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فتنافر الشحنات بني أ�جسام مينحها    ؛ الفزي�ء ٕاننا �ام �اولنا امساك أ�ش�یاء فٕاهنا تطفو   خترب� 
 اس�ت�ا� التالمس.....  

العامل ال مينح شيئًا لالمتالك أٔبداً ؛�ا جيب �ىل امجلیع ُمَ�اَو� �س�متتاع �ٔ�ش�یاء يف 
... أٔماكهنا و �ىل ُطرقها اخلاصة   

 إالميان هو املعجزة احلقيقية اليت �ركع اخلیال أٔما�ا ُمتََعّجَبًا و احلمل �اجزاً...  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دة اليت أٔ�شأٔها  شدید بني جنة العریف بقرص امحلراء و املدینة اجلدی  الشمس ببطءٍ  حترتق 
فكام   ؛تض�ك من الظنون اليت تنقلب �ىل أٔحصاهبا و البد أٔن الشمس  ، القرص  حولأ�س�بان  

ئت فهيا املدینة  �ِش اكن السبب يف ٕا�شاء قرص امحلراء هو مراقبة مدى فراغ ت� املنطقة اليت أ� 
ت� املدینة هو الناكیة بأٓخر معاقل املسلمني يف أٔس�بانیا و الشامتة  اكن أٔیضًا السبب يف ٕا�شاء  

أٔللمسلمني ا��ن   ..، أٔراضهيم اليت احتارت الشمس ملن تنس�هبارييف خرو�م و النرص بتعم 
ها يف الفصل بت�  ز الشمس لك �ركزي اكنوا فهيا أٔم لٔ�س�بان ا��ن معروها و يف احلقيقة مل �رّكِ 

تعارص قضا� من هذا  �ارصت و الزلت  ست أ�وىل من نوعها؛فقدالقضیة �لت�دید؛فهيي لي 
مل  و  �ىل امجلیع دون احنیازِ �كسٍل  صبت طاقهتا هنا و �ا ل ا�ي �و� التفا�ُ  ءِ النوع منذ بد

ن  مف  امحلراء مبلحقاته و جنة العریف؛ لني يف أٔحناء قرص �كرتث �وا�ل هؤالء اخللق املتجوِّ 
خرو�ه من    �ىلأٔ�دهام �دم ؛فریقني عوا فلن یت�اوز تقس�ميهم الأٔختلفوا و تنو� املؤكد ٕاهنم �ام 

و الفریق ا�ٓخر �ستنكر ندم الفریق   _ كام د�اها_ت� اجلنة �ريث فقدان الفردوس املفقود 
بفردوسه  (جعها ریق ا�ٔول دعوة أٔرضه أٔصًال اليت اسرت ٕاذ أٔنه �رى ٕانه ليس من حق الف؛ أ�ول 
یعين ٕان معيشة   ٕان انهتيى حمك املسلمني فال ف  ؛عامرته  حىت العامرة �ىل أٔن  و یرص�  )املفقود
بحمك  ف ؛س�بان  ، رمبا مه أٔحفاد ه�ني العرب و ا�ٔ ت �سال�هتمث� و أٔسالفهم قد اجتُ  البناة العرب 

اهدون  ٕاقامهتم يف املاكن مفن املؤكد ٕان �دودمه أٔیضًا مه البناة �شلك ما و ��هنایة الفریقني  �ش
یفزعون و یتأٔملون و لكهنم �اجز�ن عن يشء وحيد و هو    ،و یلتقطون الصور و یضحكون 

فبا�هنایة أ�رض �.  ؛أٔ�ذ ت� أ�رض يف جيوهبم   

  و ال �لقرص و ال هندس�ته و ال ز�ارفه و ال زواره   �ري �ابئةَ و بني الفریقني تتجول (نينا)
ِّ ب و ال حىت كه،ال� مُ  ر��  لیلحق بأٔطفال ؛طفلها و هو �ركض بعیداً عهنا  خ ت� املرأٔة اليت توب

..                                 �رتدي عقداً خينق رقبهتا املمتلئة  مدرس�یة تقودها امرأٔة مسینة 
�مينحها  ؛خطهتا جبمع أٔكرب �دد من الصور لها يف قرص امحلراء   �ابئة بتنفيذِ اكنت (نينا) فقط

رة منذ زمن ٕاىل  هاجِ مرصیة مُ  لعائ� دل�� فتاة مُ (نينا)اكنت  ؛ا�ي أٔرادته مقراب النجوم وا�ها  



حيفظون بعض ا�لكامت �لله�ة   ا ٕاهنم ال �زالون اس�بانیة اكم� �د ع العائ� بطباعٍ اس�بانیا لتتطب� 
مدللهتم هتوى مجع أ�ش�یاء اليت   )نينا(و اكنتأ�ساس�یة  وار لهجهتم �س�بانیة ىل جإ  املرصیة  

تغمض عینهيا و تد�ر دا�رة احلظ يف �لها لت�رت أٔي  ، كهاختطر ببالها مث تضجر مهنا �املا �متلّ 
مهنا  مما اكن یؤدي ٕاىل اقتناهئا أٔش�یاء جعیبة الفائدة  يشء خيطر �ىل �لها �ملعىن احلريف ل�لكمة 

اشرتت یومًا بد� غوص   ش�یاء العجیبة الىت اشرتهتا أٔنو اكن من أٔ�رز أ� و ال حىت ر�اء لها ،
و اشرتت درا�ة �ریة وردیة اللون رمغ ٕاهنا متت� س�یارة  و فس�تان أ�مرية و أ�قزام الس�بعة 

م  قرمزیة و اشرتت مسكة قرش و اكن أٓخر حامقة رشائیة لها ش�بل صغري أٔ�ر ا�عر يف مزنهل
فهيي فقط �شرتي مث �زهد ما اشرتته حلني ملاع فكرة رشائیة أٔخرى يف  ؛�سبب ٕاهاملها ٕالطعامه 

، و اكن وا�ها �س�متتع بتنفيذ رغباهتا �ام رغبت ؛فطفلته املسكينة ربيت بال أٔم  و رمغ  رأٔسها 
إالماكن    اكن حياول بقدر ٕاال ٕانه   ا �سبب اصا�هتا ��ئبة امحلراءذنب � يف وفاة وا�هت ٕانه ال

فأٔن   حضار أ�ش�یاء لهاإ   أٔن تطلب منه   قیعش اكن  بحث عن التعویض املناسب لها و �اال 
  لكن و   حىت ٕانه �زوج بناء �ىل رغبهتا  تطلب يه بنفسها �زحي عنه عناء البحث عن رغباهتا، 

حنوه   )انغرید(یوم هامجهم الش�بل و صوبت  )نينا(تتذ�ر ، ٕانذاراً �خلطر   اكنت �ادثة الش�بل
يه   احلادثة  ا حىت ٕانه �ىل أٔ�لب ظهنا أٔن ت� ببندقية الصید تتذ�ر یو�ا �یف غضب وا�ه

یقو� بعینني مغمضتني أٔمام و�ها و هو خيرج  قراراً �اسامً   اليت أٔ�ربت وا�ها �ىل أٔن یت�ذ
حىت   اجيهنااليت ال حتت امحلاقات ال مزید من رشاء من �ب غرفته( نينا من ا�ٓن وصا�داً 

يف) تتذ�ر یو�ا  حقاً  اجينه ما حتت نفقط ستشرت�  ،كِ التؤذي نفس و س�یكون الرشاء حتت ترص�
�یف تذمرت و نظرت ٕاىل وا�ها �س��� فأٔ�لق الباب فد�لت نينا تتسلل بعدها لتس�تغیث  

                                        نينا ٕا�هيا حبنان و ر�لت... ت�نغرید اليت اكنت �مئة فنظر 
ّ تَ و ٔ�ن فكرة رشاء مقراب النجوم مُ  يف رأٔسها منذ مدة فهيي حتیك و حتیك حتاول أٔ�ذ   َ� �ِل

ت لوا�ها ٕاهنا تغريت و أٔحضت حتب الثقافة و الفنون  ثبِ مجمو�ة من الصور يف معاقل الثقافة لتُ 
  لرو�ا احلساسة.�سلیةً ؛فلن یرض لو طمعت يف رؤیة النجوم  



م  خ� فَ وقفت نينا تنظر ٕاىل طفلني یضحاكن بصوٍت �اٍل مُ   بقرص امحلراء  أ�ختنييف قا�ة      
يف قصبة هوائیة ٔ�سطوانة،      لیتخیل الناظر ٕا�هيام لسان املزمار يف �لقهام و هو یتأٔرحج بقوةٍ 

  ، كصوت الض�ك يف أٔفالم الرعب بصداه �سا�ده القا�ة اليت تفخم أ�صوات لیبدوو صوهتام 
ما یفعالن فوضعت اخلارطة املطویة   انت نينا یعجهباس�متر الطفلني وسط غضب الزوار و اك

رهام من �كرار  لی�ذِّ ؛ ت الطفلني فأٔرسع أٔ�د املس�ئولني حنو الطفلني للماكن �ىل مفها و ق�� 
فعلَ هتام فتحر� �ت نينا هر�ً ،  و  وقفْت  متُ ثِّ ل ٕاهنا مشغو�   تتأٔمل يف الكتابة املنقوشة               

( ا�هبو قد �از ا�هباء وقد  �دا***به القرص أٓفاق السامء مُ بَ اهِ یاً )                             
فد�لت بقوةٍ  يف التأٔمل احلقيقي دون أٔن �شعر ، جتهد عینهيا و عقلها يف حماو� قراء ة املكتوب  

بال  فائدة رمغ ٕاهنا تعرف احلروف العربیة،  تتساءل هل لو اكنت عربیة أٔصی� �اكنت فهمت  
� ة �ٔ�مر، تبتسم �ى ختی� لها ٕاهنا ا�ٓن قد صدقت كذبة نفسها   لكهنا تُ ذّكِ ر نفسها ٕاهنا ليست مُ همت
،و لكن مل ال هتمت ؟ أٔال �شعر حبنني غریب �ري مُ رب� ر للماكن؟  �شعر ٕانه مكزنل حتتضهنا �درانه ،  

�شعر ٕاهنا و هو متواطئان  خيفيان رساً �ىل  امجلیع ،ٕاذ اكن أ�مر جمرد هتیؤات مفا مربر هذا  
احلمل ا�ي اكن �راودها بأٔهنا متٔ� مفها برتاً� أٔمحر حيوِّ � لعاهبا لصلصال �بري الش�به بت� احلفنة  
اليت اكن یبللها منذ قلیل املرشد الس�یا�؛  لیوّحضِ  طریقة بناء القرص و �رجِّ ح أٔن ت� الرتبة  

امحلراء أٔ�د مربرات �سمیته  ،�ىل لكٍ  صد� قت أٔن هناك رس جيمعها مع القرص  فيیأٔ�ذها اخلیال  
ٕاىل   التصدیق �ىل �م( أٔلفارو)ٕاهنا رمبا اكنت أٔمرية  یومًا ما فتتخیل ٕانه حمق و رمبا اكنت أٔمرية   
يف ت� القلعة یومًا ما فت�اول ال�دي يف اخلیال   و لكن خطهتا ال�زال مس�مترة و ٕان اكنت قد  

 أٔحضت كذ�هتا حقيقة أٔمام املنقوشة يف قا�ة ا�ٔ ختني . 

یقف �لفها متاماً  (أٔمين)  املهندس املرصي ا�ي أٔهنيى املهمة  الىت لك� فته هبا رشكته يف اس�بانیا،  
و یأٔمل يف التقاط بعض الصور يف القرص  ؛ا�ي هو ا�ٓخر �ري مُ همت به فقط �رید أٔن �كون  

من زواره؛ لیحيك ملعارفه عن ر�الته و أٔسفاره ،و لكن امس قا�ة أ�ختني قد لفت انتباهه و  
ٕان اكنت أ�ختني يف القا�ة هام الر�امتني العظميتني؛  فلكمة أ�ختني ذ�رته بأٔخيه الشهید حضیة  



�نف�ار �رهايب حبي أ�زهر ،و زاد الطني ب� رؤیت هُ  للطفلني ا��ن اك� یفخام صوهتام ،اكن  
عق� مكن یقو ل � (اس�تعد سنبيك ا�ٓن) لوال تً� القدم الصغرية  اليت دهست قدمه   دون أٔ ن  

تنتبه ، فاس�تدارت و اعتذرت � و اكنت عیناها الزرقاوتني و شعرها  ا�هيب   و قوا�ا املثايل  
و ابتسامهتا اخل�يل ا�ٓرسة ما دفعه ليشهق �لعامية املرصیة(�ویيل!أٓه لو ٔأس�تطیع أٔ�ذ معي  
؛ٔ�رهيم ٕان فتاة أٔ�اليم حقيقة،�ريب حىت �لصوت ا�ي ختی� لته و أ�س�نان و الرموش و  

الشفتني)  اس�متر يف هذره ؛ظ ناً  منه ٕاهنا لن تفهمه و يه سامهةً  ٕالیه  ؛�انب مهنا یؤرسه �مه  
و غز� ؛فهيي متأٔكدة ٕان ما یقو� حقيقة و ليس حمض حترش  ؛مفن أٔ�ن � بدرایة ٕاهنا تفهم  
لهجته املرصیة و اجلانب ا�ٓخر مهنا �رید أٔن �ُ هنِ يي ت� املهز� �شتمية  ٕالیه  � لعامية املرصیة   

؛لرتى تعبريات و�ه ،و لكهنا �ساءلت هل �س�تحق هذا الشاب اخلاليس أ�هیف  الوس�مي  
�خ  ،و �ىل لكٍ   اس�تدارت و ر�لت عنه ، و ٔ�نه  اكن قد مل�  السري وحيداً  لفرتة طوی� و   أٔن یُ وَ ب

انتابه هذا �حساس �لكسل ا�لوط �لتعب ا�ي �ُ ِرس ي للجسد شعور  ٕانه �رید فقط أٔن  
یض�ك و �ر�كب امحلاقات �ري �مت  بدوران العامل، فك� ر يف ت� الفتاة اليت مل تغب عن نظره  
منذ دهست قدمه ،�ساءل ماذا ٕان دهس هو قد�ا مرة أٔخرى هل ستساحمه كام ساحمها؟أٔم  

أٔهنا س�توخبه ؛ ٔ�هنا تعرف ٕانه قصد مامل تقصد من قبل و لكن تقصد أٔو مل تقصد ٕاهنا ل يست  
مشلكته ، كام ٕاهنا ال حيق لها تقریعه �ىل حقه يف أٔن �رد ما فعلته فيه منذ قلیل، اكن یدور يف  

�� هذا التفكري الهزيل ا�ي ینهتيي �بتساماٍت  تعِ بَ ة �ىل شفتیه  ،أٔمكل  تتب� ع الفتاة مث ردد يف  
نفسه  �س�هتزاءٍ (ملاذا ینبغي أٔن أٔ�ن الطرف الطیب املتسامح بني امجلیع ،و لكن الميكنين أٔن  

أٔؤذي قد�ا الصغرية)  اقرتب مهنا مث �راجع و لكن القدر مل یرتاجع؛  ٕاذ توق� فت يه جفأٔة  
؛لشعورها ٕانه �راقهبا فدعس اجلانب اخللفي من صندلها و اكدت �سقط من ت� ا�ر�ة يف  
السا�ة الر�امية ، و لكنه شد� ها ٕالیه و سأٔلها �ٕالس�بانیة ٕان اكنت خبريٍ  فردت �لیه �لله�ة 

املرصیة (ٕ�هنا خبري) و عندها شعر �حلرج الشدید مما قد قال سابقًا و لكنه أٔبداً مل �شعر �لندم  
،�ُ ِز ید جخ� من حرارة جسده ا�ي اندفع للمرة أ�وىل رغامً عنه لیقوم مب فع� منذ دقائق ،   



فتُ َص اب دما�ه بنوبة ثِ قل  �شعر حبركة خمه ینمكش فيصیبه أٔمل و ثِ قَ ل،  �ش�تد أ�مل فيضغط �ىل  
مقدمة رأٔس �لوسطى و االٕ هبام و یغمض عینيه لريى ثالثة صنادیق مغلقة بأٔقفال،و حولها  

مفاتیحها ذهبیة ساحبة يف الهواء �ري �اضعة لقوانني اجلاذبیة ، اكنت هذه احلا� تنتابه لكام شعر  
بضغطٍ نفيس شدید،  �رافقه  احلا� منذ بلغ سن الش�باب اكن �كره ت� الثوان اليت الیفهم  
ما�ي حيدث فهيا، �كره رؤیة ت� الصنادیق املقرفة اليت یذ�ره خش�هبا املدهون �ٔ�خرض  
بلوح اخلشب ا�ي مت غسل جسد أٔبیه املیت فوقه ،اكن حياول يف لك مرة جتاهُ ل منظر  
الصنادیق �دا ت� املرة  ؛ فت� املرة قد  تغري املشهد و اجنذب أٔ�د املفاتیح لقف� و انفتح  

الصندوق،  اكن �السًا �ىل أ�رض الر�امية �ارقًا يف أٔمر دما�ه و صنادیقه حي� اكن حيذره  
أٔ�د املوظفني املنظمني للقرص بأٔن اجللوس بت� الوضیعة ممنوع يف  ت� البقعة ،  جفلست نينا  
ٕاىل جو اره ؛حماو�ً   إ یقاظه من غفلته ،  تفك� ر هل من املمكن ٕانه مات؟ فريجتف قلهبا ،تتذ�ر  
(لزيا) صدیقهتا  اليت اكنت حتيك عن وفاة �دها �ىل مائدة الطعام و امللعقة بیده،  اكن هذا  

اخلیال أٔصعب اخلیاالت ٕا�هيا و أٔقبح خماوفها،  رمغ ٕاهنا اكنت یتمية أ�م  ٕاال ٕاهنا مل تتخیل وا�هتا  
أٔبداً رمبا ٔ�هنا مل �رها مطلقًا،اكنت  تتخیل امجلیع من حولها ميوتون و مه ميارسون حياهتم  

الطبیعیة بل و أٔحياً� اكنت تتخیل ا�ود خيرج من أٔفواه و أٔنوف و أٔ�ني حمد�هيا ُمثرياً راحئة 
عفنة ، جفلست ٕاىل جواره   مرسفة يف اخلیال يه أ�خرى و أ�من حيذرهام و ذا�رهتا ختیفها  

،فأٔحمكت قبضهتا مث لمكته يف خفده؛  لتنجو من خياالهتا مبوته و لكن مل هتمت ٔ�مره ٕان مات ،فال  
هو قریب و ال صاحب و ال حىت معروف لها و لكهنا اكنت أٔ�یدة �ىل الرمغ من ذ� ٕانه أٔكرث  
من ختىش  فنائه ،انتبه لو�ها ا�ي اكنت رؤیته ا�ٓن أٔمه من رؤیة حمتوى الصندوق ا�ي ظل  
حيبسه طوال العرش س�نوات و فقط انفتح ا�ٓن.                                                

أٔما يه فمل تنحرس عهنا ت� التفكريات الغریبة اليت ال تعي حق املعرفة ٕان السبب يف  
اس�تد�اهئا هو  أٔ ن اجلو بأٔمك� غریب يف ت� القلعة الغریبة الىت لك ما حيیط هبا غریب ؛فهيي و  

ٕان اكنت مصدر خفراً للمسلمني ا�ٓن مفا اكن دافع بناهئا سوى خوف املسلمني و تدبريمه  



؛الس�تكامل اسرت�اع أٔراٍض  قاموا بغزوها من قبل و طُ ِر دُ وا مهنا و يف ا �هنایة   اكنت معقل أٔیضًا  
للخیانة  ،و كام اكنت مصدر خفر املسلمني فهيي  ا�ٓن مصدر خفر ٔ�حفاد قش�تا� و أٔراغون و  
مصدر د�ل هلم،ولسبب ما شعر الشاب ٕانه ال �رید الرحيل عن حمیط ت� الفتاة ،ال یقبل  

أٔن �كون لقائه بت� الفتاة موقف بال هدف كت� املواقف اليت حتدث لنا یوميًا و ننىس  
تفاصیل بعضها بل و ننىس مواقف أٔخرى اكم�،  مل یقبل أٔن تذهب ت� الفتاة ٔ�ي ذاهٍب  قد  
قاب� من قبل ، یعرف ٕانه لن یقبل  فقط  أٔن حييك عهنا و مل و ملن س�یحيك عهنا ؟              
 ٕان اكن قد قرر   لسبب ما أٔال یرتكها أٔبداً و هو ما قرر أٔن یُ علِ مُ ها به ،و لكنه تذك� ر ٕانه ليس  
من أ�دب و ا�وق الرايق أٔن یفرض �لهيا حبه بت� الطریقة ،و لكن �یف س�یوقفها؛ لیتأٔمل  

عینهيا اليت لن �ش�بع مهنام �ام تأٔملهام فا�رتع حواراً من ال حوار،  و  سأٔلها(هل أٔحببِت بيت  
الشعر �ىل املنقوشة؟)                                                                      

فردت �ندفاعٍ (و ماشأٔنك هل انت �قشهُ   أٔم اكتبه؟)  رفع �اجبیه بدهشةٍ  ضاحاكً ، فضحكت  
مث قالت(يف احلقيقة مل  أٔفهمه؛فأٔ� ال أٔعرف من اللغة العربیة سوى القلیل من الله�ة املرصیة ،و  
لكن هل تعرف ما  املكتوب؟هل تت�دثون مثل هذه ا�لكامت يف بالدمك؟هل تفهموهنا بينمك يف  

املدارس العربیة؟هل تتبارون �ٔ�شعار؟) اكنت تت�دث �رس�ة و بله�ةٍ  غریبة ختطيء يف  
معظم التعبريات و جتهتد يف ٕاجي اد ا�لكامت، تت�دث  بعیننيِ  المعتنيِ  ش�َ بِ قَ تنيِ  لٔ�جوبة  ل یفهم   
لك من �راها تت�دث و �سأٔل ٕاهنا مل �زر بالدها العربیة و مل تتعامل مع أٔهل بالدها مطلقًا  

،فأٔ�اهبا (يف احلقيقة ليس �لظبط،أٔ� مل أٔ�ن ��ً �لشعر فمي مىض ،و �ا مل أٔهمت بقراءة شعر  
عريب قوي من قبل ،تعرفني هناك بعض أ�شعار اجلاهلیة اليت ال أٔفهمها أٔصًال رمبا أٔفهم اللغة   

الصینية أٔكرث مهنا و تبقى عربیة..) تض�ك(و هل الصینية أٔصعب اللغات يف تصو� رك؟)  
یض�ك(ال أٔدري فأٔ� ال أٔفهم ال صینية كام ال أٔفهم الشعر اجلاهيل)، تقاطعه (أٔ� ال أٔفهم ماذا  

تقصد �جلاهيل؟)یض�ك خب�لٍ  فيهبت لون شفته للوردي مُ ِمك ًال(مهم لست خبرياً يف رشح  
التارخي أٔو ما شابه ..یقصدون �جلاهيل الفرتة قبل ظهور �سالم) مث یض�ك  �س�هتزاء   



مُ مكًال(لو كنت تدرسني ا�ٓن يف بالدك لكنت حتفظني ت� أ�ش�یاء �الیًا يف الثانویة ) 
حضكت(ال اطمنئ! أٔ� خترجت من الثانویة ،ال بد ٕانين یفوتين الكثري عنمك ال بد ٕانمك تعلممت  

فنوً� كثرية) یض�ك أٔمين مث �مكل( ال تقلقي ! يف احلقيقة ليس اجلاهيل حفسب ا�ي ال أٔفهمه  
و ٕامنا الكثري من أ�شعار �ىل مر العصور أٔیضًا،مل أٔعتقد ٕانين سأٔحتاج الشعر مطلقًا و لكين  

بت� اللحظة أٔدر�ت ٕانين كنت شدید �خفاق،أٔمتىن لو ٕانين كنت ٔأس�تطیع كتابة الشعر  
لكنت أٔهدیتِك قصیدة فيِك ا�ٓ ن) و یض�ك لیذیب اخل�ل عن ما للتو تلف� ظ به رغامً عن  

�ادته  فزتداد شفتیه يف ا�هبت؛  لتؤّكِ د لها ٕان مایقو� ا�ٓن ليس بغرض مضایقهتا أٔو النیل مهنا  
فتض�ك خب�ل ال یقل عن جخ�(يل أٔ�؟)                                                       

(ال �سييئ فهمي ؛أٔ� ال أٔقصد احرا�ِك،و لكنين أٔشعر ٕانين أٔرید كتابة الشعر فيِك ،و لبؤيس  
و ویيل لعنين الشعر و لن ینصفين أٔمامِك ا�ٓن!) اك� یت�د� ببطءٍ  و �م �ري مُ نَ ظ� م و  

حواراِت  �ري متناسقة ال مربر لها سوى ٕاهنام ال �ریدا �فرتاق، ٕاىل �لف نينا متامًا فتاة مبالمح  
أٓس�یویة تتحرك خبفة اكلفراشة لتشّلكِ  أٔوضا�ًا للتصو�ر و ٔ�هنا تطري يف الهواء تض�ك بصو ت  

مرتفع  فيبقى هو سامه یفكر و ٔ�منا یعرص فكره �یف س�یحركها من ذات البقعة معه لبقعة  
أٔ هدأٔ؛  تتحرك حنوه ٔ�منا اس�ت�اب فكرها لفكره و �رد �ىل مجلته أ��رية(هل تع تقد أٔن ما  

تفع� ا�ٓن صائب؟)                                                                             
(و طاملا أٔ� ا�ي أٔفعل و مس�متر يف الفعل ؛ فبالتأٔ�ید حُ مكِ ي و تقد�ري ملا أٔفعل صائب و حىت  
لو اكن للجمیع �ري صائب)                                                                         

(و هل تعتقد أٔن ما أٔفع� صائب؟)                                                            
(ماذا تعتقد�ن؟)                                                                                 

(أٔ� أٔعتقد دامئًا أٔن ما  أٔفع� صائب و �ا أٔقوم  بفع�) ی قاطعها(امسعي!من ت� اللحظة لبقاء معر  
الكون عینت نفيس أ�و�د املؤمن بصواب لك أٔفعا�ِ )                                        
(و ما�ي یعنیه هذا؟)                                                                        



(یعين ٕانك منذ ت� اللحظة    ما ٕان �رش�ني يف معل أٔي أٔمر ال تفكِّ ري سوى يف أٔن (أٔمين)  
یؤید ما تفعلني و یؤمن به،ال أٔحب الرشاكة ؛ فكِّ ري يف و�دي فقط و أٔ ذهِ ِيب  امجلیع للجحمي!)  

تض�ك �ٕ رهاق و يه مل تفهم ساعهتا ٕانه بت� ا�لكامت س�ید�ل مجیع تفاصیلها القادمة ،  
ستتذ�ر ت� ا�لكامِت  يف لك حلظة من یو�ا ،�س� متر يف الض�ك بتعب خمتلط بذ�  

�حساس الطریف ا�ي جيع� ش�َ بِ ْق   ؛الر�اكب امحلاقات ؛فقط لتض�ك(و لكنين ال أٔعرفك  
و مل أٔحتد� ث یومًا ٕاىل غریب بت� الطریقة)                                                   

یقاطعها (ما امسي؟)                                                                            
�رد (أٔظن أٔمين) �رد (و أٔنِت نينا!،ٕاذاً ال غریب بیننا) �رفع حضكهتا صار�ة (و �یف عرفَت  

امسي؟)                                                                                         
(و � یف ال أٔعرفه و أٔ� املؤمن بصوابكِ ) تتغري قسامت و�ها ؛لتعلن خرو�ا هنائیًا من طور  

الطفو� املر�ة الطا�شة اليت �اشت فيه منذ و�ت و حىت ت� اللحظة ،اكن اجلو  ربیعي  
معتدل و  اكن أٔمين �رتدي سرتة ��یة سوداء  تؤكد أٔن ربیع اس�بانیا �رد �ىل جسده   و  

یت�دث و �دیثه جيعل  نبض قلهبا �ُ ْرسِ ي احساسًا غریبًا و الفتًا �لربودة يف جسدها ٔ�منا  
ندف من الثلج �رسي يف عروقها مع نبضات قلهبا و اكن هذا �حساس املُ متِ ع هو املربر   

لبقاهئِ ا مع الغریب رمغ جفوات الصمت الطوی� اليت اكنت تت�لل �د�هثام الغریب الغري مُ رت� ب ،  
و �ىل جفأٔة أٔفاقت من  دهش�هتا من ٕانه یعرف امسها مُ مِس كة �لقالدة اليت حتیط عنقها و للمرة  

أ�وىل متسك القالدة و تتحسس عنقها و تنىس متاماً   للمرة أ�وىل و يه حتسس عنقها  أٔن  
تفكِّ ر يف مج� (أٔلفارو) حي� أٔ�ربها أٔن �هيا عنق �ش�به عنق البجعة �ىل شألكة (دو�  

اینيس) اكنت نينا �ا�رة �شأٔن عنق دو� أٔینيس مل �كن تفهم هل وصفه بعنق البجعة مدح أٔم  
ذم ، حىت أٔ�ربها أٔلفارو ٕانه یعجبه و اكنت ت� الضامدة اليت جففت جروح جتاهل (أٔلفارو) لها  

يف مواقف سابقة  ،أٔفاقت مُ تلمِّ سة سبيكة القالدة املس�بوكة �مسها مث حضكت و قالت(أٔنت  
تغش!)                                                                                     



(امسعي! أٔعرف أٔن ما سأٔقو� س�یدو تقلیدً� و رمبا مُ كرراً �ىل أٔسامع فتاة رائعة مث�ِ  و لكنين  
منذ رأٔیتِك و أٔدر�ت ٕاننا مقّدران لبعضنا و ��ثِبت �ِ  س�نفرتق ا�ٓن و س�یجمعنا القدر �شٍلك  

ِك .......سأٔلقاِك)اكنت مواعید ز�رة القلعة قد أٔوشكت �ىل   ِك مبدى متزي� ما عندها سأ��ِربُ
�نهتاء و امجلیع �ر�لون أٔما يه فبقيت �السة �ىل املقعد أ�مسنيت جبنة العریف  سامهة  حتاول  
ختیل �یف بلغا هذا املاكن سا�ر�ن دون أٔن تنتبه أٔبداً، تفكر فمي للتو قد قا� (أٔمين)  ا�ي قطع  
دهش�هتا �س�تدارته قائًال( و عندما أٔقول سأٔلقاِك هذا ال یعين ٕانين سأٔر�ل من أٔمامك؛فأٔ� ال  

ٔأس�تطیع) مل تفهم ما یقو� ؛  خصوصًا عندما اس�تدار و ر�ل و هو للتو اكن یقول ٕانه ال  
�س�تطیع الرحيل أٔي مُ تَ العِ ب مُ تَ �ذلِ ق هذا الشاب العريب اكنت تفكر و تضمه لهؤالء أ�مث�  

 اليت اكنت متٔ� �ا�هتا رأٔسها هبم ..

و للحق مل �كن أٔول شاب یغازلها أٔو حياول التقر� ب مهنا و لكنه كام د�اها بأٔهنا ممزية يه  
أ�خرى شعرت أٔنه ممزي بت�  البسمة الغربیة اليت خترج منه �ٕ عو�اج لتُ ربِ ز أٔس�ناً� بیضاء  

مثالیة مرُص وصة �ٕ تقان شدید و �دور يف تنظیفها و غسلها یوميًا وقتًا مُ نَ ظ� مَ ًا و أٔنف مدبب و  
عینني مسراوتني تنحرفان جخًال لتُ بّنيِ  أٔن�  املُ تَ �دِّ ث یت�د� ث هذا النوع من احلدیث مكرته أ�وىل   

و معمتتني  كثقبني أٔسود�ن جيذ�ن �ٕال�رة  و شعر أٔسود �مع مُ رسَ ل لل�لف  �ىل ما یبدو  
بأٔصابع طوی� مسراء ،اس�تدار �نیة و قال (أٔمتىن أٔن أٔتعمل نظم الشعر فأٔس�تطیع ٕاهدائكِ  قصیدة  
تلیق)ابتسمت خب�لٍ  خملوط  �شعوراً �لغرابة  اليت یربرها ت� النظرة الغریبة اليت عقبت مجلته  

أ��رية اليت مل تُ عَ ق� ب �بتسامةٍ  �رد �ىل ابتسامهتا اخل�يل و ٕامنا اكنت نظرة الميكن وصفها  
سوى بأٔهنا من فِ عْ ل احلدقتني السمراوتني ، مث أٔخرجت ربطة الشعر و مجعت شعرها املُ بعَرث   

ٔ�منا أٔ�لنت  الكف عن العيش كحمقاء و التفكري يف الترصف كناجضةٍ  و أٔول قراراهتا يف  
النضوج اكن �حتفاظ هبذا املوقف يف رأٔسها فقط ،لن �ركض؛  لتحيك خلا�هتا عن أ�مر  

خصوصًا ٕانه عريب و يه تعرف حق املعرفة موقف �ا�هتا من العرب ،اكنت �ا�هتا حتذِّ رها دامئًا  
من العرب و أٔفاكرمه و مدى أٔ�نيهتا، تُ ذِّ �رها دومًا ٕان �ائلهتا قد ر�لت من أٔرض العرب؛  



لتضمن حياة ال تُ قَ ارَ ن مع حياة بالدمه،  فكيف تفر من الر�اء حنو مانعه ا�ي هربوا منه ؟  
اكنت ت� املربرات اليت تصوغها اخلا� بعنٍف   أٔمام عیين (نينا) جتعلها توقن ٕان �ا�هتا رمبا يف  
وقت ما مت �ذالهنا بواسطة عريب و هو ما یفرس ت� الضغینة اليت جتعل شفتهيا �هبت و  

�رتعش و حت مر أٔذنهيا يف سب العرب و النیل مهنم أٔمام لك من ختوِّ ل � نفسه احلدیث عن  
العرب يف حرضهتا،  تتذ�ر حي� حكت خلا�هتا عن �القهتا �شاٍب  مغريب و �یف فعلت �ا�هتا  
أ�فاعیل لتُ هنِ يي ت� العالقة قبل أٔن تبدأٔ و جنحت أ�فاعیل؛ فقد اكنت العالقة لتفشل حىت  
بدون ت� أ�فاعیل؛ لعدة أٔس�باب أٔمهها ٕان العالقة مل تبدأٔ أٔصًال كام ظن امجل یع و �ىل رأٔسهم  
(أٔلفارو) ا�ي اس�تغلت اعتبار امجلیع لليشء ا�ي اكن بيهنا و بني املغريب (یوسف) �القة يف  

 أ�ساس  ؛لتلفت انتباهه .. 
 قضت نينا أ��م بعد هذا اللقاء هادئة غریبة املزاج �لنس�بة ٔ�صدقاهئا و أٔرسهتا و اشرتى ل ها  

أٔ�هيا املقراب و یوم اس�تعملته  للمرة أ�وىل اكنت �متىن لو �س�تطیع أٔن تطلب من وا�ها أٔن  
حيرض لها (أٔمين) مع املقراب؛  ليشاهدا النجوم سوً�، و اكنت لكام تذك� رت لكامت (أٔمين) بأٔنه  

املؤمن بص�ة أٔفعالها مجیعها �رقص قلهبا �شلكٍ  مل تعرفه من قبل ؛ فمل �س�بق أٔن أٔ�ربها خملوق  
بأٔمر كهذا  �ٕالضافة ايل ت� املس�ئولیة املُ حب� بة اليت أ� ضِ یفْ ت �ىل �اتقها يف اختاذِ  القراراِت  و يه  

تفكِّ ر هل س�یعجبه أٔمر كهذا أٔم س�یثري غضبه ؟ و ال تتوقف رأٔسها عن التساؤل هل  
س�یجمعها القدر به مرة أٔخرى كام قال، تتحج� ج لنفسها �رغبهتا يف سؤا� عن رس نظرته الغریبة  

فتذهب للقلعة تتورم قدماها يف البحث عنه و لكن بال فائدة،  سأٔلت معظم املرشد�ن بال  
فائدة، فأٔوقفهتا یوماً  جعوز �رتدي جون� واسعة و تبدو من شلكها ٕاهنا ختفي حتت جونلهتا 

قصعة ، و حتدثت معها بصوٍت  منخفض(�بنيت! الميكن أٔن تبحيث عن خشص بت� املعلومات  
الفقرية،هناك العدید من أ�ش�اص ا�ي �رتدون سرتات ��یة سوداء و قامهتم طوی� و  

ابتسامهتم �عو�اج) فقاطعهتا نينا بعنف(أٔ �هتا اجلدة الغبیة ! ال ميكن ٔ��د أٔن �ش�به من أٔحبث  



عنه،�یه نظرة جعلتين أٔحبث عن تفسريها) طرقت العجوز �ىل جونلهتا من اجلانب و  
 ابتسمت قائ�(أٔشفق �لیِك)فقالت نينا(الغباء وصف و ليس س�بة !) و ر�لت عهنا ...

جتلس يف املتزنه تتأٔمل يف أٔوراق أ�جشار التَ عِ بَ ة و يه تتساقط هبدوءٍ  �ري �ابئةٍ  برتكِ  أ�فرع  
ك �ٔ�فرع و أ�فرع ذاهتا قد لفظهتا بال  رمحة ؛   وحيدة يف الش�تاء و لكن مل تعبأٔ أٔصًال ��متس�

ليسطِّ روا هنایة ا�ٔوراق معًا ،و اكنت نينا ال �كره شيئًا يف احلیاة بقدر �رهها للهنا�ت،  اكنت  
ا�هنا�ت حىت لو سعیدة تُ ضَ یِّ ق  صدرها فت�اول التنايس �رقصةٍ  أٔو رشبةِ  كحول أٔو فعل أٔمحق  
و لكن التفكري يف هنایة ا�ٔوراق التعبة و يه تُ دهَ س حتت أ�قدام مل �س�تطع �فالت منه و  
يف احلقيقة يه مل �رغب،و ٕامنا  بقيت لرؤیة ا�هنایة مكتوفة أ�یدي، تتساءل مالرس يف تغري� ها  
لتفكِّ ر هبذا الشلك الكئیب و يه  اليت اكنت أٔسعدمه منذ أٔس�بو�ني  ،ال تصدق أٔن اس�بو�ني  

اكملني مرا بال حفالت و ال سهرات و ال حامقات ، منذ قابلت الشاب املرصي يف قرص  
اً بأٔن القدر س�یجمعهام و   امحلراء أٔ�كون السبب هو ذ� الشاب أٔصًال ا�ي ر�ل جفأٔة مُ بّرشِ

لكن مل �رید أٔن جتمتع معه أٔصًال؟ءأٔهبرها �دیثه ٕاىل هذا احلد و لكن �دیثه اكن �ادً� مل خيربها  
حىت مك يه رائعة و نظراهتا ساحرة و حضورها فت� ان  ،و حىت مل یقم بفعل جمنون أٔمحق معها و  

ٕامنا اكن حواراً یُ صن� ف حتت العادي �ملقارنة مب�اوالت الش�باب السابقة للتقر� ب ٕا�هيا ،  اكنت  
تن�ذب �ٔكرثمه جنوً� و تتسىل�  بأٔحصاب التقر� �ت املم� و ا�اد�ني مث تلفظ امجلیع ، تناست  
�یف اكنت و اكنت ت� ا�هنایة الوحيدة اليت طلبهتا و اس�متتعت هبا بل و نفذهتا بنفسها هنایة  
حامقاهتا املاضیة ،و لكهنا مل تنَس  �ادهتا يف طلب أ�ش�یاء من وا�ها ودت لو تطلب منه أٔن  
جيلب لها هذا الشاب و لو اكن من �ارج الكون و ال تعرف مل اكنت حتتاج �لبه و يه ال  

 مت� سببًا كام مل مت� وا�داً یَربِّ ر ٕاهنا مل خترب خملوقًا عنه ..

تتأٔمل يف العرافة الغجریة و يه خترب الناس مبصا�رمه  ،و اكنت ترتدد يف رأٔسها أٔغنیة  اس�بانیة  
قدمية �سمى (رمبا رمبا رمبا) اكنت تعشقها بصوت (أٔواليف فري�)  ظلت �ردد مقاطعها يف �لها  



حىت خرجت �ىل لساهنا �رد� د ( و عندما أٓيت ٕالیك ��سة ..قل يل رمبا رمبا رمبا)  اكن هذا  
املقطع هو أٔكرث التصاقًا ببالها و لكهنا اكنت �س�تحرض لكامت أ�غنیة من بدا�هتا، حفرفت البدایة  
(عندما ٔأسأٔ� مىت  �یف ا�ن ال ختربين رمبا رمبا رمبا  ، بل ٔأ�ربين مبیعادٍ )  و بني حماوالهتا لضبط  

 اللحن �ىل التحریف اجلدید  مسعت مهسًا من �لفها یقول:
 ٔأبدًا حتن ٕالیمك أ�رواح .. 
 ووصالمك رحياهنا و الراح.. 

 و قلوب ٔأهل ودادمك �ش�تاقمك.. 
 و ٕاىل �یذ لقا�مك �ر�ح.. 

 ال   ذنب للعشاق ٕان �لب  الهوى.. 
ك�هنم   ف� الغرام فباحوا..                                                                           
  وصبت ٕاىل ملكوته أ�رواح..                                                                    

    و ٕاىل لقاء سواه ما�ر�ح ..                                                                  
ت وجنتاها �شدة ؛لرتد �ىل وجنتیه   رست يف جسدها لسعاٍت   �ردة غریبة و مُ حَ ب� بَ ة و امحر�

املُ �ِرت قتني ؛جخًال فهو ا�ٓخر ال  یدري ما�ي یدفعه لقول و فعل ما یفعل ،قطع جخلهام بقو�(أٔمل  
أٔقل ِ� ٕان القدر س�یجمعنا؛  ٔ�تلُ  �لیكِ  ِ أٔشعاٍر ......و لكين يف احلقيقة الزلت عند ضاليل؛مل  

فه لربه،     أٔس�تطع نظم شعر یلیق بِك و �ا اس�تعنت �شعر ا لسهرودي املقتول يف تصو�
قاطعت حبزمٍ (الميكنك أٔن �ردد شعراً لشخص مقتول)                                           
    رد خب�ل(و مل ؟)                                                                             
  (ال أٔدري..،رمبا ٔ�ن الشعر یتصل �يشء غریب يف اجلسد فيس�یطر �ىل أ��اسيس بأٔمكلها  
مما یعين ٕانك حي� تقول شعر هذا املقتول رمبا ینتابك ما انتابه من مشاعر مما قد یدفعك ٕاىل  

الترص� ف مكث� و هذا فأٔل يسء) رد �لهيا و هو یض�ك(لك هذا و ال تدر�ن! �� من حتلیل!  
و لكن ال تقلقي لن أ� قتَ ل،....ال ٔأس�تطیع اجلزم حبقيقة أ�مر و لكن یومًا ما �ني كنت صغرياً   



،أٔتذ�ر ٕانين سافرت مع أٔيم سفراً طویًال ٕاىل ب�ة بعیدة أٔهلها من ذوي البرشة السمراء ،و  
اكنوا یضعون مجیعًا أٔقراط خرضاء و یت�دثون بلغةٍ  غریبة و لكهنا اكنت عربیة ، اكنوا یضحكون  
حضاكت �الیة  تُ طَ ّريِ  الرذاذ من أٔمعاهئم ٕاىل �ارج مفهم  و ما ٕان قابلو� حىت جهموا �ّيل بضامٍت   

و قبالٍت ، و أٔيم مل �رفض و مل تغثين من بني أٔیدهيم حىت ٕاهنم اصطحبوين ٕاىل ر�ل جعوز  
بعینني رمادیتني  بال �دقة  ،مل أٔدر أٔاكن أٔمعى أٔم ملو� ن العیون ،اكن �سحق أٔوراق نبا�ت و  
حرشات و دیدان �رفع ید املسحقة �ذالً �داً �برياً � لنس�بة لس�نه و ذات أ�ربع �ساء �يئ  
�ن �هنلن �ّيل �لقبالت ینخفضن يف أ�رض و ید�رن خرصهن و یصفقن و ینشدن �ش�یداً مل  

أٔفهمه ال هو و ال الرقصة و ال حىت فركة أٔظافرمه اليت خترج لهبًا و أٔيم �خلارج  �شاهد،   
أٔتطل� ع أٔن تنتشلين من بني هؤالء القوم املرعبني ، و ��هنایة  دهنين الر�ل �ملسحوق املقزز و  
انهتت الرقصة  و أٔهنال �ّيل امجلیع یقرصون جسدي قرصات خفيفة فمنت بني أٔیدهيم و أٔفقت  
يف القطار �ائد�ن ٕاىل مزنلنا ،كنت أٔسأٔل  أٔيم فت�ربين ٕاهنا طقوس محلایيت   قالت (لن �متكن  

أٔ�د أٔبداً من ٕاضاعتك) قالت ٕانه  من أ�فضل أٔال أٔ�رب عهنا أٔ�د ،و  بعد أٔن مّر هذا الیوم مل  
تقر أٔبداً أٔيم حبقيقة ما �دث، اكنت دامئًا تنكر هذا الیوم و ختربين ٕاهنا ليست ٕاال هلوسات  

طفو�)                                                                                       
انهتيى من �دیثه و يه �س� متِ ع برتكزيٍ   شدید و هو ظن ٕانه یثقل �لهيا يف احلاك� أٔو رمبا شعر  
��نب لروایته ت� احلاكیة اليت أٔ�ربته أٔمه فهيا أٔال خيرب أٔ�داً عهنا مطلقاً ،و لكن أٔمل تنكرها  
اً املوضوع( يف احلقيقة كنت   َ أٔمه ،و أ�مر ا�ٓخر ٕانه واثق ٕان (نينا) لن حتيك عهنا، فتابع ُمغَّريِ

أٔحبث عن شعر  �ٔ�س�بان یة  و لكنين لست ضلیع يف �س�بانیة )                                
ث معِك)   و يه الزلت صامتة ، فزيداد تو�� ره(ا�ذریين مل أٔس�تطع الصرب أٔكرث و أٔ� أٔراقبِك ٔ�حتد�
خرج ال�م عن س�یطرته فصاحت بض�كٍ  (�راقبين!،ظننت أٔنك قلت ٕان القدر س�یجمعنا  
،أٔنت تغش)حضك  بصوِت �الٍ ؛ لیواري جخ�(أٔوليس هذا بقدرٍ ؛  لو اكن القدر رافضًا ملا كنا  

 اجمتعنا الیوم)  



 (مت� أٔجوبة كثرية..أٔ� مل أٔفهم الشعر ا�ي قلته)
 (سأٔرش�ه)
 (ال تفعل) 

 (ومل؟)
(أٔرید فهمه كام أٔرید) قال بله�ة �ري اس�تفهامية  و �ري �فية(ال تصدقني حاكیيت يف اجلنوب!)   

(و من قال ٕانين ال أٔصدقها؟أٔ� فقط أٔشعر �حلرية،هل أٔسأٔ� عهنا و قد هنتك أٔمك عن  
اخلوض يف احلدیث عهنا،أٔم..) قاطع یقول(ما قلته احلاكیة اكم�! عندما أٔس�تحرض تفاصیًال  
أٔخرى سأٔقولها)                                                                                  

طال احلدیث الغریب بيهنام ،�سأٔلها و �سأٔ� عن أٔس�ئ� ٕان تبدو للسامعني ختربمه أٔن السائلني  
مصابني مبٍس  من اخلبل، �سأٔ� عن أٔكرث أٔلوان اجلوارب قرً� ٕاىل قلبه ، فيسأٔلها هل تفضل  

أ�رانب أٔم القطط،  �سأٔ� أٔهيام أٔقىس لسعة بعوضة أٔم من�، �سأٔ� عق� أٔن �سأٔلها أٔن تصف �  
ا�ٔ ش�یاء اليت �راها �االً ؛  لیعرف هل یؤ�ِّ ر جامل العینني �ىل صورة أ� ش�یاء يف  املخ،�سأٔلها(مك  
تعتقد�ن �دد أٔوراق الشاي يف الكوب ا�ي منه �رشبني ؟)و اكن أٔغرب أ�س�ئ� اليت تطرقا  

ٕا�هيا حي� سأٔلها (هل تؤمنني بوجود ا�لوقات الفضائیة ؟) تفكر و تقول(ال أٔدري مل یبحث  
الناس عن ت� ا�لوقات يف �دود توقعاتنا و تصوراتنا للم�الیق)�رد �لهيا �بتسامة  

عریضة(حصیح ،دامئًا ما�رسي يف عقولنا �املا تصور� أٔي خملوق أٔن جحمه س�یكون �ادي  
حبجم ا�سان أٔو حيوان و أٔنه س�یكون جمسم ثاليث أ�بعاد و �یه أٔعضاء للنظر و الشم و  
احلدیث و السمع و ليك نريض الغموض نتوقع أٔشاكالً غریبة و دماء لز�ة زرقاء)           

تقاطع بعینني سامهتني(رمبا هناك خملوقات ال خترتقها أ�شعات اليت �سا�د� �ىل الرؤیة)        
 (اكلعفاریت..و رمبا هناك خملوقات متناهیة الصغر التندرج حتت املسمیات اليت نعرفها ،ماذا  

ت توقعني أٔكرث؟) سأٔل حبامٍس فأٔ�ابت بنفس امحلاس                                               
(أٔتوق� ع ٕاهنا ليست مُ هتَ م� ة �لتساؤل عنا و ال التواصل معنا؛  ٔ�هنا رمبا تعتقد ٕاننا كح�ارة أٔو  



ككو�ب،  أٔش�یاء �بتة �لنس�بة لها)                                                            
(رمبا معرها حبلوهه و مرهه �س�تغرق خطوة من أٔقدامنا)                                        

 (و رمبا أٔنوا�ًا أٔخرى �ىل العكس)  ظال طی� ا�هنار يف وضع تصورات و حاك� عن ت�  
 ا�لوقات و يف هنایة یو�ام سأٔل ته (مل �سأٔلين و أٔسأٔ� ؟)

(يل!أٔسأِٔ� ٔ�نين �مت بك،أٔمل أٔ�ربِك ٕانين مؤمن بص�ة ما تفعلني)                              
بعدها دارت حلظة مصت  كصمت املُ نعَ مِ ني يف اجلنة اليت تُ لی ت مباكفأٔة الرب هلام يف قول أٔمين(أٔ�  

أٔحبِك؛و �ا أٔرید أٔن أٔعرف أٔدق تفاصیل خشصِك حىت اليت خت�لني مهنا أٔو تعتقد�ن ٕاهنا  
مشينة يف كتابِك،ال  أٔرید تغیري  �اداتِك و ال تفكريكِ ؛   فأٔ� أٔحببتِك �لك تفاصی� حىت ٕان  

 كنت ال أٔعرفها بعد) 
(و لكنين أٔشعر ٕانين خشص �دید منذ قابلتك،لقد تغريت كثرياً ...ٔ�نين بُعثت �روح �دیدة  

ماذا ٕان مل �روقكَ  رو� اجلدیدة)                                                                
( ا�ا�ت أ�س�ئ� تتبع �رباتِك القدمية ،و انت جتیبني ا�ٓن تبعًا خلرباتِك اجلدیدة و أٔ� أٔرى  

 ٕاهنام نفس اليشء و معومًا  أٔمل أٔ�ربٍك ٕانين مؤمن بص�ة مجیع ما تفعلني) 
 (أٔليس ظلامً �َ ) 

(مس�تحیل! معظم قصص احلب اليت �ُ سط� ر ظاملة ؛ �رسي مجیعًا ملصل�ة طرف وحيد مبعىن  
أٔن أٔ�د قد أٔجعبه ا�ٓخر �ىل �ني غف� فيس�متر يف حماو� �ذبه ؛  لینل حبه فينا� تدرجيیًا و  
امجلیع قد غفل عن حقيقة أٔن ا�ٓخر قد اضطر حلبه ؛ نتي�ة لتأٔثريه �لیه و هو ما جيعل املرء  

یتساءل هل من املمكن أٔن حيب أٔي خشص أٔي خشص یؤ�ر �لیه ؛  لیجع� حيبه أٔم أٔن أ�مر  
مُ عق� د بعض اليشء �شرتك فيه مجمو�ة عوامل و تفاصیل،  امسعي ٕان كنِت �شعر�ن بأٔنك طرف  

یمت التأٔثري �لیه �الیاً ، فلرت�يل و عندها سأٔر�ل  ؛فال �ري يل يف حب أٔ� ا�ي صنعته و  
ٔ�نين كام تعرفني مؤمن بص�ةِ  ما تفعلني)  تنظر ٕالیه مث تقول بله�ة �ري اس�تفهامية(حب أٔ�  

صنعته!)فيقول �بتسامة(كنت أٔفكر كثرياً يف أٔمر كهذا،�یف ميكنين ٕاجياد خشص أٔقع يف غرامه  



و أٔوقعه يف غرايم من النظرة أ�وىل،حسبت أٔن أ�مر مس�تحیل،و أٔحسب �حلاح يف احلب  
سيسحر الطرف ا�ي یمت إالحلاح �لیه فيع تقد اعتیاداً ٕانه وقع يف احلب،و ساعهتا لن أٔشعر  
�لسعادة ...تعرفني يف بالد� �زور الناس السحرة و �سخرون الش�یاطني ؛  لیومهون الناس  

�حلب ،أٔشفق كثرياً �ىل �ال هؤالء املغرمني ا��ن یضطرون ٕاىل فعل أٔمور مشاهبة)تقاطع 
�بتسامةٍ  حق يقيةٍ  تُ ربِ ز ملعة �نيٍ  �اشقة(فهمت مقصدك،�زوال السحر �زول التأٔثري، أٔي ٕانه  

ليس حبًا يف أ�ساس و مه یعرفون ،�یف یتحملون أٔن خيدعوا أٔنفسهم بنفسهم،�ىل لكٍ  أٔعرف  
�شأٔنِ  أٔحسار احملبة حكت يل �ديت عهنا) ابتسم �عو�اج و قام ٕ�ما� رأٔسه ، أٔما يه فقد  

مصتت تفكر يف �مه و هو   ا�ي منذ رأٔته و يه �شعر �شعورٍ  غریٍب ،  اكنت تود لو  
�س�تطیع إ لصاقه فهيا لٔ�بد،  ودت لو  تبقى  ت� املقاب� حىت فناء العامل و هو ما اتضح من  

عینهيا املُ لتَ مِ س�َ تني و حضكهتا الصادرة مبارشةً  من قلهبا ،تأٔك� دت ٕانه مالك جنة العریف ا�ي  
أ� رسِ ل ٕا�هيا يف �دیقة قرص امحلراء من أٔطهر الساموات ؛لیغسلها من أٓ�م حامقهتا و یطهِّرها و  

�ا أٔقسمت بقلهبا أٔثناء �دیثه أٔن تتطه�ر من اكفة أٓ��ا خصوصًا ؛ٕالميانه ا�ي مل �رد �ذالنه و  
مل ختذ�؟ و يه أٔصًال مؤمنة بص�ةِ  مجیع ما یفعل و یقول، تضع كف �ىل قلهبا و ا�ٓخر �ىل  

قلبه و �سأٔل هبدوء(أٔهذا هو احلب؟أٔت� دقاته،و هذا صوته؟) تعلو مهنام الضحاكت  ؛لتصدم  
وجوه املارة فزتید بعضهم سعادة و بعضهم حقداً و بعضهم یأٔسًا، تفرش العرافة أٔدوات د�لها  
حتت أٔقدا�ام فال یلتفتا عن �د�هثام  حتاول اس�تفزاز انتهباهام لها فت�ربهام أٔنه ٕان اكن �د�هثام  
أ�ول ضا�ك فس�تكون ا�هنایة تعيسة فتجفل (نينا) عند لفظ هنایة ، و هو �رشع يف توبیخ  

العرافة اليت حتمل شؤمًا هلام ؛عقاً� عن �دم التفاهتام لها فتعیده (نينا) بضحكهتا الساخرة ؛  لتخفي  
عن �لها قبل �� لكمة (هنایة ) و ختربه ٕاهنا مسعت العرافة للتو حتذِّ ر  اثنني بأٔال یتشاجروا حىت  

 ال تصبح حياهتام  لكها جشار،�سأٔلها(يف نظر العرافة ماذا یتحمت �لینا فع�  ؛للننجُ   ؟)
(رمبا أٔن نعطهيا املال  ؛لتقول ما نبغِ  و هو �ل مُ لكِّ ف،  احلل ا�ٓخر هو أٔن نر�ل من و�ها)    

  صاح(و هذا یعين  أٔنكِ  تقبلني أٔن تأِٔت معي؟) 



(ومل أٓيت معك؟)                                                                             
�ك أٔسفل ذقنه �لس�بابة و إالهبام فصارت شفته تتلون مع احلاكت و قال(ٔ�ریِك ا��بة  

الفاتنة !)قالها ٔ�منا للتو قد ا�رتع لفظها فسأٔلته و يه تض�ك(حبقِك هل یو�د بني ا���ت  
 البشعات ذ�بة فاتنة؟) 

(و هل رأٔیِت مجیعهن؟ سأٔریِك وا�دة)                                                       
�سأٔ� و (و �یف يه فاتنة؟ فاتنة امجلال أٔم أ�فعال أٔم ماذا؟) یض�ك مبكٍر قائًال(فاتنة .. تعين  
فاتنة !) یصمت �رهة مث یبدأٔ من �دید  (فاتنة .... یعين أٔهنا �شلكٍ  ما جتعل لك من ینظر ٕا�هيا  

یُ فتَ نت ،یُ َص اُب   �لش�بق و إال�رة فريكض حنوها ؛جمذوً� و لكهنا فقط �س�تقر  ؛لتسمح بأٔن  
یقرتب مهنا و یتلم� سها ا�ي �رضاه لنفسها) تنظر ٕالیه بوجوم تتخیِّ ل املشهد ا�ي حييك  

س أٔجنحهتا اللم� ا�ة اليت تطري  هبام   عنه ،ف يس�متر يف التأٔلیف؛  لزيید من ٕا�رهتا(امجلیع �رید حتس�
بغنجٍ  بعیداً ،  ٔ�منا تبتعد فقط بقصد أٔن تثري شوق و احتیاج احملتاج ٕا�هيا ؛ف هيي تعرف ٕان  

أٔجنحهتا جتعل من املس�تحیل �ىل راغهبا الل�اق هبا ٕاال لو يه أٔرادت فأٔبطأٔت من صفقهام،  
آالف الصور للعامل ٔ�منا العامل یلهو يف عینهيا و ال يشء   مت� عینني مُ قس� متني و اكملرا� تعكِ س أ

�ار�ام ،أٔما أٔذرعهتا فربفع اخلیط بل أٔرفع �كثري ليشعر القابض �لهيام أٔهنام بدا�� �رس�ن  
ا�فء و أ�من ٔ�عامقه و لكهنا من الرقة أٔیضًا ما جيعلهام یذو� يف قبضة القابض و یتوهان يف  

قبض ته فزيید شوقه و حبثه ؛ حمتا�ًا) �رسح عینيه الضاحكتني يف السامء ٔ�نه حيصل �ىل  
ا�لكامت من أٔفواه أ�رواح ا�نونة الهامئة بني الساموات فتسأٔ� (و مالوهنا؟) ینظر ٕا�هيا  

�بتسامةٍ  هادئةٍ  و �رد بصوٍت  رخمي اكلرواة(ُحيىك أٔهنا ُصنِعت من مادة غریبة جتعل لها مجیع  
أ�لوان اليت �ُ لِ قَ ت �مس و بال امس).                                                               
تعددت اللقاءات بيهنام اليت حييك لها فهيا حاك�ت خمتلفة من حاكیة ا��بة الفاتنة ،و ار�كبت  

مجیع حامقات العامل و �اطت الكذ�ت اليت جتعل العاقل یض�ك من جعهبا؛  فقط لتصاحبه ٕاىل  
ماكنه حيث ا��بة الفاتنة  و حاك�هتا.                                                             



 اك� مي ش�یا معًا یتساءال مل �لق هللا هلام أٔقدامًا خمتلفة رمغ ٕان طریقهام وا�د؟  فيجیبا ٕامنا �ُ لِ قَ ت  
ت� أ�قدام؛  لتعرف أٔن �لهيام التوا�د معًا ،عیناهام تودا لو ید�ال لنفس احملجر ؛فالرؤیة  
وا�دة،  �شعر اجلسدان أٔن هلام نفس الراحئة و النبض و احلرارة ، رمبا یودا لو مجُِ عَ ا بنفس  

 اجلسد؛  فال فراق؛  فال  يه �رید أٔن حتید و ال هو �رید، وصال ملاكنه يف ب�ه . 
اكن � بيت مكون من طابقني و �دیقة �ىل �افة النیل يف ب�ة  تُ دعَ ى (مشسایة السعادنة) و  
اكن(أٔمين) قد ادخر لك ما حصل �لیه من الراتب يف الس�نوات السالفة يف رشاء هذا املزنل  
الوحيد يف الب�ة ا�ي أٔخفاه عن امجلیع مبن فهيم وا�ته ؛و � يف ذ� قصة ...                 
�شأٔ أٔ مين يف ب�ة يف الصعید اكنت تُدعى(ش�مي ا�ٔ�رمني) و مع مرور الزمن و ضیق أٔ�الق  

الناس و رغبهتم يف �رساع من رمت احلیاة  ؛لتنقيض أٔ��م و مه ال �شعرون أٔهنم مه الراغبني  
يف ذ� أٔصبحت الب�ة تُ نطق ش�مي خبطف الیاء  و اكن أٔمين یعتقد ٕان مجیع من یعيشون يف  
القریة قد �ل�  �لهيم الشؤوم من امس ها ا�ي مل یفهمه  (أٔمين) مبعناه و إ منا فهمه مبعىن الشؤوم  
،فاكن �رى حياة الناس فهيا ��سة ال ختلو منازهلم من قتیل أٔو شهید أٔو مرحوم؛ ففي هذا  

البيت غریق و يف ا�ٓ خر مقتول و يف �اره مصعوق و يف �اره أٔم �لكي بثالِث  أٔبناء خنقهتم  
أٔ سطوانة �از ،و يف بيته هو أٔخيه الشهید ا�ي مات مُ بعرثَ اً ٔ�شالءٍ  يف العامصة حىت مل �متكنوا  
من مل أٔجزائه ؛  لتكرميها ��فن يف ماكن مُ س�تقر مما أٔ�ذ �روح أٔبیه حرسة  ،اكن �سمع أٔمه تنوح  

و �ردد( � ب�ة الش�مي !� شوم � حنس! أٔ�مك شوم ) زرعت فيه  وا�ته ٕان السبب يف  
البؤس  ا�ي �لكل امجلیع هو ت� الب�ة ؛ رمبا �ُ ذِّ َب  فهيا نيب أٔو جنُِّ ست فهيا كتب سامویة أٔو مت  

ممارسة الشذوذ أٔو زُ ِينَ  �حملارم فهيا ،ا�ٔم ال  تدري و لكهنا أٔ�یدة ٕان الب�ة ملعونة و یُ لعَ ن لك  
من فهيا بقهرِ  قلبه �ىل أٔحبابه ،و �ا عزم(أٔمين) �ىل رشاء مزنل يف ب�ة حتمل امس سعید  

فهداه البحث ٕاىل (مشسایة السعادنة )و أٔمهل (أٔمين)  قصة البائع عن امس القریة ا�ي أٔ�ربه  أٔن  
السعادنة ال تعين السعداء و إ منا القرود �لله�ة الشامية ،یقال ٕان جام�ة شاميني سكنوا ت�  
الب�ة و اكنو �ربون النسانيس و یطلقون �لهيم سعادن ة و لكن (أٔمين)  اكن قد وعي أٔن الش�مي  



ال تعين الشؤم �ا ال ضري أٔال تعين السعادنة السعادة  ،اكنت الب�ة �ري مأٔهو� و لكهنا ليست  
�جورة و  لكن ال هيم ٕان اكنت مأٔهو� أٔو �جورة؛ فبیته يف أ�ساس یقف وحيداً �ىل ضفاف  

آالف أ�متار عن أٔي نفس   النیل كعاشق فارٍ  مبشاعره اختار القمر و ا�هنر؛  لري� دمعه بعیداً بأ
 �رشیة..

و بعد عودة (أٔمين) من اس�بانیا مع(نينا) زوجته عرف أٔن مفا�أٔة أٔمه س�تكون مُ ضَ اعفة مبزنلٍ  و  
زو�ة ؛فقد اكن �ازمًا قبل سفر ه الس�بانیا �ىل خطبة ا�كتورة (صفية ) خطیبة أٔخيه الشهید،  

 اكنت صفية متوسطة الطول معتد� القوام شاحبة البرشة و �رتدي خامراً یصل ٕاىل أٔسفل  
خرصها  العریض، اكنت هادئة املزاج صامتة و اكنت قد مجعهتا بأٔخِ  (أٔمين) قصة حب طوی�  

هادئة اكن یعلمها مجیع من يف حهيم؛ امتدت ت� القصة منذ أٔن اك� يف املر�� الثانویة ،  
التحقت يه �لك یة الطب و هو �لكیة الت�ارة �امعة القاهرة  ،أٔما عن یوم احلادث إالرهايب فمل 
خيمن أٔ�د ما�ي اكن یفع� أٔجمد حبي أ�زهر سوى أ�م اليت اكنت ترص �ىل أٔن صفية يه من  
اكنت حتثه �ىل حضور احملارضات جبامعة أ�زهر ؛  لیوافق فكرها رمغ ٕان ا�ٔم مل حتمل دلیًال ٕاال  

ٕاهنا اكنت ترص  �ىل أٔن صفية حنس و اكنت تدمع قولها ٕ�عراض امجلیع عن الزواج مهنا بعد  
�القهتا الطوی� مع أٔجمد  ،و اكن أٔمين یفرس أ�مر ٕانه  الوحيد ا�ي  سيبارك  أٔن �كون والء  

صفية ا�ٔول ٔ�خيه الشهید و ذ�راه، و اكنت صفية  �كرب أٔمين بأٔربعة س�نوات و لشد ما �رهت  
أ�م  هذا القرار و �اولت إ ثنائه عنه ؛  مُ ربِّ رة أٔن صفية �كربه بأٔعوام و أٔن ال ذنب � لیزتوج  

زجية بدافع الشفقة ، و يف احلقيقة اكنت أ�م دا�لیًا �شعر �لشؤوم من صفية ؛ مل �كن �رى فهيا 
عروس (أٔمين) املناس�بة ؛ ال السن جيمعهام و ال احلب یقرِّ هبام، فقط ما جيمعهام  هو ا��رى بأٔن  

صفية اكنت جملب النحس �ىل أٔخيه الشهید يف نظر أ�م  ،و اكن أٔمين مُ ِرص  و أ�م مُ ِرص� ة أٔما  
و ا�ٓن فلن یثلج صدر أ�م سوى (نينا) �رید رؤیة أٔمه و قد حقق لها أٓمالها �لرحيل من الب�ة  
و الزواج من (نينا)اليت لن �رید � أٔمه سواها ؛فقد بلغ فهيا �د الهیام ا�ي جيع� یتساءل هل  

ميكن ٔ��د أٔن �رى نينا و أٔال یعشقها؟ ما ٕان دلفا املزنل حىت سأٔلته نينا عن ا��بة الفاتنة ،  



أٔ د�ل أٔصابعه �شعره لتدلف بني مو�ات الشعر و �سا�دها �ىل السري لل�لف بنعومة مع  
ابتسامته اليت خترج �عو�اج من شفتني �هبتان تو�راً(ٕاهنا �درة ال تو�د مهنا سوى وا�دة أٔ�  
�لقهتا!) تض�ك نينا (أٔفكر كثرياً يف أٔمر ت� ا��بة،هل يه طیبة أٔم رش�رة)                   
 (يف احلقيقة مل أٔ�دد و لكن الفتنة أٔمر خطري،�ا أٔخىش ٕاهنا  أٔقرب للرش)                      

 (و ماذنهبا ٕان كنت �لقهتا فاتنة ؟)                                                        
(الٔأس�تطیع ��ابة؛فالسؤال �ش�به سؤال ماذنب الش�یطان ٕانه ُ�ِلَق ش�یطان،وماذنب الو�ء  

ٕان �ُ لِ َق ؛  لیقتُ لَ  فا�ِ َاكً  �ٔ�جسام،بعض أ�ش�یاء ختلق رش�رة لتنرش  امل تعة احملرمة يف القرب  
مهنا،و تنرش املتعة الكربى يف لفظها ملن یقدر) ولسبب ما اقشعر جسد نينا �ى لكامته و  

شعرت بقلهبا و ٔ�ن أٔ�د یقبض �لیه فاقرتب مهنا (أٔمين) و أٔهداها صندوق أٔ�دت ملا �اول  
عقلها التفكري  يف �یف أٔحرضه و مىت و يه رش�كته  يف الهفوات منذ أٔن تقابال يف املتزنه و  

حىت سفرهام و دخوهلام مزن� يف ب�ه ،اكن الصندوق  اكملُتََوق�ع حيوى �امت زواج رقيق و معه  
ورقة قال و يه تنظر حملتواه  خب�لٍ (لن �ردیين خمذوالً  من مزن�ِ   ،أٔليس كذ�)                
  (و مل ال؟)قالت و يه تبتسم                                                                
(مهمم ٔ�نين �ي حاكیة،و انت تود�ن سامعها)                                               

(أٔلن حتكهيا؟)                                                                                    
(جيب أٔن تبقي لسامعها)،اكنت الورقة حتوي عقد صوري خبط یده  ميل� كها ملزن�  نظرت ٕا�هيا 

اكن لون الورق أٔصفر و الكتابة �للون أ�زرق الباهت ٔ�نه قام �كتا�هتا منذ فرتة و اصطحهبا 
ق �ىل الكتابة فأٔصبحت �هتة ،أٔمسكت الورقة و خرجت ٕاىل   يف جيب بنطا� حىت تعر�
الرشفة متشط بعینهيا �جتاهات مث قالت(غریبة ال أٔرى أٔهرامات و ال أٔرى مسا�د!انت  

تغش)نظر ٕا�هيا مبتسامً و �سط كفيه يف الهواء،ردت أٔجبين(أٔ�ن حنن،ظننت ٕانمك يف مرص  
�رون أ�هر امات من منازلمك)حضك و قال (�ر�� قصرية من مزنِ� هذا �ر�ن  

أ�هرامات)طبقت عقد املبایعة و أٔعطته ٔ�مين يف یده(مل أٔقبل املزنل بعد لتقول عنه مزنيل)رفع  



�اجبیه �س�تفهام فقالت(ال ميكنين أٔن أٔقبل مزنل ال أٔعرف الطریق منه ٕاىل الهرم) أٔخرج ورقة  
و قمل و رمس لها اخلریطة املُ عنوَ نة بعنوانٍ  من بيت نينا ٕاىل أ�هرامات حضكت و قالت( كنت  

أٔمزح و مع ذ� احتفظ انت �لعقد الرمسي اململ و أٔ� سأٔحتفظ �خلریطة) ،(و حىت لو مل  
�كوين متز�،فأ�مر هنايئ ،املزنل قانوً� مزنِ� ��رتاف هیئات احلكومة )                     

   (هیه! ال ميكنك فعلها بدون أٔي ٕامضاء مين،ال أٔفهم يف ت� أ�مور و لكنين أٔشعر ٕانين البد  
أٔن أٔوقع أٔوراقًا)حضك و قال(لقد أٔمتمت أ�مر بدون توقيعاتِك،أٔعرف �یف أٔسوي أ�مور)     
و �زو�ا يف الیوم نفسه  و القمر شاهدهام ...                                                       

 بقيا يف جنهتام مخسة  أٔ�م و قبیل جفر الیوم السادس استيقظ ٔ�منا هاتف ما قد أٔوقظه و أٔ�ربه  
�يشءٍ  ما، فرشع يف ایقاظ نينا؛  لتنفيذ ما أ� �ِربَ  بواسطة الهاتف،  هيزها �رفقٍ  يف ذراعها فتجیبه  

بأٔ�� ٍت  رافضة �ستيقاظ و تغطي و�ها حتت ا��ر   فيغين(حمدش شاف حبیيب أٔبو نظرة  
حنینة ،ردوا �ىل قلب �یه و غریب مش من هنا) حيرك رأٔسه بأٔىس مصطنع و صوت  

حز�ن(ما�ردوا ��س �لینا أٔو �د یدلنا) و رمغ ٕانه اكن ماز�ًا ٕاال أٔهنا استيقظت مأٔخوذة  
بصوته احلز�ن رمغ رغبته يف ممازحهتا أٔ�اد املقطع مرتني مث  توقف فنظرت ٕالیه مس�تفهمة (مث؟؟)  

     أٔ �اهبا (يف الواقع ال أٔعرف البقية !) 
 حضكت �س�هتزاء(ال تعرف الشعر و ال أ��اين �لبؤسك!)

(و من قال!و حىت سأٔس�تطیع تل�ني الق صیدة اليت أٔهدیتِك   �ىل الغیتار)                  
(�س�تطیع العزف؟)                                                                             

 (تعلمت من صدیق مغريب قابلته يف اس�بانیا)
(مل حتدثين من قبل عن صدیق مرصي)                                                        

(أ�رواح تتفق و ال تفتش عن اجلنس�یة  ؛فال �نس�یة لها....)سعل �بتسامٍة مث قال (يف  
احلقيقة ال داعي للتفلسف أٔ� فقط أٔمعل يف اخلارج �ا معظم صداقايت من أ��انب) حضكت  
و قالت(انت دامئا تعرتف!) بعدها ذهب أٔمين مع نور  مشس الفجر و لكنه مل یعد أٔبداً.          



 بقيت(نينا) أٔشهراً يف انتظاره  ؛�ُ رَ دِّ د ذ� املقطع ا�ي یرتد� د يف �لها (رمبا رمبا رمبا) خصوصًا ٕانه 
اس�تطاع اس�تحضاره یوم املتزنه،  و لكن البد أٔن  املقطع قد فقد حسره و أ�غنیة قد فقدت  

فا�لیهتا يف �لبه ٕا�هيا ،مضت أٔ�مًا  و يه �كتب ٕاىل أٔرسهتا ؛مؤ�ِّ � عودهتا أٔس�بو�ًا تلو ا�ٓخر  
يف جحج واهیة ، اكنت �كتب ٕا�هيم؛ وا�دة �لعودة يف أ�س�بوع القادم و مير  �س�بوع  و تعید  
الكرة،  حىت كتبت لها �ا�هتا یوماً  (هؤالء القوم ال یعرفون أٔغنیة (رمبا)؛ فهم �امسون �شأٔن  

الهجران،  لن �رِ ق لیأٔسكِ  و یعود لتسأٔلیه فيجیبك (رمبا رمبا رمبا)) اكنت الرسا� كصاعقة 
رضبت قلب (نينا) الصغري،  مفضت اللیالِ  يف تقریع نفسها �ىل سهو�هتا و رخصها اليت جعلهتا  

تصدق وعو د عريب �شأٔن �رتباط  و احلب و يه اليت مت حتذ�رها من أ�مر مِ رَ اراً بل و  
أ� قصِ يت عن العرب متامًا من قبل أٔن تُ و� ،و رمغ ٕان معظم �ائلهتا تنمتي ٔ�صول عربیة ، ٕاال أٔن  
هؤالء املعظم اكنو أٔشد احملذِّ ر�ن و املُ نهبِّ ني من التعامل مع  العرب ، تتذك� ر ا�ٓن �شدة  تفاصیل  
صداقهتا مع املغريب و � یف اهنالت �لهيا الت�ذ�رات �شأٔن ٕانه ال �رید سوى �نسيهتا ؛ �هيرب  
من أٔمثا� ا��ن ضاقت هبم أٔوطاهنم، أٔما �شأٔن العالقة املُ س�تَ قِ ر� ة اليت سوف یقمي س�تكون مع  

فتاة من بين ��ته ، س�تكون يه مكزهریة مجی� یعلو �قتنائه أٔ�ها �ىل أٔمثا� و يف احلقيقة 
اكنت (نينا) حي� �سمع ت� الت�ذ�رات و أٔكرث،ما اكنت تُ فكِّ ر سوى بأٔن �متىن أٔن �ائلهتا مل  

�كن لها أٔصول عربیة  ؛لتعيش كصاحبهتا (لزيا)  حرة كام اعتقدت ،اكنت (لزيا)  من أٔرسة اكنت  
مس�یحیة یومًا ما قبل وفاة �دمه ،  و اكنت حاكیة وفاة �دها إ �ابة لك �ساؤالت امجلیع عن  
لك ش�ئون (لزيا) ٔ�ن �سأٔلها أٔ�دمه مك معرك مثًال فتجیب عندما مات �دي كنت يف معر  

الكذا و ا�ٓ ن يف الكذا و اكن أٔفضل أ�س�ئ� اليت تود (لزيا)  سامعها يه سؤال مب تؤمنني؛  فهو  
سؤال مبارش عن حاكیة �دها ،و ال یدري أٔ�د ما  رس حهبا يف أٔن �روي ت� احلاكیة اليت  
َ ة  من أٔب و أٔم و أٔخت �ري �ابئني بد�هنم و �د   ملخصها(أٔهنا و�ت يف �ائ� مس�یحیة مُ كَ و� ن

حيمل ا��ن للجمیع ؛ �اً� أٔ�مه �ىل ممارس�ته ،  و ذات عشاء �ادي مكثل لك العشاءاِت  السابقة  
اليت اكن اجلد فهيا یصيل للرب؛  لت�ل الربكة �ىل مج یع املتعشني الضالني يف نظر هِ ، و  يف أٔثناء  



تالوته الصالة سقطت  رأٔسه   و مات  خمتنقًا و امللعقة حمشورة يف �لقِه فأٔحلدت أ�رسة من  
بعده  ؛المئني الرب ؛  ٔ�نه أٔ�ذ رو�ه مُ ختَ نِ قَ ًا و هو یذ�ر امسه ،اكن مجیع من �سمع احلاكیة یقسم  

بغباء أٔرسة (لزيا) اليت تلوم رب ال تعتقد بوجوده أٔصالً ، و اكنت(نينا) تود لو وُ ِ�َ ت يف �ائ�  
غبیة كت� أ�رسة اليت مت نح  (لزيا)  احلریة اكم�؛  تضع املساحيق و تقمي �القات اكم� و خترج  
و تعود وق� شاءت و �رشب الكحول يف سنٍ   صغرية ،و �ىل  رمغ لك الت�ذ�راِت  و التنبهيات  

اليت اعتقدت أٔن أٔرسهتا تُ بالِ غ فهيا اس�مترت �القهتا �لشاب املغريب  حىت اكتشفت ٕاهنا فقط  
�شعر �المشزئاز منه و من شعره املُ جع� د املُ هالِ  �لیه مبُ ثبِّ ت الشعر الرديء؛  لیعطیه مظهر مُ بل� ل  

و أٔصابعه �صعة البیاض املُ تجمِّ دة اليت �ربطه �ملوىت و تذّكِ رها هبم دامئًا  ،و فطنت يف ا�هنایة  
ٕاهنا اكن جيب �لهيا أٔن تأٔ�ذ �لت�ذ�رات و لكهنا �ُ لِ قَ ت للتجربة ؛ فاكن من الصعب أٔو من  

املس�تحیل �لهيا أٔن تت�ذ قراراً �شأٔن أٔمر مل تد�� و عندما تنخرط يف لوم نفسها �ىل ٕاهنا مل  
تتعِ ظ من حاكیة املغريب یرتاقص �ساؤل أٔما�ا(ما�لیل ٕان ذاك املغريب مل �كن هو صدیق  

(أٔمين) ا�ي �لمه عزف الغیتار؟ رمبا هو �ىل سبيل الصدفة فيؤدي التفكري  ٕاىل �ساؤلها هل  
حقًا جيب أٔن �س�متع ٕاىل �ا�هتا و �ر�ل قبل أٔن �سمع عزف (أٔمين)؟)،حتاول قطع ت�  

التفكريات و النظر لهذا اليشء ا�ي یرتاقص أٔما�ا یغوهيا بأٔن تنتظر أٔمين ؛فهو  ح�ً س�یعود  
�س�متر هذا الكيان �ٕ غواهئا یدعو نفسه �ٔ�مل یرتاقص أٔما�ا �ٕ س�تفزاز ؛ لتت� بعه و  لكهنا مل   

ت تعرف � ل یه  ؛فهيي مل تعرف � من قبل شً� و ال  حتفظ � لوً� و ال راحئة ؛ مل تأٔمل من قبل  
شيئًا ؛فلك ما �ریده یُ نف� ذ فوراً و �ا مل تعرف هل ا�ي یرتاقص أٔما�ا ا�ٓن هو ذ� أ�مل   
ا��ن اكنوا یت�د� ثون عنه يف الكتب و الروا�ت  أٔم الش�یطان املُ ضلِّ ل  ا�ي خيدعها أٔن تنتظره  
هو ا�ي لن یعود أٔبداً ،  حتُ دِّ ث نفسها (�ىل أ�قل س�یعود ؛ ليرشح يل الشعر ا�ي أٔهداين  

أٔ�ه،و لكنين أٔ�ربته ٕاين ال أٔرید أٔن �رش�ه   ، و لكنه أٔ�ربين ٕانه س�یغنیه يل �ىل أٔحلان  
قيثارة،هو مل �كذب أٔبداً،و لكن هل تصدقني حاكیة رقصة اجلنوب اليت حاكها،هل هناك  

�اقًال وا�داً یصدق حاكیة كت�،أٔحتاج أٔن أٔصدقها،بل و أٔؤمن هبا فهيي ا�لیل الوحيد �ىل  



أٔن ال مكروه قد أٔصابه،و لكن أٔليست دموعي يف �شتياق مكروهًا عظ�ً؟) تتذ�ر أٔهنا  
أٔ�ربته عن أ�غنیة   ٕاهنا س�تكون أٔ مجل أ�غنیات اليت ستسمعها �ىل االٕ طالق ، فأٔ�اهبا (ٕاذاً  

س�تكون مجی�؛فأٔ� املؤمن بصدقِك)تنتحب مُ تسَ ائِ � أٔمل �كن موجعًا رحي� قبل أٔ ن �سمع  
اللحن ،تتساءل أٔي ذنب اقرتفت ؛لُتَعاقب �لیه عقاً� كهذا، و أٔي عقاب أٔقىس بأٔن تنتظر حلنًا  
ُوِ�َدت به ٔ�شعار ِقيلت  لها،  �شعر مبغٍص  شدید �اكد یفتك هبا جيعلها تتأٔوه و يه متأٔكدة أٔن  

 الوحيد ا�ي س�یربيء أٔمل بطهنا یداه ...
��هنایة تظاهرت أٔن شيئًا مل حيدث و �ادت لبالدها رمغ یقيهنا ٕان شيئًا ما قد �دث .            

