػيبًل يشاسبو

حلة الخَّقز الذخقّي تحت ػ وىل في وسعي االستسخار في ارتجاء ب  
 السعصف؟

ت األـّ باسسةً     :فخدَّ

 .ػ أنت فتاة ساذجة  

ليمى في أفكارىا، سارت عمى أشخاؼ قجَمْييا أماـ  أف استغخقْت  بعج
حجخة السعيذة، واتَّجيْت مباشخًة نحػ السصبخ. كانت األـّ مشيسكًة 

ىشاؾ مشح الرباح الباكخ ػ تخبد البػرؾ وتغمي الذاَي وُتِعّج الذسع. 
بَب الحي يجفع تمظ  لع تدتصع ليمى أف تفيع، ميسا حاولْت، الدَّ

ّكخيَّة بجاًل مغ أكميا، تمصيخ سيقا إلىالشدػة  نيغَّ بيحه الحمػى الدُّ
 .كسا كانت تفعل بكّل سعادة
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ىذُة وىي تذاىج امخأًة    ت بيا الجَّ حيغ دخمْت ليمى السصبَخ، استبجَّ
أخخى ىشاؾ. كانت العسَّة بيّشاز تكف وحيجًة، وقج أشبقْت يَجىا حػؿ 

.  سكِّيغ شػيمة ومدشَّشة سقط عمييا نػُر الذسذ عرَخ ذلظ اليـػ
ُة نفَديا. يشبغي لمعسَّة أف تكػف  فخاود ليمى القمُق مغ أف تجخح العسَّ

حِحرًة في ىحه األيَّاـ، بعج أف أعمشْت قبل وقت قريخ أنَّيا حامل ػ 
ث أحج عغ الحْسل خػًفا مغ عيغ الحدج. وبشاًء  ًدا. لع يتحجَّ مججَّ

ربح ضاىًخا عمى تجارب سابقة، فكَّخْت ليمى أفَّ حْسل العسَّة سػؼ ي
ؼ البالغػف مغ حػليا  لمعياف في األشيخ القميمة السقبمة، وسيترخَّ

أصبحْت كحلظ، بدبب شييَّتيا البالغة أو تخىُّميا السدمغ.  أنَّياوك
ىحا ما كاف يحجث في كلِّ مخَّة: كمَّسا كبخ بصُغ العسَّة، قلَّ ضيػُرىا 

ثل صػرة أماـ اآلخخيغ واألخخيات، وربَّسا تػارت عغ األنطار م
 .ميسمٍة عمى اإلسفمت تحت شسٍذ حارقٍة ال تخحع

 .خصت ليمى خصػًة إلى األماـ في حيصٍة وححر، وشخعْت بالسخاقبة  

َمصة عمى ما يبجو،    ـٍ مغ الدَّ كانت عسَُّتيا مشحشيًة قميبًل فػؽ ركا
ولع تشتبو إلى حزػر ليمى. كانت تتفخَّس في الرحيفة السفخوشة 

جْت، عمى السشزجة، م تَّقجَة العيَشْيغ مقارنًة ببذختيا الذاحبة. تشيَّ
ُعيا متشاغسًة عمى  وأخحْت مجسػعًة مغ أوراؽ الخّذ، وراحت تقصِّ
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ؾ حخكاٍت سخيعًة حتى لتغيَب عغ التَّقصيعلػح  . كانت الدكِّيغ تتحخَّ
 .األنطار

 ػ يا عسَّتي؟  

 .تػقَّفت اليُج عغ التَّقصيع  

 .ػ نعع  

 الحي تشطخيغ إليو؟ػ ما   

 .ػ الجشػد. سسعُت أنَّيع عائجوف   

ػرة في الرحيفة، وراحت االثشتاف تخنػاف إلى    ثعَّ أشارت إلى الرُّ
ة مثل فػج  الكتابة تحتيا، في محاولة لفيع الشقاط الدػد الستخاصَّ

 .مغ جشػد السذاة

 .ػ آه، إًذا سػؼ يخجع شقيُقِظ عسَّا قخيب  

أٌخ بيغ الجشػد األتخاؾ البالغ عجدىع خسدة آالؼ  كاف لمعسَّة  
جشجّي، ُأرسمػا إلى كػريا. كانػا يداعجوف األميخكاف، وىع يدانجوف 
الكػريِّيغ الصيِّبيغ ضّج الكػريِّيغ األشخار. ولسَّا كاف الجشػد األتخاؾ ال 

ربَّسا ال  ف يعخفػف اإلنكميديََّة وال الكػريَّة، وكاف الجشػد األميخكيُّػ



81 
 

ثػف بيا، فكيف سيتحادث ىؤالء ي عخفػف سػى المُّغة التي يتحجَّ
شػا مغ  سات؟! وإذ لع يتسكَّ الجشػد السجّججػف بالبشادؽ والسدجَّ

الكبلـ، فكيف سَيْفيع أحُجىع اآلخخ؟ ىكحا فكَّخت الصفمة ليمى. لكْغ 
ليذ ىحا وقَت شخح االسئمة. وعػًضا مغ ذلظ، أشخؽ وجُييا 

 .بابتدامة عخيزة

 .ال بجَّ أنَِّظ متأثِّخة ػ  

 :اكفيّخ وجُو العسَّة، وقالت  

ػ لساذا؟ َمغ يعمع متى سأراه في السخَّة السقبمة، إْف كشُت سأراه   
ا؟ لقج مخَّ وقت شػيل عمى ذىابو. أبػاي وإخػتي وأخػاتي، لع أر  حقًّ

أحًجا مشيع. فيع لع يسمكػا الساَؿ لمدفخ، وأنا ال أستصيع الحىاَب 
 .أسختي ع. إنَّشي مذتاقة إلىإليي

، إذ شالسا افتخضْت أفَّ السقرػديغ ُىشا    لع تعخؼ ليمى كيف تخدُّ
ىع أسخُة العسَّة. وألّنيا تعخُؼ كيف ُتخاعي مذاعَخ اآلخخيغ، فقج 

  :رأت أفَّ الحكسة تقتزي تغييَخ دفَّة السػضػع، فدألْت 

يغ الص   ـَ لمزيفات؟ػ أُتعجِّ  عا
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أمعشْت ليمى الشَّطَخ، وىي تتكمَّع، في الخّذِ السقصَّع الستخاكع فػؽ   
لػح التَّقصيع. والحطْت بيغ ضسامة الُخَزخ شيًئا جعميا تذيق: 

دوَد األرض الػردّي، بعُزو مقصَّع إلى نتٍف صغيخة، والبعُس اآلخخ 
 .ال يداؿ يتمػَّى 

 ػ يا َلْمقخؼ! ما ىحا؟  

 .إنَّو لمرغار، فيع يحبُّػنوػ   

 :شعخْت ليمى باضصخاٍب في معجتيا، وسألت  

 ػ لمرغار؟  

الػاضح أفَّ األـّ كانت عمى حّق مشح البجاية: فقج كانت العسَّة   
تعاني مخًضا عقميًّا. خفزت الصفمُة عيَشْييا باتِّجاه األرض، فخأت أفَّ 

أسفل قجمْييا مذقَّق وصمب العسَّة لع تكغ تشتعل أيَّ ححاء، وأفَّ 
عشج األشخاؼ، وكأنَّيا سارت أميااًل عجيجة كي تبمَغ ىحا السكاف. 
فكَّخْت ليمى: لعلَّ العسَّة كانت تديخ في نػميا، وتتػارى في جشح 

خَة  الطبلـ كلَّ ليمة، قبل أف تيخع إلى السشدؿ عشج الفجخ، معكَّ
، واجتازْت بػَّابَة األنفاس في الجّػ البارد. ربَّسا اندمَّْت خفيةً 

الحجيقة، وتدمَّقْت أنبػَب التَّرخيف، ووثبْت فػؽ حاجد الذخفة، 
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داخل غخفة نػميا، مغسزَة العيَشْيغ شػاؿ الػقت. ماذا  مْت وتدمَّ 
خ شخيق العػدة؟  سيحجث لػ أنَّيا عجدْت عغ تحكُّ

 

 

ُة التجػاَؿ في الذػارع أثشاء نػميا، وكاف بابا    لقج اعتادت العسَّ
ؤاؿ عميو؛ ي ـُ استصاعة ليمى شخَح الدُّ عخؼ ذلظ. السحدف ىػ عج

فحلظ واحج مغ عجيج السػاضيع السحطػرة. واضصخبت الصفمة ألفَّ 
والجىا كاف يشاـ بخفقة عسَّتيا في غخفة الصبقة العْمػّية مغ الجار، 

تشاـ وأّميا في الُحجخة نفديا. ولسَّا استفدخْت عغ  تفي حيغ كان
ألـّ إفَّ العسَّة تخاؼ أف تبقى وحيجًة ألنَّيا كانت سبب ذلظ، قالت ا

 .تقاتل الذياشيَغ في نػميا

 :سألْت ليمى  

 .ػ وىل تأكميغ مشو؟ سػؼ يؤذيظِ   

 .ػ َمغ؟ أنا؟ ال! إنَّو لمرغار. قمُت لِظ ىحا  
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نطَخْت بيّشاز إلى الصفمة بخّقة وعمى نحٍػ غيخ متػّقع، كسا لػ أّف   
 :عمى أحج أصابعيا. وقالت دعدػقًة حصَّت

 .ػ ألع تذاىجييع؟ عمى الدصح. ضششُت أنَِّظ ىشاؾ شػاؿ الػقت  

رفعْت ليمى حاجَبْييا في دىذة، إذ لع تذّظ قّط في أفَّ عسَّتيا قج   
تدور مكاَنيا الدخِّّي. لكّشيا لع تذعخ بالقمق. ثسَّة شيء ما، شبحّي، 

شيء، بل كانت تصػؼ  بخرػص العسَّة: فيي لع تدتحػذ عمى أيّ 
بيغ تمظ األشياء. وعمى أّي حاؿ، كانت ليمى متأكِّجًة مغ عجـ وجػد 

 .صغاٍر عمى الدصح

ػ أنت ال ترّجقيششي، أليذ كحلظ؟ تعتقجيغ أنَّشي مجشػنة. الجسيع   
 .يطّشػف أنَّشي مجشػنة

لع، وعمى مثمو مغ صػُت السخأة يشصػي عمى قجٍر ىائل مغ األ  كاف
الحدف في عيشْييا الجسيمتْيغ، إلى درجٍة أذىَمْت ليمى. وفي غسخة 

إحداسيا بالخجل مغ أفكارىا، حاوَلْت أف تجبخ خاشخ العّسة، 
 :فقالت

 



85 
 

 

قِظ دائًسا    .ػ كبّل، ليذ صحيًحا! أنا أصجِّ

 

 

ػ أأنِت متأكِّجة؟ إنَّو ألمخ جاّد أف يرّجؽ أحٌج شخًرا آخخ، وال   
ًة في قػلظ، ي سكشِظ أف تقػلي ىحا لسجّخد الكبلـ فقط. فإْف كشِت جادَّ

فيشبغي أف تقفي إلى جانِب َمغ ُترّجقيغ ميسا كّمف األمخ، وإْف تفّػه 
 اآلخخوف بعباراٍت بغيزٍة في حقِّو. فيل أنِت قادرٌة عمى ىحا؟

 

 

 

 .أومأت الصفمُة بخأسيا، سعيجًة بقبػؿ التَّحجِّي  
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 :سَّة مدخورًة، وقالتابتدست الع  

 

 

ػ إًذا، سُأْشمعِظ عمى سّخ، سخٍّ عطيع. فيل َتِعجيششي بأاّل تخبخي   
 أحًجا بو؟

 

 

 :قالت ليمى مغ فػرىا  

 

 

 .ػ أِعُجؾ  
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 .ػ سػزاف ليدت والجَتظِ   

 

 

 .اتَّدعْت عيشا ليمى  

 

 

 ػ ىل تخيجيغ معخفَة والجتظ الحقيقيَّة؟  

 

 

 .صستٌ   
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نجبُتِظ. كاف يػًما بارًدا، ولكّغ رجبًل كاف يبيع السذسر ػ أنا التي أ  
الحمػ في الذارع. يا لو مغ أمخ غخيب، أليذ كحلظ؟ لػ عخفػا 
أنَّشي أخبخُتِظ، فديعيجونشي إلى القخية ػ أو ربَّسا سيدجشػنشي في 
مدتذفى األمخاض العقميَّة؛ وعشجئٍح، لغ تخى إحجانا اأُلخخى. ىل 

 فيسِت؟

 

 

 .فمُة بخأسيا، بػجٍو َخِجٍر يخمػ مغ أّي مبلمحأومأت الص  

 

 

 .ػ عطيع. ال تشبدي ببشِت شفٍة إًذا  

 

 

عادت العسَّة إلى العسل، تجنجف في نفديا صامتًة مع صػت   
فػراف السخجل، وثخثخِة الشدػة في حجخة السعيذة، ووقِع مبلعق 
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بل إفَّ الكبر في الحجيقة الح ىػ نفُدو …. الذاي في األكػاب
ًة بوت  .ػَّاًقا إلى االنزساـ إلى الجػقة، يثغػ نغسًة خاصَّ

ُة بيّشاز عمى حيغ غّخة    :قالت العسَّ

ػ لجيَّ فكخة. حيغ تأتي الشداُء إليشا في السخَّة السقبمة، سػؼ نزع   
الجوَد في شسعيّغ. تخيَّمي كّل ىؤالء الشدػة وىغَّ ييخبغ مغ الجار 

 .ث بديقانيغّ أنراَؼ عاريات، والجود متذبِّ 

مُع مغ عيَشْييا، ثعَّ رجعْت    كانت ضحكُتيا مغ القػَّة بحيث ساؿ الجَّ
إلى الػراء، فتعثَّخْت بالدمَّة التي انقمبْت رأًسا عمى عقب، وتجحخجْت 

 .مشيا حّباُت البصاشا يسيًشا وشسااًل 

ي. ال بجَّ مغ أفَّ األمخ ليمى رغًسا عشيا، وحاولْت أف تدتخخ ابتدسْت 
كّمو مدحة. وماذا يسكُغ أف يكػف غيَخ ذلظ؟ فمع يكغ أّي مغ أفخاد 
األسخة يأخح العسََّة عمى محسل الِجّج ػ فيل ثسَّة سبٌب يجعػىا ىي 
إلى غيخ ذلظ؟ فسبلحطات العسَّة لع تكغ ميسَّة، مثل قصخات الشجى 

جات فخاشة  .عمى العذب البارد، أو تشيُّ

رْت ليمى أف تشدى ما سسعْتو؛ فحلظ ىػ الذيء الرائب الحي قخَّ   
يتعيَّغ عمييا فعُمو. إالَّ أفَّ خيًصا مغ الذّظ ضلَّ َيِخُد عقَميا. فكانت 
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مغ جيٍة تخغب في الكذف عغ الحقيقة، في حيغ كانت مغ جيٍة 
ٍة لحلظ، وربَّسا لغ تكػف مييَّأًة ليا إلى األبج. ول  عثانية غيَخ مدتعجَّ

صع مشع نفديا مغ اإلحداس بأّف شيًئا ما ضّل ممتبًدا في تدت
ًئا: خيػٌط  شٌة تشقُميا مػجُة محياع نقبًل سيِّ داخميا، وكأنَّو رسالٌة مذػَّ

مغ كمسات، إْف ُنقمْت، فبل سبيَل إلى أف َتشُدَج أيَّ جسمٍة ذاِت 
 .معشى

*** 

جار بعج نرف ساعة، جمدْت ليمى، حاممًة ممعقًة ممصَّخًة بسق  
ضئيل مغ الذسع، في مكانيا السعتاد عمى الدصح، ُمتجلِّيَة الداقْيغ 

عمى الحافَّة، وكأنَّيسا قخشاف مجّلياف. ومع أفَّ الدساء لع ُتسِصخ 
صح بجا زلًقا، فدارت بححر،  شػاؿ األسابيع السشرخمة، فإفَّ الدَّ

خه سقػشيا سيكدخ أحَج عطاميا؛ وإْف لع تَكدْخه، فدتكدُ  أفَّ ُمجركًة 
 .األّـُ بكّل بداشة
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بعج أف فخغْت مغ تشاوؿ شعاميا، سارت في اتِّجاِه أبعِج نقصٍة مغ   
الدصح عمى رؤس أصابع قجَمْييا، وىي مشصقة نادًرا ما سارت 

إلييا، بتخكيِد العِب سيخٍؾ يديخ عمى حبٍل مذجود. إالَّ أنَّيا تػقَّفْت 
جيَخ وتعػَد عغ الديخ في مشترف الصخيق. وكانت تػشظ أف تدت

، أشبُو برػت  أدراجيا، حيغ تخامى إلى أذنْييا صػٌت ناعٌع ومكتـػ
عّث عمى زجاجة مرباح، ثعَّ ازداد الرػُت عمػًّا. ألُف عّث. قادىا 

الفزػُؿ نحػ الرػت. وىشاؾ، خمف كػمٍة مغ الرشاديق داخل 
قفٍز كبيخ، شاىجْت عجًدا مغ شيػر الحساـ؛ الكثيَخ مغ الحساـ. 

ماٌء صاٍؼ وشعاـ. أمَّا  اجانَبي القفز أوعيًة فيي ورأت عمى
الجخائج السفخوشة مغ تحتيا، فكاف عمييا بعُس قاذورات الصيػر، 

وإْف بَجت نطيفًة إلى حجٍّ معقػؿ. ثّسة شخز ما ييتّع بيحه الصيػر 
 .اىتساًما بالًغا

 

 

ضحكت الصفمة وراحت ترفِّق، واجتاحتيا مػجٌة مغ العصف   
ْت حشجختيا، كسا تفعُل الفقاعاُت الغازّيُة التي تشبعُث مغ والخقَّة داعبَ 

ل ػ الكػال. راودىا إحداٌس بالخَّغبة في حساية  مذخوبيا الُسفزَّ
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عسَّتيا، عمى الخَّغع مغ ىذاشتيا وضعفيا ػ أو ربَّسا بدبب ذلظ. 
ش  حاغيخ أفَّ ى ؿ إلى إحداس بالتذػُّ الذعػر سخعاف ما تحػَّ

العسَّة بيّشاز عمى حّق في مػضػع الحساـ،  واالضصخاب. فإذا كانت
فسا ىي السػاضيُع األخخى التي كانت عمى حّق فييا أيًزا؟ ماذا لػ 

ا والجَتيا؟ فيسا تتَّرفاف باألنف السجبَّب الذامخ  كانت ىي حقًّ
مغ نػميسا، وكأنَّيسا تعانياف  طافنفِدو، وتعصداف حالسا تدتيق

ؿ ضػء مغ نػر الشيار. وكانتا تتذاركاف عاداٍت  حداسيًَّة ما مشح أوَّ
غخيبة، وىي أّنيسا ُترفِّخاف كّمسا وضَعتا الدبجَة والسخبَّى عمى قصعة 

الخبد السحسَّرة، وتبرقاف البحوَر حيغ تأكبلف العشَب، وكحلظ 
أف ُتفكِّخ في مذَتَخكاٍت أخخى  ْت القذػَر حيغ تأكبلف الصساشع. حاول

د في ذىشيا ىي أّنيا، شػاؿ بيشيسا، إالَّ أفَّ الفكخة التي بق يْت تتخدَّ
تمظ الدشػات، كانت تخذى الغجَخ الحيغ يخصفػف األشفاَؿ، 

اذيغ غائخي العيػف. لكْغ رّبسا كاف عمييا أف  ويحّػلػنيع إلى شحَّ
الحيغ خصفػىا مغ بيغ  ىعتخذى َمغ يقصشػف بيَتيا نفَدو؛ فمعمَّيع 

 .ذراعْي أّميا
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جور ليمى أف تخجع إلى الػراء قميبًل، ولمسّخة األولى، صار في مق  
وتتأّمَل في أسخِتيا، فجفعيا ما اكتذفْتو إلى عجـ االرتياح. لقج 

افتخضْت دوًما أفَّ أسخَتيا سػيَّة، مثل أّي أسخة في العالع، لكشَّيا لع 
َتُعج اآلف متأكِّجًة مغ ذلظ. ماذا لػ كاف فييع ما يختمف عغ 

اثّي ما؟ كانت، في تمظ السخحمة ػ شيء يعػد إلى خمٍل ور  خخيغاآل
مغ حياتيا، ال تفيع إالَّ الشدَر اليديَخ برجد أفَّ نياية الصفػلة ال 

َتِحلُّ بتغيُّخ جدج الصفمة وُنسػِّه، بل حيغ يتسّكغ عقُميا مغ أف يخى 
 .حياَتيا بعيشْي شخٍز غخيب

، ولع تذأ التَّفكيخ فييا   عمى  استبجَّ اليمُع بميمى. كانت تحّب األـّ
نحٍػ سيِّئ. وكانت تحّب والجىا أيًزا، مع أّنيا كانت تخاؼ مشو في 

بعس األحياف. لّفت ذراعْييا حػؿ نفديا، لعّميا تحطى ببعس 
قْت ىػاًء ملَء رئتْييا، وراحت ُتفكِّخ في محشتيا. لع  الخاحة، وتشذَّ

بيل الحي  عتدتص معخفة ما يشبغي أف تؤمغ بو بعج اآلف، وما الدَّ
أف تدمكو. الحت كأنَّيا تائية في قمب غابة، والجروُب تتقافد  يتعيَّغ

وتتزاعُف أعجاُدىا أماـ عيَشْييا. َمغ الذخز الحي يسكشيا أف 
 تعتسج عميو
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ـْ عسَّتيا؟ أجالت ليمى  أكثخ ـْ والجتيا، أ مغ اآلخخيغ ػ والجىا، أ
. لع يتغّيخ شيء عّسا كاف برَخىا مغ حػليا كأنَّيا تبحث عغ إجابة

  .عميو. لكْغ، مغ اآلف فراعًجا، لغ يكػف شيء مثمسا كاف

خ يحوب عمى لدانيا، فقج أخحْت    كَّ وإذ راح محاُؽ المَّيسػف والدُّ
ش. بعج  مذاعُخىا تحوب ىي أيًزا وتتحمَّل إلى فػضى وتذػُّ
 سشػات، سػؼ تبجأ في اعتبار تمظ المَّحطة بجايَة إدراكيا أفَّ 

األشياء ليدت كسا تبجو دوًما، عمى غخار الحامس الحي قج ُيخفي 
. ففي عقل كّل إنداف سميع أثٌخ مغ آثار عكذالحمَػ، أو العكذ بال

ل واالستبرار  .الجشػف، وفي أعساؽ الجشػف تػمس بحرُة التعقُّ

يا في    كانت ليمى حتَّى ىحا اليـػ ححرًة، ال تكذف عغ حبِّيا ألمِّ
. ومغ اآلف فراعًجا، يشبغي أف تحتفع بحبِّيا لعسَّتيا حزػر العسَّة

سخًّا ال تعخفو األّـُ نفُديا. وبجأْت ليمى ُتجرؾ أفَّ عمى مذاعخ الخقَّة 
 الكذفُ أف تكػف خفّيًة باستسخار ػ وأفَّ مثل ىحه السذاعخ ال ُيسكغ 

عشيا إالَّ مغ وراء أبػاب مغمقة، وال يجػز الحجيُث عشيا بعج ذلظ. 
مظ ىي العاشفَة الػحيجَة الحي تعمَّستيا مغ األشخاص كانت ت

 .البالغيغ، وقج رافَقت ذلظ الجرَس عػاقُب وخيسة
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  ػػ 3 ػػ

  ثبلث دقائق 

 

خت اآلف القيػَة    مّخت ثبلُث دقائق مشح أف تػقَّف قمُب ليمى، فتحكَّ
دًة ومك ثَّفًة ومغ غيخ حميب؛ محاُقيا السشّكيَة بَحّب الياؿ ػ قيػًة مخكَّ

ارتبط في عقميا إلى األبج بذارع السػاخيخ في إسصشبػؿ. كاف 
 ـغخيًبا نػًعا ما أف تخصخ القيػُة عمى باليا عقب ذكخياتيا مغ أيَّا
الصفػلة. غيخ أفَّ ذاكخة البذخ تذبو دائًسا معخِبًجا في آخخ المَّيل، 

كخُتو ػ رغع صعػبة احتدى عجيَج الكؤوس مغ الذخاب، فعجدْت ذا
السحاولة ػ عمى اقتفاء آثار خطٍّ مدتقيع، فبقيْت ُمتخنِّحًة وسط 
وار، غيَخ خ  اضعةٍ متاىة مغ التَّقمُّبات، متشقِّمًة في مداراٍت ُتدبِّب الجُّ

 .لمعقل، معخَّضًة لبلنييار كمِّيًّا

 

 

خْت ليمى: أيمػؿ    . شارع مدجود بجػار السخفأ، 1967ىشا، تحكَّ
مى حجخ مغ ميشاء قخه كػي، القخيِب مغ القخف الحىبّي، عمى مخ 
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والسستجِّ بيغ صفػٍؼ مغ السػاخيخ السخخَّرة. في الجػار، مجرسٌة 
أرمشيَّة، وكشيدٌة يػنانيَّة، وىيكٌل لمييػد الذخقيِّيغ، وتكيٌَّة لمرػفيَّة، 

لمخوس األورثػذكذ ػ وكمُّيا بقايا مغ ماٍض لع َيُعج أحٌج  شيَّةٌ وأبخ 
خه. كانت السشصقة ذات يػـٍ واجيًة بحخّيًة تجارّيًة مددىخة، يتح كَّ

ومػشًشا لجاليات مذخقّية وييػدّية ثخّية، ثعَّ أصبحْت مخكًدا 
لمسرارؼ العثسانيَّة وصشاعِة الدفغ. أمَّا اآلف، فتذيج السشصقُة 

يُح، ونقػًدا  مغتعامبلٍت  نػع مختمف: رسائل صامتة تشقميا الخِّ
ؿ مغ يجٍ   .إلى أخخى ما إف ُيحرل عمييا تتحػَّ

كانت البقعة الػاقعة حػؿ السخفأ مددحسًة دوًما ازدحاًما يجفع   
يخ عمى نحٍػ مشحخٍؼ كالدخشانات؛ فالذاّبات يسذيغ  السارََّة إلى الدَّ

متأبِّصًة الػاحجُة مشيغَّ ذراَع األخخى وىغَّ مختجيات تشُّػراٍت قريخًة 
ا. وكاف سائقػ سيَّارات ا ألجخة يصمقػف صيحات االستيجاف ججًّ

فيخوا مغ وراء نػافح سيَّاراتيع. أمَّا عسَّاُؿ السقاىي، فكانػا  لرَّ
َيْجخوف إلى األماـ وإلى الخمف حامميغ صػانَي مسمػءًة بأقجاح 

غيخة. وأمَّا الدّياح، فكانػا يشػؤوف تحت ثقل حقائبيع  الذاي الرَّ
سػف في ما حػليع وكأنَّيع استيقطػا  السعمَّقِة عمى ضيػرىع، ويتفخَّ

قريخ. وكاف الربياف الحيغ يعسمػف في تمسيع األححية  تٍ قبل وق
يصقصقػف بفخشاتيع عمى صشاديقيع الشُّحاسيَّة السديَّشة برػر 
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السسّثبلت ػ ذات الػجَيْيغ: فيغَّ محتذساٌت مغ األماـ، وعارياٌت مغ 
مَّح، ويعرخوف الخمف. وراح الباعة الجّػالػف ُيقّذخوف الخياَر السس

الحسُّز، ويترايحػف. وأخح سائقػ  حّسرػف عرائَخ شازجًة، وي
الديَّارات ُيصمقػف أبػاَؽ سيَّاراتيع مغ غيخ سبٍب. وامتدجْت روائُح 

التبغ والعخؽ والعصػر واألشعسة السقميَّة، والدكائخ السحذػَّة 
 .بالحذير ػ وإْف كانت محطػرًة ػ بيػاء البحخ السالح

 

 

ذػارُع الجانبيَّة واألزقَُّة أنياًرا مغ الػرؽ. فالسمرقات كانت ال  
االشتخاكيَّة والذيػعيَّة والفػضػيَّة تحتذج عمى الججراف، وكمُّيا تجعػ 
حيغ إلى االنزساـ إلى الثػرة السقبمة.  الصبقَة العاممَة، وشبقَة الفبلَّ

 ذػيووىشا وىشاؾ، تجج السمرقات وقج تعخَّضْت لمتَّسديق والتَّ 
عارات اليسيغ الستصخِّؼ الحي َوَضَع رمػَزه بجاًل مشيا، ومشيا بذ

صػرُة ذئٍب داخل ىبلؿ. وراح كّشاسػ الذػارع يمتقصػف ىحه 
الشفايات بسكانديع السيميمة، ونطخاِتيع السخىقة، وقػاىع السشيكة 
تيا معخفُتيع أفَّ ممرقاٍت ججيجًة سػؼ تيبط عمى السكاف  التي ىجَّ

 .تجارواإذا ما اس
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يخ بعيًجا عغ السيشاء، وعمى    وعمى مدافة بزع دقائق مغ الدَّ
مقخبة مغ جاّدٍة مشحجرة، كاف يقبع شارُع السػاخيخ. وكانت ثسَّة 

بػَّابٌة مغ الحجيج بحاجة إلى شبقٍة ججيجٍة مغ الصبلء َتْفرل السكاَف 
عغ العالع الخارجّي. وأماـ البػَّابة، وقف عجد قميل مغ رجاؿ 

في عسميع، كلَّ ثساني ساعات. وكاف جميًّا  تشاوبػف يالذخشة وىع 
مغ ىيأتيع أفَّ بعَزيع يسقت ميشَتو، ويحتقخ ىحا الذارَع الديَِّئ 

سعة، وكّل مغ يتجاوز عتبتو: الخجاؿ والشداء عمى حّج سػاء.  الدُّ
فيع الخذغ السؤنِّب يجفعيع إلى الشَّطخ مغ دوف أف  وكاف ترخُّ

ؿ الستدكِّعيغ قخب البػَّابة، التػَّاقيغ إلى َتْصخؼ ليع عيٌغ إلى الخجا
الجخػؿ ولكشَّيع ال يخغبػف في الػقػؼ في صّف الجخػؿ. وإذا كاف 
بعس الزبَّاط يشطخوف إلى وضيفتيع كأّي وضيفٍة أخخى، ويسارسػف 
ميشًة مصمػبة مشيع، بيغ يػـٍ وآخخ، فإفَّ آخخيغ كانػا يشطخوف سخًّا 

لػ استصاعػا أف يتبادلػا  سشِّيغتبعيغ الحدج إلى الُسقامخيغ، م
 !السػاقَع، ولػ لبزع ساعاٍت 
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كاف الساخػر الحي تذتغل فيو ليمى مغ أقجـ السػاخيخ في   
السشصقة. فيو مرباٌح فمػرّي وحيج يختعر ضػؤه عشج السجخل بقػَّة 
ألف عػد ثقاٍب صغيخ تحتخؽ واحًجا تمػ آخخ. أمَّا الجّػ، فقج ثُقل 

ة، وكَدت الرشابيَخ قذػٌر كمديَّة، ولّصخت بخائحة عصػٍر رخير
لدجة مغ الشيكػتيغ والقصخاف بدبب تجخيغ التبغ  الدكَف بقٌع بشِّيَّةٌ 

 .عمى مجى سشيغ شػيمة

 

تخخيٌع ُمعّقج عمى امتجاد ججراف األساس، رفيًعا مثل أوردة  وانتذخ
نافحة ليمى تساًما، تجّلى عيٍغ متَّقجة. ومغ تحت األفاريد، خارَج 

عرُّ دبابيَخ فارغ ػ ُمكّػر، وَوَرقّي، وغامس. عالٌع خفّي. وكاف 
يداورىا شعػٌر، بيغ حيٍغ وآخخ، بالخغبة في لسذ العّر، وفي 
فتحو بالقّػة وكذِف معساره السثالّي؛ ولكشَّيا ضمَّت تقػؿ في سخِّىا 

بقائو كامبًل مغ غيخ إنَّيا ال تسمظ حقَّ إزعاِج ما رغبت الصبيعُة في 
 .نقراف
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كاف ىحا ىػ عشػاَنيا الثاني في الذارع نفدو. فقج كاف البيُت   
ؿ ال ُيصاؽ، عمى نحٍػ دفعيا قبل سشٍة إلى أف تفعل شيًئا لع  األوَّ

يتجخَّأ أحٌج غيخىا عمى فعمو: فقج جسعْت حاجيَّاِتيا القميمة، وارتجت 
خ في الساخػر السجاور. ستخًة مستازة، وخخجْت تبحث عغ مبلٍذ آخ

وكاف مغ جخَّاء ىحا الخبخ أف انقدع الشاُس في السشصقة إلى 
ؿ بزخورة إعادتيا عمى الفػر إلى  معدكَخْيغ: شالب السعدكُخ األوَّ

ؿ، وإالَّ فإفَّ كّل بشات حّػاء سيفعمغ في السدتقبل  الساخػر األوَّ
ّيات الذيء نفَدو، فيشتيكغ بحلظ عخًفا غيخ ُمجّوٍف مغ أخبلق

بأكسمو وتعّع الفػضى؛ وأمَّا السعكدخ  عسلُ السيشة، وحيشيا سيشيار ال
سيخ ُيحتِّع تػفيَخ مبلٍذ لكّل باحثٍة عشو.  الثاني، فقج أشار إلى أفَّ الزَّ

وفي نياية السصاؼ، أحبَّت مجيخُة الساخػر الثاني ليمى، ووافقْت 
خت أيًزا أنَّيا عمى استقباليا بعج أف ُأعجبْت بجدارتيا، بقجِر ما فكَّ 

مااًل وفيًخا. ولع تحرل عمى العسل في الساخػر  اسػؼ تجّر عميي
الثاني إالَّ بعج أف دفعْت مقجاًرا كبيًخا مغ الساؿ إلى زميمتيا، وعبَّخْت 

ًدا  .عغ شجيج اعتحارىا، ووعجْت بأنَّيا لغ تجع مثل ذلظ يحجث مججَّ
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الجدع، ذاَت مذيٍة  كانت مجيخُة الساخػر الججيجُة امخأًة مستمئةَ   
لَتْيغ مثل حاشيَتْيغ جمجيََّتْيغ  حازمة، ووجَشَتْيغ وردّيَتْيغ متيجِّ

مدتشجَتْيغ إلى أوتاد. وكانت تسيل إلى مخاشبة كّل رجٍل يجخل 
«. أيُّيا الباشا»البيَت، أكاف مغ الدبائغ السشتطسيغ أـ ال، بعبارة 

قٍة ُيجعى كلَّ بزعة أسابيع، أف تقرج صالػَف حبل اعتاَدت،و 
، حيث تربغ شعَخىا بطبلؿ المَّػف األشقخ. أمَّا «سپميت إنجز»

عيشاىا، فكانتا واسعَتْيغ وجاحطَتْيغ، ما يسشح االنصباَع بأنَّيا 
مبيػتٌة دوًما، مع أنَّيا نادًرا ما كانت كحلظ. وىشاؾ شبكٌة مغ 

خة  ُؿ عمى حافَّة األنف الزخع، وكأنَّيا ججاو تتأرجحُشعْيخاٍت متكدِّ
ماٍء تشداب مغ سفح جبل. ال أحَج كاف يعخؼ اسَسيا الحقيقّي. 

، «السجيخة الحمػة»وكانت السػمداُت وأصحاُب العّبارات يشادونيا بػ 
كانت مقبػلًة «. السجيخة الُسخَّة»ولكشَّيع يرفػنيا مغ وراء ضيخىا بػ 

كّل بالسجيخات، إالَّ أنَّيا كانت تسيل إلى فعل  بقجر ما يتعمَّق األمخُ 
غ أكثَخ مسَّا يشبغي، وتذتُع  شيٍء بقْجٍر كبيٍخ مغ السبالغة: فيي تجخِّ

إلى أبعج الحجود، وترخخ صخاًخا عالًيا باستسخار، وكانت حاضخًة 
ا وحقيقّية ـز في حياتيغَّ ػ جخعة كبيخة ججًّ  .أكثخ مغ البلَّ
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 :تحّب أف تتباىى برػٍت يذػبو التفاُخخ« السجيخة الُسخَّة»كانت   

 

 

ْدو سػى    ذ ماخػُرنا في القخف التاسع عذخ، ولع يؤسِّ ػ لقج ُأسِّ
 .الّدمصاف عبج العديد العطيع نفِدو

 

 

مصاف وراء شاولتيا ػ إلى أف    اعتادت السجيخة أف ُتثبِّت صػرًة لمدُّ
ػرة أماـ  وبَّخيا زبػٌف ذو ميػٍؿ وششيَّة متصخِّفة لػضع الرُّ

ٍء أالَّ ُتدخؼ في إشخاء مثل ىحا الحاضخيغ. يػمئٍح أخبخىا بكّل جبل
 :وسأليا«. أججادنا الشببلء وماضيشا السجيج»اليخاء مغ التغّشي بػ 
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ػ لساذا يدسح الدمصاف ػ قاىُخ القاّرات الثبلث والبحاِر الخسدة ػ   
 بفتح بيت دعارٍة قحٍر في إسصشبػؿ؟

 

 

 :، ثّع رّدتغيخ أفَّ السجيخة الُسخَّة تمعثسْت، ولػت مشجيَميا بعربيَّةٍ   

 

 

بب يكسغ في    …ػ حدًشا، أعتقج أفَّ الدَّ

ـْ ماذا؟ػ َمغ ذا الحي ييتّع بسا ت    عتقجيغ؟ أأنِت مؤرِّخة أ

رفعت السجيخُة الُسخَُّة حاجبْييا في دىذة، غيخ أفَّ الخجل قيقو   
 :ضاحًكا ضحكًة قريخة، وأضاؼ متدائبًل 

 !ػ أو ربَّسا أنِت ُأستاذة  

تيّجؿ كتُف السجيخة السخَُّة. فسزى الخجل يقػؿ مغ غيخ أف  ىشا،
 :يزحظ
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ػ ال يحّق المخأٍة جاىمٍة أف ُتذػِّه التاريخ، وعميِظ أف تفيسي   
بػضػح أْف ال مػاخيَخ مخخَّرًة في األمبخاشػرّية العثسانيَّة. وإذا ما 

ِخفيًة، فبل بجَّ أف يكغَّ مغ  رغَبْت بزُع سيِّجات في مداولة ميشتيغَّ 
الشرارى أو الييػد أو غجخّياٍت ممحجات. إنَّشي أقػؿ لِظ: ما مغ 

امخأٍة مدمسٍة حقيقيَّة تػافق عمى مثل ىحا الفدػؽ والفجػر، وإنَّيا 
ل السػَت جػًعا عمى السػافقة عمى بيع جدجىا. إلى ىشا  لتفزِّ

 !وكفى. أزمشة حجيثة، أزمشة بحيئة

مصاف عبج العديد،  بعج ىحه   السحاضخة، أزالت السجيخُة لػحَة الدُّ
ووضعْت مكاَنيا لػحَة شبيعٍة صامتة، تحتذُج بثسار الحسزيَّات 

والشخجذ األصفخ. لكْغ لسَّا كانت المَّػحُة الثانية أصغَخ مغ األولى، 
مصاف واضحًة عمى الججار، رقيقًة وشاحبًة  فقج بقيْت آثاُر لػحة الدُّ

 .مخسػمٍة عمى الخملخارشٍة  لمث

بْت بو السجيخُة مبتدسًة ومشحشيًة    أمَّا الدبػف، فحيغ جاء ثانيًة َرحَّ
مْت لو حدشاُء ُمثيخٌة فخخًة ساخشًة، وقج كاف  يًّا وعحًبا، وقجَّ تخحيًبا ودِّ

ا أّنيا لع َتُفتو. ثّع قالت لو   :محطػًضا ججًّ
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يا إلى قخيتيا صباح ػ ستخحل عشَّا، أيُّيا الباشا. ستعػد أدراجَ   
الغج. لقج أفمَحْت في سجاد ديػنيا كّميا. ما الحي في وسعي أف 

أعسمو؟ قالت إنَّيا سػؼ تقزي بقيََّة عسخىا في التػبة إلى المَّػو، 
حدًشا تفعميغ! وفي وسعظ أف ُترّمي مغ أجِمشا نحُغ »فقمُت ليا: 

 .« أيًزا
 

 

 

ُء تخيج تخَؾ العسل كانت كحبًة. كحبًة وقحة. فقج كانت الحدشا  
لدبٍب مختمٍف تساًما. ففي زيارتيا األخيخة إلى السدتذفى، تبيَّغ بعج 

يبلف والدفمذ. وبعج أف ُحِطَخْت عمييا  الفحز أنَّيا مرابٌة بالدَّ
ت إلى االبتعاد عغ السبشى، حتى  مداولُة العسل في الساخػر، اضصخَّ

بيحه التَّفاصيل  ُتذفى تساًما مغ السخض. لع ُتخبخ السجيخُة الخجلَ 
رج؛ فيي لع تشَذ قدػَتو  حيغ تدّمَست الشقػَد مشو ووضعْتيا في الجُّ

وَغمَطَتو معيا. ال أحج كاف يتجاسخ عمى مخاشبتيا عمى ذلظ 
ٍة أماـ العامميغ والعامبلت في الساخػر. كانت  الشحػ، وبخاصَّ

مستازة، بخبلؼ مجيشة إسصشبػؿ السعخوفة  خةٍ السجيخة تتستَّع بحاك
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خ كلَّ خصأ يختكبو الشاُس في  بفقجاف الحاكخة الستعّسج. فيي تتحكَّ
 .حقِّيا، ولكشَّيا تأخح بثأرىا حيغ تحيغ المَّحطُة السشاسبة

 

 

 *** 

كانت األلػاُف داخل الساخػر كابيًة، كئيبًة: ُبشِّيًّا ببل روح، وأصفَخ   
الحداء. باىًتا، وأخزَخ ببل شعٍع أو نكيٍة، يذبو لػَف ما تبقَّى مغ 

ف بربلة السغخب مغ عمى قباب السجيشة  ما إف صجح صػُت السؤذِّ
صػح السشحشية، حتَّى أضاَءت السجيخةُ  اكشة والدُّ ماديَّة الجَّ الُسخَُّة  الخَّ

األنػاَر السشبعثَة مغ سمدمة مرابيح عاديٍَّة بطبلؿ الشيمّي واألحسخ 
اَف أَلٌق ىػ الزارب إلى األرجػانّي الذاحب والياقػتّي، فغسخ السك

األغخُب مغ نػعو، كأفَّ جشِّيًَّة مخبػلًة قج قّبمتو. وإلى يسيغ السجخل، 
ُؿ ما  ارثسَّة رقعٌة كبيخٌة مكتػبة باليج، ومؤّشخٌة بإش معجنّي، وىي أوَّ

 :يخاه الجاخل إلى السكاف. ُكِتب فييا
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أيُّيا السػاشغ! إذا أردَت أف تحسي نفَدَظ مغ الدفمذ وغيخِه مغ »  
 :ألمخاض التي تشتقل بالسسارسة الجشديَّة، فيجب أف تمتدـَ باآلتيا

 

 

ػ قبل أف تحىب إلى ُحجخٍة بخفقة امخأة، اشُمب االّشبلَع عمى  1 
يَّة. تأكَّْج مغ سبلمة صّحتيا  !بصاقتيا الرحِّ

ػ استعسل الػاقي. تأكَّْج مغ استعساؿ واٍؽ ججيٍج كلَّ مخَّة. ولغ  2 
 .لقاءه. اسأؿ الفتاة، وستصمب مشظ ثسًشا معتجاًل تجفع ثسًشا باىًطا 

ػ إذا ساورْتَظ الذكػُؾ في أنَّظ قج ُأصبَت بسخض، فبل تقِس أّي  3 
 .وقٍت أشػؿ في ىحا السكاف، بل سارْع إلى زيارة الصبيب

ػ يسكغ تفادي اإلصابة باألمخاض الستشقِّمة عغ شخيق السسارسة  4 
ًسا   .«وششظ عمى حساية نفدظ وحسايةالجشديَّة إذا كشَت ُمرسِّ

كانت ساعاُت العسل مغ العاشخة صباًحا وحتَّى الحادية عذخة   
ليبًل. وكانت ليمى تحطى باستخاحٍة لذخب القيػة: نرَف ساعة بعج 
الطيخ، وخسَذ عذخَة دقيقة ليبًل. لع تػافق السجيخة عمى استخاحة 
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ليمى تذبَّثْت باالستخاحة مؤكِّجًة أنَّيا ستراب  في السداء، غيخ أفَّ 
 .لع تتشاوؿ جخعَتيا مغ القيػة السشّكيِة بصعع الياؿ فْ بالذقيقة إ

، وحالسا ُتفتح األبػاب، تجمذ الشداُء عمى    في صباح كلِّ يـػ
الكخاسي الخذبيَّة والسقاعج الػاشئة، وراء ألػاح زجاجيَّة في 

ًخا، فيسكغ تسييُدىغَّ عغ  السجخل. أمَّا السمتِحقات بالساخػر مؤخَّ
. كانت  السحشَّكات، الستسخِّساِت القجامى، مغ خبلؿ حخكاتيغَّ

يجمدغ وأيجييّغ في أحزانيّغ، نطخاُتيّغ بعيجٌة  اتالقادماُت الججيج
غيخ ثابتة، وكأّنيّغ سائخاٌت في نػمّيغ وقج استيقطغ لمتػِّ ووججف 

مَّػاتي مزى عمييغَّ في ىحا السكاف أنفديّغ في مكاٍف غخيب. أمَّا ال
مغ في الُحجخة مغ غيخ اكتخاث، وبكّل  زمٌغ أشػؿ، فقج كغَّ يتشقَّ

فغ ت يَّة، يشطِّ ، ويشذغمغ بحّظ السشاشق التي  حتحخِّ أضافخ أصابعيغَّ
 ، ، ويدتخجمغ السخاوَح اليجويََّة لمتخويح عغ أنفديغَّ تدتجعي الحظَّ

، وكلُّ واحجٍة مشيغَّ َتْزفخ شعَخ ويتفحَّرغ أشكاليغَّ أماـ السخآة
الثانية، ولع يخذْيغ مغ الشَّطخ إلى الخجاؿ، بل كغَّ ُيخاقبشيع مغ 

عػف غيخ مباالة وىع ي  .وحيجيغ أو أزواًجا أو في جساعات تدكَّ
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اقتخحْت بعُس الشِّداء االشتغاَؿ بأعساؿ اإلبخة أو الحياكة أثشاء   
،  ساعات االنتطار الصػيمة. إالَّ أفَّ  السجيخة ما كانت لترغي إلييغَّ

 :بل تقػؿ

 

 

ػ الحياكة؟ يا ليا مغ فكخٍة بميجة! ىل َتْخغبغ في تحكيخ ىؤالء   
الخجاؿ بدوجاتيع السثيخاِت لمزجخ، أو ػ وىحا ىػ األسػأ ػ 

ـ إلييع ما لع يخْوه في  بأمَّياتيع؟ كبّل، إشبلًقا. ميّسُتشا أف نقجِّ
 !بيػتيع، ال السديَج مشو

 

 

اف ىحا الساخػر واحًجا مغ بيغ أربعة عذخ ماخػًرا تشتذخ عمى ك  
دة.  شػؿ الذارع السدجود. ليحا، كانت أماـ الدبائغ خياراٌت ُمتعجِّ

فكانػا يحرعػف الذارَع جيئًة وذىاًبا، ويتػقَّفػف وُيْمقػف نطخاٍت 
خوف في الخيارات. وإذا احتاجػا  شػف ويفكِّخوف ويتبرَّ خبيثة، ويجخِّ

آخخ لمتَّفكيخ، تػقَّفػا قخب بائٍع جائل، وشخبػا عريَخ  قتٍ إلى و 
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شاٍت مقمّيًة ُتعخؼ باسع كيخىاِنو  الخيار السخمَّل، أو تشاولػا معجَّ
وتعمَّسْت ليمى مغ التجخبة «. حمػى الساخػر»تاتميِدو، وتعشي 

قائق الثبلث األولى،  األولى أفَّ الخجل الحي لع يتَّخح قخاَره في الجَّ
و انتباَىيا إلى شخٍز آخخ بعج  لغفإنَّو  يتَّخحه بعج ذلظ أبًجا، فتػجِّ

 .تمظ الجقائق

 

 

كانت معطُع العاىخات يستشعغ عغ مشاداة أصحاب العّبارات،   
ويكتفيغ بإرساؿ قبمة عابخة أو غسدة، أو إضيار َقْجٍر مغ مفاتشيّغ، 

أو يكذفغ عغ سيقانيّغ. غيخ أفَّ السجيخة الُسخَّة ما كانت لتػافق 
عمى ضيػر بشاتيا بسطيخ الخَّاغبات في الخِّجاؿ أكثَخ مسَّا يشبغي، 

كسا أنَّيا لع تكغ «. البزاعة»أفَّ ذلظ ُيخفِّس مغ قيسة  يغَّ وتؤكِّج ل
فغ ببخوٍد وكأنَّيغَّ غيُخ متأكِّجات مغ قيستيّغ. ال  تخغب في أف يترخَّ

انت ػ وال يعشي ىحا أّف السجيخة نفَديا ك« تػازف دقيق»بجَّ مغ 
متػازنًة إلى ذلظ الحّج، لكّشيا كانت تتػقَّع مغ الفتيات العامبلت في 

 .ما كانت تفتقُخ إليو بذّجة خػرىاما
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 *** 

كانت غخفُة ليمى في الصابق الثاني، األولى إلى جية اليسيغ؛   
، بحدب ما يقػلو الجسيع. وال يعػد ذلظ «أفزل مػقٍع في الجار»

، أو إشبللتيا عمى البػسفػر، وإنَّسا ألفَّ إلى تػافخ وسائل الخفاىيَّة
صػتيا سَيْبمغ الصابَق األرضّي إذا ما حجث أيُّ حادث. أما الُغخُؼ 

عمى الصخؼ اآلخخ في نياية السسّخ، فكانت األسػأ، إذ ال  عالتي تق
 .أحج سييّب لمشججة إْف صخخت السدتغيثُة بأعمى صػتيا

كل كي كانت ليمى قج وضعْت أماـ الباب حريخ    ًة ىبلليََّة الذَّ
َيسدح الخجاُؿ أححيتيع بيا. لع يكغ في الغخفة سػى الشدر اليديخ 

مغ األثاث: سخيخ مددوج ُمغصَّى بغصاٍء ُمدّيٍغ برػرة نباتات، 
خيخ  وثشيَّات مشاسبة، ويحتّل معطَع أجداء الغخفة. وإلى جانب الدَّ

د بقفل، تحتفُع فيو بخسائميا جٍ خدانٌة ذات در  وأشياء ُمختمفة  ُمدوَّ
ذات قيسٍة وججانيَّة ليا، وإْف لع تكغ ثسيشًة كّميا. وأّما الدتائخ، التي 
يخ األحسخ  سذ، فكانت بمػف شخائح البصِّ كانت رّثًة وباىتًة بفعل الذَّ
ػَد الذبيية بالبحور كانت في الػاقع آثاًرا  ػ في حيغ أفَّ الشقاط الدُّ

الغخفة، انترب حػُض  َخّمفيا حخُؽ الدجائخ. وفي أحج أركاف
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 . ع، وشبَّاٌخ غازّي، استقخَّ فػقو إبخيُق قيػٍة نحاسيٌّ غديٍل مترجِّ
 وبجانب الصبَّاخ ُخفٌّ مغ السخسل األزرؽ، وعميو

 

مغ الداتاف وخخزاٌت عشج األصابع. كاف ىحا الخفُّ أجسَل ما  ورودٌ 
دانُة ثياب مغ خذب الجػز ال تسمُكو. أمَّا عشج الججار، فثسَّة خ

تشغمق بديػلة؛ وفي داخميا، تحت الثياب السعمَّقة، مجسػعٌة مغ 
ت، وعمبُة بدكػيت مسمػءٌة بػاقياٍت ذكخّية، وبصَّانيٌَّة نتشُة  السجبلَّ

ميسمة مشح زمغ شػيل. وعمى الججار السقابل مخآٌة، ُثّبتْت  ائحةالخَّ 
غ عمى إشارىا بصاقاُت تيشئٍة برػر لبخيج يت باردو وىي تجخِّ

سيجاًرا رفيًعا، وراكيل ولر بثػب سباحٍة جمجيٍّ مغ قصعَتْيغ، 
وأعزاء فخيق البيتمد الغشائّي وصجيقاتيع الذقخاوات وقج جمدػا 

ٍؼ ىشجّي، فزبًل عغ  ذْت جسيًعا فػؽ سجادٍة ُنقِ  عمييا صػرُة ُمترػِّ
 صػر أخخى ألمكشة ػ مثل َنيٍخ في إحجى العػاصع يتؤلأل تحت

باح، وساحٍة عمى الصخاز الباروكّي تكدػىا شبقٌة رقيقٌة  شسذ الرَّ
مغ الثمج، وشارٍع فديٍح ُمخّصٍع بأنػار المَّيل ػ لع يدبْق لميمى أف 

تتصمَّع بذػٍؽ إلى استكذافيا ذات  تزارتيا مغ قبل، إالَّ أنَّيا كان
 …يػـٍ: بخليغ ولشجف وباريذ وأمدتخداـ وروما وشػكيػ
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فة مسيَّدًة مغ مختمف الشػاحي؛ لكػنيا َتْكذف عغ كانت الغخ   
مكانة ليمى، إذ كانت معطُع الفتيات األخخيات ال يتستَّعغ بيحا الشَّسط 

مغ الخاحة. فقج أحبَّت السجيخُة الُسخَُّة ليمى حبًّا شجيًجا ػ ألنَّيا كانت 
ندييًة ومجتيجًة في عسميا، وألّنيا كانت تذبو شبًيا غخيًبا شقيقَتيا 

 .لتي سافخْت مشح عقػٍد شػيمٍة إلى البمقافا

 

 

ابعة عذخة حيغ جيء بيا إلى ىحا الذارع؛    كانت ليمى في الدَّ
ؿ ماخػٍر زوجاف مشغسداف في الجعارة ومعخوفاف  فقج باَعيا إلى أوَّ

في أوساط الذخشة. حجث ذلظ قبل ثبلثة أعػاـ تقخيًبا، وإْف بجت 
ة وكأنَّيا تشتسي إلى حيا ٍة أخخى: فميمى لع تتكمَّع عمييا، تمظ السجَّ

عمى سبب ىخوبيا مغ بيتيا، ولع يكغ في حػزتيا  تكمَّعمثمسا لع ت
غيُخ خسذ ليخات وعذخيغ قخًشا. كانت تعتبُخ ذاكخَتيا مقبخًة؛ ُدفشْت 
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دًة في قبػٍر مشفرمة، ولع تكغ لجييا  فييا مقاشُع مغ حياتيا، مسجَّ
 .جيجأيُّ نيَّة في بعثيا إلى الحياة مغ ج

 

 

كانت األشيُخ األولى في ىحا الذارع غايًة في الطمسة. أمَّا   
ىا إلى اليأس، ما دفعيا  الشيارات، فيي أشبُو ما تكػف بحبٍل َيذجُّ

مخَّاٍت ومخَّاٍت إلى التَّفكيخ في االنتحار؛ في مػت سخيع وىادئ، 
ـُ عميو. في تمظ األيَّاـ، أقمقْت راحَتيا كلُّ التَّ  فاصيل، ويسكشيا اإلقجا

وكاف كّل صػٍت يذبو ىديَع رعٍج يرّع أذنْييا. وحتَّى بعج أف جاءت 
إلى مشدؿ السجيخة الُسخَّة، وكاف مبلًذا آمًشا بعَس الذيء، فإنَّيا لع 
تفكِّخ في قجرتيا عمى االستسخار عمى ىحه الحاؿ. فالخَّائحة الشتشة 

صيُخ في السشبعثة مغ السخاحيس، وذرُؽ الفئخاف في السصبخ، والرخا
القبػ، وأوجاُع فع الدبائغ، والثآليُل السشتذخة عمى يج إحجى 

السػمدات، وبقُع الصعاـ السشتذخة عمى بمػزة السجيخة، والحباُب 
ٍة تعحَّرت الديصخُة  الصشَّاف ىشا وىشاؾ ػ كّل شيء جعميا تراب بحكَّ

 .عمييا
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كانت أمَّا في المَّيل، عشجما كانت تزع رأَسيا فػؽ الػسادة، ف  
تتعخَّض لئلغساء، إذ كانت تشتذخ في األجػاء رائحُة الشحاس، الحي 
ب إلى ما تحت  َعخفْت أنَّو يجّؿ عمى تعفُّغ الجدج، وخذيْت أف يتدخَّ

أضافخ أصابعيا، ومشيا إلى دورتيا الجمػيَّة. كانت واثقًة بأنَّيا 
ة بسخٍض ُمخوِّع بدبب العجوى، وبأفَّ شفيميَّات غيخ مخئيَّ  تُأصيب

كانت تدحف مغ تحت جدجىا وفػقو. وفي حسَّاـ الحّي الحي كانت 
مػمداُت السػاخيخ يحىبغ إليو مخًَّة في األسبػع، كانت ليمى تدتحّع 
وتفخؾ بجَنيا إلى أف يحسّخ كمػف الجـ. وحيغ عػدتيا، كانت تزع 
وسائَجىا ومبلءاتيا في ماٍء مغمّي. لكْغ مغ غيخ فائجة، إذ ضّمت 

 .تعػد مغ ججيجالصفيميَّاُت 

 

 

 :قالت السجيخُة الُسخَّة  
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ػ قج يكػف األمخ حالًة نفديَّة. رأيُت مثَل ىحا مغ قبل. انُطخي   
. إنَّشي أديخ مكاًنا نطيًفا ىشا. إْف لع يعجْبِظ، فيسكشِظ العػدة.  إليَّ

لكشَّشي أقػؿ لظ إفَّ ىحا كّمو مغ وحي خيالظ. أخبخيشي، ىل كانت 
 شطافة مثمظ؟والجتظ ميػوسًة بال

 

 

جسجْت ليمى في مكانيا، ولع َتُعج تحّظ جدَسيا. فقج كاف آخخ   
حيَب  َة بيّشاز، أو ذلظ البيَت الخَّ خ العسَّ شيٍء تخغب فيو ىػ أف تتحكَّ

 .افڤالػحيَج في بمجة 

 

 

 *** 

كانت الشافحة الػحيجة في غخفة ليمى ُتصّل عمى السباني الخمفيَّة:   
 وحيجة، ومغ ورائيا مبًشى ُمتجاٍع بقي باحة صغيخة بذجخة بتػال
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شاغًخا إالَّ مغ ورشِة نجارٍة عمى الصبقة األرضيَّة. وفي الجاخل، كاف 
وف   أربعػف رجبًل تقخيًبا يكجُّ

 

ثبلث عذخة ساعًة في الشيار، يدتشذقػف الغباَر والصبلَء  وَيْذَقْػف 
يعخفػف ليا اسًسا. كاف نرُفيع مغ  والسػادَّ الكيسياويَّة التي ال

السياجخيغ غيخ الذخعيِّيغ. ولع يكغ أليٍّ مشيع تأميشات، ولع 
يتجاوز أكبُخىع الخامدَة والعذخيغ. كاف عسبًل ال يدتصيع السخُء 

ًة شػيمة؛ فاألبخخة الستراعجة مغ السػاد  االستسخاَر فيو مجَّ
 .الكيسياويَّة كانت ُتتمف رئاِتيع

يع رجٌل ُممَتٍح، وكاف كبيَخ العسَّاؿ. نادًرا ما يتكمَّع، ولع أشَخؼ عمي  
يتبدع أبًجا. وفي أيَّاـ الُجَسع، ما إْف يحىب إلى السدجج، معتِسًخا 
الصاقّيَة، والسدبحُة في يجه، حتَّى يفتح الخِّجاُؿ اآلخخوف الشػافَح، 

َذ عمى العاىخات. غيخ أنَّيع وف أعشاَقيع، محاوليغ التجدُّ لع  ويسجُّ
شػا مغ رؤية الكثيخ، ألفَّ الدتائخ في الساخػر كانت ُمدجلًة  يتسكَّ

معطَع األوقات. لكشَّيع لع يدتدمسػا، بل ضمُّػا تػَّاقيغ إلى رؤية ردٍؼ 
ٍس مغ فػؽ ساٍؽ عارية. وكانػا يقيقيػف قيقياٍت صغيخًة وىع  مقػَّ

ِريع السثيخ. و  قػف، بعزيع أماـ بعس، بتمرُّ الغبار  كافيتذجَّ
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ييع مغ قسَّة الخَّأس حتَّى أخسز القجَمْيغ يسشحيع  الحي يغصِّ
مادّي، وال ُيْطيخىع بسطيخ  التَّجاعيَج، ويربغ شعَخىع بالمَّػف الخَّ

 .السدشِّيغ بَقْجِر ما ُيْبجييع مثَل أشباٍح عالقٍة بيغ عالَسْيغ

في الجانب اآلخخ مغ الِفشاء، تبقى الشداُء عمى وجو العسـػ غيَخ   
خثات. ولكْغ، بيغ حيغ وآخخ، تجج إحجاىّغ واقفًة فجأًة قخب مكت

الشافحة، بجافع الفزػؿ أو الخأفة، وىػ ما يرعب التأكُّج مشو، ثعَّ 
تسيل عمى الحافَّة الشاتئة، متجلِّيَة الشَّيَجْيغ عمى ساعَجْييا، وىي 

غتج  .بيجوء، إلى أف تحتخؽ الديجارُة حّتى آخخىا خِّ

اؿ في الػرشة صػٌت جسيل. وكانػا يحبُّػف كاف لبعس العسَّ   
الغشاء، ويتشاوبػف عمى تػلِّي زماـ القيادة. ففي عالٍع لع يدتصيعػا 
انيَّة  فيَسو تساًما، وال التغمَُّب عميو، كانت السػسيقى البيجَة السجَّ
الػحيجَة. وليحا، كانػا يغشُّػف بإسياٍب وشغف ػ يغشُّػف بالكخديَّة 

ة والفارسيَّة والجػرجيَّة والذخكديَّة والبمػشيَّة والعخبيَّ  التخكيَّةو 
والباشتػ؛ يغّشػف ألخيمة الشداء وراء الشػافح؛ ألشكاليغَّ التي 

 .َيْغسخىا الغسػُض، وكأّنيا ضبلؿ، ال أجدادٌ 
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في إحجى السشاسبات، أزاحت ليمى الدتائَخ مغ عمى الجانَبْيغ،   
عًة بجساؿ الرػت ورنت إلى الخارج، نحػ ورشة األثاث، مجفػ 

الحي تخامى إلى سسعيا، بعج أف كانت ُتدجؿ ستائَخىا بإحكاـ. فخأت 
ؽ عالًيا في اتِّجاىيا، وىػ يػاصل إنذاَد إحجى أكثخ  شابًّا يحجِّ

ُتيا  دف،القرائج مجعاًة لمح ، وتجور قرَّ وضمَّت تدسعيا حتَّى اليـػ
شاه أشبَو حػؿ عاشَقْيغ ىارَبْيغ ُفِقجا جخَّاء الفيزاف. كانت عي

بمػزتْيغ، ولػُنيسا بمػف الحجيج البخَّاؽ. وكانت تجاعيُج فكَّْيو بارزًة، 
قيقة ىي التي أثارت دىذَة  وذقُشو يتسيَّد بفحرٍة واضحة. نطخاُتو الخَّ

ع ليا ابتدامًة كذَفت عغ  تٌ ليمى؛ نطخا تخمػ مغ أّي مصامع. تبدَّ
نفديا مغ أف صفٍّ متشاسٍق مغ األسشاف الِبيس. ولع تدتصع مشَع 

ُتباِدَلو االبتدامة. لصالسا أدىذْتيا ىحه السجيشة؛ فمحطاُت البخاءة 
تتػارى في أحمظ زواياىا، وىي لحطاٌت صعبُة السشاؿ، حتى إنَّيا 

 .عشجما أدركْت نقاَءىا وصفاءىا كانت قج انتيْت 

 :صاح بيا مغ بيغ دمجمة الخِّيح  

 ػ ما اسُسِظ؟  

 :سألتو أخبختو باسسيا، ثعَّ   

 ػ وما اسُسَظ أنت؟  
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 .ػ أنا؟ ليذ لي اسٌع حتَّى اآلف  

 .ػ لكّل امخٍئ اسع  

يشي    ػ ىحا صحيح، لكشَّشي لدُت معجًبا باسسي. في وسعِظ أف تدسِّ
  .()ال شيء« ىيتر»

ًدا مغ الشافحة، لع تعثْخ    في يـػ الجسعة التالي، حيغ رَنت مججَّ
أنَّو اختفى إلى  فافتخضْت  .في األسبػع التالي عميو. ولع تجْجه أيًزا

األبج، ذلظ الخجل الغخيب السؤلَّف مغ رأٍس ونرِف جدج، ومؤّشخ 
بشتػء الشافحة، مثل لػحٍة تعػد إلى قخٍف مختمٍف مغ القخوف الغابخة، 

 .وكأنَّيا مغ نتاج خياٍؿ آخخ

ـٍ بالتساـ  إالَّ أفَّ مجيشة إسصشبػؿ ما   انفكَّت تثيخ دىذَتيا. فبعج عا
ًدا  .مرادفةً … والكساؿ، ستمتقيو مججَّ

في ىحه األيَّاـ، بجأت السجيخُة الُسخَُّة بإرساؿ ليمى إلى زبائشيا   
السحتخميغ. وعمى الخَّغع مغ الحطخ الخسسّي السفخوض عمى 

يًَّة. أمَّا الساخػر، فقج ضمَّت كلُّ السعامبلت الجارية في السبشى قانػن
خارج السباني، فمع تكغ مخخَّرة ػ وليحا لع تكغ خاضعًة لمزخائب. 
وىشا، انغسدت السجيخُة في ىحا السذخوع الججيج، وجازفْت مجازفًة 
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كبيخة، وإْف مجدية. فإذا ذاع خبُخه، فدػؼ ُتخَفع قزيٌَّة ضّجىا، 
يا، ُمجركًة وسُتدجغ عمى األرجح. إالَّ أنَّيا وثقْت بميمى، واتَّكمْت عمي

 .أنَّيا لغ تخبخ الذخشَة عشيا وإْف ُقبس عمييا

 

 

 !ػ أنِت صسػتة إلى حجٍّ ما، أليذ كحلظ؟ يا لِظ مغ فتاٍة شيِّبة  

 

 

في إحجى المَّيالي، دىع رجاُؿ الذخشة عذخات الشػادي المَّيمّية   
ٍز عمى كبل جانَبي البػسفػر،  والسذارب، وكلَّ ما ىػ غيخ مخخَّ

جسػعًة مغ مختادي الشػادي الرغار الدّغ ومجمشي واعتقمػا م
السخّجرات والسذتِغبلت في مجاؿ الجشذ. َوججْت ليمى نفَديا وحيجًة 

في زندانٍة بخفقة امخأٍة فارعِة الصػؿ، متيشِة البشياف، عّخفْت نفَديا 
بأنَّيا ُتجعى ناالف، وتيالكْت في أحج األركاف تجنجف مغ غيخ انتباه، 

 .ججار نغسًة مػسيقيًَّة بأضافخ أصابعيا الصػيمةوَتْشقخ عمى ال
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ما كانت ليمى لتدتجّؿ عمى األغشية لػ لع تْأَلْفيا؛ فيي األغشية   
الذعبيَّة القجيسة نفُديا. وقج دفعيا الفزػُؿ إلى التفخُّس في وجو 

مًة عيَشْييا البشِّيََّتْيغ الجافئَتْيغ البخَّاقَتْيغ، وفكَّيا الع خيس السخأة، متأمِّ
ا، والفحرَة في ذقشيا  .ججًّ

 

 

 :سألْت ليمى وىي تذيق شيقًة عجيبة  

 

 

 ػ ىيتر؟ أتحكخيششي؟  
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مالت السخأة بخأسيا جانًبا، وكاف مغ الرعب قخاءُة مبلمح وجييا   
لمػىمة األولى. غيخ أنَّيا ابتدسْت بعج قميٍل ابتدامًة مؤلْت وجَييا، 

ـَ رأسيا بالدكف الػاشئووثبْت مغ محّميا، وتفادت برعػبِة ار   .تصا

 

 

 ػ أنِت فتاُة الساخػر! ماذا تفعميغ ىشا؟  

 

 

في ليمة االعتقاؿ تمظ، وقج عجدتا عغ الشـػ فػؽ الحذػات   
ثتا في الطمسة أوَّاًل، ثعَّ في ضػء الفجخ  السمصَّخة بالقاذورات، تحجَّ
الخافت. أوضحْت ناالف أنَّيا عشج لقائيا ليمى في الساضي، كانت 

عسل مػّقًتا في ورشة األثاث، وتّجخخ الشقػَد مغ أجل تغييخ جشديا ت
تبيَّغ أنَّو أغمى ثسًشا، وأشقُّ مسَّا كانت تتػقَّع، وأفَّ  خٌ ػ وىػ تغيي

سْت عمى اجتياز  الجخَّاح التجسيمّي كاف وغًجا حقيقيًّا. إالَّ أنَّيا صسِّ
قج كانت العسميَّة مغ دوف تحمُّخ، ليذ برػٍت عاٍؿ عمى األقل. ف

 ةٍ شػاؿ حياتيا أسيخَة جدٍج تذعخ أنَّو غيُخ مألػؼ، مثل كمسٍة أجشبيَّ 
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حيغ ومخبِّي األغشاـ  عمى المداف. فبعج والدتيا ألسخٍة ثخيٍَّة مغ الفبلَّ
في مشصقٍة وسط األناضػؿ، جاءت إلى ىحه السجيشة لترحيح 

 .الخصأ الداِفخ الحي اقتخفْتو الصبيعةُ 

 

 

لخَّغع مغ اآلالـ التي سخت في ضيخ ليمى مغ في الرباح، وعمى ا  
جخَّاء الجمػس شػاؿ المَّيل، وكانت ساقاىا ثقيمتْيغ ثقَل الخذب، 

تسمَّكيا إحداٌس بأفَّ ثقبًل ما قج أزيَح عشيا، ونديْت كّل شيء سػى 
ة الحي غسخ وجػَدىا  .اإلحداس بالخفَّ

 

 

اف لبيع وما إف ُأشِمق سخاُح االثشتْيغ حتَّى أسخعتا بالحىا   ب إلى دكَّ
السعّجشات، إذ كانتا في أمّذ الحاجة إلى شخب كػب مغ الذاي. 

، لع تتػقَّفا عغ  ُة أكػاب أخخى. وبعج ذلظ اليـػ َؿ عجَّ وتبل الكػَب األوَّ
اف نفدو الػاقع في ركغ  ـٍ في الجكَّ التػاصل، وكانتا تمتقياف بانتطا

كثيًخا تحتاجاف إلى أحج الذػارع. وعشجما أدركتا أفَّ لجييسا كبلًما 
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البػح بو حتَّى عشج افتخاقيسا، بجأتا بالسخاسمة. وغالًبا ما كانت ناالف 
نة عمى تخسل بصاقاِت تيشئٍة إلى ليمى  مع بعس السبلحطات السجوَّ

البصاقة بعجٍد ال ُيحرى مغ األخصاء اليجائيَّة. أمَّا ليمى،  ضيخ
ل الكتابَة عمى الػرؽ، مدتخجمًة قمعَ  حبخ، وكاف خصُّيا  فكانت تفزِّ

ًيا، وىػ ما تعمَّستو قبل سشيغ في إحجى مجارس بمجة   .افڤأنيًقا متأنِّ

راحت ليمى بيغ حيٍغ وآخخ تتخؾ القمَع وتفكِّخ في العسَّة بيّشاز،   
خ خػَفيا الرامَت مغ األبججّية. كانت ليمى قج كتبْت إلى  وتتحكَّ

ّد. تداءلْت عسَّا فعمػه أسختيا عجيَج السخَّات، إالَّ أفَّ أحًجا لع يخ 
ـْ مدَّق  ػىا؟بخسائميا ػ ىل احتفطػا بيا في عمبٍة بعيًجا عغ العيػف أ

ىل استعادىا ساعي البخيج، وإذا كاف األمخ كحلظ، فإلى أيغ أخحىا؟ 
سائُل التي ضّمت غيَخ  ال بجَّ مغ مكاٍف، عشػاٍف غامس تػضع فيو الخَّ

 .مخغػبة وال مقخوءة

 

 

 *** 
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شػبة تحت األرض ػ في كانت ناالف    ٍة شجيجِة الخُّ تقصغ في شقَّ
شارع صّشاع السخاجل، غيخ بعيٍج عغ ساحة تقديع ػ ذاِت ألػاٍح 

أرضيَّة مشحجرة، وإشاراٍت نافحة ممتػية ومعػّجة، وججراٍف مشحشية؛ 
َسيا إالَّ  ة مذيَّجة عمى نحٍػ عجيب، لجرجة أّنُو ال يسكغ أف ُترسِّ شقَّ

. تذاركْت ناالف ىحا السكاَف مع أربع نداء ُمشَترٍ  ساريّ يُج مع
عابخاٍت جشديًّا، وسمحفاتْيغ ػ تػتي وفخوتي ػ ال يدتصيع أحٌج سػاىا 

التَّسييَد بيشيسا. وأثشاء كّل عاصفِة مصٍخ، تبجو السػاسيُخ وكأنَّيا 
يَّة وكأنَّيا ستفيس،  تػشظ عمى االنفجار، أو تبجو السخافُق الرحِّ

ي تعخفاف العػـَ معخفًة جيِّجة، عمى ما الحَطْت تػتي وفخوت نتوإْف كا
  .ناالف

مشاسًبا تساًما المخأٍة قػّية الذخرّية مثل « ال شيء»لع يكغ لقُب   
ييا نػستالجيا )حشيغ(. ولع يكغ مخدُّ  رْت ليمى أف تدسِّ ناالف. لحا، قخَّ
ذلظ إلى أفَّ لشاالف عيشْيغ دامعتْيغ إزاء الساضي الحي كانت سعيجًة 

. أِسياا بتخكو، بل ألنَّيا كانت تذعخ بحشيٍغ حارٍؽ إلى مدقط ر ججًّ 
وائح، وتذتاؽ إلى الشـػ في  كانت تذتاؽ إلى الخيف، وإلى وفخة الخَّ

اليػاء الصمق تحت سساٍء صافيٍة متخاميِة األشخاؼ. في ذلظ السكاف، 
 !لع يكغ عمييا أف تّطل َحِحرًة شػاؿ الػقت
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بالحيػيَّة والشذاط، وشجيجًة عمى  كانت نػستالجيا ناالف مفعسةً   
: ليمى  .أعجائيا، ومخمرًة ألشجع صجيقاتيا وأعدِّىغَّ

 

 

 .نػستالجيا ناالف: أحُج خسدةٍ   
 

  ػػ 4 ػػ

ة ناالف    قرَّ

في وقٍت مزى، ولفتخٍة شػيمة مغ الدمغ، كانت ناالف تجعى   
اُمو، عثساف؛ االبَغ األصغَخ ألسخٍة فبلحيٍَّة مغ األناضػؿ. وكانت أيَّ 

يَّة، حافمًة  العابقُة بخائحة التخبة السحخوثة حجيًثا واألعذاِب البخِّ
بالشذاط والعسل: حخاثة الحقػؿ، وتخبية الججاج، والعشاية باألبقار 

والتأكُّج مغ أفَّ نحَل العدل سَيرسج شػاؿ فتخة الذتاء.  َحمػب،ال
عدبًل ال كانت الشَّحمة الػاحجة تعسل شػاؿ حياتيا القريخة لُتشتج 

يسؤل إالَّ شخَؼ ممعقِة شاي. وكاف عثساف يتداءؿ عسَّا يسكغ أف 
ؤاؿ يثيخه وُيْفدعو إلى أقرى حّج.  يفعَمو في حياتو ػ وكاف ىحا الدُّ
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يخخي سجوَلو عمى القخية في وقٍت مبكِّخ. وبعج حمػؿ  يلكاف المَّ 
، كاف ي جمذ الطبلـ، وبعج أف َيْخمج إخػاُنو األكبُخ سشًّا إلى الشـػ

عمى سخيخه قخب السرباح الديتّي، ثعَّ يذخع رويًجا رويًجا بتحخيظ 
دىا وال يدَسعيا أحٌج سػاه. وكاف  يجْيو لتشدجسا واألغشيَة التي يخدِّ

بلؿ عمى الججار السقابل. وفي الحكايات التي  اًل يرشع أشكا مغ الطِّ
ئيَذ فييا دوًما ػ دورَ  وَر الخَّ ي الجَّ شاعخة  كاف يؤلِّفيا، تججه يؤدِّ

خريَّات  فارسيَّة، أو أميخٍة صيشيَّة، أو أمبخاشػرٍة روسيَّة. وكانت الذَّ
تتغيَّخ تغيًُّخا جحريًّا، َبْيَج أفَّ شيًئا واحًجا ضّل ثابًتا: كاف يفكِّخ أنَّو بشٌت، 

 .ال ولج

 

 

في السجرسة، لع تكغ األشياُء تشصػي عمى اختبلؼ أكبخ. فُحجخُة   
لمحكايات، وإنَّسا مكاًنا لمقػانيغ والتَّعمُّع. ووجج الجرس لع تكغ مكاًنا 

صعػبًة في ُمجاراة غيخه مغ التبلميح في تيجئة بعس الكمسات أو 
حفع القرائج، أو أداء الربلة بالمُّغة العخبيَّة. أمَّا السعمِّع ػ وىػ 

رجٌل صارـٌ، كالح الػجو، بارُد األعراب، َيْحرع حجخَة الجرس جيئًة 
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جه مدصخٌة خذبيٌَّة يدتعسميا لزخب التبلميح السذاكديغ وذىاًبا، وبي
 .ػ فمع يكغ يصيقو صبًخا

 

 

، حيغ يسثِّل التبلميُح مدخحيَّاٍت وششيًَّة، كاف    في كلِّ فرٍل دراسيٍّ
التبلميُح السذيػروف يتداحسػف عمى أدوار أبصاؿ الحخب التخكيَّة، 

انّي. ومع ذلظ لع في حيغ يسثِّل بقيَُّة تبلميح الرّف الجيَر اليػن
، إذ كلُّ ما كاف   يتعيَّغيكغ عثساف ُيعارض تسثيَل دور جشجيٍّ يػنانيٍّ

ًدا عمى  عميو فعُمو ىػ أف يسػَت عمى جشاح الدخعة، ويبقى مسجَّ
خذبة السدخح شػاؿ عخض السدخحيَّة. إالَّ أنَّو كاف يسانع ويعتخض 

 . وبجأْت ىحه عمى السذاكدة، وعمى التشسُّخ الحي يػاجيو كلَّ يـػ
، والحع أنَّو عسج  السذاكدة حيغ رآه أحُج الربياف حافًيا ذات يـػ

أف « عثساف فًتى ُمخّشث!»أضافخ أصابع قجَمْيو، فقاؿ لو:  شبلءإلى 
يدسع أحٌج مثَل ىحه العبارة، فحلظ أشبُو بجخػؿ ُحجخة الجرس كلَّ 

 .صباح، وعمى جبيشو وصسُة عار
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واألشياف، وَيْقجراف عمى إرسالو كاف والجاه مغ أصحاب الساؿ   
وأخػاِتو إلى مجارَس أفزَل مغ تمظ السجرسة. إالَّ أفَّ والجه الحي ال 
ل أف يتعمَّع أوالُده العسَل في األرض.  اَنيا، فزَّ يأتسغ السجيشَة وسكَّ
كاف عثساف يعخؼ أسساَء الشباتات واألعذاب كسا يعخؼ أقخاُنو في 

نجـػ الديشسا. كانت الحياة مدتقّخًة أسساَء مغشِّي الپػپ و  لسجيشةا
وىادئة، سمدمًة مػثػقًة مغ األسباب والشتائج. وكاف مداج الشاس 

يدتشج إلى ما يحرمػف عميو مغ سيػلٍة ناجسٍة عغ الحراد، وىحا 
والحراد يعتسج عمى فرػؿ الدشة، وىحه الفرػؿ بيج المَّػو، والمَّػُو 

جة التي خخج عثساف فييا مغ أحج. وأمَّا السخَّة الػحي لىال يحتاج إ
ىحه الجْورة، فكانت عشجما التحق بالخجمة العدكخيَّة اإلجباريَّة. في 

الجير، تعمَّع كيفيََّة تشطيف السدجَّس، وحذِػ البشجقّية، وحفِخ 
الخشادؽ، ورمي قشبمٍة يجويٍَّة مغ أعمى الدصح ػ وتمظ ميارات تسشَّى 

، كاف يذتاؽ، وىػ في عشبخ الشػـ إلييا أبًجا. في كلِّ ليمةٍ  اجأالَّ يحت
رفقَة ثبلثة وأربعيغ جشجيًّا آخخيغ، إلى إحياء مدخحيَّات الصفل 

 .القجيسة. لكْغ ليذ ثسَّة ججاٌر خاٍؿ، وال مرباٌح زيتيٌّ يدحخ الشَّفذ
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حيشسا عاد، وجج أفَّ أسختو ضّمت عمى حاليا. أمَّا ىػ، فمع يكغ   
ُأنثى في أعساقو، إالَّ أفَّ محشة كحلظ. فقج كاف يعخؼ دوًما أنَّو 

الجير أزىقْت روَحو إلى الحّج الحي شعخ فيو، ويا لمغخابة، 
بذجاعِة أف يعير عمى حقيقتو. وشاء القجر، في ذلظ الػقت، أف 
تأتي والجُتو إليو لتخبخه بأفَّ عميو أف يتدوَّج اآلف، وأف يشجَب ليا 

ْت نفَديا لمبحث عغ أحفاًدا، عمى الخَّغع مغ كثخِة أحفادىا. ووىب
 .زوجٍة مشاسبة، ضاربًة اعتخاضاتو بعخض الحائط

 

 

في ليمة الدفاؼ، وبيشسا كاف الزيػؼ ُيرفِّقػف عمى قخع شبػؿ   
السػسيقيِّيغ، والعخوُس الذابَُّة تشتطخ في غخفٍة في الصابق العْمػّي، 
ـُ ثػبيا مخخّي، تدمَّل عثساف إلى الخارج. وىشاؾ استصاع أف  وحدا

سَع إلى نعيق البـػ العقابّي، ونجاِء الكخواف الحي َيألُف يدت خؽ الدَّ
 .الرخخيَّة، وكانت أصػاًتا مألػفة لجيو كرػِت أنفاسو لذػاشئا
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سيًخا شػيبًل مجيًجا اثشْي عذخ ميبًل إلى أقخب محصَّة. وىشاؾ  سار
ؿ قصار إلى إسصشبػؿ، عازًما أالَّ يخجع أبًجا. في البجء،  وثب إلى أوَّ

ـٍ عسػميٍّ ال يعخؼ قػاعَج نا ـ نػًما خذًشا. كاف يعسل ُمجلًِّكا في حّسا
ٍة قريخة،  ة والدبلمة، وذي سسعٍة سيِّئة. وبعج مجَّ حَّ ف  راحالرِّ يشطِّ

يَّة في محصَّة القصار ػ حيجر باشا. في ىحه السيشة  السخافَق الرحِّ
ر عثساف معطَع أفكاره ومعتقجاتو عغ زمبلئو الب ذخ. األخيخة، شػَّ

يشبغي أالَّ يحاوؿ أحٌج التفمدَف في شبيعة البذخ قبل أف يذتغَل في 
يَّة العسػميَّة أسبػعْيغ، ويذاىَج ما يفعمو الشاس:  السخافق الرحِّ

تحصيع خخاشيع السياه عمى الججراف، وخمع مقابس األبػاب، وكتابة 
ؿ عمى مشاشف اليج، وتخؾ كلّ   العبارات البحيئة في كلِّ مكاف، والتبػُّ
أنػاع القاذورات، وتمصيخ السكاف، مجركيغ أفَّ ثسَّة مغ يشبغي أف 

 .يتػلَّى تشطيف ذلظ كمِّو

ج أفَّ    لع تكغ ىحه السجيشة عمى الرػرة التي كاف يتخيَّميا. والسؤكَّ
ئيدَة أو  ىؤالء البذخ ليدػا َمْغ كاف يتسّشى أف يذاشخىع الصخَؽ الخَّ

ؿ نفَدو الفخعيَّة. لكْغ ىشا، في إسصشبػؿ حر ًخا، يدتصيع أف ُيحػِّ
ا. وليحا، لبث في إسصشبػؿ وثابخ  .إلى َمغ ىػ عميو حقًّ

لع َيُعج عثساُف نفَدو، بل ليذ ىشاؾ اآلف سػى ناالف، وال مجاَؿ   
 .لمعػدة إلى الػراء
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  ػػ 5 ػػ

  أربع دقائق 

بعج أربع دقائق عمى تػقُّف قمب ليمى عغ الخفقاف، مّخت في   
يخ األحسخ ومحاُقوخاشخىا ذكخى عا  .بخٌة تفػح مشيا رائحُة البصِّ

يَف بأنَّو األشجُّ حخارًة مشح 1953آب    . وقتئٍح وصفت األّـُ ذلظ الرَّ
عقػد شػيمة. تأمَّمْت ليمى فكخَة العقج: كع شػُلو؟ كاف إدراُكيا لمدماف 

يشدلُّ مغ بيغ أصابعيا اندبلَؿ أشخشٍة مغ حخيخ. كانت الحخب 
 قخيتوضعْت أوزاَرىا قبل شيٍخ، وعاد شقيُق العسَّة إلى الكػريَّة قج و 

سالًسا لع يسَدْدو أًذى. فباتت العسَّة مشذغمة التَّفكيخ، وقمقًة مغ 
أشياء أخخى. فقج ضيخ َحسُميا، وىػ يكبخ عمى نحٍػ حدغ، بخبلؼ 

ابق، إالَّ أنَّيا كانت تذعخ بالَغَثياف ليبًل ونياًرا. وحيغ  الحْسل الدَّ
في  لصعاـيا نػباٌت رىيبٌة مغ الَغَثياف، يرعب أف تحتفع باتدتبّج ب

معجتيا. كسا أفَّ حخارة الجّػ لع تداعجىا. فاقتخح بابا أف يتستَّع أفخاُد 
األسخة بإجازة، وأف يدافخوا إلى إحجى مشاشق البحخ األبيس 

فخ بخفقتيع ط، تغييًخا لمجّػ. ودعا شقيَقو وشقيَقتو إلى الدَّ  .الستػسِّ
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حذخوا جسيًعا في حافمة صغيخة، وسافخوا إلى بمجٍة معخوفٍة ان  
بريج األسساؾ عمى الداحل الجشػبّي الذخقّي. كانػا اثشْي عذخ 
ائق، ونػُر الذسذ َيْغسخ وجَيو  شخًرا. جمذ العّع بجانب الدَّ

بابتياج. وراح يقّز عمييع قرًرا فكاىّيًة عغ أيَّاـ دراستو. وحيغ 
ًعا الجسيَع  يغشِّ نفجْت قرُرو، شخع ي بعَس األغاني الػششيَّة، مذجِّ

 .عمى االنزساـ اليو. فانزعَّ إليو البابا

 

 

عخ حتَّى فخوة الخأس، ذا    كاف الععُّ أنيًقا، فارَع الصػؿ، حميَق الذَّ
َتْيغ تذػبيسا زرقة، ورمػٍش شػيمٍة ُممتّفٍة في نياياتيا.  عيَشْيغ رماديَّ

ده الجسيع. وكاف في كاف وسيًسا، بييَّ الصمعة. ىحا م ا كاف ُيخدِّ
حياتو قج  ؿَ وسع السخء أف يبلحع أفَّ سساَع العّع اإلشخاَء نفَدو شػا

أثَّخ في سمػكو. فكاف يبجو سيَل االنقياد، بديًصا، وىػ ما كاف 
د في ىحه  يفتقخ إليو بقيَُّة أفخاد اأُلسخة افتقاًرا واضًحا. وراح العّع يخدِّ

 :المَّحطة
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ليشا. إفَّ أسخة أكارسػ الجبَّارة تتستَّع بإجازة! وفي وسعشا ػ انطخوا إ  
 .تذكيُل فخيق كخة القجـ

 

 

 :أمَّا ليمى الجالدة في الخمف مع والجتيا، فقج ىتفْت في عجب  

 

 

 .ػ يحتاج الفخيق إلى أحج عذخ العًبا، ال إلى اثشْي عذخ  

 

 

 :تداءؿ الععّ   
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 ػ ىكحا إًذا؟  

 

 

 :فػؽ كتفو، وأردؼ ثعَّ نطخ إلييا مغ  

 

 

ػ إًذا، سشكػف نحغ أعزاَء الفخيق وأنِت السجيخة، فسا ىي أوامخِؾ؟   
 .سشفعل ما يحمػ لِظ. نحغ في خجمتِظ أيَّتيا السجيخة

 

 

أشخؽ وجُو ليمى، مبتيجًة بسدتقبٍل تكػف فيو مجيخًة َمخًَّة واحجة.   
ؼ الععُّ بدعادة في رفقتي ع. وكمَّسا تػقَّفػا وأثشاء بقيَّة الخِّحمة، ترخَّ
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د بالصعاـ أو الػقػد، كاف العّع يفتح الباَب ليا، ويأتييا  لمتدوُّ
ساُء قميبًل ع  شجبالسذخوبات والبدكػيت. وبعج أف أمصخت الدَّ

 .العرخ، حسميا مغ فػؽ بخكٍة عمى الصخيق كي ال يتَّدخ ححاؤىا

 

 

 :قاؿ بابا وىػ يشطخ مغ الجانب  

 

ـْ بمقيذ ممكُة سبأ؟كخة الأىي مجيخُة فخيق  ػ  قجـ، أ

  :قاؿ الععّ   

 .ػ إنَّيا مجيخُة فخيقشا لكخة القجـ، وممكُة قمبي  

 .فابتدع الحاضخوف   

ائق يشفس سجائَخه،    كانت سياقُة الحافمة شػيمًة وبصيئة. وضلَّ الدَّ
فيتراعج دخاٌف رفيٌع حػلو، باعًثا رسائَل غيخ مقخوءة فػؽ رأسو. 

حافمة شجيجَة الحخارة وىي ُتدّمط أشعَّتيا والحت الذسُذ خارج ال
. االقػِّيَّة عمى األرض. أمَّا داخل الحافمة، فكاف اليػاء َعِفًشا وخانقً 
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احتفطْت ليمى بيَجْييا تحت ساَقْييا لتسشع الحخارَة الجبقَة مغ حْخؽ 
مؤّخخ فخَحْييا. إالَّ أنَّيا شعخْت بعج وىمٍة قريخٍة باإلعياء، فأمدكْت 

لػضعيَّة. تسشَّت لػ كانت تختجي ثػًبا شػيبًل أو سخوااًل عغ تمظ ا
أف  خْت فزفاًضا بجاًل مغ الذػرت القصشّي. لكْغ، لحدغ الحّع، تحكَّ 

تجمب معيا قبَّعًة مغ القّر، مع كخٍز أحسَخ بخَّاٍؽ كاف يبجو شييًّا 
 .إلى أبعج الحجود

 

 

 :قاؿ الععّ   

 

 

 .ػ دعػنا نتبادؿ القبَّعات  
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عّع يزع عمى رأسو قبَّعة فيجورا بيزاَء المَّػف، ذاَت حافَّة كاف ال  
ًئا  .ضيِّقة. وكانت تشاسُبو تساًما، وإْف كاف مشطخىا سيِّ

 

 

 .ػ نعع، ىيَّا  

 

 

قْت ليمى ػ وقبَّعُتيا الججيجُة عمى رأسيا ػ    بعج حمػؿ الطبلـ، حجَّ
ئيذ. كانت أ ضػاُء خارج الشافحة في اتِّجاه شخيق الديَّارات الخَّ

فيعَة التي رأت القػاقَع  يََّة الخَّ السخكبات الساّرة تذبو تمظ اآلثاَر الفزِّ
ئيذ،تخمِّفيا في الحجيقة. وإلى الػراء، مغ شخيق الديَّارات   الخَّ

غيخة،  كانت مرابيُح الذارع تشبعث متألِّقًة مغ البمجات الرَّ
ِِ البيػت الستشاثخة ُىشا وُىشاؾ، وتخاءت ِضبلؿٌ  لسآذِف  ومجسَّعاِت

مداجَج وِقبابيا. تداءلْت ليمى عغ شبيعة العائبلت التي تعير في 
تمظ البيػت، وعغ األشفاؿ الحيغ يتفّخجػف عمى الحافمة في ىحه 

المحطة ػ إف كاف ُىشاؾ أيٌّ مشيع ػ ويتداءلػف عغ وجيتيا. 
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ًخا مغ  وبحمػؿ وقت وصػليع إلى وجية سفخىع، وكاف وقًتا متأخِّ
الشعاُس قج غمب ليمى، فشامت وىي تحتزغ  ذلظ السداء، كاف

قبَّعتيا، بيشسا كاف انعكاُس صػرتيا في الشافحة يصفػ صغيًخا وشاحًبا 
 .عمى السباني

 

 

 *** 

ىذُة، والخيبُة نػًعا ما، حيغ رأت السكاَف الحي    تسمَّكْت ليمى الجَّ
ي كلّ   سيقيسػف فيو. فقج كانت ستائُخ البعػض القجيسُة السسدَّقُة تغصِّ

الشػافح، وزحفْت بقُع العفغ إلى الججراف، وانجفعت األعذاُب الذػكيَّة 
. لحجيقةوالقخَّاص شاقًَّة شخيَقيا مغ خبلؿ الحجارة السخصػفة في ا

لكشَّيا فخحْت عشجما شاىجْت حػَض غديٍل خذبيًّا في الِفشاء، 
ػا فيو الساَء. عشج بجاية الصخيق، شقَّت عشاَف  يسكشيع أف يزخُّ

شجخٌة باسقٌة مغ أشجار التػت. فإذا ىبَّت الخيُح مغ جية  الدساء
ًخا ثياَبيع  ، ممصِّ الجبل وضخبت الذجخة، تداقط تػٌت بشفدجيٌّ

يكغ البيُت مخيًحا، غيخ أنَّو الح بيًتا مختمًفا يػحي  عوأيجَييع. ل
 .بالسغامخة
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بقجٍر مغ االندعاج، أوضح أبشاُء عسػمة ليمى ػ وكانػا مخاىقيغ   
خونيا سشًّا ػ أنَّيا أصغُخ مغ أف تذاشخىع الغخفَة. لكشَّيا ال َيكب

َرْت ليا حجخٌة متشاىيُة الرغخ،  تدتصيع البقاَء بخفقة األـّ التي ُخرِّ
ْت ليمى إلى الشـػ مع األشف  اؿتكاد ال تّتدع لحقائبيا. ليحا، اضصخَّ

ؿ في سخيخه، أو يبكي أو يقيقو  غار، الحيغ كاف بعُزيع يتبػَّ الرِّ
 .في نػمو، تبًعا ِلسا يخْونو في أحبلميع

*** 

خ مغ المَّيل، كانت ليمى مدتمقيًة ويقطة، ومفتػحة    في وقت متأخِّ
العيَشْيغ وساكشًة، متشبِّيًة إلى كّل صػٍت وضّل. وأدركْت مغ شيخاف 

البعػض أفَّ ىحه الحذخات ال بجَّ مغ أف تكػف قج اندمَّت إلى خيػط 
وراحت تصيخ أسخاًبا أسخاًبا فػؽ رأسيا،  الذبكة مغ خبلؿ ثقػبيا،

يسؤل أذَنْييا. وكانت تشتطخ حمػَؿ الطبلـ، لتتدمَّل إلى  ُشياوششي
 .الُحجخة ػ ىي والبعػُض وعسُّيا
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 ػ أأنِت نائسة؟  

 

 

ث برػٍت    سأليا العّع وىػ يجخل، ويجمذ عمى حافَّة سخيخىا. تحجَّ
 .يدتيقَع األشفاُؿ الرغارخفيس، أعمى قميبًل مغ اليسذ، حِحًرا أاّل 

 

 

ا… ػ أجل    .ال، لدُت نائسًة حقًّ

 

 

 .ػ الجّػ حاّر، أليذ كحلظ؟ أنا لع أستصع الشـػ أيًزا  
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رأت ليمى أفَّ الغخيب في األمخ ىػ أفَّ العّع لع يحىب إلى السصبخ،   
يٌخ  حيث يسكشو أف يخشف كأًسا مغ الساء. كسا أفَّ ثسَّة وعاًء فيو بصِّ

جة، وَيْرمح أف يكػف وجبًة خفيفًة في مشترف  أحسخ في الثبلَّ
يخ أحسخ مشعر. كانت ليمى َتْعمع أفَّ بعَس البّصيخ  المَّيل. بصِّ

كبيخ، ويسكغ وضُع رضيٍع فيو، وتبقى مع ذلظ مداحة  سخاألح
 .خاليٌة كافية فيو. إالَّ أنَّيا احتفطت بيحه السعمػمات لشفديا

 

 

 :قخأ أفكاَرىا، وقاؿأومأ الععُّ بخأسو كأنَّو   

 

 

ػ لغ أجمذ شػيبًل بخفقتظ، بخىة وجيدة ال غيخ ػ ىحا إْف سسحِت   
 .لي بحلظ، يا صاحبَة الدسػّ 
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حاولْت ليمى أف تبتدع، إالَّ أفَّ وجييا كاف ُمتيبًِّدا ومتقمًِّرا،   
  :وقالت

 

 

 .ػ نعع، حدًشا  

 

 

خيخ جانًبا، واستمقى    إلى جانبيا. وسخعاف ما جحب مبلءَة الدَّ
 .صّظ سسَعيا صػُت ضْخبات قمبو ػ عاليًة وسخيعةً 

 

 

 :سألْت ليمى بعج لحطاٍت ممؤىا االرتباؾ  
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 ػ ىل أتيَت كي تصسئغَّ عمى تػلغا؟  

 

 

كاف تػلغا أصغَخ أبشاء عّسيا، وكاف يخقج في سخيِخ شفٍل قخب   
 .الشافحة

 

 

عيشا نمـد الرست، ػ جئُت ألتأكَّج مغ أفَّ الجسيع عمى ما يخاـ. د  
 .فشحغ ال نخيج إيقاَضيع

 

 

 .أومأْت ليمى بخأسيا، إذ بجا كبلُمو معقػالً   
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في ىحه األثشاء، دمجمْت معجُة العّع، فابتدع ابتدامًة تػحي   
 :بالخجل، وقاؿ

 

 

يًَّة كبيخًة مغ الصعاـ    .ػ آه، ال بجَّ أنَّشي أكمُت كسِّ

 :قالت ليمى

 .وأنا كحلظ ػ

الكشَّيا ل   يًَّة كبيخة حقًّ  .ع تأكل كسِّ

ا؟ دعيشي أتفحَّز معجَتِظ ألتأكَّج مغ مجى امتبلئيا    .ػ حقًّ

 :ثعَّ جحب ثياَب نػميا إلى أعمى، قائبًل   

 وسعي وضُع يجي عمى ىحه السشصقة؟ ػ أفي  

 .لع تتفػَّْه ليمى بكمسٍة واحجة  
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تيا، وأردؼ    :ىشا، بجأ العّع يخسع دوائَخ مغ حػؿ سخَّ

 ػ أأنِت سخيعُة التأثُّخ بالجغجغة؟  

ىدَّت ليمى رأَسيا نافيًة، فسعطُع الشاس يتأثَّخوف بالجغجغة مغ   
أقجاميع ومغ تحت آباشيع. أمَّا ىي، فكانت تتأثَّخ بالجغجغة مغ 

حػؿ رقبتيا، إالَّ أنَّيا آثخت أالَّ ُتْصمَعو عمى ذلظ، إذ فكَّخْت أنَّو إذا ما 
. كيجلجى السخِء، فديدتيجفػنيا بكّل تأ عخؼ الشاُس أضعَف نقصةٍ 

 .لحا التدمت اليجوء

 

 

لْت إلى دوائخ    وائُخ صغيخًة ورقيقة، إالَّ أنَّيا تحػَّ في البجء، كانت الجَّ
اسة. فسا كاف مشيا إالَّ أف ابتعجْت  أكبخ، ووصمْت إلى مشاشقيا الحدَّ

شياَء لع مختبكًة. غيخ أفَّ العّع اقتخب أكثخ، ونفحْت مشو رائحُة أ
 .تعجبيا ػ رائحُة تبػٍغ وكحػٍؿ وباذنجاٍف مقميّ 

 

 



148 
 

 :قاؿ ليا  

 

 

. أنا متأكِّج مغ أنَِّظ انتبيِت إلى ذلظ     .ػ لصالسا كشِت السفّزمة لجيَّ

 

 

مة لجْيو؟ لقج عيَّشيا مجيخَة فخيق كخة القجـ، ومع    ىل كانت السفزَّ
ىا بي ج خجَّ  :جه الثانية، قائبًل ذلظ؟ حيغ رأى الععُّ ارتباَكيا، مدَّ

 

 

 ػ أتخيجيغ أف تعخفي سبَب حبِّي الذجيِج لِظ؟  
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 .انتطخْت ليمى تػَّاقًة إلى معخفة الجػاب  

 

 

ػ ألنَِّظ لدِت أنانيًَّة كاألخخيات. أنِت فتاة ذكيَّة ولصيفة، فبل تتغيَّخي   
 .أبًجا. أريج وعًجا مشِظ بأالَّ تتغيَّخي 

 

 

تتخيَّل مجى اندعاج أقخبائيا األكبخ سشًّا  أومأْت ليمى بخأسيا، وىي  
 !إْف سسعػه وىػ يثشي عمييا ىحا الثشاَء. لكشَّيع ليدػا ىشا. واأسفاه

 

 

 ػ أتثقيغ بي؟  
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  .كانت عيشاه كالياقػت األصفخ في تمظ الطمسة  

 

 

أومأْت إليو مخًَّة أخخى. في مخحمة الحقة مغ عسخىا، سػؼ   
ي تشّع عغ شاعٍة غيِخ مذخوشٍة لمعسخ تذسئّد مغ ىحه اإليساءة الت

مصة  .والدُّ

 

 :ليا قاؿ

ـ بِظ الُعسخ، سػؼ أحسيِظ مغ الربياف، فأنِت ال    ػ حيغ يتقجَّ
 .تعخفيشيع. ولغ أسسَح ليع باالقتخاب مشظِ 

شبع قبمًة عمى جبيشيا، تساًما كعيجىا بو في كلِّ عيج حيغ   
ـ ليا الحمػى السغميَّ  ة ومرخوَؼ جْيب. قّبميا زيارتيع لو، وكاف يقجِّ

ابقة، ثعَّ انرخؼ. حجث ىحا في المَّيمة األولى  .مثل القبمة الدَّ

في مداء اليـػ التالي، لع َيْحزخ إلييا، وكانت مييَّأًة لشدياف ما   
حجث جسمًة وتفريبًل. إالَّ أنَّو رجع في المَّيمة الثالثة، وابتدع 
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رائحُة ِشيب؛ أتخاُه  ابتدامًة أكبخ ىحه السخَّة. وفاحت في الجػّ 
استعسل ماَء الكػلػنيا بعج حبلقة ذقشو؟ ما إْف شاىجتو يأتي حتَّى 

 .عيَشْييا، وتطاىخْت بالشـػ غسزْت أ

 

 

خيخ، واستمقى بجانبيا، ثعَّ    راح يجحب السبلءَة جانًبا مغ فػؽ الدَّ
وائخ أكبَخ، وأكثَخ إلحاًحا ػ  وضع يَجه عمى بصشيا مغ ججيج. كانت الجَّ

 !ذًة ومصالبًة بسا يعتقج أنَّو مْمكومفتِّ 

 

 

ت مػعًجا    :قاؿ كَسغ يعتحر وكأّنو فػَّ

 

 

ِظ لع تكغ عمى ما    ػ لع أستصع السجيَء في األمذ، ألفَّ زوجَة عسِّ
 .ُيخاـ
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كاف في وسع ليمى أف تدسَع شخيَخ أّميا في نياية السسّخ.   
يا، عمى مقخبٍة مغ وحطي بابا والعسَّة بغخفٍة فديحٍة في الصبقة العم

الحّساـ. وشخؽ سسَع ليمى قػُليسا إفَّ العسَّة بقيْت تدتيقع في 
الداعات الػتخيَّة شػاؿ المَّيل، وكاف ُيدتحدغ أف تشاـ في غخفٍة 

ىحا أنَّيا لع َتُعج تحارب الذياشيغ؟ أـ يعشي أفَّ  شيبسفخدىا. أيع
 الذياشيغ ربحت الحخَب في نياية السصاؼ؟

 

 

  :فجأًة دونسا تفكيخ، وىي تفتح عيشْييا قالت ليمى  

 

 

 .ػ إفَّ تػلغا يبمِّل الفخاش  
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لع تعخْؼ سبَب تفػُّىيا بتمظ العبارة، فيي لع تذاىج الػلج يفعل   
 .ذلظ الذيء

 

 

 :لخبَّسا جفل الععُّ، لكشَّو لع يكذْف ذلظ، بل قاؿ  

 

 

 .يػ أعخُؼ يا حبيبتي. سػؼ أىتعُّ بحلظ. يشبغي أالَّ تقمق  

 

 

كانت أنفاُسو دافئًة عمى رقبتيا: وكانت لحيُتو قج َنَست قميبًل، ما   
خْت ليمى ورَؽ الدشفخة الحي كاف بابا  جعميا َتِخُد بذختيا. تحكَّ
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يدتعسمو في صقل السيج الخذبّي، الحي انيسظ في صشعو لمصفل 
 .السقبل

 

 

 …ػ عسَّاه  

 

 

 .ػ اسكتي. يشبغي أالَّ ندعج اآلخخيغ  

 

 

 ..نحغ. إّنشا فخيقػ   
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 :قاؿ  

 

 

 .ػ َأمِدكي بو  

 

مِة بيجامتو القريخة، باتِّجاِه ما بيغ  ثعَّ  دفع يَجىا إلى أسفِل مقجِّ
ساقْيو. فسا كاف مغ الصفمة إالَّ أف جفمْت، وجحبْت أصابَعيا إلى 
ًدا،  الخمف. إالَّ أفَّ العّع تذبَّث بخسغيا، ودفعيا إلى أسفل مججَّ

 :أنَّو كاف خائًبا وغاضًبا، وىػ يقػؿ وتبيَّغ مغ صػتو

 

 

 !ػ قمِت لظ َأمِدكي بو  
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شعخْت ليمى بربلبتو في كفِّيا. أما عسُّيا، فقج تمػَّى وتأّوه وأشبق   
عمى أسشانو بإحكاـ، ثّع أخح ييتدُّ إلى األماـ والخمف وتدارعْت 
أنفاُسو. ضّمت ليمى مدتمقيًة في مكانيا، مرعػقًة مغ الخػؼ. 

يقة أّنيا كانت قج أفمتتُو مشح بعس الػقت، لكشَّيا لع تعتقج أنَّو والحق
إلى ذلظ. ثعَّ تأوَّه آىًة أخيخًة، وتػقَّف عغ الحخكة، الىًثا لياًثا  شبَّوت

ة، وابتمَّت السبلءة  .ثقيبًل. وفاحت في أرجاء الغخفة رائحٌة حادَّ

 

 

 :قاؿ، حيغ تسكَّغ مغ الكبلـ  

 

 

 .يػ انطخي ماذا فعمِت ب  
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شعَخْت ليمى باالرتباؾ والحخج. شعخْت بأفَّ ما حجث كاف خصًأ، ولع   
 .يكغ يشبغي أف يحجث. إنَّيا غمصتيا

 

 

 :قاؿ الععّ   

 

 

 .ػ أنِت فتاٌة مذاكدة  

 

 

 :ثعَّ بجا صامًتا رزيًشا، بل حديًشا أيًزا، وأضاؼ  
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ا ليذ ػ مطيُخِؾ يػحي بأنَّظ غايٌة في العحوبة والبخاءة، لكْغ ىح  
سػى قشاع، أليذ كحلظ؟ أمَّا في داخمظ، فأنِت قحرٌة مثل األخخيات، 

 سيِّئُة األخبلؽ. كيف َخَجعِتشي؟

 

 

شعخْت ليمى بصعشة الخصيئة تشغخس في جدجىا، شعشٍة عسيقٍة   
ا، إلى حجِّ أّنيا ما عادت قادرًة عمى الحخكة. وتخقخقْت عيشاىا  ججًّ

أنَّيا أخفقْت، فانفجخْت في نذيٍج  بالجمػع. حاولْت أاّل تبكي، إالَّ 
 .متػاصل

 

 

 :شفق العّع يخاقبيا بخىًة وجيدًة، قبل أف يقػؿ  

 

 

 .ػ حدًشا، ال بأس. ال ُيسكششي أف أتحسََّل رؤيَتِظ وأنِت تبكيغ  
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غ، وإنَّسا    وسخعاف ما ىجأ بكاُء ليمى، وإْف لع تذعخ بأّي تحدُّ
 .ازدادت سػًءا

 

 

  :قاؿ ليا  

 

 

 .زلُت أحبُّظِ  ػ ما  

 

 

 .وأشبَق شفتْيو عمى شفتْييا  
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ميا عمى شفَتْييا. شعخْت بَخَجٍر يدخي في    لع يدبق ألحج أف قبَّ
 .أنحاء جدجىا كّمو

 

 

 :قاؿ ليا مجرًكا أفَّ صسَتيا يعشي الخضى  

 

 

 .ػ ال تقمقي، فمغ ُأخبخ أحًجا. ولكْغ يتعيَّغ أف ُتْثبتي ججارَتِظ بالثِّقة  

 

 .مغ جسمٍة شػيمة! بل لع تكغ متأكِّجة مغ معشاىاليا  يا
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 :قاؿ العّع، قبل أف يدتخسل في األفكار  

 

 

نا وحَجنا.    ػ ويعشي ذلظ أفَّ عميِظ أالَّ ُتخبخي أحًجا؛ سيكػف ىحا سخَّ
لغ يعخَؼ بو أحٌج سػانا قّط: أنا وأنِت. غيخ مدسػح لذخٍز ثالث 

  زٌة في حفِع األسخار؟أف يعخفو. واآلف، أخبخيشي.. أأنِت مستا

 

 

ا مستازًة، فيي تحتفع بأسخاٍر كثيخٍة في صجرىا، أكثخ مسَّا    كانت حقًّ
 .يشبغي، وسيكػف ىحا سخًّا إضافيًّا

 

 

 *** 
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ـ ليمى في العسخ، ستتداءؿ مخاًرا وتكخاًرا    في وقٍت الحق، ومع تقجُّ
ػلو، عغ سبب اختياره ليا. فُأسخُتيع كبيخة، وىشاؾ الكثيخاُت مغ ح

ولع تكغ ىي أجسَميّغ، وال أكثَخىغَّ ذكاًء. الحّق أنَّيا لع تعتقج يػًما 
ىحا األمخ  يأنَّيا بشٌت مسيَّدٌة بأّي حاٍؿ مغ األحػاؿ. ولبثْت تفكِّخ ف
ا؛ فدؤاليا:  ؤاؿ فطيٌع ججًّ « لساذا أنا؟»إلى أف أدركْت يػًما أفَّ الدُّ

ىحا لفتاٍة  لساذا لع يحجث»ليذ سػى شخيقٍة أخخى لمدؤاؿ: 
 .ولحلظ فقج كخىْت نفَديا« أخخى؟

 

 

بيٌت لقزاء إجازة، بسرابيَح ذات لػٍف أخزخ يذبو لػَف   
الصحمب، وسياٍج ذي قزباف، يشتيي في السكاف الحي يبجأ فيو 
الذاشُئ السخصػُؼ بالحرى. كانت الشداء مشيسكاٍت في إعجاد 

ا الخِّجاؿ، وجبات الصعاـ، وكشِذ األرضيَّات، وغدِل الرحػف. أمَّ 
. وأمَّا األشفاؿ فكانػا يخكزػف جوميشػفكانػا يمعبػف الػرؽ والشْخد وال

ىشا وىشاؾ، مغ غيخ أف ُيْذخؼ عمييع أحج أو يخاقَبيع أحج، وكانػا 
يتخامْػف بحمقات معجنيَّة، فتمترق بأّي شيء تقع عميو. ثساُر 
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ة التػت مشثػرة عمى األرض ومدحػقة، وبقُع بّصيخ أحسخ مشتذخ 
 .عمى السفخوشات

 

 

 .بيٌت بجػار البحخ لقزاء اإلجازة  

 

 

 .كانت ليمى في الدادسة. أمَّا عسُّيا، فكاف في الثالثة واألربعيغ  

 

 

 *** 

أصيبْت ليمى بالُحسَّى، وأصبح  اف،ڤيػـَ رجعت اأُلسخُة إلى بمجة   
محاُؽ فسيا قارًصا، وانعقج ألٌع دفيٌغ في معجتيا، وبمغْت حخارُتيا 

ِو بيا إلى د رجًة عاليًة دفعْت بيّشاز وسػزاف إلى حْسميا والتػجُّ
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الحّساـ، حيث عسجتا إلى غصديا في ماٍء بارد ػ لكْغ ببل فائجة. 
إلى لدـو الفخاش، وعمى جبيشيا مشذفٌة مغسػسٌة بالخّل،  تواضصخَّ 

وعمى صجرىا لبخٌة مغ برل، وعمى ضيخىا أوراُؽ كخنٍب مغمّية، 
بصاشذ. وبيغ حيٍغ وآخخ، مدجت السخأتاف زالَؿ  وعمى بصشيا شخائحُ 

البيس لفخؾ باشغ قجَمْييا. وَنَجْت عغ السشدؿ رائحٌة نتشة، وكأفَّ 
نياية الريف. لكْغ لع تشفع كلُّ ىحه  فيالسكاف سػٌؽ لمدسظ 

، وَترّخ عمى  ـٍ غيخ مفيـػ العبلجات. ولبثت الصفمُة ُتغسغع بكبل
ب عغ الػعي، وتتخاقز أماـ أسشانيا، وتشتابيا غيبػبٌة، وتغي

 .عيشْييا ومزاٌت مغ نػر

 

 

َؽ الحّي. وكاف ىحا رجبًل يعسل، فزبًل    ىشا، استجعى ىاروف حبلَّ
، في الختاف وقمِع األسشاف وإعصاِء الحقغ  ـّ عغ عجيج السيا

الذخجيَّة. لكْغ تبيَّغ أنَّو غادر محّل عسمو ألمٍخ شارئ. ليحا، أرسل 
الريجالنيَّة ػ ولع يكغ ىحا القخاُر سيبًل ىاروف في شمب الديِّجة 

  .ال يصيُقيا، وكانت تبادلو الذعػَر ذاَتو كافعميو، إذ 
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لع يكغ أحٌج يعخؼ اسَع الريجالنيَّة الحقيقّي عمى وجو التَّأكيج.   
باع بكّل السقاييذ، إالَّ أنَّيا ذاُت سمصة. فيي  كانت امخأة غخيبة الصِّ

لعيَشْيغ، ترفِّف شعَخىا عمى ىيئة كعكٍة متيشة البشياف، بخَّاقُة ا
مًة عشج خيَّ   اشة،محكسِة الذّج مثل ابتدامتيا، وتختجي بحالٍت مفرَّ

وتعتسخ قبَّعاٍت صغيخًة وأنيقة، وتتكمَّع بثقِة َمغ اعتادوا أف يدسَعيع 
اآلخخوف. وكانت أيًزا مغ أبصاؿ الَعمسانيَّة وُدعاتيا، والحجاثة، 

اءت مغ الغخب. وكانت مغ أشّج السعارضيغ وأشياَء أخخى كثيخٍة ج
د الدوجات، ولع تذأ إخفاَء امتعاضيا مغ رجٍل يتدوَّج ام . خأتْيغلتعجُّ

ُد تفكيخىا بسثل ىحا الدواج يجفعيا إلى االنكساش خػًفا.  بل كاف مجخَّ
وكانت تخى ىاروف وكلَّ أفخاد أسختو، وما يؤمشػف بو مغ خخافاٍت 

، نقيَس السدتقبل الحي ُتفكِّخ ورفٍس عشيٍج لمتأقمع مع عر خ العمـػ
 .فيو لسرمحة ىحا البمج السحكـػ بالرخاعات

 

ىحا، فقج جاءت لتقجيع يج العػف، يخافقيا ولُجىا سشاف الحي  ومع
كاف في سّغ ليمى تقخيًبا. وكاف شفبًل وحيًجا، ربَّتو امخأٌة عاممٌة غيُخ 

اُف متدّوجة، وىحا أمخ لع يكغ معخوًفا مغ قبل. وغالبً  ا ما كاف سكَّ
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ىحه البمجة يشغسدػف في القيل والقاؿ عشيسا، بل في احتقارىسا 
ا. لكْغ، عمى الخَّغع مغ  خخيةوالد مشيسا أيًزا، وإْف كانػا ححريغ ججًّ

ـَ كّمو،  ىسداتيع، فإنَّيع كانػا يحتخمػف الديِّجَة الريجالنيََّة االحتخا
ّذِ الحاجة إلى ويججوف أنفَديع في لحطاٍت غيخ متػقَّعة في أم

مداعجتيا. ونتيجًة لحلظ، كانت األـّ وولُجىا يعيذاف عمى حافَّة 
 .عيذَة تدامٍح، وإْف لع يحطيا البتَّة بالقبػؿ فيو جتسعالس

 

 

ؤاَؿ اآلتي    :ما إْف وصمت الريجالنيَُّة حتَّى َشخحت الدُّ

 

 

 ػ مشح متى الصفمة عمى ىحه الحالة؟  

 

 

 :ردَّت سػزاف  
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 .وقج بحلشا كلَّ ما في وسعشا لتجارؾ األمخ… ليمِة أمذػ مشح   

 

 

 .اومأْت بيّشاز بخأسيا وىي واقفٌة بجػارىا  

 

 

 :قالت الريجالنيَّة ساخخةً   

 

 

ػ نعع، في وسعي أف أرى ماذا فعمتع ػ بيحا البرل وىحه   
 .البصاشذ
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ػداء التي تذبو   جْت، وفتحْت حقيبَتيا الجمجيََّة الدَّ حقيبَة  ثعَّ تشيَّ
يَّة، ومحفطًة، وقػاريَخ  الخاتغ، ثعَّ أخخجْت عجًدا مغ الُعمب الفزِّ

 .زجاجيًَّة، ومبلعَق لقياس السقاديخ

 

 

في تمظ األثشاء، كاف الػلُج متػارًيا عغ األنطار وراء تشُّػرة أّمو،   
لكشَّو أخح يسّج عشَقو، ويتفخَّس في الفتاة السختعذة التي تشّد عخًقا 

خيخوىي عمى ال  .دَّ

 

 

 ػ ىل تػشظ عمى السػت، يا أّمي؟  
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 :أجابت الديِّجُة الريجالنيَّة  

 

 

 .ػ صو! ال تتكمَّع كبلًما فارًغا. سػؼ تكػف الصفمُة عمى ما ُيخاـ  

 

 

لْت ليمى رأَسيا جانًبا، محاولًة اقتفاَء أثِخ الرػت، وسخحْت    حػَّ
سميا بيجىا إلى ببرخىا إلى السخأة، فذاىجت اإلبخَة التي كانت تح

غيخة تمسع مغ فػقيا مثل جػىخٍة مكدػرة.  أعمى، والقصيخة الرَّ
 .فانفجخْت باكيةً 

 

 

 :قالت الريجالنيَّة  
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 .ػ ال تقمقي، فأنا لغ أؤذيظِ   

 

 

أرادت ليمى أف تتفػَّه بذيٍء ما، إالَّ أفَّ قػاىا خانتيا، وارتعذْت   
 .أجفاُنيا، وغابت عغ الػعي

 

 

 :نيَّةقالت الريجال   

 

 

ػ حدًشا، ىل تدتصيع إحجاكغَّ مداعجتي؟ ال بجَّ مغ أف َنْقمبيا   
 .عمى أحج جشَبْييا
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بيّشاز مغ فػرىا. كسا تاقت سػزاف، بالجرجة نفديا، إلى مّج  تصػَّعْت 
يج العػف، ففتَّذْت مغ حػليا عغ ميسٍَّة مفيجة، حتَّى استقخَّ رأُييا 

خيخ عمى سك يٍَّة إضافيٍَّة مغ الخّل في وعاء عمى مشزجة الدَّ ب كسِّ
ة  .الجانبيَّة. فامتؤل جػُّ الغخفة بخائحٍة حادَّ

 :قالت ليمى لمخياؿ الساثل بجانب سخيخىا  

 .ػ اغُخْب عشِّي. اغُخْب يا عّساه  

  :سألْت سػزاف وىي تعبذ عبػًسا محيًِّخا  

 ػ ماذا تقػؿ؟  

 :ريجالنيَُّة رأَسيا، وقالتىدَّت ال  

غ حالُتيا    ػ الشيء. إنَّيا تيحي. مدكيشة، يا عديدتي. سػؼ تتحدَّ
 .بعج الحقشة

ؿ بكاُء ليمى إلى نذيٍج عسيق، وراحت تذيق عسيًقا    .تحػَّ

 :قاؿ الربّي والقمُق مصبػٌع عمى وجيو  
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 .ػ انتطخي، يا أمِّي  

خيخ، وجا   ؿ فػؽ رأس ليمى، وبجأ يتكمَّع بشعػمة ثعَّ اقتخب مغ الدَّ
 :في أذنيا

ػ ال بجَّ مغ أف َتْحزشي شيًئا ما عشجما ُتْحقشيغ بالسحقشة. لجيَّ   
بػمٌة محشَّصٌة في الجار، ولجيَّ قخٌد أيًزا، لكشَّشي أرى أفَّ البػمَة 

 .أفزل

ؿ إلى تشييجٍة    حيغ كاف الربّي يتكمَّع، قلَّ نذيُج ليمى، وتحػَّ
 .يمٍة وبصيئة، قبل أف تمـد الرستشػ 

ػ إذا لع تكغ لجيِظ لعبة، ففي وسعِظ الزغُط عمى يجي. ال مذكمة   
 .لجّي في ذلظ

أمدظ يَج الفتاة بخقَّة، وكانت خفيفَة السمسذ، تكاد تكػف ببل   
حياة. إالَّ أنَّيا، لجىذتو البالغة، أشبقْتيا عمى يجه، ولع تتخكو، حيغ 

 .غخز في جدسياكانت اإلبخُة تش
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خمجْت ليمى إلى الشـػ مغ فػرىا. نامت نػًما ثقيبًل، فػججْت نفَديا   
في مدتشقع السمح، تخػض وحَجىا فيو، وسط أجسٍة مغ القرب، 

يستّج السحيُط الستخامي األشخاؼ مغ ورائيا، بأمػاجو الستبلشسة 
وىػ  واحجًة تمػ األخخى. وشاىجْت عسَّيا يشادي مغ قارِب صْيٍج بعيج،

عمى الخَّغع مغ الجّػ، مقتخًبا بدخعٍة تػازي دقَّات  لةٍ ُيجّحؼ بديػ 
القمب. انتابيا الحُّعُخ، وحاولْت أف تمتفت، لكشَّيا لع تدتصع الحخاَؾ 

في خزّع الػحػؿ المَّدجة. ثعَّ شعخْت بحزػٍر يبعث عمى الخاحة في 
يجالنيَّة. نفديا، غيَخ بعيٍج عشيا: ولع يكغ ذلظ الحزػر إالَّ ابغ الر

أنَّو كاف يكف ىشاؾ شػاؿ الػقت، حامبًل حقيبًة مغ نديٍج  جالسؤكَّ 
 .صػفيٍّ خذغ

 :قاؿ ليا الربيّ   

 .ػ ىيَّا، خحي ىحه  

ثعَّ أخخج مغ حقيبتو قصعًة مغ الذػكػالتة، مغمَّفًة بغبلٍؼ لسَّاع.   
مت ا الخَّغع مغ  عمى لعخَض، شعخْت باالستخخاء والخاحةوحيغ تقبَّ

 .اضصخابيا

شْت مغ تشاوؿ    ما إف انخفزْت حخارُتيا، وفتحْت عيَشْييا، وتسكَّ
مقجاٍر مغ المَّبغ، حتى راحت تدتفدخ عغ الربّي، مغ غيخ أف 
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ة غيخ شػيمة، وأفَّ ىحا الربّي  تعمع أنَّيسا سػؼ يمتقياف بعج مجَّ
القمب، والخجػَؿ إلى أبعج  الحكّي، والسزصخب قميبًل، والصيِّبَ 

َؿ أصجقائيا السخمريغ والحجود، سػؼ يغج  .أوَّ

ـ ليا الحسايَة والسبلَذ، والذاىُج عمى    إنَّو سشاف؛ الذجخُة التي تقجِّ
كّل ما ىي عميو، وكلِّ ما تصسح إليو؛ وكلِّ ما ال تدتصيع أف تكػف 

 .عميو وتحقِّقو

 .سشاف: واحٌج مغ َخسدة  
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  ػػ 6 ػػ

ة سشاف   قرَّ

ٍة متشاىية    كاف مشدُليع فػؽ الريجليَّة، وىػ ليذ أكثَخ مغ شقَّ
الرغخ، ُتصّل مغ أحج جػانبيا عمى مخًعى تحتذج فيو الساشيُة 

ـُ التي تخعى الكؤل قخيخَة العيغ؛ وُتصّل مغ جيٍة أخخى عمى  واألغشا
ـ. تغسُخ أشعَُّة الذسذ غخفَتو في مقبخٍة متجاعيٍة مػغمٍة في القج

أنَّيا تغجو كئيبًة ومػحذًة بعج الغدق ػ حيغ يعػد مغ  الرباح، إالَّ 
، يفتح الباَب بالسفتاح الحي يعمِّقو  السجرسة. وكاف، صباَح كّل يـػ
بعشقو، ويشتطخ أّمو كي تخجع مغ العسل. وكاف يجج شعاًما جاىًدا 

خفيفة؛ فػالجتو لع تكغ تسمظ عمى نزج السصبخ، يتألَّف مغ وجباٍت 
ده  عجادالػقَت الكافي إل وجبات شعاـ أكثخ تعقيًجا؛ وليحا، كانت تدوِّ

بػجبات خفيفة وسيمة التَّحزيخ، وتزعيا في حقيبتو السجرسيَّة، 
قػاُميا الجبشُة والخبد، وغالًبا البيُس، عمى الخَّغع مغ احتجاجو. 

شعامو، ويتحمَّخوف مغ وكاف التبلميح في صفِّو َيْدخخوف مغ ُعمب 
، «فصيخة البيس». وكانػا يمقِّبػنو ِب شياالخَّائحة التي تشبعث م

ا إعجاًدا مشاسًبا، مثل ورؽ  ويأتػف مغ بيػتيع حامميغ شعاًما معجًّ
العشب السحذّػ، والفمفل الحمػ السحذّػ، والسعّجشات السحذّػة 
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يو. كّل األمَّيات إالَّ فأمُّياتيع ربَّاُت بيػت. ىحا ما ُخيَِّل إل… بالمَّحع
 .أّمو

ثػف عغ أقخبائيع    وكاف كلُّ التبلميح يشتسػف إلى ُأسٍخ كبيخة، ويتحجَّ
تو  وعسَّاتيع وإخػانيع وأخػاتيع وأججادىع. أمَّا ىػ فيعير في شقَّ

مع أّمو وحجىسا؛ وحجىسا مشح أف وافت والَجه السشّيُة الخبيَع الساضي 
 فديا،. ولبثْت أّمو تشاـ في الغخفة نعمى إثخ نػبٍة قمبيٍَّة مفاجئة

غخفِتيسا. وذات يػـٍ، رآىا تحتزغ السبلءات في الجانب اآلخخ مغ 
ذ الجدَج الحي اعتادت أف َتْدكغ إليو، في  الدخيخ، وكأنَّيا تتحدَّ
حيغ تمسذ باليج الثانية رقبَتيا ونيَجْييا، يجفعيا إلى ذلظ شػٌؽ ال 

كثيَخ االلتػاءات، واستغخؽ َيعخؼ سشاف لو معًشى. كاف وجُييا 
واحجًة كي ُيجرؾ أنَّيا كانت تجير بالبكاء. فانتابو وخٌد مؤلٌع  لحطةً 

َؿ  في معجتو، وارتعر ارتعاَش اليائذ السحَبط؛ فقج كانت تمظ أوَّ
 .مخٍَّة يذاىج فييا أمَّو تبكي

ـ والعقل واالتِّجا   ه كاف والُجه جشجيًّا في الجير التخكّي، يؤمغ بالتَّقجُّ
الغخبّي والتَّشػيخ ػ وتمظ مفخداٌت لع يفيع الربيُّ معشاىا الحقيقّي، إالَّ 

أنَّو شعخ أنَّيا تسشحو الخاحَة والصسأنيشة، واعتاد سساَعيا كثيًخا. 
د دائًسا أفَّ ىحا البمج سي ًخا ومدتشيًخا،  ربحوكاف والُجه يخدِّ بمًجا متحزِّ
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ـِ السداواة مع األمع األوروبيَّة. وكاف يؤكِّج أفَّ السخء ال  عمى َقَج
 .يدتصيع تغييَخ الجغخافيا، إالَّ أفَّ في وسعو أف يحتاَؿ عمى القجر

اف في ىحه البمجة الذخقيَّة كانػا جيمًة    ومع أفَّ معطَع الدكَّ
يغ والسعتقجات الرارمة، فإفَّ التَّعميع  مدحػقيغ تحت وشأة الجِّ

حيح سيشقحىع مغ ماضييع ػ ذلظ ما آمغ ب و الػالُج. بل آمغ الرَّ
. واجتيج األُب واألّـُ في عسمْييسا،  بسا ىػ أكثخ مغ ذلظ. وكحلظ األـّ

مثاليَّْيغ لمجسيػرّية الججيجة، عازمْيغ عمى بشاء  وَجْيغفكانا ز 
مدتقبٍل مذخٍؽ يًجا بيج. جشجّي وصيجالنيَّة، يتستَّعاف بإرادٍة صمبٍة ال 

ابَشيسا الػحيج، وورَث  تميغ، وقمٍب جخيٍء ثابِت الجشاف. وكاف ىػ
ميَّة، وإْف كاف  عشيسا أفزَل الرفات، فزبًل عغ روحيسا التقجُّ

فاتو وال في مطيخه يخذى أْف ال  .يذبييسا كثيًخا، ال في ترخُّ

كاف األب رجبًل فارَع القّج، رشيًقا، صقيَل الذعخ كالدُّجاج. أمَّا   
ذا كاف الربّي، فحاوؿ أف يححو ححَو أبيو في ترفيف شعخه: فإ

أبػه يكف أماـ السخآة مخَّاٍت ومخَّات، ومعو محمػُؿ الذعخ والسذُط، 
فقج كاف ابُشو يدتعسل زيَت الديتػف وعريَخ المَّيسػف ودىاَف تمسيع 

وأحياًنا قصعًة مغ الدبجة، ما ُيفدج كلَّ شيء. ولع يشفعو  حية،األح
ؽ أفَّ ىحا الربّي  األخخَؽ، أيٌّ مغ ىحه األشياء. َمغ ذا الحي يرجِّ

السشتفَخ األوداج ىػ ابُغ ذلظ الجشجّي، صاحِب االبتدامة والقػاـ 
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. اـالسثاليَّْيغ؟ ربَّسا كاف والجه قج تػفِّي، إالَّ أنَّو حاضٌخ في كّل مق
ولع يعتقج الربّي يػًما أنَّو سػؼ يخّمف مثَل ىحا الفخاغ الكبيخ لػ 

و متمبِّدًة بالشَّطخ كاف ىػ السيَِّت. وبيغ حيٍغ وآخخ، كاف َيْزبط أمَّ 
إليو نطخاٍت ممؤىا التأمُُّل والػىغ. وفكَّخ في أنَّيا تتداءؿ ربَّسا عغ 

كانت  حطات،سبب عجـ مػتو ىػ بجاًل مغ والجه! في مثل ىحه المَّ 
تخاود الربيَّ أحاسيُذ الػحجة والشكج، فيعجد عغ الحخكة إالَّ نادًرا. 

قو بحراعْييا، شافحًة ثعَّ تأتي إليو أمُّو وىػ في غسخة وحجتو ، لتصػِّ
قيق، فيحّذ باالرتباؾ جخَّاَء األفكار التي ضمَّت تداوره،  بالحّب الخَّ

بو تأنيًبا  لتيويختاح ارتياًحا شفيًفا. َبْيج أفَّ الذكػؾ ا تمّح عميو تؤنِّ
متػاصبًل بأنَّو ميسا بحؿ مغ جيٍج، وميسا تغيَّخ، فدػؼ يخحُليا 

 .نػًعا ما

ه خارج الشافحة، ونطخ نطخًة خاشفة. أثارت السقبخُة الربّي برخَ  أرخى
ة في الخخيف،  ىمَعو. فخائحُتيا غخيبة، ُتبلزمو وُتصارده، وبخاصَّ

ؿ لػُف العالع إلى األسَسخ الُسرفّخ. فقج ُتػفِّيْت أجياٌؿ مغ  حيغ يتحػَّ
 الخجاؿ في أسختو في وقٍت مبكِّخ مغ حياتيع: والجه، وجّجه، وججّ 

حاوؿ أف يتذبَّث بالديصخة عمى مذاعخه، فإنَّو لع وميسا … والجه
يتسكَّغ مغ تفادي اإلحداس بُشُحر الذـؤ ػ بأفَّ دوره سػؼ يحيغ 

عسَّا قخيب وُيجَفُغ في ىحه السقبخة. حيغ كانت أّمو تحىب إلى 
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السقبخة ػ وكانت غالًبا ما تفعل ذلظ لتشطيف قبخ زوجيا، أو لدرع 
ىشاؾ مغ غيخ أف تفعل شيًئا ػ  بعس الػرود، أو أحياًنا لمجمػس

ذ عمييا مغ نافحة غخفتو. فيػ لع يدبق أف رأى أّمو  كاف يتجدَّ
مغ غيخ مداحيق تجسيل، أو رأى شعخًة شفخْت مغ رأسيا. ولّسا 

شاىجىا وسط الػحل والقحارة واألوراؽ السيتة متذبِّثًة بثيابيا، جفل 
لْت إلى وكأنَّيا ت بيا،مغ فػره، وساوره شيٌء مغ الخػؼ بدب حػَّ

 !امخأٍة غخيبة

كاف أفخاُد الحّي جسيعيع يختادوف الريجليََّة، كباًرا وصغاًرا. وكانت   
الشدػة يأتيغ بيغ وقٍت وآخخ مختجياٍت الُبخقَع األسػد، وىغَّ يجحبغ 
أشفاليغَّ مغ ورائيّغ. وفي إحجى السخَّات، تشاىى إلى سْسعو صػُت 

 اجاب، إذ كانت عمى حجِّ قػليامخأة تدأؿ عغ عبلٍج يسشعيا مغ اإلن
دتيا بعمبٍة صغيخٍة  والجَة أحج عذخ شفبًل. فسا كاف مغ األـّ إالَّ أف زوَّ
كل، فانرخفت السخأة عمى إثخ ذلظ. غيخ أفَّ السخأة عادت  مخبَّعة الذَّ

خة مغ ألٍع مسّسٍ يثيخ معجَتيا  .بعج أسبػٍع شاكيًة متحمِّ

 :صاحت أمُّو مشجىذةً   

 !ا أعصيتِظ؟ الػاقيات الحكخّية؟ػ ىل بمعِت م  

 .في الصبقة العميا، لبث الربّي واقًفا، ُمْرغًيا  
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 .ػ لع تكغ العمبُة لِظ، بل لدوجظ  

ت السخأة برػٍت واىغ    :فخدَّ

ػ أعخُؼ ذلظ. غيخ أنَّشي لع أفمْح في إقشاعو باستعسالو، ففكَّخُت   
 .لتيأنَّو ُيدتحدغ بي أف أستعسمو بشفدي؛ فقج يفيج في حا

انتاب األّـَ غزٌب شجيٌج، وضمَّت تجمجـ في نفديا، حتَّى بعج أف   
 :غادرت السخأُة الريجالنّيةُ 

حات جاىبلت، ساذجات! إنَّيغَّ يمجف األشفاَؿ كاألرانب! كيف  ػ فبلَّ
يسكغ أف يربَح ىحا البمُج السدكيُغ حجيًثا، ما داـ الَجَيَمُة يفػقػف 

ب ولًجا واحًجا ونعتشي بتخبيتو، بيشسا تمج الستعمِّسيغ عجًدا؟ إنَّشا نشج
فبل  يع،ىؤالء الشدػُة عذخَة صعاليظ. وإْف لع يدتصعغ العشايَة ب

 !مذكمة لجييع، إذ سيتخكػنيع يتجبَّخوف معيذَتيع بأنفديع

كانت األـّ رقيقًة بالسػتى، ولكشَّيا أقلُّ رقَّة مع األحياء. غيخ أفَّ   
ى السخء أف يكػف أرؽَّ مع األحياء مغ الربّي فكَّخ أنَّو يتعيَّغ عم

األمػات، ألفَّ األحياء ىع الحيغ يكافحػف مغ أجل فيع العالع وإيجاد 
 غمعًشى لو. أليذ ذلظ صحيًحا؟ فيػ الحي يْجىغ شعَخه بقصعة م

كّل واحج يبجو … الدبجة، وتمظ السخأة التي تعاني ألًسا في معجتيا
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ا غيَخ واثقٍ  ـْ غيخ  ضائًعا إلى حجٍّ ما، وىذًّ بشفدو، أكاف متعمًِّسا أ
ـْ شفبًل.  ـْ غيَخ شخقّي، راشًجا أ ـْ غيَخ حجيث، شخقيًّا أ متعمِّع، حجيًثا أ

أشخاٍص  ةَ كحلظ فكَّخ الربّي. وليحا، كاف يذعخ بأنَّو يختاح رفق
 .ليدػا مثاليِّيغ بأّي شكٍل مغ األشكاؿ
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  ػػ 7 ػػ

  خسُذ دقائق 

َخْت والدَة بعج خسذ دقائق مغ تػقُّف قمب    ليمى عغ الَخَفقاف، تحكَّ
مِة بالبيار  شقيقيا. كانت الحكخى عابقًة بخائحة يخشِة الساعد الستبَّ
ومحاِقيا ػ الكّسػف وبحوِر الذّسخ والثـػ والبرِل وشحِع الحَّْيل ولحِع 

 .الساعد

ابعة يػـَ مػلج الصفل تاركاف، االبغ الحي كاف    كانت ليمى في الدَّ
ٍء ورغبٍة أكثخ مغ أيِّ شيٍء آخخ. وكاف بابا شارَد مػضَع اشتيا

الحىغ، بعيًجا عغ الػاقع تساًما، ُمشتطًخا تمظ المَّحطة. وما إْف بجأ 
مخاُض زوجتو الثانية حتَّى كخع كأًسا مغ العخؽ، وأقفل باَب إحجى 

مغ ورائو، واستمقى فػؽ أريكٍة عمى مجى ساعات، وىػ  خؼالغ
فمى،  ويدبِّح بسدبحتو، تساًما مثمسا ترخَّؼ يعّس عمى شفتو الدُّ

يػـَ مػلج ليمى. وعمى الخَّغع مغ أفَّ الػالدة حجثْت بعج الطيخ ػ في 
ػ فإنَّو لع ُيدَسح لميمى  1954يػـٍ معتجٍؿ، مشعر اليػاء، مغ آذار 

ٍخ مغ السداء بخؤية الصفل إالَّ   .في وقٍت متأخِّ
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سيج في حيصٍة وححر، مدحْت ليمى شعَخىا بيجىا، واقتخبْت مغ ال  
وارتدَسْت عمى وجييا تعابيُخ قخار كانت قج اتَّخحتو. فقج وشَّجت 

العدـَ مشح زمٍغ عمى أالَّ تحّب ىحا الػلَج، الستصفَِّل غيخ السخغػب في 
حياتيا. لكْغ ما إْف سقصْت عْيُشيا عمى الػجو الستػرِّد، والػجشتْيغ 

كبتْيغ الصخّيت ْيغ كسا الرمراؿ، حتَّى أدركْت الشاعستْيغ كالعجيغ، والخُّ
أنَّو يدتحيل عمييا أالَّ تحّب شقيَقيا. انتطخْت ساكشًة مغ غيخ 

حخاؾ، وكأنَّيا تػقَّعْت أف تدسَع كمسَة تخحيٍب مشو. ثسَّة شيٌء غخيٌب 
في مبلمحو. وشأَف عابخ سبيٍل مفتػٍف بمحٍغ عحب، فيتػقَّف 

ا أف تفيسو. باىتساـ إلى مرجره، فقج حاولْت ىي أيًز  يرغيو 
ىذُة وىي تبلحع أفَّ أنف شقيقيا، بخبلؼ كّل  ت بيا الجَّ واستبجَّ

أفخاد أسختيا، بجا مدصًَّحا، وأفَّ عيشْيو تسيبلف قميبًل إلى أعمى. كسا 
شَغت عميو مدحُة َمغ سافَخ ِمغ مشصقٍة نائيٍة حتَّى يرل ىحا 

 .دفعيا إلى أف تحبَّو أكثخ االسكاف. وىحا م

 ي أف ألسَدو، يا عسَّتي؟ػ أُيسكشش  

ابتدسْت ليا بيّشاز وىي معتجلة في سخيخىا السعجنّي ذي القػائع   
قيقة  األربع. ثسَّة ىاالٌت سػٌد تحت عيشْييا. كسا الحت البذخة الخَّ
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ا ُمحكًسا. كانت شػاؿ ساعاِت ما  عمى عطاـ وجشتْييا مذجودًة شجًّ
أف رحل الجسيع،  بعج الطييخة في رفقة القابمة والجيخاف. وبعج

 .ىحه المَّحطُة اليادئُة مع ليمى وابشيا ااستصابت لي

 .ػ يسكشِظ حتًسا، يا عديدتي  

كاف السيج الحي صشعو بابا مغ خذب الكخز، وقج شبله بِصبلء   
أزرؽ ياقػتّي المػف، وزّيشو بَخَخز عيغ الحدج السعمَّقة مغ مقبزو. 

ّد قعقعُتيا الشػافَح، يجور الخخُز وكّمسا مّخت مغ أماـ الجار شاحشٌة تي
الحي أضاَءتُو أنػاُر الذاحشة بزَع دوراٍت بصيئة، وكأّنُو كػاكُب في 

 .شسديَّة مجسػعةٍ 

رفعْت ليمى سّبابَتيا في وجو الصفل الحي فيع مغداىا مغ فػره،   
 :فجحبيا إلى فسو السخسميّ 

 .رخؼنطخي، أيَّتيا العسَّة! إنَّو ال يخيجني أف أن_ا

 .ػ ذلظ ألنَّو يحبُّظِ   

 .ػ إنَّو يحبُّشي، ولكشَّو يكاد ال يعخفشي  

 



185 
 

 

 :غسدْت بيّشاز عيَشيا، وأضافت  

 

 

ساء   ج أنَّو رأى صػرَتِظ في مجرسة الدَّ  .ػ السؤكَّ

 اذا؟_ما

ابعة مجرسٌة كبيخٌة، فييا   ساء الدَّ مئاُت  ػ أال تعخفيغ؟ في الدَّ
 .الرفػؼ

ابتدسْت ليمى. ال بجَّ أفَّ ىحه ىي فكخُة العسَّة عغ الجشَّة، وىي   
سسّي الحي كاف ُيَعّج نقراُنو مرجَر أًسى  التي تفتقخ إلى التَّعميع الخَّ

، بعج أف بجأْت ليمى الحىاَب إلى السجرسة،  ال نياية لو. واليـػ
 .فًزا قاشًعاواكتذفْت حقيقتيا، فقج رفزْت فكخَة العسَّة ر 

 :إالَّ أفَّ بيّشاز استخسمْت مػضحًة، غيَخ مشتبيٍة إلى أفكار الصفمة  
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ػ في تمظ السجرسة، التبلميح أشفاٌؿ لع يػلجوا بعج. وبجاًل مغ   
شاوالت القخاءة والكتابة، لجييع ميػٌد في مػاجية سبُّػرٍة عخيزة. 

 أتجريغ ماذا؟

تشفخ في ُخَرل شعٍخ بعيًجا عغ ىدَّت ليمى رأَسيا نافيًة، وىي   
 .عيشْييا

عجد كبيخ … ػ ألفَّ تمظ الدبُّػرة عمييا ُصَػر رجاٍؿ ونداٍء وأشفاؿ  
ـُ إلييا.  مشيع. ويختار كّل شفٍل األسخَة التي يحمػ لو االنزسا

وىكحا، فسا إْف شاىج شقيُقِظ وجَيِظ حتَّى كمَّع السبلَؾ الحارَس قائبًل 
ه أف تكػف شقيقتي! أرجػَؾ، أرسمشي إلى ىحه ىي! أريج ىح»لو: 
 .«افڤ ةبمج

اتَّدعت ابتدامُة ليمى، ولسحْت مغ شخؼ عْيشيا ريذًة تصيخ بعيًجا   
صح، أو مبلًكا يحمِّق  ػ ربَّسا كانت ريذَة حسامٍة مختبئٍة عمى الدَّ

فػؽ الخؤوس. لكْغ، عمى الخَّغع مغ تحفُّطاتيا عغ السجرسة، فقج 
 .عجابيا بخواية العسَّة عغ الجشَّةعدمْت عمى إبجاء إ
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 :قالت بيّشاز  

خي الدّخ الحي    ػ لغ نفتخؽ بعج اليـػ أبًجا ػ أنا، وأنِت، والصفل. تحكَّ
 .يجسعشا

ًدا عسيًقا؛ فسشح يـػ الذسع مغ الدشة    تشفَّدْت ليمى تشفُّ
 .السشرخمة، لع تحكخ أيٌّ مشيسا ذلظ السػضػع

بأنَّشي أمُِّظ، ال سػزاف. وسيكػف لجيشا نحغ ػ سػؼ ُنخبخ شقيَقِظ   
 .الثبلثة سخٌّ يجسعشا

فكَّخْت ليمى مميًّا في ىحا الكبلـ؛ فالتجخبة تقػؿ إفَّ عمى الدّخ أف   
د صجى  يطّل بيغ اثَشْيغ. كانت ال تداؿ تفكِّخ في األمخ عشجما تخدَّ
تفاُع جخس الباب داخل السشدؿ، وسسعْت أّميا تفتح الباب، فازداد ار 
واؽ. أصػات مألػفة: العّع وزوجتو وأوالدىسا  األصػات في الخُّ

 .وصمػا اآلف لمتيشئة ثبلثةال

بعج أف دخل الزيػُؼ الغخفَة، مخَّ ضلٌّ عمى وجو ليمى. فتخاجعْت   
يا مغ قبزة أخييا الحخيخيَّة، وقصَّبْت  خصػًة إلى الػراء. خمَّرْت كفَّ

دْت نطخىا في مجا ميع الغدالف التي كانت تديخ في حاجبْييا، وركَّ



188 
 

ادٍة فارسيَّ  اعة مغ حػؿ حافَِّة سجَّ ـٍّ، بعكذ عقارب الدَّ  ٍة،تشاسٍق تا
غيخات المػاتي يختجيغ  فحّكَخىا ذلظ كيف كانت، وغيخىا مغ الرَّ

سسيََّة الدػداء ويحسمغ حقائبيّغ، يسذيغ في صفٍّ  السبلبَذ الخَّ
راسّي   .صباَح كّل يـػواحٍج متَّجياٍت إلى الرّف الجِّ

جمدْت ليمى في ىجوٍء عمى األرض، وجحبْت ساقْييا ووضعتيسا   
جادة. وبعج أف سخحْت ببرخىا عغ  تحتيا وىي ُتشعع الشَّطخ في الدِّ
قخب، الحطْت أفَّ الغدالف لع تكغ كمُّيا تديخ في َنَدٍق واحج. فقج 

يَّتْيغ، شاىجْت غدااًل ساكًشا مغ غيخ حخاؾ، رافًعا قائستْيو األمام
الػراء التفاتًة تشّع عغ شػٍؽ وحشيغ، ربَّسا مجفػًعا إلى  إلىممتفًتا 

االنصبلؽ في االتِّجاه الُسعاكذ، قاصًجا وادًيا يحتذج باألشجار، 
ٍة أشجار الرفراؼ. كدخْت عيشْييا نحػ الحيػاف الستسخِّد  وبخاصَّ

ؾ الغداُؿ باتِّجا ىيا كأفَّ إلى أف غامت الخؤيُة أماميا، في حيغ تحخَّ
فيو بدحخ ساحٍخ، وسصعْت أنػاُر الذسذ فػؽ قخنْيو  ُبِعثتالحياة 

ت يجىا نحػ  قت الصفمُة عبَق األرض السعذػشبة، ومجَّ الخَّائعْيغ. تشذَّ
وتشصمَق  ضيخه، تسشَّت لػ أمكشيا أف َتِثَب فػؽ  الحيػاف. ما أشّج ما

  !بعيًجا خارج ىحه الُحجخة
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في ىحه األثشاء، لع يكغ ثسَّة َمْغ يػلي ليمى أيَّ اىتساـ؛ فقج التعَّ   
 .الكّل مغ حػؿ الصفل الػليج

 

 

 :قاؿ الععّ   

 

 

ر ومستمئ. أليذ كحلظ؟    ػ لو وجو مجوَّ

 

 

 .ثعَّ أخخج الصفَل مغ السيج، ورفعو  
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ا. ثسَّة شيء غ   اًل، وضيخْت رقبُتو قريخًة ججًّ يخ بجا الصفل متيجِّ
 :سػّي فيو. إالَّ أفَّ العّع تطاىخ بأنَّو لع يتشبَّو إلى أّي شيء. وقاؿ

 

 

 .ػ سػؼ يغجو ابُغ أخي مرارًعا  

 

 

ر بابا أصابَعو في شعخه الغديخ، وقاؿ    :مخَّ

 

 

 .ػ آه، ال أريجه أف يربح ُمرارًعا. سيكػف ولجي وزيًخا  
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 :فقالت األـّ   

 

 

 .ػ ال، أرجػَؾ، ليذ سياسيًّا  

 

 

 .فزحظ الجسيع  

 

 

ػ حدًشا، لقج أبمغُت القابمَة أف تأخح الحبَل الدخِّّي إلى مكتب رئيذ   
خػؿ، فقج وعَجتشي أف ُتخفيو في  البمجيَّة. وإذا لع تتسكَّغ مغ الجُّ

الحجيقة. ليحا، ال تدتغخبػا إف أصبح ولجي رئيَذ بمجيَِّة ىحه البمجة 
 .في يػـٍ مغ األيَّاـ
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 :لعّع، وأحسُخ شفتْييا يمتسع بمػٍف ورديّ قالت زوجُة ا  

 

 

 .ػ انطخوا، إنَّو يبتدع. أضشُّو مػافًقا عمى ما أضغّ   

 

 

فسا كاف مغ الحاضخيغ إالَّ أف أحاشػا بالصفل، وراحػا يتشاقمػنو،   
ُمرجريغ أصػاًتا جسيمًة، ومتفػِّىيغ ببعس األلفاظ التي لع يكْغ ليا 

 .أّي معًشى في بعس األحياف

 

 

 :دنْت عيشا األب مغ ليمى، وقاؿ ليا  
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ست؟    ػ ِلَع أنِت صامتة كّل ىحا الرَّ

فالتفت الععُّ باتِّجاه ليمى، والحت عمى وجيو مبلمُح االستفدار   
 :وىػ يتداءؿ

؟    ػ نعع، لساذا ال تتكمَّع ابشُة أخي اليـػ

  :غيخ أفَّ ليمى لع تخّد عمى تداؤلو، فأضاؼ  

 .ّسي إليشاػ ىّيا، انز  

لسذ بأصابعو ذقَشو، وىي إشارٌة كانت ليمى قج شاىجْتيا مغ  ثعَّ 
ًة  قبل، حيغ كاف يػشظ عمى التفػُّه بسبلحطٍة ساخخة، أو يحكي قرَّ

 .ُمزحكة

 :فجاء صػُت ليمى متثاقبًل   

 …ػ إنَّشي عمى ما ُيخاـ في ىحا السكاف  

لْت نطخ     .ُة العّع مغ الفزػؿ إلى شيٍء مغ االرتيابفتحػَّ
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ت بيا    حيغ شاىجتو ليمى ُيشعع الشَّطَخ إلييا عمى ىحا الشحػ، استبجَّ
مػجٌة مغ القمق واالندعاج. وشعخْت بَغَثياٍف نابع مغ معجتيا. 

ـٍ إلى أخخى. وبعج أف  لْت ثقَل جدجىا مغ قج نيزْت متساىمًة، وحػَّ
مة تشُّػر  لْت مغ مقجِّ  .تيا، أصبحْت يجاىا ثابتتْيغ تساًماعجَّ

ػ أفي وسعي االنرخاُؼ يا بابا؟ لجيَّ فخٌض مجرسّي ُأعّجه في   
 .البيت

 .ابتدع البالغػف ليا عغ معخفة  

 :وقاؿ بابا  

 .ػ حدًشا، يا عديدتي  

وإذ سارت ليمى إلى الباب، وخخجْت مغ الُحجخة ووقُع أقجاميا   
جادة، حيث يكف غداؿ مدتػحٌج ميسل خافُت الرػت عمى الدّ 

 :الذأف، تخامى إلى أذنْييا صػُت العّع ييسذ مغ وراء ضيخىا

ػ آه، ليبارْكيا المَّػو؛ فيي تغار مغ شقيقيا الصفل. يا ليا مغ   
 !مدكيشٍة ىحه الصفمُة السحبػبة

 *** 



195 
 

في صباح اليػـ التالي، ذىب بابا إلى صانع زجاج، وشمب مشو   
ادة َخَخزًة  ساء، وأكبَخ مغ سجَّ تصخد عيَغ الحدج، أشجَّ ُزرقًة مغ الدَّ

ى بثبلث معدات،  الربلة. وبعج أربعيغ يػًما مغ والدة تاركاف، ضحَّ
ًة مغ  ووزَّع لحَسيا عمى الفقخاء. وضّل رجبًل سعيًجا وفخػًرا مجَّ

 .فالدما

يخ بعج بزعة أشيخ، ضيخْت حبَّتا أرزٍّ عمى فع تاركاف. وبعج أف ض  
ُؿ سّغ مغ أسشانو، حاف الػقُت لتقخيخ ميشة الصفل مدتقببًل.  أوَّ

وُدِعيْت كلُّ نداء الحّي، فجئغ، ولكشَّيغَّ لع يكغَّ يمبدغ ثياًبا 
محافطة، محتذسة كتمظ التي كغَّ يأتيغ بيا يػـَ تبلوة القخآف، وال 

جخيئًة مثل ثياب يـػ استخجاـ الذسع، بل كانت ثياًبا  اثيابً 
ص  .ة، بيغ ىحه وتمظ، تجّؿ عمى األمػمة والحياة السشدليَّةمتػسِّ

 

 

ُفِتَحت مطمٌَّة بيزاء المَّػف، كبيخُة الحجع، فػؽ رأس تاركاف،   
وَوضعِت الشداُء فػقيا ِقْجًرا مسمػءًة بالحشصة السدمػقة. الح عمى 
الصفل شيٌء مغ الخػؼ وىػ يذاىج الحشصَة ُتشَثخ عميو، لكْغ لع 
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بكاء، ما أثار االرتياَح في نفػس الحاضخات. لقج يرجر عشو أيُّ 
ا تبارَ اجتاز االخ ؿ، وسيغجو رجبًل قػيًّ  .األوَّ

اد، محاًشا بسجسػعة مغ    بجأ تجريُبو عمى الجمػس عمى الّدجَّ
األغخاض، مثل: رزمة عسمة ورقيَّة، وسسَّاعة شبيب، وربصة عشق، 

َد فدػؼ يربح ومخآة، ومدبحة، وكتاب، ومقّز. فإذا اختار الشقػ 
مرخفيًّا؛ وإذا اختار سسَّاعَة الصبيب فدػؼ يغجو شبيًبا؛ وإذا اختار 

يربح مػضًَّفا حكػميًّا؛ وإذا اختار السخآَة فدػؼ  ؼربصَة العشق فدػ 
َف شعخ؛ وإذا اختار السدبحَة فديربح إماًما؛ وأمَّا إذا  يربح ُمرفِّ

ؾ باتِّجاه السقّز، اختار الكتاَب فديربح معمًِّسا. لكشَّو إذا تحخَّ 
 .فدػؼ يديخ عمى نيج أبيو، ويربح خيَّاًشا

 

الشداُء وىغَّ ممتّفات حػؿ الصفل في حمقٍة شبو دائخيَّة،  انتطخت
. كاف وجو العسَّة  وأخحف يقتخبغ مشو أكثخ فأكثخ، حابداٍت أنفاَسيغَّ

واحٍج ال غيخ، مثل  يػحي بتخكيٍد شجيج، شاخرة العيشْيغ نحػ ىجؼٍ 
شخٍز يػشظ أف َيرخع ُذبابًة. أمَّا ليمى، فكتسْت رغبًة شجيجًة في 

ضاحكًة، وألقت نطخًة خاشفًة عمى أخييا الحي كاف يسّز  جاراالنف
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إبياَمو، وال يجري أنَّو بات أماـ ُمفتخؽ ُشُخؽ، ويػشظ أف يختاَر 
 .مجخى حياتو ومريخه

 

 

 :تابقالت العسَّة ُمذيخًة إلى الك  

 

 

 .ػ تعاَؿ مغ ىشا، يا حبيبي  

 

 

كانت تخى أفَّ السشاسب البشيا أف يربح معمًِّسا ػ أو ُيدتحَدغ أف   
يكػف مجيَخ مجرسة. وعشجئٍح، سػؼ تدوره كلَّ أسبػع، وتسذي 

اليػْيشى وىي تجخل بػَّابَة السجرسة، ممؤىا الفخُخ واالعتداز. أىبًل 
ت إلى أف تكػف جدًءا مشو حيغ بيا، أخيًخا، في مكاٍف شالسا اشتاق

 .إالَّ أنَّيا اسُتبعجْت مشو ،كانت شفمةً 
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 :قالت األـّ مذيخًة إلى السدبحة  

 

 

 .ػ ال، مغ ىشا  

 

 

في ضشِّيا أْف ليذ ثسَّة ما ىػ أكثُخ ىيبًة وكخامًة مغ أف يكػف في   
 .اأُلسخة إماـ؛ فيحا عسٌل يقخِّبيع جسيًعا مغ المَّػو

 

 

 :مدشَّة وىتفْت جارةٌ   
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 .ػ ىل فقجِت صػاَبِظ؟ إفَّ كّل فخٍد في حاجٍة إلى شبيب  

 

 

ثعَّ أشارت بحقشيا إلى سسَّاعة الصبيب، في حيغ تابعْت عيشاىا   
 :الصفَل، وصػُتيا يقصخ عدبًل 

 

 

 .ػ تعاؿ إلى ىشا، أيُّيا الصفل العديد  

 

 

 :وقالت السخأُة الجالدُة بجػارىا  
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ا، فأقػؿ إفَّ السحاميغ يكدبػف مااًل أكثخ مغ أّي ػ حدًشا. أمَّا أن  
، ألنَّشي ال أرى  شخٍز آخخ. الػاضح أفَّ ىحا غاب عغ أذىانكغَّ

 .ندخًة مغ الجستػر ىشا

 

 

ت عيشا تاركاف عمى األغخاض مغ حػلو، فسا    في ىحه األثشاء، مخَّ
كاف مشو إالَّ أف ولَّى الزيػَؼ ضيَخه لعجـ اىتسامو بأّي مشيع. في 
تمظ المَّحطة، وقعْت عيشاه عمى ليمى التي كانت واقفًة مغ ورائو 
صامتًة. وسخعاف ما ىجأْت مبلمُحو، ومجَّ يجه باتِّجاه شقيقتو، 

َز بحبٍل مغ الداتاف األزرؽ ػ  ىاوجحب سػارَ  ػ الجمجّي البّشّي السعقَّ
 .ورفعو في اليػاء

 

 



201 
 

 :قالت ليمى ضاحكًة ضحكًة قريخة  

 يخيج أف يربح معمًِّسا وال إماًما. إنَّو يخيج أف يكػف ػ ىو! إنَّو ال  
 !أنا

كانت فخحُة الصفمة غايًة في الشقاوة والعفػيَّة، ما اضصخَّ الكباَر،   
 .عمى الخَّغع مغ خيبة أمميع، إلى مذاركتيا ضحَكيا

 *** 

 

عغ الديصخة  ما دىع تاركاف السخُض بدبب ضعفو وعجده غالًبا
عمى نفدو. وتبيَّغ أفَّ أدنى جيٍج بجنيٍّ يدبِّب لو اإلعياء. كاف 
صغيًخا قياًسا إلى عسخه، وبجا أّف جدجه يشسػ مغ دوف تشاسق. 

وبسخور الدمغ، كاف في وسع كلِّ شخز أف يخى أنَّو مختمٌف عغ 
أحٌج. وحيغ بمغ سشتْيغ ونرَف  بحلظاآلخخيغ، وإْف لع يرخِّح 

ت ليمى عمى الدشة، واف ق بابا عمى أخحه إلى السدتذفى، وأصخَّ
 .مخافقتيسا

ساء ُتسصخ بغدارة حيغ وصمػا إلى عيادة الصبيب. وضع    كانت الدَّ
مْت عيشا الصفل مغ بابا  بابا الصفَل فػؽ سخيخ ُمغصًّى بسبلءة، وتشقَّ
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لة، يػشظ أف يبكي،  فمى متيجِّ إلى ليمى، وبالعكذ. كانت شفتو الدُّ
ليمى لمسخَّة األلف بسػجٍة شاغيٍة مغ الحّب، عمى درجٍة فذعخْت 

القػَّة واليأس، ما أثار ألسيا. ثعَّ وضعْت يجىا بخقٍَّة عمى  مغبالغٍة 
 .استجارة بصشو الجافئ، وابتدستْ 

 :قاؿ الصبيب بعج أف فحز تاركاف  

ػ أرى أفَّ لجيَظ مذكمًة ىشا. إنَّشي آسف عمى حاؿ ابشظ ػ فيحا   
ىؤالء األشفاؿ ال يدعيع تعمُّع أيِّ شيء، إذ ال فائجة مغ  يحجث.

 .السحاولة. فيع ال يعيذػف عسًخا شػيبًل 

 .ػ ال أفيع كبلَمظَ   

ـَ الديصخة عمى    قاؿ بابا ذلظ وىػ يتكمَّع عمى نحٍػ َأْحكع فيو زما
 .صػتو

 ػ ىحا الصفُل مشغػلّي. ألع تدسْع بيحا مغ قبل؟ 

ؽ بابا في   الفخاغ، صامًتا، ال تشّج عشو أيُّ حخكة، كأنَّو ىػ  حجَّ
و سؤااًل وبات يشتطخ الجػاب  .الحي َوجَّ
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خمع الصبيُب نّطارتو، ورفعيا في اتِّجاه الزػء. يبجو أنَّو وججىا   
ابق فػؽ أنفو  .نطيفًة بسا يكفي، ألنَّو أعادىا إلى مػضعيا الدَّ

ج    أنََّظ ُمجرٌؾ ذلظ اآلف. أعتقج أفَّ ػ ولُجَؾ ليذ شفبًل سػيًّا. السؤكَّ
مخَضو واضٌح لمعياف، وال أفيع سبَب دىذتظ الكبيخة. واآلف، اسسْح 

ؤاؿ: أيغ زوجُتَظ؟  لي أف أشخح عميَظ ىحا الدُّ

تشحشح بابا؛ فيػ لغ ُيخبَخ ىحا الخجَل الحي يعاممو بغصخسٍة   
سشدؿ إالَّ واستعبلء بأنَّو ال يػافق عمى خخوج زوجتو الذابَّة مغ ال

 :عشج الّزخورة القرػى. فخدَّ عميو قائبًل 

 .ػ إنَّيا في الجار  

ػ حدًشا، كاف يشبغي أف تأتي بخفقتظ، إذ مغ الزخورّي أف تكػف   
عمى بيِّشٍة مغ الحاؿ. وعميَظ أف تكمِّسيا. ففي الغخب، ثسَّة معاىُج 

يدعجػف لسثل ىؤالء األشفاؿ، وىع يعيذػف فييا شػاؿ أعسارىع، وال 
أحًجا. لكشَّشا ال نسمظ مثَل ىحا الشػع مغ العبلج ىشا. ويتعيَّغ عمى 

يل. َأْخبْخىا بأنَّيا  تظزوج أف تيتّع بو، وإْف لع يكغ ذلظ باألمخ الدَّ
يجب أالَّ تختبط بو ارتباًشا شجيًجا؛ فيؤالء األشفاؿ يسػتػف قبل سّغ 

 .البمػغ
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أف سسعْت كلَّ كمسٍة مغ قصَّبْت ليمى وجَييا أماـ الخجل، بعج   
 :كمساتو مع ازدياد دقَّات قمبيا، وقالت لو

جل الذخِّيخ! لساذا   تتفػَّه بيحه  ػ اخخْس، أيُّيا الغبّي، أيُّيا الخَّ
 العبارات السخيفة؟

 :قاؿ بابا، وإْف بشبخٍة أقّل صخامًة مغ أّي وقٍت آخخ  

بي يا ليمى    !ػ تأدَّ

 

الصبيُب إلى ليمى، ورشقيا بشطخٍة ممؤىا الحىػؿ، كأنَّو َنِدَي  التفت
 :أنَّيا حاضخة في العيادة. وقاؿ

 

 

 .ػ ال تقمقي، أيَّتيا الصفمة. إفَّ شقيقظ ال يفيع أيَّ شيء  
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 :فرخخْت ليمى في وجيو برػٍت أشبو بدجاٍج يتحّصع  

 

 

 .ػ بل يفيع، يفيع كّل شيء  

 

 

ىذُة وىػ يدسع صخخاتيا، ورفع يَجه ليخّبت تسمَّكت الص   بيَب الجَّ
ج أنَّو عجؿ عغ فكخه، إذ سخعاف ما  عمى رأسيا. لكْغ مغ السؤكَّ

 .جحبيا إلى أسفل ثانيةً 

 

 

ج بابا بتػّلي أمخ تاركاف شخريًّا، وىػ واثق تساًما بأنَّو ارتكب    تعيَّ
ب بدبب أمًخا فطيًعا، فتدبَّب في غزب المَّػو وسخصو. لقج ُعػقِ 
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خصاياه ماضًيا وحاضًخا، وىا ىػ المَّػو يبعث إليو بخسالٍة، واضحٍة 
. ادـومجوِّية؛ ولئغ كاف ال يداؿ يخفس تدمَُّسيا، فإفَّ األسػأ ىػ الق

لبث بابا يعير شػاؿ ىحا الػقت عبًثا، مذغػَؿ الفكخ بسا يخيجه مغ 
أقدع أغمَع  القجيخ، مغ غيخ أف يفكِّخ قّط بسا يخيج المَّػُو مشو! لقج

األْيساف بأف يتػقَّف عغ شخب الكحػؿ يػـَ ُوِلجْت ليمى، إالَّ أنَّو نكث 
ناقرة.  وبسياـّ بػعجه. كانت حياُتو كمُّيا مميئًة بػعػٍد َنَكَث بيا، 

واآلف، بعج أف تسكَّغ مغ تيجئة صػت نفدو، فقج بات جاىًدا ألف 
مو إليو يفجي بشفدو ويخمِّريا. فاستذار شيَخو. وبشاًء عمى  ما قجَّ

ر أف يتػقَّف عغ خياشة مبلبذ الديِّجات،  مغ نرٍح وإرشاد، قخَّ
وخياشة السبلبذ الفاضحة والتشُّػرات القريخة. وعـد عمى أف 

مياراتو ألغخاٍض أفزل، وأف َيَيَب ما تبقَّى مغ حياتو  جـيدتخ
لشذخ قزّيٍة مخافة المَّػو، ألنَّو شيج الزْخبات التي تشدؿ بالبذخ 

 .تػقَّفػا عغ مخافة المَّػو حيغ

 

 

ر بابا أف تيتّع زوجتاه بخعاية شفمْيو. فقج نبح الدواَج، ونبح    قخَّ
الجشَذ بعج أف أدرؾ أنَّو أشبُو بالساؿ الحي لو أساليُبو في تعقيج 
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األشياء. فانتقل إلى ُحجخٍة معتسٍة في الجانب الخمفّي مغ الجار، 
 ة،َمْختبة سخيخ واحجة، وبصَّانيَّ  وأمخ بإخبلئيا مغ األثاث ػ باستثشاء

ومرباح زيتّي، وخدانة أدراج خذبيَّة، وعجٍد صغيٍخ مغ الكتب 
اختارىا لو شيُخو بعشاية. أمَّا ثياُبو ومدبحاُتو ومشاشُف الػضػء، 
ر التَّخمِّي عغ وسائل الخَّاحة، ومشيا  فاحتفع بيا داخل الخدانة. وقخَّ

خي  اغ، كاف تػَّاًقا إلى التعػيس مسَّ الػسادة. وشأف السؤمشيغ الستأخِّ
فاتو في سشػاتو الزائعة. وفي غسخة شػقو إلى جحب كلِّ فخد إلى 

شخيق الخبِّ ػ ربِّو ػ فقج أراد أف يكػف لو عجٌد قميٌل مغ األتباع 
والسخيجيغ، إْف لع يكػنػا بالعذخات، أو أف يكػف لو تابٌع واحٌج 

وُر أفزل مغ ابشتو، مخمز. َفَسغ ذا الحي يشصبق عميو ىحا الج
ؿالتي راحت ت عمى جشاح الدخعة إلى فتاٍة صغيخٍة ُمتسخِّدة،  تحػَّ

سات؟  !تدداد مْيبًل إلى الفطاضة وقمَّة االحتخاـ واالستخفاؼ بالسقجَّ

 

 

لػ أّف تاركاف لع يػلْج مراًبا بستبلزمة داوف، وىػ االسع الحي   
اَلو وإحباشاِتو بقجٍر راح ُيصَمق عمى حالتو بعج سشػات، لػّزع بابا آم

متداٍو بيغ شفمْيو. لكْغ وفًقا لسجخيات األمػر، فقج ُوِضعت كّميا 
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عمى عاتق ليمى. ومع مخور الدشيغ، تزاعفْت تمظ اآلماُؿ 
 .حجٍّ سػاء مىواإلحباشات ع

 

 

 *** 

. حيغ بمغت ليمى الدادسة عذخة، وججْت 1963نيداف  13 
عالع عغ كثب ػ ألنَّيا كانت نفَديا أسيخَة عادِة متابعِة أخبار ال

ًة بسا َيْحجث في أماكغ أخخى، وألفَّ ذلظ ساعجىا عمى عجـ  ميتسَّ
 ، التَّفكيخ أكثخ مسَّا يشبغي في حياتيا السحجودة. عرَخ ذلظ اليـػ

وىي تخنػ إلى الجخيجة السفخوشة عمى  لمعسَّة،راحت تقخأ األخباَر 
ا، اعُتِقل رجٌل شجاع شاولة السصبخ. في أميخكا، ذلظ البمج البعيج ج جًّ

أسػُد البذخة بدبب احتجاجو عمى سػء السعاممة التي يتعّخض ليا 
ُنطخاؤه. وكانت جخيسُتو التطاىَخ مغ دوف رخرة. ثسَّة صػرة لو، 

كاف يختجي بحلًة « مارتغ لػثخ كشغ! جغُ ِس »وتحتيا العبارُة اآلتية: 
 إلى عجسة أنيقة وربصَة عشٍق سػداء، وكاف وجُيو متَّجًيا قميبًل 

ٍة  التَّرػيخ. إالَّ أفَّ يجْيو ىسا المَّتاف لفتتا نطَخ ليمى. فقج رفعيسا بخفَّ
سَتْيغ الػاحجة نحػ األخخى،  ورشاقٍة إلى أعمى، وضعَّ راحتْيو السقػَّ
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بمُّػريًَّة غيخ مخئيَّة، وقج وعج نفدو بأالَّ ُيدِقصيا  ةً وكأنَّو يحسل كخ 
 !َعو عمى صػرة السدتقبلمغ يَجْيو، وإْف لع تكغ لُتْصمِ 

 

 

قّمبْت ليمى صفحات الجخيجة، وانتقمْت إلى األخبار السحمِّيَّة. مئاُت   
حيغ في األناضػؿ خخجػا في تطاىخةٍ   الفبلَّ

 

لمفقخ والبصالة، واعتقاؿ أعجاٍد كبيخٍة مشيع. وأفادت  مشاىزةٍ 
قج وشَّجت العدـَ عمى قسع  الرحيفة أفَّ الحكػمة في أنقخة كانت

الثػرة، وأنَّيا لغ تدسح بارتكاب ىفػة الذاه في إيخاف الستاخسِة 
حيغ الحيغ ال  لحجودىا. كاف الذاه بيمػي يػزِّع األراضي لمفبلَّ

يسمكػف أّي قصعة أرٍض بأمِل كدِب والئيع، إالَّ أفَّ الخصَّة لع ُيكَتب 
خ ط واالستياء في أرض الخِّماؿ ليا الشجاُح، كسا يبجو. فقج ازداد الدَّ

 .ونسػر قدويغ
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تػت ػ تػت، »قالت العسَّة بعج أف فخغْت ليمى مغ قخاءة األخبار:   
العالع يجخي بدخعِة كمٍب أفغانّي. ىشالظ الكثيخ مغ البؤس والعشف 

 .«في كلِّ مكاف

 

 

ُة نطخًة خاشفًة خارج الشافحة، وقج أرىبيا العالُع البعيُج    نطخت العسَّ
غ ورائيا. كانت إحجى مذكبلتيا التي ال نياية ليا في حياتيا م

تتسثَّل في خػفيا مغ أف ُتصَخد مغ ىحا السشدؿ إْف لع تيجأ قميبًل؛ 
فيي لع تذعخ إلى اليـػ باألماف حتى بعج مزّي كّل ىحا الدمغ، 

شفمْيغ. وكاف تاركاف الحي بمغ التاسعة، ولكغَّ  نجابيساوبعج إ
ل مع اآلخخيغ ال تداؿ مياراِت شفٍل في الثالثة، مياراِتو في التػاص

جادة قخب قجَمْييا، يمعب ِبُكخٍة مغ الرػؼ. كانت  يجمذ عمى الدِّ
ة، وال  تمظ الكخُة أفزَل ما لَجْيو مغ ُلعب؛ فيي ببل حافَّات حادَّ

تحتػي ما ُيمحق بو األذى. كاف يذعخ بأنَّو ليذ عمى ما ُيخاـ شػاؿ 
ُتو إلصابتو باإلنفمػندا الذيخ، شاكًيا مغ ألٍع  في صجره، ووىشْت صحَّ

ًخا، فإفَّ بذختو  التي لع تفارْقو. وعمى الخَّغع مغ زيادة وزنو مؤخَّ
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قع. راقبْت ليمى شقيَقيا؛ وبيشسا ارتدَسْت  كانت شاحبًة تػحي بالدُّ
يذػبيا القمق، تداءلْت إْف كاف ُيجِرؾ أنَّو لغ  بتدامةٌ عمى وجييا ا

األشفاؿ! وتسشَّت لػ كاف ذلظ غيخ صحيح ػ يكػف مثَل بقيَّة 
لسرمحتو؛ إذ ال بجَّ مغ أف يتألَّع حيغ يكػُف مختمًفا، ويعخُؼ أنَّو 

 .مختمف في أعساقو

 

 

في تمظ المَّحطة، لع ُتجرْؾ ليمى وال العسَُّة أفَّ ىحه ىي السخَّة   
 األخيخة التي تقخأ فييا ليمى، أو أيُّ فخٍد في األسخة، الرحَف برػتٍ 

عاٍؿ. فإذا كاف العالع يتغيَّخ، فإفَّ بابا يتغيَّخ بَجوره. فبعج وفاة 
شيخو، راح يبحث عغ معمِّع روحّي غيخه. وفي وقت ُمبكِّخ مغ فرل 
ة بإحجى الصخؽ الرػفيَّة،  ْكخ الخاصَّ الخبيع، بجأ َيْحزخ مجالَذ الحِّ

غ . وكاف الػاعع الحي َيْرغخه بعقٍج مافڤومقخُّىا في ضػاحي بمجة 
الدماف رجبًل صارًما، ذا عيَشْيغ بمػف العذب الجاّؼ. وعمى الخَّغع 

 ؼمغ أفَّ الصخيقة كانت ذاَت جحور تاريخيَّة في فمدفات الترػُّ 
التي أضفى عمييا الدماُف جبلاًل، وفي تعاليع العذق الرػفيَّة، 

ْمع، وإنكاِر الحات، فإنَّيا أضحت اليـػ محػَر التَّرمُّب والتَّعرُّ  ب والدِّ
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َمف. وإذا كاف الجياد قج عشى ذات يػـٍ الجياَد األبجيَّ ضّج  والرَّ
ارالشَّفذ، فإنَّو لع َيُعج اليـػ يعشي إالَّ الحخَب عمى الك ار  فَّ ػ والكفَّ

مشتذخوف في كلِّ حجٍب وصْػب. وأراد الػاعع أف يعخؼ اإلجابَة عغ 
يغ عغ الجولة، بيشس»تداؤلو القائل:  ا ىسا كيف يسكغ فرُل الجِّ

لعلَّ ىحه االزدواجيََّة السرصشعَة « شيٌء واحٌج ومتذابٌو في اإلسبلـ؟
 السذخوباتتشفع الغخبيّيغ، بدبب ما يتَّرفػف بو مغ كثخة احتداء 

الكحػليَّة، والدمػِؾ الخارِج عغ األصػؿ والحذسة، إالَّ أنَّيا ال تشفع 
اَف ىشا في الذخؽ، الحيغ يخوقيع أف يتستَّعػا بتػ  جييات الخّب الدكَّ

في كلِّ ما يعسمػف. وما العمسانيَّة إالَّ اسٌع آخخ مغ أسساء ُحكع 
سيحاربػنيا  ةالذيصاف. ليحا، فإفَّ أعزاَء ىحه الصخيقة الرػفيَّ 

بكّل ذّرٍة مغ وجػدىع، وسػؼ يزعػف يػًما ما نيايًة ليحا الشطاـ 
الحي صشعو اإلنداف، ويعيجوف بحلظ حكَع الذخيعة التي أندليا 

 .لخبّ ا

 

 

ج    وتحقيًقا ليحه الغاية، يشبغي لكلِّ فخٍد مغ أفخاد الصخيقة أف يسيِّ
خريَّة. ىكحا، نرحيع  الصخيَق لعسل الخّب، بادًئا بحياتو الذَّ
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الػاعع. وىع مجبخوف عمى التأكُّج مغ أفَّ ُأسخىع ػ زوجاِتيع 
سة  .وأشفاَليع ػ يعيذػف استشاًدا إلى ىحه التَّعاليع السقجَّ

 

 

ار. أوَّاًل، ابتكخ مجسػعًة و    سًة في الجَّ ىكحا، شغَّ بابا حخًبا مقجَّ
ججيجًة مغ القػانيغ. فمع َيُعج مدسػًحا لميمى أف تحىب إلى مشدؿ 
الديِّجة الريجالنيَّة لسذاىجة التمفاز. ومشح اآلف فراعًجا، يتعيَّغ 
عمييا أف تستشع عغ قخاءة أّي مصبػعات، وعمى وجو الخرػص 

ت األ  الػاسعة االنتذار، « حياة»زياء الشدائيَّة، وضسشيا مجمَّة مجبلَّ
التي كانت تشذخ مختمَف صػر السسثِّبلت عمى أغمفة أعجادىا 

الذيخيَّة. وأصبحت السدابقاُت الغشائيَّة، ومدابقاُت ممكات الجساؿ، 
والسشافداُت الخياضيَّة، ُفدًقا وفجػًرا. كسا ُوصسْت بػصسة الخصيئة 

مْت بصبلُت  تُ الُستدلِّجا عمى الجميج، بتشُّػراتيغَّ القريخة. وشكَّ
الدباحة والجسباز، بثيابيّغ الزيِّقة، استثارًة لؤلفكار الذيػانيَّة 

 .لجى الخِّجاؿ واألتقياء
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 !ػ كّل ىؤالء الفتيات المػاتي يتذقمبَغ في اليػاء عاريات  

 

 :أفَّ ليمى ذّكختو قائمةً  إالَّ 

 .ػ لكشَّظ كشَت تدتستع بالخياضة  

 :أجاب بابا  

ػ كشُت تائًيا. أمَّا اآلف، فقج أصبحْت عيشاي مفتػحَتْيغ. فالمَّػو لع   
يَّة  .ُيخِد مشِّي أف أتػَه في البخِّ

ث والجىا. فيع يعيذػف في    يَّة يتحجَّ لع تعخؼ ليمى عغ أّي بخِّ
 .لكشَّيا تطلُّ مجيشًة عمى أّي حاؿ مجيشٍة، صحيٌح أنَّيا ليدت كبيخة،

ريشو يػًما ما    .ػ إنَّشي ُأسجي إليِظ معخوًفا، ولدػؼ ُتقجِّ

ىكحا تكمَّع بابا أثشاء جمػسيا معو مغ وراء شاولة السصبخ، َتْفرل   
يشيَّة  .بيشيسا كػمٌة مغ الكتيِّبات الجِّ
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 *** 

ػٍت رقيٍق وشجّي كانت األـّ ُتحكِّخ ليمى كلَّ بزعة أيَّاـ، بر  
خّرَرتُو لمربلة، بأفَّ الػقت قج حاف لتغصية شعخ رأسيا، وأّنُو آف 
األواف الحي اّتفقتا عميو ذات يػـٍ لكي تحىبا مًعا إلى البازار وتختارا 

 يحاأفزَل األقسذة. بْيج أفَّ ليمى لع َتُعْج تذعخ بأنَّيا ُممدمة ب
دب، بل راحت االتفاؽ. فمع تخفس وضَع الحجاب عمى رأسيا فح

ِع لو «مانيكاف»ُتعاِمل جدجىا أيًزا وكأنَّو  ، في وسعيا أف ُترسِّ
شكبًل وثياًبا وألػاًنا كسا يحمػ لقمبيا. وبجأْت ُتفّتح لػَف شعخ رأسيا 
وحاجَبْييا بعريخ المَّيسػف والبابػنج. وحيغ اختفت ثسخات المَّيسػف 

حشَّاء أّميا. مغ السصبخ عمى نحٍػ غامس، انتقمْت إلى  البابػنجو 
فإذا لع يكغ في ميدػرىا أف تكػف شقخاَء، فمساذا ال تربغ شعَخىا 
بالمَّػف األحسخ؟ غيخ أفَّ األـّ عسجْت بكّل ىجوء إلى االستغشاء عغ 

 .الحّشاء السػجػد في البيت

 

 

ذات يـػ شاىجْت ليمى، وىي في شخيقيا إلى السجرسة، امخأًة   
، فُأعجبْت بو. وفي اليـػ التالي، كخديَّة، وعمى ذقشيا وشٌع تقميجيّ 
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زيَّشْت كاحَميا األيسغ بػردٍة سػداء، مصبػعٍة فػقو تساًما. كاف الحبخ 
السدتعسل في شباعة الػشع يدتشُج إلى تخكيبٍة تعػد إلى قخوٍف 

ـُ الفحع،  خوفةٍ خمت، ومع في أوساط القبائل السحمِّيَّة، وىي: سخا
جبميَّة، وشحٌع حيػانيٌّ  وسائٌل مدتخَخٌج مغ كيذ صفخاء معدةٍ 

مدتخمٌز مغ غداؿ، فزبًل عغ قصخات قميمة مغ حميب الثجي. ومع 
كلِّ وخدٍة مغ وخدات اإلبخة، كانت تجفل قميبًل. إالَّ أنَّيا تحسَّمت األلع، 

 .مع مئات الِسَدِؽ تحت جمجىا ػيَّةوشعخْت بالحي

 

 

يغ، عمى الخَّغع كانت ليمى تديِّغ دفاتَخىا بُرَػر السغشِّيغ السذيػر   
مغ أفَّ بابا أخبخىا بأفَّ السػسيقى حخاـ، وأفَّ السػسيقى الغخبيََّة 

مٌة تساًما. ولكػنو قج أبمغيا بيحا التَّحخيع عمى نحٍػ قاشٍع ال  محخَّ
ًخا إلى الس  ػسيقىيجع مجااًل ألّي تدػية، فقج راحت تدتسع مؤخَّ

ألغاني األوروبيَّة الغخبّية حرًخا. لع يكغ سيبًل أف تتابع ججاوَؿ ا
واألميخكيَّة في مثل ىحه البمجة الشائية والسشعدلة، إالَّ أنَّيا تذبَّثْت 

بكلِّ ما استصاعت التذبَُّث بو. وكانت مػلعًة عمى وجو الخرػص 
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أكثَخ  اپخيدمي، الحي كاف يبجو، بػسامتو الغامزة، ُتخكيًّ  يذڤبأل
 .مسَّا ىػ أميخكّي، ومألػًفا عمى نحٍػ ُمحبَّب

كاف جدجىا يتغيَّخ سخيًعا: شعٌخ تحت إبَصْييا؛ ورقعٌة سػداُء بيغ   
ؿ  ساَقْييا؛ وبذخٌة ججيجة؛ وروائُح ججيجة؛ ومذاعُخ ججيجة. وتحػَّ

نيجاىا إلى غخيبْيغ، متكبِّخْيغ، يذسخاف بأنفْييسا في اليػاء. 
وراحت كلِّ يـػ تشطخ إلى وجييا في السخآة بفزػٍؿ ولََّج عشجىا 

االرتياح، وكأنَّيا تتػقَّع أف تخى فييا شخًرا آَخَخ  جـَ وع القمقَ 
ُيبادليا نطخاتيا. كانت تدتعسل مداحيَق التَّجسيل في كلِّ مشاسبة، 

وُتدجؿ شعَخىا بجاًل مغ ترفيفو في ضفائَخ أنيقة، وتختجي التشُّػرات 
غ سخًّا بعج أف تدخؽ  ًخا تجخِّ الزيِّقة متى استصاعت. بل راحت مؤخَّ

يا. لع يكغ ليا أصجقاء أو  غم التبغَ  أكياس حفع التبغ الخاّصة بأمِّ
صجيقات في فرميا الجراسّي؛ إذ وججىا التبلميُح اآلخخوف غخيبًة أو 

مخيفة! أما ىي، فمع تعخؼ أيَُّيسا كانت. وكانػا يثخثخوف برػٍت 
احة الفاسجة. غيخ أفَّ  جيغ أف تدسعو، ويرفػنيا بالتفَّ عاٍؿ، متعسِّ

اِؿ بحلظ، وكانت تتحاشاىع في كلِّ األحػاؿ، وال سيَّسا ليمى لع تب
ة.  الفتيات السحبػبات المَّػاتي يخشقشيا بشطخاِت انتقاٍد ومبلحطاٍت حادَّ

كانت عبلماُتيا في السجرسة مشخفزة، إالَّ أفَّ بابا لع يعتخض، إذ 
ًة بيا. ولع يكغ َيتػقَّ  ع فكَّخ أنَّيا سخعاف ما تتدوَّج وتبجأ حياًة خاصَّ
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ُيقتجى بيا، بل تػقَّع أف تكػف فتاًة شيِّبًة  تمسيحةً  تربح فأ
 .وصالحة، فتاًة ُمحتِذسة

كاف صجيُقيا الػحيج في السجرسة إلى ىحا اليـػ ىػ ابَغ الديِّجة   
الريجالنيَّة. وقج صسجْت صجاقُتيسا أماـ تجارب الدمغ، مثل شجخة 

ًة بسخور الدشيغ. كاف سشاف بصبعو خِجبًل ىّياًبا، زيتػٍف تدداد قػَّ 
 يقميَل الكبلـ، شجيَج البخاعِة باألرقاـ، ويشاؿ دائًسا أعمى العبلمات ف

شو مغ مجاراة  الخياضيَّات. ولع يكغ لو أصجقاء آخخوف، لعجـ تسكُّ
قجرة معطع أقخانو مغ التبلميح عمى إثبات ذواتيع. وكاف السألػؼ 

خريَّات السييسشة عشجه أف يبقى ىادئً  ا، مشصػًيا عمى نفدو أماـ الذَّ
مثل معمِّع الرّف والسجيخ، ومثل والجتو قبَل ىحا وذاؾ. أمَّا في رفقة 

فمع يكغ كحلظ، إذ تججه ال يتػقَّف عغ الكبلـ، صػُتو مفعع  يمى،ل
باإلثارة واالنفعاؿ. وفي كلِّ استخاحٍة، وأثشاء فتخة الغجاء في 

سا عغ اآلخخ، فيجمداف في أحج األركاف السجرسة، يبحث أحُجى
وحجىسا ػ في حيغ كانت الفتيات يتجسَّعغ في مجاميع، أو يقفدف 

اآلخخوف كخَة القجـ أو البمي. أمَّا  الربياففػؽ الحبل، بيشسا يمعب 
ُىسا، فكانا ال يتػقَّفاف عغ الكبلـ، متجاىَمْيغ نطخاِت التَّػبيخ 

أيٌّ مغ الجشدْيغ عغ مداره  واالستشكار، في بمجٍة ال يحيج فييا
د  .السحجَّ
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كاف سشاف قج قخأ كلَّ ما استصاع العثػَر عميو عغ الحخَبْيغ   
العالسيََّتْيغ األولى والثانية ػ كأسساء السعارؾ وتػاريخ الغارات الجػيَّة 

كاف يعخؼ الكثيخ عغ مشصاد زبمغ، … وأبصاؿ حخكة السقاومة
ىحا السشصاُد باسسو. وكانت ليمى  ( الحي ُسسِّي3والكػنت األلسانّي)

إليو وىػ يحكي عغ ىحه األشياء بذغٍف يرل حجَّ  ستساعَ تعذق اال
تخيُّميا أفَّ أحج السشاشيج ُيحمِّق فػؽ رأسيا، ويمقي بطبللو 

األسصػانيَّة اليائمة الحجع عمى السآذف والقباب التي يصفػ فػقيا 
 .في شخيقو نحػ البحيخة الُعطسى

 

 

 :قالت ليمى  
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 .ػ سػؼ تختخع شيًئا ما في يػـٍ مغ األيَّاـ  

 

 

 ػ أنا؟  

 

 

ػ نعع، وسيكػف اختخاُعَظ أفزَل مغ اختخاع الكػنت األلسانّي، ألفَّ   
اختخاعو قزى عمى الشاس. أمَّا اختخاُعَظ فدػؼ يداعج اآلخخيغ. 

ا   .أنا متأكِّجة مغ أنَّظ سػؼ تشجد شيًئا ُمجىًذا حقًّ

 

 

لػحيجة التي اعتقجْت أنَّو قادٌر عمى تحقيق كانت ليمى ىي ا  
 .األشياء العطيسة
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فخات وحمِّيا.    كاف سشاف ميتسًّا عمى نحٍػ خاّصٍ بسػضػع الذِّ
ث عغ اإلرساؿ الدخِّّي  وكانت عيشاه تمتسعاف بيجًة حيغ يتحجَّ

الحي تبثُّو حخكُة السقاومة في زمغ الحخب. ولع يكغ « التخخيبيّ »
سحتػى اإلرساؿ، بل بقػَّة السحياع؛ فقج سحخْتُو نبخُة كثيَخ االىتساـ ب

الثابتة، السشبعثة مغ صػٍت في الطبلـ، يتكمَّع في  التفاؤؿ،القػَّة و 
 .فزاٍء خاٍو، واثًقا بأفَّ ثسَّة َمْغ يخغب في االستساع إليو في الخارج

 

 

ي ليمى بالكتب    لع يكغ بابا يجري أفَّ ىحا الفتى ىػ الحي ُيغحِّ
ت والرحف ػ وىي السشذػرات التي لع َيُعج في ميدػرىا والسج بلَّ

مصالعُتيا في البيت. وعمى ىحا الشحػ، عخفْت أفَّ ىشالظ انجماًجا 
كبيًخا في إنكمتخا، وأفَّ الشداء حرمغ عمى حّق التَّرػيت في إيخاف، 

 .ال تديخ عمى ىػى األميخكاف في فيتشاـ حخبوأفَّ ال
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َة سشاف تحت الذجخة الػحيجة في قالت ليمى وىي تجمذ رفق  
 :الداحة

 

 

ػ كشُت أفكِّخ في أنَّظ ُتذبو إحجى محصَّات السحياع الدخيعة التي ال   
تتػقَّف عغ إخباري بيا. أليذ كحلظ؟ شكًخا لظ. إنَّشي أتابع ما 

 .يجخي في العالع

 

 

 :أشخؽ وجُو سشاف وىػ يقػؿ  

 !ِظ اإلذاعيَُّة التخخيبيَّةإنَّشي محصَّتُ  _ 

 

 



223 
 

دؽَّ الجخُس معمًشا أفَّ الػقت قج حاف لمعػدة إلى الرفػؼ. وبيشسا   
 :ىي تشيس مغ مكانيا وتشفس عشيا الغباَر، قالت

يظ     .(4«)سشاف سابػتاج ػ تخخيب»ػ ربَّسا سُأسسِّ

ة؟ ىحا يخوقشي كثيًخا     !ػ أأنِت جادَّ

يُج لمريجالنيَّة الػحيجة في البمجة عمى وىكحا، حرل االبُغ الػح  
إنَّو الربّي الػحيج الحي سػَؼ َيْمحق بميمى بعج «. الُسخخِّب»لقب 

إلى مجيشة إسصشبػؿ، تمظ السجيشة  افڤىخوبيا مغ الجار، مغ بمجة 
اخصيغ وكلِّ الحالسيغ  .التي كانت نيايَة السصاؼ لكّل الدَّ
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  ػػ 8 ػػ

  ستُّ دقائق 

 

بعج سّت دقائق عمى تػقُّف قمب ليمى عغ الَخَفقاف، جحبْت مغ   
 ، أرشيف ذاكختيا رائحَة السػقج الحي يػَضُع فيو خذُب التجفئة. اليـػ

، ىػ اليـػ الحي سػؼ يتدوَّج فيو أكبُخ أوالد 1963حديخاف  2
رْت مغ أسخٍة كدبْت ثخوَتيا مغ  خبلؿ العّع. وكانت خصيبُتو قج تحجَّ

التجارة عمى امتجاد شخيق الحخيخ، وىػ ػ كسا يعخؼ عجٌد كبيٌخ مغ 
مػا الدكػت ػ لع يكغ مقترًخا عمى تجارة  اف السشصقة ولكشَّيع فزَّ سكَّ

الحخيخ والتػابل، بل كاف شخيق اإلتجار بالخذخاش أيًزا. فسغ 
األناضػؿ إلى باكدتاف، ومغ أفغاندتاف إلى بػرما، كاف 

وقع الشدسات، ألػاُنو  عمىلسبلييغ، يتسايل الخذخاُش يشسػ با
ائُل الحميبّي يشزح  البخَّاقة متسخِّدة في وجو الصبيعة القاحمة، والدَّ
حػف  مغ جخاب البحرة قصخًة سحخّيًة تمػ أخخى. وفي حيغ كاف الفبلَّ

  .يعيذػف في فقٍخ مجقع، كاف غيُخىع يكدبػف ثخواٍت شائمة
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لسػضػع في الحفل الباذخ الحي أقيع لع يأِت أحج عمى ِذْكخ ىحا ا  
. وانيسظ الزيػُؼ قرًفا ورعًجا حتَّى افڤفي أضخع فشجؽ في بمجة 

اعات األولى مغ الرباح. وامتؤلت القاعُة بجخاف الدجائخ حّتى  الدَّ
بجت وكأنَّيا تحتخؽ. وراح بابا يخاقب بعيشْيغ مدتيجشتْيغ كلَّ َمغ 

تو الكبخى َخزَّ بيا الخجاَؿ والشِّداء الخَّقز، إالَّ أفَّ تكذيخَ  ةَ يصأ حمب
« ىاالي»الحيغ تذابكْت أذرُعيع في رقرة تقميجيَّة، ىي رقرة 

وف أردافيع وكأفَّ  الذعبيَّة عمى إيقاع الصبل والسدمار، وأخحوا ييدُّ
ما ُيعخؼ بالحذسة لع يصخؽ سسَعيع مغ قبُل قّط. لكّشو لع ُيعّمق 

اأبًجا عمى ما رأى، وذلظ مغ أجل شقيق  .و، إذ كاف يحبُّو حبًّا جسًّ

في اليـػ التالي، التقى أفخاُد األسختْيغ في استػديػ ترػيخ. وبعج   
وساعة بيغ بغ،  ل،ڤسمدمة مغ التغييخات في مياد الرػرة ػ بخج إي

وبخج پيدا السائل، وقصيع مغ شيػر الفبلمشكػ السحمِّقة في اتِّجاه 
حفطانيا لحرّيتيسا، وقج الذسذ ػ الُتِقَصْت لمعخوسْيغ صػٌر سي

الذجيج، إذ كانا يختجياف ثيابيسا الججيجة الباىطة  لحخُّ أرىقيسا ا
 .الثسغ
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عيجْيغ.    أمعشْت ليمى الشَّطَخ مغ أحج الجػانب إلى الدوجْيغ الدَّ
ـٍ رشيٍق، سػداَء الذعخ، متشاسقًة  كانت العخوُس شابًَّة ذاَت قػا

تحسل في يجىا باقًة مغ زىػر تشاسًقا أنيًقا في ثػبيا المؤلؤّي، و 
ة واإلعبلف  الغارديشيا البيزاء، ويمّف خرَخىا نصاٌؽ أحسخ، رمُد العفَّ

. في حزػرىا، شعخْت ليمى باكتئاٍب شجيج، وكأنَّيا تحسل شياع
غ  صخخًة في صجرىا. وساورتيا فكخٌة مغ تمقاء نفديا: أنَّيا لغ تتسكَّ

مختمُف أنػاع مغ ارتجاء مثل ذلظ الثػب. فقج شخؽ سسَعيا 
القرز: عغ عخائَذ َتَبّيَغ في ليمة زفافيّغ أنَّيغَّ لدغ َعحراوات، 

نقمػىغَّ إلى السدتذفى إلجخاء فحػصاٍت  وكيف أفَّ أزواجيغَّ 
د صجاىا في فخاٍغ مغ ورائيع وىع  ا، بخصػاٍت يتخدَّ شخريَّة ججًّ

يجتازوف شػارَع مطمسًة، بيشسا يتمّرُز الجيخاُف عمييع مغ وراء 
تائخ ُمخّخمة، وكيف أنَّيغَّ ُنقمغ إلى بيػت آبائيغَّ حيث تمّقيغ س

. ولع تدتصع ىحه العخائُذ االنجماَج اعقاًبا كانت ُأسُخىغَّ تخاه مشاسبً 
ًدا، بعج أف تعخَّضغ لئلذالؿ والعار، وصسًة جػفاَء  في السجتسع مججَّ

 .في مبلمحيغَّ الذابَّة
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شبت ضفخ َبشرِخىا، وضّمت تجحُبيا نبَذْت ليمى ُجميَجًة يابدًة في م  
ـُ مشيا. شعخْت باليجوء إثخ ذلظ األلع البديط السألػؼ  حّتى ساؿ الج
في أعساقيا، إذ كانت تمجأ إلى مثل ىحا العسل في بعس األحياف: 

تجخح نفَديا في الفخحْيغ أو ذراعْييا، حيث ال يسكغ أحًجا أف 
يَغ التي كان بلمات،يذاىج الع احًة أو مدتخجمًة الدكِّ ت تذخِّح بيا تفَّ

 .بختقالًة في السشدؿ. وكاف الجمج يتمػَّى بخفٍق تحت لسعاف الدكِّيغ

! فقج ارتجى بحلًة رماديًَّة،    ما أشّج فخَخ العّع في ذلظ اليـػ
زة. ولّسا حاف وقُت  وصجيخيًَّة بيزاء مغ الحخيخ، وربصَة عشٍق مصخَّ

ه عمى كتف ابشو، وأشبق يَجه التقاط اأُلسخة صػرًة تحكاريَّة، وضع يج
 .الثانية حػؿ خرخ ليمى. لكْغ لع يمحْع أحٌج ذلظ

 *** 

في شخيق العػدة مغ اإلستػديػ، تػقَّفْت ُأسخُة أكارسػ أماـ أحج   
ًدا بداحٍة لصيفة وشاوالٍت في الطّل. وانبعثْت  السخابد، وكاف مدوَّ

 .الفخف  مغ الشافحة رائحُة البػرؾ الصازج الحي خخج تػًّا مغ
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العّع مذخوباٍت لكّل فخد: سساور شاي لمخَّاشجيغ، وليسػناضًة  شمب
مثمَّجًة لؤلصغخ سشًّا. فبعج أف تدوَّج ابُشو مغ ُأسخٍة ثخيٍَّة، راح يشتيد 
كّل فخصٍة إلضيار ثخوتو. وكاف في األسبػع الفائت قج أعصى أسخَة 

غ مغ التػاصل أكثخ مغ السعتاد. قاؿ أخيو جياَز ىاتٍف كي تتسكَّ 
 :لمشادؿ الععّ 

 .ػ ىاِت لشا بعَس ما نقزسو أيًزا  

 

بعج دقائق، جاء الشادُؿ حامبًل مذخوباتيع، فزبًل عغ شبٍق كبيٍخ   
يحتػي عمى الخبد السشكَِّو بالقخفة. فكَّخْت ليمى أفَّ تاركاف كاف 

والفخحة تسؤل عيشْيو  سيتشاوؿ قصفًة مغ ىحا الخبد لػ كاف حاضًخا،
نقيًَّة صافيًة ال ُيخفييا أيُّ شيء. لساذا ال تذسمو ىحه االحتفاالُت 

رة  اأُلسخيَّة؟ إفَّ تاركاف لع يدافخ إلى أّي بقعة، وال إلى ندخٍة مدوَّ
. وباستثشاء مخاجعة الصبيب حيغ كاف شفبًل صغيًخا، لڤمغ بخج إي

الحجيقة. وحيغ يأتي  فإنَّو لع يّصمْع عمى العالع ما وراء سياج
الجيخاُف لمديارة، كاف ُيبَعج عغ عيػنيع الستصّفمة في ُحجخٍة بعيجة. 

كاف تاركاف يبقى في السشدؿ شػاؿ الػقت، فإفَّ العسَّة كانت  سَّاول
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تبقى معو أيًزا. ولع َتُعج ليمى والعسَّة قخيبتْيغ مشحئٍح، وكلُّ سشٍة 
 .ساتسزي مغ العسخ ُتْبعجىسا وتديج مغ فخقتي

 

 

صبَّ الععُّ الذاَي، ورفع كأَسو في اتِّجاه الزػء. وبعج أف رشف   
رشفًة واحجة، ىدَّ رأسو، وأشار إلى الشادؿ، وماؿ إلى أماـ، وتكمَّع 

 :بسشتيى البطء، كأفَّ كّل كمسٍة ُتدبِّب لو جيًجا جييًجا

 

 

ا ػ انطْخ إلى ىحا المَّػف. ىل تخاه؟ ليذ شاًيا أسػَد بسا يكفي. ماذ  
 !وضعَت فيو؟ أوراَؽ مػز؟ محاُقو أشبُو بساء غدل األشباؽ

 

 

اعتحر الشادُؿ فػًرا، وحسل الدساوَر بعيًجا وىػ يدكب بزع قصخاٍت   
 .عمى غصاء السائجة
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 :قاؿ الععّ   

 

 

 .ػ أخخؽ. أليذ كحلظ؟ ال يعخؼ ُيسشاُه مغ ُيدخاه  

 

 

في إصبلح ذات ثعَّ التفَت إلى ليمى، وقاؿ برػٍت يشّع عغ رغبٍة   
 :البْيغ

 

 

مة لجيِظ؟   ة السفزَّ  ػ كيف حاؿ السجرسة إًذا؟ ما السادَّ
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 :قالت ليمى ىازًَّة كتفْييا وىي تخنػ إلى بقع الذاي  

 

 

ة   ُل أّي مادَّ  .ػ ال أفزِّ

 

 

 :عقج بابا حاجبْيو قائبًل   

 

 

ػ أىحا ىػ األسمػُب الحي ُتكمِّسيغ بو كباَر الدّغ؟ أنِت عجيسُة   
 .األخبلؽ
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 :قاؿ الععّ   

 

 

 .ػ ال تقمْق. إنَّيا صغيخُة الدغّ   

 

 

َجُت والجَتيا وكانت تذتغل، وأصابُع يجْييا رقيقة    ػ صغيخة؟ لقج تدوَّ
 .في مثل سشِّيا

 

 

 .ىشا اعتجلت األّـُ في جمدتيا  
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 :الععّ  قاؿ

 

 

 .ػ إنَّو جيل ججيج  

 

 

ؿ شيخي إفَّ ىشاؾ أربعيغ عبلمًة تجّؿ عمى اقتخاب ػ حدًشا، يقػ  
يـػ القيامة. إحجى العبلمات ىي خخوُج الذّباف عغ الديصخة. وىحا 

ما يحجث تساًما في ىحه األيَّاـ. أليذ كحلظ؟ ىؤالء الربياف، 
أصحاُب كتمة الذعخ السشتربة، ما الحي سيفعمػنو بعج ذلظ؟ ىل 

إنَّي دائسَّا ما أشمب إلى ابشتي  كالبشات؟ الذعخسَيعسجوف إلى إشالة 
 .أف تكػف ححرًة. إفَّ ىحا العالع مسمػء بالفداد األخبلقيّ 
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 :سألت زوجُة الععّ   

 

 

 ػ ما العبلمات األخخى عمى قياـ الداعة؟  

 

 

خىا كمَّيا اآلف، فقج نديُتيا. ىشاؾ تدٌع    ػ ال أستصيع أف أتحكَّ
ا بالتَّأكيج سشذاىج وثبلثػف عبلمة أخخى كسا يبجو. غيخ أنَّش

انيياراٍت أرضيًَّة ضخسة، وسػؼ تجير السحيصاُت وترصخب. آه، 
وسيكػف عجُد الشداء أكبخ مغ عجد الخجاؿ في العالع. سػؼ 

 .األمػر حهأعصيِظ كتاًبا يذخح كلَّ ى

 

 

الحطْت ليمى بصخؼ عيشيا أفَّ العّع كاف يخاقبيا عغ قرج. لحا   
يًَّة مسَّا يشبغي، وذلظ عشجما  أدارت رأَسيا جانًبا عمى نحػٍ  أكثخ ججِّ
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شاىجْت ُأسخًة تقتخب. يبجو أفَّ اأُلسخة كانت سعيجة: امخأة ذات 
ابتدامٍة عخيزة عخَض نيخ الفخات، ورجٌل بعيشْيغ رقيقتْيغ، 

شعخىسا بقػسْيغ مغ الداتاف. كانػا يبحثػف عغ  شافوفتاتاف تديِّ 
لة ليمى. تشبَّيْت ليمى شاولة، فجمدػا عمى السشزجة السجاورة لصاو 

إلى أفَّ األـّ كانت تجاعب وجشَة الفتاة الرغخى، ىامدًة في أذنيا 
بذيٍء أضحَكيا ضحكًة خافتة. أمَّا البشت الكبخى، فكانت في ىحه 

قائسة الصعاـ رفقَة والجىا؛ فيختاراف  ىاألثشاء تجػؿ ببرخىا عم
شات، ويدأالف كلَّ فخٍد عسَّا يخغب مغ ش عاـ. وبجت فكخة شبَقْي معجَّ

كّل واحٍج مشيع ذات قيسة، إذ كانػا حسيسيغ، يتعحَّر التَّفخيُق بيشيع، 
شأف صخخَتْيغ مثبَّتتْيغ بالِسبلط. راقبتيع ليمى، غيخ أنَّيا شعخْت 

ة مفاجئة وحادَّ  ما دفعيا إلى خفس نطخىا، خذيَة أف يطيخ  ة،بغرَّ
 .الحدُج عمى وجييا

 

 

ُؿ حامبًل الدساور الججيَج، ومجسػعًة في ىحه األثشاء، جاء الشاد  
 .نطيفًة مغ الكؤوس
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أمدظ العّع كأًسا، ورشف مشيا، ثعَّ لػى شفتْيو في نفػٍر   
تو الججيجة التي راح يربُّيا عمى  واشسئداز، وضّج وعّج مدتصيًبا قػَّ

قيِق الجانب  :ىحا الخجل السيحَّب الخَّ

 

 

شاًيا. كسا أنَّو شاي  ػ لجيظ ما يكفي مغ الجخأة كي تدسِّي ىحا  
 !غيخ ساخغ بسا يكفي

 

 

اعتحر الشادؿ بإسخاٍؼ، وعاد أدراَجو إلى السصبخ، بعج أف انكسر   
ا، ضيخ  تحت مدسار حشق العّع. وبعج مخور وقٍت الح شػيبًل ججًّ
ًدا حامبًل شاَي سساور ثالًثا، ساخًشا عمى نحٍػ جعل البخار  مججَّ

 .ءيتراعج إلى ما ال نياية في اليػا
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ا وىػ يربُّ    الحطْت ليمى وجَو الشادؿ السستقع، فػججْتو مخىًقا ججًّ
الذاي ويسؤل األقجاح. كاف مخىًقا، ولكشَّو مدتدمع استدبلًما يشّع عغ 

ضيٍق واندعاج. وساور ليمى شعػٌر بأنَّيا الحطْت في سمػكو 
تو، فأدركْت  إحداًسا مألػًفا باليأس، واستدبلًما لدمصة العّع وقػَّ

سائخ الحاضخيغ أنَّيا ُمْحنبة أيًزا في حقِّو. وسخى في  مغأكثخ 
أعساقيا دافٌع مفاجٌئ، جعميا تشيس عمى قجمْييا، وُتسدظ بأحج 

 :األقجاح وىي تقػؿ

 .ػ أريج قميبًل مغ الذاي  

غ أيُّ شخز مغ التفػُّه بكمسة واحجة، رشفْت    وقبل أف يتسكَّ
يا اكتػاًء جعل الجمَع يتخقخؽ في رشفًة، فاكتػى لداُنيا وسكُف حمق

شْت مغ بمع الدائل، ونطخْت إلى الشا دؿ، مآقييا. ومع ىحا، فقج تسكَّ
خْت   :قائمة عغ ابتدامٍة مائمةٍ  وكذَّ

 !ػ عطيع 

فشطخ الشادؿ إلى العّع نطخًة خاشفًة، ثعَّ حّػؿ برَخه إلى ليمى،   
 .، وتػارى عغ األنطار«شكًخا لظِ » وتستع سخيًعا بعبارة
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 :قاؿ العّع مبيػًتا أكثخ مسَّا ىػ مشدعج  

 ػ ماذا تطشيغ أنَِّظ فعمِت؟  

ة السداج، فقالتح  :اولت األـّ أف تخفِّف مغ حجَّ

 …ػ حدًشا، كانت  

 :فقاشعيا األب قائبًل  

َؼ إنداٍف مج  ؼ ترخُّ  .شػف ػ ال ُتجافعي عشيا. إنَّيا تترخَّ

شعخْت ليمى بزيٍق في فؤادىا. فيشا، وأماـ أنطارىا، تسثَّمت   
الحقيقُة التي كانت تذعخ بيا شػاؿ الػقت، ولكشَّيا قالت في نفديا 

إنَّيا حقيقٌة غيخ مػجػدة. لقج انحاز بابا إلى جانب العّع، ال إلى 
جانبيا. وىكحا ستكػف األوضاُع دائًسا. وىحا ما أدركتو اآلف. فقج 

فاع عغ أخيو. وفي وقٍت  دةُ انت غخيك بابا األولى دوًما ىي الجِّ
ا، سػؼ تفكِّخ في ىحه المَّحطة مغ الدماف، وىي ػ  الحٍق، الحٍق ججًّ
عمى الخَّغع مغ أنَّيا لحطٌة قريخة واعتياديَّة ػ إنَّسا ُتشِبئ بسا سػؼ 
 .يحجث مدتقببًل. لع تذعخ في حياتيا قّط بأنَّيا وحيجٌة كسا ىي اآلف
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 *** 

مشح أف تػقَّف بابا عغ خياشة الثياب لمدبػنات الَغخبّيات اليػى،   
شػا مغ تجفئة  ، لع يتسكَّ لع َيُعج لجْيو ماؿ كثيخ. ففي الذتاء السشرـخ
الُحجخات إالَّ أقّميا، في بيٍت فديٍح متخامي األشخاؼ كيحا البيت. أمَّا 

كبيًخا مغ أوقاتيع في السصبخ، فكاف دافًئا دوًما. ولحا، أنفقػا قدًصا 
ذلظ السكاف: فكانت األـّ تغخبل األرّز، وتشقع الفاصػلياء، وُتعجُّ 

وجبات الصعاـ عمى السػقج الحي ُتدتخجـ فيو األخذاب. أمَّا العسَّة، 
فقج كانت تخاقب تاركاف مخاقبًة يقطة؛ فإْف أىِسل، ولع ُيذخْؼ عميو 

ؽ ثياَبو، ويعاني سقػًشا مؤلسً  ا، ويبمع أشياَء تكاد أحج، فقج يسدِّ
 .تخشُقو

 

 

ًيا كبلَمو إلى ليمى الجالدة أماـ شاولة السصبخ    قاؿ بابا مػجِّ
 :بخفقة كتبيا في شيخ آب
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ػ عميِظ أف ُتبرخي األمخ عمى حقيقتو. حيغ نسػت ونبقى وحجنا   
في قبػرنا، سػؼ يدورنا مبلكاف: أحُجىسا أزرؽ واآلخخ أسػد؛ ُىسا 

يصمباف مشَّا تبلوَة سػٍر مغ القخآف تبلوًة مشكخ ونكيخ. وسػؼ 
 .حخفيَّة. فإذا أخفْقِت ثبلَث مخَّات، فديكػف مريُخِؾ جيّشع

 

 

ثعَّ أشار بيجه إلى الخدانة، كأفَّ الجحيع يكسغ بيغ زجاجات الخيار   
 !السخمَّل، الستخاّصِة عمى الخفػؼ

 

 

ب. في أّثَخت االمتحاناُت في ليمى، فأضَحت متػتِّخَة األعرا  
السجرسة، أخفقْت في معطع االمتحانات. وحيغ كانت ترغي إلى 
بابا، لع تدتصع مشَع نفديا مغ التداؤؿ: كيف سيجخي اختباُر 
ـْ  يغ حيغ تقع الػاقعة؟ ىل االمتحاف شفيّي أ معمػماِتيا عغ الجِّ
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د الخيارات؟  ابةتحخيخّي؟ وىل ىػ بأسمػب كت ـْ ىػ متعجِّ السقابمة أ
جاباُت الخاشئُة عبلماِتيا؟ وىل تحرل عمى الشتيجة وىل ُتفِقجىا اإل

مباشخًة، أـ يتعيَّغ عمييا االنتطار إلى حيغ ضيػر كّل الشتائج ػ وإذا 
كاف األمخ كحلظ، كع ستدتغخؽ ىحه العسميَّة مغ وقت؟ وىل تتػلَّى 

مصُة العميا اإلعبلَف  الشتائج، أـ السجمُذ األعمى لشيل  عغالدُّ
 والمَّعشة األبجيَّة؟ االستحقاؽ العقابيّ 

 :ليمى لْت سأ

 

 

 ػ وماذا عغ الشاس الحيغ يعيذػف في كشجا أو كػريا أو فخندا؟  

 

 

 ػ ماذا عشيع؟  
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ػ حدًشا، أنت تعمع، ىؤالء غيخ مدمسيغ عسػًما. فساذا سيحجث   
بتبلوة  ليع بعج مػتيع؟ أعشي أفَّ السمَكْيغ ال يدتصيعاف مصالبتيسا

 .صبلتشا

 :قاؿ بابا  

 .ػ ِلَع ال؟ سػؼ ُيدأؿ كلُّ فخٍد األسئمَة نفَديا  

ػ لكغَّ الشاس في ببلٍد ُأخخى ال يدتصيعػف تبلوَة القخآف. أليذ   
 كحلظ؟

 

 

ػ تساًما. ُيخفق في امتحاف السمكْيغ كّل َمْغ ىػ غيخ مدمع   
غ عميشا أف نشذخ رسالَة حقيقّي. فيؤخح رأًسا إلى جيشَّع. ليحا، يتعيَّ 

المَّػو إلى أكبخ عجٍد مسكٍغ مغ الشاس. وىكحا ندتصيع أف نشقَح 
 .أرواَحيع
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ع الخذب السحتخؽ في    مّخت لحطٌة راحا فييا يرغياف إلى ترجُّ
ة بو  .السػقج، وكأنَّو ُيخبخىسا بأمٍخ عاجٍل ِبمغتو الخاصَّ

 

 

 :اعتجلْت ليمى، وقالت  

 

 

 شيء في الجحيع؟ ما أفطعُ … ػ بابا  

 

 

تػقَّعْت ليمى أفَّ يقػؿ ليا إنَّيا الُحَفخ السحتذجة بالعقارب   
واألفاعي، أو السياُه السغمّيَة التي تفػح مشيا رائحُة الكبخيت، أو 

قخصُة الدميخيخ. كاف في وسعو أف ُيخبخىا أفَّ أفطع شيء ىػ إكخاُه 
غ شجخة السخء عمى شخب الخصاص السحاب، أو تشاوُؿ الصعاـ م
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تحسل أغراُنيا رؤوَس الذياشيغ بجاًل مغ الفػاكو  يالدّقـػ الت
 :الشاضجة الحمػة السحاؽ. لكغَّ بابا أجاب بعج وقفٍة قريخة

 

 

ياح …. ػ إنَّو صػُت الخبّ    ىحا الرػت الحي لغ يتػقَّف عغ الرِّ
ًدا، فُيخبخ الخاشئيغ أفَّ الفخصة كانت ماثمًة أماميع لكشَّيع  ُميجِّ

 .، ويتعيَّغ عمييع دفُع الثسغخحلػه

 

 

كاف عقُل ليمى يدابق الكمسات، وإف التدمت اليجوَء والدكيشة،   
 :وقالت

 

 

 ػ ألغ يغفخ المَّػو ليع؟  
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 :فيدَّ رأسو نافًيا  

 

 

ر أف يغفخ يػًما، فحلظ لغ يحجث إالَّ بعج أف … ػ ال   ولكْغ لػ قخَّ
 .يعاني السحنبػف أشّج أنػاع العحاب

 

 

ساَء تشقمب رماديًَّة رفع   ْت ليمى برخىا خارج الشافحة، فخأت الدَّ
مدركذة. كسا رأت إوزًَّة وحيجًة تحمِّق في اتِّجاه الُبحيخة مغ دوف أف 

 .ُتحِجث، ويا لمغخابة، أيَّ صػت
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 :تشفَّدْت ىػاًء ملَء رئتْييا، ثعَّ أشمقْتو ببطء. وقالت  

 

لشقْل: ماذا يحجث لػ أنََّظ ارتكبَت خصًأ وأنت تعمع أنَّو … ماذا لػ ػ
 خصأ، ولكشَّظ لع تقرج ارتكاَبو؟

 

 

ػ ال فائجة مغ ىحا. فالمَّػو يعاقبِظ عميو بالخَّغع مغ ذلظ. لكْغ إذا   
 .ارتكبِت ىحا الخصأ مخًَّة واحجًة ال غيخ، فقج يكػف أكثَخ رحسًة بظِ 

 

 

غ الجمج السيِّت تحت الطفخ، نبذْت ليمى في قصعٍة صغيخٍة م  
 :فتجسَّع مقجاٌر قميٌل مغ الجـ عمى إبياميا، وقالت
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 ػ وإذا كاف أكثخ مغ مخَّة واحجة؟  

 

 

 :ىدَّ بابا رأسو، وقصَّب حاجبْيو قائبًل   

 

 

ػ ىشا تحّل المَّعشُة األبجيَّة، إذ ال فائجة مغ االعتحار. ال سبيَل   
ييغ لتفادي الجحيع. قج أبجو فطًّا مع ِظ اآلف، لكشَِّظ سػؼ تتػجَّ

بالذكخ إليَّ يػًما ما. فسغ واجبي أف أعمِّسِظ الرػاَب والخصأ، ألنَِّظ 
بخيئًة  ،محتاجة إلى تعمُّع ىحا كّمو وأنِت ال تداليغ في مقتبل العسخ

وغيَخ آثسة. أمَّا غًجا، فخبَّسا يكػف األواف قج فات. وىكحا يكػف 
 .الذبُل مغ ذاَؾ األسجِ 
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أغسزْت ليمى عيشْييا، وىي تذعخ بترمٍُّب في صجرىا. كانت   
صغيخَة الدّغ، إالَّ أنَّيا لع تعتبخ نفَديا ببل خصيئة. فقج ارتكبْت عسبًل 

تْيغ، وإنَّسا مخَّاٍت ومخَّات. فالعّع ضلَّ  فطيًعا، ليذ مخًَّة واحجًة وال مخَّ
لبلقتخاب مشيا.  يبلمديا، إذ كمَّسا التأـ شسُل اأُلسختْيغ، وجج شخيقةً 

إالَّ أفَّ ما حجث قبل شيخْيغ ػ حيغ ُأدخل بابا إلى السدتذفى 
ت األـّ إلى مخافقتو قخابَة  الستخخاج الحرى مغ كْميتو، واضصخَّ
خِه دفع ليمى إلى  َد تحكُّ أسبػٍع ػ ال ُيسكغ الحجيُث عشو، ألفَّ مجخَّ

لع تدسْع الغثياف مغ ججيج. كانت العسَّة تخافق تاركاف في غخفتيا، و 
شيًئا مسَّا حجث. في ذلظ األسبػع، كاف العّع يدورىا كلَّ ليمة، ولع 

تشدْؼ دًما بعج السخَّة األولى، إالَّ أنَّيا كانت تتألَّع دوًما. وحيغ حاولْت 
خىا بأنَّيا ىي التي بجأْت ىحه العبلقة في البيت  إبعاَده عشيا، ذكَّ

يخ  حالحي ذىبػا إليو لقزاء اإلجازة وكانت تفػ  مشو رائحُة البصِّ
 .األحسخ

 

 

كشُت أفكِّخ في نفدي قائبًل: لساذا؟ إنَّيا بشٌت بخيئٌة ولصيفة. لكغ »  
فِت في … اتَّزح أنَِّظ تحبِّيغ المَّعَب بعقػؿ الخِّجاؿ أتحكخيغ كيف ترخَّ
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الحافمة ذلظ الشيار: تزحكيغ شػاؿ الػقت كي تجحبي اىتسامي؟ 
 ءالقريخ؟ لساذا سسحِت لي بالسجي لساذا كشِت تختجيغ ذلظ البشصاؿَ 

إلى سخيخِؾ تمظ المَّيمة؟ كاف في ُوسعِظ أف تصمبي مشِّي االنرخاؼ، 
وكاف بإمكاني أف أنرخؼ، إالَّ أنَّظ لع تصمبي ذلظ. كاف في 

مدتصاعِظ الشػـُ في غخفة والجْيِظ، لكشَِّظ لع تشامي فييا، بل لبثِت 
عغ سبب ذلظ؟ حدًشا.  تشتطخيغ قجومي كّل ليمة. ىل سألِت نفَدظِ 

ببأنا أعخؼ   .«. وأنت أيًزا تعخفيغالدَّ

 

 

كانت ليمى شجيجَة االعتقاد أفَّ القحارة مػجػدٌة فييا. قحارٌة ال   
يسكغ تشطيُفيا مثل الجىغ في راحة كفِّيا. وىا إفَّ بابا يخبخىا اآلف 

 .أفَّ المَّػو، الحي يعمع كلَّ شيء ويخى كلَّ شيء، لغ يغفخ ليا

 

 

ًة شػيمة، ولبثا ضّمْيغ تػأمْيغ    رافق ليمى العاُر وتقخيُع الحات مجَّ
يقتفياف أثَخىا حيثسا ذىبْت. إالَّ أنَّيا باتت تذعخ أفَّ ىحه ىي السخَّة 
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األولى التي تحّذ فييا بغزٍب لع يدبْق أف عخفْتو مغ قبل. كاف 
عقميا يحتخؽ، وكلُّ عزمٍة مغ عزبلت جدجىا متػتِّخة بغزٍب 

ال تعخؼ كيف تديصخ عميو. لع تخغب في فعل أّي شيء مع  ؽٍ حار
الخّب الحي أوجج سببًل كثيخًة لمحكع عمى بشي البذخ ومعاقبتيع، 

 .ولكشَّو لع يفعْل إالَّ القميَل لحسايتيا حيغ كانت بحاجٍة إليو

 

 

نيزْت، ودفعْت كخسيَّيا إلى الخمف، ُمْحجثًة ضػضاَء عمى ببلط   
 .األرضيَّة

 

 

 :ا بابا وقج اتَّدعت عيشاهسألي  

 

 

 ػ إلى أيغ أنِت ذاىبة؟  
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 .ػ أريُج أف ألقي نطخًة عمى تاركاف  

 

 .لع نفخْغ مغ حجيثشا بعج. إنَّشا في جمدة دراسيَّة ػ

 

 

 :ىدَّت ليمى كتفْييا قائمةً   

 

 

أصابشي ػ نعع، حدًشا. إنَّشي ال أريج أف أدرَس بعج اآلف. لقج   
 .السمل
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 :جفل بابا  

 

 

 ػ ماذا قمِت؟  

 

 

 .ػ قمت أصابشي السمل  

 

 

ت كمسَة     :وكأنَّيا عمكٌة في فسيا، وأضافت« السمل»مجَّ
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 .ػ الخّب، الخّب، الخّب! كفاني مغ ىحا الكبلـ  

 

 

انجفع بابا نحػىا رافًعا ُيْسشاه. إالَّ أنَّو تخاجع عمى نحٍػ ُمفاجئ   
ع مثَل مختعًذا، وخي بُة األمل واضحٌة في عيشْيو. تجعَّج وجُيو، وترجَّ

 .شيٍغ يابذ. عخؼ، وعخفت ىي أيًزا، أنَّو كاد أف يرفعيا

 

 

لع يزخْب بابا ليمى سابًقا، ولغ يزخَبيا الحًقا. ومع أنَّو كاف ذا   
ة، فإنَّو لع ُيطيخ أّي اعتجاٍء بجنّي أو غزٍب ال يقجر عمى  عيػب عجَّ

يصخة عميو و إلييا المَّـػ دوًما، ويقػؿ إنَّيا ىي الدَّ . لحا صار يػجِّ
ىحا  السدؤولُة عغ دفعو إلى مثل ىحا التَّرخُّؼ، وإلى إثارة مثلِ 

 .الذّخ، الغخيِب عغ شخريَّتو
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يو إلى    أمَّا ليمى، فقج وجَّيت المَّػـَ إلى نفديا، وستطّل تػجِّ
، اعتادت ذلظ ػ نفديا عمى مجى الدشػات السقبمة. في تمظ األيَّاـ

 .فكلُّ شيء، فعمْتو، وفكَّخْت فيو، كاف ميَّااًل إلى أف يكػف ذْنًبا كبيًخا

 

 

كانت ذكخى عرخ ذلظ اليـػ محفػرًة عسيًقا في عقميا. حتَّى إنَّيا   
اآلف، بعج سشػاٍت مغ تمظ الحكخى، إذ َتْقبع داخل حاويِة نفاياٍت 

ا ضلَّ مغمًقا، فقج لبثْت معجنيَّة في ضػاحي إسصشبػؿ، ومع أفَّ عقمي
خ رائحَة السػقج السذتعل بحدٍف عسيق  .تتحكَّ
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  ػػ 9 ػػ

  سبُع دقائق 

َخْت شعَع التخبة ػ الجاؼَّ    إذ واصل عقُل ليمى القتاَؿ، تحكَّ
 .والصباشيخيَّ والسخَّ 

يا سخًّا مغ التي استعارت« حياة»في عجٍد قجيٍع مغ أعجاد مجمَّة   
سشاف، كانت قج رأت صػرَة امخأٍة شقخاء تختجي ثػَب سباحٍة أسػد، 
وتشتعل ححاًء أسػَد أيًزا بكعٍب عاٍؿ، وتجيخ في فخٍح وحبػٍر شػَؽ 
ػرة يفيج  لعبة ىيبل ىػپ ببلستيكيًّا. وكاف ثسَّة تعميٌق مغ تحت الرُّ

شْػًقا مغ تجيخ العارضُة األميخكيَُّة فاي شػت  خ،ڤفي ديش: »تيباآل
شيق  .«حػؿ خرخىا الخَّ

 

 

ػرُة الصفمْيغ، وإْف لدببْيغ مختمفْيغ. فقج أراد سشاف أف    أثارت الرُّ
يعخؼ سبَب رغبة كّل فتاٍة في ارتجاِء ثػب سباحٍة، وانتعاؿ ححاٍء 

بكعٍب عاٍؿ، ال لذيء إالَّ لمػقػؼ عمى بقعة أرٍض مدروعٍة بعذٍب 
 .ُؽ نفُدوأخزخ. أمَّا ليمى، فقج جحبيا الصػْ 
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رجع فكُخىا إلى الػراء، وفكَّخْت في يـػ خخوجيا بخفقة أّميا إلى   
البازار، حيغ كانت في العاشخة، وشاىجْت مجسػعًة مغ الربياف 
يصاردوف رجبًل عجػًزا. ولسَّا وصمتا إليو، كاف األشفاؿ يرخخػف 

 .ويزحكػف، ورسسػا دائخًة مغ حػلو بقصعٍة مغ الصباشيخ

 

 

ت بياقالت لي   ىذَة قج استبجَّ  :ا األّـُ يػمئٍح، حيغ رأت الجَّ

 

 

ػ إنَّو يديجّي، وال يدتصيع الخخوَج مغ الجائخة. وليحا، يشبغي أف   
 .يسحػىا أحٌج لو
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 .ػ آه، لشداعْجه إًذا  

 

 

لع تكغ مبلمُح وجو األـّ لتعبِّخ عغ االندعاج َقجر ما عّبَخْت عغ   
 :االرتباؾ. قالت

 

 

 .اليديجّيػف أشخارػ لساذا؟   

 

 

 ػ كيف تعخفيغ؟  
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 ػ كيف أعخؼ ماذا؟  

 

 

 ػ أنَّيع أشخار؟  

 

 

 :جحبْتيا األّـُ مغ يجىا، وأردفْت   

 

 

 .ػ ألنَّيع يعبجوف الذيصاف  
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 ػ كيف تعخفيغ ىحا؟  

 

 

 .ػ الشاس كمُّيا تعخؼ ىحا. وقج حمَّت عمييع المَّعشة  

 

 

 ػ وَمغ صبَّ عمييع المَّعشة؟  

 

 

 .ػ الخّب، يا ليمى  

 

 لكْغ، ألع يخمْقيع المَّػُو بشفدو؟ ػ
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ج أنَّو ىػ الحي خمقيع    .ػ السؤكَّ

 

 

ػ لقج خمقيع الخبُّ يديجيِّيغ، ثعَّ غزب عمييع ألنَّيع يديجيُّػف؟ ىحا   
 .غيخ مشصقيّ 

 

 

كي    !ػ كفى! ىّيا تحخَّ

 

 

ت ليمى عمى السخور مغ في شخيق العػدة مغ البازا   ر، أصخَّ
الذارع نفدو، لتتأكَّج إْف كاف الخجل العجػز ال يداؿ في مكانو. 

فارتاحت ارتياًحا كبيًخا عشجما وججْت أنَّو تػارى عغ األنطار، وأفَّ 
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ة مخَتمَقًة بخمَّتيا، وأنَّو  ائخة ُمِدحْت جدئيًّا. ربَّسا كانت القرَّ  خخجالجَّ
. لعمَّو اضصخَّ إلى انتطار َمغ يأتي ليزَع مشيا بكّل ُيدٍخ وسيػلة

ا الحتجازه. وبعج مخور سشػاٍت، حيغ شاىجْت ليمى الصْػَؽ  حجًّ
خْت تمظ الحادثَة مع  الجائخيَّ مغ حػؿ خرخ السخأة الذقخاء، تحكَّ

الخجل العجػز؛ وفكَّخْت: كيف ُيسكغ أف يربح الصػُؽ الجائخّي الحي 
، رم نداًنا،عدؿ إ يَّة الُسصمقة ونعسًة إلنداٍف وأوقعو في فخٍّ ًدا لمحخِّ
 آخخ؟

 

 

 :قاؿ سشاف حيغ شاركْتو أفكاَرىا  

 

 

ػ ال تدسِّي ىحا شْػًقا دائخيًّا، بل لعبة ىيبل ىػپ! وقج شمبُت مغ   
مُت إلييا كثيًخا،  ي أف تأتيشي بػاحجٍة مشيا مغ إسصشبػؿ. تػسَّ أمِّ

 .صمتا قبل قميلفصمبِت اثشتْيغ: واحجًة ليا وواحجًة لِظ. وقج و 
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 ػ لي أنا؟  

 

 

ػ حدًشا، إنَّيا لي، لكشَّشي أريج لعبتي أف تكػَف لِظ أيًزا! إنَّيا   
 .بمػف البختقالة البخَّاقة

 

 

 .ػ آه، شكًخا لَظ، لكشَّشي ال أستصيع قبػَليا  

 

 

 :غيخ أفَّ سشاف أصخَّ عمى رأيو  
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 ي؟أالَّ يسكشِظ أف تقبمييا ىجّيًة مشِّ …. ػ أرجػِؾ   

 

 

 ػ لكْغ، ماذا ستقػؿ لػالجتظ؟  

 

 

 .ػ ال بأس. إنَّيا َتْعمع مجى اىتسامي بظِ   

 

 

ىشا، اكتدت السشصقُة الػاقعُة بيغ عشقو ووجشتْيو احسخاًرا مغ شّجة   
  .الخجل
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أذعشْت ليمى لؤلمخ، وإْف أدركْت أفَّ والجىا لغ يكػف سعيًجا، ألفَّ   
مغ دوف أف يخاىا ليذ عسبًل  إحزار لعبة ىيبل ىػپ إلى الجار

جميبًل وال مفخخًة. فيي أكبخ مغ أف تتسكَّغ مغ وضعيا في حقيبتيا، 
أو بيغ ثيابيا. وفكَّخْت في دفشيا تحت األوراؽ في الحجيقة بزعة 

أنَّيا لع تجج ىحه الخّصة جيِّجة. وفي نياية السصاؼ،  يخأيَّاـ، غ
فيو أحٌج ىشاؾ، ثعَّ دفعْتيا مغ خبلؿ باب السصبخ في وقٍت لع يكغ 

ىخعْت إلى الحّساـ. وىشاؾ، أماـ السخآة، حاولْت أف تجيخ الصْػَؽ 
الببلستيكّي، كسا كانت تفعل العارضُة األميخكيَّة، غيخ أنَّيا وججْت 

ب عميو في ذلظ صعػبةً   .أكبَخ مسَّا ضشَّت، فػجب أف تتجرَّ

 

 

ي، وىػ پخيدم يذڤاختارت مغ صشجوؽ مػسيقى عقِميا أغشيًة ألل  
عامميشي بمصف، ال »يغشِّي عغ حبِّو بمغٍة غخيبٍة عشيا تساًما: 

تْيغ في البجء، لع تذعخ بخغبٍة في «. ُتقبِّميشي مخَّة، قبِّميشي مخَّ
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بدتختو الػرديَّة  يذڤالخَّقز، ولكْغ كيف ُيسكشيا أف تخفس أل
وبشصالو األصفخ ػ وىسا لػناف غيخ مألػفْيغ تساًما في ىحه البمجة، 

ٍة لمخجاؿ، إذوب ًيا صارًخا، مثَل رايٍة يخفعيا جيٌر  سثِّبلفي خاصَّ تحجِّ
 متسخِّد؟

 

 

فتَحِت الخدانَة التي كانت األـّ والعسَّة تحتفطاف فييا بسدتحزخات   
التدييغ. وىشاؾ، عثخْت بيغ زجاجات الحبػب وعبػات الكخيسة عمى 

كخز. فسا كاف مشيا إالَّ أف وضعْت مقجاًرا كشد: أحسِخ شفاٍه بمػف ال
 آةكبيًخا مشو عمى شفتْييا ووجشتْييا. فخشقتيا الفتاُة الساثمُة في السخ 
بشطخٍة صادرٍة عغ عيشْيغ غخيبتْيغ، وكأنَّيسا مغ خبلؿ نافحة ذات 

زجاٍج ُمرشفخ. وفي انعكاس صػرتيا، لسَحْت في لحطٍة عابخٍة 
. حاولْت أف تخى إْف كانت سعيجًة صػرًة زائفًة عغ نفديا مدتقببًل 

خْت  ػرة تبخَّ ىحه السخأُة التي تعخفيا ولكشَّيا ال تفيسيا. غيخ أفَّ الرُّ
مغ دوف أف تتخؾ أّي أثخ، وكأنَّيا قصخُة نًجى عمى ورقِة شجخٍة في 

 .الرباح

 



266 
 

 

ف العّسُة    ما كاف لُيكَذَف الشقاُب عغ سّخ ليمى لػ لع تشطِّ
ـِ بالسكشدة الكيخبائيَّ  ة جياَز الجخي في السسّخ، إذ ستدسع وقَع أقجا
 .بابا الثقيمة، كعادتو

 

 

صاح بابا بيا صْيحًة مجّويًة ملَء شجقْيو، ووثب صػُتو مغ فػؽ   
قبل بزع ثػاٍف ُيْطيخ عمييا حخكاِتو  يذڤاألرض التي كاف أل

الخاقرَة السعخوفة. قصَّب جبيَشو، ورمقيا بشطخٍة غاضبٍة تشصػي عمى 
 :أمٍل أضَحت مألػفًة أكثخ مسَّا يشبغي، وقاؿ خيبة

 

 

ػ ماذا تطشِّيغ أنَِّظ تفعميغ؟ أخبخيشي مغ أيغ حرمِت عمى ىحا   
 الصَّْػؽ؟
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 .ػ إنَّو ىجّية  

 

 

 ػ مسَّغ؟  

 

 

 .ػ مغ صجيق، يا بابا، وىػ ليذ بحي شأف  

 

 

ا؟ انطخي إلى نفدظ. أأنِت ابشتي؟ أنا لع أعج قادًرا عمى    ػ حقًّ
ستجالؿ عميِظ. لقج عسمشا مًعا بجيٍج جييج لكي نخّبيظ تخبيًة اال

فيغ مثل ؽ أنَِّظ تترخَّ عاىخة! … ُمحتخمة. وأنا ال أستصيع أف أصجِّ
 أتخيجيغ أف يشتيي بِظ السصاؼ ىكحا؟ عاىخة ممعػنة؟
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ث في    كانت نبخُة الكمسة الخذشة والرػُت األجّر، وىػ يتحجَّ
باردًة سَخت في كلِّ أنحاء بجنيا، فيي لع الُحجخة، قج بعثا قذعخيخًة 

 .تدسع بيحه الكمسة مغ قبل

 

 

، لع تقع عيشا ليمى عمى شْػؽ الييبل ىػپ قّط.    بعج ذلظ اليـػ
وعمى الخَّغع مغ أنَّيا ضمَّت تفكِّخ بيغ وقٍت وآخخ في ما يسكغ أف 
ؤاؿ. ىل تخا ه يكػف قج فعمو بابا بو، فإنَّيا لع تسمظ الجخأَة عمى الدُّ

ـْ أنَّو دفشو آمبًل أف  رمى بو في الشفايات؟ ىل أعصاه شخًرا ما؟ أ
لويُ  ربَّسا إلى شبٍح آخخ ُيزاؼ إلى عجيج األشباح، التي فكََّخْت  حػِّ

 عمى نحػ ُمتدايج أنَّيا تدكغ في ىحا البيت؟
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إفَّ ىحا الصْػؽ، بييئة األْسخ في نطخ الخجل اليديجّي العجػز،   
يَّة في رأي العارضة األميخكيَّة الذابَّة، قج أضحى ولكشَّو رمُد الحخِّ 

 .ذكخى حديشًة لفتاٍة تدكغ في بمجٍة شخقيَّة

 

 

 *** 

ر بابا بعج استذارة شيخو أنَّو ُيدتحَدغ أف 1963أيمػؿ    ، قخَّ
تبقى ليمى في البيت إلى أف يأتي يػـُ عخسيا، ما دامت قج بجأْت 

ار عمى الخَّغع مغ تخخج عغ الديصخة. وىكحا، اتُِّخح القخ 
راسّي الججيج، ولع  االحتجاجات. ومع أفَّ الػقت كاف بجايَة الفرل الجِّ

 .بعيًجا، فقج ُأخِخجْت ليمى مغ السجرسة خخُّجَيُعج يػـُ التَّ 

عرَخ الخسيذ، عادت ليمى وسشاف مًعا إلى الجار لمسخَّة األخيخة.   
 يُّ خمفيا ببزع خصػات، وعمى وجيوسار الرب

ليديسة، وفُسو يمتػي يأًسا، واضًعا يجْيو في جيبْيو. وراح ا مبلمحُ 
يزخب الحرى بقجمْيو في شخيقو، بيشسا كانت حقيبُتو تتسايل عمى 

 .كتفْيو
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ت لحطٌة لع يتكمَّع    حيغ وصبل داَر ليمى، تػقَّفا أماـ البػَّابة. مخَّ
 .فييا أيٌّ مشيسا

 :أخيًخا، قالت ليمى  

 

 

ع واحجُ     .نا اآلخخ، اآلفػ يجُب أف يػدِّ

 

 

كاف قج ازداد وزُنيا قميبًل أثشاء فرل الريف، وامتؤلْت وجشتاىا.   
 :فخؾ سشاف جبيَشو، وقاؿ

 

 

ي أف تكمِّع والَجؾِ     .ػ سأشمب مغ أمِّ
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 .ػ ال، أرجػؾ. بابا ال يخوقو ذلظ  

 

 

 .ػ ال ييّسشي. إفَّ ما يفعمو بِظ َلُيَػ الطمُع بعْيشو  

 

 

ا. فأشاحت ليمى بػجييا جانًبا، ألنَّيا لع تقجر كاف صػُتو يائدً   
 :عمى رؤيتو باكًيا. ثعَّ قاؿ ليا

 

 

، فمغ أذىب أنا أيًزا    .ػ إذا لع تحىبي إلى السجرسة بعج اليـػ
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ػ ال تُكغ ساذًجا، وال تحكْخ لػالجتظ أيَّ شيء مسَّا حجث. فأبي لغ   
 .زيسا بعًزايخَغَب في رؤيتيا. أنت تعمع أنَّيسا ال يصيقاف بع

 

 

 ػ وإذا كمَّسُت أنا والجْيِظ؟  

 

 

ابتدسْت ليمى وقج تشّبيْت إلى قػَّة اإلرادة الكبيخة التي تصّمبيا   
 .صجيُقيا الستحفُِّع القميُل الكبلـ ػ كي يتفػََّه بسثل ىحا السقتَخح

 

 

ُر رأيظ   ْقشي لغ ُيغيِّخ ىحا مغ األمخ شيًئا. ولكشَّشي أقجِّ ا … ػ َصجِّ حقًّ
ره  .أقجِّ
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ارتبَكْت، وشعخْت لمحطة مغ الدماف بأفَّ جدجىا ليذ عمى ما   
ُيخاـ، وأنَّيا تختعر، وأفَّ العـد الحي دفعيا إلى مػاصمة شخيقيا مشح 

ابق  الرباح الباكخ قج تخمَّى عشيا. ومثمسا كانت تترخَّؼ في الدَّ
بُل، فقج راحت تتحخَّ  ت عمييا الدُّ ؾ حيغ تذاىج نفَديا وقج ُسجَّ

 .لع ُتِخد أف تصيَل مغ وقع األشياء إذبدخعٍة، 

 

 

ػ حدًشا، يجب عميَّ أف أذىب اآلف. وال بّج أف نمتقي مغ مكاٍف   
 .إلى آخخ

 

 

ىدَّ سشاف رأَسو؛ فالسجرسة ىي السكاف الػحيج الحي يسكغ أف   
 .يمتقي فيو الذباُب غيُخ الستدوِّجيغ مغ كبل الجشدْيغ
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 :وقالت، وىي تحّذ بذكػك  

 

 

 .ػ سػؼ نجج وسيمًة مغ الػسائل  

 

 

متو قبمًة خفيفًة عمى وجشتو، وأردفت    :ثعَّ قبَّ

 

 !ىّيا! ابتيْج وال تحدْف، بالمَّػِو عميظ ػ
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ابتعجْت ليمى عشو مغ دوف أف تشطخ سػى نطخٍة عابخة. أمَّا ىػ،   
الحي زاد نسػُّه زيادًة ممحػضًة في األشيخ القميمة السشرخمة، ووجج 

عػبًة في التكيُّف مع شػلو الججيج، فقج لبث واقًفا مغ غيخ َحخاٍؾ ص
بَب، يسؤل جيػَبو  دقيقًة واحجًة شػيمة. ثعَّ أخح، مغ دوف أف يجري الدَّ

بالحرى والحجارة. وكمَّسا كبخْت، استحدغ ذلظ. حّتى صار يذعخ 
 .بثقِل كّل حراٍة يزيفيا إلى بقيَّة الحرى والحجارة

 

 

يْت مباشخًة إلى الحجيقة، في ىحه األثشا   ء، كانت ليمى قج تػجَّ
ُة قج وضعتا  اح التي كانت ىي والعسَّ حيث جمَدْت تحت شجخة التفَّ
عمييا ذات يػـٍ شخائَط مغ الحخيخ والداتاف: راقرات الباليو في 

شْت مغ رؤية قصعة قساٍش رقيقة تخفخؼ في  األغراف العميا. وتسكَّ
الجافئة، وحاولْت أالَّ تفكِّخ في أيِّ  عمى األرض يَجىاالشديع. وضعْت 

شيء. ثعَّ أخحْت حفشَة رمٍل ورفعْتيا إلى فسيا، وراحت تسزغيا 
مل،  ة الحسزيَّة التي يحتػييا الخَّ مزًغا بصيًئا. انتفخ فُسيا بالسادَّ

يَّة أخخى وبمعتيا، عمى نحٍػ أسخع ىحه السخَّة  .ولكشَّيا تشاولْت كسِّ
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 *** 

ْت ليمى الجاَر، ورمت بالحقيبة عمى كخسيٍّ في بعج دقائق، دخم  
السصبخ، مغ دوف أف تتشبَّو إلى أفَّ العسَّة، التي كانت تغمي الحميَب 

 .لرشع المَّبغ، تخاقبيا عغ كثب

 

 

أحشْت ليمى رأَسيا، وراحت َتْمحذ زاويتْي فسيا. والمدْت بصخؼ   
مل التي انغخسْت بيغ أسشانيا  .لدانيا حبَّاِت الخَّ

 

 

 .ػ تعالي إلى ىشا. افتحي فَسِظ، ودعيشي ُألقي نطخةً   
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ُة بو. ضاقت عيشا العسَّة ثعَّ اتَّدعتا،    َحْت ليمى ما أمختيا العسَّ نفَّ
 :وقالت

 

 

 ػ أىحا رمل؟  

 

 

 .لع تشبْذ ليمى بكمسة  

 

 

فيغ ىكحا ؟   مل؟ يا المَّػو، لساذا تترخَّ  ػ ىل تأكميغ الخَّ
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ؿ، فيحا ليذ سؤااًل سبق أف شخحْتُو عمى لع تعخؼ ليمى ما تقػ  
 .نفديا. لكْغ ما إْف فّكخْت في األمخ، حتى خصخْت في باليا فكخة

 

 

خيغ؟    ػ في يػـٍ مغ األيَّاـ، أخبخِتشي عغ امخأٍة في قخيتظ. ىل تتحكَّ
مَل والدجاَج السكدػر  .بل الحرباَء أيًزا… قمِت إنَّيا كانت تأكل الخَّ

 

 

 :قالت العسَّة  

 

 

حة البائدة كانت ُحبمى    .ػ نعع. لكّغ تمظ السخأة الفبلَّ
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ثعَّ أمدكْت عغ الكبلـ، ورنت إلى ليمى كسا تخنػ إلى القسراف   
التي كانت مشيسكًة في كيِّيا، باحثًة عغ تجاعيَج مشحخفٍة عغ خّط 

 .الكيّ 

 

 

ْت بيا المباالٌة مغ نػٍع ججيج، وخجٌر    لع ىدَّت ليمى كتفْييا، واستبجَّ
ربَّسا أنا »يدبق أف عانتو. وشعخْت أْف ال شيء ييّع عمى اإلشبلؽ. 