تؤملها بطهنا �شلك مُ س�تَ فِ ز فتتعاون مع حبهثا عنه و حر الصیف و نظرات امجلیع املُ س�تَ فِ زة  
املُ تسَ ائِ � عن ٕا�ا�ت ال �رید يه إالدالء هبا؛ فدماغها يف �ا� �ساؤالت ال جتَُ اُب  ٕاال ٕان  

قررت بعض إال�ا�ت أٔن تتنازل قلیًال عن عنادها و أٔن تظهر لعینهيا، بعد فرتة ليست طوی�  
عرفت مل اكنت تفكر ٕان یدیه فقط من س�تُ ربِ يء مغصها ؛ٔ�ن املغص  اكن �سبب طف� ا�ي  
یصنع الفوىض بدا�لها ،تظاهرت �ائلهتا �لفرح  ؛حلصوهلم �ىل حفيد رمغ أٔن أٔي �ائ� يف أٔي  

بقعة يف العامل ال یعجهبم أٔن ت� ابنهتم طفل بال أٔب  ،و لسبٍب  ما �ش�به السبب ا�ي جعلها مل  
حتيك عن (أٔمين)  �لوق اس�مترت يف ك�هنا لهویته فقط قالت انه شاً� مرصً�،  حىت أٔخفت ٕانه  

اكن زو�ا رمسیًا و بأٔن لها بيت يف ب�ه  و يف احلقيقة مل �كن امجلیع هبذا القدر من �ه�م  
ا�ي جيعلهم یرصون ملعرفة هویة أٔمين ،أٔخفيا نينا و أٔمين ٔ�منا اك� یغارا أٔن �سمع أٔ�د عن  

 ذ�رهام فاحتفظا بنفس�هيام دا�ل عقوهلام..
متر أ� �م  �لهيا ساحبة معها أٔدق تفاصی� �ا�رهتا كشلك حرف السني بني أٔس�نانه  الناصعة  و  

صوت عطسه   الغریب  و سعلته  املصطنعة   الرسیعة و حىت رفعة �اجبیه  و �ك أٔسفل شفتیه  
حي�  �رشح أٔمراً ،  تتذ�ر �یف اكن شلكها بدا�ل عینيه ، یرتدد بدا�لها صوته و هو یغين  

بعینني تضحاكن بنظرةٍ  تَ عِ بَ ة وو�هِ  ال أٔومس منه (حمدش شاف حبیيب أٔبو نظرة حنینة ،ردوا  
�ىل قلب �ایب و غریب مش من هنا ،مرتدوا � �س �لینا أٔو �د یدلنا) اكنت حنجرته قویة  



و صوته أٓرس لل�د ا�ي جيعلها أٔسرية بدا�ل الصوت يف ت� أ�غنیة اليت یغنهيا ٔ�نه ینعي أٔو  
ینتحب حبیبًا  ،مل �س�تطع الیأٔس من انتظاره رمغ انقطاع أ�مل يف عودته ،  و ٔ�هنا  أٔصبحت يف  

غرفة مغلقة منعز� عن العامل یرتد� د فهيا الصوت بصداه فمينع عهنا أٔن �سمع أٔو �رى أٔو �شعر  
�ار�ه ، تتذ�ر املقطع الغنايئ فتذرف دمو�ًا ساخنة جتعل �دهيا بلونٍ  أٔمحر ٔ�منا مت سلخهام  
حلىت ٕاهنا اكنت تظن ٕان أ�مر راجع ٕاىل أٔن عینهيا اكنتا تذرفا دمًا ال دمو�ًا �ادیة مع �َ رَ د� د  

ا�لكامت اجلاز�ة رمغ ٕاهنا مل تفهم معىن لكامت املقطع و مل �سأٔل عهنا غریب،ٕاال ٕاهنا �ىل أ�قل  
فهمت معىن (نظرة حنینة ) ٕاهنا ال تعين سوى نظرة (أٔمين) و لكهنا تتساءل �یف اس�تطاع  

(أٔمين) أٔن یُ بدِ ي و هو یغين  �يل حمیاهِ  نظرة حنونة رمغ ٕانه اكن یلقهنا  �لكِ  قسوة ا�لكامت اليت  
جيب أٔن �شعر هبا يف غیابه  ، حتاول  ٕابعاد ا�لكامت اجلاز�ة اليت جتعل  عینهيا   تذرفا دمعًا عن  

فِ كْ رَ هَ ا بأٔي تفكري أٓخر فال جتد يف �لها سوى صوته و هو یغين (أٔبداً حتن لمك أ�رواح)�للحن  
ا�ي و�دها،  مل �سمعه من قبل قط و لكهنا ختی� لته هبذا اللحن؛  فهو مؤمن بصدقها و يه  
مؤمنة بصدقه فال جيوز أٔن �كون حلنًا خمالفاً ، تعرف ٕانه و�د حلنًا رائعاً  و تتخی� يف رأٔسها  

یغين بت�(النظرة احلنينة ) اليت سأٔلته عن معناها فض�ك و �رك السؤال بال ٕا�ابة و لشد ما  
صار یُ عصِّ هبُ ا نكران إال�ابة ؛ فمك یدفعها الشوق ٕاىل سؤال السامء بنجامهتا ٕان �ن حملنه أٔو حىت  
الس�ا�ت الاليئ مررن فوق امجلیع ،سأٔلت صوت خر�ر املاء أٔن یتوق� ف و �ذرت النوراس  
ٌ ضلِّ ل، و أٔنذرت أٔوراق أ�جشار ٕاهنا   ٕاهنا س�تصطادهن و تنتف ر�شهن ٕان اس�متر رصاخهن امل
س�تفر�ن  يف أٔدق مسحقة أٔوراق و تنرث مسحوقه ن  يف أٔملح  الب�ار ٕان اس�مترت يف صوت  
حفيفها ،متنت لو أٔهنا وصلت للسامء السابعة ورص خت بأٔقوى مُ كَ ّربِ  صوت مصنوع بأٔیدي  
إ لهیة ؛مُ �َ ذِّ رة الكون بأٔمك� أٔن یتوقف عن طبیعته املُ تحّرِ كة املُ تلكِّ مة ، طلبت من الكون أٔن  

یصمت ؛فلها حبیب ضائع ،اكنت تعرف ٕانه مل �كن �هيجرها، رمبا هو يف مأٔزق و هبا �س�تغیث  
و أٔصوات الكون تغطي �ىل اس�تغا�ته،سأٔلت عنه العرافات الغجر الاليت مل تؤمن هبن من  
قبل ،اكنت إ �داهن تض�ك بتشٍف �ىل �دم امياهنا السابق هبن ،و أ�خرى تدمع عیناها  



فقط ،ووا�دة �رمقها بصمتٍ ،اختلف اسلوب العرافات ،و لكن الرد اكن وا�داً ، مل ختربها أٔي  
مهنن عنه شيئًا أٔبداً ، مما أٔكد لها ٕانه مل �كن سوى مالك؛ فال  ميكن أٔبداً أٔن �روِّ ج الش�یاطني   

أٔخبار املال�كة �ىل  أٔلسنهتا فت�رتق؛ إ رضاَء لعرافات جغر ، تتذ�ر حي� اك� �السني يف املتزنه و  
اكنت العرافة تت�دث �لك وا�داً مب رغب أٔن �س�متع  مما دفعهام أٔن �سمیاهنا �لغشاشة،و �یف  

ا�ٓن حياول امجلیع من حولها أٔن �هتم (أٔمين) �لغش و �سب أٔ�القه اليت دفعته خلدا ع ت�  
الربیئة  ،�یف ال یتفقون معها  ٕانه مالك مل �كن ذنبه حهبا و مل �كن ذنبه أٔن �ُ سحَ ب الرتقاء 

السموات �نیة ، �یف حياولون إ ثناهئا عن ت� احلقيقة و يه  تتذ�ر الثقة اليت اكنت خترج من  
عینيه و هو یت�دث عن مهز الش�یاطني للعرافات �لكذب یو�ا قال(هل تقرأٔ العرافة جنو�ا و  
تعرف غیهبا؟ٕاذاً مل يه مس�مترة فمي تفعل أٔال خيربها الغیب ا�ي �راه مع س�ی�دث لها؟  أٔال ینزتع  

معرفة الغیب شغف  انتظار �دوث  الغیب و املغامرة من حياهتا؛ فمل س�تكون حبا�ة ٕاىل  
معالت الناس اليت تلح �لهيم؛  لريموهنا لها) اكن �ردد دامئًا أٔن من �س�تعني بعرافة ال تُ قبَ ل  

صالته ملدة أٔربعني یومًا ، سأٔلته و مل ؟ أٔ�اهبا (ٔ�نه ليس �ىل ا�نون حرج) و حضك بصوٍت   
�اٍل رمغ ٕاهنا مل تفهم،  حتاول جتمیع خيوط املايض فزيید من تأٔكدّ ها عن �ونه مالك حىت قبل أٔن  
تنهتيى �مته معها و �ر�ل ،تتذ�ر حي� اكنت تتفح� ص ظهره العاري و هو مسجي �ىل بطنه ،  

تفتش �ٕ صبعهيا  ؛لتكشف عن ماكن جناحيه ا�فيني ،  تتذ�ر �یف اكن یُ ضحِ كه أ�مر �شدة  
لل�د ا�ي جعلها توقن ا�ٓن أٔن حضكته اكنت خسریة مهنا ؛مفن املس�تحیل رؤیة أٔجن�ة املال�كة  

ٕان اكنت �ىل أ�رض متيش بیننا، فيس�تد�ر مُ ستيقظًا �شعرهِ  ا�ي ینسدل �ىل عینه ؛خللوه  
من مُ ثَ بِّ ت الشع ر ا�ي یتحمك �شعره �الل الیوم  فال  �س�تطیع أٔن حتدد أٔي وضع مين�ه �اذبیة  

أٔكرث من ا�ٓخر،  و لكن و ٕان اكن أٔصلعًا أٔصًال فلن تقرص شفتیه اليت تتحول للون الوردي  
الباهت فور استيقاظه عن من�ه اجلاذبیة مبساندة ذ�رى نظرته و هو را�ل بعدما  و�دها أٔن  

جيمعهام القدر �نیة ،اكن  یو�ا یتحر� ك و عیناه سامهة بنظرةٍ  �ري واحضةٍ  مل تفهمها ٕان اكنت نظرة  
شوقٍ  أٔم احتیاجٍ  أٔم شهوةٍ  أٔم جمرد نظرة  خماد�ة ،و لكهنا اكنت تظن ٕان نظرهتا � جيب أٔن �كن  



تَ طَ ابُ قٍ  لنظرته ؛  حفىت ٕان مل �كن �ش�هبها فهيي تقصد أٔن �ش�هبها؛و �ا ال داعِ للتساؤل عن يشء  
يه فعلته،  و یبدو أٔن ا��رى الوا�دة جترجر التفاصیل بل أٔدق التفاصیل لتتذ�ر تفاصیل مثًال  

كطرقعة أٔصابعه يف أٔذهنا ماز�ًا، �رجع يف دا�رة أٔهنا قد تیق� نت من ٕانه مالك حىت ٕاهنا 
اس�ت�دمت مقراب النجوم للبحث عنه بني النجامت  ؛فالنجوم حترق الش�یاطني  املضل�  و  

تفسح جماالً للمال�كة  أٔمثا� �لعيش بيهنا كام أٔ�ربها ، حبثت عنه مُ طو� الً بني النجامت �ملقراب و  
لكهنا أٔبداً مل جتده؛  فالنجوم اكنت �هتة الضوء و أ�جرام مُ وحِ شة تعرف ٕانه مل یطأٔها و ٕاال ملا  
اكنت مُ وحِ شة لهذا احلد، قررت ا�هاب ٕاىل قرص امحلراء �نیة لع� روح حتتاج التحر�ر أٔو  
ش�بح �سكن جنباهتا و ال یو�د يف سواها،  لع� مالك مُ وىل�  جبنة العریف ،و لكن القلعة  
الزالت كام يه صاخبة �لزوار و لكهنا موحشة �شلكٍ  غریب ؛ مجیع من یتحر�ون بدا�لها  
غر�ء حىت (أٔلفارو) اجلالس هبدوءٍ  �ىل أٔ�د املقا�د �مسنتية يف جنة العریف ؛ هو نفس  

املقعد ا�ي �لست �لیه مع (أٔمين)  و شهد �ىل نظرته الغري واحضة ..                            
تو د لو تقبض �ىل (أٔلفارو)و تلقي به ٕاىل أٔمعق جحمي  ؛ فهو �شوه ذ�ر�هتا  مع (أٔمين) �ىل املقعد،   
یعبث ببصامتهِ  مُ خفيًا بصامِت  (أٔمين) و ُمفِسَداً   أٔ�ر احتاكك معدن سا�ة (أٔمين)  �ملقعدِ  اليت اكن  

حيكها وقهتا من التو�ر .                                                                        
حيدق فهيا (أٔلفارو)ويه منتصبة حتدق فيه بغیظٍ ال یعرف � أٔس�باب و تناست أٔن (أٔلفارو) 
ا�ي �اء ا�ٓن یتلمس مراقبهتا اكن سقف أٔمنیاهتا و فىت أٔ�ال�ا یومًا ما ليس ببعید، و ٔ�منا 

مُ حِ يَ  ا�ٓن من دماغها ٕاهنا ذات یوم قفزت من رشفة مزنلها مبسا�دة لزيا صدیقهتا؛ لتذهب  
للملهيي حيث اكن (أٔلفارو)یعزف �لغیتار ،تناست ٕاهن ا اكنت �شرتي مساحيق التربج و  

املال�س املثرية و يه مل تتخط الرابعة عرش ؛ لتلفت نظر(أٔلفارو) الناعس، تناست یوم سأٔ�هتا  
(لزيا) ( �یف س�یعجب بكِ  (أٔلفارو) و انت مل تبلغني بعد؟  الزلتِ   طف�!) فقامت �لقفز و  
 رضب و تدلیك بطهنا و د�ك مبیضهيا كام ختی� لت ماكهنام؛ لزيرها البلوغ و  لتصل ٕاىل أٔلفارو.
اكن (أٔلفارو) ببرشةٍ  بیضاءٍ  شاحبةٍ   و عینني �عس�تني و شعر فامح أٔجعد و مُ بعَرث  اخلصالت  



ا�ة و �رتدي قرطًا أٔو�د يف أٔ ذنه اليرسى،  و اكن طویل القامة و �كربها بعامني، و اكن   اللم�
أٔلفارو دامئاً  �س�بق جي� خبطوة ؛فهو أٔوهلم حصوالً �ىل معل و أٔكرثمه اطال�اً  و معقًا و حتصیًال  
و أٔشدمه جماراة لس�نه و س�نني �س�بقه، اكنت الفتیات لكهن یعشقن  أٔلفارو و   (نينا) أٔولهن،      

و اكنت قد جحزته لنفسها عنوة بني الفتیات فامتنعن عنه مكرهاٍت ،و لكن (أٔلفارو) اكن كئيب  
املزاج ،معیق الفكر، صعب إالرضاء، مل یُ عجب أٔبداً �رو�ا الطفولیة املر�ة اليت تعشق  

احلفالت و التجم� عات و هتوى الرقص و جتربة الكحولیات حبامقةٍ  و ٕامنا عشقها بعد أٔن ظهر  
(أٔمين) يف حياهتا  ،عشق (نينا) اجلدیدة اليت �ذهبا وصل (أٔمين)  و فتك هبا غیابه و أٔنضج  

رو�ا ،عشق �ٓ�هتا و مغوضها احلز�ن و غیاهبا عن احلارض ا�ي یظهر �لیًا �ىل عینهيا  
الساحبتني يف أ�فاكر و اخلواطر اليت مل تتَ كَ ش� ف لسواها فتشد امجلیع شوقًا للتقّيصِ  ، تغري� ت  

(نينا) �شلكٍ  مُ بَ الَ غ فيه ، اكنت تود لو تقتل البرش وا�داً تلو ا�ٓخر  حىت یظهر (أٔمين) ا�ي  
خيفيه عهنا امجلیع یتسرت� ون �ىل غیابه و مه یعرفون أٔ�ن هو، متأٔكدة أٔن حىت هذا (ا ٔ�لفارو) 

اكمجلیع یعرف ماكنه و خيفيه �ٕ تقانٍ ؛  �ا �راه ینظر ٕا�هيا �شامتة و يه �ارسة  كنظرة امجلیع  
املُ تشفِّ ية الشامتة و مهساهتم املتأٓمرة ،اس�تدرات و ر�لت و �ر�ت (أٔلفارو) يف منتصف  

امتصاصه حلضورها، مل �كتِف  بعد فتعل� ق احلبل بيهنام و حسبته ،خرجت من أٔمام أٔلفارو بقرارٍ   
 أٔ ن تعود لب�ه  �نیة  فتبحث عنه بني أٔه� اليت ال  تعرف عهنم و لو أٔصغر تفصی�...

يف بالده   اليت مل تعرف فهيا سواه  حبثت و حبثت و أٔفرطت يف البحث و لكنه مل �رجع أٔبداً  
فتأٔك� دت ٕانه قد جهرها و ر�ل عهنا ل�ٔ بد ،و لك ن مل ال �زال ظ� أٔما�ا یغرهيا �ٕ تبا�ه ؟مل ال  �زل  
صوته یرتدد واحضًا و ليس خياالً يف أٔذهنا عندما �رسح بفكرها؟ مل ال �ز ل �سكهنا رمغ ٕانه لن  
یعود؟مل ال �ز ل أٔ�م� �زحف ببطء �ىل رقبهتا؟ أٔمسكت بأٔسفن�ة �س�تحامم و فر�ت رقبهتا 
�شدة حىت امحرت ٔ�منا مت سلخها؛ لتت�لص من أٔ�م�،�لت صوت التلفاز مببالغة ؛  لتت�لص  
من مهساته و صوته ،  أٔشعلت البخور؛  لتت�لص من راحئته و ال �زال طف� ینتفخ يف بطهنا  

�شعر به یتحر� ك بدا�لها  ،ال�زال  �شعر �سائ� يف بطهنا ميتد من دا�ل رمحها ماراً مبهبلها �زالً  



�ىل خفدهيا ٔ�نه خيط ممتد ال تعرف هنایته و ال يه �راه لكهنا �شعر به و �شعر حبیوا�ته  
تتحرك �س�تفزاز دا�لها أٔد�لت أٔصبعها للهنایة  ؛حماو�ً  اس�تخرا�م و النیل مهنم وا�داً فا�ٓخر  

و لكن بال فائدة یتحر� �ون �رس�ة شدیدة مراو�ني مُ س�تغلِّ ني شفافيهتم تُ د�ِ ل اصبعها بعنف ؛  
لتصل لٔ�معق �ري مبالیة �لزنف ا�ي حيدث بل حىت ال �شعر به ، فقط �شعر خبیط السائل  

املراوغ، تتذ�ر حي� �ذرهتم املرشفة النفس�یة من �ست�ء ملا � من أٔخطار و عواقب  
أٔ�القية ، اكنت ساعهتا تبلغ الثالثة عرش و مل تعرف عن �ست�ء شيئًا  و لكن (لزيا)  اكنت  
تعرفه بتفاصی� اليت أٔ�ربت امجلیع عهنا ٔ�هنا مُ لك� فة �رش�ه لهن؛ لیجربنه ، جربته مرة فال ثانیة  
فالثالثة جبمیع التفاصیل اليت أٔ�ربهتا عهنا (لزيا)  و لكهنا مل حتصل �ىل أٔي متعة كام أٔ�ربهتن  

(لزيا) حىت جعزت (لزيا) عن ا�ا�هتا فأٔ�ربهتا أٔن تنتظر البلوغ و اكن أٔول فعل تفع� بعد بلوغها  
هو جتربته و لكهنا مل حتصل �ىل متعة أٔبداً حىت أٔیقنت إ هنا واقعة يف مشلكة �نس�یة مل تعرفها  

و لكن ت� املشلكة قد ذهبت أٔدراج الرحي یوم زوا�ا من (أٔمين) ، فتنتحب �از�ة (مل تفيض  
مجیع التفكريات �شلك ما  ٕالیه ؟)؛  ٔ�نه یعيش بدا�لها ؛فقد ريم شيئًا بدا�لها؛  لیعيش فهيا  
فتشعر به و لكهنا ال  �س�تطیع ملسه و ال رؤیته ، ر�ل بقسوة ال تضاههيا قسوة بعد أٔن انزتع  

طفو�هتا و حضكهتا و حيو�هتا و رغبهتا، عندها فهمت أٔ�رياً  نوع النظرة اليت  رمقها (أٔمين) هبا يف  
امحلراء  ،ما اكنت سوى نظرة شهوة ؛ لیمتت� ع جبسدها  اس�بو�اً  كام أٔ�ربهتا �ا�هتا عن العرب من  

قبل، فقالت �ى تذ�رها (مل �مكل حىت �س�بوع!) و ساعهتا قررت ٕاهنا لن تبقى أٔسرية  
ذ�ر�ته و هو حر �متتع حبیواِت  �دیدة ال أٔ�ر لها فهيا ،اكنت �رتدي ذات الفس�تان ا�ي اكنت  
�رتدیه يف لقاهئا ا�ٔول معه  يف قرص امحلراء اكن فس�تاً� بلون فاكهة الشامم من ا�ا�ل و أٔزرار  

�ىل الصدر و اكن قصري ا�ٔكامم و مل �كن مناس�بًا أٔبداً للجو ا�ي �زداد �رودة مع جسدها  
ا�ي امتنع عن الطعام و هزل ،و اكنت الربودة ختفي ت� اللسعة اليت حتب أٔن �شعر هبا؛  
�شعرها ت� الربودة أٔن لسعة الربد املكهربة اليت اكنت �رسي فهيا لكام اقرتبت من أٔمين ا�ٓن  

�سخر مهنا و حترض لك صقيع العامل �ىل النیل مهنا ، نظرت نينا حولها لرتى حمرك ت� الربودة  



و لكهنا و�دت فرا�ًا و أٔصوات  صفري رحي خيرتق النوافذ املغلقة نظرت ٕاىل صورهتا يف املرأٓة  
أٔما�ا و�دت فتاة ذات بطن م نتفخ و عینني غبیتني  حتمل ٔ�سًا خزفيًا حيتوى �ىل بقا� شاي  

�ركهم أٔمين یوم رحي�  و من �لفها مجیع الشامتني ت تقد�م ابتسامة أٔمين الالمبالیة ،  �ريم الكوب  
بقوة لیصطدم �ملرأٓة فتتحطم ٕاىل ثالث قطع و شظا� صغرية متسك بأٔصغر قطعة و أٔكرب  

شظیة نظرت ٕا�هيا �ش�به ٕاىل �د �بري قصبة قرص امحلراء يف اخلارطة املطویة اليت اكن أٔمين  
ميسكها و یطبقها من التو�ر یو�ا، قبضت �ىل ال كرسة بقوة حىت حشبت أٔ�ملها  و ُجرَِح كفها    
، شقت بطهنا بفت�ة عرضیة ؛لتس�تخِر ج أٓ�ر (أٔمين)  من دا�لها، �شعر ��م خيرج من دا�لها  
دافئًا �شدة بدر�ة حرارة جسد (أٔمين) فرتغب أٔن یتدفق جلسدها بأٔمك� یغلفها ف�هيا أٔطراف  
�ردة  و حتتاج أٔن یصبح جسدها بأٔمك� بدر�ة حرارة جسد أٔمين، فقد اكنت ت� احلرارة اليت  
تنبعث منه  يه اليت تعادل الربودة احملببة اليت اكنت �شعر هبا مع لسعات خفيفة يف عروقها يف  

حضوره و لكن البد أٔن الربودة طالت و طالت و مل یعادلها جسده البعید حىت حتولت ٕاىل  
 صقيع ، متسك ��ماء تتذو� قها و �شُ م� ها،  تلهو هبا مث تغیب...

اكن ل(أٔلفارو)�اذبیة ال تُ قاوم و �ا مل  تُ قَ اوِ م(لزيا) ت� اجلاذبیة  حي� سأٔلها (أٔلفارو)مع جيري مع 
(نينا) و رمغ ٕان(لزيا) مل تعرف سوى الزنر اليسري عن أ�مر ٕاال أٔن (أٔلفارو) اس�تغل هذا الزنر  
يف التقر� ب من أٔهلها القلِ قني و اس�ت�دا�م ملسا�دته �ىل حرش نفسه يف حاكیة(نينا) و اقتفاء 
أٔ�رها ،ظل أٔلفارو مُ ن�َ ذِ ً� لغموضها و مغوض حبهثا ،مُ قتَ فِ يًا أٔ�رها دون أٔن �شعر هو أٔنه جيوب  

وراهئا �رب قارات و ب�انٍ  و مدن ال یفهم حىت لغة أٔهلها و ال سبب التجو� ل بيهنم ،و أٔما  يه مل  
تلحظه أٔبداً  ؛�ىل ٕا�ر ا�شغالها يف  بأٔسها من أٔمين، أٔو رمبا قد الحظته  و لكهنا مل تعد تعرفه بعد  
�شلكٍ  ما ،رمغ أٔن فكرة أٔن یلحظها بتتبعها � من قبل اكنت شغلها الشا�ل حلىت ٕان فكرت  

أٔ�مًا يف السفر ٕاىل مرصها ا�ي مل  تطأٔه قدماها قبل أٔمين؛  لعمل حسر و �لب (أٔلفارو) كام يف  
ت� احلاك�ت اليت اكنت حتكهيا لها �دهتا (هیام) أٔما ا�ٓن ف�ٔهنا ال تعرفه أٔصًال و ٔ�نه هو  
أٔیضًا �رى خشصًا �دیداً وُ ِ�َ  یوم قابلت(أٔمين) ا�ي ال یعرفه (أٔلفارو) أٔصًال، �راقهبا یوميًا 



(أٔلفارو) يف مرص، متيش  بعینني وامجتني �امضتني،  خترت یوميًا أٔما�ن عشوائیة ال یعرف  
(أٔلفارو) ما�ي ینقصها فهيا و يه أ�خرى؛ اكن حيركها العشوائیة فقط ،و لكام ازداد الغموض  
ا�ي حيیط هبا و اجلنون ا�ي  یعبث خبطواهتا لكام ازداد أٔلفارو حامسةً  يف تتَ بُ عِ هَا ، حىت الیوم  

أ��ري ا�ي مل خترج فيه من مزنلها، انتظر أٔلفارو ميعاد خرو�ا و لكن بال فائدة؛  أ�نوار  
مُ ضَ اءة رمغ ٕان الصباح �ىل وشك أٔن ميحو د��ري اللیل و أٔلفارو �راقب،  یتساءل ٕان اكنت  
خرجت دون أٔن یلحظ فيتسلق السور مث النافذة مث د�ل أٔلفارو لی�دها �ارقة يف دماهئا، و  
تبدو أٔحشاهئا واحضة ، هرع أٔلفارو هبا ٕاىل أٔ قرب مشفى رمغ ٕانه اكن فاقداً أ�مل يف جناهتا من  
املوت يف هذا البيت املنعزل،  و لكن �وهنام أٔجنبيني سا�دها قلیًال يف إ �ادة رو�ا بعد ٕالقاء  

املرىض احمللیني يف احلجمي و اس�تعارة أٔحرف �طباء ؛ لن�دهتام يف ٕایقاف الزنیف و مع ایقاف  
الزنیف وقفت رو�ا   رمغ ٕاهنا اكنت حية تتنفس و ینبض قلهبا ذهبت رو�ا ٕاىل �امل  

(جهيان)رأٔت نفسها يف ب�ة ال تعرف عهنا أٔیة معلومة و لو صغرية،  فقدت فهيا الزمان و املاكن  
و إال�داثیات،  اكنت واقفة و يف یدها قدح خش�يب و به سائل رغوي أٔبیض تتالعب بدا��  
الفقا�ات و اكن الناس مجیعهم یلبسون �اللیبًا قد رأٔهتا نينا ملرهتا أ�وىل يف هذا العامل ، و اكنت  
نينا تلبس سرتة مُ ت� ِس �َ ة ا�ٔكامم أٔ�دت نفسها يف مواراة ا�ساخ أٔكام�ا من اخللق حىت التفتت  
ملا تفعل صبیة قصرية القامة كحی� العینني و قالت و الك�ل خيتلط بدمعها اجلاري(ال �رهقي 

نفسِك،ال أٔ�د من هؤالء �راكِ !)مث اندفعت منتحبة  ، ظلت تبيك لسا�ات و نينا تنظر ٕاىل  
الك�ل ا�ي یت�دد مع �اكهئا لیختلط مع دمعها ؛لیُ خِر �َ هُ  بلونِ  القار،  مث صلبت جهيان  املهدیة   

كفهيا و دفعت نينا قائ�(اخر� من �املي أٔهيا البلهاء!)نظرت نينا بوجوم حيمل رداً(مل أٓيت  
�رغبيت)قالت جهيان(البد ٕانِك تفكر�ن ٕانِك مل تأِٔت هنا �رغبتِك،و هذا إالمث من الظن)فغرت  

نينا ثغرها و قالت(هل تقرأٔ�ن أٔفاكري؟) فردت جهيان(�لطبع ال،يه واحضة ،بوضوح الشمس  
اليت �امصتين حىت ذ�راها، هیه!انِت مل تنظري حىت لتتحققي من  الشمس يف �املي!أٔ�ِك أٔن  

تأٔلفي الالمباالة،أٔ�ِك أٔن �ر� قبضتِك و تضمني أٔصابعِك املائ�،سأٔ�ربك �حلاكیة اكم�(�ىل  



قرع ت� الطبول اجل�یة املرختیة !،)سدت نينا أٔذهنا و فتحهتا �دة مراٍت لتتحقق من صوت  
الطبول ا�ي قرع فور أٔن أٔمتت الفتاة القول و أٔمكلت �بتسامة دامعة(سأٔروي حاكیة بنت  
املهدیة املس�تحیة،امسي بنت املهدیة جهيان،مل خيتلف �ىل أٔ�اليق من �ري أٔهىل ا�س و ال  

�ان و أٔقول من �ري أٔهيل ،فرمغ ٕاين قبل فناء أٔ�يل أ� رهِ قَ ُت  و أ� رهقْ ت يف حفظ أٔصيل و لكن  
ما أٔ�ر حب أٔهىل سوى من أٔخويت و�ان ،بلغت مبلغ أٔرادوا اخلالص مين، قالو قد كرب  

س�ين ،فعلت املس�تحیل و لكنه لیغري من تعس حظي اكن أٔقل من القلیل،�امصين  
العامل،�شف� ى يف مصیبيت لك حصیحٍ   سامل،أٔصبحت أٔختف� ى من الفضی�ة بعد أٔن كنت أٔمنح يف  
الريق نصی�ة ،یوميًا أٔردت �رك العامل �اكرهیين ،كنت أٔمتىن بعینني تتوسال بدمع إالها�ت و  
الرضب اليت أٔتلقاها من أٔهيل لسبب أٔ�� (�ريت نينا مالمح و�ها النهتاء القافية و قالت 

�الً !)فهزت جهيان املهدیة رأٔسها و قالت(لست شاعرة ،ٕاهنا حاكیة و لها لكامٍت  مر اٍت    تتفق  
و كثرياً ما تتنازع)و أٔمكلت) صاحبين سو ء البخت و حسب معه دوريت الشهریة ،انقطع حييض  

و انتفخت بطين ملدة أٔشهر،قلت � مرحباً ؛ مثيل املهدیة ،صائنة العذریة،لن یلیق هبا سوى  
طفل منفوخ من روح ٕا�هية سأٔصبح مرمي �نیة،یوميًا �زداد الر�ت يف أٔحشايئ املنتف�ة 

املعت� ،خفرجت ٕاىل أٔرض زراعیة أٔمسكت املن�ل و شلحت فس�تاين و قررت أٔن أ� خِر جَ   
طفيل یت�دث و عين یدافع,وضعت نينا یدها �ىل مفها فرفعت جهيان �اجبهيا و قالت(لسِت  

أٔول من یفعلها ،قلت يف رأٔيس فٔ�موت ٔ��ىس هؤالء معدويم الشفقة،ٔ�هرب فالأٔمسع عهنم و  
ال أٔسعى ٔ�س�متیل حهبم ،أٔ� متعبة لن أٔس�تطیع محل لساين �ىل القسم بأٔن طفيل  مزروع يف  

رمح مقفول بعذریة  ،جفلست و بیدي املن�ل و الفس�تان مشلوح ،مر من جواري فالح فبقر  
بطين �ملن�ل و ر�ل،فتش فيين و مل جيد ما یعجبه، فر�ل و حسب، فأٔ د�لت یدي يف  
الفت�ة فاكن ما ظننته طفًال شيئًا صلبًا �ش�بة قلب ا�هبمية فغبت قلیالً ،  استيقظت كام أٔ�  
ا�ٓن،  و�دهتم و ینوحون جبوار جسدي و ميسكون اليشء  ا�هول، أٔيب و أٔيم و الو�ان  

ینتحبون یقولون ماتت و تعصف بأٔذهاهنم الشكوك عن سبب مويت ا�ي یعذهبم كام تعذهبم  



الشفقة �ىل رو� اليت مل تذق الرا�ة یومًا،ندمو ا �ىل أ��م اليت فهيا متنوا اخلالص مين ،أٔما أٔ�  
فلست حبال أٔمجل من �اهلم،أٔ� معذبة �لشفقة �ىل أٔعیهنم اليت ال تتوقف عن الباكء  

�يل،یعذبين رؤ�هتم معذبني  لفرايق ،�ذايب أٔشد،أٔيب و أٔيم یظنون أٔن اليشء ا�ي خرج من  
بطين طفل مشوه،و الو�ان یقسام ٕانه ال ميت لٔ�طفال بص� ،یقولون ٕانه مرض،و الب�ة تقول  

انتحرت و اجلنیة خطفهتا و قاتيل جيول معذً� �ىل الروح اليت أٔزهقها بال فائدة،�ذايب أٔشد  
�لشفقة،یظنون أٔن املیت مر�ح و لكنه الوحيد ا�ي ال �س�تطیع تفرجي مهه بني احلزاىن  
بصیاح،حيوم حول امجلیع ا��ن یبكون غیابه و هو احلارض املعذب بأٔحزاهنم مجیعًا،�ذايب  

أٔشد!....،س�تخر�ني  ا�ٓن س�تقابلني وا�داً و ٕان فعل شيئًا بِك مؤذً� س�یكون أٔ قوى أ�ذى  
منِك حاكیيت،�ىل قرع ت� الطبول املرختیة...قرعت الطبول و ظنت نينا أٔن احلاكیة تعاد  

فقاطعهتا �رس�ة (من هو؟  أٔ�ربیين عن امسه ) و جهيان مسمرة يف حاك�هتا املُ عَ ادة  ،و الطبول  
یعلو صوهتا و جهيان ت ت�دث ،توسِّ ع �دقتهيا و تضیقه ام و أٔمسكت جهيان �لقدح و سكبت  
السائل الرغوى و أٔ�ادته لنينا قائ� �ذي ٕاهنا روح! و�دت نينا نفسها يف رس�ر املشفى أٔمام  
طامق الر�ایة الصحیة..                                                                          

اكن الطبيب س�تيين أٔ صلع منتصف الرأٔس و قصري القامة  �ل� ل أ�مر �ىل أٔن(نينا) اكنت �ازمة 
�ىل ٕاخراج الطفل و هو ما اتضح من الكشف �ىل �بلها و رشطِ ها لبطهنا �سكنيٍ  و �ا اكن  

الطبيب  حياول  أٔن یت�دث مع (أٔلفارو) عن الطفل ا�ي ظن ٕانه نكبهتا و لكن(أٔلفارو) مل  
�س�تطع أٔن ید�ر �دیثًا مُ تاكَ فِ ئًا مع طبيب عريب و يف احلقيقة أٔن �دم اس�تطاعته اكنت  

ن �ا�هتا،�لس (أٔلفارو) �ىل مقعد   مقصودة،و �ا قرر الطبيب منع الز�رة عن نينا حلني حتس�
�نتظار و للمرة أ�وىل يف حياته  شعر ٕانه الزال  �ري �جضًا عرف ذ� من نظرة الطبيب �  

مكراهق هو  و (نينا) و ار�كبا امحلاقات، و اكن لیقبل بعدم النضوج و املراهقة و الغباء و بل و  
یُ رثِْ ي �ىل ت� أ�مور حامقات أٔكرث لو اكن الطفل طف� و ٕامنا  لكون الطفل ليس �  هو ما  
جع� �شعر ٕان (نينا) قد نضجت دونه  مع أٔ�د الناجضني ا��ن یصنعون أ�طفال  ،أٔما هو  



فالزال یتخب� ط بني طالب الثانویة و أ�طفال، متىن لو معه غیتاره ا�ٓن �اكن عزف لها حلن  
أٔغنیة (رمبا رمبا) اليت تعشقها جفلس یدندهنا حبزنٍ  و خيبط بأٔصابعه بني خفدیه املتبا�د�ن و هو  

منخفض الرأٔس،  قىض السا�ات �السًا یدندن أٔحياً� و یصمت أٔحيا�ً ، و ت� املمرضة  
السمینة تغلق الباب و تفت�ه ،و تنظر ٕاىل أٔلفارو بنفاذٍ  صرب جيع� یُ نْ قِ ص من معره س�نوات،   
تُ ذَ ّكِ ره ت� املرأٔة بنظرهتا الغاضبة بعام� الروضة اليت اكنت تعاقب أ�طفال و هتددمه بذحبهم  
ٕان �حوا �وهيم ،تد�ل  املمرضة عند  نينا و خترج؛  لتُ غلِ َق   الباب هبدوءٍ  شدیدٍ  و تقف �رهة  
قبل أٔن تغلق الباب تنظر ٕاىل أٔلفارو و هو ینظر ٕا�هيا ، اكنت امرأٔة مسینة قصرية القامة تعقص  

شعرها لل�لف بوشاحٍ   ضیق ٔ�منا أٔصبح جزءاً من جسدها و أٔصابعها ممتلئة و  بال قفازات  
بلو ن أٔصابع الفيل  ٕان اكن � أٔصابع، و تضع أٔمحر شفاة المع و حتدد شفتهيا، و یبدو �ىل كتفها  

من أ��ىل شيئًا ما اهلیلجي الشلك احتار (أٔلفارو) يف تبين� ه فاكن حيدق فيه مُ ضَ یِّ قَ ًا �دقاته  
أٔحياً� لتبي�نه  ،أٔ�رياً �لست ت� املمرضة مُ س�تَ قِ ر� ة ٕاىل جوار أٔصیِص  الزرع اخلاص هبا ا�ي  
اكنت متسد �ىل أٔوراقه املفلط�ة ذهاً� و أٔ�ً� لل�د ا�ي جعل أٔلفارو یتخی� حيواً� أٔلیف و  

ليس جمرد أٔصیص زرع جمهول النوع ،  مث قامت و اقرتبت   منه أٔ�رياً و �د� ثته فمل یفهم ما تقول  
اكنت تت�دث رامسة ابتساماٍت  مُ صطَ نَ عَ ة و مُ تَ وَ �ِّ رَ ة �شدةٍ  و هو ال یفهم ما تقول،  حىت حتدثت  

�جنلزيیة ��اكد فهم مقصدها  ،و مفاد �د�هثا اكن (  أٔن الطبيب منع الز�رة  و سيبلغ سفارة  
املریضة عن أ�مر �داً ،و ٕان كنت �رید احلدیث معها فلن أٔلكِّ فك الكثري من املال) فوافق  
أٔلفارو سعیداً �ىل عرضها،  و اكن  أ�طباء قد بذلوا    �و دمه يف إ نقاذ حياة الطفل و أ�م  

مُ تَ اَ�ِ لني أ��� ت احمللیة و جتاهُ ل بت�اهُ ل هرب (أٔلفارو) بنينا �راكً الطفل مصحوً� بذ�ر�ِت   
(نينا) اليت أ� ودِ عَ ت مص�ة  �د أٔلفارو  ا�كتور (دومنغزي) ال نفس�یة �التفاق بني �ائلهتا و  

(أٔلفارو) ا�ي درس الطب النفيس خصیصاً ؛  لطرد و إ ناكر (أٔمين) من ذ�ر�هتا ..              
     طُ ِر دَ ت  ا��ر�ت و خرجت (نينا) بعد ثالِث   س�نوات بدون ذ�ري عن سبب دخولها  

املص�ة  أٔصًال ،  حتیطها أٔس�ئ� �دیدة أٔولها هذا  الظل ا�ي یتَ تب� عها و ما ٕان تلتفت  ٕالیه حىت  



یذوب يف الهواء ذوً� ،  اكنت شدیدة احلرص �ىل أٔال خترب عنه أٔ�د خصوصًا أ�طباء، تنفيذاً  
لنصی�ة (مار�ن)؛ اكنت قد عقدت �الل مدهتا �ملص�ة  صداقة مع امرأٔة مخس�ینية تَ دْ عِ ي  

نفسها (مار�ن) اكنت مصابة بنو�ِت  هلع و �زداد ت �  النو�ت شدة لكام �اول أٔ�دمه إ خبارها  
ٕان (مار�ن) ليس امس �اص �لفتیات و �ا قبل هبا امجلیع كامر�ن  دون أٔن یعرف أٔ�د عن  
سبب �سمیهتا لنفسها (مار�ن)، و اكنت يه من نصحت(نينا) أٔال حت يك لٔ�طباء عن يشء؛   

فهم یفسدون أ�ش�یاء ،و تُ علِّ ل حمكهتا حباكیة الرسامِت  اليت حتتفظ هبن  حتت وسادهتا ،اكنت  
ت� الرسامت  -كام تصفها- عبارة عن شلك لٔ�ذن مرسوم بدا�� دا�رة هبا مطرقة و رمس  

�اك�ن ظاليم �رفع املطرقة بأٔصابع قدميه ،اكنت �زمع أٔن اكئنًا �رأٍٔس  �ش�به �و�ب املشرتى اكن  
یتسل� ل یومياً  و امجلیع نیام؛  �هيدهيا ت� الرمسة بدا�ل مظروف، و سأٔلته مراراً عن ت� الرمسة  
فأٔ�اهبا یومًا (ٕاهنا أٔذن  یعرفها) و ر�ل ، اكنت تنتظره یومياً ؛ الٕ قتالع املعلومات منه ، و یومًا ما  
أٔ�ربت الطبيبة عنه فاختفى عن الظهور و مل خيربها عن صاحب أ�ذن و ال عن امس ا�اك�ن  
ا�ي یعرقل طبلهتا مبطرقته  ؛و تنفيذاً لنصی�ة (مار�ن ) مل خترب (نينا) أٔ�د عن الظل ؛ طامعةً   

أٔ ن �س�تقر  یومًا ؛لیت�دث ٕا�هيا؛ تعرف ٕان هؤالء املُ تَ تَ بِّ عون �هيم الكثري؛  لیت�دثوا عنه  ،و يف  
احلقيقة مل �كن  الظل هو اليشء الوحيد ا�ي أٔرادت  (نينا) السؤال عنه و �بس�ته  ،بل اكنت  

حياهتا بأٔمكلها ا�ٓن سؤال �ري مُ �َ اٍب  عنه ،مل ال تتذ�ر ٕاهنا تعاطت ا�در أٔصًال ا�ي اكنو ا  
خيربوهنا ٕان شعورها بأٔن شيئًا عظ�ً ینقصها �سبب غیابه ؟و مل ال �س�تطع الشعور بأٔهنا �ىل  

ما�رام رمغ ٕاهنا تتشاىف ملدة ثالث س�نوات ؟ و مايه ا��بة الفاتنة اليت ال تتذ�ر حاك�هتا و مل  
حي� تنتقى فس�تاً� ا�ٓن من خزانة مال�سها تبدو لك مال�سها �دیدة �الق �هنا�هتا ا�مثن  

الرشايئ ؟و مل �شعر ٕان أٔغراض غرفهتا بأٔمكلها مل �ر ها من قبل؟  يه متأٔكدة ٕاهنا ليست جمنونة ؛  
فلو اكنت مر�بة أٔو مُ شتت� ة �اكنت شعرت أٔن أٔهلها و (أٔلفارو) و (لزيا) و حىت اجلد (مكس�مي)  

ٔ�هنا مل �رمه من قبل و لكهنم تتذ�رمه ٔ�ن مل حيدث يشء، أٔما �شأٔن أ�غراض املُ بد� � فاكن  
خياجللها شعور ٕاهنا رمبا ماتت فت�ل� ص أٔهلها من أٔغراضها و بُ عِ ثَ ت من �دید فاشرتوا لها �دیداً  



،و يف احلقيقة مل �كن خصا�ا للسؤال بال سبب ؛ فهيي تتذ�ر عندما اكنت يف املصح مك  
�سو� لت االٕ �ا�ت و توس� لت املس�ئولني عهنا،  أٔن خيربوها مع ینقصها و اكنت االٕ �ا�ت  

مغشوشة  مزیفة  �ري مُ ر ضِ یَ ة ،اكنت �ىل یقني ٕاهنا مغشوشة ؛ فهيي ليست فاقدة ل�ا�رة،  یذّكِ رها  
(أٔلفارو) حبامقاهتا اليت تُ ضحِ كها؛  ٔ�هنا تعرف ٕاهنا حقيقة و ليست ضالالً ،  تتذ�ر حتدي تناول  
املثل�ات يف حوض الس�با�ة و تتذ�ر حي� لط� خت �دار املدرسة �لبذاءاِت ؛ مُ تعمِّ دة ؛لیمت  

فصلها و حترض حف� (أٔلفارو) املوس�یقية يه و عصا�هتا؛ �معه ،  تتساءل مل ختىل�  (أٔلفارو) عن  
املوس�یقى و اجته للطب  فتتذ�ر إ ن (أٔلفارو) اكن دامئًا غریب املزاج مُ تَ قلِّ ب الهوى، فتتساءل  

�یف لها أٔن تتذ�ر تفاصیل خشصیة (أٔلفارو) و تفقد تفاصیلها خشصیًا كام �هتمها امجلیع ،و الزالت  
أ�س�ئ� تلح �لهيا،یومًا ما قررت أٔن �ُ هنِ يي أٔمر ت�  التساؤالت املُ تعلِّ قة (بأٔلفارو) أٔو �ىل أ�قل  

متن�ه فرصة  أٔ�رية ؛لیجیب عهنا،  قابلته و اكنت �رتدي فس�تاً� أٔبیض مُ شج� ر بورق أٔخرض  
س�تحفظ �دد الوریقات �لیه ؛فيوم كهذا لن یُ محَ ى من �لها  ؛فهو الیوم ا�ي  قررت فيه أٔن  

(أٔلفارو) حيبس إ �ا�هتا  ؛مُ تعمِّ داً  لسبب ما سوف �سعى حنوه ،مجعت العدید من أ�س�ئ�  یو�ا  
؛لطر�م �ىل (أٔلفارو) كهل قُ ص� ت قطعة من خمها أٔثناء توا�دها �ملص�ة و هو ما یُ فّرسِ  نظرة  

 الكناس العجوز(رامون) ٕا�هيا بضحكةٍ  تُ ربِ ز أٔس�ناً� صفراء و �اجبني طویلني �شعرٍ  أٔشيب  
ٔ�نه اكن یتشف� ى فهيا بضحكته و جرجرته ملكنس�ته �لفه فتجرجر معها أ�وراق املیتة تعباً   
فتُ �ْ دِ ث حفيفًا مع أٔصوات �كرس� ها و �س�متر هو �سحب املكنسة و الت�دیق يف عینهيا  

�بتسامةٍ  مُ س�تَ فِ زة ،عندما حرضها هذا اخلیال  أٔ�ذت تنظر ٕايل  الورقات النرضة �ىل فس�تاهنا  
و تقبض �لهين بقوةٍ  و �شكر السامء ٕان ت� الوریقات سيبقني نرضات لٔ�بد و ینجون من  
دهس أٔقدام رامون العجوز لهن اليت ال یصح وصفها سوى بقوامئ،  تتذ�ر الیوم الوحيد ا�ي  

رأٔت فيه رامون یت�د� ث اكن الثلج یتساقط و املرىض مجیعًا �خلارج �س�متتعون مبشاهدة ندف  
الثلج الرقيقة و يه تتساقط بذاِت  جخل وردات الربیع، یو�ا جهمت (مار�) �ىل رقبته و  
اكدت ختنقه فنفضها عنه �بتسامته الرش�رة اليت أٔذابت ندف الثلج الساقطة حولها،  اكنت  



مار� ترصخ و تقول كنت �ارضاً یو�ا � (رامون) رأٔیت أ�مر �رمته  أٔهيا اخلزن�ر،  رأٔیت املقص  
الصديء و هو یقص من خمي فأٔبعدها رامون قائالً  و هو �سعل(أٔ�هتا املعتوهة)  اقرتبت نينا  

ٕالیه خففض صوته و أٔحين رأٔسه و قال (معتوهة) و نينا تتفحص أٔس�نانه الصدئة و �سمع  
سعالته اليت حيفزها راحئة أٔوراق أ�جشار املسحوقة امللتصقة فيه ؛ انتقامًا منه،سأٔلت  نينا  

(مار�ن) عن حاكیة (مار�) فأٔ�ربهتا ٕان (مار�) �زمع ٕاهنا اكنت املرأٔة اليت زمعت ٕاهنا رأٔت  
الصيب یقتل وا�ه يف فيمل (اثنا عرش ر�ل �اضب) و مت ٕا�دام الصيب بناء �ىل أٔقوالها اليت  
زمعهتا بال سبب ، فصارت روح الطفل تطاردها، فكتبت سيناریو أٓخر ینجو فيه الطفل و  
ُرسِ َق  مهنا و أ� نتِ ج الفيمل و  مت ٕایداعها املص�ة ٕالرصارها ٕاهنا ا�اكتبة احلقيقية للفيمل و مل �كن  

رغبهتا يف أٔن یعرف امجلیع عن �وهنا ا�اكتبة ٔ�هنا �سعى وراء الشهرة أٔو املال و ٕامنا حىت �رىض  
عهنا روح الطفل عندما �راها �دمة ؛ فال یو�د  ماهو   أٔقىس من ٕاحساس �لعجز التام الناجت  

عن الندم ،و تقول ٕاهنا اكنت مت� دلیًال قوً� �ىل ٕاهنا يه ا�اكتبة و اكن موجوداً يف قطعة املخ  
اليت قصهتا لها املص�ة املتواطئة مع ا�اكتب املزعوم للفيمل، �اولنا مجیعنا ٕاقناعها بالفائدة  ٕاهنا  

اكنت طف� يف �ام  1957  حيث س�نة عرض الفيمل اكنت مار�ن تت�دث و يه جتدل املطاط  
لصنع ربطة شعر و يف ا�هنایة قالت(نينا أٔحب خمامصتِك للسؤال،و أٔقدر ثقتِك يف منحي  

أ�س�ئ� املتبقية،� فتاة من�ِك الرب الفطنة،ابقي �ىل �ذركِ ،جيب أٔن ختفي أٔس�ئلتِك عن  
الكثري�ن  ) و يف ت� أ�ثناء حيث اكنت(نينا) مس�تغرقة يف التفكري �شأٔن أ�خماخ املقصوصة و  

أ�س�ئ� ا�فية،اكن (أٔلفارو) �ئه يف عینهيا الِرس حتني ؛  حيهثا �ىل التوق� ف عن  التفكري يف  
املايض؛ فطاملا يه تتذ�ر ٕانه حبیهبا مفا�اع من �رصار �ىل ٕان هناك يشء مفقود؟  حيهنا  

أٔكدت (نينا) ٕامياهنا بنصی�ة (مار�ن) بأٔهنا لن �سأٔل و لكهنا مل �س�تطع منع نفسها من أٔ ن تطلب  
 من (أٔلفارو) أٔن یعزف لها بغیتاره حلنًا تتذك� ره،. 

 حتُ اوِ ل أٔن تدندنه فميسك (أٔلفارو) �لغیتار و رمغ ٕانه �رع يف العزف �د ��رتاف ٕاال ٕانه 
یرص �ىل تضلیلها يف اللحن و تغیريه  ؛لیومه دماغها ٕاهنا حتفظ حلنًا أٓخر و لكهنا ال �سمع يف  



�لها سوى اللحن ا�ي تتذ�ره و تعرف ٕانه حلن �لكامٍت  معینة و لكهنا ال تتذ�ره ن  أٔبداً ،  و ٔ�ن  
الهواء �اضب �ىل حتریف اللحن املقدس بقصدٍ ،  فيعبث بفس�تاهنا املُ شج� ر و �شعِ رها �لربد و  
لكهنا تتساءل ما ذنهبا، و  يه مكثل هذا الهواء الطاهر �رید سامع اللحن ،تتساءل �رى لو اكن  
للهواء لسان أٔاكن نعهتا كذً� ��نونة متواطئًا مع امجلیع ،تنظر بغیظٍ  ٕاىل أٔ صابع (أٔلفارو) املُ تحّرِ كة  
خبطأٔ مقصود �ىل أ�و�ر فت�د منتصف أ�صابع من املُ قدِّ مة محراء من أٔ�ر ومشٍ   �دیث الُص نْ ع  
ً  قبضة ؛ لیتضح ٕاهنا حروف   ،تدقق النظر �ىل أٔصابعه املُ تحّرِ كة فيجمعهم جلوار بعضهم مُ شّ�ِ

 امسها (نينا) و خيرب ها ضاحاكً ٕاهنا مصدر قوته �سأٔ�(أٔالیؤ ملك أٔ�ر الومش؟)
(ال یؤ ملين،رمبا تنخزين قلیًال) �سكت ملدة ثوان مث �ُ ِمك ل(هل تصدقني ٕان النخز یتوقف لكام  
اقرتب كفي منِك) تبتسم،  فيُ مكِ ل(مل أٔقصد مغازلتِك،أٔ� أٔ عين ما أٔقول   كفي حيبكِ ؛ تناس�به  

الطاقة اخلار�ة منِك ،أ�مر نفيس) قالها و زفر هواء من دا�� �را�ة،تُ قَ اطِ ع  ٕ�بتسامة (أٔ� ال  
 أٔؤ من هبذا النوع من أ�ش�یاء)

�بع و ٔ�نه مل �سمعها و يه تنكر �لمه (أٔثناء دراستنا وا�تنا �ا� غریبة،اكنت امرأٔة يف هنایة  
العقد الثالث،  و اكن  �شكو من مرض غریب بأٔنفها، مل �س�تطع أٔ�د من أ�طباء حتدیده،  اكن  

أٔنفها أٔزرق اللون و به بثور غریبة مُ متَ لِ ئة �سائلٍ  جمهول ،و یوميًا اكن یذبل أٔنفها كمثرة يف �ذ ع  
مقطوع من جشرة ٔ�نه سيسقط،  يف البدایة مت تصنیف أ�مر �ىل أٔهنا مصابة �جلذام و لكن  
بعد إ جراء بعض الفحوصات عرفنا إ ن شكنا اكن �اطيء و عرفنا أٔن ت� املرأٔة اكنت �كره  

أٔنفها �شدة  ؛اكنت تظن ٕانه �بري للغایة و ال أٔمل يف أٔن ینمكش جحمه یومًا ما أٔو یصمت الناس  
عن �شبهيه خبرطوم الفيل و ال فرصة �هيا جلرا�ة جتمیلیة فكرهت أٔنفها و اكدت تلفظه من  
ج سدها هنائیًا) یصمت و تنظر ٕالیه �ٕ جعاٍب  و هو یت�د� ث و حييك و �رسد تفاصیالً ،  تتأٔمل  
فيه قد تغري�  كثرياً مل یعد_يف ت� اللحظة_ كئيب املزاج �امض الهوى معیق �بتسامات  

اليت مل �كن تتعدى عینيه فتسأٔ�(هل س�تصبح طبيبًا ممًال مع مرور الزمن؟) یض�ك بصوٍت   
 �الٍ (هل جتدیين ممل؟) 



 (انت تتغري!) 
(ٕاذاً أٔ� لست ممل؛فالتغیري �سا�دك �ىل ر ؤیة أٔطوار خمتلفة ؛�ا فهو عكس امللل) ال�زال  

جيول يف �لها �یف أٔصبح مُ بهتَِ �ًا هبذا الشلك؛  لی�اول أٔن یبعث أٔمًال يف خشص الیدري سبب  
شعوره أٔن أ�مل �امصه ، ال جتد سوى �ًال أٔو�د لسؤالها و هو رمبا أٔن (أٔلفارو) رسق رو�ا  

؛ٔ�هنا عشقته  و استبدلها �رو�ه املعمتة ، و �ا مل تعد �راه �امض الهوى،  �روادها دامئًا خيال  
أٔهنا مسجیة �ىل ظهرها �رتدي مقیصًا أٔبیض مُ نَزتَ ع ا�ٔزرار و مفتوح ��اكد یواري جسدها و  

أٔلفارو ميرر اصبعه بني ثد�هيا حىت یصل لرسهتا صانعًا خطًا أٔمحر بأٔظفره مث ميسك �سكني  
مُ زَ رَك ش �لورود و �شق جسدها من ماكن العالمة اليت صنعها و لكن ما خيرج ليس دمًا و  
ٕامنا خبار �رد �شدة لل�د ا�ي یؤلِ مها و یؤمله هو ا�ٓخر فيبدو �لیه ٕانه جيأٔر و لكهنا ال �سمع  

صوته ؛ال�شغالها  �لب�ار ا�ي حياول (أٔلفارو) �بسه يف كيس و �ركض به ؛لیصل ٔ��ىل جبل  
و یلقيه ف يتفك� ك يف الهواء و  ینترش  �رب أ�رض ،  تتساءل مل یلح �لهيا هذا اخلیال  و �یف ال  
�س�تطع التفریق من �ونه خيال أٔم حقيق رمبا �دثت رمبا اكنت ت� أٓخر حلظات يف حياهتا  

الفائتة يف �ون أٓخر و ٔ�نه  من �ري الصحیح أٔن نتذ�ر حيوات سابقة يف حيواٍت  �الیة   فرمبا  
�كون هذا  السبب يف ٕاحساسها بعدم ��زان  ، �زفر الهواء من أٔعامق قلهبا و يه تتساءل   
هل اكن عشقها (ٔ�لفارو) مؤذً� لهذا احلد و مل ال تتذ�ر �یف أٔصبحت خطیبة (أٔلفارو) ،متر  
أ��م و �زید �ٓ�هتا و ٕاحلاح أ�س�ئ� �ىل رأٔسها فزتید معها ٕاحلا�ات أٔلفارو بأٔن تتابع ا�هاب  

للمص�ة يف اجللسات �س�بوعیة ؛لیقصوا �لهيا حاكیة إ دماهنا و خطو�هتا ٔ�لفارو للمرة أ�لف  
فتهترب من ا�هاب لت� اجللسات  ؛ٕاذ أٔهنا ال�س�تطیع ختی� ل حاك�ت املص�ة يف رأٔسها ،ال   

�س�تطیع رمس أ��داث اليت �روهيا املعاجلون، ال �س�تطیع ا�ادة متثیلها يف رأٔسها  لسبب ما و  
هو ا�ي یضایقها بقدر ما تضایقها نظرات(رامون)  و حضكته املرعبة و عصا مكنس�ته املقرفة  

،و حىت ذاك الظل ا�ي یتبعها و �كره املص�ة بقدرٍ   حتذ�رات (مار�ن) لها و بقدر  �رهها  
للماكن،  اكن أٔول یوم �شاهد  ذ� الظل فيه لی� عید املیالد يف الس�نة الثانیة من وجودها  



�ملص�ة اكن كد�ان یتصا�د من �لف جشرة عید املیالد  ،يف البدایة ظنت (نينا) ٕانه �جت عن  
حریقة صغرية حتدث يف الشجرة فأٔرسعت ٕالنقاذ حبل أ�منیات ا�ي وضعته يف الشجرة حىت  

ال حيرتق، فشاهدت هذا الظل يف �لف الشجرة اكن حبجم مسكة أ�نقليس و اكن حيرك  
جسده مثلها متاما، و لكن بوضع قامئ و هبدوءٍ  شدید  ،یتحر� ك مُ �َرتِ قَ ًا أ�بواب املُ غْ لَ قَ ة و أٔجساد  
البرش،  بعدها أٔ�ذ جسدهُ  يف التغري  ؛فتارة یصبح مسینًا �داً و �رة یعود للوضع أ�ول و �رة  
یتشلك�  كشخٍص  �لغ و أٔحياً� كطفل و أٔحياً� كشجرة غرقد زاحفة �ىل أ�رض ،  و اكن أٔكرث  

أ�وضاع اليت حتهبا (نينا) لهذا الظل هو �شلك� ه مباردٍ  للتو خرج من مصباح حمكوك كد�ان  
یتعاظم ال تعرف حتدیداً مل اكنت حتب ت� الهیئة �لت�دید للظل و ال تعرف مل أٔصًال من  

املمكن أٔن جتد يف قلهبا رضًا أٔو حىت ٕاجعاب لتَ شَ لك�  يشء غيب،  یضایقها �شدة؛ لعدم وجود  
و�ه �  لیبني ٕان اكنت حز�ن أٔم سعید أٔم ُمتََحّمِس أٔو حىت یبتسم خببٍث... و �ىل لك اكنت  

تطبق نظریة (ٕان املتتبعني دامئًا �هيم يشء هيمنا سام�ه) اكن هو یتتبعها لتلتفت مث مييض لیحهثا  
�ىل تتبعه فيختفي بعد ثواِن لیظهر و هو یتتبعها يف ماكن أٓخر..                                

     و قبل ٔأ�م   من املو�د املُ �د� د حلف� زوا�ا من (أٔلفارو)  اكنت جتلس يف رشفة غرفهتا 
تتأٔمل يف الطالء ا�ي �سطع أٔنفها راحئته ؛ فيؤّكِ د لها ا�ٓخر ٕانه �دیث الطالء  ،�رنو  ٕاىل  الزهرة  

اليت ال  یتعدى معرها الشهر�ن موضو�ة يف أٔصیص غریب �ىل عینهيا ،فيؤّكِ دا ل ها أٔن ت�  
أ�ش�یاء و �ريها مل تنمتي ٕا�هيا یومًا،تنظر ٕاىل السامء بصدرٍ  ضائق و �سأٔلها؛  ٕاذ أٔهنا متأٔكدة ٕاهنا  
س�تكون ا��رى الوحيدة لها من �املها القدمي ، تعبث �و�بات النجوم �رأٔسها ؛لت�ربها ٕاهنا یومًا  
ما فت� شت السامء جرم جرم و جنمة جنمة و غباراً غباراً ؛ لتبحث عن يشء و يه أٔ�یدة ٕاهنا مل  

جتده بعد؛  ٕاذ أٔن عینهيا مس�مترة يف البحث رمغ �س�یاهنا مع تبحث ،و تؤّكِ د لها  ت�  
أ�فاكر:ال سامء الصامء اليت �سمع و تنكر ببالهة و لغزٍ  مفتوح، تصعد فوق سطح املزنل؛  لرؤیة  
آ� تصو�ر   أٔوسع فتصطدم مبقراِب  جنومٍ  مُ و�� ه لٔ�رض و ليس للنجوم �رفعه فت�د بدا�� ذا�رة أ

ِّ ش يف الصور �ىل احلاسوب و ا�ا�رة معطوبة تعلن  التوصیل و الفصل، تظهر   مُ نزتَ �ة ،تُ فت



صورة لنقش �ىل ر�ام يف قا�ة أ�ختني بقرصِ  امحلراء  ،رمغ إ ن الصورة   مل تتعرف �لهيا  
بوضوحٍ  ا�ٓن  ٕاال أٔهنا ال �س�تطیع سوى أٔن تنس�هبا لرو�ًا قدمية  أٔو ش�ب�ًا اكن �سكهنا یداعب  

أٔنفها ا�ٓن �راحئته اليت حرضت مع الصورة فينبض قلهبا �شلكٍ  حيبس أ�نفاس و � رسى الربودة  
ٔ�صابعها و تتوه �دقات عینهيا فتعود �ىل إ �الن ا�ا�رة انهتاهئا عن العمل هنائیًا ؛ بعطٍب  ال  
�ُ شفَ ى ،و رمغ ٕان الصورة الوحيدة اليت عرضهتا ا�ا�رة قبل أٔن تتلِ ف هنائیًا مل �كن يه فهيا  
فاكن من املمكن أٔن تعترب أٔن املقراب يف أ�صل ليس لها و ا�ا�رة ال ختصها ٕاال أٔهنا اكنت  

مُ س�تَ مِ یة ؛  الس�تحضار ذ�رى مل ذهبت ملاكن كهذا ؟ �یان ما يف الصورة ینادهيا یطلب مهنا أٔال  
تنساه ، خيطو �لفها كظًال ،ك طیفاً ، یلحِّ ن حل نًا حتفظه ،  خيربها بأٔال تعلو �لیه و تأٔتیه مُ تذَ ّكِ رة،   
یعا�هبا �ىل انصیاعها  خلطط  ش�یطاٍن أٓمث یضللها؛  للتتناىس الو�د �لك ریع،  خيربها أٔن حفيف  

أٔوراق الشجر وخر�ر اجلداول یو�ا اتفقا �ىل أٔن �كو� شاهدا �ىل قطع الو�د بأٔال تنساه،  
خيربها أٔن السامء  یو�ا اكنت �ارضة و النجوم مُ س�تَ مِ یة يف الوجه  ؛من شدة تأٔ�� ِر ها  ،خيربها أٔن  

القمر یو�ا قد أٔ�ر جسده اكمالً ؛  ليشهد الو�د، یو�ا هرولت الس�ا�ت اخلفيفة و  حىت  
الثقي� �ىل نداء أٔ�ا السامء ؛لتحرض حىت ندف الثلج قطع هذا الو�د ،يه تعرف ما یقول و  

تتذ�ر یوم �دت السامء أٔوالدها فالتف  أٔبناهئا مبن فهيم أ�رواح العا�رة و أ�ش�باح الهامئة ، و ٔ�نه  
ليس شائعًا أٔن یُ قطَ ع و�داً حقيقي بعدم النس�یان اكن امجلیع مُ جتَ مِ عني،  تنكز أ�ش�باح بعضها؛  

لتنتبه و تندم أ�رواح الهامئة ؛ ٔ�هنا مل تقطع و�داً مُ شَ اهبِ ًا حيررها من ض یاعها  قبل صعود ها  
الساموات ،و یتأٓمر  الش�یاطني �ىل أٔحصاب هذا الو�د ،  ٔ�هنا تتذ�ر أٔن خشصًا ما قد أٔ�ربها  

أٔن للش�یاطني مزاج يف إالیقاع بني البرش؛  لیتأٓمروا �ىل بعضهم فيكرههم الرب ؛ �ا فهيي  
متأٔكدة أٔن الش�یطان یو�ا قد مهز فهيا �لنس�یان ،و لكن �یف یقبل  امجلیع أٔن �كونوا متواطئني  

مع هذا الش�یطان اخلبيث يف  سلب ا��ر�ت اليت و�دت يف استبقاهئا ،و مبساندة أٔفاكر  
(مار�ن) و التفكري يف أ�مر وصلت ٕاىل قرار:  بأٔهنا حىت لو اسرتجعت ما �رید ستبقى تتظاهر  
�لنس�یان ؛ فهيي ال  تعرف من متواطيء و من �ريء؟   و �ا لن تعرف خطة الش�یطان ٕان �مل  



بأٔهنا تذ�رت جزء، قد یضللها قبل أٔن تُ لمِمل  بقية التفاصیل ،و ال تدري مل الش�یطان �رید النیل  
مهنا ،أٔي ذنب اقرتفت ؛لیتعقهبا ش�یطاً� و یتواطأٔ معه امجلیع،  رمغ ٕاهنم یعرفون ٕانه ش�یطان و  
�كرهونه يف معظم ا ٔ�حيان اليت حياول ٕایذاهئم و لكنه �یه طریقة ش�یطانیة يف �لهبم لصفه يف  
ٕایذاء ا�ٓخر�ن فيتواطئون بغباءٍ  و دورمه قادم، فكرت كثرياً من �سأٔل عن أ�مر من س�مينحها  

االثبات بأٔهنا ال هتذي من س�یؤّكِ د تأٔكدها ٕان التفاصیل اليت  حصلت �لیه يف املص�ة افرتاء  
�ىل حقيقة ما، و هداها التفكري ��هنایة ٕاال ٕانه لن �س�تطیع مسا�دهتا سوى دمية (أ�رنب  
الهرم)  كام دعهتا يف عقلها ،اكنت �راها مرابضة بیأٍٔس   يف القبو بني أ��ث املُ كرس�  و أ��زة  
التالفة املُ همَ � املُ لَص ق فهيا أ�مل بأٔن یمت ٕاصال�ا و �شغیلها یومًا ما، رمغ ٕان امجلیع یعمل بأٔن  

هذا الیوم لن یأِٔت،  و لكن امجلیع یأَٔب   ��رتاف �ٔ�مر؛ ٕاذ أٔن ��رتاف س�یكون مبثابة  
ا�رتاف ٕانه جيب �االً الت�ل�ص من ت� أ�ش�یاء، مل �س�تطع التذ�ر ملن هذا أ�رنب و من  
�ذ� و أٔسكنه القبو  ؛لتصبِ غ أ��ربة فروه و تذبل عیناه هبذا الشلك اخلانق ،رأٔسه حمنی� ة  
لٔ�مام �راهب �رجو التوبة �ىل ذنب عظمي صعب الغفران  أٔو كشخص �دم �ىل تعرضه  
خلذالن و مت ٕاذال�،  � شوارب شعثاء تفكر و يه تتأٔمل فيه هل مت� أ�رانب شوارب  

فتنهتيي ٕاىل  ٕانه ٕان  اكنت إال�ابة بال فالبد ٕان سبب �ذالنه و �سكينه هذا القبو هو اختالفه  
�شواربه أٔ و رمبا من العادي أٔن  متت� أ�رانب شوارب و �ا جيب أٔن جتد سبب أٓخر  ،و لكهنا  

تفكِّ ر مالها و مال سبب �ذالن أ�رنب؛ يه فقط �رید سؤا� عام خيصها  ؛فعینيه حتبس لها  
إال�ا�ت و �ا حياول لفت نظرها بت� اللمعة املثرية للشفقة لكام زارت القبو، حتاول  

اس�تجواب أ�رنب الهِر م و لكنه صامت كقرب فارغ يف حصراء أٔو رمبا صامت كدمية مُ همَ�  يف  
قبو، تيضء أٔنوار القبو فتشاهد مجمو�ة من أٔ�ث غرفهتا القدمي قبل أٔن �ستبد� أٔرسهتا جبدید؛  
لسبب جته� يه،  �رجع لسؤال أ�رنب عنه ؛فهيي تعرف ٕانه اكن شاهداً �ىل ال یوم ا�ي تغري�   

فيه أٔ�ث غرفهتا ا�ي  اكنت قد سأٔلت عنه أٔرسهتا یومًا فأ� �ِربَ ت ٕاهنا من طلبت كعادهتا يف  
طلب أ�ش�یاء و لكهنا اكنت أٔ�یدة ٕاهنا مل تفعل  ؛فهيي ليست فاقدة �لك أٔ�دا�ا ٕامنا تفتقد جزء  



معني فقط و هو ما یعصهبا خصوصًا ٕاناكر امجلیع لفقدانه ، تتذ�ر حي� اكنت يف املص�ة و اكنت  
ترصخ طلبًا ل�كتور (دومنیغزي) خشصیًا خترب ه ٕان امجلیع ینكر فقداهنا ليشء ما و ینعتوهنا 

�ملسكينة، فيبتسم  ابتسامةٍ  مقرفة تربز طقم أٔس�نان �هظ ؛ لی�ربها كام امجلیع بأٔهنا هنا تتعاجل 
من االٕ دمان و ليس فقدان ا�ا�رة �س�تغیث بأٔلفارو فيساند ضالهلم.                           
تنظر ٕاىل الكريس الهزاز ا�ي تتذ�ر وقت اشرتته ، أٔصبح مُ همَ ل يف القبو، �سأٔل أ�رنب  

مُ �دد� اً و هو صامت �ائب العینني، ٔ�منا أٔقسم �ىل �ذالن امجلیع كام �ُ ذِ لَ ،  تعده بتنظیف  
فرائه و تبنيه و هو مُ ِرص  �ىل مصته ، فرتميه بعصبیة (الیلیق بكَ   سوى أٔن تبقى قذر يف قبو  

مُ همل بني أٔش�یاء تُ قزِّ ز املقرفني ، ال أٔبغى ماضیًا فلتذهب مع ما ختفيه للجحمي و ٔ��ربك ال أٔرید  
أٔ�يث القدمي)) تُ مِس ك مبقص تقلمي أ�جشار املفصول شفرتیه و تنطلق يف ختریب أ�ر�كة  

املشجرة فيتطا�ر ا�ٔ سفنج أٔميا تَ طَ ا�ُ ر و أ�رنب مازال صامتًا ،تفكِّ ر ٕان الوسائد الميكن أٔن تبقى  
�ىل �الها و أٔر�كهتا �لفة ، �شقهم �شفرة املقص املكسور فتخرج مهنا ورقة �كوِّ �ا رسیعًا و  
ختفهيا  يف حام� صدرها قبل أٔن یالحظ ا�ٔ رنب الهرم و تصعد رسیعًا غرفهتا ( ال تدري مل  

أٔخفت الورقة سابقًا و ما�ي تتوق� ع أٔن �كون مكتوً� هبا و لكن ما أٔخفته من قبل جيب أٔن  
خيتفي ا�ٓن ، اكنت الورقة لعقد صوري � مت��  مزنل و  امسها مكتوب فيه  �لعربیة  وال یظهر امس  
البائع يف العقد ٔ�منا مت كتابته بید طفل ال یفقه يشء عن أٔمور بیع املنازل و يف احلقيقة مل �كن  

نينا �ىل درایة أٔكرث �ملوضوع،  و يف الو�ه الثاين من الورقة مكتوب �لعربیة اخلریطة من مزنل  
نينا ٕاىل أ�هرامات و مرسوم �رمس تصوري مزنل مكتوب �لیه بيت نينا و مدرج عنوانه و  
یصل ٕاىل رمس أٓخر لٔ�هرامات بطرق ، و �ىل عهدها مل خترب أٔ�د و ٕامنا هرعت مع مشس  

 الفجر حنو مزنلها يف مرص و �یف ال هترع ٕان اكن الظل �س�بقها ٕالیه بدالً من أٔن یتبعها...
یتحرك الظل  ٔ�منا یمت التالعب به رغامً عنه ، فتتساءل جمدداً عن هذا أ�سود،  ماهو؟  ما�ي  
حيّرِ كُ ه ٕان اكنت مل �َر � عینني �ر� و لكن  ماملشلكة ؛ فالسامء أٔیضًا �رى بال عیون و تذرف  

دمو�ًا بال  حزن؟  و �كمت أٔموراً بال قلب،  رمبا هو ا�ٓخر � یه  ظروفه اليت مل یمت الكشف عهنا،  



�س�متِ ر يف احلركة   اجلدیدة  الغریبة فرتاه �س�بقها ال �راقهبا �ىل �ادته  منذ أٔن صاحبته  ،  صار ٔ�نه 

یقصد أٔن یرتاقص بني أ�ضواء؛  لیعاندها أٔو رمبا حييك لٔ�ضواء عن ا�ي أٔظلمه و هو ال یعي  
ٕانه یثري �ريهتا بني املتحركني و رمغ حركته الغر یبة ٕاال ٕاهنا الحظت ٕان حركته أٔصبحت  حمدودة  
املاكن،  خمتاراً خشصًا مُ �د� داً مُ تَ حَ ّرِ َاكً  يف حمیطه ،جيلس �ىل طاو� �نتظار و حيتيس مرشوً�  

اكن ساخنًا و یعرف امجلیع من جهران الب�ار � ٕانه مت تربیده  ،و اكن یتفح� ص (نينا) بیعینيه  
الرمادیتني اليت تناسب شعره الرمادي بأٔمك� رمغ ٕانه يف منتصف �رب عینيات و یربهن �ىل  
أ�مر شاربه أ�مسر الوحيد بال حل یة  و اكنت يه أ�خرى (نينا) تتفحصه ؛  لتعرف مل خيتفي  

جزء معني من الظل فيه، اكن یتحرك ٔ�مري من أٔمراء القصص اخلیالیة �ر�شف القهوة ممساكً  
بطبقها و ميسح بعد لك رشفة �ىل الرمغ من ٕان الرشفات الترتك أٔ�ر �ىل شفتیه الرفيعتني  

اقرتبت منه س�یدة شابة �ىل مایبدو ٕاهنا �هئة  فانتصب قامئاً ؛ لیجیب �ساؤالهتا مث أٔ حىن رأٔسه  
يف ا�هنایة ا حناءة خفيفة و ر�لت الس�یدة بعدها أٔخرج س�ی�اراً �وبیًا و صار یدخنه �ىل �ٍل  

خيرج حىت ا��ان احملروق بطریقة راقية ،صعد امجلیع ٕاىل الطا�رة و عینهيام الزالت مُ تَ علِّ قة  
ببعضهام  ؛ٔ�س�باب جمهو� �لكهيام ،انفصال حي� د�ال الطا�رة و �اد ٕا�هيا الظل �سواده اكمًال  

یتالعب بال هدف أٔمام عینهيا قامت من مقعدها؛  لرتصد الظل و لكنه  توقف أٔما�ا یرتاقص  
فقط، فطلب مهنا امل ضیف العودة ٕاىل ماكهنا و هو س�یقوم مبسا�دهتا، فسأٔلته بصوٍت  هامس (  

ت� الظالل اخلبيثة! مل �راوغنا بعدم رؤ�هتا مث تقرر جفاءة الثبات، �ُ رى ما�ي تعنیه؟)       
(رمبا يه وصلت مل �رید؟)�رد املضیف بله�ة اس�تفهامية                                         

  فرتد نينا بیأٍٔس (  هذا الظل الغيب! ٕانه ینقص ، تتالىش أٔجزاء يف منتصفه یصبح مثقبًا بنورِ   
الشمس،و هل �رید شيئًا لنفسه الفناء؟  الظالل حتر�ت حيث تت�ىل�  عن أٔجزاء مهنا  �ريم  
بنفسه ٕاىل الهالك و الویل)                                                                    

 (رمبا هو معلها و قدره ا�ي �ركض حنوه) 