 .«أيًزا غيُخ ميسَّة

والحّق أنَّيا لع تكغ تسمظ أيَّ فكخة عغ كيفيَّة الحْسل أساًسا، ألْف   
يكغ لجييا أحج كي  ال صجيقات ليا، أو أخػات َيْكبخنيا سشًّا. لع
ديِّجة الريجالنيَّة، تصخح عميو تداؤليا. فكَّخْت في استذارة ال

تْيغ. لكْغ ما إْف تحيغ المَّحطُة السؤاتية  وحاولْت إثارَة السػضػع مخَّ
ؤاؿ  .حتَّى تخػَنيا شجاعُتيا، فتستشع عغ الدُّ

 .تبلشت كلُّ األلػاف عغ وجييا. إالَّ أنَّيا كانت تدتخّف باألشياء  

َتْحسمي فبل بجَّ  ػ ُيسكششي أف أؤكِّج لِظ، يا حبيبتي، أنَّظ إذا أردِت أف  
 .مغ وجػد رجل؛ فالسخأة ال تحسل بسبلمدة الذجخ
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أومأْت ليمى إيساءًة المباليًة، ثعَّ صبَّت لشفديا كأَس ماٍء، وغدمْت   
فَسيا أوَّاًل قبل أف تذخب. وضعت الكأَس جانًبا، وقالت برػٍت 

 :خفيٍس تعػزه الحساسة

 

 

 .لخجلأعخؼ كلَّ شيٍء عغ جدج ا… ػ لكشَّشي أعخؼ  

 

 

ُة حاجبْييا    .عقجت العسَّ

 

 

ثيغ عشو؟    ػ ما ىحا الحي تتحجَّ
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 ػ أعشي، أال ُيَعجُّ الععُّ رجبًل؟  

 

 

قالت ليمى ذلظ وىي ال تداؿ تشطخ إلى الكأس. تػقَّفت العسَُّة عغ   
الحخكة. ففي داخل الػعاء الشُّحاسّي، بجأ الحميُب يختفع رويًجا 

 .ت في اتِّجاه السػقج، وأخسجْت شعمتورويًجا. أمَّا ليمى، فدارَ 

 

 

 *** 

في اليـػ التالي، أخبخىا بابا بأّنُو يخيج أف ُيكمِّسيا. جمدا في   
السصبخ أماـ الصاولة، حيُث سبق أف عمَّسيا الربلَة بالمُّغة العخبيَّة، 
ثيا عغ السمكْيغ األسػد واألزرؽ المحْيغ سػؼ يأتياف  وسبق أف حجَّ

 .خلديارتيا في القب
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ا    …ػ أخبختشي العسَّة أمًخا مدعًجا ججًّ

 

 

ثعَّ أمدظ عغ الكبلـ بخىًة وجيدة. أمَّا ليمى، فقج التدمت اليجوَء،   
 .ُمخفَيًة يجْييا السختعذتْيغ تحت الصاولة

 

 

مل. ال تعاودي ذلظ مّخًة أخخى، وإاّل انتذخ    ػ لقج كشِت تأكميغ الخَّ
 الجوُد في جدِجؾ. ىل سسعِتشي؟
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ماؿ فظُّ بابا إلى أحج الجانبْيغ، فاصصجمْت أسشاُنو بعزيا   
 .ببعس، وكأنَّو يقزع شيًئا ما غيخ مخئيّ 

 

 

 .ػ ويشبغي أيًزا أاّل تختمقي القرز  

 

 

 .ػ لكّششي لع أختمْق شيًئا  

 

 

الح بابا مغ تحت الشػر الخافت السشبعث مغ وراء الشافحة أكبَخ   
ا. تأمَّل في ليمى متجّيًسا،  سشًّا، وأصغَخ حجًسا، مسَّا ىػ عميو حقًّ

 :وأردؼ
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 .ػ أحياًنا، تحتاؿ عقػُلشا عميشا  

 

 

ْقشي، فخحني إلى الصبيب    .ػ إْف لع ُترجِّ

 

 

الحت عمى وجو بابا نطخٌة تشصػي عمى خيبة أمل. لكْغ سخعاف ما   
 .حمَّت محمَّيا نطخٌة ججيجٌة تشّع عغ صبلبة

شبيب؟ حتَّى تدسع البمجُة بخمَّتيا عغ ذلظ؟ مدتحيل. أتفيسيغ؟ ال  ػػ
ؼ أنا ثي عغ األمخ إلى أّي غخيب. اتخكيو، وسأترخَّ  .تتحجَّ
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ثعَّ استخسل قائبًل بدخعة، كأنَّو يرػغ إجابًة سبق أف َحِفطيا عغ   
 :ضيخ قمب

 

 

 .ػ ىحه مذكمة عائميَّة، وسػؼ نجج ػ كُأسخٍة ػ َحبلًّ ليا  

 

 

 *** 

بعج يػمْيغ، جمدا مغ ججيج حػؿ شاولة السصبخ، بعج أف انزسَّت   
ُة، وفي أيجييسا محارـُ ورقيٌَّة مجعَّجة، وعيػُنيسا  إلييسا األّـُ والعسَّ

متَّقجٌة احسخاًرا، ومشتفخٌة مغ كثخة البكاء. في الرباح، راحت 
، السخأتاف تدأالف ليمى عغ مػعج دورتيا الذيخيَّة. بيأٍس وإعياءٍ 

أخبختيسا ليمى، التي لع تشدْؼ دًما شػاؿ الذيخْيغ السشرخمْيغ، أنَّيا 
بجأْت تشدؼ صباَح يـػ أمذ، غيخ أفَّ ثسَّة خصًأ في الشديف ىحه 

السخَّة، ألنَّو كاف ثقيبًل ومؤلًسا أكثخ مغ أيِّ وقٍت مزى. وقالت إنَّيا 
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يا، كانت تذعخ مع كلِّ حخكٍة مغ حخكاتيا بإبخٍة تغػر في أعساق
عَة األنفاس  .تاركًة إيَّاىا متقصِّ

 

 

الح عمى األـّ ارتياٌح خفيٌّ لجى سساعيا ىحا الشبأ، وغيَّخْت دفََّة   
سْت فييا بعيشْيغ تشصقاف األسى  الحجيث مغ فػرىا. أمَّا العّسة، فتفخَّ

ألفَّ إجياَض ليمى ُيحكِّخىا بإحجى عسميَّات إجياضيا شخريًّا. 
  :ػٍت رقيقوقالت ليا ُمتستسًة بر

 

 

 .ػ سػؼ يسّخ، وسيشتيي كلُّ شيٍء عسَّا قخيب  

 

 

َؿ مخٍَّة مشح سشيغ شػيمٍة يتػلَّى أحٌج إخباَر ليمى    كانت تمظ ىي أوَّ
 .بذيٍء مغ أسخار جدج األنثى
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، بأقّل ما ُيسكغ مغ كمسات، بأّنو لع َيُعج لجْييا أيُّ    ثعَّ أخبختيا األّـُ
األفزل ىي ىحه الصخيقة؛ فُخبَّ ضاّرٍة  سبٍب كي تخذى الحْسل، وأفَّ 

نافعة. ويشبغي ليع كمُّيع أف يتخكػا السػضػَع شّي الشدياف، وأالَّ 
يػا إلى المَّػو  ثػا عشو ثانيًة إالَّ في صمػاتيع، إذ يتعيَّغ أف يتػجَّ يتحجَّ

حيع في آخخ لحطةٍ  مو الخَّ كخ عمى تجخُّ  .بالذُّ

 

 

 :قاؿ بابا عرَخ اليـػ التالي  

 

 

شة    .ػ لقج كمَّسُت شقيقي، وىػ ُيجرؾ أنَِّظ شابَّة ومذػَّ
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شة    .ػ لدُت مذػَّ

 

 

قيقة    ثعَّ أنعسِت الشَّطَخ في غصاء السائجة، ُمقتفيًة آثاَر الشقػش الجَّ
 .بإصبعيا

 

 

ػ أخبَخني عغ ذلظ الفتى الحي كشِت تمتقيغ بو في السجرسة. وكشَّا   
ضح أفَّ ىحه المقاءات كانت حجيَث ال نعمع شيًئا عشو، لكغَّ الػا

الجسيع. ابغ الريجالنيَّة، يا إليي! لع تعجبشي تمظ السخأة الباردُة 
 .الخبيثُة. كاف يشبغي أف أعمع. فالػلج صشػ أّمو
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 :شعخْت ليمى باتِّقاد وجشتْييا، وسألْت   

ػ أتقرُج الُسخخِّب.. ِسشاف؟ دعو خارج ىحا السػضػع. فيػ   
الػحيج، وىػ فًتى شيُِّب القمب. أمَّا العّع، فيػ صجيقي، صجيقي 

 !الكحَّاب

ـَ مغ َيْكبخِؾ سشًّا    .ػ كفى! عميِظ أف تتعمَّسي احتخا

قشي أبًجا؟ أنا ابشتظ    !ػ لساذا ال ُترجِّ

ػ شبيب؟ حتَّى تدسع البمجُة بخمَّتيا عغ ذلظ؟ مدتحيل. أتفيسيغ؟ ال 
ث ؼ أناتتحجَّ  .ي عغ األمخ إلى أّي غخيب. اتخكيو، وسأترخَّ

ثعَّ استخسل قائبًل بدخعة، كأنَّو يرػغ إجابًة سبق أف َحِفطيا عغ   
 :ضيخ قمب

 .ػ ىحه مذكمة عائميَّة، وسػؼ نجج ػ كُأسخٍة ػ َحبلًّ ليا  

*** 

بعج يػمْيغ، جمدا مغ ججيج حػؿ شاولة السصبخ، بعج أف انزسَّت   
ُة، وفي أيجييسا محارـُ ورقيٌَّة مجعَّجة، وعيػُنيسا  إلييسا األّـُ والعسَّ

متَّقجٌة احسخاًرا، ومشتفخٌة مغ كثخة البكاء. في الرباح، راحت 
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السخأتاف تدأالف ليمى عغ مػعج دورتيا الذيخيَّة. بيأٍس وإعياٍء، 
أخبختيسا ليمى، التي لع تشدْؼ دًما شػاؿ الذيخْيغ السشرخمْيغ، أنَّيا 

جأْت تشدؼ صباَح يـػ أمذ، غيخ أفَّ ثسَّة خصًأ في الشديف ىحه ب
السخَّة، ألنَّو كاف ثقيبًل ومؤلًسا أكثخ مغ أيِّ وقٍت مزى. وقالت إنَّيا 

كانت تذعخ مع كلِّ حخكٍة مغ حخكاتيا بإبخٍة تغػر في أعساقيا، 
عَة األنفاس  .تاركًة إيَّاىا متقصِّ

جى سساعيا ىحا الشبأ، وغيَّخْت دفََّة الح عمى األـّ ارتياٌح خفيٌّ ل  
سْت فييا بعيشْيغ تشصقاف األسى  الحجيث مغ فػرىا. أمَّا العّسة، فتفخَّ

ألفَّ إجياَض ليمى ُيحكِّخىا بإحجى عسميَّات إجياضيا شخريًّا. 
  :وقالت ليا ُمتستسًة برػٍت رقيق

 .ػ سػؼ يسّخ، وسيشتيي كلُّ شيٍء عسَّا قخيب  

َؿ مخٍَّة مشح سشيغ شػيمٍة يتػلَّى أحٌج إخباَر ليمى كانت تمظ ى   ي أوَّ
 .بذيٍء مغ أسخار جدج األنثى
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، بأقّل ما ُيسكغ مغ كمسات، بأّنو لع َيُعج لجْييا أيُّ    ثعَّ أخبختيا األّـُ
سبٍب كي تخذى الحْسل، وأفَّ األفزل ىي ىحه الصخيقة؛ فُخبَّ ضاّرٍة 

كػا السػضػَع شّي الشدياف، وأالَّ نافعة. ويشبغي ليع كمُّيع أف يتخ 
يػا إلى المَّػو  ثػا عشو ثانيًة إالَّ في صمػاتيع، إذ يتعيَّغ أف يتػجَّ يتحجَّ

حيع في آخخ لحطةٍ  مو الخَّ كخ عمى تجخُّ  .بالذُّ

 

 

 :قاؿ بابا عرَخ اليـػ التالي  

 

 

شة    .ػ لقج كمَّسُت شقيقي، وىػ ُيجرؾ أنَِّظ شابَّة ومذػَّ

 

 

شةػ لدُت مذ    .ػَّ
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قيقة    ثعَّ أنعسِت الشَّطَخ في غصاء السائجة، ُمقتفيًة آثاَر الشقػش الجَّ
 .بإصبعيا

 

 

ػ أخبَخني عغ ذلظ الفتى الحي كشِت تمتقيغ بو في السجرسة. وكشَّا   
ال نعمع شيًئا عشو، لكغَّ الػاضح أفَّ ىحه المقاءات كانت حجيَث 

عجبشي تمظ السخأة الباردُة الجسيع. ابغ الريجالنيَّة، يا إليي! لع ت
 .الخبيثُة. كاف يشبغي أف أعمع. فالػلج صشػ أّمو

 

 

 :شعخْت ليمى باتِّقاد وجشتْييا، وسألْت   
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ػ أتقرُج الُسخخِّب.. ِسشاف؟ دعو خارج ىحا السػضػع. فيػ   
صجيقي، صجيقي الػحيج، وىػ فًتى شيُِّب القمب. أمَّا العّع، فيػ 

 !الكحَّاب

 

 

ـَ مغ َيْكبخِؾ سشًّاػ كفى! عم    .يِظ أف تتعمَّسي احتخا

 

 

قشي أبًجا؟ أنا ابشتظ    !ػ لساذا ال ُترجِّ

 :قاؿ بابا

 .ػ ال تكػني َفطًَّة مع عسَّتظ  

ـْ ال؟   ي. َأىي أمِّي أ  ػ أّي عسَّة؟ ضششُت أنَّيا أمِّ
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 .لع يخّد أحٌج عمى تداؤليا  

 

 

مفعٌع باألكاذيب والخجاع، وحياُتشا لع تكغ شبيعيًَّة قّط. ػ البيت   
 ونحغ لدشا ُأسخًة سػيًَّة. لساذا ىحا التطاىخ دوًما؟

 

 

 :قالت األـّ وقج ازداد عبػُسيا  

 .ػ كفِّي يا ليمى! نحغ جسيًعا نحاوؿ مداعجَتظِ   

 :تكمَّسْت ليمى ببطء قائمة  
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 .جوف إنقاَذ الععّ ػ ال أعتقج ذلظ. أعتقج أنَّكع تخي  

ضغط فؤاُدىا عمى صجرىا. فقج كانت شػاؿ ىحه األعػاـ تخذى   
مسَّا سيحجث إْف أخبخْت والَجىا بسا كاف يجخي وراء األبػاب 

قيا، ما داـ يحبُّ شقيَقو حبًّا  السػصجة. وكانت متأكِّجًة أنَّو لغ ُيرجِّ
حجؽ بيا، أفَّ بابا جسًّا. إالَّ أنَّيا فيست اآلف، وىي ُتحّذ بالخصخ السُ 

بب، لع يحىْب إلى مشدؿ الديِّجة  ا. ليحا الدَّ قيا حقًّ كاف يرجِّ
الريجالنيَّة، مختعًذا مغ َسػرة الغزب، ليصمَب إلى ولجىا أف يتدوَّج 

ثة الدسعة. ىحا ىػ سبُب محاولتو تيجئَة األمػر بيغ  بابشتو الُسمػَّ
 .َمْغ كاف كاذًباأفخاد اأُلسخة. كاف بابا يجرُؾ َمغ كاف صادًقا و 

*** 

. مع اقتخاب الذيخ مغ نيايتو، داىع 1963تذخيغ الثاني   
لت األنفمػندا  يَّة، وتحػَّ تاركاف مخٌض شجيج. تجىػرْت حالُتو الرحِّ

إلى ذات الخئة. غيخ أفَّ الصبيب ذكخ أفَّ قمبو ىػ نقصُة ضعفو 
تتسالْظ نفَديا  أصبًل. وىكحا، ُأرِجئْت خصُط الّدفاؼ. أمَّا العسَّة، فمع

غيًطا وقمًقا؛ شأف ليمى، عمى الخَّغع مغ أفَّ الَحَحر الحي استفحل 
 .فييا ازداد، ووججْت صعػبًة ُمتدايجًة في إضيار عػاشفيا
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واصمْت زوجُة العّع زيارَتيع في أغمب األحياف، َتْعخض السداعجة،   
شع، وكأنَّ  ميا وتأتييع باليخشة وصػاني البقبلوة السشدليَّة الرُّ يا تقجِّ

ؽ فييا  إلى بيٍت فيو عداء. الحطْت ليمى أحياًنا أفَّ ىحه السخأة ُتحجِّ
عمى نحٍػ يشصػي عمى شيٍء مغ الذفقة. أمَّا العّع، فمع يأِت، ولع 

ـْ قخاَر بابا  .تعخؼ ليمى قّط إْف كاف ذلظ قخاَره أ

 

و مغ يػـَ ُتػفِّي تاركاف، فتحػا جسيَع نػافح الجار كي تتسكَّغ روحُ   
ؿ إلى  غ أنفاُسو مغ التحػُّ إحبلؿ الشػر مكاف األمكشة، وكي تتسكَّ
ى مشو أف ُيحمِّق بعيًجا في ىجوٍء وسبلـ.  ىػاء، ويدتصيَع ما يتبقَّ
فكَّخْت ليمى أنَّو بحلظ يذبو فخاشًة في مريجة. ىكحا كانت حاؿ 

أخييا بيشيع. وَخِذيْت أف يكػف الجسيُع قج خحلػا ىحا الصفَل 
، واحًجا فػاحًجا، ومغ ضسشيع ىي شخريًّا، وربَّسا كانت الجسيل

 .أكثخىع خحالًنا لو
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في عرخ ذلظ اليـػ نفدو، وفي وضح الشيار، تخكْت ليمى   
ة، ولّسا حانت المَّحطُة  ط ليحا األمخ مشح مجَّ السشدَؿ. كانت ُتخصِّ

السشاسبة، فعمْت كلَّ شيء بُعجالة. كانت األفكار تتدابق في ذىشيا 
دْت، ولػ لحطًة  في فػضى واضصخاب، وساورىا قمٌق إْف ىي تخدَّ

واحجة، فخبَّسا تخػُنيا شجاعُتيا. ىكحا خخجْت مغ دوف تفكيخ، مغ 
دوف أف تخمَر ليا عيغ، ولكشَّيا لع تخخج مغ باب السصبخ ألفَّ 
الكّل كانػا ىشاؾ، اأُلسخة والجيخاف، رجااًل ونداًء ػ وىي السشاسبة 

غ أف يكػف الجشداف حاضخْيغ فييا في السكاف الػحيجة التي يسك
نفدو: إمَّا لمدفاؼ أو الجشازة. انخفس صػُت الشدػة حيغ شخع 

ـُ بقخاءة سػرة الفاتحة: }اىجنا الرخاَط السدتقيع. صخاَط الحيغ  اإلما
اليغ  {أنعسَت عمييع. غيِخ السغزػِب عمييع وال الزَّ

يْت ليمى إت ئيَذ، الستيَغ ػجَّ لى مجخل السشدؿ، وفتحت الباَب الخَّ
َد بأكثخ مغ رتاٍج وبدمدمِة حجيج، وإْف كاف خفيًفا  الرمَب، السدوَّ

عمى المَّسذ. كانت تحسل في حقيبتيا أربَع بيزاٍت مدمػقة، وما 
اف الديِّجة  يقارب عذَخ تّفاحاٍت شتػيَّة. واتَّجيْت مغ فػرىا إلى دكَّ

لْت خارجو. ثع الريجالنيَّة، إالَّ   أنَّيا لع تتجخَّأ عمى الجخػؿ، فتجػَّ
اف، تقخأ أسساَء السػتى  مًة في السقبخة القجيسة خمف الجكَّ مذت ُمتسيِّ
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عمى شػاىج القبػر، متدائمًة عغ نسط الحياة التي أنفقػا أعساَرىع 
 .فييا. وكانت، أثشاء ذلظ، تشتطخ عػدَة صجيقيا مغ السجرسة

ي تحتاُج إلييا لجفع أجخة الحافمة قج سخقيا سشاف كانت الشقػد الت  
 .مغ والجتو

 :ضلَّ الربيُّ يدأليا وىسا يديخاف مًعا إلى السحصَّة  

ػ أأنِت واثقٌة مغ الخحيل؟ إسصشبػؿ مجيشٌة ضخسة، وأنِت ال   
 .افڤتعخفيغ أحًجا فييا. ابقي في بمجة 

 .ػ لساذا؟ لع َيُعج لي شأٌف فييا بعج اليـػ  

َوَمس وجُيو بػمزِة ألٍع الحطْتيا ليمى، وكاف األواُف قج فات،   
 :فمسدْت ذراعو، وىي تقػؿ

 .ػ أنا ال أعشيَظ أنَت شخريًّا. سأشتاُؽ إليَظ كثيًخا  

 :فخدَّ عمييا والدغُب يطمِّل شفَتو العميا  

 .ػ وسأشتاُؽ إليِظ أنا أيًزا  
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ر لع َيُعج الربيُّ مكتشدَّا، بل أ   ضحى نحيًفا. كسا ضاؽ وجُيو السجوَّ
ـُ وجشتْيو أكثَخ مغ ذي قبل. بجا في لحطٍة  إلى حجٍّ ما، وبخزْت عطا
مغ الدماف وكأنَّو يخيج أف يقػؿ شيًئا آخخ، إالَّ أفَّ شجاعتو خانتو 

 .حيغ سسح لعيشْيو بأف ُتذيحا الشطَخ عغ وجييا

 :َوَعجتُو ليمى قائمةً   

 .إليظ أسبػعيًّا. وسػؼ نمتقي مغ ججيج ػ انطْخ! سػؼ أكتبُ   

  ػ ألغ تكػني في مأمٍغ ىشا؟  

عمى الخَّغع مغ أفَّ ليمى لع تتفػَّه بالكمسات اآلتية برػٍت عاٍؿ،   
د في مكاٍف ما مغ روحيا؛ كمساٍت كاف يخالجيا  فإفَّ صجاىا تخدَّ

،  أف تعتقَج أنَّظ في مكاٍف آمغ»شعػٌر بأنَّيا سسْعتيا مغ قبل: 
 .«فحلظ ال يعشي أنَّو السكاُف الحي ُيشاسُبظ

انبعثْت مغ الحافمة رائحُة العادـ وماء الكػلػنيا بشكية المَّيسػف ػ   
والتعب. كاف السدافُخ الجالُذ أماميا يقخأ في جخيجة. اتَّدعْت 
ئيذ  عيشاىا حيغ قخأت الخبَخ عمى الرفحة األولى: َمرخُع الخَّ

امة السذخقة. ونذخت الرحيفة أيًزا صػًرا األميخكّي صاحِب االبتد
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غيخة السدتجيخة، وىسا  ولو ولدوجت الجسيمة، ببحلتيا وقبَّعتيا الرَّ
ف سيَّارًة ضسغ مػكب سيَّارات، ويمػِّحاف لمجساىيخ قبل دقائق  َيدتقبلَّ
ؿ إشبلقة. كانت تخغب في قخاءِة تفاصيَل أكثخ، إالَّ أفَّ  قميمة مغ أوَّ

ختيا،  األنػار ُأشِفئْت. أخخَجْت مغ حقيبتيا بيزًة مدمػقًة وقذَّ
 .في صسٍت وىجوء. ثع تباشأ الػقت، فأشبقْت جفشْييا متياوأك

 *** 

فكَّخْت ليمى، مغ غيخ شكػٍؾ تداورىا، وال معمػماٍت تسمكيا، أفَّ   
في ُمدتصاعيا أف تتأقمَع مع إسصشبػؿ، وأف تقيَخ تمظ الحاضخَة 

(، وال 5ولع تكغ إسصشبػُؿ غػلياث) يج،ڤع تكغ دايالكبيخة. إالَّ أنَّيا ل
 أحَج يجعػ ليا كي يحالَفيا

 

ًة لمتػاري  الشجاح، أو تمجُأ إليو إْف أخفقْت. إّف لؤلشياء شخيقًة خاصَّ
مغ حػليا عمى نحٍػ بديط ػ ىحا ما تعمَّسْتو حاؿ وصػليا. وبيشسا 

ي حّساـ محصَّة الحافبلت، سخؽ أحُجىع كانت تغدل وجَييا ويجْييا ف
حقيبَتيا. وفي لحطٍة مغ الدمغ، ضاع مشيا نرُف نقػدىا، وما 
غيخ قج رفعو  تبّقى مغ التّفاح، وسػاُرىا ػ الحي كاف شقيُقيا الرَّ

 .عالًيا في اليػاء يػـَ أقامػا االحتفاؿ بتدشُّغ الصفل
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يَّ    ة، تدتجسُع جمدْت عمى قفز شحٍغ خاٍو خارج السخافق الرحِّ
أفكاَرىا. فاقتخب مشيا أحُج العسَّاؿ حامبًل دلًػا، فيو صابػُف غديل 

سيَّارات وإسفشجٌة. بجا العامُل مؤّدًبا ومخاعًيا لذعػرىا. وحيغ عخؼ 
بػرشتيا، عخض عمييا السداعجة. قاؿ إفَّ في وسعيا أف تبقى في 

يا بزعة أشيخ. وكانت عسَّتو قج تقاعجْت مغ ميشت توبيت عسَّ 
أميشَة صشجوٍؽ في متجخ، وكانت شاعشًة في الدّغ ومحتاجًة إلى 

 .رفيقة

 

 

 :قالت ليمى  
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ػ أنا متأكِّجة مغ أنَّيا امخأٌة لصيفة، ولكْغ عمّي أف أبحث عغ مكاٍف   
 .خاّص بي

 

 

 .ػ بالتأكيج. فيستُ   

 

 

قاؿ الذاْب ذلظ، وأعصاىا عشػاَف َنْدٍؿ قخيب، نطيٍف ومأمػف،   
 .ليا حطًّا سعيًجاوتسشَّى 

 

 

ساُء َتْقرخ مغ حػؿ ليمى، فقج    وإذ راح الطبلـُ يخخي سجوَلو، والدَّ
و إلى الشَّْدؿ، فػججْتو مبًشى  عدمْت في نياية السصاؼ عمى التػجُّ

، والح وكأنَّو لع يشطَّْف أو ُيْصَل مشح سشيغ  متجاعًيا في شارٍع فخعيٍّ
 .بلحُقيا حيغ دخمْت شػيمة. ولع ُتجرؾ ليمى أفَّ الذاب كاف ي
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ما إْف أصبحْت داخل السبشى حتَّى اتَّجيْت إلى ركغ الغخفة، بعج   
أف تجاوزْت كخسيَّْيغ ممّػثْيغ وميميمْيغ، وَلْػَح مشذػراٍت ُثبَِّتْت عميو 

بياناٌت ومبلحطاٌت قحرٌة مزى عيُجىا. ىشاؾ جمذ رجٌل ىديُل 
بسثابة مكتب استقباؿ. البشية، قميُل الكبلـ، حػؿ شاولة مقمقمة، ىي 

رة لمغخؼ، معمَّقة عمى كبلليَب  ومغ ُة مفاتيح مخرَّ ورائو عجَّ
 .مخقَّسٍة عمى ججاٍر يكدػه العفُغ الفصخيّ 

 

 

ًة،    بعج أف أصبحْت ليمى في الصبقة العميا مغ الشَّْدؿ، قمقًة وعربيَّ
ت بيا الباَب. كانت السبلءاُت السرفخَّةُ   دفعْت خدانَة األدراج، وسجَّ

مثل ورؽ الجخائج العتيق ذاَت رائحٍة كخيية، ُمشفِّخة. ففخشْت ستخَتيا 
مغ فػؽ الدخيخ، واستمقت بثيابيا. ولسَّا كاف اإلرىاُؽ قج ىجَّ 

كياَنيا، فقج َخَمجْت إلى الشـػ بأسخع مسَّا كانت تتخيَّل. لكشَّيا، في 
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ٍخ مغ المَّيل، استيقطْت بعج أف تخامى إلى أذنْيي ا صػت. وقٍت متأخِّ
 .ثسَّة شخز في السسّخ، يجيخ مقبَس الباب، محاواًل الجخػؿ

 

 

 :صخخْت ليمى  

 

 

 ػ َمغ وراء الباب؟  

 

 

وقُع أقجاـ في السسّخ. محدػبة وغيخ مدخعة. بعجىا، لع يغسْس   
ليا جفغ، ححرًة مغ كّل صػت. في الرباح، عادت إلى محصَّة 

السجيشة، فػججت  الحافبلت، وىػ السكاف الػحيج الحي تعخفو في
 .الذاّب ىشاؾ، حامبًل الساء لدّػاؽ الَسْخكبات
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 .ىحه السخَّة، وافقْت عمى عخضو  

 

 

كانت العسَّة امخأًة في خخيف العسخ، ذاَت صػٍت ثاقب، وبذخٍة   
شاحبة مستقعة عمى نحٍػ ُيسكِّغ الخائي مغ مبلحطة األوردة مغ 

مْت إلى ليمى شعاًما وثياًبا أن يقة، أنيقًة أكثَخ مسَّا يشبغي، تحتيا. قجَّ
ز مغ مداياىا»ُمرخًَّة عمى أنَّيا يجب أف  ، إْف كانت تخمي إلى «ُتعدِّ

الحىاب إلجخاء مقابمٍة مغ أجل الحرػؿ عمى عسل ابتجاًء مغ 
 .األسبػع السقبل

 

ت ـُ األولى يديخًة. ومع أّف قمبيا كاف مشفتًحا وع مخَّ ازًما، فإنَّو األيَّا
كاف ُمخلَف الحّذِ أيًزا. وعمى الخَّغع مغ أنَّيا رفزت اإلقخاَر بحلظ، 

سابًقا أو الحًقا، فإنَّيا وقَعْت تحت سحخ ىحا الذاّب وجاذبيَّتو 
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فتة. استحػذ عمييا ما يذبو االرتياَح بأنَّيا أض قادرًة عمى  حتالبلَّ
ه بسا حجث في بمجة الكبلـ بخفقة شخٍز آخخ ػ وإالَّ ما كانت لُتخبخ 

 .افڤ

 

 

 :قاؿ ليا  

 

 

ػ الػاضح أّنِظ ال تدتصيعيغ العػدَة إلى أسختظ. اسسعي، لقج   
عخفُت فتياٍت مثمظ ػ ِجئغ معطُسيّغ مغ بمجاٍت مقخفٍة وبغيزة. 

بعُزيّغ أبمْيغ ببلًء حدًشا ىشا، وحرمغ عمى أماكغ، إالَّ أفَّ 
ذكيًَّة بسا يكفي، وإالَّ فإفَّ الكثيخات لع يػفَّْقغ. ابقي معي إْف كشِت 

 .إسصشبػؿ ستدحُقظِ 
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شيٌء ما في نبخة صػتو جعميا تجفل. غزٌب مكبػت أدركْت أنَّو   
رْت بيجوٍء  يدكغ روَحو. غزٌب جامٌح وثقيٌل ِثقَل حجِخ الخَّحى. فقخَّ

  .في نفديا مغادرَة ىحا السكاف مغ فػرىا

 

 

وكاف يعخؼ جيًِّجا كيف  شعخ الذابُّ بسا يخالج نفَديا مغ ِضيق.  
 .يدتغّل قمَق الشاس واندعاَجيع

 

 

 :قاؿ ليا  

 

 

ػ سػؼ نتكمَّع في السػضػع في وقٍت الحق، وعميِظ أالَّ تقمقي   
 .كثيًخا
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كاف ىحا الخجل نفُدو، وىحه السخأُة نفديا ػ التي لع تكغ عسََّتو   
ا، وإنَّسا شخيكًة لو في عسمو ػ َمغ باع ليمى إلى شخ ٍز غخيٍب حقًّ

في تمظ المَّيمة ، ثّع إلى غخباَء آخخيغ في غزػف أسبػٍع واحج. 
كحػؿ؛ ثّسة دوًما كحػٌؿ في دميا، وفي مذخوباتيا، وفي أنفاسيا. 

َخ إالَّ أقلَّ القميل.  ىدفعػىا إل تشاوؿ السذخوبات كثيًخا، حتَّى ال تتحكَّ
َؿ األمخ، بات واضًحا أماـ عيش ْييا اآلف: وما أخفقْت في رؤيتو، أوَّ

األبػاُب مقفمٌة بأقفاٍؿ ذات حمقات معجنيَّة ُمتحّخكة، والشػافُح ُمحكسُة 
اإلغبلؽ، وإسصشبػؿ ليدت مجيشَة الفخص، بل مجيشُة الجخوح 

ًيا وسخيًعا، مثَل لشجبوا . وكاف سقػُشيا، عشج البجاية، سقػًشا مجوِّ
سقػط الساء بعج مخوره في خخشػـ إشفاء الحخيق. كاف الخجاؿ 

الحيغ يختادوف السشدَؿ يشتسػف إلى جساعاٍت مغ مختمف األعسار، 
يعسمػف في ميٍغ قميمِة السيارة واألجخ، وكانت لسعطسيع أسٌخ 

ٌة بيع. كانػا آبا وأزواًجا وإخػًة. وكانت لبعزيع بشاٌت في  ءً خاصَّ
 .مثل سشِّيا
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 *** 

شْت ليمى مغ االتِّراؿ بالبيت، لع تدتصع تفادي ا   رتعاش حيغ تسكَّ
يجْييا. كانت قج انغسدْت إلى حجٍّ عسيٍق في ىحا العالع الججيج، حتَّى 

يخ وحجىا في السشصقة السجاورة، واثقيغ  باتػا يدسحػف ليا بالدَّ
 مة،بأنَّيا ال َتسمظ مكاًنا آخخ تحىب إليو بعج اآلف. في المَّيمة السشرخ 

ساء، وشاىجْت قػاقَع عمى الخصيف تدتشذق اليػ  اَء أمصخت الدَّ
الخشَب الحي أشعَخىا باالختشاؽ. بحَثْت عغ سيجارٍة، بيشسا كانت 

 .تكف أماـ دائخة البخيج، والقّجاحُة تختعر في يجىا

 

 

رت الجخػَؿ، أخبخْت عامَل التمغخاؼ بخغبتيا في إجخاء    حيغ قخَّ
اتِّراؿ، وتقييِج أجخة السكالسة عمى الذخز الحي تخيُج محادثتو، 

أف يػافق ىحا الذخُز عمى دفع األجخة ػ وقج وراودىا األمُل في 
وافق بالفعل. ثعَّ انتطخْت أف تخفع األّـُ أو العسَّة سسَّاعَة الياتف، 

أّييسا تخيج ىي أف تكّمع أوَّاًل، وحاولْت أف ُتخسِّغ ما  تأكِّجةٍ غيَخ م
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تفعمو كلٌّ مشيسا في ىحا الػقت. أجابت االثشتاف ػ مًعا ػ وانخخشتا 
 .شسا سسعتا صػَتيا. وبكت ليمى أيًزافي البكاء حي

 

 

اعة في الخدىة؛ إيقاٌع    في مكاٍف ما مغ البيت، ارتفعْت تّكاُت الدَّ
يبَة التي تحيط بيسا  غيخ ُمتحبحب يشّع عغ االستقخار، ويشاقس الخَّ

ا. ثعَّ راف صسٌت عسيٌق ورشٌب، يقصخ كأنَّو سائٌل تغخقاف  تشاقًزا حادًّ
أف تذعَخ  ااضح أفَّ األـّ والعسَّة كانتا تخيجانيفيو أكثخ فأكثخ. مغ الػ 

ا ػ أكثخ مسَّا كانتا تتخيَّبلف.  بالحَّْنب، وكانت ليمى تذعخ بالحنب حقًّ
إالَّ أنَّيا أدركْت أيًزا، بعج أف غادرت السشدَؿ، أفَّ األّـَ أغمقْت قمبيا 

ة العسَّة  مثل قبزة يج، خرػًصا بعج مػت تاركاف وتجىُػِر صحَّ
دً  شعػٌر ثقيٌل باليديسة،  اا. وبعج أف أغمقت ليمى الياتَف، راودىمججَّ

وعخفْت أنَّيا ال تدتصيع العػدة، وأفَّ ىحا السػَت البصيَء الحي 
 .وججْت نفَديا فيو قج أصبح ىػ نفُدو اآلف حياَتيا

 

 .ىحا، فقج واضبْت عمى االتِّراؿ كمَّسا سشحت الفخصة ومع
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ًخا إلى الجار، فخدَّ عمى الياتف. وحيغ    وذات يـػ عاد بابا مبكِّ
تخامى صػُتيا إلى أذنو، شيق ولـد الرست. أمَّا ليمى، فأدركْت أفَّ 

ىحه ىي السخَُّة األولى التي تخاه فييا ضعيًفا، فأخحت ُتفتِّر عغ 
 .كمساٍت مشاسبة

 :قالت برػٍت يكذف عغ التػتُّخ والجيج في أعساقيا  

 .ػ بابا  

 .ػ ال ُتشاديشي بيحا االسع  

 :فكَّخْت مخًَّة أخخى   

 …ػ بابا  

 :قاؿ ليا بذّق الشَّفذ  

ث عشَّا مغ وراء    ػ لقج جمبِت الِخْدَي والعاَر عميشا. الكّل يتحجَّ
ضيػرنا. ال أستصيع الحىاَب إلى السقيى بعج اآلف. وال أستصيع 

سدجج نفدو، ال أحج يخيج أف يكمِّسشي. وال دخػَؿ دائخة البخيج. وفي ال
أحج يمقي عميَّ بالتحيَّة في الصخيق. إنَّشي مثل شبح ػ ال أحج يقجر 

ربَّسا ال أممُظ ثخواٍت شائمة، ولع »رؤيتي. لصالسا راودتشي فكخة:  مىع
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«. أعثْخ عمى كشد، بل ليذ لجيَّ أوالد، لكْغ لجيَّ شخٌؼ عمى األقل
و لع َيُعج لجّي. إنَّشي إنداف ُمحصَّع. يقػؿ الذيخ أمَّا اآلف، فيحا نفدُ 

ذلظ  شيجَ لي إفَّ المَّػو سيمعششي، وسُيبقيشي عمى قيج الحياة حّتى أ
. ذلظ ىػ جدائي  ..اليـػ

ثسَّة قصخاٌت تتكاثف عمى الشافحة. لسدْت ليمى قصخًة مشيا بخقٍَّة،   
في مكاٍف ما ثانيًة واحجًة، ثعَّ تخكتيا وشأنيا وىي تخنػ إلييا. و 

، في مكاٍف ال تقجر عمى تحجيجه  .داخل جدجىا، انتفس ألٌع مِسسٌّ

 :قاؿ ليا  

ػ ال تتَّرمي بشا ثانيًة. وإذا ما اتَّرمِت، فدػؼ ُنبمغ عامَل الياتف   
بأنَّشا ال نػافق عمى االتِّراؿ. ليدت لجيشا ابشٌة اسُسيا ليمى. ليمى 

 .ه األسساءعفيفة كاممة: أنِت غُيخ ججيخٍة بيح

 *** 

حيغ اعُتقمت ليمى لمسخَّة األولى، وُحِذخْت في َمْخكبة نقٍل مع   
ْييا، ثابتَة العيشْيغ  غيخىا مغ الشداء، لبثْت تزغط عمى راحَتْي كفَّ

ساء تخاه مغ خبلؿ قزباف الشافحة. وبعج السعاممة  عمى جدٍء مغ الدَّ
يِّئة التي لقيْتيا الشدػُة في مخفخ الذخشة ، جاء الفحُز في الدَّ
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إسصشبػؿ لؤلمخاض التشاسميَّة ػ وىػ السدتذفى الحي  تذفىمد
د عميو بانتطاـ عمى مجى سشػات. وىشاؾ، ُمِشحْت بصاقُة  ستطّل تتخدَّ
ىػيٍَّة ججيجة، ُكِتبت عمييا تػاريُخ فحريا الصبّي في ججوٍؿ أنيق؛ 
 فإذا ما فاتيا فحٌز مغ تمظ الفحػص، فدػؼ ُيمقى القبُس عمييا

أفَّ ذلظ َسَيعشي قزاَء المَّيمة في الحبذ، أو  يًزافػًرا. وأبمغػىا أ
العػدَة إلى السدتذفى مخًَّة أخخى إلجخاء السديج مغ الفحػص بغيَة 

 .الكذف عغ األمخاض التي تشتقل باالّتراؿ الجشديّ 

مغ وإلى.. مغ مخفخ الذخشة إلى السدتذفى، ثّع إلى السخفخ   
ًدا. كانت العاى لعبة كخة »خات يصمقغ عمى ىحا اإلجخاء اسع مججَّ
 .«الصاولة لمسػمدات

وفي إحجى الديارات إلى السدتذفى، التقت ليمى السخأَة التي   
َؿ صجيقٍة ليا في إسصشبػؿ. اسُسيا َجسيمة، وىي شابَّة  ستغجو أوَّ

، وجفػف  رتْيغ وبخَّاقتْيغ عمى نحٍػ استثشائيٍّ أفخيقيَّة ذاُت عيشْيغ ُمجوَّ
افة. أمَّا شعُخىا،تك مزفػًرا ضفائَخ رفيعًة تبلمذ  فكاف اد تكػف شفَّ

فخوَة رأسيا. وكاف رسغاىا نحيمْيغ عمى نحٍػ نحيل ومؤلع، وعمييسا 
عبلماٌت حسٌخ حاولْت أف ُتخفَييا بعجٍد كبيٍخ مغ األساور. كانت فتاًة 

فقج بجت عمييا مبلمُح االنتساء  أجشبيًَّة. وكسا ىػ حاُؿ كّل أجشبّي،
إلى مكاٍف آخخ. وكانت ليمى قج شاىجْت ىحه الفتاَة مخَّاٍت ومخَّات مغ 
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قبل، ولكشَّيسا لع تتبادال كبلًما شػيبًل، وإّنسا اقترَخْت لقاءاُتيسا عمى 
إلقاء التحيَّة. اآلف، عخفْت ليمى أفَّ الشداء المَّػاتي اعُتِقمغ، بعج 

ت مختمَف أركاف السجيشة، ُكغَّ يشتَسيغ إلى عذائَخ عسميَّات دىٍع شال
ـْ ال. وكاف ُيفتَخض بأفخاد العذائخ  ة،غيخ مخئيَّ  َأُكغَّ مغ أىل البمج أ

 .السختمفة أاّل يتػاصمػا بعزيع مع بعس

في كلِّ الديارات السذتخكة، كانت الّشدػُة يتخبَّعغ فػؽ مراشب   
مشو روائُح قػيَّة، مشبعثًة مغ عمى امتجاد السسّخ الزيِّق الحي تفػح 

. وكانت  قشيا بألدشتيغَّ خات والسعقِّسات التي ُيْسكشيغَّ أف يتحوَّ السصيِّ
رْت لمسػمدات التخكيَّات مػاقُع لمجمػس عمى أحج  قج ُخرِّ

بيشسا جمَدت األجشبّياُت عمى الجانب اآلخخ. ولسَّا كاف  انبْيغ،الج
مغ واحجًة تمػ  مصمػًبا مغ القادمات إلى غخفة الفحز أف يتقجَّ

اأُلخخى، فقج كاف االنتطار شػيبًل عمى نحٍػ ال ُيصاؽ. وفي أيَّاـ 
 ، ، ويخفزغ مغ أصػاتيغَّ الذتاء، كغَّ يبقيغ أيجييغَّ تحت آباشيغَّ

. لع يحَع ىحا القدُع مغ السدتذفى،  قتيغَّ ويحتفطغ بصا لبقيَّة اليـػ
مميغ فيو، بسا وىػ قدٌع يشأى عشو السخضى اآلخخوف ومعطُع العا

يكفي مغ التجفئة. أمَّا في فرل الريف، فكغَّ يتسصَّيغ متكاسبلت، 
َة الحخارة.  خاٍت، ومشتقجاٍت شجَّ يفخكغ الجخَب ويرفعغ البعػَض، متحمِّ

وُيجلِّكغ أقجاَميغَّ السخىقة، فتفػح مشيا روائُح  ،يخمعغ أححيَتيغَّ 
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. وب يغ حيٍغ وآخخ، ضعيفٌة تشتذخ في اليػاء، وتتخثَّخ مغ حػليغَّ
ُتبجي إحجى السػمدات التخكيَّات مبلحطًة فطَّة والذعة عغ األشبَّاء 

أو السسّخضات، أو عغ الجالدات عمى السرصبة السقابمة، الغخيبات 
في ضحكٍة ال تذبو الزحكات التي  شفجخف والغازيات، قبل أف ي

تشصػي عمى فخح. في مثل ىحه السداحة الزيِّقة، قج تذتّج العجاوُة 
وتشتذخ بدخعة شحشٍة كيخبائيَّة، وتخفت بالدخعة نفديا أيًزا. لع 

ُتصق السػمداُت التخكيَّاُت السػِمداِت األفخيقيَّاِت، وكّغ يتَّيْسشيغَّ 
 .بدخقة ميشتيغّ 

ػداء    ، وبيشسا كانت ليمى تشطخ إلى الذابَّة الدَّ في مداء ذلظ اليـػ
، بل تشبَّيت إلى أسػرتيا الجالدة قبالتيا، لع تمحْع أنَّيا أجشبيَّة

خْت أسػرَتيا التي فقَجْتيا. ثّع رأت الصمدَع الحي  السزفػرة، وتحكَّ
خْت كّل الصبلسع   التييديِّغ ُستخَتيا الرػفيَّة مغ الجاخل، وتحكَّ

أخفقْت في حسايتيا. والحطت شخيقَة احتزاف حقيبتيا عمى 
ْف لع ُتصَخد مغ صجرىا، وكأنَّيا تتػقَّع أف ُتصَخد مغ ىحا السكاف، إ

ىحا البمج، في أّي لحطة. واستجلَّْت مغ سمػكيا أنَّيا وحيجٌة، 
 .مدكػنٌة بالحخماف واليأس

راود ليمى شعػٌر غخيٌب بأفَّ ىحه الفتاة تتأمَّل مبلمَحيا. فقالت   
خ ػ بحقشيا ػ ناحيَة األسػرة  :ليا، وىي تؤشِّ
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 .ػ أسػرُتِظ جسيمة  

ببطء، مغ غيخ إحداس تقخيًبا، وتفحَّرْت  رفعت الفتاُة رأَسيا  
ليمى بشطخٍة مباشخة. ومع أنَّيا لع تقل شيًئا، فقج كاف ثسَّة ىجوٌء 

 .عمى مبلمحيا جعل ليمى تخغب في مػاصمة الحجيث إلييا

 :قالت ليمى، وىي محشيٌَّة إلى األماـ  

ى ػ كانت لجّي أسػرٌة تذبو ىحه، لكّشيا ضاعت مشِّي حيغ جئُت إل  
 .إسصشبػؿ

ست الحي أعقب ذلظ، أبجت إحجى السػمدات مبلحطًة    أثشاء الرَّ
بحيئة، فزحكت األخخيات. فسا كاف مغ ليمى، التي بجأت تمػـ 

ؿ مخَّة، إالَّ أف خفزْت مغ برخىا، وعادت إلى  نفَديا عمى الكبلـ أوَّ
 .االستغخاؽ في أفكارىا

 :لغ تتكمَّع أبًجا قالت السخأة حيغ ضشَّت األخخياُت أنَّيا  

  .ػ إنَّشي أميُِّد نفدي مغ بقيَّة الشداء  
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كاف صػُتيا ىسدًة شػيمًة تذػبيا خذػنٌة، ولغُتيا التخكيَُّة غيَخ   
 .سميسة

 

 [14:34 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :ليمى، وىي تذارؾ في الكبلـ بعج أف لفت انتباَىيا سألتيا

 

 

 شخز؟ رائع. وكيف تتَّخحيغ قخاَرِؾ؟ػ أتختاريغ لػًنا ُمغايًخا لكّل   

 

 

 .ػ مغ الشطخ  
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، كانت ليمى وتمظ الذابَّة تتبادالف بزع كمسات كمَّسا    بعج ذلظ اليـػ
التقتا، وتذتخكاف في الحجيث أكثخ مغ ذي قبل، وكانت اإلشارات 

تسؤل الرست حيغ تشقز الكمسات. وفي عرِخ يػـٍ مغ األيَّاـ، بعج 
ؿ حجيث بيشيسا، نيزْت جسيمة مغ مكانيا في مخور أشيٍخ عمى أوَّ 

واجتازت الججاَر غيخ السخئّي، ووضعْت شيًئا ما،  مة،الجية السقاب
 .خفيَف الػزف، في راحة كّف ليمى

 

 

كاف ذلظ الذيُء سػاًرا مزفػًرا في مػقٍع صغيخ، ونبَتة خمشج،   
 .وكخًزا غامًقا بطبلؿ المَّػف البشفدجيّ 

 

 

 :ةسألتيا ليمى في رقَّ   
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 ػ أىحه لي؟  

 

 

 :أومأْت جسيمة بخأسيا  

 

 

 .ػ أجل، ىَي ألػاُنظِ   

 

 

ر إْف كانت    جسيمة: السخأُة التي تشطخ في أرواح الشاس، وتقخِّ
ـْ ال، وذلظ فقط حيغ تخى ما تخيُج ىي أف تخاه  .ستفتح قمَبيا ليع أ
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 .جسيمة: أحُج خسدةٍ   

 

 [15:20 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 10 ػػ

 

ُة جسيمة   قرَّ

 

ـٍّ مديحيَّة. وكانت سشػاُت    ُولجْت جسيمة في الرػماؿ ألٍب مدمع وأ
عسخىا السبكِّخة حخًَّة، وغايًة في الدعادة، وإْف لع ُتجرْؾ ذلظ إالَّ بعج 
أف انقَزت وصارت جدًءا مغ الحاكخة. كانت أمُّيا قج أخبختيا ذاَت 

إلى أماـ،  ظِ ِظ عالًيا وتجفعُ يـػ أفَّ الصفػلة مػجٌة زرقاُء ىائمٌة تخفعُ 
وحيغ تطّشيغ أنَّيا لغ تشتيي إذ بيا تختفي عغ األنطار، فبل يعػد 

في ُوسعِظ المَّحاُؽ بيا وال إعادُتيا. إالَّ أفَّ السػجة تتخؾ ىجّيًة 
وراءىا قبل أف تتبلشى: محارًة عمى الذاشئ. وفي ىحا السحار 

ف كلُّ أصػات الصفػلة. وإْف   شْيياأغسزْت جسيمة عيالبحخّي ُتخدَّ
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سَع عغ قرج، فإفَّ في وسعيا سساَعيا:  ، وأصاخت الدَّ اليـػ
غار، وكمساِت أبييا القميمَة وىػ ُيْفصخ عمى  ضحكاِت أخػاتيا الرِّ
بزع تسخات، وغشاَء أّميا أثشاء إعجاد الصعاـ، وقخقعَة الشار عشج 

 .السداء، وحفيَف أوراؽ شجخة األكاسيا خارج الجار

 

 

ذػ: لؤلؤُة السحيط اليشجّي البيزاُء. كانت جسيمة، في أيَّاـ مقجي  
الرحػ، تعسج إلى حساية عيشْييا لكي تشطخ إلى البيػت في أحياء 

ة بعيًجا؛ وىي بيػٌت كاف وجػُدىا محفػًفا بالخصخ،  الفقخاء السستجَّ
شأف الصيغ والخذب المحيغ ُشيِّجْت بيسا. لع يكغ الفقُخ قزيًَّة 

فاأليَّاـ ببل حػادث، والحمُع سيٌل وعحٌب، كسا العدل  ؛يػمئحٍ ُتقمقيا 
الحي تجىغ بو خبدَتيا. إالَّ أفَّ والجتيا، التي كانت جسيمة تعبُجىا، 
يَّة تجىػًرا شػيبًل ومؤلًسا بدبب الدخشاف،  تجىػرْت حالُتيا الرحِّ

الحي لع يتغمَّب عمى بدستيا، حّتى فارقت الجنيا. أمَّا والجىا، الحي 
ا لتحسُّل ض أضحى لَّ َمْغ كاف رجبًل في يػـٍ ما، فمع يكغ مدتعجًّ

العبء الحي راح يشػء مغ تحتو، بعج أف وجج نفَدو وحيًجا بخفقة 
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خسدة أشفاؿ. فاكفيّخ وجُيو، وانقبس صجُره رويًجا رويًجا، وحّثُو 
 .وجياُء اأُلسخة عمى الدواج مغ ججيج ػ الدواِج بامخأٍة مدمسة

 

 

جسيمة األرممُة تغار مغ شبح، ووشَّجْت عدَميا كانت زوجُة والج   
عمى محػ كّل آثار السخأة التي شعخْت أنَّيا جاءت كي تحلَّ محمَّيا. 
وسخعاف ما َشفقْت جسيمة ػ أكبُخ البشات ػ تتذاجخ مع زوجة أبييا 
ـِ الحي  حػؿ كلِّ شيء تقخيًبا ػ بجًءا بالثياب التي تمبديا، والصعا

لحا، بجأْت جسيمة تقزي وقًتا أشػَؿ في  وشخيقِة كبلميا. و،تأكم
 .الذػارع، لعمَّيا تسشح روَحيا السزصخبة السقيََّجَة قجًرا مغ اليجوء

 

 

في عرخ أحج األيَّاـ، حسمتيا قجماىا إلى الكشيدة القجيسة التي   
كانت تختادىا أمُّيا، وتػقفْت جسيمة عغ الحىاب إلييا وإْف لع تشديا 

، دفعت الباَب الخذبيَّ الصػيل، ودخمْت وىي البتَّة. ومغ غيخ تفكيخ
ق رائحَة الذسػع والخذب الرقيل. كاف قخَب محبح الكشيدة  تتشذَّ
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خ، حّجثيا عغ الفتاِة التي أصبحت امخأًة بعج عسٍخ  قّديٌذ ُمعسِّ
. كانت تمظ قرًرا مغ حياٍة  ـّ لْت إلى زوجٍة وأ شػيل، وكيف تحػَّ

 .أخخى 

 

 

ًدا، إالَّ أنَّيا لع تكغ لجى جسيمة أيُّ نيَّ    ة في زيارة الكشيدة مججَّ
ابعة عذخة، فقج انزسَّت إلى  زارتيا بعج أسبػع. ولّسا كانت في الدَّ
اجتساٍع تدبِّب في ثػرة والجىا وتحصيِع قمػب إخػتيا. أمَّا ىي فمع 

يانَتْيغ اإلبخاىيسيََّتْيغ، إذ ك بكلِّ  انتتعسج إلى اختيار إحجى الجِّ
كًة  يا. لع يشطخ أحج إلى بداشة متسدِّ بخيٍط غيخ مخئّي يخبصيا بأمِّ

 .األمخ مثَل ىحه الشطخة. كسا لع يغفخ ليا أحج ذلظ

 

 

قاؿ ليا القّديذ اْف ال داعي لكّل ىحا الحدف ما دامت قج عثخْت   
عمى ُأسخٍة أكبخ، ُأسخِة السؤمشيغ. لكْغ عمى الخَّغع مغ بحليا ُقرارى 

ِكيَشة، الت ي قيل ليا إنَّيا ستأتييا عاجبًل أو آجبًل، الجيج، فإفَّ الدَّ
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ىخبْت مشيا. وىكحا، َوججْت نفَديا مخًَّة أخخى وحيجًة، ببل أسخٍة، وال 
 .كشيدة

 

 

كانت في حاجة إلى عسل، لكغَّ ذلظ لع يتػفَّخ باستثشاء بعس   
األعساؿ التي لع تجج نفَديا مؤىَّمًة ليا. وسخعاف ما أصبح عشػاُنيا 

الحي اعتادت أف تدَخح ببرخىا في اتِّجاىو. في ىحه حيَّ الفقخاء، 
دوف  األثشاء، كاف البمج في حالة تغيُّخ. وكاف كّل األصجقاء يخدِّ

(، وبجأوا بتحخيخ الرػماليِّيغ الحيغ 6سياد بخي) جكمسات محسَّ 
يعيذػف تحت ِنيِخ اآلخخيغ. الرػماؿ الكبيخ ػ كانػا يقػلػف إنَّيع 

مو والسػت في سبيمو. ُخيِّل إلى جسيمة عمى استعجاد لمشزاؿ مغ أج
أفَّ الجسيع، وِمْغ ِضسشيع ىي شخريًّا، كانػا يحاولػف تجشَُّب 

يتعّمق األمُخ بيا، تخاىا تحغُّ إلى الخُّجػع  ماالمَّحطة الخاىشة. وعشج
إلى شفػلتيا؛ وعشجما يتعّمق بأصجقائيا، تخاىع يتصّمعػف إلى 

 كٍة في صحخاَء تجاورمدتقبٍل غيخ مأمػف، شأف رماٍؿ متحخِّ 
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 [15:21 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .البحخَ 

 

 

ثعَّ بجأت األشياُء تدداد قبًحا، ولع َتُعج الذػارُع مأمػنًة: رائحة   
بلح  اإلشارات السحتخقة، والبارود، ومعارضػ الشِّطاـ ُيعتقمػف بالدِّ

 الدػفياتّي الرشع، والدجػف ػ البقيَّة الباقية مغ آثار الُحكَسْيغ
خعة بالسعَتَقمي  غ،البخيصانّي واإليصالّي ػ تحتذج عمى جشاح الدُّ

لْت كلُّ السجارس والسباني الحكػميَّة والثكشات العدكخيَّة إلى  وتحػَّ
سجػٍف مػقَّتة. ومع ىحا، لع تعج ثسَّة ُفدحٌة تكفي لدجغ السديج 

ـَ أجداٍء مغ القرخ  مغ السعَتقميغ. واستجعت الزخورُة استخجا
 .لتكػف سجًشا الجسيػريّ 
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في ذلظ الػقت تقخيًبا، قالت ليا امخأٌة تعخفيا إفَّ بعس األجانب   
ة والعافية، ومجتيجاٍت في  يبحثػف عغ أفخيقيَّات مػفػراِت الرحَّ

العسل، لشقميغَّ إلى إسصشبػؿ، واالشتغاؿ في ميٍغ متػاضعة ػ تجبيخ 
أيًزا أفَّ  شؤوف السشازؿ، رعاية أشفاؿ، شبخ، وما أشبو. وأخبخْتيا

ل الحرػَؿ عمى ُمداِعجٍة صػماليٍَّة في البيػت.  خاأُلس التخكيَّة ُتفزِّ
ىشا، وججْت جسيمة فخصًة؛ فحياُتيا ُأغمقْت كالباب، وباتت تػَّاقًة إلى 

باٍب آخخ ُيفتح ليا في مكاٍف ما. وفكَّخْت: َمْغ لع يذاىج العاَلع 
 .ليدت لو عيشاف

 

 

إلى إسصشبػؿ بخفقة أكثخ مغ أربعيغ وىكحا، انصمقْت في رحمٍة   
شخًرا، في مجسػعٍة ُجمُّيا مغ الشداء. ولجى الػصػؿ إلى 

السجيشة، وقف السدافخوف والسدافخات في صفػٍؼ عمى ىيئة 
مجاميع. فبلحطْت جسيمة أفَّ الذاّبات أمثاَليا قج وقفغ إلى جانب، 

مغ ىؤالء آخخ، ولع تذاىج أيًّا  مكافأمَّا األخخيات فقج ُنقمغ إلى 
مشح تمظ المَّحطة. عشجىا أدركْت أفَّ العسميَّة كمَّيا خجعٌة واحتياؿ ػ 
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ذريعٌة لجمبيغَّ كعسالٍة رخيرٍة مغ جية، ومغ أجل االستغبلؿ 
 .الجشدّي مغ جيٍة أخخى. وفات أواُف العػدة مغ حيث أتت

 

 

جاء األفارقُة إلى إسصشبػؿ مغ كلِّ أنحاء القارَّة القجيسة ػ   
قا، والدػداف، وأوغشجة، ونيجيخيا، وكيشيا، وفػلتا العميا، تشجاني

يشّي والعرياف  وإثيػبيا ػ ىخًبا مغ الحخوب األىميَّة والعشف الجِّ
الدياسّي. وازداد عجُد شالبي المُّجػء الدياسّي يػميًّا عمى مجى 

ٌب ومػضَّفػف وفشَّانػف وصحافيُّػف  األعػاـ. وكاف مغ بيغ ىؤالء شبلَّ
إالَّ أفَّ األفارقة الػحيجيغ الحيغ َتْحكخىع الرحُف ُىع َمغ … وباحثػف 

 .يجخي اإلتجاُر بيع، كسا ىػ حاليا

 

 

َلْت إلى ستائخ،    بيت في تارالباشي. أرائُظ رثٌَّة، ومبلءاٌت ُمسدَّقة ُحػِّ
وىػاٌء يعبق بخائحة البصاشذ السحتخقة والبرِل السقمّي وبذيٍء 

لمَّيل، ُيدتجعى عجٌد مغ الشداء حامٍس مثل جػٍز غيخ ناضج. في ا
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ػ مغ دوف أف يجريغ أّي واحجٍة مشيغَّ ىي السصمػبة. وفي غزػف 
َيقخع رجاُؿ الذخشة باَبيّغ فُيعَتَقمغ، ثّع ُيقتْجَف إلى  سبػعْيغ،كّل أ

 .مدتذفى األمخاض التشاسميَّة إلجخاء الفحػصات

 

 

،  أمَّا الشداء المَّػاتي كغَّ ُيبجيغ مقاومًة في وجوِ    َمغ يعتقميغَّ
غخ، ال  فُيػَدعغ في قبٍػ تحت السشدؿ، شجيِج الطمسة، متشاٍه في الرِّ
راٍت عمى أنفديّغ. لع يكغ  يتَّدع ليغَّ إالَّ إذا افتخشغ األرَض ُمتكػِّ

عمى  غّ الجػُع، وال ألُع سيقانيّغ، أسػَأ ما في األمخ، بل قمقيُ 
انيغ أنفديع، والخذيُة مغ حجوث خصٍب ليع ، إذ كانػا وحجىع الدجَّ

الحيغ يعخفػف أماكَشيّغ، والخػُؼ الحي يعقب ذلظ مغ أف يججف 
 .أنفَديغَّ َمشديَّاٍت إلى ما ال نياية

 

 

 :قالت إحجى الشداء  
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ػ األمخ أشبُو بتحصيع الجياد واألفخاس. ىحا ما يفعمػنو بشا. فسا   
لغ نحىب إلى أيِّ إْف تتحصَّع معشػيَّاُتشا وأرواُحشا حتَّى ُيجركػا أنَّشا 

  .مكاف

 

 

إالَّ أفَّ جسيمة لع َتكفَّ عغ التَّخصيط لميخوب. ىحا ما كانت تقمِّب   
الخأَي فيو يػـَ التقْت ليمى في السدتذفى. كانت مدتغخقًة في 

سْت ُجدئيًّا، وخارت  التَّفكيخ، وربَّسا كانت الفخَس الػحيجَة التي ُحصِّ
خ شعع الحخيَّة قػاىا، وفقجِت الجخأَة، ولكشَّيا ب قيْت قادرًة عمى تحكُّ
 .العحب. وليحا كانت تتػؽ إلييا

 

 [15:21 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 11 ػػ
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  ثساني دقائق 

 

 

ت ثساني دقائق، وتسثَّمت الحكخى التالية التي جحبْتيا ليمى مغ    مخَّ
 .أرشيفيا في رائحة حامس الكبخيتيظ

 

 

ت ليمى في غخفتيا في . في شارع السػاخيخ، كان1966آذار   
الصابق العْمػّي مدتخخيًة عمى سخيخىا، ُتقمِّب صفحاِت مجمٍَّة بخَّاقٍة 

ُنذخْت عمى غبلفيا صػرُة صػفيا لػريغ. لع تكغ ليمى مشيسكًة في 
القخاءة، بل كانت شاردَة الحىغ، مشذغمَة الفكخ ػ إلى أف تخامى إلى 

 .السجيخة تشادي باسسيا ػتُ أذنْييا ص
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ليمى السجمََّة جانًبا، ونيزْت ببطء، ومصَّت أشخاَفيا. اجتازت رمت   
ْيغ قميبًل. كاف  السسّخ وكأنَّيا في دوَّامة، وىبصت الدبللَع ُمتػرِّدَة الخجَّ
ثسَّة زبػٌف في خخيف العسخ يكف بجانب السجيخة الُسخَّة، مػلًيا نرَف 

ًرا لػحَة الشخجذ األصفخ والفػاك زيَّة. الحس وضيخه ليا، ُمتفحِّ
استجلَّت عمى الديجار الحي كاف يحسمو قبل أف تدتجؿَّ عمى وجيو. 

كاف الخجَل الحي تحاوؿ كلُّ السػمدات تجشَُّبو، ألنَّو كاف قاسًيا 
ا أنَّو ُشِخد مغ السبشى  ووضيًعا وبحيَء المِّداف، وبمغ بو العشُف حجًّ

تْيغ. لكْغ يبجو أفَّ السجيخة سامحتو اليـػ مخَّ  ى. أمَّا وجو أخخ  ةً مخَّ
 .ليمى، فقج اكفيخّ 

 

 

ُة جيػب. تمظ    كاف يختجي صجريًَّة مغ القساش الخاكي، وفييا عجَّ
كانت التفاصيل التي لفتت انتباَه ليمى قبل أيِّ شيٍء آخخ. وفكَّخْت 
، أو  ُر الرحافيُّ أفَّ َمْغ يحتاج إلى مثل ىحه التفريل ىػ السرػِّ

إخفائو. وكاف ثسَّة شيٌء في شخٌز لجْيو الكثيُخ مسَّا يخغب في 
ف جعل ليمى تفكِّخ في قشجيل البحخ، لكْغ ليذ في ُعخض  اتوترخُّ

افة ُمتجلِّيٌة  اُتو الذفَّ البحخ، وإنَّسا داخل قارورٍة ناقػسيَّة، حيُث مجدَّ
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في الفخاغ السحرػر. بجا أيًزا وكأّف ىشاؾ شيًئا ما ُيبقيو مشتِرَب 
مًة ورخػة، غيخ أنّ القامة، وذلظ ألفَّ جدَجه كّمو ك  واف كتمًة متخىِّ

يبجي نسًصا ججيًجا مغ الربلبة ػ صبلبٍة بإمكاف السخء أف ُيحيميا 
 .ميػعًة في أيِّ لحطة

 

 

غسدت السجيخُة الُسخَُّة الخجَل، واضعًة ذراعْييا عمى السكتب،   
 .ومشحشيًة إلى األماـ بجدجىا الزخع

 

 

 .، وإحجى أجسل َمغ لجيَّ ػ ىا ىي، يا حزخة الباشا، ليمى التكيبل  

 

 

يشيا بيحا االسع؟    ػ أىحا ىػ اسسيا؟ لساذا تدسِّ
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 .ثعَّ راح يتفحَّز ليمى مغ قسَّة رأسيا حتَّى أخسز قجمْييا  

 

 

ػ ألنَّيا نافجة الربخ؛ فيي تخيج مغ الحياة أف تسزي سخيًعا. إالَّ   
والسّخ،  أنَّيا قػيَّة أيًزا؛ ففي وسعيا أف ُتدخؼ في شخب الحامس
 .وكأنَّيا تحتدي شخاَب التكيبل. أنا التي أسسيُتيا بيحا االسع

 

 

عادة   جَل ضحكٌة ال تػحي بالدَّ  .انتابت الخَّ

 

 

 .ػ إًذا، فيي تشاسبشي تساًما  
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راحت ليمى في غخفتيا في الصابق العْمػّي، حيُث كانت تخنػ قبل   
ـِ صػفيا لػريغ السثالّي وثػبِ  يا األبيس دقائق إلى صػرة قػا

َة  جريََّة الػرديَّ السدركر، تخمُع ثيابيا: التشُّػرَة السديَّشَة بالػرود، والرِّ
التي كانت تكخىيا، كسا خمعْت جػارَبيا أيًزا، ولكشَّيا احتفطت 

 .بخفِّيا السخسمّي، وكأنَّو يسشحيا دفقًة إضافيًَّة مغ األماف

 

 

 :قاؿ الخجل في صػٍت خافت  

 

 

 العاىخة تخاقبشا؟ ػ أتطشِّيغ أفَّ   
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 [15:21 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :عميو ليمى نطخًة خاشفًة، وقالت ألقت

 

 

 ػ ماذا؟  

 

 

 .ػ السجيخة، في الصابق األرضّي. مغ الػارد أّنيا تتمّرُز عميشا  

 

 

 .ػ ال، إشبلًقا  
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 :ثعَّ أشار الخجل إلى شقٍّ في الججار، ومزى يقػؿ  

 

 

ؾ؟ الذيصانةػ انطخي إلى ىشاؾ. أتخيْ     !غ مقمَتيا؟ أتخيغ كيف تتحخَّ

 

 

  .ػ ال يػجج أحٌج ىشاؾ  

 

 

ة، يذػبيا احتقاٌر وكخاىّيٌة واضحاف، وقاؿ    :رشقيا بشطخٍة حادَّ
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ػ أنت تعسميغ لجْييا، فمساذا يشبغي لي أف أثق بِظ؟ أنِت خادمة   
 .الذيصانة

 

 

إلى الػراء،  شعخْت ليمى باليمع عمى حيغ غخَّة، فتخاجعْت خصػةً   
وساورىا إحداٌس بالَغَثياف حيشسا أدركْت أنَّيا وحيجٌة في الغخفة 

 .بخفقَة رجٍل مزصخٍب عقميًّا

 

 

 .ػ الجػاسيذ يخاقبػنشا  

 

 

ئة    :قالت ليمى بشبخٍة ميجِّ
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 .ػ ثق بي، ال أحَج غيخنا ىشا  

 

 

 .ػ اخخسي أيَّتيا العاىخة الغبيَّة! أنت ال تعخفيغ أّي شيء  

 

 

 :ثعَّ خفس صػَتو بعج ىحه الدمجخة، وقاؿ  

 

 

مػف حجيَثشا، وقج نربػا كاميخاٍت في كلِّ مكاف    .ػ إنَّيع ُيدجِّ
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راح الخجل يخّبت عمى جيػبو، وأضحت كمساُتو تستسًة غيخ   
ادَة، صجر  مفيػمة. ثعَّ أخخج زجاجًة صغيخة. وحيغ ندع عشيا الدجَّ

 .عشيا صػٌت يذبو أنيًشا مكبػًتا

 

 

انتاب ليمى اليمُع والخػؼ. وفي غسخة اضصخابيا، اتَّجيْت نحػه   
محاولًة أف تفيع ما تحتػيو الدجاجة، إالَّ أنَّيا غيَّخْت رأييا، وتخاجعْت 

ْيغ،  إلى الخمف، واتَّجيْت إلى الباب. لػ لع تكغ تزع ىحْيغ الخفَّ
وفقجْت  ْت خ المحْيغ كانت تحبُّيسا حبًّا جسًّا، لكاف ىخوُبيا أسخع. فتعثَّ 

 .تػازَنيا، وأصابيا في ضيخىا شيٌء مغ ذلظ

 

 

ط إلفخاغ ُمحتػى الدجاجة عمى    حامُس الكبخيتيظ. كاف الخجُل يخصِّ
شْت مغ االنجفاع إلى السسّخ، عمى الخَّغع مغ أفَّ  وجييا. إالَّ أنَّيا تسكَّ
الحامس راح ُيحخؽ جدَجىا. كاف ألًسا فخيًجا ال يذبو أيَّ ألٍع آخخ. 

ت مبيػرًة، مقصػعَة األنفاس، حيغ مالت عمى الججار مثل كان
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ت نفَديا إلى الدبللع،  مكشدةٍ  قجيسٍة ميسمة. رأُسيا يجور، لكشَّيا جخَّ
وأمدكْت بالجرابدوف مدكًة قػيًَّة لتسشع نفَديا مغ الدقػط. وحيغ 
شْت مغ أف ُترجر صػًتا ػ وحذيًّا مػجًعا ػ ما لبثت أف انكدَخْت  تسكَّ

 .وراح يشيسخ عمى كّل الغخؼ داخل الساخػرحّجُتو، 

 

 [15:21 16.07.20] ,.@ مكتبة

*** 

ال يداؿ ثسَّة ثقٌب في أرضيَّة الغخفة الخذبيَّة التي سقط عمييا   
ائُل الحامزّي. وبعج أف خخجْت ليمى مغ السدتذفى والجخُح ال  الدَّ

ا يداؿ شخيًّا ومتغيَِّخ المَّػف ػ فيػ مغ الشػع الحي ال يذفى ش فاًء تامًّ
ر أحَج  أبًجا ػ راحت تجمذ غالًبا قخب ذلظ الثقب. وكانت تسخِّ

مغ حػلو، وىي تحّذ بذكمو غيخ السشتطع وحافَّتو  صابعياأ
الخذشة، وكأنَّيسا يحتفطاف بدخٍّ مذتخؾ، ىي واألرضّية الخذبيَّة. 
َوراف  قْت إلى ذلظ الثقب األسػد شػيبًل، فإنَّو يذخُع بالجَّ وإذا ما حجَّ

مثل دوَّامات عمى سصح قيػٍة ُمشكَّيٍة بالياؿ. ومثمسا شاىجت الغداَؿ 
عمى الدجادة حيغ كانت شفمة، صارت اآلف تخاقُب الثقَب  ؾيتحخَّ 

 .الحامزّي في َدَورانو
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 :قالت السجيخُة الُسخَّة  

 

 

  .ػ أتجريغ أنَّو كاد أف يريَبِظ في وجيظ؟ احسجي ربَّظ  

 

 

د الدبائُغ ىحه ا   لسذاعخ، وأخبخوىا أنَّيا محطػضة ألفَّ التَّذػيو ردَّ
لع يسشْعيا مغ أداء عسميا. وإذا سبق أف حطيْت بذعبيَّة كبيخة في 

وقٍت مزى، فقج أصبحت اليػـَ مصمػبًة أكثخ. كانت عاىخًة ذاَت 
ٍة تخوييا؛ ويبجو أفَّ الخجاؿ يخوقيع ذلظ  !قرَّ
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، ازداد عجُد ضّباط الذخشة    في شارع السػاخيخ بعج ذلظ اليجـػ
بيع مغ العاـ  ، ازداد 1966عمى مجى أسبػعْيغ. وشػاؿ فرل الخَّ

العشف في كلِّ أركاف السجيشة، واشتبكت الفرائُل الدياسيَّة، وُأريقت 
ُب داخل الجامعات،  ماء، وُقتل الصبلَّ ماُء التي لع تغدْميا إالَّ الجِّ الجِّ

اَت نبخٍة أكثخ السمرقاُت في الذػارع أشجَّ غزًبا، وذ وأضحت
إلحاًحا. وسخعاف ما استمـد األمُخ َجمَب ضبَّاٍط إضافّييغ إلى أماكغ 

 .أخخى 

 

 

 *** 

، تجشَّبْت ليمى قَجر السدتصاع غيَخىا مغ    ٍة شػيمة َعقب اليجـػ لسجَّ
، وُيْدعجشيا بكمساتيغَّ  الشِّداء المَّػاتي َيْكبخنيا سشًّا في معطسيغَّ

اخ خة. وكانت تخدُّ عمييغَّ عشج الحاجة. فقج الجارحة ونكاتيغَّ الدَّ
وكاف  ػتقػقعْت عمى نفديا معطَع الػقت، وتحاشت االختبلَط بيغَّ 

ؽ  ُؽ أنفَديغَّ مثمسا تسدِّ االكتئاب شائًعا وسط نداء الذػارع، يسدِّ
، بل «اكتئاب»الشاُر الخذب. ومع ىحا، لع تدتخجـ أيٌّ مشيغَّ كمسَة 

التي لع َيِرْفغ بيا أنفَديغَّ  ،«البؤس»كّغ يدتعسمغ كمسة، 
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ـُ بائذ، والسختَُّب  فحدب، بل كلَّ شخٍز وكلَّ شيء أيًزا: فالصعا
 .والقجماف مؤلستاف ألفَّ الححاء بائذ ائذ،ب

 

 

لكْغ، ثسَّة امخأة واحجة كاف يخوؽ لميمى أف تقزي الػقَت بخفقتيا؛   
دة العسخ، قامُتيا مغ الِقَرِخ  بحيث تذتخي امخأة عخبيَّة، غيخ محجَّ

. وكانت تتيجَّى 122ثياَبيا مغ متاجَخ لؤلشفاؿ. اسُسيا زيشب 
 ,Zeinab, Zainab, Zeyneb :اسَسيا بحدب مداجيا

Zayneb… شخيقًة  122أف تكتَبو بػ  عياوتدعع أفَّ في وس
سشتستًخا  122مختمفة؛ وىػ الخقع نفدو الحي ُيعّبخ عغ شػليا: 

 ، والقريخةDwarf ار الَقَدمةتساًما. وكانت ُتجعى بأسساء عمى غخ 
Pygmyواإلبياـ ، Thumbling .وبأسساء أخخى أشّج سػًءا ،

قػف بيا، ويتداءلػف سخًّا أو عبل   نيَّةليحا، ضاقت بالشاس وىع يحجِّ
ي، أضافت شػَليا إلى  عغ شػِؿ قامتيا. وفي أسمػٍب يشّع عغ التَّحجِّ

سيا، اسسيا. كانت ذراعاىا غيخ متشاسقتْيغ قياًسا إلى جد
وأصابُعيا سسيشًة، ذات َشْعخ. أمَّا رقبتيا، فتكاد أف تكػف غيخ 
مػجػدة. وكانت عخيزَة الجبيغ، مذقػقَة الحقغ، وذات عيشْيغ 
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تشصػياف عمى ذكاء، وىحه ىي أبخُز مبلمح  تْيغغائختْيغ رماديّ 
ث المُّغة التخكيَّة بصبلقة، لكْغ بمكشة حمقيَّة تكذف عغ  وجييا. تتحجَّ

 .أصػليا

 

 

يَّة،  122كانت زيشب    ف السخافَق الرحِّ تسدح األرَض، وتشطِّ
وتكشذ الغخَؼ، وتعسل مجتيجًة حتَّى عشجما كانت تداعج السػمدات 

بكّل ما َيحَتْجَشو. ولع يكغ كلُّ ذلظ سيبًل، ال ألنَّيا تعاني ِقَرَخ 
س عسػدىا الفقخّي، الحي كاف  أشخافيا فحدب، بل كحلظ بدبب تقػُّ

 .وقػفيا عمى قجمْييا ساعاٍت شػيمة بةعػ يديج مغ ص

 

 

قارئَة فشجاٍف في أوقات فخاغيا، بْيج أّنيا كانت  122كانت زيشب   
تخزُّ بقخاءاتيا َمغ كانت أثيخًة لجْييا. فكانت ُتعجُّ القيػة لرجيقتيا 

، مغ غيخ كمٍل أو ممل. وبعج أف تفخغ ليمى مغ  تْيغ في اليـػ ليمى مخَّ
الّثفَل السدتقخَّ في قعخ  122ل زيشب احتداء قيػتيا، تتأمَّ 
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. لع تكغ تيػى الحجيَث عغ الساضي أو السدتقبل، وإنَّسا فشجافال
 يخوقيا الحجيُث  عغ

 

 [15:22 16.07.20] ,.@ مكتبة

وحجه. وكانت تػقُّعاُتيا تشحرخ غالًبا بيغ األسبػع واألشيخ  الحاضخ
 .عرخٍ  كدخْت قاعجَتيا ذاتَ  122القميمة. إالَّ أفَّ زيشب 

 

 

، وإّنشي لع أشاىج مثمو قطّ     .ػ فشجاُنِظ مفعٌع بالسفاجآت اليـػ

 

 

خيخ، متجاورتْيغ. وفي مكاٍف ما عشج نياية    كانتا تجمداف عمى الدَّ
خْت ليمى عخباِت السثمَّجات التي  الصخيق، انبعثْت نغسٌة مخحٌة، فتحكَّ

ـَ شفػلتيا  .كانت تدسعيا أيَّا



346 
 

 

 

 :تجيخ الفشجافوىي  122قالت زيشب   

 

 

ػ انطخي! ثسَّة ندٌخ يتخبَّع فػؽ قسَّة جبٍل عالية، وحػؿ رأسو   
 .ىالٌة. ىحه بذخى خيخ. لكْغ، ثسَّة غخاٌب في أسفل الجبل

 

 

؟    ػ وىل ىػ نحيُخ شـؤ

 

 

 .ػ ليذ بالزخورة. إنَّو عبلمٌة تجّؿ عمى الرخاع  
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 :قمبْت زيشب الفشجاَف مخًَّة أخخى   

 

 

 !المَّػو. يشبغي أف تخي ىحاػ آه، يا   

 

 

مالت ليمى إلى األماـ فزػاًل، ورشقْت أسفَل الفشجاف بشطخة، فمع   
 .تجج سػى مجسػعٍة مغ الُبقع الُبشِّيَّة

 

 

 .ػ سػؼ تمتقيغ شخًرا ما، شػيَل القامة، ورشيًقا، ووسيًسا  
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ٍت تتكمَّع سخيًعا، وكانت نطخاُتيا أشبَو بذخارا 122ثعَّ راحت زيشب   
 :مغ نار. واستخسمْت 

 

 

ػ درٌب مغ زىػر، وىحا يعشي عبلقَة حبٍّ عطيسة. وىػ يحسل   
جيغ  .خاتًسا. آه، يا عديدتي، سػؼ تتدوَّ

 

 

اعتجلْت ليمى، وتفحَّرْت راحَة يجىا، وضاقت عيشاىا وكأنَّيا تشطخ   
إلى الذسذ السحتخقة في البعيج، أو إلى مدتقبٍل يدتحيل الػصػُؿ 

ًدا، كاف صػُتيا خذًشا، مسبلًّ إليو. وحيغ   :تكمَّسْت مججَّ
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 .ػ أنِت َتْدخخيغ مشِّي  

 

 

 .ػ ُأقدع أنَّشي ال أسخخ  

 

 

دْت ليمى. لػ كانت الستكمِّسُة غيخ زيشب    لخخجْت مغ  122تخدَّ
الغخفة فػًرا. لكْغ ىحه امخأٌة لع تتفػَّه بأّي كمسٍة وضيعٍة عغ أحج، 

خخية دومً   .اوإْف تعخَّضْت لمدُّ

 

 

جانًبا، كسا كانت تفعل حيغ تبحث عغ  122التفتْت زيشب   
 .الكمسات السشاسبة بالمُّغة التخكيَّة
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ػ معحورة إْف كشُت مشفعمًة أكثَخ مسَّا يشبغي، إذ لع أستصع أف   
ت سشػاٌت لع أقخأ فييا مثَل ىحه … أتسالَظ نفدي. أعشي لقج مخَّ

 ! ما رأيتُ القخاءة السفعسِة باألمل. وما قمُت إاّل 

 

 

 :ىدَّت ليمى كتَفْييا  

 

 

 .ػ إنَّيا ليدت سػى قيػة. قيػة غبيَّة  

 

 [15:22 16.07.20] ,.@ مكتبة
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نّطارَتيا ومدحْتيا بسشجيميا، قبل أف تعيجىا إلى  122زيشب  خمعْت 
 .أنفيا مغ ججيج

 

 

قيششي. حدًشا    .ػ أنِت ال ترجِّ

 

 

عمى مكاٍف ما خارج الغخفة،  لدمْت ليمى اليجوَء، مخكِّدًة عيشْييا  
 :وقالت

 

 

ؽ السخُء شخًرا ما    .ػ الخصخ، كّل الخصخ، في أف يرجِّ
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خْت أنَّيا كانت بشًتا صغيخًة في بمجة    واقفًة في السصبخ،  اف،ڤوتحكَّ
تخاقب السخأَة والخذَّ السفخوـَ ودوَد األرض. ال يسكشِظ أف تقػلي مثَل 

 .التَّرجيَق التداـٌ كبيخ ىحا الكبلـ ويشتيي السػضػع، ألفَّ 

 

 

قْت زيشب     .بيا، ونطخْت إلييا نطخَة ُفزػٍؿ شػيمة 122حجَّ

 

 

ػ حدًشا، إنَّشا متَّفقتاف في ذلظ. فمساذا ال تأخحيغ كمساتي عمى   
محسل الِجّج؟ يػًما ما، سػؼ تخحميغ عغ ىحا السكاف مختجيًة ثػَب 

 .زفاؼ. دعي ىحا الحمَع يسشحظ القػَّة

 

 

 .لدُت في حاجٍة إلى أحبلـػ   
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 :122قالت زيشب   

 

 

ػ ىحا أسخُف ما سسعُتو مغ شفتْيِظ. جسيُعشا في حاجة إلى أحبلـ   
انطخوا »يا حبيبتي. سػؼ تفاجئيغ الكّل يػًما ما. وسػؼ يقػلػف: 

كت الجباؿ! لقج انتقمْت مغ ماخػٍر إلى آخخ،  إلى ليمى، لقج حخَّ
شتيا مغ التَّخمِّي عغ مجيخة ماخػٍر وكانت لجْييا شجاعٌة فائقٌة م كَّ

تو. يا َليا مغ امخأة! ثعَّ سيِّئة.  سػؼ «. رحمْت عغ الذارع بخمَّ
 .يتكمَّسػف عشِظ حتَّى بعج رحيِمِظ بدمٍغ شػيل. سػؼ تسشحييع أمبًل 

 

 

 .أخحْت ليمى َنَفًدا كي تحتّج، ولكشَّيا لع تتفػَّه بكمسة  

 



354 
 

 

، أريجُ    ِؾ أف تخافقيشي. ُيزاؼ إلى ذلظ أّنِظ ػ وحيغ يأتي ذلظ اليـػ
 .ستحتاجيغ إلى َمغ ُيْسدظ بخسارِؾ الحي سيكػف شػيبًل 

 

 

لع يكغ في مقجور ليمى أف تسشَع شبَح ابتدامٍة باىتٍة ارتدسْت   
 .عمى جانبْي فسيا

 

 

شاىجُت صػرَة عخوٍس  …افڤػ حيشسا كشُت في السجرسة، في بمجة   
األفئجَة بجساليا وفتشتيا. وكاف ثػُب  أميخة. يا المَّػو! كانت تأسخ

زفافيا أجسَل األشياء. أمَّا خساُرىا، فكاف شػُلو مائتْيغ وخسديغ 
ري   !قجًما. ترػَّ
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باتِّجاه حػض الغديل، ووقفْت عمى رؤوس  122سارت زيشب   
أصابعيا، وتخكت الساَء يجخي. كانت قج تعمَّسْت ذلظ مغ ُمعمِّسيا. 

ا، تػجَّب غدُل فإذا كذَفْت بقايا القي ػة عغ أخباٍر شيِّبٍة ججًّ
ل وُيفدج األشياَء  الفشاجيغ بأسخع ما ُيسكغ، وإالَّ فإفَّ الَقَجر قج يتجخَّ

 .ألفَّ تمظ ستكػف رغَبتو

 

 

 .راحت بكّل ىجوٍء تجفِّف الفشجاف، وتزعو عمى حافَّة الشافحة  

 

 

 :واستخسمْت ليمى في الكبلـ  

 

 

ف أماـ قرخىا. فسا كاف مغ السخخِّب إالَّ ػ كانت أشبَو بسبلٍؾ، تك  
 .أف قزَّ الرػرَة وأعصاني إيَّاىا، ألحتفَع بيا
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 :سألْت زيشب  

 

 [15:22 16.07.20] ,.@ مكتبة

 وَمغ يكػف السخخِّب؟ ػ

 

 

  :اكفيخَّ وجُو ليمى، وقالت  

 

 

 .ػ آه. إنَّو صجيق. صجيٌق عديد  
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 :122قالت زيشب   

 

 

تمظ العخوس، قمِت إفَّ شػؿ حجابيا مئتاف ػ ال بأس. بخرػص   
وخسدػف قجًما، أليذ كحلظ؟ ىحا ال شيء، يا حبيبتي، ألنَّشي 

أخبخُتِظ أنَِّظ قج تربحيغ أميخة. لكْغ إْف كاف ما رأيُتو في الفشجاف 
 .حقيقيًّا، فإفَّ ثػب زفافِظ سيكػف أجسَل مغ ذلظ الثَّػب

 

 

« ديغ»مشة، التي تخى أّف كمسة ؛ العّخافُة الستفائمُة السؤ 122زيشب   
 .؛ وألجل ىحا، ال ُيسكغ أف يكػف المَّػُو إالَّ محبػًبا«الحبّ »تخادُؼ 
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 .زيشب: ىي أحُج خسدةٍ   

 

 [15:23 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 12 ػػ

 

ُة زيشب    قرَّ

 

ُولجْت زيشب عمى بعج ألف ميٍل مغ مجيشة إسصشبػؿ، في قخيٍة   
في شساؿ لبشاف. وألجياٍؿ عجيجة، ضّمت اأُلسُخ جبميٍَّة ُمشعدلة، تقع 

ّشيَّة في السشصقة تتداوج فيسا بيشيا فقط. كسا كانت ضاىخُة التقدُّـ  الدُّ
ـَ الدّوار  ا في القخية، إلى درجة أّنيا غالًبا ما جحبت اىتسا شائعًة ججًّ

الفزػلّييغ مغ العالع الخارجّي ػ كالرحافيِّيغ والعمساِء وما أشبو. 
ػُة زيشب وأخػاُتيا معتجلي الصػؿ. وحيغ أزؼ الػقُت، راحػا كاف إخ

جػف الػاحج تمػ اآلخخ. ومغ بيغ اإلخػة واألخػات، ورثْت زيشب  يتدوَّ
 .وحجىا حالَة والجْييا المحْيغ كانا قريَخي القامة
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تغيَّخْت حياُة زيشب في اليـػ الحي قخع فيو ُمرّػٌر قادـٌ مغ   
اإلذَف بالتقاط صػرٍة ليا. كاف ىحا  إسصشبػؿ باَب دارىع، وشمب

ر الذاّب يدافخ في أرجاء السشصقة، ُمػثًِّقا السجيػَؿ مغ  السرػِّ
الحياة في الذخؽ األوسط. وكاف يتصمَّع شػًقا إلى العثػر عسَّغ 

ُعسػًما، ال شيء »ابتدامًة تشّع عغ خجل:  تدًسايذبييا. قاؿ مب
ات ُيذكِّمغ لغًدا مزاعًفا ُيزاىي القدمات. بْيج أّف القدمات العخبيَّ 

لمغخبيِّيغ. وأنا أريج عخَض ىحه الرػر في معخٍض يجػب كلَّ أنحاء 
 .«أوروبا

 

 

لع تتػقَّع زيشب أف يػافق والُجىا عمى ىحا الصمب؛ غيخ أنَّو َفعل،   
ر اسَع العائمة وال مشصقَة سكشاىا. وىكحا،  شخيصة أاّل َيحكخ السرػِّ

ر الحي  لبثت زيشب يػًما تمػ اآلخخ تدتعخض نفَديا أماـ السرػِّ
اًنا مػىػًبا، عمى الخَّغع مغ أنَّو لع يكغ يفيع شبيعَة القم  بكاف فشَّ
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اإلندانّي، فأخفق في مبلحطة الخجل الحي كاف يشتذخ عمى وجشَتي 
العارضة كمَّسا دخل الغخفة. وبعج أف التقط ما يديج عغ مئة صػرة، 

 .يكػف نقصَة ارتكاِز معخضوغادر السكاَف زاعًسا أفَّ وجَييا س

 

 

يَّة، إلى    في ذلظ العاـ، سافخْت زيشب، بدبب تجىػر حالتيا الرحِّ
ًة مغ  بيخوت بخفقة شقيقٍة َتْكبخىا سشًّا، ولبثْت في العاصسة مجَّ

الدماف. في ىحا السكاف، تحت ِضبلؿ جبل صّشيغ، وبيغ الديارات 
عارفيغ بقخاءة الفشجاف، الستتالية إلى السدتذفى، عّمَسيا أحُج كبار ال

أبجى إعجابو بيا، فغَّ قخاءة الصالع في السذخوبات؛ وىػ  فبعج أ
فغٌّ مػغٌل في الِقجـ، ويدتشج إلى قخاءة أوراؽ الذاي ورواسِب الشبيح 

والقيػة. وألّوؿ مّخٍة في حياتيا، شعخْت زيشب أفَّ في مقجور بْشيِة 
أّف الشاس يشجىذػف جدجىا غيِخ السألػفة أف ُتفيَجىا. فمقج بجا 

لفكخة وجػد قدـٍ يتشّبأ ليع بسدتقبميع ػ وكأنَّيا، بفزل حجسيا، قج 
أصبحت عمى معخفٍة خاّصٍة بسا ىػ خارٌؽ لمصبيعة. قج ُتػاَجو في 

خخية، إالَّ أنَّيا كانت في خمػة غخفتيا  الذػارع بالذفقة والدُّ
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رة لقخاءة الصالع مػضَع إعجاٍب وتقجيخ. وىحا ما  راقيا، السخرَّ
 .ميشتياوأبمت ببلًء حدًشا في 

 

 

شْت زيشب بفزل معمِّسيا الججيج مغ كدب الساؿ. صحيح أنَّو    تسكَّ
لع يكغ مااًل وفيًخا، َبْيج أنَّو يكفي إلشاعة األمل في نفديا. لكغَّ 

األمل ُمخّكب كيسياوّي خصيخ، وقادر عمى إحجاث سمدمٍة مغ ردود 
وح البذخيَّة.  فقج حسَّمْت سشيغ شػيمًة جدَجىا وكأنَّو األفعاؿ في الخُّ

لعشٌة ُصبَّت عمى رأسيا، فتعبْت مغ نطخات الشاس الفزػليَّة، ولع 
خخْت مبمًغا كافًيا مغ  تتػقَّع الحرػؿ عمى زوج أو ميشة. وما إِف ادَّ

الساؿ حتَّى راحت تحمع بتخؾ كّل شيء مغ خمفيا، وبالدفخ إلى 
يا بجايًة ججيجة. ألع تحسل كلُّ مشصقٍة تدتصيع أف تبجأ فييا حياتَ 

سسعْتيا مشح أف كانت شفمًة صغيخًة الخسالَة نفَديا:  لتيالقرز ا
أفَّ في إمكاف السخء عبػَر الرحارى، وتدمَُّق الجباؿ، واإلبحاَر في 
ـَ َيْسمظ ذرًَّة مغ األمل  السحيصات، وإلحاَؽ اليديسة بالعسالقة، ما دا

قرز، ومغ غيخ استثشاء، مغ في جيبو؟ كاف األبصاُؿ في تمظ ال
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فييع َمغ ىػ قريُخ القامة مثميا، لكغَّ ىحا غيُخ  كغالحكػر، ولع ي
 .ميّع. فإذا كانت لجى ىؤالء الجخأُة، فإنَّيا تستمكيا ىي أيًزا

 

 

ث، عمى مجى أسابيع،    لبثْت زيشب بعج رجػعيا إلى ديارىا ُتحجِّ
ساح ليا بالدفخ وشّق  والجْييا العجػزْيغ عمى أمل إقشاعيسا بالدَّ

شخيقيا بشفديا. ولسَّا كانت الفتاُة ُمصيعًة شػاؿ سشّي حياتيا، فإنَّو 
فُخ خارج بمجىا، أو إلى أّي مكاٍف آخخ، مغ دوف  يدتحيل عمييا الدَّ

عمى مباركتيسا؛ وإذا ما رفزا ذلظ، فإنَّو سيتعيَّغ عمييا  رػؿالح
ي رأْوا فيو ُجشػًنا البقاء. وقف إخػُتيا وأخػاُتيا في وجو الحمع الح

ت عمى رأييا. كيف  ُمصمًقا. غيخ أفَّ زيشب كانت فتاًة عشيجًة، وأصخَّ
يسكشيع أف يعخفػا ما يختمج في داخميا مغ مذاعخ، في حيغ أّف 

عمى ىحه الييئة السختمفة؟ ماذا يعخفػف عغ اإلنداف  َمَقيعالمَّػو خَ 
 القـد الحي يتذبَّث بأصابعو عمى حافَّة السجتسع؟

 

 [15:23 16.07.20] ,.@ كتبةم
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نياية السصاؼ، ومخًَّة أخخى، كاف والُجىا ىػ الحي فيسيا أكثخ  في
 .مغ أّي فخٍد آخخ

 

 

ـ في العسخ. ولقج سألُت نفدي عسَّا    ػ إّنشا، أنا وأّمظ، نذيخ ونتقجَّ
ج أفَّ شقيقاتِظ سػؼ  سيحّل بِظ بعج أف نغادر ىحا العالع؟ السؤكَّ

ى نحٍػ مستاز. غيخ أنَّشي أعخؼ عدََّة نفدظ. يتػلَّيغ رعايتِظ عم
لصالسا أردُت لِظ أف تتدوَّجي شخًرا في مثل حجسظ، لكْغ ىحا لع 

 .يحجث

 

 

مْت زيشب يَجه، وتسشَّت لػ كاف في مدتصاعيا أف تػضح لو أفَّ    قبَّ
الدواج ليذ قجَرىا؛ وأنَّيا ضمَّت شػاؿ لياٍؿ عجيجة تخى مبلئكَة 

سا وضعْت رأَسيا عمى الػسادة، ولع تكغ الدفخ، ودردائيل، كمّ 
متأكِّجًة إْف كاف ذلظ حمًسا أو رؤيا؛ وأفَّ مشدليا قج ال يكػف السكاَف 

الحي ُولَجْت فيو، بل ذاؾ الحي تختاُره كي تسػَت فيو. ونطًخا إلى ما 
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تيا، وسشػاِت حياتيا عمى األرض، فقج تسشَّت أف  تبّقى مغ صحَّ
: أف تفعل ما لع يفعْمو أيُّ فخ  ٍد مغ أفخاد ُأسختيا حتَّى ىحا اليـػ

 .تريخ رّحالةً 

 

 

أخح والُجىا َنَفًدا عسيًقا، وماؿ بخأسو وكأنَّو سسع كّل شيء، ثّع   
 :قاؿ

 

 

ػ إذا كاف يتعيَّغ عميِظ الدفخ، فدافخي يا روحي. ولتكْغ لِظ   
صجيقاٌت شيِّبات، ومخمرات. ال ُيْسكغ أحًجا أف يعير وحيًجا ػ إالَّ 

خي: في صحخاء الحياة، الحسقى فقط ىع َمغ ال مَّػو القجيخ. وتحكَّ
 .ُيدافخوف وحجىع؛ أمَّا الُعقبلء، فيدافخوف أفػاًجا
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 *** 

. في اليـػ الحي أعقب وضَع الجستػر مػضَع 1964نيداف   
التَّشفيح واصًفا سػريا بأنَّيا جسيػريَّة اشتخاكيَّة ديسقخاشيَّة، وصمْت 

شْت مغ عبػر الحجود إلى تخكيا بسداعجة زيشب بمجَة كدب، و  تسكَّ
فخ إلى إسصشبػؿ، وإْف لع  سًة عمى الدَّ ُأسخٍة أرمشيَّة. وكانت مرسِّ

يًَّة في لحطٍة بعيجٍة تتسثَّل في وجو  ًباَتعخْؼ سب لحلظ إالَّ رغبًة سخِّ
ر الحي كاف ال يداؿ ماثبًل في أعساِؽ تفكيخىا، متذبًِّثا في  السرػِّ

ا. وىكحا، اختبأْت ذاكختيا؛ فيػ  الخجل الػحيج الحي ىامت بو حقًّ
بيغ صشاديق كختػنّية في الجدء الخمفّي مغ شاحشة. وىشاؾ اجتاحت 

أشجُّ األفكار ىْػاًل ورعًبا: فكمَّسا ضغط الدائق عمى الفخامل،  ياُمخّيمتَ 
راود زيشَب الخػُؼ مغ أفَّ شيًئا فطيًعا قج حجث. إالَّ أفَّ الخحمة 

 !عجب، مغ غيخ حادٍث ُيحَكخمزت، ويا لم

 

 

لع يكغ العثػُر عمى عسٍل في إسصشبػؿ أمًخا يديًخا. فيي لع تعثخ   
عمى مغ يخيج مشيا عسبًل. ولع يكغ في مقجورىا أف تقخأ الصاَلع مغ 
ُف  ي، َقِبل مرفِّ دوف معخفة المُّغة. وبعج أسابيع مغ البحث والتقرِّ
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ـ إلييا عسبًل في صالػنو  كاف العسل «. سپِمت إنجز»شعٍخ أف يقجِّ
ومخىًقا، وبأجٍخ يكاد ال يكفييا، فزبًل عغ أّف رّب العسل كاف  اشاقًّ 

قاسًيا. ولسَّا لع تقجْر عمى الػقػؼ عمى قجمْييا ساعاٍت شػيمًة كلِّ 
، فقج أخحْت تذعخ بألٍع مسّسٍ في ضيخىا. إالَّ أنَّيا واصمت  يـػ

ت الذيػر، وبعجىا سشٌة كاممة  .العسل. ومخَّ

 

 

كانت إحجى الدبػنات الجائسات، وىي امخأٌة غميطُة البشية تربغ   
جات المَّػف األشقخ كّل بزعة أسابيع، معجبًة بديشب.  شعَخىا بتجرُّ

 :وذات يػـٍ سألْتيا

 

 

 ػ لساذا ال تأتيغ لمعسل عشجي؟  
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 :فاستفدخْت زيشب  

 

 

 ػ وما ىػ مكاُف العسل ونػُعو؟  

 

 

. لكْغ قبل أف تخفزي أو تقػلي أّي شيء، ػ حدًشا، إنَّو ماخػر  
دعيشي أوضح لظ أمًخا واحًجا. إنَّشي أديخ مكاًنا راقًيا، وقانػنيًّا مغ 
حيث التأسيذ، يعػد إلى أيَّاـ العثسانيِّيغ. لكْغ ال تتفػَّىي بيحا 

الكبلـ أماـ أّي شخز. فبعُس الشاس ال ُيعجبيع سساُع ذلظ عمى 
ما أتيِت لمعسل عشجي، فدػؼ أضسُغ . عمى أّي حاؿ، إذا بجوما ي

يشو في ىحا  لظ معاممًة الئقة. وسيكػف عسُمِظ ىػ العسَل الحي تؤدِّ
السكاف ػ التَّشطيف وإعجاد القيػة وغدل الفشاجيغ. ال شيء أكثخ مغ 

 ذلظ. غيخ
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 [15:24 16.07.20] ,.@ مكتبة

ي  .سأدفع لظ أجًخا يفػؽ ما تحرميغ عميو ُىشا أنِّ

 

 

، التي سافخْت مغ جباؿ لبشاف الذامخة 122ْت زيشب وىكحا، دخم  
 .إلى تبلؿ إسصشبػؿ السشخفزة، حياَة ليمى التكيبل

 

 [15:24 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 13 ػػ

 

  تدُع دقائق 
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قيقة التاسعة، تباشأْت ذاكخُة ليمى وخخَجْت عغ سيصختيا    في الجَّ
ّف وتجور في في الػقت نفدو، بيشسا راحت ُنَتٌف مغ ماضييا تم

رأسيا في رقرٍة محسػمة، وكأّنيا َنحبلٌت عمى شفيخ السػت. 
تحكَّخت د/ عمي، ومحاَؽ حمػى الذػكػالتة السحذػَّة بالكخاميل 

 .والكخز والبشجؽ السصحػف وغيِخ ذلظ

 

 

. كاف صيًفا شػيبًل، ومخِىًقا، وشجيَج الحّخ. وكانت 1968تّسػز   
ًجا ودبًقا. ولع تكغ ثسَّة ندسُة الذسذ تذػي اإلسفمَت، واليػاُء لد 

ىػاء، وال زّخُة مصخ سخيعة، وال سحابٌة واحجٌة في الدساء. أمَّا 
الشػارس، فكانت تكف ساكشًة عمى الدصػح العالية، بعيػٍف ثابتٍة 

وكأنَّيا تتخّقُب عػدَة أشباح أساشيل العجّو. وتخبَّعْت  ق،عمى األف
ل الصْخَؼ مغ حػليا شيػُر الكشجش عمى أشجار الساغشػليا تجي

بحًثا عغ أشياء صغيخة المعة، إالَّ أنَّيا لع تدخؽ إالَّ القميَل، بعج أف 
ا أعجَدىا عغ الحخكة في الحّخ الذجيج. قبل  بمغ بيا الكدُل حجًّ

أسبػع، انفجخ أنبػُب ماء، وساؿ الساُء القحُر عمى امتجاد الذػارع، 
ػفاني، مخمًِّفا بَخًكا حتَّى بمغ مشصقًة نائيًة في الجشػب كسشصقة ت
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آسشًة ىشا وىشاؾ، وراح األشفاؿ يزعػف عمييا قػارَب ورقيَّة. 
وانبعثْت مغ الشفايات الستخاكسة رائحٌة تدكع األنػؼ. وتحمَّخت 

ومغ الحُّباب، مغ غيخ أف يتػقَّعغ أف  الشتشة،السػمداُت مغ الخائحة 
رَمح في وقٍت يرغي إلييغَّ أحج. ولع يطّغ أحج أفَّ األنبػب سػؼ يُ 

قخيب، واعتقج الجسيُع أفَّ عمى الشاس االنتطاَر مثمسا انتطخوا عجيَج 
األشياء في الحياة. إالَّ أنَّيع استيقطػا ذاَت صباح مجىػشيغ مغ 

وُيرمحػف األنبػَب السعصػَب. ليذ  صخيقَ صػت عسَّاٍؿ يحفخوف ال
يف، ذلظ فحدب، وإنَّسا جخى إصبلُح الحجارة السفكَّكِة عمى الخص

وِشبلُء البػَّابة عشج مجخل شارع السػاخيخ، فأصبحت اآلف ذاَت لػف 
أخزخ غامق يثيخ الدأـ، أشبو بمػف بقايا العجس ػ وىػ لػٌف ال 

 .إنجاَز العسل تعجمػف يختاره إالَّ مػضَّفػ الحكػمة الحيغ يد

 

 

مصات    وقج تبيَّغ أفَّ السػمدات كغَّ عمى حّق في شكػاىغَّ أفَّ الدُّ
وراء ىحه الفػرة في العسل والشذاط. وسخعاف ما اتَّزح  كانت

بب: األميخكاف قادمػف. األسصػؿ الدادس في شخيقو إلى  الدَّ
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ألف شّغ سػؼ تخسػ  27إسصشبػؿ. كسا أفَّ حاممة شائخات تدف 
 .في عسميَّات الشاتػ ىافي البػسفػر، لتأخح دورَ 

 

 

مى امتجاد شارع تدبَّبْت ىحه األخباُر في مػجاٍت مغ اإلثارة ع  
السػاخيخ. فعسَّا قخيب سيشدؿ مئاُت الجشػد إلى البّخ، بجيػٍب مستمئٍة 
بجوالراٍت ججيجة؛ ومسَّا الريب فيو أفَّ العجيج مشيع سيكػف في حاجة 

إلى لسدِة امخأٍة بعج أسابيَع مغ البعج عغ الػشغ. ولع تتسالظ 
تًة عمى الباب الُسخَُّة نفَديا مغ فخط فخحيا، فػضعْت الف يخةُ السج

ئيذ ُكِتب عمييا  ، وأصجرْت أمَخىا إلى جسيع الشداء بأف «ُمغَمق»الخَّ
يذسِّخف عغ سػاعجىّغ. فسا كاف مغ ليمى وغيخىا مغ الشداء إالَّ 

أف أمدكغ بالسساسح والسكانذ، وِخَخِؽ نفس الغبار، واإلسفشجات، 
َغ بتمسيع العثػر عميو مغ أدوات التَّشطيف. ثّع شخع ستصعغَ وكلِّ ما ا

مقابس األبػاب، ومدِح الججراف، وكشِذ األرضيَّات، وغديِل 
الشػافح، كسا أعجَف ِشبلء األبػاب بمػٍف أبيس يذبو قذخة البيزة. 

دىا  أرادت السجيخُة الُسخَُّة إعادَة تججيج زخخفة السبشى. ولكْغ بدبب تخدُّ
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ت إلى اعتساد لسداٍت  صّباغٍ في استئجار  محتخؼ، فقج اضُصخَّ
 .يائيٍَّة بديصةن

 

 

في ىحه األثشاء، ساَدت السجيشَة مػجٌة أخخى مغ الشذاط. فيحه   
بمجيَُّة إسصشبػؿ ُتديِّغ الذػارَع بالدىػر، بعج أف عدمْت عمى إعصاء 

الدّوار األميخكيِّيغ محاًقا مشاسًبا عغ الزيافة التخكيَّة. كسا ُنِذخْت 
 عمىػعًة كيفسا اتَّفق آالُؼ األعبلـ الػاضحة لمعياف، وُتِخكْت مخف

خفات والحجائق األماميَّة. وكانت ثسَّة يافصٌة  نػافح الَسْخكبات والذُّ
الشاتػ ىػ األماف، »ُمعمَّقة عمى سياج فشجٍؽ فخع، وقج ُكتب عمييا: 

  .«الشاتػ ىػ الدبلـ

 

 

وحيغ ُأضيَئْت كلُّ مرابيح الذػارع، بعج أف جخى إصبلُحيا   
 .يٌّ يشعكذ عمى اإلسفمت الشَّطيفوتججيُجىا، أخح ألٌق ذىب
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في اليـػ الحي وصل فيو األسصػُؿ الدادس، أشمَقت السجفعيَُّة   
إحجى وعذخيغ شمقًة لمتحّية. وفي الػقت نفدو تقخيًبا، دىع رجاُؿ 

الذخشة حخـَ جامعة إسصشبػؿ لمتأكُّج مغ عجـ وقػع أّي اضصخابات. 
غ واحتجازىع، ريثسا يغادر وكاف ىجفيع اعتقاؿ قادة الصمبة اليداريِّي

عتيع ُمدّجساُتيعالسجيشةَ األسصػُؿ   . أخحوا ُيمّػحػف بيخاواتيع، وشجَّ

 

 [15:24 16.07.20] ,.@ مكتبة

ىع، فيبصػا إلى السقاصف والسداكغ الصبّلبّية،  في عسميَّة الجَّ
ُيخافقيع وقُع أححيتيع الثقيمِة السشتطع، وكأّنو صػُت زيد الحراد. 

مبة أقجمػا عمى عسٍل غيخ متػّقٍع تساًما: السقاومة. غيخ أفَّ الص
لت السػاجيُة إلى أعساِؿ عشٍف وسفِظ دماٍء، وُألقي القبُس  فتحػَّ

شالًبا، وأصيب خسدػف إصاباٍت بميغًة، ولقي أحُجىع  يغعمى ثبلث
 .مرخعو
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في تمظ المَّيمة، بجت إسصشبػؿ جسيمًة ومثيخًة، عمى الخَّغع مغ أنَّيا   
ػتِّخة أشجَّ التػتُّخػ شأنيا شأف امخأٍة ارتجت ثياَبيا لحزػر كانت مت

حفمٍة لع َتُعج لجْييا أيُّ رغبٍة في حزػرىا. كاف ثسَّة تػتُّخ في 
ا في  فاألجػاء، وازداد بسخور الداعات. وناـ عجٌد كبيخ مغ الدكَّ

ًعا، يتخقَّبػف ممتاعيغ بدوَغ ضػء  شػؿ السجيشة وعخضيا نػًما متقصِّ
 .وييابػف حجوَث األسػأ الشيار،

 

 

في صباح اليـػ التالي، كانت قصخاُت الشجى ال تداؿ تمسع عمى   
يغ إلى  الدىػر التي ُزِرعْت مغ أجل األميخكاف. خخج آالُؼ السحتجِّ
الذػارع، وبجأْت مػجٌة مغ الشاس تدحف إلى ساحة تقديع، وىع 

الحي كاف مقخَّ ُيشذجوف األناشيَج الثػريََّة. وأماـ قرخ دولسا بخجو ػ 
عثسانيِّيغ مذيػريغ ومحطيَّاٍت مجيػالت ػ تػقََّف  غسّتة سبلشي

يغ تػقًُّفا مفاجًئا. ولمحطٍة عابخة، غذي السكاَف صسٌت  مػكُب السحتجِّ
غخيٌب تخمَّل السطاىخة، وذلظ عشجما حبذ الجسيػُر أنفاسو مغ 
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َخ دوف أف يعخؼ ماذا يشتطخ. ثعَّ أمدظ أحُج زعساء السطاىخة مكبِّ 
 :بالمُّغة اإلنكميديَّة توالرػت، وصخخ بأعمى صػ 

 

 

 !ػ عػدوا إلى دياركع أيُّيا األميخكيُّػف   

 

 

فسا كاف مغ الجسيػر السحتذج إالَّ أف صاح صيحًة واحجة، كأفَّ   
دتو بالصاقة:  عػدوا إلى دياركع، أيُّيا األميخكيُّػف! »شحشة بخٍؽ زوَّ

 «!كيُّػف عػدوا إلى دياركع، أيُّيا األميخ 

 

 

ارُة األميخكيُّػف، الحيغ ندلػا إلى البّخ    في ىحه األثشاء، كاف البحَّ
وف إللقاء  لػف، ويدتعجُّ مغ سفشيع في وقٍت مبكٍِّخ مغ الشيار، يتجػَّ
َػر، وشخاِء بعس  نطخٍة عمى السجيشة التاريخيَّة، واللتقاِط بعس الرُّ
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 بعيج،مغ مكاٍف  التحكارات. وحيغ شخقْت أسساَعيع األصػاُت قادمةً 
لع يفكِّخوا فييا كثيًخا ػ إلى أف استجاروا حػؿ ركٍغ ما، فػججوا 

 .أنفَديع في مػاجية الستطاىخيغ الغاضبيغ

 

 

ارُة األميخكيُّػف أنفَديع بيغ الستطاىخيغ ومياه    حيغ وجج البحَّ
مػا السياَه، وشخعػا يخمػف بأنفديع في البػسفػر.  البػسفػر، فزَّ

عيًجا، وأنقحىع صيَّادو سسظ. أمَّا اآلخخوف، فقج لبثػا سبح بعُزيع ب
قخيبيغ مغ الداحل، إلى أف أخخجيع بعُس الساّرة مغ الساء حيغ 

ر قائُج األسصػؿ طاىخةانتيت الس . وقبل أف يشتيي الشيار، قخَّ
َع  ر، إذ أدرؾ أفَّ التَّدكُّ الدادس مغادرَة إسصشبػؿ قبل السػعج السقخَّ

 .فييا غيُخ مأمػف 

 

 

في ىحه األثشاء، وفي الساخػر نفدو، كانت السجيخُة الُسخَُّة   
جًة، بعج أف اشتخت صجريَّاٍت وتشانيَخ خزخاَء المَّػف لجسيع  متػىِّ



377 
 

صة تقػؿ:  مخحًبا »السػمدات، وىيَّأْت الفتًة بمغتيا اإلنكميديَّة السبدَّ
لصالسا كانت تسقت اليداريِّيغ، وأضَحت تكخىيع اآلف « بالبّحارة!