 (هل من أ�فضل أٔن  ینقص الظل أٔو أٔن یبقى �ىل �ا�؟)



(�لنس�بة يل احتا�ه ٔ�ن ینقص؛  فأٔ� أٔحب الضوء و أٔخىش الظالل .) �شعر �خل�ل  �ى  
رؤ�هتا ٔ��ني املضیف و يه متو�رة من احلدیث ا�ا�ر؛ فهيي تعرف أٔن امجلیع رمبا مب ن فهيم يه  

�كرهون الظالل ، و تتساءل ماذا ٕان عرف امجلیع ٕان هناك ظل مربوط هبا،یرتكها املضیف  
؛لتلزتم مبقعدها و یتحر� ك ليسا�د أٓخر و عیناها مربوطة به تود لو توقفه فترت�اه أٔال خيرب امجلیع  
عن سؤالها �شأٔن الظالل ا�ي سأٔلته جفأٔة دون أٔن �راجع عقلها ،و يف ت� أ�ثناء اكن  الر�ل   

الراقِ  ا�ي أٔ�ر جسده جزء من الظل یتحر� ك بني املقا�د؛ مُ تَ فَ حِّ ص اجلالسني ؛�حثًا عهنا،  
حتد� ث قلیًال مع املضیف عن ت بدیل مقعده و هو یقف مرفوع الرأٔس �ري �مت ٕانه يف طا�رة  

حتاول شق عنان السامء ، �رفع یده املوضو�ة يف جيبه من حرف وزرته ،  و �س�ت�دم اصبعًا  
وحيداً من الید أ�خرى يف احلدیث  و أٔ�رياً  جنح التفاوض  �شأٔن املقا�د مع املرأٔة اليت جتلس  
ٕاىل جوار (نينا)،الحظت نينا أٔن الظل قد توق� ف جلوارهام ،ميد   الظل یده ٕاىل صدر الر�ل  

ة ب أٔ ن تضع یدهيا   ِ�ّ ّ ا�ي یعلو و هيبط مُ رسِ�ًا بطریقةٍ  غریبةٍ ، تنظر ٕالیه (نينا) و تقاوِ م رغبة مُ ِل
فوقه ،و أٔن تلمسه خبدها ،�شعر ٕاهنا �رید استبدال العامل بضمة من صدر هذا الر�ل ا�ي  

تعرف یقينًا ٕانه ليس �ذاً� �لنس�بة لها و رمغ ذ� �رید مضة من صدره ا�ي یغدق �لیه  
بعطرٍ  قوي خيُ فِ ي حقيقته اليت تبحث عهنا،یقَ اطِ ع الر�ل نظراهتا الغریبة بقو�(ال  ميكن رفض  

صفقة تبدیل مقعد ر�ال أ�عامل مع مقعد ا�ر�ة �قتصادیة ) تنظر ٕالیه �س�تغراٍب  فيت�د�ث 
بصوته القوي ذو ا�هنایة النشازیة ؛مُ شِ رياً للمقعد ا�ي جيلس �لیه  (كنت أٔعرف من البدایة  

ٕانين سأٔدفع مثن مقعد بدر�ة ر�ال أ�عامل  ؛ٔ��لس �ىل وا�د اقتصادي ،وجودي هنا ليس  
 مصادفة ،أٔردت أٔن أٔقاب�ِ )

(�یف عرفت عين؟)                                                                           
زاد يف تقلیب نغمة صوته حىت بدى النشاز فيه �لیًا و قال(يف احلقيقة ال أٔعرف ، يشء ما  

بدا�يل أٔ�ربين �ىل خوض الر�� ٕاىل اس�بانیا و حرضين �ىل تَ تب� عكِ   ،يشء بدا�يل مل هيدأٔ  
سوى �رؤیتِك و أٔ� ا�ي مل أٔعرفِك من قبل)                                                   



(هل حتبين؟)  سأٔلته،فض�ك بصوت �اٍل و ازدادت حركة صدره عنفًا فأٔخرج من جيبه  
 قرص دواء و تناو� ،مث قال  

(� أٓ�سة!أٔ� مل أٔعرفك من قبل؛  لیتس�ىن�  يل حبك) مل  �مكل مجلته حىت قاطعته (هل �رید  
ممارسة احلب؟)                                                                                
(مل أٔقصد!) قالها و سعل سع� مصطنعة حركها ذوقه الرفيع ا�ي حيمت �لیه أٔن یترصف حبیاء  

و �دود مع امجلیع.                                                                             
(ٕاذا مل مل تبحث عين بدا�ل الب�؟  انت يف ر�� العودة و تقول ٕانك جئت للبحث عين؟)    
 (أٔ� يف اس�بانیا منذ أٔربع سا�ات فقط) تنظر ٕالیه بتفح� ص  ؛لتسأٔل ذا�رهتا ٕان اكنت عرفته من  
قبل فتجیهبا أ��رية بأٔنه ليس حمفوظًا فهيا أٔبداً ، حترض املضیفة الطعام فتختار يه صدر ا��اج  
املشوي �خلضار املسلوق تضع قطعة منه �ىل لساهنا مث تلوي شفهتا �مشزئاز ٔ�نه مل یعجهبا و  

تلوم يف �لها �ىل انغرید اليت مل حتذرها من أٔهنا ال حتب راحئة اخلضار املسلوق؛فانغرید اكن  
خترب ها بعد خرو�ا من املص�ة  عن أٔي أ�ش�یاء اليت اكنت تعجهبا و أٔهيا اكنت �كرهها   

،فيعرض �لهيا خينة اللحم �لبازالء اخلاصة به فيستبدال الطبقني و هو ینظر ٕا�هيا �رضا تقاطع  
نظراته ( �ىل ما أٔتذ�ر! مل أٔحب خينة اللحم من قبل و لكهنا �یذة الیوم)  سكتت قلیًال مث  

�بعت بنربةٍ  منخفضة(ماذا تعرف عن لقاء� الیوم،  أٔشعر كام قلت ٕانه ليس مصادفة)          
 (من انتِ ؟) 

 (لست متأٔكدة من يشء بقدر ما أٔ� متأٔكدة بأٔنين نينا)
(هل انِت فاقدة ل�ا�رة؟)                                                                     
(ال أٔعتقد ،و لكن من انت؟)                                                                

(أٔ� ماهر القايض،يه مرتك أ�وىل ٕاىل مرص؟)                                                
(ال أٔعرف ،و لكن جواز سفري خمتوم من قبل ،هل تصدق ٕان أٔيب اكن خيفيه عين؟)  

سكتت جفأٔة حي� أٔدر�ت ٕاهنا تت�دث ٕ�فراٍط  ٕاىل ر�ل غریب للتو التقته مث نفضت عن رأٔسها  



 التفكري  به كغریب؟  فكيف  �كون غریبًا  و الظل �رافقه ؟)
 (و مل خيفيه عنٍك؟)

(ال أٔدري؛ فامجلیع یترصف  بغرابة ت� أ��م) حضك حضكة مصطنعة مث قال                    
( امجلیع امجلیع! ...و ماذا فعلِت؟)                                                         

(عرفت ٕانه خيفيه و من اخلطأٔ أٔن تطلب شيئًا خُ فِ يَ  عنك قصداً و �ا أٔ�ذته البار�ة مبجرد أٔن  
 قررت السفر و ر�لت دون أٔن أٔتعر� ض لالس�تجواب)

خيرج أٔ ن بوبة مرمه خرضاء  اللون و ميصها و هو یقلب يف الطبق مث یقول (تعرفني ٕانه من اخلطر  
أٔن ختربي ر�ًال غریبًا عن أٔمر كهذا؟) خترج ا�لكامت منه ��اكد و هو حياول أٔال یبتلع املرمه  

ا�ي اكن ميصه و يه تنظر ٕاىل مفه فرتد                                                  
(أٔعرف ،و لكن �ي أٔس�باب...... ال أٔعرفها)                                                 

فَة و خيُ ِر ج  حبتني من ا�واء یبتلعهام رمغ ٕانه ال یبدو   یض�ك بصوٍت  �الٍ  و �سعل بطریقةٍ  ُمتََلكِّ
�لیه الع� مث یتابع احلدیث (أٔصدقِك)  �سأٔ� خب�ل(هل هناك مرمه قابل ل�ٔلك؟)             
یبتسم (ٕانه خمدر للفم اس�ت�دمه لغرضني أٔوالً لیغط� ي �ىل سوء مذاق أٔلك الطا�رات و ا�ٓخر  
؛ٔ�س�تغرق وقتًا أٔطول يف املضغ فتن�دع معديت �لش�بع و عندها أٔبقي يف قوام ر�يض اك�ي  
�ر�ن) نظرت ٕالیه و ٔ�هنا جخلت ٔ�هنا تد�لت يف ش�ئونه فأٔ�ابته ٔ�منا تذّكِ ره ٕاهنام يف أ�ساس  

 اك� یت�د� يف شأٔهنا  
(و لكنين لست �احمة كام س�تظن ، �ر�ت رسا� ٔ��رب امجلیع ٕانين أٔزور مرص للس�یا�ة مع  

 بعض أ�صدقاء ،احتاج بعض الوقت للتفكري قبل الزفاف)

 (هل س�تزتو�ني؟)
(الأٔعرف بعد،  امسع عرفت ٕانين كنت أٔعرف خشصًا مرصً� كتب يل يف ورقة خبط یده  ٕانين  
أٔم� بيتًا يف مرص،أٔرید الٕالیقاع هبم مجیعًا،ٕان تتبعين أٔ�د ٕاىل هناك فهذا یعين اهنم یعرفون  



أٔمراً أٔحتاج معرفته و هو السبب ا�ي جعلين أٔكتب التفاصیل   يف الرسا�،  أٔما سبب جمیيئ  
احلقيقي فال أٔود إالفصاح عنه)                                                            

یض�ك بضوت �اٍل مُ تَ لَ مِّ سَ ًا صدر ه اليت حتدق فيه و هو یتحرك بقوة (سأٔعترب ٕانك مل تفصحي  
عن أٔس�باب أٔبداً) سكتت عن الرد؛  فرمغ ٕاهنا أٔدلت مبعلوماٍت  ال تعكس يشء سوى حامقهتا 
ٕاال ٕاهنا أٔصًال ال تعرف ٕان اكنت تعرف سببًا حقيقيًا أٔم أٔن أ�مر ال یتعدى �ونه حمض حامقة 

،نزعت مش�بك شعرها و مللمته فصارت ملعته ا�هبیة واحضة و هو ینظر ٕاىل املش�بك  
بتفحِص  و یقول (من اخلطر أٔن �سمحوا لهذا اليشء يف شعرك �لصعود �ىل منت الطا�رة،ٕانه  
�اٍد )  و مهس يف أٔذهنا (ٕ�ماكننا خطف الطا�رة بواسطته) نظرت ٕالیه   بال ٕا�ابة مث  سأٔ لته  

(هل ختىش احلدیث مع الغر�ء؟ ........ حس�نًا أٔ� أٔ�ره احلوار الغري مُ تاكَ ِيف ء)یقاطعها           
    (هل سأٔلِت و مل أٔجيبِك؟) سكت قلیًال مث �بع(ال اس�تطیع اجلزم ٕان كنت أٔخىش احلدیث  
مع الغر�ء أٔو ال و لكن هذا ليس موضوعنا  ؛ٔ�نِك لسِت بغر�ء  ؛أٔ� أٔهدرت جزء ال�س�هتان به  

 من مدخرايت ٔ�قاب�ِ  يف ت� الر��)

(هل جيب أٔن أٔشعر �ٔ�سف؟)                                                               
(ال �شعري ؛فأٔ� ال ٔأس�تطیع العيش بد�ل حمدود و هو ليس ذنبكِ ؛  �ا ما ٕان خطر ببايل ٕان  

 الوقت قد �ان مل أٔهمت    سوى بأٔن أٔراِك حىت لو لكفين لك ما ادخرت) 

 ( ال أٔفهم !هل احلیاة يف مرص حتتاج لكثري من أ�موال؟)

(أ�مر ال  یتعلق مبرص ،ٕانه یتعلق يب ،اعتدت العيش مكرتف.. شدید الغىن، كنت العب �رة  
قدم شهري و ماهر ٔ�مسي، أٔحصد البطوالت حىت أ� صِ بُت  مبرض يف الرئة و أٔجریت جرا�ة  

�ىل ٕا�رها ،مُ نِ عُت  متامًا من ا�هود لفرتة طوی� مث �دت للمالعب مكدرب للناش�ئني بأٔجرٍ  زهید  
و اكن أٔقل جمهود یؤذي رئيت فتوق� فْ ت عن العمل و  اس�تغىن عين الكثري من معاريف �رئاسة  

زوجيت ،أٔ� ال أٔلو�م و لكنين هبطت يف طبقة أٔدين من طبقهتم؛ فلن تصبح صداقتنا متاكفئة ،  



(یصفع جهبته �كفه ) ،صدقيين ال أٔلو�م حىت و ٕان اكن املال �شرتهيم مثلهم مثل كعكة  
 الشو�وال مفا ذنهبم؟ هل تالم كعكة الشو�وال ؛ ٔ�هنا رفضت أٔن تُ بَ اع بال مثن؟) 

 (هل انت حز�ن؟)

(أٔ� أٔفعل ما حيلو يل دون التفكري يف ا�ٓيت ،أٔنفق من مدخرايت أٔعرف ٕاهنا ستنفذ و لكنين ال  
 ٔأس�تطیع تغیري منط �ييش)

(هل احلیاة  �هظة ا�مثن لهذا احلد؟)  �ررت سؤالها                                         
قال(امسعي هناك فرق يف العمالت ميحیه فرق اجلنس�یة ؛�ا �اويل أٔال تُ ظهِري ٕانكِ  أٔجنبیة  

،لكام اخترصت يف ا�لكامت اكن أٔفضل، �ىل أٔیة �ال ٕاىل مىت تنو�ن البقاء؟)                   
 (ال أٔعرف بعد)                                                                                  
(أٔ� أٔمعل �الیًا مد�ر يف أٔ�د صاالت أ�لعاب الر�ضیة،ٕ�ماكين تأٔمني وظیفة ِ�)              

(و لكنين لست مُ ؤه� �) ابتسم مث قال (ال تقو�هيا! و ا�لك س�یكون �ىل ما�رام،أٔ� مد�ر الصا�  
و يه مملوكة من قِ بَ ل صدیق قدمي فال تقلقي أٔبداً)                                        

(س�یكون لطفًا �برياً منك..) مل �كن مجلهتا أ��رية رداً �ىل عرضه ٕ�جياد وظیفة لها و ٕامنا اكنت  
مطلع ال�س منه �مكلته (مضي ٕاىل صدرك...) مد یده ؛ �مينحها عنوان صا� أ� لعاب و رمق  

هاتفه، اكنت تفكِّر بأٔال متد یدها؛  ٔ��ذ احملتوى؛ فهيي تتذ�ر أٔن خشصًا ما أٔ�ربها یومًا بأٔن القدر  
س�یجمعها �نیة ٕاذا أٔرا د مع أ�ش�اص اليت مل �كن مجعها ا�ٔول معهم مصادفة و مع ذ� أٔ�ذت  

 العنوان و احتفظت به..

وصلت املزنل ا�ي ال  تتذ�ره أٔصًال يف (مشسایة السعادنة) ت� الب�ة اليت مل حتوي من قبل  
سوى مزنهلام وحيداً یبيك غیاهبام ٔ�ن السامء قد اس�متعت � و أٔهدته �رياً� ضائقني حبیواهتم  
مُ توسِّ لني السعادة و لو اكنت يف امس ب�ة ..                                                  

اكنت تعرف ٕاهنا ال مت� للماكن مفاتیح و لكهنا مت� عقد ،رمغ ٕاهنا ليست متأٔكدة من  



حصته؛فهيي مل �َر عقود مبایعات من قبل،  طرقت �ب البيت ا�اور �دیث البناء خفرج لها  
ساكنهُ  (فؤاد)، طلبت منه �رقةٍ  أٔن �سا�دها لفتح املزنل اكنت تت�دث حبذر شدید ٔ�منا  

ختىش أٔن �كن فؤاد �ىل �القة �ساكن املزنل احلقيقني اليت �رید معرفهتم أٔما فؤاد فاكن متأٔكد  
أٔن املزنل لها مفن �ري املنطقي أٔن �كن ت� الفاتنة الرقيقة متسل� أٔو سارقة و من �ري املنطقي  

أٔن یطلب لصًا املسا�دة من اجلريان، و مبسا�دة (فؤاد) سائق الشاحنة �ارها جنحت يف  
ا�خول ٕاىل املزنل و استبدال قف� و اكنت تُ طَ بِّ ق نصی�ة (ماهر) �ىل أٔمكل و�ه يف أٔن  

ختترص �د�هثا قدرما اس�تطاعت ..                                                                
  د�لت املزنل  مع (فؤاد)؛  مدفو�ًا بفضو� لرؤیة هذا املزنل ا �ي مل �َر أٔنواره منذ أٔن �اوره  
ن من جنا�ني   أٔبداً ، اكن املزنل مُ كو� ن من طابقني   یصلهام سمل دا�يل، الطابق أ�ريض مُ كو�

�ىل �انيب السمل ،جناح یطل مبارشة �ىل النیل مكو� ن من غرفة و حامم و جناح أٓخر مكو� ن  
من غرفتني  و اكنت غرف اجلناح أ�ريض الزالت مل جتهز بعد اكنت عبارة عن بناءات  

�لطوب �ري مدهونة و لها أٔبواب خشبية بال مقابض فقط مثقوبة من �حية املقابض ، و  
الطابق العلوي حيتوي �ىل غرفة نوم و هو ما عرفته من املرتبة امللقاة �ىل أ�رض  و ٕاطار  
مرأٓة فارغ و هام قطع تا أ��ث الوحيدتني  �ملزنل،  و غرفتني فارغتني بعد حامم ، و اكن املزنل  
نظیفًا و ٔ�منا للتو مت تنظیفه حىت  ٕاهنا أٔ�ذت تنادي لعل أٔ�د �سكنه؛ فال  ميكن أٔن �كون  

مزنالً �جوراً منذ ثالث س�نوات �ىل أ�قل بال ذرة غبار وا�دة، اكن املاكن �رداً رمغ حرارة  
اجلو يف اخلارج  و اكن أٔكرث ما أٔ�ر ٕاجعاهبا يف املزنل هو أٔن الظل قد اختفى متامًا منذ د�لته ،  

رج� حَ ت أٔن السبب رمبا �رجع ٕاىل �رودته اليت تُ میِ ت أ�طیاف؛عندما اكنت(نينا)طف� اكنت 
تعشق حاك�ت �دهتا(هیام) عن أ�ش�باح و جنیة  الرت�ة و عفاریت النیل اكن لت� احلاك�ت  

مذاق مرعب مثري و ممتع ،ذات مرة  سأٔلت(نينا) �دهتا مل مجیع حاك�ت أ�ش�باح تدور يف  
بالد العرب؟  فأٔ�ربهتا اجلدة  أٔن أ�طیاف طاقة �ریة  تأٔلف حر�  بالدمه و هايه ا�ٓن �س�تنتج  

ِّ ت ت� أ�طیاف،  و  لكن أٔ�كون البيت أٔشد �رودة من ش�تاء   أٔن الربودة متیهتا أٔو رمبا �ُ شت



اس�بانیا ا�ي اتبعها الظل �ال�؟،ال هيم ما هيم ٕان الطیف قد ذاب يف أٔنوار املزنل،كام ذاب  
(فؤاد) ا�ي التفت لس�افة ما یفعل إ ىل جوارها بني غرف مزنلها خفرج، �ارت حواسها؛  

إ جعاً� �لراحئة اليت مئ� عبريها جنبات املاكن،رمغ ٕاهنا مل �كن راحئة عطر أٔو منظف ،ٕامنا اكنت  
راحئة غریبة ال ميكن تفسريها و �یف تُ فَ رس�  و مصدرها جمهول،  اكن الفراش بال مفرش موضوع  

�لیه مفتاح من املؤكد ٕانه مفتاح املزن ل ، �ساءلت عن أٓخر خشص وضع املفتاح بت� الطریقة  
فتأٔك� دت ٕانه ال�زال ��ا�ل و حىت ٕان اكن رو�ًا ؛ فهيي تبحث عهنا و ستس�متر حىت جتدها؛  
فالبحث مُ تَ اكَ ِيف ء و ٕاال ملا �ر�ت الروح املفاتیح ��ا�ل ،�لهبا النوم �ىل الفراش  و استيقظت  
�ىل صوت طرقات الباب مل تدرِ  مك �ابت مُ كَ �� الرؤیة؛فنومة هانئة كت� مل حتصل �لهيا منذ  

وقتٍ  طویلٍ   ،نومة  �س�تغين فهيا عن أ��الم مجیعها؛  لتنجو من الكوابيس  ،اكن الطارق هو  
نفسه �ارها (فؤاد) ا�ي سا�دها يف فتح الباب لیًال  ، اكن فؤاد شاً� يف أٔواخر الثالثينات  
طویل القامة رفيع القوام أٔمسر البرشة  �رز الوجنتني و اكن حيمل   صینية حتوي طبقًا من خينة  

اللحم �لبطاطا و اخلزب و رمغ ٕان (فؤاد)  مل �كن �رمي الطباع أٔو مضیافًا و حىت مياالً ؛للتعر� ف  
�ىل الناس ٕاال ٕانه أٔراد كشف مغوض  هذا املزن ل �لت�دید، و زاد فضو� عند مقاب� ت�   

الشابة أ�جنبیة امجلی� اليت امتلكت أٔول بيت يف الب�ة، �ولها الصینية فتناو�هتا بال �رد� د و  
ِّ ش أ�ر�اء من حولها فتنظر ٕالیه بعدم فهمٍ  فينتبه جلالفة ما یفعل و   شكرته ،عیناه تفت

یبتسم(أٔجعبين مزن�ِ  �شدة،انتظرت طویالً ؛  ٔ�رى مُ الكُ ه فأٔتفاوض معهم �شأٔن رشائهِ ) سكت  
قلیًال مث سعل و �بع(أٔ� ال أٔقصد أٔ�ذ ماليس يل ،كنت أٔمر�  من هنا ك ثرياً و الحظت ٕان  

ساكنه يف غیاٍب  دامئ،�ىل العموم عندما یأٔست من حضورمك أٔمقت مزنيل �ىل �س�ة �اولُت   
 أٔن �كون مشاهبة مُ جهتَِ دَ اً ليشابه مزنلمك) 

 (ومل؟)



(يف احلقيقة أٔ� سائق شاحنة ،كنت أٔمر من هنا كثرياً ، أٔ�ساءل �یف �شعر من یقطن منطقة  
مُ نعَ زِ �َ  كت� البد ٕان العيش هنا اكلعيش يف معبدٍ  ؛للتأٔمل ،متنيت أٔن أٔقطن ماكً� بت�  

الناحية فأٔ�م نومة حقيقة بعد صوِت  هد�رِ  حمرك الشاحنة طی� یويم ،و اكنت الفكرة تتخم� ر  
 يف رأٔيس حىت أٔصبحت �اهزة لل�زب بعد وفاة زوجيت فأٔحرضت ابين و جئنا للعيش هنا)

اكنت تنظر ٕاىل و�ه أ�مسر  �ٕ محرار من أٓ�ر الشمس و هو یتلو� ن و عیناه �سرتق النظرات  
السار�ة مهنا و هترب من اللقاء فسأٔلته(و هل انت حز�ن؟)                                  
(مل؟ لوفاة زوجيت؟.......�لطبع ال ؛فسائقو الشاحنات ال جيب أٔن یزتوجوا يف أ�ساس،مه  

طوافني �رب البالد یتخط� ون الكثري من الظروف و تتغري الظروف  هبم، تصطدم قلوهبم بقلوٍب   
جوا� ال هتدأٔ يف ماكن و تصطدم أٔعیهنم بعیونٍ  اك�ٓ�ر اليت يف قرارها ا�ي یبحثون عنه بني  
الطرقات فيتأٔخرون �ىل زو�اهتن الاليت اعتدن أ�مر و یعودون يف ا�هنایة ؛ لريوا زو�اهتم يف  
أٔوقات ال جيب �لهيم رؤ�هتن فهيا) سكت قلیًال مث �بع (و ماذا عنكِ ؟) مل تفهم ٕا�ابته و مل هتمت  

أٔن تعرف و مل تفهم السؤال يف أٓخر �مه  و لكهنا طبقت نصی�ة مار�ن و ماهر  
فأٔ�ابت(كنت أٔ�يش هنا) مث توقفت؛ لتعلن أٔن ال  شأٔن � مب تفعل ؛  خصوصًا ٕاهنا مل تطلب أٔن  

تعرف عن حياته فقط اكنت تنفِّ ذ ما اعتادت �لیه و هو أٔن �سأٔل من �راه ٕان اكن حز�ن أٔم  
سعید، و مل تطلب أٔن �كن مثن معرفة خصوصیاهتا خينة البطاطا،  نظر يف ساعته و اس�تأٔذن  

 �لرحيل للعمل (أٔ� ال أٔعرف مىت سأٔعود ؛فأٔ� سائق شاحنة �وين خبري).

مرت أ��م دون �دید،  فقط �س�تنشق العطر ا�ي خيفي أ�طیاف و تت�� ذ �لربودة مُ تأٔمِّ �  
مبیاه ا�هنر ا�ٓس�نة اليت تعرف ماجري يف ت� الناحية و حتفظه عن ظهر قلب و لكهنا تأٔىب  

احلدیث عنه ،ٔ�هنا أٔمانة ُمحِ لَ هتْ ا دون رغبة مهنا؛ فمل � س�تطع قولها و مل یتبَق هبا طاقة  لرتكض و  
 تتالطم كعادهتا فقط بقيت �سو� أٓس�نة ٔ�هنا يف الرمق أ��ري يف معرها .. 



حبثت يف البيت عن أٔي دلیل ملموس بال فائدة حىت أٔغطیة الفراش منزت �ة ،و املرا� مُ نزتَ �ة  
من أ� طرها  ؛حىت ال تعكس صوراً حفظهتا ،مل یتبَق  فقط سوى الكيان الفواح ا�ي خيفي  

أ�طیاف، �ساءلت ماذا س�ی�دث ٕان  توق� ف الكيان الفو� اح عن بّثِ   العطر ا�ي خيُ فِ ي  
أ�طیاف اليت تغیظها، فو�دت ٕان عندها س�تل�أٔ للمل�أٔ أ�و�د ا�ي تعرفه ٕاىل ا�ٓن:  ٕانه 
صدر ماهر املُ هنَ ك   ا�ي مل یغب عن �لها منذ رأٔته  من بني جسد الظل ینريه،مل �س�تطع  

جتاهل مشهد صدر ماهر يف �لها و هو یعلو و هيبط مثرياً ٕاجعاهبا و �ساؤلها و خفقات قلهبا... 
 و ما ٕان خرجت من حمیط املزنل حىت  و�دت أٔن الظل قد ُ�ِلَق مرة أٔخرى؛ لريافقها ت�  

املرة  �الل ر�لهتا ٕاىل الصا� الر�ضیة یرتاقص ٕاىل جوارها؛ فقوانينه صارمة �لنس�بة لالس�تقرار  
رمغ ٕانه ال �س�بقها و ال �راقهبا ٕاال ٕانه ال�س�تطیع أٔن یدعها �ر اه مُ س�تَ قِ راً جوارها و اكن قد  

�دعها �ختفائه من حياهتا �الل أ��م  اليت مكثهتا يف املزنل و �ىل لك يه قد اختذت قرارها  
ا�هنايئ �شأٔن الظل ؛ قررت أٔن وجوده يف حياهتا ليس هبذا السوء؛  فهو �ىل أ�قل ميت�  

هدف �سعى ٕالیه و ٕاال ملا امت� خطة �شأٔن تعام� معها.                                        
   قطعت الشوارع و املیاد�ن و أ�زقة و الظل ال�زال �رافقها مُ كتَ مِ ل �ىل هیئة امرأٔة بقوام  
عود القصب و حتمل جنینًا ینفخ أٔحشاهئا �رة و �رة هيبط معودً� مُ نضَ م� ًا ٕاىل قوا�ا فزيیده  
آ� شينوبویه   مساكً فيصري بقوامِ   �زيرانه جموفة �رسي الهواء فهيا فتصدر صوً� موس�یقيًا ٔ�هنا أ

فزتداد �ريهتا يف  هذا التشلك� الغریب للظل،تصطدم بفتاتني فيصی�ا بغضب(�ىل أ�قل جيب  
أٔن تعتذري أٔ�هتا العمیاء) و یلصقا هبا نظرهتام املزدریة تفتح مفها؛ لتربر ٕان �شلك� الظل الغریب  
یثري تعجهبا فتغلق مفها قبل أٔن تصل فتحته ٕاىل ا�هنایة،مث   تتفح� ص يف أٔ�ني الناس  ؛لرتى فهيا 

الظل فت�د ٕان ت� العیون قد معیت عن رؤیة الظل رمغ ٕاهنم یتفحصوهنا خشصیاً  ،یبدون يف  
جتو� لِ هم متعّرِ قني و حمرتقني �شمس ال صیف اليت مل �رمحهم كام لن �رمحو ا نينا ٕان طالوها، اكملوىت  
أ�حياء ا��ن انتهبوا للحم �رشي مُ تَ حّرِ ك بيهنم و هو ما یفرس نظرة سائق أ�جرة ٕا�هيا حىت ٕاهنا  

ظنت ٕانه یعرفها معرفة خشصیة حىت وصال ٕاىل مر�� التفاوض � ىل أ�جرة اليت انهتت ٕاىل  



�ل وسط  هو املنترص فيه ، أٔدر�ت أٔهنا بذاك ا�منط  يف �نفاق لن تنهتيي الس�نة حىت تنهتيي  
أ�موال اليت حبوزهتا ل�ٓن،  فقررت ا�متس� ك �اكملِ  قواها بوظیفة الصا� الر�ضیة اليت عُ ِر ضَ ت  

�لهيا...                                                                                    
اس�تقبلها (ماهر) بنفٍس  معیق ٔ�نه �س� تنشقها و عیناها مل حتید عن صدره  وهو  یعلو و هيبط  
فزيید من ش�بقها ؛ ٔ�ن �رحي رأٔسها �لیه فتتأٔرحج مع تنف� سَ ه جيئة و ذها�ً  مت�اه� الظل ا�ي  

ً �ىل هیئة مرضب غولف .                                                     اكن ُمتَْشّ�ِ
ف لها امجلیع   اس�تطاع  ماهر  توفري مسكن لها بدا�ل إ �دى غرف الصا�،يف الیوم أ�ول  عر�

اب تداءَ  من موظفة �س�تقبال احلس�ناء(هناء  الورداين) مروراً �ملدربني ا�اكبنت (�الء) و  
زوجته (رانیا) و قصهتام اليت یعرفها امجلیع �دا هام ، حىت ٕان (ماهر) رواها للوافدة اجلدیدة  

(ن ينا) اكن ا�اكبنت (�الء) ر�ًال أٔجش الصوت، مفتول العضالت،  قوي البنية ،و لكنه  
ضعیف الشخصیة   أٔمام زوجته ، ذات یوم تعرثت زوجته يف عش للفرئان املولودة أٔسفل سمل  

بنا�هتم  فسحقت فأٔراً مولود و خرجت أٔحشائه اكالس�باغیيت و اكنت عیناه تفرزا سائًال و هام  
مسحوقتني ٔ�نه الزال یبيك من أ�مل و  صارت  الفرئان تنعیه برص�ر  مل یغادر أٔذهنا، و �زداد  

یوميًا خصوصًا يف السابعة صبا�ًا حي� یغادر �الء للعمل اكن الرص�ر حيتد حبدة نظرات عیون  
الفرئان لها يف ت� الكوابيس  ،و مل جتد �ًال سوى أٔن هتدد زو�ا بأٔهنا ستت�ذ عش�یقًا من  

فرط غیابه ففعل أ�فاعیل و توس� ل ٕاىل (ماهر)  بأٔن یمت توظیفها معه ووظفها ماهر فاكن  
(�الء) یقوم بعم� و معلها فقط لتبقى أٔمام عینيه ،  و عر� فها (ماهر)  حىت مبسعود الفار �امل  
النظافة ،ا�ي �ساءلت نينا لوه� �یف جتري ا�ٔمور بني مسعود الفار و رانیا ٕان اكنت �هيا  

هلع من الفرئان،اكن املاكن �بري للغایة ممتيلء �لوافد�ن و یعج أٔكرث بطاليب الوظیفة اليت  
��هتا(نينا) بال �د و ٔ�ن (ماهر) هو من توس� ط لها و وظفها فمل �رد إ حرا�ه  بني امجل یع  
لسبب وحيد ؛ف هيي ال �رید لصدر كصدر ماهر أٔن خيتنق حز�ً  �سبهبا فاجهتدت قدرما 

اس�تطاعت دون أٔن تعمل أٔن فقط �وهنا أٔجنبیة و مجی� كفيًال يف �د ذاته ٔ�ن ینضم امجلیع لها  



بل و یزتامحون؛  لنیل ماكن يف حصصها ،رمغ ٕاهنا اكنت مبتدئة و مل تتعمل شيئًا و لو صغرياً  
عن أ�مر حىت ٕاهنا اكنت تؤ� لِ ف أٔسامء حلصص معینة یبتدعها خيالها كحصص ضبط الطاقة و  
طفو الروح و ختُ صِّ ص لها ضِ عف اشرتاك احلصص العادیة  و یتاهفت امجلیع حلضورها و  ٔ�هنا 
تدرِّ س يف ت� احلصص �مس أ�عظم ا�ي جيیب الرب بذ�ره...                               

   و ِذیَع صیهتا يف وقت قصري �داً   حىت أٔقرص من وقت امتالء قامئة حصصها �ملشرتكني هبا  
فمتتيل القامئة و ی تبق� ى العرشات يف قامئة �نتظار ینظر ٕا�هيم  دامئاً  احلاج(سالمة )  بنظرة املنترص   

اكن احلاج (سالمة ) ر�ل يف أٔواخر امخلسينات مي� أٔمواالً طائ� و عقلٍ  حمدود   التفكري  
�لنس�بة لطریقة إ نفاق ت� أ�موال، و اكن مُ شِرت ك  يف ت�  الصا� منذ س�نة؛  فقط لريحي رأٔسه  
ا�ي نص�ه بذاك املاكن لسبب جيه�،  حىت ٕانه اكن  ب بطنٍ   واسعةٍ  و مل �شاهده أٔ�د من قبل  
يف ت� الصا� حيرك أٔمن�  ؛ لیخف من ت� البطن و �یف یفعل ٕان اكنت بیئته الریفية اليت  
تبعد ثلث الیوم عن ت� الصا� تنظر ٕاىل صاحب البطن الس مینة بأٔنه ا�ن عز،  اكن طویل  

القامة  أٔمسر البرشة واسع الكفني ، و لكن كفيه مل �كو� أٔوسع من خيا� ا�ي  اكن  �س�متر  
بتأٔلیف احلاك�ت ا�اكذبة عن بطوالته و در�اته  العلمیة اليت اكن خيرتع أٔ سامهئا �سذا�ةٍ  و   

بله�ة ریفية مُ تَ َص نِّ ع يف ٕاخفاهئا، و �ىل الرمغ من أٔن ليست لهجته يه الوحيدة املصطنعة ٕاال أٔن  
امجلیع یصدقه و ال جعب؛  ٕاذ أٔنه خترَ ج منذ زمن من طور الهوایة يف الكذب ٕاىل طور  

��رتاف ،و اكن احلاج (سالمة ) من املس�متیتني يف حضور حصص (نينا) املُ بتَ كَ رَ ة ليس  
ليشء؛  سوى لرغبته يف التوا�د  بت� احلصص و مشاهدة نينا و يه حتاور و تناور الظل  
ا�ي ال�راه سواها  ؛رمغ ٕان  (نينا) (مزنُ و�َ ة ا�مس) -كام اكن �ش�به احلاج سالمة الفتیات يف  
مثل قوا�ا- مل �كن من نوع احلاج املُ فض� ل؛  فاحلاج اكن یُ فضِّ ل مُ متَ لِ ئات أ�جساد مكتزنات  

ا�هن و الشحم ٕاذ اكنت � هوایة غریبة يف �لوته مع الفتیات و يه عضهن من أٔكرث املناطق  
احتواًء ل�هون  يف أٔجسادهن و مل یعرف أٔ�د عن السبب يف ت� العادة؛  ٕاذ رمبا السبب يف  

رغبته �لزهو بأٔس�نانه اليت اكن  یغطهيا مجیعها ��هب أٔو أٔن أ�مر � تفسري أٓخر،  و يف احلقيقة  



مل �كن الت�اقه حبصص (نينا) و نی� ماكً� هبا دامئًا �سبب اجهتاده أٔو رسعته يف جحز املاكن و  
ٕامنا اكن �سبب(نينا) خشصیًا؛ اكنت (نينا) مت ن�ه  أ�ولویة يف حضور حصصها �شلكٍ  ملحوٍظ   

؛اكنت �رى ٕان �یه  عینني مجیلتني  �س�تطیع أٔن �رى فهيام أٔمعق من قدرهتا �ىل �ستيعاب يف  
النظرة الوا�دة،  أٔ�ربها ذات مرة ٕان وا�ته روس�یة ووا�ه فالح و لكهنا مل تصدقه أٔبداً ؛  فت�  

العینني خيتفي حبدودهام الظل كام خيتفي �ىل صدر (ماهر) ا�ي اكنت (نينا)  حتاول طی�  
ا�هنار أٔن ختتفى مُ كرَ هة من حرضته و تقيض بقية اللیل ُمكِرَهة   بصحبته بني املتزنهات و  

املطامع و أٔما�ن الرتفيه، �س�تقبال يه و (ماهر) رسائل أٔ�هيا و (أٔلفارو) و یقومان �لرد �لهيام  
اكنت �رسد يف رسائلها مع أٔ�هيا تفاصیل صداقهتا مع ( ماهر) و مك يه سعیدة ،  أٔما �لنس�بة  

ل(أٔلفارو) فاكنت �رد �ىل رسائ� بورقٍ  فارغٍ    اتفقت معه �ىل ٕانه س�یكون �المة �ىل ٕاهنا  
خبري �س�مترار وصول رسائلها الفار�ة  ٕالیه ،و أٔجعبت فكرة الرسائل الفار �ة (أٔلفارو)ذو املزاج  

الغریب ؛ حيث اكن الورق الفارغ یتيح � ختی� ل ما یتخیل من ا�لكامت املتالعبة �ىل سط�ه و  
رمغ توط� د أٔوارص الصداقة بني (نينا) و(ماهر) ٕاال ٕانه ما�زال خيُ �ِ لُ ها الت�دیق امللحوظ يف  

صدره و لكن ليس بقدر أٔكرب م ن اخل�ل ا�ي یعرتهيا �ى حتدیقها يف أٔ�ني احلاج (سالمة ) و  
�ىل لكٍ  قر� رت(نينا) أٔن تفعل ما حيلو لها طاردةً  شعورها �خل�ل ؛ٕاذ اكنت قد اعتادت أٔن  

�س�تَ غِ ل جنوهنا؛ ليسحب لها أ��ذار دامئًا من احملیطني منذ ذ� الیوم ا�ي سأٔلت فيه مل يه  
أ� ودِ عَ ت املص�ة و أ� �ِربَ ت ٕاهنا مدمنة فأٔ�ربهتم ٕان يشء ینقصها و لكنه ليس جر�ة خمدر  

فأٔ�ربوها ٕ�هنا تتخیل و أٔن خمها قد أٔتلفته العقاقري و ال أٔ�د ینطق بنفي حرفًا من هذا،  اكنت  
تعرف ٕاهنا ليست مدمنة و ال جمنونة  و تأٔكدت من ا�ٔمر حي� و�دت خریطة  املزنل ا�في  

ذِ �ره كام ورقته ، و ليك تصل ٕال�ا�هتا حتمت�  �لهيا اس�تغالل أٔميا �س�تغل حىت لو اكن جنوهنا، لكام  
تذ�رت حماوالت امجلیع لیؤّكِ د ٕاهنا جمنونة شعرت �حلریة تصبغها و �ر� أٔعضاهئا لتترصف �یفام  
أٔرادت؛  فاجلنون مينح املنعوتني به حریة مل جيرهبا املُ تعنِّ تون �لركض �لف لقب العقالء ،و  ٔ�ن  

ت� أ��م الظل اكن یضللها أٔحياً� یظهر �اكم� و أٔحياً� أٔخرى خت تفي أٔجزاء منه حول  



جسدي ماهر و احلاج سالمة فيصيب �دقاهتا �الٕ �اد و رأٔسها �لصداع فقررت أٔن تُ عَ اقِ ب  
الظل أ�خرس ٕ�خفائه ت� أ��م يف بيهتا ٕ��ازة من معلها...                                

�لست يف حمطة �نتظار ختط رسا� ٕاىل وا�ها                                                
   (أٔيب العز�ز.............

  حتیايت و قباليت ٕالیك و ٕاىل انغرید و �ديت هیام و �اليت  ، مبناس�بة �اليت �یف تت�دث  
عين ت� أ��م أٔعرف ٕاهنا �لتأٔ�ید تذم يف و يف ماهر ،أٔحضك لكام ختی� لت أ�مر و �زیدين  

حضاكً لكام ختیلت �یف ميكن أٔن �كون  اللقاء بني �اليت و ماهر،  �یف س�یحرك قسامته   الراقية 
�ى سام�ه ذم �اليت فيه ،  أٔ�ساءل �یف یتعارك خشصًا كامهر �یف �س�تطیع الرصاخ و تلقني  
أٔ�دمه �لبذاءات و هو یتعامل ٔ�مري؟  هل تصدق � أٔيب ٕانه الزال ال �س�تطیع رشب الشاي  
ٕاال و هو �س�ت�دم مكعبات السكر فٕان اكن السكر حبیبات ميقته و ٕان اكن الشاي موضوع  
يف �وب �ادي ال ینظر ٕالیه يف  أ�ساس البد أٔن �كن الشاي مصبوب يف فن�ان من اخلزف  

املنقوش �لیه رمسة رقيقة و � طبق ،و �رمية القهوة يف فن�ان ز�ا� صغري مبوضع مائل لٔ�مام  
من املؤكد أٔن فن�ان الكرمية � امس و لكنين أٔ�� رمبا ميكنين دعوته دورق،  ال یقبل ماهر أٔبداً  

ا�تساء املرش و�ت و يه ساخنة فهو یقول ٕان النفخ يف الطعام و الرشاب من �ادات  
احلثا�،�لمين ماهر �یف أٔقوم �لرقص �س�ندریال احلقيقة  مع أ�مري  و لو أٔنين أٔ�ساءل �یف  

قابل س�ندریال احلقيقية ،لن تصدق � أٔيب ٕانه فص� ل �لكینا بدلتني اكلفيمل متامًا عرفت بعدها ٕانه 
صار یأٔلك املعلبات ملدة طوی� ٔ�ن ما� قد استنفِ ذَ   يف ذ� أ�مر ،و عندما أٔ�ربته ٕانين أٔرید  
املشاركة نعتين �جللفة ،رخيصة ا�وق حضكت �شدة حي� نعتين �رخيصة ا�وق ،تعمل � أٔيب  

أٔن السبب يف تفصیل ت� أ�ز�ء هو  ٕاننا یومًا ما ذهبنا ٕاىل ملهيى و اندجمت �شدة مع  
املوس�یقى �اولت �اكفة الطرق �ذب ماهر ٕاىل سا�ة الرقص و لكنه رفض و رصت أٔرقص  

رقص شوارع مع شاب ال أٔتذ�ر امسه حتدیداً  ،اكن ماهر ینظر ٕاّيل بغیظ و هو ميص شفته  
السفىل و یطبق ذراعیه �ىل صدره املتحرك �شدة و أٔ� أٔنظر ٕالیه أٔس�متد حراكت الرقص من  



النبض يف صدره فانهتیت حي� قال يل(انتِ  رخيصة ا�وق) بعدها فصل يل فس�تان س�ندریال  
لیلقنين �یف  جيب أٔن �كن الفتیات امجلیالت، أٔ�ساءل �یف س�یكون رد فع� ٕان رأٔي(�وال) و  

يه تبول يف حوض الس�با�ة،  �ىل لك اشرتي يل ماهر روایة احلب يف  زمن الكولريا اكنت  
�س�ة قدمية و لكن  الزال �الفها و أٔوراقها يف �ا� رائعة ،ال أٔدري من أٔ�ن حصل �لهيا و  

لكن البد ٕانه دفع مقابلها الكثري من املال،عندما انهتیت من قراءهتا سأٔلين و هو حيّرِ ك س�بابته  
�حنناء فوق إ هبامه  و �یف(و�دِت ا�هنایة؟) أٔجبته (أٔحببهتا)و اكنت ت� املرة الوحيدة اليت أٔراه  
�اضباً  و یعلن غضبه بصوٍت �اٍل، رفع �اجبیه �ريق و ابتسم هازئًا و هو محمر الو�ه و صدره  

یتعاىل(فريمينا أٔ�نیة!الميكن أٔن یعجبك فوزها ��هنایة ،يف البدایة �زوجت الطبيب الرائع  
خوفينال حي� اكن فلورنتينو اليشء و يف ا�هنایة ذهبت مع الرثي فلورنتينو  بعدما مات  

خوفينال و لكهيام أٔقنعته �حلب �للرو�ة!) قالها مس�هتزئًا فقلت(حس�نًا!) فمل مير  ال یومني حىت  
أٔهداين �س�ة أٔخرى من نفس الروایة و قال(أٔعیدي قرا�هتا من ت� ،رمبا تغري�ن و�ة نظرِك)  

و �لفعل أٔ�دت قراءهتا و لكن النس�ة سقطت أٔسفل ا�رج و انزتع �الفها فأٔمكلت القراءة  
من النس�ة أ�وىل ؛فكام تعرف � أٔيب ال أٔحتم� ل قراءة كتاب بال �الف و لكن هل سأٔ�ون  

خماد�ة ....،مرحبًا انغرید ا�ٓن رصت أٔتقن �دل الضفرية امخلاس�یة كام كنِت �سمهيا رمبا لو اكن  
ملاهر شعر أٔطول من شعره لكنت �دلته؛  اكنت لتبدو اجلدائل رائعة �لیه ؛ فلونه رمادي المع  

كشعر اجلدات، �ملناس�بة أٔمتىن أٔن �كون أٔخيت بدا��ِ  �ىل أٔفضل �ال س�یكون معروفًا �برياً  
لو اس�تطعِت حين رأٔسك و تقبیلها و ٕان مل �س�تطع � أٔيب أٔرجوك أٔفعلها من أٔ�يل  سأٔ�ون  

 موجودة قبل مو�د والدة أٔخيت ٔ�منحها اسامً  ...
ابنتمك ا�لصة.....حصیح � أٔيب أٔرید رشاء بعض املس�تلزمات ....سأٔعید اخلتام �نیة  و لكن ت�  

 املرة مع القبالت...
ابنتمك ا�لصة..  ))                                                                              
بعدما انهتت من الرسا� أٔوقفت س�یارة أٔجرة و قفزت بدا�لها  ،حتر� َك ت الس�یارة �ىل أٔنغام  



أٔغنیة (خطوة وا�دة أٔقرب) للفریق أ�مر�يك لینكن �رك، اكن  السائق مُ ندَ مِ �ًا مع املوس�یقى  
،یغين �لك ما أ� وِيت  من حامس مع أ�غنیة و لكن مل �كن غناء السائق ٔ�غنیة من هذا النوع  

بت� املهارة لیلفت انتباه(نينا) عن أٔن السائق يف أ�ساس �رتدي مال�س �هظة ا�مثن  
لعالمات جتاریة معروفة ، و یضع عطر لعالمة جت اریة   شهرية و سا�ة ید یفوق مثهنا مرتب(نينا)  
احلايل يف صا� أ�لعاب،عرفت (نينا) ت� أ�ش�یاء؛ فقد �اشت مرتفة كهذا السائق ذي قبل  

و  ا�ٓن مل تتعجب أٔصًال �یف �رىض أٔن تعيش �راتب أٔقل من مثن السا�ة الوا�دة من  
ال سا�ات اليت اكنت �ستبدلهن مع لك ٕاصدار �دید ،و مل تفكر  أٔصالً   �ٔ�مر ؟ و يه ليست  
جمربة �ىل قبول وضع كهذا ؟..... بىل يه  جمربة �ىل �يش هذا ا�منط ؛لتكتشف احلقيقة و ال  
داعِ   لتقلیب أ�مر يف �لها لك �نیة و لكهنا ال تبحث أٔصًال و �یف تبحث و يه ال تعرف  

طریقة للبحث؟  لطاملا �ساءلت ماذا تفع� و ما�ي جيب �لهيا فع�؟  تعید قراءة الرسا� فتنتبه  
ٕاىل أٔن هفوات (ماهر) حتتل معظم الرسا� فت تساءل هل یعجهبا؟حلد العشق؟  تتذ�ر یوم اكن  

یعلمها الرقص بفس�تان س�ندریال، فتتذ�ر یو�ا  ملست بأٔصبعها �ىل صدره مبارشة فافرتقا 
�رس�ة دون وداع ٔ�منا صاعقة قد �لت بيهنام ؛لتفرقهام فوراً  و  �ىل ٕا�ر ت� اللمسة   سهرا لیال  

یفكرا فمي �دث و بعدها دعته   ٕاىل حفل راقص  أٓخر  تتذ�ر یو�ا ت� املشاعر اليت اكنت  
تنتاهبا  و رأٔسها �ىل صدره، �یف اكنت �سمع صوت الهواء بدا�� �رفع صدره و خيفضه ، 

تتذ�ر یو�ا �یف اكنت �هنار قواه وو�ه حيمر و خيتنق �لقه ، تتذ�ر �یف فضلت بأٔ�نیة أٔن  
�ستند ٕاىل صدره و يه تعرف ٕان استنادها �لیه هو السبب يف النوبة اليت اكنت تفتك به  
حىت ا�سحب هو، فتعود للواقع لرتى أٔن �الها من البؤس ما  س�یدفعها للتفاوض مع سائق  

أ�جرة ا�ٓن �ىل أ�جرة  ؛فاملرصیني مجیعًا یفعلون نفس اليشء،  بل و السائقني أٔصًال �كونون  
قابلني للتفاوض ، فتتذ�ر حي� اكنت مراهقة و اشرتت ل(أٔلفارو) ز�ا�ة عطر مبئات النقود و  

سكبهتا �لیه  ؛حتیةً  � يف حفلته املوس�یقية و یو�ا وىش هبا ٔ��هيا أٔ�د ال تعرفه ل�ٓن ، مفنعها  
أٔ�هيا من الترص� ف يف أ�موال مبارشة وهو السبب ا�ي جعل  عقلها �رسف يف ختی� ل أ�ش�یاء  



و طلهبا من وا�ها حىت ميل وا�ها و مينحها الترصف املطلق  ،و اكنت (لزيا) يه من أٔرصت  
أٔن واقعة ز�ا�ة العطر السبب يف ترصف وا�ها و نينا مرصة رغامً عن قنا�اهتا ا�ا�لیة أٔن  

واقعة الش�بل يه السبب..                                                                        
   و يف منتصف خياالهتا اكنت الس�یارة قد د�لت الطریق الصامت بني املدینة �ىل ختوم  

مشسایة السعادنة حيث الهدوء النس�يب اخلادع للجمیع �دا يه ؛اليت  تعرف ٕانه مملوء �ٔ�طیاف  
و اخلیاالت و تعرف ٕاهنا ال  �رامه ٔ�هنم ليسوا معنیني و مُ خَ ص� صِ ني هبا كام اخلیال املُ لك� ف هبا و  
ال �راه سواها و لكن �وهنا ال �رامه ال یعين أٔن تن�دع اكمجلیع و �كفر بوجودمه..                

�زداد الظالم و تض�ك املصابیح املُ علّ قة املُ نطَ فِ ئة من الرا�ة و ا��ة اليت جعلهتا تُقِسم �ىل  
إ فساد أٔي مصباح یُ لَ ف يف قا�دهتا ؛فهيي ال تأٔلفهم و �كره أٔن حيلّ  غریبًا �لهيا، توق� فت الس�یارة  
قبل الب�ة بدقائق و نزل السائق و دلف املقعد اخللفي مُ عَ لِّ ًال ٕان هناك صوً� غریبًا یصدر من  
اخللف،أٔمسك هبا بقوةٍ  و �لع مال�سه و بدأٔ يف اغتصاهبا، مل ترصخ و مل تتحر� ك أٔو حىت تُ قَ اوِ م  

لك ما فعلته أٔن أٔ�لقت فتحهتا عنه و طردته و صارت مسدودة �شلكٍ  غریٍب  جعل سائ�  
�رتد بني خفدهيا ا�ٔ بیضني فيحرقهام و یتلو� �ٔ�محر،ابتعد عهنا و فتح الباب و رماها  

�ار�ًا،�لست يه حتت الشجرة يف الظالم حتوم حولها ال�ب الضا� فتنبح  ؛لتكتشف مَ نْ   
الغریب �ىل أٔرضها و ��هنایة تتخطاها ال�ب؛ فهيي تعرف ٕاهنا الجئة ٔ�رض هللا أٔساساً   

فتقبلها رش�كة فهيا، و يه سامهة تتذك� ر عینيه و هو رابض فوقها ٔ�هنا اكنت تقول ٕان أ�ش�یاء  
تُ نَزتَ ع ال تُ طلَ ب ؛فالطلب  فقط یؤخِّ ر حصولنا �لهيا و �زید �ريتنا،  اكنت تعرف ٕاهنا  اكنت  

�س�تطیع  أٔن تقاومه، أٔن �رميه بعیداً عهنا و لكن الرعب قد شلها يف البدایة و ضعف احلی� ؛  
فهيي �رى عظمهُ  مسیك ٔ�خشاب اطارات النوافذ و طو� یفوقها و ما ٕان اقرتب مهنا اكن شيئًا  

يف جسده یبث دفئًا غریبًا رمغ ٕان اجلو اكن �اراً   ٕاال ٕان ا�فء ا�ي اكنت تطلبه مل �كن  
مُ تعلِّ قَ ًا بدر�ة احلرارة ، ما ٕان اقرتب أٔكرث و جمث �ىل جسدها و شلح فس�تاهنا و أٔلصق جسده  
جبسدها ،تأٔكدت ٕان ا�فء جبسده أٔو �ىل سبيل ا�قة يف جزء مل �س� تطع حتدیده �دا ذ�  



اكن جسده  �رداً ٔ�جساد املوىت ب یدیه املُ تعِر قَ تني ٔ�هنام اكنتا مثلجتني و خرجتا من الثال�ة  
فندیتا، احتارت يف متیزي ا�ايفء من جسده؛  فهو كثري احلركة و �ا تأٔخ� رت يف املقاومة و لكن  
جسدها يف ا�هنایة طرده ،�دلت من هندا�ا و قامت؛ �متيش ملزنلها و �الل الطریق توق� فت  
شاحنة ٕاىل جوارها و صارت �زمر لها و لكهنا اكنت ما �زال �ىل تفكرياهتا و عینهيا تدمعا من  

الضیق؛  ٕاذ أٔن احلاك�ت  تتعدد و تتشعب و �زداد ضاللها ،و أٔكرث ما اكنت �كرهه أٔن یمت  
تضلیلها معداً ؛  حف�ً س�یؤدي تضلیلها ٕاىل ز�دة شامتة  (رامون) العجوز فهيا و ا�ساع ابتسامته 

الىت تُ ظهِر املوىت املُ تَ �لِّ لني يف قرب مفتوح یطلب صاحب العني اليت وقعت �ىل هذا الفم ،نزل  
صاحب الشاحنة �ارها(فؤاد) و د�اها لتوصی�ٍ   ، ها�ُ  أٔن �راها �ىل ت� الهیئة  يف ت�  

الناحية ب فس�تاهنا املتسخ املقطوع من �حية الر�بة من أٔ�ر احتاككه �ٔ�رضیة ، تعرتك يف رأٔسه  
التخی� الت عن السبب ا�ي أٔوصل مظهرها ل ت� ا�ر�ة فقطعت ت� التخیالت ٕ�بتسامة و  

يه �رفع رأٔسها (لقد سقطت و انكشطت ر�بيت)سكتت فقال( كنت يف املدینة ابتاع  
بطار�ت ٔ�داة حتمك التلفاز)سكت قلیًال مث �بع بصوٍت  منخفض قلیًال  مُ ِش رياً ٕاىل ر �بهتا(هل  

يه جمرد سقطة  كشطت ر�بتِك؟)                                                                 
نظرت ٕالیه بعدم ِفهم  فتابع(أٔقصد یتحمت�  �لیكِ   البعد عن امليش يف ماكن كهذا،ال یالم أ�سد  

يف وسط الغابة !) عندها اهنارت و سأٔلته (حقًا ! اخلطأٔ خطأٔي أٔضعت فرصة ) و قالت  
�ٔ�س�بانیة هازئة(نقص أٔن ختربين ٕان مل أٔس�تطع مقاومة �غتصاب فاكن جيب أٔن أٔ�اول  

�س�متتاع)قاطعها (هه أٔ� ال أٔفهم لغتِك )                                                        
  (ال �لیك سأٔحيك � حاكیة ...... يف ب�ة اكنت تقتات �ىل جشرة تفاح وا�دة  ،و  ذات هنار  

أ� صِ یبَ ت الشجرة مبرٍض  جعل  التفا�اِت  فهيا مُ رة املذاق تفتك بأٔمعاء مُ تَ ذ� وِ قها،  صار الناس  
یقطفون التفا�اِت  و یلقوهنا بعیداً ، فصاحت طف� ذات شعر جمدول يف ثالِث   ضفا�ر بأٔیدي  

�دة سينفذ التفاح و جنوع ،جيب �لینا أٔن جند دواء لهذه الشجرة ، تغاىض الناس عن قول  
 الطف� كام تغاضوا عن رؤیة الر�ل ا�ي دهن التفا�ة مبرمه من عش�بة الكرفس فشفيت!)



 (و مل تغاضوا عن أ�مر ؟)

(ليسووا هبذا النشاط و مل یعتادوا ا�قة و االتقان ؛فامجلیع یقطف  التفاح و یلقيه و هو احلل  
 أ�سهل!)

(��هنایة س�ميوتون جو �ًا!)                                                                   
(صنع أٔیدهيم و أٔدمغهتم،البد أٔن ینل أ�غبیاء عقاهبم ما�ي ینتظره هؤالء أ�ش�اص ٕان اكن  

آالف املرات أٔن یتجن بوا..) قاطعها بصوٍت مرتفع  (لكن ماذا ٕان اكن مرمه   قد مت حتذ�رمه أ
 الكرفس حيیل التفاح �مثرة �دیدة لها طعم ه�ني بني الكرفس و التفاح؟)

 زفرت(�ريب!أٔ�ره اله�ني �شلك الیُ وصَ ف؛  فناجته بنظري مسخ �لیط بني أٔصل و أٔصل  
ل  �نیة   )سكتت قلیًال  فتابع هو (�ىل لك  الرش موجود  رغامً عين و عنِك ٕان أٔردِت التجو�

ٕ�ماكين مرافقتِك) قاطعته  (أٔ�ن طف�؟)  اكفهر و�ه و نظر يف عینهيا نظرة مُ طو� � ٔ�منا حييص  
خطوط قزحيهتا مث أٔ�اب بطریقة مندفعة ٔ�منا قرر سكب ما تبقى � من لكامت معها (حسبت  

أٔن أٔمر البطار�ت لن �س�تغرق ا�قائق)..�ركها عند مزنلها و ر�ل مُ ِرس �َ ًا ٔ�منا تذك� ر ميعاد  
هام،أٔما يه فقد تناولت عشاهئا و كتبت خطاب ٕاىل أٔرسهتا تطمئهنا �ىل أٔخبارها اجلیدة و  

أٔمورها اليت تتحس� ن یومًا تلو ا�ٓخر لتسلِّ مَ ه صبا�ًا ٕاىل مكتب الربید  بدالً من اخلطاب القدمي  
ق  بيهنا و بني سائق أ�جرة املرتف، و �مت لیلهتا جتهز يف �لها العودة ٕاىل الصا�   ا�ي متز�

 الر�ضیة ما ٕان حيل الصباح ؛فهيي ا�ٓن تعرف حتدیداً ما �رید..

� نت ؛لتبدو يف أٔهبيى �ُ ��  و تعط� رت و مشت قلیًال ؛ لتصل ٔ�قرب س�یارة     يف الصباح  التايل �زی
أٔجرة و اكنت يه  س�یارة السائق املرتف ا�ي اغتصهبا منذ سا�ات، ارتبك قلیًال لرؤ�هتا �بتة  
الترصفات هادئة النفس ٔ�منا مل تقاب� يف �ادثة ك�ادثة أ�مس،فتحت �ب املقعد أ�مايم و  

�لست ٕاىل جواره و اكن یفكِّ ر يف دا�ل رأٔسه ٕانه حيتاج أٔن �يسء الظن هبا؛  فكونه ال �يسء  
الظن فهيا جيعل ا�ٔ مر �ري �ادي و �حساس �لغرابة مقلق للجمیع خصوصًا هو،   اكن �ردد  



(يه �اهرة معجبة يب) رمغ ٕان  ليس لها عیون كعیون العاهرات و مل �شم يف جسدها البار�ة  
قذارات الر�ال و مل یلمس �ىل �رشهتا أٓ�ر أٔصابع جنسة ،�رسع �لس�یارة مث یبطيء فتهنال  

�لیه الش�تامئ من الس�یارات أ�خرى و �رد الش�تامئ  �ش�تامئ أٔفظع أٔو أٔقل أٔو جمرد حضاكت �ىل  
حسب حظ املُ تَ لَ قِّ ي  ،یتوق� ف �س�یارته  يف أٔ�د ٕاشارات املرور هيرول حنوهام متسوِّ ل بقدمٍ   
وا�دة و جير �لفه طفًال ال یتعَد أ�ربع س�نواٍت ،  تنظر(نينا) ٕاىل الطفل و ا��ب مُ لتَ صِ ق  

مب�اِط  �ىل أٔنفه و الطفل  الحيّرِ ك ساكناً ؛لطرد ا��ب و أ�ب یتوس� ل ٕا�هيام أٔن �سا�داه،  �لك� م 
السائق مُ س�هتَ ِز ئًا(هل من املفرتض أٔن تثري قدم مقطو�ة  شفقيت؟و هل عندما تثار ت� الشفقة  
و أٔمن�ك املال ستمنو قدمك �نیة ؟أٔم  دعين أٔمخن  أٔن طف� هو من س�یكسب الشفقة ،��  

�لیك هل اكن �یك ذرة وا�دة من الشفقة و انت متنح للعامل طفًال ��سًا تتسو� ل الشفقة  
�)نظر ٕالیه الر�ل و الزال ميد یده فأٔخرج السائق من جيبه ورقة نقدیة فئة املائة جنیه و  

بصق هبا و مد یده هبا للر�ل ا�ي مغرته السعادة و تناول النقود و قبلها رمغ البصاق و(نينا) 
تنظر �مشزئاز فنظر السائق للر�ل و هو یدعو � �لتوفيق و قال(تصيل يل؟ هه فالتصيل  

نفسك ...مهم! �ىل لكٍ   اخفائك لقدمك أ�خرى جيع� تصبح يف ماكن فاقدها فعًال)و نظر  
ٕاىل الطفل و قال(هذا العمل �سمى ذل و موظفه ذلیل)و ر�ل الر�ل و  الطفل سعید�ن ٔ�منا  
مل یمت ٕاذالهلام و ر�ل السائق مُ ِرس �َ ًا ،و سأٔلها بفظاظة(هل أٔجعبِك أ�مر لی� البار�ة ؟) ردت  

(ال!)فنظر ٕا�هيا بعدم فهم �ٔ منا �سأٔلها عینيه لقد ٔأهنتِك البار�ة أٔميا ٕاهانة من املمكن أٔن تقبل هبا  
فتاة أٔو تتخطاها فتاة بله�ة أٔجنبیة مل مل �شكني ٕاىل سفارتِك أٔو الرشطة أٔو حىت توخبیين رمبا  

 أٔجعبِك أ�مر هل نكرره ، قاطعت ظنونه(احتاج ملعرفة أٔمر ما!) و سكتت 

(أٔصدقِك ،رمبا تتعجبني من هیئيت أٔو  حىت طریقة �يم فأٔ� لست سائق أٔجرة �ادي أٔو �ىل  
سبيل ا�قة لست سائق أٔجرة أٔصالً ،  أٔ�( ممدوح) سلیل �ائ� غنیة أٔو �ىل سبيل ا�قة فارهة  
الغىن متت�  مشاریع و عقارات و أٔراٍض تعرضُت ...)سكت قلیًال مث �بع بصوٍت  مُ رتَ بِ ك(�اءتين  

یومًا �اطرة بأٔن شيئًا ما أٔحبث عنه و یبحث عين فو�دت السبيل الوحيد و هو  التسلیة يف  



س�یارة أٔجرة ،أٔشعر ٕان سائقي ا�ٔ جرة �شاهدون ساكن العامل بأٔمك�  �الل س�نوات معلهم  
؛فتخصصهم التنقل.....،ینظر ٕا�هيا ال  زالت �بتة النظرة ،عینهيا تلمعا ٔ�جحار �رمية �كر فت� شَ ت  
عهنا الشمس طویًال حىت و�دهتا بعد عناءٍ  و �ا اس�ت�دهتا الشمس طویًال لتقبل هبا دا�ل  
�دقاهتا الزرقاء، و شعرها جيمع خصالت منه ر�ط شعر و القلیل خيرج منه كخیوط من  

ا�هب تلمتع حتت وطأٔة مسو العنرص النبيل،�س�تفزهُ   مصهتا، أٔلت� ا�ر�ة حت تقره ،مل هتدده �ىل  
فعلته �ٔ�مس ومل �س�تفزها عرضه أٔمام املتسول و مل �ر�كها التساؤالت �شأٔن حاكیته العجیبة  
فت�د� ث متو�راً (ال! ال تقليل من شأٔن معا�يت اكنت �اطرة مُ قلِ قَ ة حبقٍ ؛ اكنت جتعل جسدي  
بأٔمك� حيك� ين و رقبيت تتجمد �رداً ،كنت أٔحياً� أٔبل رسوايل) و حضك بصوٍت  �الٍ ، تفا�أٔت  
عندما مسعت ت� ا�لكامت عن البحث  ؛ٕاذ أٔهنا قد مسعهتا من �دة أٔش�اص قابلهتم يف ا�ٓونة  
أ��رية و أٔكرث ما أٔ�ر تعجهبا يه ٕاهنا �شعر ذات الشعور و رمغ ذ� رفعت صوهتا (مل أٔقصد  

ٕانين أٔحبث عنك) حضك و قال(و �یف تعرفني؟) ردت �س�هتزاءٍ  ٔ�هنا تت�دث ٕاىل نفسها(قلت  
هلم ٕانين أٔحبث عن يشء،فقالوا ٕانين مضطربة نفس�یًا،جمنونة !،اتفقوا مجیعًا �ىل أ�مر،عندما اكن  

امللل ینال مين كنت أٔ�رتع أٔش�یاء يف �يل ؛ ٔ�طلهبا من أٔيب ،و ذات یوم اكن يف أٔقىص  
در�ات الضیق و أٔ� ال  أٔدري و كنت أٔحل �لیه لرشاء �از حمأاكة طورته  رشكة ��نیة كنت  
قد قرأٔت عنه يف أٔ�د ا�الت فنعتين �ملم� ،عندها أٔدر�ت أٔن امللل قد �ل مين لیجعلين  

أٔترصف مكم� من فرط ما مللت خصوصًا حي�  �اء أٔيب السرتضايئ بعدها قال(� صغرييت ،  
قصدت أٔن أٔقل ال جتعيل امللل یدفعِك ٔ�ش�یاء ال حتتاجيهنا) هل �شعر ا�ٓن �مللل و �ا جيعلنا  
امللل �شعر ٕاننا نبحث عن يشء ال نعرفه ؟ أٔ� أٔحبث و هو یبحث و انت تبحث،أٔم أٔن أٔلفارو 
اللعني هو من بعث �مك لتضلیيل ؟  تقولون مجیعمك مثلام أٔقول و تفكرون كام أٔفكر،مل قرر امجلیع  
جفأٔة الترصف بغموض ) اكن �س�متع هبدوءٍ   ٕا�هيا و يه تت�دث و �املا قرر مقاطعهتا قاطعته يه  
و سأٔلته (هل ميكنين ملسك)  فض�ك حضكة خبیثة(أٔ�ید � �لويت) مررت س�با�هتا ا�ميين �ىل  

بعض أٔجزاء  من جسده اكنت �شعر جبسده و هو یقشعر مع مرور اصبعها �لیه  و اكن جسده  



ینبض من ماكنني �املا شعرت نينا بأٔن � مصدر�ن للنبض زفرت بیأٍٔس  مث قالت( مل أٔمن  البار�ة  
 �ا سأٔ�م قلیًال و أٔمكل حي� أٔستيقظ) نظر ٕا�هيا نظرة �ري مفهومة   �لكهيام..

استيقظت �ىل نكزة  تبعها أٔصابعهُ  الباردة تتحر� ك �ىل رقبهتا فنظر ٕاىل عینهيا امحلراوتني مُ تأٔسِّ فًا  
فنظرت ٕالیه نظرة بال معىن ،و طلبت الزنول و �لطبع مل تعرض �لیه أٔجرة؛  فهو  ليس سائق  
أٔجرة كام أٔ�ربها،  و صلت ٕاىل الصا� فو�دت ماهر مسجیًا �ىل ظهره يف الغرفة اليت اكنت  
قد خُ صِ َص ْت  لها ل لنوم،  و هب �سأٔلها حبزمٍ (أٔ�ن كنِت،ظننُت ٕانِك لن �رجعي،�اد جسدي  
ینبض اكحملموم ٔ�نين �دت كام كنت فارغ الصدر قبل أٔن أٔلقاِك)  أٔما يه فاكنت تعاد دا�ل  

رأٔسها نظر ة السائق الغين  (ممدوح)، یُ عَ ادُ  يف رأٔسها أٔن  التفكري يف أ�مر مضیعةً  للوقتِ  و  
مُ ضَ اعفة للمعا�ة،  جيب اختاذ القرار �املا فكر� به ،  حتدِّ ق بصدره یعلو و هيبط مث هيدأٔ ،و تنظر  
ٕا�هيا بغیظٍ یربره قو� فارغ الصدر ف�ٔنه یعرف اه��ا بصدره و �س�تفزها به  خصیصًا، فقاطع  
تفكريها قائًال(حقًا ال أٔعرف ما�ي �ل�  يب البار�ة ،أٔ�ن كنِت ؟كنت سأٔموت دون أٔن تعريف  
وصیيت) تض�ك قائ� (و مايه وصیتَك؟) یض�ك (اجعلوين غنیًا مرة �نیة)تض�ك(ال�لكِّ ف 
الناس مب ال طاقة هلم به)                                                                        
(و مل ال ؟  ��هنایة أٔ� مهنم مه حيملوين ما الطاقة يل به ،مجیعنا نفعلها!) ثين شفتیه مفكراً و هو  

حيرك س�بابته حركة دوامية ( ییه! أٔ�ربتِك أٔن رئيت مُ ترضِّ رة �شدة و مع ذ� ال  یأٔبه أٔ�د  
�س�مترون �لتد�ني و ٕا�رة العوادم حويل �رشاهة هل تصدقني ٕاهنم یقدمون يل احلشيش  

 ٔ�دخنة)

(ال یعرفون أٔن بك ��؟)                                                                       
( هذا ما قصدته! الهيمتون  .....،فقط یفعلون ما خيطر بباهلم)نظرت ٕالیه �شفقة قاطعها( �ىل  

 ٍلك أٔ� مهنم كام أٔ�ربتِك لست ممزياً عهنم يف يشء ) 

 (هل انت مریض ٕاىل هذا احلد؟) 



(من قال ٕانين مریض؟  ٔ�نين أٔتعاقر أ�دویة ؟)، تنظر من �فذة الغرفة تالحظ ٕان الوفود 
بدأٔت يف الزتامح �ىل الصا� ینظر ٕا�هيا نظرة تَ عِ بَ ة �بتسامةٍ  واهنةٍ  (كنا فریقًا رائعاً !)              
 ردت (ال هيُ زَ م... رمغ ٕاننا مل جنرب الت�د�ت)                                                     

(لیت اكن يل حتدي أٔخوضه، انظري!  الز��ن تتضاعف...  لن خنرج من هنا قبل منتصف  
اللیل ) قالها و هو یبتسم بوهنٍ  مث �بع(ال أٔعرف ٕان اكن تضاعف �دد الز��ن �سعدين أٔم  
یضایقين )                                                                                      

(أٔن �كون مد�راً �حجًا  أٔم أٔن �كون مر��ًا ال  تبذل اجلهد!)                                    
(يف ا�ٓونة أ��رية ال أٔ�رت كثرياً ؛  ا�ٔ مور تصري فقط وفق مسلسل حمتي و أٔ� تفصی� بدا�لها  

 ال أٔ�رت) 

 (هل هذا یضایقك؟) 

 (ال أٔدري أٔهمت فقط حبصد أ�موال؛  فمل ٔأس�تطیع تغیري منط �ييش القدمي) 

(انت تعمل كثرياً ،تبذل �داً )  و الزال �ىل ابتسامته التعبة رفع كتفيه و صفق �كفه           
  (هذا ما �دث!...)سكت قلیًال مث نظر يف عینهيا مبارشة ،و ثبت نظرهُ  ٔ�منا عینيه دوریة  
الرشطة اليت قبضت �ىل عینهيا الهاربتني مبهارٍة منذ زمن (تعرفني ٕاننا خنفي شيئاً ...، خنىش  
احلدیث عنه أٔ� و انت طی� أ�شهر السالفة ، كنا نعمل و نبذل �د� دون أٔن  ننتبه ٕاننا   

نعمل نعمل و نعمل ال يشء سوى ٕانين أٓ�ذك ٕاىل وجبة العشاء مث منيش  مب�اذاة ا�هنر ،�شاهد  
أ�فالم و �س�متع لٔ��اين، مل نت�دث أٔبداً عن  اليشء ا�ي �سعى لكینا ملعرفته ) حر� رت  

شعراهتا من الربطة مث أٔ�ادت مجعهم �نیةً  مبهارةٍ (رمبا انت حمق، و ل كن ��هنایة س�ینهتيي معر  
 الصمت و سيتحمت�  �لینا احلدیث) 

 (رمبا!)



(ما رأٔیك أٔن تأٔيت معي ٔ�ریكِ  شيئًا اس�تثنائیًا)اندفع العرض من مفها لیذ�رها أٔن تتوقف عن  
 الهذر و تنفذ ما �رید فوراً 

 ( و ماهو؟) 

 (ا��بة الفاتنة!)