مغ ذي قبل. َمغ يطشُّػف أنفَديع حّتى يحخمػىا عسَميا عمى  كثخَ أ
بلء والتَّشطيف والتَّمسيع مغ أجل ال شيء؟  ىحا الشحػ؟ كلُّ ذلظ الصِّ

ذلظ ىػ، في رأييا، ما تخقى إليو الذيػعيَُّة: ىجٌر ىائٌل لمعسل الجاّد 
ع الحي َيبحلو الشاُس السحتخمػف أصحاُب الشيَّات الحدشة! إنَّيا ل

تكجْح شػاؿ عسخىا كي تأتي مجسػعٌة مغ الخَّاديكاليِّيغ الُسزمَّميغ 
وتخبَخىا بأفَّ عمييا أف ُتػزِّع ماليا الحي كدبتو بذّق الشْفذ عمى 
قصيٍع مغ الكدالى والستدكِّعيغ والُسعَجميغ. ال، يا سيِّجي، ىي لغ 

 .تفعل ذلظ أبًجا

 

 

قزيٍَّة ُمشاِىزٍة  وفي غسخة ترسيسيا عمى التبخُّع بالساؿ لكلّ   
لمذيػعيَّة في السجيشة، ميسا كاف حجُسيا، فقج أشمقْت لعشًة في 

لت البلفتَة السثبَّتَة عمى الباب إلى   .«مفتػح»سخِّىا، وحػَّ
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بعج أف اتَّزح أفَّ البّحارة األميخكيِّيغ لغ يدوروا شارَع السػاخيخ،   
يخىا، في تباشأت السػمداُت في عسميّغ. وجمدْت ليمى عمى سخ 

غخفتيا بالصابق العْمػّي، ووضعْت ساًقا عمى ساؽ، وفي حزشيا 
مجسػعٌة مغ األوراؽ، وأخحْت ُتخبِّت عمى خّجىا بالقمع. كانت تأمل 

 :أف تحطى ببعس الػقت تخمػ فيو إلى نفديا. وكتبْت 

 

 [15:25 16.07.20] ,.@ مكتبة

 ناالف، عديدتي»

 

 

ِو لي قبل أيَّاـ عغ ذكاء حيػانات كشُت مشذغمًة في التَّفكيخ بسا قمتِ   
السدرعة. قمِت لي إنَّشا نقتميا، ونأكميا، ونطغُّ أنَّشا أذكى مشيا، لكّششا 

 .ال نفيسيا أبًجا
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قمِت لي إفَّ األبقار تدتجؿُّ عمى الشاس الحيغ ألحقػا بيا األذى في   
ـُ االستجالَؿ عمى الػجػه أيًزا. غيخ  الساضي؛ كسا تدتصيع األغشا

خىا الذيَء الكثيَخ إْف لع تدتِصْع أنَّ  شي أسأؿ نفدي: ما فائجُة تحكُّ
 تغييَخ أّي شيء؟

 

 

قمِت لي إفَّ الساعد مختمف. فعمى الخَّغع مغ أنَّو يشدعج بديػلة،   
 .فإنَّو َيغفخ بدخعٍة أيًزا

 

 

ـَ والساعَد، عمى نػعْيغ: أولئظ    فيل ُنذبُو، نحغ البذَخ، األغشا
 «ف عمى الشدياف، وأولئظ الحيغ يدتصيعػف الغفخاف؟الحيغ ال َيقِجرو
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جفمْت ليمى مغ أفكارىا حيغ صّظ سسَعيا صػٌت عاٍؿ وثاقب،   
فتػقَّفْت عغ الكتابة. كانت السجيخُة الُسخَُّة ترخخ في وجو شخٍز ما. 
الػاضح أفَّ السجيخة، التي ثارت ثائخُتيا قبل اآلف، بجت غاضبًة أشّج 

 .الغزب

 

 

 :ػؿكانت تق  

 

 

 ػ ماذا تخيج، يا بشْي؟ ُقل لي، ماذا تبغي؟  

 

 

خخجْت ليمى مغ الغخفة، وىبصْت إلى الصابق األرضّي لُتمقي نطخًة   
 .عمى ما يحجث
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رأت شابًّا قخب الباب، محسخَّ الػجو، أشعَث، شػيَل الذعخ، مبيػَر   
األنفاس إلى حجٍّ ما، مثَل شخٍز انيسظ في الجْخي مغ أجل حياٍة 

يدة. نطخْت ليمى إليو نطخًة واحجًة، وساورىا الذعػُر بأنَّو قج عد 
ب  يغ اليداريِّيغ في الذارع، وربَّسا كاف أحَج شبلَّ يكػف أحَج السحتجِّ

. فعشجما أغمقت الذخشُة الصخَؽ بالستاريذ، وراحت تعتقل الجامعة
الشاَس، يداريِّيغ أو يسيشيِّيغ أو مغ الػسط، انفرل ىحا الذابُّ ببل 

ّظ عغ الستطاىخيغ، وانجفع إلى أحج األزقَّة، ليجج نفَدو أماـ ش
 .شارع السػاخيخ

 

 

 :قالت السجيخُة الُسخَّة، مقصَّبَة الجبيغ  
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ػ إنَّشي أسأُلَظ لمسخَّة األخيخة، فإفَّ صجري ليزيق بسثل ىحا   
الدمػؾ، ماذا تخيج؟ وإذا كشَت ال تخيج أّي شيء، فبل بأس، انرخْؼ 

 ! يسكشظ الػقػُؼ ىشا مثَل فّداعة. تكمَّعْ لذأنظ! إذ ال

 

 

اختمذ الذابُّ الشَّطَخ حػلو، وعقج ذراعْيو عمى صجره، كأنَّو   
يحزغ نفَدو لعّمو يذعخ ببعس األماف. وكانت تمظ اإلشارُة ىي 

 :التي المدْت قمَب ليمى، فقالت

 

 

 .ػ عديدتي السجيخة، أعتقج أنَّو جاء إلى ىشا كي يخاني  

 

 

ت بو السفاجأة، فخفع برَخه ورآىا، وقج الحت عمى جانبْي استب   جَّ
ثغخه أرؽُّ ابتدامٍة. في الػقت نفدو، كانت السجيخُة الُسخَُّة تخاقب 
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ا عمى  الخجل الغخيب مغ تحت أجفانيا الحابمة، مشتطخًة ما سيقػلو ردًّ
 .كبلـ ليمى

 

 

ث إلى الد… ىحا صحيح… ػ آه، نعع   يِّجة لقج جئُت إلى ىشا ألتحجَّ
ا. شكًخا لظِ   .حقًّ

 

 

 :اىتدَّت السجيخُة الُسخَّة ضاحكًة، وقالت  

 

 

ا؟ شكًخا لِظ؟ حدًشا، يا بشّي. مغ أيِّ    ث إلى الديِّجة؟ حقًّ ػ تتحجَّ
 كػكٍب جئَت إلى ىشا؟
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 [15:25 16.07.20] ,.@ مكتبة

الذابُّ عيشْيو، وتسمَّكو الخجُل، ومّخر َكّفو عمى صجغو كأنَّو  رمر
 .ج إلى وقٍت لمعثػر عمى جػابيحتا

 

 

 :بَجت السجيخُة جاّدًة اآلف، إذ بات األمخ يتعّمق بالعسل، فقالت  

 

 

ػ إًذا، ىل أنت راغٌب فييا أـ ال؟ ألجيَظ الساُؿ، أيُّيا الباشا؟ فيي   
 .غالية الثسغ. إّنيا ِمغ أفزل َمْغ لجيشا ُىشا

 

 

دبائغ. ولع تدتصع ليمى في تمظ المَّحطة، ُفِتح الباُب ودخل أحُج ال  
لمػىمة األولى أف تتبّيَغ تعابيَخ وجو الذاّب مغ تحت الشػر الستغيِّخ 
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السشبعث مغ الذارع. لكشَّيا رأتيا بعج ذلظ؛ فقج كاف يػمئ بخأسو، 
 .وباف عمى وجيو اليجوءُ 

 

 

ؽ مغ حػلو باىتساـ، وأنعع    حيغ ارتقى الدبللَع إلى غخفتيا، حجَّ
لتفاصيل: الرْجع في حػض غديل األشباؽ، الشَّطَخ في كلِّ ا

والخدانة التي تغمق أبػاَبيا غمًقا ُمحكًسا، والدتائخ السؤلى بثقػٍب 
مغ أثخ الدجائخ. وأخيًخا، استجار، فخأى ليمى تخمع ثياَبيا في 

 .ىجوء

 

 

 .ػ آه، ال، ال. تػقَّفي  
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و ثعَّ تخاجع خصػًة سخيعًة إلى الػراء، مائَل الخأس، وعمى وجي  
ُعبػٌس َنحَتُو التػىُُّج الباىُخ السشبعُث مغ السخآة. ولسَّا وجج نفَدو 

 :في َحَخٍج شجيٍج عمى أثخ صيحتو، استعاد رباشَة جأشو، وقاؿ

 

 

ا ما جئُت إلى ىشا    ػ أعشي.. أرجػِؾ. ابقي مختجيًة ثياَبِظ. فأنا حقًّ
 .مغ أجل ذلظ

 

 

 ػ ماذا تخيج إًذا؟  

 

 

 :ىدَّ كتفْيو، وقاؿ  
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 ػ ماذا لػ جمدشا وتبادلشا أشخاَؼ الحجيث؟  

 

 

 ػ تخيج تباُدَؿ أشخاِؼ الحجيث؟  

 

 

ػ نعع، فأنا أوّد أف أعخفظ. يا لمعجب! أنا ال أعخؼ حتَّى اسَسِظ.   
أمَّا اسسي فيػ د/عمي ػ وىػ ليذ اسسي الحقيقّي. لكْغ، َمْغ يخيج 

 اإلبقاَء عمى اسسو الحقيقّي؟! أليذ كحلظ؟
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سْت ليمى في وجيو. تشاىى صػُت شخٍز ما يغشِّي في ورشة تفخَّ   
الشِّجارة عمى الصخؼ اآلخخ مغ الِفشاء ػ أغشيًة لع تدتصع أف تتبيَّغ 

 .كمساتيا

 

 

استخاح د/عمي فػؽ الدخيخ، وجحب ساقْيو إلى أعمى، ووضع   
 :إحجاىسا عمى األخخى، وأسشج وجشَتو عمى راحة كفِّو، وقاؿ

 

 

كشِت تذعخيغ أفَّ مداَجِظ ال يدسح لِظ بحلظ.  ػ وال تقمقي إفْ   
َشيا في  برخاحة، في وسعي أفَّ ألفَّ سيجارًة لشا، وبإمكانشا أف ُنجخِّ

 .صست

 

 

 *** 
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د/عمي. شعُخه الفاحُع يتجلَّى في مػجاٍت إلى ياقتو. عيشاه زمّخدّيتا   
 المَّػف، تتحػَّالف إلى تجرٍُّج لػنيٍّ أشّج لسعاًنا حيغ يدتغخؽ في

التَّفكيخ أو يختبظ وَيْخمط بيغ األمػر. ابٌغ لعائمٍة مياجخة. شفٌل ُأرغع 
دا إلى  دةعمى التَّيجيخ والذتات: تخكيا وألسانيا والشسدا، والعػ  مججَّ

ألسانيا، ومخَّة أخخى إلى تخكيا. آثاٌر مغ ماٍض َتْطيخ ىشا وىشاؾ، 
ٍة مثل ستخٍة صػفيٍَّة كثيخة الشتػءات بدبب تعميقيا عمى مد اميَخ حادَّ

 .شػاؿ الػقت

 

 [15:26 16.07.20] ,.@ مكتبة

تعخْؼ ليمى، حتَّى لقائيا بو، شخًرا يدكغ في عجيج السشاشق،  لع
 .مغ دوف أف يذعخ أنَّو في بيتو في أيٍّ مشيا

 

 

 .كاف اسُسو الحقيقّي السثّبت في جػاز سفخه األلسانّي: عمي  

 



390 
 

 

لمدخخية، وبيغ حيٍغ  في السجرسة، كاف سشًة بعج أخخى عخضةً   
ب العشرخيَّة. وكاف أحُج  وآخخ ُعخضًة لمقجح والتَّذييخ وتعابيخ الصبلَّ

ب قج َعَخَؼ شغَفو بالفّغ، فأصبح ذلظ سبًبا آخخ  ىؤالء الصبلَّ
 : ىا ىػ الربّي »لبلستيداء بو صباَح كّل يػـٍ عشج دخػلو الرفَّ

[ ادورڤسميا لو مغ أبمو. إنَّو يطّغ نفَدو ] …ميالحي اسُسو ع
خخية والذساتة والتعميقات اليازئة أوجعْتو في « دالي! كّل تمظ الدُّ

ب الرّف أف يعخِّفػا  صسيع قمبو، لكْغ حيغ شمب معمٌِّع ججيٌج إلى شبلَّ
بأنفديع، وثب عمي عمى قجمْيو أوَّاًل، وقاؿ مبتدًسا ابتدامًة ثابتًة 

ل د/عمي مثمس»ِممؤىا الثقة:  ا يجعػني اسسي عمي، لكشَّشي أفزِّ
نيئُة «. الشاس ومشح ذلظ الػقت، تػقَّفت التَّعميقاُت والسبلحطاُت الجَّ

والبلذعة. أمَّا ىػ الستعشِّت، والسدتقلُّ بخأيو، والخاكُب رأَسو، فقج أخح 
يدتخجـ ىحا االسَع، ويدتستع بو، بعج أف كاف في يػـٍ ما لقًبا 

 .مؤذًيا
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راف مغ قخيٍة بالق   خب مغ بحخ إيجو قج انتقبل كاف والجاه الستحجِّ
مغ تخكيا إلى ألسانيا في مصمع ستيشيَّات القخف العذخيغ، بػصفيسا 

عػُة إلى الدفخ « مغ العسَّاؿ الزيػؼ» يْت إلييع الجَّ الحيغ ُوجِّ
والعسل، حتى إذا لع َيُعج البمُج في حاجٍة إلييسا فديتػقَّعاف َرْزـَ 

ؿ مغ  ائبيساحق ، 1962انتقل سشة والخحيل. وكاف األب ىػ أوَّ
كَغ في غخفٍة في َنْدؿ، نرُفيع ال  وشاشخ عذخَة عسَّاؿ آخخيغ الدَّ
يعخؼ القخاءَة وال الكتابة؛ أمَّا الباقػف فكانػا يكتبػف ليبًل، تحت 

سائَل لسغ ال يعخفػف الكتابة. وفي غزػف  ضػء مرباٍح خافٍت، الخَّ
كلٌّ مشيع  في مثل ىحه السداحة السددحسة، تعمَّع يرشيٍخ عمى الع

كلَّ شيء عغ اآلخخيغ ػ بجًءا بأسخار اأُلسخ، وانتياًء باألمعاء 
 .السدجودة

 

 

ـٍ، التحقت الدوجُة بدوجيا، رفقة ابشِيسا د/عمي،    بعج مخور عا
والتحقْت بيسا أيًزا االبشتاف التػأماف. في البجاية، لع تكغ األمػُر 

إلعادة تػشيغ تجخي وفق ما كانػا يأممػف. وبعج محاولٍة فاشمٍة 
أنفديع في الشسدا، عادوا إلى ألسانيا، إذ كاف مرشُع فػرد في 
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ـُ في حيٍّ تشبعث مغ  كػلػنيا بحاجةٍ  إلى عسَّاؿ، فاستقّخ بيع السقا
شػارعو رائحُة اإلسفمت حيغ تسصخ الدساء. كانت البيػُت ُمتذابية، 

ؽ والديِّجة العجػز في الصابق األرضّي تتَّرل بالذخشة حيغ َيْصخ
تيع. فسا كاف مغ األـّ إالَّ أف  سسَعيا أيُّ صػٍت صادٍر عغ شقَّ

ا لكّل فخ  مغ أفخاد العائمة، واعتادوا الكبلـَ بشبخاٍت  دابتاعت ُخفًّ
 .مكتػمة

 

 

كانػا يذاىجوف التمفاَز برػٍت خافت، ولع َيْعدفػا السػسيقى، أو   
يَّة في أوقات ا لسداء؛ فقج يدسحػا بتجفُّق السياه في السخافق الرحِّ

كاف ىحا مسشػًعا أيًزا. وقج ُولج شقيُق د/عمي األصغخ في ىحا 
السكاف، وفيو نذأوا وتخعخعػا جسيًعا، وَخَمجوا إلى الشـػ عمى أنغاـ 

 .مياه نيخ الخايغ افَجَخي
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كاف والُج د/عمي، الحي أورثو َشعَخه الفاحَع وفكَّو العخيس، غالًبا   
ث عغ العػدة إلى تخك خخوا مبمًغا كافًيا مغ ما يتحجَّ يا. وبعج أف ادَّ

روا أف  الساؿ، ونالػا كفايَتيع مغ ىحا البمج البارد الستعجخؼ، قخَّ
 واسعٌ يشيزػا ويخحمػا. وكاف لجيو بيٌت قيج التذييج في القخية؛ بيٌت 
متخامي األشخاِؼ، ببخكة سباحٍة، وبدتاٍف في الجانب الخمفّي. 

 إلى دمجمة الػادي، وإلى وسيكػف بسقجورىع أف يدتسعػا ليبًل 
ع الرادر عغ حسامٍة ما، ولغ يعػدوا ُمزصخّيغ إلى  فيخ الستقصِّ الرَّ

ت  ث برػٍت خفيس. لكْغ، كمَّسا مخَّ استعساؿ الخّف أو التَّحجُّ
تعقيجاُت خصَّة العػدة إلى تخكيا. فألسانيا ىي  دتاألعػاـ، ازدا

 .بيحه الحقيقة الػشُغ األب ػ ولػ لع يدتصع ربُّ األسخة اإلقخارَ 

 

 

حيغ صار د/عمي في السجرسة الثانػيَّة، اتَّزح لكّل أساتحتو   
وزمبلئو في الرّف أفَّ َقَجره أف يكػف فشَّاًنا. غيخ أفَّ شغَفو بالفّغ لع 

مة  يمَق أيَّ تذجيٍع مغ أفخاد أسختو. وعشجما جاءت معمِّسُتو السفزَّ
ث إلييع، أخفق والجاه في فيع الُسخا أف  يد. ولع يدتصع د/عملمتَّحجُّ

. فقج تخبََّعت الديِّجة  يشدى العاَر الحي شعخ بو عرخ ذلظ اليـػ
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كخيغخ، الستيشُة البشياف، فػؽ كخسّي، وفي يجىا قجٌح صغيٌخ مغ 
الذاي، كانت تحسمو بتػازٍف دقيق، وحاولْت أف ُتػضح لمػالجْيغ أفَّ 

ا، وبسقجوره أف يحرل عمى مقعٍج في  مجرسٍة ولجىسا مػىػب حقًّ
والتَّرسيع، شخيصة أف يتػافخ لو َمغ يعمِّسو. راقب  لفغّ مغ مجارس ا

د/عمي والَجه: كاف يرغي مبتدًسا ابتدامًة لع تْبمْغ عيشْيو، مذفًقا 
عمى ىحه السخأة األلسانيَّة ذاِت البذخة الػرديَّة بمػف سسظ الدمسػف، 

 .بشووالذعِخ األشقخ القريخ، وىي تخبخه بسا يشبغي أف يفعل با

 

 [15:26 16.07.20] ,.@ مكتبة

كاف د/عمي في الثامشة عذخة، حزخْت شقيقتاه حفمًة في بيت  حيغ
أحج األصجقاء. غيخ أفَّ أمًخا مؤسًفا وفطيًعا حجث في تمظ المَّيمة. 
فإحجى التػأمْيغ لع تخجع إلى البيت، عمى الخَّغع مغ أفَّ رخرتيا 

صباح اليػـ التالي.  كانت تدسح ليا بالبقاء حتَّى الثامشة مغ
ئيذ فاقجًة الػعَي، وُنِقمْت  الحًقا، ُعِثخ عمييا إلى جانب الصخيق الخَّ
خعة إلى السدتذفى بديَّارة إسعاؼ، وعػِلجْت مغ  عمى جشاح الدُّ
خ في الجـ، الشاجسُة عغ اإلفخاط  إصابتيا بغيبػبٍة سبُبيا قمَُّة الدكَّ

أف شعخْت وكأنَّيا ُأفخغْت في شخب الكحػؿ. ثّع ُغِدمْت معجُتيا، إلى 
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. أما والجة د/عمي، فقج أخَفت الحجَث عغ زوجيا الحي امغ روحي
خٍة تمظ المَّيمة  .كاف يعسل في مشاوبٍة متأخِّ

 

 

َتُخوُج الذائعاُت سخيًعا في الُقخى. وكلُّ جاليٍة مغ السياجخيغ،   
بغّس الشَّطخ عغ حجسيا، ُتسثِّل قخيًة في صسيسيا. وسخعاف ما 

ذخت الفزيحُة، وبمَغت ُأُذَني األب. فسا كاف مشو إالَّ أف عاقب انت
ـَ غزبيا عمى شػؿ الػادي  اأُلسخَة بخمَّتيا، مثل عاصفة ترّب جا

ر أف  هوعخضو. ىح ة األخيخة؛ لقج انتيى كّل شيء، وقخَّ ىي القذَّ
يعػَد أوالُده كّميع إلى تخكيا. كمُّيع مغ غيخ استثشاء. أمَّا األبػاف، 

بقياف في ألسانيا حّتى سّغ التقاعج، وسيعير الرغاُر، مغ فدػؼ ي
اآلف فراعًجا، بخفقة أقخبائيع في إسصشبػؿ؛ فأوروبا ليدت السكاَف 

ابشٍة واحجة، ناىيظ بابشتْيغ. أمَّا د/عمي، فديمتحق  ةالسبلئَع لتخبي
ائو. وفي  بجامعٍة في إسصشبػؿ، وسُيبقي عيشْيو مفتػحتْيغ عمى أشقَّ

 .خصب، فإنَّو سيتحسَّل السدؤولّيَة كاممةً  حاؿ حجوث أيِّ 
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ىكحا، وصل إلى اسصشبػؿ وىػ في التاسعة عذخة، بمغٍة تخكيٍَّة   
ركيكٍة، وبمغة ألسانيٍَّة يتعحَّر إصبلُحيا. كاف قج اعتاد في ألسانيا 

الذعػَر بأنَّو غخيب. ولكْغ مشح أف بجأ يعير في إسصشبػؿ، لع يفكِّخ 
ذعخ الذعػَر نفَدو، إْف لع يكغ أشجَّ غخبًة. ولع قّط في أنَّو سػؼ ي

 ach so أو Ja يقترخ األمُخ عمى لْكشتو، وشخيقتو في استخجاـ
في نياية عباراتو، وىػ ما كاف يسيِّده بحّق. بل وصل األمُخ إلى 

األمارات السختدسة عمى وجيو، إذ بجا وكأنَّو غيخ مقتشٍع دوًما أو 
أو ما ال يدتصيع أف يكػف جدًءا  غيُخ ميتعٍّ بسا يخى أو يدسع،

 !مشو

 

 

َغَزٌب. في األشيخ األولى التي قزاىا في اسصشبػؿ، كانت   
غالًبا ما تتسمَّكو نػباٌت مفخشٌة ومفاجئٌة مغ الغزب. لع يكغ غزُبو 

عمى ألسانيا أو عمى تخكيا، بقْجر غزبو عمى نطاـ األشياء؛ عمى 
ؽ األُ  سَخ تسديًقا، وعمى الصبقة الشطاـ الخأسسالّي الحي كاف ُيسدِّ

تقتات عمى عخؽ العسَّاؿ وآالِميع، وعمى الشطاـ  التيالبخجػازيَّة 
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غيخ الستػازف الحي ُيْعػزه التشاغُع واالندجاـ، ولع يدسح لو 
باالنتساء إلى أّي مكاف. لقج قخأ الكثيَخ عغ الساركديَّة حيغ كاف 

َبو بخوزا شالًبا في السجرسة الثانػيَّة، ولصالسا أبجى إعجا
الحكيَِّة التي اغتاليا الجيُر ورمى  عةِ لػكدسبػرغ؛ تمظ السخأِة الذجا

بجثَّتيا في تخعٍة كانت مياُىيا تجخي ىادئة داخل كخوزبيخغ. وكاف 
د/عمي قج زار ذلظ السكاَف مخاًرا وتكخاًرا، وفي إحجى زياراتو، رمى 

ِق مرادفًة بػردٍة في تمظ التخعة. وردٍة لخوزا. إالَّ أنَّو لع يمت
ديغبسجسػعٍة مغ اليداريِّيغ الس إالَّ عشجما بجأ الجراسَة في  تحسِّ

جامعة إسصشبػؿ. كاف رفاُقو الُججد يتصمَّعػف إلى إسقاط األمخ 
الػاقع وتحصيسو، وإلى بشاِء كّل شيٍء مغ ججيج؛ شأنيع في ذلظ 

 .شأف د/عمي

 

 

، ىارًبا 1968ليحا، عشجما ضيخ د/عمي أماـ باب ليمى في تّسػز   
مغ رجاؿ الذخشة الحيغ كانػا ُيفخِّقػف مطاىخًة مشاىزًة لؤلسصػؿ 
مػع، إلى جانب  الدادس، أحزَخ معُو رائحَة القشابل السديِّمِة لمجُّ
ج، وابتدامِتو السفعسِة بالعػاشف  .أفكاره الخاديكاليَّة، وماضيو الُسعقَّ
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 *** 

ؤاَؿ اآلتي    :عمى ليمى كاف الخجاؿ ال يدأمػف مغ شخح الدُّ

 

 

 ػ كيف انتيى بِظ السصاُؼ إلى ىشا؟  

 

 

وكانت ليمى َتْدخد عمييع روايًة مختمفًة في كلِّ مخَّة، اعتساًدا عمى   
ة محبػكة بحدب شمبات الدبػف  ما تطغُّ أنَّو سيخوقيع سساُعو ػ قرَّ

 .ػ وتمظ مػىبٌة تعمَّستيا مغ السجيخة الُسخَّة
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عل األمَخ نفَدو مع د/عمي. كسا أنَّو بجوره إالَّ أنَّيا لع تذأ أف تف  
ؤاَؿ إلييا، وإنَّسا أراد أف يعخؼ و ىحا الدِّ  لع يػجِّ

 

 [15:26 16.07.20] ,.@ مكتبة

أخخى عشيا. سأليا عغ أشباؽ وجبة الفصػر حيغ كانت  أشياءَ 
ُخىا أكثَخ مغ غيخىا أثشاء  اف،ڤشفمًة في بمجة  وائح التي تتحكَّ وعغ الخَّ

ء التي انقزت مشح أمٍج شػيل؛ وإذا ُشمب مشيا أف فرػؿ الذتا
تسشح كلَّ مجيشٍة رائحًة ما، فسا الخائحُة التي ستسشُحيا مجيشَة 

ّيُة صشًفا مغ صشػؼ الصعاـ، فكيف  كانتإسصشبػؿ؟ وإذا  الحخِّ
سيكػف محاُقيا عمى لدانيا؟ وماذا عغ الػشغ األب؟ بجا واضًحا 

ؿ الشكيات والخوائح، بسا في ذلظ أفَّ د/عمي ُيجِرُؾ العالَع مغ خبل 
عادة. وبسخور  دُة في الحياة، عمى غخار الحّب والدَّ األشياُء السجخَّ

ًة  لعبةً الػقت، أصبحْت تمظ األسئمة  يمعبانيا مًعا، وعسمًة خاصَّ
بيسا: فكانا يأخحاف الحكخيات والمَّحطات، ويحػِّالنيا إلى محاقاٍت 

 .وروائح
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ى ساعات مغ غيخ أف ُتراب بالسمل، كانت ُترغي إليو عمى مج  
مدتصيبًة نبخاِت صػتو ونغساتو. وكانت تذعخ في حزػره بذعػٍر 

ة لع يدبق أف شعخْت بو مشح أمٍج بعيج. واجتاحيا قجٌر  مغ الخفَّ
ب إلى أوردتيا، فجعل فؤاَدىا يشبس نبًزا  ضئيٌل مغ األمل، وتدخَّ

مْت أنَّيا لع تعج جسخيًعا؛ وىحا ما كانت ق قادرًة عمى اإلحداس  تخيَّ
خىا بسا كانت تذعخ بو حيغ اعتادت وىي صغيخٌة أف تجمذ  بو. وذكَّ

وتذاىج الصبيعَة وكأفَّ الغَج لغ  اف،ڤعمى سصح دارىع في بمجة 
 .يأتي

 

 

أمَّا أكثُخ ما أربظ ليمى بخرػص د/عمي، فكاف شخيقَة تعاممو   
ليذ سػى قاعٍة معيا مشح البجاية، وكأّنيا نجٌّ لو؛ وكأفَّ الساخػر 

دراسّيٍة أخخى في الجامعة التي يجرس فييا، وأنَّيا شالبٌة لغ يمبث 
أف يرادَفيا في السسخَّات ذاِت األضػاء الخافتة. كاف ذلظ ما جعل 

ححرة أكثخ مغ أّي شيٍء آخخ: اإلحداس بالسداواة.  خليمى غي
ْزخب وذلظ وىٌع عمى وجو التأكيج، لكشَّو وىٌع اعتدَّت بو. وإذ راحت تَ 
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في ىحه األرض غيخ السألػفة ُمدتكذفًة، فقج راحت تدتكذف 
نفَديا مغ ججيٍج أيًزا. وكاف في وسع كّل شخٍز أف يبلحَع كيف 

رؤيتو، لكْغ قبلئُل عخفػا أفَّ اإلثارَة  جكانت عيشاىا تستمئاف إشخاًقا عش
 .عادًة ما تخافُقيا مػجٌة عارمٌة مغ الحَّْنب

 

 

 :قالت لو ليمى في يػـٍ مغ األيَّاـ،  

 

 

. فيحا ليذ في مرمحتظ. ىحا    ػ يشبغي أالَّ تأتي إلى ىشا بعج اليـػ
السكاف محتذج بالبؤس. أال تجرُؾ ذلظ وتذاىُجه؟ إنَّو ُيمػِّث أرواَح 
الشاس. وال تطّغ أنَّظ فػؽ ذلظ، ألنَّو سػؼ يبتمعَظ. إنَّو مدتشقع. 

. ىشامغ شيٍء شبيعيٍّ  نحغ لدشا فتياٍت سػيَّات. وال واحجة مشَّا. ما
وأنا ال أريجؾ أف تشفق الػقَت معي بعج اآلف. ثعَّ، ما الحي يجعمظ 

 …تأتي إلى ىشا في أغمب األحياف، بيشسا أنت
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ل ليمى عبارَتيا، إذ قمقْت أف يكػف قج ضغَّ أنَّيا مشدعجة    لع تكسِّ
بدبب عجـ نػمو معيا حتَّى اآلف؛ فالحقيقة أنَّيا ُأعجبْت بحلظ 

ميا إلييا. وا حتخمتو، وكانت متذبِّثًة بو، وكأّنُو ىجيٌَّة نفيدة قجَّ
لكْغ، يا لمغخابة! فيي في غياب الجشذ كانت تدسح لشفديا 

بالتَّفكيخ فيو عمى ذلظ الشَّحػ؛ إلى الحّج الحي جعميا بيغ وقٍت وآخخ 
تزبط نفَديا متمبِّدًة بالتداؤؿ عسَّا سيكػف عميو األمُخ إْف لسَدْت 

غيخَة عمى جانب ذقشورقبتَ   .و، أو قبََّمت تمظ الشَّجبَة الرَّ

 

 

 :قاؿ د/عمي بشبخٍة ُمدتدمسة  
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ػ إنَّشي آتي إلى ىشا ألنَّشي أحبُّ أف أراِؾ. ىكحا، بكلِّ بداشة.   
وإنَّشي ال أعخَؼ مغ ىػ الدػيُّ في عالٍع أساليُبو غيُخ شخيفة، 

  .وسمػُكو ممتٍػ ومخادع

 

 

الشاس الحيغ يبالغػف عادًة في استعساؿ كمسة  وقاؿ د/عمي إفَّ   
ىع في الحقيقة ال يعخفػف الكثيَخ عغ أساليب الصبيعة « شبيعيّ »

. فإذا قمِت ليع إفَّ القػاقَع والجوَد وسسَظ البحخ األسػد ُخْشثى،  األـّ
أو إفَّ في وسع َذَكِخ فخس البحخ أف ُيشجب، أو إفَّ َذَكَخ سسظ 

في مشترف حياتو، أو إفَّ َذَكَخ الحّبار يشقمب إلى أنثى  ف الكبلو
يدمُظ في الػاقع سمػكّيات أنثى، فدػؼ يدتبّج بيع العجُب الُعجاب. 
تْيغ قبل أف يدتخجـ  إفَّ كّل َمغ درس الصبيعَة عغ كثب، سيفكِّخ مخَّ

 .«شبيعيّ »كمسة 
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ا ػ حدًشا، لكشََّظ تجفع مااًل كثيًخا، والسجيخُة الُسخَُّة تتقاضى مشظ أجخً   
 .بحدب الداعات

 

 

 :قاؿ د/عمي مثبًَّصا  

 

 [15:27 16.07.20] ,.@ مكتبة

آه، ىحا صحيح. لكْغ دعيشا نتخيَّل لحطًة واحجة أنَّشا كشَّا نتػاعج،  ػ
أو أفَّ في وسعي أف أخخج معِظ، أو أفَّ في وسعظ أف تخخجي أنِت 

صعٍع معي، فساذا كشَّا سشفعل؟ كشَّا سشحىب إلى الديشسا، ثعَّ إلى م
 …فاخخ، ومخقز

 

 

دْت ليمى مبتدسةً     :ردَّ
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 !ػ مصعع فاخخ! مخقز  

 

 

 .ػ ما أريُج قػَلو ىػ أنَّشا سششفق نقػًدا  

 

 

ر    ػ لكْغ ىحا مختمف. سيكػف والجاَؾ محعػرْيغ إذا عِمسا أنََّظ ُتبحِّ
اف في الحرػؿ عمييا في مكاٍف كيحا  .نقػَدىسا التي يكجَّ

 

 

 .عمى الشقػد مغ والجيَّ  ػ ىو! أنا ال أحرل  
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ا؟ لقج ضششت.. إًذا، كيف تقجر عمى الجفع؟    ػ حقًّ

 

 

 :غسد بعيشو قائبًل   

 

 

 .ػ إنَّشي أشتغل  

 

 

 ػ أيغ؟  
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 .ػ ىشا وىشاؾ وفي كلِّ مكاف  

 

 

 ػ لسغ؟  

 

 

 !ػ لمثػرة  

 

 

أشاحت بشطخىا جانًبا في قمق. ىا ىي مخًَّة أخخى في حياتيا   
رىا مغ أّف ىحا الذاب مسدَّقٌة بيغ  عقميا وقمبيا: فعقُميا ُيححِّ

السيحَّب الشبيل ُيخفي أكثَخ مّسا ُيطِيخ، وأّف عمييا أخَح الحيصة 
والَحَحر؛ بْيج أفَّ قمبيا ضّل يجفعيا إلى األماـ ػ تساًما مثمسا دفعيا، 
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كانت مػلػدة حجيًثا، إلى االستمقاء مغ دوف َحخاؾ تحت دثار  غحي
تػقَّفْت عغ االعتخاض عمى زياراتو. كاف يدورىا  السمح. وليحا،

يػميًّا في بعس األسابيع، وفي أوقاٍت أخخى لع يكغ يأتي إالَّ عشج 
عصمة نياية األسبػع. وأدركْت، بقمٍب يتخنَّح، أنَّو كاف يقزي ليالَي 

ُيمقػف بطبلليع الصػيمة القاتسة عمى الذػارع  رفاقو،شػيمًة مع 
 .نػا يقزػف أوقاتيع، فيحا ما لع تدألو عشوالسقفخة. أمَّا كيف كا

 

 

كانت السجيخُة الُسخَُّة تيتف بيا مغ الصابق األرضّي في كلِّ مخَّة   
 :يحزخ فييا

 

 

 !ػ لقج حزخ صجيُقظِ   
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فإذا كانت ليمى بخفقة زبػف، فقج كاف عمى د/ عمي أف يشتطخ   
ليمى جالًدا عمى كخسيٍّ قخب السجخل. في تمظ المَّحطات، كانت 

تذعُخ بخجٍل شجيٍج مغ نفديا، حتَّى تتسشَّى لػ أّف األرض تشذّق 
وتبمعيا، وذلظ حيغ كانت تجعػه إلى غخفٍة تفػح مشيا رائحُة رجٍل 

آخخ. لكْغ إذا كاف د/عمي يزصخب جخَّاء ذلظ، فإنَّو لع يعمِّق البتَّة. 
كانت حخكاُتو تذيخ إلى تخكيٍد مكبػت، في حيغ تأخح عيشاه 

جة، متشاسًيا كلَّ شيٍء آخخ، وكأنَّيا كانت وال تخاقبان يا مخاقبًة متعسِّ
عيا  تداؿ مخكَد العالع. كاف حشاُنو عفػيًّا، غيَخ محدػب. وكمَّسا ودَّ

تساًما، كاف الفخاُغ يخيِّع عمى كلِّ أركاف الغخفة  وانرخؼ، بعج ساعةٍ 
ا  .حّتى يبتمعيا ابتبلًعا كمِّيًّ

 

 [15:27 16.07.20] ,.@ مكتبة

أفَّ د/عمي لع يشَذ قّط أف يأتييا في كلِّ مخٍَّة بيجيٍَّة صغيخٍة: دفتخ  إالَّ 
خاّص بيا لتكتب فيو، وشخيط مخسمّي تذّج بو شعَخىا، وخاتع بييئة 

أفعى تأكل ذيَميا، وأحياًنا حمػى مغ الذػكػالتة السحذػَّة ػ مثل 
خيخ، ويفتح  فاالكخاميل والكخز والبشجؽ. كانا يجمداف عمى الدَّ

العمبة، وَيْرخفاف وقًتا في اختيار الحمػى التي سيأكبلنيا أوَّاًل، 
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ويتجاذباف أشخاَؼ الحجيث عمى امتجاد ساعٍة كاممة. وذاَت مخَّة، 
لسَذ الشَّجبة عمى ضيخىا ػ تمظ التي بقَيْت أثًخا مغ اليجـػ بالحامس 

فخؽ  سامػ واقتفى بخقٍَّة أثَخ الجخح الحي َفَخَؽ جمَجىا إلى قدسْيغ، مث
 .نبيٌّ البحخَ 

 

 

 :قاؿ ليا  

 

 

 ػ أريج أف أرسَسِظ. مسكغ؟  

 

 

 ػ تخسسشي أنا؟  
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احسخَّ وجُو ليمى قميبًل، وخفزْت مغ برخىا. وحيغ نطخْت إليو   
 .مغ ججيج، رأتو يبتدع ليا، تساًما مثمسا أدركْت أنَّو سػؼ يبتدع

 

 

سع   ، وصشجوًقا خذبيًّا في زيارتو التالية، جاء حامبًل َمْدشًجا لمخَّ
مسمػًءا ِبُفخٍش كثَّة، وأصباٍغ زيتّية، وسكاكيغ لػحة ألػاف، ودفتخ 
خيخ،  رسػـٍ تخصيصيَّة، وزيت بدر الكتَّاف. جمدْت أمامو عمى الدَّ

َخخزات.  بتشُّػرتيا القخمديَّة القريخة الخقيقة، وبرجريٍَّة ُتشاسبيا ذاتِ 
ا عمى شكل كعكٍة ليِّشة. وكاف شعُخىا مذجوًدا إلى الخْمف، ومعقػدً 

أشاَحت بػجييا قميبًل عغ باب الغخفة، كسا لػ أّنيا تخغب في أف 
سع في الخدانة  يبقى مػَصًجا إلى األبج. أما ىػ، فقج تخؾ أدوات الخَّ

 سمَّكتياحّتى زيارتو القادمة. وحيغ فِخغ، بعج مخور أسبػٍع تقخيًبا، ت
ىذُة حيغ رأت أنَّو َرَسَع فخاشًة ب يزاء صغيخًة مكاَف الشَّجبة الجَّ

 .الحامزّية
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فيػ فشَّاف، والفشَّانػف »، 122، قالت زيشب «احَحري مشو»  
 .«أنانيُّػف. ولدػؼ يختفي ما إْف يحرَل عمى ما يخيج

 

 

إالَّ أفَّ د/عمي ضلَّ يدوُرىا، ما أثار دىذَة الجسيع. وسخخت   
جٌد عغ السػمداُت مشو، وقمغ إنَّو عاجٌد عغ االنتراب وعا

السزاجعة. وعشجما نفجْت نكاُتيّغ، أخحف يتحمَّخف مغ روائح 
التخبشتيشة. غيخ أفَّ ليمى لع تمتفْت إلييغَّ ُمجركًة أنَّيغَّ غيػرات. 

الُسخَّة أيًزا بالتحمُّخ، مشػِّىًة باستسخار إلى  لسجيخةُ لكْغ، حيغ بجأت ا
تقمق مغ أّنيا قج أنَّيا ال تخيج أيَّ يداريِّيغ في الساخػر، راحت ليمى 

 .ال تقجر عمى رؤيتو مجّجًدا

 

 



413 
 

، اقتخب د/ عمي مغ السجيخة الُسخَّة، وعخض عمييا عخًضا    وذات يـػ
 :غيَخ متػّقع

 

 

ػ ىحه المَّػحة السعبِّخة عغ شبيعٍة صامتٍة، والسعمَّقة عمى الججار..   
 آسف، أعشي أفَّ زىػَر الشخجذ والمَّيسػف تبجو غيَخ متقشٍة إلى حجٍّ 

 ما. ىل فكَّخِت في وضع بػرتخيو مكاَنيا؟

 

 

 :قالت السجيخُة الُسخَّة  

 

 

  .ػ الحّق أفَّ لجيَّ واحجة  
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مصاف عبج    ر الدُّ غيخ أنَّيا امتشعْت عغ إخباره أنَّيا لػحة ُترػِّ
 :العديد. ثّع أضافت

 

 

 .ػ لكشَّشي اضُصخرُت إلى االستغشاء عشيا  

 

 

جٍة إلى لػحٍة ججيجٍة إًذا. لساذا ال أرسُسِظ ػ ػ يا لمعار! لعمَِّظ بحا  
 مغ دوف مقابل؟

 

 

ضحكت السجيخُة الُسخَُّة ضحكًة مبحػحًة، واىتدَّت كتُل الذحع مغ   
 .حػؿ خرخىا في سخور
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 [15:27 16.07.20] ,.@ مكتبة

ال تكْغ سخيًفا. فأنا لدُت ممكَة جساؿ. اذىْب وابحْث عغ امخأٍة  ػ
 .أخخى 

 

 

ة فجأةً  ثّع أمدكْت     :عغ الكبلـ بخىًة، وقالت بميجة جادَّ

 

 

 ػ أنَت ال تسدح، أليذ كحلظ؟  
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في ذلظ األسبػع، بجأت السجيخُة الُسخَُّة تكف أماـ د/عمي حاممًة   
أدواِت الِحياكة عمى صجرىا، لُتطِيخ ميارَتيا مغ جية، ولتخفَي 

 .ُلغَجىا مغ جيٍة أخخى 

 

 

حة، الحت السخأُة عمى قساش ولّسا فخغ د/عمي مغ رسع المَّػ   
المَّػحة أكثَخ سعادًة وشباًبا ورشاقًة مغ العارضة األصميَّة. وُىشا، 
رغبْت كلُّ السػمدات في الػقػؼ أمامو، وباتت الغيخُة مغ نريب 

 .ليمى ىحه السّخة

 

 

 *** 

إّف السخء إذا ىػى، تغيََّخ شكُل العالِع في نطخه، في نطِخ َمْغ ىػ   
ع؛ ىحا األخيخ الحي سيجور مشح اآلف فراعًجا أسخع في مخكد العال

 .مغ أّي وقٍت مزى
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 [15:27 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 14 ػػ

 

  عذُخ دقائق 

 

 

بسخور الػقت، استعاد عقُل ليمى، بدعادٍة، محاَؽ شعاميا السفّزل   
مغ أشعسة الذارع: بمح البحخ السقمّي بديٍت غامخ ػ شحيغ، وصفار 

نات الرػدا، وفمفل، وممح، وبمِح بحٍخ شازٍج مغ َبْيس، وبيكاربػ 
 .البحخ األسػد
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ؿ    . اكتسل بشاُء جدخ البػسفػر، رابِع أشػؿ 1973تذخيغ األوَّ
الجدػر في العالع، بعج ثبلث سشػات مغ العسل، وافُتِتح أماـ حخكة 

ـٍّ َيْخمب األلباب. وُثبِّتْت عمى أحج شخَفي  الَسْخكبات بعج احتفاٍؿ عا
وفي «. مخحًبا بقاّرة آسيا»يافصٌة كبيخٌة ُكِتبت عمييا عبارة:  الجدخ
مخحًبا بقاّرة »الصخؼ الثاني، ثسَّة يافصٌة أخخى تقػؿ:  نياية
 .«أوروبا

 

 

في الرباح الباكخ، تجسَّعت الحذػُد البذخيَُّة عمى كبل جانَبي   
الجدخ احتفااًل بالسشاسبة. وألقى رئيُذ الجسيػريَّة عرًخا كمسًة 

اشفيًَّة أثارت السذاعخ، وحزَخ أبصاُؿ الجير الحيغ وقفػا ع
يغ في صسٍت َوقػٍر، وكاف بعُزيع مغ السحاربيغ القجامى  مدتعجِّ
الحيغ خاضػا غساَر الحخوب في البمقاف والحخِب العالسيَّة األولى 
ٍة  وحخِب االستقبلؿ. وجمذ كباُر الذخريَّات األجشبيَّة عمى مشرَّ

ببلء الدياسيِّيغ والسحافطيغ، ورفخفت الخاياُت مختفعٍة، بخفقة الش
الحسُخ والبيُس في اليػاء عمى مّج الشطخ. وعدفْت فخقٌة مػسيقيٌَّة 

عقيخَتيع بالغشاء، وُأشِمقْت آالُؼ  الشاُس الشذيَج الػششّي، ورفع 
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البالػنات في اليػاء. ورقز الجراويُر في حمقات، باسصيغ أذرَعيع 
 .يع ندػٌر ُتحمِّق عالًيا في الدساءإلى مدتػى أكتافيع، وكأنّ 

 

 

ل الدابمة، سيربح في وسع    الحًقا، حيغ افُتتح الجدخ أماـ تشقُّ
الشاس االنتقاُؿ سيًخا عمى األقجاـ مغ قاّرٍة إلى أخخى. إالَّ أفَّ ما 

ىذة ىػ أفَّ عجًدا كبيًخا مغ السػاششيغ اختاروا ىحا  يبعث عمى الجَّ
مصاُت مشَع الدابمة  السػقَع الخَّائَع لئلقجاـ رت الدُّ عمى االنتحار. فقخَّ

ْيخ عمى الجدخ. غيخ أفَّ ىحا القخار جاء في وقٍت الحٍق.أمَّا  مغ الدَّ
 .اآلف، فيحا أواُف التفاؤؿ

 

 

صادَؼ اليػـُ الحي سبق ذلظ االحتفاَؿ الحكخى الخسديغ لتأسيذ   
ع جسيػريَّة تخكيا. تمظ مشاسبٌة كبخى في حجِّ ذاتيا. وىا ى

اإلسصشبػليُّػف يحتفمػف بيحه الَسْفخخة اليشجسيَّة ػ التي يتجاوز 
ـٍ ػ وىع مغ أبشاء العسَّاؿ والسيشجسيغ  شػُليا خسدَة آالؼ قج
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 بلنجڤالبخيصانيِّيغ مغ جدخ كمي لسيشجسيغاألتخاؾ، فزبًل عغ ا
والذخكة اليشجسيَّة. لصالسا أُشِمق عمى مزيق البػسفػر، الزيِِّق 

، وىا ىػ اليـػ جدخ يديِّغ «خّط عشق إسصشبػؿ» والخفيِع، اسعُ 
العشَق مثَل قبلدٍة متػىِّجة. كانت القبلدة تتألَّق عالًيا مغ فػؽ 

يمتقي البحُخ األسػد ببحخ مخمخة  ثالسجيشة، ُمتجلِّيًة عمى السياه حي
مغ جية، في حيغ يجخي بحُخ إيجو ليمتقي بالبحخ األبيس 

ط مغ جيٍة أخخى   .الستػسِّ

 

 

ف ذلظ األسبػُع بخمَّتو عارًما، والسذاعُخ االحتفالّيُة تسؤل الجّػ كا  
اذيغ في السجيشة إلى االبتداـ، وكأفَّ ِمعَجىع  إلى درجٍة تجفُع الذحَّ

الخاوية قج امتؤلْت بالصعاـ. وبعج أف أصبحْت تخكّيا اآلسيػيَُّة 
يشتطخ  ذخؽٌ متَّرمًة عمى نحٍػ دائٍع بتخكّيا األوروبيَّة، بات مدتقبٌل م

خ الجدُخ ببجاية عرٍخ ججيج، وأصبحْت تخكّيا  البمَج بخمَّتو. لقج بذَّ
ـْ لع  اُف في أوروبا أ اليـػ في أوروبا مغ الشاحية الفشِّيَّة ػ أواَفَق الدكَّ

 .يػافقػا
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وفي المَّيل، اشتعمت األلعاُب الشاريَُّة مغ فػؽ الخؤوس مزيئًة   
ػاخيخ، وقفت الفتياُت في سساَء الخخيف السطمسة. وفي شارع الس

، في حيغ تخقخَؽ  غَّ جساعاٍت عمى امتجاد الخَّصيف، يخاقبَغ ويجخِّ
مُع في مآقي السجيخة الُسخَّة، التي لصالسا اعتبخْت نفَديا مػاششًة  الجَّ

 .مةأصي

 

 

ساء 122قالت زيشب     :وىي تشطخ إلى األلعاب الشاريَّة في الدَّ

 

 

 !جدٌخ ىائل ػ يا لو مغ جدٍخ مجىر. إنَّو  
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 :وقالت ليمى  

 

 [15:28 16.07.20] ,.@ مكتبة

ري أفَّ في وسعيا أف تتخبَّع عميو كمَّسا  ػ ا. ترػَّ الصيػر محطػضٌة ججًّ
وبسقجور األسساؾ أف تدبَح … أرادت. الشػارس والحساـ والكشجش

مغ تحتو. الجولفيغ وسسُظ البيشيت السخصَّط الطيخ. يا لو مغ 
 يغ أف ُتشيي حياَتِظ عمى ىحا الشحػ؟امتياز! أال تحبِّ 

 

 

 :122قالت زيشب   

 

 

 !ػ كبلَّ بالصبع  
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 :قالت ليمى بعشاد  

 

 

 .ػ لكشَّشي أحبُّ ذلظ  

 

 

 :قالت نػستالجيا ناالف  

 

 

 ػ كيف يسكشِظ أف تكػني رومانديًَّة إلى ىحه الجرجة يا حبيبتي؟  
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جْت تشييجًة مبالًغا فييا، مدخورةً    عمى ما يبجو. كانت تأتي  ثعَّ تشيَّ
لديارة ليمى بيغ حيٍغ وآخخ، إالَّ أفَّ حزػَرىا أغزب السجيخَة الُسخَّة. 
فالقانػف واضٌح في ىحا الذأف: ُيسشع تػضيُف ُمقمِّجي الشداء في 

 السػاخيخ. ولسَّا كغَّ ال يقجرف عمى الحرػؿ عمى عسٍل في أيّ 
 .ي الذػارعمكاٍف آخخ، فقج ُكغَّ مزصخَّاٍت إلى العسل ف

 

 

ػ أتجريغ كع كمَّف ىحا البشاُء العسبلؽ؟ وَمغ الحي يجفع ثسَشو؟   
 !نحغ، الذعب

 

 

  «!كع تذبييَغ د/ عمي في بعس المحطات»ابتدسْت ليمى.   

 

 

 .وأشارت ناالف إلى شساليا بخأسيا…« بسشاسبة الحجيث عشو»  
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تجاعيج، التفتْت ليمى، فذاىجْت د/عمي يقتخب. ستخُتو كثيخُة ال  
ة، وعمى كتفو حقيبٌة كبيخٌة مغ قساش، وفي  وححاؤه يصقصق بذجَّ

 .يجه مخخوٌط ورقيٌّ مسمػٌء ببمح البحخ السقميّ 

 

 

 :قاؿ ليا، وىػ يشاوليا البمح، الحي يعخؼ ولَعيا بو  

 

 

 .ػ ىحا لظِ   
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، وأوصج    لع يتكمَّع د/عمي ثانيًة إلى أف صعجا إلى الصابق العْمػيِّ
 .ػَّة، ثعَّ اتَّخح مجمَدو فػؽ الدخيخ وىػ يفخؾ جبيَشوالباَب بق

 

 

 :سألتو ليمى  

 

 

 ػ أأنت عمى ما ُيخاـ؟  

 

 

ػ معحرة. إنَّشي أستذيط غزًبا. كانػا عمى وشظ أف يقبزػا عميَّ   
 .ىحه السخَّة

 

 



427 
 

 ػ مغ؟ الذخشة؟  

 

 

ماديَّة. الفاشيُّػف. ىحه الجساعة ىي السدؤولة    ػ ال، الحئاب الخَّ
 .عغ السشصقة

 

 [15:28 16.07.20] ,.@ مكتبة

 فاشيُّػف مدؤولػف عغ ىحه السشصقة؟ ػ

 

 

 .رمقيا بشطخٍة ثاقبة  
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ػ في كّل حيٍّ مغ أحياء إسصشبػؿ جساعتاف متشافدتاف: واحجة   
تسثِّميع، وأخخى ُتسثِّمشا. ولدػء الحّع، فاؽ عجُدىع عجَدنا في ىحه 

 .يعالسشصقة. لكشَّشا نخدُّ عمى ىجسات

 

 

 ػ أخبْخني، ماذا حجث؟  

 

 

ػ كشُت أدور حػؿ مشعصف، وإذا بي أجُجىع مجتسعيغ، يرخخػف   
 .ويزحكػف. أضشُّيع كانػا يحتفمػف بالجدخ. ثعَّ رأوني بعج ذلظ

 

 

 ػ أيعخفػنظ؟  
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ػ حدًشا، لقج أصبح أحُجنا يعخؼ اآلخخ اآلف. وفي وسعشا أف   
غ بكّل سيػلٍة الذخَز مغ خبلؿ م  .طيخهنخسِّ

 

 

ٍة الذػارب.    السبلبذ سياسيَّة. وكحلظ شعُخ المِّحية، وبخاصَّ
لمقػمّييغ شػارُب متجلِّية إلى أسفل عمى ىيئة ىبلؿ. أمَّا 

اإلسبلميُّػف، فيع ُيذّحبػف شػارَبيع، لتكػف صغيخًة وأنيقة. وأمَّا 
مػف الذػارَب الغميطَة الذبيية بذػارب فيل  الدتاليشيُّػف فيفزِّ

وكأنَّيا لع تعخؼ شفخَة حبلقٍة يػًما. أمَّا د/عمي،  جوحتى لتب البحخ،
فكاف دوًما حميًقا. ولع تعخؼ ليمى إْف كاف ذلظ بسثابة رسالٍة 
سياسيٍَّة؛ وإذا كاف األمخ كحلظ، فسا معشاىا؟ ووججْت نفَديا 

تتفحَّز شفتْيو السدتقيستْيغ الػرديَّتْيغ. لع يدبق أف نطخْت إلى 
ذلظ عسًجا. وحيغ ضبصْت نفَديا  تتفادىإذ كانت شفتْي رجل قّط، 

 .وىي تخمقو بيحه الشطخة، شعخْت بذيٍء مغ االضصخاب
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 :كاف د/عمي يقػؿ مغ غيخ أف ُيجرؾ ما يجور في ذىشيا  

 

 

ػ شاردوني مصاردًة شجيجة. وكاف في وسعي أف أركس ركًزا   
 .أسخع لػال أنَّشي كشُت أحسُل ىحا

 

 

ػيو الحقيبُة: مئات الشذخات، إْف لع تكغ أضيخ د/ عمي ما تحت  
اآلالؼ. جحبْت ليمى إحجاىا، وراحت تتأمَّميا. ثسَّة رسع يحتّل نرَف 
مداحة الػرقة: عسَّاُؿ مرانع بديِّيع األزرؽ الفزفاض، مغ تحت 

بقعة ضػء يشبعث مغ الدكف، يقفػف رجااًل ونداًء، جشًبا إلى 
خياليٍّ وكأّنيع مغ عالع  ثقٍة بالغة؛ مطيخٍ  عمىجشب، بسطيٍخ يجّؿ 

آخخ، حّتى يكادوا أف يكػنػا مبلئكّييغ. ثعَّ جحبْت نذخًة أخخى: عسَّاؿ 
مشاجع الفحع بثيابيع الفزفاضة البّخاقة الدرقاء المَّػف؛ مبلمُحيع 



431 
 

ممصَّخة بالّدخاـ، وعيػُنيع واسعة تشّع عغ حكسٍة مغ تحت ُخَػذىع. 
كانت الذخرّيات في  انتقمْت ُمدخعًة إلى الشذخات األخخى.

السشذػرات مفتػلَة العزبلت، قػّيَة الفكَّْيغ. ولع تكغ وجػُىيع 
شاحبًة أو مخىقًة عمى غخار بقية العسَّاؿ الحيغ كانت تخاىع كلَّ يػـٍ 
في ورشة الشجارة. ففي عالع د/عمي الذيػعّي، كاف كلُّ فخٍد مفتػَؿ 

خْت في شقيقيا، قػًَّة ونذاًشا. فكَّ  سالعزبلت، متيَغ البشية، يفي
 .فتمػَّى فؤاُدىا في صجرىا

 

 

 :قاؿ وىػ يخاقبيا  

 

 

َػر؟    ػ أال تخوُقِظ الرُّ
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 ػ بل تخوقشي. ىل أنت َمغ رسسيا؟  

 

 

أومأ بخأسو، وأشخقْت مبلمُحو بػميس االعتداز والفخخ. إًذا كانت   
يٍَّة، ُتػزَّع في كّل حْجٍب و  صْػب لػحاُتو، التي ُتصَبع في مصبعٍة سخِّ

 .في السجيشة

 

 

ػ إنَّشا نتخؾ ىحه السشذػرات في كلِّ مكاف ػ في السقاىي والسصاعع   
 غيخ أنَّشي أشعخ…. والسكتبات ودور الديشسا

 

 [15:29 16.07.20] ,.@ مكتبة

اآلف. فإْف َقَبس عميَّ الفاشيُّػف وبحػزتي ىحه السشذػرات،  بالقمق
 !يخفدػؼ يذبعػنشي ضخًبا حتَّى أرى نجػـَ الط
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 :قالت ليمى  

 

 

 .ػ ِلَع ال تتخؾ الحقيبَة ىشا؟ سػؼ ُأخفييا تحت الدخيخ  

 

 

 .ػ ال أستصيع، فقج ُتعخُِّضِظ لمخصخ  

 

 

 :ضحكْت ضحكًة رقيقة، وقالت  
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ػ َمغ ذا الحي سيفتِّر في ىحا السكاف يا عديدي؟ ال تقمْق. سػؼ   
 .أحخُس الثػرَة مغ أجمظ

 

 

ج أف ُأغمقْت أبػاُب الساخػر، غخؽ السكاُف كّمو في تمظ المَّيمة، وبع  
في الرست. أخخجْت ليمى السشذػرات. كانت معطُع السػمدات قج 

بْت عمييا رعايُة  ؛ ِمشيغَّ مغ تػجَّ ذىبَغ إلى بيػتيغَّ لمخمػد إلى الشـػ
مْيغ في الدّغ، أو أشفاٍؿ صغار، إالَّ أفَّ عجًدا   قميبًل والجْيغ متقجِّ

مَغ السبشى. في مكاٍف ما في نياية السسّخ، ثسَّة امخأٌة مشيغَّ كغَّ يمد 
تذخخ شخيًخا عالًيا، في حيغ كانت امخأٌة أخخى تتكمَّع في نػميا، 

برػٍت ضعيف ومدتعِصف، عمى الخَّغع مغ صعػبة معخفة ما تتفػَّه 
 طيغ،كػنػا يق»بو. جمدْت ليمى ُمتَّكئًة عمى سخيخىا، وبجأْت تقخأ: 

ج خخجِت الػالياُت الستَّحجة مغ فيتشاـ اآلف! لقج بجأت أيُّيا الخفاؽ. لق
 .«الثػرة. دكتاتػريَّة البخوليتاريا
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َرت الكمسات وتأمَّمْتيا، محَبَصًة مغ الصخيقة التي أفمتْت مشيا    تفحَّ
خْت رعَب العسَّة  ُتيا الكاممة ومعشاىا الحقيقّي باستسخار. وتحكَّ قػَّ

ورٍؽ ُكِتبْت عمييا بعُس الكتابات.  الرامت كمَّسا َرَنْت إلى قراصة
ـٍ تدخي في بجنيا. لساذا لع يخصْخ في بالي قّط  اوشعخْت بػخدة نج

 حيغ كانت شابًَّة أف ُتعمِّع أّميا القخاءَة والكتابة؟

 

 

 :قالت ليمى مخاشبة د/عمي حيغ وفج إلييا في اليػـ التالي  

 

 

يُّ دعارٍة بعج ػ أوّد أف أشخَح عميظ سؤااًل. ىل ستبقى ُىشاؾ أ  
 الثػرة؟
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  :رمقيا بشطخٍة تشّع عغ عجـ الفيع  

 

 

 ػ مغ أيغ خَصَخ لِظ ىحا؟  

 

 

 .ػ كشُت أتداءؿ عسَّا سيحجث لشا في حاؿ فػزكع  

 

 

ػ لغ يحجَث أيُّ مكخوه لِظ، أو لرجيقاِتظ. اسسعي، ال ذنَب أليٍّ   
لشطاـ غيخ مشكغَّ في ىحا، بل يقع المَّػـُ عمى الخأسساليَّة؛ عمى ا

اإلندانّي الحي يخمق األرباَح لمبخجػازيِّيغ اإلمبخياليِّيغ الحيغ لع َيُعج 
ال  غفييع رمٌق مغ حياة، وعمى الستآمخيغ معيع، إذ ىع َيطمسػف مَ 

حػؿ ليع وال قػَّة، ويدتغمُّػف الصبقَة العاممة. إفَّ الثػرة ستجافع عغ 
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أفخاد الصبقة العاممة. ال حقػِقِظ؛ فأنِت بخوليتاريَّة أيًزا، فخٌد مغ 
 .تشدي ذلظ

 

 

ـْ ستتخكػنو مفتػًحا؟ وماذا    ػ لكْغ، ىل في نيَّتكع غمُق ىحا السكاف أ
 سيحجث لمسجيخة الُسخَّة؟

 

 

ػ ىي ليدت أكثَخ مغ امخأٍة رأسساليٍَّة ُمدتِغمَّة، وليدت بأفزل مغ   
 .أصحاب الشفػذ والثخوة الحيغ يكخعػف الذامبانيا

 

 

 .يمى شيًئالع تقل ل  

 



438 
 

 

ػ اسسعي، تمظ السخأة تحرل عمى الساؿ مغ جدجِؾ، مغ جدجِؾ   
 أنِت وأجداِد الكثيخات غيخِؾ. وبعج الثػرة، ال بجّ 

 

 [15:29 16.07.20] ,.@ مكتبة

معاقبتيا عقاًبا عاداًل عمى وجو التَّػكيج. لكشَّشا سػؼ نغمق كّل  مغ
ف مشاشَق انتذارىا. سػؼ نحّػل يا إلى مرانع. السػاخيخ، ونشطِّ

حاتٍ   .وستربح السػمداُت وبغايا األرصفة عامبلِت مرانع أو فبلَّ

 

 

 :قالت ليمى  

 

 

 .ػ آه، قج ال يخوؽ ىحا التحّػؿ بعَس صجيقاتي  
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ضاقت عيشاىا، كأنَّيا تتأمَّل مدتقببًل تخكس فيو نػستالجيا ناالف   
َخْت عمى العسل ىاربًة بثػٍب قريٍخ وكعبْيغ عالَيْيغ مغ حقل ُذرٍة ُأجبِ 

 .فيو

 

 

كاف د/ عمي ُمدتغخًقا في التَّفكيخ، عمى ما يبجو، في السػضػع   
نفدو. فقج التقى ناالف مخاًرا، وأعجبتو قػَُّة إرادتيا. ولع يعخؼ ماذا 

كاف ماركذ ليفعل بأناٍس مثميا! أو حتَّى تخوتدكي أيًزا! ولع 
خ أنَّو قخأ أّي شيٍء في كتبو عغ الُستحػِّ  الت المَّػاتي لع بخغبغ يتحكَّ

حات  .في أف يربحغ فبلَّ

 

 

  .ػ إنَّشي متأكِّج أنَّشا سػؼ نعثخ عمى عسٍل مشاسٍب لرجيقاتظ  
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افتّخ ثغُخ ليمى عغ ابتدامة، وفخحْت سخًّا باإلصغاء إلى كبلمو   
العاشفّي. إالَّ أفَّ الكمسات التي صجرْت عغ فسيا لع تعكذ تمظ 

 .الفخحة

 

 

ؽ كّل ىحا؟ إّنُو ليبجو أقخب إلى الخياؿ ػ كيف بسقج   وَرِؾ أف ُترجِّ
 .في نطخي 

 

 

 .ػ ليذ ىحا خيااًل، وال ُحمًسا. بل ىػ مجخى التاريخ  
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ع وجُيو، والح عميو االستياء، واستخسل قائبًل     :تجيَّ

 

 

ػ ىل يسكشِظ جعُل نيخ يجخي بعكذ التيَّار؟ ال تدتصيعيغ. إّف   
ؾ حخاًكا  ـْ التاريخ يتحخَّ عشيًجا ومشصقيًّا باتِّجاه الذيػعيَّة. وعاجبًل أ

  .آجبًل، سيأتي ذلظ اليػـُ العطيع

 

 

حيغ الحطْت ليمى أنَّو اندعج بسثل ىحه الديػلة، راودىا شعػٌر   
ت عميو  عاشفيٌّ نحػه. فػضعْت يجىا في رفٍق عمى كتفو، واستقخَّ

 .استقخاَر عرفػٍر معتدٍؿ ومدتخيح

 

 

 .ِت أف تعخفي، لجيَّ حمعػ لكْغ، إذا أرد  
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ضغط د/عمي عمى عيشْيو وأغمقيسا بإحكاـ، وكأّنُو ال يخغب في   
 .رؤية وجييا حيغ تدسُع ما يػشُظ أف يقػلو

 

 

 .ػ في الػاقع، ىػ حمٌع يتعّمق بِظ أنتِ   

 

 

 ػ آه، حًقا. ما ىػ؟  

 

 

جيشي    .ػ أريُجِؾ أف تتدوَّ
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في العسق، إلى درجة أف كاف الرست الحي أعقب كبلَمو غايًة   
ليمى التي ثبَّتْت عيشْييا عمى د/عمي باتت قادرًة عمى سساع ىسيسة 
السػج الخافتة في السيشاء، وصػت محخِّؾ قارب صيج األسساؾ عشج 
ارتصاـ الساء بو. أخحْت َنَفًدا، غيخ أنَّيا شعخْت أفَّ اليػاء لع يبمْغ 

مشبُِّو الداعة، فجفبل كبلىسا. إذ كاف صجُرىا مسمػًءا. ثعَّ دؽَّ  ،رئتْييا
ًخا ساعًة في كلِّ غخفة. فإذا ما انتيت  كانت السجيخة قج وضعْت مؤخَّ

 .الداعة، فعمى الدبػف الخخوجُ 

 

 [15:29 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .ليمى اعتجلْت 
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ػ أرجػ أف ُتْدجي إليَّ خجمًة. ال تكمِّسشي عغ مثل ىحه األمػر مخًَّة   
 .أخخى 

 

 

 .عيشا د/عمياتَّدعْت   

 

 

 .ػ أأنِت غاضبة؟ ال تغزبي  

 

 

ػ انطْخ، ثسَّة أشياء ال يشبغي لَظ التفػُُّه بيا في ىحا السكاف، وإْف   
تفػَّىَت بيا عغ ُحدغ نيَّة، وأنا ال أشّظ أبًجا في أنَّظ َحَدغ الشيَّة، 
لكشَّشي أوّد أف أوضح لظ أنَّشي ال أحبُّ مثل ىحا الكبلـ. بل أجُجه 

 .مثيًخا لبلضصخاب… مقِمًقا
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 .الح عميو الحىػُؿ لػىمة  

 

 

 .ػ إنَّشي مشجىر، ألنَِّظ لع تشتبيي إلى ذلظ حتَّى اآلف  

 

 

 ػ ععَّ تتحّجث؟  

 

 

 .جحبْت ليمى يَجىا بعيًجا، وكأنَّيا قج المَدْت ناًرا  

 



446 
 

 

 :قاؿ ليا  

 

 

َؿ مخٍَّة ع   … مى الدبللعػ لع تشتبيي إلى أنَّشي أحبُِّظ. مشح رأيُتِظ أوَّ
 في اليـػ الحي وصل فيو األسصػُؿ الدادس. ىل تحكخيغ؟

 

 

ْييا متػرِّداف، ووجَييا متَّقج. كانت تخيج مشو    شعخْت ليمى أفَّ خجَّ
أف يشرخؼ مغ غيخ أف يتفػََّه بكمسٍة أخخى، وأالَّ يعػَد إلى ىحا 
السكاف أبًجا. صحيح أفَّ أوقاَتيسا مًعا كانت ُمحبَّبًة عمى مجى 

سشيغ، غيخ أنَّو بجا واضًحا ليا اآلف أفَّ ىحه العبلقة سػؼ ُتمحق 
 .بيسا كمْييسا لزخرَ ا
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بعج أف انرخؼ، سارت في اتِّجاه الشافحة. وعمى الخَّغع مغ أوامخ   
ىا عمى  السجيخة الُسخَّة الرارمة، فقج فتَحت الدتائَخ. وضعْت خجَّ

الػحيجة، وورشَة الدجاج الحي كانت تخى مغ خبللو شجخَة البتػال 
مْت د/عمي يخصػ خصػاٍت  األثاث والجخاَف الرادر مغ مشافحىا. وتخيَّ

مًة كعادتو. وراقَبْتو  فيواسعًة  اتِّجاه السيشاء، خصػاٍت سخيعًة ومتعجِّ
في ذىشيا، بػدٍّ ووفاء، إلى أف تػارى عغ األنطار في زقاٍؽ ُمعِتع 

 .تحت شبّلٍؿ مغ األلعاب الشاريَّة

 

 

 *** 

 

 

كانت الكازيشػىات والشػادي المَّيميَّة مسمػءًة إلى حّج االنفجار شػاؿ   
عادة. وفي يـػ  ـّ مغ الفخح والدَّ ذلظ األسبػع، بفعل الجّػ العا

الجسعة، بعج صبلة السغخب، أرسمت السجيخُة ليمى إلى حفل سسٍخ 
يحزخه الخجاُؿ فقط، في قرٍخ ُيصّل عمى البػسفػر. انذغل فكُخ 
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بػ د/عمي، وبسا قالو ليا، واستبجَّ بيا وجػـٌ لع  مَّيمةالليمى شػاؿ 
تدتصع التغمَُّب عميو، ولع تكغ قادرًة عمى التطاىخ ومجاراة 

فيا كّمو بصيًئا متكاسبًلعمى نحػ مؤلع، وكأنَّيا  اآلخخيغ. كاف ترخُّ
ُجّثٌة لفَطْتيا بحيخٌة لمتّػ. واستذعخْت أفَّ السزيفيغ غيخ سعجاَء 

سَيْذكػف أمَخىا إلى السجيخة. وفكَّخْت بسخارة: َمغ يخيج  عيبأدائيا، وأنَّ 
 ُميّخجاٍت ومػمداٍت إْف كغَّ حديشاٍت؟

 

 

في شخيق العػدة، سارت ليمى بخصػاٍت مخىقة، وكانت قجماىا   
تخجفاف مغ الػقػؼ شػيبًل ساعاٍت متػاصمًة بكعبْيغ عاليْيغ. كانت 

ر جػًعا، ألنَّيا لع تأكل شيًئا مشح أ ـَ الغجاء يـػ تتزػَّ ف تشاولْت شعا
ـَ في مثل ىحه المَّيالي ػ كسا  أمذ، ولع يفكِّخ أحج في إعصائيا الصعا

 .لع تصمبو بشفديا قطّ  ياأنَّ 

 

 [15:30 16.07.20] ,.@ مكتبة
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الذسذ تبدغ عمى الدصػح ذات القخميج األحسخ، والقباب  كانت
ُخ السكدػَّة بالخصاص. وكاف اليػاء ُمشِعًذا، وفيو شيُف ر  ائحٍة ُتبذِّ

ًة ال تداؿ نائسة؛ والحطْت عمى ُبعج  بَخيخ. اجتازت ليمى مبانَي سكشيَّ
خصػاٍت مشيا سمًَّة مخبػشًة بحبٍل متجؿٍّ مغ نافحٍة في شابٍق عْمػّي، 

داخميا ما يذبو البصاشذ والبرل. ال بجَّ أفَّ شخًرا ما  وفي
اف البقالة القخيب، وندي أف يجحبيا   .إلى أعمىأوصى بيا مغ دكَّ

 

 

ؾ، باذلًة    تػقَّفْت عمى صػٍت َشَخَؽ سسَعيا، ولبثْت ساكشًة ال تتحخَّ
ُقرارى جيجىا أف تريَخ الدسع. بعج بزع ثػاٍف، شعخْت بألٍع 

ؿ األمخ أنَّو مغ َنْدِج خياليا؛ صشيعة عقميا الحي  ضعيف. ضشَّت أوَّ
. ثعَّ الحطْت خيااًل غيَخ واضح السعالع عمى الخَّصيف،  ُحِخـَ الشػـَ

 .مغ المَّحع والفخو، قصًَّة جخيحة تمةً ك
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في الػقت نفدو، كاف شخٌز آخخ قج رأى الحيػاف، وراح يقتخب   
مغ الجية السعاكدة لمصخيق. امخأة. كانت السخأة ذاَت عيشْيغ بشِّيَّتْيغ 
ـٍ بجيغ، وبَجت ىيئُتيا أشبَو  شتْيغ، وأنٍف مجبَّب، وقػا ورائقتْيغ ومتغزِّ

 .ّورةعمى شاكمة الصيػر التي يخسسيا األشفاؿ: ُمشتفخًة وُمج بصيٍخ ػ

 

 

 :سألت السخأة  

 

 

 ػ ىل القصَّة عمى ما يخاـ؟  

 

 

مالت السخأتاف إلى أماـ، فخأتا القصََّة في المَّحطة نفديا: كانت   
أمعاؤىا قج انجلقْت مغ جػفيا، وأنفاُسيا بصيئًة ومشيكة. كانت 

 .إصابُتيا رىيبة
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ليمى وشاَحيا، ولفَّت القصََّة بو. ثعَّ رفعْتيا بخقَّة،  خمعْت   
 .واستسيجتيا في إحجى ذراعْييا

 

 

 .ػ يشبغي أف نعثخ عمى شبيٍب بيصخيّ   

 

 

 ػ في ىحه الداعة؟  

 

 

  ػ حدًشا، ليذ لجيشا إالَّ ىحا الخيار. أليذ كحلظ؟  
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 .بجأت السخأتاف تديخاف مًعا  

 

 

 .ػ عمى فكخة، اسسي ليمى  

 

 

 .ػ وأنا ُحَسيخاء، وأعسُل في كازيشػ عمى رصيف السيشاء  

 

 

 ػ ماذا تعسميغ ُىشاؾ؟  
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 .ػ أنا وفخقتي نعتمي خذبَة السدخح كلَّ ليمة  

 

 

 :قالت السخأة ذلظ، ثعَّ أردفْت بشبخٍة أكثخ تأكيًجا، وال تخمػ مغ الفخخ  

 

 

 .ػ أنا ُمغّشية  

 

 

 دمي؟پخي يذڤػ آه، وىل تغشِّيغ أغاني أل  
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ػ ال، نحغ نغشِّي األغاني القجيسة، والذعبيَّة، باإلضافة إلى بعس   
 .األغاني الحجيثة، ومعطُسيا بالمغة العخبيَّة

 

 [15:30 16.07.20] ,.@ مكتبة

شت السخأتاف مغ العثػر عمى شبيٍب بيصخّي، الحطتا أنَّو  حيغ تسكَّ
ذكخ لعجـ اندعج إليقاضو في ىحه الداعة، إالَّ أنَّو يدتػجب ال

 .شخدىسا

 

 

 :قاؿ الخجل  

 

 

ـَ صجٍر مكدػرة، ورئًة    ػ لع أشيج في حياتي مثَل ىحه الحالة: عطا
ًسا، وجسجسًة مكدػرًة، وأسشاًنا مفقػدةً  ال … مثقػبة، وحػًضا ميذَّ
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ا أشّظ في إمكانيَّة  بجَّ أفَّ سيَّارًة أو شاحشًة دىدْتيا. آسف، فأنا حقًّ
 .ةإنقاذ ىحه القّصة السدكيش

 

 

 :قالت ليمى ببطء  

 

 

 .ػ لكشَّظ تذظّ   

 

 

 .ضاَقت عيشا الصبيب مغ وراء نطَّارتو  
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 ػ معحرة؟  

 

 

ػ أعشي لدَت متأكًِّجا مئًة في السئة. أليذ كحلظ؟ أنت تذّظ، وىحا   
 .يعشي أفَّ ثسَّة أمبًل في الشجاة

 

 

قيشي أنَّ    و مغ ػ انطخي. أفيُع أنَِّظ تخيجيغ مداعجَتيا، لكْغ صجِّ
لقج عاَنت ىحه القّصُة معاناًة «. تشاـ»األفزل ليا أف تتخكييا 
 .شجيجة، أكثَخ مسَّا ُيحتَسل

 

 

 :ىشا التفتْت ليمى إلى ُحسيخاء، وقالت  
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 ػ سػؼ نجج شبيًبا بيصخيًّا آخخ. سػؼ نجج. أليذ كحلظ؟  

 

 

دت السخأُة األخخى لثانيٍة ال غيخ، ثعَّ أومأْت مدانجًة ليم   ى، تخدَّ
 :وقالت

 

 

 .ػ بمى  

 

 

 :قاؿ الصبيب البيصخيّ   
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ػ حدًشا! إْف كشتسا ُترخَّاف عمى ذلظ، فدػؼ أحاوؿ أف أساعجكسا.   
لكشَّشي ال أِعُجكسا بذيء. وال بجَّ لي مغ القػؿ إفَّ ذلظ لغ يكػف 

 .رخيز الثسغ

 

 

أعقبْت ذلظ ثبلُث عسميَّات وأشيٌخ مغ السعالجة السؤلسة، ودفعْت   
معطَع التكاليف، في حيغ ساىست ُحسيخاء بأفزل ما َتْقجر  ليمى
 .عميو

 

 

في الشياية، أثبت الػقُت أفَّ ليمى كانت عمى صػاب. وتذبَّثت   
ًثا  عة وأسشانيا السفقػدة، تذبُّ القصَّة بالحياة، بسخالبيا السترجِّ

شجيًجا. ولسَّا كاف شفاؤىا ال يقلُّ عغ السعجدة، فقج أشمقتا عمييا 
، ألفَّ القصَّة التي تدتصيع تحسَُّل كّل ىحا القْجِر مغ «ثسانية»اسع 
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ج أّنيا أنفَقْت  األلع ال بجَّ أف تكػف ذات ثساني أرواح، ومغ السؤكَّ
 .سبًعا مشيا حّتى اآلف

 

 

تشاوبت السخأتاف عمى العشاية بيا، ونذأْت بيشيسا رويًجا رويًجا   
 .صجاقٌة ثابتة

 

 

ج مخحمٍة شائذة مغ اليخوب المَّيمّي، بعج مخور بزع سشػات، وبع  
  َحسمِت القصَّة. وبعج عذخة أسابيع، أنجبْت خسَذ 

 [15:31 16.07.20] ,.@ مكتبة

قصٍط صغيخٍة بأشكاٍؿ مختمفٍة تساًما. ومغ بيِغ ما أنجَبْت ذكٌخ أسػد، 
ٌع ببقعٍة بيزاء صغيخٍة، فزبًل عغ أنَّو كاف أصّع. فسا كاف مغ  مخصَّ

 .«مدتخ تذاپمغ»إالَّ أف أشمقتا عميو اسع ليمى وُحسيخاء 
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ُحسيخاُء ىػليػود؛ السخأُة التي تحفع معطَع األغاني الذعبيَّة لببلد   
الخافجْيغ، وكانت حياُتيا تذبو إلى حجٍّ ما تمظ القرَز الحديشَة 

 .التي كانت ُتغّشي العجيَج مشيا

 

 

 .ُحسيخاء ىػليػود: أحُج خسدةٍ   

 

 [15:32 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 15ػػ 

 

ة ُحسيخاء    قرَّ
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يذ غابخييل    ُولجْت ُحسيخاء في مارديغ، عمى مقخبٍة مغ ديخ القجِّ
عمى ىزاب ميدػپػتاميا الكمديَّة، بذػارعيا السمتػية كاألفعى، 

وبيػتيا الحجخيَّة. ونذأْت في أرٍض مػغمٍة في الِقجـ واالضصخابات، 
ػانب. أشبلٌؿ فػؽ أشبلؿ. قبػٌر تحيط بقايا التاريخ بيا مغ كّل الج

ؿ ليا وال آخخ  ججيجٌة داخل قبػٍر قجيسٍة، ُمرغيًة إلى أساشيَخ ال أوَّ
عغ البصػلة، وإلى قرز الحّب التي جعمتيا دوًما تحغُّ إلى مكاٍف 

لع َيُعج لو وجػد. وبجا ليا، ويا لمغخابة، أفَّ الحجود ػ التي تشتيي 
يدت خصًّا ثابًتا وفاصبًل، بل شيٌء فييا تخكيا وتبجأ عشجىا سػريا ػ ل

حيٌّ يتشفَّذ، ومخمػٌؽ يشذط ليبًل: فيي ُتغيُِّخ مغ مكانيا حيغ يكػف 
الشاُس عمى كبل جانبْييا َيغصُّػف في نػـٍ عسيق، وفي الرباح ُتكيِّف 
مػف  ًدا، وإلى حجٍّ ما يسيًشا أو شسااًل. وكاف السيّخبػف يتشقَّ نفَديا مججَّ

لى األماـ وإلى الػراء، حابديغ أنفاَسيع وىع عبخ ىحه الحجود، إ
َيْعبخوف حقػاًل تحتذج باأللغاـ. أحياًنا، وفي خزعِّ الدكػف، يتخامى 
إلى األسساع صػُت انفجار، فيجعػ القخويُّػف أف يكػف االنفجاُر قج 

ِؽ السيخَِّب الحي يستصيو ؽ بغبًل إرًبا إرًبا، ولع يسدِّ  .مدَّ
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غ قجمات شػر عابجيغ ػ جبل عباد المَّػو ػ كانت الصبيعة تستّج م  
ؿ صيًفا إلى لػٍف بشِّّي فاتٍح ورممّي. لكغَّ  باتِّجاه أرٍض مشبدصٍة تتحػَّ

اف الجدر،  فػف غالًبا وكأنَّيع مغ سكَّ اف السشصقة كانػا يترخَّ سكَّ
وكانػا يختمفػف عغ القبائل الستاخسة ليع اختبلًفا يدخي في 

ق عمييع مثَل مياٍه عسيقٍة ومطمسة، وال عخوقيع. كاف الساضي ُيْصبِ 
 .يدبحػف فييا مشفخديغ أو وحيجيغ، وإنَّسا بخفقة أشباح أججادىع

 

 

ـَ دْيخ في العالع لمدخياف األرثػذكذ. وكسا    كاف دْيخ غابخييل أقج
ىػ شأف الشاسظ الحي يقيع َأوَده عمى الساء وعمى ُلَقٍع شحيحٍة مغ 

ْيخ ف يغ والشِّعع. وقج الصعاـ، فقج أفمَح الجَّ ي البقاء معتسًجا عمى الجِّ
ماء واإلبادَة  يخ، عمى امتجاد تاريخو العخيق، سفَظ الجِّ شيج الجَّ

وا بالسشصقة.  واالضصياَد، وشغى عمى الّخىباف كلُّ الغداة الحيغ مخُّ
شة، البيزاُء كالحميب،  ُة السحرَّ وفي حيغ صسجْت أسػاُره الحجخيَّ

لُسجىذة لع ترسج، ولع تبَق صفحٌة واحجٌة مغ فإفَّ مكتبتو اليائمة وا
بيغ آالؼ الكتب والسخصػشات التي كاف يحتزشيا بكّل فخٍخ 

يجاء أيًزا.  يديغ ػ والذُّ واعتداز. وفي داخل سخدابو، ُدِفغ مئاُت القجِّ
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ت أشجاُر الديتػف والبداتيغ عمى شػؿ  ْيخ، فقج امتجَّ أمَّا خارج الجَّ
روائحيا السسيَّدة. وكاف اليجوء يشتذخ  الصخيق مانحًة اليػاَء عبقَ 

في كّل األنحاء، عمى نحٍػ يػِىع َمغ ال يعخفػف شيًئا عغ التاريخ 
 !أنَّو يشصػي عمى سبلـ

 

 

نذأْت ُحسيخاء، شأَف عجيج األشفاؿ في السشصقة، برحبة   
األغشيات، واألناشيج الذعبيَّة، وأغاني األشفاؿ بمغاٍت مختمفة: 

ة، والعخبيَّة، والفارسيَّة، واألرمشيَّة، والدخيانيَّة ػ التخكيَّة، والكخديَّ 
ْيخ، ورأت سيَّاًحا وصحفيِّيغ ورجاَؿ  اآلراميَّة. وسسعْت قرًرا عغ الجَّ
ديغ وكيشًة، يأتػف ويحىبػف. وكانت الخاىبات ىغَّ المَّػاتي انجحبْت 

ج. ولكْغ إلييغَّ أكثخ مغ الباقيغ، ووشَّجت العدـَ مثميغَّ عمى أالَّ تتدوَّ 
بيع الحي بمغْت فيو الخامدَة عذخة، ُأرِغسْت عمى تخؾ  في فرل الخَّ
السجرسة فجأًة، وُخِصبْت إلى رجٍل كاف والُجىا شخيًكا لو في تجارِتو. 
ادسة عذخة، أصبحْت ُحسيخاء زوجًة. كاف زوجيا رجبًل ال  وفي الدَّ

أفَّ الخجل  شسػح لو، قميَل الكبلـ، َيْديل تخويُعو. ولسَّا كانت ُتجرؾ
لع تكغ لجيو نيٌَّة في ىحا الدواج، فقج اشتبيْت أفَّ لجْيو عذيقًة في 
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مكاٍف ما، وأنَّو ال يدتصيع ندياَنيا. وضبصْتو أكثَخ مغ مخَّة يشطخ 
و إلييا المَّػـَ عمى حدختو  إلييا نطخاٍت تشّع عغ اشسئداز، وكأنَّو يػجِّ

 .ونجمو عمى ما فات

 

 

ا في الدشة األولى مغ الدواج، أف َتفيسو حاولْت مخاًرا وتكخارً   
خريَّة، فكانت غيَخ ذات  وَتفيع احتياجاِتو. وأّما احتياجاتيا الذَّ

عادة قّط، وكانت تجاعيُج العبػس عمى  شأف. إالَّ أنَّو لع يذعخ بالدَّ
جبيشو تختدُع مغ ججيج سخيًعا، مثميا في ذلظ مثل نافحٍة يعمػىا 

. وعمى أثخ ذلظ بػقٍت قريخ، واجيْت البخاُر بعج مدحيا ُمباشخةً 
تجارُتو أوقاًتا عريبًة، واضصخَّ ىػ وزوجتو إلى االنتقاؿ إلى بيت 

 .أىمو

 

 

تحصَّسْت معشػياُت ُحسيخاء بدبب سكشيا مع الحسػ والحساة. فقج   
احزخي لشا شاًيا، »عاَمبلىا معاممَة خادمة ػ خادمة مغ غيخ اسع: 
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ّز، أيَّتيا العخوس. اغدمي السبلءات، أيَّتيا العخوس. اشبخي لشا الخ 
كانا يخسبلنيا دوًما في ميّسٍة ما، فبل تقجر عمى «. أيَّتيا العخوس

السكػث في مكانيا مغ غيخ َحخاؾ. وانتابيا إحداٌس غخيٌب 
 ومتشاقٌس أنَّيسا يخيجاف

 

 [15:33 16.07.20] ,.@ مكتبة

يسا، في أف تبقى عمى مقخبٍة مشيسا، وأف تختفي تساًما عغ ناضخيْ 
الػقت نفدو. ومع ىحا، فقج كاف في وسعيا أف تتحسَّل ذلظ، لػال 

قَة ثياٍب خذبيًَّة عمى ضيخىا.  الزخب. فحات مخٍَّة، كدخ زوُجيا عبلَّ
وفي مخَّة أخخى، ضخبيا عمى ساقْييا بسمقٍط حجيجيٍّ تخؾ عمى جانب 

 .ركبتيا الُيدخى عبلمًة أرجػانّيًة داكشة

 

 

يا إلى مشدؿ والجْييا لع يكغ وارًدا عمى اإلشبلؽ، إالَّ أفَّ رجػعَ   
وكحلظ البقاء في ىحا السكاف البائذ. وليحا، وفي باكػرة أحج 

األيَّاـ، وكاف الكلُّ نياًما، أقجمْت عمى سخقة أسػرة حساتيا الحىبيَّة 
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التي كانت تحتفع بيا في عمبة بدكػيت عمى مشزجٍة بجانب 
حسيِّيا ػ الحي كاف ُمغصًَّدا في قجح سخيخىا، فابتدع ليا شقُع أسشاف 

زجاجّي بجانب العمبة ػ ابتدامًة متػاشئة. صحيح أنَّيا لغ تحرل 
عمى مبمٍغ كبيخ عغ األسػرة في مكتب السدتخىغ، إالَّ أنَّو يكفي 

 .لذخاء تحكخة سفٍخ إلى إسصشبػؿ

 

 

ا، وكيف    في السجيشة، تعمَّسْت سخيًعا كيف تديخ بكعبْيغ عاليْيغ ججًّ
تكػي شعَخىا ليربح سبًصا غيخ َجِعج، وكيف تتجسَّل بسداحيق 

التَّجسيل حّتى تبجو مثيخًة تحت أضػاء الفمػرسشت. وغيَّخت اسَسيا 
إلى ُحسيخاء، واستحرمْت عمى ىػيٍَّة شخريٍَّة ُمديَّفة. ولسَّا كاف 
صػُتيا محىبًل، وذاكخُتيا تستمئ بسئات األغاني األناضػليَّة التي 

شْت مغ العثػر عمى عسٍل في أحج  تحفطيا عغ ضيخ قمب، فقج تسكَّ
َؿ مخَّة، اىتدَّت كػرقة  الشػادي المَّيميَّة. وحيغ ارتقت خذبَة السدخح أوَّ

شجخة، لكغَّ صػَتيا استصاع أف يرسج. واستأجخْت أرخَز غخفٍة 
شْت مغ العثػر عمييا في مشصقة كخاكػي، قبالَة شارع السػاخيخ  تسكَّ

 .التقت ليمى ذاَت ليمٍة بعج االنتياء مغ العسل تساًما. وىشاؾ،
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تعاونت االثشتاف بشػٍع مغ الػفاء والػالء، ال يدتصيع أف يجسعو   
إالَّ َمغ ال يسمكػف إالَّ القميَل لبلعتساد عميو. وبشاًء عمى نرائح 

ليمى، صبغْت ُحسيخاُء شعَخىا بالمَّػف األشقخ، واستخجمْت عجساٍت 
لمَّػف، وأجخت عسميََّة تجسيل ألنفيا، وغيَّخْت الصقًة فيخوزيَّة ا

مبلبديا تغييًخا كامبًل. أقجمْت عمى تشفيح كّل ىحه األشياء، بل أكثخ 
مشيا كحلظ، إذ تخامى إلى سْسعيا أفَّ زوَجيا جاء إلى إسصشبػؿ 

بحًثا عشيا، وانتابيا الفدُع في يقطتيا ومشاميا مغ أف تقع ضحّيًة 
الحيمػلة دوف أف تتخيَّل لحطة قتميا، لغدل العار. ولع تدتصع 

وكانت في كلِّ مخَّة تتخاءى ليا نيايٌة أشجُّ سػًءا. فكانت تعمُع أفَّ 
ئقة ليذ القتَل دائًسا، إذ  مريخ الشداء الستَّيسات باألعساؿ غيخ البلَّ
ُكغَّ أحياًنا ُيْقِجمغ عمى االنتحار بعج أف يتّع إقشاُعيغَّ بو. وقج ازداد 

غيخة عجُد حاالت  االنتحار الجبخيَّة، وخرػًصا في البمجات الرَّ
الػاقعة جشػَب شخقّي األناضػؿ، حتَّى صارت السدألة مػضَع 

اىتساـ الرحافة األجشبيَّة. وفي مشصقة بصساف، التي ال تبعج كثيًخا 
بَب الخئيَذ لشدبة الَػَفيات بيغ  عغ مدقط رأسيا، كاف االنتحار الدَّ

 .الذابَّات
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ليمى ضمَّت تخبخ ُحسيخاء بأف َتْشعع بخاحة الباؿ. وأكَّجْت  إالَّ أفَّ   
لرجيقتيا أنَّيا إحجى السحطػضات المػاتي يتستَّعغ بالربخ والَجَمج، 
ْيخ الحي نذأْت وتخعخعْت وىي تشطخ إليو،  وأنَّيا أشبو بأسػار الجَّ
وبالقّصة التي أنقحتا حياَتيا مًعا في تمظ المَّيمة التي التقتا فييا 
مرادفًة. وليحا، فإفَّ َقَجَرىا ىػ أف تبقى عمى قيج الحياة، عمى 

 .الخَّغع مغ كلِّ ما تخاكع عمييا مغ مذكبلت

 

 [15:33 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 16ػػ 

 

  عذُخ دقائق وعذخوف ثانية 
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في الثػاني العذخ األخيخة التي سبَقت تػقَُّف دماغ ليمى عغ   
خْت قالَب حمػى زفاؼ: ثبلث شبقات بيزاء العسل تػقًُّفا تامًّا، تحكَّ 

مكدػَّة بكخيسة الدبجة، وتخبَّعْت فػقو بتختيٍب ُمتَقٍغ كخٌة مغ الرػؼ 
خ.  كَّ األحسخ، وبجانبيا إبُخ حياكٍة صغيخُة الحجع مرشػعة مغ الدُّ
كاف القالُب إشارًة تشعُّ عغ مػافقة السجيخة الُسخَّة التي لع يكغ في 

  .لػال مػافقُتيا مدتصاع ليمى الخحيلُ 

 

 

في غخفتيا في الصابق العْمػّي، نطخْت إلى وجييا في السخآة   
عة. وفي االنعكاس، ضشَّت أنَّيا رأت في لحطٍة عابخٍة نفَديا  السترجِّ

قْت إلييا الفتاُة التي كانت في بمجة  ابقة، وقج حجَّ بعيشْيغ  افڤالدَّ
. فابتدسْت إلييا واسعتْيغ، وفي يجىا شػُؽ ىيبل ىػپ كبيُخ الحجع

 .رويًجا، متعاشفًة معيا، وعقجت الرمَح معيا ارويجً 
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كاف ثػُب زفافيا بديًصا، ولكشَّو كاف أنيًقا في الػقت نفدو، بكسَّْيغ   
مْيغ تخخيًسا دقيًقا، وسيمػيت داكغ مشاسب ُيبخز محيَط خرخىا  .مخخَّ

 

 

 .أعادَتيا مغ عالِع الخياؿ شْخقٌة عمى الباب  

 

 

 :متدائمًة وىي تجخل الغخفة 122زيشب  قالت  

 

 

 ػ ىل جعمِت الُخساَر قريًخا عغ عسج؟  
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سع صػٌت    وحيغ سارت فػؽ األرضيَّة العارية، تخامى إلى الدَّ
 .خامٌج صادٌر عغ نعمْييا

 

 

خي أنَّشي تشبَّأُت بأفَّ الُخسار سيكػف شػيبًل، وىا أنِت اآلف    ػ تحكَّ
 .تجعميششي أشطُّ في مياراتي

 

 

ػ ال تكػني غبيًَّة. كشِت عمى حّق في كّل شيء. كلُّ ما في األمخ   
  .أنَّشي أردُت أف تبقى األشياُء سيمة

 

 

نحػ فشاجيغ القيػة في ركغ الغخفة. وعمى  122سارت زيشب   
جةً   .الخَّغع مغ أنَّيا كانت فارغة، فقج رنت إلى أحجىا متشيِّ
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ت لحطٌة قمقٌة قبل أف تتكمَّع    :ليمى مغ ججيج مخَّ

 

 

قة أفَّ السجيخة الُسخَّة ستدسح لي بالخَّحيل    .ػ ما زلُت غيخ مرجِّ

 

 

ػ لعّل ذلظ بدبب اليجـػ بالحامس كسا أضّغ؛ فيي ال تداؿ تذعخ   
بالحَّْنب، وىػ ما يشبغي أف تذعخ بو. أعشي أنَّيا تجري أفَّ ذلظ 

َمْتِظ قخ  باًنا إليو ػ تساًما مثل الخجل مخبػؿ، ولكشَّيا أخحْت نقػَده وقجَّ
ُر أف يقتَمظِ   .الذاة لمحبح. كاد ذلظ الستػحِّ
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ـَ السجيخة الُسخَّة عمى مشح ليمى الَبَخكة، التي كانت في    إالَّ أفَّ إقجا
أمّذ الحاجة إلييا، لع يكغ بدبب عصفيا عمييا، وال اعتخاًفا بحنٍب 

ًسا ػ مبمًغا لع لع تعتخؼ بو سابًقا. فمقج دفع إلييا د/عمي مبمًغا ضخ
في  مىَيْصخْؽ سسَع أحٍج في شارع السػاخيخ. وحيغ ضغصْت عميو لي

وا  وقٍت الحٍق كي َيْكذف عغ مرجر الشقػد، أخبخىا أفَّ رفاقو مجُّ
 .إليو يَج العػف، وزعع أفَّ الثػرة لمحّب والسحبِّيغ

 

 

جحب أنطاَر زمخٍة مغ الستفخِّجيغ مذيُج مػمٍذ تخخج مغ الساخػر   
رت بثػ  ب زفاؼ؛ فحلظ مذيج لع يحجث في األعّع األغمب. فقج قخَّ

السجيخُة الُسخَُّة أف تسشح مبمًغا ماليًّا ُمشاسًبا إْف غادرْت أيُّ مػمذ 
 السكاف مغ غيخ رجعة. وليحا،

 

 [15:33 16.07.20] ,.@ مكتبة

مػسيقيَّْيغ رومانيَّْيغ، يبجواف شقيقْيغ مغ مطيخْييسا:  استأجخْت 
ع الصبَل، واآلخُخ يعدؼ عمى الكبلرنيت، فتشتفُخ وجشتاُه، أحُجىسا يقخ 
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وتتخاقز عيشاه عمى صػت الشغع الجسيل. خخج الشاس أجسعيغ إلى 
الذارع، ييتفػف ويرفِّقػف ويجبكػف، ويرفِّخوف وييميمػف، 

ـٍ ممؤه البيجُة  ديل،ويمػِّحػف بالسشا ويخاقبػف ما يجخي أماميع باىتسا
ة، بعج أف تخكػا والفخح. وجاءت الذخشة أي ًزا لسعخفة سبب الزجَّ

 .مػاقَعيع قخب البػَّابة

 

 

أدركْت ليمى أفَّ ُأسخة د/عمي قج تشاىى إلى سْسعيا اآلف ما كانػا   
ؿ شائخٍة  ونو فزيحًة. فػالجه، الحي سافخ مغ ألسانيا عمى متغ أوَّ َيعجُّ

ّي قادمة، حاوؿ أف يعيَج ولَجه إلى ُرشجه ػ بجايًة عمى نحٍػ مػضػع
ًما في الدغّ  وال  وواقعّي، بالتَّيجيج بزخبو )وإْف كاف الخجُل متقجِّ

يقػى عمى فعل ذلظ(، ثّع بتيجيجه بحخمانو ثخوَة اأُلسخة )وإْف لع تكغ 
ثخوًة كبيخة(، وأخيًخا بسقاشعتو قصيعًة تامَّة )وكاف ذلظ التيجيُج أشجَّ 

، كاف يتَّرف قدػًة مغ أّي شيٍء آخخ(. إالَّ أفَّ د/عمي، ُمشح صباه
ليديَجه إصخاًرا،  بالعشاد في وجو أّي اعتجاء. ولع يكغ سمػُؾ والجه إالَّ 

ت شقيقتاه في االتِّراؿ بو إلببلغو أفَّ  ويقػِّي مغ عديستو. واستسخَّ
الػالجة كانت تشفق وقَتيا باكيًة نائحة، وكأنَّو مات وُدفغ! كانت ليمى 
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ال ُيدعَجيا، فكانت مستشًَّة  تعمع أفَّ د/عمي لع ُيخبخىا بكّل شيٍء كي
 .لو سخًّا

 

 

ث إليو عغ مذاغميا غيَخ    ومع ىحا، حاولْت بزَع مخَّاٍت أف تتحجَّ
قة أفَّ الساضي، ماضييا ىي، لغ يذكِّل ججاًرا بيشيسا، ويدداد  مرجِّ
حجًسا فيتعحَّر اختخاقو. تقػُؿ لو: أال ُيدعجظ؟ وإْف لع يدعْجَظ اآلف، 

 ، وأنَت تجري مغ أنا، وما كشُت أفعل؟أفمغ يدعَجَظ مدتقببًل 

 

 

 .ػ ال أفيُع ما تقرجيشو  

 

 

 .ػ بل تفيع  
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ثعَّ تخدُؼ بشبخٍة ليِّشٍة بعج أف كانت قج اخذػششْت بدبب الجيج   
 :والزغط

 

 

ث عشو    .ػ أنت تعمع تساًما ما أتحجَّ

 

 

ٍت ػ حدًشا. وأنا أقػؿ لِظ، بكّل لغٍة تقخيًبا، إنَّشا ندتخجـ مفخدا  
مختمفًة لمحجيث عغ الساضي والحاضخ، ولدبٍب وجيو. إًذا، ذلظ 

ىػ ماضيِظ، وىحا ىػ حاضُخِؾ. وإّنُو لدػؼ ُيدعجشي أشجَّ االندعاج 
. ولعمِسظ، فأنَّشي سأكػف غيػًرا  إذا ما أمدكِت يَج رجٍل آخَخ اليـػ

 .الحجود أبعجإلى 
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 …ػ لكغْ   

 

 

ميا بخفٍق، وتألََّق في عيشْيو د   ؼء. ثعَّ قاَد أنامَميا إلى الشَّجبة قبَّ
غيخة في جانب ذقشو، وقاؿ  :الرَّ

 

 

ػ أتخيغ ىحه؟ لقج أصبُت بيا يػـَ سقصُت مغ فػؽ سػر، سػِر   
السجرسة االبتجائيَّة. وىا ىي َنجبٌة أخخى عمى كاحمي، أصبُت بيا 
حيغ سقصُت مغ عمى ضيخ درَّاجتي اليػائيَّة في محاولتي القيادَة 

جة. أمَّا الشَّجبة التي عمى جبيشي، فيي األعسق، وكانت ىجيًَّة بيٍج واح
حْت بَصَبٍق  يمغ أمِّ  الحبيبة؛ فقج اندعجْت مشِّي االندعاَج كّمو، وشػَّ

عمى الججار، إالَّ أنَّيا أخصأتو بصبيعة الحاؿ، وكاد أف ُيريبشي في 
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ي عيشي. فبَكت أكثخ مسَّا بكيُت أنا. وتمظ عبلمٌة أخخى أحسُميا مع
 شػاؿ الحياة. ىل يزيخِؾ أف تكػف لجيَّ كّل ىحه الشََّجب؟

 

 

 .ػ ال، عمى وجو التأكيج. فأنا أحبُِّظ كسا أنتِ   

 

 

 .ػ تساًما  

 

 

ة رقع    ًة في شارع ىيخي كافكا. الذقَّ في  7استأجخ االثشاف شقَّ
ة ميجػرًة وميسمة، وفي مشصقٍة ال  الصابق العْمػّي. كانت تمظ الذقَّ

باغة والجمػد. إالَّ أنَّيسا كانا تداؿ وعِ  خة، تػزَّعْت مغ حػليا معامُل الجِّ
 واثقْيغ بأنَّيسا
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 [15:33 16.07.20] ,.@ مكتبة

ي. ففي الرباحات، كانت ليمى  يدتصيعاف مػاجيَة ىحا التَّحجِّ
ق روائَح الحّي ػ خميًصا  تدتمقي مغ تحت السبلءات القصشيَّة، وتتشذَّ

بَجت الحياة عحبًة، عمى غيِخ ما ىػ مألػؼ، مختمًفا في كّل يـػ ػ و 
 .وكأنَّيا ِىبٌة مغ الدساء

 

 

ل قخب الشافحة نفديا، حيث    كاف لكلٍّ مشيسا مكاُنو السفزَّ
يحتدياف الذاَي في أوقات السداء، ويخاقباف السجيشة تستّج أماميسا، 

ِميبًل بعج ميل مغ الخخسانة. كانا يخخياف برَخىسا بعيشْيغ 
، كأنَّيسا ليدا جدًءا مشيا، كأنَّيسا وحجىسا في ىحا مدتصمعتْيغ

الَسْخكبات والعبَّارات والبيػت السذيَّجة بالقخميج  هالعالع، وما كّل ىح
رٍة لعيػنيسا  األحسخ إالَّ ديكػٌر خمفّي، وتفاصيُل في لػحٍة مخرَّ
وحجىسا. كاف في وسعيسا أف يدسعا صػَت الشػارس مغ فػؽ 

خشة السخوحيَّة مغ وقٍت آلخخ، لحالٍة شارئٍة رأسْييسا، وشائخَة الذ
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أخخى في مكاٍف ما. لكشَّيسا لع يتأثَّخا بذيء، ولع ُيقمْق راحَة باليسا 
أيُّ شيء. أمَّا في أوقات الرباح، فكانت ميّسُة َمغ يشيس مغ 

ـَ الفصػر: خبًدا  نػمو أوَّاًل أف يزع الغبّليَة عمى السػقج، ويعّج شعا
مسمًَّحا، وسسيًصا يذتخونو مغ بائٍع جّػاٍؿ عمى  ُمحسًَّرا، وفمفبًل 

مغسَّدٍة بديت الديتػف، ووريقتْيغ مغ  ةالصخيق مع مكعَّبات جبش
 .أوراؽ إكميل الجبل ػ واحجة ليا، وأخخى لو

 

 

ظ بعج الفصػر بعادٍة ال تتغيَّخ؛ وىي اإلمداُؾ    وكاف د/عمي يتسدَّ
ع مشو برػٍت عاٍؿ. بكتاب، وإشعاُؿ سيجارة، والبجُء بقخاءة مقاش

وكانت ليمى ُتجرؾ أنَّو يخيج مشيا أف ُتذاِرَكو شغَفُو بالذيػعيَّة. كاف 
يخيج أف يربحا عزػْيغ في الشادي نفدو؛ مػاششْيغ في األمَّة 

حالسْيغ بالحمع نفدو. وقج أقمقيا ىحا األمُخ قمًقا عسيًقا.  ؛نفديا
، فقج ساورىا القمُق ومثمسا أخفقْت ذات مخٍَّة في اإليساف بخّب والجىا

بب يخجع إلييا.  أيًزا ىحه السخَّة مغ اإليساف بثػرة زوجيا. لعلَّ الدَّ
 .لعمَّيا ال تسمظ في أعساؽ نفديا إيساًنا كافًيا
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عمى الخغع مغ ذلظ، ضغَّ د/عمي أفَّ القزيَّة قزيَُّة وقت، وأنَّيا   
يخفجىا  سػؼ تشزّع إلى الرفػؼ في يػـٍ مغ األيَّاـ. وليحا، ضلَّ 

 .بكّل السعمػمات التي يقجر عمييا سعًيا إلى تحقيق ىحا الغخض

 

 

 ػ أتعمسيغ كيف ُقِتل تخوتدكي؟  

 

 

 .ػ ال يا حبيبي، أخبخني  

 

 

رْت أنامميا عمى لفائف الذعخ األسػد الشامية عمى صجره    .ثعَّ مخَّ
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 :قاؿ د/عمي في وجػـ  

 

 

اًكا إلى ػ ُقِتل بسعػؿ ثمج. كانت تمظ أوامَخ ست   اليغ. لقج أرسل سفَّ
السكديظ، إذ كاف تخوتدكي قج روَّعو بخؤيتو العالسيَّة. كاف االثشاف 
ة  ثِظ عغ نطخيَّة تخوتدكي الخاصَّ خرسْيغ سياسيَّْيغ. يشبغي أف أحجِّ

ائسة. سػؼ تعجُبظِ   .بالثػرة الجَّ

 

 

ت تداءلْت ليمى إف كاف ثسَّة شيٌء دائٌع في ىحه الحياة! لكشَّيا رأ  
 :أفَّ مغ األفزل أف تحتفَع بذكػكيا لشفديا، وقالت
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 .ػ نعع يا حبيبي، أخبْخني  

 

 

تْيغ بدبب قمَّة عبلماتو    كاف د/عمي قج ُشِخد مغ الجامعة مخَّ
تْيغ أيًزا بفزل قخاَرْي عفٍػ ُمشفرمْيغ  وضعف حزػره، ثّع أعيج مخَّ

ب الفاشميغ، غيخ أنَّو ال يداؿ يحىب إلى  صادرْيغ في حّق الصبلَّ
الجامعة. لكغَّ ليمى لع يكغ لجْييا أيُّ أمٍل في أف يأخح تعميَسو عمى 

ماغ  محسل الِجّج؛ فالثػرة ىي شغمُو الذاغل، وال غديل الجِّ
وكاف «. تعميًسا»البػرجػازّي الحي كاف يرّخ البعس عمى تدسيتو 

يمتقي كلَّ بزع لياٍؿ أصجقاءه لتعميق السمرقات وتػزيع 
ـّ تحت جشح الطبلـ السشذػرات. ك اف ال بجَّ مغ تشفيح ىحه السيا

خعة. وعمى حجِّ قػلو:  مثل العقباف »بأكبخ َقْجٍر مغ الَحَحِر والدُّ
وفي يػـٍ ما، عاد إلى البيت ومغ حػؿ عْيشو كجمة. فقج «. الحىبيَّة

نَرَب الفاشيُّػف كسيًشا ليع. وفي ليمٍة أخخى، لع َيُعْج إلى الجار قّط، 
يمَة وىي في مشتيى القمق. غيخ أنَّيا كانت تعمع، شأنو، فأنفقت المَّ 

 .يجافأنَّيسا عمى العسـػ زوجاف سع

 



484 
 

 [15:34 16.07.20] ,.@ مكتبة

*** 

. في وقٍت ُمبّكخ مغ الشيار، خخج د/ عمي وليمى 1977أيَّار  1 
غيخة لبلنزساـ إلى السديخة. كانت ليمى ُمتػتِّخة  تيسا الرَّ مغ شقَّ

معجَتيا ألٌع شجيج، إذ َخذَيْت أف يخاىا أحٌج ويدتجّؿ  األعراب، ونخدَ 
عمييا. وفكَّخْت في ما ستفعمو إْف تبيََّغ أفَّ الخجل الحي يديخ 

في السديخة زبػٌف قجيع مغ زبائشيا؟ شعخ د/عمي بسخاوفيا،  بيابجان
إالَّ أنَّو ألّح عمييا بالحىاب بخفقتو. أخبخىا أنَّيا تشتسي إلى الثػرة، 

ي أف تدسح ألّي شخٍز بأف ُيخبَخىا أنَّيا ال تسمظ مػقًعا في وال يشبغ
دىا، ازداد عشاًدا ب ليا  أفَّ مجتسع السدتقبل العادؿ. وكمَّسا ازداد تخدُّ

الحّق في السذاركة في عيج العسَّاؿ أكثخ مغ أّي شخٍز آخخ، بل 
ٍب  أكثخ مشو ومغ أصجقائو: فيع في نياية السصاؼ ليدػا سػى شبلَّ

 .غ؛ أمَّا ىي، فكانت بخوليتاريَّة حقيقيَّةُمتعثِّخي
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ما إف اقتشعْت ليمى حتَّى استغخقْت وقًتا شػيبًل في اتِّخاذ قخاٍر   
بذأف الثياب التي يشبغي أف تختجييا. بجا ليا أّف ارتجاَء البشصاؿ 

خيار جيِّج، ولكْغ إلى أيِّ حّج يكػف ضيًِّقا، وما قساُشو، وما لػُنو؟ 
ىػ  سعقػؿإلى الجدء األعمى مغ البجف، فاعتقجْت أفَّ ال أمَّا بالشِّدبة

ميا كثيخاٌت مغ  أف تختار قسيًرا اعتياديًّا مغ القسراف التي ُتفزِّ
الشداء االشتخاكيَّات، فزفاًضا وغيخ كاشف ػ وإْف كانت تخيج أف 

تبجو جسيمة أيًزا، أنثػيَّة. أىحا شيء سيِّئ؟ شيء بػرجػازّي؟ في 
مة، وتزنياية السصاؼ، قخَّ   عرْت أف تختجي ثػًبا أزرَؽ بياقة مخخَّ

حقيبًة حسخاء مغ حػؿ صجرىا، وتختجي ستخًة صػفيًَّة قريخًة بيزاَء 
وتشتعل ححاًء خفيًزا، ببل بيخجة وال تدويق. ولكشَّيا كانت تأمل أالَّ 
يبجو مطيُخىا وكأنَّيا ال تتبع الدّي الحجيث. وكانت تبجو بجانب د/ 

 ،قدح. فقج اختار ىػ بشصااًل مغ الجيشد الغامق عمي وكأنَّيا قػُس 
 .وقسيًرا بأزراٍر سػد، وححاًء أسػد

 

 

ىذُة مغ ضخامتيا، إذ لع    عشجما التحقا بالسديخة، تسمَّكتيسا الجَّ
يدبق لميمى أف رأت مثَل ىحا العجد الكبيخ مغ الشاس مجتسعيغ 



486 
 

اِؿ مرانع عمى ىحا الشحػ. فقج تجسَّع مئاُت اآلالؼ ػ مغ شمبٍة وعسَّ 
حيغ ومعمِّسيغ ػ يديخوف واحجىع خمف اآلخخ، وجػُىيع شافحٌة  وفبلَّ

. وكانت األصػات مثَل نيٍخ ال نياية لو، يتجفَّق إلى أماـ. يدبالتَّخك
د وأناشيُج ُتشَذج. في الرفػؼ األمامّية مغ السديخة  شعاراٌت ُتخدَّ

الخَّغع مغ بحليا  عازُؼ شبل، إالَّ أفَّ ليمى لع تتسكَّغ مغ رؤيِتو عمى
دة.  ُقرارى جيجىا. وكانت عيشاىا الػِجمتاف تذعَّاف بصاقٍة ُمتججِّ

ؿ مخَّة في حياتيا بأنَّيا جدٌء مغ شيٍء أكبخ مغ نفديا شعخْت و   .ألوَّ

 

 

كانت ُىشاؾ الفتاٌت وممرقاٌت في كلِّ األنحاء، وانتذخْت حذػُد   
 :الكمسات في كلِّ االتِّجاىات، وقج ُكِتب عمييا

 

 

 .ػ حاربػا اإلمبخياليَّة  
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 .ػ ال واششصغ وال مػسكػ، بل اشتخاكيَّة عالسيَّة  

 

 

 .ػ يا عسَّاَؿ العالع اتَِّحجوا  

 

 

 .ػ الدعيع بحاجة إليكع، وأنتع لدتع بحاجة إلى الدَّعيع  

 

 

 .ػ التيسػا األغشياء  
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 .«حخُكشَّا ىشاؾ: وألقيشا األميخكاف في الب»ورأت الفتًة تقػؿ:   

 

 

دْت وجشتاىا، فقج كانت ىشاؾ أيًزا في ذلظ اليـػ مغ شيخ    تػرَّ
خْت كيف دفعت السجيخُة  1968تسػز  تذتغل في الساخػر. وتحكَّ

الُسخَُّة كلَّ واحجٍة مشيغَّ إلى تشطيف السكاف، وما أعطَع خيبَتيا حيغ 
 !لع يطيخ األميخكيُّػف 

 

 

ليخى كيف حاليا. ولع كاف د/عمي يشطخ كّل بزع دقائق إلى ليمى   
يتخؾ يجىا شػاؿ الػقت. كاف ذلظ الشيار عابًقا بأريج شجخة 

دة.  األرجػاف، وجاشت صجوُر الجسيع بأمٍل ججيٍج وشجاعٍة ُمتججِّ
ولكْغ بعج أف شعخْت ليمى بالسخح واالبتياج، وكأنَّيا تشتسي أخيًخا إلى 

ة، أف سسحْت لشفديا بيحه المَّحطة الشادرة  جمكاٍف ما، وبع مغ الخفَّ
فإنَّو سخعاف ما أشبَق عمييا ذلظ الذعػُر السألػُؼ مغ القمق 
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والحاجة إلى الَحَحر. وبجأت َتمحُع تفاصيَل أخفقْت في البجاية في 
 .رؤيتيا

 

 [15:34 16.07.20] ,.@ مكتبة

تحت الخائحة الصيِّبة، اشتسَّت رائحَة األجداد تتفّرج عخًقا،  فسغ
واألنفاس الكخيية والغزب ػ غزب لو مغ وتفػح مشيا رائحُة التبغ 

ة ما يجعمو واضًحا وممسػًسا  .الذجَّ

 

 

راقبْت ليمى كلَّ جساعٍة تحسل شعاراِتيا، وكلَّ جساعٍة مشفرمٍة   
قميبًل عغ غيخىا. وبيشسا كانت السديخة مشصمقًة إلى أماـ، انداب إلى 

 سْسعيا صػُت بعس السحتّجيغ يرخخػف ويربُّػف المَّعشاِت عمى
اآلخخيغ. فتسمَّكتيا دىذٌة ال تػصف. فيي، حتَّى ىحه المَّحطة، لع 
تكغ تفيع أفَّ الثػريِّيغ مشقدسػف عمى أنفديع مثَل ىحا االنقداـ! 

زوف مغ  فالساويُّػف يحتقخوف الميشيشيِّيغ، والمِّيشيشيُّػف يتقدَّ
الفػضػيِّيغ. وكانت ليمى تعخؼ جيًِّجا أفَّ حبيبيا يديخ في اتِّجاٍه 
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ائسة. وتداءلْت  آخخ مختمٍف تساًما: وىػ اتِّجاُه تخوتدكي وثػرتو الجَّ
خ الثػرَة، إالَّ أنَّيا في ىحه السخَّة أيًزا  انتإْف ك كثخُة الثػريِّيغ قج تجمِّ

احتفطْت بأفكارىا لشفديا. وبعج مخور ساعاٍت مغ شّق الصخيق 
في برعػبة، وصبل إلى السشصقة السحيصة بفشجؽ إنتخكػنتيششتاؿ 

ساحة تقديع. ازدادت حذػُد الجساىيخ، وانتفَخْت مثَل بالػف، 
وأصبح الجػُّ رشًبا عمى نحٍػ ال ُيصاؽ. وعشج الغخوب، اكتدحْت 
يغ. وفي أحج مشعصفات  أشعَُّة الذسذ البخونديَّة وجػَه السحتجِّ

ٍخ  السشصقة، انبعث نػٌر مغ أحج مرابيح الذارع، وإْف في وقٍت مبكِّ
مثَل ىسدة. وعمى مبعجٍة مغ السكاف، كاف أحُج الدعساء  قميبًل، خافًتا

ضيَخ حافمٍة، وبجأ ُيمقي خصاًبا حساسيًّا،  تمىاالتِّحاديِّيغ قج اع
برػٍت تمقائّي وقػّي، مغ خبلؿ مكبِّخ الرػت. انتاب التعب ليمى، 
وتسشَّت لػ كاف في ِوْسعيا الجمػُس، ولػ لمحطٍة واحجة. ومغ شخؼ 

عمي وفّكو الجامَج وَمَيبلَف عطاـ وجشتْيو والتػتَُّخ عْيشيا، الحطْت د/
الجانبّي بييًّا بياًء محىبًل أماـ آالؼ الػجػه  هفي كتفْيو. كاف مطيخُ 

السحيصة بيسا، وأماـ األَلق السشبعث مغ الذسذ الغاربة الحي 
َقو، تذعَخ بو في  صبغ شفتْيو بمػف الشبيح. أرادت أف ُتقبَِّمو، تتحوَّ

ْت مغ نطختيا، مشدعجًة مغ احتساؿ أف َيِخيب ضشُّو أعساقيا. خفز
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أمٌخ تافٌو، في حيغ كاف عمييا أف تفكِّخ  َلياإْف أدرؾ أفَّ ما يذغل با
 .في أشياَء ميسَّة

 

 

 :سأليا  

 

 

 ػ أأنِت عمى ما يخاـ؟  

 

 

 .ػ آه، أكيج  
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تكمَّسْت ليمى بشبخٍة ضشَّت أنَّيا مشاسبٌة كي ال ُتفرح عغ حساسيا   
 :فاتخ تجاه السديخة، وأضافتال

 

 

 ػ ألجيَظ سيجارة؟  

 

 

 .ػ شبًعا يا حبيبتي  

 

 

ـ إلييا واحجًة، وأخح لشفدو أخخى. حاوؿ    أخخج عمبَة سجائخه، وقجَّ
 .أف يذعل سيجارتيا بػاّلعتو، إالَّ أنَّيا لع تذتعل
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 :أمدكْت ليمى الػاّلعة بشفديا قائمًة لو  

 

 

 .ػ دعشي أشعميا  

 

 

ذلظ حيغ صكَّت سسَعيا األصػاُت: سمدمة مغ القعقعات  حجث  
صادرة مغ جسيع األماكغ، ومغ فػؽ، كأفَّ المَّػو َيْزخب بَعًرا عمى 

حاجٍد في الدساء! وَغِذي الداحَة صسٌت مخيب، وكأفَّ الحخكة 
تػقَّفْت فييا، وَحَبَذ الشاُس أنفاَسيع، وشغى ىجوٌء شامل. ثعَّ 

قػيَّة. ىشا، أدركْت ليمى ما ىي ىحه  ضخبةٌ تشاىت إلى األسساع 
 .الزخبة، فتقمَّرْت أحذاؤىا في ىمع
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مغ خمف األرصفة، ومغ وراء الججراف الػقائيَّة، كاف القشَّاصػف   
قج اتَّخحوا مػاضَعيع في الصػابق العْمػّية مغ فشجؽ إنتخكػنتيششتاؿ. 