(س�نذهب سو�ً !) قالها و هو سامه بنظرةٍ  بعیدة املدى مل هتمت لها و مل تعرف أٔصًال عهنا؛ ٕاذ  
اكنت مُ نشَ غِ �َ  بذاك املغص ا�ي تعرفه جيداً و ینذرها حبلول قطرات ا�ماء الشهریة و �ركته  
؛لیجمع أٔش�یائه و یتحرض�  للرحيل  و قررت أٔن �س�بقه للصیدلیة لرشاء املس�تلزمات الطبیة و  
ل یتقابال �ىل قار�ة الطریق ،و يف احلقيقة   اكتشف ماهر ٕانه مل �كن �یه أٔش�یاء لیجهزها  ؛فأٔي  
يشء �د�ر �الصط�اب ملقاب� اليشء ا�ي �مل مبعرفته منذ شهور أٔو �ىل أ�دق منذ ما �زید  

�ىل الس�نتني،  أٔرسع ماهر اخلطى مُ غادِ رَ اً الصا�؛  خوفًا من أٔن یل حظه أٔ�د فيسأٔ� أٔشد  
أ�س�ئ� �راهیة � و هو (ٕاىل أٔ�ن؟)                                                         

.وصال بيهتا ،و ختىل عن وقاره للمرة ال ثانیة و �لس یفرتش مرتبة الرس�ر ،قال (�یك مزنل  
رائع! و فارغ  ��اكمل) وقفت تنظر ٕالیه فقال(ر�ه! ليس من ا�وق الرفيع انتقاد مزنل أٔ�دمه و  

لكنين أٔقول س�یكون لطیفًا لو اقتنيين بیانو ووضعتیه ٕاىل جوار السمل )قاطعته(ال أٔعرف  
العزف �لبیانو) قاطعها(هراء! عندما أٔقول ِ�(لقد بطل السحر و رصت يف �ل منه،أٔ�دت  
ا�لكمة ٕاىل مفادها أ�ص یل ا�ي حيسم القضیة هنائیًا و یعوض عام فات.فالتعزلوين �ىل أٔرض  
هذه اجلز�رة املهجورة اليت انتفت عهنا لك فضی�،و ٕاال اس�توىل �ّيل الیأٔس القاتل.�رى هل  

بلغت هنا �ایيت) قاطعت (نينا) حماوالت ماهر املبتذ� �متثیل مشهد ا�هنایة يف مرسحية  
(العاصفة ) لولمي شكس�بري ،فتمكل(هاه!أٔ� سعید ٔ�ين و�د�مك حيث تتبدد الطالمس،و یتبخر  
الومه و ینعدم استبداد أ�رواح.،هل حقًا اجمتع مشلنا بعد زوال احملنة عنا؟ٕان لك ا�اكيل هو  
�ىل مهتمك وفمي أٔ� أٔهتیأٔ للعودة أٔحتاج ٕاىل سوا�دمك املفتو� لتؤازرين.و مىت �رأٔت ساحتنا)ردد  



ماهر  معها و هو واقف مك مثل مرس� حيرك یدیه ميینًا و �ساراً (س�یفك أٔرس� و سننعم  
مجیعنا �ملهادنة ،فهیا ننفض عنا غبار املايض و نر�ل من هنا ساملني) عندها صفق ماهر و قال  
(أٔرأٔیِت ینبغي أٔن تعريف أٔي حلن سيناسب �التنا ا�ٓن و یلحِّ ن �امتة كت�)                    
(انت تصعِّ ب أ�مر ،هل تعرف مك حلن ینكزين ٔ�تذ�ره و ٔ�نين ال أٔس�تطیع العزف ال ٔأس�تطیع  

الً املوضوع(ال یُ عقْ ل! الميكن للفتیات امجل یالت أٔن   اس�تحضارمه) أٔشار �كفه  هو ینظر حو�  ُمبَّدِ
�سكن بیوً� فار�ة كهذا  ،ینبغي أٔن تو�د هنا مرأٓة و هنا أٔر�كة ، و يف ا�هبو مكتبة تنظر ٕاىل  

البیانو،ال ميكنين التفكري يف أ�مر) تنظر ٕالیه و يه تفكِّ ر يف نصاحئه ، و لكن مل حتتاج أٔش�یاء  
كهذه و يه ال �س�تطیع �س�تقرار و �رك ما �شغلها یلهو يف اخلارج ،قاطع تفكريها(لننِه أ�مر  

ال ميكنين �ح�ل أٔكرث ،أٔ�ربیين عن ا��بة الفاتنة)                                         
(حاك�هتا ا�اكم� حمفوظة يف لسانٍ  هارب ال أٔعرف عنه سوى ٕانه یطل خب�لٍ  من بني ورداٍت   
�هتةٍ  ،حييك ٕاهنا   تبدو  حزینة تتخب� ط أٔجنحهتا �رس�ةٍ  شدیدةٍ ؛ �سحب لب الناظر ٕا�هيا فتدور  

�دقات عینيه يف دوامةٍ  ال هنائیةٍ   یبحث  فهيا بغباءٍ  عن ا�هنایة  و ت� اخلد�ة ، فأٔن �سحبك  
ا�وامة ال تقاوم و ال تبحث عن هنا�هتا؛ فهيي ال تنهتيي أٔبداً ،  بل و تت�ذ هبؤالء الباحثني عن  
ت� ا�هنایة ٔ�منا خيربوهنا أٔن �س�متر يف ا�وران؛ فهم مل تعیهيم احملاوالت و مل یتعهبم قانوهنا) مث  

سكتت جفأٔة  و �اولت تذك�ر ما�ل ا��بة الفاتنة و أٔثناء التفكري �لعت مال�سها العلویة  
فصارت �اریة متامًا �دا من الرسوال و اس�ت�اب ملا فعلت �ملثل متامًا و عینيه سامه تني ٔ�منا 

فقد� �اصیة �لتفات،دفعته لیصبح مسجیًا �ىل ظهره،  الصقت رأٔسها بصدره اكنت حراكت  
الصدر هتدهد رأٔسها و �ُ مثِ ل رو�ا من ا��ة �ىل الرمغ من ٕاهنا تضطرها؛ لتالمس جسداً ال  

تأٔلفه و تالصق ��اً ال تعرفه ، و بي� رأٔسها تتحر� ك �لواً و هبوطًا أٔمسكت �سكني اشرتته  
خصیصًا و فتحت صدره من ندبة به   ،ما ٕان فتحت فت�ة صغرية حىت خرجت معها رو�ه  يف  
َ ت �لرحيل ملا أٔشار لها  املوت فتعل� قت بأٔذ�� ،اكنت عظام قفصه   هدوءٍ   بال مقاومة ٔ�منا �ش�ب� ث
الصدري مُ شَ و� هَ ة الشلك، و الرئة بدا�لها تنبض بقوةٍ  ٔ�هنا ستنفجر؛  اختناقًا فأٔ د �لت (نينا) 



أٔصابعها ؛لتتلم� س الرئة فهدأٔت الرئة و اطمأٔنت،  أٔخرجت نينا أٔصابعها من بني العظام املُ تَ َی بِّ سَ ة  
و صارت تنتحب بصوٍت مرتفع؛  العظام ��سة و الرئة ختتنق ��ا�ل و أٔصابعها �ردة یؤملها  

�شدةٍ  احلرش بني عظام قفصه الصدري املُ شَ و� هة و حماو� ثنهيم لتخرج الرئة من بيهنم سلمية ، و  
ت و أٔد�لت ذراعهيا االثنني خيرتقا   بني �نت�ا�ت فكرت أٔن توسع الفت�ة يف جسده و نفذ�
جسد ماهر لیصال ٕاىل الرئة أٔصبح ذراعهيا منغمسا متامًا ��ا�ل حىت وصال ٕاىل النقطة اليت  

ت نهتيي عندها رغبهتا، اكن خرطومًا زلقًا يف أٔ�ىل الرئة قطعته �لسكني و أٔخرجت الرئة أٔ�رياً  ،  
و رمغ ٕان الرئة  مل تصطدم �لقفص الصدري أٔو متر بعقبات أٔثناء خرو�ا ٕاال ٕاهنا اكنت مُ شو� هة  
الشلك  ،هبا خط مائل ٔ�نه �رزخ یفصل بني درجتني خمتلفتني من اللون الوردي و تبدو كمثرة  

ماجنو مس�تد�رة  ليست كام اعتادت رؤ�هتا ،و لكهنا اكنت دافئة �شلك ال  یُ صد� ق ،و غریبة  
امللمس تأٔىب ا�ماء �لتصاق �لهيا أٔو حىت �رك راحئهتا �لهيا ،بقيت(نينا)جلوار الرئتني طی�  
الیوم حتّرِ ك اصبعها �لهيام   تداعب بأٔصابعها احلویصالت املوجودة فهيا و حتاول ٕاخراج بقا�  
ماهر العالقة يف القنوات هبا و تنظر ٕا�هيام �ٕ بتسامة املُ نتَ ِرص ة اليت مل �س�بق لها من قبل أٔن  

حققت اجناز كهذا و حسبت اجلثة الفار�ة �ىل _�د وصفها يف رأٔسها_ ٕاىل الغرفة الفار�ة  يف 
الطابق السفيل، و غطهتا مبفرش ،الغریب يف أ�مر ٕان اخلیال ا�ي اكن �راودها �شأٔن أ�حياء  

و مه ميتون و ا�ود خيرج من أٔنوفهم مل �ر اودها أٔمام أٔول ميت �راه مبارشة؛  رمبا ا�شغالها  
�قتناء الرئة اكن أٔكرب ، اكنت تتلم� س الرئة و يه تنتفخ وتتفرغ رمغ ٕان احلیاة قد انقطعت عهنا و  
َ شَ ب� ث خبال�ها   لكن أٔي حياة �لت�دید قد انقطعت عهنا و أٔهيا الزالت �القة فهيا مُ تشَ بِّ ثة أٔميا �

وردیة اللون اليت بلون شفيت أٔ�د ما و بدفهئام  حت اول �اهدة أٔن تتذ�ر هذا الشخص،  تبحث  
عنه يف �لها ،يف  عینهيا اليت مل تعد �رَ  الظل يف املزنل أٔبداً  ،تض�ك  �نتصار لكام فكرت مك  

اكنت ذ�یة و دقيقة حي� �لمت اليشء ا�ي جيذهبا حتدیداً ملاهر و اقتنصته ،  ٕاهنا رئة ليس  
أٔكرث ،و لكن أٔ�كون ت� الرئة يه ما تبحث عنه منذ س�نوات،  �للغرابة! يشء ال یُ صدَ ق و  
لكهنا س�تصدقه و لن تنكره كام أٔنكر امجلیع هواها من قبل ،تتذ�ر �یف اكن مُ ؤمل �حساس  



عندما یصف امجلیع أٔقوالها  بأٔهنا هذي و جنون و جيب أٔن تُ نكَ ر ،تتذ�ر یوم سأٔلت عن اللحن  
و قيل لها ٕانه هالوس  مُ فَ ك� كَ ة مل �ُسَمع  من قبل،تتذ�ر یوم سأٔلت عن ا�ي صاحهبا يف ر�لهتا  

ٕاىل الرشق و قال امجلیع ٕاهنا ر�� كت�  مل حتدث مُ طْ لَ قاً ،تتذ�ر الرسائل اليت اكنت تبعث هبا  
من املص�ة ٕاىل وا�ها ختربه ٕان ا�كتور (دومنغزي) هيیل �لهيا �ٔ�دویة رمغ ٕاهنا ليست مریضة  

و اكن الطبيب �س�تدعهيا؛ لیقرأٔ الرسائل أٔما�ا بعینيه �دمييت اللون و یتصن� ع الرقة و هو  
یقول(عز�زيت! طاملا الزليت تنكر�ن مرضِك فانت يف �ا�ة ماسة للعالج) تذ�رت �یف اكن  
مؤمل �دم إالميان  ؛و نتي�ة لهذا لن جتربه �ىل أٔ�د أٔبداً و لن �سمح أٔن �شعر به ت� الرئة  

آالف لكامت العشق اليت مل تقال ،فطاملا الرئة قد مغزت بعینهيا الوحيدة و   اليت بيهنا و بني نينا أ
يه �ن تفاخ ٕ�هنا حتتاج نينا فس�تصدقها ....                                                      

 و يف صباح الیوم التايل هنضت  نينا مرشقة و سعیدة ؛ و عزمت �ىل رشاء مس�تلزمات  
للمزنل؛ تطبیقًا لنصی�ة ماهر ،  اكن أٔول من فكرت أٔن تطلب م سا�دته �ارها فؤاد سائق  
الشاحنات،خفرجت من رشفهتا حبثت عنه بعینهيا ،اكن جيلس مب�اذاةِ  النیل و معه مُ شَ غِّ ل  

موس� یقى و �افظة بالستيكية  مُ تَ نَ ا�ِ ر فوقها فتات �زب و طبق بالستييك �ىل ما یبدو حيوي  
عنب، وقفت �راقبه حتاول أٔن تصفِّ ر � لیلتفت و جفأٔة التفت فأٔشارت ٕالیه �كفها  و لكنه مل  

جيهبا إالشارة و محل الطبق و د�ل ٕاىل مزن� من الباب اخللفي ،ارتدت نينا مال�سها و  
تناولت فطورها ٕاىل جوار الرئة اليت أٔخرجهتا من املربد و مهت �لرحيل بعدما طرقت �ب  

فؤاد و مل جيهبا لسبب جته� فقررت أٔن تت�اه� ...                                             
ق ،اشرتت مربد   وو�اء  صغري للرئة خصیصًا و  أٔر�كة ��یة و   و ذهبت يف ر�� �سو�

مغلسة مال�س و رس�ر و مكتبة صغرية و مس�تلزمات للمطبخ، و شعرت للمرة أ�وىل ٕاهنا يف  
مزنل حقيقي،�اشت مع الرئة �دة أٔ�م سعیدة أٔو متثِّل السعادة مُ ت�َ اهِ � �دم �رتیاح الباِد  

�لیًا �ىل الرئة ؛فرمغ ٕان الرئة مل �كن �هيا عینني تعكس مشاعرها و ال ثغر یفرت عن يشء ٕاال  
ٕاهنا اكنت �س�تطیع قراءة احساسها �لك �ارة ،اكنت �شعر يه و الرئة  بنفس الشعور،يشء ما  



ینتظرهام  ؛لیأٔتیا به ،فقررت أٔن تت� بِ ع هذا الشعور و �لتأٔ�ید س�یوصلها ملا �رید كام أٔوصلها من  
 قبل ...

يف صباح الیوم التايل رجعت ٕاىل صا� أ�لعاب الر�ضیة ؛  لتبارش معلها ا�ي یرصخ �اهداً  
الس�تحضارها...                                                                                 
يف الصا� الحظت ٕان امجلیع یتغامز بضحاكٍت   خبیثة لكام مرت من أٔما�م ابتداءً  من (هناء  
الورداين)موظفة �س�تقبال اليت  �اولت فوراً  جتمیع حاك�ت ا�منمية مهنا ؛لتسلیة امجلیع  و  

احلصول �ىل الس�بق يف جتمیع ا�ٔ خبار فت�دثت معها ٔ�هنا ُحتَقِّق يف جرمية( ماهر اكن یبحث  
عنكِ )رفعت نينا �اجهبا سار�ة ؛فمل یعد ملاهر معىن �لنس�بة لها ،فقاطعت هناء رشودها  

(معومًا لیته هنا ا�ٓن ، مل حيرض منذ البار�ة)                                                     
(و ملاذا؟)                                                                                       

شعرت (نينا) ٕان هناك يشء ما جيري يف الصا� خيصها ،رمبا خشص ما اكن �راقب لیلهتا  
ااملاضیة مع ماهر و هو الرس يف النظرات الغریبة ، و بي� اكنت حتاول أٔن تبارش معلها زاد  أٔمر  
آالم دورهتا   الغمزات و الضحاكت  و أٔحضى مُ ثِ ريَ اً للریبة و �ُ شعِ رُ ها بعدم الرا�ة �ٕالضافة ٕاىل أ

الشهریة فانزوت �ىل نفسها يف أٔ�د أٔراكن قا�ة الیو�ا ، تفكر  حىت و ٕان اكن الناس قد  
شاهدوا لیلهتا البار�ة مع ماهر فمل یرصون �ىل جعلها �شعر ا�ٓن بعدم الرا�ة ؟ لك ما يف  

أ�مر ٕاهنا أٔرادات اس�تعادة رئة تنمتي ٕا�هيا  ، و بي� اكنت منخرطة يف ت� التفكريات اكن  
مسعود الفار _�امل التنظیف_  یقرتب مهنا ميثِّ ل التنظیف رمغ ٕان املاكن نظیف فيحّرِ ك عصا  
املكنسة ميیناً  و �ساراً مُ �دِّ قًا فهيا و �ىل شفتیه ا�لكامت اليت تُ ٔ�ِيل ء عینيه ٔ�هنام س�تخر�ا من  
حمجرهيام؛  لرتو�  ما �كمته دما�ه فتنادي(نينا) �لیه بأٔن یت�د� ث عام حيبسه، �لس ٕاىل جوارها  

�ىل أٔرضیة املاكن و حتد� ث بصوٍت  مُ نخَ فِ ض (أٓ�س�يت!  ال حتزين ؛ أٔ� أٔعرف أٔن ال  يشء مما قيل  
قد �دث) نظرت ٕالیه بغیظٍ  مث قالت(أٔهيا الغيب احلقري ال جعب ٕانك تعمل كناسًا بداً من أٔ ن  
تلتحق �جلامعة ،�یف جترؤ �ىل إ ناكر ما فعلت؟  تقول مل حيدث يشء؟ �ي دلیل! أٔمحل  



الرئة يف ثالجيت �یف تنكر أٔ ين مقت بتحر�ر رئة طلبت مين ذ�!) فقاطعها (أٔوه أٔوه أٓ�س�يت  
ث مسعود �الس�بانیة دون أٔن   أٔ� ال أٔفهم انت تت�دثني له�ة أٔجنبیة) انتهبت نينا ٕاهنا اكنت حتّدِ
ري يل ،ال تقلقي! أٔ� �امل نظافة  ث مسعود(أٓ�س�يت!��  ال تّربِ تدري فصمتت يف �سلٍ  فت�د�
سأٔعید لسريتِك نظافهتا) حتاول �بتسام بعدم فهم فيت�د� ث مسعود ٔ�منا فُ تِ حَ  لل�م ؛لیندفع  

بال هوادة من �لقه(أٔعر ف ما حصل حتدیداً  لی� البار�ة ، تعرفني ٕانين أٔحرض مبكراً قبل امجل یع  
ِّ ش يف أٔدراج مدام هناء  فو�دت �لبة جسا�ر ...ال تصدقني! أٔقسم ٕاهنا تدخن   ،كنت أ� فت

الس�ا�ر من وراء امجلیع _رمبا هو السبب يف طالقها_�� من یتحم� ل امرأٔة منامة و تدخن  
 الس�ا�ر ؟.....اس�هتواين جتربة التد�ني �ٔول مرة) 

 (مك معرك؟) 

 (أٔ� يف السابعة عرش) 

(و مل جترب التد�ني مطلقاً ؟)                                                                  
(ال أٔم� املال؛ فالراتب یذهب  بأٔمك� لوا�ي يف الب �ة ،  صعدت ٕاىل السطح ؛ ٔ�جرب  
الس�ی�ارة، فو�دت احلاج سالمة �س�یارته �راقبكِ  عندما كنِت تت�دثني مع ماهر �شأٔن  

��ازة ، مث اجتهِت لرشاء  أ�دویة من الصیدلیة ، اكن احلاج سالمة متأٔكد من ٕانِك لن حترضي  
ملرضِك فبىن حاك�ته و ذاع ما ذاع من �ختالقات عن لیايل أ�لف لی� و لی� بينكام)      
(هل مسعت ما أٔذا�ه ؟) نظر ٕاىل أ�رض و قال (قال الكثري و لكن ما تناىه ٕاىل مسعي ٕانكِ   

أٔ رصرِت �ىل قضاء اللی� معه و أٔجعبِك أ�مر فأٔقسميت �ىل  قرب �دتِك أٔال تغادریه أٔبداً !  
فهجعيت يف مزن� تقولني أٔرید الزواج من الصعیدي و هو یقول لست صعیدي أٔ� فالح و  
أٔتيِت الیوم ؛ لتبحيث عنه ملا قالها ِ� رصحية ٕانه ال هيوى �كرار الفتیات،�ريب،ال أٔصدق ٕانه  

یفرتي كذً� �ىل مریضة،سرتق اجلحمي لشحوب �رشتِك املظلومة و �رسل یدها الهلباء بأٔشواك  
مس�تعرة لتختطف ا�ي أٔرهق عینيِك املسكينتني �هبتانه!)اكن یت�د� ث بو�هٍ  یتلو� ن رمغ ٕانه  



مُ لو� ن أٔصًال ؛لنقص الفيتامينات به و قلب خف� اق بقوةِ  اخل�ل من احلدیث ا�ا�ر ،فسكت بعد  
أٔن سكب احلدیث املنقول مث �بع بله�ة تأٔنيٍب  و عتاٍب (تعرفني ! انِت من سا�د امجلیع �ىل  

تصدیقه ؛فامجلیع یعرف أٔنِك حتابينه ،  � أٓ�س�يت انت حتدقني نظركِ   بعینيهِ ) وضع رأٔسه بني كفيه 
و رفع صوته بعدم فهم(ال أٔعرف مل تفعلني شيئًا كهذا ؟)                                      

(�ديت �ىل قيد احلیاة!)قا�هتا و يه تتابع البقع الفاحتة يف و�ه مسعود  و تفكر يف مك  
�س�تنتا�ات اخلاطئة اليت بُنِيَت بغباٍء �ىل مقابلهتا مع ماهر و تقول يف �لها أٔن هؤالء  

ِ�َة جيب أٔال یعلموا شيئًا عن الرئة الرائعة اليت تعيش معها   أ�غبیاء أٔحصاب �س�تنتا�ات املُتََرسّ
العشق؛ فقوم كهؤالء س�یلحون �لك فظاظة لرؤ�هتا و هو ماال تقب�،  مث أٔمكلت �س�هتزاءٍ (و مل  

ترص �ىل تصدیقي أٔلست من مصديق الشائعة اليت تقول ٕان أ�جنبیات یعشقن الر�ال  
العرب؟)                                                                                       

(يف احلقيقة أٔ� ال أٔرص �ىل تصدیقِك،أٔ� فقط أٔرص �ىل �كذیبه ،أٔ� لست �اسوسًا  ،و لكنين  
امسع حبمك معيل مجیع ما یقال هنا، و ما رأٔیت أٔكذب من هذا الر�ل ،أٔرید فضح كذبه قدرما 

أٔس�تطعت)تنظر ٕالیه بصمتٍ  و �اجبني مرفو�ني  فيت�دث(أٔ� لست راهبًا و ال صاحلاً  ،  
أٔكذب كثرياً ٔ�ِجن نفيس و احياً� كثرية أٔرسق أٔش�یاء تبدو �فهة ملعظم املرسوقني؛   و مرة  
رسقت �افظة أٔقالم  �هظة ا�مثن  و لكن أٔكرث ما رغبت �رسقته هو لقب احلاج من احلاج  

سالمة  و ٕاهدائه لوا�ي ؛ فهو یناس�به أٔكرث من سالمة ا�ي جح أٔكرث من مرة و مل �هنه لقب  
احلاج عن الكذب.... ختیيل أٓ�س�يت س�یقولون مسعود منح وا�ه لقب �اج) حضكت من  

حامس�ته و هو یت�د� ث فتابع(احضيك أ�خبار اليت تنترش يف اخلفاء أٔكرث أ�خبار التصاقًا بأٔخماخ  
الناس؛ �ا ال  تقلقي)مغز بعینه و يه الزالت بطهنا تؤملها فتدمع عینهيا رغامً عهنا، حياول مسعود  
الفار هتد�هتا بال فائدة فيعدها �كوٍب  من اللميون تلحّ   �لیه �لرفض و لكنه قرر و ر�ل ؛  لیُ نفِّ ذ،  

أٔما يه فقد قررت أٔن �زور الصیدلیة من أٔ�ل حقنة مُ سَ كِّ نَ ة كام اكن ماهر یفعل دامئاً ، اكن  
�شرتي أ�دویة بدون وصفات من أٔطباء  ..                                                      



 اكن لسان نينا ینقصه الكثري من املصطل�ات العربیة فاكنت تنطقها �الس�بانیة و حتاول وصف  
ما �رید �ٕالشارة حىت یفطن ا لسامع ٕاىل ما �رید و لكن الصیدلیة (�هد)  املس�ئو� عن الصیدلیة  

اكنت �هيا وسواس قوي التأٔثري  _�ىل �د وصف املرصیني_  اكنت رمبا يه الوحيدة اليت ال  
ترصف دواء بدون وصفةٍ  طبیةٍ  أٔبداً ،  صارت(نينا) تصف امس احلقنة و نوعها بال فائدة ،و  

الصیدلیة  مل تفهم امس ا�واء و مل تقبل  أٔساساً  أٔن تفهم دون أٔن �َر الوصفة الطبیة ،بقيا �ىل هذا  
احلال من النقاش ؛الصیدلیة مُ ِرص� ة �ىل أٔن حتصل �ىل وصفة طبیة و نينا ال تقدر �ىل احلراك  
من أ�مل ا�ي یفتك ببطهنا و حىت ٕان حتاملت �ىل نفسها فلن �كن ٕاجياد طبيب يف ذ� الب�  

 الغریب بيسريٍ  �لهيا و يه فتاة وحيدة ضعیفة فبقيت �السة تدمع عینهيا تندم ٕاهنا مل �سأٔل  
ماهر عن طبيبه اخلاص ا�ي یصف � ت� أ�دویة اليت یتعاقرها ،و لكهنا تتذ�ر ٕان ماهر مل  

حيمل وصفة طبیة أٔبداً و هو �شرتي ت� ا�ٔ دویة من مجیع الصیدلیات البعیدة اليت ال �سعفها  
آالم    للوصول ٕا�هيا قدماها، و كتفهيا املُ تَ ْرضِ رَ �ن من شدِ  جسد ماهر الفارغ منذ یومني و أ

دورهتا املرب�ة اليت اس�مترت للمرة أ�وىل حىت الیوم الثالث بذاك الزنف الهائل،  اكنت تتذ�ر  
مار�ن حي� اكنت تقول لها (اس�متتعي �لزنف �فتاة؛ا�ماء حياة،و أ�ر�ام اجلافة اكلص�اري 
املهجورة اليت جهرهتا حىت الرمال لتتعلق �ىل رموش البدو و خيا�م معاندة الرحي ؛ لتتشبث  
بأٔقىس مظاهر احلیاة،خروف مُ تَ صَ لِّ ب مشوي،رمش  رطب لفتاة أ� �ربِ ت �ىل جهران حهبا،  

ر ٕاحساسها يف مالمح) �لست تتذ�ر ردها �ىل مار�ن   شفتا �اشقني افرتقا بعد قب� وداع �ُسط�
�ىل رصیف الصیدلیة و  ا�مع خيرج منصا�ًا �آال�ا حىت ركع أٔما�ا (�ا� الطویل)  ...        

اكن (�ا�) أٔ �د مندويب رشاكِت  مُ س�تحرضاِت  التجمیل  ا�ي مّد یده؛  �ارضًا مسا�دته �ىل  
�ریق عینهيا اجلازعتني،  ر ق�  حلال نينا و اقرتح �ىل الصیدلیة أٔن �كتب تعهداً و توقِّ عه نينا؛  

ٔ��ذ احلقنة   املسكنة ،  ��هنایة رقت الصیدلیة   �هد �ٔو�اع نينا و منحهتا املسكن..             
خرجت نينا من الصیدلیة متبو�ة بنظراِت  الشفقة أٔو رمبا الشفقة و يشء أٓخر من �ني (�ا�  

الطویل) و �ى خرو�ا من الباب شعرت �خلدر يف جسدها ا�ي أٔصبح �رداً؛لینهبها هببوط  



یودي هبا ٕاىل ٕاغامءة فأٔرسع �ا� الطویل و أٔمسك هبا و اكن � ا لفضل يف ٕافاقهتا مبسا�دة  
الصیدلیة و بعد إ حلاح منه ر�لت معه ٕاىل أٔ�د املطامع؛ لتتناول ٕافطاراً ،و يف احلقيقة اكنت نينا 

يف الفرتة أ��رية ال �رفض عروض مطلقاً ؛ فأٔن یمت إ خبارك ٕانك فقدت جزء من ذا�رتك  
س تنطلق �شكٍّ   ینخز فيك لكام رأٔیت خشصاً ؛  ل تتساءل ٕان كنت تعرفه أٔم ال ، �لست نينا  

مب�اذاة �ا� تتفح� ص النظر به ، اكن ذو قامة طوی�،  �رتدي مقیصًا ضیقًا یربز عظميت كتفه ،  
و�ه مكرثي الشلك و �اجبیه كقوسنيِ  و أٔظافره قص رية متأٓلكة ،و أٔكرث ما لفت انتباه(نينا) 

ٕالیه هو أٔن � قدمني مت�امصني لك وا�دة مهنام تنظر يف اجتاه،  ال ینبسطان ٕاىل أ�مام معاً  و  
اكن � �رشة لكون مسحوق امخلرية و متٔ�ها شامات دا�ریة متناهیة الصغر اكلنقط،  تتخیل نينا  

السبب ا�ي جعل قدميه  مت�امصني، رمبا  هو أٔنه یقيض وقتًا طویًال يف القيادة �نیاً  ساقيه  
الطویلني، الحظ �ا� ٕاهنا تدقق النظر يف أٔقدامه فابتسم لها فقالت(هل تؤملك ساقيك من  

الثين) هز رأٔسه �فيًا مث قال مبتسامً (هل تقصد�ن ٔ�ن ر�بيت تلتصقان �لطاو� من  
أ�سفل؟یعجبين أ�مر كثرياً،هل تصدقني ٕاهنا اكنت حركيت املفض� يف التمنر �ىل زمييل يف  

الطاو� املدرس�یة ،كنت أٔرفع الطاو� ما ٕان یبدأٔ �لكتابة فأٔفسد �لیه أ�مر �اا)حتدثت و يه  
�س�تنشق  راحئة الشاي فيرتك رذاذاً المع �ىل شفتهيا  (ا�ٓن فهمت! انت سا�دتين ا�ٓن ٔ�نك  
�شعر ��نب جراء �ونك طفًال متمنراً،هل �س�ببت يف انت�ار أٔ�د أ�طفال)حضك و هو هيز  

كفه (الال !مل أٔ�ن متمنراً لت� ا�ر�ة كنت أٔ�منر �شلك �س�یط و یتمنر �ّيل أٓخرون و  
هكذا..،مجیع أ�طفال متمنرون ،ه ل تصدقني ٕاهنم اكنوا ینعتونين ب أٔيب القدمني امل تعاركتني ٔ�ن  

قديم لك مهنام تنظر يف اجتاه،كنت أٔ�اول �دهلام،   یومًا ما أٔ�ربين أٔ� ا�ٔ كرب أٔن الطریقة  
الوحيدة يه أٔن اضبطهام �ىل الوضع ا�ي جيب أٔن �كو� �لیه و أٔ� �الس يف جحرة ا�راسة  
،و ذات مرة و أٔ� أٔجرب أ�مر اكنت قدماي تثبتان لثوانٍ   مث �رختیان فامضهام مرس�ًا ظللت  
�ىل ت� احلال حىت أٔهنكت فرصت أ� ّرسِ ع أ�مر:  ٕاىل أ�مام،  �ىل اجلانبني،  ٕاىل أ�مام، �ىل  

اجلانبني، و اكد صوت اصطاك الرمل يف بالط احلجرة  أٔن یصيب املعلمة �جلنون اكنت �رفع  



صوهتا بغیظٍ  متساء� عن الغيب ا�ي حيك قدميه و أٔ� مس�متتع  ٕ��اظهتا،�لها من طفو�!) 
حضكت (نينا)  و فكرت يف حفالت التمنر اليت اكنت تقميها يه و لزيا و قطع تفكريها �ا�  

حي� �بع؛  مللء السكون ا�ي �ل بيهنام (أٔدعى �ا� الطویل �ا من املرحج أٔن �كون �دي  
ا�ٔكرب فارع الطول و أٔمر أ�قدام الطو ی� املثنية  رمبا يه انت�اب طبیعي مرت به �ائليت  لنعيش  

طبیعني  ) فتحت نينا كيس صغري من مسحوق تبييض القهوة ووضعته �ىل لساهنا فابتسم  
�ا� فقالت(أٔحب تناول مسحوق �رمية القهوة)فقبض �ىل مجمو�ة أٔ�یاس من املسحوق و  
أٔ�یاس من مسحوق السكر ووضعهم يف حقيبهتا و ابتسم و قال(ٕاذاً ت ناو�هيم مجیعًا حىت  

تنضجي) و  تعرفت (نينا) ٕاىل �ا� و عرض أٔن �سا�دها ٕاذا رغبت يف العمل مكرتمجة يف  
الرشكة اليت یعمل لصاحلها؛ فالرشكة تطلب يف كثري من أ�حيان مرتمجني لٔ�س�بانیة و  

الفر�س�یة ،تناولت منه البطاقة اليت حتوي رمقه و عنوان الرشكة و اس�تأٔذنت الرحيل قبل أٔن  
�هنيي الطعام ا�ي ��اكد ملس شفتهيا حب�ةٍ  اكذبة و يه أٔن �هيا مو�د هام و يف احلقيقة مل  �رد  
أٔن �س�هت� وقتًا مع �ا� ا�ي أٔصبح  بال فائدة  لها و ال �ا�ة لها به منذ فهمت ٕان ت� أٔول  
مقاب� بيهنام، و مل متهل  �ا�  حىت   فرصة توصیلها ٕاىل �ب املاكن ،ر�لت �رو�؛ ٔ�منا ختىش  
أٔن یعرف خریطهتا، اكنت س�یارة أ�جرة اليت تعر فها �زحف �ىل أ�رض ٕاىل جوارها ،و �ىل  
بُ عْ دِ  خطىً  ليست ببعیدة وقفت الس�یارة أٔما�ا و �داها السائق املرتف(ممدوح) فدلفت ٕاىل  

دا�ل الس�یارة ،مش�یا فرتة طوی� بال �م ٔ�منا یدرسها و تدرسه ،  و   بعد أٔن زارا مياد�ن و  
شوارع و أٔزقة بال �م قرر قطع الصمت ا�ي خيفي تفكريات و تصورات �شأٔهنا   جتع� ميقهتا  

َ ه  أٔوقف س�یارته أٔمام سوق شعيب لٔ�سامك ،اكنت النساء یفرتشن أ�رض و   بقدر ما ُحتّريِ
یفصل بني أٔقدا�ن قصعات تلهو هبن أٔسامك متنو�ة و لكن أٔكرث أ�سامك اليت اكنت جتتذب  
نظر ممدوح يه أٔسامك القرموط قال و �دقتیه تتلوى مع أ�سامك (أ� راقبِك منذ خرجتِ  من  

الصیدلیة مع هذا  الشاب) مل جتیبه فأٔمكل  بعصبیة (رأٔیتِك البار�ة يف حصبة ر�ل �شعر أٔشيب  
اكلع�ا�ز) مل �رد ،فرفع صوته بغضٍب (أٔال متتلكني ذوقًا مُ �د� داً،�ىل لكٍ   تدینني يل بوا�دة ،اكن  



�ٕ ماكين أٔن أٔ�رب الر�ل يف املطعم و الر�ل يف أ�مس ٕانين مقت �غتصابِك قبلهم مجیعًا)  
الزتمت الصمت خففض صوته و قرر أٔن �زداد فظاظة معها فسأٔلها (مىت س�تلمسيين؟) نظرت  
ٕالیه ٔ�منا لفت انتباهها ليشء ما،  فوضع یده �ىل ر�بهتا �شلح فس�تاهنا و یذهب بأٔصابعه الباردة  
لٔ��ىل رمت یده بعیداً فصاح هبا( ٕان مل �كوين �اهرة أٔو معجبة يب مفاذا انت ؟مل أٔحبث عنِك  
و تبحثني عين؟  مل تقبيل  أٔن �ر�يب س�یاريت و قد ٔأهنتِك هبا،  حىت ٕانك مل توخبیين،مل تت�اهلني  

 لويم،هل انِت ش�یطانة! )

 (�ي فكرة و ال متهلين �ٔمكلها)

(حس�نًا و أٔ� �ي أٔفاكر �دة ما رأٔیكِ   بتنفيذها)حترك �لس�یارة جفأٔة فاكد یدهس طفًال فنظر  
الطفل نظرة صامتة ٕالیه فرجع ممدوح �لس�یارة و رصخ �لطفل قائًال(لیتين حسقتك حتت  

جعالت الس�یارة) و انطلق �نیة                                                               
قطعت سا�ات الصمت و قالت(توق� ف و دعين أٔنزل هنا!)و رمغ ٕان الوقت صار متأٔخراً  

�شدة ٕاىل أٔن ممدوح أٔنزلها بدون نقاش ؛لیؤّكِ د لنفسه ٕان أٔمرها ال  �شغ� و ر�ل مُ ِرس �َ ًا قبل  
أٔن متارس دما�ه معلها،  �لست �ىل أٔ�د أ�رصفة تفكِّ ر مل طلبت الزنول رمغ ٕاهنا اكنت �رید  
البقاء مدة أٔطول ؟ يشء  ما تبحث عنه فيه و مل هتتدي ٕالیه بعد..                               

تتساءل هل ميكن أٔن تعجب فتاة �شخٍص  اغتصهبا و جرع �راءهتا إالها�ت؟ فتنفي عن �لها  
السؤال �لتأٔ�ید؛  يه تعرف ٕاهنا مل حتبه ؛  ٕاذ اكنت  �شعر أٔیضًا ذات الشعور مع احلاج سالمة و  
هو ما یربر �دم غضهبا و صربها �ىل اختالقاته املنحرفة �شأٔهنا حىت ٕاهنا مل جترؤ �ىل فض�ه 
أٔمام (مسعود الفار) بل و حىت ٕاهنا قررت أٔهنا لن تتوقف عن الت�دیق يف عینه اليت ال تقبل  

أٔن �سمع حاك�ت مسعود الفار عن أٔهنا �دقت يف أٔجساد �اریة  ، و �ىل نفس املنوال يف  
قبول ماهر و سالمة قررت ٕاهنا لن تتوقف عن قبول عروض ممدوح بتوصیلها تعرف ٕاهنا  

س�تقبل مُ كرَ هَ ة مُ رافقة هذا ا�اعر ا�ي یفكر دومًا هبا كعاهرة ،�س�متر يف التساؤل هل من  



املعقول أٔن تعجب �لك ر�ل یقابلها فتتذ�ر ٕاهنا شعرت من قبل ذات الشعو ر مع ماهر و مت   
حسم  أ�مر ؛  �لتفكري يف ماهر يه مل حتبه و �ا ال �ش�تاق ٕالیه فقط شوقها للرئة اليت  

اس�تخرجهتا من صدره التعب،  ت� اليت اكنت تدفع صدره؛  لیعلو و هيبط حبنانٍ ،  �ش�تاق ٕا�هيا  
ا�ٓن و يه تتخیلها ،  تتخیل �ا�هتا و يه تنظر ٕا�هيا �شامتة و تقول(هه! حىت ماهر �د�ِك  

أٔ�هتا الغبیة،ظل جيرجرك �لفه و هو یعرف أٔنك حتتا�ني ٕايل رئته فقط،أٔمل هيرب یوم ملستهيا  
يف احلفل الراقص،أٔمل یقلها رصحية( فارغ الصدر))و تتخیل نفسها و يه متسك �لرئة و تقف  

�ىل جسد ماهر الفارغ و تقول(مل أٔتعرض لل�داع ت� املرة،لقد فزت،و يه �السة يف  
خياالهتا حتاول أٔن تؤ�ِّ ل �اكهئا ؛فهيي تعرف أٔن أٔي دمعة تن�در �ىل �دها س�تجف �ردة  

�ىل الرئة اخلار�ة من ماهر رمغ   ٕان الرئة أٔصًال دافئة   و  لكهنا تتذ�ر أٔن ا�فء ا�ي �شعر   
به  ال یتعلق بدر�ة احلرارة،و بله�ة ریفية تعرفها نينا جيداً مسعت صوت أٔجش �سأٔلها قاطِ عًا  

دوامة تفكريها (ٕاىل أٔ�ن؟)                                                                       
و ٕ��ابة �امسة (ٕاىل املاكن حيث تقبع ا��بة الفاتنة)                                       

(عیناي مترضر�ن!.. جربت �ال�ام بأٔكرث الطرق أٔ�نیة و رمغ ٕان أ�مر جنح طبیًا ٕاىل ٕانين ال  
أٔشعر ٕانه ینجح معي ،أٔتعاقر أ�دویة ؛ٔ�بقهيام �ىل �اهلام هل تقبل ت� ا��بة أٔن �ر ها  

عیناي؟)قالها احلاج سالمة و هو ینظر ٕاىل عینني نينا اللتان تلمعا و  تتحراك حركة أٔفقية ميینًا و  
�ساراً مث قالت(ٕاال العینني الكحیلتني اليت  حتاول أٔن  تظن الرموش اليت �ك�ِّ لها أٔهنا ممكن فتنهتا  
،ت� العینني ال تتفاوض معهام ا��بة الفاتنة مطلقاَ  ؛فهم �اليق فتنهتا!)یغلق جفنیه بقوة؛  لیدفع  

عینيه ٕاىل دا�ل احملجر�ن ،حيمر و�ها و تتوق� ف عن ال�م ؛ هيددها �اطر ماذا ٕان أٔ�لق  
جفنیه عن العیون اليت �ریدها لٔ�بد؟ تطلب منه حبزمٍ  أٔن یفتح عینيه  ،یفتحهام  بقوة ٔ�منا تنفتح  
رمغ عنه و عن جفنیه  ،ٔ�نه اكن حياول أٔن یغطي العیون فتأٔىب و تبتسم (نينا) ابتسامة املُ نتَ ِرصَ ة  

و لكهنا ما تلبث أٔن �هنار ��یة  يف عینيه اللتان تدمعا  ٔ�ن س�یًال خيرج مهنام ،  ال یدري هو مل  
؟�سأٔ� بني نو�ت �اكهئا(هل حتب رؤیة زوجتكِ  �اریة؟)أٔ�اهبا �شفقةٍ  و هو �ربت �ىل  



أٔسفل عنقها من اخللف و س�یل عینيه �س�متر �لتدفق (ال أٔحب رؤیة زوجيت أٔصًال ،�زوجهتا 
منذ زمن عندما كنت شاً�،كنت طویل  القامة عریض الكتفني و لكين دامئًا كنت حمسود)یغري  
من صوته �رتباكٍ ؛  لیُ درِ كَ  السامع ح�ً ٕان �دیثه خملوط � لكذب(اكنت عیناي أٔمجل ما فيين  

،و نتي�ة للحسد أٔصبُت  مبرٍض   شدید فهيام جعلين أٔرى بتشو� ش، فمت نعيت ��ٔمعش،  أٔصبحت  
أٔجخل من الت�اور مع الناس، مل أٔ�ن أٔمعى؛  كنت أٔرى الناس من حويل یت�د� ثون �الٕ شارات  

عين و �س�هتزأٔون يب و یقومون خبداعي؛  ظنًا مهنم ٕانين أٔمعى ال أٔرامه،و يف احلقيقة أٔجعبين  
أ�مر و كنت أٔس�متتع بظن الناس أٔنين أٔمعى بل و متادیت يف أ�مر و منحهتم تصدیقًا �ىل أٔنين  
لست أٔمعش بل أٔمعى ،كنت أٔس�متتع �رؤیة احلقيقة و يه تتالعب و تتلو� ن �ىل أٔ�ني امحلقى  
العمیاء،  و اكن مقة الغش ا�ي تعر� ضت � ٕاهنم قاموا بزتوجيي �بنة معي اليت زهدت الش�باب  
من كرثة التجوال معهم يف ا�ٔ حناء اليت زارها لك من  يف الب�ة �داي  _�ىل حسب ظن ب�يت  

اجلاه�_ ،بعد أٔن �زوجت أ� غِر مَ ت يب زوجيت و منحهتا طفلني و ازدادت جتاريت ا�سا�ًا  
حىت أٔص بح سالمة أ�معش أٔغىن من يف الب�ة،و عندها أ� غرمت زوجيت أٔكرث �ز�رة ا��الني  
تعقد أ�حسار و تطبق أ�جحبة و متٔ� هبا أٔراكن املزنل،هل تصدقني ٕانين یوماً  ما رأٔ�هتا �س�متين  

بعضو قرٍد حم نط  و مل اس�تطع متا� نفيس و ٕاناكر رؤ�هتا بل أٔ�رتفُت  ٕانين أٔرى جيداً  
یو�ا)یض�ك و �مكل(یو�ا ا�رتفت يل ٕاهنا زارت أٔ�د ا��الني و أٔ�ربها أٔن ما مينعين مهنا هو  

جين �اشق حيول بیننا و السبيل الوحيد لطرده هو ٕا�رة قرفه بفعل ما فعلت، و يف احلقيقة 
ٕان فِ علَ هتا طردتين قبل أٔن تطرد اجلين) توقفت نينا عن النحیب   ا�ي اكنت تنتحبه �الل  
�م الر�ل و صارت عیناها تدمعا؛  تتخیل الوضع ا�ي مسح هذا الغيب  للعینني أٔن �رى  

زوجته فيه فيطمئِ هنُ ا بقو�(بعد ت� احلادثة امشأٔزت نفيس مهنا متامًا و  بعد أٔن  كشفت رسي فمل  
یعد هناك مربر لرفض العالج،�اجلت نظري و منذ �اجلته أٔصبحت أٔرى احلیاة �شلكٍ   

خمتلف،  فأٔرسلت طفيل ؛الكامل تعلميهم �لوال�ت املت�دة و ركضت وراء دنیا أٔخرى تنادیين  
و تبحث عين �ارج الب�ة الریفية و ما ٕان خرجت من الب�ة حىت عرفت شعور التعّرِ ي أٔمام  



الشمس و أٔدمنته،اس�تأٔجرت شقة يف العامصة يف الطابق حتت السطح مبارشة ٔ�قوم یوميًا 
 خبلع مال�يس بأٔمكلها أٔمام الشمس مبارشة)

 (تعتدي �ىل حياء الشمس) 

( أٔفهم ما عنييت ،  ٕان الشمس ال ت عرف احلیاء، ال �س�تأٔذن ��خول من أٔضیق الشقوق.....يف 
الغالب ال �راين أٔ�د ٕاىل جوار الشمس و يف بعض أ�حيان �راين و يف لكتا احلالتني ال أٔهمت أٔ�  
أٔقيض وقيت بعیداً عن ب�يت، أٔمارس �دم �ه�م ،ال یقيِ ضين عرف و ال �سلس�ِ ين اخل�ل و  

ال حتبس�ين أ�صول و جتربين الرجو� ،فقط أٔفعل ما حيلو يل) و اكن ما فهمته (نينا) من  
�دیث الر�ل ٕانه  یعيش يف ب�ته من الصامتني ؛  هؤالء الصامتون تعرفهم (نينا) جيداً ، ا�ٓن  
فقط صَ دَ َق   شعورها عن الصامتني، اكنت لها زمي� صامتة تُ دْ عَ ى (دانييال) اكنت ذات جهبة 
ة ، اكنت صامتة يف  جحرة ا�راسة و يف صا� أ�لعاب و يف   �رزة و عینني  ككرتني من الُك��

جحرة املوس�یقى،  مل �َر أٔ�د رأٔسها �اري مطلقًا اكنت دامئًا تغطیه بقبعة أٔو قبعة ثلجیة تربز مهنا  
بعض اخلصالت الكستنائیة، و اكنت نينا تعرف �ر�ة التأٔكد أٔن هؤالء الصامتون ینفجرون يف  
أٔما�ن مُ خصصة هلم ختتارها عقوهلم بعشوائیة ؛  لتتحرر  فيه أ�فاكر اليت من املس�تحیل أٔن تظل  
أٔسرية و تفسح ماكً� لغريها،  قاطع احلاج سالمة حتلیالهتا( بعد أٔن �اجلت عیين رأٔیت أٔش�یاء  
غریبة و أ�غرب ٕاهنا صارت تعجبين و أٔركز نظري هبا......رأٔیت ا��بة الفاتنة ذات مرة)      
  قاطعت بصوٍت مرتفع ٔ�هنا �هنره �ىل رسد حقيقة حتفظها(�لتأٔ�ید رأٔ�هتا ،  تطري بني اجلدران  

اللام�ة يف كهوف الكر�س�تال  ،�ركض الباحث عهنا وراهئا فاقِ داً رشده و منطقه بأٔن كهف كهذا  
س�یودي جبسده ٕاىل الهالك مُ تَ خْ بِّ طًا،�راها قریبة فيدنو مهنا فتصدم مججمته �اكمل قوته �حلائط  

الشف� اف فيس�تاقط الكر�س�تال احلاد �خزاً جسده ا�ي �س�تد�ر؛  لیتتبعها �ىل �ائط ومهي  
أٓخر فزتهق ر و�ه ��هنایة لتنظر ا��بة ٕاىل ج سده املتكور نظرة امشزئاز  ؛فأ�جساد الفار�ة 

قنابل من اجلیف)  بدأٔت أٔ�م� يف اخلدر و عینيه سامهتني ٔ�نه حتت تأٔثري تعویذة ساحرة  



مُ تَ مَ ّرِ سَ ة فذهب و مل یعد أٔبداً....                                                              
وصال �س�یارته ٕاىل أٔ�ىل نقطة يف اجلبل توق� ف و سهم ینظر ٕا�هيا فأٔمسكت مبلعقة البوظا اليت  

و�دهتا أٔسفل املقعد و أٔد�لهتا يف حمجر عینه اليرسى اكنت العني المعة بلمعة قطعة من  
الكر�س�تال تفرز سائًال شفافاً  یضلل ملعقة نينا عن بدا�هتا تضع امللعقة و �ر�كز فتضل البدایة  

و ا�هنایة فزتفر ملًال حىت ��هنایة وضعهتا جفأٔة و بقوة    و انزتعت العني أ�وىل و هو ساهامً   
بو�ه، فسأٔلته ٕان اكن یتأٔمل أٔومأٔ �رأٔسه �فياً  حبزم لیقطع شعورها ��نب ا�ي یؤ مله هو رؤیته  

�ٍد �ىل صوهتا ،  و فعلت املثل بعینه ا�ميىن ووضعت العینني يف �افظة بالستيكية و  
احتفظت هبام يف حقيبة الظهر اخلاصة  هبا ،هبا نظرت ٕالیه مبحجریه الفارغتني   و هام یزنفان ٔ�منا 
یغتسالن من العیون الغریبة اليت زارهتام _كام قالت � نينا_ اليت شعرت  بعدما قالت ما قالته   

بعدم �رتیاح ا�ي �رافق الو�دة مع الغر�ء،  فاحتنضت العینني يف حقيبهتا و فتحت �ب  
الس�یارة و نزلت مرس�ة ، أٔما هو فاس�متر �حلدیث مع نفسه(مل �كن أٔبداً هذا الطریق  طریقي  

،مل أٔعرف أٔبداً �جتاهات) و دعس بقوة �ىل مزود الوقود فطارت س�یارته بني أٔ جحار اجلبل ؛  
؛لتصنع انف�اراً یؤذي أٔذن نينا الرقيقة اليت �ش�به قطعة الب سكویت..                           

أٔما يه فقد بلغت يف مش�هيا أٔ�د املقايه الشعبیة �ىل اجلبل فانتبه اجلالسون اكلضباع متر بيهنم  
غزا�، امجلیع جيلسون �زمون  شفاههم و یفتحون أٔعیهنم بأٔقىص ا�ساعها ینظرون ٕاىل أ�جنبیة  

و یلقون �لهيا أٔقذر التحرشات  اللفظیة اليت اس�تحرضهتا عقوهلم رسیعاً  و اكدت تنفجر هبا؛  
خصوصاً  �سبب �دم قدرهتم �ىل فعل أٔكرث مهنا؛ �سبب حتذ�ر(البغل)  خرجي ا�بلوم الصناعي  
ا�ي یعترب ه رواد املقهيى وز�ر الثقافة �ملقهيى ؛  �ذ� رَ مه  البغل من �قرتاب من ت� أ�جنبیة  

؛حىت ال �س�لهم الرشطة بأٔمرٍ  من سفارهتا و امتنع امجلیع و لكهنم مل �س�تطیعوا منع أٔلسنهتم  
،وقفت(نينا) تلتقط أٔنفاسها مب�اذاةِ  املقهيى فلمحت شاً� جير فتاة مُ هنَ كَ ة القوى رُ ْمغَ ًا عهنا، یظهر  
�ىل زهيا املدريس  الهالك،  و الزالت أٔصابعها مُ تَ شَ بِّ ثة  حبقيبةِ  كتٍب  مدرس�یة مُ هَْرتِ أٔة  یلتف حول  

رقبهتا غطاء رأٔسها ٔ�نه حبل املش�نقة و جتر قدمًا �افية  و �ستند �ىل أٔخرى و الشاب  



�سحهبا فتنكشط اليت فقدت �ذاهئا، تد�ر نينا و�ها عهنم و هتم �ٕ كامل الر�� فتتذ�ر  
و�ه(أٔلفارو) و هو مُ مْ ِس ك �كتفهيا هيزها بقوة(أٔفيقي � نينا !حنن يف واقع لس�نا يف حمأاكة ال  

تنهتيي،  أٔفيقي انت فرد مُ ؤ�ِّ ر،! تفا�يل)تت�دث يف رأٔسها (أٔلفارو مسكني  ؛خمدوع ��اكمل و  
مُ ضَ ل� ل و أ�دىه ٕانه �رید توریطي معه يف الضالل!) �سمع رص�ات الفتاة و رض�ت  

املُ غتَ صِ ب لها و هتدیداته  اكنت ت� أ�صوات تثري ش�بق اجلالسني و غرا�زمه اجلنس�یة بدالً من  
أٔن تثري شفقهتم؛ فهم �كرهون الشعور �لشفقة ؛ٕاذ یعتربونه ال یفيد أٔو �زید �لنس�بة هلم ...     
 انهتت حف� اغتصاب الطالبة ا�طوفة من ذوهيا الصار�ني �لتأٔ�ید ا�ٓن �ىل غیاهبا أٔو رمبا ال  

یرصخون و �س�متتعون بتد�ني الشيشة �ىل أٔ�د املقايه املشاهبة ،رفع املغتصب بنطا� و  
ر�ل �راكً الفتاة ملقية �ىل أ�رض فهنضت تنظر ٕا�هيم خبزيٍ  ٔ�منا يه املُ ذنِ بة و مه الض�ا�  
،هب من اجلالسني مغتصب أٓخر طر�ا أٔرضًا �نیة و يه ترصخ فرصخ معها الطفل ماحس  

أ��ذیة یؤنِّ هبم و یتوس� ل ٕا�هيم ٕ�یقاف �ذاهبا بت� اجلرمية الغري أٔ�القية ،فيصیح به  
البغل(التقلق !س�منن�ك دوراً  � مناجه �بتدائیة)یصمت الطفل ال حزً� و ال خوفًا و ال رضا،  

أٔما نينا فاكنت حتدِّ ق يف هؤالء القوم ا��ن یتجن� بون النظر ٕا�هيا و یغتصبون طف� ٕا�دادیة ،  
أٔرجعت جشاعهتا بيهنم أٔهنا   مت� ما ال ميلكه أٔ�د سواها التعویذة السحریة  (ا��بة الفاتنة )  
فكرت نينا بأٔمر ت� التعویذة السحریة اليت تذهب بعقول الر�ال فهداها التفكري أٔن جترهبا 

�االً لرتى وقعها �ىل أٓذاهنم، فرصخت هبم  �الس�بانیة   قائ�(ا��بة الفاتنة !)؛ بعد أٔن اكنت �ىل  
وشك أٔن تصدق ٕاهنا ش�بح شفاف ؛یرتاجع البغل و یصیح(اخفوا وجوهمك ٕاهنا حصفية أٔجنبیة ،   

س�تفضحنا يف بالدها و من مث یمت حسلنا يف ظلامت ز�زن أٔمن ا�و�،  أٔال �رون �یف لشابة  
فاتنة  ضعیفة أٔس�تطیع محلها بني أٔصبعني أٔن تقف �ري �ائفة  بیننا و ترصخ موخبة ) رفعت الفتاة  
و�ها و نظرت ٕاىل نينا بعینهيا الزرقاوتني و هام تلمعا بت�ٍد و مت سكت الفتاة بتالبيب نينا ؛و مل  

تفهم متامًا ما�ي �دث و لكن البد أٔن السامء قد رق� ت حلالها فبعثت لها أٔمجل مالك فهيا و هو  
نينا يف نظرها، و ملا جنت الفتاة �ٕ شفاق السامء �لهيا،  تذك� رت أٔن جتهش الباكء و يه تُ لَ مْ ِمل   



ثیاهبا و حقيبهتا  املدرس�یة أٔما (نينا) فاس�مترت يف مش�هيا �ري �ابئة بت� الفتاة اليت هترول يف  
حام�هتا رمغ أ�مل ا�ي یفتك �لك �لیة يف جسدها، �زید نينا من رس�ة أٔقدا�ا؛ خوفًا �ىل  

العني  يف احلقيبة  أٔن تفسد  و رغبة يف �نفراد معها قبل أٔن �ر�ل لوهنا سدى دون أٔن تتبادل  
معه النظرات،  سقطت مغش�یًا �لهيا فسقطت معها الفتاة حتاول ٕافاقة منقذها الوحيد يف هذه  

الغابة ،�اولت فتح احلقيبة املسجي جسد(نينا) �لهيا ففشلت،  ففتشت جيوهبا وو�دت  
بطاقة هبا امس خشص یدعى �ا� الطویل فتشت الفتاة يف حقيبهتا فو�دت شطرية �نب أٔ�دهتا  

 لها  وا�هتا امللكومة مُ س�تقبًال ،قبل أٔن یمت خطفها يف طریقها للمدرسة و اكنت الشطرية نتنة 
الراحئة متعفنة مفررهتا أٔمام أٔنف نينا فأٔفاقت �ىل الراحئة ،و دست الفتاة بطاقة �ا� الطویل يف  

جيهبا دون أٔن تنتبه، أٔفاقت نينا و أٔخرجت كيس من مسحوق مبیض القهوة من حقيبهتا و  
نرثته يف مفها و اس�تعادت قواها ،سارت الفتاة �لف نينا و اللیل يف منتصف ظلامته مسعت  

س�یارة أٔجرة مبذ�عٍ  قوي �رج أ�حناء ب أٔغنیة (حمدش شاف حبیيب)شعرت نينا بربودة �رسي ٕاىل  
جسدها و أٔصیبت رقبهتا �خلدر و فقدت الس�یطرة �ىل جسدها �ر�ة ٕاهنا اكنت �ىل وشك  
التبول رمغ ٕاهنا مل حتبس بوالً ، توقفت الس�یارة جفأٔة  بعرض طریقهام، و نزل مهنا السائق املرتف  
بعیننيِ  �اضبتنيِ  و أٔمسك(نينا) و طر�ا أٔرضًا بقوةٍ  فكشط �� �دها الرقيق و شق فس�تاهنا  
،فبدت �رسوالٍ  دا�يل تبدو منه بقع ا�ماء املترسبة و أٔمسك بفس�تاهنا و قطعه قطعًا صغرية  
،و صاح يف نينا بغضٍب  مل تعرف سببه رمبا يه نز�ة سادیة أٔو ميل للعنف اكن(ممدوح) خيفيه 

و صاح هبا (� �اهرة! � ساقطة !)اكنت نينا حتاول ا�هنوض أٔلقاها �نیة و جمث جبسده فوقها 
حفر�ت یدهيا تدفعه فلمست فيه موضع أٔصاهبام االثنني �كهر�ء مُ حب� بة  فقام  منتفضًا من  

فوقها،و نظر ٕا�هيا �شفقة حماوالً اخفاهئا مبسح دموعها ،ماحسًا دموع نينا و �فضًا الرتاب ا�تلط  
��م ا�ي یلطخ خفذها، و �ر�� ل من الس�یارة ر�ًال أٓخر أٔربعیين أٔ مسر  البرشة أٔصلع الرأٔس  

�رتدي مقیص �رابطة عنق أٔشار ٕالیه (ممدوح) لیعود للس�یارة �ىل نظرات نينا املُ تَ فَ حِّ َص ة  و  
هنضت تنظر ٕاىل ممدوح بصمتٍ ،  د�ل ممدوح الس�یارة و تبعته نينا و الفتاة تتبع نينا؛  فهيي  



تؤمن ا�ٓن ٕاهنا منقذها �ام أٔ�دقت هبا أ�خطار،هز ممدوح رأٔسه ٔ�منا حياول أٔن �سرتجع  
فظاظته  فرصخ  (�ویيل!س�تكون حفلتنا اللی� ال مثیل لها ،مارأٔیك � نينا س�تكون أٔول حف�  
نظامية لنا ،ختیيل حنن أ�ربعة يف فر اش تغطینا  املتعة)الزالت نينا العاریة الصامتة  تنظر برتكزي   

ٕاىل الر�ل و ممدوح،و  یقطع هذا الرتكزي قول ممدوح  حنن أ�ربعة ا�ي ضایق نينا �شدة  فهو  
یعين أٔن �شاركها الفتاة غنميهتا فنظرت ٕاىل الفتاة اليت �رجتف اكحملمومة و یتش�ن� ج جسدها مث  

تبولت يف جونلهتا قال ممدوح و �اجبیه أ�سود�ن یتحراك رغام عنه متأٔ�ر�ن بذنب یعاند  
لال�رتاف به (ال ال !أٔهذا شكرِك ؟ الصمت ؟هل تعلمني مك �كب� دت ٔ��د (محمود شكري،مك  
�كبدت ٕالقنا�ه ٕانه مين و أٔ� منه رمغ ٕانه اكن مقتنع و یتظاهر فقط �لعكس! حنن ممكالن  

حن ن رمق عرشة )تنظر نينا ٕاىل ممدوح بعینيه العسلیتني وو�ه  أ�بیض الناصع و �اجبیه  
ا�ٔ سود�ن  و شفته العلیا املقلوبة و قامته الطوی� هو فعًال الضد متامًا لقسامت محمود شكري هام  

فعالً   یبنيان الكامل بتناقضهام الشلكي و السلويك،  حضك ممدوح حضكة ما�رة و قال (  ال ال  
أٔعرف ت� النظرة جيداً،أٔ�  لست شاذاً و لكنين عرفت ٕان هو من أٔحبث عنه ؛  لسبب ما قد  
�كون نفسه ا�ي جيعلين أٔحبث عنِك و جعل (محمود شكري)  یبحث عنا، أٔال �شعر�ن �لرا�ة  

ا�ٓن كام �شعر هبا سنس�متتع صدقيين!)الزالت الفتاة مُ تَ ش�نِّ �ة تنظر �رعٍب  و دموعٍ  �القة ، 
ختاف أٔن تتحر� ك من الرعب ا�ي حيیط هبا و يه  مل تقرت ف خطأٔ سوى ٕاهنا خرجت؛لطلب  
العمل،  تفكِّ ر يف وا�هتا اليت ضاع أٔملها فهيا كام ضاع أٔملها يه  اليت اكنت حتُ ّرضِ  طی� البار�ة 

؛حلضور اختبار الشهر أ�ول من ا�راسة ، اكمتلت فكرةَ (نينا) مب حتتا�ه و نظرت ٕاىل الفتاة �ىل  
ٕاهنا دخي� خطرة �ىل أٔش�یاهئا ،أٔزاحهتا و مدت رأٔسها بني املقعد�ن و سأٔ�هتام بصوٍت   

منخفٍض (ما رأٔ�كام أٔن تأٔتیا معي ملشاهدة ا��بة الفاتنة ؟) �هت أٔ�ني الر�لني و أٔمساك بنينا  
من ذراعهيا الضعیف ني و شداها بقوة؛  لت�لس بيهنام فاتبعهتام دون مقاومة ؛ فالشعور  �جللوس  
بيهنام ال یُ قَ اوَ م �لنس�بة لها و حىت ٕان قاومت لن تظفر ؛ فهيي صغرية اكلعصفورة الواقعة بني  

بغلني ،أٔما الفتاة يف اخللف فاكنت سامهة تذرف دمو�ًا رمغ عهنا �ىل نينا اليت تُ عذ� ب؛ جراء  



فتنهتا الطاغیة ، و يف الوقت ذاته  �شكر هللا أٔن نينا أٔمجل مهنا و رمبا �زهدها الر�لني من فرط  
ما س�یفعالنه بنينا املسكينة الىت رفعت الفرم� الیدویة للس�یارة   فتوق� فت  جفاءة و متد� دت نينا  

�ىل ظهرها و فتحت الباب للفتاة و دفعهتا بعیداً  �ارج الس�یارة  ،فأٔفاقت الفتاة و ركضت  
اكحلصان حنو السوق  ا�ي یُ نَص ب ا�ٓن مع �سامت الصباح الندیة و اس�مترت الس�یارة يف  

 طریقها حنو مزنل نينا ..

يف مزنل(نينا) �لس الر�لني �ىل ا�ٔ ر�كة اجل�یة تتوسطهام نينا و لكن �ىل عكس  اجتاه  
�لوسهام ،بقيا صامتني �ىل هذا الوضع قرابة السا�ة ، تت�دث نينا بصوهتا الرقيق(أٔشعر ٕانه قد  
مت التالعب يب و �داعي ؛ ال ليشء سوى خلداعي،   أٔ�ساءل مل یرص امجل یع �ىل أٔ�ذ ما تصل  

ٕالیه أٔیدهيم....... أٓه ت� العینني فقد�  لوهنام قبل أٔن أٔضعهام  �ملربد، و لكن لوهنام ال یعنيين بقدر  
ما تعنيين ملعهتا اليت ال  تنمتي ٕا�هيا، و ت� الرئة اكنت ترصخ أٔ�یاس الهواء فهيا ؛مُ ش مَ ِزئ� ة من   

هواء د�لها  �رب أٔنف الینمتي ٕا�هيا)قاطع �د�هثا ممدوح  الصامت �ىل �ري �ادته بعطسة ذ�رهتا  
ٕان سبب أ�مان ا�ي �شعر به ا�ٓن �رجع ٕاىل يشء حيم� الر�لني و ینمتي ٕا�هيا، نهبهتا ت�  
العطسة ٕاىل أٔن  ممدوح ٕاىل �انب �ونه متحرش و مغتصب و بذيء اللسان فهو لص �بري؛   

رسق ما أٔضناها البحث عنه ؛ و (محمود شكري)  صامت مل �سمع نينا صوته و مل یفعل ممدوح  
؛مف نذ ر�ب ٕاىل جواره و هو حياول اقتناص أٔي حاكیة منه بال فائدة  و اكن الصوت الوحيد  

ا�ي نطق به هو امسه ، الزال ممدوح حياول أٔن خيرج بأٔیة حاكیة حملمود شكري رمبا تُ ربِّ ر ت�  
احلاكیة ت� املشاعر الغریبة اليت �شعر هبا ممدوح منذ �اد من �ر�س ؛ مشاعر �حتیاج اليت  

سدها مقابلته لنينا و محمود شكري، و لكن نينا مل  تأٔبه لسامع احلاك�ت و مل هتمت يف أ�ساس  
ٓ به   أٔن �سمع حاك�ت مُ لَ فْ قَ ة و اكذبة ؛ فأٔي حقيقة س�تخرج من مف سارق حمتال یأٔوي شيئًا �ري أ
بتوسالته للتحر�ر بني یدي معشوقه ،و لتحر�ره   قامت مرس�ة  و قالت(انتظراين قلیًال)صاح  

االثنني صی�ة غضب من اس�تع�الها يف أٔ�ذ القرار و ا�هنوض بت� القوة ؛لتقطع عهنام  
احساسًا ال�س�تطیعا وصفه ، رصخ هبا ممدوح(ال�كوين أٔ�نیة هبذا الشلك،ال تغلقي دما�ِك عن  



امجلیع،أٔمل أٔ�ربِك أٔين مریض؟ أٔال �شفقني حلاليت؟)                                               
(هه! مجیعمك مرىض؟  ر�اه! مل جيذبين املرىض فقط،و حىت!  هل یربر املرض أٔن �كون  

أٔ�نیًا؟  تطلبون مجیعمك الشفقة و حتبسوهنا ٕان س�ُ ئِ لْ ُمت  عهنا،ال فائدة من طلب الشفقة أٔبداً كام 
الفائدة من هذا النوع من احلدیث) زفرت �س�هتزاء،فهيي وصلت ملا حبثا عنه حىت تورمت  
�دقاهتم من التدقيق ، و ممدوح الزال  یتعجب فكيف �هنض و تقطع مثا� تالمُ س أٔجسادمه  

الساحرة؟  �یف ختتار أٔن تُ نقِ ص متعهتم و لو ثوانٍ ؟  تعالت صی�ات غضب مهنم �ري مرتبة يف  
لكامت فقط أٔصوات و ٕامياءات ٔ�ن شدة الغضب قد أٔفقدهتم ا�متزي �لسلوك ��ساين فرجعوا  

ٕاىل العجینة أ�وىل خللقهم،  فت�دثت �هتد�هتم بصوٍت   مُ فِر ط يف الرقة(هناك أٔمور جيب �ّيل  
معاجلهتا حىت ننعم لٔ�بد مب اش�تقنا ٕالیه و رقصت � ا��بة الفاتنة)انقبضت أٔ عضاهئم هبذا 

الشعور امحلايس ا�ي ال  یُ وصَ ف بدمج اخلیال بلمسها لٔ�بد �ىل رقصة ا��بة الفاتنة ..         
 رشعت  تبحث عن يشء حتتا�ه ؛ الس�تخراج أ�عضاء، تتذ�ر الشخص ا�ي  ظنت أٔنه   

و�دها یومًا بتقدمي املسا�دة الغري مرشوطة �رشوط؛  ماهر ا�ي �رقد حتت املفرش يف غرفة 
� ة وا�دة �ُ زِجع  أٔذهنا الصغرية ،   الطابق السفيل ، تتذ�ر �یف منحها العضو ا�ي ینمتي ٕا�هيا دون أٔن

لو اكن مو جوداً ا�ٓن �اكن سا�دها يف جرهام،تتذ�ر حىت بعد موته عینيه املفتوحتني تنظر ان  
ٕا�هيا �شفقة  ٔ�منا یقول لو أٔس�تطیع جر نفيس لٔ�سفل لفعلت رفقًا بأٔصابعِك املقوسة أ�ظافر،  
تفكِّ ر ٕاهنا متنت أٔن تعرف عن ماهر أٔكرث، اكنت �رید أٔن �كتب عنه و لو سطراً تنعي رو�ه  
اليت ال  ذنب لها ٕاهنا أ� ودِ عَ ت جسد �قص یقطع من أٔجساد ا�ٓخر�ن ؛ لیكمتل و لكنه حيمل  

ه و ٕاخفائه لعضوها لك ت� الفرتة؛اكن عقلها حيد�ا قائالً (ال ال ال تفكري   ا�نب لكیًا �ىل �سرت�
ٕانه مل �كن یعرف ٕان العضو ال ینمتي ٕالیه؛  فأ�معى یعرف ٕانه هذا العضو ال ینمتي ٕالیه ، حىت و  
لو اكن یعيش يف جسده طی� حياته ؛فال یعين ٕانه ملكه ؛فأ�عضاء يه من تقرِّ ر ٕاىل من حتن  
و ٕاىل أٔي جسد �ش�تاق،هل تتذ�ر�ن حي� اكن ینبض قلبك مبرور (أٔلفارو)،و لكن مل مل یعد  

ینبض بعد مبروره هل فقد احتیا�ه ٕالیه ؟)،تبحث يف احلدیقة فال يشء ،خرجت للشارع لعلها  



حتظى مبسا�دة �ارها ا�ي الحظت هتر� به مهنا يف ا�ٓونة أ��رية بتعم� دٍ  اكن یتعم� د جتاهُ ل  
إ شارته � و جتاهُ ل ابتسامهتا و   حىت جتاهُ ل رؤ�هتا يف الرشفة ،و  یو�ا اكن یقف أٔمام بوابة  
مزن� اكن یقوم  �رشاء ا��اج من عربة نق� و من ٕان رأٓها تقرتب حىت أٔرسع املعام� بينه و  
بني البائع و حىت ٕانه مل جيب ٕاشارهتا �شلكٍ  ملحوٍظ ،  و مل �كن نينا �رید �سب صداقته يف  

أ�ساس  ؛فقط اكنت �رید معرفة ما خيفي و جيع� �هتر� ب مهنا ..                                 
 حملت  نينا س�یخ �دیدي يف صندوق س�یارة ا��اج فطلبت أٔن �شرتیه فرفض البائع ؛مُ علِّ ًال  
إ نه لصاحب الس�یارة و هو سائق أٔ�ري  فقط فزادت السعر قلیًال مما جع� یتفاوض معها فرفع  

السعر فسأٔلته (و ما �ال صاحب الس�یارة ؟)                                               
(سأٔ�ربه ٕانه مل �كن �لس�یارة أٔصًال عندما بدأٔت الیوم)                                   

(حس�نًا سأٔدفع �َ  و لكنين ال امت� املبلغ ا�ي قلت،أٔ� ال أٔم� من املال سوى ما عرضت  
�لیك،  مارأٔیك  أٔن أٔقدم � �لبقيةِ  �دمة)مغزت بعیهنا من ٕان نطقت لكمة �دمة و ابتسمت  

ابتسامة غریبة �ىل و�ها الربيء فلمعت عیناه خببثٍ  و خطى �لفها یدقق النظر يف ساقهيا 
املشلوح عهنام الفس�تان ، یلمعان اكلشمس و يه سار�ة يف مش�هيا تفكر يف �يق خطهتا  

فتصطدم بدلو مياه �ىل السمل و �اكد �سقط فيلتقطها الشاب �ئع ا��اج و یدقق النظر يف  
عینهيا الزرقاوتني السارحتني بعیداً ؛حتاوال اس�تحضار ذ�رى یصعب �لهيا اس�تحضارها بل  

�س�تحیل  و يه مُ غط� اة �راحئة الشاب اليت عرفت مهنا(نينا) �یف �كون راحئة حظرية ا��اج و  
يه مل تد� لها مطلقاً ، یت�د� ث الشاب بأٔس�نان بنية فتخرج منه راحئة نفس أٔ�شع من راحئة  
جسده(انِت فاتنة �داً !)                                                                    

(مسعُت  صوً� ابَق �لف الباب؛ ٔ�تبني� ) ردت خبد�ن  یت�يل فهيام بفتنة خطوط ا�م الىت  
متنحهام لون وردي �ريء لكون �دود أٔطفال الروضة أ��ر�ء يف لسعة الربد ،أٔخفته �لف  

الباب و خرجت خبفةٍ  ك خفة فراشات الربیع احلاملة و انزتعت الس�یخ من  الس�یارة و رجعت  
 ٕالیه بنفس اخلفة (أٓسفة ظننت أٔهنام قد �اءا و س�یلتقطا�) سأٔلها( و من مه؟) 



(ال�لیك!) ردت و ا بتسم الشاب ؛فهو ال  یصدق ما حيدث هل س�یكون بعد ثوانٍ  يف أٔحضان  
ت� الفاتنة رمبا يه أٔمجل فتاة وقعت �لهيا عینيه البا�س�تني ، اصطحبته حىت الغرفة اليت یقبع  

فهيا ممدوح و محمود شكري و اصطنعت الصدمة مث اس�تدارت ترصخ �لشاب أ�محق(اركض  
س�یقتلونك !ال �رهيم و�ك أٔبداً )  نزل الشاب ركضًا و اس�تقل س�یارته بعیداً و ليس أٔبعد من  

قدرته �ىل �س�یان املالك ا�ي اكن حبرضته الیوم ، لن ینىس أٔبداً ت�  املسكينة اليت ستتحمل  
�ذاب الشخصني مبفردها،  ت� اليت حضت بنفسها من أٔ�ل أٔن ینجو  هو  ،أٔما يه فسأٔلها  
ممدوح عن هذا الشاب �ٕ سلوٍب  ال خيلو من الوقا�ة اليت اعتاد لسان ممدوح �لهيا ،فردت  

(وا�د من املس�تغلِّ ني و انت ال شأٔن �،  انت هنا ؛لرتى ا��بة الفاتنة )�ررت مجلهتا ثالث  
مرات ،و بعدها قالت (سرتقص رقصة كغانیة بدویة شلحت خامرها ملرهتا أ�وىل و رمته �ىل  

وحوش الصحراء فتتنازعوا �د انزتاع أٔعضاء بعضهم ما بني تنفس �راءة خامرها و احتواء  
رقصهتا يف عینهيام ،و �ىل رقصهتا أٔصدرت أٔز�زاً �عامً حمى من أٓذاهنم أٔطهر الرتانمي اليت مسعهتا) 

 و صفقت بیدهيا �رقةٍ  و قالت(و �ىل صفق جناحهيا متمت �رنمية �سقى العاشقني دماء اكنت �القة 
بأٔسهم �یوبید)                                                                                 

(هل �زید دماء أٔسهم �یوبید العاشقني ش�بق و��   أٔم ارتواء؟)سأٔل ممدوح                      
 (لن یعرف من مل یتذوقها!)                                                                        

( و هل �سمح يل بتذوقها؟ هل أٔ� من العاشقني؟) مغزت � (�اول ختی�ل اللحن) �ابت  
أٔ�ني ممدوح ٕاىل ما وراء أٔ�ني محمود شكري ا�ي اكن لقاء نينا للمرة أ�وىل صادمًا �لنس�بة �،   

اكن احساسًا ال �ر ید أٔن یعرف بعده أٔیة أٔ�اسيس أٔخرى، و بي� اكنت أٔعیهنم تغیب يف �امل  
ا��بة الفاتنة نزلت يه الٕ حضار الس�یخ احلدیدي و �ل� فته بفس�تانٍ  مو� رَ د،  أٔ حرضت الس�یخ و  
ا�رتقت به بطن ممدوح حتاول اد�ا� و تعاندها قوهتا فتتعرث و یصاب ذراعهيا �ٔ�مل و تُ ثَ ا�ِ ر و  
�س�متر يف حماوالهتا رمغ قطرات ا�ماء اليت اكنت تطري لتس�تقر �ىل و�ها أ�بی ض و �ُ شعِ رها  

�لقرف،  یتقطع ��ه ببطء و يه تنئ  ،�زید من قوهتا ؛لت�رتق محله ببطءٍ   ینظر محمود شكري  



ٕا�هيا �شفقة �اكد جتع� ینطق و هيب ملسا�دهتا و لكنه  اكن من الوالء لفطرته ما اكن جيع�  
عبداً لقوانيهنا فاكتَف �ملشاهدة و ما ٕان  خرج الس�یخ من اجلانب ا�ٓخر لهثت  ساحبة أٔنفاسها  

و ط لبت من ممدوح أٔال یغىش �لیه ا�ٓن و هو یومأٔ �رأٔسه �ستسالم و عینيه تت�دث (لو  
اكن يف  طاقة لكنت سا�دتك يف غرز الس�یخ  يف أٔحشايئ املتأٔملة ،و تعذیيب،أٔعرف ٕانِك  
� م �شدة و هو �سمع أٔ�هتا الضعیفة فيعتذر   وضعِت الس�یخ بعیداً عن ا�لكیة لتعذیيب) یتأٔل

بأٔصابعه و �زداد أٔمله �ى رؤیة عینهيا و هام تدمعا أٔملًا و ال �ر� اعتذاره ا�ي رمبا اكن لیخفف  
أٔملها، ربطت  طرف  الس�یخ ا�ٓخر يف سكني �اد و ا�رتقت به جسد  شكري من �حية  

ا�لكیة مبارشة الىت حتتاج فسمل شكري الروح ٕ�بتسامة شكرٍ  لها �ىل حتر�ره ونظر  ٕا�هيا �رضا  
یغیظها،  را�الً  يف هدوء �ىل أٔ�� ت ممدوح اليت اكنت �زجعها ،فكيف لت� أ��ت و حىت رمغ  
ٕاهنا صادرة من �لق رجويل أٔن �كون أٔضعف من أ��ت اليت أٔصدرهتا  ؛�ذاً� �سببه   صعوبة   

حتر یك الس�یخ البارد فيه بیدهيا الضعیفتني ؟ مل يه أٔضعف من أ��ت اليت أٔصدرهتا حي�  
كُ ِش طَ ت ر�بهتا و يه تُ لقَ ى من �ارج س�یارته ؟ مل اكنت ت� أ��ت أٔضعف من لك ت�  

أ��ت اليت أٔصدرهتا و يه تلتحف لیًال بل�اٍف  من الفقدان و احلرية و هو و جامعته یلهون  
بفرك ميامس أٔزهار اخلریف..                                                               

اس�تغرقت وقتًا طویًال ؛لتصل ٕاىل ا�لكیة ،  انزتعت من محمود شكري لكیة و ممدوح لكیة أٔخ رى  
اكنت ا�لكى �هتدل يف یدهيا ٔ�هنا هالم  خرج من حصنه اكن لوهنا أٔش�به بقتامة  الفاصولیا امحلراء  
و مائ� لٔ�رجواين و المعة اكملرا� حىت ٕاهنا رأٔت و�ها فهيام معكوسًا و تتحر� ك بنبٍض  و تتلو� ى  

مُ �ْ دِ ثَ ة صوً� كصوت نقيق الضفادع و لكنه �افت حبیث ال �سمعه سوى من وضعها �ىل  
أٔذنه ،اكنت ا�لكیتان متشاهبتني ٕاىل �دٍ  �بري �دا ٕان لكیة محمود شكري اكنت أٔكرث اس�تطا�  
من لكیة ممدوح و غشاهئا أ�بیض اكن أٔكرث مساكً من لكیة ممدوح �دا ذ� اكنت ا�لكیتان  

متطابقتني و بنفس اخلطوط ا�قيقة ا� اكنة اليت تتوزع فهيام �نتظام ؛ لتش�به خشبطات فنان  
معیق ال یقرٔأ فنه سواه...                                                                        



بعد أٔن اس�تخرجت ا�لكي نظرت ٕاىل اجلسد�ن املفتو�ني و یدهيا امللطختني ��ماء و أ�رضیة  
اليت أٔصبحت �ركة من ا�ماء و القرف و نظرت يف املرأٓة ٕاىل شعرها املفكوك من مش�بكه من  

�ة و متنا�ر �لیه قطرات من ا�ماء و لوه� شعرت �لندم و الغباء ملا للتو فعلت ،فكيف  
�كون غبیة لل�د ا�ي جيعلها � س�تخرج أ�عضاء من ر�لني يف الطابق العلوي �یف  

ستس�تطیع حسب جسد�ن مبفردها، مل مل �س�تخرج ت� أ�عضاء ٕاىل جوار جسد ماهر الفارغ  
ا�ي س�یكون �اراً للجسد�ن اجلدید�ن، و �ىل لكٍ   أٔ �ذت �سحب الر�لني ببطءٍ  یناسب  
جحمها الصغري  ؛  لتضعهام ٕاىل جوار جثة ماهر  النتنة اليت  أٔوصلت نينا ٕاىل �س�تفراغ ا�ي  
اس�متر دقائق و عندما هدأٔت معدهتا عن الهروب لل�ارج تذك� رت ٕاهنا يف یوم ما ال تتذ�ره  

اكنت �س�تفرغ بال مرٍض  و ال �� و ال سبب تتذك� ره ا�ٓن،  اكنت تفكِّ ر و تفكِّ ر يف السبب  
لكن راحئة الغر�ء الثالثة يف مزنلها اكن یعقد دماغها عن التفكري  فتطار�ا فكرة بأٔن ترتك املزنل  
لفرتة  ؛لتفك� ر بعیداً عن راحئة الغر�ء و لكن أٔس�یجعلها الظل �ارج املزنل هتنأٔ �لتفكري؟           
        يف الطابق  العلوي رص� ت �ىل مفرش نظیف ا�لكیتني بعد غسلهام من  ا�ماء الغریبة اليت  

تضایق امجلیع و العینني و الرئة و �لست تتنع� م حبرضةِ  ت� اليت تبحث عهنا منذ وقت  
طویل،  تنفي عن رأٔسها الرغبة يف السؤال مل �شعر هذا الشعور جتاه أ�عضاء و مل �لت�دید  

�س�تخر�ا من أ�جسام الغریبة �لهيا؟ ما�ي جيعلها تأٔ�ذ من هؤالء الغر�ء أٔعضاهئم؟ ال �رید  
سؤاالً كهذا ؛ فأ�س�ئ� تعصِّ هبا خصوصًا عند ثقهتا ٕان أٔ�ا�هتا بعیدة   بل  أٔبعد من أٔن �كون  

مصبو�ة  حبیاة هذا العامل ، و لكهنا اكنت تفكر أًٔ� اكنت أ�س�ئ� و أًٔ� اكنت ا�ا�هتا  فال هيم ح�ً  
ستتكشف  مجیعها ٔ�هنا ختطو اخلطى الصحی�ة و هو ما تأٔكدت منه فور وضعها ل�لكى جبوار  
الرئة و تنفس امجلیع �رتیاح و عندما نفضت نينا عن رأٔسها ت� اخلواطر �مت بأٔمنٍ  و رضا  

�زیده هذا اخلیال ا�ي اكنت �رى فيه ٕان ممدوح مل یغب لكیاً  عند ذ�ر ا��بة الفاتنة فتقول يف  
�لها من املس�تحیل أٔ ال حيدث هذا و �یف  ال حيدث و ا�لكیة اليت يف أٔحشائه يه من مهزت  

فهيا بأٔن تغریه �رؤیة ا��بة الفاتنة ، اس�تغرقت یوم و نصف يف ٕا�ادة النظام ٕاىل امل زنل  و  