ديغ شمقاتيع  عمى الحذج قشَّاصػف بأسمحة آليَّة يصمقػف الشاَر ػ مدجِّ
يغ السخّوع. ثسَّ  امخأٌة  ةمباشخًة. ومدَّقْت صخخٌة مجوِّيٌة صسَت السحتجِّ

ترخخ. وشخٌز يريح بالشاس َأِف اىخبػا. راح الشاس ييخبػف، ال 
 يجروف 

 

 [15:34 16.07.20] ,.@ مكتبة

شخيٍق يدمكػف. وكاف إلى يدارىع شارُع صّشاع السخاجل ػ وىػ  أيَّ 
االف بخفقة صجيقاتيا وسبلحِفيا. فسا كاف الذارع الحي تقصغ فيو ن

مغ الشاس إالَّ أف سمكػا ذلظ االتِّجاَه باآلالؼ، شأنيع في ذلظ شأف 
تْيو. وراح الشاس يذقُّػف شخيَقيع ويتجافعػف  نيٍخ يحّصع ضفَّ

 .ويخكزػف، ويتعثَّخوف الػاحج باآلخخ يرخخػف بالسشاكب، و 
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شخشٍة مجرَّعة مغ حيث ال  في نياية الذارع، ضيخْت لمعياف َمْخكبةُ   
ػف أنَّيع باتػا واقعيغ  يجري أحٌج، وقصعت الصخيق. ىشا، أدرؾ السحتجُّ

بيغ خصخ القشَّاصيغ مغ ورائيع، وحقيقِة االعتقاؿ والتَّعحيب مغ 
ْمي الحي كاف قج خفَّ  ُة الخَّ أماميع. وعمى حيغ غخَّة، ازدادت حجَّ

ؿ إلى شقصقٍة ال نياية ليا لحطًة، . وَنَجْت زمجخٌة ىائمٌة حيغ ليتحػَّ
فتح آالُؼ الشاس أفػاَىيع بغتًة ومخًَّة واحجة، يرخخػف صخخًة 

عسيقًة في ذعخ. وراح َمْغ في السؤّخخة يشجفعػف إلى األماـ في 
تكاتٍف جساعّي، ويدحقػف َمْغ أماميع، مثل حجَخْي رًحى يصحغ 

ػرود، أحُجىسا اآلخخ. واندمَّت شابٌَّة بثػب شاحٍب مدخخٍؼ بال
واندلقْت تحت الَسْخكبة السجرَّعة. صاحت ليمى بأعمى صػتيا، ودقَّاُت 

د في أذنْييا. وفجأًة، وججْت نفَديا وقج أفمتت مشيا يُج  قمبيا تتخدَّ
د/عمي. ىل ىي التي أفمتْتيا أـ ىػ الحي أفمَتيا؟ ال تجري.. ففي 

أف تذعخ بأنفاسو عمى وجشتْييا، وفي  الحطٍة، كاف في وسعي
 .ٍة أخخى كاف قج اختفىلحط
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شْت مغ رؤيتو في لحطٍة عابخة عمى بعج ثساني أقجاـ    غيخ أنَّيا تسكَّ
أو عذخ. فشادتو باسسو مخًَّة أخخى، إالَّ أفَّ الحذػد الغفيخة جخفتيا 

بعيًجا عشو، مثَل مػجٍة عاتيٍة تجفع في شخيقيا كلَّ شيء. تخامى إلى 
ُو لع َيُعج في وسعيا أف مدامعيا صػُت إشبلؽ الخصاص، بْيج أنّ 

د مرَجره؛ فمخبّسا كانت الخصاصات تأتي مغ تحت األرض  ُتحجِّ
أيًزا. وعمى مقخبٍة مشيا، َفقَج رجٌل ضخٌع تػازَنو وسقط مراًبا في 
رقبتو. لع يكغ في مدتصاعيا ندياُف التعابيخ التي ارتدسْت عمى 

مى األلع. قبل وجيو؛ تعابيخ تشّع عغ عجـ التَّرجيق أكثخ مسَّا تجّؿ ع
سػف  فقط،بزع دقائق  كانػا في دفَّة التاريخ، يغيِّخوف العالع، يحصِّ

اكي  الشِّطاـ ػ واآلف صاروا ُمصاَرديغ وال تدشح ليع فخصٌة لخؤية سفَّ
 .دمائيع

 

 

 *** 

في اليـػ التالي، الثاني مغ أيَّار، ُجِسَع أكثُخ مغ ألفْي رصاصٍة   
. وأوردت التَّقاريخ أفَّ أكثخ مغ في السشصقة السحيصة بداحة تقديع

 .مائة وثبلثيغ شخًرا أصيبػا إصاباٍت بالغة
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اتَّرمْت ليمى بكلِّ السدتذفيات الحكػميَّة واألشبَّاء الخرػصيِّيغ   
في السشصقة. وحيغ لع َتُعج تجج في نفديا القػََّة عمى الحجيث مع 

مخٍَّة ححرتْيغ  الغخباء، تػلَّت إحجى صجيقاتيا البحث. وكانتا في كلِّ 
مغ إعصاء اسع د/ عمي غيخ السدتعار، ألفَّ الحياة ػ مثل ليمى ػ 

ة أعصتو  .اسًسا مدتعاًرا شػاؿ تمظ السجَّ

 

 

في السدتذفيات التي « عمي»كاف ثسَّة عجٌد كبيخ يحسمػف اسَع   
ذىبتا إلييا. بعُزيع يتمّقْػف العبلج عمى األسخَّة، والبعس اآلخخ 

لكْغ لع يكغ ثسَّة أثخ لدوجيا. وبعج مخور كاف في السذخحة، و 
بْت ناالف مكاًنا آخخ في غاالتا التي تعخفيا مشح زمغ.  يػمْيغ، جخَّ

د/عمي ُأحِزخ إلى ذلظ السكاف، إذ كاف أحج الزحايا  أفَّ فأكَّجوا ليا 
األربع والثبلثيغ الحيغ فقَج معطُسيع حياَتو نتيجًة لمجىذ باألقجاـ 

 .جلفي شارع ُصشَّاع السخا
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 [15:35 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 17 ػػ

 

  عذُخ دقائق وثبلثػف ثانية 

 

 

خْت    في الثػاني األخيخة، وقبل أف يدتدمع دماُغ ليمى التكيبل، تحكَّ
عيخ. فقج كاف ىحا آخَخ ما مّخ بيغ شفتْييا ليمَة  محاَؽ الػيدكي بالذَّ

 .وفاتيا

 

 

، . كاف يػًما اعتياديًّا1990تذخيغ الثاني    . ففي عرخ ذلظ اليـػ
ت ليمى وعاًء مغ الفذار، ليا ولجسيمة التي كانت تقيع معيا.  أعجَّ
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خ وُذرة وممح وإكميل الجبل. وكانتا قج بجأتا  ة ػ زبج وسكَّ َوصَفة خاصَّ
 .تتشاوالنو حيغ رفَّ الياتف. كانت السجيخُة الُسخَّة ىي الستَّرمة

 

 

 

 ػ أأنِت مخىقة؟  

 

 

ة مػسيقى صػفيًَّة عحبة، تختمُف عغ الشَّسط سسَعْت في الخمفيّ   
 .الحي ترغي إليو السجيخُة عادةً 

 

 

 ػ ما الفخؽ؟  
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تطاىخت السجيخُة الُسخَّة بأنَّيا لع تدسع العبارة. فقج كانتا عمى   
ٍة شػيمة، وتتجاىبلف األشياَء التي  معخفة واحجتيسا باألخخى مشح مجَّ

 .ال تدعجانيسا بالسرارحة

 

 

يشي، لجيَّ زبػٌف رائع. يحكِّخني بحلظ السسثِّل السذيػر؛ ػ اسسع  
 .السسثِّل الحي يقػد الديَّارَة الشاشقة

 

 

 ؟«نايت رايجر»ػ أتقرجيغ بصَل مدمدل   
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ػ أجل، أصْبِت! ىحا الخجل ُيْذبيو تساًما. وعمى أيِّ حاؿ، فإفَّ   
 .أسخَتو واسعُة الثخاء

 

 

 :سألْت ليمى ُمحتّجًة قميبًل   

 

 

ػ إًذا، ما سخُّه؟ جيػٌب عامخة، شاّب، بييُّ الصَّمعة؛ إفَّ مثل ىحا   
 .الخجل ال يحتاج إلى مػمذ

 

 

 :ضحكت السجيخُة الُسخَُّة في سخِّىا، وقالت  
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ا. بل … كيف أوضح لظ… ػ إّف ُأسخَتُو    إّنيا ُأسخٌة محافطٌة ججًّ
خ. ويخيج مغ ابشو أف يت  .ػلَّى أعساَلومتصخِّفة. والُجه شاغيٌة ُمتشسِّ

 

 

 !ػ لع ُتخبخيشي بعُج بدخِّ مجيئو إلى ُىشا  

 

 

ػ الربخ فزيمة. في األسبػع السقبل، سيتدّوج ىحا الذاّب. غيخ   
 .أفَّ والجه قمق قمًقا عسيًقا

 

 

 ػ لساذا؟  
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ؿ، أفَّ االبغ ال يخيج الدواَج؛ ال ُتعجُبو خصيبُتو. وقج    ػ لدببْيغ: األوَّ
بأنَّو ال يحتسل فكخَة البقاء معيا في غخفٍة واحجة. أخبَختشي مرادري 

بب الثاني، وىػ ما يذكِّل مذكمًة عػيرًة ػ أعشي ليذ مغ  وأّما الدَّ
 … وجية نطخي، بل مغ وجية نطخ األب ػ

 

 

 .ػ أفِرحي، يا مجيختي الحمػة  

 

 [15:35 16.07.20] ,.@ مكتبة

جًة، وكأفَّ دروب  قالت   :العالع قج أعيتياالسجيخُة الُسخَُّة متشيِّ

 

 

ػ ىحا الذاّب ال يحّب الشِّداء. ولجْيو عذيٌق مشح زمٍغ شػيل. والُجه   
تو؛ يعخؼ كّل شيء، ويعتقج أفَّ الدواج سيذفيو مغ ىحا  يعخؼ بقرَّ
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الدمػؾ السْثمي. وليحا، عثخ لو عمى عخوس، وخصَّط لو زواجو، 
 .واتَّخح قخاًرا بأسساء الزيػؼ، كسا أعتقج

 

 

 .لو مغ أب! يبجو لي أّنو غبّي أو أحسق ػ يا  

 

 

 !ػ نعع، لكشَّو ليذ غبيًّا عاديًّا  

 

 

 .ػ ىو! غبّي باشا  
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ػ حدًشا. إفَّ ىحا الغبّي باشا يخيج امخأًة لصيفًة وخبيخًة وُمحشَّكة،   
 .َتْعخؼ كيف ُتطيخ لو الذخوَط والقػاعَج في اإلغخاء قبل ليمة الدفاؼ

 

 

 .حشَّكةػ لصيفة وخبيخة ومُ   

 

 

رْت ليمى العبارَة ببطء. مدتصِعسًة كلَّ مفخدٍة مغ مفخداتيا. إالَّ    كخَّ
أفَّ السجيخة الُسخَّة نادًرا ما أثشت عمييا، إْف أثشت فعبًل. وقالت بشفاد 

 :صبخ

 

 

مِت    ػ كاف في وسعي أف أتَّرل بإحجى الفتيات األخخيات، فقج تقجَّ
ع أنَِّظ تحتاجيغ إلى الساؿ. أال تداليغ أنِت في الدّغ حتًسا. لكشَّشي أعم

 تتػّليغ رعايَة تمظ الفتاة اإلفخيقيَّة؟
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 :خفزْت ليمى صػَتيا قائمةً   

 

 

 ػ نعع، إنَّيا في رفقتي. حدًشا إًذا. أيغ؟  

 

 

 .ػ اإلنتخكػنتيششتاؿ  

 

 

ع وجُو ليمى، وقالت    :تجيَّ
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 .ػ أنت تعمسيغ أنَّشي ال أرتاد ذلظ السكاف  

 

 

 :شحشحت السجيخُة الُسخَّة، وقالتت  

 

 

ػ حدًشا، ذلظ ىػ العشػاف، والخياُر لِظ. لكْغ يشبغي أف تتعمَّسي   
مػاصمَة الصخيق. فدوُجِظ د/عمي قج تػفِّي مشح زمغ شػيل. فسا 

 الفخؽ بيغ ىحا الفشجؽ وذاؾ؟

 

 

 .لع تتفػَّه ليمى بكمسة  
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 .ارػ حدًشا. أنا ال أستصيع االنتطاَر شػاؿ الشي  

 

 

 :قالت ليمى  

 

 

 .ػ ال بأس، سػؼ أذىب  

 

 [17:07 16.07.20] ,.@ مكتبة

رجة األولى ُيصلُّ  ػ أنِت فتاة شيِّبة. سيشتطخِؾ في جشاٍح فاخٍخ مغ الجَّ
عمى البػسفػر. عميِظ أف تكػني ىشاؾ عشج العاشخة إالَّ ربًعا. آه. 

ر  يشبغي أف تختجي ثػًبا شػيَل الُكسَّْيغ… ثّسة شيٌء آخخ مقػَّ
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جر، ذىبّي المَّػف، بخَّاًقا، ومغ نافمة القػؿ أف يكػف قريخً  . ىحا االرَّ
 .مصمب خاّص 

 

 

 ػ أىػ مصمُب االبغ أـ مصمُب األب؟  

 

 

 .ضحكت السجيخُة الُسخَّة  

 

 

ػ بل مصمب األب. لقج قاؿ إفَّ ابشو يحبُّ الحَّىَب وكلَّ لسَّاٍع. وقاؿ   
 .أيًزا إفَّ ىحا قج يفيجه
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ػ أوّد أف أقػؿ لِظ شيًئا. دعِظ مغ االبغ، وأرسميشي إلى الغبّي   
ا أقػؿ. وقج يخفِّف ىحا المِّقاُء  باشا، فأنا أوّد أف ألتقيو مباشخًة ػ حقًّ

َتو  .حجَّ

 

 

 .ػ ال تكػني سخيفة. إّف ذلظ العجػز قج يصمق الشاَر عميشا كمتْيشا  

 

 

 .السػاصفاتلكشَّشي ال أممظ ثػًبا بتمظ … ػ ال بأس إًذا  

 

 

 :قالت السجيخُة مدتيجشةً   
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 .ػ إًذا، اذىبي واشتخي واحًجا، وال تثيخي غزبي واستيائي  

 

 

 :تطاىخْت ليمى بأنَّيا لع تدسع تمظ العبارة، وقالت  

 

 

 ػ أأنِت متأكِّجة مغ أفَّ االبغ سيكػف مختاًحا إلى ىحه الخصَّة؟  

 

 

، فقج سبق أف أرسمػا إليو أربعَ    فتيات مغ قبل، والػاضح أنَّو  ػ كبلَّ
. وليحا، فإفَّ ميسَّتظ أف ُتغّيخي رأيو. اتَّفقشا؟  لع يمسذ أيًّا مشيغَّ
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 .ثعَّ أغمقت الياتف  

 

 

 *** 

يْت ليمى إلى شارع االستقبلؿ، وىػ شارع كانت    في السداء، تػجَّ
تتجشَّب الحىاَب إليو إالَّ عشج الزخورة. كاف الصخيُق الخئيذ فيو 

حًة ومتسايمًة بكعبْييا مد  دحًسا دوًما. انزسَّت إلى حذػد السارَّة، متخنِّ
ر، وتشُّػرِتيا الجمجيَِّة القريخة  . الحسخاءالعاليْيغ، وقسيِريا السقػَّ

كاف الشاس يديخوف بخصػاٍت صغيخٍة ُمتدامشة، وبَجت أجداُدىع 
وكأّنيا ذاَبت بعُزيا في بعس. ومغ بجاية الذارع حّتى نيايتو، 

جّفقْت تمظ الحذػُد وتدّخَبْت في المَّيل، مثمسا يفعُل الحبُخ الدائُل ت
 .مغ قمٍع مكدػر
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حسمقت الشداُء فييا، ونطخ الخجاُؿ إلييا َشَدًرا. ورأت الدوجاِت   
، بعُزيّغ يستمكَشيع، واألخخياُت سعيجات  متأبِّصاٍت أذرَع أزواجيغَّ

عخباِتيغَّ الرغيخَة في  ألنَّيغَّ مسمػكات. وشاىجت األمَّياِت يجفعغ
شخيق العػدة إلى بيػتيغَّ بعج زيارة ُأسخىّغ. ورأت شاّباٍت قج 

. وثسَّة بشاٌت وشبَّاف يسدكػف أيجي بعزيع  فزغخ مغ أبرارىغَّ
فػف وكأنَّيع فػؽ مدتػى محيصيع،  بعًزا خمدًة. كاف الشاس يترخَّ

وكّل األيَّاـ  واثقيغ بأفَّ السجيشة ستكػف في انتطارىع في اليـػ التالي
السقبمة. ثعَّ رأت، بشطخٍة عابخٍة، نفَديا عمى زجاج أحج الستاجخ وقج 

بَجت مخىقًة، مذّتتَة الحىغ، بسا يتجاوز صػرتيا عغ نفديا. دخمت 
ابقة إحجى البائعات، وىي  الستجَخ. استجلَّت عمييا مغ زياراتيا الدَّ

خة رأسيا. ساعجْت امخأٌة ميحَّبٌة ورقيقُة الكبلـ، تذّج مشجيبًل في م ؤخَّ
ليمى في العثػر عمى الثػب السشاسب. وقالت مذخقَة الػجو، حيغ 

 :مغ غخفة قياس الثياب ليمىخخجْت 

 

 [17:07 16.07.20] ,.@ مكتبة

ا، إنَّو يكسِّل مبلمَحظِ  ػ  .آه، يبجو ثػًبا رائًعا عميِظ. حقًّ
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طخ تمظ كمساٌت قيمت ألعجاٍد ال ُتحرى مغ الشداء، برخؼ الشَّ   
عسَّا يختجيغ. لكّغ ليمى ابتدسْت في وجو البائعة، وذلظ ألفَّ األخيخة 
لع ُتطِيْخ أّي عبلمٍة تجّؿ عمى ُحكٍع ُمدبَّق تجاه ليمى، التي دفعْت 
 تياثسَغ الثػب ولع تخمْعو. أمَّا الثياُب التي كانت تختجييا، فقج وضعَ 

 .في كيذ مغ الببلستظ، عمى أف تأخحىا بعج عػدتيا

 

 

نطخْت مميًّا إلى ساعتيا. وحيغ رأت أفَّ لجْييا بعَس الػقت يشبغي   
وائح تشبعث مغ  تدجيُتو، اتَّجيْت إلى مصعع كخواف. كانت الخَّ

األشعسة عمى امتجاد الذارع ػ الكباب واألرّز بالحّسز ومراريغ 
 .الغشع السقميَّة
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ْيغ مغ في كخواف، شاىجْت ناالف تتشاوؿ شخاًبا بخفقة زوجْيغ مثميَّ   
الدػيج كانا في رحمٍة عمى الجرَّاجة مغ غػثشبخغ إلى كخاتذي ػ 

ميبًل. كاف عمييسا أف يقصعا تخكّيا َعْخًضا مغ جيٍة إلى  45855
أخخى، ثعَّ العبػر إلى إيخاف. في الذيخ الساضي، تػقَّفا في بخليغ، 

ألسانيا الغخبّية يخفخؼ أماـ مبشى الخايخدتاغ عشج  معَ وشاىجا ع
ف المَّيل. كاف الدػيجيَّاف ُيْصمعاف ناالف في تمظ األثشاء عمى مشتر

ُصَػٍر مغ رحمتيسا، وبَجت أنَّيا معجبة بالتػاصل معيسا عمى الخَّغع 
مغ عجـ وجػد لغة مذتخكة بيشيا وبيشيسا. جمدْت ليمى معيسا بخىًة 

 .بسخاقبتيسا في صست سعيجةً وجيدة، وكانت 

 

 

ئجة. فقخأْت ليمى األخبار أوَّاًل، ثعَّ كانت ثسَّة جخيجٌة عمى السا  
 :انتقمْت إلى قخاءة بخجيا
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تعتقجيَغ أنَِّظ ضحيٌَّة لطخوٍؼ خارج نصاؽ سيصختظ. سيكػف في »  
مقجورِؾ اليػـَ أف ُتغّيخي ذلظ الػضع. إّف اصصفاَؼ الكػاكب 

سيزعظ عمى نحٍػ غيخ مألػؼ في حالة معشػيَّات مختفعة. تػّقعي 
في القخيب العاجل، لكْغ شخيصة أف تأخحي أنِت زماـ  ُمقابمًة مثيخةً 

صفاء ذىشظ، وال تحبدي مذاعَخِؾ داخَمِظ  عمىالسبادرة. حافطي 
بعج اآلف. اخُخجي في ندىة، وكػني سيِّجَة حياتظ. آف األواف لكي 

 .«تعخفي نفَدظِ 

 

 

ىدَّت ليمى رأسيا وأشعمْت سيجارة، ووضعت الػاّلعة عمى   
لصالسا كاف «. اعخفي نفَدظِ »تمظ العبارة:  الصاولة. ما أجسل

القجماء مػلعيغ بيحا الذعار، ونقذػه عمى ججراف معابجىع. كانت 
ليمى تخى حقيقتو، لكشَّيا رأت أفَّ الشريحة غيخ كاممة، ويجب أف 

فبل بجَّ مغ أف «. اعخفي نفدظ، واعخفي األحسَق حيغ تخيشو»تكػف: 
قى. ومع ذلظ، ولػ لع تكغ مخىقًة تتبلـز معخفُة الشَّفذ ومعخفُة الحس

آخخ تمظ المَّيمة، لعادت إلى البيت سيًخا عمى قجمْييا، ولحاوَلْت أف 
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ُترّفي ذىَشيا، وأف تكػف سيِّجَة حياتيا، برخؼ الشَّطخ عغ معشى 
 .ذلظ

 

 

 *** 

في الداعة السػعػدة، كانت ليمى قج ارتجت ثػًبا ججيًجا، وانتعمْت   
جيْت إلى فشجؽ إنتخكػنتيششتاؿ بييكمو الذامخ ححاًء بكعٍب عاٍؿ، واتَّ 

والثابت الحي يختفع صػب سساء الميل. شعخْت بتػتٍُّخ في ضيخىا، 
وراودىا شعػٌر ضعيٌف بأّنيا ستدسع ىجيَخ َمْخكبٍة مجرَّعٍة مغ وراء 

أو صػَت رصاصٍة تسخُّ بجانب رأسيا، أو صخخاٍت  شعصف،م
مػقَف الديَّارات أماـ  وصيحاٍت تتزاعف. وعمى الخَّغع مغ أفَّ 

السبشى كاف خالًيا، فإنَّيا شعخْت بػجػد مئات األجداد تزغط مغ 
كلِّ الجيات. ضاقت حشجخُتيا قبل أف تصمق اليػاَء رويًجا رويًجا مغ 

 .رئتْييا السػجعتْيغ
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بعج لحطة، دخمْت مغ األبػاب الدجاجيَّة، وجالت ببرخىا مغ   
ثخّياٌت ُصِشعْت خّريًرا بحدب حػليا، متسالكًة رباشَة جأشيا. 

الصمب، ومرابيُح مغ نحاٍس أصفخ، وأرضيَّاٌت مغ رخاـ: السجخُل 
داٍت مساثمٍة في كلِّ مكاف. ال عبلمة تجّؿ  السبيخُج نفُدو في مؤسَّ

وال معمػمات مذتخكة عغ التاريخ. ذلظ أّف  ة،عمى ذاكخة جساعيَّ 
يْت نػ  يٍَّة، السبشى بأكسمو قج أعيجْت زخخُفتو، وُغصِّ افُحه بدتائَخ فزِّ

 .وحمَّت محلَّ الساضي بيخجٌة رخيرة

 

 

كاف يشبغي الجخػُؿ عبخ بّػابة أمشّية لمكذف عغ السعادف. وثّسة   
ـُ الُبشية. كانت  ـٌ ناقٌل بجػارىا، وإلى جانبو ثبلثُة حّخاٍس ضخا حدا

دْت عمى امتجاد السجيشة مشح اليجسات  الحالة األمشيَّة قج ُشجِّ
يَّة التي استيجفْت بعَس الفشادؽ في الذخؽ األوسط. وضَعْت اإلرىاب
يجىا عمى الحداـ الشاقل، ومّخت عبخ بّػابة السخاقبة  حقيبةَ ليمى 

السعجنّية وىي تيّد ردفْييا. نطخ إلييا الحّخاُس شدًرا، إاّل أّنيع كانػا 
أكثخ مغ مكذػفيغ بالشدبة إلييا. وبيشسا كانت تدتخّد حقيبَة يجىا 
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صخؼ اآلخخ لمحداـ، مالت إلى األماـ كي تسشحيع نطخًة كاممًة مغ ال
 .جدجىا تزاريذإلى 

 

 [17:07 16.07.20] ,.@ مكتبة

شاولة االستقباؿ، وقفْت شابٌَّة ذاُت ُسسخٍة حقيقيَّة وابتدامٍة  وراء
ُمديَّفة، والح عمى وجييا وميُس الدخور عشج اقتخاب ليمى مشيا. 

رْتيا، وفي غسزة عْيغ، كانت غيَخ م تأكِّجٍة إْف كانت ليمى كسا ترػَّ
ـْ ضيفًة أجشبيًَّة عازمًة عمى قزاء ليمٍة ماجشة في إسصشبػؿ،  أ

عغ ذكخى ال ُتشدى كي تذاركيا مع أصجقائيا حيشسا تعػد  ثوتبح
إلى ببلدىا. فإذا تبّيغ أّف القادمة تشتسي إلى الترشيف األخيخ، 

مَّا إذا كانت تقع ضسغ فدػؼ تحافُع السػّضفُة عمى ابتدامتيا. وأ
 .الترشيف األّوؿ، فدتتحّػؿ إلى العبػس

 

 

ما إْف تكمَّسْت ليمى حتَّى تغيَّخْت مبلمُح الذابَّة مغ ُفزػٍؿ مؤدَّب   
 :إلى ازدراٍء ُمصَمق
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 :قالت ليمى في حبػر  

 

 

 .ػ مداء الخيخ يا عديدتي  

 

 

ت مػضَّفُة االستقباؿ برػٍت بارٍد بخوَد نطخِتي    :اردَّ

 

 

 ػ كيف يسكششي مداعجُتِظ؟  
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أعصت ليمى السػضَّفَة رقَع الغخفة، وىي تشقخ بأضافخىا عمى   
 .الصاولة الدجاجيَّة

 

 

 ػ وَمغ الدائخة؟  

 

 

 .ػ قػلي لو إنَّيا الديِّجة التي يشتطخىا شػاَؿ حياتو  

 

 

ضاقت عيشا مػضَّفة االستقباؿ، إالَّ أنَّيا لع تشبْذ بكمسة. وأجخت   
التِّراَؿ بدخعة. وبعج حجيٍث قريٍخ ػ بيشيا وبيغ الخجل عمى ا



522 
 

الصخؼ اآلخخ مغ الياتف ػ أنيت السكالسة، وقالت مغ غيخ أف 
 :تشطخ إلى ليمى

 

 

 .ػ إنَّو في انتطارؾ  

 

 

 .ػ شكًخا لِظ يا عديدتي  

 

 

مذت ليمى إلى السرعج مذيًة متَّئجًة، وضغصْت عمى زرِّ الرعػد.   
اف أميخكيَّاف في شخيقيسا إلى غخفتيسا، فاستقبلَّ كاف ثسَّة عجػز 

السرعج، وألقيا التحّية عمييا بتمظ الصخيقة المَّصيفة العفػّية التي 
 لىكاف يتستَّع بيا ذلظ الجيُل مغ األميخكّييغ. كانت المَّيمة بالشدبة إ

 .ىحْيغ العجػزْيغ قج انتيت. أمَّا في نطخ ليمى، فإّنيا قج بجأْت لمتػّ 
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 *** 

اٌد بشقذات    الصابق الدابع. مسخَّاٌت شػيمٌة جّيجُة اإلضاءة، وسجَّ
مخقَّصة. وقفْت ليمى خارج الجشاح الفاخخ في سصح السبشى، وجحبْت 
ا يذبو ذلظ السسثَِّل  َنَفًدا قػيًّا، وشخقت الباب، ففتحو رجل. كاف حقًّ

 تاانفي الدّيارة الشاشقة. الحَطت احسخاًرا حػؿ عيشْيو المَّتْيغ ك
تخمذاف بدخعٍة أكبخ مسَّا يشبغي، وتداءلْت إْف كاف يبكي! كاف 

يحسل في يجه ىاتًفا، وقج تذبَّث بو تذبًُّثا قػيًّا، وكأنَّو يخذى أف 
يتخكو. كاف يتكمَّع مع شخٍز ما. أُتخاُه عذيَقو؟ أخبخىا حجُسيا أنَّو 

 .ال بجَّ أف يكػف كحلظ ػ ال السخأة التي سيتدوَّجيا

 

 

خػؿػ آه   مي بالجُّ  .، مخحًبا.. كشُت في انتطارِؾ. تفزَّ
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كاف يخبط قميبًل في كبلمو. وتأكَّجْت شكػُؾ ليمى حيغ شاىجْت   
نرَف زجاجٍة فارغة مغ الػيدكي عمى الصاولة السرشػعة مغ 

 .خذب الجػز

 

 [17:07 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :بخأسو صػب األريكة، وقاؿ أومأ

 

 

مي بالجمػس. م    اذا تذخبيغ؟ػ تفزَّ

 

 

ندعت الػشاَح مغ عمى رأسيا، وقحفْت بو فػؽ الدخيخ، ثّع   
 :سألتو



525 
 

 

 

 ػ ألجْيظ تكيبل، يا عديدي؟  

 

 

 .ػ تكيبل؟ ال، لكْغ في وسعي أف اتَّرل بقدع الِخجمة إْف شئتِ   

 

 

ِة أدبو ػ كديخ القمب ىحا! لع يستمظ شجاعَة الػقػِؼ في    يا َلذجَّ
في االستغشاء عغ وسائل الخَّاحة التي وجو والجه، ولع يخغْب 

بب كخه نفَدو، وسيطلُّ يكخىيا شػاؿ حياتو  .اعتادىا، وربَّسا ليحا الدَّ

 

 

حْت بيجىا    .لػَّ



526 
 

 

 

 .ػ ال ضخورَة لحلظ. سأشخُب ما تذخبو أنت  

 

 

ب الياتَف مغ شفتْيو، وقاؿ    :واّلىا ضيَخه قميبًل، ثّع قخَّ

 

 

 .في وقٍت الحق. أجل، شبًعا. ال تقمقْ  ػ لقج وَصَمْت. سأتَّرُل بظ  

 

 

بغّس الشَّطخ عغ ىػيَّة الذخز اآلخخ عمى شخؼ الياتف، فبل   
ت ليمى يَجىا قائمةً   :بجَّ مغ أنَّو كاف يرغي إلييسا شػاؿ الحجيث. مجَّ
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 .ػ انتطْخ   

 

 

ؽ فييا ُمدتغخًبا    .حجَّ

 

 

 :قالت  

 

 

غ عمى الذخفة ػ ال تقمْق بذأني، وواصْل حجيَثَظ. فدػؼ    .أدخِّ
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خخجْت ليمى مغ دوف إعصائو فخصًة لبلعتخاض. كانت اإلشبللُة   
ت سفيشٌة  ُمسيَّدًة؛ إذ اندكَبْت أضػاٌء خافتٌة مغ آخخ عّبارة، ومخَّ
سياحيٌَّة عمى مبعجة. كسا رأت عشج السيشاء قارًبا بعبلمٍة كبيخة 

جَّ ما تسشَّت لػ مزيئة تذيخ إلى بيع الكفتة وسسظ اإلسُقسخّي. ما أش
وسعيا أف تكػف ىشاؾ اآلف، ُمتخبِّعًة فػؽ أحج الكخاسي  يكاف ف

الرغيخة، تأكل خبًدا محذػًّا بالصعاـ، بجاًل مغ أف تكػف في ىحا 
 !السكاف في الصابق الدابع مغ فشجٍؽ فخٍع بخفقة اليأس

 

 

 بعج عذخ دقائق تقخيًبا، َفتَح الباَب السددوج، وانزعَّ إلييا حامبًل   
كأسْيغ مغ الػيدكي، وناوليا إحجاىسا. جمدا متجاورْيغ عمى 
األريكة الصػيمة، وتبلمَدْت ركبتاىسا وىسا يحتدياف شخاَبيسا: 

 .ويدكي الّذعيخ الفاخخ
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 :سألتو ليمى  

 

 

 ػ سسعُت أفَّ والَجَؾ ُمتجيِّغ. أيعمع أنَّظ تذخب الكحػؿ؟  

 

 

 :قصَّب جبيشو  

 

 [17:08 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .والجي ال يعمع عشِّي أيَّ شيء ػ
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وراح يحتدي شخابو ببطٍء، ولكْغ بإصخاٍر أيًزا. فكَّخْت ليمى إذا   
واصل الذخاَب عمى ىحا الشحػ، فديتسمَّكو صجاٌع رىيٌب في صباح 

 .اليػـ التالي

 

 

ػ أتجريغ أنَّو كّخر ىحا األمَخ نفَدو خسَذ مّخات في غزػف شيٍخ   
ػقَُّف عغ تختيب مػاعيَج لي مع نداء، فُيخسمشي إلى واحج؟ إنَّو ال يت

فشجٍؽ مختمٍف في كلِّ مخَّة، ويجفع الشفقات، ثعَّ يجفعشي إلى لقاء 
. إنَّو ألمٌخ يثيخ  ىؤالء الذاّبات السدكيشات وقزاِء الميل معيغَّ

  .الَحَخج

 

 

 :ازدرد ريَقو، ومزى يقػؿ  
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جرؾ أنَّشي لع أتساثْل لمذفاء، ػ إفَّ والجي يشتطخ بزعة أيَّاـ، ثّع يُ   
فيختِّب لي مػعًجا آخخ. وسيبقى الػضُع عمى ىحا الحاؿ إلى يـػ 

 .الدفاؼ، كسا أضغّ 

 

 

 ػ وإذا رفزَت؟  

 

 

 :قاؿ، وقج ضاقت عيشاه مغ الفكخة  

 

 

 .ػ سأفقُج كلَّ شيء  
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احتدت ليمى كأَسيا، ثعَّ نيزْت، وأخحت الكأس مغ يجه،   
 .بجانب كأسيا. حسمق فييا متػتًِّخا ووضعْتيا عمى األرض

 

 

ػ اسسْع يا عديدي. أدِرُؾ أنَّظ ال تخيج فعَل ىحا. وأدِرُؾ أيًزا أفَّ   
ل أف تكػف بخفقِة َمغ تحبّ   .ىشاَؾ مغ تحّب، وأنَّظ تفزِّ

 

 

دْت عمى الكمسة ما قبل األخيخة عمى نحٍػ تفاَدت فيو تحكيَخىا    شجَّ
  :أو تأنيَثيا. ثع أردفْت 

 

 

ػ اتَّرْل بسغ تحّب، وادُعو إلى الحزػر. انِفقا مًعا في ىحه الغخفة   
َل إلى حلّ  ثا، وحاِوال التػصُّ  .الخَّائعة، وتحجَّ
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 ػ وماذا عشِظ؟  

 

 

ػ سأنرخؼ، ولكْغ يشبغي أالَّ ُتخبَخ أحًجا. وال يتعيَّغ عمى والِجَؾ،   
أنَّشا أمزيشا وال عمى َمْغ رتَّبْت لقاءنا، أف يعخفا ذلظ. سُشخبخىسا 

ؿ. سأحرل  ليمًة حسخاء، وأنََّظ كشَت ُمحىبًل؛ آلَة حبٍّ مغ الصخاز األوَّ
لظ مغ  بجَّ أنا عمى أجخي، وسَتْشعع أنت ببعس اليجوء. ولكْغ، ال 

حدع األمػر. واعُحْر صخاحتي. لكّغ ىحا الدواج يبجو الجشػَف بعْيشو، 
 .ىوليذ مغ الرػاب أف ُتقِحع خصيبَتَظ في ىحه الفػض

 

 

ػ آه، ستكػف سعيجًة ميسا كانت الشتيجة. فيي وأفخاد أسختيا   
 .ليدػا سػى عقباٍف تفتخُس أمػالشا
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وىشا، أمدظ عغ الكبلـ، مجرًكا أنَّو تكمَّع أكثَخ مسَّا يشبغي. ثعَّ ماؿ   
 :إلى أماـ وقبَّل يَجىا، قائبًل 

 

 

 .ػ أشُكخِؾ. أنا مجيٌغ لظِ   

 

 

 :ناحيَة الباب قالت ليمى، وىي تتَّجو  

 

 

ػ عمى الخَّحب والدعة. عمى فكخة، أخبْخ والَجَؾ أنَّشي كشت أرتجي   
 .ثػًبا ذىبيًّا لسَّاًعا. وىحا شيء ميّع لدبٍب ما
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 [17:08 16.07.20] ,.@ مكتبة

ليمى مغ الفشجؽ بيجوء، ُمتػاريًة عغ األنطار وراء مجسػعٍة  خخجْت 
ياح اإلسباف. أمَّا مػضَّفُة  االستقباؿ، فمع تذاىْجىا وىي مغ الدُّ

 .تشرخؼ، إذ كانت مشذغمًة باستقباؿ الزيػؼ الُججد

 

 

قْت ىػاًء ملَء رئتْييا. كاف    حيغ أمدت ليمى في الذارع، تشذَّ
القسخ ىبلاًل، شاحًبا كالخماد. ثعَّ أدركْت أنَّيا نديْت وشاَحيا في 

إالَّ أنَّيا لع  الصابق العْمػّي. فكَّخت لمحطٍة في العػدة كي ُتحِزَخه،
تخغب في إزعاج الذاّب. لقج كانت تحّب ذلظ الػشاح؛ فيػ مغ 

 .الخالز خالحخي
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وضعْت سيجارًة بيغ شفتْييا، وفتَّذْت في حقيبتيا عغ الػاّلعة،   
 .ولكشَّيا لع تعثخ عمييا. لقج اختفت واّلعُة د/عمي

 

 

 ػ أأنِت بحاجٍة إلى واّلعة؟  

 

 

سيَّارًة تتحّخُؾ بصيًئا بسحاذاة الخَّصيف، ثعَّ  رفعْت رأَسيا، فذاىجْت   
يَّة، نػافُحىا الخمفيَّة مطمَّمة،  تتػقَّف عمى مبعجٍة مشيا. مخسيجس فزِّ
أضػاؤىا مصفأة. ورأت مغ خبلؿ الشافحة السفتػحة رجبًل ُيخاقبيا وفي 

 .يجه واّلعة

 

 

 .سارت إليو ببطء  
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 .ػ مداء الخيخ أيُّيا السبلؾ  

 

 

 .الخيخ ػ مداء  

 

 

أشعل سيجارَتيا، وىػ يحسمق في نيجْييا. كاف يختجي ستخًة   
مخسميًَّة بمػف الدبخَجج، ومغ تحتيا كشدًة صػفيًَّة ذات قبٍَّة ضيِّقٍة 

 .بمػٍف أخزخ قاتع

 

 

 .ػ شكًخا لَظ يا عديدي   
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ائُق مشو. كاف أنحَف مغ صاحبو.    ل الدَّ ُفِتح الباُب اآلخخ، وتخجَّ
لتاف، أصمُع، غائُخ الػجشتْيغ، شاحُب الػجو. كاف كتفا ستختو  ميجَّ

الخجبلف ُمقّػَسي الحػاجب مغ فػؽ عيػف بشِّيَّة صغيخة. فكَّخْت ليمى 
انصباعيا  أفَّ أنَّو ال بجَّ أّف بيشيسا قخابًة ما؛ ولجا أخػْيغ، رّبسا. إالَّ 

َد عمى التعاسة التي بَجت عمييسا ػ خرػًصا  األّولّي عشيسا تخكَّ
 .نَّيسا في عّد شبابيساأ

 

 

ائق بشبخٍة جاّفة    :قاؿ الدَّ

 

 

 .ػ مخحًبا. ىحا ثػٌب جسيل  
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الحطْت ليمى أفَّ االثشْيغ أبجيا مبلحطًة ما، في ما بيشيسا، إقخاًرا   
خفيًّا بذيٍء ما، وكأنَّيسا استجالَّ عمييا، عمى الخَّغع مغ أنَّيا كانت 

ا. فمئغ كانت ليمى تشدى األسساء، متأكِّجًة مغ أنَّيسا غخيباف تسامً 
واـ خ الػجػَه عمى الجَّ  .فإنَّيا تتحكَّ

 

 

ائق    :قاؿ الدَّ

 

 

 .ػ كشَّا نتداءؿ إْف كاف يخوُقِظ الحىاُب في جػلٍة بخفقتشا  

 

 

 ػ جػلة؟  
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 …ػ أجل، تعمسيغ  

 

 

 …ػ يعتسُج ىحا عمى  

 

 [17:08 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .الخجُل عمييا رقًسا عخض

 

 

 .ػ كبلكسا؟ ال، مدتحيل  
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ائق    :قاؿ الدَّ

 .ػ بل صجيقي فقط. اليـػ يرادؼ عيَج مػلجه، وىحه ىجيَّتي إليو  

فكَّخْت ليمى أفَّ ما قاَلو غخيٌب بعس الذيء، لكْغ سبق أف رأت   
 .أمػًرا أشجَّ غخابًة في ىحه السجيشة ولع تعتخْض عمييا

 أنت متأكِّج مغ أنَّظ لغ تذاركو؟ػ أ  

  .…ػ ال، فأنا ال أحبِّح  

وتخؾ الجسمَة ناقرًة مغ غيخ أف يكَسميا، فتداءلْت ليمى عغ   
ـْ ىي تحجيًجا؟ ثّع  الذيء الحي ال ُيحبِّحه تساًما: الشداء عسػًما، أ

 .شمبت ضعَف السبمغ الحي عخضو عمييا

ائُق بعيًجا، وقاؿ    :نطخ الدَّ

  .ػ حدًشا  

ائق لع يحاوؿ السداومَة عمى ُدِىذْت ليمى حيغ رأت أفَّ الدَّ   
الشقػد. فسغ الشادر أف تكتسل الرفقاُت في ىحه السجيشة مغ غيخ 

 .مداومة
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  :سأؿ الخجُل اآلخُخ وىػ يفتح الباَب مغ الجاخل  

 ػ ىل ستأتيغ؟  

دْت ليمى. فمػ اكتذفت السجيخُة الُسخَُّة َأمخىا، فدػؼ تثػر    تخدَّ
مى عمى عسٍل مغ غيخ معخفتيا. لكغَّ ثائخُتيا، إذ نادًرا ما وافقْت لي

ا، فبل ُيسكغ رفُزو، ال سيَّسا أفَّ فػاتيَخ  الثسغ الح أكثخ مغ جيِّج ججًّ
فدػؼ  وىكحا،جسيمة التي تعاني أمخاًضا جمجيًَّة تدداد زيادًة كبيخة. 

تتقاضى ليمى في ليمٍة واحجة مبمغْيغ ىائمْيغ: األّوؿ مغ والج الذاب 
 !غ ىحا الخجلفي الفشجؽ، والثاني م

 

 

 .ػ ساعة واحجة ال أكثخ، وسػؼ أخبُخَؾ أيغ تتػقَّف  

 

 

 .ػ اتَّفقشا  
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ؾ السحخِّؾ. جمدْت ليمى في السقعج الخمفّي. أندلْت زجاج    تحخَّ
قْت ىػاًء مشعًذا ونطيًفا. كانت ثسَّة لحطات تذعخ فييا  الشافحة وتشذَّ

ػءٍة بالساء، رشقْتو أفَّ السجيشة مشعذة، كأنَّيا ُغِدمْت بجلٍػ مسم
 .عمييا يُج الخعاية

 

 

شاىجْت عمبَة سجائخ عمى لػحة عّجادات الدّيارة، ومغ فػقيا   
ثبلثُة مبلئكة مغ الخدؼ بثياٍب شػيمة. راقبتيع لحطًة، شاردَة 

 .الحىغ

 

 

 .كانت الديَّارة مدخعًة في تمظ المَّحطة  

 

 [17:09 16.07.20] ,.@ مكتبة
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 :ليمى قالت

 

 

 .صْف إلى جية اليسيغػ انع  

 

 

نطخ إلييا الخجُل مغ خبلؿ السخآة الخمفيَّة، فبَلَح في عيشْيو رعٌب   
 .وحدٌف ال ُيصاقاف

 

 

شعخْت ليمى بقذعخيخٍة تدخي في بجنيا، وأدركْت، بعج فػات األواف،   
 .أنَّو لغ ُيرغي إلييا

 

 [17:09 16.07.20] ,.@ مكتبة
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  ػػ 18 ػػ

 

  يةالثػاني الثساني الباق 

 

 

خْتو ليمى ىػ محاؽ قالب الحمػى بالفخاولة    .كاف آخخ شيء تحكَّ

 

 

رًة  اف،ڤأثشاء نذأتيا في بمجة    كانت االحتفاالُت مخرَّ
يغ. وكاف والجاىا يحتفياف بحكخى مػلج الشبّي  لسشاسبتْيغ: الػشغ والجِّ

عاديٍّ  محسَّج، ومػلِج الجسيػريَّة التخكيَّة، ولع يعتقجا أفَّ والدَة إندافٍ 
سبب  عغتسثِّل سبًبا كافًيا لبلحتفاؿ سشػيًّا. ولع تدأْليسا ليمى قّط 

ؤاؿ لع يذغْل ذىَشيا إالَّ حيغ تخكت البيَت  ذلظ. غيخ أفَّ ىحا الدُّ
ػف  ورحمْت إلى إسصشبػؿ، واكتذفْت أفَّ غيَخىا مغ الشاس كانػا يتمقَّ

ة. ومشح ذل ظ الػقت، في قالَب حمػى أو ىّجيًة في مشاسباتيع الخاصَّ
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ادس مغ كانػف الثاني، صارت تبحؿ ُقرارى جيجىا كي تسخح  ،الدَّ
بغّس الشَّطخ عغ الصخيقة. وإذا ما صادفْت أناًسا يحتفمػف عمى 

نحٍػ ُمتيّػٍر، فإنَّيا لع تكغ ُترجر حكًسا عمييع؛ فَسْغ يجري، لخّبسا 
 !حتفاالتكانػا مثميا تساًما: يعػِّضػف مغ شفػلٍة ُحِخمْت قبَّعاِت اال

 

 

كانت صجيقاُتيا، وصجيُقيا، يقيسػف حفمَة عيج ميبلد ليا في كّل   
عاـ، فُيْحزخوف ِقَصَع الكاپكاْيظ ولفائَف الديشة والكثيَخ مغ 

البالػنات. الخسدة: سشاف السُخخِّب، ونػستالجيا ناالف، وجسيمة، 
 .، وُحسيخاء122وزيشب 

 

 

يحطى بأكثخ مغ خسدة  لع تفكِّخ ليمى أفَّ في إمكاف السخء أف  
أصجقاء. إّف وجػَد صجيٍق واحٍج ُيَعّج ضخبَة حّع؛ وإذا نعْسَت 

وحيَّة، فرجيقاف أو ثبلثة. وإذا ُوِلجَت تحت سساٍء  عادة الخُّ بالدَّ
عٍة بأشّج الشجـػ لسعاًنا، فخسدة ػ وىحا أكثُخ مسَّا يكفي شػاؿ  مخصَّ
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ء أكثخ، لئبلَّ العسخ. وليذ مغ الحكسة أف يبحث السخُء عغ أصجقا
 .يخاشخ بفقجاف َمْغ ىع أصجقاؤه في األصل

 

 

كانت تطّغ في أغمب األحياف أفَّ العجد خسدة مسيَّد. فالتػراة   
تتألَّف مغ خسدة كتب، وأصيب السديُح بخسدة جخوٍح قاتمة، 
وأركاُف اإلسبلـ خسدٌة، وقج قتَل السمظ داوود جالػَت بخسِذ 

ؽ، في حيغ أفَّ شيفا كذف عغ حرػات، وفي البػذيَّة خسُذ شخ
مختمفة. وأمَّا الفمدفة  جاىاتخسدة وجػه تشطُخ إلى خسدة اتِّ 

الريشيَّة، فتجور حػؿ خسدة عشاصخ: الساء والشار والخذب 
والسعجف واألرض. وىشالظ خسدُة محاقات متعارؼ عمييا: الحمػ 
ذع المَّصيف[. كسا يعتس ج والسالح والحامس والسّخ واألومامي ]البلَّ
 عّ إدراُؾ البذخ عمى خسذ حػاّس: الدسع والبرخ والمَّسذ والذ

والحوؽ؛ ولئغ زعع العمساُء أفَّ ثسَّة حػاسَّ أخخى، ومشحػا كبلًّ مشيا 
اسًسا عريًّا عمى الفيع، فدتطلُّ ُىشاؾ خسُذ حػاّس أصمّية يعخفيا 

 .الجسيع

 



548 
 

 

ـٍ  في عيج ميبلدىا األخيخ، استقخَّ رأُي أصجقائيا عمى قائسة   شعا
د،  غشّيٍة باألشباؽ: يخشة لحع الزأف مع حداء الباذنجاف الُسخكَّ

مِة  والبػرؾ بالدبانخ وجبغ الفيتا، والفاصػلياء مع البدصخما الستبَّ
بالبيار، والفمفل األخزخ السحذّػ، وزجاجة صغيخة مغ الكافيار 

 قالب الحمػى، فكاف مفاجأًة عمى ما ُيفتخض، إالَّ أفَّ  مَّاالصازج. أ
ليمى سسعْت أصجقائيا مرادفًة وىع يتشاقذػف في أمخه. كانت 
ة أرؽَّ مغ شخائح البدصخما. وبعج سشيغ شػيمة مغ  ججراف الذقَّ

يَّاٍت كبيخة، شيقْت ناالف حيغ ىسدْت  التَّجخيغ وشخب الكحػؿ بكسِّ
ا خةٍ برػٍت أجّر يذبو ورؽ صشف  .َيرقُل سصًحا معجنيًّ

 

 

مَّجٍة مشفػشة، وبجرجٍة مغ المػف الدىخيِّ كخيسة الفخاولة بصبقٍة ُمث  
كتمظ التي في حكايات الجشِّّيات: ىحا ما خصَّط لو أصجقاؤىا. غيخ 

أفَّ ليمى لع تكغ مغ السعجبات بالمَّػف الدىخّي، بل كانت تيػى 
المَّػف األرجػانّي الزارَب إلى الُحسخة ػ فيػ لػٌف لو شخريَُّتو 

ػف يحوب عمى المِّداف، وُيديِّل المُّعاَب، . وكاف اسُع ىحا المَّ سيَّدةالس



549 
 

وجسيبًل وآسًخا. كاف المَّػف الدىخيُّ أرجػانيًّا مغ غيخ خذػنة، شاحًبا 
ببل حياة، كأنَّو مبلءة سخيخ باتت رقيقًة لكثخة الغديل. ربَّسا يتعيَّغ 

 !عمييا أف تصمب قالب حمػى أرجػانيًّا

 

 

 :سألت ُحسيخاء  

 

 

 ذسػع التي سشزعيا فػؽ قالب الحمػى؟ػ إًذا، ما عجُد ال  

 

 [17:10 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :ليمى قالت
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 .ػ إحجى وثبلثػف شسعًة يا حبيبتي  

 

 

 :ضحكْت ناالف، وقالت  

 

 

 .ػ شبًعا. إحجى وثبلثػف شسعة يا ُمشاِفقة  

 

 

إذا كانت الرجاقُة تعشي شقػًسا، فإّف لجييع مشيا ما يسؤل شاحشًة.   
أعياد السيبلد، كانػا يحتفمػف بأعياٍد أخخى مثل عيج فإضافًة إلى 

يادة  الشرخ، ويـػ ذكخى أتاتػرؾ، ويـػ الذباب والخياضة، وعيج الدِّ
الػششيَّة، ويـػ الصفل، وعيج الجسيػرّية، وعيج السبلحة البحخّية، 

وكانػا في كلِّ ُفخَصة … الحّب، وليمة رأس الدشة السيبلدّية جوعي
ـَ الذييَّ الحي نادًرا ما كانػا يتشاولػف العذاَء م ًعا، ويجمبػف الصعا
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ل باتا باتا  ُخ ناالف مذخوَبيا السفزَّ قادريغ عمى دفع ثسشو. ُتحزِّ
بـػ بـػ ػ وىػ خميٌط كحػلّي تعمَّسْت كيف تسدجو حيغ كانت ُتغازؿ 

ف مغ: عريخ الخّماف،  يساق الحانة في مصعع كخواف؛ وىػ مكػَّ
والشعشاع السصحػف، وحبَّات الياؿ،  ا،ػدكڤوعريخ المَّيسػف، وال

وَقْجٍر ال ُيدتياف بو مغ الػيدكي. ومغ كاف يدتيمظ الكحػؿ مشيع، 
فإنَّظ تججه مخسػًرا بمصٍف، محَسخَّ الػجشتْيغ. أمَّا السستِشعػف عغ 
وحيَّة، فيذخبػف الفانتا بالبختقاؿ، ويقزػف  تشاوؿ السذخوبات الخُّ

شخشة الديشسائيَّة باألسػد واألبيس، بقيََّة المَّيمة في مذاىجة األ
الػاحج تمػ اآلخخ، وىع يتخاقرػف عمى األريكة، مشذغميغ في 

السذاىجة، والرسُت يخيِّع عمييع، باستثشاء تشييجٍة ىشا وشيقٍة 
الشجػـُ القجامى في ىػليػود وتخكيا  فُىشاؾ بيغ كّل حيٍغ وآخخ. وكا

وأصجقاؤىا أدواَر قادريغ عمى أسخ أّي جسيػر. وقج حفطْت ليمى 
 .ىؤالء السسثِّميغ والسسثِّبلت عغ ضيخ قمب

 

 

لعّل ليمى لع ُتخبْخ أصجقاءىا بيحا، ليذ بكمساٍت كثيخة عمى أّي   
حاؿ، ولكشَّيع كانػا بالشدبة إلييا شبكة أمانيا. وكمَّسا تعثَّخْت أو 
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سقصْت، وججْتيع عمى مقخبٍة مشيا يدانجونيا أو ُيخفِّفػف مغ وقع 
ة. وإذا ما أساء زبػٌف معاممتيا ذات ليمة، فإنيا كانت ال تداؿ الدقص

في نفديا القػَّة لتتسالظ رباشَة جأشيا، مجركًة أفَّ بسجخَّ  تجج
وجػدىع فحدب، سيسدحػف عمى روحيا بسخىٍع يعالُج ما ألّع بيا 

مغ كجماٍت وخجوش. وحيغ تغخُؽ في رثاء نفديا، وتذعُخ كأفَّ 
يجحبػنيا بخفق مسَّا ىي فيو، ويشفخػف  فجػًة في صجرىا، كانػا

 .الحياة في رئتْييا

 

 

اآلف، وبعج أف تػقَّف دماُغيا عغ العسل، وذابت كلُّ الحكخيات إلى   
ججاٍر مغ ضباٍب َسسيٍظ مثل حدف، فإفَّ آخخ ما رأتو في ذىشيا ىػ 

قالُب حمػى عيج مػلجىا الدىخّي البّخاؽ. لقج قزػا تمظ األمدية 
ؽ بيشيع، وكأفَّ يثخثخوف ويزح كػف، كأْف ال شيء يسكشو أف ُيفخِّ

، ُمثيٍخ ومقمقل، لكْغ مغ دوف أف  تالحياة ليد سػى مذيٍج مدخحيٍّ
. كأنَّيع ُدُعػا إلى مذاىجة حمِع  يشصػي عمى أّي خصٍخ حقيقيٍّ

 .شخٍز آخخ
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عمى شاشة التمفاز، شّػحْت ريتا ىيػارث بذعخىا وىي تيّد   
عمى األرض ُمرجًرا حفيًفا حخيخيًّا. التفتْت إلى ردفْييا، فدقط ثػُبيا 

الكاميخا، وابتدسْت تمظ االبتدامَة السذيػرة، التي ضغَّ الكثيخوف في 
مختمف أنحاء العالع خصًأ أنَّيا ابتدامٌة شيػانّية. أمَّا ىع، فمع 

في باؿ أيٍّ مشيع مثل ذلظ الطّغ. فخيتا العديدة العجػز لغ  خيخص
أبًجا أف أخفقػا في االستجالؿ عمى امخأٍة  تخجعيع؛ إذ لع يحجث

 .حديشٍة إْف رأْوىا

 

 [17:10 16.07.20] ,.@ مكتبة

 الثاني القدع

 

 الجدج 

 

  ػػ 19ػػ  



554 
 

 

  السْذَخحة 

 

 

كغ    كانت السذخحة في الجدء الخمفّي مغ السدتذفى، في الخُّ
ي إلييا مصميًّا  الذسالّي الذخقّي مغ الدخداب. وكاف السسّخ السؤدِّ

بصبلٍء أخزخ شاحب، وأكثخ بخودة مغ بقيَّة أنحاء السبشى، وكأنَّو 
ٌض لمتيَّارات اليػائيَّة ليبًل ونياًرا. وفي الجاخل، كانت ثسَّة رائحة  ُمعخَّ
ي األجػاء؛ فزبًل عغ لػٍف  الذعة تشبعث مغ السػاّد الكيسياويَّة وتغصِّ

غامٍق  أبيس شباشيخّي، ورصاصيٍّ فػالذّي، وأزرؽ جميجّي، وأحسخ
ـ الستخثِّخ  .صِجئ مغ الجَّ

 

 

ألقى الصبيُب الذخعّي نطخًة خاشفًة إلى آخخ الػاصميغ إلى   
السذخحة، بيشسا راح يسدح يجْيو بجانبْي معصفو. كاف الصبيب رجبًل 
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إّنيا »نحيبًل، محشيَّ الطيخ قميبًل، عالي الجبيغ، وأسػَد العيشْيغ. 
عمى وجيو أماراٌت تشّع  وارتدسْت «. ضحيَّة أخخى مغ ضحايا القتل

مب . فعمى مجى سشػاٍت شػيمة، رأى مغ أمثاؿ تمظ االةعغ البلَّ
الزحايا أعجاًدا غفيخًة ػ شيًبا وشبَّاًنا، وأغشياء وفقخاء، مشيع َمغ 

ُقِتل مرادفًة بخصاصٍة شائذة، ومشيع مغ ُقِتل مع سبق اإلصخار 
. وكاف  ج. كانت الجثث الججيجة ترل كلَّ يـػ يعمع تساًما في والتخصُّ

يدداد عجُد الزحايا وفي أّي وقٍت  لدشةأيِّ وقٍت مغ أوقات ا
يشخفس: فعسميَّاُت القتل في الريف أكثُخ مغ مثيبلتيا في الذتاء، 
وترل إلى ذروتيا بيغ أيَّار وآب بدبب زيادة االعتجاءات الجشديَّة 
ؿ، تشخفس  ومحاوالت االغتياؿ في إسصشبػؿ. وبحمػؿ تذخيغ األوَّ

 .لجخيسُة انخفاًضا ُمحىبًل، شأنيا شأف درجات الحخارةا

 

 

ة في تعميل ذلظ، إذ كاف مقتشًعا تساًما    كانت لجْيو نطخّيتو الخاصَّ
بأفَّ لؤلمخ صمًة بأنطسة الِحْسية التي يتبعيا الشاُس. ففي الخخيف، 

كانت حذػُد أسساؾ البيشيت البحخيَّة الُسخصَّصِة الطيخ تشصمق جشػًبا، 
مغ البحخ األسػد، ومتَّجيًة إلى بحخ إيجو، فتدبح عمى  قادمةً 
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مغ الدصح؛ ما يجفع السخَء إلى الطّغ بأنَّيا ُمشَيكٌة مغ  مقخبةٍ 
اليجخة القدخيَّة، ومغ التيجيج السدتسّخ الحي ُتسثِّمو شبكاُت الريج 
السخخوشيَُّة الكبيخة، فتخغب في أف ُتراَد مخًَّة واحجًة وإلى األبج. في 

عع والفشادؽ وكافتيخيات أماكغ العسل والسشازؿ، تختفع السصا
الديخوتػنيغ وتشخفس مدتػياُت اإلجياد، إذ يدتيمظ  تػياتُ مد

سَظ المحيَح والغشيَّ بالجىػف. وتكػف الشتيجُة انتياكاٍت  الشاُس ىحا الدَّ
سظ المَّصيف أف يفعل  أقّل لمقانػف. إالَّ أنَّو ليذ في وسع ىحا الدَّ

؛ وسخعاف ما تعػد ُمعّجالُت الجخائع إلى االرتفاع مغ الذيء الكثيخ
 .يججج

 

 

ا،    ففي بمٍج ال تأتي فيو العجالة إالَّ في وقٍت الحق، ىحا إْف أتت حقًّ
كاف السػاششػف َيْدعجوف باالنتقاـ ألنفديع، ويبادلػف األذى بأًذى 

بل كاف  أكبخ. عيشاف بعْيغ، وفظٌّ بدّغ. لع تكغ الجخائُع كمُّيا ُمجبَّخة ػ
َخْت نطخٌة خاشفٌة  معطُسيا يحجث ارتجااًل في الحقيقة. فإذا ما ُفدِّ
بأنَّيا قحرة، فقج تكػف سبًبا لمقتل. وإذا ما ُأسيَء فيُع كمسٍة، فقج 
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مت إسصشبػُؿ القتَل، وجعَمت السػَت  ـ. لقج َسيَّ تكػف سبًبا لدفظ الجَّ
 .أكثَخ ُيْدًخا

 

 

، وأفخغيا مغ سػائميا. فتح الرجَر، َفَحز الصبيُب الذخعيُّ الجثَّةَ   
ا مغ عطع التخقػة إلى عطع القفز. أنفق وقًتا شػيبًل  وأحجَث شقًّ
د  في فحز الجخوح، والحع الػشَع عمى كاحل السخأة األيسغ، وحجَّ
بقعَة الجمج الُسذػَّىَة المَّػف عمى رقبتيا: كانت نجبًة، والػاضح أفَّ 

ٍة كاوَيٍة، حامزيٍَّة عمى األرجح. حخٌؽ كيسياويٌّ نتيجًة لسادَّ  سببيا
وخسَّغ أفَّ عسخىا عقجاف مغ الدمغ. وتداءؿ عغ كيفيَّة حجوثيا: 
رات؟  أىػجست مغ الخمف؟ أـ أفَّ الحادثَة ناتجٌة مغ تعاشي السخجِّ

 وإذا كاف األمخ كحلظ، فسا سبُب احتفاضيا بيحا الشػع مغ الحامس؟
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كامل. لحا، جمذ الصبيب  لع تكغ ثسَّة ضخورٌة لتحميٍل باششيٍّ   
لكتابة تقخيٍخ ُمقتَزب. ولسعخفة السديج مغ التفاصيل، رجَع إلى 

 .تقخيخ الذخشة الُسخَفق

 

 

 .االسع والمَّقب: ليمى أكارسػ  

 

 [17:10 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .الػسصى: عفيفة كاممة األسساء

 

 

 ... پيخا، إسصشبػؿ70/8العشػاف: شارع ىيخي كافكا،   

 

 



559 
 

جثَّة المخأٍة قػقازيٍَّة بالغٍة وَحَدَشِة التغحية. يبمغ شػُليا خسَذ ال  
رشبًل. يبجو العسخ ُمتزارًبا مع  135أقجاـ وسبَع بػصات، ووزُنيا 

ح عمى بصاقة اليػيَّة باثشيغ وثبلثيغ عاًما. الُسخجَّح  العسخ السػضَّ
سعخفة ل رٌ أنَّيا بيغ األربعيغ والخامدة واألربعيغ، وقج ُأجخَي اختبا

 .سبب الػفاة وشخيقتيا

 

 

ؽ( ُمديٌَّغ بالمَّػف الحَّىبّي، وححاٌء عالي    السبلبذ: ثػٌب )ُمسدَّ
ـ. ثسَّة حقيبة تحتػي عمى بصاقة ىػيَّة  الكعبْيغ، ولباٌس داخمّي ُمخخَّ
شخريَّة، وأحسخ شفاه، ودفتٍخ، وقمِع حبخ، ومفاتيَح مشدليَّة. ال نقػد 

 .(ْت مشياوال مجػىخات )ربَّسا ُسِخق

 

 

ر زمُغ الػفاة ما بيغ الثالثة والشرف والخامدة والشرف    ُيقجَّ
فجًخا. ال أثخ عمى وجػد عبلقٍة جشديَّة. تعّخَضت الزحيَُّة لمزخب 
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ة(، وُخِشقْت حتَّى السػت بعج أف ُضِخبْت ضخًبا أفقجىا  بآلٍة ثقيمة )حادَّ
 .الػعيَ 

 

 

خعيُّ عغ الزخب عمى   اآللة الكاتبة. فقج أربكتو  تػقَّف الصبيُب الذَّ
العبلماُت الػاضحُة عمى رقبة السخأة. وبعج أف أخح برسات أصابع 

القاتل، اتَّزح وجػُد شخيٍط أحسَخ تبيَّغ أنَّو تاٍؿ لمحادثة. وتداءؿ إْف 
يَّة.  اكانت تتقمَّج قبلدًة وقج انُتِدعْت مشيا عشػًة. لع َيُعج ليح أيُّ أىسِّ

، شأف ساِئخ السػتى الحيغ ال «بخة الغخباءمق»وسػؼ ُيعيج بيا إلى 
 .ُيصاِلُب بيع أحج

 

 

لغ ُتجخى ليحه السخأة مخاسُع دفٍغ عمى الصخيقة اإلسبلميَّة، وال   
عمى أّي شخيقٍة ديشيٍَّة أخخى. ولغ َتْغدل جثََّتيا يُج أحٍج مغ ُأسختيا 
أو أندبائيا. ولغ ُيزَفخ شعُخىا ثبلَث ضفائخ ُمشفرمة. ولغ تػَضع 

بلـ األبجّي. ولغ ُيغسَس   يجاىا بخفٍق عمى قمبيا داللًة عمى الدَّ
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جفشاىا لمتأكُّج مغ أفَّ نطخَتيا ستتَّجو إلى الجاخل مغ اآلف فراعًجا. 
وفي السقبخة، لغ يكػف ُىشاؾ مذيِّعػف يحسمػف الشعَر وال معّدوف، 

ـٌ َيُؤـّ الُسرمِّيغ، وال نادبٌة ُتدتأَجُخ مغ أجل البكاء  والعػيل وال إما
فيو  غبرػٍت أعمى مغ اآلخخيغ. وسػؼ ُتجفغ عمى الشحػ الحي ُدفِ 

 .كلُّ مغ ليدػا مخغػبيغ: بُعجالٍة وصست

 

 

وبعج ذلظ، فعمى األرجح أالَّ يدوَرىا أحج. ربَّسا جارٌة قجيسة أو   
قخيبة ػ قخيبٌة بعيجٌة بسا يكفي لئبّل ُتبالَي بالعار الحي لِحَق بالعائمة. 

مخَّات، لكغَّ الديارات ستتػقَّف في نياية السصاؼ.  قج تأتي بزعَ 
وبعج بزعة أشيخ، سػؼ يختمط قبُخ السخأة ببيئتو، ومغ غيخ 

أو شاىجة. وفي أقّل مغ عقٍج مغ الدماف، لغ يكػف في  مةٍ عبل
مقجور أحٍج أف يدتجؿَّ عمى مػقع قبخىا. وبيحا ستربح رقًسا آخخ 

الذفقَة لحياٍة تعيُج صجى  في مقبخة الغخباء؛ روًحا أخخى تدتحقّ 
 …ُمدَتيلِّ كلِّ حكايٍة أناضػليَّة: كاف يا ما كاف، وربَّسا لع َيُكغ
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خعيُّ مغ فػؽ مكتبو، وتجّعَج جبيُشو، وىػ    احجودب الصبيُب الذَّ
ُد. لع يذعخ بخغبٍة في معخفِة ىػيَّة ىحه السخأة، وال نسَط الحياة  يخكِّ

حتَّى عشجما كاف حجيَث العيج التي يسكغ أف تكػف قج عاشتيا. و 
بػضيفتو، فإفَّ قرز الزحايا لع تكغ تذغل اىتساَمو إالَّ قميبًل، بل 

د في السػت ذاِتو، ال في وصفو مفيػًما ديشيًّا أو  فكا اىتساُمو يتخكَّ
قزيًَّة فمدفيَّة، وإنَّسا في وصفو بحًثا عمسيًّا. ولبث ُمحتاًرا ألفَّ 

ـ إالَّ  قميبًل في خرػص الصقػس الجشائديَّة. البذخيَّة لع تتقجَّ
قسيَّة، وا  كتذففالجشذ البذخّي الحي راوده الحمُع بداعات اليج الخَّ

ر آالِت الترػيخ بالخنيغ السغشاشيدّي، تػقَّف  الحسَس الشػوّي، وشػَّ
عمى نحٍػ بائٍذ حيغ تعمَّق األمُخ بجفغ مػتاه. والحّق أفَّ ىحا 

ـ اليػ  ـَ عسَّا كاف عميو قبل ألف عاـ. صحيح السجاؿ يكاد أالَّ يتقجَّ
 اتٍ أفَّ َمْغ يتقمَّبػف في نعسة الساؿ والخياؿ يججوف أماميع خيار 

أوسَع بقميٍل مغ اآلخخيغ ػ فيع يدتصيعػف ذرَّ رمادىع في الفزاء 
ميغ أفَّ ىشاؾ مغ  الخارجّي إْف رغبػا، أو تجسيَج جثثيع ػ مؤمِّ

الخيارات أماـ أغمب الشاس  سيبعثيع إلى الحياة بعج مئة سشة. لكغَّ 
ا: فإمَّا أف ُيجَفشػا أو ُيحَخقػا. وإْف كاف ُىشاؾ ر   بٌّ كانت محجودًة ججًّ

في األعالي، فبل بجَّ مغ أف يزحظ ملَء شجقْيو مغ جشٍذ بذخّي 
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قادٍر عمى صشع قشابل ذريَّة وابتكاِر الحكاء االصصشاعّي، لكشَّو ال 
ل إلى ما يداؿ غيَخ مصسئّغ إلى مدألة مػتو وغ يَخ قادٍر عمى التػصُّ

يشبغي عسُمو إزاء مػتاه. ولذجَّ ما ُيخثى ليع حيشسا يحاولػف أف 
السػَت عمى محيط الحياة، في حيغ أفَّ السػت مخكُد كّل  مػاُيحي

 .شيء

 

 [17:11 16.07.20] ,.@ مكتبة

بًل رفقَتيا الرامتَة عمى ثخثخة  لقج اشتغل بالجثث وقًتا شػيبًل، ُمفزِّ
ياء التي ال تشتيي. لكْغ كمَّسا ازداد عجُد الجثث التي يتفحَّريا، األح

ؿ الحّي إلى ُجثٍَّة  ازدادت دىذُتو بديخورة السػت، إذ متى يتحػَّ
عمى  تساًما؟ حيغ تخخَّج مغ كميَّة الصّب، كانت لجيو إجابٌة واضحةٌ 
، فمع يعج متأكًِّجا. فقج تبيَّغ لو أفَّ تػقُّ  ف ىحا الدؤاؿ. أمَّا اليـػ

الحياة، شأف حجٍخ ُيخمى في بخكة ماٍء فَيْخمق دوائَخ متَّحجَة السخكد، 
يػلِّج سمدمًة مغ التغييخات، الساديَِّة وغيِخ الساديَّة. وليحا، يشبغي 

ـُ اإلقخار بالسػت إالَّ بعج حجوث التغييخا  .الشيائيَّة تعج
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ت الصبِّيَّة التي كاف يتابعيا بعشايٍة وثبا   ت، قخأ ُمرادفًة وفي السجبلَّ
عغ بحٍث رائٍج أثاَر اىتساَمو كثيًخا. فقج الحَع الباحثػف في مختمف 
أرجاء السعاىج السعخوفة عمى نصاٍؽ عالسّي أفَّ ىشاؾ نذاًشا عقميًّا 
دؤوًبا لجى األشخاص الحيغ لع يسّخ عمى مػتيع سػى القميِل مغ 

غيخ،  الػقت. في بعس الحاالت، داـ ىحا الشذاُط بزَع دقائق ال
في حيغ استسخَّ في حاالٍت أخخى عذَخ دقائق. ماذا حجث في تمظ 

خ السػتى الساضي؟ وإذا كاف األمُخ  الفاصمة مغ الدمغ؟ ىل تحكَّ
خوا، وبأيِّ تختيب؟ وكيف ُيسكغ أف ُيكثِّف  كحلظ، فأيَّ أجداٍء مشو تحكَّ

 خ؟بخمَّتيا في وقٍت يدتغخقو غمياُف ماٍء في إبخيق ال غي ياةً العقُل ح

 

 

كسا أضيخ البحُث الستػاصُل أيًزا أفَّ أكثَخ مغ ألف جيشٍة قج   
واصمْت أداَء وضائفيا داخل الجثث بعج أيَّاـ مغ إعبلف الػفاة. 

ًة أشػؿ  خمَبْت لبَّو كلُّ ىحه االكتذافات. ربَّسا بقيْت أفكاُر السخء مجَّ
ةً  ًة أشػؿ مغ البشكخياس، ورغباُتو مجَّ  ؿأشػ مغ قمبو، وأحبلُمو مجَّ

فإذا كاف ىحا صحيًحا، أفبل يشبغي اعتباُر البذِخ …. مغ مثانتو
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متُو ال تداؿ ُمشدابًة ]بعج  جشًدا شبَو حيٍّ ما دامت الحكخياُت التي شكَّ
السػت[؛ جدًءا مغ ىحا العالع؟ عمى الخَّغع مغ أفَّ الصبيب لع يحخ 

لغ  أّنوُ بْيج جػاًبا عمى ىحه التداؤالت، فإنَّو ثسَّغ قيسَة البحث عشيا. 
ُيخبَخ أحًجا بحلظ، ألفَّ الشاس لغ يفيسػا قرَجه. ومع ذلظ فقج 

 .استستع استستاًعا ىائبًل في العسل داخل السذخحة

 

 

 .أخخجتُو شْخقٌة عمى الباب مغ تأمُّبلتو  

 

 

 .ػ ادخلْ   

 

 

دخل السسخُِّض الُسداعُج كسيل أفشجي يعخُج قميبًل. كاف ىحا الخجل   
سميَع الصػّية، وُركًشا ثابًتا مغ أركاف السدتذفى بعج  روًحا رقيقة،
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سشػاٍت شػيمة قزاىا فيو. وعمى الخَّغع مغ أنَّو استؤجخ لمقياـ 
ي كلَّ عسٍل مصمػٍب في أّي يػـٍ مغ  بأعساٍؿ خجميَّة، فإنَّو كاف يؤدِّ
األيَّاـ، بسا في ذلظ رتُق جخوح السخضى حيغ تخمػ غخفُة الصػارئ 

 .مغ أّي جخَّاح

 

 

بلـ عميكع، يا دكتػر    .ػ الدَّ

 

 

بلـ، يا كسيل أفشجي    .ػ وعميكع الدَّ

 

 

 ػ أىحه ىي السػمُذ التي تتيامذ السسّخضاُت عشيا؟  
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 .ػ نعع، لقج أحزخوىا قبْيل الطييخة  

 

 

 .ػ يا َلْمسدكيشة! ليغفخ المَّػُو ليا كلَّ ذنٍب قج تكػف اقتخفْتو  

 

 

تدامًة لع ترل مدتػى عيشْيو تساًما، ابتدع الصبيُب الذخعيُّ اب  
 :وقاؿ

 

 

إذا ما أخحنا في الحدباف َمغ ىي. إفَّ « قج»ػ السزحظ أنَّظ تقػؿ   
 .حياتيا بخمَّتيا شافحٌة بالحنػب
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ػ ال بأس، ربَّسا يكػف األمخ كحلظ. لكْغ مغ َيْعمع َمْغ ذا الحي   
ب الحي يدتحّق الجشََّة أكثخ ػ ىحه السخأة التعيدة، أـ ذلظ ا لستعرِّ

 يعتقج أنَّو الذخُز الػحيُج الحي اختاره الخّب؟

 

 

ػ حدًشا، حدًشا، حدًشا، يا كسيل أفشجي! لع أُكغ أعخؼ أنَّظ رفيٌق   
 .بالعاىخات. لكْغ، يجُب أف تكػف ححًرا. بالشدبة إليّ 

 

 [17:11 16.07.20] ,.@ مكتبة

ج ىحا السكاف لجيَّ أّي اعتخاض. بْيج أفَّ كثخًة مغ الشاس خار  ليذ
ْػط إْف تخامى إلى مدامعيع مثُل ىحا  عمى استعجاٍد لَجْمِجَؾ بالدَّ

 .الكبلـ

 

 



569 
 

لبث العجػُز واقًفا وصامًتا. ثّع ألقى عمى الجثَّة نطخًة بعيشْيغ   
حديشتْيغ، وكأنَّو عخفيا ذاَت مخَّة. بَجت عمييا مبلمُح اليجوء 

كيشة. لعّل معطَع جثث السػتى التي صادف يا عمى مجى سشػاٍت والدَّ
شػيمٍة كانت تذبو ىحه الجثَّة، وغالًبا ما راوده تداؤؿ إْف كاف 

 !ارتاحػا مغ الرخاع وسػء الفيع في ىحا العالع قجأصحابيا 

 

 

 ػ ىل أتى أيٌّ مغ أبػْييا يا دكتػر؟  

 

 

. لقج ُأبمغا بالحادث، ولكشَّيسا رفزا أف افڤػ ال. أبػاىا في بمجة   
 .اعتياديّ  يتدّمساىا. أمخٌ 

 

 

 ػ وىل ثسَّة إخػٌة ليا أو أخػات؟  
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ق الصبيُب الذخعيُّ مغ مبلحطاتو، ثّع قاؿ     :تحقَّ

 

 

آه، فيست. ثسَّة أٌخ واحج، ولكشَّو … ػ ال يبجو أفَّ لجْييا أيًّا مشيع  
 .تػفِّي

 

 

 ػ أليذ ىشاؾ شخٌز آخخ؟  

 

 

ًة مخيزة   الجّثَة. كسا أّف وليحا لع تتدّمع … ػ يبجو أفَّ ُىشاؾ عسَّ
ا ًة أخخى وعسًّ  .ُىشاؾ عسَّ
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 .ػ ربَّسا يداعجنا أحُجىسا  

 

 

 .ػ ال أمل. فقج قاؿ االثشاف إنَّيسا َنَفزا أيجَييسا مشيا  

 

 

ج كسيل أفشجي شارَبو، ثّع حّػؿ اّتجاَه قجمْيو     .مدَّ

 

 

 :قاؿ الصبيُب الذخعيُّ   
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وسعَظ أف تشقميا إلى  ػ حدًشا، لقج فخغُت تقخيًبا مغ ىحه. وفي  
 .السقبخة السعتادة

 

 

ػ كشُت أفكِّخ في األمخ يا دكتػر. ىشالظ جساعة في الباحة تشتطخىا   
 .مشح ساعات. الػاضح أنَّيع مشياروف 

 

 

 ػ وَمغ ىع؟  

 

 

 .ػ أصجقاؤىا  
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 ػ أصجقاء؟  

 

 

ر الصبيب الذخعّي الكمسة وكأنَّيا لع تصُخْؽ مدامَعو مغ قبل.    كخَّ
بِج سػى القميِل مغ االىتساـ بيع؛ فأصجقاُء مػمذ ال ُيسكغ إالَّ لع يُ 

ُح أف يخاىغَّ ىشا في يػـٍ مغ  أف يكػنػا مػمداٍت أخخيات، نداًء ُيخجَّ
 .األيَّاـ، ُمدتمقياٍت عمى شاولتو السعجنيَّة نفديا

 

 

 :سعل كسيل أفشجي سعااًل خفيًفا  

 

 

 .ةػ أتسشَّى لػ كاف في وسعشا إعصاؤىع الجثَّ   
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 [17:11 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :الخجل اآلخخ جبيَشو، والح في عيشْيو بخيٌق حاّد، وقاؿ قصَّب

 

 

ليغ بحلظ، إذ ال يدعشا إعصاُء    ًجا أنَّشا لدشا مخػَّ ػ أنت تعمع جيِّ
بيغ  .الجثث إالَّ أفخاَد األسخة السقخَّ

 

 

 …ػ أعخؼ ذلظ، ولكغْ   

 

 

 :ل قائبًل تػقََّف كسيل أفشجي، ثعَّ استخس  
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ل األصجقاُء بالجشازة؟    ػ إذا لع تكغ لجْييا أسخة، فِمَع ال يتكفَّ

 

 

ػ حكػمتشا ال تدسح بحلظ ألسباٍب وجيية. فشحغ ال ُيسكششا أف   
َنْعخَؼ ىحا مغ ذاؾ. ففي خارج ىحا السكاف، تجج كّل أنساط 

وسيكػف … السجانيغ: لرػص األعزاء البذخيَّة، والعرابيِّيغ
 .ومخج ىشاؾ ىخجٌ 

 

 

ٍؽ أنَّو فيع معشى    ق مغ وجو الخجل العجػز، غيَخ مرجِّ ثعَّ تحقَّ
 .الكمستْيغ األخيختْيغ
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 ػ نعع، لكْغ ما وجُو الزخر في ىحه الحالة؟  

 

 

. نحغ لع نزع القػانيغ، وإنَّسا نشفِّحىا فحدب. فبل    ػ استسْع إليَّ
حا السكاف ترُعب تحاوْؿ أف تأتي بعاداٍت ججيجٍة إلى قخيٍة قجيسة. ى

 .إدارُتو عمى وضعو الحاليّ 

 

 

 :رفع الخجُل ذقَشو اعتخاًفا بسا قالو الصبيُب الذخعّي. وقاؿ  

 

 

 .ػ حدًشا، أفيُع ذلظ. سأتَّرل بالسقبخة لمتأكُّج مغ وجػد مكاٍف فييا  
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قُت مغ األمخ معيع    .ػ نعع، فكخة جيِّجة. تحقَّ

 

 

ات، ثعَّ جحب الصبيُب الذخعيُّ ُرزم   ًة مغ الػثائق مغ أحج السمفَّ
وأمدظ بقمع حبٍخ، ونقخ بو عمى وجشتو، ووقَّع كّل صفحة، وخَتَسيا 

 :قائبًل 

 

 

 .ػ َأبمْغيع أنَّظ سػؼ تخسل الجثََّة عرَخ ىحا اليـػ  
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ومع ذلظ، فقج كاف األمخ شكميًّا، وكانا يعخفاف كبلىسا أفَّ مقابخ   
ثسَّة فخاًغا متػافًخا دوًما في مقبخة  السجيشة محجػزٌة مشح سشػات، لكغَّ 

 .الغخباء ػ أكثِخ السقابِخ السدتػحجة في إسصشبػؿ

 

 [17:12 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 20 ػػ

 

  الخسدة 

 

يغ جشًبا إلى    في الباحة الخارجيَّة، جمذ خسدُة أشخاص ُمتخاصِّ
جشب عمى مرصبٍة خذبيَّة، بيشسا امتّجْت ضبلُليع فػؽ حجارة 

ـٍ ُمتشافخة. وعمى أثخ الػصػؿ بعج الطيخ الخصي ف بأشكاٍؿ وأحجا
مباشخًة، راحػا يشتطخوف عمى مجى ساعات. بجأت الذسُذ تشحجر 

مائبًل مغ خبلؿ أشجار الكدتشاء. ودأَب  الزػءُ رويًجا رويًجا، وتدمََّل 
كلٌّ مشيع عمى الشيػض كّل بزع دقائق واالتِّجاه مخىًقا إلى السبشى 
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ا أو شبيًبا أو مسخِّضة ػ أو أيًّا مسَّغ يسكشو العثػُر عميو. لُيكمَِّع مجيخً 
لكْغ ببل شائل. وميسا بحلػا مغ إصخاٍر وإلحاح، فإنَّيع عجدوا عغ 

 .لخؤية جثَّة ليمى ػ ناىيظ بجفشيا إذفٍ الحرػؿ عمى 

 

 

لكشَّيع رفزػا االنرخاؼ. مبلمُحيع مشحػتٌة بالحدف، صمبٌة مثل   
بعج معالجتو. أمَّا اآلخخوف في الباحة، زوَّاًرا  خذٍب ُمعجٍّ لبلستعساؿ

وعامميغ في السدتذفى، فخشقػىْع بشطخاٍت خاشفة متدائمة، 
وىسدػا في سخِّىع. وراقبْت فتاٌة ُمخاِىقٌة تجمذ بجانب والجتيا كلَّ 

حخكاتيع بفزػٍؿ َيذػُبُو االحتقار. وعبدْت في وجػىيع  غحخكٍة م
بو الجخبلَء وغخيبي األشػار. كاف عجػٌز ُمحّجبٌة بازدراٍء خّرت 

أصجقاُء ليمى ُغخباء ىشا عغ ىحا السكاف، لكْغ لع َيْبُج عمييع 
 .االنتساُء إلى أيِّ مكاٍف في كلِّ األحػاؿ
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حيغ ُرِفع األذاُف إلقامة صبلة السغخب في جامٍع قخيب، خخجْت   
ٍػ مغ السبشى امخأٌة ذاُت شعٍخ قريٍخ وأنيق، وقامٍة معتجلة عمى نح

غخيب، واتَّجيْت إلييع. كانت تختجي تشُّػرًة بالمػف الخاكي، رفيعًة 
كقمع الخصاص، ترل إلى ما دوف الّخكبة، وستخًة مبلئسة، وتذّظ 

كبيًخا لو شكُل زىخة أوركيج. كانت ىحه السخأة مجيخَة  دّبػًسافي رأِسيا 
 .خجمات العشاية بالسخضى

 

 

و نط    :َخىا إلى أيٍّ مشيعقالت السجيخُة مغ غيخ أف ُتػجِّ

 

 

لقج فحز الصبيُب … ػ ال ضخورَة لبقائكع ُىشا. إفَّ صجيقتكع  
ف تقخيًخا رسسيًّا. وفي استصاعتكع شمُب ندخٍة  الذخعيُّ الجّثَة ودوَّ

مشو وستكػف جاىدًة بعج أسبػع. أمَّا اآلف، فأرجػ مشكع االنرخاؼ. 
يَق لكّل فخٍد ُىشا  .فأنتع ُتدبِّبػف الزِّ
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 :ت نػستالجيا ناالفقال  

 

 

ػ ال ُتزّيعي أنفاَسِظ في حجيٍث ال شائَل مشو. فشحغ لغ نحىب إلى   
 .أّي مكاف

 

 

وعمى عكذ اآلخخيغ الحيغ نيزػا حيغ رأوا السجيخة، فقج لبثْت   
ناالف جالدًة وكأنَّيا تخيج إثباَت رأييا. كانت عيشاىا بشيَّتْيغ متَّقجتْيغ 

الشاس لع يمحطػا ىاتْيغ العيشْيغ حيغ  وكأنَّيسا لػزتاف ػ غيخ أفَّ 
 ياالشطخ إلييا، بل كانػا يخوف أضافَخىا الصػيمَة الرقيمة، وكتفيْ 

ْيغ بالديميكػف.  العخيزتْيغ، وبشصاَليا الجمجّي، ونيجْييا السحذػَّ
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لٍة جشديًّا وصفيقة، عمى غخار ما رأتُو  كانػا يخْوف عيَشي امخأٍة ُمتحػِّ
 .ة تساًماالسجيخُة في تمظ المحط

 

 

 :قالت السخأُة وقج الح عمييا االندعاج  

 

 

 ػ عفًػا؟  

 

 

فتحْت ناالف حقيبَة يجىا عمى ميٍل، وأخخجْت سيجارًة مغ ُعمبٍة   
يَّة. إالَّ أنَّيا لع ُتذعْميا عمى الخَّغع مغ حاجتيا الساّسِة إلييا  .فزِّ

 

 



583 
 

ُنخيُِّع ىشا  ػ قمُت إنَّشا لغ نشرخؼ حتَّى نخى صجيقتشا ليمى. وسػؼ  
 .إذا اضُصخرنا إلى ذلظ

 

 

 :عقجت السجيخُة حاجبْييا  

 

 [17:12 16.07.20] ,.@ مكتبة

أعتقج أنظِّ ربَّسا لع تفيسي ما ُقمتو، فجعيشي أوضح لِظ األمخ: ال  ػ
ضخورَة لبلنتطار. كسا أنَّو ال ُيْسكشكْع عسُل شيء لرجيقتكع؛ فأنتع 

 .لدتع مغ العائمة نفديا

 

 

 :اف مختعَر الرػتقاؿ سش  
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 .ػ نحغ أقخُب إلييا مغ عائمتيا  

 

 

ازدردْت ناالف ريقيا؛ ثسَّة شيٌء متكتٌِّل في بمعػميا يخفس   
االندالؽ. فسشح أف شخؽ سسَعيا نبُأ مقتل ليمى، لع َتدفْح دمعًة 
واحجة. شيٌء ما حاَؿ بيشيا وبيغ األلع ػ غزٌب يديج مغ صبلبِة 

 .سةحػاِؼ كّل إشارٍة وكّل كم

 

 

 :قالت السجيخة  
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ػ اسسعػا. ال عبلقَة ليحا بشا نحُغ كسؤّسدة. ما أريُج قػَلو ىػ أفَّ   
صجيَقتكع قج ُنِقمْت إلى إحجى السقابخ، وعمى األرجح أّنيا ُدِفشْت 

 .اآلف

 

 

 :نيزْت ناالف ببطء، كأنَّيا تدتيقع مغ حمع  

 

 

 ماذا قمِت؟ لساذا لع ُتخبخيشا؟… ػ ما  

 

 

 … ػنيًّا، لدشا ُممَدميغ بػػ قان  
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ػ قانػنيًّا؟! وماذا عغ إندانيًّا؟ كاف في وسعشا أف نخافَقيا لػ   
 عِمسشا. وإلى أّي مقبخٍة أخحتسػىا بحساقتكع وحقارتكع ىحه؟

 

 

  :جفمت السجيخُة، واتَّدعت عيشاىا بخىًة وجيدة  

 

 

ًيا، فمدُت ػ أوَّاًل: ال يحّق لِظ مخاشبتي بيحا األسمػب. وأّما ثان  
لًة بالكذف عغ  …مخػَّ

 

 

 .ػ إًذا، اذىبي واحزخي داعًخا ُمخػَّاًل   
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 :قالت السجيخة وفكُّيا يختعر بػضػح  

 

 

ػ لغ أسسَح ألحٍج بأف يخاشَبشي بيحه المَّيجة، وأخذى أنَّشي   
 .سأشمب مغ الحّخاس إخخاَجكع مغ ىحا السبشى

 

 

 :قالت ناالف  

 

 

 .إلى صفِعِظ عمى وجيظ ػ أخذى أنَّشي سأضصخُّ   
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 .إالَّ أفَّ اآلخخيغ تذبَّثػا بيجىا وجحبػىا إلى الػراء  

 

 

 :ىسدْت جسيمة لشاالف، مغ غيخ أف تتيّقغ إْف سسعْتيا  

 

 

 .ػ يجُب أف نطّل ىادئيغ  

 

 

ة، وكانت تػشظ أف    استجارت السجيخُة عمى عقبْييا استجارًة حادَّ
 .طخْت إلييع شدًراتبتعج، إالَّ أنَّيا تػقَّفْت ون

 

 [17:12 16.07.20] ,.@ مكتبة
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ا أنَّكع ال  ػ رة ألشخاٍص كيحه السخأة. وُيجىذشي حقًّ ثسَّة مقابخ ُمخرَّ
 .تعخفػف شيًئا عشيا

 

 

كاف الرػت أجرَّ «. عاىخة» قالت ناالف في صػٍت خفيس:   
ج أنَّيا أرادت أف ُتْدسع السجيخةَ   وخذًشا؛ ولكشَّو يبمغ مجاه. والسؤكَّ

 .رأَييا فييا

 

 

 *** 

بعج دقائق، رافق الحخَّاُس أصجقاَء ليمى إلى خارج مبشى   
السدتذفى. في ذلظ الػقت، كاف قج اجتسع حذٌج مغ الشاس عمى 

الخصيف يخاقبػف الحادَث بعيػٍف مذجودة وابتداماٍت تشّع عغ 
سخور، مبخىشيغ مخًَّة أخخى أفَّ إسصشبػؿ كانت وستطّل مجيشَة 

لمفخجة. وفي ىحه  الحاضخيغالعفػّية، والسذاىجيغ  الُسذاىجات
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األثشاء، لع ييتّع أحج بالعجػز الحي كاف يسذي وراء السجسػعة 
 .عمى مبعجة خصػاٍت قميمة

 

 

بعج أف تخكيع الحخُس عشج مشعصٍف غيخ بعيج عغ السدتذفى،   
 :اقتخب كسيل أفشجي قائبًل 

 

 

ل. ىل تدسحػف لي بالكبل    ـ؟ػ معحرًة عغ التصفُّ

 

 

قػا بو    .التفت أصجقاُء ليمى، الػاحُج تمػ اآلخخ، وحجَّ
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 :122قالت زيشب   

 

 

 ػ ماذا تخيج يا عّع؟  

 

 

كانت نبخُتيا ُمتذكِّكًة، وإْف لع تكغ فطًَّة تساًما. وكانت عيشاىا   
ُمحسّخَتْيغ ومشتفختْيغ مغ وراء نطَّارتيا ذاِت اإلشار السرشػع مغ 

 .تخس الدمحفاة

 

 

 :ب السسّخُض وىػ يسيل مقتخًباأجا  
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…. ػ أنا أعسل في السدتذفى. وقج رأيُتكع ىشاؾ في االنتطار  
 .تعازيَّ عمى خدارتكع

 

 

وقف أصجقاُء ليمى مغ دوف حخاؾ بخىًة وجيدًة مغ الدمغ، غيخ   
 .متػقِّعيغ سساَع أّي كمسات عصٍف مغ غخيب

 

 

 :122سألتُو زيشب   

 

 

 لجثَّة؟ػ أخِبْخنا، ىل رأيَت ا  
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 :ثعَّ انخفس صػُتيا وىي تزيف  

 

 

 تعحَّبْت كثيًخا؟… ػ أتعتقج أنَّيا  

 

 

 :أومأ كسيل أفشجي محاواًل أف ُيْقشع نفَدو بقجر ما ُيْقشع غيَخه  

 

 

ػ نعع، رأيُتيا. أعتقُج أنَّيا كانت ِميتًة سخيعة. أنا الذخز الحي   
قبخة الكائشة في مشصقة رتَّب كلَّ شيء حتَّى ُتؤخَح إلى السقبخة؛ الس

كيميػس ػ ال أدري إْف سبق أف سسعتع بيا، ألفَّ عجًدا كبيًخا مغ 
الشاس لع يدسع بيا قّط. ُيدّسػنيا مقبخَة الغخباء، وىحا اسٌع غيُخ 
لصيٍف إف سألتسػني رأيي. ال شػاىَج تعمػ قبػَرىا، بل مجّخُد ألػاٍح 
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ع بسكاف دفشيا. فمكع خذبّيٍة تحسُل أرقاًما. لكْغ، في وسعي إخباُرك
 .الحقُّ في معخفة ذلظ

 

 

بعج أف قاؿ العجػُز قػَلتو، أخخج قراصَة ورٍؽ وقمَع حبخ. كانت   
تْيغ بأوردٍة مشتفخٍة وبػشػـِ  يجاه مكدػَّ

 

 [17:13 16.07.20] ,.@ مكتبة

قَع بخطٍّ غيِخ متقغالذيخػخة ف الخَّ  .. وراح، عمى عجل، يجوِّ

 

 

قع. احتف   طػا بو. اذىبػا لديارة قبخ صجيقتكع. وازرعػا ػ ىا ىػ الخَّ
وروًدا جسيمة، وصمُّػا مغ أجل روحيا. تشاىى إلى سسعي أنَّيا مغ 

مثل زوجتي الخاحمة التي قزت نحَبيا في اليدَّة األرضيَّة  اف،ڤبمجة 
 ا. وقج أنفقشا أيَّاًما ونحغ نحفخ تحت األنقاض، إالَّ أنَّش1976عاـ 
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ت الجّخافاُت لع نتسكَّغ مغ العثػر  عمييا. وبعج شيخْيغ ، سػَّ
ال تحدْف كثيًخا يا »السشصقَة بخمَّتيا. واعتاد الشاُس أف يقػلػا لي: 

كسيل أفشجي. ما الفخؽ في نياية األمخ؟ لقج ُدِفشْت. أَولغ َنْمحق بيا 
 ًة،ربَّسا كانت نػايا ىؤالِء الشاس حدش« تحت سّت أقجاـ في يػـٍ ما؟

يعمع مجى كخىي ليع ألنَّيع تفػَّىػا بسثل ىحه  ال بأس. لكغَّ الخبّ 
األشياء. الجشازات ىي لؤلحياء، ىحا أكيج! مغ السيّع تختيُب دفٍغ 

الئق، وإالَّ فمغ يذعَخ السخُء باالرتياح في أعساقو. أال ُتذاشخونشي 
ىحا الخأي؟ عمى أيِّ حاؿ، ال تأبيػا بي، فأنا أثخثخ ال أكثخ. 

ّنشي أعخُؼ ذلظ الذعػر الحي يخالج صجَر ما أردُت قػَلو أ …عتقجُ أ
 .السخء حيغ يعجد عغ التفػُّه بكمسة وداٍع لسغ يحبّ 

 

 

 :قالت ُحسيخاء ىػليػود  

 

 

 !ػ ال بجَّ أفَّ ذلظ َشقَّ عميَظ كثيًخا  
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ا بصبعيا، ولكْغ بجت وكأفَّ الكمسات نفجْت    كانت ُحسيخاء ثخثارًة ججًّ
 .مغ جعبتيا

 

 

 :قاؿ  

 

 

الحدف شائُخ سشػنػ. قج يدتيقُع السخُء مغ نػمو في أحج ػ إّف   
األيَّاـ ليجج أنَّو قج رحل. لكشَّو في الػاقع لع يخحْل، وإنَّسا ىاجخ إلى 

ـْ آجبًل ليتخبََّع عمى  مكاٍف آخخ كي ُيجفِّئ ريَذو، وسيعػُد عاجبًل أ
ًدا  .القمب ُمججَّ
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وتسشَّى الخيَخ ليع.  ثعَّ شخع السسخُِّض يرافحيع واحًجا تمػ اآلخخ،  
رآه أصجقاُء ليمى وىػ َيْعخج مبتعًجا، إلى أف دار حػؿ مشعصف مبشى 
السدتذفى وتػارى عغ األنطار مغ وراء البػَّابة العطيسة. وبعج ذلظ 

فقط، جمدْت نػستالجيا ناالف، ىحه السخأُة ذاُت العطاـ الخذشة 
وبػصتْيغ، عمى  العخيزتْيغ، والتي يبمغ شػُليا ستَّ أقجاـ تفْيغوالك

حافَّة الخَّصيف، وجحبْت ساقْييا إلى صجرىا، وشخعْت تبكي بكاَء 
 .شفٍل ميجػٍر في أرٍض غخيبة

 

 

 .صست الجسيع  

 

 

بعج مخور بخىٍة وجيدة، وضعْت ُحسيخاء يَجىا عمى ضيخ ناالف،   
 :وقالت
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ػ ىيَّا يا عديدتي. لشخخْج مغ ىشا. عميشا أف ُنخّتب حاجيَّات ليمى،   
وأف ُنْصعع الديِّج تذاپمغ. ستشدعج ليمى كثيًخا إْف لع َنْخَع قصَّيا. ال بجَّ 

ر جػًعا اآلف  .أفَّ السدكيَغ يتزػَّ

 

 

فمى، ومدحْت عيَشيا بطاىخ كفِّيا، ثعَّ    ت ناالف شفتيا الدُّ عزَّ
نيزْت تعمػ اآلخخيغ، وإف شعخْت بزعٍف في ساَقييا وكأنَّيسا مغ 

ومسّل في صجغْييا، فأشارت إلى  مّصاط. دىسيا ألٌع مسسٌّ 
 .أصجقائيا أف يحىبػا مغ دونيا

 

 

 :وىي تشطخ إلى أعمى بقمق 122قالت زيشب   
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 ػ أأنِت متأكِّجة؟  

 

 

 :أومأْت ناالف بخأسيا  

 

 

 .ػ متأكِّجة يا حبيبتي. سػؼ ألحُق بكع الحًقا  

 

 

 .فسا كاف مشيع إالَّ أف سسعػا كمستيا، شأنيع دوًما  

 

 [17:13 16.07.20] ,.@ ةمكتب
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*** 

أشعمْت ناالف سيجارًة بعج أف بقيْت وحجىا. كانت تمظ ىي   
الديجارَة التي تتصمَّع إلى تجخيشيا مشح بػاكيخ العرخ، لكشَّيا كانت 
ُتْسِدظ عشيا بدبب الخبػ الحي تعانيو ُحسيخاء. غبَّت َنَفًدا عسيًقا، 

امًة مغ دخاف. كانت واحتفطْت بو في رئتْييا قبل أف ُتصِمقُو دوّ 
لكْغ «. أنتع لدتع مغ العائمة نفديا»قج خاشبتيا بالقػؿ:  السجيخةُ 

ماذا تعخؼ السجيخة؟ إنَّيا ال تعخؼ أّي شيء البّتة. وال تعمع أيَّ 
 .شيء عغ ليمى، أو عغ أّي واحٍج مشيع

 

 

كانت نػستالجيا ناالف تعتقج أفَّ ثسَّة نػعْيغ مغ اأُلَسخ في ىحا   
األقارب وُىع األسخُة البيػلػجّية، واألصجقاُء وُىع أسَخُة الساء.  العالع:

فإذا كانت األولى لصيفًة وميتسَّة، فإفَّ عميَظ أف تذكَخ الدساَء جديَل 
كحلظ، فإنَّو  األمخُ الذكخ، وتدتفيَج مشيا استفادًة كاممًة. وإْف لع يكغ 
ـ في غ األمػر حيغ تتقجَّ ًما  ال يداؿ ثسَّة أمل؛ فقج تتحدَّ الدّغ تقجُّ

 .يكفي لتخؾ بيتظ البغيس
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ا مغ    أمَّا بخرػص أسخة الساء، فيي تتذّكُل في مخحمٍة الحقٍة ججًّ
الحياة، وتكػف مغ صشيِعَظ أنَت إلى درجٍة كبيخٍة. صحيح أفَّ شيًئا 
ال يحّل محلَّ أسخٍة بيػلػجّيٍة سعيجٍة ولصيفة، إاّل أّنو في غياب ىحه 

 آلالـَ ر أسخة الساء الجيِّجة أف تغدَل الجخوَح وااألسخة، فإفَّ بسقجو 
خاـ األسػد  .الستخاكسة في الجاخل كالدُّ

 

 

بب، كاف بإمكاف األصجقاء أف يحطْػا بسكانٍة غاليٍة في    وليحا الدَّ
القمب، ويحتمُّػا مداحًة أكبَخ مغ السداحة التي يحتمُّيا كّل األقخباء 

كيف يسكغ أف يددرَييع أقارُبيع لغ  مجتسعيغ. إالَّ أفَّ َمْغ لع يختبخوا
أفَّ ثسَّة  اَيفيسػا ىحه الحقيقة ولػ بعج مميػف سشة، ولغ يعخفػا أبجً 

 .(7أوقاًتا يكػف الساُء فييا أكثَف مغ الجـ)
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التفتْت ناالف جانًبا وشخرْت ببرخىا إلى السدتذفى مخًَّة أخيخة.   
افة البعيجة، إالَّ صحيح أنَّو ال ُتْسكغ رؤيُة السذخحة مغ ىحه السد

أنَّيا ارتعذْت وكأنَّيا تذعخ بالقذعخيخة تدخي في أوصاليا. لع يكغ 
ُح  السػُت ىػ ما أفدعيا، وال اإليساُف بالحياة اآلخخة حيث ُترحَّ

ىحا العالع ترحيًحا إعجازيًّا. ولسَّا كانت ناالف ىي السمحجَة  طالعُ م
َج، وليذ السفيـػ الػحيجَة مغ بيغ أصجقاء ليمى، فقج اعتبخت الجد

وح، أبجيًّا. فالجدْيئات تستدج بالتخاب، فتقّجـ الغحاَء  د عغ الخُّ السجخَّ
 اإلى الشباتات؛ التي سػؼ تقتات عمييا الحيػاناُت؛ التي يمتيسي

البذخ. وىكحا، وبخبلؼ افتخاضات األغمبيَّة، يربح جدُج اإلنداف 
ا الحي يسكغ أف خالًجا، في رحمٍة النيائّية عبخ دورات الصبيعة. فس

 يصمبو الفخُد مغ الحياة اآلخخة؟

 

 

بْيج أفَّ ناالف افتخضْت دوًما أنَّيا سػؼ تسػت قبل اآلخخيغ. ففي   
كلِّ مجسػعٍة مغ األصجقاء الكبار في الدّغ وأصحاب التجخبة، ثسَّة 

شخٌز واحٌج يعخؼ غخيديًّا أنَّو سػؼ يخحل عغ العالع قبل 
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جًة مغ أنَّيا ستكػف ذلظ الذخز. وكّل اآلخخيغ، وكانت ناالف متأكِّ 
مغ األستخوجيغ، وعبلجات تثبيط التدتػستيخوف،  بلتتمظ السكسِّ 

ومدكِّشات ما بعج العسميَّة، ناىيظ بالدشػات الصػيمة مغ اإلسخاؼ 
فإفَّ … في التجخيغ وتشاوؿ الصعاـ غيخ الرّحّي، والسذخوبات

ور سيكػف دوَرىا، ال دوَر ليمى التي كان ت تفيس حيػيًَّة ونذاًشا الجَّ
إحداٌس بجىذٍة ال نياية ليا ػ  الفوعصًفا وحشاًنا. وخالج نا

إحداٌس ال يخمػ مغ بعس االندعاج ػ ألفَّ إسصشبػؿ لع تجعل مغ 
 .ليمى امخأًة قاسيًة وساخخًة وُمخًَّة مثمسا فعَمْت بيا ىي

 

 

نحػ  ثسَّة ريٌح قارصٌة تيّب مغ الذساؿ الذخقّي، شاّقًة شخيَقيا  
البّخ، ُمدبِّبًة ىيجاَف أبخخٍة مغ البػاليع. تساسكْت ناالف مغ البخد، 

ومغ األلع الحي شعخْت بو في صجغْييا، وانتذخ في أنحاء صجرىا، 
وراح يحفخ قفَريا الرجرّي كأفَّ يًجا تعرخ فؤاَدىا. عمى مبعجٍة 

مشيا، كانت حخكُة السخور في ساعة الحروة تدجُّ شخاييَغ السجيشة، 
لتي أصبحْت تذبو حيػاًنا عسبلًقا مخيًزا، أنفاُسو مخىقٌة وخذشٌة ا

وبصيئٌة عمى نحٍػ مؤلع. وعمى العكذ، كانت أنفاُس ناالف سخيعًة 
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وعشيفة، ومبلمُحيا محفػرًة بشقسة متَّقجة. ولع يكغ ما عسََّق مذاعَخ 
يأسيا مػُت ليمى السفاجئ وحجه، أو الصخيقة الػحذيَّة والُسخعبة 

تت بيا، وإنَّسا االفتقار الكّمّي إلى العجالة في كلِّ شيء. التي ما
 .الحياة ضالسة، وىا ىي ناالف تجرؾ اآلف أفَّ السػت أشّج ضمًسا

 

 

ـُ ناالف يغمي في أعساقيا مشح شفػلتيا حيغ كانت    لصالسا كاف د
تذيج شخًرا ما ػ أيَّ شخز ػ يتعّخُض إلى معاممٍة قاسيٍة وضالسة. 

لجرجة مغ الدحاجة بحيث تتػقَّع العجَؿ مغ عالٍع ولع تكغ بتمظ ا
 معػّج، كسا كاف د/عمي يخدد

 

 [17:13 16.07.20] ,.@ مكتبة

ما ال نياية، ولكشَّيا آمشْت بأفَّ لكّل فخٍد الحقَّ في قدٍط مغ  إلى
الكخامة، وفييا يسكشظ أف تبحر بحرَة األمل، وكأنَّيا قصعٌة مغ التخاب 

رة صغيخة قج ُتثسخ يػًما مغ األيَّاـ وُتدىخ. ال يسمكيا أحٌج سػاؾ. بح
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غيخةَ وبقجر ما يخّز األمَخ نػستالجيا ناالف، فإفَّ تمظ البحرَة   الرَّ
 .ىي كلُّ ما يدتحّق أف يشاضَل السخُء مغ أجمو

 

 

أخخجْت قراصَة الػرؽ التي أعصاىع إيَّاىا العجػُز، وقخأْت كتابَتو   
وبعج فحٍز «. 705باء، ػ كيميػس. مقبخة الغخ »غيَخ الستقشة: 

ف عمى أسفل الرفحة بخطٍّ  قع األخيخ السجوَّ دقيٍق، تبّيغ ليا أفَّ الخَّ
. أخخجْت قمَع الحبخ مغ حقيبتيا، وراحت 2تتعّحر قخاءُتو ىػ الخقع 

 .الخّط مغ ججيج. ثعَّ شَػت القراصَة ووضعتيا في جيبيا قتغسِّ 

 

 

لع تكغ غخيبًة عمى ليذ مغ العجؿ أو اإلنراؼ دفُغ ليمى التي   
فقج كاف لميمى أصجقاء، أصجقاُء «. مقبخة الغخباء»اإلشبلؽ في 

ُعْسٍخ، مخمرػف، محّبػف. ربَّسا لع تكغ تسمظ ما يتجاوز ذلظ، 
 .لكّشيا، بكلٍّ تأكيٍج، كانت َتْحطى بأصجقاء
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كاف العجػُز عمى صػاب؛ فميمى تدتحقُّ أف ُتجفغ »فكَّخْت ناالف:   
 .«دفًشا الئًقا

 

 

رمت عقَب الديجارة عمى الخَّصيف، وسحقْت نيايَتو السذتعمة   
تحت ححائيا. ثسَّة ضباٌب بصيٌء يدحف مغ السيشاء، حاجًبا مقاىي 

الشارجيمة والسذارَب الػاقعَة عمى واجية السياه. في مكاٍف ما مغ 
مجيشة السبلييغ، كاف قاتُل ليمى يتشاوؿ عذاًء أو يذاىج تمفاًزا، ببل 

 .مغ صفات اإلنداف سػى اسِسو يحسلال ضسيخ، و 

 

 

مدحْت ناالف عيشْييا، إالَّ أفَّ دمػعيا ضمَّت تشيسخ. وأخحت   
ت أماميا امخأتاف تجفع كّل « الَسْدَكخة» تديح عمى وجشتْييا. مخَّ
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ىذة  واحجٍة مشيسا عخبًة صغيخة، ورمقتاىا بشطخٍة تشّع عغ الجَّ
 . سيخىساوالذفقة، قبل أف تذيحا بشطخْييسا وتػاصبل

 

 

ىشا اكتدى وجُو ناالف بأمارات األلع. فمقج اعتادت مبلحطَة   
االزدراء والشفػر بدبب مطيخىا وميشتيا. ال بأس، لكشَّيا لع تدتصع 

 .احتساَؿ أف ُيذِفَق عمييا أو عمى صجيقاتيا أيُّ شخز

 

 

مٍة ورشيقة، بعج أف عدمْت عمى    انصمقْت ناالف بخصػاٍت متعجِّ
، وىػ األسمػب الحي اتَّبَعتو دوًما؛ أف شيٍء ما. لق رْت أف تخدَّ ج قخَّ

ـِ واألىػاِء االجتساعيَّة وعمى الكخاىية … تخدَّ عمى األعخاؼ واألحكا
الرامتة التي مؤلْت حياَة ىؤالء الشاس مثل غاٍز عجيِع الخائحة. 

تشاضل. ال أحَج يسمظ الحقَّ في رمي جّثة ليمى وكأنَّيا غخٌض  ؼسػ 
و، ولع تكغ لو قيسٌة البتَّة. سػؼ تحخُص نػستالجيا ناالف ال قيسَة ل

 .عمى أف تحطى صجيقُتيا القجيسُة بسعاممٍة الئقٍة وكخيسة
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لع يشتِو األمُخ عشج ىحا الحّج. ليذ اآلف. ففي ىحه المَّيمة، سػؼ   
ث إلى باقي األصجقاء، وسَيْعثخوف جسيُعيع عمى شخيقٍة إلقامة  تتحجَّ

لغ تكػف أيَّ جشازٍة، وإنَّسا أروَع جشازٍة شيجْتيا ىحه جشازٍة لميمى ػ و 
 .السجيشُة القجيسُة السجشػنة

 

 [17:14 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 21 ػػ

 

  ىحه السجيشة القجيسة السجشػنة 

 

 .كانت إسصشبػؿ وىًسا مغ األوىاـ، حيمَة ساِحٍخ، أخفقْت   
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شي الحذير. كانت إسصشبػؿ حمًسا لع يعر إالَّ في أذىاف مجم  
الحّق أْف ال إسصشبػَؿ واحجة، بل أكثُخ مغ إسصشبػؿ ػ وكّل واحجٍة 

تكافح، وتشافذ، وترارع، وُتجرؾ في نياية السصاؼ أفَّ إسصشبػؿ 
 .واحجًة فقط قادرٌة عمى أف تبقى عمى قيج الحياة

 

 

سْت لتكػف َمْعبًخا    عمى سبيل السثاؿ، ثسَّة إسصشبػؿ قجيسٌة ُصسِّ
أو بالعّبارات، مجيشَة جػَّاليغ، مثل: الجراوير والعّخافات،  عمى األقجاـ

افي القصغ، وأصحاِب العّبارات، وشارقي  وُصشَّاِع عمب الكبخيت، ونجَّ
اد، والحسَّاليغ الحيغ يحسمػف عمى ضيػرىع سبلاًل مغ  الدجَّ

ٌد حزخيٌّ يحتذج بالديَّارات يدرافخ .وثّسة إسصشبػؿ حجيثٌة ػ تسجُّ
لشاريَّة الستشقِّمة ذىاًبا وإيَّاًبا، والذاحشاِت السحسَّمِة بسػاّد والجرَّاجات ا

البشاء لتذييج السخاكد التجاريَّة وناشحاِت الدحاب والسديج مغ 
 صشبػؿالسػاقع الرشاعيَّة. إسصشبػؿ اإلمبخياليَّة في مػاجية إس

السبتحلة؛ إسصشبػؿ الكػنيَّة في مػاجية إسصشبػؿ الزيِّقة 
شبػؿ الكػزمػبػليتانيَّة في مػاجية إسصشبػؿ والسحجودة؛ إسص
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يَّة الشدعة؛ إسصشبػؿ اليخشقيَّة في مػاجية إسصشبػؿ الَػِرعة؛  السادِّ
إسصشبػؿ الحَّكخ في مػاجية إسصشبػؿ األنثى التي تبشَّت أفخوديَت ػ 

والحخب ػ رمًدا وحاميًة ليا؛ وىشاؾ إسصشبػؿ الحيغ  خَّغبةِ إليَة ال
ج، وأبحخوا إلى مخافئ نائية: ىحه السجيشة ستطّل تخكػىا مشح زمٍغ بعي

في نطخىع حاضخًة دوًما، والسجيشَة األّـَ السذيَّجَة بالحكخيات واألساشيخ 
والحشيِغ السخمِّز والسشَتَطخ، والُسخاِوغَة أبًجا مثل وجِو حبيبٍة يتبلشى 

باب  .في الزَّ

 

 

تعير كانت كلُّ ىحه الػجػه التي تسثِّميا مجيشُة إسصشبػؿ   
وتتشفَّذ، الػاحجة داخل األخخى، مثَل لعب ماتخيػشكا ُبعِثْت فييا 

يٌخ في الفرل بيغ ىحه الػجػه،  الحياة. لكْغ حتَّى لػ أفمح ساحٌخ شخِّ
غ، في ىحا الرّف الستخاصف  ووضِعيا متجاورًة، فإنَّو لغ يتسكَّ

عمى جدٍء مغ السجيشة مخغػٍب وشيصانيٍّ وُمجاٍف  العثػرالكبيخ، مغ 
أكثخ مغ حّي پيخا. فيػ حّي يذكِّل محػَر االىتياج والفػضى مشح 
و الغخبّي ػ  قخوٍف، وارتبط ارتباًشا وثيًقا بالميبخاليَّة والفدػؽ والتػجُّ
وىي القػى الثبلث التي جعمت الذبَّاَف األتخاَؾ تائييغ. اسُع الحّي 
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و بكّل ، أ«في الجانب األبعج»المُّغة اليػنانيَّة، ويعشي:  مغُمذتّق 
؛ عبخ القخف الحىبّي، أو وراء أعخاؼ «وراء»أو « عبخ»بداشة: 

عمى »ػ  Peran en sykais السجتسع وتقاليجه. ىحا ىػ حيّ 
، مثمسا كاف ُيعَخؼ في يػـٍ مغ األيَّاـ، وىػ السكاف «الداحل السقابل

 .الحي كانت ليمى التكيبل قج جعمتو مأًوى ليا حتَّى يـػ أمذ

 

 

ة؛ فكّل ُركٍغ مغ بعج وفاة د/عم   ي، رفَزْت ليمى االنتقاَؿ مغ الذقَّ
د صجى ضحكاتو وصػتو. صحيح أفَّ اإليجار باىع  أركانيا كاف يخدِّ

الثسغ، إالَّ أنَّيا أفمحْت في تجبُّخ أمػرىا. وكانت حيغ عػدتيا مغ 
خ مغ المَّيل، تبجأ باالستحساـ مغ  العسل إلى بيتيا في وقٍت متأخِّ

سشْحيا قطُّ ما يكفي مغ الساء الحاّر، وتفخؾ دّشٍ صجئ لع ي تتح
جدَسيا بقػَّة. وبعج أف يحسّخ ويغجو مؤلًسا مثل جدع مػلػٍد ججيج، 
تجمذ عمى كخسيٍّ قخب الشافحة تخاقب بدوَغ الفجخ عمى السجيشة. 
ئًة مثل بصَّانيَّة.  وكانت ذكخى د/عمي تييسغ عمييا، ناعسًة وميجِّ

رًة ومتألِّسًة بدبب العرخ غالًبا  توكانت في أوقا ما تدتيقع، مكػَّ
 .نػميا عمى ىحا الشحػ، وعشج قجمْييا قّصيا الديِّج تذاپمغ
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كاف شارع ىيخي كافكا يستّج بيغ مباٍف ُمتجاعية، آيمٍة إلى   
رٍة في بيع السرابيح  الدقػط، ودكاكيَغ صغيخٍة داكشٍة ورّثٍة متخرِّ

ء كلُّ السرابيح، تكتدب الكيخبائيَّة. وفي أوقات السداء، حيغ ُتزا
. خالسشصقُة ألًقا بشِّيًّا داكًشا بمػف الديبيا، وكأنَّيا تشتسي إلى قخٍف آخ

، كانت ىحه السشصقة تدسَّى  شارع القفصاف السبصَّغ »ذات يـػ
ت عمى أفَّ «بالفخو ، عمى الخَّغع مغ أفَّ جساعًة مغ السؤرِّخيغ أصخَّ

وفي الحالتْيغ، حيغ  «.شارع السحطّيات الذقخاوات»اسَسو كاف 
د الفتات الذارع في السشصقة، كجدٍء مغ  رت البمجيَّة أف ُتججِّ قخَّ

لتصػيخه، اخترخ السجيُخ السدؤوُؿ عغ التصػيخ  مذخوٍع شسػحٍ 
االسَع، إذ وججه غخيًبا وُمحِخًجا أكثَخ مسَّا يشبغي، وسّساُه شارع 

إلى  وىكحا، أصبح ُيعخؼ بيحا االسع. .Kaftan Street القفصاف
، بعج ليمٍة عاصفة، أف سقط حخؼُ  مغ االسع،  n أف حجث ذاَت يـػ

لع يدتقّخ شػيبًل، إذ عسج  سعلكغَّ ىحا اال .Kafta Street فرار
، مدتخجًما Kafka إلى Kafta شالٌب يجُرس األدَب إلى تغييخه مغ

 بحلظ قمَع تأشيخ. فخحَّب معَجبػ الكاتب كافكا
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 [17:14 16.07.20] ,.@ مكتبة

المَّقب، في حيغ ضلَّ آخخوف ال َيْسمكػف أّي فكخٍة عسَّا يعشيو  حابي
 .االسُع الججيج، وإْف قِبمػا بو بعج أف أعجبيع صػُتو

 

 

ًة    دة قرَّ بعج شيٍخ واحج، نذخْت إحجى الرحف القػميَّة الستذجِّ
يَّة في إسصشبػؿ، زاعسًة أفَّ ىحا  قريخًة عغ السؤثِّخات األجشبيَّة الدخِّ

اَء الػاضَح بكاتٍب ييػدّي كاف جدًءا مغ خصٍَّة فطيعٍة لسحػ االحتف
االسع  عادةالثقافة اإلسبلميَّة السحمِّيَّة، ووزَِّعْت عخيزًة تصالُب بإ

القجيع إلى الذارع، مع أفَّ الشقاش لع ُيحدع بذأنو. وُرِفعْت الفتٌة 
. «أحِبْبيا أو ارَحْل: أّمة عطيسة واحجة»بيغ شخفتْيغ ُكتب عمييا: 

فتُة بعج أف غدمتيا األمصاُر، وشحب لػُنيا بفعل  وضمَّت البلَّ
الذسذ، تخفخؼ في ريح إسصشبػؿ الجشػبيَّة الغخبيَّة، إلى أف 

، وشارت بعيًجا مثَل شائخٍة ورقيٍَّة غاضبٍة  تقصَّعْت خيػُشيا ذات يـػ
ساء  .في الدَّ
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جعيُّػف إلى معارؾ أخخى. لكغَّ    الحسمة  في ىحه األثشاء، انتقل الخَّ
د، شأف  سخعاف ما ُندَيت بالدخعة التي بجأْت بيا. وفي وقت محجَّ

خريَّة، اجتسع  اف في ىحه السجيشة السرابة بانفراـ الذَّ جسيع الدكَّ
القجيُع والججيج، الحقيقيُّ والخيالّي، الػاقعيُّ والدػريالّي، وأصبح 

 Hairy Kafka الذارع ُيعخؼ باسع شارع كافكا الكثيف الذعخ
Street. 

 

 

ـٍ قجيٍع ومدجٍج حجيث،    ا في مشترف ىحا الذارع، وبيغ حسَّ
انتربْت عسارٌة تحتػي عمى شقٍق كانت يػًما ما حجيثة ورائعة، 

وأضَحت اليـػ تتَّرف بكّل الرفات إالَّ ىاتْيغ الرفتْيغ. فقج حصَّع 
لزٌّ غيُخ محتخؼ نافحَة السجخل الخئيذ؛ ولسَّا أفدعْتو الزػضاُء، 

شيًئا. وحيغ رفس سّكاُف العسارة جسَع  دخؽ غيخ أف ي ىخب مغ
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مبمغ مغ الساؿ الستبجاؿ الدجاج السكدػر، استخجمػا لتثبيتو 
 .شخيًصا الصًقا ُبشِّيًّا مغ الشػع الحي تدتعسمو شخكاُت الشقل

 

 

كاف الديِّج تذاپمغ يجمذ أماـ ذلظ الباب، وذيُمو يمتّف مغ حػلو.   
حريَّتاف مخّقصتاف بمػٍف ذىبّي. وكانت لو كاف أسػَد الذعخ، وعيشاه ش

كفٌّ بيزاء، وكأنَّو قج غسخىا في دلٍػ مغ الكمذ قبل أف ُيغيَِّخ 
يٍَّة صغيخة، فكانت تخ كمَّسا  فّ سخيًعا. أمَّا رقبُتو السديَّشُة بأجخاٍس فزِّ

ؾ. لع يدَسع الرػَت البتَّة، وال شيء َيْقجره أف يدعَج الرسَت  تحخَّ
 .في عالسو

 

 

و ليمى التكيبل إلى العسل. ولع    كاف قج تدمَّل خارًجا عذيََّة تػجُّ
ًعا ليميًّا، يخجع  يكغ ذلظ األمخ بالغخيب؛ فالديِّج تذاپمغ كاف متدكِّ

إلى البيت قبل الفجخ دائًسا، ضسآًنا، ومجِرًكا أفَّ صاحبَتو تتخؾ الباَب 
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ىذُة حيغ و  ت بو الجَّ جج الباَب مغمًقا. مػارًبا. لكْغ، ىحه السخَّة، استبجَّ
 !ومشح ذلظ الػقت، لبث يشتطخ صابًخا

 

 

انقَزت ساعٌة أخخى، ومّخت سيَّاراٌت تصمق أبػاَقيا بحيػيَّة،   
وصاح الباعُة الجائمػف مشبِّييغ إلى ِسَمعيع، وعدَفت السجرسُة 

الكائشُة وراء السشعصف الشذيَج الػششيَّ مغ خبلؿ مكبِّخات الرػت 
ػقٍة واحجة. ولسَّا فخغػا مغ الشذيج، أقدسػا ومئات التبلميح في ج

وعمى مبعجٍة مغ «. لتكغ حياتي فًجى لحياة تخكيَّا: »ًجاَقَدًسا مػحَّ 
السكاف، قخَب مػقع بشاٍء سبق أف سقط فيو أحُج العسَّاؿ وَلِقي 

مرخَعو، َىَجَر صػُت جخَّافٍة ييّد األرض. كانت عبلماُت الرػت 
 .إالَّ أفَّ القّط لع يدسع أيًّا مشيا أيًزااإلسصشبػليَّة تسؤل الدساء، 

 

 

اشتاؽ الديِّج تذاپمغ إلى َمغ ُيخبُِّت عمى رأسو تخبيًتا يخيحو.   
تو، رفقَة إناٍء  واشتاؽ إلى أف يكػف في الصابق العْمػّي، في شقَّ
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ل. وبيشسا  مسمػٍء بباتيو البصاشذ وسسِظ اإلسقسخي ػ شعاِمِو السفزَّ
َخه، تداءؿ أيغ صاحبُتو، ليمى التكيبل، وما ىػ يتسصَّى ويقػِّس ضي

خىا ىحا اليـػ عمى غيخ عادتيا سببُ   !تأخُّ

 

 [17:14 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 22 ػػ

 

  ُحدف  

 

 

حيغ الحت عتسُة الغدق، ووصل أصجقاُء ليمى ػ باستثشاء   
نػستالجيا ناالف التي لع تكغ قج لحقْت بيع حتَّى تمظ المَّحطة ػ إلى 

ة في شارع ىيخي كافكا، لع يػاجيػا أيَّ مذكمٍة في مبشى ال ذقَّ
 .الجخػؿ إلييا، إذ كاف كلٌّ مشيع َيْسمظ مفتاًحا احتياشيًّا
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الحت نطخٌة ارتيابيٌَّة عمى مبلمح سشاف الُسخخِّب حيشسا اقتخب مغ   
الباب الخئيذ. وأدرؾ بألٍع مفاجئ َيْعترخ صجَره أنَّو غيُخ مدتعّج 

ة ليم ى، ورؤيِة الفخاغ السؤلع الحي خمَّفو غياُبيا. وخالجو لجخػؿ شقَّ
 جةٍ دافٌع قػّي إلى االبتعاد مغ األعّداء عمى قمبو أنفديع. كاف بحا

 .إلى االنفخاد ولػ لبخىٍة وجيدٍة عمى األقلّ 

 

 

ًخا    ػ ربَّسا يشبغي أف أعػد إلى السكتب أوَّاًل. فقج خخجُت فجأًة ومبكِّ
ا  .ججًّ

 

 

، حيغ شخقت األنباُء سسَعو، اختصف ستخَتو، في ىحا الرباح  
وخخج مغ الباب. أبمغ مجيَخه بأفَّ أحَج أشفالو قج أصيب بتدسُّع، وأفَّ 
بب ال بجَّ مغ أف يكػف جخَّاء تشاولو الفصخ في وجبة العذاء. لع  الدَّ
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يكغ ىحا العحر أفزَل أعحاره، غيخ أنَّو لع يقجر عمى اختخاع آخَخ 
في وسعو أف ُيخبخ زمبلءه بالحقيقة، إذ ال مشو، ولع يكغ  أفزلَ 

يعخؼ أيٌّ مشيع برجاقتو لميمى. لكْغ خصخ في بالو أفَّ زوجتو ربَّسا 
اتَّرمت بسقّخ عسمو، واكتذفْت بحلظ كحَبُو، األمُخ الحي سيػقعو في 

 .ورشٍة كبيخة

 

 

 :سألتو جسيمة  

 

 

 ػ أأنت متأكِّج؟ ألع يُفت األواف؟  

 

 

ريٍخ فحدب، وسأتأكَّج مغ أفَّ كلَّ شيء عمى ما ػ سأمخُّ لػقٍت ق  
 .ُيخاـ، ثّع سأعػد مغ فػري 
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 :قالت ُحسيخاء  

 

 

خ    .ػ ال بأس. ال تتأخَّ

 

 

 .سأبحؿ ُقرارى جيجي… ػ الدحاـ اآلف في ذروتو  

 

 

كاف السُخخِّب يكخه الديَّارات. لكْغ لسَّا كاف يعاني ُرىاَب األماكغ   
ساَؿ الػقػؼ محرػًرا داخل حافمة أو السغمقة، وال يدتصيع احت



621 
 

عّبارة مكتطَّة ػ إذ كانت كّل الحافبلت والعّبارات مددحسًة في ىحه 
 .الداعة مغ الشيار ػ فقج اضُصخَّ إلى االعتساد عمييا

 

 

   . وقفت الشداُء الثبلُث عمى الخَّصيف، وراقبشو وىػ يبتعج عشيغَّ
بتة عمى حرى الصخيق، خصػاُتو غيخ ثابتة إلى حجٍّ ما، ونطخاُتو ثا

وكأنَّو لع َيُعج قادًرا عمى الػثػؽ بثبات األرض! الػاضح أنَّو فقج كّل 
لتْيغ، ورأسو محشيًّا في ز   اويةنذاشو وحيػيَّتو، إذ كانت كتفاه متيجِّ

ة. لقج ىدَّه مػُت ليمى حتَّى العطع. ثعَّ رفع ياقَة ستختو لسػاجية  حادَّ
تػارى عغ األنطار في خزعِّ بحٍخ الخيح التي راحت تيّب نذيصًة، و 

 .مغ الشاس

 

 

سخًّا دمعًة، ورفعْت نّطارَتيا إلى أعمى، ثعَّ  122مدحْت زيشب   
 :التفتْت إلى السخأتْيغ اأُلخخيْيغ، وقالت
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ػ اسبقاني أيَّتيا الفتاتاف. سأذىب إلى دّكاٍف لذخاء حبلوٍة عمى   
 .روح ليمى

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 [17:15 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .حدًشا، يا حبيبتي، وسأتخؾ الباَب مفتػًحا لمديِّج تذاپمغ ػ

 

 

بخأسيا، وعبخت الصخيَق، تخصػ بخجميا اليسشى  122أومأْت زيشب   
حيع»أوَّاًل وىي تقػؿ  كاف جدُجىا السذػَّه، «. بدع المَّػو الخحسغ الخَّ
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شاخ بدبب اضصخاٍب وراثيٍّ اسَتحكع بيا مشح أف كانت شفمًة، قج 
بدخعٍة أكبخ مغ السعتاد ػ كأفَّ الحياة كانت ِسباًقا يتعيَّغ عمييا 

مشو بأقرى سخعة. إالَّ أنَّيا نادًرا ما تحمَّخْت؛ وإْف فعمْت  نتياءُ اال 
 .فمكي تذكػ أمَخىا إلى المَّػو

 

 

ا، بخبلؼ اآلخخيغ في  122كانت زيشب    امخأًة متجيِّشًة ججًّ
ما في الكمسة مغ معشى، إذ كانت السجسػعة. وكانت مؤمشًة بكّل 

، وتستشع عغ شخب الكحػؿ، وترـػ  ُترمِّي خسَذ مخَّات في اليـػ
رمزاَف كمَّو. كسا أنَّيا درست القخآَف في بيخوت، وقارنْت بيغ 

د وكاف في وسعيا أف تتمػ سَػًرا بخمَّتيا  ة،مختمف تخجساتو الستعجِّ
يغ لع يكغ في مشطػر  ىا كتاًبا ُمتجّسًجا عغ ضيخ قمب. غيخ أفَّ الجِّ

في الدماف، وإنَّسا وجػًدا ُعزػيًّا يتشفَّذ؛ اتِّحاًدا. فقج مدجْت بيغ 
ًة مغ  الشّز السكتػب والعادات الذفاىّية، وأضافت إلى السديج رشَّ

إفَّ ىشاؾ أشياَء يشبغي أف تفعميا لسداعجة  الخخافات والتخاث. ثعَّ 
يا متَّدٌع مغ الػقت. ليحا، روح ليمى في رحمتيا األبجيَّة. لع يكغ لجيْ 

كْت سخيًعا، وتعيَّغ عمييا أف تذتخي عجيشَة خذب الرشجؿ  تحخَّ
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وأف ُتِعّج تمظ الحبلوَة التي سػؼ تػزِّعيا … والكافػر وماء الػرد
عمى حجٍّ سػاء. ال بجَّ مغ أف يكػف كلُّ  يخافبعجئٍح عمى الغخباء والج

روف شيء جاىًدا، وإْف كانت تعمع أفَّ بعس أصجقا ئيا قج ال يقجِّ
 .جيَجىا حقَّ قجره ػ والسيَّسا نػستالجيا ناالف

 

 

إلى  122ولسَّا لع يكغ ثسَّة متَّدٌع مغ الػقت، فقج اتَّجيْت زيشب   
أقخب متجخ، وإْف كانت ال َتجُخُمو عادًة، إذ لع َيُخْؽ صاحُبو لميمى 

 .أبًجا

 

 

 *** 

ي ججرانَ    و مغ األرض إلى كاف الَسْتجخ شاحَب اإلضاءة، تغصِّ
الدكف رفػٌؼ، عمييا مشتجاٌت معمَّبٌة ومغمَّفة. داخَل الستجخ، وقف 

اف السشصقة بمقب  ، «البّقاؿ الذػفيشيّ »الخجُل السعخوُؼ بيغ سكَّ
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محشيَّ الطيخ مغ فػؽ نزٍج أضحى ناعَع السمسذ بتقادـ الدمغ. 
مغ  والجْعجة، مشيسًكا في مصالعِة صفحةٍ  الصػيمةَ كاف يجحب لحَيتو 

قْت في وجيو صػرُة  جخيجٍة مدائيَّة، محخًِّكا شفَتْيو أثشاء القخاءة. حجَّ
رابُع جخيسة قتل غامزة في »ليمى التكيبل، ومغ تحتيا عشػاف: 

 .«غزػف شيٍخ واحج: عاىخاُت إسصشبػؿ في حالة تأىٍُّب قرػى 

 

 

 :ثعَّ جاءت بقّيُة الخبخ عمى الػجو اآلتي  

 

 

سسيَُّة أفَّ السخأة عادت إلى العسل في أثبتت التحقيقاُت الخَّ »  
ٍز قبل عقٍج مغ الدمغ في  الذػارع، بعج أف رحمْت عغ ماخػٍر ُمخخَّ

 ، أقّل تقجيخ. وتعتقج الذخشة أنَّيا تعخَّضْت لمدخقة أثشاء اليجـػ
استشاًدا إلى عجـ العثػر عمى أّي ماٍؿ أو مجػىخات في السكاف. 

يَّتيا وقزيَِّة السػمدات اآلف عغ صمٍة بيغ قز حثُ ويجخي الب
الثبلث األخخيات، المػاتي ُقِتمغ في الذيخ الساضي خشًقا. ويدمِّط 
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مػُتيغَّ الزػَء عمى حقيقٍة ال ُيعَخؼ عشيا إاّل الشدُر اليديخ، وتتسّثُل 
في أفَّ ندبَة القتل في أوساط العامبلت في حقل الجشذ بسجيشة 

ة الشداء بثساني عذخة إسصشبػؿ أكبُخ مغ مثيبلتيا في أوساط بقيَّ 
مخَّة، وأفَّ معطع جخائع قتل السػمدات تبقى مغ غيخ حّل، ويخجع 

ىحا جدئيًّا إلى أفَّ عجًدا قميبًل مغ العامبلت في ىحه السيشة يخغبغ 
في الحزػر لئلدالء بسعمػماٍت ميسَّة في ىحا الذأف. وعمى أّي 

ا مغ األدلَّة السيسَّة. القانػَف تتابُع عجدً  ححاؿ، فإفَّ الجيات التي ُتشفِّ 
 «…ىحا، وقج أبمغ معاوُف رئيذ الذخشة الرحافة أفّ 

 

 

تقتخب، شػى الجخيجَة ووضعيا في  122حيغ رأى البّقاُؿ زيشب   
أحج األدراج، واستغخؽ وقًتا أشػَؿ مسَّا يشبغي كي يتسالظ رباشَة 

 .جأشو

 

 

 :قاؿ برػٍت مختفٍع ال ضخورة لو  
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بلـ عميكع    .ػ الدَّ

 

 [17:15 16.07.20] ,.@ مكتبة

ت ، وىي تكف قخب كيٍذ مغ الفاصػلياء أشػَؿ 122زيشب  ردَّ
 :مشيا

 

 

بلـ     .ػ وعميكع الدَّ

 

 

 :قاؿ وىػ يسجُّ عشقو، وُيبخز ذقَشو ليحطى بشطخٍة أفزل إلى زبػنتو  
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ػ تعازيَّ لخدارِتِظ. ُأذيَع الشبُأ عمى شاشة التمفاز. ىل شاىجِت   
 خ؟أخباَر العر

 

 

 :باقتزاب 122قالت زيشب   

 

 

 .ػ ال، لع أشاىجىا  

 

 

ػ إْف شاء المَّػو سػؼ يقبزػف عمى ذلظ السيػوس قخيًبا. ولغ   
ىذُة إْف تبيِّغ أفَّ القاتل فخٌد مغ عرابة  .تدتبجَّ بي الجَّ
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 :ثعَّ أومأ بخأسو مػافًقا عمى ما يقػلو  

 

 

، ىؤالء المُّرػص. ىشاؾ ػ إنَّيع يفعمػف أيَّ شيٍء مغ أجل الساؿ  
ا مغ األكخاد والعخب والغجخ، وخميٌط كبيخ مغ الشاس  أعجاد كبيخة ججًّ
خْت جػدُة الحياة مشح أف جاؤوا إلى ىشا..  في ىحه السجيشة. لقج تبخَّ

 !ُأؼ

 

 

 .ػ أنا عخبّية  
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 :ابتدع ليا، وقاؿ  

 

 

 .ػ لكشَّشي لع أقرْجِؾ أنتِ   

 

 

قْت زيشب مغ الفاصػل   لػ أفَّ ليمى حاضخٌة، »ياء، وفكَّخْت: تحقَّ
شْت ىحا الخجَل البغيَس درًسا لكغَّ ليمى رحمْت، وال تعخؼ زيشب «. لمقَّ

التي َتْشفخ مغ الذجار كيف تتعامل مع الشاس الحيغ يدّببػف  122
 .ليا االندعاجَ 

 

 

حيغ رفعْت برَخىا مغ ججيج، رأت البّقاَؿ مشتطًخا دوَرىا لمكبلـ.   
 :قالت
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 .ػ معحرة، ذىشي مذغػؿ بذيٍء آخخ  

 

 

 :أومأ الخجُل إيساءَة العارؼ، وقاؿ  

 

 

ػ ىي رابُع ضحّية في شيخ. صحيح؟ ال أحج يدتحّق السػَت تمظ   
الِسيَتَة، حتَّى السخأة الداقصة. إنَّشي ال أحكع عمى أّي شخز، فبل 

لَّ فخٍد ُتْخصئي الطغَّ بي. إنَّشي دائًسا أقػؿ إفَّ المَّػو سػؼ يعاقب ك
بحدب مذيئتو العقاَب السشاسَب، ولغ يتخؾ خصيئًة واحجًة مغ غيخ 

 .ابعق
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د. غخيب! فيي  122لسدْت زيشب    جبيَشيا، وشعخْت بُرجاٍع يتججَّ
غيخ ُمرابة بجاء الذقيقة، بل إفَّ ليمى ىي التي كانت تعاني ذلظ 

 .السخض

 

 

ت ُأسختُ     يا أيَّ تختيبات؟ػ إًذا، متى يحيغ مػعُج الجشازة؟ ىل أعجَّ

 

 

مغ الدؤالْيغ. فقج كاف آخخ شيء تخغب فيو  122جفمْت زيشب   
ىػ أف تقػؿ ليحا الستصفِّل الفزػلّي إفَّ ليمى ُدفشْت في مقبخة 

 .الغخباء ألفَّ أسخَتيا رفزْت أف تتدمَّع جثَّتيا

 

 [17:15 16.07.20] ,.@ مكتبة
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ُيسكششي الحرػُؿ آسفة، إنَّشي في عجالة مغ أمخي. مغ فزمظ، أ ػ
 .عمى زجاجة حميب وعمبة زبجة؟ آه، وكحلظ الدسيج

 

 

يغ الحبلوة؟ لصيف. ال تشَدي جمَب قصعٍة لي. وال    ػ أكيج، ىل ُتعجِّ
 .تقمقي، فيحه كمُّيا عمى حدابي

 

 

 .ػ ال، شكًخا. ال يسكششي أف أقبَل ىحا  

 

 

عمى قجمْييا، ووضعت الشقػَد عمى الشزج،  122وقفْت زيشب   
خْت أنَّيا لع تأكل  ورجعْت خصػًة إلى الػراء. قخقخْت معجُتيا ػ فقج تحكَّ

 .شيًئا شػؿ الشيار
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ػ ثّسة شيء آخخ. ىل تبيع ماَء الػرد وعجيشَة خذب الرشجؿ   
 والكافػر؟

 

 

 :رمقيا بشطخٍة فزػلّية، وقاؿ  

 

 

ػ بالتأكيج، يا أختاه، في الحاؿ. في متجخي كلُّ ما تحتاجيغ إليو.   
ؽ ليمى مغ متَجخي في أغمب و  أنا لع أفيع قّط لساذا لع تتدػَّ

 !األحياف

 

 [17:19 16.07.20] ,.@ مكتبة
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  ػػ 23 ػػ

 

ة    الذقَّ

 

 

كاف الديِّج تذاپمغ مدخوًرا إثخ عػدتو مغ ندىتو، إذ وجج الباَب   
ة  ـ بصيًئا إلى مبشى الذقَّ . وما إْف أصبح 2الخئيَذ مػارًبا، فتقجَّ

انصمق مدخًعا عمى الدبللع، واألجخاُس السعمَّقُة في داخمو حتَّى 
 .رقبتو تخّف رنيًشا عالًيا

 

 

ة ليمى، ُفِتح الباُب مغ الجاخل، وبانت    وبيشسا راح يقتخب مغ شقَّ
لمعياف ُحسيخاء ىػليػود حاممًة بإحجى يجْييا كيَذ نفايات، ووضعتو 

في وقٍت  خارج السجخل، حتى يتاح لمُسْذخؼ عمى السبشى أف يشقَمو
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الحق مغ ذلظ السداء. كانت تػشظ عمى الخجػع حيغ أبرخت 
 .الحي حجب ضياَءُه ردفاىا الكبيخاف واَؽ،القّط، فجخمت الخُّ 

 

 

  ػ كشَّا نتداءؿ أيغ كشَت، يا سيِّج تذاپمغ؟  

 

 

مدح القطُّ بجَنو عمى ساَقي السخأة الثخيشتْيغ والقػيَّتْيغ،   
تْيغ بأوردٍة خزخاءَ   .مدرّقٍة مشجفعٍة مغ تحت الجمج والسكدػَّ

 

 

 .ػ آه، أيُّيا السخمػؽ السذاغب. ادخل  
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ؿ مخَّة مشح ساعات    .ثعَّ ضحكْت ألوَّ

 

 

وانجفع الديِّج تذاپمغ مختِرًخا الصخيَق صػب غخفة الصعاـ، التي   
كانت غخفَة معيذٍة وغخفَة ضيػٍؼ أيًزا. ثعَّ وثب داخل سمٍَّة 

صػؼ، وراح يسدح السكاَف مدًحا بعْيٍغ  مفخوشٍة ببصَّانيَّة مغ
ف كلَّ  مفتػحة. أمَّا العيُغ األخخى فكانت مغسزة، وكأنَّو يجوِّ

متأكًِّجا مغ أفَّ شيًئا لع يتغّيْخ خبلؿ فتخة  ذاكختو،التَّفاصيل في 
 .غيابو

 

 

ة إلى بعس التخميسات، فقج كانت    عمى الخَّغع مغ حاجة الذقَّ
، بسا فييا مغ أصباغ خفيفة، ونافحتْيغ آسخة عمى نحٍػ ال ُيحتَسل

تػاجياف جيَة الجشػب، وسقػٍؼ عاليٍة، ومجفأٍة يبجو اليجُؼ مشيا 
ٍخ عشج الحافَّات،  جساليًّا ال واقعيًّا، وورِؽ ججراٍف أزرؽ ػ ذىبّي متقذِّ

بمَّْػريَّة متجلِّية تجلًُّيا مشخفًزا، فزبًل عغ ألػاح أرضيَّة مغ  اتٍ وثخيّ 
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فْت حجيًثا. وكانت عمى كّل ججار لػحاٌت مؤشَّخٌة خذب الجػز نُ  طِّ
 .بسختمف األحجاـ، وكمُّيا مغ رسـػ د/عمي

 

 

ف عمى سصح بخج غاالتا القجيع،    كانت الشافحتاف الكبيختاف ُتصبلَّ
كشية وناشحات  الحي كاف يحسمق غاضًبا في اتِّجاه العسارات الدَّ

حاب الشائية، وكأنَّو ُيحكِّخىا بأنَّو كاف ذاَت يػـٍ أعمى مبًشى في  الدِّ
 .السجيشة، وإْف بات َيْرعب ترجيُق ذلظ اآلف

 

 

دخمْت ُحسيخاء غخفَة نـػ ليمى، وبجأْت تفتِّر داخل عمب التحفّيات   
وىي ُتيسيع في نفديا، شاردَة الحىغ، لحًشا شعبيًّا. كاف صػُتيا 

شِّي في مخىًقا ػ ولكشَّو عسيٌق ومستمئ. لقج لبثْت سشػاٍت شػااًل تغ
 نػادي
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 [17:19 16.07.20] ,.@ مكتبة

ـٍ تخكيٍَّة ذاِت  إسصشبػؿ المَّيميَّة الخديئة الدسعة، ومثَّمْت في أفبل
ميدانيٍَّة مشخفزة، ومغ ضسشيا بعُس األفبلـ الُسخّررة لمبالغيغ، 
ـٍ جسيٍل،  والتي ال تداؿ تدبِّب ليا الَحَخج. كانت، يػمحاؾ، ذاَت قػا

اقْيغ. وكانت حياُتيا مميئًة بالسخاشخ: فحات يػـٍ، وببل دواٍؿ في الد
أصيبت بجخوح عشج تبادؿ إشبلؽ نار بيغ جساعتْيغ ُمتشافدتْيغ مغ 

السافيا؛ وفي السخَّة الثانية، أصيبت في إحجى ركبتْييا عمى يج 
، فقج أصبحْت أكبَخ سشًّا مغ أف تحيا تمظ  عاشٍق مخبػؿ. أمَّا اليـػ

ُديا  لُجخاِف اآلخخيغ ليمًة بعج ليمة قج فاقع مغ الحياة. وكاف تشفُّ
الحي تعانيو، فكانت تحسل في جيبيا جياَز استشذاٍؽ  الخبػ

تدتخجمو بيغ وقٍت وآخخ. وازداد وزُنيا عمى مّخ الدشيغ ػ وكانت 
الديادة أثًخا مغ اآلثار الجانبيَّة التي خّمفْتيا حبػٌب متشػِّعة، تشاولتيا 

مة،  تشاوَؿ الحمػى عمى مجى عقػدٍ  مغ الدماف: حبػٌب مشػِّ
 .…ومزاّداُت ُذىاف اب،ومزاّداُت اكتئ
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كانت ُحسيخاء تعتقج بػجػد تذاُبٍو في تجخبَتْي زيادة الػزف   
ُو السجتسُع المَّػـَ إلى  والقابميَّة لبلكتئاب. ففي الحالتْيغ، ُيػجِّ

السخيس نفدو، في حيغ ال يشطخ إلى أّي حالٍة شبِّيٍَّة أخخى بيحا 
 .لسشطارا

 

 

، عمى    فالسخضى الُسرابػف بأمخاض أخخى يحرمػف، في األقلِّ
درجٍة مغ العصف واإلسشاد السعشػّي. أمَّا الُسرابػف باالكتئاب 

كاف في »وأصحاُب الػزف الدائج، فُيْحَخمػف ذلظ، إذ يقاؿ ليع: 
يصخُة عمى شييَّتكع لمصعاـ يصخُة … إمكانكع الدَّ كاف في وسعكع الدَّ

غيخ أفَّ ُحسيخاء كانت تعمع أفَّ وزَنيا واكتئاَبيا لع …« اركععمى أفك
ا اختياًرا شخريًّا. وكانت ليمى تعخؼ ذلظ  .يكػنا حقًّ

 

 

 ػ لساذا تخيجيغ محاربَة االكتئاب؟  
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ده الجسيع… ػ ألفَّ ىحا ما يشبغي أف أفعمو    .وىػ ما يخدِّ

 

 

ي ػ وكشُت أنادييا يا عسَّتي ػ تذعخ    بالذعػر نفدو، ػ كانت أمِّ
إالَّ أّنُو «. حاربي االكتئاب»وربَّسا أسػأ، فكاف الشاس يقػلػف ليا: 

َز  يخاودني إحداٌس بأنَّشا حالسا َنعتبخ شيًئا ما عجوًّا لشا، حتَّى نعدِّ
 بعجيشومغ سصػتو عميشا. مثل الكيج الحي يختجُّ إلى صاحبو؛ فأنِت تُ 

. لعلَّ ما تحتاجيغ إليو عشِظ، وإذا بو يعػد ويزخبظ بالقػَّة نفديا
 .ىػ أف ُترادقي اكتئاَبظِ 

 

 

ـٍ مزحظ يا حبيبتي. كيف أفعُل ذلظ؟    ػ يا لو مغ كبل
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ػ حدًشا، فكِّخي في األمخ. فالرجيق ىػ الحي تديخيغ بخفقتو في   
الطبلـ، وتتعمَّسيغ أشياَء كثيخًة مشو، ولكشَِّظ تعمسيغ أيًزا أنَّكسا 

تئاَب، بل أنِت أكثخ بكثيخ مغ السداج الحي مختمفاف. فأنِت لدِت االك
 .أنت عميو اليـػ أو غًجا

 

 

حثَّْتيا ليمى عمى تقميل الحبػب، ومسارسِة ىػاية مغ اليػايات   
بجاًل مغ ذلظ، والبجء بالتساريغ الخياضيَّة، أو التصػُّع في ممجأ 

تيا. إالَّ  لمشداء ومداعجة المػاتي لجييغَّ مغ القرز ما يذبو قرَّ
ُؽ في مبلزمة َمْغ كانت حياتو  أفَّ  ًة ال ُترجَّ ُحسيخاء وججْت مذقَّ

صعبة عمى نحٍػ غيخ مشرف. وحيغ حاولْت ذلظ مغ قبل، انقمبْت 
ٍة إلى نفٍخ فارٍغ في اليػاء. إذ كيف  كمساُتيا السشصػيُة عمى ُحدغ نيَّ

 يسكشيا أف تسشَح اآلخخيغ أمبّل 

 

 [17:19 16.07.20] ,.@ مكتبة
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يغ أنَّيا ىي نفديا تعاني باستسخار نػباِت الخػؼ في ح وبيجةً 
 والقمق؟

 

 

اشتخت ليمى كتًبا عغ الرػفيَّة والفمدفة اليشجيَّة واليػغا ػ وىي   
ُكُتب اىتسَّت بيا عمى أثخ وفاة د/ عمي. إالَّ أفَّ ُحسيخاء لع ُتحِخز أيَّ 

ـ في ذلظ االتِّجاه أيًزا، مع أنَّيا واضبْت عمى ترفُّح تم ظ الكتب تقجُّ
مخَّاٍت ومخَّات. وتبيَّغ ليا أفَّ كّل ىحه األشياء التي قج تبجو سيمًة، 

اء الحيغ  بحدب مداعع الغيخ، إنَّسا ىي ُمرسَّسٌة أساًسا لؤلصحَّ
يحيػف حياًة سعيجة، أو ىع أسعُج حطًّا مشيا. إذ كيف يسكغ أف 

ئ التأمُُّل مغ ذىِشَظ حيغ يكػف ما تحتاُج إليو ىػ أف ت يجَأ كي ُييجِّ
 .اتتأمَّل؟ وىكحا، عاشت وفي أعساقيا فػضى ال نياية لي

 

 

، ىاجع خػٌؼ أسػُد رأَس ُحسيخاء مثَل    بعج أف رحمْت ليمى اليـػ
ذبابٍة في مْرَيجة. فقج أخحْت الداناكذ بعج خخوجيا مغ 
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السدتذفى، لكغَّ الػاضح أنَّو لع يكغ لو تأثيخ. فقج كاف عقُميا 
مخعبة: قدػة. محبحة. شّخ ببل معشى وببل  ُمعحًَّبا بُرَػر عشفٍ 

يَّة المَّػف  ْت إحداس وببل عقل. والتسع أماـ عيشْييا سيَّاراٌت فزِّ
التساَع الدكاكيغ في المَّيل. وفي خزعِّ الخَّعذة التي ألسَّت بيا، 
فخقعْت أصابَعيا الستعبة، وأرغسْت نفَديا عمى السزيِّ ُقجًما مغ 

عكة الذعخ في مؤّخخ رأسيا قج تفكَّكْت، وأفَّ غيخ أف تمتفَت إلى أفَّ ك
بحخّيٍة عمى مؤّخخ رقبتيا. وعثخْت عمى  طندسات اليػاء تتداق

ا.  مجسػعة صػر تحت الدخيخ، إالَّ أفَّ الشطخ إلييا كاف مؤلًسا ججًّ
ىحا ما كانت تفكِّخ فيو حيشسا الحطْت ثػَب الذيفػف األرجػانّي 

ػؽ ضيخ كخسّي. وحيغ أمدكْت بو، الزارب إلى الُحسخة مخميًّا مغ ف
ل  .تجعَّج وجُييا. لقج كاف ثػَب ليمى السفزَّ

 

 [17:20 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 24 ػػ

 

  مػاششات سػيَّات 
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َة تحسُل في كلِّ يٍج كيًدا مسمػًءا بسػاّد  122دخمْت زيشب    الذقَّ
 .البقالة والعصارة، مبيػرَة األنفاس، تميث قميبًل 

 

 

 .فَّ ىحه الدبللع تقتمشيػ آه، إ  

 

 

 :فدألتيا ُحسيخاء ىػليػود  

 

 

ة؟   خِت كلَّ ىحه السجَّ  ػ لساذا تأخَّ
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 .ػ اضصخرُت إلى الكبلـ مع ذلظ الخجل الفطيع  

 

 

 ػ مغ؟  

 

 

 .ػ البّقاؿ الذػفيشّي، الحي لع ُيعِجْب ليمى قطّ   

 

 

 :قالت ُحسيخاء مدتغخقًة في التَّفكيخ  
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 .جْبياػ صحيح، لع يع  

 

 

لبثت السخأتاف صامتتْيغ بخىًة وجيدًة مغ الدماف، كلٌّ مشيسا   
ة  .مشذغمٌة بأفكارىا الخاصَّ

 

 

 :122قالت زيشب   

 

 

ػ عميشا أف نتخمََّز مغ ثياب ليمى، ومغ أوشحتيا الحخيخيَّة ػ يا   
ا  .رّب! لجييا أوشحة كثيخة ججًّ
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 ػ أال تعتقجيغ أفَّ عميشا أف نحتفع بيا؟  

 

 

ػ عميشا أف نمتـد بالعادات. فعشجما يسػت شخٌز ما، فإفَّ ثيابو   
تػزَّع عمى الفقخاء. إفَّ بخكات الفقخاء تداعج السيَِّت في عبػر 

يَّة. لحا، يشبغي  الجدخ إلى العالع اآلخخ. والتػقيت غايٌة في األىسِّ
أف نترخَّؼ سخيًعا؛ فخوُح ليمى تػشظ عمى بجء رحمتيا. إفَّ جدَخ 

 …أحجُّ مغ سيٍف وأرؽُّ مغ شعخةٍ  طالرخا

 

 

 !ػ آه، ىا نحغ نبجأ مغ ججيج. أريحيشا قميبًل بحقِّ الجحيع  
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نسا إلييسا الكبلـُ الدابُق مغ الخمف، برػٍت أجّر. ُفِتح الباب،   
 ما دفع االمخأتْيغ والقطَّ إلى الػثػب

 

 [17:20 16.07.20] ,.@ مكتبة

انت نػستالجيا ناالف تكف عشج مقذعخِّي األبجاف خػًفا. ك دىذًة،
بًة. فقالت ليا ُحسيخاء وىي تزع يَجىا عمى قمبيا الحي  السجخل مقصِّ

ة  :راح يخفق بذجَّ

 

 

ة الخػؼ    .ػ كجِت تقتميششا مغ شجَّ

 

 

اف ما جخى لكسا. فأنتسا مدتغخقتاف في كبلمكسا    ػ حدًشا. تدتحقَّ
 !الغيبّي الفارغ
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 :شيا، وقالتيجْييا في حز 122شبكْت زيشب   

 

 

 .ػ ال أرى أيَّ ضيٍخ في مداعجة الفقخاء  

 

 

ػ لكّغ األمخ ليذ عمى ىحا الشحػ تساًما، أليذ كحلظ؟ بل ىػ نػع   
مغ الُسقايزة: ىّيا، أّييا السداكيُغ التعداء، خحوا ىحه الرجقات 
وامشحػنا بخكاتكع. وأنَت، يا رّبشا العديد، خْح قدائَع البخكات ىحه، 

 يغكًشا مذسًدا في الجشَّة. ال أقرج اإلىانَة ُىشا، لكغَّ الجِّ وامشْحشا ر 
 .محُس تجارة. أخٌح وعصاءٌ 
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 .ضمٌع كبيخ… ػ ىحا  

 

 

خًة. ولع يكغ الغزُب تحجيًجا ىػ ما  122قالت ذلظ زيشب    مكذِّ
يخامخىا حيغ َتدسع َمغ يدتخفُّ بسعتقجاتيا، بل الحدُف. ويكػف 

 .حُج أصجقائيا َمغ سبََّبوالحدُف أشجَّ وشأًة إْف كاف أ

 

 

 .ػ عمى أيِّ حاؿ، اندي ما قمِتوِ   

 

 

 :تيالكْت ناالف عمى األريكة، وسألت  
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 ػ أيغ جسيمة؟  

 

 

 .ػ في الغخفة األخخى. قالت إنَّيا بحاجة إلى االستمقاء  

 

 

 .الح شيُف َكَجٍر عمى وجو ُحسيخاء  

 

 

شيء. أنا قمقة، وأنت تجريغ  ػ إنَّيا ال تتكمَّع كثيًخا، ولع تأكْل أيَّ   
 …وضَعيا الرحيّ 
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 :خفزْت ناالف مغ نطختيا  

 

 

 ػ سأكمِّسيا. أيغ الُسخخِّب؟  

 

 

 :122أجابت زيشب   

 

 [17:20 16.07.20] ,.@ مكتبة

خ بدبب ازدحاـ  ػ ال بجَّ أنَّو في شخيق العػدة اآلف، ولعمَّو تأخَّ
 .السػاصبلت
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 :قالت ناالف  

 

 

ػؼ نشتطخ. واآلف أخبخيشي، لساذا تخكِت الباَب ػ ال بأس، س  
 مفتػًحا؟

 

 

 .تبادلت السخأتاف األخخياف نطخًة خاشفة  

 

 

ـٍ بارد، وىا أنِت جالدٌة    ػ لقج لقيْت أفزُل صجيقاِتِظ مرخَعيا بج
تيا والباب مفتػح! ىل فقجِت رشَجِؾ؟  ىشا في شقَّ
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 :أخحْت َنَفًدا مختجًفا، وقالت  

 

 

ة. لقج كانت ليمى في الذارع في  ػ ما ِبِظ؟   لع يقتحع أحج ىحه الذقَّ
ٍخ مغ المَّيل، ورآىا شيػد عياف تدتقّل سيَّارة مخسيجس  وقٍت متأخِّ

يَّة. وأنت تعمسيغ أفَّ كّل الزحايا ُقِتمغ بالصخيقة نفديا  .فزِّ

 

 

ـْ تطشِّيغ ىحا    ػ وماذا إًذا؟ أىحا يعشي أنَِّظ في مشًأى عغ األذى؟ أ
 …ألفَّ إحجاكسا صغيخة واألخخى  الطغَّ 

 

 

 :احسخَّ وجُو ُحسيخاء خجبًل، وقالت  
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 ػ بجيشة؟  

 

 

ثعَّ أخخجْت جياَز استشذاقيا، ورفعْتو. لقج أضيخْت ليا التجخبُة   
أنَّيا َتدتخجـ الجياَز في أغمب األحياف حيغ تكػف ناالف عمى 

 .مقخبة مشيا

 

 

 :كتفْييا 122ىدَّت زيشب   

 

 

 .ي مختاحة ميسا كانت الكمسُة التي تتفػَّىيغ بياػ إنَّش  
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حْت ناالف بيٍج ُمجسَّمة األضافخ، وقالت     :لػَّ

 

 

فكختي ىي «. األخخى مشعدلٌة ومكتئبة»ػ كشت أريج أف أقػؿ، و  
أنَّكسا إذا افتخضتسا، أيَّتيا الديِّجتاف، أفَّ قاتَل ليمى ىػ الذخز 

نَّشي أتسشَّى لكسا حطًّا سعيًجا، الػحيج السعتػه في ىحه السجيشة، فإ
واتخكا باَبكسا مفتػًحا. بل لساذا ال تزعاف مسدحَة أرجٍل قخب الباب 

 !؟«مخحًبا بَظ، يا عديدي السعتػه»عبارة:  وعمييا

 

 

بةً     :قالت ُحسيخاء مقصِّ
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 .ػ أتسشَّى أف تتػقَّفي قميبًل عغ تجاوز الحجود في كّل شيء  

 

 [17:21 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :ناالف في ىحا الكبلـ بخىًة وجيدًة، وقالت فكَّخْت 

 

 

ـْ ىحه السجيشة؟ أتسشَّى لػ تتػقَّف إسصشبػؿ عغ تجاوز    ػ أنا َأ
 .الحجود في كّل شيء

 

 

رتو  122جحبْت زيشب    ًحا مغ ستختيا الرػفيَّة، وكػَّ خيًصا متخنِّ
 :مثل ُكخة، وقالت
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 …اء بعس األغخاض وػ خخجُت لفتخٍة قريخة مغ الػقت لذخ   

 

 

 :قالت ناالف  

 

 

أعشي … ػ حدًشا! ال يدتغخؽ األمُخ سػى فتخٍة قريخٍة مغ الػقت  
 .أف ُيياجَسِظ أحُجىع

 

 

قالت ُحسيخاء وصػُتيا يتزاءؿ ويخفت، إذ عدمْت عمى تشاوؿ   
 :حبَّة أو حبَّتْيغ مغ حبػب زاناكذ
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 .…ػ تػقَّفي عغ التفّػه بأشياَء فطيعٍة، أرجػؾِ   

 

 

 :قائمةً  122وافقْت زيشب   

 

 

 .ػ إنَّيا عمى صػاب. فيحا الكبلـ ازدراٌء بالسػتى  

 

 

ثعَّ فتحْت حقيبَتيا بيدٍَّة مغ يجىا، وأخخجْت صحيفًة مدائيَّة،   
وفتحت الرفحَة التي ضيخت فييا صػرُة ليمى وسط التقاريخ 

 :السحمِّيَّة والػششيَّة، وشخعْت تقخأ برػٍت عاؿٍ 
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 :بمغ معاوُف مجيخ الذخشة الرحافَة قائبًل وأ  

 

 

اشسئّشػا، فمدػؼ َنعثخ عمى ُمختكب الجخيسة في غسزِة عيغ. »  
ًة لسعالجة ىحه القزيَّة. أمَّا في ىحه  ولقج أعجدنا وحجًة خاصَّ

السخحمة، فإنَّشا نصمب مغ السػاششيغ والسػاششات السداعجَة في تشفيح 
مذبػٍه قج يخْونو أو يدسعػنو. لكْغ  القانػف، واإلببلَغ عغ أّي نذاطٍ 

ٍة الشداء، بالحعخ. فيحه الجخائع لع  أالَّ يشبغي  ُيراَب أحٌج، وبخاصَّ
ُتخَتكْب عذػائيًّا، بل استيجفْت فئًة معيَّشًة مغ غيخ استثشاء. فكّل 

الزحايا مغ السػمدات. أمَّا السػاششات الدػيَّات، فميذ عمييّغ أف 
 .«يقمقغ عمى سبلمتيغَّ 
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ابقة، وشقصقْت لداَنيا عمى    شَػت ناالف الجخيجَة وفق شيَّاتيا الدَّ
 :شخيقتيا حيغ تكػف غاضبًة، وقالت

 

 

ما الحي يقػُلو ىحا الغبيُّ السغّفل؟ ال تقمقغ «. مػاششات سػيَّات»ػ   
، أيَّتيا الشداُء الصيِّبات، فأنتغَّ في أماف، والػحيجات المػاتي  كمُّكغَّ

 !ارع مػمداتُيحَبحغ في الذػ 

 

 

تكاثف إحداٌس باليديسة في الغخفة ثقيبًل والذًعا، مثَل دخاف   
 كبخيتّي يتذبَّث بكلِّ شيٍء يبلمدو. رفعت

 

 [17:21 16.07.20] ,.@ مكتبة

ًة. انتطخْت كي  ُحسيخاء جياَز استشذاقيا إلى فسيا، وتشاولْت مشو بخَّ
ُديا، وأغسزْت عيشْييا، وتسشَّت أف َتخْ  ، نػًما ييجأ تشفُّ مج إلى الشـػ
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، فجمدْت مشتربًة 122عسيًقا ُيشدييا كلَّ شيء. أمَّا زيشب 
كبشجقيَّة، وازدادت آالـُ رأسيا سػًءا. عسَّا قخيب، ستبجأ بالربلة، 

األكمَة الججيجَة التي ستداعج ليمى في رحمتيا السقبمة، وإْف  سُتِعجّ و 
ػَّة ، ولعمَّيا كانت لع يحغ الػقُت بعج، إذ كانت ال تداؿ تفتقخ إلى الق

تفتقخ قميبًل إلى اإليساف. وأمَّا ناالف، فمبثْت صامتًة، مترمِّبَة 
 .الكتفْيغ، وغائخَة السبلمح

 

 

في أحج أركاف الغخفة، لعق الديِّج تذاپمغ نفَدو بعج أف فخغ مغ   
 .تشاوؿ شعامو األخيخ

 

 [17:21 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 25 ػػ

 

يَّة    السخسيجس الفزِّ
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، أي الجشػب، «غػناي»ثسَّة قارٌب بمػنْيغ أحسخ وأخزخ، اسُسو   
ُتْسكغ مذاىجُتو مداَء كّل يـػ راسًيا عمى ساحل القخف الحىبّي 

 .قبالة الصخيق الستَّجو مغ فشجؽ إنتخكػنتيششتاؿ

 

 

وكاف ىحا االسُع قج ُأشِمق عمى الَسْخكب احتفاًء بالُسخخج   
ناي، وضيخ في أحج أفبلمو الديشسائيَّة. الديشسائّي الكخدّي يمساز غػ 

السالُظ الحالّي ليحا القارب ال يعخؼ شيًئا عغ أصل ىحه التدسية. 
ولػ عخؼ، فمغ يجفَعو ذلظ إلى أف ُيبجي أّي اىتساـ. فقج اشتخاه مشح 

مغ صّياِد سسٍظ لع َيُعج ُيْبحخ مشح أمٍج شػيل. وشيَّج  خمتسشػاٍت 
، ونرب مذػاًة حجيجيًَّة إلعجاد السالُظ الججيج مصبًخا صغيًخا

سشجويذات الكفتة. وسخعاَف ما انزعَّ إلى قائسة الصعاـ الدسُظ 
اإلسقسخيُّ السذػيُّ مع البرل السقصَّع وشخائِح الصساشع. ىحا، وإفَّ 

الجائل في إسصشبػؿ ال يعتسج عمى ما ُيباع بقْجِر  ـنجاح بائع الصعا
لمَّيل، يجرُّ مثُل ىحا الصعاـ اعتساده عمى مكاف البيع وزمانو. ففي ا

ربًحا أكثخ، وإْف كاف محفػًفا بالخصخ؛ ال ألفَّ الدبائغ أكثُخ كخًما، بل 
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ألنَّيع أشجُّ جػًعا، وىع يخخجػف ُزرافاٍت ووحجاًنا مغ الشػادي 
أخح الكحػُؿ مجخاه في عخوقيع. وكانػا يتػقَّفػف  قجوالسذارب و 

ة القارب عازميغ عمى عجـ اال ستدبلـ، بل عمى إشبلؽ قخب مشرَّ
العشاف لذيػاتيع أيًزا، قبل أف يحىبػا إلى بيػتيع. نداٌء في 

ثيابيغَّ المسَّاعة، ورجاٌؿ ببحالت سػد، يتخبَّعػف فػؽ كخاٍس صغيخٍة 
ويقزسػف الخبَد األبيَس  اتيع،عمى الخصيف، يمتيسػف سشجويذ

 .الخذغ الحي كاف سيْشفخوف مشو في وضح الشَّيار

 

 

ابعة ػ وىػ وقت مبكِّخ في ذلظ    ُؿ الدبائغ عشج الدَّ السداء، ضيخ أوَّ
أكثخ مغ السعتاد. ىحا ما فكَّخ فيو البائُع حيغ شاىج سيَّارَة 

مخسيجس ػ بشد تتػّقف عشج الخصيف البحخّي. فراح مشادًيا صانَعو، 
وىػ ابُغ أختو وأكثُخ الربياف كدبًل في السجيشة، وكاف مدتخخًيا في 

خ حبَّ زىخ الذسذ السذػّي يذاىج  ة،زاوي مدمدبًل تمفازيًّا، ويقذِّ
بيغ أسشانو، ُمدتدمًسا ومشغسًدا كمِّيًّا. وكانت عمى شاولٍة بجانبو 

 .كػمٌة مغ القػاقع الجػؼ
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 .ػ حّخْؾ عجيدَتَظ! لجيشا زبائغ، فاذىْب وانطْخ ماذا يخيجوف   

 

 

مالِح  نيس الربيُّ ومطَّ ساقْيو، ومؤل رئتْيو مغ نديٍع بحخيٍّ   
الشكية. وبعج أف ألقى نطخًة خاشفًة إلى السػج الحي كاف يزخب 

جانب القارب، لػى قدساِت وجيو وكأنَّو عمى ُأىبِة حّل أحج 
األلغاز، غيخ أنَّو تخمَّى عشو. تستع في سّخِه وىػ يخصػ عمى 

 .اتِّجاه السخسيجس فيالخَّصيف يجخُّ قجمْيو 

 

 

رباح الذارع. كانت نػافُحىا ضميمًة، كانت الديَّارة تتألَّق تحت م  
وعجبلُتيا أنيقًة، ذاَت مػاصفاٍت تبلئع شمب الدبػف، ومرشػعًة مغ 

، الحي كاف  مادّي واألحسخ. راح الربيُّ مادة الكخـو بالمَّػنْيغ الخَّ
بيا.  نوشػاؿ عسخه معجًبا كثيًخا بالديَّارات الفخسة، ُيرفِّخ لذّجة افتتا
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ل قي ادَة پػنتياؾ فايخبيخد زرقاء بمػف الدساء، وىا كاف شخريًّا ُيفزِّ
ىي سّيارٌة بكّل ما في الكمسة مغ معًشى! سّيارة لغ يقػَدىا فحدب 

 !لػ ُأتيح لو ذلظ، بل سيصيخ بيا شيخاًنا

 

 

ـْ ال؟    ػ أيُّيا الربّي! ىل سُتجّوف شمباِتشا أ

 

 [17:21 16.07.20] ,.@ مكتبة

ائُق، وقج ماؿ بج ىحا دسو مغ وراء الشافحة نرف ما قالو الدَّ
 .السفتػحة

 

 

ل في الخدّ     :جفل الربيُّ مغ أحبلـ يقطتو، وتسيَّ
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 ػ نعع، حدًشا. ماذا تخيج؟  

 

 

 .ػ شيًئا مغ األدب أوَّالً   

 

 

رفع الربيُّ رأَسو، ورنا إلى الدبػنْيغ عمى نحٍػ الئق. كاف الستكمُِّع   
الػجو بآثار َحبِّ الذباب. نحيبًل، أصمَع الخأس، نحيَل الفّظ، محفػَر 

ْيغ.  أمَّا الثاني، فكاف عمى العكذ مغ صاحبو، مكتشًدا ومتػرَِّد الخجَّ
لذيٍء ما في  اربَّس… إالَّ أنَّيسا يبجواف قخيبْيغ برػرٍة أو بأخخى 

 .عيػنيسا
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ـ الربيُّ مغ الديَّارة مجفػًعا بالفزػؿ. كاف باشُغ الديَّارة    تقجَّ
فالسقاعج جمجيَّة ذات لػف بشِّيٍّ فاتح، وعجمُة فخًسا مثَل ضاىخىا. 

القيادة مغ الجمج البّشّي الفاتح أيًزا. كسا أفَّ لػحَة القياس كانت 
بسػاصفات المَّػف نفدو. إالَّ أفَّ ما شاىجه الربيُّ بعج ذلظ جعمو 

ف الصمَب، وىخع عائًجا إلى  ـُ مغ وجيو. فجوَّ يذيق، وشار الج
تيُحو قجماه. أمَّا قمُبو، فكاف َيخفق خفقاًنا القارب، يديخ بأسخع ما ت
 .شجيًجا في قفرو الرجريّ 

 

 

بيَّ     :سأؿ البائُع الرَّ

 

 

ـْ سسَظ اإلسقسخي؟    ػ إًذا؟ ماذا يخيج؟ كفتًة أ
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 …ػ آه، كفتة. ولبًشا أيًزا. ولكغْ   

 

 

 ػ لكْغ ماذا؟  

 

 

  .ػ ال أريج أف أخجَميسا. فيسا غخيبا األشػار  

 

 

 تعشي؟ ػ ماذا  
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ج    ؤاؿ. فتشيَّ شعخ البائُع أنَّو لغ يحرَل عمى جػاب حيغ شخح الدُّ
وىػ ييّد رأسو. فقج أصبح الربيُّ معيبًل ومػرَد رزٍؽ في أسختو 
مشح أف لقي والُجه، العامُل في البشاء، مرخَعو عشج سقػشو مغ 

 .سقالٍة عالية

 

 

ى أيَّ تجريٍب مشاسب، ولع ي   ًدا لع يكغ الخجل قج تمقَّ كغ مجيَّ
ات أماف، وتبيَّغ الحًقا أفَّ الدقالة لع ُتشَرْب نرًبا صحيًحا.  بسعجَّ

وقج رفعْت أسخُتو دعػى في السحكسة عمى شخكة البشاء ػ لكغَّ 
عػى؛ فأماـ السحاكع  الػاضح أنَّو ما مغ شيٍء سيشجع عغ تمظ الجَّ

كانت  ما يجعميا عاجدًة عغ الشَّطخ فييا كمِّيا. ولسَّا امغ القزاي
إسصشبػؿ تذيج ثخاًء سخيًعا وارتفاًعا ىائبًل في أسعار العقارات، فقج 

 ازداد الصمُب عمى الذقق الفاخخة زيادة

 

 [17:22 16.07.20] ,.@ مكتبة
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ما تدبََّب في أعجاٍد محىمٍة مغ الحػادث السؤسفة في مػاقع  كبيخة،
 .البشاء

 

 

ال يداؿ تمسيًحا في ىكحا اضُصخَّ الربيُّ إلى العسل ليبًل، بيشسا   
السجرسة. إالَّ أنَّو كاف بالَغ الحداسيَّة، كثيَخ الرست، شجيَج العشاد، 

عمى نحٍػ ال يشدجع مع عسمو الذاّؽ، أو مع إسصشبػؿ، وىػ ما 
 .كاف يخقى إلى الذيء نفدو في الشياية

 

 

 :قاؿ البائُع برػٍت بمغ مغ االرتفاع ما جعل الربيَّ يدسعو  

 

 

 .فائجةػ صبّي ببل   
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غيخ أفَّ الربّي تجاىل السبلحطة، ووضع ُكخاِت المَّحع عمى   
 .السذػاة، وراح ُيعّج الصمب

 

 

 :قاؿ البائع مستعًزا  

 

 

 ػ اتخْكيا. كع مخًَّة قمُت لظ أف تجىَغ السذػاَة أوَّاًل؟  

 

 

لػَّح البائُع لمربّي بالتشّحي جانًبا بعج أف أنتدَع السمقَط مغ يجه.   
، في الغج مو حتَّى ىحا اليـػ ، سػؼ يصخده ػ وىحا قخار ضلَّ دوًما يؤجِّ
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بجافع الذفقة. لكْغ َمْغ قشع بحالو قّخت عيُشو. ثعَّ إنَّو ليذ جسعيََّة 
وعسُمو الحي  يا،اليبلؿ األحسخ، ولجْيو أسخُتو التي يشبغي أف ييتّع ب

 .يتعيَّغ عميو أف يحسيو

 

 

جةَ    بيٍج رشيقٍة وسخيعة، وراح يذػي  سعَّخ البائُع الجسخاِت الستػىِّ
ثسانَي قصٍع مغ الكفتة، ويحذخىا في أنراؼ أرغفٍة مغ الخبد مع 

بعس شخائح الصساشع. ثعَّ أخح زجاجتْيغ مغ المَّبغ، ووضع كّل 
و إلى الديَّارة  .شيٍء فػؽ صيشيَّة، وتػجَّ

 

 

 :قاؿ البائع برػٍت يفيس أدًبا  

 

 

 .ػ مداء الخيخ يا سيِّجي  
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ائقُ س    :أؿ الدَّ

 

 

 ػ أيغ عامُمَظ الكدػؿ؟  

 

 

ػ نعع، كدػؿ. أنت عمى حّق. أعتحُر بكّل تػاضع إْف كاف قج   
 .اقتخؼ أيَّ ىفػة. سػؼ أشخُده عّسا قخيب

 

 

 .ػ إْف سألَتشي، فبل تصخْده في وقٍت أقخَب مسَّا يشبغي  
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 أومأ البائُع بخأسو، وناولو الريشيََّة مغ خبلؿ الشافحة نرفِ   
 السفتػحة، واختمذ الشَّطَخ إلى داخل

 

 [17:22 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .الديَّارة

 

 

كاف عمى لػحة السقاييذ أربعُة تساثيل صغيخة، مبلئكٌة بياالٍت   
وقيثارات، ممصَّخٌة بصبلٍء بشِّّي ضارٍب إلى الُحسخة، رؤوُسيا تتشصَّط 

 .عمى نحٍػ غيخ محدػس، إذ كانت الديَّارة واقفة
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 :قاؿ الخجل  

 

 

 .ػ احتفْع بالباقي  

 

 

 .ػ شكًخا جديبًل   

 

 

ؿ نطخَتو عغ السبلئكة، حتَّى بعج أف    لع يدتصع البائُع أف ُيحػِّ
وضع الشقػَد في جيبو. راوده شعػٌر بالَغَثياف رويًجا رويًجا؛ وفكَّخ في 
ما يسكغ أف يكػف الربيُّ قج الحطو مغ فػره: الُبَقَع عمى الجمى، 

الُحسخة  لىَع عمى لػحة السقاييذ. ىحه البقُع البشِّيَُّة الزاربُة إوالُبقَ 
 !ليدت شبلًء، بل دـٌ متخثِّخ
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ائق، وكأنَّو قخأ ما يجور في ذىغ البائع    :قاؿ الدَّ

 

 

ػ لقج وقع لشا حادٌث في المَّيمة الساضية، وأصيب أنفي، وندفُت   
 .ندًفا شجيًجا

 

 

 :عغ إحداٍس بالعصف ابتدع البائُع ابتدامًة تشعّ   

 

 

ا. تسّشياتي بالذفاء العاجل    .ػ آه، ىحا أمٌخ سيِّئ ججًّ
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 .ػ كاف ال بجَّ لشا مغ تشطيفو، ولكْغ لع تدشْح لشا فخصة  

 

 

أومأ البائُع وأخح الريشيَّة، وأوشظ أف يػّدعيسا حيشسا ُفِتح باُب   
عج أف لبث الديَّارة مغ الجية األخخى، وخصا الخاكُب إلى الخارج. وب

 :صامًتا شػاؿ ىحا الػقت، وفي يجه الخبد، قاؿ

 

 

 .ػ الكفتة التي أعجدَتيا لحيحة  
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رشق البائُع الخجَل بشطخٍة خاشفٍة مبلحًطا العبلماِت عمى ذقشو،   
والتي بجت وكأفَّ شخًرا ما قج خجش وجَيو. فكَّخ أنَّيا المخأة، ولكْغ 

ئ مغ أفكا ره، وقاؿ برػٍت أعمى مغ ىحا ال يعشيو. حاوؿ أف ُييجِّ
 :السألػؼ

 

 

ا ىشا، ولجيَّ زبائُغ يأتػف مغ مجٍف    ػ حدًشا، نحغ معخوفػف ججًّ
 .أخخى 

 

 

 :قاؿ الخجل ضاحًكا مغ مداحو  

 

 

 .أعتقُج أنََّظ ال ُتصعُسشا لحَع حسار… ػ جيِّج  
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 [17:22 16.07.20] ,.@ مكتبة

رجة ا ػ ًجا. إنَّو لحُع بقٍخ مغ الجَّ  .ألولىال، مؤكَّ

 

 

 .ػ مستاز. أسعَجنا ذلظ، وكْغ واثًقا بأنَّظ ستخانا مغ ججيج  

 

 

 :قاؿ البائع وىػ يزغط عمى شفتْيو حتى أصبحتا خصًّا رقيًقا  

 

 

 .ػ أىبًل في أيِّ وقت  
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شعخ باالرتياح واالمتشاف إلى حجٍّ كبيخ عمى الخَّغع مغ االضصخاب   
ػ كانا خصخْيغ، فدتكػف تمظ والزجخ. وفكَّخ أفَّ ىحْيغ الخجمْيغ، ل

 .مذكمَة غيخه، ال مذكمَتو

 

 

ائق    :سألو الدَّ

 

 

 ػ أخبْخني، ىل تذتغل دائًسا في المَّيل؟  

 

 

 .ػ دائًسا  
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ػ ال بجَّ أفَّ مختمَف الدبائغ يأتػف إليظ، فيل ىشاؾ زبائُغ فاسقػف؟   
 مػمدات؟ مشحخفػف؟

 

 

ُب يعمػ وييبط مزصخًبا في الجانب الخمفّي مغ السذيج، راح القار   
 .باألمػاج السشبعثة نتيجًة لسخور إحجى الدفغ

 

 

 .ػ إفَّ زبائشي ناس ميحَّبػف. محتخمػف وميحَّبػف   

 

 

 :قاؿ الخاكُب وىػ يخجع إلى مقعجه  
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ػ ىحا لصيف. فشحغ ال نخيج ناًسا غيَخ ميحَّبيغ في ىحا السكاف،   
كبيًخا، وأصبحِت اليػـَ في  أليذ كحلظ؟ لقج تغيَّخت السجيشُة تغيًُّخا

 .مشتيى القحارة

 

 

 :قاؿ البائُع الحي لع يجج شيًئا آخَخ يتفػَّه بو  

 

 

 .ػ نعع، في ُمشتيى القحارة  

 

 

 *** 
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حيغ عاد إلى القارب، وجج أفَّ ابَغ اختو يشتطخ، واضًعا يجْيو عمى   
 :خرخه، ووجيو مذجود ومختبظ، وىػ يقػؿ

 

 [17:23 16.07.20] ,.@ مكتبة

 إًذا، كيف سارت األمػر؟ ػ

 

 

ي أنا واجَبَظ؟    ػ عمى ما ُيخاـ. كاف يشبغي أف تخجَميسا. لساذا أؤدِّ

 

 

 ػ لكْغ، ألْع تبلحع؟  
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 ػ ُأالحع ماذا؟  

 

 

نطخ الربيُّ إلى خالو شدًرا، كأفَّ الخجل كاف يشكسر أماـ عيشْيو   
 :ويتزاءؿ

 

 

وعمى التساثيل … ة القيادةثسَّة دماٌء عمى عجم… ػ داخل الديَّارة  
 دماء في كلِّ مكاف. أال يشبغي أف نتَّرَل بالذخشة؟… الرغيخة

 

 

ػ ىو! ال شخشة في ىحا السكاف، فمجيَّ عسل يتعيَّغ أف أحافع   
 .عميو
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 !ػ آه، صحيح. عسمظ  

 

 

 :صاح البائع في وجيو  

 

 

لسكاف ػ ما الخصُأ في ذلظ؟ أال تعمع أفَّ ىشاؾ السئات خارج ىحا ا  
 عمى ُأىبة االستعجاد لمسػت مغ أجل الحرػؿ عمى عسمظ؟

 

 

ػ إًذا، امشحْيع إيَّاه! فأنا ال تيسُّشي الكفتُة التافية، وإّنشي أكخه   
 .رائحَتيا عمى أّي حاؿ، فيي لحع حراف
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ْيغ   َج الخجَّ  :قاؿ البائُع متػىِّ

 

 

 ػ كيف تتجخَّأ؟  

 

 

ؿ اىتسامُو إلى سيَّارة  إالَّ أفَّ الربّي لع ُيرِغ إليو،   فقج تحػَّ
يَّة. شيء بارز مييب مغ تحت سساٍء تدداد ضمسًة  السخسيجس الفزِّ

 :انتذخت عمى الخَّصيف. وتستع

 

 

 …ػ إفَّ ىحْيغ الخجمْيغ  
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 :النت أماراُت البائع ورقَّت، وقاؿ  

 

 

ػ انَذ أمَخىسا يا بشّي، فأنت صغيُخ الدّغ. وال تكغ فزػليًّا إلى   
 .الحّج. ىحه ىي نريحتي لظ ىحا

 

 

ػ ألدَت فزػليًّا بجورؾ؟ ولػ قميبًل؟ ماذا لػ أنَّيسا ارتكبا عسبًل   
 خاشًئا؟ ماذا لػ أنَّيسا قتبل شخًرا ما؟

 

 [17:23 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .سشكػف متػاشئْيغ في نطخ القانػف  عشجئٍح،
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 :ضخب البائُع الريشيََّة الفارغة، وقاؿ  

 

 

ا، وكلَّ أفبلـ اإلثارة ػ ىحا يع   شي أنَّظ تذاىج التمفاَز كثيًخا ججًّ
األميخكيَّة السجروسة بإتقاف. وىا أنت اآلف تطّغ أنَّظ شخشيُّ 

التَّحخِّي! غًجا صباًحا، سأكمِّع والجَتَظ، وسػؼ نعثخ لظ عمى ميشٍة 
 .ججيجة. ومغ اآلف فراعًجا، لغ تذاىج التمفاز

 

 

 .ػ أجل، ال ييعّ   
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لع َيُعج ثسَّة قػٌؿ آخخ، إذ لع ُيكمِّع واحُجىسا اآلخخ مغ ججيج ثعَّ   
بخىًة وجيدة. وخالجيسا إحداٌس بالكدل والببلدة. وإضافة إلى قارب 
صيج األسساؾ األحسخ واألخزخ، السدسَّى غػناي، كاف البحخ ُيخغي 

تو الجبلميَج الزخسَة التي تحجُّ الصخيَق  وُيدبج، ضارًبا بكّل قػَّ
 .مغ إسصشبػؿ إلى كيميػس لسمتػي ا

 

 [17:23 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 26 ػػ

 

  السذيج مغ األعمى 

 

 

جمذ شاّب في غخفة االنتطار، ييّد ساقْيو بعربيَّة إلى أعمى   
وأسفل، داخل مكتٍب أنيٍق يحتّل شبقًة بأكسميا مغ عسارٍة شاىقة 

سخيًعا.  ججيجة، ُتصّل عمى حّي السجيشة التجارّي الحي يشسػ نسػًّا
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أتمَعت الدكختيخة رأَسيا مغ وراء حاجٍد زجاجّي لتشطخ إليو نطخًة 
والفيشة، وعمى شفتْييا ابتدامُة اعتحار. ووججْت  لفيشةخاشفًة بيغ ا

بب الحي يجعل والَجه ُيبقيو مشتطًخا عمى  مثمُو صعػبًة في فيع الدَّ
ج أف مجى الجقائق األربعيغ الفائتة. لكْغ ىحا ىػ حاؿ والجه: يتعسَّ 

يعمِّسو درًسا بأنَّو لع يكغ في حاجة إليو وال يسمظ وقًتا لو. تحقَّق 
 .مغ ججيج الداعةالذاب مغ 

 

 

 .أخيًخا، ُفِتح الباب، وأعمشْت سكختيخٌة ثانيٌة أفَّ في وسعو الجخػؿ  

 

 

كاف والجه يجمذ وراء مكتبو السرشػع مغ خذب الجػز القجيع.   
ٍس أصفخ، وقػائَع مخمبيٍَّة، وجدٍء وكاف السكتب ذا مقابَس مغ نحا

خاز مثل  أعمى مشحػت. جسيل، ولكشَّو ال يشدجع مع غخفٍة حجيثِة الصِّ
 .ىحه الغخفة
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ـ الذاّب نحػ السكتب مغ دوف أف يشبَذ بكمسة، ووضع عميو    تقجَّ
الجخيجَة التي أحزخىا معو. وعمى الرفحة التي كانت مفتػحة، 

 .بخز وجُو ليمى مغ الشّز 

 

 

 ػ ما ىحا؟  

 

 

 .ػ اقخْأ مغ فزمظ يا أبي  
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نطخ األب إلى الرحيفة نطخًة عاجمة، ثع انتقمْت نطخاُتو إلى   
العثػر عمى مػمذ محبػحة في حاوية قسامة في »العشػاف: 
 :قصَّب جبيَشو، وقاؿ«. السجيشة

 

 

 ػ لساذا ُتْصمعشي عمى ىحه؟  

 

 

 .ػ ألنَّشي أعخؼ ىحه السخأة  

 

 

 :ج أشخؽ وجُيوقاؿ األب وق  
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ني أف أعمع أفَّ لجْيظ صجيقة    .ػ آه! يدخُّ

 

 

ػ أال تفيع؟ إنَّيا السخأة التي أرسمَتيا إلّي. وىي اآلف ميِّتة.   
 .مقتػلة

 

 [17:23 16.07.20] ,.@ مكتبة

الرسُت السكاَف، وانبدط وانعقج ليربح شبقًة قبيحًة غيخ  ععَّ 
خ. رنا مدتػية، راكجًة كالصحمب عمى بخكة ماٍء  في صيٍف متأخِّ

الذابُّ مغ أماـ والجه في اتِّجاه السجيشة السستّجة خارج الشافحة، حيث 
تشتذخ السشازُؿ انتذاًرا غيَخ مشتطع كالسخوحة تحت سجيٍع رقيق، 

ازدحاًما شجيًجا، وتتسّػج التبلُؿ عغ ُبعج. كاف  رعُ وتددحع الذػا
 .ابة ػ ببل حياةالسذيج مغ األعمى مجىًذا وإْف كاف ػ ويا َلْمغخ 
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قاؿ الذاّب مغ ججيج باذاًل ُقرارى جيجه كي يديصخ عمى نغسة   
 :صػتو

 

 

ػ كلُّ شيٍء محكػٌر في التقخيخ. ثبلُث نداء أخخيات ُقِتمغ في ىحا   
ْغ ماذا؟ أنا  الذيخ، وكمُّيغَّ بالصخيقة الخىيبة نفديا. ثعَّ، خسِّ

. إنيغَّ الشداء الم ػاتي أرسمَتيغَّ الّي. أال تطّغ أعخفيغَّ أيًزا، كمَّيغَّ
 أفَّ في األمخ أكثَخ مغ مرادفة؟

 

 

 .ػ أعتقُج أنَّشا رتَّبشا لظ مػاعيَج مع خسذ نداء  

 

 

أمدظ الذابُّ عغ الكبلـ بخىًة وجيدة، يخالجو إحداٌس بالَحَخج   
 .عمى نحٍػ ال َيْقجر إاّل والُجه عمى إشعاره بو
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لقيغ حَتفيغَّ اآلف. ليحا، أشخُح  ػ نعع، خسُذ نداء، أربع مشيغَّ   
ؤاَؿ مغ ججيج: أال تعتقج أفَّ في األمخ أكثَخ مغ مرادفة؟  عميظ الدُّ

 

 

 :لع تكذْف عيشا والجه عغ أّي شيء حيغ قاؿ  

 

 

 ػ ما الحي تحاوؿ أف تقػَلو؟  

 

 

جفل الذاّب، غيَخ واثٍق مغ أيغ يبجأ. واعتخاه خػٌؼ مألػؼ،   
ج َعَخًقا تحت خػٌؼ يعػد إلى الساضي، ف خجع مغ فػره صبيًّا، يتفرَّ
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خ  نطخة والجه السحسمقة نحػه. لكشَّو بعج قميل، وعمى حيغ غخَّة، تحكَّ
خ الكبلـَ الحي دار بيشو  ٍة األخيخة. وتحكَّ الشداَء، الزحايا، وبخاصَّ

خفة، وكيف كانت ُركُبيسا متبلمدًة مبلمدًة شفيفة،  يشياوب عمى الذُّ
اسسْع، يا عديدي. ُأدرُؾ أنَّظ ال »خائحة الػيدكي: وأنفاُسيسا عابقًة ب

ل أف  تخيُج فعَل ىحا. وُأدرُؾ أيًزا أفَّ لجيَظ َمغ تحّب، وأّنظ ُتفزِّ
 .«تكػف في رفقتيع

 

 

تخقخقت الجمػُع في عيَشي الذاّب. لقج أخبخه عذيُقو أفَّ معاناتو   
ناجسٌة عغ قمبو الصّيب، فيػ صاحُب ضسيخ، وىحا شيٌء ليذ في 

وسع كّل َمغ ىبَّ ودبَّ أف يدعسو. غيخ أفَّ ىحا ال يذكِّل سػى عداٍء 
بديٍط. فيل ماتت الشداُء األربُع بدببو؟ كيف ُيسكغ حجوُث ذلظ؟ 

 !خذي الذاّب أف يفقج عقَمو

 

 

 ػ أىحا ىػ أسمػُبَظ في إصبلحي؟  
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ًخا أنَّو رفع صػَتو ػ ليرل درجَة الرخاخ تقخيًبا    .ثعَّ أدرؾ متأخِّ

 

 [17:24 16.07.20] ,.@ مكتبة

والُجه الجخيجَة بعيًجا عشو، وبانت مبلمُح وجيو قاسيًة، وىػ  دفع
 :يقػؿ

 

 

ػ كفى! ال عبلقَة لي بيحا الغباء. وصخاحًة، ُيجىذشي أّيسا دىذة   
ُد تفكيخؾ بأنَّشي قج أخخج إلى الذػارع ُمصارًدا السػمدات   .مجخَّ
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أبي. ولكْغ ربَّسا ىشاؾ في الجػار شخٌز ػ إنَّشي ال أتَّيسَظ أنَت يا   
ما قخيٌب مشظ. ال بجَّ مغ وجػد تفديخ. أخبْخني، كيف رتَّبَت ىحه 

 المِّقاءات؟ ىل تػلَّى أحٌج ما تختيَب السػاعيج؟ الديارات؟

 

 

 .ػ بالصبع  

 

 

 .ثعَّ ذكخ األُب اسَع أحج ُمداعجيو  

 

 

 ػ أيغ ىػ اآلف؟  
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 .عسل لجيّ ػ لساذا؟ إنَّو ال يداؿ ي  

 

 

 .ػ يشبغي أف تدتجػَبو. أريج وعًجا مشظ بأف تدتجػَبو  

 

 

ل في ما ال    ْل في ما ال يعشيظ، وأنا لغ أتجخَّ ػ انطْخ. ال تتجخَّ
 .يعشيشي

 

 

رفع الذابُّ ذقَشو، فتبلشت األماراُت الستػتِّخُة عمى وجيو، وىػ   
  :يبحؿ ُقرارى الجيج ليتفػَّه بالكمسات اآلتية

 

 



702 
 

أنرخُؼ يا أبي. إنَّشي بحاجة إلى الخخوج مغ ىحه السجيشة، ػ س  
وسأسافخ إلى إيصاليا لقزاء بزعة أعػاـ. فقج ُقِبمُت لجراسة 

 .الجكتػراه في ميبلنػ

 

 

ػ كفاَؾ ىخاء. سػؼ تتدّوج عّسا قخيب، ولقج سبق أف أرسمشا   
عػات إلى الحفل  .الجَّ

 

 

ظ، فأنا لغ أكػف ػ آسف. عميظ أف ُتعالَج ىحا السػضػع بشفد  
 .حاضًخا

 

 

 :نيس والُجه، وصاح برػٍت أجّر لمسخَّة األولى  
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 !ػ لغ أسسَح لظ بأف تفزَحشي  

 

 

 .ػ لقج اتَّخحُت قخاري   

 

 

ادة، وأضاؼ    :ثعَّ نطخ الذابُّ إلى الدجَّ

 

 [17:24 16.07.20] ,.@ مكتبة

 …الشداء الثبلث ػ
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ظ اْف ال صمة لي بيحا ػ آه، تػقَّْف عغ ىحا اليخاء! قمُت ل  
 .السػضػع

 

 

ًرا قدساِت وجيو القاسيَة،    تفخَّس الذاّب في وجو أبيو، متفحِّ
ؿ إليو. فكَّخ في الحىاب إلى  وكأنَّو يبغي حفَع ما رفس أف يتحػَّ

ا، ومغ شأف القزيَّة أف  الذخشة، غيخ أفَّ لػالجه صبلٍت جيِّجًة ججًّ
د فتحيا. كلُّ ما أراده  .ىػ االبتعاد بخفقة عذيقو ُتغمَق بُسجخَّ

 

 

ػ لغ أرسَل إليظ ممِّيًسا واحًجا. أتدسُعشي؟ وسػؼ تعػد إليَّ زاحًفا   
بًل   .عمى ركبتْيظ متػسِّ
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 !ػ وداًعا يا أبي  

 

 

قبل أف يمتفَت إلى الػراء، مجَّ يجه وأمدظ بالجخيجة، وشػاىا قبل   
ػرة ليمى عمى أف يزَعيا في جيبو. لع تكغ لجْيو الخَّغبُة في تخؾ ص

 .ىحا السكتب البارد. إّنُو ال يداؿ يحتفع بػشاحيا

 

 

 *** 

كاف الخجل الثاني، وىػ أنحُف مغ زميمو، أعدَب شػاؿ حياتو.   
اٍت  ث عغ تفاىة الجدج؛ فيػ رجُل أفكاٍر ونطخيَّ وكاف غالًبا ما يتحجَّ

ب عالسيَّة. وعشجما شمب إليو السجيُخ، صاحُب األمخ والشيي، أف ُيختِّ 
مػمداٍت لػلجه، شعخ بأّنَو حطي بالذخؼ لتػلِّيو ىحه السيسََّة 

ا. في السخَّة األولى، انتطخ خارج الفشجؽ  اسةَ الحدَّ  يَّة ججًّ والدخِّ
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ًفا حسيًجا، وأفَّ كلَّ شيء سار  فْت ترخُّ ليتأكَّج أفَّ السخأة وصمْت وترخَّ
  .عمى نحٍػ ُمتَِّدق

 

 

لًدا في الديَّارة يجّخغ، خصخْت في في تمظ المَّيمة، وبيشسا كاف جا  
بالو فكخة. فقج اعتقَج أفَّ ىحه السيسَّة قج ال تكػف ميسًَّة عاديَّة، 

ت بو  ًة كبيخة. استبجَّ ولعلَّ الستػقَّع مشو أف يشفِّح ميسًَّة أخخى، ميسَّ
شخٌز ميّع، وُمفعٌع  وفكخُتو تمظ، وىدَّتو ىدًَّة قػيَّة. وىكحا شعخ بأنَّ 

 .السحجود بالشذاط غيخ

 

 

فاتَح قخيَبو بالسػضػع، وكاف ىحا رجبًل خذًشا وساذًجا، حادَّ   
الصبع، وسخيَع االىتياج والغزب. لع يكغ يفكِّخ مثمو، َبْيج أنَّو 

عبة. شخيٌظ مثاليّ   .مخِمٌز وواقعّي، وقادٌر عمى تشفيح السيسَّات الرَّ
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ة، فقج دبَّخا وبيجؼ التأكُّج مغ أنَّيسا حربل عمى السخأة السشاسب  
خصَّة. ففي كلِّ مخَّة، كانا يصمباف مغ مجيخة ماخػر أف تصمب إلى 
السػمذ ارتجاَء ثػٍب معيَّغ، وبيحا يدتصيعاف االستجالَؿ عمييا 

بديػلٍة حيغ تغادر الفشجؽ. في السخَّة األخيخة، كاف الثػُب قريًخا 
ة قتٍل يزيفاف ومدخخًفا بالمَّػف الحَّىبّي. وكانا بعج كّل جخيس ًقاوضيِّ 

لعبًة ججيجًة مغ الخدؼ إلى مجسػعة السبلئكة التي يسمكانيا. وىحا 
 .ما كانا يعتقجاف أّنيسا يفعبلنو: تحػيل السػمدات إلى مبلئكة

 

 

لع َيحُجْث أف لسَذ الخجُل الثاني أيًّا مغ الشداء لسدًة واحجة،   
ة وكاف يفتخخ بيحا األمخ ػ فيػ يتجاوز حاجاِت الجدج. وببخود
الحجيج، كاف يخاقب مغ الجانب في كلِّ مخَّة، مغ البجاية وحتَّى 

الشياية. إالَّ أفَّ السخأة الخابعة قاتمْت قتااًل شجيًجا، عمى نحٍػ غيخ 
تيا حتَّى خذي بعج لحطات أف تزعو في ع،متػقّ   وقاومْت بكّل قػَّ
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 [17:26 16.07.20] ,.@ مكتبة

ؽ عمييا بجنيًّا. فزبًل . غيخ أفَّ قخيبو كاف شجيَج البأورشة س، فتفػَّ
 .عغ أّنو كاف يحتفع بقزيٍب حجيجيٍّ مخفّي عمى أرضيَّة الديَّارة

 

 [17:26 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 27 ػػ

 

  الخصَّة 

 

 

 :قالت ناالف وىي تفتح باَب الذخفة وتخخج  
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 .ػ أحتاُج إلى التجخيغ  

 

 

شػيبًل إلى أسفل. كاف  ثعَّ ألقت نطخًة خاشفًة عمى الذارع السستجّ   
الحّي في شػر التغييخ، ولع َيُعج كلُّ ما فيو مألػًفا. فالسدتأِجخوف 

يأتػف، وغيُخىع يحىبػف ػ والججيُج يحّل محلَّ القجيع. وتبادَلْت مشاشُق 
ُب السجارس ببصاقات  اَنيا مثمسا يفعل شبلَّ  .القجـ كخةفي السجيشة سكَّ

 

 

ق وضعْت ناالف الديجارَة بيغ ش   فتْييا وأشعمْتيا. وبيشسا ىي تتشذَّ
ؿ َنَفٍذ مشيا، راحت تتفحَّز قّجاحَة ليمى. أشعمْتيا وأشفأْتيا. ثّع  أوَّ

 .أشعمْتيا وأشفأْتيا مخًَّة أخخى 

 

 



710 
 

كانت القّجاحُة تحتػي عمى كتابة باإلنكميديَّة عمى أحج جانبْييا:   
ا إالَّ بعج أف أوشكِت عمى الس»  .«ػتفيتشاـ، لع تعيذي حقًّ

 

 

تخاءى لميمى أفَّ ىحه القّجاحة األثخيَّة لع تكغ الذيَء الحي تبجو   
عميو فحدب، وإنَّسا ىي رّحالٌة أبجّيٌة أيًزا، تشتقل مغ شخٍز إلى 

خ أكثَخ مغ أيٍّ مغ مالكييا. َفَقْبَل ليمى كانت مْمَظ  آخخ، وُتعسِّ
الحّع د/عمي. وقبل د/عمي كانت مْمَظ جشجّي أميخكّي بمغ بو سػُء 

. 1968جاء إلى إسصشبػؿ رفقَة األسصػؿ الدادس في تّسػز  فأ
يغ اليداريِّيغ الغاضبيغ،  وبيشسا كاف الجشجّي ييخب مغ أماـ السحتجِّ

سقصت القّجاحُة مغ يجه، والقبَّعُة مغ عمى رأسو. فسا كاف مغ 
د/عمي إالَّ أف التقط القّجاحَة، في حيغ أخح أحُج رفاقو القبَّعَة. وفي 

شا مغ رؤية الجشجّي مغ  ػضىعاف الفمعس التي أعقبْت ذلظ، لع يتسكَّ
احة والقبَّعة إليو   .ججيج. ولكْغ لػ رأياه فمغ يثقا بإعادة القجَّ
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بسخور األعػاـ، نطَّف د/عمي القّجاحَة، وصقميا مخَّاٍت ومخَّات.   
وحيغ انكدخْت، أخحىا إلى أحج األشخاص في أحج أزقَّة حّي 

رّمح الداعات ومختمَف السػاّد األخخى. إالَّ أنَّو لبث تقديع، وكاف ي
يفكِّخ في مجى األىػاؿ التي شيجتيا ىحه القّجاحُة أثشاء الحخب، وما 

السقتمَة عمى كبل الجانبْيغ، والػحذيََّة التي َيْقجر البذُخ  جتِ إذا شاى
عمى إلحاقيا بغيخىع مغ البذخ، وما إذا كانت حاضخًة في محبحة 

  وىل سسَعْت صخاَخ السجنيِّيغ الُعْدؿ ػ نداًء وأشفااًل؟ماي الي ، 

 

 

وعمى أثخ وفاة د/عمي، احتفطْت ليمى بالقّجاحة، حاممًة إيَّاىا في   
كلِّ مكاف، باستثشاء يـػ أمذ حيغ نديتيا عمى شاولٍة في كخواف 

بعج أف كانت مذغػلَة الحىغ إلى حجٍّ ما، وىادئًة ىجوًءا غيخ 
، وأف تقػؿ: مألػؼ. وكانت ناال  ط إلعادتيا إلييا ىحا اليـػ ف ُتخصِّ

أف تشدي ىحا الغخَض الثسيغ؟ لقج بجأِت تذيخيغ يا  كيف يسكُشظِ »
أنا أشيخ؟ مدتحيل يا »وكانت ليمى ستزحظ قائمًة: «. حبيبتي

 .«عديدتي. لكْغ ال بجَّ أفَّ خصًبا ما قج أصاب القّجاحَة نفَديا

 



712 
 

 

ومدحْت أنَفيا. سألتيا ُحسيخاء  جحبْت ناالف مشجيبًل مغ جيبيا،  
 :وىي تجفع رأَسيا مغ حػؿ باب الذخفة

 

 

 ػ أأنِت عمى ما ُيخاـ ىشا؟  

 

 

  .ػ نعع، بالتأكيج. سأعػد بعج دقيقة  

 

 

أومأْت ُحسيخاء بخأسيا ػ وإْف لع يبُج عمييا أنَّيا اقتشعْت، وانرخفْت   
 .مغ غيخ أف تشبَذ بكمسٍة أخخى 
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ًدا مغ سيجارتيا، ولع تصمق مشُو سػى خيِط جحبْت ناالف َنفَ   
دخاف. أمَّا الشفخة التالية، فقج أرسمْتيا في اتِّجاه بخج غاالتا، وىػ 
ُتحفٌة مغ ُتحف بّشائي َجَشػة العامميغ في األشغاؿ الخذبيَّة. كع مغ 

 الشاس في ىحه السجيشة يعسمػف 

 

 [17:26 16.07.20] ,.@ مكتبة

؟ تداءل في ْت وىي تتأمَّل البخَج األسصػانيَّ العخيَق ىحا السجاؿ اليـػ
 !في ِقَجمو، وكأنَّو يستمظ إجابًة عمى كّل متاعبيا

 

 

في الذارع السستّج إلى أسفل، شاىجْت شابًّا يشطخ إلى أعمى ػ   
 .فمسحيا. اتَّدعْت تحجيقُتو، وعمَّق بأعمى صػتو تعميًقا بحيًئا
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خفة، وقالت    :متدائمةً  مالت ناالف مغ فػؽ حاجد الذُّ

 

 

؟   ٌو إليَّ  ػ ىل ىحا الكبلـُ مػجَّ

 

 

خ الذابُّ مبتدًسا ابتدامَة استيداء، وقاؿ    :كذَّ

 

 

 .ػ مغ دوف أدنى رْيب. فأنا معجٌب بالشداء مغ أمثاِلظ  
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عبدْت ناالف واعتجلْت، والتفتْت إلى الجانبْيغ، وسألْت بقيَّة   
 :الشداء برػتيا اليادئ السعيػد

 

 

 ؾ مشفزُة سجائخ في مكاٍف ما؟ػ أىشا  

 

 

 :112أجابت زيشب   

 

 

 .ػ لقج احتفطْت ليمى بسشفزٍة عمى شاولة القيػة. ىشا  
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أمدكْت ناالف السشفزَة، ورازْتيا في راحتيا، ثع قحفْت بيا فػؽ   
الحاجد، فتيّذَسْت عمى الخصيف. أمَّا الذاّب، فأفمح في تفادي 

 .ًىا، مستقَع الػجو، مصبَق الفظّ الزخبة بالتخاجع إلى الػراء مذجو 

 

 

 :صاحت بو ناالف  

 

 

ػ أيُّيا األبمو! ىل تخاني ُأصفِّخ لداقْيَظ الكثيفَتِي الذعخ، ىو؟ ىل   
 ُأزِعُجَظ؟ كيف تتجخَّأ عمى أف تكمِّسشي بيحه الصخيقة ؟

 

 

فغخ الخجُل فاه، ثعَّ أشبقو. وراح يخصػ خصػاٍت سخيعًة مبتعجة،   
 .ضحٌظ خفيٌف مغ مقًيى قخيب ومغ ورائو انفجخ
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 :قالت ُحسيخاء  

 

 

ػ ادخمي، أرجػِؾ. ال يسكشِظ أف تقفي في الذخفة وتخمي األشياَء   
 .عمى الغخباء. ىحا البيُت في عداء

 

 

استجارت ناالف عمى عقبْييا، ودخمت الغخفَة والديجارة ما تداؿ في   
 .يجىا

 

 

 .ل شيًئا ماػ أنا ال أريج أف أحدف، بل أريُج أف أفع  
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 :122قالت زيشب   

 

 

 .ػ ماذا يدعشا أف نفعل يا حياتي؟ ال شيء  

 

 

بجت ُحسيخاء مشذغمَة الفكخ، قمقًة ػ وناعدًة قميبًل، بعج أف تشاولْت   
 .حّبتْيغ أخخَيْيغ ِخفيةً 

 

 [17:27 16.07.20] ,.@ مكتبة

صي لمخخوج بحًثا عغ قاتل ليمى ػ  .أرجػ أالَّ تخصِّ
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 .شتخؾ ىحا األمَخ لخجاؿ. وىحا ال يعشي أّنشي أثق بيعػ ال، س  

 

 

استشذقْت ناالف خيَط دخاٍف مغ خبلؿ أنفيا، وحاولْت، بعج أف   
راودىا إحداٌس بالحَّْنب، إبعاَده بيجىا عغ ُحسيخاء، مغ غيخ نجاٍح 

 .ُيحكخ

 

 

 :122قالت زيشب   

 

 

 وروِحِظ أيًزا؟… ػ لساذا ال ُترّميغ لسداعجِة روِحيا  
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 :عرخْت ناالف جبيَشيا، وقالت  

 

 

ػ لساذا أصمِّي إذا لع يكغ ثسَّة َمغ ُيجيج اإلصغاَء؟ فجسيُعيع   
 .يذتخكػف مع الديِّج تذاپمغ في ىحه الرفة

 

 

 :122قالت زيشب   

 

 

  !ػ أستغفُخ المَّػَو! أستغفُخ المَّػوَ   
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ده دائًسا حيغ تدسع اسَع اإللو ُيمفَ     .ع عبًثاوىحا ما كانت تخدِّ

 

 

 .عثخْت ناالف عمى فشجاف شاي فارغ، فأشفأْت فيو عقَب الديجارة  

 

 

ػ اسسعي، صمِّي أنِت. أمَّا أنا، فبل أريج أف أجخَح شعػَر أيٍّ كاف.   
إفَّ ليمى تدتحّق حياًة عطيسًة، ولكشَّيا لع تحرل عمييا. ومع ذلظ 

ا أف نتخَكيا فيي تدتحّق دفًشا الئًقا عمى أقّل تقجيخ . وال يسكشش
 .تتعفَّغ في مقبخة الغخباء، إذ ىي ال تشتسي إلى ذلظ السكاف
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 :122قالت زيشب   

 

 

َل األمػر يا حبيبتي. فميذ في وسع أيٍّ    ػ عميِظ أف تتعمَّسي تقبُّ
 .مشَّا أف يفعل شيًئا

 

 

في مياد السذيج، كاف بخُج غاالتا يمفُّ نفَدو بغبللٍة بشفدجيَّة   
تحت الذسذ التي شارَفْت عمى السغيب. كانت السجيشة وقخمديَّة مغ 

تبجو عمى مّج البرخ، فػؽ سبع تبلؿ، وما يقخب مغ ألف حيٍّ 
سكشّي كبيٍخ وصغيخ. مجيشٌة تشبَّأْت بأف تبقى صامجًة ال ُتقيخ إلى أف 

العالع. وعمى مبعجة، راح البػسفػر يجور ويجور،  ةُ تحيغ نياي
وماًء عحًبا، بالديػلة التي كاف يسدج مازًجا بَجَورانو ماًء مالًحا 

 .فييا الحقيقَة بالحمع
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 :قالت ناالف بعج وقفٍة قريخة  

 

 

ػ لكْغ ربَّسا ىشاؾ شيء، ربَّسا ىشاؾ شيٌء واحٌج وأخيٌخ ندتصيع أف   
 .نفعَمو مغ أجل ليمى التكيبل

 

 [17:27 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 28 ػػ

 

  الُسخخِّب 
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ُسخخِّب إلى شارع ىيخي كافكا، كانت ِغبللُة حيغ وصل سشاف ال  
السداء الحبخّيُة المَّػِف قج خيَّسْت عمى التبلؿ الػاضحة مغ مكاٍف 

بعيج. راح سشاف يخاقب آخَخ شعاٍع مغ الزياء الستبلشي وراء 
األفق، والشياُر يبمغ مشتياه، فيسؤله بإحداس السيجػر. وكاف في 

دعاج مغ كّل ذلظ الػقت الحي وليذعخ باالن خًقاالعادة ليتفّرج ع
يشفقو في الدحاـ، وليدتذيَط غزًبا مغ سائقي الديَّارات والساّرة 

عمى حجِّ سػاء. غيخ أنَّو لع يذعخ اآلف إالَّ باالستشداؼ. كاف يحسل 
في يجْيو عمبًة مغمَّفًة بخقاقٍة معجنيٍَّة حسخاء، مخبػشٍة بقػٍس ذىبّيٍة. 

، ودخل ا واستخجـ مفتاحَ   .لسبشى، وارتقى الدبللعالخاصَّ

 

 

َط الصػؿ،    كاف الُسخخِّب في مدتيّل األربعيشيَّات مغ العسخ، متػسِّ
ومتيَغ الُبشياف. حشجخُتو بارزة، وعيشاه خزخاواف تكاداف تختفياف 

ر. أمَّا  عشجما يبتدع، وشارُبو الحجيُث الشسّػ ال يشاسب وجَيو السجوَّ
بأعػاـ ػ قبل أوانو ىػ عمى رأسو، فقج ضيخ عميو الرمُع قبل أوانو 

وجو الخرػص، ألنَّو كاف يعتقج أفَّ حياَتو، حياَتو الحقيقيَّة، لع 
 .تبجْأ بعج
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رجٌل ذو أسخار. ىكحا انتيى بو األمُخ عشجما لحق بميمى إلى   
ـٍ عمى رحيميا. لع يكغ ذلظ سيبًل عميو، لكشَّو رحل  إسصشبػؿ قبل عا

ؿ واضٌح، والثاني  خفّي: مػاصمُة تعميسو )فقج كاف لدببْيغ. األوَّ
قادًرا عمى الحرػؿ عمى مقعٍج في جامعة مخمػقة(، والعثػُر عمى 

لع يكغ يسمظ مغ ىحه الرجيقة سػى رزمٍة  لكّشوصجيقة شفػلتو. 
مغ البصاقات البخيجيَّة، وعشػاٍف لع َيُعج لو وجػد. لقج كتبْت إليو 

ثو كثيًخا عغ شب يعة حياتيا الججيجة، ثعَّ بزَع مخَّات، ولكشَّيا لع تحجِّ
تػقَّفت البصاقاُت البخيجيَُّة فجأًة. راوده إحداٌس بأفَّ أمًخا ما قج حجث 

تخغْب في الحجيث عشو. ولكشَّو عِمع أنَّو ال بجَّ لو مغ  لعليا، و 
العثػر عمييا برخؼ الشَّطخ عغ كلِّ شيء. فتَّر عشيا في كلِّ 

رح والفشادؽ والسقاىي. مكاف ػ في ُدور الديشسا والسصاعع والسدا
وبعج أف أعيتو الحيمُة في العثػر عمييا في ىحه األماكغ، راح 

ُيفتِّر عشيا في السخاقز والسذارب وصاالت القسار. وأخيًخا، بحث 
سعة.  عشيا، بقمٍب حديغ، في الشػادي المَّيميَّة والبيػِت الديِّئِة الدُّ

مكانيا عغ  وبعج بحٍث شػيٍل ال يميغ، استصاع أف يدتجّؿ عمى
كَغ في إحجى الُغَخِؼ  شخيق السرادقة ال أكثخ. فقج كاف يذاشخه الدَّ
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د دائًسا عمى شار  السػاخيخ، وانداب إلى سسعو كبلـُ ىحا  عغبلـٌ يتخدَّ
الغبلـ وىػ ُيْخبخ شالًبا آخَخ عغ امخأٍة تحسل وشًسا لػردٍة عمى 

 .كاحميا

 

 

َؿ مخَّة بعج فخاٍؽ شػيل، ق    :الت لو ليمىحيغ التقيا أوَّ

 

 

، فأنا ال أرغب في رؤيتظ    .ػ كشُت أتسشَّى لػ لع تعثْخ عميَّ

 

 

كاف بخوُد ليمى نحػه شعشًة في القمب. ففي عيشْييا ألُق الغزب،   
وأكثُخ مغ ذلظ قميبًل. إالَّ أنَّو شعخ أفَّ العار ىػ ما يتػارى تحت 

ًجا. سحشتيا الرارمة. ومع ىحا، فقج دأب عمى السجيء قِمًقا و  ُمتعسِّ
ر أالَّ َيَجَعيا ُتْفمت مغ بيغ يجْيو مججَّ  . ًدافبعج أف عثخ عمييا، قخَّ
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سعة، بسا فيو  ولسَّا كاف ال يقجر عمى تحسُّل ذلظ الذارع الخديِء الدُّ
مغ روائَح كخييٍة، فقج لبث يشتطخ في أغمب األوقات عشج مجخمو، 

خة، عمى مجى ساعاٍت  أحياًنا. وتحت ضبلؿ أشجار الجػز السعسِّ
وحيغ تخخج ليمى بيغ الفيشة والفيشة لذخاء شيٍء ما لشفديا، أو 

لعبلج داء البػاسيخ الحي تعانيو السجيخُة الُسخَّة، كانت  ىعٍ لذخاء مخ 
تخاه ىشاؾ، جالًدا عمى الخَّصيف، يقخأ في كتاب، أو يحّظ ذقَشو مفكًِّخا 

 .في معادلٍة رياضيَّة

 

 

 ى ىشا، يا ُمخخِّب؟ػ لساذا تػاضب عمى السجيء إل  

 

 

  .ػ ألنَّشي أشتاُؽ إليظِ   
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ب وقَتيع في مقاشعة    كانت تمظ سشػاٍت أنفق فييا نرُف الصبلَّ
ب السشذقِّيغ.  الرفػؼ الجراسيَّة، والشرُف اآلخخ في مقاشعة الصبلَّ
ففي كلِّ يػـٍ تقخيًبا، كاف ثسَّة حجٌث في حخـٍ جامعيٍّ ما في الببلد: 

ٌب وصػُؿ فخيق خبخا ء في الستفّجخات لشدع عبػاٍت ناسفة؛ شبلَّ
يذتبكػف في الكافتيخيا؛ أساتحٌة يتعخَّضػف إلىاناٍت كبلميَّة 

 واعتجاءات

 

 [17:27 16.07.20] ,.@ مكتبة

غ الُسخخُِّب جدجيَّة . لكْغ عمى الخَّغع مغ كلِّ تمظ الحػادث، فقج تسكَّ
عمى وضيفٍة في  مغ اجتياز امتحاناتو، وتخخَّج بسختبة الذخؼ، وعثخ

ية إليو، باستثشاء  عػات السػجَّ مرخٍؼ حكػمّي، ورفس كلَّ الجَّ
سيا شخكاٌت، فيمبِّييا بجافع االلتداـ  بعس الشدىات التي كانت تشطِّ

ال غيخ. أمَّا كّل أوقاِت فخاغة، فقج حاوؿ أف يشفَقيا  جتساعيّ اال
 .بخفقة ليمى
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جْت فييا ليمى د/عمي،   خخج الُسخخِّب في مػعٍج  في الدشة التي تدوَّ
ـ لخصبتيا. لكْغ، عمى  غخامّي مع إحجى زميبلتو. وبعج شيٍخ، تقجَّ

الخَّغع مغ أفَّ زواجو لع يكغ زواًجا سعيًجا تساًما، فإفَّ األبػَّة تحجيًجا 
 ـكانت أفزَل ما حجث في حياتو. ومزت حياُتو الػضيفيَّة تتقجَّ 

و تخاجع حيغ بجا لو أنَّو قج سخيًعا، ممؤىا القشاعُة واليقيغ، ولكشَّ 
يحقِّق أعمى السدتػيات. وبرخؼ الشَّطخ عغ قجرات عقمو السجبِّخ، 
فإفَّ الخجَل الذجيج، واالنصػاَء الكثيخ عمى نفدو، حاال دوف أف 

َؿ عخٍض  ـَ أوَّ يكػف العًبا رئيًدا في أّي مؤّسدة. فعشجما قجَّ
ج عخًقا عمى نحػٍ  ز،ُممخَّ  مخيع، وغِذَي  َنِدي الكمسات، وتفرَّ

الرست قاعَة السؤتسخ بخمَّتيا، لع يتخمَّمو سػى سعاٍؿ مزصخب، 
وضلَّ يخصف برَخه ناحيَة الباب كأنَّو يخيج التخاجَع واليخب. وضلَّ 

ل أف ُيقِشع نفَدو  يداوره ىحا الذعػُر عمى الجواـ. وليحا فزَّ
تبسشرٍب متػاضع، واس حياُتو عشج مدتًػى متػّسط الجػدة:  تقخَّ

ر التَّخمِّي م ًبا، وأًبا جيًِّجا. إالَّ أنَّو لع يقخِّ ػاشًشا صالًحا، ومػضًَّفا شيِّ
 .عغ صجاقتو بميمى في أيٍّ مغ مخاحل ىحه الخحمة
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 :كانت ليمى تقػؿ لو  

 

 

شي. انُطْخ إلى نفدظ    يَظ محصََّة التخخيِب التي تخرُّ ػ كشُت أسسِّ
. إنَّظ تخخِّب سسعَتَظ يا عديدي. م اذا ستقػؿ زوجُتظ وزمبلؤؾ اليـػ

 إْف عخفػا أنَّظ صجيُق واحجٍة مثمي؟

 

 

 .ػ يشبغي أالَّ يعخفػا  

 

 

 ػ إلى متى تطّغ أنَّظ ستقجر عمى إخفاء ذلظ؟  

 

 



731 
 

ة    .ػ إلى أشػؿ مجَّ

 

 

ولع يعخْؼ أيٌّ مغ زمبلئو في العسل، وال زوجُتو، وال أقخباؤه، وال   
يجليَّة مشح أمٍج بعيج، أنَّو يحيا ُأّمو التي تقاعجْت عغ العسل في الر

حياًة ثانية. وفي حياتو رفقَة ليمى والفتياِت األخخيات، كاف رجبًل 
 .مختمًفا االختبلَؼ كّمو

 

 

أنفق الُسخخُِّب أيَّاَمو ورأسُو مجفػٌف بيغ كذػؼ السيدانيَّة، ال   
ث أحًجا إالَّ عشج الزخورة الُقرػى. وبحمػؿ الغدق، كاف يغادر  ُيحجِّ

و إلى ا لسكتَب ويثب إلى سيَّارتو، كارًىا القيادَة كخًىا شجيًجا، فيتػجَّ
 شاؾكخواف ػ وىػ ناٍد ليمّي مذيػر في أوساط غيخ السذيػريغ. وى

ر غياَبو  غ، وفي بعس األحياف يخقز. وكاف يبخِّ يدتخخي ويجخِّ
الصػيل بإخبار زوجتو أفَّ مختَّبو الدىيَج يجفعو إلى العسل في 

 :اسٍة ليميٍَّة في أحج السرانع، وأضاؼمشاوباِت حخ 
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 .ػ إفَّ السرشع ُيشتج حميَب أشفاؿ  

 

 

 .وكاف بيحا الكبلـ يعتقج أفَّ ِذْكَخ األشفاؿ يجعمو يبجو أكثَخ بخاءةً   

 

 

لحدغ الحّع، لع تصخح زوجُتو أيَّ أسئمة. وفي كلِّ األحػاؿ، كانت   
. غيخ تبجو مختاحًة إلى حجٍّ ما وىي تخاه يغادر السش دَؿ مداَء كلِّ يـػ

أنَّيا كانت تثيخ اضصخاَبو أحياًنا، وتجعمو يغمي في مخجل عقمو؛ 
فيل كانت تخيج إبعاَده عغ شخيقيا؟ ومع ىحا، فإنَّيا لع تكغ 

رْت زوجُتو  اشخريًّ  مبعَث اضصخابو كّمو، بل أسختيا الكبيخة. فقج تحجَّ
يستمظ الذجاعَة  مغ ُأسخٍة تفتخخ بكثخة أئسَّتيا وحجيجيا، ولع يكغ

إلخبارىع ]باضصخابو بدببيع[. يزاؼ إلى ذلظ أّنو كاف يحّب أوالَده 
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ويذغف بيع. وإذا ما أرادت زوجُتو الصبلَؽ بحريعة عسمو ليبًل مع 
الغانيات والستحػِّالت جشديًّا، فإفَّ السحاكع لغ تسشحو الػصايَة عمى 

الحقيقة قج أوالده، وقج ال تدسح لو ولػ بخؤيتيع مغ ججيج. إفَّ 
ًة مدعجًة ومتِمفًة وأّكالًة مثل كمػريج الدئبق؛ وفي وسعيا  تكػف مادَّ
خًة أبشيًة بكاممي . اأف َتْحفخ في متاريذ الحياة اليػميَّة وَتحتَّيا، مجمِّ
وإذا عخؼ كباُر أفخاد األسخة بدّخِه، فإفَّ أبػاَب الجحيع كّميا سػؼ 

 يدسع أصػاَتيع وىي تتحصَّع وتشفتح في وجيو. وكاف في وسعو أف

 

 [17:28 16.07.20] ,.@ مكتبة

دة تجؽّ   .في رأسو، زاعقًة وشاِتسًة وُميجِّ

 

 

في صباحات بعس األيَّاـ، وبيشسا ىػ يحمق لحيتو، كشَت تججه   
فاعّي الحي سُيْمقيو إْف  ب أماـ السخآة عمى إلقاء خصابو الجِّ يتجرَّ

ألو زوجُتو، ضبصْتو أسخُتو ذات يػـٍ وأخزعتو لمتقخيع. ستد
 :وبجانبيا يكف أقخباؤىا
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ػ ىل تزاجع تمظ السخأَة؟ آه، إنَّشي نادمة عمى اليـػ الحي   
جُتَظ فيو! أّي رجل ىحا الحي ُيزيِّع نقػَد أشفالو عمى عاىخة؟  تدوَّ

 

 

 .ػ ال! ال! ليذ األمُخ كحلظ  

 

 

 ػ أتعشي أنَّيا تقبل السزاجعَة مغ غيخ مقابل؟  

 

 

ل إليي    :ا بقػلوفيتػسَّ
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ـُ    ػ ال تتفػَّىي بسثل ىحه األشياء، أرجػِؾ. إنَّيا صجيقتي. أقج
 .صجيقٍة لي ػ مشح أياـ السجرسة

 

 

َقو    .لكغَّ أحًجا لغ يرجِّ

 

 

 *** 

 :قاؿ الُسخخِّب وىػ يتَّكئ عمى كخسّي، مشيَظ القػى، وضسآًنا  
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ًخا، لكغَّ حخكَة السخور كانت   كابػًسا بكّل ما  ػ حاولُت أف َأْحزخ مبكِّ
 .في الكمسة مغ معًشى

 

 

 :122فدألتو زيشب   

 

 

 ػ أتخغب في كػٍب مغ الذاي؟  

 

 

 .ػ ال، شكًخا  
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 :سألتو ُحسيخاء مذيخًة إلى عمبٍة في حزشو  

 

 

 ػ ما ىحه؟  

 

 

ىجيَّة إلى ليمى. كانت في السكتب، وكشُت عازًما عمى … ػ آه، ىحه  
 .ةتقجيسيا إلييا في ىحه المَّيم

 

 

 :جحب الذخيَط وفتح العمبة. كاف في داخميا وشاح  
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 .ػ حخيخ خالز. كانت ستحبُّو  

 

 

غزَّ في حشجختو، كأفَّ فييا شيًئا ال َيْقجر عمى ابتبلعو، فذيق.   
ٍة في عيشْيو،  انفجخ اآلف كلُّ األسى الحي حاوؿ أف يكبتو. شعخ بحكَّ

 .ووجج نفدو يبكي قبل أف ُيجرؾ ذلظ

 

 

ُحسيخاء إلى السصبخ، وعادت حاممًة كأًسا مغ الساء،  ىخعْت   
وزجاجًة مغ عريخ المَّيسػف بالكػلػنيا، وراحت تخّش مغ األخيخ 

 :في كأس الساء التي أعصْتيا الُسخخَِّب، قائمةً 

 

 

غ    .ػ اشخّب، وسػؼ تذعخ بتحدُّ
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 [17:28 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :سأليا

 

 

 ػ ما ىحا؟  

 

 

محدف، ولغيخه مغ الحاالت. وكانت دائًسا تحتفع ػ عبلُج والجتي ل  
 .بَقْجٍر مغ الكػلػنيا في متشاوؿ اليج

 

 

 :احتجَّت ناالف قائمةً   
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ػ تػقَّفي لحطًة. أتجعميشو يذخب ىحا؟ ال. إفَّ عبلج والجتظ قج   
 .يقزي عمى حياة إنداٍف ال يدتصيع تحسَُّل الكحػؿ

 

 

 :كبلميافغسغسْت ُحسيخاء غيَخ متأكِّجٍة مغ   

 

 

 .…ػ لكشَّو ماُء الكػلػنيا  

 

 

 :قاؿ الُسخخِّب  
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 .ػ إنَّشي عمى ما ُيخاـ  

 

 

ثعَّ أعاد الكأَس وقج ساوره شعػٌر بالَحَخج بعج أف أصبح مخكَد   
 .االىتساـ

 

 

السعخوؼ أفَّ الُسخخِّب ال َيحتسل تعاشي السذخوبات، وأفَّ ربَع   
عجيج السشاسبات، كاف يفقج  كأٍس مغ الشبيح كفيٌل بتجميخه. وفي

وعَيو بعج أف يحتدي مقجاًرا مغ الِجعة مجاراًة لآلخخيغ. وفي مثل 
خىا في صبيحة اليـػ  تمظ المَّيالي، كانت لو مغامخاٌت ال يدتصيع تحكُّ
التالي. وكاف الشاس ُيخبخونو بتفاصيل مخىقة: كيف تدمَّق سصًحا 

ث مع مانيكاف عشج ما لسذاىجة الشػارس؛ أو تجاَذَب أشخاؼ الحجي
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واجية متجٍخ ما؛ أو وثب مغ فػؽ السذَخب في كخواف، ورمى 
بشفدو عمى الخاقريغ معتقًجا أنَّيع سػؼ ُيسدكػف بو ويخفعػنو 

األرض. كانت القرز التي  مىفػؽ أكتافيع، ولكشَّيع قحفػا بو ع
يدسعيا تبمغ مغ اإلىانة والتَّحقيخ لذخرو ما يجعمو يتطاىخ بأنَّو 

شيًئا عغ الذخز األخخؽ في وسصيع. إالَّ أنَّو كاف يعخؼ  ال يعخؼ
َمْغ ىػ بكّل تأكيج: كاف يعخؼ أنَّو ال يحتسل الكحػَؿ، ولعمَّو كاف 

يفتقخ إلى األنديع السشاسب، أو أنَّو مراٌب بتميٍُّف في الكبج، أو أفَّ 
وا الحجيَج واألئّسَة مغ أسخة زوجتو قج استشدلػا المَّعشاِت عميو ليتأكَّج

 .مغ أنَّو لغ َيِزّل عغ الرخاط السدتقيع

 

 

أمَّا ناالف، فكانت تختمف اختبلًفا جحريًّا عغ الُسخخِّب، إذ ىي   
يَّة. فقج بجأْت تعاقخ الخسَخ بعج أف  أسصػرٌة في دوائخ إسصشبػؿ الدخِّ
ُؿ عسميَّة لتعجيل جشديا. وعمى الخَّغع مغ أنَّيا تخمَّت  ُأجخَيْت ليا أوَّ

بصاقة ىػيَّتيا الدرقاء القجيسة )التي ُتسَشح السػاششيغ  بدعادة عغ
ًة بالسػاششات  الحكػَر(، واكتدبْت بصاقًة ورديًَّة ججيجًة )خاصَّ

بيا وتشيكيا، حيث ال  اإلناث(، فإفَّ آالـَ ما بعج العسميَّة كانت ُتعحِّ
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تدتصيع تحسُّميا إالَّ بسداعجة الخسخ. وفي وقٍت الحق، ُأجخَيْت ليا 
ثسًشا مغ  مىٌة أخخى فأخخى، وكلٌّ مشيا أكثُخ تعقيًجا وأغعسميَّ 

رىا أحٌج مغ ىحه العسميَّات، إذ كاف ذلظ مغ  سابقتيا. ولع ُيححِّ
السػضػعات التي ال يخغب أحٌج في الحجيث عشيا، بسا في ذلظ 
ثْت إحجاىغَّ عشيا،  ضسغ أوساط الستحػِّالت جشديًّا! وإذا ما تحجَّ

فة. أحياًنا، كانت الجخوُح تمتيب، واألندجُة فحلظ يكػف بشبخاٍت خفي
الذفاء، واأللُع القاسي يغجو مدِمًشا. وإذ راح بجُنيا يقاـو كلَّ  خفست

ىحه التَّعقيجات غيخ الستػقَّعة، فإفَّ ديػَنيا تخاكسْت، فذخعْت تبحث 
عغ عسٍل ما في كلِّ مكاف، أّي عسل قج يفيج. وحيغ ُأغِمق في 

حاولت العسَل في ورشة نجارة األثاث التي وجييا عجيُج األبػاب، 
 .اشتغمْت فييا. لكغَّ أحًجا لع يخَض أف يسشَحيا عسبًل  فسبق أ

 

 

كانت السيشتاف الػحيجتاف الستاحتاف لمشداء الستحػِّالت ىسا   
عخ والجشذ. غيخ أفَّ ثسَّة عجًدا كبيًخا مغ مرفِّفي  ترفيُف الذَّ

تخى صالػًنا واحًجا في نياية الذعخ وُمرفِّفاتو في إسصشبػؿ، حتى ل
كّل زقاؽ وفي كلِّ قبػ. كسا أفَّ الشداء الستحػِّالت غيُخ مخخَّراٍت 
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بالعسل في السػاخيخ السجازة، وإالَّ َشَعَخ الدبائغ بالتزميل فتحمَّخوا. 
 وفي الشياية، بجأْت ناالف،

 

 [17:28 16.07.20] ,.@ مكتبة

عجىا، تعسل غانيًة في بالعجيج مغ الشداء مغ قبميا ومغ ب أسػةً 
شػارَع ُمطمسٍة ومخىقٍة وخصخة. وكانت كّل سيَّارة تتػقَّف مغ أجميا، 

خِة الفؤاد،  تتخؾ انصباًعا في روحيا الزعيفِة الحداسيَّة الستحجِّ
شأنيا في ذلظ شأف عجبلت سيَّارٍة فػؽ رمل الرحخاء. وليحا، 

سْت نفدَ  الف األولى تخاقب بذفخٍة غيخ مخئيَّة، إلى قدسْيغ: نا يا،قدَّ
ناالف الثانية مخاقبًة سمبيًَّة، مبلِحطًة كّل التَّفاصيل، ومدتغِخقًة في 

تفكيٍخ عسيق؛ في حيغ أفَّ ناالف الثانية كانت تفعل كّل شيء 
ُيفتخض بيا أف تفعمو، وال تفكِّخ في أيِّ عػاقب. كاف الساّرة 

، والدبائُغ الذخشة يعتقمػنيا اعتقااًل عذػائيًّا ؿُ يذتسػنيا، ورجا
يييشػنيا، وكانت تعاني اإلذالَؿ مخًَّة تمػ األخخى. فسعطُع الخجاؿ 

الحيغ اختاروا أمثاَليا مغ الشداء الستحػِّالت كانػا مغ نسٍط معيَّغ، 
يتحبحب عمى نحٍػ غيخ متػقَّع بيغ الخَّغبة واالحتقار. وكانت ناالف 

ةً قج أنفقْت م ًة تكفي جَّ ألف تعخؼ أفَّ  شػيمًة في ىحا العسل، مجَّ
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الذعػرْيغ يستدجاف امتداًجا سيبًل، بعكذ الساء والديت. فأولئظ 
، عمى نحٍػ ال يسكغ التَّشبُّؤ  ـَ الحيغ يحتقخوف السخأَة قج يسيصػف المثا

بو، عغ شيػٍة عاجمة؛ وأمَّا الحيغ يتبيَّغ أفَّ السخأة قج راقتيع، 
والعشف، حاَلسا خبثاَء حاقجيغ، مػلعيغ باإلغاضة  شقمبػافيسكغ أف ي

 .يحرمػف عمى ما يبغػف 

 

 

في كلِّ وقت، ثسَّة مشاسبٌة وششيَّة أو مؤتسٌخ دولّي ميّع في   
إسصشبػؿ، فتذّق الديَّاراُت الدػُد السحسَّمُة بالػفػد األجشبيَّة شخيَقيا 
، مشتذخٍة عمى امتجاد السجيشة.  مغ السصار إلى فشادؽ بخسذ نجـػ

ر مجيُخ الذخ  شة تشطيَف الذػارع التي تسّخ بيا تمظ وعشجئٍح، يقخِّ
. في مثل ىحه السشاسبات، ُتعَتقل كلُّ الشداء الستحػِّالت ديَّاراتال

بيغ عذيٍَّة وضحاىا، وُيكَشدغ كشَذ القاذورات الستخاكسة. وفي 
إحجى السخَّات، أثشاء إحجى عسميَّات التشطيف، لبثْت ناالف في مخكد 

قًة عذػائيَّة، وجّخدوىا مغ ثيابيا، التػقيف، حيُث َحَمقػا شعَخىا حبل
تشتطخ في زندانة، عاريًة ووحيجة. وكانػا كلَّ نرِف ساعة  عمػىاوج

أو نحػ ذلظ، يأتػف لمتحقُّق مغ وضعيا، ويقحفػنيا بجلٍػ مغ الساِء 
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اآلسغ. لكْغ يبجو أفَّ أحَج رجاؿ الذخشة ػ وكاف شابًّا ىادًئا ودقيَق 
األسمػب الحي كاف رفاُقو يعاممػنيا  السبلمح ػ لع يكغ مختاًحا إلى

خ نطخَة األسى واليأس الػاضحة عمى وجيو،  بو. وال تداؿ ناالف تتحكَّ
وساورىا شعػٌر باألسى عمى حالو! فميدت ىي السعتَقمة، وإنَّسا ىػ 

السعَتَقُل في مداحٍة ضيِّقة، والسدجػُف في زندانٍة غيخ مخئيٍَّة 
ٍة بو. في الرباح، كاف ىحا ا لذخشّي ىػ الحي أعاد إلييا خاصَّ

ـمبلبَديا، وق إلييا قجًحا مغ الذاي ومكعًَّبا مغ الدّكخ. وعمسْت  جَّ
ناالف أفَّ نداًء أخخياٍت عػممغ معاممة أسػأ مّسا تعّخَضْت إليو في 
تمظ المَّيمة. وبعج انتياء أعساؿ السؤتسخ وإشبلؽ سخاحيا، لع ُتخبْخ 

 .أحًجا بسا حجث

 

 

ي المَّيميَّة أكثُخ أماًنا شخيصَة أف تعثخ عمى شخيقٍة العسل في الشػاد  
لجخػليا، وىػ ما فعمْتو مخاًرا وتكخاًرا. واكتذف أصحاُب الشادي 

المَّيمّي فخحيغ أفَّ ناالف تتستَّع بسػىبٍة مجىذة؛ فيي تدتصيع أف 
َتذخب وتذخب مغ غيخ أف تثسَل ولػ بسقجار ذّرة. وكانت تجمذ مغ 

وتتجاذب وإيَّاه أشخاَؼ حجيٍث قريخ، بخَّاقَة شاولة الدبػف،  اءور 
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ُعو عمى شمب  العيشْيغ مثَل نقػٍد معجنيَّة تحت أشعَّة الذسذ، فتذجِّ
أغمى مذخوٍب عمى القائسة. وىكحا كانت مذخوباُت الػيدكي 

تتجفَّق تجفَُّق مياه الفخات العطيع. وما  ػدكاڤوالكػنياؾ والذسبانيا وال
ُر الدبػُف حتَّى ت لإْف يثس شتقل ناالف إلى شاولٍة أخخى، حيث تكخِّ

العسميََّة نفَديا مخَّاٍت ومخَّات. ليحا، كاف أصحاُب الشادي ُمتيَّسيغ 
 .بيا: فيي آلٌة لرشاعة الشقػد

 

 

 *** 

متو إلى الُسخخِّب    .نيزْت ناالف، ومؤلْت قجًحا بالساء، وقجَّ

 

 

ا    .ػ الػشاح الحي اشتخيَتو لميمى جسيٌل ججًّ
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 .شكًخا لِظ. إنَّو ليخوُقيا عمى ما أعتقج ػ  

 

 

 .ػ آه، أنا متأكِّجة مغ ذلظ  

 

 

ت أنامُميا عمى كتفو بخفق،    ثعَّ لسدْتو مػاساًة وتذجيًعا، واستقخَّ
 :واستخسمْت قائمة

 

 

ػ سأقتخُح عميظ شيًئا: لساذا ال تزُعو في جيِبَظ؟ في وسعَظ أف   
مو إلى ليمى ىحه المَّيمة  .تقجِّ
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 :رمر السخخُِّب عيشْيو، وسأليا  

 

 [17:29 16.07.20] ,.@ مكتبة

 ماذا قمِت؟ ػ

 

 

 …ػ ال تقمْق. دعشي أوضح لظ  

 

 

لكشَّيا أمدكْت عغ الكبلـ، إذ جحب انتباَىيا صػٌت ما. ثّبتْت   
 :عيشْييا عمى الباب السغمق في الخواؽ، وسألْت 
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 جسيمة نائسة؟ ػ ىل أنتغَّ متأكِّجات أيَّتيا البشات مغ أفَّ   

 

 

 .ىدَّت ُحسيخاء كتفْييا  

 

 

ػ لقج وعجْتشا بالخخوج مغ الغخفة بعج أف تدتيقَع مغ نػميا   
 .مباشخةً 

 

 

خصت ناالف خصػاٍت شػيمًة وسخيعًة ومجروسًة باتِّجاه الباب،   
 .وأدارت السقبس، لكشَّيا وججتو مػصًجا مغ الجاخل
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ـْ تبكيغ    مخيًخا؟ أـ ربَّسا تدتِخقيغ الدسَع ػ أأنِت نائسة يا جسيمة، أ
 إليشا؟

 

 

 .ال جػاب  

 

 

 :قالت ناالف مغ خبلؿ ثقب مفتاح الباب  

 

 

ػ لجيَّ إحداٌس بأنَِّظ يقطٌة شػاؿ الػقت، تذعخيغ بالتعاسة   
وتذتاقيغ إلى ليمى. لساذا ال تخخجيغ إليشا ما دمشا كمُّشا نذعخ 

 الذعػَر نفَدو؟
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 .نت جسيمة لمعيافُفِتح الباب ببطء، وبا  

 

 

ػداواف الػاسعتاف مشتفختْيغ ومتَّقجتْيغ    .كانت عيشاىا الدَّ

 

 

تكمَّسْت ناالف بخّقٍة مع جسيمة كعيجىا حيغ تتكمَّع مع األخخيات،   
احٌة لحيحٌة يشبغي تمسيُعيا قبل تقجيسيا إلى  وكلُّ كمسٍة مغ كمساتيا تفَّ

 :أحج

 

 

ي ػ آه يا حبيبتي، انطخي إلى نفِدظِ    . يشبغي أالَّ تبكي، بل أف تيتسِّ
 .بشفدظ
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ت جسيمة    :ردَّ

 

 

 .ػ أنا بخيخ  

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 

ػ ناالف عمى حّق لمسخَّة األولى. فكِّخي في األمخ مغ ىحه الشاحية.   
 .إذا رأتِظ ليمى عمى ىحه الحالة، فدػؼ َتْحدف حدًنا شجيًجا
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ئة،  122ابتدسْت زيشب     :وقالتابتدامًة ميجِّ

 

 

ػ ىحا صحيح. ِلَع ال نحىب أنا وإيَّاِؾ إلى السصبخ لشتحقَّق إْف كانت   
 الحبلوُة باتت جاىدًة؟

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 [17:29 16.07.20] ,.@ مكتبة

عميشا أف نخسل في شمب بعس الصعاـ، إذ لع يأكل أيٌّ مشَّا لقسًة  ػ
 .مشح الرباح
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 :نيس الُسخخِّب مغ مجمدو، وقاؿ  

 

 

 .ػ سػؼ أساعجكّغ يا فتيات  

 

 

 .ػ فكخة عطيسة، اذىْب واشمْب لشا شعاًما  

 

 

قالت ناالف ذلظ، وشبكْت يجْييا وراء ضيخىا، وبجأْت تحرع الغخفَة   
جيئًة وذىاًبا مثَل جشخاٍؿ يتحّقق مغ جاىديَّة جشػده قبل السعخكة 
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ا، مطمََّمًة بالمَّػف األخيخة. تألَّقْت أنامُميا تحت نػر الثخّيا تألًُّقا ساشعً 
 .األرجػانيّ 

 

 

ألَقْت نطخًة خاشفًة إلى الخارج وىي واقفٌة قخب الشافحة، ووجُييا   
مشعكٌذ عمى الدجاج. ثسَّة عاصفٌة تػشظ أف تيبَّ مغ مكاٍف بعيج، 

وُسحٌب ماشخٌة تستّج نحػ الذساؿ الذخقّي في السشصقة السحيصة 
ًدا، بعج أف كانتا حديشتْيغ بكيميػس. اكتدبْت عيشاىا وميًزا محجَّ 

وكئيبتْيغ شػاؿ السداء. ربَّسا لع تدسع صجيقاُتيا بسقبخة الغخباء إلى 
، ولكشَّيا تعمع كلَّ ما تشبغي معخفُتو عغ ذلظ  ما بعج ضيخ ىحا اليـػ
السكاف الفطيع. فقج سبق أف التقت عجًدا مغ الشاس الحيغ ُدِفشػا 

ل بكلِّ ُيدٍخ ما حجث لقبػرىع بعجئٍح ُىشاؾ، وفي إمكانيا أف تتخيَّ 
الحي كاف العبلمَة السسيَّدَة لتمظ السقبخة قج انفتح  فالبؤسالحًقا. 