هتذیبه ومرت بعدها لیلتان  و ازدادت فهيام راحئة العفونة  و لكام س�یطرت ت� الراحئة �ىل أٔنفها  
اكنت �ركض حنو أٔعضاهئا املُ سرتَ جعة  _كام نعتهتا_ �شم راحئهتا �ش�به  �شلك �بري  راحئة املزنل  
الىت ختُ فِ ي أ�طیاف كام ختُ فِ ي العفونة ا�ٓن  ��اكد من حولها،  خطر لها �اطر ماذا ٕان التصقت  
ت� العفونة �ٔ�عضاء ؛طمعاً  يف راحئهتا اليت ختُ في أ�طیاف عندها س�متتص العفونة لك الراحئة  
السحریة و حتُِ یلَ ها ٕاىل راحئة عفونة ؛فالعفونة ليست فقط أٔ�نیة ٕامنا أٔیضًا يه غبیة مل تفكر لوه�  
�ىل أٔي يشء  ستتغذى لو  أٔصبحت  أ�ش�یاء لكها عفنة ،نظرت نينا ٕاىل أ�عضاء و يه تتلو� ى  
هاجئة ،فتذ�رت أٔسامك القراميط اليت اكن یتوق� ف ممدوح ٕاىل جوار بیاعهيا يف سوق أ�سامك  

؛ليشاهد حركهتا اكن شيئًا يف حركهتا �ذاً� للعني مبظهرها الالمع الزلق و عصبيهتا  املفرطة اليت  
مل تفهم نينا ما هبا و يه �شاهدها ٕاىل جوار ممدوح يف أٔحواض البائعات اجلالسات بوضع  

الوالدة �ىل أ�رضیات الزلقة رمبا اكنت تتحرك ت� أ�سامك هبذا العنفوان �را�هتا أٔن هنا�هتا  
قریبة و حمسومة ،و ت� أ�عضاء رمبا تق�ها لنفس السبب و �ا تتخیل نينا ٕاهنا س�تكون  

السبب يف تلف أ�عضاء؛  فت� أ�عضاء �كره ٕاال أٔن �كون �راحئهتا، أٔمل تضجر بأٔجساد  
الغر�ء اليت احتو هتا و نبضت دافعة ت� أ�جساد؛  لتخرج و تقابل(نينا) مفبال ٕان �لفهتا راحئة  
غر�ء عفنة ح�ً س�تفىن، فأٔ رسعت تطرق أٔقرب �ٍب  لها،  �ب �ارها سائق الشاحنات حىت  
و ٕان اكن �هتر� ب مهنا يف الفرتة أ��رية و أٓخرمه منذ دقائق حي� رأٓها خترج من مزنلها قاصدة  

مزن�، ظلت تطرق و تطرق و ال جيیب،و الظل یرتاقص ٕاىل جوار الباب �ىل هیئة عفریتٍ   
بال أٔر�ل و لكن بفٍم فاغر حضاكً �س�هتزاء،تت�اهل الظل و  تتساءل بتعج� ٍب  مل �ارها مس�متر  

يف جتاهلها،تعرب من �لف السور لتشاهده �السًا یصید أ�سامك من ا�هنر،  هبت ملا رأٓها،  
ففكرت أٔميا اكن اليشء ا�ي جع� �هترب مهنا ال هيم،  يه س�تطلب ما �رید فقط (أٔ حتاج ٕاىل  

معطر جو فوري هل ٕ�ماكنك إ �اريت وا�داً)ململ صنارته و حر� ك رأٔسه �فيًا �هتر� ٍب  واحض  
،دفعها ل ترصخ بصوهتا الرقيق ا�ي یثري الشفقة �ى سام�ه(هیه!ملاذا �هترب مين،�ىل أ�قل  
سا�دين ٔ�س�تطع النوم،راحئة العفونة تُ بقِ ي جفوين مُ نتَ هبِ ة)فك� ر يف ت� املسكينة اليت یصعب  



�ىل أٔنفها الصغري املسكني هضم راحئة الهواء املُ ختَ لِ ط بعفونة خملفات مصانع أ�لبان اليت تُ رصَ ف  
يف ا�هنر رمغ ٕانه مل �شمها يف الفرتة أ��رية ٕاال ٕانه رحج أٔن أٔنفه اعتاد �لهيا و رق�  حلال ت�  

ا�ٓ�سة الربیئة الوحيدة و شعر �ملس�ئولیة جتاهها  ؛خصوصًا لصوهتا املُ ختَ نِ ق ا�ي خي� لَ  �  ٕاهنا  
ستنفجر �لباكء اكلطف� و عندها ستتور� م عیناها الزرقاوتني �سببه ، فُ جِ عَ  عند ت� الناحية من  
التفكري فاس�تدار ملسا�دهتا،و أٔمرها أٔن تنتظره �ار�ًا .                                            

   و بي� يه يف انتظاره توق� فت ٕاىل جوارها س�یارة أٔجرة نزل مهنا (أٔلفارو) ،ما ٕان رأٔته حىت  
ابتسمت ابتسامة املُ نتَ ِرصَ ة ؛ فهيي اكنت طی� الفرتة الفائتة مُ حِ ق� ة  �شأٔن أٔن أٔلفارو اكذب  

مُ تَ سَ ّرتِ ،  هتفت(أٔلفارو ،أٔمل �ربك أٔال تأِٔت ؟)                                                 
(مىت س�تنهتني؟)                                                                        

(الأٔعرف،و لكين سأٔلتك ٔ�حصل �ىل ٕا�ابة ليس �ىل سؤال أٓخر،  أٔال تعرف ٕانين  رصت    
 أٔ�ره أ�س�ئ� ؛منذ شهدهتا و يه  �س�متر �لنیل مين معداً  و الهروب من ٕا�ا�هتا) 

 (عز�زيت هل ٕ�ماكين مضكِ ؟) 

(أٔخىش ٕانه ليس ٕ�ماكنك)اخنفض صوت أٔلفار و و رجع لل�لف و يه مس�مترة يف النظر  بعینني  
�اضبتني �ذابتني ٕاىل عینني أٔلفارو العاجزتني(قبلت أٔن تذهيب قبل عرس�نا،  و قبلت أٔن  
�راس�یلين بأٔوراقٍ  فار�ة  ملدة طوی�  ،و لكين مل أٔس�تطع �ح�ل أٔكرث حي� انقطعت ت�  
أ�وراق الفار�ة عن طمأٔنيت �لیِك)                                                         

تذ�رت نينا ٕان الرسائل قد انقطعت �سبب غیاب ماهر ا�ي اكن �س�تقبل رسائلها �ىل عنوانه 
و یبعثا الردود سو�،  مل حتسب حساب أ�مر  بعد رحي� و لكهنا اكتشفت ٕان معىن ٕاهنا مل  

تفكر �ٔ�مر هو أٔن أ�مر أٔصًال ال �شغل �لها و هو يشء مُ �د� د و مُ طمِنئ  فهتفت(و �رأٔیك  
أٔي أٔذًى س�ی�ل �يلّ  أٔكرث قسو ة من تضلی� عن حقيقة مت یوميًا ملعرفهتا؟) مصت أٔلفارو  

ٔ�منا أ� صيب �رصاصة يف احللق فتابعت(�یف جئت ٕاىل هنا � أٔلفارو؟هه !أٔجبين �یف عرفت  



املاكن؟) تلعمث أٔلفارو الطبيب النفيس ا�ي حىت مل �س�ت�دم طبه يف احلوار القامئ (اكن  
 لعائلتكِ  مزنل هنا و هاهو) 

حضكت(حقاً ! أٔدفع فاتورة الس�هتالك املیاه و الكهر�ء �مسي!انت مازلت ترص �ىل  
الكذب،ارحت قلیًال �أٔلفارو لقد عرفت احلقيقة اكم�،�یف جترؤ �ىل �ذالين بعد أٔن وثقت  
بكَ ) مل �كن (نينا) تعرف من احلقيقة سوى ما تنفِّ ذ يف وقهتا احلايل و لكن ��ا بثقةٍ  قد  
ارعب أٔلفارو ا�ي مل �س�تطع قراءة حقيقهتا و حىت لو اس�تطع يه فعًال اكنت تتلكم �م  

الواثق من احلقيقة ،اكن �ارها واقف �ىل بعدٍ  �راقب ما حيدث بنظار ة مشس�یة رمغ ٕاهنام يف  
عمتة اللیل  (أٔال تعرفني ما �كبد� ته من أٔ��ِ  يف الس�نوات أ��رية)   تقاطعه   بنفاذ صرب(هذا ما  

أٔحتد� ث عنه ؛ مل أٔطلب منك أٔن تتكبد ع ناء ٕاخفاء احلقيقة و ال معامليت مكخت�ٍ  انت مل تصدقين  
أٔبداً)فتحت أٔزرار مقیصها السفلیة  مش ري ة ٕاىل ندبة عرضیة يف أٔسفل بطهنا مث صاحت(هل تذ�ر  

ت� (أٔلفارو)؟ هل تذ�رها هل تتذ�ر حي� اختطفين ا�تل ا�ي اكن یدعو نفسه (مار �وس) 
و صنعها يل مبوس احلالقة؟ما�ي �دث بعدها أٔمل أٔ�ربك ٕانين رأٔیته �رتدي زي طبيب و  

یعمل يف مشفى و انت مل تصدقين أٔو حىت �لكِّ ف نفسك عناء تقيص�  أ�مر،  انت تترصف  
ٔ�نك أٔ�لمَ هُم � أٔلفارو) اكن أٔلفارو ساهامً مينع عن لسانه النطق؛قد اكتشف ٕانه  ال یدري ٔ�ي  

�د تعرف؟ ،و يه حتد� ثت هبدوءِ (�ىل لكِّ  � أٔلفارو ميكنك التوق� ف ا�ٓن عن �كبد أ�ش�یاء من  
أٔ�يل أٔ� ال أٔعرف ٕاىل مىت سأٔبقى هنا ،الیوم بعت هذا املزنل لهذا الر�ل(أٔشارت ٕاىل �ارها  

الواقف بنظارة الشمس)و انتقلت ٕاىل مزنل أٓخر يف املدینة ، مصتت قلیًال مث �ب عت(أٔلفارو 
كنت جنم مدرستنا و ٕاىل ا�ٓن مازلت �زداد �اذبیة،أٔرجوك ال توقف حياتك من أٔ�يل،�د ٕاىل  

 ب�ك من أٔ�يل و ا�نِ  حياة رائعة) 

 (أٔتنفصلني عين ا�ٓن؟)حضك �س�هتزاء 



(نعم !) ا�ابت بربود فنظر ٕا�هيا بعیننيِ  منخفضتنيِ (ليس خط ؤ كِ ! سأٔعود من أٔ��ِ  و   
سرتسلني ٕايلّ   الرسائل الفار�ة مرة أٔخرى و سأٔنتظركِ ) نظر أٔلفارو بغضٍب  ٕاىل سائق الشاحنة  

الواقف متأٔمالً  ملا حيدث دون أٔن یفهم ما�ي جيري بت� اللغة الغریبة اليت یت�د� ثون هبا و  
لكنه فهم ٕان  الشخص الهاربة منه ٕاىل هذا الب� هو ذاته أٔلفارو ا�ي تصنع نينا من رسائ�  

مرا�ب ورقية تعرقل صید اجلار فيفتحها و ال یفهم مهنا شيئًا سو ى �مس ا�ي اكن  �سمعه  
ا�ٓن ...                                                                                

اكن(أٔلفارو) مُ تَ عَ مِّ قَ ًا يف فهم تفاصیل نينا و عرف ٕان أٔي ضغط أٔو حماو�؛  لتصحیح أ�مور اليت  
ال یعرف السبب احلقيقي يف افسادها من أ�ساس س�تجري ضده ،فر�ل ؛ راكضًا وراء أ�مل  
ا�ي یلفظه ، خصوصًا ٕان ا�كتور أٔلفارو قد ازدادت طبا�ه غرابة و تعقيد،  س�یعود ا�ٓن ٕاىل  

اس�بانیا ،س� ميت� صدیقة أٔو �سرتجع وا�دة من ت� الفتیات اليت ميارس معهن طبیعته   الهوائیة  
حىت حيط  _يف ظنه_�ىل نينا   ��هنایة و یتشب� ث هبا فال تُ بعِرثَ ه نف�ات الرحي بني ت�  

الفتیات املُ نتَ ِرش ات يف ش�ىت ا�ٔ ما�ن الىت ال�ز�هنا امللكة نينا...                                   
اكن اجلار یقاوم رغبة مُ ل�� ة يف ا�فاع عن ت� الربیئة الرقيقة  اليت ختوض مشاداة �مية  رمغ  
ٕانه مل یفهم ٕاهنا اكنت من تطرده و ليس هو من یؤنهبا ،و من ٕان ر�ل أٔلفارو حىت اجته اجلار  
�حية الشاحنة و فتح الباب و محل نينا ؛ لتصعد الشاحنة رمغ ٕاهنا مل �كن مرهتا أ�وىل اليت  

�ر�ب فهيا شاحنته و لكن ت� املرة اكن شعوره �حيهتا �لشفقة قد بلغ أٔقصاه ،اكنت أٔصابعه  
طوی� و ��سة كقطع من اخلشب قبضت �ىل �انبهيا فأٔنت أٔنة خفيفة من فرط ضغط أٔصابعه  
 و بدا�ل الشاحنة  شلحت فس�تاهنا لرتى ما فعلته ت� أ�صابع بأٔسفل �انبهيا فتحت زرار�ن  

و �ذت تنظر وهو یتطلع ٕاىل املقود مث  اطمأٔن ملا قفلت أٔزرارها �رضا و صار یقود و هو  
خمفي العینني بنظارةٍ   سوداء فسأٔلته(مل �رتِد ت� النظارات ا�ٓن؟ سنبلغ منتصف اللیل بعد  

ساعتني)رفع كتفيه و هز رأٔسه ب ال ٕا�ابة فأٔمكلت(مل تتخف� ى هل تعرف يشء ما؟)                
     (ال أٔرید أٔن أٔعرف أٔي يشء)                                                                 



 (و أٔ� ال أٔعرض �لیك املعرفة !،فقط أٔشعر بعدم الرا�ة عند رؤیتك تتخف� ى مين دون أٔن  
أٔعرف السبب)                                                                                

(أٔ�ربیين!مل ال جتیيب رسائل أٔلفارو؟)امحر و�ها و أٔ �ابت(هل تعرفه؟هل تفهم �س�بانیة؟)   
(أٔ عرف ٕانك �هتربني منه و حىت من رسائ� اليت شلك� تهيا يف قوارب؛ لتعرقل صیدي و تضلل  

 أٔساميك)

(أٔ� ال أٔهتر� ب)                                                                            
(أٔ�ربیين! هل لس�یارة أ�جرة اليت تقبع أٔمام مزن� �القة �ٔ�مر؟) اكن یت�دث مشرياً ٕاىل  

س�یارة أ�جرة اخلاصة مبمدوح  فردت (ٔأس�تطیع الرشح)                                          
  قاطعها(كفى! ال أٔرید سامع ��ا�ت ؛ أٔ� فقط أٔردت أٔن أ� ثبِ ت ِ� ٕان امجلیع �هيم مربرات  
ٔ�فعاهلم)                                                                                         

(ٕان أٔلفارو خمادع)                                                                            
ابتسم ابتسامة ساخرة بدت �ىل مفه �هترهبا من احلدیث عن س�یارة أ�جرة أٔمام مزنلها و قال  
(امجلیع �یه أٔس�بابه !)                                                                              
(و كذ� �ي أٔس�بايب ٔ�سأٔ�ِ  ا�ٓن،  مايه أٔس�بابك للهروب مين؟)                           

(أٔ�ربتِك ٕانين هارب ٕاىل هنا مع طفيل من امجلیع ال  أٔسعى لتكو�ن صداقات،  �ا س�تزنلني  
لرشاء املُ عطِّ ر و أ� عِ یدك ٕاىل مزن�،لن حتاويل حىت الت�د� ث معي �نیة )                       

اكن یت�د� ث و یغالب دموع شفقة غریبة يف عینيه �شعر هبا للمرة أ�وىل يف حياته و هو یقسو  
�ىل ت � املسكينة اليت یعنِّ فها �حلدیث(و مل تترصف  بغالظةٍ  ا�ٓن؟  انت أٔ�ربتين من قبل  

أٔنك �رید صداقيت) حتد� ث بصوت مُ هتدِّ ج فيجیهبا(�ري� ت رأٔيي) اكنت ت� املرة أ�وىل لنينا اليت  
�ُ رفض فهيا صداقهتا أٔو ا�متل� ق لها حىت، �زداد دقات قلهبا رس�ة تود لو �سحب مس الفرئان من  

رف املتجر و تبتلعه  ؛لتهنيي �ذالهنا من �م اجلار،  فكرت مل یعاملها بلؤمٍ  يف الفرتة أ��رية  
،يه متأٔكدة من كذبه �شأٔن موضوع رفض الصداقات، يشء ما جع� یفرِّ  مهنا رمبا هو  



متواطيء مع هؤالء اللصوص ا��ن رسقوا أٔعضاء تنمتي ٕا�هيا ،رمبا رأٓها �سرتجع أٔعضاهئا فأٔشفق  
�لهيم خسارهتم،  و لكهنا واثقة بنس�بة �برية ٕانه مل �رها و �یف و نوافذ بيته بأٔمكلها مُ غط� اة  

�لس�تا�ر؟و حىت لو رأٓها �اكن أٔدعى لشفقته �لهيا، اشرتى لها املُ عَ طِّ ر، و اكنت ختطو �لفه  
كطفلته املدل� اليت اقرتفت ذنبًا تُ عَ اقب �لیه عقاً�   و لكنه ليس أٔشدّ  �ىل النفس من عقاهبا 

للمُ عَ اقِ ب بنظرهتا و يه مُ عَ اقَ بَ ة بت� العینني ا�امعتني برباءة فتفتك بأٔقىس القلوب ..             
 ر�بت معه الشاحنة و خمي الصمت �لهيام �ٕ تقانٍ  و قبل أٔن یصال بدقائق حتدثت معه �رأٍٔس   

منخفض (شكراً!�ىل لك يشء ،تأٔك� د ٕانين لن أٔ�اول احلدیث معك مرة أٔخرى و لكن أٔرجوك  
ال تغضب مين ٕان كنت  قد جتاوزت احلد) اكن یود لو �سكهتا رغامً عن رغبته بأٔال تتوقف عن  

ال�م أٔمامه حىت قيام ال سا�ة ..                                                            
وصال ٕاىل مزنلها ففتحت الباب و نزلت و هو مُ ستَ سِمل  ملراقبهتا من حتت النظارة اليت ختفي  

عینني متسعيت البؤبؤ؛  لتقيص�  هفواهتا رلكت س�یارة أ�جرة اليت �ركها ممدوح �لقرب من مزنلها  
و د�لت.                                                                                        

أٔصبح املزنل غریبًا مع عرفته و احمتت �راحئ ته من أ�طیاف و الظل ا�ي یتبعها من قبل؛  
�سبب  ت� الراحئة اليت اختفت و ر�لت و �ل�   حملها عفونة الغر�ء  ا�تلطة �ملعطر مبتذل  
الراحئة ، قضت وقتًا طویًال حتاول جتاهُ ل راحئة الغر�ء النَ تِ نَ ة  ؛اكنت راحئة قویة تنكز جوانب  
أ�نف ٔ�ن لها أٔصابع بأٔظافرٍ  قویة طو ی� مل یمت هتذ�هبا أٔو قصها مطلقًا و خيُ ی� ل ٕاىل مس�تنشقها  

ٕاهنا صادرة من يشء هاليم معمت بلونٍ   أٔبیض مُ لَ و� ث  ،و بي� اكنت الراحئة حتاول أٔن �سطو �لهيا  
اكنت يه  تتبع الراحئة اليت اكنت حتت حام�هتا؛ لعلها تعرف مصدرها ؛ لتوقظه فيطرد عفونة 

الغر�ء اليت مل �كن   �ش�به راحئة تعف� ن أٔجساد أٔو حتل� ل �ال� ، ٕامنا  �ش�به  راحئة غر�ء طردهتم  
أٔ وطاً�   مل حتفل حىت   �لسؤال ٕاىل أٔ�ن رسوا و يه مل �كن تنوي أٔن �كن أٔكرث �ساحمًا و  
�س�تقبلهم يف وطهنا،  أٔومل �كتفوا بتضلیلها و  ا�ٔ عضاء  الىت تأٔلفها و  تبحث عهنا  أٔسرية يف  

أٔجسادمه النتنة ذوات ا�ماء الغریبة،   �للقسوة! اس�تغلوا ٕان ت� أ�عضاء �كامء ال �س�تطیع  



الرصاخ و لكن �لهم قد منعهم من إ دراك ٕاهنا س�یكون لها أٔلف طریقة للتواصل  و س�تكون   
ت� الطرق فعا� أٔكرث من الرصاخ و  حىت بعد  أٔن اكتشفت جرميهتم و �اجلهتا مل یتوقفوا عن  
ِّ سها، خيفوهنا بلؤمٍ  كام أٔخفوا أ�عضاء من قبل،قررت   الرش ، ا�ٓن مه یضللون الراحئة اليت تؤ�
ا�هاب و طلب املسا�دة من (مسعود الفار) املُ تجسِّ س ا�ي �یه �ربة  تفوق �ربة احلكمي  

ٕا�سوب حاك� ء  املواعظ و احلمك و ت� اخلربة  قد اكتس�هبا مسعود من كرثة جتسسه �ىل  
أٔ�ادیث  املت�دثني،  رمبا یفيدها ا�ٓن يف طرد الغر�ء من مزنلها،  �مت لیلهتا جبوار املربد  

املُ حتَ وي �ىل أ�عضاء �سأٔل نفسها رغامً عهنا ماذا ٕان متك� نت العفونة من أ�عضاء كام متكنت  
من الراحئة فتشهق �ائفة و تفكر بأٔنه تود  أٔن متوت و تفىن بني ا�ٔ�وان قبل أٔ ن خترس مضة  

ت� أ�عضاء ٕا�هيا �یف س�تعيش و ملعة ا�لكیتني مفقودة ،�یف �س�تطیع التنفس يف �ون �ال  
من الرئة الوحيدة اليت حتمل أٔ�س�ني العامل ،�یف ميكهنا مشاهدة الطبیعة و قد تعف� نَ ت العني  

الوحيدة اليت مج� لَ ت الكون منذ رأٔته و يه ٕاىل جوارها للمرة  أ�وىل، اكن شلك  لون العني  
َ ة یثري قشعر�رة نينا فتنطلق يف س�باب احلاج سالمة   ا�ي مل �ر�اها   املُ ختَ فِ ي و أٔوردهتا املُ لَ و� ن

َ ة  حىت أ� �ِ دَ ت لك هذا االٕ �اد ،و مل تُ قّرصِ  يف س�باب ماهر ا�ي أٔخرج الرئة من دا�� مُ لو� ن
منمكشة مُ جهدة ؛�ا  فالبند الثاين من اخلطة هو طلب العون  يف انعاش ت� أ�عضاء اليت  
خيفت �ریقها و هتدأٔ حركهتا یومًا تلو ا�ٓخر-من �ا� الطویل مندوب رشكة أ�دویة حبثت  
مُ طو� الً عن البطاقة اليت أٔعطاها �ا� لها و مدو� ن هبا رمقه بال فائدة ،قررت أٔن تعمتد �ىل  

البند أ�ول ری� �متكن من تنفيذ الثاين ..                                                      
ر�لت مع أٔوىل �افالت الصباح ٕاىل املدینة   بعد أٔن ودعت أ�عضاء اليت اكنت تنبض نبضات  
قویة و متقطعة ٔ�هنا جتاري شهقات �نت�اب الصادرة من نينا ،  وصلت إ ىل احلي ا�ي تقبع  

فيه صا� أ�لعاب الر�ضیة ، دلفت ٕاىل الصیدلیة فاس�تقبلهتا الصیدلیة   برت�اٍب  غریب و  
سأٔلت عهنا و عن أٔ خبارها اس�تغربت نينا ذ� الرت�اب من الصیدلیة  الىت اكن لقاؤها أ��ري  
معها يف موقف �ري ودي، ففرست  الصیدلیة  لنينا ت� املعام� الغریبة(�ا� الطویل مندوب  



رشكة ا�ٔ دویة اس�بوعیا یقوم �ز�ريت للسؤال عنكِ ... انت هدیة يل من السامء؛  فقد كنت  
أٔمتل� ق ت� الرشكة ؛ لتبعث يل مبندوهبا فأٔبدِّ ل املنت�ات و احصل �ىل اجلدیدة)                  

     ابتسمت نينا ؛لتُ �َ امِ ل  ال صیدلیة (من املؤكد ٕانين سأٔقاب� هذا أ�س�بوع)  وودعت املرأٔة  
قاصدة صا� أ�لعاب..                                                                            
 يف صا� أ�لعاب اس�تقبلها مجیع املدربني و موظفة �س�تقبال حبفاوةٍ  �لغة �ىل غرار(مسعود  
الفار) ا�ي اكن قائد املُ حتَ ِف لني بنينا قال(أٓ�س�يت الرائعة،ا�ن كنِت اش�تقنا ٕالیِك كثرياً  أٔجزعنا  
غیابكِ )                                                                                         
(امسع � مسعود،احتاج مسا�دتك)                                                            

(أٔ�ید أٔ�ید � أٓ�س�يت،لكن ما�د بك اجلوهري �سأٔل عنِك كثرياً)  خفض مسعود صوته           
(أٓ�س�يت أٔ�ربته أٔن �رصد يل �الوة مقابل أٔن أٔحبث عنكِ ،  �� ال �كذِّ بيين عنده ٕان قلت أٔ�  

ا�ي و�دتك و أٔتيت بكِ )  ابتسمت نينا و أٔومأٔت �ملوافقة مث امكلت ما اكنت حتاول  
قو�(امسع � مسعود)                                                                           
(� أٓ�س�يت! الصرب!لنقاب� أٔوالً)د�ل مسعود املكتب دون أٔن  یطرق �به مزهواً بنفسه(ما�د  

بیه!أٔمل أٔقل � ٕانين سأٔ�دها،اكنت تعمل مدربة يف أٔ �د مراكز  الش�باب يف منطقة 
ریفية،�اس�به هللا   احلاج سالمة  أٔی� اكن روج عهنا ٕاشا�ات سيئة ر�لت؛ �سبب بذاءة خيا�  

ا�اكذب)                                                                                      
(یبدو ٕانه ا�ٓخر ر�ل بال رجعة) قالها الر�ل و أٔمكل (�رك غطاء أٔس�نان ذهيب يف أ�ما�ت و  

اشرتاك شهر�ن مقدم،�ىل أ�قل ٕان اكن ميتًا فالیأِٔت الورثة للبحث عهنم)،                 
حضك مسعود (أٔیة ورثة یبحثون عن ماذا ٕان اكن الورثة مه من یقومون ٕ�رسال ت� أ�ش�یاء  

من أٔمر�اك ،� جام�ة ٕاهنم �شرتون أٔغراض العصا�ت و یبعثون هبا لوا�مه و أٔ�م ال هيمها  
سوى ال بطاقة اليت �رسف مهنا ،�رسف حقًا،�ىل العموم أٔفضل ما قام به ، هو العودة ٕاىل ذویه  

،ار�ح امجلیع من كذبه و اسلوبه الریفي الفظ مسعته یوم یقول طاملا القناة مفتو�ة و أ�رض  



�روى...) فقاطعه ما�د(مسعود! كفاك �ر�رة ،كفا� حاك� أٔذنك املمتازة ،أٔ حتاج للتعرف أٔكرث  
�ىل ا�ٓ�سة نينا)                                                                                   

 (احلالوة؟)                                                                                
(التقلق �الوتك حمفوظة)نظر ٕاىل (نينا) اكن ر� ل مخسيين �ش�به ماهر ٕاىل �د �بري �شعره  
الرمادي و عینيه السوداوتني و شاربه احمللوق و ت� اخلطوط �ىل �انيب عینيه اليت متنحهام  

ابتسامة حىت يف أٔشد الظروف قتامة قال(أٔ�رياً رأٔیت نينا،تعرفني � نينا ٕانكِ   املالك ا�ي أٔنقذ  
صاليت من الضیاع �ىل ید ماهر ؛فرتة تويل ماهر ٕادارة املاكن اكنت أٔسوأٔ الفرتات حىت جئتِ   

و �دلتِ  أ�ر�ح مث بعد رحي�ِ  اكد املاكن یفلس و أٔصبحت أٔسوأٔ فرتة حىت ماهر مل حيمتل  
رحي� اكن یعرف ٕانه ح�ً سينكشف فش� أٔمايم  �نیة ،استبدلت ماهر مبد�ر أٓخر و لكن مل  

�كن لتجري أ�مور دون نينا �ىل حسب قول امجلیع)                                          
ردت نينا( ر�لت مع ماهر! ماهر هو من وظفين و اكن ید�ر معيل هنا ،رمبا غیاب ماهر  

السبب يف سوء أٔحوال الصا�)                                                                  
(أٔوه عز�زيت! �لطبع ال  ؛ماهر ا�سان فاشل و  هوايئ أٔ عر ف ٕانك   كنِت �ىل صداقة معه و  

فه هنا؛ جمام�ً  � فقط و ليس أٔكرث حىت لطف   لكن هذا لن مينعين من قول احلقيقة،كنت أٔوّظِ
هللا يب و ر�ل ،اكن سكري العقاقري اليت �رسف يف تناولها و نعرف ٕان  رئته �لفة تعسة و  

یرص يف �ناكر)قاطعته نينا بله�ة �ادة(ال) فهيي ال تقبل أٔن یصف الرئة اليت حتب أٔن تضمها  
بأٔهنا �لفة تعسة(�ىل ��! أٔ تنكر�ن مث�؟....مل �كن ماهر هيمت ليشء  أٔبداً  و ال جعب أٔن  

زوجته قد جهرته) شعرت نينا �لضیق �ى سامعها ماهر یُ ظملَ  ا�ٓن و لكن حىت ٕان اكن ماهر   
صدیقًا جيداً و مفيداً  فهو ال ینفي ٕانه اكن ظاملًا �ٔ�صل ؛اكن یتنفس هواء �رب رئة تنمتي ٕا�هيا و  
ینكر رمغ رؤ�هتا يف ضالل ، و الهدى ینتفخ و یرتاجع  يف صدره  و هو يف طغیانه مُ نكِ رَ اً و لكن  
��هنایة أٔمل �شعر ��نب بدلیل انتشاؤه و يه �شق صدره  ؛لتُ خِر ج الرئة ٔ�منا أٔ�لن أٔن احلق قد  
حصحص و جيب أٔن تؤَت لك نفس مالها، صاح هبا  الر�ل  حي� اكنت سامهة یطلب مهنا أٔن  



تعود ٕاىل العمل و �راتب مُ ضَ اعَ ف، قبلت نينا �لعرض رمغ ٕاهنا اكنت س�تقبل حىت لو مل  
یُ ضَ اعِ ف لها أ�جر؛  فقد اكنت يف �ا�ة ٔ�ن تنخرط يف معل �شلكٍ   طبیعي تنكر فيه اجنذاهبا  

ٔ�ش�یاء ال تعرف سبب  �جنذاب لها، قبلت �لعرض و اسرتجعت غرفهتا و ماكنهتا ،مرّ   
�س�بوع  ا�ٔول   لها، حيضهنا الظل يف نومهتا من اخللف فتطفيء أ�نوار حىت یذوب يف الظالم  

و خيتفي كام يه مُ تَ خَ فِّ يَ ة من أ�س�ئ� اليت تنكزها ؛ لتسأٔلها ملسعود الفار، و متخفية من نكز  
وسواس نفسها ٔ�ن تقابل �ا� الطویل و تعرف ما خيبِّ ئه لها و لكن اليشء ا�ي مل �س�تطع  

طرده من �لها هو اشتياقها الشدید لٔ�عضاء اليت مبزنلها و ما �ل الشوق ٕان اكن خملوطًا  
�لقلق �ىل أٔعضاهئا املسكينة الُ معَ ذ� بَ ة �لو�دة اليت البد أٔن راحئة الغر�ء اليت تغطي املزنل  
تعذِّ هبا ا�ٓن، �ُ شْ عِ رها �لتقز� ز و الوحشة ، فكرت أٔن حتُ ِرض  أ�عضاء معها ٕاىل حيث جتلس  

ا�ٓن و لكن جمرد هذا التفكري جعلها �شعر مبدى أٔ�نيهتا و لمك يه ظاملة تعسة ؛فكيف تقبل  
أٔن �كن السبب  يف حرمان أ�عضاء من مزنهلم ا�ى و�وا فيه بني أٔحضاهنا و يه �س�تخر�م  

�یف تقبل أٔن خترج هبم و تعر ضهم ٕاىل جتو� ل الغر�ء حنوها؛ طمعًا فهيا ،و ��هنایة س�یكون  
�ستسالم برتك املزنل للغر�ء �لّ  مرفوض ،فرجعت لل�ل أ�ول و هو  طلب املسا�دة من  

مسعود الفار املتجسس الصغري حبثت عنه يف أ�راكن حيث یقبع دامئًا �كنس ما ختفيه  ت�  
أ�راكن كنساً ، فو�دته جير كيس �ب ري یعيبء  بدا��   ز�ا�ات املیاه الفار�ة ؛ لیبيعها لصاحله   

مقابل القلیل من اجلنهيات قالت(مسعود أٔرید سؤا� عن  أٔمر ما)                               
خفض صوته و حتد� ث و هو خيفي مفه بیده(ا�اكبنت ماهر؟ مل حيرض منذ زمن ، أٓه أٔرحج �  

أٓ�س�يت  ٕان ما�د بیه رمبا قت�)                                                                      
 (و مل ؟)خفض صوته   أٔكرث وقال(عندما أٔ�ربِك ما�د بیه ٕانه وظف  ا�اكبنت ماهر؛  جمام� �   

اكن �كذب؛ا�اكبنت ماهر یعرف رس خطرياً خيفيه ما�د بیه و �ا یوظفه أ��ري ؛ مثنًا لسكوته ،  
مسعهتام یتعاراكن أٔكرث من  مرة... رغامً عين أٓ�س�يت رغامً عين ،و لكن اليشء ا�ي خيفيانه � 

لفظ أٔجنيب ال أٔفهمه،أٓ�س�يت �� لیفتك جبثيت   ش�بح  ماهر ٕان �مل ٕاين حتدثت ٕالیِك عن أٔمور  



كهذه)                                                                                             
(ش�بح ماهر!ال أٔفهم؟)هزت رأٔسها بعینني ذابلتني من أٔ�ر أ�رق                                 
  فرد مسعود شار�اً  (تتحول أ�رواح ٕاىل أٔش�باح حجميیة ٕان  بقيت أٔسرية حاك�ت و حوادث  

مل �روى للجمیع بواسطة شهودها و عندها سأٔ�ون أٔول أٔهداف ش�بح ماهر  س�یعرف ٕانين  
أٔعرف قصة قت� و أٔخفهيا!)                                                                        
(و �یف أٔصبحت أٔ�ید بأٔن ماهر قد قتل؟)                                                       

(�لتأٔ�ید قُتِلَ ؛  الس�ید ماهر اكن غبیًا بعض اليشء،هل تصدقني ٕانه یوم احتفال أ�لفية اجلدیدة  
اشرتى مجلیع من يف الصا� وجبات جمانیة،كنت أٔنظر � و هو یتناول �ذائه أٔو عشائه فمينحِن  
رمبا نصف د�ا�ة أٔو ما �زید عن ربع الكيلو  من اللحم ، من تنطيل �لیه �دعيت يف لك مرة؟  

اكن غبیًا  البد ٕان إالیقاع به مل �لكِّف ما�د بیه عناء كثرياً.....و لعلمك أٓ�س�يت أٔ� ا�ي يف  
صفك ليس ما�د بیه ،هل تعرفني هو یظنِك غبیة �ٔنك قبلِت �راتب أٔي مدرب �ادي و  

انِت أٔجنبیة و �ا اس��ت يف اسرت�ا�كِ ،  أٔنِت تدر�ن ٕالیه ماكسب خضمة مسعته یت�دث مع  
أٔ�د يف الهاتف عن أ�مر و هل تعرفني ملن اكن یت�دث اكنت امرأٔة  ال أٔعتقد...) اكن مسعود  

یبدو �لیه ٕانه مل یت�دث منذ دهراً طویًال  و اكن قد بدأٔ منمية �دیدة و �ر�رة طوی�، و ملا  
تذ�رت نينا ٕان وقهتا ینفذ  وأ�عضاء �س�تغیث رفعت  صوهتا تقاطعه (كفى � مسعود! كفاك �ر�رة  

ليس هذا ما جئت لل�دیث فيه )مث خفضت صوهتا و أٔ�ٓ نته(أٔحتاج ٔ�ستشارتك يف أٔمر ما)  
رفع مسعود كتفيه و �د� ل نظرته ا�لی� ٕاىل نظرة واثقة (أٓ�س�يت... أٔ�ید تفضيل)                  

(�یف ٔأس�تطیع طرد الغر�ء من مزنيل؟) فك� ر مسعود مُ طو� الً و نظر ٕا�هيا �شفقةٍ  
حقيقية(أٓ�س�يت! �� من سؤال صعب،يف الغالب ال خيرج الغر�ء من ماكن ليس هلم �سهو�ِ   
لفظِ ط ردمه؛فهم يف وقت لفظ العبارة حيیكون احلیل للبقاء، بل و طردكِ  من مزن�ِ ؛  ظن� ًا  

مهنم ٕانه صار مزنهلم و أٔن ال حق �ِ  مبجرد التفكري يف أ�مر و ٕان حىت فكرِت مفن سيتحمت  
�لیه التنفيذ هو انِت،و لكن لتفكري جيداً  جيب �لیِك أٔوالً قراءة أٔعیهنم ملعرفة ما خيفى هبا)   



 (أٔ� ال ٔأس�تطیع رؤیة أٔعیهنم لك ما أٔس�تطیع الشعور به هو راحئهتم النتنة اليت �سطع أٔنفي  
ٓ �س�يت؟)                       بوقا�ة)امحر�  و�ه مسعود و �ك�  أٔنفه (أٔي نوع من الغر�ء تقصد�ن أ
 (قوم رسقوا ماليس هلم فدعوهتم ملزنيل؛الس�تعادته ،اس�تعدت ما  يل، و لكهنم مل �ر�لوا أٔبداً  
یقولون ضلوا الطریق،ملا اس�تغنت عهنم أٔوطاهنم ،ظنوا أٔ ن مزنيل هنایة ر�لهتم  اليت �اشوها  

بنقٍص ،�ربك � مسعود!  أٔ�ربين ماذنيب يف �الفهم مع أٔوطاهنم الناقصة اليت صبغهتم �لنقص أٔن  
یلوثوا وطين و یغريوا راحئته)                                                                       
ُصِك وجودمه ،هاهو ذنبك   ( تقولني ٕانك اس�تعدِت ما ِ� و �ركتهيم �قصني  بدونه ، بل و ینغِّ

!انتِ  من أ�وطان   اليت �لوا هبا ظنا مهنم ٕاهنم اكملني فلفظهتم و حو�هتم اك�ٔوطان  ال سارقة 
الغري �اد� حتط � ىل املاكن و ال تتحرك ،أٔو...... رمبا ليس خطئِ ك ��اكمل كام ٕانه ليس  

خطأٔمه أٔن یُ ظلَ موا ، و �ا فقط قرروا   ت� امل رة أٔن ینترصوا ؛عرفوا أٔن �نتصار ال حيدث ٕاال  
�لوقوف �ىل اجلثث املهرتأٔة لل�ارس�ن)                                                           

 (ال أٔعرف یؤرِّ جُ ين شعوراً خفيِّ ًا أٔود�   لو أٔميته لٔ�بد �لشفقة حنومه من جهراهنم لعقول ذوهيم  
،�یف مل یأِٔت أٔ�د للبحث عهنم و اصط�اهبم ،هل اكنوا یعيشون بال وطن لت� ا�ر�ة  ؟و  
لكين أ� ميت شفقيت �ى تذك� ري ٕاهنم لصوصا؛ً رسقواً أٔش�یاء ختصين و ا�ٓن �رسقون راحيت و  
یعاقبوين بعد أٔن اسرتجعت ما خيصين مهنم �ملالزمة و تدنيس مزنيل)                           
(أٓ�س�يت! �ىل ما یبدو أٔن هؤالء قوم مل یعرفوا للمنازل من قبل راحئة ؛  ُص بِ غوا بأٔدران الغربة ٕا�ر  
الطرد من املنازل  ؛و �ا لراحئهتم عفونة ال یتحم� لها أٔنف من اعتاد �ىل املنازل،اشعيل البخور و  
أٔقرأٔي القرأٓن)                                                                                     
(منازل!ال أٔعرف!)                                                                               

(حس�ناً  فلتذهيب جللسات التحفيظ،سأٔختار ِ� مركز للتحفيظ و لكن أٔ�لیين الوقت)  
شكرته نينا و �ادت ٕاىل غرفهتا حتاول النوم فتتذ�ر الوحشة و يه تضایق أ�عضاء فاختذت 
قراراً بأٔن تقابل(�ا� الطویل)و تطلب مسا�دته ...                                           



اس�مترت نينا يف ز�رة الصیدلیة للسؤال عن �ا� ملدة یومني حىت ظهر يف الیوم الثالث و  
رحب هبا �رحيب حفِّ ي ٔ�هنام اك� صدیقني مقربني  و اس�ت�ابت  �عوته لتناول الغذاء يف مطعم  

قریب ،و يف احلقيقة اكنت نينا مشغو� ��اكمل عن فهم حماوالت �ا�؛  لتكو�ن الصداقات  
معها و اكن �هيا  س�ببني لقبول ا�عوة،  أٔو هلام و ليس �م هبذا القدر�لنس�بة لها  و هو معرفة  
السبب ا�ي جع� یبحث عهنا ،و ا�ٓخر و هو ٕاهنا اكنت حتتاج مسا�دته ؛ حلفظ أ�عضاء  
اليت متت�،  و يف أٔثناء �دیثه معها عن أ�جواء و لطافهتا و تذم� ره من العمل ا�ي �شققت  

قدماه يف البحث عنه واحلصول �لیه بني  وسط قوم یفتقرون ٕالیه ،و بني حماوالت  
�س�تظراف  و إالثناء �ىل الطعام قاطعته (مل كنت �سأٔل عين؟) شعر �ا� �الٕ حراج  

فأٔ�اهبا(هناك فتاة �س�متر يف االتصال و السؤال عنِك)                                         
(و من يه؟)                                                                                 

(قالت ٕان  امسها ليس �م هبذا القدر؛ٔ�هنا مل  ختربِك به من قبل و لكن يف أٔ�د املرات طلبت  
مهنا أٔن متيل �ّيل رمق هاتفها و هاهو) اخرج من �افظة نقوده ورقة مطویة مدو� ن �لهيا رمق  
هاتف و تناو�هتا نينا، مل �كن  أٔمر الفتاة �شغل �لها بقدر ما اكن �شغل �لها �یف تطلب  

الطلب ا�ٓخر من �ا� دون أٔن یظن هبا الظنون اليت قد تودي به ٕاىل التجسس و اسرتاق  
النظر ٕاىل أٔعضاهئا و رمبا یقع يف عشق ت� أ�عضاء و �رسقها لنفسه ، اكنت متهِّد لٔ�مر  

بتحقيق رغبات �ا� مبرافقهتا؛ فهيي تعمل ٕانه أٔكرث ما �سعى ٕالیه �ا� هو مرافقهتا ،خر�ا من  
املطعم و �ادت مع �ا� ٕاىل صا� أ�لعاب و طلبت الرمق ردت �لهيا امرأٔة بصوت �اٍل (من  
�كونني؟)                                                                                     
(نينا)                                                                                         
(هه ! هل �سخر�ن منا ؟ما هو النينا؟)ظهر صوت مشاداة و خطفت سام�ة الهاتف فتاة  

حتد� ثت بصوت مهتدِّ ج(نينا! انتِ  خبري محداً �) و أٔملت �ىل نينا عنواً� دقيقًا وسط دهشة  
نينا اليت انقطعت بت� املشاداة اليت �دثت مبارشة �ىل سام�ة الهاتف بني املرأٔة اليت تت�دث  



بصوٍت  �الِ (رائعة حماوالتكِ  امحلقاء،أٔمل خيربِك أٔيب ٕان  ال هاتف �ِ ،�ري مسموح ِ� �حلدیث  
يف الهاتف) انهتت املاكملة  بعد شد و �ذب و عراك بني أٔطراف ثالثة ،  أٔما نينا   ظلت تفكر  
ببناء الصیغة اليت س�تطلب هبا ما �رید من(�ا�)  ا�ي البد ٕانه سري�ل ا�ٓن و یعمل هللا مىت  
س�تقاب�؟ و �یف �نیة ؟ و يف الواقع اكن �ا� أٔصًال یتحج� ج �ملكوث معها أٔطول وقت  و هو  
ما جعلها توافق �ىل عرضه �ٕ یصالها لعنوان الفتاة و ا�هاب معها محلا�هتا و هنا أٔیقنت نينا أٔن  

ت� ال توصی� رمغ ٕاهنا �دمة لها  ف س�تكون مثن ما س�تطلبه من �ا� �لك ما حتویه   ت�  
الصحبة  بدایةً  من سامع نصی�ة �ا� بتغیري الفس�تان ا�ي �رتدي و لن یلیق �لعنوان ا�ي  
س�تذهب ٕالیه ،و نفذ� ت نينا رمغ  ٕان  أٔكرث ما اكنت �كرهه نينا يف ت� البالد إ جبار الفتیات  
�ىل ارتداء ما حيلو للامرة.                                                                    

بدأٔت ر�لهتام �س�یارة رشكة املس�تحرضات، اكنت نينا قد فهمت �الل مدة بقاهئا يف مرص  أٔن  
الر�ال يف ت� البالد یعشقون  ا�متل� ق هلم و یدینون بد�ن الس�یطرة و من فروضه هو �ردید   
ما رددته خلا�( لمك أٔ� قلی� اخلربة؛ مل أٔ�ن أٔس�ت طیع الوصول بدون مسا�دتك) و  ظلت نينا  
�كرِّ ره؛ زامعة أٔن الفضول اكن س�یحرقها ٕان مل تذهب ؛ فلواله ما اكنت لتذهب أٔبداً وحيدة  

�ائفة و ابت لع �ا� الطعم مزهواً بنفسه أٔ�یداً من أٔ نه یؤدي  واجبًا قوميًا و �شعر �لنشوة ��  
قالت نينا(انمت أٔش�اص رائعون � أٔهل ت� البالد! ما كنت ٔ�حصل أٔبداً �ىل صدیق مث�  

يف اس�بانیا) حضك �ا� و قال(ال أٔنكر ٕان العرب أٔهل �رم  لكين مل أٔفعل شيئًا،.....لن تعودي  
ٕاىل اس�بانیا؟)                                                                                   
(ال أٔعتقد أٔ� عشقت بالدي أ�م ت�،  اس�تعدت حصيت هبا)                                
(هل كنِت مریضة ؟)                                                                          

(يف الفرتة أ��رية �س�بانیا نعم كنت مریضة ... أٔو ال!،  يف الواقع ال أٔعرف و لكن   امجلیع  
أٔ�ربوين ٕانين مریضة،مجیع من أٔعرفه اكن یترص� ف معي ٔ�ين جمنونة  حىت ٕان أٔهيل أٔودعوين  
مص�ة نفس�یة ) شعر �ا� �لشفقة الشدیدة حيالها ،�ساءل �یف خطر بباهلم إ ز�اج ت�  



املسكينة ،البد ٕان هذا السبب يف حزهنا و �ٓ�هتا اليت جتعلها سامهة طی� الوقت ،یفكر لمك  
امحرت ها�ن الوجنتان املال�كيتان من احلزن،ابتسمت نينا و قالت(ال ختف أٔ� لست جمنونة ،  

حىت ٕانين  قررت أٔن  أٔعود ٕاىل بالدي لك س�تة أٔشهر ؛ لز�رة أٔهيل ، و ا�ٓن اكتب هلم  
اخلطا�ت، مه مقتنعون متامًا ٕانين شُ فِ يت ؛ بفضل هذا الب� و �ا مه یدمعون قراري �لبقاء هنا  
طاملا أٔحببت)                                                                                     
  (أٔ� ال أٔظن لوه� ٕان  بِك عیب وحيد حىت و لو رغامً عنِك)                                   
(تبدو شدید إالميان يب) نطقت نينا ت� امجل�  و خفق قلهبا �شدة بعدها  ،مل تدر السبب  و مل  

�س�تطع أٔن تفكر؛ �سبب  �دیث �ا� عن مواقف طریفة و عن حياته و أٔ�مه  ا�ي اس�متر  
حىت وصال ٕاىل مزنل الفتاة ،و اكن مظهر(نينا) ٔ�جنبیة مُ دْ مع�َ ًا بلهجهتا الغریبة یفتح مجیع  

أ�بواب املغلقة ؛ لی تقر� ب   الناس  أٔكرث من نينا أ�جنبیة ، و بعد �دة اس�تفسارات وصلت نينا  
ٕاىل مزنل الفتاة ،  �ىل أٔسفل در�ة يف سمل املزنل املنشود اكنت جتلس امرأٔة مسینة تتوس� ط  

جعوز�ن ا�دهام امرأٔة و ا�ٓخر ر�ل ،ما ٕان رأٓها امجلیع حىت هتل� لَ ت أٔسار�رمه و صاروا ینطقون  
حروفًا اجنلزيیة ال معىن لها ،فا�أٔهتم نينا و حتد� ثت  �لعامية اخلاصة هبا (أٔ� نينا) حضك امجلیع  
بصوٍت  مرتفع �ى رؤ�هتا تت�د� ث و امحر و�ه املرأٔة يف املنتصف و قالت بصوت �الِ ( أٔمل  

أٔهنيي أ�مر معكِ  مباكملة البار�ة )هبت الفتاة من ا�ا�ل و يه نفس الفتاة اليت أٔنقذهتا نينا من  
حفل �غتصاب �جلبل ،عندما اكنت نينا تقرأٔ قصیدة محمود درو�ش مل �كن تفهم مقصده حي�  

قال ما أٔ� بعد عینني لوزتني و عندما رأٔت سلوى فهمت �یف �كون العینان لوزتني و  
�اجبني مين�اها مظهر املهمتة دامئًا �ىل �رشة شاحبة و قامة قصرية تناسب جسدها الصغري  

ا�ي تضاءل أٔضعاف بعد �ادثة اجلبل ،و احتضنت   الفتاة نينا و صاحت(ها يه ! ها يه )  
نظرت املرأٔة حبريةٍ  و رفعت صوهتا(�د�ة �دیدة � أٔيب ،حي� �دیدة � أٔيم!)                 

(اهمتي �ش�ئونك � منال)حتدثت الفتاة بصوت منخفض ،فرفعت املرأٔة صوهتا رداً �لهيا ٔ�ن  
غرضها اكن اسامع اجلريان و املارة(و هل هذا ليس ش�ئوين؟) فرفع أ�ب صوته موخبًا امجلیع،  



فاهنت العجوز أ�م املوقف و دعت امجلیع ل�خول و أٔرسعت املرأٔة �س�بقهم ٕاىل ا�ا�ل...   
ن من طابقني و امجلیع یقبع �لطابق ا�ٔريض اخلايل من أ��ث فقط بالط بين   اكن املزنل مكو�

و �ائط أٔخرض ُمشقق، د�ل امجلیع ٕاىل  الغرفة الوحيدة اليت احتوت �ىل أٔ�ث مُ كرس�  و  
� عَ ت املرأٔة �ىل املقعد و الفتاة �رجتف دامعة العینني فأٔشارت لها املرأٔة(قدِّ يم العصري لضیفتنا   �رب
� سلوى)أٔشارت(نينا) �لرفض القاطع و أٔ شارت للفتاة لت�لس و ینهتيي أ�مر ؛ فهم �ىل سفر،  

�لست الفتاة و رشعت حتيك بعینني سامهتني يف أٔرضیة املاكن بدموعٍ  �القة تأٔىب الزنول أٔو  
البقاء (كنت ذاهبة ٕاىل املدرسة ��راً ؛ ٔ�داء �ختبار  ،حرض� ت � جيداً و �ا كنت مُ تحَ مِّ سة  

�ٔ�ن أٔول املُ خْ تَ َربِ �ن، �ادة ما  أٓ�ذ طر یق بني الزرا�ات و لكن يف ذ� الیوم خرجت ��راً �داً  
،مل �كن �ب اللیل قد �مت بعد ،اكن الطریق بني الزرا�ات مُ مْ تَ ِيل ء ��ِب   الشوارع و أٔ�  

أٔخشامه فاختذت الطریق الرئييس،  مسعت صوت س�یارة نقل من �لفي و مل أٔفق بعدها ٕاال  
أٔمام املقهيى حي� رأٔیتيين بعد أٔن مت�   هتك عريض) قاطعت املرأٔة(ال أٔفهم مل مل ترص�ني أٔو حىت  

�ستن�دي مل حيدث ٔ��د يف املنطقة أٔبداً من قبل كام تقولني) شعر �ا� �حلرج خلصوصیة  
املوضوع و اس�تأٔذن نينا النتظارها �ار�ًا فوافقت ونظرت نينا ٕاىل املرأٔة نظرة �ادة(ال أٔفهم �یف  

ختذلني أٔختِك بت� الطریقة؟انِت تتعمد�ن �كذ�هبا)                                           
(أٔ� لست أٔخهتا أٔ� زو�ة أٔخهيا)                                                        

(�للوقا�ة! انت تترصفني ٔ�نِك واصیة �ىل امجلیع هنا ال ٔأس�تطیع التصدیق،املوضوع خشيص  
�داً هل ٕ�ماكنِك �نتظار يف اخلارج) ر فعت املرأٔة صوهتا (�ریدون �داع أٔيب و أٔيم بت�  
الرتهات) ر فع أ�ب صوته صاحئًا �ملرأٔة(منال!هل أٔبد ِ� طفل یبل رسوا�،اخر� ا�ٓن!)  

اكنت الفتاة تنظر  بعیداً سار�ة  بعینني تتٔ�ٔ� فهيام جنمة أ�منیات اليت أٔهدهتا نينا املُ نقِ ذَ ة من لك  
الصعاب ، نينا اليت �رحي قلهبا ٔ�منا ختُ ِر �َ ه ُو تغس� بأٔطهر احملالیل  ،اكنت الفتاة  تنظر   ٕاىل نينا  

نظرة العبد اخلاطيء ٕاىل ربه حلظة قبول الرب توبته ، فأٔشارت نينا للفتاة لتمكل(بعدها اكن �يق  
ا�مور�ن �ىل املقهيي �ریدون ٕاكامل احلف� حىت �اءت نينا و �ل� َص تْ ِين  مهنم ...              



�افوا مهنا ؛ٔ�هنا أٔجنبیة ، مشينا قل یًال حىت نزل الر�ل من س�یارة أ�جرة و �ذ� ب نينا أٔشد  
التعذیب و حسبنا ٕاىل س�یارته و هدد� حبف� أٔخرى و لكن نينا حضت بنفسها و فتحت الباب  
و أٔلقتين من س�یارهتم رجعت ٕالیمك و ثیايب مُ قط� عة ، أٔنكرت يف الباديء ٕانه مت اغتصايب) لوت  

أ�م شفهتا و قالت (و مالفارق؟ فقدِت �ذریتِك؟) نظرت الفتاة  ٕاىل نينا مت�اه� لوم أ�م ٔ�هنا 
تفتح قلهبا ملرهتا أ�وىل الوحيدة و ختىش أٔن خيرج منه ال�م دون رقيب لو غفلت ثوانٍ ( فمل  
أٔعرف ردة فعل  أٔيب و أٔيم و ال أٔ� �ىل أ�مر،قلت ٕانه مت خطفي بدافع رسقة قرطي ا�هيب  
و خب� أٔت القرط يف املزنل هنا حي� �دت ،و لكنه اختفى بعدها،أٔ�لف للجمیع بأٔ�لظ إالميان  
ٕانين كنت أٔرتدیه حىت �دت للمزنل خفلعته و خبأٔته ،أٔال تصدقني � نينا �ىل �يم؟)         

(نعم أٔذ�ر القرط اكن عبارة عن قرط �ىل شلك زهر املستنقعات)رفعت أ�م صوهتا(هل  
تفهمني ما حتاول قو� � أٔجنبیة! ٕاهنا �هتم زو�ة أٔخهيا �رسقة القرط ،ابنيت الت عسة الظاملة! ابنيت  
�كذب، قالت ٕاهنا خُ طِ فَ ْت  بدافع رسقة القرط و بعد أٔن اكتشفنا ٕاهنا �توكة العرض قالت ٕان  
منال رسقت القرط ٕاهنا فقط حتاول �نتقام من منال ٔ�هنا نو� رت عقولنا الضا�) نظرت الفتاة  
لٔ�م نظرة بال معىن و أٔمكلت تنظر ٕاىل نينا(أٔرید ماكییل من العقاب حتط �ىل رأٔيس التعس  

املذنب، فررت جبسدي و �ركتُ ِك تُ عذ� ِيب   يف س�یارة أ�جرة �ا  قررت أٔن  أٔقبل �لك التعاسة  
اليت �ل� ت �ّيل بعدها؛ �كفرياً) تنتحب الفتاة و �مكل   و الظل یرتاقص جوارها مت�ذاً هیئة  

زو�ة أ�خ أٔمام �ني نينا( و لكن!جيب أٔن تعريف مك مت تعذیيب ؛ٔ�ين ال أٔقدر �ىل اح�ل البقية 
،بعد أٔن زمعت رسقة القرط ،  ت� املرأٔة منال  ظلت تنخر  ببال أٔرسيت أٔن جي روا يل كشف  
�ذریة و اكن ما اكن ،  �لفت �ٔ�ميا�ت و ذاب لساين من ٕا�ادة روایة أ�مر  بصدقٍ  ٕانين قد  

مت اغتصايب رغامً عين و لكن  بال فائدة   امجلیع مل یصدقين الزلت ٕاىل  الیوم أ��َاَمل  مُ عَ امَ �  
اخلاط ئة التائبة و  حىت ٕانين حُ ِر مت من تعلميي)أٔكدت نينا روایة الفتاة و قالت(اطمأٔين ال  

�شعري ��نب أٔبداً،انترصت �لهيم ) فت�دث أ�ب ٕاىل نينا مت�اهًال حاك�هتا عن نفسها؛حفىت  
ٕان مت هتك عرض نينا فهيي أٔجنبیة ال رضر �لهيا �ىل حسب رأٔي أ�ب و قال (�ابنيت! اهنا  



ابنتنا لن نقتلها ،و لكن سواء أٔمارست أ�مر �رضاها أٔم رغامً عهنا مل تعد �كراً بعد،  لن أٔس�تطع  
�زوجيها و �لب العار ٕاىل نفيس)                                                         

(�للهول،أٔي �ار أٔهيا العم،  العار یالزم اخلاطئني و ليس الض�ا�،امسع أٔهيا العم،اضعت حق  
ابنتك مرة،  لن تضع مس�تقبلها أٔیضًا س�تدعها �مكل تعلميها و أٔ� سأٔ�كفل بتوظیفها فمي بعد أٔ�  

�ي �القات أٔجنبیة سأٔسا�دها و حىت  ميكنين مسا�دهتا ؛لتزت وج) ختی� ل الر�ل ابنته ك�ارمه  
وائل املسريي ا�ي بىن مزنالً من راتب س�نة يف ت� البالد و فكر ٕان اكنت ابنته لن تزتوج  
يف احلالتني.. مفاملانع من أٔن تُ د�ل د�ًال �ار� ، زر�دت املرأٔة العجوز فور سامعها و�د نينا  
البنهتا اليت اكن قد �اب أٔملها فهيا ،واس�تأٔذنت نينا �لرحيل بعد أٔن أٔك� دت �ىل الفتاة أٔن �كن  
قویة و أٔك� دت ٕاهنا سزتورمه لك فرتة؛  لضامن تنفيذ االتفاق....                                    
 خرجت نينا �شعر �لسعادة ملا فعلت و ٕان اكنت �ائبة أ�مل قلیًال ؛  ٕاذ اكنت تظن  أٔن لت�  
الر�� �القة �ٔ�ش�یاء اليت تنقصها و تبحث عهنا و لكن أٔمل ینقصها شعوراً اكلنیل من الغر�ء  
ا��ن حيتل� ون البیوت، قابلت �ا� و دلفا الس�یارة يف ر�� العودة، اكنت نينا مُ جهَدَ ة ٕاىل �د  

�بري فغفت،و يف غفوهتا مسعت الصوت ا�ي تعشقه جبهلٍ  عن صاحبه  و اكن حزینًا بل  
مكتئباً ، یقول(شلحت فس�تانك ِ!یصعب �ّيل إالميان بأٔنك تل�أٔ�ن ٕاىل ا�متل� ق و �س�ت�دمني  

جسدِك لنیل أٔغراضِك � وحي قليب احلز�ن!) حتاول نينا إالمساك به (أٔ �ربين عن مدى أ�مل  
ا�ي یفطر قلبك املسكني،  أٔود السامع منك أٔرجوك!امسح يل رؤیة عینيك و يه تنظر ا  ٕاّيل  

حبدةٍ )یدفعها مصدر الصوت ا�ي ال �راه بعیداً عنه   بقوة فتستيقظ من غفوهتا جفأٔة  بفزعٍ،  �متمت  
�ا� بأٓ�ٍت  قرأٓنیة ال حتفظها نينا بل و ال تعرفها و لكهنا تعرف ٕان �ا� حياول هبا طرد احلمل  
فترصخ به(ال ال! أٔرجوك،  أٔقبل �سامعِ  هذا الصوت و لو اكن من فع ل الش�یطان)ینظر ٕا�هيا  

�ا� بذهول(  اس�تغفر هللا!أٔي صوت؟)                                                         
(الصوت ا�ي أٔحبث عنه ؛  هو نفسه ا�ي س�یغّينِ  يل �رنمية ؛ لتُ خفِ ي الظل ا�ي �راقبين بال  

لكل!)مث مصتت جفأٔة حي� تذ�رت نصی�ة مار�ن (تذ�ري � نينا أٔال تفرطي يف احلدیث خصوصًا  



عن أ�ش�یاء اليت ینكرها امجلیع؛ ٕاذا كنت ال �رید�ن العودة ٕاىل هنا جمدداً )  اكنت �ردد النصی�ة  
بصوٍت �اٍل فأٔوقف �ا� الس�یارة جفأٔة و قال(هل تعنني أٔن هناك ش�بح یرتص� دك؟) و �ىل ما  
یبد أٔ ن اللعبة قد أٔجعبت نينا ف�دت هبا و قالت(و هل تؤمن بت� أ�ش�یاء؟)                  
(ال أٔعرف! عندما كنت طفًال و اكنت وا�يت يف غرفة الوالدة   تضع أٔخيت اكنت �ديت تدعو  
�لك ٕا�الٍص  أٔن �كن الفتاة اليت س�ت�ها أٔيم متوسطة امجلال و  أٔقرب للقبح من امجلال) أٔتذ�ر  
یو�ا حصت هبا (��ديت حرام �لیِك ما �متنني)أٔ �ابت �لك ثقة(امصت!انت ال تفهم شيئاً  ؛ هل  
 �رید أٔن ترتصدها أ�ش�باح و یزتو�ا جين �اشق ٕاهنم خيطفون فائقات امجلال ، و مصمصت  
شفتهيا و قالت ٔ�هنا حتدث نفسها (أٔلسن هن أٔتعسهن حظًا؟ اكن يل أٔخت تدعى مرزوقة و  

اكنت فاتنة هيمي يف عینهيا أٔومس الوسامء أٔلقاها اجلن  لی� عرسها من فوق سطح املزنل �ىل  
�ومة  من احلطب �للهول!) یو�ا جتاهلُت  ما قالْت  و لكنين أٓمنت به فقط الیوم!) تنظر ٕالیه  
نينا ببالهةٍ  و رأٔسها یعْ َرتِ ك من ا�ا�ل خصوصًا بعد سام�ه یقول(أٓمنت به الیوم)و مض� ته مع  
الصوت دا�ل احلمل، حتاول تذك� ر ما�ي �ربطها بلفظة (إالميان) فيقطع التفكريات إ هبام �ا�  
�ىل �دها جيفِّ ف ا�مع، فتنفض نينا یده عن دمع خيصها و هيم خشصًا أٓخر  و هذا الشخص  

�لتأٔ�ید ل يس �ا� ا�ي  مل  حياول   حىت أٔن یتغلب عن ٕاحرا�ه فيقول(رمبا یرتصدك جين  
�اشق؛فأٔنِت فائقة امجلال ،أٓه أٓسف ال أٔقصد مغازلتِك و ال أٔعرف ما أٔقول؛  أٔ� أٔهذي  

�لهراءات لكن صدقيين لو أٔ� جين ملا �ركتِك،فرصة ذهبیة ؛   �یان خمتفي لن �ري و�يي و  
مدى العشق املنبثق منه ) اكنت نينا تنظر ٕالیه ٕ�ستياءٍ  شدید ال یقل استياء عن هذا ا�ي  

نظرت به ٕاىل منال يف مزنل سلوى حي� دعت ر�ل و امرأٔة ليسا وا�هيا بأٔبوهيا ،اكنت �رى  
أٔن من أ��نیة املفرطة اغتصاب أ�مور �للفظ ؛ فهو أٔشد أٔنواع �غتصاب د�ءة وقذارة ؛فأٔن  
ینسب خشصًا أٔي أٔمراً ليس � ٕالیه س�یوقع امجلیع يف املتاعب اليت تذهب بعقوهلم ٕاىل اجلحمي  و  
ممت�اكهتم ٕاىل الضیاع،  سيتخط� ى امجلیع دون أٔن �شعروا مر�� اسرت�اع لفظة ا�مت� ملا خيصهم  

؛ٕاذ أٔن غباهئم یصوِّ ر ٕا�هيم ٕان أ�مر ليس بت� أ�مهیة ،س�یقبلوا �رشاكءِ  �للفظ يف �ديء  



أ�مر و بعدها ستُ سحب من حتت أٔیدهيم  أ�ش�یاء اليت مل یدافعوا �ىل لفظة متل� كها  ،و من مث  
س�یتشتتون بني امجلیع ؛مُ �َ اوِ لني اثبات ٕان أ�ش�یاء اكنت هلم يف  أ�ساس يف الوقت ا�ي  

س�ی�اول املغتصبني ال�دي و الركض �ىل أٔو�اع قوم مل تربأٔ بعد للوصول ٕاىل نقاط أٔبعد يف  
اغتصاب ممت�اكت �دیدة هلم و  سزتداد أٔ و �اعهم  و أٔو�اع قوم أٓخر�ن ال ذنب هلم أٔن یمت جرمه  

ٕاىل أٔمر كهذا،  سيتغط� ي الواقع ��اكمل  �لضالل و یصبح مكستنقع للقرف و  اجلیف،  و من  
حياول اخلروج منه س�یكون كفقا�ة من �از املستنقعات تتصا�د تتصا�د مث تنفجر و بعدها  
تدرك ٕاهنا مقرفة مقززة �بايق عنارص املستنقع، جيب  أٔن یدر�وا أٔن السبب أ�ول هو �دم  

دفاعهم عن لفظة متل� كَ هم لٔ�ش�یاء ،و ها هو �ا� الطویل بصدد فعل أ�مر نفسه معها، نفضت  
یده من �ىل �دها ومل  �شعر حىت بعدم �رتیاح و ٕامنا أٔمكل مغازلته و مضایقهتا ؛فقط ٔ�هنا  
مر� رَ ت � أٔن یدعوها بعز�زتهُ ،ففكرت نينا مبكٍر و قالت(نعم أٔعرف ٕان جين �اشق یرتبصين  

،أٔ� أٔبأٔسهن!) سكتت  مث خفضت و�ها و حتد� ثت بصوٍت  منخفض و حز�ن(زرت ش�ی�ًا من  
املعاجلني،  دلتين �لیه صدیقة ما، تقسم � �ا� ٕانه �اجلها من الرصع و �اجل صدیقهتا من  

الوسواس القهري) اكنت نينا تعرص عقلها؛ لتخرج منه بت� أ�مراض اليت یعتقد معظم الناس  
ٕاهنا أٔحسار؛ لتحیك  حاكیة خلا� ا�ي اكن یتظاهر ٕانه الیؤمن بت� أ�ش�یاء ؛  لیغمن من  

حاك�ت نينا  �لتفاصیل املم� و حيرش نفسه بيهنا ،ینصت ٕا�هيا �متعنٍ  فتمكل(رمبا ال تصدقين �  
�ا� و لكين أٔصدق هذا الش�یخ،  زرته مرة و حتد� ث مع هذا اجلين �دیثًا مل أٔفهم منه سوى  

ٕانه هدد حببسه فانصاغ � العفریت و أٔصبح رهن ٕاشارته ،یو�ا قال يل هذا الش�یخ امسعي �  
بنييت!  سأٔ�بس عفریتكِ  یومني بلیا�هيام؛ لتعريف ٕانين ال أٔكذب و يف اللی� الثالثة سأ� حرِّ ره �نیة  
ٕاىل أٔن تدفعي يل أٔجريت؛ فقط لتتأٔكدي ٕان أ�مر �س�تحق، و �لفعل اختفى الظل یومني و  
�اد يف الثالث و اكن يف أٔشد �االته �شاطاً  و فتاكً بأٔمين) اكنت عینا نينا حتبس الناظر فهيام  

بيهنام ،جتع� یقسم ٕانه ال �رید الرؤیة من العامل سوى ما تعكسهام ت� العینني فيقسم �ىل  
تصدیق لك ما هو حمبوس معه هبام، صار �ا�  یلوم الش�یخ يف نفسه ؛ خوفًا من أٔن یترسب  



�مه للعفاریت احلامية للش�یخ و تنال منه ،  یلوم د�ئته اليت جعلته یصرب �ىل �ذاب شابة  
مجی� بیده �الصها و  طمعه يف نقودها مينعه، فتلكم  �ا� حبامٍس (مل تدفعي أٔجرته !أٔ�رید�ن  
النقود أٔم� ما �كفيِك)أٔشارت نينا �كفها الصغري املُ حىن�  بأٔكرث أٔنواع احلناء ٕا�رة مع خطوط  

مكتوب �لهيا ال تلتفت عىن و لو �نیة فتندم بقية معرك(ال � �ا�! ال أٔحتاج نقود،�ي الكثري  
مهنا؛ أٔيب �رسل يل النقود شهرً� و هو ما یُ بقِ يه مُ طمَ ِنئ  �ّيل ؛فلكام طلبت النقود لكام كنت يف  

أٔزىه عصوري  ،ما حيتا�ه الر�ل � �ا� حمالیل حفظ ،الر�ل حيبس العفاریت يف أٔعضاء  
اكئنات حية  و حيتاج ٕاىل مادة حفظ  وأٔ� ال أٔعرف أٔين يل �حلصول �ىل يشء كهذا)        

حضك �ا�(عز�زيت �ُ ل� ت مشلكتِك ، انهتيى زمن اخلوف و الوجوم،  ا�لیين یومني و سأٔمن�ِك  
ما أٔردِت ،  مضته نينا بقوة �عتة أٔ�ه �ملنقذ و لكن ت� املرة النعت و الضمة   اكنوا حقيقني و  
ليس متل� ق ؛فالصوت قد هناها عن ا�متل� ق هنائیًا ،مرت  العرشة أٔ�م �ىل �ا� و قد �لت منه  
� ب� عه و یومهه   ٕانه سينال منه  ؛عقاً� �ىل   العدوى  أٔقىص ما �س�تطیع و صار �شعر �لظل یتت

معرفة حبیبته  ،فالتقى �ا� بنينا و منحها املادة احلافظة �مثنٍ  مُ ضَ اعَ ف و اكن �ا� طی� اللقاء  
�ائفًا من عقاب الظل ا�ي یرتب� ص � ،مُ رتَ عِ بَ ًا من بطشه ؛فمل �كن لیضیف عفریتًا أٓخر ٕاىل  
قامئة العفاریت اليت ترتصده يف  الطرقات اخلالیة لیًال ،  انهتيى اللقاء رسیعًا رغامً عن �ا� ا�ي  

�ذ� به عق�، لكبح لسانه ..                                                                           
و  أٔرسعت  يه   ٕاىل غرفة املبيت اخلاصة هبا يف صا� أ�لعاب و مللمت �ا�اهتا مبسا�دة  

مسعود الفار ا�ي اكن قد منحها عنوان مركز التحفيظ و دس�ته يف جيهبا .....                
وصلت ٕاىل مزنلها ، هالها منظر أ�عضاء و يه تتنفس ببطء ٔ�هنا يف هنایة معرها مُ نمكشة و  
�هتة ٔ�هنا جزعت من عودة منقذهتا نينا اليت س�تحررها من راحئة الغر�ء و تعید لها احلیاة  

مضهتا ،فاحتضنت نينا  أ�عضاء و هدهدهتا و اس�ت�دت نبضها أٔن �زداد حرارة،  صفعت  
َ ت بلونٍ  قامت،  اكنت نينا تعرف   ا�لكیتني الباردتني؛  لیدفئا �نیة ،اكنت أٔجزاء من الرئة قد تلو� ن
ت� أ�جزاء جيداً م ن البدایة ،اكنت تعرف ٕان ت� أ�جزاء مل تنمتي لها أٔبداً و ندمت ٔ�هنا مل  



تنزت ع أٔجزاهئا من البدایة من بيهنا، فتوسلت ٕا�هيا حيهنا أٔال تديم البايق ؛فال  بد ٕان دم الغر�ء  
س�یثري امشزئاز بقة الرئة و رمبا �زداد انكامشًا و البد ٕان اجلزء الغریب قد مسع لتوسالهتا و مل  
ینرث دمائه �ىل اجلزء اخلاص هبا حي� انزتعته �لسكني، أٔما العینني فبقيتا ملاعتني رمغ ذهاب  

لوهنام أٔمسكت �لك عضو و أٔ�دقت �لیه �حمللول بدا�ل و�اء �اص و مجعت امجلیع يف و�اء  
جامعي �بري و ضبطت املربد �ىل نصی�ة �ا� ا�انیة اليت منحها أٔ�ها يف صورة ٕا�ابة �ىل  

سؤالها حي� سأٔلته �یف ميكن حمللول أٔن حيفظ أٔعضاء الش�یخ فأٔ�اهبا(عز�زيت ميكن لٔ�عضاء  
أٔن تبقى حمفوظة ملدة �زید عن العرش س�نوات يف در�ة تربید و احمللول)                   
�ادت لٔ�عضاء حياهتا و صارت تنبض و تتحرك اكٔ�سامك  املطمئنة يف �ركة املیاه رمغ ٕان  
راحئة الغر�ء قد  �تت أٔوحض و أٔكرث قرفاً  ...                                                

�اشت نينا أٔ�مًا مل تذق فهيا طعامً للرا�ة ، ترتدد لك �نیة �ىل ُمَربِّد أ�عضاء و تدعو جبمیعِ  
الفروِض ا�ینية قبل فتح املربد بأٔال �َر أ�عضاء تتلو� ى بعنف ٔ�سامك القراميط أٔو تنبض ببطءٍ   

شدید �ٓخر نبضات جسد ا��ا�ة املذبو�ة ،  تصيل ٔ�ن جتد أ�عضاء تتنفس هبدوء و  
�نتظام �رضیع مس�تقر يف نومته ، و رمغ ٕان راحئة الغر�ء �راها �ىل هذا الوضع من القلق ٕاال  

ٕاهنا مل �شفق �لهيا و لو بتأٔ�ري هب� ة من ت� الهب� ات اليت �زداد �ركزياً �نیة تلو ا�ٔ خرى و هو  
 ما دعى نينا ٔ�ن تقرِّ ر ٕانه ال �ل أٔما�ا سوى ا�هاب ٕاىل مركز التحفيظ ...

اكن مركز   التحفيظ يف  حمافظة أٔخرى تبعد أٔكرث من أٔربع سا�ات عن مشسایة السعادنة ، و اكن  
مة  لتُ ش�بِ ه القصور بأٔجحارها و أٔشاكلها، حىت الشقق   املركز یقع يف � اكجلنة ،مجیع مبانیه ُمَصم�
يف العام�ر �ىل طراز القصور، و یرتأٔ� س ت� القصور قرص خضم �سورٍ  مرتفع ،شعرت نينا �املا  

رأٔته بأٔلفةٍ  غریبة فتذك� رَ ت أٔلفارو حي� اكن �ش�هبها بدو� ٕاینيس ،  اكن یقسم ٕان هناك دماء  
َ ة للو�ة (یوجيين   مشرتك ة  بيهنا و بني (ٕاینيس دي اكسرتو) تتذ�ر ٕانه أٔهداها یومًا لو�ة مُ ق��

سريفيري)ٕالینيس دي اكسرتو بأٔطفالها و يه تتوس� ل من امل� أٔلفو�سو الرابع ،یو�ا وضع أٔلفارو  
اللو�ة ايل جوار و�ها لیقار ن بيهنام فضحكت نينا و قالت(ليست ٕاینيس احلقيقية ٕاهنا جمرد  



رمسة) تتذ�ر �یف حضك أٔلفارو بغیظٍ  و رد(هل تعتقدي أٔن الفنان یصور الناس وِ فقًا مل �راه  
امجلیع؟ٕان فعل مفا�ي ميزي ما یفعل؟)                                                         

اكنت النوافذ يف اللو�ة �ش�به ٕاىل �د �بري  ت� النوافذ يف القرص؛  رمبا أٔلفارو حمق و يه  
�اشت كدو� ٕاینيس،  رمبا املؤرخون مجیعًا خمطئون و يه �لصورة فقط اكنت تتوسل امل�  

ٕابقاهئا يف هذا القرص ؛فال أٔمجل  و ال أٔهدأٔ  من قرص كهذا یعيش به املرء أٓمنًا �ىل ممت�اكته  
مطمئنًا  قر�راً ،تتذ�ر �رودة اجلدران جبوار النوافذ كام ختیلهتا،تتذ�ر الراحئة اليت اكنت �شم ها  

بني أ�روقة اكنت تتخیل شلك  ت� الراحئة و يه قادمة مبارشة من السائل أ�بیض بني  
أٔوراق أ�جشار و فروعها ،و بني خياالت نينا عن القرص اكنت قد وصلت املركز ...            

 و اكن  املركز يف مبىن خضم  �ىل شلك حرف (ل)  �الجنلزيیة و مُ كو� ن من �دة طوابق   و  
بوابته مكونة من ثالثة مدا�ل ؛ مد�ل ل��ور و مد�ل لٔ��ث و مد�ل لٔ�طفال، مل تفهم  

نينا احلمكة من أ�مر  ،و � �دیقة تعج�  �ٔ�جشار املُ مثِ رَ ة و النخیل و منترش هبا مجمو�ات يف  
أٔما�ن خمتلفة من ا�ارسني یفرتشون العشب و أٔطفال تلهو �ٔ�راجيح و أٔحلاب �ز�لق ، أٔما  

املبىن من ا�ا�ل   فاكن مُ قَ س� م ٕاىل �دة جحرات،و   لك جحرة مُ ختَ ص� ة بنشاٍط  كتحفيظ القرأٓن و  
التفسري و احلدیث و جحراٍت  للرقية الرشعیة اليت مل تعرف معناها حي� اس�تقبل ها موظف  

�س�تقبال الش�یخ محمود و سأٔلته (ماذا احتاج لطرد الغر�ء من املزنل) نظر ٕا�هيا و الزال صامتاً   
فأٔمكلت �زید يف وصفهم(هؤالء الغر�ء أ��نیو أ��الق،تعرف ٕاين أٔخىش �ىل محلي مهنم؛  فلو  

طالوه ما تأٔخروا عن هنشه) الزال ینظر ٕا�هيا صامتًا حيّرِ ك مسواكٍ   بني ثنيات أٔس�نانه و يه  
تنظر �متعنٍ  ،ال تفهم �یف یعبث بعودٍ  خش�يب بني أٔس�نانه ، و هو ینظر ٕا�هيا ال  یفهم �یف حترض  

ٕايل مركز حتفيظ و يه �رتدي فس�تاً� �اري الكتفني ال یصل ٔ�قدا�ا ،ظال حيدقا ببعضهام  
لفرتة حىت ظهرت بيهنام س�یدة مُ س�ِ ن� ة و نصحت نينا أٔوالً �رتداء اسدال من ت� �سد�ت  
ا�انیة يف املركز ورشحت لها معىن �سدال ،و  بعد احلدیث عن الغر�ء يف حضور ابتسامة  
املرأٔة اليت ال تقل مغوضًا عن ابتسامة العم رامون و ال تقل غرابة عن سلوك الغر�ء يف مزنلها  



، اس�متعت نينا لنصی�ة املرأٔة �لرقية الرشعیة بعد أٔن  رشحت لها معناها و طریقهتا و نصحهتا  
�اللزتام �رتداء ٕاسدال ؛لتغطي شعرها و ذراعهيا طول بقاهئا يف املركز ...                       

    د�لت نينا جحرة الرقية الرشعیة ،  اكن ��ا�ل ش�یخ ثالثيين أٔك�ل العینني مُ تَ عمِّ داً و اكن  
ضا�ك الثغر  بنفس �بتسامة اليت تبدو �ىل ثغر املرأٔة و موظف �س�تقبال، ٔ�هنم یتدربون  

�لهيا كرشط للعمل يف ت� املؤسسة ...                                                     
اكنت نينا عندما �شاهد أ�فالم اليت عُ قدَ هتُ ا احلرب  بني اخلري و الرش لل س�یطرة �ىل العامل   

و عقول امجلیع ،اكنت تتساءل مالرضر ٕان س�یطر أٔي طرف مهنام �ىل العامل ؛ف�لك و�ة نظره  
؛فأٔن �س�یطر ما یدعیه ا�ٓخر�ن �لرش لن یقتل العامل بأٔمك� �لتأٔ�ید سيُ بقِ ي امجلیع للتعمري �ىل  

طریقته ، و �ىل نفس املنوال فكرت مل يه تَ عِ بَ ة و ��ِ سة ا�ٓن ؟رمبا ٔ�هنا ختالف مجیع  
�جتاهات رمبا هؤالء املنظمة ميتلكون طریقة ميصون أٔدمغة الناس یعیدون �رجمهتم ؛ لیكونوا  

مجیعًا �س�اً  متطابقة ختدم هدفًا جته� و ال هيمها ،ما هيمها ٕان امجلیع بعد أٔن مت مص دما�ه و  
الس�یطرة �لیه توق� ف عن الشكوى،توق� ف عن أ�مل  ، و رمبا توق� ف عن التفكري يف أ�مر من  

أ�ساس، و �ا �ر�ت نفسها لهؤالء القوم رمبا مينحون و�ها ابتسامة صناعیة �الیة من املعا�ة  
،تنظر ٕايل الش�یخ    �رتدي وِ شَ ا�َ ًا محلها �ىل الظن ٕانه �لیجي قبل أٔن یت�د� ث،و یطلب مهنا 

َ اً  طریقة الوضوء ،و بعدها أٔ�لسها يف مقعد حياذي مقعده متامًا سأٔلها عن بعض   أٔن تتوضأٔ مُ وَ ّحضِ
أ�مور كقوة الصداع ا�ي ینتاهبا و �ساقُ ط شعرها و التمنیل ا�ي �شعر به يف نو�ا و طلب  

مهنا أٔن تغمض عینهيا مث ختفض رأٔسها و �رحي كفهيا �ىل ور�هيا و ال تعتدل أٔبداً ٕاال حي� یأٔمرها  
،وضع كفه �ىل أٔ�ىل رأٔسها و رشع یقرأٔ القرأٓن ،و اكنت ت� املرة أ�وىل اليت یُ قْ رَ أ�  فهيا القرأٓن  

هبذا القرب �ىل مسامع نينا اليت راحت عینهيا تدمعا من فرط الرا�ة اليت شعرت هبا،  �كرِّ ر و  
یعید أٓ�ت من القرأٓن،مل تفهمها نينا و مل تفهم معناها و لكهنا  اكنت تبعث شعوراً �ٔ�من مل  
�شعر نينا مبث� من قبل،  شعرت هبدوءٍ  حيتضن قلهبا و �كفِّ هِ  هيدهده ...                     

اكنت اجللسة ٔ�قوى من أٔقو ى یو�ا ميكن أٔن متارسها نينا و تنَ است لساعهتا خوفها من رصد  



الظل لها و حرصها �ىل الهروب منه و اتبا�ه ا�ي حيريها و یظهر �لیًا �ىل رقبهتا الىت ال  
تتوقف عن احلركة  اكن  ساعهتا  الظل جيلس �ىل �افة النافذة �ىل هیئة فتاة تعقص  شعرها  

و تلبس فس�تاً� مفتوح ٕاىل جنا�ني تبقي وا�داً بدا�ل الغرفة و ا�ٓخر یطري مع أٔقدا�ا املمتدة  
�ارج النافذة   ...                                                                              

انهتت اجل لسة و أٔوصاها الش�یخ بقراءةِ  أ�ذاكر و املداومة �ىل قراءة سورة البقرة أٔ�ربته نينا  
ٕاهنا �ىل �ل �م �ٔ�مر فنصحها أٔن حترض دورة للحفظ و التفسري للمبتدئني ،اكنت تت�د� ث  
مع الش�یخ و عیناها مُ علَ قَ تان �لقرص الواحض من النافذة �لف الظل ٔ�نه لو�ة رُ ِمسَ ت بأٔیدي  

أٔكرث الفنانني هدوء و را�ة ، مظهره اكن �ٔ كرث أ�عامل الفنیة اليت حتر� �ت هبا أ�صابع �رب أ�زمنة  
جامالً و رو�ة ،سأٔلت نينا الش�یخ محمود موظف �س�تقبال عن  املاكن فأٔ�ربها ٕانه مدرسة  

أٔطفال..                                                                                    
عرفت نينا حي� خرجت من املركز أٔن ال ماكن أٔمجل من هذا للتخفِّ ى فيه يه و أٔعضاهئا حىت  

ميل�  الغر�ء احتالل مزنلها و �ر�لون ،خرجت من املركز مُ ت� جِ هَة �حية القرص و قرأٔ ت �ىل  
بوابة املدرسة (مدرسة نرجس الشامطيل)سأٔلت �ارس العقار عن املدرسة و البد أٔن السؤال  

عن املدرسة و قصهتا اليت یترب� ع احلارس حلاك�هتا �لتفصیل اكنت ال سلوى الوحيدة لل�ارس  
الصامت معظم ا�هنار فرشع حييك ٕ�سهاٍب (اكن هذا املبىن حبدائقه قرص لرنجس هامن  

الشامطيل و اكنت زو�ة أٔ�د شهداء احلرب و ال ٔأس�تطیع اجلزم بأٔي حرب استُ شهِد؛  فهناك  
روا�ت تقول ٕان زو�ا اكن فر�س�یًا و توىف�  يف احلرب العاملیة و أٔخرى تقول ٕانه توىف�  يف  

حرب اكتو�ر رمغ ٕان املسافة الزمنیة بني احلربني طوی� ٕاال أٔن أٔ�د ال �س�تطیع اجلزم ، و�ىل  
أٔیة �ال اكن �هيا ا�ن وحيد من زو�ا الشهید،  أٔرسفت يف حبه ٕال ال ٕانه حي� بلغ العرش�ن  

�زوج و ر�ل عهنا حىت ٕانه مل جيب خطا�هتا و يه يف الزنع أ��ري،  فاكنت تعزي جهرانه ٕاىل   
جهران طفولته � ،و اكنت دامئًا تغين(لیتك  طفيل، ال متيش ٕاال يف  أٔ یدي) و أٔوصت ٕاىل حمامهيا 

بأٔن متنح هذا القرص؛ لیصبح مدرسة  لٔ�طفال يف أٔعامرمه الصغرية؛  لتبقى دامئًا أٔرواح الطفو�  



تؤ�ِ س رو�ا املُ ش�تاقة ، و أٔ وصت بأٔن �كون للمدرسة �اكلیف و ل يست جمانیة؛فالس�یدة  
نرجس اكنت تعرف أٔن البرش ال یعملون جبدٍ  ٕاال حي� �كونون مر��ني قر�ري العني ،و  
املفا�أٔة  � أٔخيت  أٔن ا�هنا هو نفسه املستمثر ا�ي أٔ�شأٔ ت� املدرسة و �اد لیبين قرصاً يف  

موا�هتا) و أٔشار احلارس ايل قرص رائع  یقع �ىل مقربة من املدرسة ،فهمت نينا أٔن دخولها ٕاىل  
املدرسة و سامعها ت� احلاكیة اكن البد من دفع  مثنه لل�ارس فدفعت و د�لت و تقد� مت  

للعمل يف املدرسة مكدربة للیاقة البدنیة و  �لفعل مت قبولها دون أٔدىن �ردد ؛ فهيي أٔجنبیة ووا�ة  
رائعة للمدرسة بل و �هيا �ربة،  و  اس�تأٔجرت لها املدرسة شقة تبعد دقائق عن املدرسة يف  

  نفس احلي الهاديء الفاره...

و اكنت أٔول خطوة تفعلها نينا يف شقهتا اجلدیدة يه ٕارسال خطاب ٕاىل أٔرسهتا يف ٕاس�بانیا؛  
طلبت فيه بعض النقود من وا�ها؛ لتشرتي س�یارة و اكنت مسأٔ� طلب النقود يه ما تبقي  
أٔرسة نينا مُ طمَ ئِ نَ ة �شأٔن ما تفع� نينا خصوصًا ٔ�هنا مل تِف بو�دها بأٔن �رجع ٕاىل اس�بانیا لك  

س�تة أٔشهر  ؛  و لكن طاملا يه تطلب نقود فهذا یعين ٕاهنا يف أٔزىه �االهتا أٔي �ش�به نينا  
القدمية ، وصلت حوا� ا لنقود من وا� ن ينا و اشرتت الس�یارة و محلت فهيا صندوق التربید و  

أ�عضاء بدا�لها و ر�لت �مجلیع حنو شقهتا اجلدیدة ...                                      
بدأٔت نينا يف معلها مكدربة لیاقة بدنیة لٔ�طفال، اكنت أٔرواح أ�طفال قویة و مال�كية ختفي  
وراهئا الظل ا�ي یتتبع نينا، اكنت حضاكهتم و رص�اهتم أٔ�ىل من صوت الفحیح و اخلر�شة  
اليت حيُ دِ �ُ ا الظل  حولها، و اكنت أٔر�لهم الصغرية اليت حتیط بنينا �سد لك فت�ة من املمكن  

أٔن ینفذ مهنا الظل حنو نينا و اكن ٕارصار أ�طفال  و تصمميهم �ىل فعل أٔمور مس�تحی� یرصع  
خيبهتا و یأٔسها،  اكن عنفوان اخلري فهيم �شغل أٔي �ا�ة يف نفس املرء، فعاشت نينا بني  

أ�طفال مخٍس  س�نوات تلعب و تلهو و تفوز البطوالت و خترس القلیل مهنا؛  لتكسب رؤیة  
 املثا�رة �ىل أٔ�ني أ�طفال السعیدة حىت یوم الز�رة التبادلیة ..



اكن یوماً   ش�توً� مُ تَ قَ لِّ ب أ�جواء و اكنت مدرسة (نرجس الشامطيل)  يف ز�رة �اصة �للیاقة  
البدنیة ٕاىل مدرسة أٔخرى تُ دعَ ى ب(الس�نابل)یو�ا قابلت نينا(ٕاهياب شغیدل) مدرب اللیاقة  

البدنیة اخلاص �ملدرسة أ�خرى، اكن متوسط الطول عریض اجلهبة ضیق العینني � شعر �مع  
ميشطه  �ىل �انب رأٔسه ذات البرشة  امخلریة اللون ، یو�ا اكن ینظر بال مباالة ٕاىل فریق نينا  
یؤدي عرضه ا�ي انهتيى و تبعه عرض فریقه ا�ي مل یتعد دقيقة و حىت �اللها اكن املدرب  

مشغول حبرق النیكوتني فشعرت نينا �لشفقة �ى رؤیة حقد الفریق ا�ٓخر �ىل فریقها  
السعید، فنظرت ٕاىل املدرب مُ عَ اتِ بَ ةً  (ال  ميكنك أٔن �س�متر بنفث ا��ان أٔمام التالميذ)         
(كنت تلمیذ يف یوم ما و ا�ٓن أٔدخن النیكوتني و مل أٔمت)                                    
(ال ميكن أٔن �كون ر�يض مدخن)                                                             

(و من قال ٕانين ر�يض  أٔصًال؟)                                                            
(بعیداً عن معقك ا�ي س�تغرقين به ،أٔي اكن مرب راتك فأٔنت ا�ٓن فاسد،أٔنت التؤدي دورك  
كام جيب،حنن هنا للت�دي و ليس للفوز السهل!)  حضك بصوٍت  مرتفع و صفق بیدیه(ال بأٔس  
ال بأٔس!) أٔدارت نينا و�ها و أٔهنت ت� احملاو� اليت اكنت تقرِّ هبام؛ لیكو� صدیقني ...          

 بعد ت� الز�رة قضت نينا أٔ�مًا �ادیة كت� أ��م اليت أٔصبحت فهيا خشصًا خمتلفًا منذ  
سكنت هذا احلي الهاديء ،تقيض یومًا �افل يف املدرسة مع أ�طفال مث تتناول عشاهئا و تعود  

ملزنلها، �راسل أٔرسهتا �رب الربید �لكرتوين ا�ي �ل�  حمل الطرود و املراسالت و يف أٔ�د  
املراسالت عرفت  ٕان انغرید قد تعرضت منذ فرتة طوی� ٕال�اض طفلهتا اليت �ست نينا أٔن  
�س�تفرس عن والدهتا ،و  بعثت لها �ا�هتا بصور زواج أٔلفارو من زميلهتا القدمية ( �وال) اليت  

أٔصبحت �ازفة �ش�یللو ،  مل یصدم نينا يف اخلرب سوى تفصی� وحيدة و يه أٔن (�وال)  
أٔصبحت �ازفة � ش�یللو ؛اكنت(�وال) زعمية جام�ة املتمنر�ن،  اكنت مسراء البرشة و اكنت �سخر  
من أ��شطة لكها و من ممارس�هيا، تتذ�ر نينا یوم تبولت �وال يف حوض الس�با�ة أٔثناء ا�متر�ن  
و مت �بسها ملدة اس�بوع يف املدرسة و مع لك �منرات (�وال) اكنت نينا زعمية جام�ة أٔخرى و  



�ا اكنت �ىل �القة جيدة بباوال ،زفرت نينا ببطء عندما شاهدت الصور(حقًا الناس  
یتغريون!) تفكر نينا ٕاهنا مل تت�ذ صدیقاً  منذ �ر�ت الثانویة و عندما تفكر �ٔ�مر تصل ٕاىل أٔن  
زمالء الثانویة ال جيب أٔن تصنفهم ٔ�صدقاء ؛فأٔكرثمه قر�ً  اكنت لزيا اليت ال تتذ�ر نينا سوى  

عینهيا املُ تَ عَ لِّ قَ تني بلمعةٍ  بأٔلفارو، رمغ ٕاهنا اكنت تعرف ٕان نينا يه اليت جحزته لنفسها و حىت ٕان  
اكن العشق �لهبا مفا�ي مينعها من السؤال �ىل نينا ا�ٓن أٔو التواصل معها؟...                  
    تتذ�ر ماهر قضت معه أٔ�مًا جيدة و لكن ماهر اكن حيتا�ا كام اكنت حتتا�ه ؛اكنت الرئة  

بدا�� حتتاج ٕايل یدي ن ينا  ؛لُت خِر �ا ،و حىت �ا� الطویل س�یطر خوفه �ىل مشاعر الصداقة  
�یه ،  حسمت  نينا أ�مر  ٕان امجلیع مس�تغلني   و فكرت ٕاهنا لن �س�تطیع الرتاجع أٔبداً عن ت�  
احلقيقة ؛ فهيي �هيا دلیل قوي و هو ٕان  يه نفسها مُ س�تَ غِ �ّ ؛ أٔمل �س�تغل غباء مسعود الفار و  

�ا� الطویل و �ريمه ،و قر� رت أٔیضًا ٕاهنا ال جيب أٔن یمت اس�تغاللها كام امجلیع لسبب وحيد و  
يه أٔن أ�ذ�یاء مثلها ا��ن وصلوا للحقائق ال جيب أٔن تنقلب ت� احلقائق �ىل رؤوسهم؛ و  

�ا لن �سمح بأٔن �كن لها صدیقاً  أٔبداً  ..                                                         
     �م القرار معها لیلهتا و استيقظت و معها القرار ذهبت ٕاىل املدرسة و أٔهنت دوا�ا و أٔثناء  
خرو�ا اكن (ٕاهياب شغیدل)  �نتظارها ساهامً ینظر يف أ�رض و یقول بله�ةٍ  اندفاعیة واضعًا  

یدیه يف جبیبه(أٔرید ال ت�د� ث مع أٔ�دمه) طمأٔنت نينا القرار و طلبت منه �نتظار وو�دته بأٔن  
َ اً ل هجته من �ل�س ٕاىل الیقني من أٔ ن إال�ابة اليت سيتلق� اها �ىل   تعود ٔ��ذه ،�بع ٕاهياب مُ غّريِ

عرضه س�تكون يف صاحله (هل ميكننا تناول الغذاء معاً) وافقت نينا؛  ٔ�هنا اكنت �ٔ�صل يف  
طریقها لتناول الغذاء  ،اكن ٕاهياب خشصاً  حياول �لك ما أ� وِيتَ  من �د أٔن یبدو غریب  

أ�طوار،�امض املزاج،  و يف احلقيقة اكنت حماوالته   يف �د ذاهتا جتع� غریب أ�طوار(ثالثة  
أٔشهر � نينا،ثالثة و ��هنایة مرفوض ؟) تنظر نينا ٕالیه بعدم فهمٍ  فيتابع(�ي دیوان شعري  
لففت به �ىل دور النرش،  یمت جحزه و منعي من التعامل مع دور النرش أ�خرى و ��هنایة  

�ُ رفَ ض ٔ�س�باب متتَ نِ ع دار النرش احلقرية عن إالبداء هبا ،�� أٔ� أٔعرفها ت� أ�س�باب اللعینة و  



يه ٕان امسي مكُبتَِديء مينعهم من املغامرة)  �س�متر نينا يف ا�ٔلك و هو يف ال�م  (ال تفكري!  
أٔ�ِك أٔن تفكِّ ري ٕان نظمي يف الشعر خسیف أٔو مبتديء اكٕ مسي،�ي منتدى �ىل �نرتنت و  

الناس یعجهبم ما أٔقول،  ٔأس� تطیع رصع أٔقوى الشعراء بأٔسلوب حرِ ) تقاطِ ع نينا(هل �كتب  
الشعر حقاً ؟) �شعل س�ی�ارة و  ینظر ٕا�هيا بتفح� ص مث �رفع صوته(ال �كوين خسیفة ا�ٓن و  

 تطلبني مين أٔن نظم الشعر؛مفزا� ال�سمح)

 (و ٕان اكن مزا�ك ال�سمح،مل مررت ٔ��ذي؟) 

(أٔحتاج ٔ�ن أٔحتدث مع خشص ال أٔعرفه،خبارج الرشنقة اليت تغلق �ّيل ٕ�حاكم فتمننعِن من  
الطري كفراشة)                                                                               
(�یف �رید أٔن �ك ن فراشة و انت ر�ل؟ هل تو�د فراشات ر�ال؟)                    

حضك و قال(أٔتعرفني مل �رعبين أٔمر أٔن شعري قد  مت  رفضه  من دار النرش ت� ؛فهيي تتحمل  
طبا�ة معل وا�د فقط س�نوً� ،هناك العدید من دور النرش اليت تتحملني فهيا �لكفة مع� و  

ت طبعیهنا أٔي اكن حفواها من الهراء)                                                            
(ال جعب أٔن جتد أٔعامالً يف أ�سواق مضحكة)                                             

(مضحكة! رائع! لفظ سلمي،أٔتعرفني ما�ي أٔزجعين أٔكرث من رفض معيل،أٔطلقت مدونة �ىل  
�نرتنت و �رشت فهيا أٔشعاري ،امجلیع یعجهبم الشعر و یتذوقونه  و �ر�لون �ركني تعلیقات  

 رائعة ) 

 (و مامل شلكة؟)

(خطر يل ذات یوم أٔن أٔكتب �م بال معىن،  هذي ،اهنالت نفس التعلیقات بنفس القوة،   
فٕاما مه ال یفهمون و ٕاما جي املو نين و يف احلالتني مت ٕایذايئ و إالیقاع يب) اكن القرار ا�ي  

اختذته نينا ینكزها ؛فمل یقبل �النتظار أٔمام املدرسة حىت تنساه فأٔمسك بید الظل و تبعاها  
حيث جتلس  ؛ٔ�ن االثنني یُ ذَ ّكِ رَ ا�ها  بأٔ ال  جيب أٔن تت�ذ صدیق �دا هام  ،فتساءلت نينا مل  



فكرت أٔو حىت خطر ببالها �اطر أٔن �كن لها صدیق ا�ٓن  ��ات؟ رمبا ٔ�هنا حصلت �ىل  
كثري من أ��داث يف الفرتة أ��رية و لكن من هذا ا�ي ستثق به حىت حتيك � عن أ�عضاء  

و قصهتا اليت جتهلها نينا خشصیًا كام جتهل نیة احمليك �  عن أ�عضاء و ال تضمن أٔن �رسقها؛   
الٕ متاع نفسه و حرمان نينا مهنا، قررت ا�ٓن نينا أٔن متنح امجل یع �ل وسطي س�تحيك لهذا  

الر�ل عن ما�دث لها س�ت�ربه عن جتر�هتا مع اجلنون س�ت�ربه عن مقهتا ٔ�لفارو خلیانته  لها  
بعد أٔن عشقته ،س�ت�ربه عن  مدى أ�مل ا�ي شعرت به ملا ما  و�دت من حتيك � عن ال�ة  
اليت شعرت هبا يف صدر ماهر و عن أ�من بني لكیيت محمود شكري و ممدوح،  س�ت�ربه عن  

اغتصاهبا و عن  إ هانهتا و رضهبا،  س�ت�ربه عن رسقهتا  ،س�ت�ربه عن أٔ�م �انت فهيا وحيدة  
تفكِّ ر يف احتیا�ا ٕاىل قطعة من لك ر�ل ،و یوم حكت � عن احساسها الضال بأٔهنا تعشق  
ماهر و ذات �حساس مع سالمة و شكري و ممدوح و �یف و�دت احلل املثايل و الترب�ر  

أ��سب ب أٔهنا ال ميكن أٔن �كتِف بوا�د مهنم فقط و ال ميكن أٔن تقبل بتسعٍ و �سعني يشء  
�اطيء �ىل حساب النیل �لوا�د،  فرد �لهيا و هو یض�ك(و ماذا �رید�ن مين قطعة ؛   
لتصيل ٕاىل ر�ِ�  املثايل)                                                                 

(الر�ل املثايل ال  �ُ ستَ بدَ ل منه القطع،و ال تبقى منترشة يف أ�ر�اء حلد املصادفات اليت ال  
 تنهتيي!)

(و لكن هل خططِت للقاء امجلیع؟أٔمل �كن أ�مر مصادفة؟)                                  
(�كن ما �كن ،�ىل العموم أٔ� �رأٔت ا�ٓن من أ�حزان ،رو� سعیدة بني أ�طفال)              
  اكن ٕاهياب یعرف أٔن نينا ليست سعیدة و ٕاال ملا حكت عن ت� أ�مور القاس�یة اليت �انهتا  

و اكنت حاك�هتا االٕ لهام اجلدید ٕالهياب ا�ي جعلها سلس� حاك�ت شعریة حتت عنوان(فراشة  
 وردات ال ش�تاء



)                                                                                اكن �ر�شف  
احلاك� و حيوِّ لها ٔ�شعار و �رسف يف حقده �ىل الظاملني ا��ن جعلوا حياة ت� املسكينة  

��سة تعسة ،و القت أٔشعاره روا�ًا عظ�ً ،  و اشرتهتا منه أٔ�د دور النرش و حتقق� ت أٔ�المه  
و تعددت اللقاءات بني نينا و الشاعر املُ ثَ ق� ف،  و اكنت حفوى ت� اللقاءات ريم محوالت  
ال�م من �ىل ظهورمه و التطه�ر من أٔدران متٔ� قلوهبم اجلوفاء ،حىت یوم ثال�ء �ين أٔ�م  

الصیف أٔرسل ٕا�هيا ٕاهياب �ر یداً الكرتونیا یطلب مهنا مقاب� و اكنت الشمس للتو قد ظهرت  
،فك� رت نينا من ٕانه ال ضري �لتبكري سا�ة قبل أٔن تذهب ٕاىل العمل و �لفعل خرجت؛  لتقابل  

ٕاهياب غریب املزاج النامق �ىل اخلائنني و املُ بَ ّرشِ  بغدِ   املدینةِ  الفاض�ِ ،  اكنت املقاب� يف متجر  
� ة ، د�لت   أ�دوات املدرس�یة ا�ي ميتلكه وا� ٕاهياب، اكن اجلو �اراً رمغ �سامت الصباح الندی

نينا و �لست �ىل �رتونة مغلقة حتوي دفا�ر مل �ُ رَ ص بعد ووقف ٕاهياب مب�اذاة نينا یتفحص  
عینهيا شعرت نينا �خل�ل و حضكت بصوت �اٍل(مابك أٔهيا الغریب)                           

                                                         (أٔحب أٔن أٔ�ن غریبًا،أٔحب أٔن  
�شاهدیين  ،خطرت يل فكرة و يه ٕانين أٔریدك أٔن �شاهدیين،  اطليب مين أٔن أٔفعل أٔي يشء  

ا�ٓن ،أٔن أٔقرأٔ،أٔغين،أٔكتب،أٔنظم الشعر،أٔحضك)سكتت نينا تفكر يف العرض الغریب،  تفكر  
ٕاهنا مل حترص یومًا �ىل أٔن �شاهد ٕاهياب بأٔي شلك ؛ ٔ�نه مل �كن سوى أٔذن و مف حىت ٕانه ملا  

طلب مهنا أٔن تتفح� صه عرفت ٕانه ليس من نوعها املفضل   لل�د ا �ي تتفح� َص ه حىت لو طلب  
،و مل هيمها أ�مر؛ فمل �كن هدف نينا أٔن حتیل امجلیع ٕاىل نوعها املفضل؛  فنوعها املفضل خملوق  
�ىل �ونه نوعها املفضل ،رمبا جضر ٕاهياب من �وهنا مل �ره ،مل متيش بعینهيا �ىل جسده ،فطلب  

مهنا ا�يء هذا الیوم و  بعد  ثواٍن الصمت قال لها(ٕاذاً أٔ� أٔحب أٔن �شاهدیين و أٔ� أٔدخن  
النیكوتني،  أٔشعل س�ی�ارة يف املاكن املغلق و صارت نينا �سعل و تفكر يف الرئة اليت حتتفظ  

هبا يف املزنل ماذا ٕان امشزئت من راحئة ا��ان يف رئة نينا ،فاختطفت الس�ی�ارة منه و  
دهس�هتا بقد�ا ،جفلس �ىل �ريس حسبه و أٔمسك بعلبة حتتوي �ىل طني صلصال و قو الب  



�شكيل أٔمسك بقالب دا�ري صغري و ا�ذ ید�ر اصبعه خمرتقًا � ،اشعل س�ی�ارتني و نينا  
�س�متر �لسعال ،و ال تفهم ما�ي حيدث اكنت تظن ٕانه مير بضائقة ما و من واجهبا أٔن �س�متع  

� و لو مخس دقائق ،ابتسم ابتسامة خبیثة و أٔ مسك �حللقة و قال (أٔریدك أٔن �شاهدیين و  
أٔ� أٔفعلها!)                                                          اكن یت�د� ث و هو یفك  
أٔزرار مقیصه و بي� اكنت نينا تفهم مقصده �لع بنطا� و أٔصبح �اري فرلكت نينا الصندوق  
ا�ي جت لس �لیه و قالت أٔهيا املتحرش الغيب،أٔمسك هبا بعنف قائًال(ماملشلكة أٔن نفعلها  

سوً�، هل ستسم�ني للجمیع �ٕ غتصابك و متنعیين ،مل هل أٔ� ضعیف؟) أٔمسكت نينا مب�ربة و  
أٔلقهتا �ىل رأٔسه فأٔمسكها متأٔوهًا و احلرب �هنال �ىل و �ه و یصبغه  �ٔ�سود ،و الظل ینكزه  

بأٔصبعٍ  وحيٍد، ،و نينا فرت جتري ٕاىل شقهتا �رتعش أٔطرافها و تنتحب خبوٍف  شدید مل �شعر  
به منذ فرتة تت�اوز س�نوات حىت مل ینتاهبا هذا الشعور عندما اختطفها الغریب و شق بطهنا و  
يه �ملص�ة النفس�یة ...                                        مل �س�تطع ا�هاب ٕاىل املدرسة و  

حىت لو اس�تطاعت فقد اختذت قرارها بأٔهنا   لن تقبل أٔن یُ عَ اد �داعها حتت �راءة روح 
أ�طفال اليت �دعهتا و جعلهتا تظن و لو لثانیة ٕان �دقات الغر�ء اليت تتعق� هبا و راحئهتم اليت  

حتیطها  قد ر�لت ،بل   ٕاهنا حقدت �ىل أٔرواح أ�طفال اليت أٔغرهتا كذً� أٔن ترتك مزنلها و  
مزنل أٔعضاهئا للغر�ء بدالً من أٔن ختر�م مهنا متقهقر�ن، من املؤكد أٔن ت� أ�رواح الطفولیة  
اخلبيثة فعلت هذا أ�مر عن معدٍ ؛  لتأِٔت بنينا و أٔعضاهئا ٕاىل أٔرض �دیدة مُ متَ لِ ئَ ة بغر�ءٍ  �دد  
،أٔغرب من السابقني، غر�ء حىت مل �زر أٔجسادمه أٔعضاء نينا فيلونوها و أٔي أٔرٍض  حتط �لهيا  
بلونِ  الغربة ...                                          قضت نينا أٔ�مًا تنتحب قراراهتا اخلاطئة ،  
جي�ها الندم �سوٍط  من التأٔنيب �ىل يشء ال تعرفه و ال تعرف �یف تصل�ه ،و الظل ال یقدِّ ر  

مشاعرها ؛فهو یتحرك �اكمل قوته ، خيطو �لفها ،  تضع أ�عضاء �ىل أٔماكهنم يف جسدها و  
حتيك هلم عن مدى غباهئا مبسا�رة الغيب ٕاهياب ا�ي اكنت تعرف ٕانه �س�تغلها لريوي أٔشعاره  
الغبیة حىت موقف متجر الكتب قد قرأٔته كشعر كتبه، �سأٔل الزمن أٔن یعود فال متٔ� رأٔس  



ٕاهياب الفارغ �ٕاللهام و �سأٔل الزمن أٔن یعود أٔكرث  حىت تصلح اخلطأٔ ا�ي أٔوصلها ٕاىل لك ما  
يه فيه  أٔساساً  و لكهنا �سأٔل ٕاىل أٔي مدى �رید للزما ن أٔن یعود ٕاىل ما قبل الظل أٔم ٕاىل  بعده   
أٔم ٕاهنا �ریده أٔن یقفز يف أ�ساس و ال یعود،  فتتذ�ر حاكیة �دهتا هیام عن أٔخهتا (سعاد) اكن  
جلدة نينا أٔخت �برية و اكنت طمو�ة بعض اليشء ؛  تعل� مت يف ز من اكن یصعب �ىل الفتیات  
التعمل�  فيه و اكن تعلميها �ري نظايم  ؛تعلمت القراءة و الكتابة من ش�یخ التحفيظ مقابل أٔن تقرأٔ  

أٔمامه الورد،  اكنت صفقة رسیة هو اكن حيب صوهتا و يه اكنت طمو�ة ؛ اكنت �رسق  
اجلرائد و ا�الت و تقرأٔها ،اس�مترت �ىل �الها يف الزتو� د �لعمل ،اكنت �متىن أٔن تغوص حتت  
احملیط ا�ي وصفه لها الظابط �جنلزيي و لكهنا مل �كن تعرف الس�با�ة أٔصالً ...               

                                                        كربت سعاد و مازال الطموح هيمز فهيا 
بأٔن �كن امرأٔة مُ تَ عَ ل� مة و �ام� ، بلغت سن الزواج رفضت أٔن �ريم الثقافات اليت مجعهتا يف  

�اویة القاممة مع بقا� التنظیف و الطعام فرفضت الزواج يف نفس القریة ،  یأٔس أٔهل سعاد من  
قضیة زوا�ا من فالح بنفس القریة ، فاقرتحت أٔن تذهب ٕاىل املدینة حيث تعمل مب تعل� مَ ته ،  
ذهبت ٕاىل املدینة فو�دت أٔن الفتیات متعلامت تعلمي یفوق ما مجعته يه طی� معرها الطویل  
�ملقارنة هبن، حبثت عن معل فمل جتد لعدم محلها شهادة تثبت ٕاهنا متعلمة ، رجعت ٕاىل ب�هتا  

�سب معرها ا�ي جرى ؛لیحیلها ٕاىل ��سة تعسة اكنت دومًا تقول(أٔ�مل أٔن أٔرجع �لزمان ٕاىل  
یوم العصفور أ�زرق  و أٔبقى حمبوسة يف هذا  الیوم ٕاىل أ�بد،اكن یومًا �ادً� �داً ال  ميزيه يشء  

و هو ما أٔ�مل �لرجوع فيه ،  یو�ا استيقظت مبكراً اكلعادة ،أٔطعمت ا��ا�ات،ذهبت ٕاىل  
الش�یخ (صدیق) قرأٔت � سورة الفتح رجعت ٕاىل املزنل،  تناولت الغذاء و بعد تناول الغذاء  
و�دت أٔ� یرصخ فر�ًا فقد و�د طا�ر أٔزرق مكسور جنا�ه و �زحف �ىل أ�رض ،  مح�  
و دققنا النظر يف ر�شه ا�ي متنينا أٔن یثبت مرة لنشاهد حقيقة لونه ، یو�ا مل �كن مطلوب  
مين أٔن اثبت أٔي يشء  ٔ�یة خملوق!)                             اكنت � س�متر برتدید احلاكیة  

حىت فُ ِىنَ  معرها و يه حتمل �رجوع الزمان القايس ا�ي اكن حىت ال  یلتفت ليسمع ما  



قالت،�هنيي اجلدة دومًا احلاكیة بقولها( ٕان سعاد  اكنت السبب يف أٔن أٔ�زوج من أٔجنيب و أ� مكل  
حيايت هنا)                         مل  یعرف أٔ�د �لت�دید �یف اكنت سعاد السبب يف زواج  
اجلدة من أ�جنيب؛  فلك سائل � ٕا�ابة خمتلفة ؛ �رجِّ ح امجلیع ٕان حاكیة سعاد مايه ٕاال حاكیة  

�ِ ربة معینة و �رجِّ ح البعض ٕان سعاد  يه ذاهتا اجلدة هیام و �رجِّ ح البعض ٕاهنا حاكیة من  
خيال اجلدة و فقط؛  فالبعض حيب �ختالق  بغرض �ختالق فقط ،و لكن ا�ٔ�ید �لنس�بة  
للجمیع هو أٔن املايض الیعود أٔبداً و ال �كرر نفسه حىت ٕان أٔ�لصنا يف ا�متين ،و �ى إ دراك  

نينا ت� احلقيقة و ٕامياهنا هبا اكنت �زید يف النحیب ا�ي یعو� ل ٕاىل رعهبا من أٔ�ني الغر�ء اليت  
مل �س�تطع اخلالص مهنا، و لكهنا تتذ�ر ٕان اجللسة القرأٓنیة اكنت السبب يف �سكني رو�ا من  
قبل و ا�ٓن �تت قدمهيا  تت�ه دون أٔن حتّرِ كها حنو املركز و منذ د�لت املركز و يه  تتأٔكد أٔن  

قدمهيا فعًال جتراهنا ٕاىل هناك ،يشء قوي جيعل قلهبا خيفق بعنفوانٍ  ال یضاهیه يشء ،رحجت  
ٕان قلهبا مُ عَ ل� ق هبذا املاكن �شلكٍ  ما ،و أٔثناء �د�هثا مع ش�یخ �س�تقبال خرج ش�یخ من  

غرفته هيرع حنوها حىت وقف حيدِّ ق فهيا ،نظرت ٕالیه فالتصقت عینهيا به ، �شعر حبرارةٍ  خترج  
منه ، تصل بقوةٍ  �ري مُ فَ رس� ةٍ  بني بطهنا وبطنه ،  دمعت عینهيا وودت لو تصفع و�ها بصفعاٍت   
بعدد ذرات الكون ؛تأٔن يبًا �ىل �ركها لهذا اليشء يف جسد غریب ال و لن یأٔلفه ، نظر ال ش�یخ  
ٕاىل محمود موظف �س�تقبال و أٔ مغض عینيه بثقةٍ  مُ عِل نَ ًا ٕانه من سيتوىل احلا� ،مشت نينا مع  

الش�یخ ممرٍ   طویل ختط� ى هبا الغرفة اليت خرج مهنا مث التف يف هنایة املمر و رجع ٕاىل الغرفة مرة  
�نیة ،مس�متر�ن يف الصمت الغریب حىت د�ال صالته و أٔ�لق �هبا وسط نظرات امجلیع لت�  

اليت تتجول بفس�تانٍ  ذو أٔكامم قصرية و شعر ذهيب بال غطاء ،�لست بوضع القرفصاء يف  
�ريس مب�اذاة الش�یخ،  اكن متوسط الطول بعینني ضیقتني و �اجبني قصري�ن و ٍمف عریض و  
أٔنف مدبب  �رتدي �لباً� رمادي اللون و ذاِت   الوشاح ا�ي عرفت نينا أٔن امسه (�رتة) هبا 
یغطِّ ي شعره الطویل املُ ختَ لِ ط مع ذقنه و تفوح منه راحئة مسكٍ  و �لطات نبا�ت عطریة ،و  

رمغ ٕان  الراحئة اكنت رائعة ٕاال أٔهنا اكنت تضایق نينا و تُ عَ رقِ ل تفكريها يف الوصول ٕاىل راحئةِ  



العضوِ  املفقود مهنا؛يه منذ اختلطت نظراهتا مع الش�یخ و مشت معه و يه تعرف ٕاهنا حتتاج 
منه قطعة  و لكن أٔیة وا�دة مل حتدد بعد ...                                                     

آ� التصو�ر املوضو�ة يف الزاویة اخللفية العلیا من       بقيا صامتني حىت انتبه الش�یخ ٕاىل أ
الغرفة ؛ اكنت لك غرفة مُ زَ و� دة بوا�دةٍ  مُ مَ اثِ َ� ؛  لتقتنص اللحظات الغریبة اليت حتدث للمرىض  

أٔثناء العالج  ،فلام تذك� ر وجودها نظر ٕاىل نينا �ٕ بتسامة تعرف نينا ٕاهنا مُ صطَ نَ عة  ل�ثل ت�  
�بتسامة اليت رأٔهتا حي� اكنت يف املاكن منذ مخس س�نوات، و تأٔك� د لها   ٕان ت� �بتسامة  
شبهية فقط لالبتسامات يف هذا املاكن و ليست مُ طَ ابِ قَ ة  ؛فأٔحصاب أ�عضاء اليت تبحث عهنا  

الميكن أٔن یمت الس�یطرة �ىل عقوهلم و تأٔكد لها الظن  من ال�م ا�ي تالها؛  مل �سأٔلها ما  
شكواها و ٕامنا بث�   شكواه هو(أٔعرف ٕان الوقت و املاكن و الظروف قد یُ فَ ضِّ ال قطع لساين  
مع� ا سأٔتفو� ه به ا�ٓن ،أٔشعر ٕانين كنت أٔحتاج ٕالیكِ  ،ليس فقط أٔحتاج ،بل يف أٔمّسِ  احلا�ة  

ٕالیِك)مصت قلیًال و هو یتعر� ق،  مث أٔمكل بنفس التظاهُ ر �الٕ بتسامة(اُ دعى حييي،كنت أٔ�يش  
�ارج البالد مع أٔرسيت و تعرضنا مجیعًا حلادث سري،أٔ�ذ �مجلیع و �ركين ،مل �كتِف هذا  

احلادث مب �دث يل بل تأٓمر  مع رغبة قویة ال أٔدري من أٔ�ن حصلت �لهيا ليشء أٔ�� لكیاً ،  
حبثت هنا و هناك بال  �دوى،جئت ٕاىل هنا منذ مخس س�نوات)  یت�د� ث و نينا سار�ة تنظر  

ٕاىل العضو فيه بغیظٍ  شدید ،اكن �سكن ٕاىل جوارها  منذ مخس س�نوات و �هتر� ب مهنا حقاً ؟  
هل �كرهها العضو ا�ي حتبه هل اكن یتخف� ى مهنا  ،و لكن مل ؟  أٔليست مُ �َ لِّ صَ تهُ  من أٔجسادٍ   

غریبة ال تنمتي ٕالیه ، اكن هذا الغیظ �ٍد �ىل و�ها لل�د ا�ي جعل الش�یخ یظن ٕاهنا أٔساءت  
فهمه خفرج أ�مر عن س�یطرته و دمعت عینيه(صدقيين!أٔ� ال أٔقصد أٔن أٔضایقِك و لكن هذا  
ما �دث ،ما كنت أٔشعر به منذ دقائق قبل وجودِك ال ميكن وصفه، هل تقدر�ن �ىل حتم� ل  
حكة يف أٔ�ىل أٔنفِك مثًال؟  ما�ل شعور احلك� ة الشدیدة ا�ي یالزمكِ  يف قطعة من جسدك  
جتهلني لكیًا أٔ�ن يه؟  أٔ� كنت مُ عَ ذِّ ب �لبحث عن مُ هَ دِّ يء حلكيت و لكن بال فائدة...حكة  

روحية!، أٔنفقت مجیع مدخرات أٔرسيت �ىل املعرفة حىت یأٔست و جئت ٔ�نعزل هنا ،صوت  



القرأٓن هيديء من روعي و �شغلين عن التفكري يف البحث و مطاردة اخلیاالت، أٔحب القراءة  
و سامع التالوات من احلافظني،صربت حىت جئت،حتديث هیا و أٔ�ربیين عن املسكن ا�ي  

حتملني،أٔ�ربیين ٕانك حتملني الرت�ق لبحيث!) اكن الظل بيهنام و یتجسد �ىل شلك رمقي س�بعة  
�الجنلزيیة و اثنني �لعربیة یت�اذ�ن و یتنافران و مابني حراكت الظل التافهة قاطعت  نينا حيىي  

�س�هتزاء(هل تعرف ممدوح؟ هل اتفق� �ىل قول نفس اليشء؟حكة!)مث رصخت بصوٍت  
�اٍل(�ادثة �ادثة حكة مرض،ما�لمك! أٔم أٔن أٔلفارو اللعني الزال یتجول مغرياً �املي لیقنعين  

ٕانين �ووسة و هو طبييب اللعني!) ینظر ٕا�هيا بعدم فهم و يه  مصتت و انهتت من حقدها �ىل  
العضو و و يه �راه هو قد ا�رتف بذنبه و خير ا�ٓن  مُ س�ت�دً� رمحهتا   مفث� لَ ت جتاه�؛  عقاً� �  

أٔو جتاهًال لت�اه�  هو و بقية أ�عضاء اليت ترص �ىل  إ خفاء الرس و �دم البوح عن العالقة 
اليت �ربطها بنينا فت�اهلته متامًا  و يه تنوي أٔن تفض�ه أٔمام أ�عضاء أ�خرى ،تقسم �ىل قلهبا  
ٕاهنا سرتوي هلم ٕانه اكن �سكن جلوارمه و یأَٔب أٔن هيديء من حبهثم و خيفف لواجع أٔشواقهم،و  
رفعت صوهتا تقاطعه   هو و الش�یخ  (أٔ� هنا لطر د  الغر�ء من مزنيل) رضب  الش�یخ  �كفه �ىل  

جهبته العریضة املربعة  و قال (��!قنا من الفتنة � قوي � قوي!) فكر الش�یخ حييي حلظهتا  
ٕان ظهور نينا و وضوح �اذبيهتا جلسده يه ٕاغواء من ٕاغواءات الش�یطان و اختبار و ليس  

أٔكرث و ٕان لك ما اكن حيكيه ماهو ٕاال فتنة �مئة و هو ا�ي أٔوقظها و أٔطاعها بقصدهِ  فعزم  
جتَ اهُ ل لك ما قا� و �رش مع� ٔ�نه مل یقل يشء،�ري�  من نربة  صوته و أٔ�اد ذات �بتسامة و  
قال(هل انِت وحيدة؟)                                                                           

 (ليس لكیًا،ال أٔعرف!)                                                                         
(مل ال تزتو�؟) شعرت نينا بربودة أٔطرافها و قالت (الأٔعرف،انت ال  تفهم......و من جيب  

�ّيل الزواج منه؟)                                                                              
(خشصًا ختتارینه) تفكِّ ر نينا هبذا العضو ا�ي �راوغها ،�یف مسح � بأٔن خيربها أٔن خترت خشصًا  

تزتوج منه ؟ أٔلت� ا�ر�ة �رید اس�تفزازها؟  أٔي سوء فهم وقع بني االثنني،  تنظر نينا ٕاىل  



أ�رض ب عنيٍ  خمذو�ٍ  فتقول(فعلت أٔخطاء كثرية رمبا ال   تُ غتَ فَ ر،لن أٔمتكن من الزواج طی� حيايت) 
(عز�زيت ال یو�د ما یُ دعَ ى �خلطأٔ ا�ي ال  یُ غتَ فَ ر طاملا هناك مصطل�ات اكلندم و التوبة،  ٕان  
اكن اخلالق یغفر مفا  �� ��لوق اخلطاء؟)                                                     
(هل تغفر يل و للجمیع؟)                                                                       
 (أٔ�ید!)                                                                                           

   (�ي عروس �....أٔفكر ٕانك ال تفكر  يف أ�ساس يف اخلروج من هنا  ....... هناك  
لها ا�نب،لن یضريك الزواج مهنا و لو   عروس �ل معضلهتا الزواج مت  اغتصاهبا و امجلیع حيّمِ
للی� وا�دة و تعود �نیة العتاكفك) هتللت أٔسار�ر الش�یخ �ى عرض نينا متخیًال ٕانه يه  

العروس و �راو�ه بغرض ا��ابة ،و لكن نينا اكنت حتاول فقط أٔن تغیظ العضو فيه كام أٔ�اظها  
اكنت �رحش � عروسًا �ريها؛ لتنل من كرب�ئه ا�ي یصوِّ ر لها ٕاهنا لن �سمح � ��هاب  

لغريها فقالت(�ه فتاة مسكينة! يف ب�ة غبیة ليس �ي صورهتا ا�ٓن و لكهنا مجی� ،�رتدي  
خامراً �ىل رأٔسها مث� متاماً  و أٔراهن ٕاهنا �س�تطیع حتویل حبة بطاطا ٕاىل أٔصابع يف ثالث  

ثواٍن)                                                                                              
و ال بد أٔن العضو نكزه بغیظ لري فع صوته (و مل أٔ�زو�ا؟ أٔ� هل انتظر ت� املدة و يف ا�هنایة  

أٔ�زوج من وا�دة �توك عرضها من �ريي!) حضكت نينا بصوت �الٍ  مث قالت  
�س�هتزاء(مجیعمك تغفرون يل فقط! تغفر للخطاء و ال تغفر للمظلوم ماال ذنب � به )            
   �دل من نربة صوته و قال(ٕاننا نت�دث برصا�ة و لال�سان تفضیالته)  و بعد ت� املقاب�   

     قضت أٔ�ماً  مع الش�یخ (حييي) یعلِّ مها القرأٓن و حيفِّ ظها ا�ٓ�ت و أ�ذاكر مبقابلٍ   وحيد مل  
یطلبه مهنا حىت تعرضه يه �لیه و هو رؤیة ا��بة الفاتنة كام فعلت يف ذاك الیوم  ؛مجعت  
أٔعضاهئا يف صندوق املربد وود� عت قرص(نرجس الشامطيل) ،و ر�ب معها  الش�یخ حييي  

س�یارهتا و  وصال ٕاىل املزنل،و تفا�أٔت أٔن س�یارة ممدوح اليت اكنت جبوار مزنلها قد اختفت رمبا 
ُرسِ قَ ت أٔو أٔي يشء أٓخر �دث لها ،و كام عهدت املزنل لكام �ابت عنه و رجعت،  ٔ�ن الرتاب  



مُ حر� م �لیه دخو�، اكن نظیفًا ٔ�نه للتو مت تنظیفه و ما ٕان د�ال غرفة نو�ا سأٔلها (أٔ�ن اكنت  
ا��بة الفاتنة ؟) فقالت (أٔرواح ال أٔعرف �ددها تبعهتا حيث زرا�اٍت  �كرٍ  جيري يف منتصفها  

�دول خيّيبِ ء حتت أٔجحاره ذهبًا �الصًا و ا�هب �متس� ك �حلجر یأَٔب  اجلر�ن مع مياه اجلدول  
؛لئال تصبه يف ماكن مينع عنه سامع حلن جر�ن املیاه �ىل احلجر ا�ي ینظر و ٕ�معانٍ  ٕاىل  
أ�رواح اليت تبعت ذ�بة  حتلق بید�ن ساحبتني حت تضنان هواء الكون بأٔمك� و تتخطاه رمغ  

عنه  لیصدم وجوه أ�رواح الش�بقة ملعرفة أٔي معزوفة �ذبة قد كُ تِ بَ ت �ىل هذا الهواء؛  لیجعل  
� ا�ًا یفرد ذرا�ني فهترع ورائه داهسةً    الوجوه مس�متتعة ما ٕان متر �ربه،  فتلمح أٔعیهنا �یاً� صغرياً مل

أٔزهار الربیع و �فثةً  طلع الربتقال ؛فقط لتصل ٕاىل صانع الفتنة و �ئع املتعة اليت ال یضاههيا  
متعة) اكنت تت�دث و الش�یخ خيلع �لبابه  و یتبعها �ىل السمل نزوالً ٕاىل غرفة أ�جساد الفار�ة 
 و   �لس ی بىك خمر�شًا بظفره ماكً� يف بطنه و صار �زید اخلر�شة ٕادماءٍ   ،فك� رت نينا و رفعت  

املفرش عن بقا� الغر�ء و اختارت أٔرفع عظمة مُ تَ بَ قِّ يَ ة و �رسهتا  حىت صارت �ادة فا�رتقت هبا  
جسد الش�یخ   شهق �رتیاحٍ  و  �م لٔ�بد مث أٔخرجت منه أٔنبوً� صغرياً   ،اكن یتحرك كثعبان  
أٔهوج فاقد عق�، یيضء اكٔ�نقليس الكهر�يئ  حىت انتاهبا الشك من إ نه �نقليس بذاته  و  

س�یصعقها ا�ٓن، و به ثقوب صغرية اكلعیون  ،حر� َك ت اصبعها �لیه و اكنت تض�ك ؛مس�متتعة  
مبطاردة النقطة اليت �سبب حركة أ�نبوب بأٔمك� اكنت تتحرك �ربه ،و بعد دقائق صار هيديء  
من حركته و أٔ�ذ ینبض بني یدهيا بقوةِ   �شتياق ٕا�هيا، یتحر� ك  هبدوءٍ  و ٔ�منا �ادت رو�ه بعد  

أٔن اكن یصارع املوت يف اجلسد الغریب املُ قِر ف  و صار یلمع مُ تٔ�يلء اكلعیون املتالقية بعد  
�شتياق ،�ست نينا حقدها �لیه ملا غفر لها �ركها � لك ت� املدة ،غسلته من دم الغریب  

ووضعته �ىل جسدها العاري فنام �لیه مُ تَ نفِّ سَ ًا ببطءٍ  مث وضعته يف احمللول ، �مت لیلهتا هانئة 
مبجموعهتا اليت تتاليق عند �دران ا�ٔواين املغلقة ٔ�منا حتن ٕاىل بعضها البعض  و نفضت عهنا  

غیظها �ك�هنم بغیهتم مجیعاً  مبن فهيم يه  ببعضهم البعض..                                        
   متر أ��م  �لهيا متشاهبة  ؛تضع أ�عضاء يف أ�ما�ن املشاهبة لها يف جسدها و تبقى أ�ما�ن  



أ�خرى �ردة فتتحرك أ�عضاء حنوها؛ لتدفهئا فتربد أٔماكهنا ،یترسب ٕا�هيا الهواء ا�لوط �راحئةِ   
الغر�ء اليت �زداد یومًا تلو ا�ٓخر حىت �اء الیوم ا�ي نف� ذَ ت نينا تعل�ت الش�یخ حييي رمغ ٕانه  

اكن وا�داً  من هؤالء الغر�ء...                                                             
أٔشعلت البخور و قرأٔت القرأٓن فعىل صوت الش�یخ حييي من بني الغر�ء ضاحاكً  (  �ريب! مل  
أٔتوقع ٕانين سأٔ�ون من هؤالء الغر�ء ا��ن جئِت ٕايلّ  لل�الص مهنم،... (حضك �س�هتزاء)      
  أٔتطرد�ن غر�ء �افظني القرأٓن �لقرأٓن،هل حنن كفار؟)                                       

  (تعاىل أٔصوات امجلیع من الغر�ء �رددون أٓ�ت خمتلفة حيفظوهنا )فرص خت نينا جبزع(مل 
�س�مترون يف تنغیص حيايت،أٔمل �كفمك رسقة لك ت� اللحظات مين؟ أٔليس ��مك مضري أٔبداً،مل  

حتاولون رسقة مزنيل و راحيت؟  أٔمل یؤملمك رسقيت من قبل و ندممت �لهيا؟ أٔعینمك يه من اكنت  
تتلكم �ٔ�مل و الغیظ و تبيك ؛مُ �َ اوِ �ًَ  غسل أٔجسادمك من أٔدران رسقيت، أٓمرمك �خلروج من  
مزنيل ،ٕان بقيمت  هنا س�تأٔلفون املاكن و عندها  ستشكوا غربتمك جهرانمك لها،  مارسوا غربتمك  

اليت أٔعتدمت �لهيا و اعتادت �لیمك،  لطاملا كنمت غر�ء أٔهيا الغر�ء!  �من لفظتمك أٔوطاً� مل خيُ لَ ق  
�هيا ذرا�ني ؛ لتحتضن متسو�هيا أٔجويف العینني فال جيد القمر فهين املرا� لینعكس،  � من  

خيىش الغبار أٔن یلتصق بأٔقداممك الزلقة ؛  فيفقد وطنه و یتجول معمك يف الص�اري بني ا�ٔوطان  
اليت ال  تعرفون نطق لكمهتا فتخرج  لفظًا ال معىن ورائه من بني أ�س�نان اليت تُ قِس م و احللق  

مبرارةِ   صبار الص�اري التَ عِ س،  �من مترون �ىل السوا�ل فيرتاجع القمر مبیاه البحر؛  رُ عبَ ًا من  
أٔن ختطف  وجوه الغر�ء قطراهتا ، فتتحرك املیاه بعیداً أٓس�نة ُم�ذِّ َرًة الر�ح أٔن تصفعها حنو  
الغر�ء) ما ٕان مسع امجلیع لكمة الر�ح حىت قاطعوها  مجیعاً  يف نفس الوقت ٔ�منا تدربوا �ىل  
إال�ابة  یرتأٔسهم ماهر یقف رافعًا �اجبیه بفخر ال یناسب اجلرامئ اليت تنسب ٕالیه (الر�ح!  

الر�ح يه السبب،  يه اليت تصنع الغربة و خت تار الغر�ء؛  جربنا یومًا أٔن نزرع مق�ًا ،�ینا بقر  
و صنعنا اخلزب ،فذرته الرحي بعید و انترش بني القوم فانفرج الثغر سعید؛  امجلیع یأٔلك من مقح  
ز رعناه و بقر رعیناه و �زب صنعناه ،أٔمعائنا حتد� ثت بصوهتا اخلاص،طلبت منا أٔن نلقي لها  



ندفة ، مفدد� ید� بني القوم نقطف من �زب صنعناه،فُرضِ بنَ ا �ىل أٔیدینا �لسوط ،(� لصوص!  
� لصوص!)                                                                                        

ردد�(�زب� � سادة!)                                                                         
قالو( ٕان  القسمة من فوق)                                                                 

قلنا(حىت لو اكن �زب� � سادة!)                                                             
قالو( ال تتعالوا و یعلوا صو�مك؛ فالوطن هاديء �مئ ٕان أ� وقَ ظَ س�یخرب،الصمت،الصمت!)،   

 قلنا بصوٍت  مرتفع و ثغور أٔجساد� �فرة(لن نركض وراء اللق�ت القدمية ، فقطفنا القمح  
،طحن� اه �ىل صوت �لب ا�هبمية ، صنعنا �زباً ، الباب مفتوح ،و الرحي هاجئة ،فكر� سزنید  

المكیة حىت و ٕان ذرته الرحي سيبقى لنا ما جيعل لیلتنا راضیة مرضیة ، ذرت الرحي اخلزب،  
وامتدت یداً للموقد رفعت من لهیب النريان،  فا�رتق اخلزب ،و صاح الصوت  ،(أٔ�رید أٔن  

خترب الوطن و �ستنفذ ما�؟ �یف تصنعون �زباً بت� المكیة ؟)  حصنا (نرید ا�ٔ لك! أٔمعائنا  
فار�ة،وأٔصواهتا حتُ دِ ث صدَى بني القنوات و أ��بيب املهجورة)                               

قال الصوت بنفس احلدة(ال أٔلك الیوم ٕالیمك؛ عقا�ً ) خفرجنا � شاهد أٔ�سًا مل �هنض من فرش�هتا   
تلوك �زب� و �زب بقرتنا ینظرون ٕالینا �س�تحقارٍ  و یغنون بصوٍت  �اٍل بنغامٍت   تصم القلوب  

(هؤالء ا��الء!،یعبثون خبزب أٔوطاننا ،یقض� ون را�ة وطن �مئ فيستيقظ مزنجعًا) رصخنا  
الٕ یقاف النش�ید(الوطن وطننا!) أٔ�اب  امجلیع بنفس النظرة(نقول ال!) ر�لنا و جربنا أ�مر مع  

لك أ�وطان فلفظتنا و قالت ٕان العیب فينا ؛ال تلمع مشس �ىل أٔج ساد� و الی عبث هواء  بني   
شعر ات  رؤوس�نا، فقط تأٔ�ذ� الر�ح معها!)                                                     

هب ماهر یقرتب من نينا( یقولون الناس يه من تصنع ا�ٔوطان � نينا! كعكة الشو�وال ال تُ الم  
� نينا ٕاما املشاعر و ٕاما  �� هتا!) و ممدوح یقول بلهجتهِ  الهادئة اجلدید ة اليت أٔكتس�هبا من  

املوت(هتكت عرضك و �سيِت و �بعتِ  عشِت سعیدة ،  رسقت أٔيب و زوجته و �سب ماالً  
�دیداً مل أٔ�لِّ  حىت و لو ضیفًا يف ٕا�دى ا�ا�رات)                                          



نظر حو� و قال(مجیعنا مجیعناً !) ینظر محمود شكري بصمتٍ   مث �كرسه(�ي حاكیة �ي  
حاكیة ، و لكن قانون الغر�ء س�یطردين ٕان حكيهتا، أٔ� تربأٔت من حاكیيت)  احلاج سالمة تلمع  

عیناه مع طقم أ�س�نان ا�هيب ا�ي الزال �رتدیه و نينا تنظر ٕالیه بتعجب و �لها  
یقول(جسدك ليس هنا)و لكهنا حتبس مجلهتا اليت �سمعها سالمة �شٍلك ما فيض�ك حضكته  
الریفية و یقول(أٔ� هنا،ليس �دالً أٔال أٔ�ن هنا).                                                    

�ىل لك �ال   القبو مظمل، یؤمل �ني احلاج سالمة اليت حياول فتحها ٔ�قىص ما �س�تطیع؛  
الستيعاب أٔكرب مك من الضوء ،و الرتاب به مؤذٍ  لصدر ماهر التَ عِ ب،محمود شكري و ممدوح  

عطشانني �د ا�متل� ح  ،و الش�یخ حييي �ائف؛  القبو مؤمل و أٔكرث ما یؤمل فيه صوت مياه ا�هنر و  
يه تقرتب من ا�ٔجحار و ترتكها،و  حفيف أ�وراق و يه تتصارع قبل أٔن تقفز �ىل صف�ة 

ا�هنر اليت تعكس الشمس اليت �امصهتم منذ مدة ...                                             
  اكنت ت� اخلیاالت قات� للغر�ء،و لكهنم لن �س�تطیعوا الرحيل دون وطن ٕاىل ال وطن،   

انهتيى أ�مر مبیثاق مع نينا مفاده أٔن الغر�ء ال یعرفون ٕان اكنوا سري�لون أٔم ال ،و أ�مر يف �د  
ذاته یعين ٕاهنم �ري مُ ّرصِ �ن �ىل البقاء رغامً عن نينا و ل كن بقاهئم راجع ٕاىل يشء مل یعرفوه   

�رددون(سا�دینا لننيشء وطناً ؛ فلفظ الغر�ء مُ ؤمل بقدر صفته) نينا تتساءل أٔمل هتددمه للتو  
�رحيل لفظ الغربة عهنم ،أٔ�ریدون اللفظ أٔم ال  ؟                                               
خرجت  نينا من الباب و صفعته بقوةٍ  فكيف لها أٔن �سا�د نفسها؛  لطرد الظل و الغر�ء ،و  

�سا�د الغر�ء أٔیضاً !،  أٔليس أ�مر عسرياً �ىل شابة مثلها؟ أٔ�ذت تنتحب و ترصخ و أٔ�د ما  
یطرق الباب �لك ما أ� ويت من قوة ...                                                       

فتحت الباب و صارت يف موا�ة(�امص شكر هللا)   اكن �امص شاً� طویل القامة قوقازي 
بغامزةٍ   وحيدة و شعر أٔجعد المع و عینني واسعتني و داكنتني ،و شفتني مكتزنتني تبدو مهنام  

أٔس�ناً� �صعة البیاض و مُ رَ ت� بَ ة مبثالیة،ما ٕان رأٔته نينا حىت جففت دموعها و دعته ل�خول  
فقال(انِت قات�!) ما ٕان لفظ �امص لفظ قات� حىت �اد ٕا�هيا اخلیال املقرف بأٔن �امص مقتول و  



ا�ود خيرج من أٔنفه و مفه ، فنفضت اخلاطر �رس�ةٍ  عن �لها  ،فأٔمكل �امص وسط نوبة الهلع من  
لكمة القتل(أٔعرف ٕانك تقتلیهنم،أٔ� أٔراقبِك منذ نزلِت من الطا�رة �رفقة ماهر كنت أٔعرف هنایة  

�القتِك مع ماهر و احلاج سالمة و محمود شكري)                                         
حضكت نينا لعدم نطقه المس ممدوح، رمغ ٕاهنا اكنت �شعر �لرعب من أٔلفاظ هذا الزا�ر ،نظر  

ٕاىل أ�رض �املا شعر �لشفقة من نظرهتا املرتعبة  و بعدها زالت �بتسامة �ى نطقه المس  
ممدوح (أٔ� و ماهر و محمود شكري و ممدوح و الش�یخ حييي و احلاج سالمة �ربطنا بِك شيئًا  
جمهول،جيعلنا فریق مُ تَ وَ �ِّ د �ىل تتب� عِك ؛رمبا السبب عینيك اليت تطلب منا الل�اق هبا ؟ أٔ�  

هنا شأٔين شأٔن امجلیع و لكنين أٔعرف أٔن وجودي معِك یعين أٔن دوري قد �ان ،لطاملا  
ُ قتل �ىل یدیك   �ساءلت �یف ل شابة رقيقة ضعیفة مث� بأٔن تقتل ر�االً كهؤالء و مل نود أٔن ن
الصغريتني؟)                                                                                      

(مل ترص �ىل نعيت �لقات�؟أٔ� ال أٔجرؤ..)                                                     
(هاأٔ�ذا! ال أٔریدك أٔن تقتلیين،ليس حبًا يف احلیاة و ٕامنا  ال أٔرید الت�ّيلِ  عن الشعور ا�ي  
أٔشعر به ا�ٓن يف أٔحشايئ بقربِك)                                                            

سأٔلته(هیا حتد� ث و أٔ�ربين أٔنك تعرضت حلادث أٔو ا�هتمك أٔسد أٔو غرقت يف احملیط و  
امشأٔزت منك القروش و لفظتك؛  لتحيك يل احلاكیة،مل مجیعمك مرىض و مقرفون )           

نظر ٕا�هيا رافعًا  �اجبیه و �افضًا شفته فأٔمكلت(أٔ�هتا الشفقة املقرفة مل ترص�ن �ىل ربطي  
�ملرىض و ا�ذوبني،مل أٔحتاج قطعًا...) قطع �د�هثا رنة هاتفه النقال ف أٔ�لقه و نظر يف عینهيا( 
�بعي! ال تقلقي!  ٕاهنا رش كة االتصاالت ،ليس �ي �القات،كنت مُ تَ بَ ىن�  ٔ�ب غين فقط)       
حضك و قال(أٔ� أٔعنهيا، أٔبداً مل �كن يل أٔم،  ال أٔعرف ملاذا حىت حي� كنت أٔسأٔل أٔيب مل ليس  

َ بت من جشرة سقاها یومًا بدمع أ�منیات) هز رأٔسه بتأٔ�� ر و أٔمكل  ( �رك   يل أٔم اكن جيیب بأٔين ن
يل أٔيب لك ما مي� و عندما تويف قام أٔ�د أٔقاربه بطعين، رأٔیت و�ه ، أٔ� رأٔیته و ر�ل مرس�ًا  
لكين مل أٔمت و مت ٕانقاذي، قام الشخص ا�ي طعنين بدفع مصاریف �ال� و عقد� ميثاق  



أٔن یقوم بعال� و أٔ� أٔ�سرت�  �ىل فِ علَ ته و نقسم املرياث نصفني مقابل أٔن یرتكين ٔ��يش و  
فعًال اس�تأٔجر حمايم و حسب �ال� من نصف املرياث و قال يل(هذا ما� و �كفي ٕاننا  

�كبد� �ال�ك و �ربيتك) ر�لت بال نزاع  ؛فأٔ� كنت أٔعرف ٕانين أٔحبث عنكِ  فلیذهب املال  
للجحمي)و حضك بصوت �اٍل مث أٔمكل(حقًا ال أٔعرف  مالفائدة ا�ٓن)                              
رفعت كفهيا للسامء جفأٔة تبتسم �سخریة ؛�ى قو� ما توق� عته و قالت(فائدة!)                  

(ما�ي یبقيين مس�متتعًا �رفقتِك) قالها بله�ة �ري اس�تفامهیة،فكّ رت نينا مث قالت (الحظت ٕانين  
توقعت ما س�تقول و مل تندهش ،انت تعرف  الكثري!) ابتسم و رفع یده لٔ��ىل  یق�ها حبرك ة  

�ري مفهومة فامكلت نينا(مل مجیعمك مضطهد�ن و معذبني و مرىض؟أٔٔ�نين كام انمت  
مري...)سكتت جفأٔة قبل أٔن �مكل لكمة مریضة فقال �امص �بتسامة(مریضة! قو�هيا،أٔ�  

أٔعرف،أٔلفارو مل یرتك خشصًا ٕاال و أٔ�ربه ٕانِك مریضة و �یك ال أٔدري ما امسها ...رمبا ظرف  
نفيس؟ انِت حتاولني صنا�ة ر�ل مثايل من أٔجساد الناقصني؟)                                 
 تنفست بقوة و صاحت(انت �كذب!رمبا تعرف الكثري و لكين أٔشعر أٔنك �كذب؛  �دیثك  
�ري مرتب،انمت مجیعًا تعرفونين،حيمل لك فرد فيمك حاكیة من حاكیيت ،أٔ� بال أٔم مث�)  رفع 

�اجبیه بال ا�ابة  ،مث قالت بصوٍت   هاديء(رمبا تعرف احلاكیة   احلقيقية ل��بة الفاتنة؟) ابتلع  
ریقه بقوة و ملعت عیناه و أٔ�ذ یتنف� س بصوٍت  مرتفع...                                        

قالت (أٔعرف ٕاهنا وصلت ذات یوم ٔ�رِض خربة ،  طا رت فوق أٔذرع مقطو�ة و س�یقان �رشیة  
مزنو�ة ، تتوس� دها أٓذان ُمص�ت من فرط أٔصوات اخلراب ،طارت مُ غمضة عینهيا؛  لئال تعكس  

مرا�ها اخلراب املديم،  أٔز� ت لتوقظهم من خياالت اخلراب فرجع �ٓذاهنم السمع و لكنه اكن  
مسعًا غریبًا �سمع حرشة ا�منل ، و تتب� عوا لون الزئبق الطا�ر ،وصلت يف ر�لهتا حيث بیانو  

خضم بل  أٔخضم ما �كن ، أٔزت أٔز�زاً خفيفًا و دعست �ىل املفاتیح خطوة! �نیة ! �لثة ! فرابعة و  
�امسة و اكن اللحن ا�ي نفض الغبار عن طبالِت  أ�ذن و نفض الطني عن العیون و نفض  

الوخس عن أ� دمغة  ،ر�لت و قطعوا أٔصابعهم يف حماو� �كرار حلن احلیاة ا�ي عزفته بال  



فائدة!) وضع كفه �ىل �بده مث قطع مقیصه فأٔحرضت ذات املرشط ا�ي اس�ت�دمته مع ماهر  
و انزتعت �بده امللو� ن  و يه الزالت تدندن أ�غن یة اليت مسعهتا حي� رن� هاتفه ...               

 ا�ماء انفجرت من بطنه املشدودة بقوةٍ ، انترشت �ىل أٔرضیة املاكن و ختل� لت أٔصابع قدمهيا و  
اكن من  أٔكرث أ�ش�یاء �رهًا ٕا�هيا أٔن یُ بْ ل بني أٔصابع قدمهيا خصوصًا مبادة لز�ة كدماء �امص  
فرت�ت بطن �امص مفتوح و الكبد �رز منه و ذهبت ؛ لتنظِّ ف بني أٔصابع قدمهيا غسلت  

أٔصابعها و �ادت ٕاىل  جسد �امص ا�ي ظل یديم و یلوِّ ث بني أٔصابعها �ررت غس�یل قدمهيا 
�دة مرات حىت أٔصبحت أٔرضیة املاكن زلقة من  أٔ�ر املیاه املدماة فسقطت نينا �ىل ظهرها  

سقطة أٔفقدهتا الوعي �قائق مر� ت �لهيا ٔ�هنا أٔعوام راودهتا فهيا أٔ�المًا و خياالت هائ�،  رأٔت  
نفسها حلظة التخرج من الثانویة  و مك اكنت سعیدة مُ قبِ � �ىل احلیاة و رأٔت نفسها يف زي  

(ٕاینيس دي اكسرتو) و �ُ زَ ف ٕاىل بیدرو من  قرص نرجس الشامطيل  ٕاىل قصبة قرص امحلراء،  
رأٔت رؤى �دیدة مل �س�تطع التفرقة و احلسم أٔهيم اكن حقيقة مُ س�تَ حَرضَ ة و أٔهيم تأٔلیف من  
اخلیال و لكن ��هنایة أٔفاقت حي�  �رسب ا�م البارد ٕاىل مفها �راحئتهِ  املنفرة ،فانتصبت، اكن  

�امص قد حتول و�ه للونٍ  أٔصفر مُ لَ طَ خ �ٔ�زرق و مفه مفتوح ��اكمل و عینيه �مئتني  
�س�تقرارٍ ، اكنت أٔس�نانه �صعة البیاض ال أٔ�ر ٔ�ي �سوس أٔو حشو هبا فأٔ در�ت نينا ٕانه اكن  
طفًال مُ طِ یع، تذك� رَ ت نفسها حي� اكنت طف� و �رست س�هنا أ�مامية ، یو�ا متن� ت لو اكن لها  

أٔم؛ لتغين معها �رنمية السن املكسور قبل ٕالقائه من النافذة ،یو�ا �كت هبيسرت� رمغ حماوالت  
�دهتا هیام ؛ لتغين لها و لكن نينا اكنت �هيا قنا�ة ٕان أٔغنیة أ��ات أٔقوى يف التأٔثري ،یو�ا  
أٔحلت �ىل وا�ها أٔن حيرض لها أٔم و مل �س�تجب وا�ها لٔ�حلاح ٕاال بعد عرش س�نوات حي�  

و�دت نينا أ�م  ،اكنت موظفة �لرشكة تدعى (ٕانغرید ) و اكنت امرأٔة بوجنتني �رزتني و  
عینني خرضاوتني مُ كَ�لَتني  ،و  �شعٍر قصري بين اكنت �ربطه ضفريتني و تضمهام �ربطةِ   شعرٍ ،  
اكنت ت� الضفا�ر يه ما جعلت نينا حتسم أٔمر  أٔن �كون هذه  املرأٔة أٔ�ا ،تذ�رت مك �اولت  

�ا�هتا ٕاثناهئا عن أ�مر و لكن نينا اكنت مُ ِرص� ة رمغ امجلیع �دا أٔ�هيا، تتذ�ر بوضوح یوم رصخت  



آاليم   آال�ا �ىل حساب أ يف �دهتا(ال �كوين أٔ�نیة ٔ�يم البیولوجية ت� املرأٔة اليت أٓ�رت ٕاهناء أ
،استسلمت للموت من الصفعة أ�وىل ،مل تتحمل و �رفضه من أٔ�يل �یف تعتقد�ن أٔن تو�ي  

بال أٔم )                                                                                         
ردت �دهتا(ال �كوين اكٔ�طفال أ�غبیاء،هل ��سان خيري حلظة موته)اكنت تت�دث بعصبیة  
شدیدة فأٔ�ابت نينا بعصبیة أٔشد(ال أٔعرف!  لیتِك جت ربني  املوت من قبل لتت�ديث عنه بت�  

الثقة) تتذ�ر �یف �اولت �اهدة أٔن تنىس هذا احلوار خصوصًا يف اللحظات اليت اكنت �رى  
(انغرید) مُ س�تَ مِ یتَ ة يف احلصول �ىل طفل،  تذ�رت �یف استبدلت يه أٔ�ا �نغرید اليت اكنت  

�متىن لیًال و هناراً أٔن �ستبدلها بطفل أٔو طف� ت�ها يه، تتذ�ر �یف هربت مهنا مجیع أ�ش�یاء  

اليت متنت امتالكها،  فنفضت عن �اطرها ت� اخلواطر الغبیة اليت قاطعت ما تفعل لسبب  
غيب جته� و ال هتمت مبعرفته ؛ فأٔي اكن هو فقد اكن يف املايض حيث اكنت غبیة ال �س�تطیع  

احلصول �ىل أ�ش�یاء اليت �متناها ، أٔما ا�ٓن فهيي أٔمام يشء �ریده �شدة  و هايه حتصل �لیه ،   
 تنظر ٕاىل الكبد امللون حتتاج فقط قطعة منه  و لكن ت� القطعة مُ تَ وَ �ِّ َ�  يف �يق الكبد فلن  
تغامر بتشوهيها و ٔ�هنا فض� لت أٔال �راها تديم أٔمام عینهيا �ركهتا �ىل �الها...                  

اكن لكبده راحئة غریبة أٔقرب ٕاىل راحئة د�ان أ�رجي� غط� س�ته يف احمللول ؛ لتغسل عنه ا�ماء  
مث شلحت فس�تاهنا ووضعت أ�عضاء �ىل أٔعضاهئا و شعرت بنشوةِ  دفء ت� البقعة اليت  

اكنت تبحث عنه منذ أٔكرث من مثانِ  س� نوات،  جرجرت اجلسد الثقيل حنو بقية أ�جساد  
املُ تَ �َ لِّ َ�  ،اكن ثقيًال �شدة حىت ٕان ذراعهيا اكدا ین�لعا من الشد و أٔصابع قدمهيا طقطقت و  
س�ببت لها أٔمل شدید، جترجر �امص �ىل السمل فتتخب� ط أٔس�نانه ببعضها مُ �دِ ثَ ة صوت قوي  
�لست �ىل در�ات السمل تنظر ٕاىل جسد �امص و  مفه املفتوح و بطنه النازفة و للحظات  

شعرت �لندم؛ فلو أٔهنا اكنت طف� �رشب احللیب رمبا �اكنت قویة ا�ٓن رمبا بقوة جت ع لها  
�سحب �لغ أٔعتاد يف طفولته �ىل رشب احللیب،  بعد أٔن وضعته ٕاىل جوار البقية نظفت  

املزنل  ،و أٔزالت ا�ماء و �لست تبيك بندمٍ  �شفق �ىل نفسها من الض عف و الو�دة اليت  



جت علها تعاين لك ت� املعا�ة يف حسب جسد �ىل عرش در�ات من السمل...                    
 قضت اللی� جبوار أ�عضاء و يف الصباح �ا�هبا الفضول؛ لتفح� ص الهاتف النقال اخلاص بعامص  
،�اولت �شغی� و�ساءلت أٔ� ن اكنت �لت�دید حلظة تصنیع هذا الهاتف  �لصوت الواحض ا�ي  
جيع� یبث أٔغنیة اكم� ،تذ�رت ٕاهنا اكنت أٔو ل ا�ربني للتكنولوجيا ،اشرتت   هاتف نقال حي�  

اكنت مراهقة  يف مطلع أ�لفية اجلدیدة  لكهنا مل �س�ت�دمه لالتصال أٔبداً ؛فليس امجلیع �هيم املال  
 لرشاء هذا الهاتف املُ بتَ كَ ر فاشرتت �از�ن(بیجر) للتواصل مع أٔلفارو، یوميًا اكنت �متىن لو  
�متكنون من صنا�ة �از ميكهنا من احلدیث مبارشة مع أٔلفارو و�ًا لو�ه ...                  

ا�ٓن أٔ�ن يه  ا�ٓن   مل �سمع حىت عن الهواتف ذات ا�اكمريا و الهواتف املزو� دة مبُ شَ غِّ ل فيدیو  
كهاتف �امص،  رأٔت �لهاتف مقطع مصور لشارة املقدمة ٔ��د املسلسالت  بأٔغنیة (هذه الروح 

�ش�تاق ٕالیك،  هذه الروح � �ش�تاق و مضيت و �ٔمنا أٔجعبك الفراق)                     
صارت نينا تعید املقطع مراراً و �كراراً و تدمع عینهيا  ؛ �اجزة �ىل معرفة السبب ، انهتيى حشن  

الهاتف و انطفأٔ ضوءه،و  اس�مترت نينا �لتفكري،  أٔلت� ا�ر�ة شغلها جتمیع أ�عضاء املثالیة عن  
رؤیة العامل و حتر� َك هُ  من جوارها؟ �ىل لك من املؤكد أٔن یومًا ما س�تكمتل  مجموعهتا و حتصل  

�ىل �كتفاء ا�ي تبحث عنه و عندها سرتى العامل جبوار التجمیعة املثالیة ،  قضت نينا �دة  
أٔ�م جتلس �رفقة أ�عضاء تنظر ٕا�هيم و حتاول تصو� ر أٔي جسد مثايل ميكن أٔن یأٔوي ت�  
أ�عضاء و أٔي عقل مل خيُ لق مث� ميكنه تنظمي حركهتم، �رعهبا التفكري يف ما س�ی�دث ٕان  

عشق هذا  اجلسد   ا�ي سينادهيا أ�عضاء و أٔغرى العقل �لهروب مع أ�عضاء فت نفض عهنا  
الرعب  ؛مُ ربِّ رَ ة ٕان أ�مر مس�تحیل احلدوث؛  ٕاذ أٔن اجلسد املثايل سريكض حنوها ال عهنا...     