 .وكأنَّو فٌع جائع، وازدردىع دفعًة واحجة
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الحًقا، بعج أف جمدت السجسػعُة كمُّيا حػؿ الصاولة، وتشاوؿ كلٌّ   
رْت نػستالجيا ناالف أف تذخحَ  خصََّتيا.  مشيع قميبًل مغ الصعاـ، قخَّ

كاف عمييا أف تػضَح ىحا السػضػَع بأكبخ قجٍر ُمسكٍغ مغ العشاية 
 .يةوالخقَّة، ألنَّيا َتعمع أفَّ الخػؼ سػؼ يدتبّج بيع جسيًعا في البجا

 

 [17:31 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 29 ػػ

 

  كارما 

بعج نرف ساعة، جمدت الشداُء رفقَة الُسخخِّب حػؿ شاولة   
في وسصيا كػمٌة مغ المَّحع ػ خبد بالمَّحع مغ مصعٍع  العذاء، وكانت

ـَ أحٌج. لع تكغ لجى أّي مشيع  ة. لع يمسذ الصعا قخيب مغ الذقَّ
شييٌَّة لؤلكل، عمى الخَّغع مغ مسارسة الزغػط عمى جسيمة كي 

قيُق أكثَخ ىدااًل  تأكل، إذ بجت في مشتيى الزعف، وصار وجُييا الخَّ
 .مسَّا ىػ مألػؼ
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ًعا. غيخ أفَّ الحجيث، في البج   اية، تجاذبت السجسػعُة حجيًثا متقصِّ
كسا يبجو، مثل األكل، يتصمَّب جيًجا جييًجا. فقج كاف الجمػس غخيًبا 
ـ  ة ليمى مغ غيخ أف تصلَّ بخأسيا مغ باب السصبخ لتقجِّ ىشا في شقَّ

إلييع السذخوبات والصعاـ، في حيغ تشدجؿ خربلٌت مغ شعخىا 
األبراُر حػؿ الغخفة، تشطخ نطخاٍت شػيمًة  . وجالتياوراء أذن

ؿ مخَّة.  وحديشًة إلى كّل ما فييا، صغيًخا وكبيًخا، وكأنَّيا تكتذفيا أوَّ
ة اآلف؟ وخصخ في باؿ الجسيع أفَّ ليمى  ماذا سيحجث ليحه الذقَّ

نفديا قج تتػارى عغ األنطار أيًزا إذا ُنِقل األثاُث والمَّػحاُت الديتيَّة 
 .إلى الخارج

إلى السصبخ، وعادت أدراَجيا  122بعج بخىٍة قريخة، ذىبْت زيشب   
اح، وَشَبًقا مغ حبلوٍة حجيثة الرشع ػ عمى  حاممًة إناًء فيو شخائُح تفَّ

 .روح ليمى ػ مؤلْت رائحُتيا العحبُة أرجاَء الغخفة

 :قاؿ الُسخخِّب  

ػ كاف يشبغي أف نزَع شسعًة عمى الحبلوة، فقج كانت ليمى تجج   
وًما سبًبا ما لتحػيل العذاء إلى ُمشاسبة، ألنَّيا كانت تحّب د

 .الحفبلت

 :مصَّت ُحسيخاء شجقْييا وىي تكبت تثاؤًبا  
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 .ػ السيَّسا حفبلت أعياد السيبلد  

ونجمْت ألنَّيا تشاولْت ثبلَث حّبات مغ السدكِّشات، الػاحجَة تمػ   
إلى إعجاد األخخى. وألجل إبعاد شبح الشعاس عشيا، فقج عسجْت 

خ فيو وَتْصخؽ السمعقَة عمى الفشجاف  فشجاف قيػٍة، وبجأْت تسدج الدكَّ
 .الخدفّي ُمْحجثًة ضػضاء

 :تشحشحْت ناالف، وىي تقػؿ  

ػ آه، كع كحَبْت بخرػص عسخىا! ذات يػـٍ قمُت ليا: إْف كشِت   
ستخويغ حكاياٍت شػيمًة يا حبيبتي، فُيدتحدغ أف تحفطييا. ما 

تكتبييا في مكاٍف ما. إذ ليذ مغ السشصق أف عميِظ سػى أف 
تكػني في الثالثة والثبلثيغ مخًَّة، وفي الثامشة والعذخيغ في الدشة 

 !التالية

ضحكػا جسيًعا، لكْغ حيغ ضبصػا أنفَديع متمبِّديغ بالزحظ   
 .شعخوا بالخصأ، وبتجاوز حجوِد األدب، فتػقَّفػا فػًرا

 :قالت ناالف  

ُأخبخ الجسيَع أمًخا ميسًّا، ولكْغ أرجػ اإلنراَت ػ حدًشا، أريج أف   
 .حّتى أفخَغ قبل إبجاء أّي اعتخاض
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ٍة فاتخة    :قالت ُحسيخاء بيسَّ

 .ػ آه يا عديدتي. لغ يشتيي ىحا السػضػُع عمى خيخ  

 :أجابت ناالف  

 .ال تكػني سمبيَّة ػ

 :ثعَّ التفتْت إلى الُسخخِّب ُمزيفةً   

خ تمظ الذاحش    َة التي تسمكيا؟ أيغ ىي؟ػ أتتحكَّ

 .ػ ال أممظ أّي شاحشة  

 ػ أال يسمظ أحُج أقخبائظ شاحشًة؟  

الُسغبخَّة التي يسمكيا والُج زوجتي؟ لقج  خوليوڤػ أتعشيغ سيَّارَة الذي  
ت سشػاٌت شػيمٌة مشح أف استخجـ أحٌج كػمَة الحجيج ىحه. لساذا  مخَّ

 تدأليغ؟

إنجاز السيسَّة. فشحغ سشحتاج  ػ ال بأس بيا ما دامت قادرًة عمى  
إلى بعس األشياء األخخى: جخؼ، ورفر، ومدحاة، وربَّسا عخبة يج 

 .أيًزا
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 :قاؿ  

ث عشو ناالف؟    ػ ىل أنا الػحيج الحي ال أممظ فكخًة عسَّا تتحجَّ

 :مدحْت ُحسيخاء زوايا عيشْييا الجاخمتْيغ بأنامميا، وأوضحْت   

 .خة نحغ أيًزاػ ال تقمْق، ليدت لجيشا أيُّ فك  

اتَّكأْت ناالف في مقعجىا، وصجُرىا يعمػ وييبط. شعخْت أفَّ فؤادىا   
 :َيْخفق أسخَع مغ ذي قبل تحت وشأة اإلجياد بدبِب ما ستقػلو

 .ػ أقتخح أف نحىب كمُّشا إلى السقبخة ىحه المَّيمة  

 :سأليا الُسخخِّب برػٍت أجّر ومبحػح  

 ػ ماذا؟  

خ كّل شيء اآلف: شفػلَتو في بمجة رويًجا رويًجا، بجأ     اف،ڤيتحكَّ
غيخة الزيِّقة فػؽ الريجلّية، والغخفَة السصمََّة عمى مقبخٍة  َة الرَّ والذقَّ

مػغمٍة في القجـ، والحفيَف تحت الحػاّؼ الشاتئة واألفاريد، صادًرا 
السخخُِّب  جربَّسا عغ الدشػنػ أو الخِّيح أو أّي شيٍء آخخ. ثعَّ أوص

د في ناالفباَب ذاكخ   .تو، وركَّ
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ْؼ قبل أف تدَسعشي    ػ امشحشي فخصًة كي أوضح لَظ، وال تترخَّ
ًجا  .جيِّ

بجأْت كمساُت ناالف تتجفَّق كالصػفاف وىي في تػٍؽ شجيٍج إلى   
 :الكبلـ

ػ سػؼ ُأصاب بمػثٍة في عقمي، إذ كيف ُيْسكغ امخأًة َعَقجْت   
قبخة الغخباء؟ كيف صجاقاٍت مجىذًة شػاؿ حياتيا أف ُتجَفغ في م

 !يسكغ أف يكػف ىحا ىػ عشػاَنيا إلى األبج؟ ىحا ضمع

اح. راح الجسيع    مغ مكاٍف مجيػؿ ضيخْت ذبابٌة، وحامت فػؽ التفَّ
 .يخاقبػنيا، شاكخيغ ليا أنَّيا صخفْت أذىانيع

 :ممتقصًة كمساِتيا بعشاية 122زيشب  قالت

لكشَّيا لع َتُعج في ىحا  ػ لقج أحببشا كمُّشا ليمى، فيي التي جسعتشا.  
 .العالع، ويشبغي أف نجعػ ليا، أف نجَعيا تخقج في سبلـ

 :قالت ناالف  

 ػ كيف يسكشيا أف تخقَج في سبلـ إذا كانت في مشصقٍة فطيعة؟  

 :122أجابت زيشب   
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ػ ال تشدي، يا حبيبتي، أنَّو جدُجىا ال غيخ. أمَّا روُحيا، فميدت   
 .في تمظ السشصقة

 :يا ناالفقاشعتْ   

ػ كيف تعخفيغ ذلظ؟ انطخي، ربَّسا يكػف الجدُج شيًئا تافًيا وزائبًل   
عشج السؤمشيغ مغ أمثالظ. أمَّا بالشدبة إلّي، فاألمخ ليذ كحلظ. ثعَّ 

ىل تعخفػف ماذا؟ لقج كافحُت كفاًحا شاقًّا مغ أجل جدجي! مغ أجل 
ـِ وجشتيّ   …ىحْيغ ػ وأشارت إلى ثجيْييا ػ ومغ أجل عطا

 :ثعَّ تػقَّفْت قبل أف تزيفَ   

ػ آسفة إذا بجا ذلظ تافًيا. أعتقج أنَّكع جسيًعا تيتسُّػف بيحا الحي   
وربَّسا ثسَّة روح، ما أدراني؟ إالَّ أنَّشي أريجكع أف «. الخوح»ُتدسُّػنو 

 .كسا ُيقاؿ« ال شيء»تبلحطػا أفَّ الجدج ميّع أيًزا، ال أنَّو 

قْت ُحسيخاء رائحَة ا   لقيػة، قبل أف تخشَف رشفًة أخخى، وقالت: تشذَّ
 .واصمي الكبلـ

خيغ الخجَل العجػز؟ إنَّو ال يداؿ يمـػ نفَدو لعجـ إقامة جشازٍة    ػ أتتحكَّ
الئقٍة لدوجتو، حتَّى بعج كّل تمظ الدشػات. ىل تخغبيغ في 



764 
 

خنا ليمى َأحَخؽ  اإلحداس بالذعػر نفدو شػاؿ الحياة؟ كمَّسا تحكَّ
خنا في واجبشا تجاه صجيقتشاالحَّْنُب أعس  .اَقشا، وأدرْكشا أنَّشا قرَّ

 :، وقالت122رفعْت ناالف أحَج حاجبْييا باتِّجاه زيشب   

ػ ال أريج اإلساءة، وال أريج أف أجخَح شعػَرِؾ، لكشَّشي ال أعيخ العالَع   
يَّة. لعمَِّظ عمى صػاب، ولعلَّ ليمى أصبحت اآلف في  اآلخَخ أيَّ أىسِّ

ُتعمِّع السبلئكَة تقشيَّاِت السكياج وإزالِة الخيِر الدائِج عمى  الجشَّة،
أجشحتيا. فإذا كاف األمخ كحلظ، فحلظ عطيع. لكْغ ماذا عغ سػء 

تيا  ىشا عمى األرض؟ ىل َنْقبل بحلظ؟ السعاممة التي تمقَّ

 :قاؿ الُسخخِّب مشقاًدا إلى ندواتو  

 !ػ كبلَّ بالتَّأكيج. أخبخيشا ماذا نفعل  

ت بخاشخه أغخُب فكخة، ث   عَّ أمدظ عغ الكبلـ عمى حيغ غّخة، إذ مخَّ
 :وقاؿ

َخ القبخ وإخخاَجيا، أليذ ػ لحطة! أنِت تقتخحيغ الحىاَب إلييا وَحفْ   
 كحلظ؟
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تػّقع الجسيُع أْف تمػَِّح ناالف بيجىا، وأف تتَّجو ببرخىا إلى الجشَّة   
ُو مبلحطًة غيخ التي ال تؤمغ بيا ػ وىػ ما دأبْت عميو حيغ تػاجِ 

معقػلة. ولسَّا ذكَخت الحىاَب إلى السقبخة، افتخض الباقػف أفَّ ما 
لميمى، وتػديُعيا الػداَع  ُمشاسبةٍ  خ فيو إنَّسا ىػ إقامُة جشازةٍ كانت تفكِّ 

األخيخ. كاف ذلظ قبل أف يجركػا أفَّ ناالف قج تصخح اقتخاًحا مػغبًل 
ؼ  .في التصخُّ

فة، وكانت تمظ لحطًة يخيج كلُّ حاضٍخ شاع صسٌت مقمٌق في الغخ   
َر االحتجاج  .فييا أف يحتّج، إالَّ أفَّ أحًجا لع يخغب في أف يترجَّ

 :قالت ناالف  

ػ أعتقج أفَّ عميشا أف ُنشفِّح ما يأتي، ال مغ أجل ليمى فحدب، بل   
مغ أجمشا أيًزا. ىل فكَّخ أحٌج مشكع بسا سيحجث لشا حيغ نسػت؟ 

ؿ الػاضح أنَّشا سػؼ خاز األوَّ  .ُنعاَمُل معاممًة واحجًة مغ الصِّ

 :ثعَّ أشارت بإصبعيا إلى ُحسيخاء، وأضافت  

ػ لقج ىخبِت يا حبيبتي. ىجخِت زوِجَظ وألحقِت الخدَي والعاَر   
بأسختِظ وعذيختظ. ماذا في نبحِة حياتظ؟ الغشاء في الشػادي الحقيخة 

غ األفبلـ العجيسة العجيسة األخبلؽ، ثعَّ شاركِت في تسثيل عجد م
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الحوؽ، والسخاِلفة لؤلعخاؼ والقػاعج السخعّية، وكأفَّ ما فعمِتِو في 
ًئا بسا يكفي اديالشػ   !لع يكغ سيِّ

َد وجُو ُحسيخاء واحسخَّ خجبًل وارتباًكا    :تػرَّ

 …ػ كشُت شابَّة يػمئٍح، وكشُت مزصخَّة  

اشف. آسفة يا ػ أعخُؼ ذلظ. لكشَّيع لغ يفيسػا. فبل تتػقَّعي أيَّ تع
حبيبتي، لكّشِظ سػؼ تحىبيغ مباشخًة إلى مقبخة الغخباء. وربَّسا 
 .سيحىب الُسخخِّب أيًزا إذا اكتذفػا أنَّو كاف يحيا حياًة مددوجة

، وىي تذعخ أنَّيا ستكػف السدتيجفَة 122اعتخضْت زيشب   
 :التالية

ريغ الجسيع    .ػ حدًشا، كفى. أنِت تكجِّ

 :قالت ناالف  

نَّشي أقػؿ الحقيقة. لشقل إفَّ لجيشا جسيًعا عاداٍت باليًة، وال أحج ػ إ  
لجْيو مشيا أكثخ مشِّي. ىحا الشفاؽ يقتمشي. كلُّ واحج ييػى مذاىجَة 
السغشِّيغ السثمّييغ والسغشيَّات السثمّيات عمى شاشة التمفاز. إالَّ أفَّ 

بشاُتيع مثل أو  عىؤالء الشاس أنفديع ُيجّغ جشػُنيع إْف أصبح أوالُدى
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ـّ عيشي. ىحه السخأة  ىؤالء السغشِّيغ والسغشيَّات. لقج شاىجُت ذلظ بأ
الشياية »مثبًل، خارج آيا صػفيا، كانت تخفع الفتًة ُكِتب عمييا: 

قخيبة، وستحّل عميشا الدالزؿ. إفَّ السجيشة السحتذجة بالعاىخات 
شي قػٌَّة تجحب أنَّ  ةوالحقيق« والستحػِّالت جشديًّا تدتحّق غزَب المَّػو!

 .الكخاىية. وحيغ أمػت، فدػؼ ُتخمى جّثتي في مقبخة الغخباء

مةً     :قالت جسيمة متػسِّ

 .ػ ال تقػلي ىحا  

ث عشيا ليدت مقبخًة    ػ قج ال تجركػف أفَّ ىحه السقبخة التي نتحجَّ
 .ىي بائدة تساًما… اعتياديَّة. فيي

 :122سألْت زيشب   

 ػ وكيف تعخفيغ ىحا؟  

 :ناالف أحَج خػاتسيا في إصبِعيا، وقالت أدارت

 .ػ لجيَّ معارُؼ ُدفشػا فييا

لع تكغ مزصخًَّة إلى إخبارىع أفَّ كلَّ الستحػِّالت جشديًّا انتيى بيغَّ 
 .السصاُؼ إلى ىحا العشػاف األخيخ
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 .ػ عميشا أف ُنخِخج ليمى مغ ذلظ السكاف  

 :ىدَّت ُحسيخاء كػَبيا بيغ يجْييا، وقالت  

لظ أشبُو بجورة كارما. نحغ َنْخزع الختباٍر يػمّي: فإذا قاؿ ػ ذ  
أحُجىع إنَّو صجيٌق مخِمز، فدػؼ يأتي وقٌت يتعخَّض فيو كبلُمو 
لبلختبار، وسػؼ َتصُمب مشو القػى الكػنيَُّة إثباَت مجى اىتسامو 

ٌف في أحج الكتب التي أعصتشي إيَّاىا ليمى ا. وىحا ُمجوَّ  .حقًّ

 :قالت ناالف  

ثيغ، لكشَّشي أوافُقِظ عمى ىحا    ػ ليدت لجيَّ أدنى فكخٍة عسَّا تتحجَّ
وكّل ما مغ شأنو التأثيخ فيِظ. مفاُد … الكبلـ. كارما، بػذا، يػغا

فكختي أفَّ ليمى أنقحْت حياتي. ولغ أندى تمظ المَّيمَة! فقج كشَّا وحجنا 
، وراحػا  حيشسا ضيخ أصحاُب الخؤوس العفشة مغ مكاٍف خفيٍّ

ضخًبا مبخًِّحا. لقج شعششي ىؤالء األوغاُد في عطاـ صجري،  بػنشازخ ي
وساؿ الجـ في كلِّ مكاف. أقػؿ لكع إنَّشي ندفُت مثل حَسٍل محبػح. 

ضششُت أنَّشي ُأحتزخ، وأنا ال أمدح! ثّع ىبصْت عميَّ فتاٌة خارقة، 
خوف؟ أمدَكْت بحراعي وجحبْتشي إلى أعمى.  قخيبُة كبلرؾ كشت. أتتحكَّ

، فمع أشاىج الفتاَة الخارقة، بل شاىجُت ليمى.  ٍح،جئعش فتحُت عيشيَّ
مغ أجمي. أخخجتشا مغ … كاف في وسعيا أف تيخب، إالَّ أنَّيا لبثْت 



769 
 

ذلظ السكاف. ال أعخؼ حتَّى ىحه الداعة كيف أفمحْت في إخخاجشا، 
اؿ، ولكشَّو نجح في عبلجي،  ثعَّ اصصحبتشي إلى شبيب. شبيب دجَّ

 .لميمى لظبحوأنا َمجيشة 

 :أخحْت ناالف َنَفًدا، ثعَّ زفخْتو ببطء، وأضافت  

ػ أنا ال أريج أف أضغَط عمى أحج. إذا لع تخغبػا في مخافقتي، فأنا   
ا. لكّششي سأنفُِّح مخادي بسفخدي إِف اضصخرتُ  ع ذلظ حقًّ  .أتفيَّ

 :سسعْت ُحسيخاء نفَديا تقػؿ  

 .ػ سأرافُقظِ   

ى في ف    .شجانيا مغ القيػة، وقج ازدادت نذاًشاثعَّ احتدت ما تبقَّ

 ػ أأنِت واثقة؟  

قالت ناالف ذلظ وعمييا أماراُت العجب، ُمجركًة نػباِت الخُّعِب   
 .والقمق التي تياجع صجيَقتيا
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غيخ أفَّ السدكِّشات التي تشاولتيا ُحسيخاء في ىحا السداء بجت   
يا ويشتيي عمى أّي وكأّنيا َحَسْتيا مغ الخػؼ ػ إلى أف يخفَّ مفعػلُ 

 .حاؿ

 

 

يًَّة    ػ نعع! سػؼ تحتاجيغ إلى مداعجة. لكْغ يشبغي أوَّاًل أف ُأِعجَّ كسِّ
 .أخخى مغ القيػة. وربَّسا سأضعيا في حاِفطٍة، وآخحىا معي

 

 [17:33 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :الُسخخِّب قاؿ

 

 

 .ػ وأنا أيًزا سأرافُقكسا  
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 :قالت ُحسيخاء  

 

 

 .ال تحّب السقابخػ لكشَّظ   

 

 

لكْغ لسا كشُت الخجَل الػحيَج في ىحه … ػ صحيح، أنا ال أحبُّيا  
السجسػعة، فإنَّشي أشعخ أفَّ لجيَّ مدؤوليًَّة لحسايتكّغ مغ أنفدكّغ. 

ُيزاؼ إلى ذلظ أّنو لغ يكػف في مقجوركّغ الحرػُؿ عمى تمظ 
 .الذاحشة مغ دوني

 

 

 :122اتَّدعت عيشا زيشب   
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ـَ بيحا العسل ألفَّ ػ انت   طخوا جسيًعا، انتطخوا. إنَّشا ال ندتصيع القيا
نبَر القبػر وإخخاَج جثَّة السيِّت حخاـ! وإذا جاز لي أف أسأؿ، فإلى 

 أيغ ستأخحوف الجثََّة بعج ذلظ؟

 

 

تسمسمْت ناالف في كخسيِّيا وقج أدركْت أنَّيا لع تفكِّخ تفكيًخا كافًيا في   
 .ةالجدء الثاني مغ الخصّ 

 

 

ػ سػؼ نأخحىا إلى مثًػى لصيٍف والئق، وسشدورىا في أغمب   
األحياف، ونأتييا باألزىار. وربَّسا قج نتسكَّغ مغ تكميف أحٍج بسيسَّة 

صشاعِة شاىجِة قبخ؛ شاىجٍة مغ مخمخ، لسَّاعٍة وصقيمٍة، وعمييا 
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ل مغ شعخاء د/عمي.  وردٌة سػداء، وقريجٌة مغ قرائج شاعخ مفزَّ
تيشّي الحي أحبَُّو حبًّا جسًّا؟ ذاعخذلظ الَمْغ كاف   األميخكّي البلَّ

 

 

 :قاؿ الُسخخِّب  

 

 

 .ػ پابمػ نيخودا  

 

 

اندلقْت عيشاه إلى لػحٍة عمى الججار، تطَيُخ ليمى فييا جالدًة   
عمى الدخيخ، مختجيًة قسيًرا قخمديًّا قريًخا، بارزَة الشيجْيغ مغ تحت 

ف إلى أعمى، ووجُييا ممتفت قميبًل مغ  حسَّالة صجر، وشعُخىا مرفَّ
ناحية الشاضخ. كانت غايًة في الجساؿ، يرعب الػصػُؿ إلييا. وكاف 

 .يعخؼ أفَّ د/عمي قج رسع ىحه المَّػحَة في الساخػر خخِّبالسُ 
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 :قالت ناالف  

 

 

تيشيِّيغ قجرًة عجيبًة    ػ نعع، نيخودا! إفَّ لجى ىؤالء األميخكيِّيغ البلَّ
ؽ في ىحا األمخ أو عمى مدج ال جشذ والحدف. معطع األمع تتفػَّ

تيشيُّػف فييسا كمْييسا ؽ البلَّ  .ذاؾ، في حيغ يتفػَّ

 

 

 :قاؿ الُسخخِّب  
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ػ أو نزع عمى الذاىجة قريجًة مغ قرائج ناضع حكست، الذاعخ   
 .الحي أحّبو د/عمي وليمى

 

 

 :أومأْت ناالف ُمدتحدشًة الفكخةَ   

 

 

مشا إلى نتيجٍة في قزيَّة شاىجة القبخػ حدًشا، عطيع. لق    .ج تػصَّ

 

 

 :رافعًة يَجىا إلى أعمى 122قالت زيشب   
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 !ػ أيُّ شاىجة قبٍخ ىحه؟ أنِت ال تعخفيغ حتَّى أيغ ستجفشيشيا  

 

 [17:33 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :ناالف وجييا عبدْت 

 

 

 ػ سأقتخح شيًئا ما. اتَّفقشا؟  

 

 

 :قاؿ الُسخخِّب  

 

 

 .تقج أنَّشا يجب أف نجَعيا تختاح في مثػاىا بجانب د/عميػ أع  
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ة، وقالت    :التفَتْت كلُّ األنطار إليو. أمَّا ناالف، فشفخْت بذجَّ

 

 

ػ صحيح، لساذا لع أفكِّخ في ىحا؟ فيػ مجفػف في تمظ السقبخة   
السذسدة في بيبظ ػ ذاِت السػقِع الداحخ والسشطخ الخائع. وىشاؾ 

عخاء والسػسيقيِّيغ ُدفشػا فييا. وستكػف ليمى عجٌد كبيخ مغ ا لذُّ
 .عشجئٍح في رفقٍة مستازة

 

 

 :قاؿ الُسخخِّب مغ غيخ أف يشطخ إلى أيِّ مشيغَّ   
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 .ػ سػؼ تكػف مع حبيب حياتيا  

 

 

جْت زيشب     :122تشيَّ

 

 

ػ أُيسكشكع أف تثػبػا كّمكع إلى رشجكع؟ إفَّ د/عمي مجفػٌف في مقبخٍة   
ٍة جيِّجة، ونحغ ال ندتصيع الحىاَب إلييا والحفَخ فييا تحطى بحساي

 .بيحه البداشة. لحا يشبغي أف نحرل عمى ترخيٍح رسسيّ 

 

 

  :قالت ناالف ساخخة  
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ػ ترخيح رسسّي؟! َمغ ذا الحي سػؼ يتحقَّق مغ الجثَّة في   
 مشترف المَّيل؟

 

 

 إيساءةَ  122اتَّجيْت ُحسيخاء إلى السصبخ، وأومأْت لديشب   
 :استخخاٍء، وقالت

 

 

 .ػ أنِت غيخ مزصخَّة لمحىاب، فبل بأس  

 

 

ٍج انفعااًل  122قالت زيشب     :برػٍت متيجِّ
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. ال بجَّ مغ أف يكف أحٌج بجػارؾ، وأف يرمِّي صبلَة    ػ ال خياَر لجيَّ
 .العذاء، وإالَّ فدػؼ تحّل المَّعشُة عميكع جسيًعا بقيََّة حياتكع

 

 

 :ورنت إلى ناالف، وتسّصت، واعتجلْت  ثعَّ رفعْت رأسيا  

 

 

ػ أريج وعًجا بأالَّ َتْعسجي إلى الدّب في السقبخة، وال إلى انتياؾ   
 .الُحخمات

 

 

 :قالت ناالف مبتيجةً   
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 .ػ أِعُجِؾ، وسأكػف لصيفًة مع الجّغ أيًزا  

 

 

بيشسا كاف اآلخخوف يتشاقذػف، غادرْت جسيمة في ىجوٍء شاولَة   
ْت بجانب الباب، بعج أف ارتجت ستخَتيا، وانذغمْت في الصعاـ، ووقف

 .شّج شخيط ححائيا

 

 [17:33 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :ناالف سألْتيا

 

 

 ػ إلى أيغ أنِت ذاىبة؟  
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 :قالت جسيمة في ىجوء  

 

 

 .ػ إنَّشي أستعجّ   

 

 

ي لشفدظ كػًبا مغ    ػ كبّل يا حبيبتي. يشبغي أف تمدمي الجار، وُتِعجِّ
 .وتخاقبي الديِّج تذاپمغ، وتشتطخي عػدتشا الذاي،

 

 

 .ػ لساذا؟ إذا كشتع ستحىبػف، فأنا ذاىبة  
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 :ضاقت عيشا جسيمة، وانتفخ مشخخاىا قميبًل، وأضافت  

 

 

 .ػ وإذا كاف ىحا ىػ واجَبِظ بػصفِظ صجيقًة، فيػ واجبي أيًزا  

 

 

 :ىدَّت ناالف رأسيا  

 

 

تظ. أنا ال أستصيع  ػ آسفة، لكْغ يشبغي أف نفكِّخ في   صحَّ
اصصحاَبِظ إلى مقبخٍة في مشترف المَّيل؛ فميمى قج تدمخ جمجي وأنا 

 .عمى قيج الحياة
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 :مالت جسيمة بخأسيا إلى الخمف  

 

 

؟    ػ ىبل تػقَّفِت عغ معاممتي وكأنَّشي ُأحتزخ! ليذ اآلف، مفيـػ
 .إنَّشي ال ُأحتزخ اآلف

 

 

يمة، ليحا لبثت السخأتاف كاف الغزب شعػًرا نادًرا لجى جس  
 .صامتتْيغ

 

 

خفة، مخفخفًة الدتائَخ. وخبلؿ لحطٍة،    ىبَّت ريٌح فجائيٌَّة مغ الذُّ
تبيَّغ وكأفَّ ثسَّة حاضًخا ججيًجا في الغخفة؛ دغجغًة نادًرا ما يحّذ بيا 

تيا ازدادت، وأصبح في وسع  السخُء عمى مؤّخخ العشق. إالَّ أفَّ قػَّ
ة جحبيا. فإمَّا أنَّيع دالحزػر اإلحداُس بق تيا وشجَّ ممكػًتا  خمػاػَّ
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غيَخ مخئّي، أو أّف ممكػًتا آخخ يجخل ممكػَتيع. وفي حيغ بجأْت 
ساعُة الججار تجّؽ دقَّات الثػاني، انتطخ الجسيُع حمػَؿ مشترِف 

ة السجوِّية، والقطُّ األصّع، وذبابُة  المَّيل: المَّػحاُت عمى الججار، والذقَّ
 .أصجقاُء ليمى التكيبل القجامى الخسدةالفاكية، و 

 

 [17:34 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 30 ػػ

 

  الصخيق 

 

 

في مشعصف شارع بيػكجيخي، وقبالَة مصعٍع يبيع الكباب، ثسَّة   
ٌد بخادار خفّي، يكسغ فيو رجاُؿ  َشَخٌؾ لسخاقبة سخعة الَسْخكبات مدوَّ

السحّجدة، وقج وقع  الذخشة لزبط الديَّارات التي تتجاوز الدخعاتِ 
ج أنَّو سيػِقع أعجاًدا أكبخ  ريغ، والسؤكَّ فيو عجيُج الدائقيغ الستيػِّ
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ج ِخفيًة وراء مجسػعٍة  بسخور الػقت. وكانت سيَّارة دوريَّة تتخصَّ
دة، فتػِقع َمْخكباٍت َتْعبخ  كثيفٍة مغ الذجْيخات ذات الديقاف الستعجِّ

 .وجػد تمظ الديَّارة التقاشع بدخعٍة قرػى مغ دوف أف تختاب في

 

 

خؾ ىػ الداعات    يخى ىؤالء الدائقػف أفَّ سبب عجـ تػقُّع الذَّ
التي يحطى فييا بالحخاسة. ففي بعس األحياف، تجج رجاَؿ شخشة 

السخور في ىحه الشقصة عشج الفجخ؛ وفي أحياٍف أخخى، ال تججىع إالَّ 
ء، فيعتقج أنَّيع عشج العرخ، كسا أفَّ ىشاؾ أيَّاًما ال يخاىع فييا السخ 

ـٍ ُأَخخ تججىع في سيَّارٍة َتْحسل  غادروا السشصقة؛ إالَّ أنَّيع في أيا
ج مثَل نسٍخ وحذّي يتحيَّغ الفخصَة السشاسبَة  المَّػنْيغ واألزرؽ تتخصَّ

 .قبل أف ييجع ىجسَتو السيِمكة

 

 

أمَّا رجاُؿ الذخشة، فيخْوف أفَّ ىحه ىي مغ أسػإ الشقاط في   
 يخجع سبُب ذلظ إلى عجـ وجػد سائقيغ لتػقيفيع إسصشبػؿ. وال
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وتغخيسيع، وإنَّسا يخجع إلى أفَّ عجَدىع أكثُخ مسَّا يشبغي، بل ىػ 
ـَ الػصػالت التي تجرُّ دخبًل لمجولة، التي ال تبجو وكأنَّيا  يػازي أكػا

ة إلضيار االمتشاف. ليحا، كاف رجاؿ الذخشة يدألػف أنفَديع  مدتعجَّ
في يقطٍة وححر. ثعَّ إفَّ ىحه الػضيفة كانت تشصػي  عغ فائجة بقائيع

عمى مخاشخ. فبيغ الفيشة والفيشة، يتَّزح أفَّ الديَّارة التي أوقفػىا 
تعػد إلى ابغ مدؤوٍؿ حكػميٍّ رفيِع السدتػى، أو إلى ابِغ أختو أو 

زوجِتو أو عذيقِتو، أو إلى أحِج كبار رجاؿ األعساؿ، أو  وأخيو، أ
لقزاة، أو إلى أحج كبار القادة العدكخيِّيغ. وحيشئٍح، إلى أحِج كبار ا

 .يقع الذخشيُّ في ورشٍة كبيخة

 

 

ا    وقج حجث مثُل ىحا األمخ ألحج رجاؿ الذخشة ػ وكاف رجبًل جادًّ
ومحتخًما. فقج أوقف شابًّا يقػد سيَّارَة پػرش ذاَت لػف أزرؽ 

رة )إذ كاف يأكل قصعًة مغ  الپيتدا تارًكا فػالذّي، بدبب قيادٍة متيػِّ
عجمَة القيادة بسفخدىا(، وتجاوَز إشارَة السخور الحسخاء. ىحه 

.  يختكبيا،السخالفة  صخاحًة، عذخاُت الدائقيغ في إسصشبػؿ كلَّ يـػ
سة، والس  فإذا كانت باريذ مجيشَة الحّب، والقجُس مجيشًة مقجَّ
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مجيشَة الخصيئة، فإفَّ إسصشبػؿ كانت مجيشَة السيسَّات  يغاسڤ
دة. إالَّ أفَّ الذخشّي أوقف سيَّارة الپػرش في كلِّ األحػاؿال  .ستعجِّ

 

 

 .…ػ لقج تجاوزَت اإلشارَة الحسخاء و  

 

 

 :قاشعو الخجُل بقػلو  

 

 

ا؟ أتعمع َمغ ىػ عسِّي؟    ػ حقًّ
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ؤاؿ تمسيًحا مغ شأف أّي شخشيٍّ حِحٍر أف يخاعيو    كاف ذلظ الدُّ
مغ كّل شبقات السجتسع يدسعػف  ويتجشَّبو. وكاف آالُؼ السػاششيغ

مثَل ىحه التمسيحات يػميًّا، ويتمّقػف فحػى رسائميا. كانػا يفيسػف 
أفَّ الغخامات يسكغ تعجيُميا أو إزالُتيا، وأفَّ القػانيغ يسكغ تحخيُفيا، 

االستثشاءات يسكغ فخُضيا. وكانػا يعمسػف أفَّ عيَشي السػضَّف  وأفَّ 
لعسى مػقًَّتا، وأفَّ األذنْيغ يسكغ أف الحكػمّي ُيسكغ أف ُترابا با

ًة شػيمة. إالَّ أفَّ ىحا الذخشّي، الحي لع يكغ  ُترابا بالرسع مجَّ
حجيَث العيج بػضيفتو، كاف مراًبا بسخٍض ال شفاء مشو: مخِض 

ائق، لع يتخاجْع عغ يَّةالسثال . فحيغ انداب إلى أذنْيو كبلـُ الدَّ
ػ عسُّظ. القانػف ىػ ال ييّسشي َمغ ى»مػقفو، بل قاؿ لو: 

 .«القانػف 

 

 

ًجا أفَّ ىحا غيخ صحيح. فالقانػف    حتَّى األشفاُؿ كانػا يعمسػف جيِّ
قانػف في بعس األحياف فقط، ولكشَّو في أحياٍف أخخى ػ واستشاًدا 
إلى الطخوؼ الستػافخة ػ يريخ القانػُف مفخداٍت جػفاَء وعباراٍت 

ِت ثقػٍب تبمغ مغ االتِّداع ما عبثيًَّة. والقانػف أشبُو بَسشاِخل ذا
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لكّل األشياء بالسخور مغ خبلليا. إنَّو أشبو بعمكٍة فقجْت  سحيد
محاَقيا مشح زمٍغ بعيج، ولكْغ ال ُيسكغ التَّخمُُّز مشيا. القانػف في 
ىحا البمج، وعمى امتجاد الذخؽ األوسط كّمو، ُيسثِّل كلَّ شيء إالَّ 

 القانػف. ولقج

 

 [17:34 16.07.20] ,.@ مكتبة

ندياُف الذخشّي ىحه األمػَر خدارَتو وضيَفتو، ألفَّ ععَّ ذلظ  كّمف
ائق ػ وىػ وزيٌخ رفيُع السدتػى ػ عسل عمى أف ُيشقَل ىحا  الدَّ

الذخشّي إلى بمجٍة صغيخٍة مػِحذة عمى الحجود الذخقيَّة، حيث ال 
 .سيَّارَة فييا عمى مجى أمياؿ

 

 

ة مكاَنيسا في البقعة الديِّئة وىكحا، حيغ اتَّخح رجبل الجوريَّ   
دا في تحخيخ أّي وصِل مخالفة. فجمدا  الريت تمظ المَّيمة، تخدَّ

متَّكئْيغ في الديَّارة، وراحا يدتسعاف عبخ السحياع إلى مباراة كخة 
قجـ؛ وكانت مباراًة مغ الجرجة الثانية، ال األولى. بجأ الذخشيُّ 
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شػيبًل مغ غيخ تػقُّف. أمَّا األصغخ سشًّا يتحجَّث عغ خصيبتو حجيًثا 
بَب الحي َيْجفع رجبًل إلى  الذخشيُّ الثاني، فمع يدتصع أف يفيع الدَّ
الحجيث عمى ىحا الشحػ؛ فيػ شخريًّا كاف يتصمَّع إلى إبعاد ذىشو 

عغ زوجتو قجر اإلمكاف، عمى األقّل أثشاء الداعات القميمة السباركة 
ل مغ الديَّارة فييا بعيًجا عشيا في عسمو. و  يكػف التي  ىكحا، تخجَّ

معتحًرا بأنَّو يخيج التجخيغ، وأشعل سيجارًة، وراح ُيجخي برَخه عمى 
الصخيق الخالي. كاف يكخه ميشَتو، وىحه الكخاىية ججيجة عميو: فقج 

راوده إحداٌس بالزجخ مغ قبل، وباإلرىاؽ أيًزا؛ أمَّا الكخاىية، 
ةَ   .انفعالو فيي لع تكغ أمًخا اعتاده، وراح يكابج شجَّ

 

 

ارتفع حاجباه وىػ يشطخ إلى أعمى، فخأى ججاًرا سسيًكا مغ   
الدحاب في األفق البعيج؛ الجّػ إًذا يشحر بعاصفٍة رعجيَّة. تػجَّذ 

بحجوث شيٍء قخيًبا. وبيشسا ىػ يفكِّخ في احتساؿ أف يفيس السصُخ 
ا بقة، في األقبية السستّجة في أنحاء السجيشة، كسا فاض في السخَّة الدَّ

عمى أثِخ زاعٍق قػّي. وقفْت شعيخاُت عشقو فدًعا. وأرسل  َيْجفلإْذ بو 
صػُت الجواليب عمى إسفمت الذارع قذعخيخًة في أوصالو، إذ لسح 
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حخكًة بصخؼ عيشو حتَّى قبل أف تدشح لو الفخصُة لبللتفات. ثعَّ 
شاىج الَسْخكبة. كانت وحًذا مشجفًعا عمى الصخيق؛ حراَف سباٍؽ 

 .الرشع، يعجو سخيًعا باّتجاه خطِّ نيايٍة غيِخ مخئيّ  معجنيَّ 

 

 

كانت الَسْخكبة شاحشًة خفيفًة لشقل الدمع والبزائع )پيظ آپ(   
، مغ الشػع الحي نادًرا ما يخاه السخُء في 1982 خادوڤسيم خوليوڤشي

إسصشبػؿ، وىي ُمشاِسبٌة لمقيادة في شػارع أستخاليا وأميخكا 
كانت ذات يػـٍ صفخاَء بمػف الحّدػف السغخِِّد الفديحة. بجت وكأنَّيا 

ومخحًة، ولكشَّيا اليـػ ُمغصَّاٌة ببقٍع مغ القاذورات  اشعةً الحىبّي، س
والرجأ. ومع ىحا، فإفَّ الذخز الجالذ وراء عجمة القيادة ىػ 

ا. فيشاؾ جمدت امخأٌة متيشُة الُبشياف،  ـَ الذخشّي حقًّ الحي جحب اىتسا
اؽ يتصايخ في كلِّ الجيات، وسيجارُتيا تتجلَّى مغ شعُخىا األحسخ البخَّ 

 .فسيا
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وبيشسا كانت الَسْخكبة مشصمقًة، انتبو الذخشيُّ إلى الخاكبتْيغ   
الستكّجستْيغ في السقعج الخمفّي، إذ كانتا متذبِّثتْيغ واحجُتيسا 

باألخخى في مػاجية الخيح. وعمى الخَّغع مغ صعػبة االستجالؿ عمى 
ـُ االرتياح واضًحا. وكانت أيجييّغ أيٍّ مغ الػج ػه، فقج كاف عج
ورفٍر وجخؼ. وعمى حيغ غخَّة، انحخفت الَسْخكبُة  سٍ تسدظ بفؤو 

ج أّنيا ستتدبَّب في وقػع حادٍث لػ  شسااًل ثعَّ يسيًشا، وكاف مغ السؤكَّ
كانت عمى الصخيق َمْخكبٌة أخخى. زعقت السخأُة الثقيمة الػزف في 

تػازَنيا، فدقصْت مشيا فأٌس كانت متذبِّثًة  مؤّخخ الذاحشة، وفقجْت 
بيا، وتجحخجْت عمى الصخيق ُمحِجثًة صػًتا قػيًّا. ثعَّ تػارى الجسيُع 

ائق والخّكاب  .عغ األنطار: الذاحشة والدَّ

 

 

قحؼ الذخشيُّ سيجارَتو عمى األرض، وداس عمييا، وىػ يددرد   
ا رآه. ارتعذْت يجاه ريَقو، ُمدتغِخًقا لحطًة مغ الدماف كي يدتػعَب م

 .وىػ يفتح الباب، ويشتدع جياَز االتِّراؿ مغ الديَّارة
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ؽ إلى الصخيق بجوره. وكاف صػُتو مفعًسا    كاف زميُمو ُيحجِّ
 :بالحساسة حيغ بجأ بالكبلـ

 

 

 ػ أوه، يا إليي! ىل رأيَت ذلظ؟ أىي فأٌس؟  

 

 

بجو ىادًئا قاؿ الذخشيُّ األكبخ سشًّا، باذاًل ُقرارى جيجه كي ي  
 :ومتسالًكا رباشَة جأشو ومديصًخا عمى الػضع

 

 

 .ػ اذىْب والتقصيا، فقج نحتاج إلييا دليبًل، وال يسكغ تخُكيا ىشاؾ  
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 ػ ما الحي يحجث في رأيظ؟  

 

 [17:34 16.07.20] ,.@ مكتبة

أعتقج أفَّ تمظ الذاحشة ال تحاوؿ الػصػَؿ إلى مكاٍف ما عمى جشاح  ػ
 .ة ما يثيخ الذظَّ ىشاثسَّ … الدخعة فحدب

 

 

 :ثعَّ فتح جياَز االتِّراؿ، وقاؿ  

 

 

 ػ اثشاف ثبلثة سّتة في الػاجب يخيج االتِّراؿ، ىل تدسعشي؟  
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 .ػ أجل، يا اثشاف ثبلثة سّتة  

 

 

 .پيظ آپ. تجاوُز سخعٍة. يسكغ أف تكػف خصخة خوليوڤػ سيَّارة شي  

 

 

 ػ ىل فييا رّكاٌب آخخوف؟  

 

 

 :مسُة في بمعػمو، وىػ يقػؿعمقت الك  
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ػ نعع. ُشحشٌة مذكػٌؾ فييا؛ أربعُة رّكاٍب في الخمف في شخيقيع   
 .إلى كيميػس

 

 

 .ػ كيميػس؟ أكِّجْ   

 

 

ر الذخشّي الػصَف والسػقَع، ثّع انتطخ السخِسَل كي يبّمغ    كخَّ
 .السعمػمات إلى وحجات شخشٍة أخخى في السشصقة

 

 

 :غ محياع الديَّارة، قاؿ الذخشيُّ الذابّ عشجما تبلشى التذّػُش م  
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ػ لساذا كيميػس؟ ال يػجج شيء ىشاؾ في ىحا الػقت مغ المَّيل.   
 .إنَّيا بمجٌة قجيسٌة ونائسة

 

 

ػ إالَّ إذا كانت الديَّارة متَّجيًة إلى الداحل. مغ يجري؟ ربَّسا ىشاؾ   
 …حفمة تحت ضػء القسخ

 

 

د الذخشّي الذاّب برػٍت ي    :شّع عغ الحدجفخدَّ

 

 

 …ػ حفمة تحت ضػء القسخ  
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 .ػ أو ربَّسا تخاىع ييخعػف إلى السقبخة التعيدة  

 

 

 ػ أّي مقبخة؟  

 

 

ػ آه، لغ تعخفيا. إّنيا مكاٌف غخيٌب تدكشو األشباُح عشج البحخ،   
 .عمى مقخبة مغ القمعة القجيسة

 

 

 :فكَّخ الذخشيُّ األكبخ سشًّا، ثعَّ راح يػضح  
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ب ػ ف   ة نتعقَّ ٍخ مغ إحجى المَّيالي، كشَّا قبل سشػات عجَّ ي وقٍت متأخِّ
ىحا الػغَج الحي ىخب إلى السقبخة. لحقُت بو. يا إليي! ما أشجَّ 

سحاجتي! تعثَّخْت قجمي فػؽ شيٍء ما في الطبلـ. أكاف جحَر شجخٍة 
ـْ عطَع فخح؟ لع أممظ الذجاعَة الكافيَة أللقي نطخة.حدبي أنَّشي  أ

وسسعُت صػًتا أمامي ػ أنيًشا عسيًقا وبصيًئا. تيّقشُت أنَّو ليذ  ُت،عثَّخ ت
صػَت إنداف، ولكشَّو لع يكغ يذبو صػَت حيػاٍف أيًزا. فسا كاف 
مشِّي إالَّ أف رجعت مغ حيث أتيت. أحمُف بالقخآف أفَّ الرػت بجأ 
 فْ يبلحقشي بعج ذلظ! وكاف اليػاُء عبًقا بخائحٍة غخيبٍة وعفشة. لع أخَ 

ًما في حياتي مثمسا خفُت وقتحاؾ، لكشَّشي أفمحُت في الخخوج. غيخ يػ 
أفَّ زوجتي قالت لي في اليـػ التالي: ماذا كشت تفعل ليمَة أمذ؟ 

ا  !فخائحُة ثياِبَظ كخييٌة ججًّ

 

 

 !!ػ آه، كاف ذلظ ُمخوًِّعا. ماذا أقػؿ  
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 [17:34 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :الذخشّي اآلخخ وىػ ييّد رأسو قاؿ

 

 

ػ نعع، حدًشا. اعتبْخ نفَدَظ محطػًضا. فالسقبخة إحجى السشاشق   
التي ُيدتحدُغ أاّل تعخَفيا. السمعػنػف وحجىع يشتيي بيع السصاؼ 

 .في مقبخة الغخباء. السمعػنػف فحدب

 

 [17:35 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 31 ػػ

 

  السمعػنػف  
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جيشة إسصشبػؿ، عمى مدافِة ساعٍة بالديَّارة تقخيًبا مغ مخكد م  
وعمى سػاحل البحخ األسػد، قخيٌة يػنانيٌَّة ُعِخفْت بريج األسساؾ، 

غيخة،  مميَّة، وفشادِقيا الرَّ تجعى كيميػس. وقج اشُتِيخْت بذػاشئيا الخَّ
ة، وقمعِتيا القخوسصيَّة التي لع تشجح قّط في صجّ  أّي  وجخوفيا الحادَّ

، وذىب الكثيخوف، جيٍر غاٍز. وعمى امتجاد قخوف، جاء الكثيخوف 
ُمخمِّفيغ وراءىع أغانَييع وصمػاِتيع ولعشاِتيع: البيدنصيُّػف، 

والرميبيُّػف، والقخاصشة، والعثسانيُّػف، والقػقازّيػف، وشعُب َجَشػة، 
وس وإْف لسّجٍة قريخٍة مغ الدماف  .ثعَّ الخُّ

 

 

. فالخِّماؿ التي َمشحِت السش   خ شيًئا مغ ىؤالء اليـػ صقَة ال أحج يتحكَّ
قيَق  اسَسيا اليػنانّي ػ كيميا ػ َمَحْت كلَّ شيء، وجعمت الشدياَف الخَّ
، أضحت البقعُة الداحميَّة بخمَّتيا  يحّل محلَّ آثار الساضي. اليـػ
يَّاُح والسغتخبػف  مشصقًة شعبيًَّة لقزاء اإلجازات، إذ يقرجىا الدُّ

: شػاشئ وأىُل السشصقة أنفُديع. إنَّيا مشصقٌة تحتذج بالتشاقزات
بات، وُأَسخ  ة، ونداء بثياب الدباحة ونداء محجَّ عامَّة وخاصَّ

جاءت لمشدىة تجمذ عمى بصَّانيَّات، وراكبػ درَّاجات يسّخوف مغ 



803 
 

سة قبالَة مداكَغ رخيرٍة  أماميا، وصفػٌؼ مغ قرػر فخسة متكجِّ
وبقاٌع كثيفٌة بأشجار الجػز والرشػبخ والدَّاف، ومػاقُف  ،الكمفة

 .مرشػعٌة مغ الخخسانةسيَّارات 

 

 

كاف البحُخ ىائًجا إلى حجٍّ كبيٍخ في كيميػس. َجَيذاُف األمػاج   
وتبلُشُسيا ُيْغخقاف بزعَة أشخاٍص سشػيًّا، ثّع يشتذميع َخَفُخ الدػاحل 
مغ السياه مدتخجميغ الدوارَؽ السصَّاشيَّة. ويدتحيل القػؿ إْف كاف 

الدفغ، واثقيغ ثقًة  الزحايا سبحػا خارج نصاؽ عّػامات إرشاد
رةً متي ـْ أفَّ التيَّار السائّي التحتّي ىػ الحي جحبيع إلى  ػِّ بأنفديع، أ

أحزانو مثَل قصعة حمػى. ومغ حافة السياه، يذاىج السدتسِتعػف 
باإلجازات كلَّ حادٍث مأساوّي َيْطيخ لمعياف. وكانػا يحسػف عيػَنيع 

قيغ في  مغ أشعَّة الذسذ، ويشطخوف مغ خبلؿ مشاضيخىع، محجِّ
وكأفَّ سحًخا شمَّيع عغ الحخكة. وحيغ يعػدوف إلى  احج،اتِّجاٍه و 

الكبلـ مغ ججيج، فإنَّيع يتحّجثػف عمى نحٍػ نابٍس بالحياة، كأنَّيع 
رفاٌؽ شاركػا في مغامخة، وإْف لبزع دقائق ال أكثخ. أخيًخا، يعػدوف 

ع تحت أشّعة الذس ذ. وتمبث إلى أراجيحيع الذبكيَّة، وإلى التدكُّ
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ًة وجيدًة مذجوىًة، وكأّنيع ُيفّكخوف في الحىاب إلى مكاٍف  وجػُىيع مجَّ
يُح أىجُأ عمى  آخخ ػ إلى شاشٍئ آخخ حيث الخِّماُؿ ذىبيٌَّة أيًزا، والخِّ

األرجح، والبحُخ أقلُّ جشػًنا. لكّغ ىحه السشصقة جسيمٌة مغ عجيج 
ُع الجيِّجة، والصقُذ الشػاحي، بسا في ذلظ األسعاُر السعقػلُة، والسصاع

بة التي تحبذ األنفاس، والمَّػو يعمع مجى  سعتجؿ،ال والسشاضُخ الخبلَّ
ة إلى قدٍط مغ الخاحة. وعمى الخَّغع مغ أنَّيع ال  حاجتيع الساسَّ

ُيعمشػف عغ رأييع برػٍت عاٍؿ، وربَّسا ال يعتخفػف في قخارة أنفديع، 
يسمكػف مغ الذجاعة  فإفَّ بعزيع َيْشفخوف مغ السػتى الحيغ كانػا

يغخقػف في مْرَيف سياحّي، وىػ ما يبجو ليع عسبًل في  جعميعما ي
وا واجتيجوا عمى امتجاد الدشة، ووفَّخوا  مشتيى األنانّية. لقج كجُّ

الساَؿ، وسيصخوا عمى غزبيع، وحِمسػا في لحطات يأسيع باأليَّاـ 
ازة. الكدمى تحت أشعَّة الذسذ. وىكحا، يبقى السدتستعػف باإلج

باليجوء، تججىع يغصدػف غصدًة واحجة،  عسػاوحيغ يخيجوف أف َيشْ 
ويصخدوف تمظ الفكخَة السؤرِّقة التي تقػؿ إفَّ بعَس الشفػِس التعدة 

 .قج لقيْت نيايَتيا قبل لحطاٍت في السياه نفديا
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وبيغ الفيشِة والفيشة، يشقمُب قارٌب يحتذج بصالبي المُّجػء في ىحه   
َحُب جثُثيع مغ البحخ، وتػضع متجاورًة، ويتجسَّع السياه. فُتدْ 

الرحافيُّػف لكتابة تقاريخىع. ثعَّ تػضع الجثُث في َمْخكباٍت ُمبّخدٍة 
رٍة لشقل السثمَّجات واألسساؾ السجسَّجة، وتذّق شخيَقيا إل  ىُمخرَّ

ة ػ مقبخِة الغخباء. أفغاف وسػريُّػف وعخاقيُّػف  مقبخٍة خاصَّ
خيُّػف وسػدانيُّػف ونيجيخيُّػف وليبيُّػف وإيخانيُّػف وصػماليُّػف وأريتي

ا عغ مداقط رؤوسيع، ويػارْوف  وباكدتانيُّػف ُيجفشػف بعيًجا ججًّ
 الثَّخى عذػائيًّا حيثسا تػافَخْت قصعُة أرض. وكاف يحيط بيع مغ كلّ 
ٍب بيع  جانب مػاششػف أتخاؾ، كانػا يذعخوف أيًزا بأنَّيع غيُخ مخحَّ

أنَّيع ليدػا مغ شالبي المُّجػء، وال مغ السياجخيغ في وششيع، مع 
غيخ السػثَّقيغ. وىكحا، في كيميػس، ثسَّة مجفٌغ ال يعخفو الديَّاُح، 

وال العجيُج مغ أىالي السشصقة ػ وىػ َمجَفغ ُمسيَّد مغ حيث إنَّو 
ٌز لثبلثة أنساٍط مغ السػتى: غيِخ السخغػب فييع، والتافييغ،  ُمخرَّ

 .ّيةوالسجيػلي اليػ 
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ىحه ىي أغخُب مقبخٍة في إسصشبػؿ، وىي مغصَّاٌة بأشجار   
السخيسيَّة ونباتات القّخاص الذائكة الػبخ والقشصخُيػف األسػد، 

لة.  ومحاشٌة بدياٍج خذبّي، بعُس أوتاده مفقػد، وأسبلُكو متيجِّ
 زوَّارىا قبلئل، إْف كاف ثسَّة َمغ

 

 [17:35 16.07.20] ,.@ مكتبة

. بل إفَّ لرػَص القبػر، السحّشكيغ، العخيقيغ في أصبًل  يدورىا
لرػصيَّتيع، كانػا يبتعجوف عشيا، خذيَة لعشة السمعػنيغ. لقج كاف 

إقبلُؽ راحة السػتى ُمخِعًبا ومحفػًفا بالخصخ؛ وأمَّا إقبلُؽ راحة 
 .السمعػنيغ السػتى، فيسثِّل دعػًة مفتػحًة إلى الكارثة

 

 

ة الغخباء تقخيًبا مشبػذيغ أو ُشَخداء. كاف كلُّ السجفػنيغ في مقبخ   
وكاف الكثيخوف مشيع قج تحاشتيع ُأسُخىع، أو نأْت عشيع قخاىع أو 

. وكانػا مجمشيغ الدصَػ والكحػَؿ  مجتسعاُتيع عمى وجو العسـػ
والقساَر. وكانػا مجخميغ تافييغ عجيسي الذأف، يشامػف في 
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مغ السفقػديغ والسمفػضيغ مغ السجتسع، و  بيغالذػارع، ومغ اليار 
والسخبػليغ والستذخِّديغ والسعاتيو، ومغ األّميات غيخ الستدوِّجات، 
والسػمدات، وسساسخِة الفػاحر، والستحػِّالت جشديًّا، والُسرابيغ 
والسرابات بسخض اإليجز، ومغ غيخ السخغػب فييع، والسشبػذيغ 

 .اجتساعيًّا، والسشبػذيغ ثقافيًّا

 

 

احػف، ومغ بيغ السقيسيغ في الس   ـٍ بارد، وسفَّ قبخة، َقَتَمٌة بج
وانتحاريُّػف، ومغتِربػف ، ومعيع ػ ويا َلْمعجب ػ ضحاياىع األبخياء؛ 

ـٍ تحت  حيع، وقج ُشِسخوا ستَّ أقجا الصالح والرالح، والقاسي والخَّ
ا، في مكاٍف مػحٍر وميجػر. ولع يكغ  ا صفًّ األرض، متجاوريغ صفًّ

القبػر، وال أيُّ اسٍع أو تاريخ  ولػ أبدط نػٍع مغ شػاىج يعلسعطس
ميبلد، وإنَّسا لػٌح خذبيٌّ خذغ السمسذ ُثبِّت عميو رقع؛ وفي بعس 

قع نفدو، وتخى عَػًضا مشو  األحياف، تجج المَّػَح خالًيا مغ ىحا الخَّ
قصعًة معجنيًَّة صجئة. وفي مكاٍف ما في ىحه الفػضى الفطيعة، ومغ 

ال َيْديخ أحٌج عمى خجمتيا ،  والسئات مغ القبػر التي اتبيغ السئ
  .ثسَّة قبٌخ ُحِفخ حجيًثا
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 .في ىحا القبخ، ُدِفشْت ليمى التكيبل  

 

 

قع     .7053الخَّ

 

 

 *** 

، الكائُغ إلى يسيشيا، لكاتب كمسات 7054كاف القبخ ذو الخقع   
دوف أغانيو في  أغاٍف، وقج َأقَجـ عمى االنتحار. ال يداؿ الشاُس ُيخدِّ

مغ غيخ أف يعخفػا أفَّ كاتَب تمظ القرائج الغشائيَّة  كلِّ مكاف،
جيَّة يخقج في قبٍخ مشدّي. ىشالظ العجيج مغ ضحايا االنتحار في  الذَّ

روف مغ بمجاٍت وقًخى  خةمقب الغخباء، وكانػا في األعّع األغمب يتحجَّ
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صغيخة، رفس أئسَُّتيا تذييَعيع، فػافقْت ُأَسُخىع الثكمى ػ بجافع الخدي 
 .سى ػ عمى دفشيع بعيًجاأو األ

 

 

، الكائُغ شساؿ قبخ ليمى، لقاتٍل َقَتل 7063وكاف القبخ ذو الخقع   
و إلى مشدؿ الخجل  زوجَتو في لحطة َىَيجاٍف بدبب الغيخة، ثعَّ تػجَّ

ا. ولسَّا  الحي كاف يختاب في أفَّ لدوجتو عبلقًة غخاميًَّة بو وقتمو أيزَّ
د  لع َتعج لجْيو سػى رصاصٍة واحجة، وما مغ أحٍج ليدتيجفو، فقج سجَّ

َس إلى صجغو، لكغَّ الخصاصَة أخصأتو وأصابت جانَب رأسو،  السدجَّ
فجخل في غيبػبة، وفقج وعيو، وتػفِّي بعج يػمْيغ مغ غيخ أف 

 .ُيصاِلَب أحٌج بجثَّتو

 

 

، جاُر ليمى إلى جية اليدار، فيػ 7052وأمَّا القبخ ذو الخقع   
خخى: رجل ُمتدمِّت. وكاف قج وّشج العدـَ عمى مثػى روٍح شخِّيخٍة أُ 

، وإشبلِؽ الشار عمى كّل آثٍع َيخقز وَيذخب. إالَّ أنَّو  دخػؿ ناٍد ليميٍّ
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ر في غسخة إحباشو أف َيْرشع  لع يتسكَّغ مغ اقتشاء األسمحة، فقخَّ
قشبمًة، مدتخجًما ِقْجًرا ضغصيًَّة مسمػءًة بالسداميخ السغسَّدة بُدعِّ 

ف قج خصَّط كلَّ شيء، وبأدؽِّ التفاصيل. غيخ أنَّو أثشاء الجخذاف. كا
إعجاده ىحه األداَة السيِمكَة، انفجخ مشدُلو، وشار أحُج السداميخ في 

 الػاقعةُ كّل الجيات، إلى أف استقخَّ مباشخًة في قمبو. حجثْت ىحه 
 .قبل يػمْيغ، وىا ىػ اآلف في ىحا السكاف

 

 

قع    وىػ جاُر ليمى مغ جية الجشػب، ، 7043أمَّا القبخ ذو الخَّ
فكاف المخأٍة بػذيٍَّة تأمُّميَّة )تعتقج أفَّ في مدتصاع السخء أف يشفَح إلى 
الحقيقة عغ شخيق التأمُّل( ػ وىي فخيجُة الشػع في السقبخة. كانت في 

 َكْت شخيقيا جػًّا مغ نيباؿ إلى نيػيػرؾ، لديارة أحفادىا، حيغ شَ 
صائخُة ىبػًشا اضصخاريًّا، وتػفِّيْت في نديًفا في الجماغ، فيبصت ال

إسصشبػؿ، السجيشِة التي لع تصْأىا قجماىا مغ قبل. أرادت أسخُتيا 
حخَؽ جّثتيا وإعادَة رمادىا إلى نيباؿ. وبحدب معتقجاتيع، فإنَّو 
يشبغي أف ُتزَخـ الشاُر في السحخقة في السكاف الحي َلفطْت فيو 

ف في تخكيا ال َيدسح بحخؽ الجثث. األخيخة. غيخ أفَّ القانػ فاَسياأن
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وليحا، كاف ال بجَّ مغ دفشيا. فُجفَشْت سخيًعا، وفًقا لتعاليع الذخيعة 
 .اإلسبلميَّة

 

 [17:35 16.07.20] ,.@ مكتبة

مقابَخ بػذّيًة في السجيشة، بل ىشالظ مختمُف السقابخ ػ تاريخيَّة  ال
، وكاثػليكيَّة، وحجيثة، إسبلميَّة )سّشيَّة، وَعَمػيَّة، وصفػيَّة(

وأرثػذكديَّة، وأرمشيَّة غخيغػريَّة، وأرمشيَّة كاثػليكيَّة، وييػديَّة ػ ولكْغ 
ة إ ًة بالبػذّية. لحا جيَء بالججَّ مقبخة الغخباء،  لىال مقبخَة خاصَّ

ـٍ بيغ  وكانت أسخُتيا قج وافقْت عمى ذلظ، ما دامت تخقج في سبل
 .الغخباء

 

 

بخ ليمى، ُدِفغ فييا ثػريُّػف قزػا رىَغ وثسَّة قبػٌر أخخى بجانب ق  
سسيَُّة تذيخ إلى  ُت الخَّ االعتقاؿ في معتقبلت الذخشة. وكانت الدجبلَّ

ُوِججوا في زندانة مع حبل )أو »أفَّ سبَب الػفاة ىػ االنتحار، وأنَّيع 
إالَّ «. ربصة عشق، أو مبلءِة سخيخ، أو شخيِط ححاء( مغ حػؿ العشق
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الػاضحَة عمى الجثث تحكي حكايًة مغايخة،  أفَّ الكجمات والحخوؽَ 
 .فحػاىا التعحيُب الذجيُج في معتقبلت الذخشة

 

 

وىشاؾ عجٌد مغ الثػَّار األكخاد ُدِفشػا ىشا، بعج أف ُنقمػا مغ الصخؼ   
لػا إلى  اآلخخ لمببلد إلى ىحه السقبخة. لع تخغب الجولُة في أف يتحػَّ

الجثُث في عشاية، وكأنَّيا  شيجاء في أعيغ الدّكاف، وليحا ُرِزمت
 .مرشػعٌة مغ زجاج، وُنقمْت 

 

 

أمَّا أصغُخ السقيسيغ سشًّا في السقبخة، فيع مغ األشفاؿ السيجػريغ   
الحيغ ُتِخكػا في ُصَخٍر ممفػفٍة ومخمّيٍة في صحػف السداجج، أو 

ساحاِت المَِّعِب السغسػرِة بالذسذ، أو ُدوِر الديشسا الخافتة 
أفَّ السحطػضيغ مغ ىؤالء األشفاؿ أنقحىع عابخو  اإلضاءة. إالَّ 

إلى الذخشة، حيث أشعسػىع في شفقٍة وحشاف،  ُسّمسػاسبيل، أو 
وألبدػىع، وسّسْػىع بأسساء مخحٍة مثل: أمل وبييجة وسعاد، 
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نقيًزا لبجاياتيع الكئيبة. لكْغ، بيغ حيٍغ وآخخ، تجج أشفااًل لع 
ة في بخودة العخاء كانت تكفي يحالْفيع مثُل ىحا الحّع؛ فميمٌة واحج

 .لقتميع

 

 

ّـُ لػفاة الشاس في إسصشبػؿ ىػ خسدة وخسدػف ألف    ُؿ العا السعجَّ
وفاٍة سشػيًّا. وكاف عجُد السػتى الحيغ يشتيي بيع السصاُؼ إلى 

 .كيميػس ال يديج عغ مئٍة وعذخيغ

 

 [17:36 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 32 ػػ

 

  الدوَّار 

 



814 
 

ت شاحشُة پيظ آپ شيفي جػؼ المَّ    مغ أماـ  خوليوڤيل البييع، مخَّ
القمعة العخيقة، ُمْحِجثًة مػجاٍت جارفًة مغ التخاب، في حيغ كانت 
ومزاُت البخؽ ُتسّدؽ الدساَء شخائَح. كانت الذاحشة تشجفع إلى 

أماـ ىادرًة، تشدلق عجبلُتيا فػؽ حاجٍد حجخيٍّ عمى الصخيق، 
جاه الصبقة البارزة مغ الرخخ فػؽ وتشحخؼ انحخاًفا عشيًفا في اتِّ 

شْت مغ  سصح األرض، الفاصمة بيغ اليابدة والبحخ. إالَّ أنَّيا تسكَّ
العػدة إلى الصخيق في الثانية األخيخة. وبعج بزع ياردات، اىتدَّت 

وتػقَّفْت. مّخت بخىٌة وجيدٌة لع ُيدَسْع خبلليا أيُّ صػت ػ ال مغ داخل 
جت الخيُح نفُديا وقج تبلشت تساًما، بعج الَسْخكبة وال مغ خارجيا. وب

 .أف كانت تيّب ىبػًبا عاصًفا مشح أواخخ العرخ

 

 

ائق ُمرجًرا َصخيًخا، ووثبْت نػستالجيا ناالف خارج    ُفِتح باُب الدَّ
الديَّارة، وشعُخىا يمسع تحت نػر القسخ، كأنَّو ىالٌة مغ نار، 

مْت بزَع خصػات. كانت نطخُتيا ثابتًة عم ى السقبخة الستخامية وتقجَّ
األشخاؼ أماميا، وتفحَّرت السذيَج في حيصٍة وححر. بجت ليا 

وقابزًة لمرجر، مشفِّخًة، ببػَّاباتيا الحجيجّية الرجئة،  مػحذةً السقبخُة 
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وصفػِؼ القبػر الستجاعية البالية، واأللػاِح الخذبيَّة التي يطشُّيا 
فِّخ أدنى حسايٍة مغ الشاُس عبلمات، والدياِج السكدػر الحي ال ُيػ 

 ةاألشقياء، وأشجاِر الدخو السغّزشة الكثيخة الُعقج. كاف مشطُخ السقبخ 
قت ىػاًء ملء رئتْييا، ونطخْت نطخًة عجمى  كسا تػقََّعتو تساًما. فتشذَّ

 :مغ فػؽ كتفيا، وأعمشْت 

 

 

 !ػ ىا قج وصمشا  

 

 

سػف في في تمظ المَّحطة بالحات، تجخَّأ الخّكاُب األربعُة الستكجِّ   
السقعج الخمفّي عمى الحخكة. فارتفعت الخؤوُس واحًجا تمػ اآلخخ، 

ق مغ وجػد صيَّاديغ في السشصقة قت اليػاَء مثل غدالٍف تتحقَّ  .وتشذَّ
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كانت ُحسيخاء ىػليػود أّوَؿ الػاقفيغ. وما إف انتدعْت نفَديا مغ   
يا لتتأكَّج الذاحشة، والحقيبُة عمى ضيخىا، حّتى رّبتْت عمى قسَّة رأس

 .مغ كعكة مؤّخخ شعخىا التي انتربْت بداويٍة غخيبة

 

 

ػ آه، يا رب. شعخي في حالٍة ُيخثى ليا، وال أستصيع اإلحداَس   
 .بػجيي، لقج تجّسج

 

 

يح، أيَّتيا الجبانة. ستيبُّ عاصفٌة في ىحه المَّيمة، وقج    ػ إنَّيا الخِّ
 !يدتسع إليَّ  شمبُت أف تغّصػا رؤوَسكع. لكْغ.. آه، ال أحج

 

 

وىي تخفس جدَسيا في صعػبٍة مغ الجدء  122قالت زيشب   
 :الخمفّي مغ الذاحشة
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 .ػ ىحه ليدت الخيح، بل قيادتظ  

 

 

 :ووثب الُسخخِّب عمى األرض، وساعج جسيمة  

 

 

يغ ىحه قيادًة؟    ػ أتدسِّ

 

 

انترب شعُخ السخخِّب الخفيف في لفافات، ونجـ ألنَّو لع يعتسْخ   
عًة صػفيَّة. لكغَّ ىحا لع يكغ شأًنا ميسًّا قياًسا إلى نجمو عمى قبَّ 

 .مػافقتو عمى زيارة ىحه السشصقة التعيدة في ىجأة المَّيل
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 :122سألْت زيشب   

 

 

 ػ بالمَّػو عميِظ، كيف حرمِت عمى رخرة القيادة؟  

 

 [17:36 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :ُحسيخاء برػٍت خفيس تستسْت 

 

 

 .اجَعُت السجرِّبػ لقج ض  
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 :قصَّبْت ناالف  

 

 

ػ آه، اخخسػا جسيًعا. ألع تذاىجوا الصخيق؟ شكًخا لي، فعمى األقّل،   
ـٍ ومعافاة  .وصمشا في سبل

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 

 !ػ في سبلـ  
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 :وقاؿ الُسخخِّب  

 

 

 !ػ ومعافاة  

 

 

 !ػ أيُّيا األوغاد  

 

 

 .دخعٍة وعغ عسجاتَّجَيت ناالف إلى مؤّخخ الذاحشة ب  
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جْت زيشب     :قائمةً  122تشيَّ

 

 

ػ ىبلَّ انتبو الجسيع إلى األلفاظ غيخ السيحَّبة؟ لقج عقجنا اتِّفاًقا: ال   
 .زعيق وال شتائع في السقبخة

 

 

ثعَّ أخخجْت سبحَتيا مغ جيبيا، وبجأْت تدبِّح. ومّخ بخاشخىا   
َة في ىحه المَّيمة ل غ تكػف سيمة، وأنَّيا ىاجٌذ ُيخبخىا أفَّ السيسَّ

ستحتاج إلى كّل السداعجة التي يسكشيا الحرػُؿ عمييا مغ 
 .الشفػس الصيِّبة

 

 

في تمظ األثشاء، جحبْت ناالف باَب ذيل الذاحشة، وشخعْت بإخخاج   
األدوات: عخبة يٍج بعجمٍة واحجة، ومعدقة حفخ، ومعػؿ، ورفر، 
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ة حباؿ. وضعتيا عمى األر  ض، وحّكت ومجخفة، ومرباح، ولفَّ
 :رأَسيا قائمةً 

 

 

 .ػ لقج فقجنا الفأَس   

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 

 .ربَّسا أسقصُتيا مغ يجي… ػ آه، الفأس  
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 !ػ ماذا تعشيغ بأنَّظ ربَّسا أسقصِتيا مغ يجؾ؟ إنَّيا فأٌس، ال مشجيل  

 

 

ْغ مغ إمداكيا جيًِّجا. عميِظ تػجيُو المَّـػ إلى نفدظ؛ فقج    ػ لع أتسكَّ
 .تقػديغ الذاحشَة كالسعاتيوكشِت 

 

 

 .رشقْتيا ناالف بشطخٍة باردة لع تشتبْو إلييا تحت جشح الطبلـ  

 

 

ْؾ، إذ ليذ لجْيشا أيُّ متَّدٍع مغ الػقت    .ػ حدًشا، كفى ثخثخة. ولشتحخَّ
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 :ثعَّ أمدكت السجخفَة والسرباَح، وأضافت  

 

 

 !ػ فميأخْح كلُّ فخٍد أداةً   

 

 [17:36 16.07.20] ,.@ مكتبة

الباقػف وراءىا. وفي مكاٍف ما عمى مبعجة، ىخج البحُخ ومخج،  سار
واصصجـ مػُجُو بالذاشئ صجماٍت عشيفًة، واستأنفت الخيُح نذاَشيا 

مغ ججيج، حاممًة معيا رائحَة مياه البحخ. وفي مؤّخخ السذيج، 
مكَثت القمعُة القجيسُة صابخًة ػ كعيجىا عمى مجى عقػٍد مغ الدماف ػ 

ييخع أماـ بّػاباتيا، ربَّسا كاف ُجخًذا أو قشفًحا يبحث  يػافٍ ح ضلُّ حوال
عغ مبلٍذ يحتسي بو قبل ىبػب العاصفة. دفعػا بّػابَة السقبخة في 

ىجوء، ودخمػا. خسدة متصفِّميغ، خسدُة أصجقاء يبحثػف عغ 
الذخز الحي فقجوه. والح القسُخ مشدجًسا مع ميسَّتيع، فتػارى عغ 

السذيَج كمَّو يغخؽ في ِضبلٍؿ ُسػد. وفي  رًكاسحابة، تااألنطار خمف 
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لحطٍة عابخة، كاف مسكًشا أف يكػف ىحا السػقُع السدتػحُج أّي مكاٍف 
 .في العالع

 

 [17:37 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 33 ػػ

 

  المَّيل 

 

ليُل السقبخة ال يذبو ليَل السجيشة. ففي السقبخة، ليذ الطبلـُ غياَب   
ِر ما يعشي حزػًرا شاغًيا في حجِّ ذاتو: ىػ كائٌغ حّي الشػر بقجْ 

، أكاف يخيج تححيَخىع مغ  يتشفَّذ، يمحق بيع مثَل حيػاٍف فزػليٍّ
ـْ ليجفعيع دفعًة عشيفًة إليو حيغ تحيغ  الخصخ الكامغ أماميع، أ

 .السشاسبُة ػ وىحا ما ال يدتصيعػف معخفَتو حطةُ المَّ 
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مػا بعكذ اتِّجاه الخيح    العاتية. في البجء، كانػا يسذػف مْذًيا تقجَّ
ـُ ارتياحيع، إْف لع  خفيًفا، ورشيًقا وسخيًعا، بتْػٍؽ أشمق شخارَتو عج
مة،  يكغ خػُفيع الػاضح، فداروا واحًجا تمػ اآلخخ: ناالف في السقجِّ

السعػُؿ في يج، والسرباُح في اليج األخخى؛ ومغ ورائيا جسيمة 
ا؛ ثعَّ ُحسيخاء التي كانت تجفع عخبَة اليج والسخخِّب، وأدواُتيسا بأيجييس

، فدارت في السؤّخخة، ليذ ألفَّ ساقْييا 122الفارغة. أمَّا زيشب 
أقرُخ مغ سيقاف اآلخخيغ فحدب، بل ألنَّيا كانت كحلظ مشذغمًة 

 .في رّش السمح وبحور الخذخاش لصخد األرواح الذخِّيخة

 

 

ة، وصخخ مبمَّل، انبعثْت رائحٌة الذعٌة مغ األرض: أرض رشب  
وشْػؾ بّخّي، وأوراُؽ شجٍخ عفشة، وأشياء أخخى لع يخغبػا في ذكخىا. 

رائحة عفٍغ ثقيمة. ورأْوا صخػًرا وجحوَع أشجاٍر مغصَّاة بالصحالب 
الخزخ، قذػُرىا الذبيية باألوراؽ المعٌة وشجيٌَّة مغ تحت الطبلـ. 

يشيع. وتشاىى ثسَّة ضباٌب عاجيٌّ يخيِّع أماـ أع ألماكغ،وفي بعس ا
إلى سسعيع مخًَّة صػُت حفيٍف، ُخيِّل إلييع أنَّو صادٌر مغ تحت 
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كْت مرباَحيا حػليا. وعشجئٍح، أدرَكت  األرض، فتػقَّفْت ناالف وحخَّ
 .السجسػعُة اتِّداَع السقبخة وحجَع السيسَّة

 

 

ٍة مسكشة، ال يغيِّخ مغ    لبثػا سائخيغ في درٍب واحج أشػَؿ مجَّ
صح أو اندالُقو، إذ يبجو وكأنَّو يديخ بيع في وجيتيع ضيُق  الدَّ

حيح. لكْغ سخعاف ما تبلشى الجرُب ليججوا أنفَديع وىع  الصخيق الرَّ
، ببل أيِّ أثخ لصخيٍق وسط القبػر، التي كاف عجُدىا  َيْخَتقػف تبلًّ

خ بمػحاٍت تحسل أرقاًما، وإْف كاف بعُس  ت،بالسئا ومعطُسيا مؤشَّ
 !بجوا كاألشباح تحت ضػء القسخ الذاحبالقبػر ببل لػحات. 

 

 

وا ببزعة قبػر مسيَّدة بألػاح حجخ الكمذ. وذات    في شخيقيع، مخُّ
 :مخٍَّة، قخأوا عمى أحج األلػاح
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ال تحَدْب أبًجا أّنظ حيٌّ وأّني ميِّت؛ فبل شيء يبجو كسا ىػ عميو   
 (في ىحه األرض السشديَّة. )ي.ؼ

 

 

 :عمى السجخفة قاؿ السخخِّب ويُجه تقبس  

 

 

 .ػ يكفي إلى ُىشا. سأعػد مغ حيث أتيت  

 

 

يا، وقالت    :أزالت ناالف قصعَة عمَّيٍق مغ كسِّ
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 .ػ ال تكغ غبيًّا، فيحه ليدت سػى قريجٍة سخيفة  

 

 

دنا    .ػ قريجة سخيفة؟ ىحا الخجل ُييجِّ

 

 

ـْ ال، فميذ ىشاؾ سػى حخفْيغ أوَّ    لْيغ ػ أنَت ال تجري إْف كاف رجبًل أ
 .مغ االسع

 

 

 :ىدَّ الُسخخُِّب رأَسو، وقاؿ  
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رنا مغ الُسزّي ُقجًما    .ػ ال ييّع. الجّثة السجفػنة ُىشا ُتححِّ

 

 

 :تستسْت ُحسيخاء  

 

 [17:37 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .كسا يحجث في األفبلـ الديشسائيَّة ػ

 

 

 :أومأ السخخُِّب رأَسو، ومزى يقػؿ  
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جسػعٌة مغ الدوَّار إلى بيٍت مدكػٍف باألشباح ػ نعع، حيغ تأتي م  
في اليديع األخيخ مغ المَّيل، فإنَّيع َيْمَقػف حتَفيع جسيًعا! أتعخفيغ 

ما الحي يفكِّخ فيو جسيػُر الديشسا؟ إّنيع يقػلػف: حدًشا، لقج كانػا 
يعمسػف ماذا يشتطخىع! وىحا ما ستقػلو الرحُف عّشا في صباح 

 .غجال

 

 

 :قالت ناالف  

 

 

ة    .ػ إفَّ صحَف صباح الغج قج دخمت السصبعَة مشح مجَّ

 

 

 :حاوؿ السخخُِّب أف يبتدع، ويقػؿ  
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 .ػ آه، عطيع إًذا  

 

 

ة ليمى في شارع    مّخت لحطٌة قريخٌة شعخوا فييا كأنَّيع في شقَّ
ىيخي كافكا؛ حيُث األصجقاء الدّتة يثخثخوف ويشاكجوف بعزيع 

 .َغ أجخاٍس زجاجيَّةٍ بعًزا، وأصػاُتيع تخّف رني

 

 

 *** 

وميُس بخٍؽ آخخ، قخيٌب ىحه السخَّة عمى نحٍػ جعل األرَض تتػىَّج   
وكأنَّيا ُمزاءٌة مغ األسفل. وسخعاف ما أعقب وميَس البخؽ ىديُع 

الخَّعج. وقف الُسخخِّب وأخخج مغ جيبو كيَذ تبغ، ولفَّ لشفدو 
ًة إلشعاليا بالكبخيت، إذ سيجارَة ماريغػانا، ولكشَّو بحؿ جيػًدا جبَّار 
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ا. بْيج أنَّو أفمح أخيًخا في إشعاليا، وغّب َنَفًدا  تكان الخِّيُح شجيجًة ججًّ
 .عسيًقا

 

 

 :سألتو ناالف  

 

 

 ػ ماذا تفعل؟  

 

 

ػ ُأريُح أعرابي؛ أعرابي السدكيشَة والزعيفة. سػؼ ُأصاب   
ل أف يتجاوز بشػبٍة قمبيَّة في ىحا السكاف! لقج تػفِّي أقخباُء أبي قب

أيٌّ مشيع الثالثَة واألربعيغ. كسا أفَّ والجي أصيب بشػبٍة قمبيَّة وىػ 
شػا كع ىػ عسخي؟ أقدُع بالمَّػو أفَّ وج  ػديفي الثانية واألربعيغ. خسِّ

تي لمخصخ  .ىشا ُيعخِّض صحَّ
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 :قالت ناالف عاقجًة حاجبْييا  

 

 

ر    َت؟ ثع إفَّ مغ السسكغ ػ بالمَّػو عميظ، ماذا سشدتفيج مشَظ إْف تخجَّ
مذاىجَة الديجارة مغ عمى ُبعِج أمياؿ. لساذا تطّغ أنَّو ُيحطَّخ عمى 

 الجشػد التجخيُغ في جبيات القتاؿ؟

 

 

ػ يا المَّػو، نحغ لدشا في حالة حخب! ثعَّ ماذا عغ مرباحظ   
اليجوّي؟ ىل في وسع العجّو رؤيُة شخؼ سيجارتي وال يدتصيع رؤيَة 

 ستػىِّج؟عسػد مرباحظ ال
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 :قالت ناالف  

 

 

و السرباَح ناحيَة األرض    .ػ إنَّشي أوجِّ

 

 

يْت نػَر السرباح عمى أحج القبػر القخيبة لتػضيح    ثعَّ وجَّ
اٌش مشدعًجا، مخفخًفا بجشاحْيو فػؽ رؤوسيع  .كبلميا، فصار خفَّ

 

 [17:37 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :السُخخُِّب سيجارَتو، وقاؿ أشفأ
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 بأس. سعيجة اآلف؟ػ ال   

 

 

ساروا في مداراٍت ممتػية حػؿ ألػاٍح خذبيَّة وأشجاٍر كثيخة   
جوف عخًقا عمى الخَّغع مغ بخودة الجّػ، متػتِّخيغ مثل  الُعَقج، يتفرَّ

زوَّار غيخ مخغػٍب فييع، وىحا ما كانػا عميو في الػاقع. كانت 
حق تحت األعذاب والشباتات تبلمذ سيقاَنيع، وأوراُؽ الخخيف تشد

 .أقجاميع

 

 

انغخس ححاُء ناالف الثقيل في جحر شجخة، فتسايمْت كي تدتعيج   
 :تػازَنيا، وقالت
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  !ػ أوه، ِشت  

 

 

 :بالقػؿ 122ححَّرتيا زيشب   

 

 

ػ ال ألفاَظ نابية! قج يدسُعِظ الجغُّ الحيغ يعيذػف في أنفاٍؽ تحت   
 .القبػر

 

 

 :قالت ُحسيخاء  
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 .خ مشاسب إلخبارناػ ربَّسا الػقت غي  

 

 

 :وىي تخنػ إلييا بحدف  122قالت زيشب   

 

 

ػ أنا ال أحاوؿ إثارَة خػفظ. ىل تعخفيغ ما عميِظ فعُمو إْف رأيِت   
جشِّيًّا؟ ال تخافي: ىحه ىي القاعجة األولى. وال تيخبي: وىحه ىي 

القاعجة الثانية، فُيع أسخُع مشظ. أّما القاعجة الثالثة فيي: ال 
 .مشيع، فسداُجيع أسػأ مداجَتْدخخي 

 

 

 :قالت ناالف  
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 .ػ ال أستصيع أف أقػؿ ىحا  

 

 

 :سألت جسيمة  

 

 

 ػ ىل ىشاؾ قاعجة رابعة؟  

 

 

حَخ عميظ، فالجّغ أساتحة    ػ نعع. ال تدسحي ليع بأف يسارسػا الدِّ
 .في التشكُّخ
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 :نخخْت ناالف، ثعَّ قالت  

 

 

 .ػ آسفة  

 

 

 :مْت في إلحاحيااستخس 122لكغَّ زيشب   

 

 

ػ صحيح. لػ قخأِت القخآَف لعخفِت. ففي مدتصاع الجّغ أف َيْطيخوا   
أتخيغ تمظ … بأّي شكٍل يخيجونو: إنداف، حيػاف، نبات، جساد

 .الذجخة؟ أنِت تعتقجيغ أنَّيا شجخة، لكْغ مغ السسكغ أف تكػف روًحا
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ًة إلى شجخة اختمذ كلٌّ مغ الُسخخِّب وُحسيخاء وجسيمة نطخاٍت خاشف  
 الداف السقرػدة، فبجت معّسخًة واعتيادية

 

 [17:38 16.07.20] ,.@ مكتبة

كثيخ الُعَقج، أغراُنيا تبجو ببل حياة مثل جثٍث تحت  جحُعيا
األرض. لكْغ بعج أف حّجقػا إلييا عغ كثب، شعخوا بأّنيا رّبسا كانت 

 .ُتفِخز شاقًة خارقة؛ عبيًخا غيَخ أرضيٍّ 

 

 

ُسخعتيا، واختمدْت نطخًة إلى الػراء مغ فػؽ كتفيا خفزْت ناالف   
يخ مغ غيخ اضصخاب، وقالت  :بعج أف كانت تػاصل الدَّ
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 !ػ كفى! تػقَّفي عغ إثارة الخعب  

 

 

ت زيشب    يةً  122ردَّ  :ُمتحجِّ

 

 

 .ػ إنَّشي أحاوؿ السداعجة  

 

 

لػ كاف كلُّ اليخاء صحيًحا، فسا سبب »أرادت ناالف أف تقػؿ:   
إالَّ أنَّيا « ل الشاس معمػماٍت ال يعخفػف ما يفعمػف بيا؟تحسي

امتشعْت ولع تقل شيًئا. ففي رأييا أفَّ البذخ ُيْذبيػف شيػَر 
الذاىيغ التي تسمظ القػََّة والقجرَة عمى التَّحميق، حخًَّة وبالغَة الخقَّة، 

 .أنَّيا في أحياٍف أخخى تقبُل باألْسخ، شػًعا أو كخًىا إالَّ 



843 
 

 

 

األناضػؿ، سبق لشاالف أف رأت عغ قخٍب كيف تتخبَّع البداُة في   
عمى أكتاؼ مخبِّييا أو مجرِّبييا، البدادرة، تشتطخ بصاعٍة عسياَء 

الػجبَة السقبمَة أو األمَخ التالي. إّف صافخَة البازادار ىي الشجاء الحي 
ُيشيي الحخيَّة. كسا الحطْت كيف كاف البخقُع ُيػَضع عمى ىحه 

الشبيمة لمتأكُّج مغ عجـ إصابتيا بالحعخ؛ فالخؤية تعشي  ػاسخالك
السعخفَة، والسعخفُة ُمخيفٌة. وكاف كّل ُمجرٍِّب أو مخبٍّ يعمع أنَّو كّمسا 

 .ضاَقت رؤيُة الباز ازداد ىجوؤه

 

 

لكْغ مغ تحت ىحا البخقع الحي تشعجـ فيو االتِّجاىات، وتستدج   
ف األسػد، ولػ مخيحًة، فإفَّ األرُض بالدساء لتربح عباءًة مغ الكّتا

د إليو  الصائخ سيطّل يذعخ بالتػتُّخ، كأنَّو يدتعّج لتمقِّي ضخبٍة قج ُتدجَّ
 .في أيِّ لحطة
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يُغ في نطخ ناالف ػ وكحلظ    واآلف، بعج مخور سشػات، ضَيَخ الجِّ
ي عسَل ىحا  مصُة والساُؿ واإليجيػلػجيا والدياسة ػ وكأنَّو يؤدِّ الدُّ

ا. فكّل ىحه الخخافات والتشبُّؤات والسعتقجات قج حَخَمْت البخقع أيًز 
أبشاَء الجشذ البذخّي الخؤيَة، وجعمتيع تحت الديصخة، كسا أضعَفْت 
، عمى نحٍػ يجفعيع اليـػ إلى الخػؼ  في أعساقيع احتخاَميع الحاتيَّ

 .مغ أّي شي؛ مغ كّل شيء

 

 

مى نديج عشكبػٍت لكغَّ ىحا لغ يشصبَق عمييا. وإذ ثبَّتْت نطخَتيا ع  
دْت في  يمسع تحت ضػء السرباح اليجوّي لسعاَف الدئبق، فقج ردَّ

يغ وال اإليجيػلػجيا. وأنَّيا ػ  ِسخِّىا أنَّيا ال تؤمغ بذيء، ال الجِّ
 .نػستالجيا ناالف ػ لغ َتْعرب عيشْييا أبًجا

 

 [17:38 16.07.20] ,.@ مكتبة
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  ػػ 34 ػػ

 

  ػدكاڤ 

 

 

رُب تػقَّف األصجقاُء قم   يبًل عشج الػصػؿ إلى مشعصٍف يبجأ فيو الجَّ
ـُ القبػر اعتباشيًَّة وغيَخ  باتِّجاٍه ججيج. في ىحا السكاف، بجت أرقا
ُمتدمدمة. فقخأْت نػستالجيا ناالف عمى ضػء مرباحيا اليجوّي 

 :برػٍت عاؿ

 

 

 …7048، 7024، 7040ػ   
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فيي لع تكغ  ثعَّ عقجْت حاجبْييا وكأفَّ شخًرا ما َيْدخخ مشيا.  
ٍة ُأخخى. وال تداؿ إلى اليـػ َتْحمع  ُتتقغ الخياضيَّات، وال تجيج أيَّ مادَّ
بالعػدة إلى السجرسة، فتخى نفَديا صبيًّا صغيًخا يختجي زيًّا مجرسيًّا 

ا، ويزخبو السعمِّع أماـ تبلم الرّف كمِّيع  يحقبيًحا، وشعُخه قريخ ججًّ
ػ. في تمظ السخحمة مغ بدبب ضعفو في ماّدَتي التيجئة والشح

قج عخؼ شخيَقو إلى معجع « عْدخ القخاءة»عسخىا، لع يكغ مرصمُح 
الحياة اليػميَّة في القخية، ولع ُيطِيخ السعمُِّع أو مجيُخ السجرسة ذّرَة 

 .عصٍف عمى ناالف

 

 

 :122سألْت زيشب   

 

 

  ػ أأنِت عمى ما ُيخاـ؟  
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 :قالت ناالف مدتعيجًة رباشَة جأشيا  

 

 

 !ػ بالتأكيج  

 

 

 :تستسْت ُحسيخاء  

 

 

 ػ ىحه العبلمات غايٌة في الغخابة. أّي شخيٍق سػؼ ندمظ اآلف؟  
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 :أجابت ناالف  

 

 

 ػ لساذا ال تبقػف جسيًعا في ىحا السكاف، وسأذىب أنا وأتحقَّق؟  

 

 

 :قالت جسيمة مشذغمَة الباؿ  

 

 

 .ػ ربَّسا يشبغي أف يخافَقِظ أحُجنا  
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حْت    ناالف بيجىا، إذ كانت بحاجة إلى أف تكػف بسفخدىا لبخىٍة  لػَّ
وجيدة كي تدتجسَع أفكاَرىا. ثعَّ أخخجْت مغ ستختيا بصحًة، وجخعْت 
مْتيا إلى حسيخاء  مقجاًرا كبيًخا لتبعَث القػَّة في أوصاليا، وبعج ذلظ قجَّ

 قالتػ وكانت الػحيجَة بيشيع التي يسكغ أف تذخب الخسَخ أيًزا ػ و 
 :ليا

 

 

 .ػ جخِّبيو، ولكْغ عمى ميل  

 

 

 .ثعَّ تػارت عغ األنطار  
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وىكحا، بقي األربعُة تحت جشح الطبلـ مغ غيخ مرباٍح يجوّي،   
بيشسا كاف القسخ يتػارى بيغ لحطٍة وأخخى مغ وراء سحابة. فاقتخبػا 

 .بعزيع مغ بعس متخاّصيغ

 

 [17:39 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :ُحسيخاء تستسْت 

 

 

ركػف اآلف أفَّ األمػر تبجأ عمى ىحا الشَّحػ؛ أعشي في األفبلـ ػ تج  
الديشسائيَّة. فأحُج أفخاد السجسػعة يتخؾ اآلخخيغ، ثّع يمقى مرخَعو 
عمى نحٍػ مخيع. وال َتْحجث عسميَُّة القتل إالَّ عمى ُبعج بزع ياردات 

. حاؿمغ أفخاد السجسػعة، ولكشَّيع ال يعخفػف شيًئا عشيا بصبيعة ال
 …عَّ يحىب فخٌد آخخ مغ السجسػعة ويمقى السريَخ نفَدوث
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 :122قالت زيشب   

 

 

 .ػ اشسئشِّي! فإّنشا لغ نسػت  

 

 

أمَّا ُحسيخاء، وعمى الخَّغع مغ الحبػب السدكِّشة التي تشاولْتيا، فقج   
 :ازدادت تػتًُّخا وعربيًَّة. وازدادت حالُة الُسخخِّب سػًءا، وقاؿ

 

 

 ِلَع ال نخشُف رشفًة مشو؟… لحي أعصتِظ إيَّاهػ ىحا الذخاب ا  
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دْت ُحسيخاء، وقالت    :تخدَّ

 

 

 .ػ أنت تعمع أفَّ كارثًة تقع حيغ تذخب  

 

 

ػ لكغَّ ىحا يحجث في األيَّاـ االعتياديَّة. أمَّا ىشا، فشحغ في حالة   
شػارئ. لقج أخبخُتُكّغ، يا فتيات، عغ الخجاؿ في ُأسختي. إنَّشي ال 

ـَ في أخذى ىح ج الج ا السكاَف بعيشو، بل إفَّ السػت ىػ الحي ُيجسِّ
 .عخوقي

 

 

مغ باب السداعجة، اقتخحْت جسيمة عميو أف ُيجّخغ سيجارة   
 :ماريغػانا. فأجابيا
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ػ لع َيبَق لجيَّ أيٌّ مغ ىحه الدجائخ. كيف سأمذي وأنا في ىحه   
 الحالة؟ أو أحفخ قبًخا؟

 

 

نطخًة سخيعة. أمَّا جسيمة، فيدَّت  122تبادلْت ُحسيخاء وزيشب   
 .كتفْييا

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 

  .ػ ال بأس. برخاحة، أنا شخريًّا بحاجة إلى رشفة  
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جحب الُسخخُِّب البصحَة مشيا، وكخع جخعًة كبيخة. ثعَّ أعقبيا بجخعٍة   
 .ُأخخى 

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 

 .ػ ىحا يكفي  

 

 

، وشعخْت أفَّ سيًسا ناريًّا قج اختخؽ ثّع أخحْت بجورىا جخعًة كبيخةً   
 :بمعػَميا. فقصَّبْت جبيَشيا، وأردفْت 
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 !ما ىحا؟… ػ ماذا  

 

 

 :قاؿ الُسخخِّب  

 

 

 .ػ ال أدري، ولكشَّو ُيعجبشي  

 

 

ثعَّ انتدع البصحَة الحتداء جخعٍة سخيعة ُأخخى، فذعخ بالمَّحة؛ وفي   
يًَّة ُأخخى. فسا كاف مغ  غسزة عيغ، كخع كسِّ
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 [17:39 16.07.20] ,.@ مكتبة

إالَّ أف خصفت البصحَة مغ يجه، وأحكسْت إغبلَقيا، وىي  ُحسيخاء
 :تقػؿ

 

 

ا. وأنا لع    …ػ ىيو، كفى! ىحا الذخاب ُمخكَّد ججًّ

 

 

بلؿ    :شخؽ أسساَعيع صػٌت مغ بيغ الطِّ

 

 

 .ػ حدًشا، لشحىْب! الصخيُق مغ ىشا  



857 
 

 

 

 .ىا ىي ناالف قج عادت أدراَجيا  

 

 

 :قالت ُحسيخاء وىي تتَّجو نحػىا  

 

 

 ػ ىاؾ شخابِظ. أّي نػع مغ الدسـػ ىحا؟  

 

 

بِتِو؟ إنَّو شخاٌب خاّص، يصمقػف عميو اسَع    الكحػؿ »ػ آه، ىل جخَّ
البػلشجيَّة ػ أو األوكخانيَّة أو الخوسيَّة أو  ػدكاڤإنَّو شخاب ال«. الشبيمة

ـِ الدمػفاكيَّة. نحُغ نتذاجخ عسَّغ اختخع  البقبلوة، األتخاؾ أ
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ـِ الدػريُّػف أـ اليػنانيُّػف   بلفيُّػف وىؤالء الد…. المبشانيُّػف أ
 !ػدكاڤيخػضػف حخوَبيع حػؿ َمِغ اختخع ال

 

 

 :تداءلْت ُحسيخاء ُمعبِّخًة عغ شكػكيا  

 

 

 إًذا؟ ػدكاڤػ أىحه   

 

 

 :ابتدسْت ناالف مبتيجًة، وىي تقػؿ  
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ُأخخى ُتزاىييا، بشدبة كحػٍؿ  دكاػ ڤػ مغ غيخ رْيب. لكْغ ال   
تعادؿ سبعًة وتدعيغ بالسئة. مذخوب فعَّاؿ وعسمّي. فأشبَّاء 

األسشاف يرفػنيا لسخضاىع قبل أف َيْخمعػا ليع سشًّا؛ ويدتخجميا 
األشبَّاُء في الجخاحة؛ ووصل األمخ إلى أف ُتشتج السرانُع العصػَر 

الجشازات ػ نخًبا لمسػتى. فالشاس يذخبػنيا في  بػلشجا،مشيا. أمَّا في 
 .ليحا، فكَّخُت أنَّيا قج تكػف مشاِسبة

 

 

 :وىي تيدُّ رأسيا 122قالت زيشب   

 

 

 قاتمًة إلى السقبخة؟ ػدكاڤػ لقج أحزخِت   

 

 

 :أجابت ناالف، وىي تذعخ باإلساءة  
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 .ػ حدًشا، أنا لع أتػقَّع أف ُتعِجَبظِ   

 

 

 :الحجيث وإنياَء التػتُّخسألْت جسيمة محاولًة تغييَخ دفَّة   

 

 

شِت مغ العثػر عمى قبخ ليمى؟    ػ ىل تسكَّ

 

 

 ػ نعع، نعع، إنَّو في الجية األخخى. ىل الجسيع مدتعّج؟  
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لع تشتطخ نػستالجيا ناالف أيَّ جػاب، بل أشارت بسرباحيا   
اليجوّي إلى درٍب يقع إلى جية الذساؿ، وسارت فيو؛ إالَّ أنَّيا 

ة االبتدامة الغخيبة التي ىبصْت عمى وجو الُسخخِّب، أخفقْت في رؤي
ت في عيشْيو  . وكحلظ الشطخة التي استقخَّ

 

 [17:41 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 35 ػػ

 

  الخصأ مغ اإلنداف 

 

 

وأخيًخا، أفمحت السجسػعُة في الػصػؿ. مالت األجداُد بعزيا   
أحجيٌة يتعّيُغ أف  فػؽ بعس، وحّجَقت العيػُف إلى قبٍخ ُمحّجد، وكأنَّو

ُتفظَّ رمػُزىا. وشأف بقيَّة القبػر، كاف ليحا القبخ رقٌع خاصٌّ بو ال 
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أكثخ. ولع يكغ مشقػًشا عمى شاىجِتِو اسُع التكيبل وال اسُع ليمى، 
ًدا بأيِّ شاىجٍة أصبًل، وال بأيِّ مداحٍة صغيخٍة  ألنَّو لع يكغ ُمدوَّ

كّل ما كاف فػَقو لػٌح خذبّي، معتًشى بيا تحيط الدىػُر بحاّفاتيا، بل 
 .بخخبذِة أحِج عسَّاؿ السقبخة

 

 

زحَفْت سحميٌَّة بدخعة مغ تحت صخخة بعج أف أثار وجػُدىع   
اضصخاَبيا، وأخحت تفتِّر عغ مبلٍذ قبل أف تتػارى عغ األنطار بيغ 

مجسػعٍة متذابكٍة مغ األشجار أماميا. سألْت ُحسيخاء برػٍت 
 :خفيٍس أقخب إلى اليسذ

 

 

 ػ أىحا ىػ السكاف الحي ُدِفشْت فيو ليمى؟  
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ًة وىادئةً     :قالت ناالف واقفًة وقفًة حادَّ

 

 

 .ػ نعع، فمشحفْخ   

 

 

 :يَجىا معتخضة 122رفعْت زيشب   

 

 

ػ ليذ بيحه الدخعة. يشبغي أف نجعَػ ليا أوَّاًل، إذ ال يسكغ نبُر   
 .قبخ ميٍِّت وإخخاُجو مغ غيخ شقٍذ مشاسب
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 :ناالف قالت  

 

 

 .ػ حدًشا. باختراٍر رجاًء، إذ يجب أف ندخع  

 

 

ت حػؿ القبخ ما  122أخخجْت زيشب    قارورًة مغ حقيبتيا، ورشَّ
تو في وقٍت مبكِّخ: ممح صخخّي، وماء  فييا مغ خميٍط كانت قج أعجَّ

ورد، وعجيشة خذب الرشجؿ، وبحور ىاؿ، وكافػر. ثعَّ أغسزْت 
ْييا إ لى أعمى، وبجأْت بقخاءة الفاتحة. انزسَّت عيشْييا، ورفعْت كفَّ

حيغ جمذ الُسخخِّب قبل أف يقخأ دعاءه إذ شعخ  فيإلييا ُحسيخاء، 
وار. أمَّا جسيمة، فخسسْت إشارَة الرميب ثبلَث مخَّات تزخًُّعا  بالجُّ

كاف حخكًة صامتة  .وابتيااًل، وكانت شفتاىا تتحخَّ

 

 



865 
 

ست الحي أعقب ذلظ ُمفعًسا بال    .حدف واألسىكاف الرَّ

 

 

 :قالت ناالف  

 

 

 .ػ حدًشا، حاف الػقُت كي نبجأ  

 

 

استخجمْت ناالف كلَّ وزنيا، ودفعت السجخفَة عسيًقا في التخبة،   
ضاغصًة بكّل ما أوتيْت مغ قػَّة عمى حافَّتيا بححائيا الثقيل. كاف 

القمق قج ساورىا مغ أف تتجسَّج األرض، إالَّ أنَّيا كانت شخّيًة 
ؾ حخكاٍت إيقاعيَّة. ورشبةً  ، فأسخعت في العسل، وراحت تتحخَّ

 .بيا رائحُة التخبة السألػفة والسخيحة حاشتوسخعاف ما أ
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ؿ مخٍَّة رأت فييا    خْت أوَّ فجأًة، ومَزْت صػرٌة في ذىغ ناالف، وتحكَّ
ليمى. لع تكغ سػى مجّخِد وجٍو مغ الػجػه، وراء إحجى نػافح 

دجاَج بصبقٍة مغ الزباب. وكانت تتحّخُؾ الساخػر، أنفاُسيا تكدػ ال
بمصٍف وكياسٍة يكاداف أف ُيشاِقزا محيصيا. كانت ليمى بذعخىا 

ػداوْيغ الُسعبِّختْيغ،  السشدجؿ عمى كتفْييا، وعيشْييا الػاسعتْيغ الدَّ
تذبو تساًما السخأَة عمى قصعة الشقج السعجنيَّة التي عثخْت عمييا 

الحقػؿ. كانت مبلمُحيا، شأف تمظ ناالف ذاَت يػـٍ أثشاء حخاثة 
يًة  األمبخاشػرة البيدنصيَّة، تػحي بقجٍر مغ السخاوغة والتزميل، متحجِّ

اف لبيع مافَ بحلظ الد  خْت كيف كانتا تمتقياف في دكَّ  والسكاَف. وتحكَّ

 

 [17:42 16.07.20] ,.@ مكتبة

  .وكيف كانت إحجاىسا تثق باأُلخخى، وُتفزي بأسخارىا إلييا البػَرؾ،
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 :وفي يػـٍ مغ األيَّاـ، شخحْت ليمى سؤااًل مفاجًئا  

 

 

غيخة التي تخكِتيا في تمظ    ػ ىل فكَّخِت يػًما ماذا حجث لعخوِسِظ الرَّ
 الغخفة وحيجًة؟

 

 

جْت بذخٍز آخخ، وال بجَّ أنَّيا    ػ حدًشا، أنا متأكِّجة مغ أنَّيا تدوَّ
 .ُرزقِت اآلف بجيٍر مغ األشفاؿ
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مػضػَعشا. لقج أرسمْت إليَّ بصاقاٍت بخيجيَّة أليذ  ػ ليذ ىحا  
كحلظ؟ يشبغي أف تكتبي رسالًة إلييا. اشخحي ليا ما حجث، 

 .واعتحري 

 

 

ة؟ لقج أرغسػني عمى أف أتدوَّج زواًجا زائًفا كاف مغ    ػ أأنِت جادَّ
ميغ لػ  خني. ولع أىخْب سػى ألنقح حياتي. أكشِت ُتفزِّ شأنو أف ُيجمِّ

 وعذُت أكحوبًة شػاؿ عسخي؟ بقيُت ىشاؾ،

 

 

ػ ال، أبًجا. يتعيَّغ أف نبحَؿ كلَّ ما في وسعشا إلصبلح حياتشا، وىحا   
خ اآلخخيغ في  ما نجيغ بو ألنفدشا. لكْغ يشبغي الححر، لئبّل نجمِّ

 .سبيل ذلظ
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 !ػ آه، يا رب  

 

 

 .نطخْت ليمى تمظ الشطخَة السعيػدَة التي تشصػي عمى صبٍخ ومعخفة  

 

 

 :فعْت ناالف يجْييا إلى أعمى قائمةر   

 

 

 .سأكتب إلى تمظ الدوجة العديدة… ػ حدًشا، ال بأس  

 

 

 ػ وعج؟  
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واصمْت ناالف الحفَخ في قبخ ليمى، أفكاُرىا تػمس الإراديًّا إلى   
ذلظ الحجيث السشدّي مشح زمٍغ بعيج. وتشاىى إلى سسعيا صػُت 

خْت أنَّ  د في رأسيا. كسا تحكَّ يا لع تكتْب قّط تمظ الخِّسالَة ليمى يتخدَّ
 .السػعػدة

 

 

 *** 

وقف الُسخخِّب عمى حافَّة القبخ، يخاقب ناالف في دىذٍة تستدج   
باإلعجاب، إذ لع يكغ يػًما ما عامبًل يجويًّا جيًِّجا. فكمَّسا احتاج في 
البيت إلى تخكيب صشبػر مياه أو تثبيت رّؼ، شمبػا السداعجَة مغ 

اف كلُّ أفخاد األسخة يخْوف فيو إنداًنا َيْغخؽ في أحج الجيخاف. وك
في مػضػعاٍت مثيخٍة لمدأـ والسمل، مثل األرقاـ وعػائج  لتَّفكيخا

ل أف يعتبخ أنَّو يستمظ عقبًل ُمبجًعا؛  الزخائب، في حيغ أنَّو كاف يفزِّ
ره أحٌج حّق قجره؛ مػىبٌة ضائعة.  فشَّاٌف ُميَسل الذأف، أو عاِلٌع لع يقجِّ
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َة حدجه عغ د/عمي. ما الذيء اآلخولع  الحي  خُيخبخ ليمى قّط شجَّ
لع ُيخبخىا عشو؟ تدارعت الحكخيات في عقمو، كلُّ ذكخى قصعٌة 

مشفرمٌة ومسيَّدة مغ قَصٍع أحجية الرػر السقصػعة. ىكحا، كانت 
عات ال سبيل إلى  عبلقُتو الصػيمة األمج بميمى، صػرًة مسمػءًة بترجُّ

 .فقػدةً تخميسيا؛ ِقَصًعا م

 

 

الحي تغمغل في جدجه،  ػدكاڤازدادت سخعُتو في العسل بفزل ال  
ـُ يصخُؽ قػيًّا في أذنْيو، حّتى كاد أف ُيغمقيسا كْي ُيبعج  فخاح الج
صػَت تمظ الصْخقات. انتَطخ. ولسَّا وجج أفَّ الصَّْخؽ لع يشتِو، دفع 

. فبلحع رأَسو إلى الػراء كأنَّو يأمل بحلظ أف يجج عداًء في الدساء
ؽ إليو  يافي أغخَب شيء، وارتخت مبلمُح وجيو: كاف ثسَّة وجٌو يحجِّ

مغ سصح القسخ. وجٌو مألػؼ، ويا َلمجىذة! أشبق عيشْيو قميبًل حتَّى 
ضاقتا. إنَّو وجيو ىػ! شخٌز ما رسع وجَيو عمى القسخ. ُذِىل 
يًة الُسخخِّب، وأشمق شيقًة تشّع عغ عجـ التَّرجيق؛ شيقًة قػيًَّة وعال

سساور ُيرجر أزيًدا قبل أف يغمي. أشبق شفتْيو وعّس  ػتمثَل ص
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عمى جانب فسو مغ الجاخل، محاواًل الديصخَة عمى نفدو، ولكْغ 
 !ىييات

 

 [17:42 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :متََّقج الػجشتْيغ قاؿ

 

 

 !ػ ىل رأيتع القسخ؟ أنا ىشاؾ، في األعالي  

 

 

 :تػقَّفْت ناالف عغ الحفخ، وقالت  
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 ػ ما خصُبو؟  

 

 

 :التفَت الُسخخِّب إلييا، وقاؿ  

 

 

ػ ما خصبي؟ ال شيء تساًما. لساذا تعتقجيغ دوًما أفَّ ثسَّة خصًبا   
 بي؟

 

 

ا، وتخكت السجخفَة تدقط مغ يجىا،    جحبْت ناالف َنَفًدا عسيًقا وحادًّ
وخَصت خصػاٍت شػيمًة ناحيتو، وأمدكْت بو مغ كتفْيو، وأنعست 

في بؤبؤْي عيشْيو، والحطْت مجى اتِّداعيسا. ثعَّ التفتْت  الشَّطخَ 
 :بعجالٍة إلى اأُلخخيات، وقالت
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 ػ ىل كخع شيًئا مغ الذخاب؟  

 

 

 :ازدردْت ُحسيخاء ريَقيا، وأجابت  

 

 

 .ػ لع يكغ يذعخ أنَّو عمى ما ُيخاـ  

 

 

 :أشبقْت ناالف فكَّييا، وقالت  
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 ػ فيسُت. ماذا شخب بالزبط؟  

 

 

 :122قالت زيشب   

 

 

 .ػدكاڤال… ػ مغ شخابظ  

 

 

؟ إنَّشي شخريًّا أتشاوؿ ذلظ الذيء    ػ ماذا؟ ىل فقجتغَّ عقمكغَّ
 بَحَحر. َمغ ذا الحي سييتّع بو اآلف؟
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 :أجاب الُسخخِّب  

 

 

 .ػ أنا! أنا أستصيع أف أىتعَّ بشفدي  

 

 

ًدا، وقالت    :أمدكْت ناالف السجخفَة مججَّ

 

 

ٌة في ما أقػؿ ػ تأكَّجف    !مغ بقائو بعيًجا عشِّي. إنَّشي جادَّ
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 :قالت ُحسيخاء وىي تجحبو نحػىا بكّل رفق  

 

 

  .ػ تعاؿ، ابَق بجانبي  

 

 

ج السخخُِّب تشييجًة ممؤىا سأـٌ مخىق. ىا قج استبجَّ بو، مغ    تشيَّ
ججيج، ذلظ الذعػُر السألػُؼ لجْيو أكثخ مسَّا يشبغي، شعػٌر بأفَّ أقخب 

لشاس إليو ُيديئػف فيَسو. ولع يكغ يسمظ مخدوًنا ضخًسا مغ ا
 ؿالكمسات، إالَّ أنَّو تػقَّع مغ الشاس الحيغ ُيحبُّيع أف يقخأوه مغ خبل 
صستو. فعشجما يخيج الكبلـَ عبلنيًة، فإنَّو في أغمب األحياف ُيمسِّح 
إلى األشياء تمسيًحا؛ وعشجما يخيج الكذَف عغ عػاشفو ومذاعخه، 

 ُيخفييا عمى نحٍػ أكبخ. لعلَّ السػَت يثيخ الخُّعَب في نفذ كل فإنَّو

 

 [17:43 16.07.20] ,.@ مكتبة
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ولكشَّو يثيخ رعًبا أكبخ في نفذ َمغ َيْعمع في قخارة نفدو أنَّو  فخد،
عاش حياًة ممؤىا االلتداماُت والتطاىُخ والترشُُّع، حياًة ترشعيا 

واآلف، بعج أف بمغ الدغَّ التي حاجاُت غيخِه مغ الشاس ومتصمِّباُتيع. 
حيٍّ عقميَُّة  فيتػفِّي فييا والُجه ػ تارًكا إيَّاه وأمَّو وحجىسا مغ ورائو، 
ػ فإنَّو  افڤأىِمِو ضيِّقُة التَّفكيخ، وَيْكثخ فيو القيُل والقاُؿ في بمجة 

َيسمظ الحقَّ في أف يصخح عمى نفدو سؤااًل عسَّا سيتبّقى مشو حيغ 
 .اَيْخحل ىػ أيًز 

 

 

سأؿ الُسخخُِّب وىػ يتأرجح عمى كعبْيو، وكلُّ جدجه يتخنَّح مثل   
 :شْػٍؼ عمى سصح مياٍه ُمتبلشسِة األمػاج

 

 

 ػ ألع يخني أحٌج آخُخ وأنا عمى القسخ؟  
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 :قالت ُحسيخاء  

 

 

 .ػ صو يا حبيبي  

 

 

 ػ لكْغ، ىل رأيِتشي؟  

 

 

 :122قالت زيشب   

 

 



880 
 

 .ػ نعع، نعع، لقج رأيشاؾَ   

 

 

 :فقاؿ  

 

 

 .ػ لقج غاب اآلف  

 

 

  :ثعَّ خفس عيشْيو، والح عمى وجيو الػجػـُ، فأضاؼ  

 

 

 ػ أّؼ! انتيى. أىحا ما يحجث حيشسا نسػت؟  
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 :قالت ُحسيخاء  

 

 

 .ػ أنت ُىشا، معشا  

 

 

ثعَّ فتحْت حافطَتيا، وسكبت لو بعَس القيػة. رشف بزَع   
 :شْت، فقاؿرشفات، لكْغ لع يبُج أفَّ حالتو تحدَّ 

 

 

ػ لع أكغ صادًقا تساًما حيغ قمت إنَّشي ال أخذى ىحا السكاف. إنَّو   
 .مكاٌف يقذعخُّ لو بجني
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 :قالت ُحسيخاء بيجوء  

 

 

ػ وأنا أيًزا. كشُت أشعخ بالذجاعة عشجما انصمقشا، ولكشَّشي لع أعج   
ة كحلظ اآلف. أنا متأكِّجة مغ أنَّشي سأبقى فخيدَة الكػابيذ لسجَّ 

 .شػيمة

 

 

عمى الخَّغع مغ إحداس بقّية السجسػعة بالخجل لعجـ مداعجتيع   
ناالف، فإنَّيع وقفػا مذمػليغ جشًبا إلى جشب، يخاقبػف ُكَتل التخاب 

ـِ  سًة القميَل مغ الشطا ُتجَخؼ مغ األرض، كتمًة تمػ أخخى، محصِّ
ـِ المحْيغ كانا يعّساف ىحا السكاَف الغخيب  .والدبل
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 *** 

عج أف ُفِتح القبخ، َتبلَصَق الُسخخُِّب والفتياُت حػؿ كػمة الخمل، ال ب  
 يسمكػف الجخأَة عمى الشَّطخ في اتِّجاه الُحفخة

 

 [17:43 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .. لع يحِغ الػقُت بعجالسطمسة

 

 

خخجْت ناالف مغ الحفخة التي حفختيا مبيػرَة األنفاس، مغصَّاًة   
خَؽ الحي كاف يشّد مغ حاجبْييا، مغ دوف أف بالصيغ، ثعَّ مدحت الع

 :تجرؾ أنَّيا لصَّخْت جبيَشيا بالصيغ، وقالت
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 .ػ شكًخا عمى السداعجة، أيُّيا األوغاُد الكدالى  

 

 

لع يخدَّ أحٌج عمييا، إذ كانػا أشّج ىمًعا مغ أف َيْقجروا عمى الكبلـ.   
لػثػُب إلى لقج كانت مػافقُتيع عمى ىحه الخصَّة الجشػنيَّة، وا

الذاحشة، أشبَو بسغامخة، ولػ أنَّو األمُخ السشاسب الحي يشبغي عسُمو 
 ػجعٌ مغ أجل ليمى. أمَّا اآلف، وعمى حيغ غخَّة، فقج تسمَّكيع خػٌؼ م

وحقيقّي. وكانت الػعػُد التي قصعػىا ببل تأثيخ حيغ واجيػا جثًَّة 
 .في مشترف المَّيل

 

 

 :اليجوّي إلى أسفل القبخ قالت ناالف وىي تذيُخ بسرباحيا  

 

 

 .ػ ىيَّا، لشخخْجيا مغ ىشا  
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الحت جحوُر إحجى الذجخات تحت نػر السرباح، تتأرجح مثَل   
 .األفاعي. وفي قعخ الُحفخة، استقخَّ الكفُغ السمصَُّخ بكتٍل مغ شيغ

 

 

 :سألْت جسيمة حيغ أفمحْت في االقتخاب وإلقاِء نطخٍة إلى قعخ القبخ  

 

 

 أيغ التابػت؟ ػ لكْغ،  

 

 

 :رأَسيا، وقالت 122ىدَّت زيشب   



886 
 

 

 

ػ ىحا ما يفعمو السديحيُّػف. أمَّا في اإلسبلـ، فشحغ نجفغ مػتانا   
ـِ السداواة  ُمكفِّشيَغ بكفٍغ بديٍط فحدب. فيحا يزعشا جسيًعا عمى َقَج

 عشج السػت. ماذا يفعل أىُمِظ في بمجؾ؟

 

 

 :قالت جسيمة برػٍت آِسخ  

 

 

ي. كانت مديحيًَّة، ولكشَّيا ػ لع ي   ًتا باستثشاء أمِّ دبْق أف رأيُت ميِّ
جْت. ومع ىحا، فثسَّة خبلفاٌت بذأف  لْت إلى اإلسبلـ بعج أف تدوَّ تحػَّ
الجشازة: فقج أراد أبي أف ُتجَفغ عمى الصخيقة اإلسبلميَّة، لكغَّ خالتي 

ت عمى الجفغ وفق الصخيقة السديحيَّة. وتذاجخ ا جاًرا ش الثشافأصخَّ
 .مخًّا. وازدادت األمػُر سػًءا
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يُغ  122أومأْت زيشب    بخأسيا، وغسخىا حدٌف شجيج. فقج كاف الجِّ
في نطخىا مرجَر أمٍل عمى الجواـ، ومرجَر حبٍّ وصسػد ػ ِمْرَعًجا 
نقَميا مغ قاع الطبلـ إلى نػٍر روحّي. وأحدنيا كثيًخا أف يكػف في 

خخيغ بديػلٍة إلى القاع. إمكاف ىحا السرعج نفدو أف يشقل اآل
بتيا مغ كلِّ البذخ، برخؼ  كانت التعاليعُ  التي دّفأْت فؤاَدىا، وقخَّ

خ عمى نحٍػ  الشَّطخ عغ السحىب أو المَّػف أو القػميَّة، ُيسكغ أف ُتفدَّ
ُيفّخؽ بيغ البذخ ويذػِّشيع، وَيْدرع بحوَر العجاوة وسفظ الجماء. لػ 

مغ األيَّاـ، وسشحْت ليا فخصُة الجمػِس أفَّ المَّػو استجعاىا في يػـٍ 
لساذا »يجْيو، فإنَّيا تحّب أف تدألو سؤااًل واحًجا وبديًصا:  بيغ

سسحَت بأف ُيداء فيُسَظ إلى ىحا الحّج البعيج، يا إليي الجسيل 
حيع؟  «والخَّ

 

 



888 
 

ًة عشيفًة    رويًجا رويًجا، جالت ببرخىا إلى أسفل، فارتجَّت رجَّ
بدبِب ما شاىجْتو. وقالت: كاف يشبغي أف  أخخجْتيا مغ أفكارىا

تكػف ىشاؾ ألػاٌح خذبيٌَّة عمى كفغ ليمى. لساذا بقي جدُجىا مغ 
 غيخ حساية؟؟

 

 

 :قالت ناالف وىي تشفس يجْييا مغ التخاب  

 

 [17:43 16.07.20] ,.@ مكتبة

يَّةً  ػ اري القبخ لع يػلػا األمَخ أىسِّ  .أعتقج أفَّ حفَّ

 

 

 :، وأضافت122زيشب  ثعَّ التفتْت إلى  
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 .ػ حدًشا، اقفدي إلى القبخ  

 

 

 ػ مغ؟ أنا؟  

 

 

ػ أنا مزصخٌَّة إلى البقاء ىشا وجحِب الحبل. ال بجَّ مغ وجػد   
 .شخٍز ما في األسفل، وأنِت صاحبُة أصغِخ بجف

 

 

ػ لكّششي ال أستصيُع الشدوَؿ إلى أسفل. وإذا ندلُت، فمغ أتسكَّغ مغ   
 .الخخوج
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ْت ناالف في ىحه الشقصة بخىًة وجيدة، ونطخْت نطخًة خاشفة إلى فكَّخ   
ُحسيخاء: إنَّيا بجيشٌة أكثخ مسَّا يشبغي. ثعَّ نطخْت إلى الُسخخِّب: إنَّو 
ا.  . وأخيًخا رنت إلى جسيمة: إنَّيا ضعيفة ججًّ ـز ثسٌل أكثخ مغ البلَّ

جْت، وقالت  :فتشيَّ

 

 

ًة ػ ال بأس، سأنفِّح ذلظ بشفدي. أعتقج أ   نَّشي بقيُت في األسفل مجَّ
 .شػيمًة وكافيًة قبل قميل

 

 

قْت مغ فػؽ الحافَّة،    وضعْت مجخَفيا جانًبا، واقتخبْت أكثخ، وحجَّ
فتسمَّكْت صجَرىا مػجٌة مغ الحدف. ففي قاع القبخ، َتْخقج أفزُل 

صجيقاتيا، السخأُة التي شاركْتيا حياَتيا أكثَخ مغ عقجْيغ، بسا فييا 
 .شيِّبة، وأوقاٍت سيِّئة، وأوقاٍت فطيعة مغ أوقاتٍ 
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 :قالت ناالف  

 

 

ػ حدًشا، ىحا ما سشفعمو. سػؼ أزحف إلى القعخ، ثّع ستخمػف   
إليَّ بالحبل، وسأربُصو بجوري حػؿ ليمى. وبعج أف أعجَّ حّتى ثبلثة، 

؟  ستجحبػنيا إلى أعمى. مفيـػ

 

 

 :قالت ُحسيخاء برػٍت خذغ  

 

 

 !ػ مفيػـ  
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 :الُسخخِّب قاؿ  

 

 

 .ػ كيف سشجحب الحبَل؟ دعيشي ُألقي نطخة  

 

 

غ أيٌّ مشيغَّ مغ إيقافو، انجفع إلى أماـ    .وقبل أف يتسكَّ

 

 

َدْت سحشُتو الذاحبُة بطلٍّ أحسخ،  ػدكاڤتحت تأثيخ ال   القػّي، تػرَّ
ج عخًقا مع أنَّو خمع ستخَتو.  ُيحكِّخ بقصعة لحٍع عشج جدَّار. كاف يتفرَّ
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رأسو إلى أبعج حجٍّ مسكغ، وألقى نطخًة بعيشْيغ نرف مغسزتْيغ مجَّ 
 .إلى القبخ، فامَتَقَع وجُيو

 

 

قبل بزع دقائق، كاف قج شاىج وجَيو عمى القسخ. كانت تمظ   
صجمًة لو. أمَّا اآلف، فبل شيء سػى ندخٍة شجيٍَّة مغ وجيو عمى 

د في القعخ. ىحا ببلغ مغ السػت! قج ال َتفْ  يع صجيقاُتو الكفغ السسجَّ
ذلظ، لكّشو عِمع أفَّ عدرائيل يبمِّغو أنَّو سيكػف التالي. فبجأ رأُسو 

شعػٌر بالَغَثياف، فتخنَّح إلى أماـ نرَف أعسى، وفقج  ساورهيجور، و 
 .تػازَنو. واندلقْت قجماه مغ تحتو، وتجحخج إلى داخل القبخ

 

 

يُّ وقت حجث كلُّ شيء بدخعٍة ىائمة، إلى درجة أّنو لع يتدّغ أ  
لمفتيات كي يفعمغ شيًئا، باستثشاء جسيمة التي أشمقت صخخًة 

 .ُمجوِّية
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 [17:44 16.07.20] ,.@ مكتبة

ناالف مشفخجَة الداقْيغ تساًما، واضعًة يجْييا عمى ردفْييا،  وقفْت 
ًة إلى ورشة الُسخخِّب، وقالت  :تشطخ نطخًة عامَّ

 

 

المبالًيا إلى ىحا  ػ انطْخ إلى حالظ اآلف. كيف ُيسكغ أف تكػف   
 الحّج؟

 

 

 :نطخْت ُحسيخاء خمدًة مغ فػؽ حافَّة القبخ، وقالت  

 

 

 ػ آه، يا عديدي، أأنَت عمى ما ُيخاـ؟  



895 
 

 

 

 .وقف الُسخخُِّب ساكًشا في قعخ القبخ، باستثشاء فّكو السختعذة  

 

 

 :سألتو ناالف  

 

 

 ػ أما زلَت حيًّا؟  

 

 

 .الكبلـأجاب بعج أف استخدَّ قجرَتو عمى   

 



896 
 

 

 .أنَّشي داخل قبخ… أعتقج… ػ أشعخ  

 

 

 :قالت ناالف  

 

 

 .ػ أجل، نعخؼ ذلظ  

 

 

 :122قالت زيشب   
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ػ ال تفدْع يا عديدي. فكِّْخ باألمخ عمى ىحا الشحػ: أنت تػاِجُو   
 .مخاوَفَظ، وىحا مفيٌج لظ

 

 

 .ػ أخِخْجَششي مغ ىشا، رجاءً   

 

 

َؾ إلى لع تكغ حالُة الُسخخِّب تدسح ل   و بتقجيخ أّي نريحة. تحخَّ
زاويٍة محاذًرا أالَّ تصأ قجماه الكفَغ، ثّع تحّخؾ سخيًعا مخًَّة أخخى، فدًعا 

 .مغ مخمػقاٍت غيِخ مخئيَّة في فجػاِت القبخ الحالكِة الطمسة

 

 

 :قالت ُحسيخاء  
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 .ػ ىيا يا ناالف، يشبغي أف تداعجيو  

 

 

 :وىي تيدُّىسا، ثعَّ قالتإالَّ أفَّ ناالف رفعْت كتفْييا   

 

 

 .ػ لساذا أنا؟ ربَّسا يفيجه البقاُء ىشاؾ. لعّمو يتعمَّع درًسا  

 

 

 :قاؿ السخخُِّب برػٍت متحذخج، وكأفَّ شيًئا صمًبا عمق في بمعػمو  
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 ػ ماذا قالت؟  

 

 

مْت جسيمة    :تجخَّ

 

 

 ػ إنَّيا تشاِكُجَؾ ال أكثخ. سػؼ ُتشقُحَؾ.  