و قبل عید ميالدها بیومني �اءها �رید من أٔ�هيا یقول(ت� الس�نة س�نحتفل مبو�كِ  سوً� أٔ� و  
انت و انغرید ،�ینا مفا�أٔة عظمية ِ� بعد یومني س�نكون يف مزن�)...                        
جن جنون  نينا حي� رأٔت ت� الرسا�؛  فكيف ستس�تطیع �ختالء بأٔعضاهئا يف وجودمه،    

و �یف س�تفرس راحئة الغر�ء ح�ً س�یقلق وا�ها ٕان �مل ٕانه تعيش حماطة هبذا المك من الغر�ء  



،البد أٔن تترصف رسیعًا و بفكرةٍ  أٔرسع من مرور لكمة رسیعًا تذك� رت نينا ذ� الشاب ا�ي  
�راه دامئًا يف حمطة الوقود، ال تعرف صفته و ال امسه ال تعرف عنه  سوى ٕانه من النذا� ل یتتبعها  

أٔی� ذهبت لكام رأٓها ...                                                                         
اكن دامئاً   �ر�كز �ىل درا�ة �ریة قبل حمطة الوقود خب طواٍت  �رحج نينا ٕانه ليس سوى مروج   

مُ �دِّ ر ات ومل تلتفت  ٕالیه مطلقًا،  حىت حي� اكن جيرى جوارها �ىل دراجته و �ريم ٕا�هيا قبالت  
يف الهواء... فكرت نينا ٕانه ال ميكن أٔن یقوم مب تفكر فيه سوى هذا الشاب فاس�تأٔجرته هو و  
شقته ؛ لتس�تضیف أٔهلها  ،و �لفعل وافق (سعید)�ىل عرض نينا برت�اٍب  شدید و سانده ٕانه  

اكن یعيش يف شقته وحيداً و مل تتطرق نينا لسؤا� مل ؟ خصوصًا ٕانه اكن مُ شرتَ ىً  ككعة شو�وال  
_كام وصف ماهر_و  هل �ُ سأٔ ل كعكة الشو�وال؟                                         

اس�تقبلت نينا وا�ها و انغرید ،و اكنت املقاب� فا�رة �ىل عكس توق� عات امجلیع ا��ن مل یتقابلوا  
منذ ما�زید عن امخلس س�نوات،  و قضیا معها عید ميالدها و اكنت املفا�أٔة يه أٔخهتا قد  

خرجت ت تنفس احلیاة �ارج أٔحشاء انغرید،  ساعهتا صفعت نينا جهبهتا،فقد �ست متامًا أٔن تتابع  
الوالدة يف الرسائل و لكهنا تذ�رت أٔن ت� الوالدة اكنت لت�دث قبل مخس س�نوات مما یعين  
أٔن محًال �دیداً قد �دث و يه مل تعرف عنه  ،و �ىل لك تظاهرت �لفر�ة رمغ ٕاهنا لسبب  

ما مل �كن سعیدة و ال حزینة أٔي ٕاهنا مل هتمت يف أ�ساس ،  بقيا ٔ��م و اس�تغل(سعید) املوقف  
أٔميا اس�تغالل ؛لیحتضن كتفي نينا و یغدقها �لقبالت أٔمام أٔرسهتا حىت ٕان انغرید قالت(ال  جعب  
أٔن أٔلفارو اكن حيرتق غیظًا)   فقاطعهتا نينا(أٔلفارو معتوه مدعي) فضحكت انغرید حضكة غریبة  
مل تفهم نينا مغزاها ٔ�منا اكنت تقول(هل یعقل أٔن یصف أٔ�د معتوه بأٔنه معتوه)                   

    انقىض أ�س�بوع �ىل نينا خسیفاً ؛فامجلیع یترص� ف بغباءٍ  ال تفسري � ؛ انغرید ووا�ها ٔ�هنام  
خشصان غریبان الیتوقفا عن النجوى و الطف� تنظر ٕا�هيا ببالهة و سعید أٔمحق متحرش و نينا  
�ش�تاق حبرقة ٕاىل أٔعضاهئا اليت ختتطف سا�ات من الیوم؛ لزتورها و تطفيء لواجع �شتياق  
،حىت انقىض أ�س�بوع ا لسخیف و بعدها رجعت ٕاىل أٔعضاهئا و لكن سعید صار یتَ تب� عها و  



یقسم لها  بأٔنه عشقها حبق دموع العاشقني اليت طه�رته من امحلاقة و من لك ما ال  �روقها، أٔما  
يه فقد شعرت يه أ�خرى �شعور غریب �حية سعید مل �س�تطع تفسريه فو�دته بأٔن تقاب� و  

حتيك � عن ا��بة الفاتنة و �لفعل قابلته و سأٔلته مل   یرص �ىل  تتبعها؟  فأٔ�اد غناء �رنمية 
العشق، �اولت أٔن حتيك � حاكیة عن ا��بة الفاتنة و احلاك�ت اكنت هترب مهنا و اكن  

سع ید كثري احلركة و الظل حو� أٔكرث حركة منه ، یلتفت سعید مع لك س�یارة مارة و حيك  
�شعره و یصفف ذقنه و یفرد ذراعیه و یضمهام و یقرتب و یبتعد من نينا اليت حتاول حتدید أٔي  

عضو حتتاج منه و يف ا�هنایة قالت ��سة(یومًا ما اكنت حتلق بني الس�ا�ت اليت تتوسدها  
املال�كة،ذابت ت� الس�ا�ت حتت وطأٔة الفتنة لتسقط قطرات عظمية فتصنع القطراِت و�ًال  
یُ غرِ ق أٔقدامَ  املتأٔملني هبیامٍ    يف لك قطرة و يه تعكس ذاك الفتان ا�ي حيلق بني الس�ا�ت  

فيذ�هبن و �زداد الو�ل فيخ�ل املتأٔملني من وقوفهم ملوثني �سواد الطني يف حرضة الفتان  
فيشقون أٔجسادمه و مينحون العضو ا�تار ا�ي مل یط� ا��س لعل املطهر �رق حلاهلم و  

�رسل عرابه ليسمو هبم )قاطعها سعید و هو یض�ك هبيسرت� و یقول (ال أٔصدق! ال أٔصدق  
ٕانِك ��هنایة تتلكمني عن ذ�بة!ٕاهنا ذ�بة هنا�هتا صفعة حبذاء نٍنت) رفعت �اجبهيا و قالت(ال  

أٔلومك انت حمق،ٕانه العشق من جعلها  ممزية،احلب هو من صنع فتنهتا(لو كنت أٔنطق بأٔلس�نة  
الناس و املال�كة ،و مل �كن يف� احملبة فٕامنا أٔ� حناس یطن أٔو صنج �رن،لو اكنت يل النبؤة و  

كنت أٔ�مل مجیع أ�رسار و العمل لكه حىت أٔنقل اجلبال و مل �كن يف� احملبة فلست �يشء،لو  
بذلت مجیع أٔموايل ٕالطعام املساكني و أٔسلمت جسدي ٔ�حرق و مل �كن يف احملبة فال أٔنتفع  

 عندها �ري� من مالمح و�ه و فتح مقیصه و قال (انِت حمقة،�شأٔن العشق ،ٕانه  1شيئًا)
ساحر،لو طلب معشويق عضواً مين جفسدي بأٔمك� حتت أٔقدام وجود� معًا )فأٔس�ت�دمت  

سكني ماهر و شقت بطنه و هو ینظر  ٕا�هيا �ستسالم،  تدفقت ا�ماء من بطنه �راحئةٍ  قویة 
ليشء �امض �راحئة �ل و صار �رجتف اك��ا�ة املذبو�ة ، ملست نينا دمه اكن ساخنًا و  

 
 من رسالة القدیس بولس األولى إلى أھل كورنتس   1



عیناه متحركتان بقوةٍ  و �زجمر و خيُ ِر ج من مفه لعاب بفقا�اٍت  مدماة شعرت نينا �المشزئاز  
الشدید �ى رؤ�هتا  ، شعرت �المشزئاز من هذا  اجلسد الغریب ا�ي خُ يِّ لَ   لها للحظة ٕان فيه  
يشء غریب جيذهبا و لكن بعد أٔن فتحته شعرت �خلیبة  ؛حىت أٔصابعه اكنت قصرية أ�ظافر  

مرتفعة اجل� ا�ي مت قضمه مئات املرات  بل و صارت �رجتف من �مشزئاز  و تطمنئ نفسها(  
رمبا مه حمقون و تنتابين حلظات من اجلنون لتجعلين أٔقوم بفتح جسد ال �ا�ة يل بدا��،ال  

بأٔس مه حمقون أٔ� جمنونة و ا�نون ال یَُعاتَب)                                                      
و ر�لت عنه و رجعت للمزنل خبفي حنني   ....                                                 

مر� ت اللیال   و  اكنت تقيض یو�ا تنظر ٕاىل أ�عضاء اليت یتغري�  لوهنا یوميًا فتغين هلم اللحن  
ا�ي ال تتذ�ر أٔغنيته فينتعشوا و یعود  لوهنم أ�صيل  و یغار الغر�ء فزيیدون ،من راحئهتم  

العفنة فتحزن أ�عضاء و تنمكش  و �زحف لتس�تقر عند جوانب أ��ء طمعًا مهنا ٔ�ن تذیب  
الز�اج بيهنا و تنكفيء �ىل بعضها ...                                                        

اكنت نينا تقيض �ٔ��م دون أٔن جتوع أٔو �رى الشمس ، ٕاال يف الفرتات  الغري منتظمة   اليت اكنت  
خترج فهيا لرشاء احتیاجهتا ،و اكن �رعهبا التفكري مبصريِ  أ�عضاء وحيدة مع الغر�ء جمدداً ،     
و يف نفس الوقت تفكِّ ر ٕان اكنت ت�  أ�عضاء �شعر �لرعب لغیاهبا عهنا فرتة سا�ة أٔو �زید  

ٕاذاً ماذا س�تفعل ت� أ�عضاء يف غیاهبا؛ �حثة عن اليشء ا�ي ینوح مُ س�تَ �ْ دً� مضه ٕاىل  
ا�مو�ة ، ظلت نينا تغالب هذه الفكرة فرتة طوی� و لكن ��هنایة وصلت يه و الفكرة ٕاىل  

�ل وسط ؛س�تؤ�ل تنفيذ الفكرة حىت �س�تطیع تأٔمني أ�عضاء،  أٔ�لقت �ب احلجرة �ىل  
أ�عضاء املُ َرب� دَ ة و خرجت لرشاء أ�قفال، سأٔلها العامل ٕان اكنت �رغب يف املسا�دة  

فأٔ�ابته(أٔرید قفل قوي لغرفة حت وي أٔش�یاء أٔود ابقاهئا أٓمنة) نظر ٕا�هيا العامل مُ تَ فَ حِّ َص ًا مث قال  
بصوٍت  منخفض(هل تعرفني �ر�یب أ�قفال؟)                                                  
(هل أ�مر هبذ الصعوبة ؟)                                                                     

(ال أٔقصد و لكن ٕان اكنت الغرفة حتوي شيئًا بت� أ�مهیة ٕ�ماكين أٔن أٔد�ِ   ٕاىل جنار حمرتف  



ميكنه مسا�دتكِ ) أٔعطاها العامل رمق هاتف الن�ار و أٔوصاها بأٔن تذ�ر امسه  عند الن�ار،  
هاتفت الن�ار و أٔعطته العنوان  فأٔ�ربها ٕان دراجته الب�اریة مُ عَ ط� َ�  فلت�رت بني �نتظار أٔو  

 أٔن تق� بنفسها ، ووصلت ورش�ته لالتفاق .

اكنت ورشة الن�ار تقع �ىل بعد سا�ة و نصف من املتجر ،و اكنت عبارة عن ملحق صغري  
ببيت یقع يف ب�ة ریفية  �ري مأٔهو�، عرفت نينا  بعدها أٔن أ�مر مل حيتج يف أ�ساس ٕاىل جنار و  

ٕان هذا الن�ار ليس أٔ�رمه ، و ز�رته � نوع من الوساطة ليس ٕاال،  قابلت نينا الن�ار اكن  
أٔشقر الشعر،  أٔخرض العینني،  حمروق اخلد�ن،و اكنت يف جع�  شدیدة من أٔمرها حىت ٕاهنا  

سا�دته  يف البحث عن معداته اليت مل تعرف ماكهنا و هو ینظر ٕا�هيا بدهشة و فتحت � �ب  
الس�یارة ودفعته  ٕاىل دا�لها  وسط ٕاحلا�ا بأٔن �رسع ..                                           

 وصال البيت و دلته �ىل غرفة نو�ا اكن هبا رس�ر و خزانة مال�س مُ رَ ت� بَ ة بأٔقىص در�ات  
الرتتيب و لكن �هبا خملوع ٕا�ر رلكة  رلكهتا   نينا حي� اكنت �س�تحرض ز�رة انغرید ووا�ها يف  
�لها ،و أٔر�كة بال ظهر و مربد عریض حيوي أ�عضاء...                                      
اكن الن�ار یتساءل أٔي يشء �اٍل أٔو مثني يف غرفة كت�؟  حىت ٕانه اكن ی نتظر مهنا أٔن تد�  
ٕاىل غرفة أٔخرى و رمبا اصطحبته لت� ؛  لیصلح �ب اخلزانة ليس ٕاال و لكهنا قالت(ها! أٔرید  
معل �ب قوي صعب ��رتاق لت� الغرفة) ما ٕان أٔهنت امجل� حىت  مسعت حضكة �امص  

قادمة من أ�سفل (ساذ�ة!هل تظنني ٕاننا نقاتل لنس�تعید أٔعضائنا!تعرفني ٕاننا...)قاطعه صوت 
ممدوح الساخر(امصت أٔهيا الغيب! لَرن ٕاىل أٔي مدى س�یوصلها خمامصة السؤال)                 

و ماهر �سعل ٔ�منا یُ عِل ن عن وجوده بطریقةٍ  �ري ال�م ،و اكنت نينا قد وصلت ٕاىل �ب  
الغرفة حيث یقبع الغر�ء،  تنظر ٕاىل �امص بتفح� ص و هو مُ نسَ جِ م مع القوم ا�ٓخر�ن و �س�  

مهنجهم ،و ماهر ال زال یترص� ف ٔ�نه دوق یقول(� أٓ�سة  یؤرقين رؤیة عینيِك امجلیلتني  
�ا�رتني و لكن  انِت مل �سأٔيل أٔبداً و �ا لن یتكهن  أٔ�د ٕ��ا�ٍت  تت�ري�ن يف الوصول ٕا�هيا)  

تنظر نينا ٕاىل ممدوح  ا�ي جلم أ�لس�نة  بغیظٍ و تقول(أٔمسكت لساين طویًال و لكنك انت من  



دفعتين ٕاىل تعذیبك،سأٔ�رر �ىل مسامعك أ��نیة حاكیة جهيان املهدیة،�ىل قرع الطبول  
املرختیة..) و �بعت احلاكیة و ممدوح یدمع بیأٍٔس و یقول (لیت أٔسفي بفائدة!) یض�ك احلاج  

سالمة حضكته العالیة  و هو ینظر ٕاىل أٔنف ممدوح و هو یبيك اكن ممدوح حي� یبيك �رتفع أٔنفه 
ليش�به أٔ نف اخلزن�ر أٓ�ذاً معه شفته العلیا لتصنع جتعیدتني �ىل جنيب أٔنفه فاكن املنظر العام  

فتحيت أٔنف بني قوسني و اكن هذا املشهد یثري حضك احلاج سالمة هبيسرت� ،  و يف أ��ىل  
الن�ار(هیمث) حياول اكتشاف اليشء ا�مثني ا�ي حت اول ت� الفتاة الضعیفة الوحيدة إ خفائه  

لعل و عىس ؛فهو ال ینوي رسقته ا�ٓن أٔو فمي بعد و لكن  _يف نظره _ أٔن یعرف بوجوده و  
ماكنه أٔفضل ب أٔال یعرف ،فت� ش يف  اخلزانة ،  يف أٔدراج حتت املرأٓة املكسورة ال يشء،مل ی تبَق ٕاال  
املربد فض�ك يف �� ؛فهو ليس هبذا القدر من اجلالفة و الفظاظة ؛ لیتَ طل� ع ٕاىل مربدات الناس  

فه من أٔن حيتوى هذا املربد �ىل مخور مثًال و حيهنا سري�كب ذنبًا   املغلقة ، خصوصًا ؛لتخو�
مبسا�دة سكرية ...                                                                             
اكن قد انهتيى من أٔ�ذ املقاسات و نينا �ائبة فقرر أٔن یصلح لها �ب اخلزانة ری� تعود فصار  

یدق دقات قطعت حضكة احلاج سالمة �ٔ�سفل،  فانتهبت نينا و صعدت و اعتذرت للر�ل  
�ىل غیاهبا ،و اتفقت معه  �ىل معل �ب من نوع �اص و سيس�ت�دم فيه الصلب ،اكن  

الن�ار يف أٔ�ىل در�ات حامس�ته ؛ فسوقه  اكن �مئًا لفرتة و نينا أٔیقظته   حىت ٕانه يف طریق عودته  
ٕاىل املزنل اكن یتخی� ل نقود نينا و  يه تتحول ٕاىل سعادة يف أٔ�ني عبده احلداد ا�ي سيشارك  

يف العمل و تتحو� ل ٕاىل طعام يف ثال�ة زوجته الفار�ة و درا�ة ؛  ليسعد هبا معر طف�...     
رجعا الورشة مرة �نیة لیمكل الن�ار(الشغل املس�تع�ل)رمغ ٕانه مل �كن يف �دو� الكثري و  
لكن لفظة املس�تع�ل اكنت متنح أ�ش�یاء مثناً  مُ ختَ لِ فَ ًا ...                                     
اكنت نينا �س�تع�ل الثوانِ ؛  فهيي ال تطیق أٔن تتأٔمل ا�ٔعضاء و تنمكش أٔجزاهئا؛ تَ َرض� راً من  

الغر�ء و لو �نیة   اكنت �س�تطیع تقلیصها رمغ ٕاناكر الغر�ء ٕاهنم يف �ا�ة أ�عضاء ،و لكهنا  
�رى بأٔم عیهنا أ�عضاء و يه مُ تَ َرضِّ رَ ة مهنم و تتنفس بصوِت ُمتََحرشِح،و ما ٕان د�ال الورشة  



حىت و�دا زو�ة الن�ار �ٕ نتظارهام و اكنت يه ذاهتا الفتاة اليت  مل تتوقع نينا أٔن تقابلها  
�نیة (سلوى) اكنت سلوى قد أٔصبحت امرأٔة اكم� خيطو �لفها طفل ذو ثالِث   س�نوات �ىل  
أٔقىص تقد�ر و یرتاقص الظل �لفهام مبارشة  �ىل  شلك امرأٔة تصيل...                           
مل تندهش نينا مبقاب� سلوى ؛ٕاذ اكنت مشغو� �راقب عیون الطفل اليت تنكر الظل  رمغ ٕان  

مجیع الثقافات و احلاك�ت �زمع ٕان أ�طفال �س�تطیعون رؤیة الظالل و أ�طیاف ٕاال ٕاهنا 
رجعت ٕاىل تفسريها أ�ول بأٔهنا يه فقط املعنیة �لظل ، احتضنهتا سلوى �شوقٍ  و ق�هتا نينا  
؛مفنذ أٔن   قابلت نينا سلوى اكنت نينا تلمح فهيا شيئًا �ري واحض و لكنه متعلق �ٕالميان ،اكنت  

تالحظه يف عینهيا يف ��ا يف أٔحبالها الصوتیة و يه هتز الشامة يف رقبهتا و يه تت�دث اكن  
شيئًا فهيا ینطق لكمة إالميان بطریقة تُ طَ مْ ِنئ  قلب نينا...                                           

    أٔحلَ ت  سلوى �ىل نينا بأٔن تصعد معها شقهتا ری� ینهتيي زو�ا هیمث من إ متام الباب ا�ي  
اس�تغرق صناعته اللیل بطو� و قضته نينا يف  حاك�ت سلوى �ىل مذاق الكعك �لشاي،  
اكنت سلوى تنظر ٕاىل نينا و ٔ�هنا يه املالك كت� اب و� الرب لعبیده، و اكنت نينا �شعر  
�خل�ل �ىل و�دها لسلوى ا�ي �س�ته مبجرد خرو�ا من مزنهلم منذ ما �زید عن امخلس  
س�نوات اكنت تفكر ما�ي س�تقو�، فأٔمسكت سلوى بطفلها و ابتسمت تنظر ٕاىل نينا و  

قالت(انظري!هو ا�ن قوتِك ،بفضِ� بنيت حيايت كام مل أٔمتَن من قبل  ،تتذ�ر�ن حي� أٔمرتيين  
أٔن أٔ�ن قویة �نتظارِك ؟  كنت أٔعرف ٕانِك لن تأٔيت أٔبداً ؛ لت�لصیين مُ مْ سِ كَ ة �كفي ،فهمت ٕانك  

لن تعودي  ؛فأٔن أٔ�ن قویة تعين أٔال أٔنتظر التحر�ر من أٔ�د، كنت أٔفهم ما قصدتیه یو�ا 
�لت�دید و هو ما تأٔكدت منه بعد مرور أ��م،  بفضِ� رجعت ٕاىل مدرس�يت �نیة ، فشلت  

يف أٔن أٔصبح طبيبة فدرست ا�متریض يف أٔ�د املعاهد،كنت یوميًا أٔعود ٕاىل مزنيل و أٔجترع من  
مسوم �سل� ط زو�ة أٔ�  ا�ي اكن یعمل يف مصنع للصابون و یقيض فيه س�تة أٔ�م و یعود  ٕاىل  

املزنل يف السابع و ال یتحمل شاكٍو أٔو مشألك ؛ ٔ�تلوها �ىل مسامعه عن زوجته ،و يف  
احلقيقة مل أٔ�ن أٔقدر أٔصالً  �ىل ال بوح �شكواي ؛فأٔيب و أٔيم اك� خيرساين  ٕان �اولت  



الت�د� ث،بأٔ�شع الطرق ٕاهانة ، یقولون ٕان أٔ� �یه س�تة أٔ�م حجميیة ال جتعلهيم س�بعة ،و يف  
احلقيقة اكن أٔبوي یعرفان ٕاننا نعاين س�بعة أٔ�م حجميیة ؛  �سبب زو�ة أٔ� اليت اكنت �رفض  
حىت أٔن تفتح شقهتا يف یوم أٔ�ازة أٔ� و جترب امجلیع �ىل حتم� ل رغباهتا  يف �رشاف �ىل  

معيشتنا، كنت يف لك حلظة أٔتذ�ر قوِ� (�وين قویة) و لكنين كنت أٔحياً� أٔفقد �جتاه،  و  
يف أٔ�د أ��م العادیة اليت اكنت �لك� لها املشادات بيين و بني ت� املرأٔة الغبیة كنت قد  

اشرتیت فس�تاً� �دیداً و عزمت �ىل حضور حف� والدة صدیقيت،مسعت ت� املرأٔة هتمز  
ٔ�يب قائ�(ال �سمح لها �خلروج هبذا الفس�تان مث تبيك بعد ذ� حي� تأٔتیكِ  ��یة متثِّ ل ٕانه مت  
اغتصاهبا) حيهنا منعين أٔيب �لفعل من الرحيل فتعار�ت معها و نعتتين �لزانیة ، قضيت لیليت  

�ىل سطح املزنل أٔ�يك؛  حماو� اس�تحضار رو�كِ ...ال تضحيك ،كنت موقنة ٕانكِ  ماليك  
املُ حَ رِّ ر.....مسعهتا تت�دث مع هیمث يف الهاتف) اندهشت نينا فأٔمكلت سلوى(نعم هیمث زو�! 
اكن عش�یقها و لكهنا مل �كن عش�یقته أٔبداً ،  هو أٔ�ربين و أٔ� أٔصدقه،كنت أٔعرف ٕاهنا تفعل  
شيئًا �اطئًا  و مُ ِش ينَ ًا   منذ اختفى قرطي و لكنين مل أٔعرف �لت�دید ماهو و اكن ینقصين  

ا�لیل ، أٔ�ربت أٔبويي ٕان يشء ما �ري حصیح حيدث و اكنت النتي�ة ٕانه مت وصفي �لظاملة  
احلقود هل تصدقني ٕاهنم قالوا يل ليس ٔ�نِك �اطئة فلكهن �اطئاِت،�ربِك � نينا انِت الوحيدة  

اليت رأٔت بأٔم عیهنا ٕانين كنت حضیة) اكنت الفتاة �رفع صوهتا �نفعال و عینهيا تدمعا و نينا  
تنظر بقلِق ٕاىل زو�ا يف ورش�ته �ٔ�سفل  مش غول �لنرش و القطع جفففت  دمعها �بتسامةٍ  و  

�بعت(التقلقي لن �سمع حىت لو حتدثت مبكرب صوت،و هللا لوال ٕانكِ  أٔ�ربيت امجلیع یوم كنِت  
مبزنلنا ٕانين كنت حضیة لكنت اكمجلیع أٔصدق ٕانين �اطئة،انِت كنِت دلیًال يل قبل أٔن �كوين  
هلم.....                                                                                          

بعد ت� اللی� اليت �دثت فهيا املاكملة  أٔصبحت  یوميًا خترج يف الثامنة حب�ة توصیل ا�هنا  
للمدرسة مث ختتفي أٔحياً� لسا�ة أٔو أٔكرث لتعود للمزنل تترصف بوقا�ة طوال الیوم و الغریب  

ٕاهنا صارت يف ت� أ��م تعود ٕاىل شقهتا كثرياً �ىل �ري �ادهتا و ت� املرة ترصفت حبنكة بعیداً  



عن هتدید أٔ�  �لقتل و ذل زوجته يل و غضب أٔبويي الغري مُ َرب� ر عين ،اكن وجودي يف  
املزنل هو ا�ي  یعرقل مقابالت هیمث و زو�ة أٔ� ، اكن أٔبواي خي�ان للفراش مبكراً و من  

یتبقى أٔ� و هو ما مسعته یوم حف�  والدة صدیقيت من فوق سطح املزنل يف ماكملة   هاتفية    
خفرجت و �ر�ت  لها املزنل؛  لتمت مقابالهتا و �زداد عشقًا لهیمث ؛فالعشق من هذا النوع  هو  

أٔقوى عقاب لها ،أٔما �لنس�بة ٔ�رسيت مفوقفهم مكغفلني هو العقاب أ�مثل ، أٔما أٔ� فعملت كفتاة  
هوى،كعاهرة كام وصفين  امجلیع؛  ٔ�مجع املال و أٔشرتي �اكرة صینية الصنع مسعت عهنا ، و أٔعود  
�كراً ٔ��زوج و أٔغرب عن حياهتم  مجیعًا...                                                      
 كنت أٔعود ٕاىل مزنيل و أٔتظاهر بعدم رؤیيت هیمث و هو یقفز من �فذة املزنل اخللفية و لكنه  

هو من رأٓين و عشقين كنت أٔجعبه و یعجبين،  اكن هیمث یعرف ٕانين ظُ لِ مت و �ا أٔترصف  
�شلكٍ  غریب ال یفهمه ،أٔ� تظاهرت ٕانين ال أٔهمت به حىت الیوم ا�ي جعلين أٔعشقه فعالً  اكن  
یومًا رائعًا اكن حيمل يف لكتا یدیه �لبتني من ا�مل أ�محر و قال(العلبة أ�وىل حتمل أ�سف  
و الثانیة حتمل الر�اء) فتحت أ�وىل فو�دت قرطي زهر املستنقعات رابضًا فهيا قال يل(غيب  
من ال � س�تغل امرأٔة زانیة ،عرفت  ٕانه ِ� و �ا أٔبقيت �لیه حلىت ٕار�ا�ه ٕالیِك،  ارتدیه الیوم )   

و العلبة أ�خرى اكن هبا �امت خطبة و قال(س�تزتوجيين حىت لو مل توافقي انِت)و �لفعل  
رجعت ٕاىل املزنل و القرط يف أٔذنيي و شاهدت يف أٔ�ني منال نظرة ال ميكن أٔن تُ نَىس ،  اكنت 

ٔ�منا مت مص د�ا خبرطوم و اكن هیمث قد �رك بنطا� أٔسفل رس�ر أٔ�  و حتد� ث ٔ�� و  
و صف � أٔما�ن الشامات يف ج سد زوجته و ال أٔعرف ما �دث بعدها، و أٔ� �زوجت هیمث   

و ر�لنا ٕاىل هنا،  ��! اكنت تعشق فضحي أٔمام امجلیع حىت ٕاهنا أٔ�ربت هیمث عن حاكیة  
اغتصايب و لكنين مل أٔ�د�ه حنن متعادالن ،  اتفقنا �ىل �رك الب�ة �ملايض و أٔقسمنا �ىل  

والدتنا يف یوم �دید بعید عن الب�ة القدمية) حض كت نينا و قالت(هنيئًا انِت قویة )   
(بفضِ�) قضت نينا اللی� مع سلوى و زو�ا و احلب بيهنام رأٔته  بعینهيا یقتل لك ما �انته و  

�ا�ه زو�ا مل �كن أٔبداً لتصدق لفظ غفران أٔو �س�یان لو مل �ر ه ا�ٓن ...                     



اكنت سلوى حتاول انزتاع أٔیة معلومات عن نينا اجلدیدة اليت اكنت تفضِّ ل �حتفاظ مب يف  
عقلها فيه  ،و ٔ�ن سلوى اكنت مصممة دا�ل عقلها �ىل أٔن نينا ليست �رشاً �ادً� فاكنت  

ترص �ىل سؤالها لتخرج مهنا بأٔیة حاكیة حقيقية أٔو �ربة أٔو جتربة  فسأٔ�هتا (ما�ي تفعلینه �  
نينا)                                                                                             

(ال يشء أٔ� فقط أٔحبث)                                                                        
  (عن ماذا؟)                                                                                     

(ال أٔعرف،أٔحبث عنه منذ أٔن كنت يف اس�بانیا،تقل� بت يف وظائف �دیدة و سكنت ب�اِت   
�دیدة كنت أٔشعر ٕانين أٔقرتب منه و ما ٕان أٔصل حىت أٔبدأٔ البحث من البدایة ،ا�ٓن أٔ� يف  

البدایة  أٔ� أٔبأٔسهن بال معل و أٔشعر �مللل و الكسل)قاطعهتا سلوى(امسعي أٔ� أٔعرف  
دوائكِ ،انِت مجی� ، �رشتكِ  مضیئة هناك موقع �ىل �نرتنت لبث املقاطع املصورة،  �ٕ ماكنكِ   

تصو�ر مقاطع ِ� و �هثا �ىل �نرتنت، حتد� يث يف أٔیة موضوع  ؛املوضة ،  امجلال ، الطهو  
،انتقدي أٔ�دمه، اصنعي املوس�یقى ، صدقيين ستنترش ت� املقاطع أٔرسع من الربق س�ی�دك  

من تبحثني عنه و س�ت كونني قد جنیتِ  ماالً من ت� املقاطع) نظرت ٕا�هيا نينا مندهشة ؛  فت�  
الریفية اليت �سكن يف ب�ة منعز� تطبق التكنولوجيا اليت ال تعرف عهنا ،أٔ�ن أٔصبحت يه من  

العامل ،ال تعرف عنه يشء و يه اليت اكنت أٔول مُ طَ بِّ قِ ني الصی�ات، انهتت الز�رة وود� عت  
نينا سلوى رمغ ٕاهنا مل تودعها يف �لها؛ ٕاذ بقيت تفكر يف ��ا عن التكنولوجيا اليت تطو� رت  
�شلكٍ  غریب يف أ�عوام الفائتة تفكر يف الظل اخلبيث ا�ي شغلها عن رؤیة العامل و الزال  

یرتاقص مُ تَ بَ جِّ �َ ًا بوضوح تصیح فيه (أٔمل أٔطیعك عندما اختفيت يف رئة ماهر و �ني سالمة و  
بقية أ�عضاء؟  أٔمل اس�تجب مل طلبته ؟  مل ترص �ىل الترص� ف بغموٍض  مس�تفز؟ مل الزال تتبعين  

 اكمالً ،  فلتت�دث مبارشة ،أٔو تذهب ٕاىل اجلحمي) اكن الظل �سمع توبیخها و هو یرتاقص  
ليشلك لساً� خضامً فهزت نينا رأٔسها بیأٍٔس.و   قضت أٔ�مًا تفكر يف أ�مر حىت اس�ت�ابت  

لنصی�ة سلوى و ذهبت ٕاىل أٔ�د مقايه �نرتنت ...                                        



اكن املاكن یعج ���ور بأٔعامرمه جفلست نينا �نتظار أٔن خي لُ  أٔ�د احلواسيب من مس�ت�دمه و  
بي� اكنت �متىش يف املاكن توق� فت ٕاىل جوار صيب صغري یعرتض صار�اً  بله�ةٍ   ليست غریبة  

�ىل أٔذن نينا جفلست ٕاىل جواره تتفحصه و هو یلعب أٔ�د أٔلعاب الفيدیو ببرشة مسراء و  
عینني زرقاوتني و شعر �مع �ستنايئ اللون مدرج يف خصالت فاحتة ا�هنا�ت و اكنت ذرا�ه   

السمراء ملو� نة �ٔ�محر ا�ا�ن حىت مرفقه ا�ا�ن،الحظ الصيب أٔهنا �راقبه، فقال(هل تعجبك  
اللعبة؟)أٔومأٔت نينا �رأٔسها و انهتت سا�ة الطفل اليت جحزها  فطلبت منه نينا البقاء  ؛ملسا�دهتا  

ووافق الطفل ،سأٔلته عن املوقع ا�ي یبث املقاطع امل صورة فسا�دها �ىل الوصول ٕالیه ،و  
اكن ی ت�د� ث بثقة و نينا تُ معِ ن النظر يف عینيه  الصغريتني(ٕ�ماكنكِ  مشاهدة أٔي موضوع  مُ َص و� ر  

آ� تصو�ر أٔو هاتف   هنا �لبحث عنه و �ٕ ماكنك أٔیضًا بث�  مقاطع مصورة  ،فقط حتتا�ني أ
مزود �اكمريا)                                                                                 
قاطعته نينا (هناك نغمة يف رأٔيس أٔود لو أٔس�تطع عزفها ؛�ا أٔرید مقاطع لتعلمي العزف �ىل  
الغیتار مثًال)                                                                                 

(هل تبحثني عن أٔغنیة؟) أٔومأٔت �ر أٔسها مُ وَ افِ قَ ة فقال(ٕ�ماكنكِ  احملاو�..) قاطع  �د�هثام وا�  
َ ة و اكن هو ذاته �ار نينا الغریب ا�ي مل �ره منذ أٔن   الطفل حي� شد� ه بعنٍف  من ذرا�ه املُ لو� ن

ذهبت للتدر�س يف مدر سة نرجس الشامطيل ،صاح يف الطفل مُ ؤنِ بَ ًا(مس حت � �سا�ةٍ  
وا�دة مل ت أٔ خرت؟  أٔمل أٔنبه �لیك �شأٔنِ  الرث�رة) ابتسمت � نينا و لكنه �دلها نظرة وامجة و  

حسب الصيب و ر�ال  ،اكنت نينا تغالب تفكري غيب یدور يف رأٔسها عن �وهنا قد أ� جعِ َب ت للتو  
بطفلٍ   تربر لنفسها رمبا مشاعر أٔمومة تنضح �لهيا ،  تتذ�ر احساس مشابه انتاهبا حي� اكنت يف  

حرضة ا�ن سلوى ،رمبا لو اكنت مزتو�ة �اكن طف لها �كربه بأٔعوامٍ  ،قطع تفكريها صوت  
السلس� التعلميیة و يه تبدأٔ يف املقطع، اكنت قد �اولت تعمل العزف و يه يف اخلامسة عرش  

لت�اري أٔلفارو و لكهنا مل �ُ مكِ ل التعمل،  طلبت نينا من صاحب املاكن أٔن �س�ل لها ت�  
آ� تصو�ر، فوجئت نينا من ت�   املقاطع �ىل اسطوا�ت و اشرتهتم  و خرجت ؛ لتشرتي أ



الطفرة التكنولوجية اليت �دثت يف أ�عوام التسعة بعد أ�لفية اجلدیدة مل تتخیل ما حكت عنه  
سلوى حىت رأٔته : من هواتف نقا� مزودة �اكمريات و أٔ�ز ة لوحية تعمل �للمس فاشرتت نينا  
آ� تصو�ر جيدة  ؛ففكرة أٔن �شرتي هاتف نقال اكنت �رعهبا بقدر ما �رعهبا التفكري بأٔن ال أٔ�د   أ
سوف یتصل هبا، �لست فوق املربد احملتوي �ىل ا�ٔعضاء و أٔ�لقت الباب اجلدید و نظرت  

آ� التصو�ر يف الس�نة أ�وىل من القرن اجلدید اكنت   آ� التصو�ر فتذ�رت یوم اشرتت أ ٕاىل أ
طفرة �كنولوجية و اكنت ذا�رة ا�اكمريا صغرية محمو� ميكن �شغیلها �ىل احلاسوب تذ�رت ٕاهنا  

اشرتهتا �ات حف� أٔلفارو الىت سكبت فهيا ز�ا�ة العطر و لزيا صورت املشهد بأٔمك� �ىل  
ت� ا�اكمريا و بعدها اختفت ا�ا�رة من ا�اكمريا تتذ�ر نينا حي � اكنت تبحث عهنا مس�متیتة  

لتعید مشاهدة حف� أٔلفارو فتذ�رها انغرید ٕاهنا یو�ا اكنت مخمورة  و البد ٕاهنا أٔضاعهتا و  
یض�ك االثنان بعد و�د انغرید بأٔال خترب أٔ�ها عن سكرها ،تتذ�ر نينا ٕاهنا اشرتت ذا�رة أٔخرى  
و ت� اليت و�دهتا بدا�ل املقراب ،اكنت لزيا حتذرها أٔن خشصًا ما �رسق ذا�رة ا�اكمريا لييش  

هبا و لكن نينا اكنت موقنة أٔن ال أٔ�داء �هيا خترج من التفكري يف املايض  ل تفكر يف التجربة  
أ�وىل ماذا س�تكون ماملفرتض هبا أٔن تقو� أٔمام امجلیع ،عندها ا�رتق الباب و هو مغلق  
ممدوح و�لس �ىل أٔرضیة املاكن مُ ش�َ بِ َاكً   أٔ صابعه �لف رأٔسه مث قال(مسعت أٔن فيلامً حياك  

هنا،��! التعرفني مك أٔحب أ�فالم ، تبعه ماهر وقف مُ بتَ ِس امً بید�نِ  مربعتني یربز مهنام اهبامه  
�شري ٕاىل نينا بأٔن �سري جيداً ،  مث يف حلظات اكن امجلیع �لف ماهر و ممدوح صامتني  

�بتسامة ،و احلاج سالمة یبتسم فاغراً ثغره �س�افةٍ  أٔما نينا فنظرت ٕاىل مربد أ�عضاء بیأٍٔس  و  
تذ�رت اللحن ا�ي ال تعرف � لكامت فر�بت �لیه حروفًا ال تُ عقَ ل بأٔي من لغاِت   اخللق و  

أٔ�شدته يف مقطع غنايئ أٔمام الغر�ء وع یناها تدمع بیأٍٔس  یربره دخول الغر�ء �رب الباب ا�ي  
صنعته خصیصًا ؛ملنعهم،  قاطع غناهئا ممدوح و هو یقول (انتظري أٔعرف أٔغنیة بت� اللحن)مث  

حضك بصوٍت �الٍ  و حتدث بصوٍت مهتدج و هو ميسح دمعه  مُ �َ اوِ الً �بتسام(ال ال ال  
أ� صدِّ ق ٕانِك أٔ�كيتنا �ىل أٔغنیة كت�؟نبيك �ىل أٔغنیة شعبیة ؟)�مكل ممدوح مُ �اوِ الً اس�تفزازها  



لسؤا� عن أ�غنیة (و لكن رمبا تغیريك للحهنا هو ا�ي جعلها تت�ذ مساراً أٓخر يف نفوس�نا)  
آ� التصو�ر و جتاهلت امجلیع ا��ن نظروا ملمدوح بغیظٍ  و دفعوه لیعودوا   عندها أٔ�لقت نينا أ

مجیعًا ٕاىل غرفهتم �ٔ�سفل أٔ ما نينا فظلت تعید املقطع مراراً ؛  لتطرد عن �لها ٕاهنا اكنت من  
املمكن �لك �ساطة أٔن �سأٔل ممدوح عن أ�غنیة و لكهنا ال ميكن أٔن تُ ذَ ل حتت أٔقدام ��س  

فظ كهذا،  ما یدرهيا رمبا هو ال یعرف إال�ابة و اكن فقط �رید ٕاذاللها، فقررت نينا بث املقطع  
�رب ش�بكة �نرتنت، مل مير الكثري من أ��م حىت انترش املقطع اكلنار يف الهش�مي دون أٔن  

تدري نينا ،اكن امجلیع   یتعجب ت� اللغة اليت تت�دث هبا، �سأٔل  امجلیع عن امسها أٔو فعلهتا أٔو  
ماكهنا أٔو من أٔ�ن أٔتت بلغةٍ  مل یت�دث هبا حىت ا�ٓن �ريها يف أ�رض ، اكن امجلیع یت�دث عن  

أٔمله لرؤیة ت� العینني الربیئتني تدمعا...                                                       
ملس املقطع قلوب امجلیع   حىت ٕاهنا س�ُ ئِ لَ ت عن بقية املقطع أٔثناء رشاهئا البازالء من املتجر  و  

رمغ ٕاهنا مل �كن تنتوي أٔن �مكل هذا املقطع حفدیث الناس عنه و شهرهتا و شهرة املقطع أٔطمع  
امجلیع حىت نينا بتمكلته  فقررت نينا رشاء الغیتار  ، أٔرسلت ٕاىل وا�ها تطلب املال، اكنت نينا  

تعرف متجر مُ وس�ِ یقِ ى �راه يف طریقها حنو املدینة ، مُ نعَ ِز ل  بني  مُ فَرتَ ق طرق ، مل  �كن َمْبِينٍ  يف  
ب�ة أٔو مدینة ،  حىت لیفكر لك من �ر ه أٔن متجر يف أٔرض �ىل طریق كهذا اكن من أ�فضل  
أٔن �كن متجر مأٔ�والت أٔو حىت لوازم للس�یارات أٔو   أٔي يشء رضوري لعا�ري السبيل ،و  
لكن أٔليس أ�ش�اص املزاجيني �اشقي املوس�یقى أٔیضًا یعربون الس�بل؟ ماذا ٕان أٔحل�  �لهيم  
العزف و نك زهتم النغامت بني قطران أ�رصفة  ؟                                              

نزلت نينا من س�یارهتا و اكنت الشمس �ىل وشك الغروب و الهواء من حولها دايفء حيمل  
أٔ�ربة ر�ح امخلاسني،  اكنت نينا تعمل أٔن املاكن حييك حاكیة ٔ�ذهنا و يه الصامء عن صوته  ،    

و فقط �سمع ت� احلاكیة الهواء ا�ايفء ا�ي یظن نفسه أٔذىك في�اول أٔن �ُ سمِ عها احلاكیة   
فينكزها و  �زحي الشال عن رقبهتا و یُ بَ عْ ِرث  شعرها ا�هيب ،و يه اكنت ال تقاومه ت ظنه  یضمها  

مُ شفِ قَ ًا �لهيا من الظل ا�ي یغیظها ،�اجزاً عن طرده من ذراته  فريق  الهواء بني حماوالته  



للحاكیة  وحي تضهنا و يه أ�خرى جتیب بضمةٍ  أٔقوى؛   حياول االثنان أٔن �كن مضهتام أٔقوى من  
بعضهام،جتلس �ىل املقعد أ�مسنيت امرأٔة شابة تعقد وشا�ًا أٔسوداً �ىل رأٔسها من اخللف و  

�رتدي فس�تاً� مفتوح من الرقبة و خيتلط مظهرها بني راهبة و ساحرة ؛لها نظرة تو� رمشة  
مهنا �لرش و أ�خرى �ٔ�مان املطلق، اكنت حتدِّ ق النظر يف نينا اليت اكنت حتاول أٔن تتأٔكد ٕان  

الظل اختفى؛  فأٓخر رؤ�ها � اكنت جبوار الس�یارة ،  د�لت نينا املتجر و اكن فار�ًا من  
الز��ن �دا يه و ر�ل أٔمعى اكن یعزف �ىل بیانو حلنًا تتذ�ر ٕاهنا مسعته يف فيمل اكزابالناك  

تفكر رمبا يه أٔغنیة (و مرت أ��م) اليت اكن یغنهيا (سام ٔ�لسا و ریك) و لكهنا ال �س�تطیع  
اجلزم لكیاً ؛  جفمیع أٔحلان البیانو اكنت �لنس�بة لها حلنًا وا�داً حىت و ٕان اكنت قد شاهدت هذا  
الفيمل  بأٔحلانه العدید من املرات فقط ؛ لتتوصل ٕاىل حقيقة أٔي الر�لني قد عشقت ٕالسا حبق  

،و �ىل لك مل تفكر یومًا يف متیزي أٔحلان البیانو من بعضها البعض كام مل �س�تطع متیزي أٔي غیتار  
ینبغي لها أٔن �شِرت فأٔختارت وا�د من بني مجمو�ة بال أٔس�باب، یو�ا اكنت تعرف أٔن ما �ربطها  

آ� موس�یقية ،اكنت تعرف ٕاهنا ح�ً س�تعود مرة �نیة ،عرفت ذ�   �ملاكن ليس فقط رشاء أ
منذ اختفاء الظل �ملاكن رمغ ٕاهنا مل جتزم یو�ا ٕان اكن الظل قد اختفى هنائیًا أٔم ٕان أٔلوان الهواء  

املُ تَ قَ لِّ بَ ة و اس�تغا�ت الطفل البايك اليت التصقت بأٔذنهيا منذ خرجت من �ب املتجر يه من  
شغلهتا عن البحث جمدداً عن الظل ، اشرتت الغیتار یو�ا و تعل� مت العزف �رب املقاطع  

املصورة و لكن املقاطع و�دها ما اكنت لتعلمها لوال أٔن �هيا دافع قوي أٔقوي من ا�افع ا�ي  
�سببه اشرتت الغیتار و هو السهو عن صوت الطفل املس�تغیث ا�ي اكن �زداد یومًا تلو  

ا�ٓخر  ،یت�د� ث أٔوالً هبمهامٍت   طفولیة ال �سمعها مث   �س�ت�دي و �س�تغیث یرصخ و ینتحب  
فيصاب صوته الطفويل �لب�ة فيغالب ت� الب�ة و �س�متر يف الرصاخ ال �سمع منه سوى لكمة  

أ� م و ال ) �ري ها�ن ا�لكمتان ال �س�تطیع التفسري ، �رفع صوت املوس�یقى لتشغلها فريتفع  
الصوت مع املوس�یقى و  یعود الظل؛  لیتحرك �حية الصوت و يه حتاول تصو�ر املقاطع يف  

أٔ�د احلدائق وقت الرشوق فيظهر فهيا يه و يه حتاول العزف و لكهنا تنهتيي ٕاىل عزف يسء  



لشخص مُ شَ ت� ت الِف كر و ال یظهر يف املقطع ال الظل و هو یرتاقص و ال صوت الطفل و هو  
�س�ت�دي...                                                                                   

تعود مرة أٔخرى ٕاىل متجر ا�آالت املوس�یقية ؛لتتبع صوت الطفل البايك  ا�ي تلب� سها من ز�رة  
هذا املاكن ،اكنت الرحي �اتیة یو�ا و اجلو �اصف �ٔمنا الش�تاء یُ نَ اِز ع رافضًا �نصیاع لقوانني  
الطبیعة ،  نزلت نينا من س�یارهتا لتَ تَ بّ ع صوت الطفل ا�ي أٔصبح أٔكرث وضو�ًا  ،مشت حيث  

الصوت ا�ي یفتك بأٔقىس القلوب  �رتفع، فلمحت طفًال صغرياً �رتدي بنطاالً أٔمحر حملوق  
الرأٔس متامًا ،مشت �لفه حىت اختفى وراء س�یارة قدمية �جورة فتسل� لت لتصل ٕاىل �لف  
الس�یارة و هناك رأٔت امرأٔة  �السة تفرتش أ�رض و �ستند بظهرها �ىل الس�یارة رأٔهتا سامهة  

ٕاىل ماكن بعید أٔبعد من تصورات نينا عهنا، سأٔ�هتا نينا عن الطفل ا�ي مر�  ا�ٓن فمل جتهبا،  
أٔرصت نينا �ىل السؤال و املرأٔة صامتة �امدة فصاحت هبا نينا(ءانت صامء أٔ�ن الطفل)  

مررت املرأٔة كفها أٔسفل الس�یارة و أٔخ رجت نصف ز�ا�ة مكسور و غرس�ته يف بطهنا و  
مر� رته لتصنع فت�ة عرضیة تدفقت مهنا ا�ماء اكلشالل و مٔ�ت املاكن ،اكنت ا�ماء زلقة  

لز�ة تتدحرج و ال تلتصق اكلزئبق،  حىت ٕان نينا جربت ملسها فتدحرجت من أٔصابعها ٔ�هنا  
مادة صلبة �شلكٍ   سائل،  رمبا أٔش�به بدماء ماهر و يه تتدحرج �ىل الرئة دون أٔن تلتصق هبا  
،صارت املرأٔة  حتدق يف نينا و يه يف صدمهتا من شلك ا�ماء و لوهنا رمغ ٕاهنا رأٔت ا�ماء  

خترج من ماهر و سالمة و ممدوح   و حىت �امص ا�ي انزلقت يف دمائه  و سعید و لكهنا مل  
�كن �شعر ٕاهنا دماء حقيقية كت� ا�ماء اليت �ز�لقت فهيا و سقطت �ىل و�ها ،�اولت  

الهروب و لكن املرأٔة أٔمسكت بقدمهيا سأٔ�هتا نينا (ال �كوين قاس�یة أٔ�ربیين عن ماكن الطفل)  
أٔمسكت املرأٔة �لز�ا�ة و قطعت ماكً� فوق املاكن أ�ول أٔمسكت �رأٔس نينا و �اولت أٔن  

حترشه يف الفت�ة اليت صنعهتا فد�لت نينا بدماغها اكن املاكن بدا�ل بطهنا شدید الظالم و �  
راحئة دم قویة  �ش�به راحئة صدأٔ احلدید يه ذاهتا الراحئة اليت اكنت تتخیلها خترج من الناس  
بصحبةِ  ا�یدان و يه خترج من أٔنوفهم و مه یتعفنون و مه صاحيني يف خيالها ،ففقدت نينا 



الوعي، مث   استيقظت  �ىل نكزات امل رأٔة ال شابة   اليت  تعقد الوشاح  أ�سود  �ىل رأٔسها اكنت  
ت� املرأٔة   �السة كام رأٔهتا نينا يف املرة الفائتة ...                                             

أٔیقظت نينا واصطحبهتا دون �م حنو س�یارهتا و فتحت الباب و أٔ�لست نينا و �لست يف  
املقعد اجلانيب سأٔ�هتا (هل حتبني املوس�یقى؟)                                                      
(نو�ًا ما)ردت نينا                                                                                   
فرفعت املرأٔة كفها حبزم و قالت(س�تعزفني يل شيئًا)                                               
 (أٔ� لست �ازفة ،أٔ� أٔحبث عن أٔغنیة)                                                          

 (الفنانون دامئًا یقولون نفس اليشء ،یفعلون أٔش�یاء غریبة ،!مه غر�ء أ�طوار)قالت املرأٔة ٔ�هنا  
تت�دث ٕاىل نفسها (�� ما�ي ميلیمك فعل أ�ش�یاء الغریبة ؟)                                    

 (ماذا تقصد�ن؟)                                                                              
(هل تت�اهلني نومتك �لف الس�یارة املهجورة يف العاصفة؟)                                    

 (كنت أٔ�اول ختلیص الطفل ؛  هو من طلب مين)                                            
(أٔي طفل؟)                                                                                    
(ال أٔعرف ٕاىل أٔي مدى س�تصل ظنونك يب ،لقد �اولت  الرصاخ النقاذها و يه �شق بطهنا  
و لكنين مل أٔس�تطع ؛ شيئًا ما أٔ�ربين �ىل املشاهدة و الصمت ، الطفل رصخ و اختفى �لف  

أٔمه اليت اكنت تنتحر ببقر بطهنا و هللا لو اس�تطعت انقاذ أٔ مه ملا تقاعست و لكن صوته الزال  
�س�ت�دي يف أٔذين ال اس�تطیع اخلالص منه) أٔخرجت املرأٔة اصبعها من مفها و قالت  �بتسامة  
ساخرة(قابلِت أ�م الطفل!ٕاهنا عفریت املاكن )                                                   

    (و لكن �یف ی صبح العفریت عفریتًا)                                                      
(�كفي أٔن متت� مبدأٔ و �س�متیت دفا�ًا عنه،يه متت� مبدأٔ (أٔي يشء أٔ�شع من حتمل أٔع سار  
�سعون طمث و أٔال أٔقدر �ىل االٕ جناب يف ا�هنایة )،يه و الطفل نفس الشخص،  یقال ٕاهنا    
اكنت امرأٔة أٔفرطت يف ا�متين حىت أٔصبحت يه أٔمنیة نفسها! صارت طفًال و امرأٔة بنفس  



الوقت �س�متر يف الباكء �ىل  هیئة الطفل فعندما تصل ٕاىل ت�  الهیئة تتناىس متامًا ٕاهنا امرأٔة  
�اق� و تنتحب الضیاع كطفل ما   ٕاىل أٔ ن تصل ٕاىل هیئة املرأٔة و حىت تنتحب �دم قدرهتا  

�ىل صنع طفل)                                                                                 
(و ماذنيب؟ مل تالحقين؟)                                                                       
(يه ال تالحقكِ ،تقوم بعرض خمتلف ٔ�ش�اص تنتقهيم ،عرض ٔ�م و طفل،فقط أٔ�ربهيا ٕانك  
�كريه أ�طفال حقًا و �شمزئ�ن مهنم  حىت توقف ا�متثیلیة )                                       

(صاحت نينا أٔ� امشزئ من أ�طفال) خففت صوت الطفل حىت اختفى متامًا ،ساد الصمت  
لربهة مث قطعته نينا(مسكينة ت� العفریت)صاحت املرأٔة بض�ك(�ربِك هل تصدقيهنا؟ 

أٔ�دعتك العفریت؟ال مسكني يف العفاریت)                                                     
  (و مل ختدعين و يه ال تعرفين؟)                                                        

(�ربكِ ! تبين ال عفاریت أٔجسادمه من �داع املغفلني،مل یمن لساين يف الفم منذ أٔن أٔ�ربتك أٔن ال  
مسكني يف العفاریت!)                                                                             

(و ما رضين؟)                                                                             
 (تعرضِت لل�داع � �لوة) 

(و �یف عرفت عن أٔ�القهم؟)الحظت نينا ٕاهنا رغامً عهنا ختالف و�دها خبصام السؤال مع  
ت� املرأٔة؛فعىل ما یبدو يه تعرف الكثري و رمبا اس�تدرا�ا يف أ�س�ئ� قد یوقع نينا يف موا�ة  
بعض إال�ا�ت و �ا اس�مترت يف �س�تفسارات                                                
و اكنت املرأٔة مس�متتعة �ٕالدالء �ٕال�ا�ت(أٔعرف الكثري من أٔالعیب العفاریت يف ت� البقعة  
رأٔیت الكثري مهنم)                                                                               

(و هل تعرضتِ  لل�داع بقدر ت� املرات؟)                                               
حضكت و قالت(�ربك،يه مرة وحيدة و بعدها عقدت ميثاقًا بأٔن أٔمسع حاك�مه احلقيقية يف 

مقابل أٔال یمت جرجريت يف أٔالعیهبم)                                                     



(وما�لیل �ىل أٔن حاك�هتم ليست ٕاال حمض �داع)                                            
(ال دلیل)  سكتت قلیًال ،مث قالت(أٔو �ماكنكِ  القول ٕان هناك أٔش�اص ليس مُ قْ د� ر هلم أٔن یمت  

�داعهم)                                                                                        
(هذا املاكن غریب حبق!هل تعملني هنا) هزت املرأٔة رأٔسها �فية  (ٕاذاً وا�تِك ت� القعیدة  

صاحبة املاكن؟)                                                                         
(صاحب املاكن ال یأِٔت ٕاىل هنا مطلقًا،ت� املرأٔة القعیدة �ئعة فقط)                           
(و ماذا عن أ�معى ا�ي یعزف �لبیانو،  أٔظنه صاحب املاكن،أٔ�ساءل �یف �س�تطیع العزف  

بت� املهارة دون أٔن �رى)                                                                  
حضكت املرأٔة و حترشجت فأٔ�ذت �سعل(أٔبو� حسني!ال هو ليس صاحب املاكن و ليس  

أٔ�د الز��ن! هو �ازف یأِٔت فقط للعزف یومياً ،هو سلوى العفریت)خفضت صوهتا ووضعت  
یدها �ىل مفها و قالت(�ملناس�بة!هو ليس أٔمعى،أٔ� ال أٔدري مل خيدع امجلیع و یترصف �ىل ٕانه  
أٔمعى؛ رأٔیته بأٔم عیين یقرأٔ جم� ،أٔمل أٔقل ِ� بعض أ�ش�اص ليس مقدر هلم أٔن ین�دعوا)      
(البد ٕانك حتفظني العدید من احلاك�)أٔومأٔت املرأٔة �رأٔسها فتابعت نينا(لتعاس�يت ال أٔم� سوى  

حاكیة وحيدة أٔو ميكنك القول ٕاهنا عنوان حلاكیة و ال أٔعرف البقية مثلها مثل اللحن ا�ي  
أٔحفظه و ال أٔعرف ا�لكامت)                                                                

اكنت املرأٔة �السة �سرت�اء �ىل املقعد يف س�یارة نينا ٔ�هنا لن تزنل لٔ�بد و اكنت نينا تت�دث  
معها كام مل تت�دث مع أٔ�د من قبل،  أٔ�ربهتا املرأٔة عن امسها (�مسني الندمية ) و اكن المسها  

قصة و�دهتا أٔن حتكهيا لها كام حكت لها نينا عن أٔش�یاء كثرية و سأٔ�هتا(ٕان كنت �ر�ن العفاریت  
و تعقد�ن املواثیق معهم �یف مل �ر ي املرأٔة الطفل �س�تدرجين )                           

(العفاریت تظ هر يل؛ وِ فقًا ملزا�ا الشخيص)                                                   
قالت نينا(عندما كنت طف� كنت أٔعتقد أٔن حيايت ستنقلب رأٔسًا �ىل عقب ٕان مرة صادفت  
عفریتًا،س�یعاقبين �ىل رؤیته س�یتتبعين و لن أٔس�تطع اخلالص منه ؛ فهو �یان یصعب الس�یطرة  



�لیه)حكت نينا أٔسفل ذقهنا مث �بعت(أٔفكر مب ٕانك تعرفني العدید من احلاك�ت رمبا !رمبا قد 
صادفتِك مثًال حاكیة عن ذ�بة فاتنة) سعلت �مسني ؛ لتضبط حرش�ة صوهتا ا�ى اكن یؤكد  
مجلیع السامعني ٕاهنا قضت فرتة ال�ُ س�هتَ ان هبا صامتة و یؤكد �ىل ذ� جتعیدة اكنت يف �انب  
مفها من �حية اليسار و قالت �مسني(ستبقى ا��بة الفاتنة ذ�بة ! حىت و ٕان امتلكت أٔ جن�ة 

ذهبیة فستبقى تتربز �ىل أٔخفم الزهر�ت ،و ا�نب ليس ذنهبا ٕان فتنت، ٕان ا�نب ذنب  
املفتون هبا) ظلت الفتا�ن تت�د� طی� ا�هنار و تناول ت ا العشاء سوً� و افرتقا يف أٓخر الیوم؛  

لیلتقيا يف الیوم التايل بال مو�د سابق يف نفس املاكن ، تعددت اللقاءات بني االثنتني و �ست  
نينا أٔمر املقاطع املصورة ؛فالندمية اكنت مت� من إال�ا�ت ما س�یفوق إال�ا�ت اليت �متىن  

احلصول �لهيا من املقاطع  ؛مفنذ أٔن التقت نينا بیامسني الندمية و �مسني تضع احللول لنينا اكنت  
لتفعل املس�تحیل لو طلبته نينا  حىت ٕان نينا فكرت أٔن �سأٔلها عن أ�عضاء  و لكهنا  لسبب ما  
�راجعت ، شعرت نينا �جنذاٍب  مل �شعر مث� من قبل  لیامسني ،نفت عن رأٔسها �اطر ٕاهنا قد  

�كون مثلیة الهوى و هو ما یربر �دم اجنذاهبا لشخص من قبل و لكهنا مل �س�تطع مقاومة  
اجنذاهبا لیامسني الندمية اليت اكنت تبادلها نفس الشعور، �اشت نينا و �مسني شهر �ن دون أٔن   
تتجرأٔا  �ىل ��رتاف �جنذاهبام الشدید لبعضهام أٔو ٕاناكره ،و نينا تفكر یومياً  �ال�رتاف بقصة  

أ�عضاء لیامسني الندمية رمبا �هيا احلل ،و يف أٔ�د أٔ�م الصیف احلارة اكنت نينا �كتب �ریداً ٕاىل  
وا�ها و ٕانغرید ال�ان مل �سمع مهنام منذ فرتة، اكن اجلو شدید احلرارة و �امئ �س�ا�ٍت  جعل  

نينا �رج� ح ٕاهنا قادمة من قعر �راكن �اضب نزلت نينا لتسمع املوس�یقى �ىل ضفاف النیل  
،�ربت غرفة الغر�ء بل و تفحصت لعل أٔ�دمه حيتك هبا و لكن �ىل ما یبدو اكنوا مجیعًا يف  
ماكن أٓخر خفرجت  �ائبة أ�مل ، تنظر يف مياه ا�هنر  هادئة و ٔ�هنا ساكنة و ال تلمح هبا حىت  
َ ة من   دودة ، تنظر �ىل الرب ا�ٓخر مدینة مل تفكر �ز�رهتا یومًا ما البد أٔن هبا أٔرسة سعیدة مُ ك� ون
أٔب رمبا یدعى سعید و أٔم تدعى هناء قد �زو�ا يف عرس لطیف اكن به قالب �لوى خضم و  
اجنبا طفل یدعى أٔمحد و طف� تدعى هدى،  یوصلهم أ�ب یوميًا ٕاىل مدرس�هتم و یذهب ٕاىل  



مع� یعاين، و زوجته تعاين؛ لتحرض هلم وجبة �یذة یتناولها امجلیع سوً� �ىل أٔنغام ت�  
املفارقات اليت �دثت هلم یوميًا و ��هنایة یقبِّ لون بعضهم البعض و خي�ون ٕاىل النوم،  تنتاهبم  
أ��الم یوميًا عام س�یفعلوه،  �شعر نينا �لغرية مهنم؛  ٕاذ �هيم واقع �افل �ٔ��داث و أٔ�الم  
أٔیضًا؟ �لالرساف!  أٔما يه مفاذا بعد؟ عندما وصلت ٕاىل رئة ماهر ظنت ٕاهنا ا�هنایة حىت  

و�دت �ني سالمة و ظنت ٕاهنا ا�هنایة اكنت لكام و�دت عضواً ظنت ٕانه هنایة �ريهتا اليت  
تبدأٔ من �دید فور متلكها العضو..                                                                 
 تنظر �ىل مد الطریق فال جتد سوى الزرا�ات اخلالیة �ل امتداد مزنلها ومن الناحية أ�خرى  

بيت �ارها الغریب ا�ي جهره لسبب جمهول ،�شعر �لو�دة فتفكر �ٔ�عضاء البد أٔهنم  
مش�تاقني لها ا�ٓن ، تصعد ٕاىل أ��ىل و رؤ�هتا مشوشة و أ�ش�یاء أٔما�ا ملونة ��ٔزرق من  
فرط النظر يف ضوء الشمس،  تقرتب من املربد و حتاول فت�ه و لكن قلهبا ینبض �شدة يف  
اللحظة أ��رية تفكر ٕان حرارة كت� كفي� �ٕ تالف أ�عضاء فوراً فتجفل عینهيا و تبيض  

شفتهيا �ى ختیلها ماذا س�ی�دث ٕان انقطع التیار الكهر�يئ لفرت ة   تت�دث مع أ�عضاء و أٔذهنا  
�ىل �ب املربد و بعد التشاورات تتفق مع أ�عضاء �ىل �س�تعانة بیامسني الندمية ،اكنت  

�مسني �ىل ما یبدو ال تربح ماكهنا يف سا�ة متجر املوس�یقى رمغ ٕان نينا مل هتمت عن سؤالها و  
لو نصف سؤال عن حياهتا اخلاصة و �یف تنام أٔو تأٔلك أٔو �رتدي حىت مال�سها ،فزارهتا نينا  

هناك و اكنت متو�رة �شدة سأٔ�هتا (أٔحتاج �شدة ملصدر ميد مزنيل �لكهر�ء حلظة انقطاع  
التیار)حضكت �مسني و قالت(هل حرض؟ذ� املُ تَ تَ بِّ ع؟)                                    

(ليس �ي وقت،قد ینقطع التیار يف أٔي وقت)قالت نينا العبارة و سقطت أٔرضًا مغش�یًا �لهيا  
رأٔت خياالٍت  �دیدة مُ َلك� � بصوٍت   یقول �عنق البجعة! دو� نينا) أٔما �مسني فقد ر�بت  

ال س�یارة �ىل الفور و أٔد�لت نينا و أٔ رسعت حنو أٔقرب مس�توصف رمغ ٕاهنا مل جترب القيادة  
من قبل  أٔفاقت نينا يف املشفى �ىل ت� الربودة اليت تد�ل ذراعها يف حملول �رب  خرطوم  

رفيع، قالت �مسني مُ �َ اوِ �َ  إ بداء �دم �ه�م (یقول الطبيب ٕانكِ  تعانني سوء التغذیة)حتك  



ٕ�هبا�ا ت� التجعیدة حول شفتهيا و �مكل(أٔها! فهمت البد أٔن تعانني من سوء التغذیة و  
أٔخطر أ�مراض املعویة ؛فانت مل تتذويق من قبل طهو �مسني الندمية)                       

(هل ستتطهني يل؟)                                                                   
(�االً)انزتعت �مسني اخلرطوم من ید نينا و أٔس�ندهتا �ىل كتفها  و خرجتا معًا حنو املتجر؛   

لتشرت� بعض أ�غراض و نينا تنتاهبا مشاعر غریبة ال  تفهمها مطلقًا خصوصًا �ى تذ�رها أٔن  
أٔلفارو فعل معها موقفًا مشاهبًا یو مًا ما انزتع خرطوم من یدها و أٔس�ندها �ىل كتفه و صارت  

أٔقدا�ا بعیدة �ىل أ�رض و ذراعها معلق �كتف أٔلفارو ،تصال ٕاىل املزنل و تطهو �مسني  ورق  
الكرنب احمليش ��ٔرز مع حساء اللحم و تأٔلك نينا،تلهتم الطعام كام ٕاهنا مل تأٔلك منذ وُ ِ�َ ت؛  اكن  

ا�ٔلك �یذَا �شلكٍ  ال  یُ وصَ ف،  �شعر نينا مبعدهتا و يه �متدد و تتحرك بدفءٍ  �ى رس�ن  
الطعام هبا فتضع یدها �ىل بطهنا فتُ حَ ّرِ ك �مسني �اجبهيا لٔ��ىل و تقول(ال ال ليس مسموح 

�لش�بع قبل أٔن �هنيي طبقِك ��اكمل!)                                                           
 خرجت مهنا ت� امجل� ؛لتُ غَاِل ب تظَ اهرها بعدم �ه�م مث وضعت یدها بقوةٍ  تقرتب ٕاىل الصفع  
�ىل شفتهيا و نينا تنظر ٕا�هيا ببالهةٍ  فتقول �مسني(ر�ه! ال أٔدري مل أٔترصف اكجلدات ا�ٓن؟)    

  (هاه! هذا هو! هذا الطعام الیصح وصف مذاقه سوى مبذاقِ  طعام اجلدات!) تض�ك  
�مسني(مل �كن �ي �دة تطهو يل حىت أٔ عرف مذاق طعام اجلدات)                          

(حنن متعادلتان،يل �دة و لكهنا �ىل ما أٔظن ال تعرف الطهو ؛ مل أٔتذوق طهوها من قبل)  
نظرت ٕا�هيا �مسني و يه حتّرِ ك امللعقة ميینًا و �ساراً يف الطبق لتُ �ْ دِ ث رص�راً ٔ�هنا تلوم نينا  

�ىل وصفها الطعام بأٔنه كطعام اجلدات ا�ي مل تتذوقه لكتاهام فقالت نينا(مذاق اجلدات يشء  
حيَُ ّس  �ىل ما أٔظن ، يشء �شعر�ن به �املا تتذويق اليشء)سكتت نينا و �مسني الزلت حتك  

�مللعقة فقالت نينا هازئة(و لكن طعام اجلدات مبفرده لن یؤهِ� لتكوين �دة؛  فاجلدات  
�كرهن �شدة رص�ر امل العق �ىل أ�طباق) قالت �مسني هازئة (و ماذا عنِك س�تكونني اجلدة  
نينا الراقية ت� اليت تفهم جيداً �یف �كون �دة) حضكت �مسني بصوٍت  مرتفع(��! مل انتبه 



لهذا أ�مر هل هناك �دة تدعى نينا)                                                           
(و مل ال؟،هل هنا ك �دة تدعى بیامسني)                                                    

(�ىل أ�قل سينادونين �لندمية)                                                                
(مامعىن الندمية؟)  سأٔلت نينا،فغري� ت �مسني قسامهتِ ا   ٔ�هنا مُ �ربََ ة �ىل إال�ابةِ  و قالت و يه  

�رفع أ�طباق ؛لتنظیفها(عز�زيت نينا! حنن مجیعًا أٔرشار ! نر�كب أ�خطاء ونتخطاها و لكن   
أ�خطاء،  ال تتبخ� ر، ال تقبل أٔن یمت ختطهيا دون استشارهتا   تبقى دامئاً  لعناهتا تالحقنا؛ مُ ؤرِّ قَ ة  

لیالینا و ال �ُ سكِ ت من نكز اخلطأٔ سوى الندم ،أٔقول � امصت و ارحت عن النكز يف�  أٔهيا اخلطأٔ  
أٔ� �دمة و ليس �ي يشء ٔ�فع� حيال ذ�.....یومًا ما فعلت شيئًا فظیعًا  حىت الندم بدا�يل  

فقط مل هيدِّ ئه  فدعوت نفيس �لندمية ؛  ٔ�ذّكِ ر اخلطأٔ لكام طرقت ذ�راه دماغي ٕانين �دمة و  
لكنين حرفت �دمة ٕاىل ندمية حىت ال یعرف امجلیع  حقيقيت؛من الصعب  االٕ قرار �لندم أٔ مام  
امجلیع؛ اخلطأٔ ال ميزي أٔ�د عن ا�ٓخر �ا س�یكون �دالً أٔن أٔندم أٔمام أٔقدامهِ  أٔما أٔن أٔندم أٔمام  
أٔ �ني �اطئني أٓخر�ن فال  أٔظن ٕاهنا فكرة جيدة!) ركضت نينا حنو الغیتار و أٔمسكته  و  أٔ�رياً   

عزفت النغمة اليت اكن أٔلفارو یضللها يف عزفها؛  لعل �مسني تعرفها و تدلها �لهيا مرة فالثانیة  مث  
الثالثة حىت نطقت نينا يه املقطع(حمدش شاف ح بیيب أٔبو نظرة حنینة) اكفهر و�ه �مسني و  
ابیضت شفتاها،�يل نبضها لیاكد حيرك صدر فس�تاهنا بقوة قالت بصوٍت منخفض و عینني  

وامج تني (نفس النشاز! ت� أ�غنیة مل �كن نغمهتا كام تغنني  و لكنه اكن یغنهيا بنفس  
اللحن ،ر�اه ) قالت نينا بعینني دامعتني(أٔ�ربیين عن أٔمين ذا الشفاة الوردیة الفاحتة ،�دثيين  

عن عینيه القن� اصتني اليت اقتنصت ماكً� يف رو� جعزت عن الوصول ٕالیه قب� و من بعده)    
  قاطعهتا الندمية و يه �شد خيط من وشا�ا و تلفه �ىل أٔمنلهتا حىت �اكد نفجر(كنا �اشقني!  
أٔ� و مراد دهمي، كنت من أٔرسة مُ تَ وَ سِّ طَ ة ا��ل و اكن مراد یعمل يف حمل لٔ��ذیة ،و كنت  
مصابة بعطٍب  شدید يف القلب،  اكن مراد مُ ِرص  �ىل أٔن السبب هو احلزن ا�ي أٔتلف قليب ؛  
كنت دامئًا سيئة احلظ ؛قُ بِ َض  �ىل أٔ� يف �ادث إ رهايب حي� كنت طف� و مت ا�دامه رمغ  



ٕان  وا�ي  قد توىف  يف نفس احلادث �رهايب و زوجين معي البنه و هو یعرف ٕاننا و مراد  
ِ ع �ىل و�ه الرس�ة و لو اكن من   �اشقني، أ� صِ بت بعطٍب  يف قليب و كنت يف �ا�ة ٕاىل مُ تَ َربّ

املمكن احلصول �لیه من أ�حياء ملا تقاعس مراد عن التَ َرب� ع لصاحلي ،كام تقاعس رشیف  
زو� عن حىت حماو� أٔن جيد يل قلب قرد ،و�دين مراد أٔن یضع يف صدري قلب أٔسعدمه  

س�یكون قلبًا نقي�  �ايل من أ�حقاد  ،سعید )رمت نينا الغیتار أٔرضًا فتكرس�  و رصخت  
�لندمية(�یف وافق أٔن �ُ سِك ن قلبه �لف هندي امرأٔة ؟أٔ�نیة )رفعت الندمية صوهتا ٔ�هنا مل یمت  
مقاطعهتا و أٔمكلت(قلب �اِل من أ�حقاد،قلب مغسول مباءِ  احلب ا�ي وقع فيه �دیثًا ،یوم  

رأٔینا أٔمين یتجو� ل يف متجر املوس�یقى اكن یدندن نفس أ�غنیة اليت تدندنهيا ا�ٓن بنفس النشاز،  
اكن سعیداً خيطو خبفةٍ  ٔ�نه یطري، یو�ا اشرتى غیتار و اكن مُ تَ حَ مِّ سَ ًا جفلس �ىل س�یارته   

_ت� الس�یارة الزرقاء اليت و�دتكِ  مَ س�تلقية  �لفها_ اكن جيرب الغیتار، كنا يف مطلع الصبح  
جفلس حياول ضبط حلن �لكامٍت  �للغة العربیة (أٔبداً حتن لمك أ�رواح  ووصالمك رحياهنا و الراح و  

قلوب أٔهل ودادمك )اكن   حياول حبامٍس ،  یض�ك و حياول بال لكل و حنن �ازمني �ىل أٔن ال  
قلب یصلح يل سوى هذا القلب،  مل أٔ�ن أٔعرف أٔن أ�مر ليس هبذه السهو�؛  فالبد لٔ��س�ة  
أٔن تتالمئ و البد جلسدي أٔن یتقب� ل القلب و لكننا اختطفنا أٔمين  ،رضبه مراد دهمي �ىل رأٔسه  

حبجرٍ  اكن یُ قِ�  ا�ٔ فالم و لكن أٔمين مل ینطق بعدها هاتفنا املشفى و اكتشفنا بعدها أٔن أٔمين  
تويف �لسكتة ا�ماغیة ،حرضت أٔمه من املؤكد ٕانك تعرفيهنا ت� املرأٔة اليت یمت �كرميها يف عید  
أ�م س�نو�ً ، مشهورة  ب  أٔم الشهید�ن، قالت( ال یُ عقَ ل أٔن یبقى أٔجمد � كشهید و یفين أٔمين  
سيبقى أٔمين � أٔیضاً )و تربعت بأٔعضائه مجیعها و نلت القلب ال �شكيك أٔ� متأٔكدة أٔن القلب  

                                                                                           (�
(انت �كذبني!أٔخوكِ  إالرهايب قتل أٔجمد و انت �راقبني قلب أٔمين املفطور،  أٔفرطيت  يف املراقبة  

و احلقد، أٔدفعك احلسد ٔ�ن �رسيق قلباً ؟) نظرت ٕا�هيا �مسني نظرة بال معىن فهنضت نينا من  
ماكهنا  و أٔمسكت بطبق و رمته يف أ�رض فأٔ�دث صوت �كرس� هائل و قالت بصوٍت  



مهتدج(تتذ�ر�ن الشعر جيداً ،البد ٕانك تفهمینه ، مجیع مك تفهموه �دا أٔ�!.....بیدرو شق�  صدر  
الر�ل و أٔخرج قلبه  ؛عقاً� �ىل قتل ٕاینيس  ،أٔ� فعلت أ�مر مع ماهر و مل أٔقصد معاقبته ؛ فهو  
مل یعرف ٕان الرئة ختص أٔمين ،انتِ  !) نزعت نينا الفس�تان عن صدر �مسني الندمية و غرست  

قطعة ز�اج من أ�رض يف صدرها و حرشت أٔصابعها �لك ما أٔوتيت من قوة؛  لتس�تخرج  
قلب أٔمين من جسد �مسني و يه تبيك �تا�ة مل تعرف نينا ٕاىل أٔي مدى جيب قطف القلب  

ٕاىل أٔي مسافة جيب قطف الرشایني اليت اكنت قویة حتاول قطعها بیدهيا ا�ردة فتفشل،  
حتاول قص� ها بأٔظافرها بال فائدة و املرأٔة الزلت حي� ة تتأٔو� ه و تقول (رأٔفة �لرأٔفة اد�لیين يف  
خيال عن ا��بة  الفاتنة) ،ترصخ نينا(أٔ�هتا الساقطة،�یف جترؤ�ن �ىل طلب يشء كهذا  

مين،ٕاهنا حاكیيت أٔ� و هو)   حترض نينا مقصًا من املطبخ و تفصل الرشایني عن القلب و تُ بقِ ي  
مسافة قصرية �داً من الرشایني اليت تعرف ٕاهنا �اصة بأٔمين و �یف ال تعرف ٕان اكنت قد  

و�دت من قبل رئته و قرنيته حىت ...                                                           
اكنت نينا تغسل القلب �حمللول و أٔ�ذت هتدأٔ رویداً رویداً حىت هدأٔت متامً ا عندما أ� زِ حيَ  دم  
الندمية و نبضها عن القلب هنائیًا و �اد � نبضه ا�ٔول اكن ینبض بد�ة بني یدهيا الصغريتني  

یوافق نبضه نبضاهتا  و تنعكس صورهتا بأٔمكلها �ىل غشائه الرقيق اكن كام ختیلته متامًا و يه  
�عسة �ىل صدر أٔمين ،هو  متامًا ما افتقدته الرئة اليت أٔخر جهتا من صدر ماهر،  تنظر ٕاىل  

أ�عضاء سعیدة  تتنفس �را�ة و هدوء و یبقى لك عضو يف منتصف إال�ء اخلاص به یتحرك  
بلون احلیاة الوردي �ىل  صوت  أٔغنیة الغر�ء (ال م� �ینا! ال م� �ینا !) فصاحت هبم نينا  

(امصتوا و اس�تقبلوا وارد�مك اجلدیدة! �مسني الندمية !)، صاحت �مسني (أٔوه �لطبا�كِ   
الكرمية !)                                                                                      

(�ىل أ�قل �افظِت �ىل القلب نظیفًا حىت تقدميه ٕايلّ ) مث تذ�رت نينا ٕان �مسني يه السبب  
يف ما فيه امجلیع ا�ٓن ، فصاحت(أٔهيا الغر�ء!  �مسني  الندمية ال تنمتي ٕالیمك ؛ �هيا حبیب    

...یدعى(مراد دهمي) و هام السبب يف غربتمك هام السبب يف لك ما �انيمتو ه هام السبب يف  



حتو� لمك لسارقني و ٕاىل  غر�ء،أٔعين أٔن تبدل قطعة من جسدك بقطعة من جسد أٔ�دمه ،أٔال  
جيعل جسدك غریبًا عنك خشصیًا مفا�ل معارفك،أٔ�ساءل �یف..) صاحت �مسني  مُ قَ اطِ عة (ال 
آلف   ال ال !تصدِّ قوها؛ مراد مل یعد حبیيب ؛ حسب حساب ا�لك لكنه مل حيسب حساب أٔال یتأ
قلبه مع قليب اجلدید،  ر�ل مع امرأٔة و بقيت أٔ� ندمية يف متجر املوس�یقى ....كذبت �لیِك �  

نينا،هل تعرفني �یف عرفت أٔن أٔبو� حسني مبرص  و ليس أٔمعى،هو من أٔ�ربين رأٓين   و مراد  
و حنن نقتل أٔمين و بعدما خرست لك يشء و ذهبت ؛�ٔمكل حيايت يف سا�ة متجر املوس�یقى  
عقد معي اتفاق قال و هو خيلع نظارته و ینظر يف عیين مبارشة(رأٔیتِك بأٔم عیين ،انِت و الهذا  