 [17:44 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :122قالت زيشب 

 

 

 …ػ ىحا صحيح، ال تقمْق. سأعمُِّسَظ دعاًء ُيداعجؾ  
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ازدادت أنفاُس السخخِّب قػًَّة، وشحب وجُيو شحػَب السػتى في   
 .ضمسة ججراف القبخ الجانبيَّة، فػضع يَجه عمى قمبو

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 

ة. مثل والجه تساًما. ػ آه، يا ربِّي! أعتقج أنَّو سيراب بشػبٍة قمبيَّ   
  !افعْمَغ شيًئا ما، أسِخْعغ

 

 

جْت ناالف قائمة    :تشيَّ
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 .ػ حدًشا، ال بأس  

 

 

قيا    ما إْف وثبْت ناالف إلى داخل القبخ، وأصبحْت بجانبو، حتَّى شػَّ
 .بحراعْيو، إذ لع يذعْخ في حياتو بسثل ىحا االرتياح حيغ رآىا

 

 

َظ مغ حػلي؟ فسا عجُت قادرًة عمى ػ ىل يسكُشَظ أف تشدع ذراعيْ   
  .الحخكة

 

 

ًدا. كع مخًَّة تعخَّض في حياتو إلى    أرخى ذراعْيو مغ حػليا متخدِّ
 تعشيف اآلخخيغ وتػبيخيع لو إلى أبعج الحجود؟
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ـٍّ قػيٍَّة ومِحبَّة، ولكشَّيا صارمة؛ وفي    في بيت شفػلتو، عمى يجْي أ
جير، عمى أيجي رؤسائو؛ السجرسة، عمى أيجي معمِّسيو؛ وفي ال

وفي الجائخة، عمى أيجي كّل مػضٍَّف تقخيًبا. كسا أفَّ سشػاٍت مغ 
التَّيجيج والػعيج، بالرياح أو بالعبػس، سحقْت روَحو، مخمِّفًة بحرًة 

 .كاف ُيسكغ أف تشسػ شجاعًة بجاًل مسَّا ىػ عميو اآلف

 

 

ْت يجْييا نجمْت ناالف عمى نبخة صػتيا، فسالت إلى األماـ، وشبك  
 :قائمةً 

 

 

 .ػ ىيَّا، اصعجْ   
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 .ػ أأنِت متأكِّجة؟ إّنشي ال أريج إلحاَؽ األذى بظِ   

 

 

 .ػ ال تقمْق ليحا األمخ. كلُّ ما عميَظ فعمو ىػ أف ترعج يا حبيبي  

 

 

ْي ناالف، وإحجى ركبتْيو عمى    وضع السخخُِّب إحجى قجَميو عمى كفَّ
ـَ الثانيَة عمى رأس  .يا، وتدمَّق برعػبٍة إلى أعمىكتفيا، والقج

 

 

ت ُحسيخاء نفَديا، بسداعجٍة قميمٍة مغ زيشب    وجسيمة،  122مجَّ
 .إلى أسفل، وأخخْجشو مغ القبخ
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 :ما إْف بمغ الُسخخِّب مدتػى األرض حتَّى قاؿ  

 

 

 !ػ شكًخا لظ يا رب  

 

 

 :تحمَّخْت ناالف مغ أسفل القبخ قائمةً   

 

 

، والخبُّ يحطى بالتَّقجيخػ أنا أنفِّح العسَل     .الذاؽَّ

 

 [17:44 16.07.20] ,.@ مكتبة
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 :فقاؿ

 

 

 .ػ شكًخا لِظ يا ناالف  

 

 

عة. واآلف، ىل في وسع أحجكع أف يخمي إليَّ    ػ عمى الخَّحب والدِّ
 بالحبل؟

 

 

وىحا ما حجث. أمدكْت ناالف بو، وراحت تخبصو مغ حػؿ الجّثة،   
 :ثعَّ صاحت
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 !ػ اسحبػا  

 

 

، كسا    جًة العدـَ بجايًة، رفزت الجثَُّة أف تتدحدَح مغ مكانيا، مػشِّ
يبجو، عمى البقاء حيث ىي. إالَّ أّف السجسػعة تسّكشْت مغ رفعيا 
إلى أعمى، شيًئا فذيًئا. وحيغ بمغْت مدتًػى كافًيا مغ االرتفاع، 

الجثََّة بعشاية، ووضعتاىا عمى األرض،  122حسمت ُحسيخاء وزيشب 
 .ا َتْقجراف عميو مغ رفقبأقرى م

 

 

صعجْت ناالف، وقج لصَّخت الخجوُش والجخوُح يجْييا وركبتْييا،   
 :وقالت

 

 

 .ػ أّؼ! إنَّشي مشَيكة  
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قػف إلى الكفغ، بعيػٍف    لكْغ لع يدسْعيا أحج، فقج كاف الباقػَف يحجِّ
قة. فحيغ ُرِفعْت إلى أعمى، تسّدؽ جدٌء مغ  مذجوىٍة غيِخ ُمرجِّ

 .وباف الػجُو إلى حجٍّ ماالكفغ، 

 

 

 :قاؿ الُسخخِّب  

 

 

 .ػ ىحا شخٌز ذو لحية  
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برَخىا إلى ناالف في رعب، إذ أدركت الحقيقة:  122رفعْت زيشب   
 .«فميخحْسشا المَّػو، لقج نبذشا قبًخا غيَخ قبِخ ليمى»

 

 

 *** 

 :سألْت جسيمة بعج أف أعادوا دفَغ جّثة الخجل السمتحي وسّػوا قبَخه  

 

 

 ػ كيف أمكششا أف نقتخَؼ مثَل ىحه الخصيئة؟  

 

 

 .ػ بدبب الخجل العجػز في السدتذفى  
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قالت ناالف ذلظ، وقج شاب صػَتيا شيٌء مغ الحخج. ثعَّ أخخجْت   
 :قراصَة الػرؽ مغ جيبيا، واستخسمْت 

 

 

 7052ػ خطُّ يجه ىػ أسػُأ خّط. فمع أكغ متأكِّجًة إْف كاف الخقع ىػ   
 .كيف لي أف أعخؼ؟ إّنيا ليدت غمصتي. 7053أو 

 

 

 :بخقَّة 122قالت زيشب   

 

 

 .ػ ال بأس  
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 :تسالكْت ُحسيخاء رباشَة جأشيا، وقالت  

 

 

حيَح، وسػؼ نداعُجِؾ ىحه السخَّة    .ػ ىيَّا بشا. لشحفِخ القبَخ الرَّ

 

 [17:44 16.07.20] ,.@ مكتبة

يا، وُتسدظ قالت ناالف وىي تعػد إلى شبيعتيا في تأكيج ذات
 :مجخفَتيا

 

 

 .ػ لدُت بحاجٍة إلى مداعجة  
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 :ثعَّ أشارت بإصبعيا إلى الُسخخِّب، وأضافت  

 

 

 .ػ عميكغَّ االنتباُه إليو ومخاقبُتو، ال أكثخ  

 

 

فسا كاف مغ السخخِّب إالَّ أف عبذ، إذ كاف يكخه أف يعتبخه   
العجيج مغ اآلخخوف ضعيَف التَّكػيغ أو الذخريَّة. وكسا ىػ شأف 

األشخاص الجبشاء، السخمػعي الفؤاد، فقج كاف يْؤمغ سخًّا، دائًسا 
وأبًجا، أّف ثسَّة بصبًل في أعساقو يدعى إلى الطيػر عمًشا، وأف 

 .يكذَف لمعالع قاشبًة حقيقَة نفدو
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في ىحه األثشاء، كانت ناالف قج بجأت الحفَخ عمى الخَّغع مغ األلع   
ا. كسا شعخْت بألٍع حاّد في ذراعْييا وبقيَِّة السسّس بيغ عطسْي كتفْيي

جدجىا. ثعَّ اختمدْت نطخًة سخيعًة إلى راحتْييا، قمقًة مغ تيبُِّذ 
ِجمجىا. فسشح أف انتقمْت ػ عبخ رحمٍة شػيمٍة وشاّقة ػ مغ مطيخ 

الخجل الخارجّي إلى مطيخ السخأة الجاخمّي، الحي كانت عميو قبل 
إحباشيا إلى حجٍّ كبيخ. فاألذناف ذلظ، كانت يجاىا دوًما سبَب 

ؿ، وفًقا ِلسا أوضحو  واليجاف تسثِّل أصعَب األشياء في عسميَّة التَّحػُّ
ليا الصبيُب الجّخاح. إذ ُيسكغ زرُع الذعخ، وتغييُخ شكل األنف، كسا 
يا في مكاٍف آخخ ػ  ُيسكغ تكبيُخ الثجيْيغ، وإزالُة الذحـػ بإعادة ضخِّ

عمى أف يربح شخًرا ججيًجا تساًما؛ إالَّ  ما أعَجَب أف يقجر السخء
أفَّ الرعػبة تتسثَّل في إجخاء تغييٍخ كبيٍخ في حجع اليجْيغ أو 

شكميسا! فبل ُيسكغ أيَّ عجٍد مغ السذتغميغ بتجسيل األضافخ واليجْيغ 
حة، قػيَّتْيغ وصمبتْيغ،  تعػيُس ذلظ. فزبًل عغ أنَّيا تسمظ يجْي فبلَّ

تمظ الدشيغ. أّما في ىحه المَّيمة تحجيًجا،  وكانتا مبعَث خجميا شػاؿ
 .فيي مجيشة ليسا، ومغ شأف ليمى أف تفخخ بيا أيًزا
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حفخْت ناالف ببطٍء وتأفٍّ ىحه السخَّة. أمَّا ُحسيخاء وجسيمة وزيشب   
والُسخخِّب، فاشتغمػا جسيًعا إلى جانبيا برست، يخفعػف  122

يَّاٍت قميمًة مغ الخمل في كلِّ مخَّة . ومغ ججيج ، ُفِتح القبخ؛ ومغ كسِّ
 .ججيج، َوثَبْت ناالف إلى داخمو؛ ومغ ججيج، ُرمَي الحبُل إلييا

 

 

تبيَّغ أفَّ الجثة أخفُّ وزًنا عشج إخخاجيا مغ القبخ، مقارنًة بالجثَّة   
الدابقة. وضعػىا بعشاية عمى األرض، خذيَة أف يخْوا ما ال ُتحسج 

 .ا زاويَة الكفغ في حيصٍة وححرعقباه ىحه السخَّة؛ وليحا، أزاحػ 

 

 

 :قالت ُحسيخاء برػٍت مشيار  

 

 

 .ػ إنَّيا ىي  
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  .نّطارَتيا، ومدحْت عيشْييا بخاحتْييا 122خمعْت زيشب   

 

 

ج    أمَّا ناالف، فقج دفعْت خربلِت شعخىا السمترقة بجبيشيا الستفرِّ
 :عخًقا، وقالت

 

 

 .ػ حدًشا إًذا، فمشحسْميا إلى حبيبيا  

 

 

وضعػا الجثََّة بححٍر في العخبة. عّجلْت ناالف مغ وضع الجحع،   
وتشاولْت  ػدكاڤووازنْتو بداقْييا. وقبل االنصبلؽ، فتحْت قارورَة ال
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ائُل شخيَقو في السخيء وصػاًل إلى معجتيا،  جخعًة كبيخة، فذقَّ الدَّ
ًجا في شخيقو، لحيًحا ودافًئا، مثَل نيخاٍف لصيفٍة وسَط ُمخيَّ   .عمتػىِّ

 

 

 *** 

اختخؽ بخٌؽ خاشٌف الدساَء، وضخب األرَض عمى بعج مئة قجـ،   
 مزيًئا السقبخَة بخمَّتيا. فجفل الُسخخِّب بعج أف كاف

 

 [17:45 16.07.20] ,.@ مكتبة

ؿ إلى ىجيٍخ  أصيب بالفػاؽ، وأخخج صػًتا غخيًبا قبل أف يتحػَّ
 .ودمجمة

 

 

 :قالت ناالف  
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 .ا الرػتػ تػقَّْف عغ إصجار ىح  

 

 

 .ػ ليذ الرػُت صػتي  

 

 

كاف صادًقا في كبلمو. فقج تجمَّت لمعياف مجسػعٌة مغ الكبلب مغ   
مكاٍف مجيػؿ. كاف عجُدىا يشاىد العذخة، وربَّسا أكثخ. وكاف ثسَّة 
مة، ُمدصَُّح األذنْيغ، بخيُق عيشْيو يذّع  كمٌب أسػُد ىجيٌغ في السقجِّ

خ عغ أنيابو. و   .أخحت الكبلب تقتخبصفخًة، وقج كذَّ
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احُة آدـ مغ تحت بمعػمو، وىتف    :تحّمب ريُق الُسخخِّب، وبخَزْت تفَّ

 

 

 !ػ كبلب  

 

 

 :122ىسدْت زيشب   

 

 

 .ػ أو ربَّسا جغّ   

 

 

 :قالت ناالف  
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 .ػ سػؼ تعخفيغ حقيقَتيا بعج أف تعّس عجيدَتظِ   

 

 

 .ثعَّ اقتخبْت مغ جسيمة لتحسييا  

 

 

 :ءسألتيا ُحسيخا  

 

 

 ػ وإذا كانت كبلًبا مدعػرة؟  
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 .ىدَّت ناالف رأَسيا  

 

 

ػ ىل تذاىجيغ آذاَنيا؟ إنَّيا مقرػصة. وىي ليدت ضارية،   
حًة أيًزا. لييجأ الجسيع. فيي لغ تياجسشا  وخشثى. وربَّسا كانت ُممقَّ

ؾْ   .ما لع نتحخَّ

 

 

 :أضافتثعَّ أمدكْت عغ الكبلـ، إذ خصخْت في باليا فكخٌة ججيجة. و   

 

 

 ػ ألجيِظ شيٌء مغ الصعاـ يا ُحسيخاء؟  
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 ػ لساذا تدأليغ؟  

 

 

 ػ افتحي تمظ الحقيبة. ماذا في داخميا؟  

 

 

 :أجابت حسيخاء في البجاية  

 

 

 .ػ قيػة فحدب  

 

 [17:45 16.07.20] ,.@ مكتبة
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جْت، وأضافت ثعَّ   :تشيَّ

 

 

 .ػ ال بأس. لجيَّ قميل مغ الصعاـ أيًزا  

 

 

 .حقيبُتيا تحتػي عمى بقايا العذاءكانت   

 

 

 :122قالت زيشب   

 

 

ؽ أنَِّظ أتيِت بكّل ىحا! بساذا كشِت تفكِّخيغ؟    ػ ال أصجِّ
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 :قالت ناالف  

 

 

ج أنَّيا في ندىٍة لصيفٍة عشج مشترف المَّيل في مقبخة    .ػ لساذا؟ السؤكَّ

 

 

زْت ُحسيخاء وىي تقػؿ    :بػَّ

 

 

 .جػع، ال أكثخ. إذ ضششُت أّنيا ستكػف ليمًة شػيمةػ فكَّخُت أنَّشا قج ن  
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ُرمَي الكبلُب بالصعاـ. وفي غزػف ثبلثيغ ثانيًة، كاف قج اختفى ػ   
إالَّ أفَّ ىحه الثػاني الثبلثيغ كانت كلَّ ما يمـد إلثارة الذقاؽ بيشيا. 
فالصعاـ لع َيْكفيا، فشذب قتاٌؿ بيشيا. قبل دقيقٍة فقط، كانت الكبلب 

مغ ناالف إالَّ  افا واحًجا. وأمَّا اآلف، فجبَّ التشافُذ بيشيا. فسا كفخيقً 
أف أمدكْت ِبَعًرا، وغسدْتيا في صمرة المَّحع، ورمتيا إلى أبعج ما 

 .تدتصيع، فانجفعت الكبلُب خمفيا مدمجخةً 

 

 

 :قالت جسيمة  

 

 

 .ػ لقج ىخبْت   

 

 



924 
 

 :لكغَّ ناالف َحّحرْت   

 

 

ثَّ خصانا، وأف نطّل متقاربيغ بعزشا مغ ػ مػقًَّتا. يشبغي أف نح  
كػا بحخكٍة مفاجئة. وال تفعمػا ما يثيخ  بعس. أسخعػا، ولكْغ ال تتحخَّ

؟  ارتياَبيع. مفيـػ

 

 

دْت ناالف بإحداٍس ججيٍج باليجؼ، دفعْت عخبَة اليج    بعج أف تدوَّ
إلى األماـ. أمَّا بقيَّة أفخاد السجسػعة الحيغ كانػا يحسمػف أدواتيع، 

وف أقجاَميع السخَىقة، فقج ساروا في اتِّجاه الذاحشة، وعادوا و  يجخُّ
 ْت إلى الصخيق الحي جاؤوا مشو. وعمى الخَّغع مغ الخياح، فقج انبعث

ا مغ الجثَّة. لكْغ لػ كانت الخائحة أشّج، فمغ يأتي  رائحٌة شفيفٌة ججًّ
لعًة عمى ذكخىا أحج، لئبلَّ يثيخوا استياَء ليمى التي لصالسا كانت مػ 

 .بعصػرىا
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 [17:50 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 36 ػػ

 

  العػدة 

 

عشجما حاف وقُت السصخ أخيًخا، ىصل غديًخا، سيػاًل جارفًة تكتدح   
الصيَغ وتسّخ فػؽ األخاديج. حاولْت ناالف أف تشاور بعخبتيا 

غيخة، بيشسا سار الُسخخُِّب سيًخا ثقيبًل مخىًقا بجانب جسيمة،  الرَّ
طمَّتيع الػحيجَة فػؽ رأس السخأة الذاّبة. بجا عميو أنَّو حامميغ م
مغ ذي قبل، بعج أف تبمَّل بالسصخ حتَّى جمِجه. سارت  ًػاأكثخ صح

ًدا شاقًّا إذ لع َتْعَتْج مثَل ذلظ  ُحسيخاء في أعقابيع، وىي تتشفَّذ تشفُّ
اإلجياد البجنّي، وتذّج قبزَتيا عمى جياز استشذاقيا. وعخفْت أفَّ 

بيا قج تسدَّقْت مغ غيخ أف تشطخ إلييا، وأفَّ كاحمْييا تعمػىسا جػار 
التي كادت  122ويشدفاف دًما. وإلى الخمف، سارت زيشب  خجوُش ال
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شب وىي تبحؿ جيَجىا كي تمحق بخفاقيا  أف تشدلق بححائيا الخَّ
 .األشػِؿ واألقػى 

 

 

دفعْت ناالف ذقَشيا إلى األماـ، وتػقَّفْت مغ دوف سبٍب واضح،   
 .واشفأت السرباَح اليجويّ 

 

 

 :سألتيا ُحسيخاء  

 

 

 .ػ لساذا أشفأِت السرباح؟ لع نعج نخى أّي شيء  
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لع يكغ ذلظ صحيًحا تساًما ػ ألفَّ نػر القسخ، عمى شحػبو، كاف   
رَب الزيِّق  .يزيء الجَّ

 

 

 .ػ اىجأي، يا حبيبتي  

 

 

جدَجىا الحت عمى وجو ناالف نطخٌة تشّع عغ قمقيا. كسا أفَّ   
ب في مكانو  .تخذَّ

 

 

 :تستست جسيمة  
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 ػ ماذا يحجث؟  

 

 

مالت ناالف بخأسيا َمَيبلًنا غخيًبا، مرغيًة إلى صػٍت تشاىى إلى   
 :الدسع مغ مدافٍة بعيجة، وقالت

 

 

ػ ىل تذاىجوف تمظ األضػاَء الدرَؽ عغ بعج؟ ثسَّة سيَّارُة شخشة   
 .وراء ىحه األجسة

 

 

ذلظ االتِّجاَه الحي َيبُعج ستِّيغ قجًما عغ بػَّابة  حيغ رشقػا ببرخىع  
 .السقبخة، شاىجوا الديَّارَة السخكػنة

 



929 
 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 

ا    .ػ آه، ال! لقج انتيى كلُّ شيء، وأخفقشا إخفاًقا تامًّ

 

 

 :التي وصمْت إلييع في ىحه المَّحطة 122سألْت زيشب   

 

 

 ػ ماذا سشفعل؟  
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أيُّ فكخة، إالَّ أنَّيا كانت دوًما َتفتخض أف نرَف  لع يكغ لجى ناالف  
َؼ بػصفو قائًجا. فقالت مغ غيخ أف تفقج  ميسَّة القائج ىي أف يترخَّ

 :شجاعَتيا

 

 

ػ سػؼ نتخؾ العخبَة في ىحا السكاف، ألنَّيا كثيخُة الزػضاء، حتَّى   
يخ.  تحت ىحه األمصار المَّعيشة. سػؼ أحسل ليمى ونػاصل الدَّ

نرل إلى الذاحشة، سػؼ تحتمُّػف السقعَج األماميَّ بخفقتي ػ  وعشجما
ييا ببصَّانيَّة.  كمُّكع. أمَّا ليمى، فدتكػف في الخمف، وسػؼ أغصِّ

،  جوسشخخ  ـّ مغ ىحا السكاف برست. وعشجما َنْبمغ الصخيَق العا
 سأقػد بأقرى سخعة،

 

 [17:50 16.07.20] ,.@ مكتبة

 !كالصيػر كلُّ شيء. سشعػد أحخاًرا وسيشتيي
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 :سأليا الُسخخِّب  

 

 

 ػ ألغ يخْونا؟  

 

 

ا. صحيح أنَّيع سػؼ يخْونشا    ػ ليذ في البجاية؛ فالسكاف مطمٌع ججًّ
في نياية السصاؼ، ولكْغ سيكػف األواُف قج فات. سػؼ نقػد 

الذاحشَة سخيًعا؛ ففي ىحه الداعة، ال حخكة مخور. سيكػف كلُّ 
 .شيء عمى ما يخاـ، فعبًل 

 

 



932 
 

خصَّة مجشػنة أخخى، وافقػا عمييا مجّجًدا باإلجساع، إذ ال خيارات   
 .أفزل لجييع

 

 

 *** 

رفعْت ناالف جثََّة ليمى وحسمْتيا بيغ ذراعْييا، قبل أف تزَعيا عمى   
 .كتفيا

 

 

ضتا «ىا قج تعادلشا اآلف»وفكَّخْت:    ؛ إذ تحكَّخت تمظ المَّيمَة التي تعخَّ
 .فييا إلى ىجػـ األشقياء
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ة شػيمة. فحيغ كانت ليمى    حجث ذلظ بعج وفاة د/عمي بسجَّ
متدوِّجًة بو، لع يخصْخ في باليا قّط أنَّيا سػؼ تزصّخ إلى العػدة 

إلى العسل في الذػارع يػًما ما. لقج انتيت تمظ السخحمُة مغ حياتيا 
إلى غيخ رجعة. ىحا ما قالتو أماـ الجسيع، وأماـ نفديا، وكأفَّ 

وسع السخء أف يشدَعو متى شاء! لكْغ، في ذلظ  يفالساضي خاتٌع 
الػقت، كاف كلُّ شيء يبجو محتسبًل. وكاف الحبُّ يخاقز الذباَب 

رقرَة التانغػ. وكانت ليمى سعيجًة، إذ ممَكْت كلَّ ما تحتاج إليو. ثعَّ 
رحل د/عمي رحيبًل غيَخ متػقَّع، عمى الشحػ الحي دخل فيو إلى 

لغ َيْذفى أبًجا، وركاًما ىاِئبًل مغ  قمبيا حياتيا، فخمََّف ثقًبا في
يػف. فقج تبيَّغ أفَّ د/عمي لع يقتخض الساؿ الحي اعتاد أف يجفعو  الجُّ

 .إلى السجيخة الُسخَّة مغ رفاِقو، كسا زعع، بل مغ ُمخابيغ

 

 

خْت ناالف اآلف إحجى األمديات في أحج مصاعع مشصقة    تحكَّ
يتشاولػف العذاء في أغمب  السدجج العثسانّي، حيث كاف الثبلثة

ًنا مغ ورؽ العشب السحذّػ، وبمح البحخ  األحياف. كاف الصعاـ مكػَّ
السقمّي )وكاف د/عمي قج شمب ىحه الػجبَة لمجسيع، وإْف كانت 
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يًرا لميمى(، وبقبلوة بالفدتق، وسفخجل بالكخيسا )وكانت ليمى  خرِّ
يًرا مغ أجل د/عمي(،  وقشِّيشة قج شمبتو لمجسيع، وإْف كاف خرِّ

يًرا مغ  عخؽ )كانت ناالف قج شمبتيا لمجسيع، وإْف كانت خرِّ
أجميا(. وعشج اقتخاب المَّيل مغ نيايتو، كاف د/عمي قج ثسل عمى 

يستمظ ما كاف ُيصِمق  ونحٍػ مجىر، وىػ أمٌخ نادًرا ما حجث لو، ألنَّ 
لع تكغ ناالف قج التَقت بعُج أيًّا «. االنزباط الثػريّ »عميو مرصمح 

غ رفاقو، وكحلظ ليمى؛ وىػ أمٌخ غخيب، ألفَّ زواجيسا كاف قج مخَّ م
ـٍ آنحاؾ. ولع يتكمَّع د/عمي في ىحا السػضػع  عميو أكثخ مغ عا

الػاضح مغ  عبلنيًة. واألرجح أف ُيْشكخه إْف ُسئل عشو، غيخ أفَّ 
سمػكو أنَّو َقِمَق مغ أالَّ يكػف لخفاقو رأٌي حدغ في زوجتو، وال في 

 .السخاوغات، الخارجات عغ السألػؼصجيقاتيا 

 

 

وُكمَّسا حاولْت ناالف أف تفتح ىحا السػضػع، تشطخ إلييا ليمى   
شدًرا، وتجج وسيمًة إلى تغييخ دفَّة الحجيث. وكانت ليمى ُتحّكخ ناالف 
بعجئٍح بأفَّ تمظ األوقات ُتدبِّب كجًرا شجيًجا وُتْجمي القمػب. فاألبخياء 

ما،  فٍ وفي كلِّ يػـٍ تشفجخ قشبمٌة في مكا مغ السجنيِّيغ ُيقتمػف،
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لْت إلى ساحات معارؾ، والسيميذياُت الفاشّية تجػب  والجامعات تحػَّ
الذػارع، فزبًل عغ التَّعحيب السسشيج في الدجػف. إالَّ أفَّ ناالف 

ـٍ شجيج، وأرادت أف تفيع نسَط الثػرة التي تكػف  خالفْت رأَييا باحتخا
 محْيغأحزانيا الػاسعة، ليا ولثجيْييا ال فييا فدحة صغيخة مغ بيغ
 .تسّكشْت مغ تكبيخىسا حجيًثا

 

 

في ذلظ السداء، كانت ناالف قج وشَّجت العدـَ عمى أف تدأؿ   
د/عمي عغ ذلظ. كانػا يجمدػف حػؿ شاولٍة قخيبٍة مغ الشافحة، 

حيث الشديُع يخسل عبَق زىخ العدل والياسسيغ، السستدجْيغ بخوائح 
 .اـ السقمّي واليشدػف التبغ والصع

 

 

 :قالت ناالف محاولًة أف تتفادى الشطَخ إلى ليمى  
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 .ػ أريج أف أشخَح عميَظ سؤااًل   

 

 [17:50 16.07.20] ,.@ مكتبة

 :د/عمي مغ فػره، وقاؿ اعتجؿ

 

 

َو إليِظ سؤااًل أيًزا    .ػ عطيع، وأنا أريج أف أوجِّ

 

 

 .ػ آه، إًذا فمتكغ أنت البادئ يا حبيبي  
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 .ػ ال، أنِت أوَّالً   

 

 

 .ػ أنا أصّخ عميظ  

 

 

ػ حدًشا، إذا سألُتِظ عغ الفارؽ األكبخ بيغ مجف أوروبا الغخبّية   
 ومجنشا نحغ، فساذا تقػليغ؟

 

 

ؤاؿ    .رشفْت ناالف رشفًة مغ كأس الػيدكي قبل أف تجيب عغ الدُّ

 

 



938 
 

شا ػ حدًشا، غالًبا ما نحتاج نحغ الشداء ىشا إلى أف نحسل مع  
ًبا ليجػـٍ يذشُّو عميشا متحخِّش، فيزصّخنا  دّبػَس أماٍف بسذَبظ، تحدُّ
ىحا الغبيُّ إلى وخده. وإنَّشي ال أعتقج أّف األمخ مذابٌو ِلسا يحجث في 

مجيشٍة أوروبيٍَّة كبيخة. ىشاؾ دوًما استثشاءات ببل أدنى رْيب. لكغَّ 
التجخبة العسميَّة ػ استشاًدا إلى « ىشاؾ»و« ىشا»العبلمة الفارقة بيغ 

 .ػ تتسثَّل في عجد دبابيذ األماف السدتعسمة في حافبلت الشقل العاـّ 

 

 

 :ابتدع د/عمي  

 

 

ػ نعع ربَّسا كاف ىحا أيًزا. لكشَّشي أعتقج أفَّ الفارؽ األىّع يكسغ في   
 .مقابخنا
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 :رشقْتو ليمى بشطخٍة تشعُّ عغ فزػؿ  

 

 

 ػ مقابخ؟  

 

 

 .ػ نعع، يا حبيبتي  

 

 

 :ثعَّ أشار إلى قصعة البقبلوة التي لع يمسْديا أحج، وسأؿ  

 

 

 ػ ألغ تأكمي ىحه؟  
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دفعْت ليمى شبَق البقبلوة إليو، وىي تعخؼ أنَّو مغخـٌ بالحمػى مشح   
 .أف كاف صبيًّا في السجرسة

 

 

قاؿ د/عمي إفَّ السجافغ في ُكبخى السجف األوروبيَّة مخصَّصة   
غ العشاية، وىي نطيفة وخزخاء دائًسا حّتى تخصيًصا فيو الكثيُخ م

يكاد السخُء يطغَّ أنَّيا حجائُق َممكيَّة. لكغَّ السقابخ ليدت كحلظ في 
إسصشبػؿ؛ فيي قحرٌة قحارَة اإلنذ الحيغ يعيذػف عمى سصح 

القزيَّة ليدت قزيََّة نطافٍة وحدب؛ ففي مخحمة  األرض. غيخ أفَّ 
وبيِّيغ الحكيَّة تتسثَّل في إرساؿ مغ مخاحل التاريخ، كانت فكخة األور 

البعيج »السػتى إلى ضػاحي مجنيع. كسا أفَّ القزيَّة ليدت قزيََّة 
البعيج عغ »، ولكشَّيا بالتأكيج قزيَُّة «عغ العيغ بعيٌج عغ القمب

كانت القبػر مبشيًَّة وراء أسػار «. الحزخيَّة الحياةالعيغ بعيٌج عغ 
األحياء. حجث كّل شيء بدخعٍة السجيشة؛ واألشباُح مفرػليغ عغ 



941 
 

وميارة، مثل فرل صفار البيس عغ زاللو. وقج أثبتت التختيباُت 
الججيجة فائَجتيا الكبيخة. ولسَّا لع َيُعِج السػاششػف األوروبيُّػف 

مزصخِّيغ إلى رؤية شػاىج القبػر ػ التي تحكِّخىع عمى نحٍػ مخيع 
غ سػاعجىع لمعسل. وبعج بِقَرِخ الحياة وصخامِة الخّب ػ فقج شّسخوا ع

أف أخخجػا السػَت مغ مذاغل حياتيع اليػميَّة، بات في وسعيع 
التَّخكيُد في أمػٍر أخخى: تأليف السػسيقى، وابتكار السقرمة، ثعَّ 

أنحاء العالع، وتقصيع أوصاؿ  ةالقاشخة البخاريَّة، فاستعسار بقيَّ 
 و كثيخًا،يسكغ أف يتحقَّق ىحا كّمو، بل أكثخ مش… الذخؽ األوسط

 

 [17:51 16.07.20] ,.@ مكتبة

الشأي بالحىغ عغ الفكخة السثيخة لبلضصخاب والقمق: أفَّ  شخيصةَ 
 .اإلنداف ليذ سػى فافٍ 

 

 

 :سألْت ليمى  
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 ػ وإسصشبػؿ؟  

 

 

 :ردَّ د/عمي بعج أف التيع آخَخ قصعٍة مغ البقبلوة  

 

 

إلى  ػ الػضع مختمف ىشا في إسصشبػؿ. فيحه السجيشة تشتسي  
 .األمػات، ال إليشا

 

 

اف السػّقتيغ، والزيػَؼ    ففي إسصشبػؿ، يكػف األحياُء ىع الدكَّ
الستصفِّميغ، اليـػ ىشا، وغًجا في رحيل. وىحا ما يعخفو كّل فخد في 
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أعساقو. وشػاىُج القبػر البيس تدتقبل السػاششيغ عشج كلِّ مشعصف 
ئيدة، أو  خيعة والخَّ السخاكد التجاريَّة، أو ػ عمى امتجاد الصخؽ الدَّ

الديَّارات، أو ساحات كخة القجـ ػ وتشتذخ في كلِّ ركٍغ مثل  قفمػا
خيط مجػىخاٍت مقصػع. وقاؿ د/عمي لػ أفَّ مبلييغ اإلسصشبػليِّيغ 
عاشػا ُمخمريغ لقجراتيع فدبُب ذلظ يخجع إلى مجاورتيع لمقبػر 

َة. فالسخء يفقج شييََّتو إلى  عمى نحٍػ يػىغ العديسَة وُيخسج اليسَّ
االبتكار حيغ يجج َمغ ُيحكِّخه باستسخار بأفَّ الحراد السخوِّع يكف 
عشج السشعصف، وبأفَّ مشجَمو يتَّقج لسعاًنا تحت شسٍذ آيمٍة إلى 
بب، لع ُتدِفْخ مذاريُع التَّخميع والتَّججيج عغ  السغيب. ليحا الدَّ

ميميمة مثل مشجيل  شيء، وأخفقت الُبشيُة التحتيَّة، والحاكخُة الجسعيَّةُ 
د/عمي: لساذا اإلصخاُر عمى التَّخصيط لمسدتقبل، أو  وتداءؿورقّي. 

خ الساضي، في الػقت الحي نشدلق فيو ونتدحمق كمُّشا عمى  تحكُّ
شخيقشا إلى َمْشفح السغادرة الشيائّي؟ الجيسقخاشيَّة وحقػُؽ اإلنداف 

عمى السػت في جسيع وحخيَُّة الكبلـ ػ ما قيستيا إْف كشَّا نػشظ كمُّشا 
األحػاؿ؟ ثع أنيى د/عمي حجيَثو بالقػؿ إفَّ أسمػَب تشطيع السقابخ، 

 .وشخيقَة معاممة السػتى، ىسا أبخُز الفػارؽ بيغ الحزارتْيغ
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استغخؽ الثبلثة في صست وىع يرغػف إلى قخقعة أدوات السائجة   
بًبا واألشباؽ في مكاٍف آخخ مغ السصعع. وال تداؿ ناالف ال تعخؼ س

لسا قالتو بعج ذلظ؛ فقج اندابت الكمساُت مغ فسيا، وكأنَّيا تشراُع 
 :إلرادٍة خاّصٍة بيا

 

 

َؿ َمغ يسػت بيششا. وأريج مشكسا أف    ػ ستبلحطاف أنَّشي سأكػف أوَّ
شا الدجائَخ، واشخبا  مػع. دخِّ تخقرا حػؿ قبخي، وأالَّ تحرفا الجُّ

  .ىي وصيَّتيالكحػَؿ، وتبادال القببلت، وارقرا. ىحه 

 

 

قصَّبْت ليمى جبيَشيا، مشدعجًة مغ حجيثيا. ثعَّ رفعْت برَخىا نحػ   
السرباح الفمػرسشت الحي يػمس فػقيا، فبانت عيشاىا الجسيمتاف 

اآلف بمػف السصخ. إالَّ أفَّ د/عمي ابتدع ال غيخ ػ ابتدامًة رقيقًة 
َؿ مفعسًة باألسى، كأنَّو كاف يعمع، في أعساقو، بأنَّو سيك ػف أوَّ

 .مغ بيشيع، ميسا أشمقْت ناالف مغ مداعع ميغالخاح



945 
 

 

 

 :قاؿ د/عمي  

 

 

 ػ إًذا، ماذا أردِت أف تدألي؟  

 

 

يَّة ذلظ    عمى حيغ غخَّة، غيَّخْت ناالف رأييا: إذ لع َيُعج بحي أىسِّ
ؤاُؿ عغ سبب عجـ المِّقاء بخفاقو، أو عغ شكل الثػرة التي  الدُّ

سدتقبل الداىخ الحي قج يأتي أو ال يأتي. سَتؤوؿ إليو في ذلظ ال
ربَّسا ال شيء يدتحّق أف تقمق مغ أجمو في مجيشٍة كلُّ ما فييا 

. وربَّسا الذيء الػحيج الحي ُيسكغ االعتساُد عميو ىػ ويتحمَّليتغيَّخ 
 .ىحه المَّحطة التي انقزى نرُفيا قبل قميل
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 *** 

ة البمل. يَ  خوليوڤوصل األصجقاُء إلى سيَّارة الذي   ْقصخوف مغ شجَّ
ائقة؛ فقج كانت ناالف مشذغمًة  واحتمُّػا السقعَج األماميَّ باستثشاء الدَّ

في الجانب الخمفّي بتأميغ جّثة ليمى، وتسخيِخ الحباؿ حػليا، 
ىا إلى جانَبي الذاحشة لزساف عجـ تجحخجيا. وحيغ اقتشعْت  وشجِّ

ت الباَب بيجوء، انزسَّت إلى بقّية السجسػعة، وأغمق أنجدتو،بسا 
جت األنفاُس التي  وتشيَّ

 

 [17:51 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .حبيدًة في داخميا كانت

 

 

 ػ حدًشا، جاىدوف؟  
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 :قالت ُحسيخاء في غسخة الرست السصبق  

 

 

 .ػ جاىدوف   

 

 

ػ واآلف، لشيجْأ كمُّشا ىجوًءا تامًّا. لقج انتيت السخحمُة األصعب. وأمَّا   
 .تسكَّغ مغ إنجازىاىحه السخحمة، فدش

 

 

وضعْت ناالف مفتاَح الديَّارة في ثقب التذغيل وأدارتو بخقَّة. ُبِعثت   
الحياُة في السحخِّؾ؛ وبعج ثانية، صجحت السػسيقى، ثعَّ شقَّت ويتشي 
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ىيػستغ برػتيا العحب ضبلـَ المَّيل، متدائمًة إلى أيغ تحىب القمػُب 
 .السحصَّسة

 

 

 :قالت ناالف  

 

 

 !اػ تبًّ   

 

 

يْت ضخبًة إلى آلة التَّدجيل ػ لكغَّ األواف كاف قج فات. كاف    ثعَّ وجَّ
قاف في اتِّجاه الذاحشة مذجوَىْيغ وذاىَمْيغ، بعج أف  الذخشيَّاف يحجِّ

يا، إذ كمَّت أرجُميسا مغ شػؿ الجمػس  .غادرا سّيارتيسا كي يتسذَّ
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، وراقبت الذخشيَّْيغ اختمدْت ناالف نطخًة عابخًة إلى السخآة الخمفيَّة  
يدخعاف إلى سيَّارتيسا. فسا كاف مشيا إالَّ اف اتَّكأْت في مقعجىا، 

 :وقالت

 

 

 !ػ ال بأس، سُشغّيخ الخصَّة. تذبَّثػا جّيًجا  

 

 [17:51 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 37 ػػ

 

  العػدة إلى السجيشة 

 



950 
 

 ، في شخيقيا وىي تيبط التلَّ 1982شخاز  خوليو،ڤأسخعت الذي  
وتجخل الغابة، وداَرت عجبلُتيا فػؽ شخيٍق زلٍق بساء السصخ، فأخح 
ر في كلِّ االتِّجاىات. ثسَّة ُممرقاٌت ججاريَّة ولػحاٌت  الصيُغ يتخشَّ

إعبلنيَّة َضَخبيا الصقُذ عمى جانَبي الصخيق، وكاف أحُج ىحه 
عب قخاءُتو: تعاَؿ إل سدًَّقااإلعبلنات م ى عشج حػاّفو، وباتت مغ الرَّ

 .وراء السشعصف تساًما… إجازُتظ الحمعُ … كيميػس

 

 

أخخسْت ناالف ُمدخَِّع الذاحشة، إذ تخامْت إلى سسعيا صافخُة سيَّارة   
الذخشة ترّظ األسساع، وإْف كانت ال تداؿ بعيجة. سيَّارة صغيخة مغ 
شخاز سكػدا َتبحؿ قرارى جيجىا كي تديج مغ سخعتيا، مغ دوف 

تتدحمَق خارج نصاؽ سيصخة سائقيا. وعمى أف تشدلَق عمى الػحل و 
ناالف باالمتشاف لمػحل والسصخ والعاصفة،  عَخْت حيغ غخَّة، ش

ُؽ  خوليوڤولمذي أيًزا. فعشج الػصػؿ إلى السجيشة، سيرعب التَّفػُّ
عمى سيَّارة الذخشة، وسيكػف عمييا أف تثق بشفديا. وىي تعخؼ 

 .الذػارع الخمفيَّة حّق السعخفة
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داٌؿ في مكانِو تحت وىج أضػاء الذاحشة الداشعة إلى تدّسَخ غَ   
جية اليسيغ، حيث تفخَّع الصخيُق، وُتذكِّل أشجاُر التشػب الباسقة 

ت بشاالف فكخٌة مفاجئٌة حيغ أبرخت  غابًة صغيخًة في الػسط. استبجَّ
مًة أف يكػف  الحيػاف، فقادت الذاحشَة بسػازاة حافَّة الخصيف، مؤمِّ

لًيا بسا يكفي، وأسخعْت مباشخًة في اتِّجاه الغابة عا الذاحشةأسفُل 
اشعَة مغ فػرىا. حجث كلُّ شيء  غيخة، حيث أشفأت األضػاَء الدَّ الرَّ
خعة، ولع يتجّخأ أّي مغ الخّكاب عمى أف يشبذ ببشت  عمى جشاح الدُّ
شفة. انتطخوا جسيًعا، ُمتَّكميغ عمى القجر أو الخّب؛ عمى قًػى خارج 

عج دقيقٍة، مّخت سيَّارُة الذخشة مغ غيخ أف . وبيصختيعنصاؽ س
 .تخاىع، واتَّجيت إلى إسصشبػؿ التي تبعج عذخَة أمياؿ

 

 

حيشسا عادوا أدراَجيع إلى الصخيق، كانت شاحشُتيع ىي الَسْخكبَة   
ؿ تقاشٍع يرادفيع، كانت إشارُة  الػحيجة عمى مخمى البرخ. وفي أوَّ

بَّتة فػقيع، وكاف الزػء السخور تتأرجح تحت الخيح عمى أسبلؾ مث
ؿ مغ األخزخ إلى األحسخ. لكغَّ الذاحشة  السشبعث مشيا يتحػَّ
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نيًبا بأقرى سخعتيا. وعمى مبعجة، كانت  الصخيقَ أسخعْت، ونيبت 
السجيشُة تشيس، بيشسا يختخؽ أفُقيا البختقالّي الدساَء السطمسَة. 

 .قخيًبا سيشبمج الفجخ

 

 

دعيُتيا، وكانت تجمذ إلى حجٍّ بعج أف نفجْت أ 122قالت زيشب   
 :ما في حزغ ُحسيخاء، نطًخا إلى ضيق السكاف

 

 

 .ػ آمل أنَِّظ تعخفيغ ماذا تفعميغ  

 

 

  :قالت ناالف، متذبِّثًة بعجمة القيادة بقػٍَّة أكبخ  
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 .ػ ال تقمقي  

 

 

 :قالت ُحسيخاء  

 

 

ا ػ نعع، ولساذا القمق؟ إذا ما واصمْت قيادَة الذاحشة عمى ىح  
ًة أشػؿ عمى أيِّ حاؿ  .الشحػ، فمغ نبقى في ىحا العالع مجَّ

 

 

 :ىدَّت ناالف رأَسيا  
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ػ بالمَّػو عميكع، فمتتػقَّفػا عغ ىحا اإللحاح. ما إف نرل السجيشَة   
حتَّى نكػف أقلَّ عخضًة لمخصخ، وسشكػف أقجَر عمى التخّفي. سػؼ 

 !رأعثخ عمى شخيٍق فخعّي، وحيشيا نتػارى عغ األنطا

 

 

عمى  ػدكاڤسخح الُسخخُِّب ببرخه خارج الشافحة. لقج ضخبتو آثاُر ال  
ت بو اإلثارة؛ ثع  ثبلث مخاحل: أوَّاًل، استبجَّ

 

 [17:51 16.07.20] ,.@ مكتبة

والتػجُّذ؛ وأخيًخا االكتئاُب. خفس مغ زجاج الشافحة،  الخػؼُ 
ُقرارى  فانجفعت الخيُح إلى الجاخل ومؤلت الدّيارَة السددحسة. بحؿ

جيجه كي يحافَع عمى ىجوئو، إالَّ أنَّو لع يدتصع أف يفيع كيف 
سيكػف في وسع السجسػعة أف تتخّمز مغ الذخشة. وإذا ما ُألقي 

ميِّتٍة ومجسػعٍة مغ الشداء السحتاالت  ّثةٍ القبُس عميو رفقَة ج
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ديغ في  والخصخات، فسا الحي سيقػلو لدوجتو وحساه وحساتو الستذجِّ
 سحاِفع؟تفكيخىع ال

 

 

اتَّكأ في مقعجه، وأغسس عيشْيو؛ فطيخْت لو ليمى وسط الطبلـ   
السستّج إلى أماـ، فتاًة صغيخًة ال امخأًة بالغًة. كانت تختجي زيَّيا 

السجرسّي وجػربْيغ أبيزْيغ، وتشتعل ححاًء أحسخ، وكانت أصابُع 
قجمْييا مخجوشًة قميبًل. وفي حخكة سخيعة ورشيقة، ىخعْت إلى 

وقبزْت عمى حفشٍة مغ تخاب، ثّع وضَعْتيا  وركعْت،الحجيقة،  شجخة
 .في فسيا، وراحت تسزغيا

 

 

لع يخبخىا الُسخخُِّب قّط أنَّو شاىجىا وىي تفعل ذلظ، فقج ُصِجـ   
صجمًة بالغة: لساذا يتعيَّغ عمى السخء أف يأكل التخاب؟ ولع يسِس 

عغ جخوح ُأخخى وقٌت شػيل حتَّى رأى الجخوَح عمى ذراعْييا، فزبًل 
عمى ساقْييا وفخحْييا. وفي غسخة قمقو، استفدخ مشيا عغ ذلظ. إالَّ 
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ال بأس، أعخؼ متى يشبغي أف »ىدَّت كتفْييا ال أكثخ، وقالت:  اأنَّي
كاف ىحا االعتخاُؼ قج عسَّق مغ مذاغمو وقمقو بدبب «. أتػقَّف

أيًزا.  حقيقتو. كاف الُسخخِّب يخى ألَسيا قبل غيخه، وأكثَخ مغ غيخه
ودىسو حدٌف ثقيٌل وكثيف. قبزٌة ُأشبقْت عمى فؤاده تعرخه؛ حدٌف 

وغحَّاه شػاؿ تمظ الدشػات، ألنَّو كاف يعتقج أفَّ  يغ،أخفاه عغ اآلخخ 
الحّب ال يعشي شيًئا إْف لع يكغ مجاواًة أللع غيخه وكأنَّو ألُسو ىػ. مجَّ 

 .حمع يجه، فتبلشت الفتاُة التي تخاءت أماـ عيشْيو كأنَّيا

 

 

لقج ساور سشاَف الُسخخَِّب َقْجٌر كبيٌخ مغ الشجـ في حياتو، لكْغ ما   
ـٍ ُيقاَرف بذعػره بأّنو لع ُيصِمْع ليمى قّط عمى حبِّو ليا مشح  مغ نج

ا. كاف يحبُّيا مح كانا شفمْيغ  تمظ األيَّاـ الزائعة، مشح زمٍغ شػيٍل ججًّ
كلِّ يـػ في وقٍت يحىباف مًعا إلى السجرسة صباح  اف،ڤفي بمجة 

ترحػ فيو الدساء، زرقاَء صافيًة، ويعثخ أحُجىسا عمى اآلخخ في 
أوقات االستخاحة، ويخمياف الحجارَة مغ فػؽ حافَّة الُبحيخة العطيسة 

في فرل الريف، وَيحزشاف كػبْيغ مغ الدحمب يشبعث مشيسا 
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البخاُر في عّد الذتاء، بيشسا يجمداف متجاورْيغ عمى سػر 
  .ُصَػَر الفشَّانيغ األميخكيِّيغ فيتأمَّبل الحجيقة، 

 

 

 *** 

بخبلؼ الصخيق مغ كيميػس، كانت شػارُع إسصشبػؿ في ىحه   
الداعة الذخِّيخة اآلثسة ذاتيا تسثِّل كلَّ شيء، إالَّ أنَّيا لع تكغ خالية 
ت الذاحشة مقخقعًة ومتجاوزًة العساراِت الدكشيََّة، الػاحجَة  تساًما. ومخَّ

 شْيغخى، نػافُحىا ُمطمسٌة وخاوية، مثل سغٍّ مفقػدة أو عيتمػ األخ
غائختْيغ. وبيغ حيٍغ وآخخ، كاف َيْطيخ أماميا شيٌء غيخ متػقَّع: 
قصٌَّة سائبة؛ عامٌل عائٌج إلى بيتو مغ مشاوبٍة ليميَّة؛ ُمتذخٌِّد يبحث 
عغ عقب سيجارة أماـ مجخل مصعٍع راٍؽ؛ مطمٌَّة وحيجٌة تتصايخ ىشا 

ي ميّب الخِّيح؛ مجمُغ مخّجراٍت يكف في مشترف الصخيق وىشاؾ ف
خ عغ أسشانو أماـ صػرٍة ال يخاىا أحٌج سػاه. انحشت ناالف إلى  ُيكذِّ
ًة لبلنعصاؼ عشج أّي نقصة. تحمَّخْت في  األماـ، يقطًة تساًما، ومدتعجَّ

ماذا دىى الشاس؟ يشبغي أف يكػنػا نائسيغ في ىحه »سخِّىا: 
 .«الداعة
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 :ُحسيخاء قالت  

 

 

 .ػ ُأراىغ أفَّ ىحا ىػ ما يفكِّخوف فيو تجاىشا  

 

 

 :اختمدْت ناالف نطخًة إلى السخآة الخمفيَّة  

 

 

 .ػ حدًشا، نحغ لجيشا ميسَّة  
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كانت ناالف تعاني مذكمًة في الحخكة واالتِّجاه، فزبًل عغ عدخ   
كاف  القخاءة. لحا، لع يكغ سيبًل أف َتُحػَز رخرَة سْػؽ. وفي حيغ

ا، فإنَّو لع يكغ في غيخ محمِّو تساًما. فقج  تمسيُح ُحسيخاء قبل قميل فجًّ
، وعمى مجى  ياقة قميبًل. ولكشَّيا مشح ذلظ اليـػ غازلْت ُمجرَِّب الدِّ

سشػات، لع تتدبَّْب في وقػع أّي حادث. وىحا ليذ سيبًل في مجيشٍة 
يحتكخوف الصخيَق يشتذُخ في كّل ياردٍة مخبَّعٍة مشيا سائقػ سيَّاراٍت 

مغ دوف مخاعاة غيخىع، وبأعجاٍد تفػؽ أعجاَد الكشػز البيدنصيَّة 
 السجفػنة

 

 [17:52 16.07.20] ,.@ مكتبة

! كسا أنَّيا فكَّخْت أفَّ قيادة الديَّارة تذبو الجشَذ إلى حجٍّ ما. فييا
فاالستستاع بو استستاًعا كامبًل ال يتصمَّب العجمة، وإنَّسا أْخَح الصخِؼ 

يخ، وال »اآلخِخ في االعتبار:  احتـخ الخحمة، وتساَش مع الدَّ
غيخ أفَّ ىحه السجيشة «. تتشافْذ، وال تحاوْؿ أبًجا أف تفخض الديصخة

تحتذج بالسيػوسيغ والسجانيغ الحيغ يجتازوف بأقرى سخعتيع 
إشاراِت السخور الُحْسخ، ويدمكػف مسخَّاِت الصػارئ وكأنَّيع متَعبػف 
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ي بعس األحياف، وعمى سبيل السجاعبة والسداح، مغ الحياة. وف
ات السخكبات األخخى،  تقػد ناالف سيَّارَتيا عمى مقخبة مغ مرجَّ

اشعة، وتصمق بػَقيا، وتجنػ عمى نحٍػ خصيخ  ءىاوُتذعل أضػا الدَّ
ُيسكِّشيا مغ رؤية انعكاس عيػف الدائقيغ عبخ مخاياىع الخمفيَّة ػ 

خات الجّػ ال ـِ بصػالت كخة القجـ الكائشة فػؽ ُمعصِّ ستجلِّية وأعبل
والدباحة التحكارّية ػ ومخاقبِة سحشاتيع التي تشّع عغ دبيب الخُّعب 

أفَّ امخأًة تصاردىع، وأفَّ ىحه السخأة قج  يجركػف في أوصاليع وىع 
 .تكػف مغ الستحػِّالت جشديًّا

 

 

 *** 

ًة حيغ وصمت السجسػعُة إلى بيبظ، الحطػا سيَّارَة شخشٍة مخكػن  
عشج مشعصف شخيق مشحجٍر ُيفزي إلى السقبخة العثسانيَّة القجيسة، 
ـْ أنَّيا  ومغ ثعَّ يتَّجو إلى جامعة البػسفػر. أتخاىا في انتطارىع، أ
سيَّارُة دوريٍَّة أخخى في حالة استخاحة؟ في الحالتْيغ، ال يسكشيع 

لْت ناالف الدخعةَ  جازفةُ الس  والدساُح لمذخشة بخؤيتيع. ليحا، بجَّ
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ُخ الدخعة إلى  وانعصفْت جانًبا، وضغصْت عمى الُسدخِّع، فقفَد مؤشِّ
 .درجة االحسخار

 

 

 :سألتيا جسيمة  

 

 

 ػ ماذا سشفعل؟  

 

 

ثسَّة حبَّاُت عخٍؽ تشّد مغ جبيشيا؛ إذ إفَّ الرجمة الشفديَّة بدبب   
 الشَّيار، واإلجياَد المَّيمّي، قج كمَّفاىا ثسًشا باىًطا دفعتو مغ جدجىا

 .السخىق
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 :قالت ناالف برػٍت خبل مغ نبخة األمخ السألػفة  

 

 

 .ػ سػؼ نعثخ عمى مقبخٍة أخخى   

 

 

لقج ضيَّعػا وقًتا أشػؿ مسَّا يشبغي؛ فمغ يسزي وقٌت شػيٌل حتَّى   
يشبمَج الربح. وسيبقػف رفقَة جثٍَّة في صشجوؽ الذاحشة، مغ دوف 

 .أف يعخفػا أيغ سيجفشػنيا

 

 

 :يخاء قائمةً اعتخضْت ُحس  
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 .ػ ستذخؽ الذسُذ عّسا قخيب  

 

 

مغ نطخاتيا، إذ رأت ناالف ترارع مغ أجل  122خفزْت زيشب   
العثػر عمى كمسات مشاسبة، بعج أف اتَّزح أنَّيا فقجْت زماـ الديصخة 
بيا،  عمى السػقف. فسشح مغادرتيع السقبخة، كانت وخداُت ضسيخىا تؤنِّ

نبر قبخ ليمى وإخخاج جثَّتيا،  وشعخْت باضصخاٍب شجيٍج بخرػص
أف يكػنػا قج ارتكبػا إثًسا في نطخ المَّػو! واآلف،  مغوساورىا القمُق 

بعج أف شاىجِت ارتباَؾ ناالف الحي لع تعيْجه مغ قبل، دىسْتيا فكخٌة 
أخخى تػازي قػَة الكذف واإللياـ. ربَّسا كاف األصجقاُء الخسدة، 

شسشسات، أقػى وأذكى وأكثَخ شأنيع شأف بقّية الشاس، في لػحة م
ل أحُجىع اآلخَخ. ربَّسا يشبغي أف تدتخخي وتتخَؾ  حيػيًَّة حيغ يكسِّ

 !نفَديا تفعُل ما تذاء، ألفَّ ىحا ىػ دفغ ليمى
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 :سأؿ السخخِّب وىػ يجحب شاربو  

 

 

 ػ وكيف سشعثخ عمى مقبخٍة أخخى في ىحه الداعة؟  

 

 

ت زيشب    ما جعميع جسيًعا يرغػف برػٍت بالِغ الخفػت،  122ردَّ
 :جسيًعا إلييا

 

 [17:52 16.07.20] ,.@ مكتبة

تيغ  ػ ثشا في ىحا السػضػع مخًَّة أو مخَّ ربَّسا ال ضخورة لحلظ. لقج تحجَّ
خ أنَّشي أخبخُتيا عغ األولياء األربعة  حيغ كشَّا في الساخػر. أتحكَّ

ا ما أتسشَّى أف ُأدَفغ يػمً »الحيغ يحسػف ىحه السجيشة. قمت ليا: 
جسيل، أتسشَّى أف »وعشجئٍح قالت ليمى: «. بجانب ضخيح أحجىع

لِظ ىحه األمشية. أمَّا أنا، فبل أتسشَّى ذلظ. ولػ كاف لجيَّ  حقَّقتت
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«. خيار، فمغ أرغب في أف ُأدَفغ عمى عسق سّت أقجاـ تحت األرض
وقج اضصخبُت حيشيا إلى حجٍّ ما، ألفَّ ديششا واضح في ىحه القزيَّة. 

ت عمى وأخب  .رأيياخُتيا أالَّ تتفػَّه بسثل ىحا الكبلـ. إالَّ أفَّ ليمى أصخَّ

 

 

 :رفع السخخُِّب مغ صػتو عالًيا، وقاؿ  

 

 

 ػ ماذا تعشيغ؟ ىل شمبْت أف ُتحَخؽ؟  

 

 

 :نّطارتيا إلى الػراء، وقالت 122دفعْت زيشب   
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نَّيا ػ آه، يا إليي! ال. كانت ليمى تعشي البحَخ. وقج أخبختشي بأ  
سسعْت َمغ يقػؿ ليا إنَّيا في اليـػ الحي ُوِلجْت فيو، أشمق أحُج 

أفخاد أسختيا سخاَح سسكٍة كانػا يحتفطػف بيا في وعاٍء ُزجاجّي. 
الػاضح أفَّ ىحه الفكخة كانت تخوقيا كثيًخا، وقالت إنَّيا حيغ تػافييا 

سكة، ولػ لع تقجر عمى  السشّية، سػؼ تحىب وتبحث عغ تمظ الدَّ
 .لدباحةا

 

 

 :سألت ُحسيخاء  

 

 

 ػ أتعشيغ أفَّ ليمى أرادت أف ُتخمى جثَُّتيا في البحخ؟  
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ػ حدًشا، أنا لدُت متأكِّجًة مغ أنَّيا كانت تخيج أف ُتخمى في البحخ   
تساًما. كسا أنَّيا لع تتخْؾ وصّيًة أو أيَّ شيٍء مساثٍل مغ بعجىا، 

ل أف تكػف  في الساء عمى أف تكػف  لكْغ، أجل.. قالت إنَّيا تفزِّ
 .تحت األرض

 

 

 :عبدْت ناالف مغ غيخ أف تذيَح بشطخىا عغ الصخيق، وقالت  

 

 

 ػ لساذا لع تخبخيشا بحلظ مغ قبل؟  

 

 

َد حجيٍث واحٍج مغ تمظ األحاديث التي    ػ ولساذا أفعل؟ لقج كاف مجخَّ
 ال يأخحىا أحٌج عمى محسل الِجّج. ُيزاؼ إلى األمخ أفَّ ىحا الفعل

 .إثعٌ 
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 :، وقالت122التفَتْت ناالف إلى زيشب   

 

 

 ػ لساذا إًذا ُتخبخيشا اآلف بو؟  

 

 

 :122قالت زيشب   

 

 

ػ ألنَّو يبجو مشصقيًّا عمى حيغ غخَّة. أفيُع أفَّ خياراتيا قج ال تتَّفق   
 .مع خياراتي، لكشِّي ما زلُت أحتخُميا
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 .استغخقػا جسيًعا في تفكيٍخ عسيق  

 

 

 :ْت ُحسيخاءسأل  

 

 

 ػ إًذا، ماذا سشفعل؟  

 

 

 :قالت جسيمة  
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 [17:52 16.07.20] ,.@ مكتبة

 .فمشأخْحىا إلى البحخ ػ

 

 

ٌة ويقيٌغ في آٍف، فذعخ    كانت نبخُة جسيمة تجّؿ عمى صػٍت فيو خفَّ
الباقػف أفَّ ذلظ ىػ العسُل الرائُب الحي يتعيَّغ عمى السجسػعة أف 

 .تفعمو

 

 

باتِّجاه جدخ البػسفػر؛  خادوڤسيم خوليوڤالذي وىكحا انصمقت  
الجدخ نفِدو الحي احتفمْت ليمى بافتتاحو رفقَة آالؼ اإلسصشبػليِّيغ 

 .في يػـٍ مغ األيَّاـ

 

 [17:53 16.07.20] ,.@ مكتبة
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 الثالث القدع

 

وح   الخُّ

 

  ػػ 38ػػ  

 

  الجدخ 

 

 

 ػ يا ُحسيخاء؟  

 

 

 ػ نعع؟  
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 .قبزتْييا عمى عجمة القيادةسألت ناالف وىي تحِكع   

 

 

 ػ أأنِت بخيٍخ يا حبيبتي؟  

 

 

ت ُحسيخاء وعيشاىا نرُف مغسزتْيغ    :ردَّ

 

 

 .ػ آسفة. أشعُخ بقميٍل مغ الشعاس  
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 ػ ىل تشاولِت أيَّ شيء في ىحا السداء؟  

 

 

 :أجابت ُحسيخاء بػىغ  

 

 

 .ػ ربَّسا شيًئا قميبًل   

 

 

 .مة، واستدمسْت إلى الشـػثعَّ ماؿ رأُسيا عمى كتف جسي  
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جْت ناالف قائمةً     :تشيَّ

 

 

 !ػ آه، عطيع  

 

 

اقتخبْت جسيمة أكثخ، وتشحَّت في مقعجىا قميبًل كي تختاح ُحسيخاء   
 .قجر اإلمكاف

 

 

وما إف أغسزت األخيخُة عيشْييا حتَّى نامت نػًما ُمخسميًّا، فخأت   
تيا األكبخ سشًّا، أختيا نفَديا شفمًة في بمجة مارديغ، بيغ ذراعْي أخ

مة. ثعَّ لحق بيا بقيَُّة إخػانيا وأخػاتيا، وراحػا يخقرػف  السفزَّ
ت الحقػؿُ   ،رقرًة دائخيًَّة وسط ضحكات الجسيع. وعمى مبعجٍة، امتجَّ
التي ُحِرجْت جدئيًّا، امتجاًدا ُمدتػًيا، والمدْت أشعَُّة الذسذ نػافَح 
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مغ ورائيا، واتَّجيْت ناحية  ديخ القّجيذ غابخييل. تخكْت أشقاءىا
د في شقػؽ الرخػر،  السبشى العتيق ُمرغيًة إلى زفيف الخيح يتخدَّ

ْيخ بجا ليا مختمًفا إلى حجٍّ ما. وبيشسا ىي تقتخب، عخفت  لكغَّ الجَّ
يخ كاف ُمذيًَّجا بالحبػب، ال باآلجّخ؛ بل بكّل الحبػب  بب: فالجَّ الدَّ

ػيدكي، والكػال، والذاي، وكانت التي ابتمعتيا ػ بػاسصة الساء، وال
غ وجييا، ثّع أجيذْت بالبكاء  .جافَّة تساًما. َتغزَّ

 

 

 :قالت جسيمة  

 

 

 .إنَّو ُمجّخُد حمٍع ال أكثخ… ػ ال تقمقي  
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ىجأْت ُحسيخاء وسكشْت، وعادت أماراُت وجييا إلى ىجوئيا غيَخ   
فاحسٌة مغ  متأثِّخٍة بقعقعة الذاحشة، واندجؿ شعُخىا، جحوُره سػداءُ 

ـٍ أصفَخ كثيف  .تحت ركا

 

 [17:53 16.07.20] ,.@ مكتبة

يا، صػُتيا واضٌح  شخعْت  جسيمة بغشاء أغشية أشفاؿ بمداف أمِّ
وصاٍؼ ومؤثِّخ مثل سساٍء إفخيقيَّة. فذعخ ناالف والسخخِّب وزيشب 

، بجؼء األغشية مغ غيخ أف يفيسػا مشيا كمسًة واحجة. ثسَّة 122
مت فييا عشرٌخ مخيٌح عمى ن حٍػ غخيب في الصخيقة التي تػصَّ

وأغاٍف متذابية، وإلى األسمػب الحي  اتٍ مختمُف الثقافات إلى عاد
يختاح فيو الشاُس في مختمف أرجاء العالع وىع بيغ ذراعْي أحبابيع 

 .في لحطات الكْخب والػجع

 

 

 *** 
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ُمدخعًة في متَّجو جدخ  خوليوڤحيغ انصمقْت شاحشُة الذي  
انبمج الفجُخ بكّل عطستو. لقج مخَّ يػـٌ كامل مشح العثػر البػسفػر، 

 .عمى جثَّة ليمى في حاوية قسامٍة معجنيَّة

 

 

شُب ممترٌق بخقبتيا.    زادت ناالف مغ سخعة السحخِّؾ، وشعُخىا الخَّ
ت لحطٌة  فجأًة، صجر عغ الذاحشة صػٌت خذٌغ، وارتجَّت، ومخَّ

مْت برعػبٍة شعخوا فييا جسيًعا أنَّيا تػشظ أف تخحلي ع، إالَّ أنَّيا تقجَّ
مدمجخة. أمدكْت ناالف بعجمة القيادة عمى نحٍػ أشّج، بيٍج واحجة، 

 :عمييا باليج األخخى متستسةً  تْت وربَّ 

 

 

 .ػ أعخُؼ أنَِّظ مخَىقة يا حبيبتي، وأفيع ذلظ  
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 :مبتدسةً  122قالت زيشب   

 

 

شيء، لكشَِّظ ال تخاشبيغ ػ أتكمِّسيغ الذاحشَة اآلف؟ أنت تكمِّسيغ كلَّ   
 .الخبّ 

 

 

ب بو إذا ما انتيت ىحه السيسَُّة    ػ أتجريغ ماذا؟ أِعُجِؾ بأنَّشي سأرحِّ
 .عمى خيخ

 

 

خًة إلى خارج الشافحة 122قالت زيشب     :مؤشِّ
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ب بظِ     .ػ انطخي. أعتقج أفَّ الخّب ىػ َمغ يخحِّ

 

 

ساء عم   ى امتجاد األفق خارج الذاحشة، انقمب لػُف قصعٍة مغ الدَّ
إلى بشفدجيٍّ بخَّاؽ، يذبو قذخَة السحار الجاخميَّة، رقيًقا ومتقّدًحا. أمَّا 

ًعا بالدفغ وبقػارب صيج  البحخ الستخامي األشخاؼ، فكاف ُمخصَّ
 ؼَّ الدسظ. الحت السجيشُة ناعسًة كالحخيخ، وكأنَّيا تخمػ مغ أّي حػا

ة  .حادَّ

 

 

اآلسيػّي مغ السجيشة، الحت وإذ اّتجو األصجقاُء إلى الجانب   
ألبرارىع قرػٌر مشفّيٌة وفخسٌة، ومغ ورائيا قرػٌر أخخى متيشُة 

الُبشياف تدكشيا الصبقُة الػسصى. وعمى مبعجٍة مشيا، فػؽ التبلؿ، 
ا في إثخ صّف.  قػط صفًّ انتذخْت أكػاٌخ متجاعيٌة تػِشُظ عمى الدُّ

اُقجىع ، بحجارتيا ىحه السباني قبػُر األولياء ومخ  يغوكانت تشتذخ ب
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القجيسة والذاحبة التي تذبو أشخعًة بيزاَء تصفػ عمى سصح 
 .السياه

 

 

قْت ناالف بصخؼ عيشيا مغ ُحسيخاء، وأشعمْت سيجارًة، وانتابيا    تحقَّ
بػ تتعّصل لجى َمغ  شعػٌر بالحَّْنب أقّل مغ السعتاد، وكأفَّ حالَة الخَّ

سيجارتيا عبَخ  يشامػف ملء أجفانيع. حاولْت أف تشفث دخافَ 
 .الشافحة السفتػحة، إالَّ أفَّ الخيح دفعتو مغ ججيج داخل الذاحشة

 

 

أوشَكْت أف تخمي الديجارَة خارج الذاحشة حيغ اعتجؿ الُسخخِّب   
 :في جمدتو، وقاؿ

 

 

 .ػ انتطخي! دعيشي أغّب َنَفًدا مشيا أوَّاًل   
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يفعمو أوالُده دّخغ بيجوء، واستغخؽ في التَّفكيخ. وتداءؿ عسَّا   
اآلف. وانفصخ قمُبو ألنَّيع لع يمتقػا ليمى قّط، إذ كاف يعتقج أنَّو ال بجَّ 

أف يأتي يػـٌ يمتّع شسُل الجسيع فيو حػؿ إفصاٍر شيّي أو غجاٍء 
عامخ، وأفَّ األشفاؿ سػؼ يييسػف حبًّا بميمى مغ فػرىع، تساًما 

وفكَّخ في أفَّ األواف  مثمسا ىاـ ىػ بيا. إالَّ أفَّ األواف قج فات اآلف،
 يفػتو في

 

 [17:53 16.07.20] ,.@ مكتبة

شيء، وأفَّ عميو أف يكّف عغ التطاىخ والتػاري عغ األنطار،  كلِّ 
وعغ تجدئة حياتو، وأف يعثخ عمى شخيقٍة لجسع كلِّ ما لجيو مغ 

حقائق. يشبغي أف ُيعخِّؼ أصجقاءه بأسختو، وُيعخِّؼ أسخَتو 
ب أسخُتو بيع، فيتعيَّغ عميو بحُؿ ُقرارى بأصجقائو. وإذا لع تخحِّ 

 .جيجه أف ُيْفِيَسيا وضَعو، لػال صعػبٌة تكتشف تحقيَق ىحا األمخ
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رمى بالديجارة خارج الذاحشة، وأحكع إغبلَؽ زجاج الشافحة،   
ؿ، مدتجسًعا  وضغط جبيَشو عميو. شيء ما في أعساقو آخٌح بالتحػُّ

 .قػاه

 

 

سخآة الخمفيَّة سيَّارَتْي شخشٍة تجخبلف شاىجْت ناالف مغ خبلؿ ال  
الصخيَق عمى مبعجٍة مشيا، وتتَّجياف إلى الجدخ. فاتَّدعت عيشاىا، 

 :إذ لع تفصغ إلى أفَّ الذخشة ستمحق بالذاحشة بيحه الدخعة

 

 

 .ػ إنَّيسا سيَّارتاف، خمَفشا  
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 :قاؿ الُسخخِّب  

 

 

 .لتذتيت انتباىيعػ ربَّسا يشبغي أف َيْخخج أحُجنا مغ الذاحشة   

 

 

 :بدخعة 122قالت زيشب   

 

 

ػ في وسعي أف أفعل ذلظ. ربَّسا لع أستصع مّج يج العػف في سحب   
الجثَّة، لكْغ يسكششي أف أنفِّح ىحا. وفي مدتصاعي أف أتطاىخ بأنَّشي 

 .جخيحة أو ما شابو. وعشجئٍح، يتعيَّغ عمييع أف يتػقَّفػا مغ أجمي
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 :سألتيا ناالف  

 

 

 ػ أأنِت متأكِّجة؟  

 

 

 :بثبات 122أجابت زيشب   

 

 

 .ػ أجل. بكّل تأكيج  
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أوقفْت ناالف الذاحشة، فأصجرْت ىحه صخيًخا قػيًّا ساعجْت زيشب   
ًدا.  122 ل مشيا، ثعَّ أسخعْت في الػثػب داخميا مججَّ عمى التخجُّ

ة، وتسمسمْت ف ي فتحْت ُحسيخاء عيشْييا قميبًل بعج أف أزعجتيا الزجَّ
 .مقعجىا، وعادت إلى الشـػ مخًَّة أخخى 

 

 

 :قالت ناالف مغ خبلؿ الشافحة السفتػحة  

 

 

  !ػ بالتػفيق، يا حبيبتي، وحطًّا سعيًجا. كػني ححرة  

 

 

مغ  122ثعَّ انصمقت الذاحشة ُمدخعًة، بعج أف تخّمت عغ زيشب   
فػؽ الخَّصيف، وقج وقف خياُليا الزئيُل بيشيا وبيغ ما تبّقى مغ 

 !السجيشة
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 *** 

بعج عبػر مشترف الجدخ، ضغصْت ناالف عمى فخامل الذاحشة،   
لْت عجمَة القيادة إلى جية الذساؿ ُمدخعة، فتػقَّفْت بعج أف  وحػَّ

 :اندلقْت قميبًل. قالت مغ غيخ أف تعتخؼ بيحا الذيء إالَّ نادًرا

 

 

 .ػ حدًشا، أنا بحاجٍة إلى مداعجة  

 

 

 :، وتسّصى واعتجؿ، وىػ يقػؿأومأ السخخُِّب بخأسو  

 

 [17:54 16.07.20] ,.@ مكتبة
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 .أنا جاىد ػ

 

 

را جثََّة ليمى مغ الحباؿ    انجفع االثشاف إلى صشجوؽ الذاحشة، وحخَّ
السخبػشة بيا. وأخخج السخخُِّب مغ فػره وشاَح ليمى مغ جيبو، 

 :وثبَّتو بيغ ثشيات الكفغ، وقاؿ

 

 

 .ػ يشبغي أاّل أندى ىجيَّتيا  

 

 

رفع االثشاف جثََّة ليمى عمى كتفْييسا، وشاركا في تحسُّل ثقميا،   
وسارا نحػ الحػاجد التي تختفع إلى مدتػى الخكبة، وَعَبخا فػقيا في 

حيصٍة وححر. وحيغ وصبل الحاجَد الحجيجيَّ الخارجّي، خفزا مغ 
الجثَّة ليزعاىا فػؽ الدصح السعجنّي. وإذ التقصا أنفاسيسا، وبجا 
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مغ تحت األسبلؾ الفػالذيَّة السمتػية واليائمة،  ضئيمْيغ جدجاىسا
 .والسعمَّقة مغ فػؽ الخؤوس، تبادال نطخًة سخيعة

 

 

 :قاؿ السخخِّب، وقج بانت عمى وجيو غزػٌف قاسية  

 

 

 .ػ ىّيا بشا  

 

 

ؿ األمخ،    د أوَّ دفع االثشاف الجّثَة قميبًل مغ فػؽ الحاجد، بخفٍق وتخدُّ
ؿ يػـٍ مغ أيَّاـ كأنَّيسا يحثَّاف  شفمًة عمى دخػؿ صفٍّ في أوَّ

 .السجرسة
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 !ػ ىيو! أنتسا  

 

 

ؽ صػُت رجٍل    تجسَّج السخخُِّب وناالف في مػضعْييسا ػ فقج مدَّ
قا رائحَة  سكػَف الجػار، وصظَّ سسعَيسا صخيُخ عجبلت سيَّارة، وتشذَّ

 .مصَّاٍط محتخؽ 

 

 

 !ػ تػّقفا  

 

 

كا    !ػ ال تتحخَّ
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ل شخشيٌّ مغ سيَّارة الذخشة ُمرجًرا أوامَخه، ثعَّ لحقو آخخ مغ تخجَّ   
 .ورائو

 

 

 !ػ لقج ارتكبا جخيسَة قتل، وىا ىسا ُيحاوالف التَّخمَز مغ الجثَّة  

 

 

 :امتقع وجُو السخخِّب، وقاؿ  

 

 

ة    .ػ آه، ال. إنَّيا ميِّتة مشح مجَّ
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 !ػ اخخس  

 

 

 .ػ ضعُو عمى األرض ببطء  

 

 

 :الفقالت نا  

 

 

  .ػ بل ضعيا. انطخ! دعشا نػضح مغ فزمظ  
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كي أّي حخكة أخخى. ىحا تححيخ، وإالَّ سأشمق    ػ اسكتي! ال تتحخَّ
 !الشار

 

 [17:54 16.07.20] ,.@ مكتبة

تجمذ في السقعج  122سيَّارُة شخشٍة ثانية، وكانت زيشب  تػقَّفْت 
فِمح في تذتيت الخمفّي، بعيشْيغ ممؤىسا الخػؼ، وبػجٍو مستقع. لع تُ 

ًة شػيمة، ولع تدِخ األمػُر بحدب الخّصة  .انتباه الذخشة مجَّ

 

 

ل رجبل شخشٍة آخخاف    .ثعَّ تخجَّ

 

 

في الجانب اآلخخ مغ الجدخ، كانت حخكُة السخور تدداد ازدحاًما.   
فالديَّارات تسّخ ببطء، والػجػُه الفزػلّية تخنػ مغ وراء الشػافح: 

ة ُتقّل  أسخًة عائجًة مغ قزاء إجازٍة ُمثقمٍة بحقائب سفٍخ سيَّارٌة خاصَّ
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في جيتيا الخمفيَّة، وحافمٌة مغ حافبلت السجيشة نرف مسمػءة بسغ 
استيقع باكًخا مغ نػمو، عامبلت خجمات التَّشطيف، بائعات في 

قػف بببلىة  .متاجخ، باعة جائميغ، وكمُّيع يحجِّ

 

 

ًرا    :قاؿ الذخشّي مكخِّ

 

 

 !َة عمى األرضػ قمت، ضعا الجثَّ   

 

 

خفزْت ناالف مغ برخىا، والح عمى وجييا أنَّيا أدركْت شيًئا ما:   
فجثَّة ليمى ستأخحىا الدمصاُت وتجفشيا مغ ججيج في مقبخة الغخباء. 

 .وليذ في وسعيع عسُل أّي شيء. لقج حاولػا، وأخفقػا
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  :التفَتْت قميبًل إلى السخخِّب، وىسدْت   

 

 

 .أ خصأي، لقج أفدجُت كّل شيءػ أنا آسفة. الخص  

 

 

كا، وال أّي حخكٍة مفاجئة، وارفعا أيجيكسا    !ػ ال تتحخَّ

 

 

مْت ناالف خصػًة قريخًة مغ الذخشة، وىي ال تداؿ متذبِّثًة    تقجَّ
بالجثَّة بحراٍع واحجة. أمَّا اليج الثانية، فخفعْتيا عبلمًة عمى 

 .االستدبلـ
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 !ػ ضعا الجثََّة عمى األرض  

 

 

ثشت ناالف ركبتْييا، جاىدًة لدحب الجثَّة في رفق نحػ الخَّصيف،   
إالَّ أنَّيا تػقَّفْت. الحطْت أفَّ السخخِّب ال يفعل أيَّ شيء. فشطخْت إليو 

 .نطخًة خاشفة، محتارًة وذاىمة

 

 

كاف ساكًشا مغ غيخ حخاؾ، كأنَّو لع يدسع كمسًة واحجًة مسَّا قالتو   
حْت كلُّ األلػاف مغ الدساء الذخشة. وإذ أغسس عيشيْ  و تقخيًبا، تخشَّ

ومغ البحخ ومغ السجيشة بخمَّتيا، والح كلُّ شيء في لحطٍة مغ 
ؿ إلى أسػد وأبيس، مثل األفبلـ التي كانت ليمى  الدماف وقج تحػَّ
ل مذاىجَتيا، باستثشاء شػؽ ىيبل ىػپ واحٍج يجور ويجور  تفزِّ
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ة راسًسا دوائَخ وحمقاٍت بمػٍف بختقالّي  بخَّاٍؽ وقػّي ومفعع بالحياة. لذجَّ
ما تسشَّى أف يعيج عقارَب الدمغ إلى الػراء بحخكٍة واحجة: ليتو شمب 

والدواَج بو بجاًل مغ إعصائيا الساَؿ لجفع  اف،ڤإلييا السكػَث في بمجة 
أجخة الحافمة التي أخحتيا بعيًجا عشو. لساذا كاف جباًنا إلى ىحا 

ـ التَّفػُّه بالكبلـ السشاسب في الػقت الحّج؟ ولساذا كاف ثسُغ عج
 السشاسب باىًطا إلى ىحه الجرجة؟

 

 

وبعديسٍة ُمفاِجئة، انجفع السخخُِّب إلى أماـ ودفع الجثَّة مغ فػؽ   
 .الحاجد، وامتدج الشديُع عمى وجِيِو بالسمح، فرار لو محاُؽ الجمع

 

 

 !!!!ػ ِقف  
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لشػارس. ضغصة عمى إالَّ أفَّ الرػت ذاب في اليػاء. صياح ا  
زناد. رصاصة أصابت الُسخخَِّب في كتفو. األلع شجيج، لكشَّو، ويا 

ساء. سساء المتشاىية، وشجاعة  لمغخابة، محتسل. رنا إلى الدَّ
 .ُمتداِمحة. وفي الذاحشة، أشمقْت جسيمة صخخًة ُمجوِّية

 

 [17:54 16.07.20] ,.@ مكتبة

*** 

ػٍّ يديج عغ مئتْي قجـ، ىبصْت ليمى في الفخاغ. سقصْت مغ عم  
سقصًة سخيعًة ومباشخة. أمَّا تحتيا، فتألَّق البحُخ األزرؽ، بخَّاًقا مثل 

مدبٍح أوليسبّي. وحيغ ىَػت، تفكَّكْت بعُس ثشيات كفشيا، وشافت 
مغ حػليا ومغ فػقيا مثل الَحَساـ الحي كانت أمُّيا ُتخبِّيو عمى 

 !ا مغ أقفاٍص تحبدوسػى أفَّ الحساـ كاف اآلف حخًّا وم ،الدصح

 

 

 .غاَصت في الساء  
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 .بعيًجا عغ ىحا الجشػف   

 

 [17:54 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 39 ػػ

 

  سسكة البيتا الدرقاء 

 

خذيْت ليمى أف تدقط عمى رأس صيَّاِد سسٍظ مدتػحٍج في زورؽ   
اٍر مذتاٍؽ إلى بمجه، وىػ يذيج سفيشَتو تشداب  ، أو عمى رأس بحَّ

دخ، أو عمى رأس شّباٍخ ُيعجُّ الفصػَر لسخؤوسيو عمى مغ تحت الج
ضيخ يخٍت فخع. إالَّ أفَّ شيًئا مغ ذلظ لع يحجث ليا، وإنَّسا ىَػت إلى 

شيػِر البحخ وصفيخ الخِّيح. كانت الذسذ قج  لغطِ أسفل وسط 
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بدغْت مغ فػؽ األفق؛ والحت شبكُة البيػت والذػارع عمى الجانب 
 .اآلخخ مغ الداحل مذتعمةً 

 

 

مغ فػقيا سساٌء صافيٌة تبتدع اعتحاًرا ليا عغ العاصفة التي   
ىبَّت في المَّيمة السشرخمة؛ ومغ تحتيا قسُع السػج والبقع البيزاء 
وقج تداقصْت قصخاٌت مشيا، وكأنَّيا مغ فخشاة رّساـ. وعمى مبعجٍة 

مشيا، وفي كّل الجيات، كانت السجيشُة القجيسُة ماثمًة، كػمًة عجيسة 
 .فػضػيًَّة، جخيحًة، مؤذيًة، ولكْغ جسيمة كجأبيا دوًما ب،ختيالت

 

 

تيا، وشعخْت بالخاحة والصسأنيشة. ومع كّل ياردة    شعخْت ليمى بخفَّ
تيبصيا إلى أسفل، يداورىا شعػٌر سمبيٌّ آخخ: غزٌب وحدٌف 

وحشيٌغ وألٌع ونجـٌ ونفػٌر، فزبًل عغ الغيخة. غيخ أنَّيا شخحْت ىحه 
ًة قػيًَّة ىدَّ السذاعَخ كمّ   تيا جانًبا، واحًجا تمػ اآلخخ. ثعَّ ارتجَّت رجَّ

جدَجىا بخمَّتو حيغ حصَّسْت سصَح البحخ، وانفمق الساُء مغ حػليا، 
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واستعاد العالُع حيػيَّتو ونذاشو. لع يذبو ما حجث أيَّ شيٍء سبق 
ت بو. ببل ضػضاء. ببل حجود. جالت ليمى ببرخىا مغ  أف مخَّ

ّل شيء عمى الخَّغع مغ سعتو. ولسحت أماميا ضبلًّ حػليا، تذاىج ك
سكة نفديا التي ُأشِمق  سكةصغيًخا، ضلَّ س البيتا الدرقاء. الدَّ

 .يػـَ والدتيا اف،ڤسخاُحيا في الخػر الرغيخ ببمجة 

 

 

سكة    :قالت الدَّ

 

 

خِؾ كلَّ ىحا الػقت؟   ني أف أراِؾ أخيًخا. ما الحي أخَّ  ػ يدخُّ

 

 

 جػاًبا. ىل في وسعيا الكبلـُ تحت الساء؟ لع َتحْخ ليمى  
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 :قالت سسكُة البيتا الدرقاء مبتدسًة حيغ رأت ارتباَؾ ليمى  

 

 

 .ػ اتبعيشي  

 

 

ًدا، وقالت عمى نحٍػ خجػؿ، لع    استعادت ليمى صػَتيا ُمججَّ
 :تدتصع إخفاءه

 

 

. لع أتعمَّسو قطّ     .ػ لكّششي ال أعخؼ العْػـَ
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لذأف، فأنت تعخفيغ كلَّ شيء تحتاجيغ إلى ػ ال تقمقي بيحا ا  
 .معخفتو. تعالي معي

 

 

لْت إلى    في البجء، سبحْت ليمى سباحًة بصيئًة ومختبكة، ثعَّ تحػَّ
ِسباحٍة مدتػيٍة تشّع عغ ثقة، وسخيعٍة عمى نحٍػ متدايج. غيخ أنَّيا 
لع تحاوؿ الػصػؿ إلى أيِّ ىجؼ، إذ ليذ ثسَّة سبٌب يجفعيا إلى 

أكثخ، وما مغ شيء يزصّخىا إلى اليخب. التفَّت في  االنجفاع
أسخاٌب مغ أسساؾ اإلبخيسذ ذات الدعانف  ػلياشعخىا، ومغ ح

الطيخيَّة. دغجعْت أصابَع قجمْييا أسساٌؾ البيشيت البحخيَّة السخصَّصة 
الطيخ، وأسساُؾ اإلسقسخّي األشمديَّة. أمَّا أسساؾ الجولفيغ، فقج 

و رافقْتيا وىي تزخب السػجَ   .وتخشُّ
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سخحْت ليمى ببرخىا إلى ىحه البانػراما، إلى ىحا الكػف السحتذج   
باأللػاف الصبيعيَّة. بجا كلُّ اتِّجاٍه مغ الساء ِبْخكًة ججيجًة مغ الزياء، 
يستدج كلٌّ مشيا باآلخخ. وشاىجت اليياكَل الرجئة لدوارؽ الخّكاب 

ع، ومجافَع الغارقة. وشاىجْت كشػًزا ضائعة، ومخاكَب استصبل
ـَ سفٍغ قجيسة. وشاىجْت  بخاشػريَّة،أم وَمْخكباٍت ميجػرًة، وحصا

محطّياٍت ُدِفعغ دفًعا مغ نػافح القرخ وىغَّ داخل أكياس، وُألقي 
بيغَّ في زرقة البحخ، وباتت ُمجػىخاُتيغَّ اآلف عالقًة باألعذاب، 

 بيشسا

 

 [17:55 16.07.20] ,.@ مكتبة

معًشى في عالٍع أنيى حياَتيغَّ نيايًة في  تداؿ عيػُنيغَّ تبحث عغ ال
مشتيى القدػة. ووججْت ُشعخاَء وأدباَء ومتسخِّديغ مغ أيَّاـ العثسانيِّيغ 

والبيدنصيِّيغ، ُألقػا في اليّع العسيق، بدبب كمساٍت غّجارة، أو 
متػافٌخ  معتقجاٍت مثيخٍة لمفتغ والشداع. القبيُح والجسيُل: كلُّ شيءٍ 

 .حػليا
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 .شيٍء عجا األلع. فسا مغ ألٍع ىشا في ىحا السكاف كلُّ   

 

 

خ، وروُحيا    كاف عقُل ليمى قج تعصَّل تساًما، وأخحّت جثَُّتيا تتفدَّ
تصارد سسكَة البيتا الدرقاء. إالَّ أنَّيا كانت ُمختاحًة إلخخاجيا مغ 

مقبخة الغخباء. لقج أضحت سعيجًة ألنَّيا صارت جدًءا مغ ىحا 
بالحياة، ومغ ىحا االندجاـ السخيح الحي لع السمكػت الشابس 

قّط أنَّو مسكغ، ومغ ىحه الدرقة الستخامية األشخاؼ،  باليايخصْخ في 
 .البخَّاقِة مثل والدِة شعمٍة ججيجة

 

 

 .صارت حخًَّة أخيًخا  
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 [17:55 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 40 ػػ

 

  خاتسة 

 

 

ُة الكائشُة في شارع ىيخي    كافكا بالبالػنات والخايات ُزيَِّشت الذقَّ
فتات، إذ ُيرادؼ اليـػ ذكخى عيج ميبلد ليمى. سألْت ناالف  :والبلَّ

 

 

 ػ أيغ السُخخِّب؟  
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ٌر ججيٌج إلشبلؽ ىحا المَّقب عميو، وذلظ بعج أف    كاف لجييع ُمبخِّ
ب اآلف حياَتو تخخيًبا نيائيًّا وكامبًل. فبعج أف أشمق الذخشيُّ  خخَّ

غ كاف يخمي بجّثة مػمٍذ مغ عمى جدخ البػسفػر، الشاَر عميو حي
وبرحبتو صجيقاٌت ُمخيباٌت، انتذخ خبُخه في كلِّ الرحف. وفي ذلظ 
األسبػع بعيشو، فَقَج وضيفَتو وزوجَتو ومشدَلو. ولع يعخْؼ إالَّ في وقٍت 

الحق أفَّ زوجَتو كانت عمى عبلقٍة مشح زمغ بعيج، وليحا كانت 
حيغ تخاه يخخج مغ البيت في األمديات؛ وىحا تغسخىا الدعادُة دائًسا 

ما مشحو شيًئا مغ القػَّة أثشاء تدػية قزيَّة الصبلؽ. أمَّا أسخة 
َيُعج يكمِّسو أحٌج مغ أفخادىا. إالَّ أفَّ أوالده كانػا ُيكمِّسػنو  معزوجتو، ف

لحدغ الحّع، وُسسح لو بخؤيتيع في عصمة نياية األسبػع، وكاف 
. واآلف أصبح يسمظ ما يذبو كذًكا صغيًخا في ىحا كلَّ ما ييسُّو

البازار الكبيخ، يبيع فيو أشياَء رخيرَة الثسغ، وصار يجشي نرَف 
ابقة، إالَّ أنَّو لع  يالساؿ الح كاف يحرل عميو مغ وضيفتو الدَّ

 .يتحمَّخ

 

 

 :قالت ُحسيخاء  
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 .ػ ال بّج أّنو عالٌق في زحاـ السػاصبلت  

 

 

حْت ناالف بيجٍ    ُميّحبِة األضافخ حجيًثا، وأمدكْت بيغ أصابعيا  لػَّ
 :سيجارًة ُمصفأًة وقّجاَحة د/عمي، وقالت

 

 

 ػ ضششُت أنَّو لع تعج لجيو سّيارة. فسا عحُره اآلف؟  

 

 

 .ػ عحرُه أنَّو لع تعج لجيو سيَّارة، ما اضصخَّه إلى ركػب الحافمة  
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ئةً     :قالت جسيمة ميجِّ

 

 

 .قخيب. امشحيو بعَس الػقت ػ سيرل إلى ىشا عسَّا  

 

 

أومأْت ناالف بخأسيا وَخَصْت نحػ الذخفة، وجحبْت كخسيًّا، وجمدْت   
تغادر  122عميو. وحيغ رنت إلى أسفل باتِّجاه الذارع، رأت زيشب 

دّكاَف البقالة حاممًة كيًدا مغ الببلستيظ في يجىا، وتسذي بذيء 
 .مغ الرعػبة
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تبجَّ بيا ُسعاٌؿ مفاجٌئ، ُسعاؿ ناجع أمدكْت ناالف بخاصختيا، واس  
عغ إدماف التجخيغ. كاف صجُرىا يؤلسيا. لقج بجأْت تذيخ، وليذ 
خات، وال شيء يقيع أوَدىا. وكاف  ليا أيُّ مخّتب تقاعجيٍّ وال مجخَّ

أكثُخ الخيارات حكسًة أماـ األصجقاء الخسدة أف يبجأوا بالعير مًعا 
اة. كانػا ضعاًفا مشفخديغ، ولكْغ ليمى، وتقاُسَع أعباء الحي ةفي شقَّ 

 .أقػى في اجتساعيع

 

 

عمى مبعجة، وراء الدصػح والقباب، كاف البحُخ يتؤلأل مثل زجاج؛   
وفي أعساقو، في مكاٍف ما، وفي كلِّ مكاف، تخقُج ليمى ػ ألُف ليمى 

صغيخٍة تتذّبُث بدعانف األسساؾ وأشػاِؾ البحخ، وتزحُظ مغ داخل 
 .قذػر الخخػّيات

 

 

، وال شيء فييا    كانت إسصشبػؿ مجيشًة مائعة، ال شيء فييا يجـو
ُمدتقّخ. ال بجَّ أفَّ ىحا كمَّو قج بجأ قبل آالؼ الدشيغ حيغ ذابْت الكتُل 
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الجميجيَُّة، وارتفعْت ُمدتػياُت البحخ، وانجفعْت مياُه الفيزاف، 
ؿَ أوتحصَّسْت كلُّ أشكاؿ الحياة السعخوفة. وربَّسا كاف الستذائسػف   وَّ

الياربيغ مغ السشصقة، واختار الستفائمػف االنتطار لخؤية ما ستؤوؿ 
 .إليو األمػر

 

 [17:56 16.07.20] ,.@ مكتبة

ناالف أفَّ إحجى مآسي تاريخ البذخ التي ال نياية ليا إنَّسا  وفكَّخْت 
تكسُغ في أفَّ الستذائسيغ أوفُخ حطًّا بالحياة مغ الستفائميغ، ما 

 .أفَّ البذخيَّة َحَسمْت جيشاِت َمْغ لع ُيؤمشػا بيايعشي، مشصقيًّا، 

 

 

حيغ حمَّت الفيزانات، جاءت مغ كلِّ الجيات، ُمغِخقًة كّل شيء   
في شخيقيا ػ حيػاناٍت ونباتاٍت وبذًخا. وىكحا، تذّكل البحُخ األسػد 
والقخُف الحىبّي ومزيُق البػسفػر وبحُخ مخمخة. وإذ راحْت السياه 

ػانب، فقج خمقْت بقعًة يابدًة مغ األرض، ُشيِّجْت تفيس مغ كّل الج
 .عاصسٌة جبَّارٌة في يػـٍ ما ثخىاعمى أ
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إالَّ أفَّ ىحه األرض أرضيع، لع تكغ قج تخّسخْت عمى نحٍػ ثابٍت   
بعج. فعشجما أغسزْت ناالف عيشْييا، كاف في وسعيا أف َتْدسع 

تبحث، وال تداؿ جخياف السياه مغ تحت األقجاـ. وكانت مياًىا تجخي و 
 .تتجفَّق

 

 [17:56 16.07.20] ,.@ مكتبة

  ػػ 41 ػػ

 

  مبلحطة إلى القارئ  
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ثسَّة أشياء كثيخة في ىحا الكتاب حقيقيَّة، وكّل شيء محس   
 .خياؿ

، وال يداؿ « مقبخُة الغخباء»فػ    في بمجة كيميػس مكاٌف حقيقيٌّ
ًخا، ارتفَعْت أعجاد َمْغ ُدفشػا فييا مغ  حجُسيا يدداد باّشخاد. ومؤخَّ

جئيغ الحيغ غخقػا في بحخ إيجو أثشاء محاولتيع العبػَر إلى  البلَّ
أوروبا. وكسا ىػ شأف كّل القبػر اأُلخخى، فإفَّ قبػرىع ال تحسل 

 .ونادًرا ما تحسل أسساء أرقاـ،سػى 

وقج استػحَيُت شخّريات ُسّكاف السقبخة الحيغ ورد ذكُخىع في ىحا   
ت صحٍف وقرٍز حقيقيٍَّة عغ السػتى الحيغ الكتاب مغ قراصا

ُة الدَّْنبػذيَّة التي كانت في رحمٍة مغ  ُدفشػا ىشاؾ ػ ومغ ضسشيع الججَّ
 .نيباؿ إلى نيػيػرؾ

كسا أفَّ شارَع السػاخيخ حقيقّي أيًزا، وكحلظ األحجاث التاريخيَّة   
الػاردة في الخواية، ومغ ضسشيا محبحُة ماي الي في فيتشاـ سشة 

. 1977، ومحبحُة إسصشبػؿ في عيج العسَّاؿ العالسّي سشة 1968
وأمَّا فشجؽ إنتخكػنتيششتاؿ الحي أشمق القشَّاصػف مشو الشاَر عمى 

 .حذػد الشاس، فقج صار اسُسو اليـػ فشجَؽ مخمخة
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ة 1990حّتى سشة    مغ قانػف العقػبات  438، اسُتِغّمت السادَّ
الُسغتِربيغ بسقجار الثمث التخكّي لخفس األحكاـ الرادرة في حّق 

إذا استصاعػا إثباَت أفَّ ضحاياىع عاىخات. ودافع السذخِّعػف عغ 
ة بحريعة أفَّ  ة العاىخة العقميَّة أو البجنيَّة ال يسكغ أف »السادَّ صحَّ

، وفي مػاجية 1990وفي العاـ «. سمًبا بعسميَّة االغتراب ختتأثَّ 
شذ، خخجت احتجاجاٌت تدايج عجد االعتجاءات عمى السذتغبلت بالج

غاضبٌة في مختمف أنحاء الببلد. وبدبب رّد الفعل القػّي الحي 
ة  . إالَّ أنَّو لع تصخأ سػى 438أبجاه السجتسُع السجنّي، ألغيت السادَّ

شفيفٍة مشح ذلظ الػقت، إْف شخأْت أيٌّ مشيا عمى  ةٍ تعجيبلٍت قانػنيَّ 
أو عمى وجو  اإلشبلؽ، برجد السداواة بيغ الجشدْيغ في البمج،

 .الخرػص، باتِّجاه تحديغ ضخوؼ السذتغبلت بالجشذ

أخيًخا، وعمى الخَّغع مغ أفَّ األصجقاء الخسدة ُىع مغ ِنتاج   
مخيِّمتي، فإفَّ شخرّياتيع مدتػحاة مغ أشخاص حقيقيِّيغ ػ مغ 

أىل البمج، ومغ قادميغ إليو بعج ذلظ، ومغ أجانب ػ كشُت قج 
ذا كانت ليمى وأصجقاؤىا شخريَّاٍت التقيُتيع في إسصشبػؿ. وإ

التي ُوصفْت في ىحه الخواية ىي، في  لرجاقةمتخيِّمًة تساًما، فإفَّ ا
نطخي عمى األقّل ، حقيقيَّة مثل ىحه السجيشة القجيسة، الفاتشة 

 .والسزمِّمة
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  ػػ 42 ػػ

 

  شكخ وتقجيخ 

 

 

ة، وأنا ثسَّة أشخاٌص مسيَّدوف ساعجوني أثشاء تأليف ىحه الخواي  
 .مستشَّة ليع امتشاًنا عسيًقا

 

 

واية السجىذة فيشيذيا    رة الخِّ شكخي الرادر مغ القمب إلى ُمحخِّ
رٍة تفيسيا  باتخفيمج. فالخوائيَّة َتْشعع ببخكٍة حقيقيَّة عشج عسميا مع محخِّ
عيا باإليساف والحّب  كسا ال يفيسيا أيُّ شخٍز آخخ، وُتخشجىا وتذجِّ

  .ِظ يا عديدتي فيشيذياواإلصخار. شكًخا ل
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كسا أنَّشي مجيشٌة بعطيع الذكخ إليَظ يا وكيمي جػني غيمخ، الحي   
ُيرغي ويحمِّل ويخى. فكلُّ نقاش أجخيُتو معو فتح نافحًة ججيجًة في 

 .عقمي

 

 

شكًخا جديبًل ألولئظ األشخاص الحيغ قخأوا صابخيغ الشَُّدَخ األولى   
لّي. يا لَظ مغ صجيٍق ُمجىر مغ ىحا الكتاب، وأسجوا الشرَح إ

  !وروٍح كخيسٍة يا ستيفغ باربخ

 

 

شكًخا لكع يا جيدػف غػد ويغ، ورواف روث، والعديدة لػرنا أويغ،   
ة. شكًخا جديبًل لِظ يا كاروليغ پخيتي؛  لسخافقتكع إيَّاي شػاؿ ىحه السجَّ

 .فقج كشِت مداِعجًة وُمخاعيًة كبخى لسذاعخي 
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رلي الحي قخأ الفرػَؿ األولى وشمب إليَّ شكًخا لَظ يا نيظ با  
  .االستسخاَر في العسل مغ غيخ ريب، ومغ غيخ الشطخ إلى الػراء

 

 

ـ بعطيع الذكخ إلى پاتخيظ ِسيمساف وپيتخ ىاغ المحْيغ    كسا أتقجَّ
وقفا إلى جانبي مشح البجاية األولى. كيف يتدشَّى لي أف أندى 

 دعسكسا الثسيغ؟

 

 

خ عغ تقجيخي لكلٍّ مغ جػانا پخايػر وإيدابيل ووؿ كسا أودُّ أف أعبِّ   
وسافايخ ريذ وآنا ريجلي وإيمي سسث مغ دار نذخ پشغػيغ في 

السسمكة الستحجة، ودايدي مايخيظ ولػسي تالبػت وِسيارة فيشاف في 
  .كيختيذ بخاوف 
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سائل    الذكُخ أيًزا لدارة ميخكػريػ التي أرسمْت إليَّ أجسل الخَّ
كتخونّي مغ لػس أنجِمذ؛ وأنصػف مػلخ عمى ُنرحو بالبخيج اإلل

ريغ واألصجقاء في  ػ فخيٌق « دوغاف كتاب»مغ نيػيػرؾ؛ وإلى السحخِّ
جسيل وشجاع يدبح ضّج التيَّار، وال يخشجه إلى ذلظ سػى عذقو 

مستشَّة أيًزا إلى السحبػبيغ زيمجا وأميخ ضاىخ،  يالكتَب. كسا أنَّش
افاؾ السخأة التي تبّشيُت اسسيا، فأصبح والعديد أّيػب، وإلى أمِّي ش
ا  .كشيتي مشح زمٍغ شػيٍل ججًّ

 

 

تي السشّية قبل أف أبجأ بكتابة ىحه الخواية بػقٍت    لقج وافت ججَّ
قريخ، ولع أذىب لحزػر جشازتيا، ألنَّشي لع أشعْخ باالرتياح لفكخة 

ف ػف الدفخ إلى وششي في وقٍت كاف فيو الكتَّاب والرحافيُّػف والسثقَّ
واألكاديسيُّػف واألصجقاء والدمبلء ُيعَتقمػف بأكثخ التيع التي ال 

ة. وقج شمبْت مشِّي أمِّي أالَّ أقمق بذأف عجـ  ساسأ ليا مغ الرحَّ
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تي، إالَّ أنَّشي قمقُت فعبًل وشعخُت بالحنب، إذ كشُت قخيبًة  زيارة قبخ ججَّ
تي؛ فيي السخأة التي ربَّتشي ا مغ ججَّ  .ججًّ

 

 

يمة التي فخغُت فييا مغ تأليف الخواية، كاف اليبلؿ يشسػ في المَّ   
تي. وعمى الخَّغع  في الدساء، ففكَّخُت في ليمى التكيبل، وفكَّخُت في ججَّ

مغ أف األولى كانت شخريًَّة مغ ندج الخياؿ، والثانية حقيقيًَّة 
 يقتْيغحقيقَة َدمي ذاتو، فقج ُخيِّل إليَّ أنَّيسا التقتا، وأصبحتا صج

جتْيغ، صجيقتْيغ ػ غخيبتْيغ. ففي نياية السصاؼ، ال تعشي حجوُد جيِّ 
يَّة تحت ضػء القسخ  .العقل شيًئا لشداٍء يػاصمغ إنذاد أغاني الحخِّ
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شخاب مكديكّي كحػلّي ُيدتقصخ مغ نبتٍة  :Tequila التكيبل (1) 
 (تشسػ في أميخكا الػسصى. )الستخجع

 

 [17:57 16.07.20] ,.@ مكتبة

عشي ىحه األسساء )جخيء وشجاع( و)خػذة الحخب( و)مصخ ت (2)
 (مجرار( و)سبيل الػصػؿ إلى المَّػو( عمى التػالي. )السؤلِّفة

 

 

( الجشخاؿ 1917ػ  1838ىػ الكػنت فخديشانج فػف زبمغ ) (3) 
 .األلسانّي الحي صشع ىحا السشصاد

 

 

تدتخجـ شافاؾ أسساَء شخػص الخواية تارًة بسفخدىا مثل:  (4) 
ليمى، سشاف، ناالف، حسيخاء.. وتارة مذفػعة بمقب مثل: ليمى 
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التكيبل، سشاف سابػتاج )الُسخخِّب(، نػستالجيا ناالف )الحشيغ( 
 (وُحسيخاء ىػليػود، تارًة أخخى. )الستخجع

 

 

يشيَّة، فإفَّ داوود أو داي (5)   970 - 1110) يجڤبحدب الكتب الجِّ
ووالُج السمظ سميساف، وابُغ ؽ.ـ( ىػ ثاني ممػؾ الييػد واسخائيل، 

الشبّي يعقػب. أمَّا غػلياث فيػ جالػت، الحي قتل داووَد بحجٍخ. 
 ()الستخجع

 

 

. 1919دمحم سياد بخي: قائج وسياسّي صػمالّي، ُولج سشة  (6) 
 .1991. ُعدؿ مغ مشربو سشة 1969رئيذ الجسيػريَّة سشة 
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 water ran( ىكحا أوردت السؤلِّفة السثل بيحه الريغة 7) 
thicker than blood وأصُل ىحا السثل ىػ .blood is 
thicker than water  بسعشى أفَّ الجـ أشّج كثافًة مغ الساء، إذ

ُيزخب لبياف أفَّ روابط الجـ )القخابة( أشجُّ مغ أّي روابط أخخى. 
 )الستخجع(