ِّ ب إال�ابة   أٔو السؤال املُفَرتَض  �ىل   تقتالن املسكني حبجرةٍ )  نظرت ٕالیه یو�ا أٔ�اول أٔن أٔرت
مجلته فقاطع تفكريي(صِه! س�تعرفني يف �ِ� فقط أٔنين مبرص و حتفظني الرس مقابل أٔن أٔمحي  

رسك و أٔن أٔمن�ِك عرض،س�تطهني الطعام يل و ِ� یومياً ؛ لنتناو� سوً�) رددت �س�هتزاءٍ   
ضاحكة من غبائه(و مل ختربين هبذا الرس ٕان كنت أٔردُت  ك�نه  و مل حتمل نفسك عناء  

ٕاطعايم؟)                                                                                  
أٔ�ابين إال�ابة الوحيدة اليت مل أٔرغب يف سامعها(ليس من شأٔنكِ )  فت� إال�ابة اكنت تؤكد  
خماويف؛ فهو یعرف ٕانين لن أٔ�رح أٔبداً هذا املاكن و مل ینِو أٔن یرت ك التفكري فيين حياول ٕاجياد  

مربرات رحييل ؛ٔ�نه اكن مُ سَ ّملِ  معي و مع امجلیع ٕان البقاء هنا هو املفرتض ، و من ساعهتا و  
حنن بقينا �ىل االتفاق  ، كنت یوميًا أٔنتظر أٔن حتدث املعجزة و حين الزمن �يلّ  �لرجوع حيث  
مر يف املتجر املوس�یقى)  أٔمالت نينا رأٔسها و قالت بصوٍت منخفض(أٔهيا أ�غبیاء! مجیعمك حيمل  
�رجوع الزمن!أٔليس ما حنن فيه زمن  مير هو ا�ٓخر؟)نظر الغر�ء  ٕاىل الندمية  بغضٍب  صامت  

قطعه احلاج سالمة بقو� (أٔ�هتا الزانیة !عشت بعذاب و العني الغریبة تتفحص جسدي،قطعة  
يف جسدي ليست يل دخي� بني أٔعضايئ) و تبعه محمود شكري ا�ي رأٔته نينا یثور للمرة  

أ�وىل (�اهرة!) و اس�متر امجلیع �س�هبا فصاح ماهر (� جام�ة !)  مث �دل من نربته و �اد ٕاىل  
لهجته الراقية(من اكن منمك بال خطیئة فليس�هبا، ال تنكروا ٕاهنا اكنت السبب يف ٕایقاظمك من  



ومه أ�وطان الزائفة اليت ظننمت ٕاهنا تؤ�مك!)صاح به ممدوح  �ري �ايبء مب�اوالِت  ماهر أٔن  
یترص ف ٔ�نه دوق (أٔهيا الغيب !حنن ندور يف �لقة مُ فَ ر� �َ ة ؛ ت� أ�عضاء الغریبة يه السبب يف  

احساس�نا �لغربة أٔصًال ،منذ د�لت ت� ا �لكیة امللعونة جسدي و أٔ� أٔ�اين؛حو� لتين ٕاىل  
خشص جمهول حىت لنفيس!)صاح  به ماهر مس�هتزئًا(حقًا! هل منعت ت� ا�لكیة  حىت ذ�راك  

َ ة ��ا حنو   عن معارفك القدمية) امحر و�ه نينا و صاحت بغضب كام مل تغضب من قبل مُ وّ�ِ
ممدوح(أٔهيا ا�اعر الفاسق !�یف جترؤ �ىل نعت ا�لكیة مبلعونة أٔمل �كفيك أٔنك رسقهتا �لك  
أٔ�نیة �متن�ك حياة �ىل حساب جنوين؟ فلرتت هبا مخورك العفنة و ها أٔنت �هتمها بأٔهنا  
س�ببت غربتك،  اللعنة �لیك انت و مجیع هؤالء الغر�ء أ�غبیاء املتقهقر�ن بني أٔعتاب  

أ�وطان اليت مقتهتم؛  لغر�هتم املقرفة) و بني املشادات اكن احلاج سالمة یبتسم مُ �َ اوِ الً التقر� ب  
ٕاىل الندمية  فقط ملضایقهتا وىه �زدریه فالحظ ماهر أٔن حماوالت احلاج سالمة �ُ شعِ ر الندمية  

بعدم الرا�ة فوخبه قائًال(الزلت تفتقر أٔن �كون صاحب ذوق رفيع،مل تضایق ا�ٓ�سة أٔهيا  
الفالح الغيب)                                                                                   
(و من قال ٕاهنا متضایقة،أٔم أٔنك تظن ٕانك أٔفضلنا للظفر هبا)صاح الش�یخ حيىي(�� أٔجند�  

من الغباء،أٔتتعار�ون �ىل الظفر ��رمة  اليت يه السبب يف غربتنا) فرد سالمة (عندما فكرت  
يف أ�مر و�دت ٕانين من توسلت أ�طباء ٕاىل �ني حتررين من العمش!أٔن ا�ي بقيت رهیصًا  
يف قوامئ انتظار املشايف أ� صَ يل�  �المس أ�عظم لیقتلع هللا �ني أٔ�دمه و مي نحها يل) قال الش�یخ  

حييي من أٔ�ر صدمته �سبب �م سالمة(أٔهيا الفالح الزندیق!،�یف تطلب من هللا أٔن مين�ك  
�ني �ىل حساب وا�د،هللا مي� عیوً� مبقدار �رمه ا�ي مينع به العقاب ل�ٓخر�ن �ىل  

َ ًا �دیثه ٕاىل   ماهر  (� س�ید ماهر هل جننت؟هل تعجبك   حساب بعضهم) مث قال مُ وَ ّ�ِ
ساقطة و تدافع عهنا؟) حر� ك ماهر س�بابته و قال بله�ةٍ  مبتذ�(أٔ� أٔیضًا أٔ�ربين القدر القايس  

�ىل أٔن أٔحبث عن وطن �دید.لكنين تعلمت من �ذايب �یف أٔوايس أٔولئك ا��ن یعانون  
مثيل)صاحت نينا يف غضٍب (الشاعر الروماين فريجيل؟!،أٔلن تتوقف عن الرسقة أٔبداً �  



ماهر،اس�متر ارك يف الفخر �رسقاتكِ  أٔمام عیين جيرح مشاعري،انمت أٔغبیاء أٔ�نیون مجیعمك، ال  
جعب ٕانمك طُ ِر دّ متُ  من ذو�مك رش طردة � كناسة اجلیف � غر�ء!)   هب �امص واقِ فَ ًا یت�د� ث  

�هتمك� (و انِت � أٓ�سة � مج ی�! أٔصدقِت أٔننا الغر�ء و�د�؟ أٔ�ربیين � عنق البجعة ! مىت  
تذ�رِك أٔ�د �ري�، حنن  هؤالء الغر�ء ا�ي �س�متر�ن يف ازدراهئم،كدِت تصابني �جلنون یوم  

اختبئنا عنك ،و  أٔ�ن وا�ِك العز�ز؟ �ساِك بني أٔحضان ٕانغرید اليت أٔحقمتهيا حيا�مك بیدیكِ   
الغبیة)                                                                                             
(أٔ� من �لغت يف الغیاب حىت اعتادوا �لیه)حضك �هتمك(أٔعتادوا �لیه؟ من یعتاد غیاب �اٍل  
�لیه ؟،لو اكن البعد يشء ميكن �عتیاد �لیه مل حبثت ت� أ�عضاء عنِك و حبثِت عهنا بني  

أٔجساد البرش،انِت ترص�ن �ىل �نقياد ل غبائكِ  ا�ي یدور يف مججمتك الفاتنة ، لو أٔنكِ  فقط  
ما مصمت �ىل حرش انغرید بينمك ملا كنا فمي حنن فيه ا�ٓن)                                       
(و ماذنب انغرید أٔهيا اللقيط!) �س�متر �لسخریة( تعرفني ٕانين لن أٔتضایق من نعتِك يل  �للقيط  

؛ٔ�نه فقط �ارج منِك انتِ ! كام تعرفني  �لظبط  ذنب انغرید هو ذاته ذنب منال و ذنب  
مغتصب سلوى؛  بعض الناس ختتار أٔن ُختلَق ُمذِنَبة؛ امجلیع یقر بذنوهبم و �ىل رأٔسهم ذنوهبم 

اليت ال خترج عهنم ٕاال ٕ�ذهنم؛ مه یظنون أٔن انهتا�م الرش مينحهم القوة و الس�یطرة �ىل  
أ�غبیاء ا��ن خيرسون الكثري بعدم التفاهتم هلمزات ال رش اليت جتعل العامل لكه متاح أٔمام  

أٔعیهنم ،و تعرفني أٔیضاً  ٕان ما حنن فيه مجیعًا خطئوكِ   ��اكمل ،انِت من أٔرسلِت �م امجلیع  
ٕاىل اجلحمي مقابل أٔن ختُ ِر ج ِ� ت� اجلحمي املُ س�تَ عِ رَ ة انغرید)                                    

  (�س�متر �لهذي عن انغرید)                                                                 
(تتظاهر�ن ٕانك لسِت متأٔكدة أٔن يه من وشت  ٔ�بیِك عن حف� أٔلفارو مث وشت  ٔ�لفارو 

�لیِك مباكنِك مفحى لك ما تبق� ى من ذ�ر�تِك عن أ�مر ا�ي ترصّ فِت ٔ�نِك �س�یتيه رمغ ٕانه مل  
آ� التصو�ر) اكن �امص ینظر ٕاىل   یغب عن �اطركِ ،لك ما حنن فيه �سبب رسقة انغرید �ا�رة أ

نينا �بتسامة غریبة محلت نينا �ىل الظن ٕان ت� �بتسامة يه مُ حَ ّرِ ك ا��ر�ت اليت تدور  



يف ��ها ا�ٓن فتتذ�ر ما�دث قبل حف� أٔلفارو اكن الش�بل ا�ي اشرتته �ملزنل یثري الفوىض  
و تنضح منه راحئة مقز زة جعلت وا�ها جيربها �ىل الترصف يف أٔمره ليك �سمح لها ا�هاب  

ٕاىل احلف� حفبست نينا الش�بل يف غرفهتا فأٔ�الت راحئته الغرفة ٕاىل راحئة بطاطا نتنة دا�ل  
أٔحشاء جيف فعزمت نينا �ىل رشاء عطر خيفي الراحئة و يف حمل العطور حملت قنینة عطر  

�هظة ا�مثن فرأٔت نفسها و يه �سكهبا �ىل أٔلفارو حتیةً  � ،بعدها وقعت �ادثة الش�بل اجلائع  
و اختفت ا�ا�رة فنفت نينا عن رأٔسها مهزات �امص �شأٔن املايض؛حفىت ٕان اكنت غبیة ساعهتا 

فا�ٓن �تت فَِطنَة و ذ�یة لل�د ا�ي ینفي عن رأٔسها أٔن تفكر يف أ�غبیاء حىت و ٕان اكنت يه  
مهنم ، خففضت رأٔسها و أٔصبحت كدمية  بينو�یو قبل أٔن تُ بث فهيا الروح و قالت(كنا یو�ا 

جنلس �ىل احلَ جَ ر أٔمام جشرة(الفار�ا د�ریون)كنت أٔحيك � عن قصهتا و �رخيها و بي� كنت  
أٔحيك و أٔقول(یُ قَ ال ٕاهنا زُ رِ عَ ت يف عهد �مرباطور الروماين قسطنطني أ�ول)  قاطعين  

ضاحاكً �هناكٍ  و هو حيّرِ ك أٔصابعه  بني خصالته(رمبا هذا اليشء اجلید الوحيد املُ تَ عَ لِّ ق  
بقسطنطني أ�ول ،حضكت و قلت(و ما�ي ال یعجبك عن قسطنطني؟)                      

   (ال أٔعرف و لكنين   أٔ�رهه بقدر ما أٔ�ره التارخي؛  یومًا ما قامت أٔيم بتقطیع كتاب التارخي  
فوق رأٔيس؛  ٔ�ن �المايت يف امت�ان الشهر يف التارخي اكنت سيئة)حضك و أٔمكل(�اولت  

إ فها�ا ٕانين أٔمقت مادة التارخي و لكهنا مل تتفه�م،  أٔ �ربهتا ٕانين لست يف �ا�ة ت� املادة ؛  ٔ�نين  
أٔ�زتم أٔن أٔدرس الهندسة و لكهنا اكنت مُ َص مِّ مَ ة �ىل ٕانين البد أٔن أٔحصل �ىل ا�ر�ة  

ا�هنائیة،أٔتذ�ر یوم قطعت الكتاب �ىل رأٔيس؛  قلت لها ال �ا�ة يل حبفظ ا�ٔاكذیب القدمية  
فاهنالت �يلّ  �لرضب قالت(ال تتفلسف ،أٔرید ا�ر�ة ا�هنائیة) حيهنا سأٔلته (هل كنت تُ عَ اقَ ب  

�شدة)حضك و قال(و ٕاىل ا�ٓن و یمت معاقبيت،و لكن أ��ات �لتأٔ�ید �هين أٔس�باهبن اليت  
تصب ملصل�ة أ�بناء)عندها صفق �امص و قال(و من قال ٕان ٕانغرید أٔمك؟  �س�متر�ن يف ٕاناكر  

أٔن انغرید سيئة؛أٔٔ�نِك مل تتحميل أٔن تصبح صفقتِك لرشاء أٔم فاسدة بال معىن!)أٔمكلت ٔ�منا  
تت�اهل �م �امص(بعدها أٔ�ذته ؛لنمتيش�  �ىل الصخور ٕاىل جو ار هنر إالیربو،أٔجعبه املشهد  



�ر�ة �نهبار و لكنه اكن �شعر �لربد رمغ ٕان اجلو مل �كن �رداً أٔصالً ،  اكن كفه أ�مسر  
مصفر ليش�به بطن نبات عباد الشمس حبثت عن أٔصابع ٔ�صابعه لر�يل املثايل فمل أٔ�د)قاطعها  

�امص(توقفي!) و هنا قامت نينا و ٔ�هنا تنني من نوع �دید ینفث �راً من عینيه و صاحت   
مُ وَ �ِّ ة ��ا ٕاىل �مسني(أٔ�هتا الساقطة،�یف حتملِت أٔن �شاهدي كف أٔمين و هو یفتقر ٕاىل  

دفء دمايئ،صيل للرب أٔال �كوين قد فركتیه) نظرت �مسني بأٔىس و �اولت فتح مفها ،  صاح  
ممدوح ساخراً(ها انِت أٔ�رياً �سأٔلني غریبًا)                                                       
 فقاطع احلاج سالمة (�للغباء! ت� املرأٔة مل تصبح غریبة حىت ا�ٓن مث..)و هنا وقف ماهر و  

َ ًا �مه للجمیع(فالنعد للموضوع!الفيصل بني �منر� �ىل �مسني   سعل مث قال بلهجته الراقية  مُ وّ�ِ
الندمية أٔو ٕایواهئا س�یكون اختبار الغر�ء ،جيب أٔن متر �ختبار الغر�ء)صاح به الش�یخ حييي  
و(و مل انت ا�ي حتدد؟)                                                                      
(أٔ� القائد هنا  ؛أٔ� مُ ؤسِّ س وطن الغر�ء،  أٔ ول مولود به) مث خفض صوته ٔ�منا یت�دث ٕاىل  

نفسه(ال أٔصدق ٕانين أٔ�شارك أٔعضاء مع هؤالء احلثا�،عندما عرفت ٕانين أٔحتاج رئة فكرت أٔن  
أٔ�يشء مجعیة أ��س�ة الوا�دة،مجعیة رسیة تتو�د فهيا أٔ�س�ة أٔجساد أ�عضاء ا��ن كنت  
سأٔختارمه مجیعًا من ا�متع الراِق و س�یكون اجلسد ا�ي س�نحصل منه �ىل القطع املفقودة  
راِق أٔیضًا)مث رفع صوته مو�ًا �مه ٕاىل امجلیع (ال أٔصدق ٕانين أٔ�شارك جسد مع امرأٔة بال  
حياء تعقد �ىل رأٔسها وشا�ًا لل�لف و ال ر�ل بال ذوق �رفض احلدیث مع رشاكئه و ال  
شاب لقيط بال أٔرسة و ال شاب سافل داعر وال مدعي غيب یظن أٔن ا��ن �لق لینجیه  

و�ده،و ال فالح أٔجش الطباع مسج أ��الق، و �سأٔلون مل أٔ� ا�ي أٔ�دد؟ )صاح سالمة  
(موافقون!فالننه هذا)فبالغ ماهر يف ضبط نغمة صوته ٕاىل �د �بتذال مُ وَ ّ�ِ ًا �مه  

للندمية (هل جربِت یومًا أٔن حتصدي مق�ًا و ذرته الرحي بعیداً ؟) حتدثت �مسني تنظر لٔ�رض  
(ال أٔعرف!)مث صاحت  ٔ�هنا تذك� رت االٕ �ابة(و لكن من املؤك� د ٕانين فعلت؛  فأٔ� حزینة)         
    �و� ن امجلیع �لقة حول �مسني الندمية و غنوا (الغر�ء صار هلم وطن،وطن غریب مثلهم!)  



اكنت نينا �شاهد و القلب  ینبض بیدهيا رمغ ٕانه خرج من جسد �مسني منذ ما یقارب الربع  
سا�ة و لكن ما�القة خرو�ه بیامسني من �دمه بنبضهِ  أٔصًال؛ إ ن  اكن  النبض فيه ال خيص  

�مسني ،وضعته نينا يف و�اء و رص� ت أ�عضاء يف أٔوعیهتا �ىل أ�رض يف الرتتيب املُ فرتََ ض يف  
اجلسد و �مت ٕاىل جوارها رمغ املشلكة اليت وا�هتا و يه أٔن ا�ٔوعیة اكنت �برية بعض  

اليشء تُ فَ رِّ ق أ�عضاء عن وضعهم الصحیح �مت نينا ٕاىل جوار أ�عضاء و رأٔت أٔمين �زورها  
للمرة أ�وىل منذ ر�ل جفر هذا الیوم  اكن مسجیًا �ىل أ�رض و أ�عضاء مرصوصة يف أٔماكهنا 

جبسده تتنفس هبدوء و یغطي �لهيا بغشاء ملاع من جسده،  قال لها (�یف مضيِت و ٔ�منا  
أٔجعبك الفراق؟)                                                                                  

(الزلت ال �س�تطیع نظم الشعر و �س�تعري أ��اين؟ تلوم و ٔ�نك انت ا�ي بقيت �ا�راً يف  
انتظاري و ٔ�نك انت ا�ي حبثت عين بني أ�جساد ؟�یف لقلبك أٔن ینبض يف جسد  

غریبة؟)                                                                                          
  نظر ٕا�هيا �س�هتزاء �لكل أٔ�ابته بأٔنه فعًال حبث عهنا بني أ�جساد(مل �كن خياري أٔن �شقوا  

صدري)                                                                                     
(حقًا! مل �كن خيارك؟ أٔمل خترت أٔن تت�ل� عن جسدك ؛ٕالیقاف أٔمل شق�ه) وقف ميرر أٔصابعه بني  

خصالت شعره و شفتیه �زداد يف ا�هبت و حياول أٔن جيمع �دیثًا فيفشل و نينا تنظر ٕالیه  
بعینني دامعتني تقول( أٔي ما �دث! أٔي ما فعلت !انت قد قلت يل أٔنك مؤمن بص�ة أٔفعايل  
و أٔ� أٓمنت بص�ة أٔفعا� قبلها)                                                                   

  (و �ا التقينا بعدما فرقوين يف أ�جساد اجلوفاء)                                           
سأٔلته (و ماذا عن الظل � أٔمين،هل حتم� لت أٔن �رين مُ عَ ذ� بَ ة �خلوف و احلرية؟)                 
  أٔمسك مبعصمها �رز العظم بأٔصبعیه و ابتسم(مل �كتسب جسدِك ا�شًا)شدت ذراعها قائ�  

(ال أٔصدق)فقال هبدوء(ال أٔعرف شيئًا عن هذا الظل،رمبا هو یتبعين منذ ر�ليت مع وا�يت ٕاىل  
اجلنوب) ابتسمت بعینني دامعتني و يه �هنيي حماوالهتا ٔ�ن �رى أٔمين جيذهبا بعنٍف لكام  



ابتعدت  ،اكنت �س�متع كثرياً هبذا أ�مر أٔن تغالب رغبهتا و متثِّ ل �بتعاد و هو جيذهبا من  
ذراعها بقسوة؛  لیبقهيا جواره و قالت(�للغباء! ا�ي اكن ینتابين الظل أٔسود ��اكمل و ضبايب  
ال لسان �یه ؛  لیت�د� ث هو اس�ت�دم لك س�بل التواصل ٕالبقايئ منتهبة و أٔ� اليت حنقت �لیه  
بغباء،ال) هز أٔمين كتفيه و لوى شفتیه و قال(ال أٔعرف هل جيب أٔن أٔقول ما سأٔقول أٔم ال و  
لكن جرأٔتِك و جشاعتِك حيفزاين،كام أٔن فكرة أٔن �یك قليب بأٔثالمه اليت حتوي أ�ش�یاء اليت  
تلوصه �ك�هنا عنِك یدفعاين للقول ،  الظل یتبعين من ر�ليت للجنوب، �یان یدفعه لیلملمين  
لكام تبعرثت،انِت قطعة مين و �ا یلملمِك مع قطعي،انِت تعرفني أٔن لقائِك مباهر و �امص و  

محمود شكري و سالمة و البقية مل �كن مصادفة)حضكت لعدم قو�  امس ممدوح مبارشة  
،خفض رأٔسه بأٔىس و قال(مجیعهم اكنوا یعرفون بعضهم من البدایة و یبحثون  

عنِك)قاطعت(أٔ� اليت أٔهنكها البحث)فقال(أٔعرف!...)قاطعته �بتسامة(س�تأٔ�ذين يف ر�� ٕاىل  
اجلنوب!)ابتسم و قال(سأٓ�ذِك!)                                                                

(س�تصدق ٕانين أٔ�لت ز�رة لك معامل بالدك حلىت حصبتك)                                
(س�تقضني نصف یومك يف �املي و نصفه ا�ٓخر يف �املِك،أٔعرف ٕانين أٔترصف بأٔ�نیة و لكنين  

سأٔ�اول قدر املس�تطاع أٔن أٔبقى يف �املِك)قالت(حنن يف �امل وا�د! ال تقل)  استيقظت نينا  
�ىل صوت الباب اخلش�يب و هو یُ غْ لَ ْق  بقوة وو�دت طفًال واقفًا ٕاىل جواره هو ذاته الطفل  

ا�ي اكن يف مقهيى �نرتنت اكن واقفًا أٔمام الباب مبارشة �رى نينا �مئة ٕاىل جوار أٔعضاء  
موضو�ة يف أٔوعیة سأٔلته نينا و يه تبيك النقطاع �د�هثا دون رغبهتا( أٔهيا الصغري اللعني ،�یف  
د�لت ٕاىل هنا؟)                                                                                   
( �ملناس�بة أٔدعى (�يل) و للتو �ربت غرفة اجلثث)                                            
    (أٔجساد فار�ة  عفنة!)                                                                        
    (من أٔ�؟)                                                                                     
    (أٔهالً ! انضم للنادي أٔال خت�لون مجیعًا عندما تطلبون مين أٔن أٔ�د لمك إال�ا�ت؟)         



    (الهيم ما تقولني!  جيب �لیك اختالق الكثري من أ�جوبة �االً)                             
   حتد� ث و هو ینظر ٕاىل ا�ٔ عضاء ، وقفت نينا أٔمام أ�عضاء حتاول أٔن توارهيا �رعٍب و تقطع  

نظرته املس�مترة و قالت(أٔمين مل �ر�ل ٕاىل أٔیة ماكن! ت� أ�عضاء ختتنق يف أٔجساد الغر�ء لن  
تتحمل حىت تتعف� ن ٕان طمع فهيا الغر�ء �نیة ،أٔجويف أ�جساد،هل انت ش�بح؟  �یف د�لت  
ٕاىل هنا؟) حرك الطفل رأٔسه ميینًا و �ساراً(ال  ميكنين أٔن أٔمن�ك ا�ا�ت و انِت متنحیين مزیداً  

من أ�س�ئ�،  سنترصف وا�داً مقابل ا�ٓخر) نظرت ٕالیه نينا بتعجٍب  و يه الزالت حتاول قطع  
نظراته املتلصصة �حية أ�عضاء فقال الطفل(هل امسِك نبي� اجلا�ري؟)                     

أٔ�ابته (ال) و أٔ�ذت تفكِّ ر يف دورها،  �رى ماذا ميكن أٔن �سأٔل طفًال مل یبلغ العارشة،   
مالسؤال ا�ي تنتظر � ٕا�ابة من هذا الطفل ا�ي ینظر ٕا�هيا خبیبةٍ   بعد �لمه ٕاهنا ليست نبي�  

اجلا�ري الىت سأٔل �لهيا للتو،  فقالت(و مل  �كرهين أٔبوك؟) قال الطفل(هذا ما كنت للتو  
أٔسأِٔ� عنه،ت� نبي� اجلا�ري يه أٔيم ؛ اكن وا�ي �زمع ٕاهنا متوفية بل مي� لها شهادة وفاة  
رمغ ٕانه ال مي� لها أٔقارب أٔو حىت صور،اكن �ي شكوك ٕاهنا �ىل قيد احل یاة و هو ینكرها  
؛ٔ�هنا فعلت ذنبًا عظ�ً معه رمبا �انته و تأٔكدت ت� الشكوك حي� قرأٔت مذ�راته اليت اكن  
ینعت فهيا ت� املرأٔة بأٔهنا فاسقة و ساحمیين هو نفس الوصف ا�ي نعتِك به یوم تقابلنا يف  
مقهيى �نرتنت،یو�ا قال يل ال تت�دث مع الفاسقات خصوصًا من نوعیة ت�  املرأٔة مُ شرياً   

ٕالیِك ،اكن یت�د� ث عنِك �سوٍء شدید حي ذِّ رَ ين من التعامل معِك یقول ٕانكِ  بال حياء تتبعني  
الناس رمغ ٕاهنم �رفضونكِ ،قال يل أٔال أٔنظر مبارشة ٕاىل ملعة عینيك لئال أٔقع مشفقاً )             
  اكن یت�دث و هو یتحر� ك مُ �َ اوِ الً أٔن �رسق النظرات لٔ�عضاء و يه �س�متیت يف ٕاخفاهئا 

فسأٔلها مبارشة (هل ميكنين رؤ�هتم؟)                                                      
(وملاذا؟ أٔ�رید أٔن  �رسقهم؟ �رید أٔن خترج و �روي للناس حاك�هتم؟  أٔن �رفع صوتك الطفويل  

و تقول (انظروا � قوم رأٔیت یومًا قلبًا �اشقًا ینبض اكلشمس ويه تنبض �لضوء، رأٔیت  
� اعتني اكلكرس�تال و رئة منسو�ة بعنایة اكلنس�یج ا�ي صنعه الرب �ٓدم و زو�ه   لكیتني مل



؛لیوار� سوأٔهتام بعد التوبة ،س�یكون صوتك رزینًا واثقًا ،لن یظن الناس و لو لثانیة وا�دة ٕانك  
طفل خيتلق، س�هيرعون وراء أٔوصافك الصادقة و دما�ك ا�يك)                                
 قاطع الطفل و حضك  �س�هتزاء(أٔخرج؟ هذا ما أٔسأٔ� عنه ، حتط� مت بوا�ي الس�یارة ،أٔعرف  

ٕانه فعلها مُ تعمِّ دَ اً ،لیلهتا قرأٔت مذ�راته و هو رأٓين و أٔ� أٔفعلها،  حتط� م  قاصداً حىت ال خيربين  
�ٕال�ا�ت) و لربهة مصت الطفل و أٔ�ذ ینظر ٕا�هيا هبدوءٍ  شدید ٔ�منا اس�تعاد طفولته و مشر  
َ ة متامًا �ٔ�محر ٔ�منا للتو مت حرقها يف و�اء �س�تعر �ملسيل  ،    ذرا�ه اليرسى فبدت و يه مُ لَ و� ن

و فوق ت� ا�راع ا�تلفة عن اجلسد بقعة صغرية محراء،  صار حيك فهيا بأٔظافره و حيك حىت  
كشط ��ها و نزفت صدیداً خفيفًا فتوق� ف، سأٔلته نينا(و مايه أ�س�ئ�؟ قلها مبارشة! ٕان  

كنت تقصد ت� عن املرأٔة الفاسقة فأٔ� ال أٔعرف يشء)                                          
 (ال ال ال ميكنين إ خباركِ ،ال ميكنين فضح ما أٔراد   وا� ي اخفائه ،كنا �رياً�  لفرتة حي� كنت  

طفًال)                                                                                       
(انت الزالت طفالً !)                                                                            

(أًٔ� اكن كنت أٔرى أ�ش�باح خترج من مزن�ِ ؛  لتغسل مال�سها يف ا�هنر،  انقطعت عن  
الرشب لفرتة حىت اكد لساين جيف أٔ�ربت أٔيب أٔن یذهب؛  لی�رب أ�ش�باح يف مزن�ِ   أٔن  

تتوق� ف عن ت� أ�فعال املُ قِر فَ ة ؛فنحن �رشب من هذا ا�هنر ،حضك أٔيب و اس�هتان مب أٔقول  
فتسل� لت  ؛ٔ�فعل املهمة بنفيس،  التقطين أٔيب ووخب�َ ين �شدةٍ ،  مل أٔذ�ر ٕانه وخبين مرة يف حيايت  
كهذه أٔبداً،قال يل أٔن أٔبتعد عن الناس و خصوصًا ت� املرأٔة اليت �سكن هذا البيت ،�ر�ه!  

ا�ٓن  فهمت مل �ذ� رين منكِ  رمبا رأٔى ت� الطقوس اليت تفعلیهنا أٔو رمبا لس بب أٓخر هو ما  
تعرفينه و یعرفه هو،ا�ٓن أٔ� حقًا ال أٔهمت �ملعرفة عنِك و لكن انت قويل يل ماذا تعرفني  
عين؟)                                                                                     

(ضللت الطریق � فىت!)                                                                        
أٔمسك �س�اب املعطف الطفويل ا�ي یلبسه و صار یعضه يف انتظار أٔن جتیب ت� املرأٔة،   



أٔرسف يف عض الس�اب حىت اكد یتقط� ع و هو �ري �مت؛ مفاذا س�یخرس صيب یتمي ،و يف  
ا�هنایة رفع صوته (امسعى � امرأٔة!  لن أٔ�رح ماكين حىت أٔعرف ...و �ملناس�بة لن أٔقول �ِ    

معطیات ما جيب أٔن أٔعرفه  ،أٔ� لست غبیًا �ٔكشف أٔورايق) مل تفهم نينا أٔهذا الصيب ذيك �داً  
أٔذىك مهنا ليك ال تفهم ما�ریده أٔم ٕانه طفًال هيذي �لغباء ا�ي الیُ فهَم؛ مفر ة قال ٕانه �رید معرفة  
ٕان اكنت أٔمه  و أ�خرى سأٔلها ما�ي تعرفه عنه و ��هنایة �سأٔلها أٔن تقص � شيئًا ال �رید أٔن  
�سأٔلها مبارشة عنه؟ هل هناك املزید،  و رمغ غرابة عرض الصيب لنينا  ٕاال ٕانه هو ما أٔرادت  

سام�ه  ؛فهو قال(لن یربح ماكنه حىت یعرف)  و يه ال تعرف ما�ي �رید معرفته و �ا سيبقى  
معها لٔ�بد و  اكن هذا احلل هو أٔحسن الس�یئني ؛ فٕاما أٔن یفضحها و ٕاما أٔن یبقى ،و متنت  
ساعهتا نينا لو اكنت �س�تطیع القتل لقتلته ،قالت(أٓه لو كنت أٔس�تطیع ٕازهاق أ�رواح و محل  

اجلثث و حتم� ل راحئة دماهئا املقرفة لكنت قتلت هذا الطفل)�لس الطفل �ىل أ�رض ساعهتا 
و �لست نينا أٔمامه حيدقان يف بعضهام و یدور يف �هلام نفس التفكري (ال جيب أٔن یغب هذا  
عن عیين!)  ...                                                                                    

َ ا ٕافطارهام سوً� و یتناواله معًا  مث �شاهدا      بق يا �دة أٔ�م متالزمني ؛ �ستيقظا سو�،  حيّرضِ
التلفاز أٔو یقرأٔا الكتب،  و یعبث هو �لغی تار املكسور  و  يه جتلس مع أٔمين ا�ي اكن حيرض  

يف أٔوقات خيتارها يشء جمهول  یأِٔت �ىل نفس الهیئة اللام�ة اليت ختفي أ�عضاء حتهتا و هو  
مسجي فتحيك � عن �يل فيبتسم فقط و اكنت ابتسامته ت� من �شجع نينا �ىل حتمل بقاء  
�يل ،  حىت انهتت املؤن يف مزنلها  خفر�ا ٕاىل املتجر و �اب الطفل لثواٍن عن عینهيا و �اد و  
ُ لَ وِّ ن   معه أٔدوات تلو�ن و عندما �ادا ٕاىل املزنل أٔهداها الصيب أٔدوات التلو�ن قائًال(ینبغي أٔن ن

أٔوعیة ت� أ�عضاء؛حتتاج ملزیدٍ  من ا�هب�ة) بعدها �م الصيب �ىل أ�ر�كة و نينا تتفح� ص به و  
أٔحرضت قالمة أٔظافر و صارت هتذب أٔظافره حىت  صاح �امص من أ�سفل �س�هتزاءٍ (هل  
هذا حقيقي؟ دعوتيين �للقيط و ها انِت تقلمني أٔظافره،�للمسكني!  وقع يف أٔیدي امرأٔة بال  

رمحة أ� شفِ ق �لیه من الیوم ا�ي س�تدعینه فيه �للقيط!) حتدث الش�یخ حييي بله�ةٍ   



واثقة(التبين حرام! ال تغار � �امص ليس مسموح لها بأٔن تتبناه!)صاح ممدوح مس�هتزئًا(�  
صغريي هل تغار ٔ�هنا دعتك �للقيط و تتبىن لقيطًا أٓخر،أٔلن تنضج أٔبداً ؟)فصاحت �مسني  
ضاحكة  و ممسكة بثد�هيا(ال ال ختف � رضیع سأٔتبناك أٔ�) زفر ماهر قائًال(امرأٔة بال حياء)  

فأٔمسكها ممدوح بقوة من ذراعها وصارا ی�یال و �رقصا و احلاج سالمة یلحن هلام بصوته  
أ�جش و ماهر ینظر ٕاىل امجلیع بغضٍب  مث حتدث مُ عتَ ِربَ اً    �مه و� مُ قد� س یضع نقطة  

ا�هنایة �لك النقاشات(�امص! ليس ٔ�نك ربيت بال أٔم تطمع يف لك أٔ�ات العامل! � عز�زي ال  
ذنب للجمیع ٕان كنت ربيت بال أٔم ال �كن أٔ�ين!)                                           

قاطعه �امص بغضٍب   شدید(أٔ�ين! انظروا من یت�د� ث عن أ��نیة! الس�ید ماهر،أٔ�ربين �  
س�ید ماهر ا �ن ذهب سعید فراج ؟و أٔ� أ��ين؟)نظر ماهر ٕاىل أ�رض بثقةٍ  فأٔمكل �امص(أٔ�  
سأٔ�ربمك،س�تحبون احلاكیة ، الس�ید ماهر اكن حریصًا أٔال �رتدي أٔ�داً زً� مشاهبًا لزیه، بل اكن  
مُ تَ طَ ّرِ فَ ًا يف احلرص،  حي� أٔهنيى  معلیة نقل الرئة عرف ٕانه حيمل جز ءاً من الرئة و خشصًا أٓخر  
حيمل جزءاً أٓخر مهنا،مل هيدأٔ �� حىت �رث �ىل هذا الشخص و قت� و أٔلصق هتمة قت� ٕاىل  

اجلوهري السكري صاحب صا� أ�لعاب؛  البزتازه،  الس�ید أ��ين مل حيب أٔن یتشارك أٔ�د معه  
يف رئة ) رفع ماهر �اجبیه(أٔظن ٕانه يشء ال یعیبين،ٕانه اسلويب!) اكنت نينا �شاهد بصمٍت  

شدید تعرف ٕاهنا بدون أٔن تقاطع و �لكِّ ف نفسها ذ� السؤال  لغر�ء  س�ت�د إال�ا�ت،  فصاح 
حييي بیأٍٔس  ( اس�تغفرك  � رب! ماهؤالء القوم!) و محمود شكري ینظر و هو حيرك  شفتیه و  
الندمية ختبط كفهيا و سالمة یقول (ُص دِ مت بأٔ�القكِ  � أٔشعب! اكن ليشاركنا ا�ٓن وا�داً  
�زید عزوتنا!)  اكنت نينا تنظر و ال �س�تطیع احلمك ٕان اكنت ت� املهز� حقيقية أٔم ٕاهنم ال  

�زالون �سخرون من �امص فصاح ماهر(الزموا �دودمك مجیعمك و ال تنسوا أٔبداً ٕانين السبب يف  
مجعمك هنا كام و�دت  سعید فراج، و �د�مك مجیعاً ،  أٔ�سيت � سالمة من حر� ضك �ىل  

�شرتاك �لصا�  ،و انت �ممدوح أٔمل أٔ�ربك  أٔن تذهب ٕاىل كفرسالومة ؛ فهناك را�بًا حي تاج  
مواص� و انِت � ندمية من قال ِ� أٔال ترب� ماكنِك يف متجر املوس�یقى؟و انت � حي ىي أٔ�  



من وضعت ا�الن املركز أٔمام عینيك الضیقتني و انت � س�ید القايض! �امص هل تنكر ٕانين  
�ذبتك بعیين الٕ تباعي حيث هنا أٔ� من وضعت القطع ماكهنا؛ لتجمعها نينا يف خطواِت  ،أٔلفمت  

الكذب حىت صدقمتوه!)بعدها نظر ماهر ٕاىل نينا و الزالت صامتة  فاس�تفز ممدوح هدوهئا و  
قال �رس�ة (س�ید أ�مري الوز�ر القوي ماهر! نعرف ٕانك صاحب الفضل اجليل و لكن ال  

ميكنك أٔن تصب املعلومات ٕاك�ء مثقوب؛ ت� املرأٔة املتعجرفة حتصل �ىل إال�ا�ت دون أٔن  
تطلهبا بأٔدب)فرفع ماهر �اجبیه و اقتنع ��م ممدوح و كمت بقية إال�ا�ت �ىل غرار �امص  

ا�ي كمت يف نفسه ٕانه خرج ذات یوم �ىل طرقات �ٍب  جمهو� القبضة و من یو�ا مل یعد أٔبداً ،  
ساعهتا قامت الندمية جفأٔة و قالت (ماهر! ال تظن إ نك صاحب فضل �لینا؛فنحن يف أ�ساس  
ال نعرف ٕان اكن ما فعلته فضل أٔم نقمة �لینا،  و حىت ٕان اكن فضًال سنبقى �ىل عهد� غر�ء  

و ال م� لنا ال م� لنا) و صارت تغين فانضم امجلیع ٕا�هيا ،و نظرت نينا ٕا�هيم بغضٍب  و  
صعدت حيث الطفل النامئ ،  �لست ٕاىل جواره  تفكِّ ر مك اكنت غبیة حي� اكنت �شعر  

�الشتياق ٕاىل ماهر و   مك   اكنت ساذ�ة حي�  زار قلهبا أ�ىس �ى تلطیخ اجلوهري ��راه  
،اكن هو الش�یطان احملّرِ ك للجمیع اكن یعرف ما یدور و خيفيه بلؤمٍ  حىت ت� اللحظة، و�ا  

اختذت قرارها بأٔن تنيشء هذا الطفل �ىل عكسها  ذ�یًا ،س�تعلِّ مه يه من �الصة �ربهتا؛  حىت  
ال ینشأٔ غبیًا كام �شأٔت يه دون أٔم و �ا قررت أٔن �س�ِّ ل � �ىل ا�راسة بنظام املنازل و  

أٔن جتد معًال  ،و حىت جتد العمل املناسب أٔرسلت ٕاىل وا�ها تطلب منه مبلغ خضم و �لفعل  
لىب وا�ها الطلب و أٔرسل لها ما طلبت ، اكن هذا املبلغ هو مثن أ�و راق الرمسیة اليت فص� لهتا  
للطفل  ؛وِ فقاً  لهواها...                                                                            

و يف أٔ�د لیاِل الصیف لطیفة النسامت اختفى الصيب يف اخلارج ملدة سا�ات، �انت نينا  
�اللها القلق الشدید و لكهنا مطلقًا مل تعاين الیأٔس من رجو�ه ؛ ٔ�هنام قد قطعا و�داً ال  خيُْ لَ ف  

بأٔال یفرتقا،  بعدها حرض الصيب و معه صندوق خش�يب حبجم ماعز و جمرفة ما ٕان رأٔت نينا  
أ�ش�یاء حىت تأٔك� دت من مأٓرب الصيب ،و بعدها ر�با الس�یارة دون أٔن یت�د� �َ  ع ن أ�مر ،  



فقط أٔ�ربها الصيب عن العنوان و جس� �ىل تطبیق اخلرائط يف هاتفه و صارا یتبعانه ،وصال  
ٕاىل قرب أٔمين عند منتصف اللیل و بقيا ملدة ینتظرا حىت �ر�ل أٔم الشهید�ن...              

اكنت امرأٔة حنیفة و قصرية  و ذات عروق �رزة و عینني �ا�رتني ،اكنت  تفرتش أ�رض أٔمام   
قرب وحيد حيمل ثالثة أٔسامء امس لٔ�ب وو�یه و ما ٕان ر�لت  ،و بقت نينا وحيدة مع الطفل  

صار الطفل یعض شفته السفىل متضایقًا و قال(�یف س�متزي�ن عظام أٔمين من بني ثالثة  
أٔجساد)قالت نينا(جسد�ن فقط!، أٔ�ربين أٔمين أٔن أٔجمد تنا�ر جسده مكسحوق يف انف�ار 
ارهايب)                                                                                      

(�الً !و مل �كتبون امسه �ىل شاهد القرب)                                                    
(حتتاج أ�م ٕاىل ماكن لت�د فيه طفلها،البد ٕانه حيل�  هنا، حىت لو اكن جسده مسحوقًا يف  

ماكن أٓخر...�ًال ال أٔصدق.. انت  �سأٔلين �یف أ� مزي عظام أٔمين عن أٔبیه)حضك الطفل و هو  
هيز رأٔسه ووضعا ا�رفة �انباً ؛ فمل �كو� حبا�ة ٕا�هيا؛  ٕاذ اكن القرب بناء امسنيت مُ غلَ ق بعددٍ  من  

َ ت أٔظافرها �ىل شاهد القرب و (�يل)   قوالب الطوب أ�محر ، فتحت نينا القوالب و �كرس�
یيضء لها �لهاتف،بعدها أٔد�لت رأٔسها من الفت�ة فو�دت عظامً مُ رَ ت� بَ ًا �ىل هیئةِ   ا�ساً�  

مسجي و عظامً أٓخر مُ كَ و� مَ ًا �ىل اجلانب عندها عرفت نينا أٔن عظم أٔمين هو املسجي و رأٔته  
بأٔمك� یبتسم لها �شفتیه الباهتتني و عینيه  السوداوتني ، اكن یغين أٔغنیة ال تعرفها مطلقًا تذوب  
يف لكامهتا راحئة عطره اليت متٔ� املاكن، اكنت نينا سامهة و رأٔسها بدا�ل فت�ة القرب الضیقة و  
(�يل)ینكزها من اخللف(نينا! ارسعي قبل أٔن یلتقطنا احلارس أٔرسعي !)                     

بعدها أٔفاقت نينا و شدت العظم بأٔمك� ٕاىل دا�ل احلاویة البالستيكية ،اليت اختارهتا بدالً من  
الصندوق ،بعدها �ادا ٕاىل املزنل و رص� ت العظام كام رأٔهتا يف القرب متاماً ، قال (�يل) خبیبةِ   

أٔمل(لكفنا الصندوق و ا�رفة  مبلغًا ...لو كنت أٔعرف)                                          
(اكن أٔمين لیتضایق من  ثين قدميه يف أ�ما�ن الضیقة)                                           
 و بعدها حرض أٔمين اكمًال و صارت نينا تقيض نصف یو�ا يف �امل أٔمين و النصف ا�ٓخر يف  



�املها تنتظر أٔن حتل يف �امل أٔمين ...                                                         
�اشت نينا مع الصيب س�نوات و  مل یفرتقا أٔبداً طوال ت� الس�نوات،  اختفى الظل متامًا و ر�ل  

دون أٔن �س�متع شكر نينا � ،و الغر�ء الزالوا یترصفوا بغرابةِ   یبالغون فهيا یومًا تلو ا�ٓخر و  
لكن مع ت� الغرابة اكنت نينا تتقب� لَ هم لكیًا رمغ ٕاهنا مل تُ بدِ  أ�مر  �النیة  ؛اكنت �س�هبم �لنًا و  

�كن هلم مشاعر  أٔلفة  غریبة و جمهو� حتهثا �ىل أٔن �متسك هبم، بل و تبحث عهنم ٕان �ابوا؛   
رمبا أٔجعب نينا أٔن یصبح بيهتا مأٔهوالً عن هذا البيت الفارغ املوحش ا�ي د�لته يف سنهتا  

أ�وىل مبرص؛  ا�ٓن تعيش يه و  أٔمين  و(�يل) و الغر�ء رمغ ٕاهنم اكنوا یت�اهلون أٔمين لكیًا و  
یت�اهلهم أٔمين لس بب جته� نينا و ال �سعى ورائه ...                                            

  و مع مرور أ��م   و�دت نينا معل مكرتمجة �رب �نرتنت،و أٔصبح خرو�ام  من مزنل  
حمدود   بعددِ  مراٍت  س�نو�ً ؛ مرة لرشاء الكتب للصيب و مرة لالمت�ا�ت و مرة ؛  لتقبض را�هبا  

و ل رشاء لواز�ام اليت �اوال قدر إالماكن إالقالل مهنا، و مل �كن قضاء نينا و اح�لها لت�  
الس�نوات دون أٔن تنتحر �سبب عشقها للحیاة أٔو قدرهتا �ىل املتابعة دون أٔمين و ٕامنا اكن  

�سبب حتذ�ر أٔمين الیويم لها (الميكنِك أٔن تأِٔت ٕايلّ  وق� رغبيت،ٕان فعلتهيا ل ن جنمتع أٔبداً)     
اكن خيربها یومياً (ال �كوين السبب ا�ي جيعلين أٔراِك ميتة )                                     
�رد �لیه (أٔولست ميت � أٔمين أٔي يشء اكن أٔكرث قسوة من أٔن أٔرى قلبك ینتفخ جبسد امرأٔة  

حيهيا و أٔ� أٔحترض)                                                                               
بقيَ ْت  �ىل هذا احلال،  تتصرب�  حبضور   أٔمين و أٔعضائه احلیة اليت اكنت تتحر� ك يف جسده  

الشفاف أٔما�ا و البد أٔن حضور أٔمين  �ىل أٔیة هیئة     اكن كفيًال أٔن جيعل القدر و احلیاة و  
الوجود بأٔمك� یبتسم لنينا ،اكنت يه و (�يل)یقضیان أٔ�م رائعة مُ نقَ طِ عَ ة متامًا عن العامل  أٔمكال  

جتهزي املزنل و اك� �زر�ا اخلرض و الفاكهة يف �دیقة املزنل، �س�متعان للموس�یقى و یصنعاها، و  
�شاهدا أ�فالم العاملیة ، و یقرأٔ ا  الكتب و الروا�ت اكنت نينا �شرتي ل(�يل) لك ما خيطر  

ببا� و اكن أٔول هدیة هتدهيا � مقراب للنجوم؛  رمبا اكنت تود أٔن یُ بقِ ي نظرهُ   لٔ��ىل؛ فأٔن  



ینشغل بني النجوم أٔفضل � من أٔن یتعل� ق �يشءٍ  حقري مُ همَ ل من بقا�ها...                     
 و يف أٔ�د أ��م املعدودة اليت فهيا خر�ا للتسوق،  اكن هناك �دً� غریبًا يف املركز الت�اري ،   

د�ال من �ب املركز الت�اري فو�دا ز�امًا شدیداً �ش�به یوم احلرش نظر ٕا�هيا (�يل) و  
نظرت ٕالیه يف نفس الوقت و ابتسام ابتسامة ما�رة و هتفا يف نفس الوقت(احلمل یتحقّ ق) و  

انطلقا ركضًا ؛لیجمعا من املركز ما �س�تطیعا مجعه يف السطو امجلاعي،  اكنت الناس تنزتع  
البضائع ؛تفتح ا�ٔ�یاس، تقضم الطعام و �ريم و حتمل أٔكرثه معها ،و أ��زة الكهر�ئیة حمُ م� َ�   
�ىل أ�عناق، و أ�طعمة مسحوقة يف أ�رض ،  أٔمسكت نينا ب(�يل) بقوة و هو أٔمسك هبا  

و الناس تتخب� ط ب يهنام و یندهس قدماهام الصغري�ن حتت أٔقدام حفول السطو، اك� حياوال جتمیع  
قدرما �س�تطیعا هام ا�ٓخریني،  اكنت الناس  اكلوحوش الضاریة ؛ أٔفواههم مفتو�ة  ال تُمزي�  مهنا  

سوى لكمة (ثورة) و أٔعیهنم �بتة ال �رمش ، و أٔیدهيم مُ نْ بَ ِس طَ ة و أٔر�لهم �بتة ، یصیحون  
بأٔصواٍت  �ري مفهومةٍ  للبرش و أٔعیهنم تلمع �بتسامةِ  جشع،مجعت نينا و �يل ما قدرا �ىل مح�   
مبسا�دة شاب أٔراد جماملهتام و ر�ال مرس�ني �ىل نصیحته بأٔن یغ� �س�یارهتم قبل أٔن یغمن هبا  
أٔ�د أٓخر،  وصال ٕاىل املزنل و هام یضحاكن،الیدر�ن أٔ�ن الن�دة و الرشطة و ما�ي �دث  

يف العامل و هام �ائبني عنه ؛  لیجعل من السهو� السطو امجلاعي �ىل مركز جتاري خضم؟،   
فرشت نينا و �يل الغنامئ و صارا یفرزاها ،غ� أٔطعمة �مكیاٍت  أٔكفهتم اخلروج لفرتة هائ� و غمن  

�يل هاتفني نقالني و قارب هوايئ و مال�س أٔطفال و مس�تحرضات جتمیل و أٔدوات  
مطبخیة ،و طعام قطط و حقائب ظهر و سا�ة  �ائط، قضیا لیلهتام یضحاكن و �رو�ن  

املواقف و ��هنایة أٔشعال مشعة غ�ها من السطو؛  لتغفر هلام خطیئة الرسقة ؛ ليُ سكِ تَ ا الشعور  
��نب ،و لكن أٔي ذنب ٕان اكن امجلیع یأٔ�ذ حىت ٕان الشاب ا�ي سا�د نينا ،اكن یعمل يف  

هذا املركز يف أ�ساس  و  حىت اكن �رتدي زي العمل الرمسي أٔثناء السطو، اكنت ت� الغنمية  
اكفية ٕالبقاهئام مدة طوی� دون حىت أٔن یقوما بفتح �ب مزنلها و يف احلقيقة حىت ٕان أٔصًال  

انفتح الباب فلن �كن هناك بأٔساً ؛ ٕاذ أٔن أٔفاكر هام ال خترج من أٔدمغة بعضهام �يت  أٔ�لقاها عن  



ٕاد�ال أٔیة فكرة من  أٔیة  خشص سواهام، حىت مل حياوال اكتشاف من ا�ي �سل� ل ٕاىل البيت  
ا�اور ا�ي قىض فيه (�يل) جزءاً من طفولته مع سائق الشاحنة،الحظا أٔن يف البيت حركة  
غریبة، و مك من مرة و�دا ش�باً� یتسل� لون ٕاىل البيت حمُ م� لني حبقائِب  ظهرٍ  و مجیعهن مطلقني  
حلامه، يف �ديء أ�مر ظنت نينا ٕان الظل قد �اد �ىل طریقةٍ  �دیدة و لكن ما أٔكد لها ٕانه  
ليس الظل هو أٔن (�يل)  قد شاهدمه أٔیضًا،اكنت نينا تلمح وا�داً مهنم حتدیداً �راقهبا يه و  

�يل و اكن �يل لكام الحظ ٕانه �راقهبام يف احلدیقة اكن ميسك بیدِ  نينا و �رقصا،  ظال �ىل ت�  
احلال مدة طوی� دون أٔن یقررا أٔن یذهبا و �كتشفا حىت من �لبيت...                          
  و اكن �يل یذهب ٔ�داء �ختبارات و نينا يف انتظاره �ارج احلجرة تتساءل هل جيب أٔن  
تدعو � �لتوفيق أٔم التعرس� ؛فٕان تفوق س�مير الزمن رسیعًا و ٕان تعرس سيشعر �ٕالحباط ،و  
اكنت نفس أ�فاكر متر ببال �يل هل جيب �لیه التفوق و عندها سيتوجب �لیه رسیعًا �ركها  
بأٔیة شلك أٔم التعرس و ٕاصابة �ودها معه �خلیبة و �ىل أٔیة �ال �لنس�بة �لكهيام فأٔن �ُ َلك� ل  
جمهود املرء بن�اح ح� يشء سعید...                                                           

ظال �ىل ت� احلال حىت یومًا ما وصلها �رید من اس�بانیا یُ علِ مُ ها بوفاة وا�ها و اكنت نينا �ىل  
أٔهبة �س�تعداد يف أٔیة حلظة خلرب كهذا أٔو مشابه � و �ا اكنت قد اس�تخرجت للشاب  

الصغري جواز سفر  �س�ت�دام بعض التسهیالت  ،و ر�ال معًا ٕاىل اس�بانیا و هناك اكنت �دهتا  
قد أٔصبحت قعیدة متامًا و ��اكد عرفت نينا  ،و اكنت حتّرِ ك عر�هتا أٔخت نينا اجلدیدة (ماتی�ا)  

اليت فقط قابلهتا نينا ا�ٓن...                                                                    
اكنت (ماتی�ا) تبيك حبرقةٍ  و يه جتلس ٕاىل جوار انغرید و �هتافت املعزیني �ىل التخفيف من  

وطأٔ  مصیبهتام و نينا واقفة ٕاىل جوار(�يل) تبحث بعینهيا عن �ا�هتا اليت عرفت فمي بعد ٕاهنا  
اس�تقرت يف فيننا،  انقضت سا�ات و نينا واقفة ٕاىل جوار(�يل) �شاهد املعزیني و مه  

یتخطوهنا ؛لیصلوا ٕاىل انغرید و ماتی�ا و (�يل)  ینظر حو� یتأٔمل يف نوعیة ت� احلیاة الغریبة  
،حياول تطبیق دورس تعلمي �س�بانیة اليت لقنته هبا نينا ،و أٔ�رياً  قابلت  نينا أٔلفارو اكن  وحيداً  



رمبا ختل�ت عنه �ازفة التش�یللو أٔو  هو ا�ي ختّىل عهنا و لكن من الواحض أٔن أٔصابعه املوشومة  
حبروف نينا اكنت حرة من أٔیة امرأٔة أٔخرى ، اكن أٔلفارو حيدِّ ق النظر هبا يه و الشاب معها  

رمغ ٕانه یصغرها بنحو عرش�ن �امًا ٕاال أٔن فرق السن مل یبد �لیًا �لهيام   لل�د ا�ي دعى أٔلفارو 
 ٔ�ن ینظر ٕا�هيام حبقدٍ  شدید،  و اكن أٔلفارو �ىل �ادته من اجلنون و غرابة أ�طوار؛  فكام بقي  
س�نوات خيفي خيفي أٔراد يف حلظة أٔن �كشف لك ما خفي و لكن بطریقته هو اليت حتّريِ ها يه  
و تغذ� ي غرابته و متعته ٕ�ذاللها و جر� ها �لفه تتوس� ل إال�ا�ت،فقال(یبد ٕانكِ  و�دِت  طف�ِ   
أٔ�رياً � نينا)                                                                                     
   و اكنت امجل� كصاعقة رضبت صدر نينا (مل �كن �ي طفل أٔبداً � أٔلفارو...�سببك!)       

حضك أٔلفارو و تظاهر ٕانه حياول ٕاخفاء أ�مر؛  لزيید من �ريهتا و لكن نينا اكنت كعادهتا  
تدحض لك خطط أٔلفارو فنظرت ٕالیه بغیظٍ  و قالت(انت فظیع!)فقال أٔلفارو ٔ�نه مل �س�متع  
ٕالهتامات نينا(اكن ابنكِ  لیصبح بنفس معر هذا الشاب) مُ ِش رياً ٕاىل  (�يل) و اكنت نينا قد  

تعل� مَ ت درسًا مفيداً من الغر�ء و حتدیداً ممدوح  حي� اكن یبيك و یلوم نينا �ىل �س�یاهنا حىت  
حلادثة اغتصابه لها فأٔن تت�اهل أٔشد أ�ذى من خشص یعين ٕانه قد مات يف �املك أٔو ٕانك  

تعلن ٕالغاء وجوده يف أ�ساس،  و �ىل هذ ا�منط   ترص� فَ ت مع أٔلفارو ،جتاهلت ٕانه اكن السبب  
فمي �دث لها من أ�ساس و رمبا �التفاق مع الفاسقة انغرید اليت أٔد�لهتا بنفسها ٕاىل حياهتم و  

طفق أٔلفارو یعد �ىل أٔصابعه و هو یبتسم (مهمم حس�نًا رمبا ليس يف معر ابنك لو اكن يف معره  
ملا اس�تطاع أٔن خيرج من ب�ه بال ويص أٔم ٕانك �زوجت من ر�ل يف معر  أٔبیِك)             

(أٔلفارو ال أٔود أٔن أٔ�ن خسیفة ،و لكن ٕارسافك يف الغش يف انفعاالتك جيعل مهنا انفعاالت  
خسیفة و مبتذ�،یبدو ٕانك مل تقِض وقتًا اكفيًا يف ا�راسة يف �امعتك،هل  

ل�كتور(دومنغزي)�القة �ٔ�مر)  الن أٔلفارو و أٔظهر تعبرياته �لی� ة فامحر و�ه و خفض صوته  
و قال مُ �َ اوِ الً اس�تالنهتا ٔ�نه قد �اد ٕاىل نفسه ا�لی�  ؛السرت�اعها( نينا مل تترصفني معي كعدو  

�ِ ، لقد أٔنقذت حياتِك) نظرت ٕالیه بال تأٔ�� ر جفذب معصمها و قال(مل التتذ�ر�ن ٕاننا كنا  



�اشقني،مل التتذ�ر�ن أٔول یوم تقابلنا،كنِت تقفز�ن �رب سور املدرسة حلضور حفليت و أٔ� كنت  
أٔلتقطتك،لك أٔ�انيي ٕالیِك،سأٔ�ربِك �لك يشء)نظر(�يل) ٕاىل أٔلفارو بغیظٍ و �ذب ید نينا بقوة  
لینزتعها من أٔلفارو قائالً (أٔ� خطیهبا ال أٔحب أٔن تت�دث ٕا�هيا،خصوصًا أٔن الوقت ليس مناس�بًا  
أٔال �س�تطیع اختیار أ�وقات؟) و أٔمسك نينا من یدهيا بقوة   بعیداً عن أٔلفارو..                 
  قضیا �دة أٔ�م يف مزنلها يف اس�بانیا و و مل �كن غربة نينا أٔقل من غربة(�يل) يف هذا الب�  

ا�ي أٔصبح غریبًا �ىل لكهيام �لك ما حتویه لكمة غربة من معانٍ  فرجعا ٕاىل ب�هام أ�خرى اليت  
مل �كن بأٔقل غربة �لنس�بة ٕا�هيام من اس�بانیا رجعا ٕاىل مرص بناء �ىل رغبة (�يل) ا�ي مل  
�شعر �الرتیاح النغرید و ال ابنهتا ماتی�ا و يف طریقهام ٕاىل مرص  اكن (�يل)  یت�دث عن  

هؤالء القوم ا��ن رأٓمه ،حياول التخفيف من جفعة نينا �ىل وا�ها و �دهتا اليت �ىل ما یبدو  
أٔهنا فقدت ا�ا�رة،  اكن �سخر من امجلیع بطرافةِ  و یصف انغرید و ابنهتا ماتی�ا �حلثا� و  

یصف �یف اكن یفهم ما یقولون عنه اكنوا ینعتونه � لعريب ٔ�هنا س�بة و اكنت نينا  تنعت نفسها  
�لغبیة اليت زجت �نغرید يف  حياهتم رمغ عن حتذ�رات امجلیع ،رمغ ٕان انغرید مل یظهر �لهيا  

شيئًا مغا�راً ملا اكنت طبیعهتا من قبل ،و يف هنایة ال�م قالت(�ىل ٍلك س�نعود ٕاىل بالد� و  
لت�رتق انغرید بنريان ماتی�ا و أٔلفارو و امجلیع)                                                  

   فقاطعها �يل(هل انِت غبیة نعم حترتق و لكن �لتأٔ�ید لن  نرتك لها أٔموال وا�ك و نرتكها  
دون أٔن نزج هبا �ارج مزنلنا يف اس�بانیا) ابتسمت نينا و نظرت ٕاىل �يل(رمغ ٕاننا ال حنتاج ٕاىل  

أٔموال أٔو منازل و لكن أٔن تدفئنا نريان النقود احملروقة �ري من أٔن تلمسها انغرید الغبیة)  
(ذ�ریين حي� نعود أٔن حناول اكتشاف أٔمر املتسللني ٕاىل مزنل وا�ي) أٔومأٔت نينا �ملوافقة و مل  

�س�تطع ٕاخفاء �المات القلق البادیة �ىل و�ها فقال �ىل(أٔ� لن أٔ�ركِك و أٔ�يش يف مزنل  
مبفردي،س�نطرد املتسللني فقط،ٕان ذهبنا س�نكون سوً� و ٕان �د� س�نعود سوً�)             

  و منذ ذاك احلادث مع أٔلفارو اكنت نينا �شعر بأٔن ( �يل) �كن لها مشاعر و مل �كن متانع ت�  
املشاعر لسبب ال  تعلمه و  خصوصًا ملالحظهتا ٕان أٔمين اكن راضیًا عن ت� املشاعر مبتسم  



الثغر �ىل سرية �يل و مر�ح البال لوجوده معها ،و  مل �كن �الیة البال لتفكر أٔصًال هبذا  
أ�مر ؛ٕاذ أٔن أٔمر طفلها ا�ي أٔ�ربها أٔلفارو عنه مل یفار ق خيالها ،�ساءلت �یف ميكن ٔ�لفارو  
أٔن �كن بت� أ��نیة و ت� الفظا�ة هو أٔ�ربها يف ذاك الیوم أٔ ن الطفل مات و مل �س�تطع  

أ�طباء إ نقاذه و عندما صدقت و اس�تقامت حياهتا �اد لی�ريها هذا الغيب و یذ�رها ،  ظلت  
أٔ�مًا بعد ت� الز�رة وامجة  یلح �لهيا احلزن ،فرحج (�يل) أٔ ن  أٔمر طفلها أٔزجعها �شدة جفلس  
� رسي عهنا قال (امجلیع �یه أٔرسار  و مب ٕاين عرفت رسكِ  سأٔ�ربكِ  �رسي،أٔيب مل �كن أٔيب و مل  

�كن �ي أٔم أٔبداً ؛ هو التقطين من الشارع يف نفس الیوم ا�ي اكتشف فيه خيانة زوجته 
....،أٔراد أٔن نمكل حياتنا سوً� و لكنه رأٓين أٔقرأٔ مذ�راته و عرفت لك يشء فقتل نفسه حىت ال  
جيیب عن أ�س�ئ�)شعرت نينا �لشفقة الشدیدة �ىل(�يل) ا�ي ال یعرف أًٔ� و ال أٔم فزادت  
�ٓ �هتا  و ليرسي عهنا مصم خطة التسل� ل ٕاىل املزنل رمغ ٕانه قانوً� مزن� ٕاىل ٕاهنام فضال التسلل ؛  
لیعرفا ما�ي خيبئه القوم املتسللون يف املزنل ،اكن للبيت راحئة كربیت و منذ د�ال ٕاىل املزنل  

مهس (�يل) يف أٔذن نينا أٔن مراقهبام الزال �رقهبام يف أ�راكن (فالنس�متتع ٕ��اظته) وقفا �رقصا  
نفس الرقصة يف هبو املزنل اليت اعتاد اها منذ س�نوات  و قال لها  أٔحب مشاهدته ینتف  

شعرات ذقنه غیظًا بصوٍت �اٍل (س�یكون لنا مزنالً ش�توً� و أٓخر صیفيا و لكين أٔ�ساءل أٔهيام  
س�یكون  صیفيًا و أٔهيام ش�توي)قالت نينا �رقة(�يل!انت تعرف،ٕاننا ال � س�تطیع �رك مزنلنا  

أ�ول)�ك �يل ذقنه أ�مرد و قال(أٔعرف و لكن �ىل أ�قل لتتجويل فيه ا�ٓن و أٔریِك كف  
قضيت طفوليت و نطرد هؤالء املتسللني امحلقى من املزن ل )جتولت نينا و �يل بني الغرف  

توق� ف(�يل) ینظر من �فذة غرفته ٕاىل مزنل نينا و قال(من ت� النافذة كنت أٔشاهد مزنِ�  
بأٔمك� رمغ ٕان وا�ي قد طىل ز�ا�ا متامًا ،فوقفت ٕاىل �انبه تتأٔمل مزنلها من بني خر�شات  
طفولیة يف طالء أٔخرض معمت للز�اج،  �بع �يل(من هنا رأٔیت العفاریت و يه تلهو يف مياه  
النیل، اكنت أٔیدهيم رخوة و أٔعیهنم مُ �َ اطة �ٔ�زرق القامت )و أٔثناء �د�هثام تذ�رت نينا ٕاهنا  

�ر�ت النافذة املوازیة لت� النافذة مفتو�ة �ىل مرصعهيا فأٔرسعت ركضًا يه و �يل ا�ي انزتع  



حقيبة سوداء اكنت ملقاة حتت فراشه القدمي و �ادا لیؤمِّ نَ ا مزنهلام ،  بعد أٔن وصال مزنهلام  
أٔمسك (�يل) �حلقيبة و هو ینظر ٕاىل نينا و یقول(انظري ماذا و�دت حتت فرايش و أٔ�  
طفل) فقالت و عینهيا دامعتني(�يل!یغیظين حماو� أٔلفارو ٕال�اظيت و ٕا�رة �رييت،رمغ ٕاين  

أٔنكر ذ�،یغیظين ٕانه مي� حقًا شيئًا یغیظين)مث حتدثت مُ وّ�ِ ة ��ا ٕاىل أٔمين(حتم� لت لك  
ت� الفرتة دون أٔن أٔرصح �لسؤال عن ماكن طفيل،ال جيب أٔن تعرف ٕانين أٔم سيئة ٕاىل ت�  
ا�ر�ة،أٔ�ساءل عن طفيل! �للسخف! و لكنين أٔهنار، ال أٔس�تطیع املُ وَ اص� يف النكران) شعر  
�يل ��نب الشدید حيال نينا و شعر ٕانه السبب  يف إ د�الها ا�ٓن حتدیداً يف نوبة ا��ٓبة   ت�  
اليت �ل� ت �لهيا بعدما اصطحهبا ٕاىل مزنل طفولته و حىك لها عن ت� الطفو� فرىم احلقيبة  

�انباً ؛ لیخفهيا عن نظرها و  و �اول هتد�هتا  و  أٔقنعها بأٔن خير�ا معاً  و اختار لها بنفسه فس�تاً�  
مُ ز�� ن بفراشاٍت  زرقاء �ش�به ٕاىل �د �بري ذاك الفس�تان ا�ي اكنت �رتدیه يف عرسها مع أٔمين و  

أٔخفاه أٔلفارو عهنا مبسا�دة أٔهلها....                                                                
�لسا لتناول الشاي يف أٔ�د املقايه �ىل النیل ، حتدق نينا نظرها فيه أٔصبح شا�ً  وس��ً  

حنو�ً ،  شدید ا�اكء  حيصد أٔ�ىل ا�ر�ات رمغ ٕانه مل �زر من قبل مدرسة سوى بیوم  
�مت�ان ،(البد ٕانه س�یلتحق �لكیة مرموقة يف الس�نة القادمة ) أٔرعب هذا التفكري نينا  

؛فا�لكیات ال ميكن دراس�هتا من املزنل ،  �الٕ ضافة ٕاال ٕانه �ا�ًال أٔم أٓ�ًال س�یرتك لها املزنل، رمبا  
س�یقع يف احلب مع  زميلته يف اجلامعة و رمبا سعجبه منط حياة أٔخرى مل جيرهبا و رمبا تقنعه شابة  
ذ�یة �لزواج و �ى ت� املر�� من التفكري  انتفضت هلعًا فا�سكب الشاي �ىل فس�تاهنا و  
أٔحرقها فدفعت الطاو� و اكن یربز مهنا مسامر �دش(�يل) يف ذرا�ه املُ لّ و� نة فتدفق مهنا ا�م  
اكلشالل و � ىل الرمغ من ذ� مل ینتبه (�يل)  سوى للسؤال ٕان اكنت نينا خبري  ،اكن یتفق�د  
فَزِ�ًا ٕان اكن الشاي الساخن قد  أٔ حرقها،  أٔما نينا فقامت فَ ِز �َ ة لرؤیة ا�م یتدف� ق من ذراع  
(�يل) فقطعت قطعة من فس�تاهنا؛ لتُ سكِ ت هذا التدف� ق و مل �كن (�يل) �مت �يشء قدر  
اه�مه �هتدئة روع نينا ،اكن یض�ك و یقول(ال تقلقي ليس أ�مر جبللٍ ؛ ت� ا�راع امللونة ! 



تعرفني  هذه �ادهتا تُ دَ فِّ ق ا�م مع أٔي �دٍش  صغري) و بعدما متت الس�یطرة �ىل املوقف مش�یا  
�ائد�ن ٕاىل املزنل،  سأٔلته نينا عن رس ذرا�هِ  املُ لو� ن فأٔ�اهبا(أٔ� لست متأٔكد و لكن قرأٔت يف  
مذ�رات وا�ي ٕان ممرضة وضعتين �ىل �انب الطریق فأٔ�ذين أٔيب فوراً و اكن أٔيب فضولیًا  
�شأٔين فسعى و نفذ اخلطط؛ لیعرف رسي،  �ركين أٔهيل يف املشفى بعد والديت،أٔظن ٕانين  
كنت يف عهدة ت� املمرضة اليت  فعلت أٔمراً �اطئًا فتس�ببت بتلو�ن ذراعي هبذا الشلك و  

ٔ�هنا ظنت ٕانين سأٔموت أٔو س�یبرت ذراعي أٔرسعت و ختل� َص ت مين بوضعي �ىل قار�ة الطریق  
و أٔ�ربت امجلیع أٔن أٔهيل �ادوا ٔ��ذي يه اكنت متأٔكدة �شلكٍ  ما ٕاهنم لن یعودوا ٔ��ذي  

أٔبداً ،  أٔ�ساءل أٔي تعبري اكن �د �ىل و�ه أٔهيل لرؤیيت أٔي يشء جعلهم �شمزئون مين هبذا   
القدر؟مل كنت مكروهًا لهذا احلد،  املمرضة اكنت حتاول قتيل حي� ومض ضوء س�یارة أٔيب يف  

عینهيا،أٔ� أٔعرف یدور يف �اطري ت� ا��ري،�متث� ل كام لو أٔنين أٔس�تطعت الوعي  
حيهنا..)اكنت نينا تنظر ٕالیه و حتتضنه بعینهيا فسأٔلها(مل  التتلكمني)                               
  (أ� فكِّ ر يف �م أٔلفارو ،اكن ابين لیكون يف نفس معرك،لو كنت ربيتك حيهنا �اكن...)        
  قاطع حبزم(هیه! أٔ� لست ابنك!)و �بع ماز�ًا(ميكنين أٔن أٔ�ون أٔي يشء صاحبك ،حبیبك  

زو�ك لكن ليس ابنك)و بي� هام یت�د� مر�  ٕاىل جوارهام شا�ن اك� واقفني منذ فرتة ٕاىل  
جوارهام،أٔ�ذا یتفح� َص ا النظر ٕاىل سايق نينا العاریتني مث أٔلقيا بعض ا�لكامت البذیئة اليت حر� َك ت  

الرجو� النامئة يف  الشاب الصغري فلقهنام درسًا،  یو�ا تأٔك�دت نينا أٔ ن الشاب الصغري �كن لها  
مشاعر حقيقية ، و مل �كن نينا لتقدر �ىل ممانعة مشاعره و �یف متانع ت� املشاعر اليت تظهر  

يف نظراته (احلنينة)اليت تطابق نظرات أٔمين و هو املربر ا�ي اختذته نينا ملشاعرها جتاه الشاب  
الصغري  �ٕالضافة ٕاىل مربر أٓخر و يه نظرة أٔمين السعیدة لكام حتد� عن �يل اكن یصمت  

مبتسامً راضیاً  �ىل عكس وجومه لكام ذ�رت � الغر�ء، حىت ٕاهنا مسحت  لعيل � أٔن ینام ٕاىل  
جوارها يف نفس الرس�ر؛  لتحيك � لك یوم حاكیة بطلهتا ا��بة الفاتنة ،مسحت � أٔن �شاركها  

يه و أٔعضاء أٔمين و بقا� عظامه الغرفة   و يف أٔ�د أ��م بي� اكن �يل �مئًا مسعت صوت  



خش�ة يف أ�سفل  و رأٔت الر�ل ذو اللحیة یقفز اكلظل يف �دیقة مزنلها اكنت تعرف ٕانه �اء  
�سرتجع احلقيبة اليت أٔ�ذها �يل ذاك الیوم ،فتحت الباب فظهر  يف موا�هتا متامًا و حتد� ث  

�رس�ة (جئت ٔ�نذرك ببطالنِ  و جفور ما تفعال،ان كنِت وا�ته فالحيق لكام أٔن تفعال ما تفعال  
معًا،حرام و ٕان مل �كوين وا�ته حفرام أٔیضًا)ضیقت نينا عینهيا و قالت(أٔهيا السافل  

املتلصص،ت� احلقيبة اكنت يف مزنل �يل،ال حق � يف أٔن تطلب يشء كهذا)               
(ٕاهنا مواد خطرة،ال ميكنِك �حتفاظ هبا،نصنعها لننل احلریة...ال تقويل ٕانِك ضد الثورة و  

احلریة)                                                                                    
(�سأٔلين عن احلریة و حتتل مزنل (�يل) و �رید تنظمي حيايت بدا�ل مزنيل  و تنتقد  

ترصفايت!)حتدثت �س�هتزاء،اكنت نينا ال تعرف ما جيري �لب� ت� أ��م و مل �كن تطمع  
�ملعرفة ، رفضت رفضًا �ً� أٔن تفرط يف احلقيبة أٔو حىت أٔن تفكر يف ٕایقاظ �يل املتعمق يف  
النوم،فرشعت ��خول،  فرفع الر�ل صوته(جامعيت لن �سمح �ملنكر ا�ي حيدث بينكام!)  
زفرت نينا بالمباالة و د�لت املزنل، و البد أٔن الر�ل قد شعر من ال مباالهتا ٕان �هيا ما  

جيعلها ال تعبأٔ بأٔي هتدید، �ست ما �دث متامًا  و �اشت يه و �ىل  حىت �اء الیوم ا�ي  
ارتعبت منه نينا، أٔهنيى الشاب �نویته و حصد در�ات تؤ ه�؛  لاللت�اق �لكیة الهندسة ؛  فقد  

اكن یعتقد أٔن (نينا) ستستسمل � فقط عندما یطابق أٔميهنا ا�ي حفظ   سريته ،اكن �ازمًا �ىل  
أٔن یصبح �ندسًا رائعًا ؛ لیحقق ٕاىل (نينا) ما �متناه ومل �كن یعمل أٔن وجوده ٕاىل جوارها هو  
فقط ما �متناه، �اولت نينا اقنا�ه �ش�ىت الس�بل أٔن یبقى و س�تحرض نصیهبا من �ركة أٔ�هيا 
��والرات س�تكفهيم ما�اشوا و لكهنا اكنت تنهتيي يف التفكري ٕاىل ٕانه من أ��نیة أٔن حترمه  
فرصة رؤیة العامل رمغ ٕاهنا مؤمنة  ٕان العامل ال �س�تحق أٔن �ُ رَ ى و مع ذ� جيب �لیه نیل  

الفرصة اكمجلیع ،قبل أٔن جتهز حقيبة �يل  مرت ٕاىل جوار الغر�ء لرتى ٕان اكنت الشامتة �دیة  
يف أٔعیهنم فو�دهتم مجیعًا �مئني �دا محمود شكري ا�ي اكن ی نظر ٕا�هيا بصمٍت فاس�تدارت   
را�� فت�دث خمالفًا التوقعات(خطأٔ � نينا! خطأٔ ال ميكن أٔن تأٔلفي أٔ�الق الغر�ء؛مه ��هنایة  



غر�ء، ال ميكن توق� ع ما�ي سيبدر مهنم،رمبا �امص   یترص� ف كطفلٍ  حمبوب و رمبا ماهر �لف  
،و رمبا ممدوح یترصف �ريق، و رمبا أٔ� أٔحتدث �دیثًا مُ طوالً أٔحيك ِ� فيه عن أٔ�نیة ا��بة  

الفاتنة،اكنت أ�لوان مجیعها تلمع �ىل جناحهيا و مع ذ� طمعت يف ا�ٔكرث من مجیعها،و اكنت  
ا�لوقات لكهن  تنعكس يف مرا� عینهيا و رمغ ذ� اكن الطمع یدفعها للرصاخ؛احتیا�ًا  

ل�ٔ كرث،اكنت لتقطف أٔزهار الربیع و �سحق بتالت الورود؛  �حثةً  عن وردة مل تعرف عهنا و  
�لها هو ا�ي اكن یدفعها للبحث،اكنت ا�لوقات لكها تتذلل حتت أٔقدا�ا الهلباء ��هب  

اخلالص و �ا اكنت مس�مترة   و �ىل أٔمت �س�تعداد ٔ�ن �سحق لك ما يف طریقها ؛لتصل ٕاىل  
مبتغاها و مل �كن رش�رة و ال خبیثة و ٕامنا ت� أٔ�القها و نوا�ها؛ فأٔن جتمع فيك لك اخلصال  

و أٔن  جتمتع فيك لك ا�لوقات س�یلتحم فيك أ�ضداد و تصبح خملوقًا متعادالً ال مزية  
فيه،ستبحث �لك جام� عن وردة �ادیة مت� خص� من خصاِ�،ستبحث �لك موهبتِك  

آلهة   عن موهبة حقرية متزي شيئًا ال مي� سواها،ٕاهنا مسكينة! أٔما عن املفتونني هبا فهم أ
الغباء؛حيّرِ َك هم الطمع عن ا�متتع مبزية اخلص� املمزية فهيم لريكضوا حنو يشء حيوى ا�لك فيذوبون  

بال هدف فاحتني أٔنفسهم لنیل ا�لك ا�ي یضغط �ىل صدورمه املفتو�ة �ىل أٔقىص ا�ساع لها  
فيفتهتم يف الهواء ٕاىل مسحوق تنفضه ا��بة من أٔما�ا ليسقط �ىل أٔقذر البقاع بال  

شفقة،فا��بة مجعت الشفقة لكها يف كيسها ليس�ت�د�ا خلدمهتا املتتبعني فقط،أٔما يه فتبقى  
دامئًا مسكينة!) استيقظ الش�یخ حيىي و قال(ال أٔ�د یعبث مع ذ�بة ٕان �سلبه شيئًا ال �ستنقذه  
منه  و أٔنىث و فاتنة �یدها عظمي ! و لكن تبقى يه مسكينة)   ردد ماهر   لكمة مسكينة و قال  

(ال شأٔن لنا)  خففض محمود شكري رأٔسه �نیًا لیعود ٕاىل سكونه و أٔ�ذت العیون تتفت� ح تلو  
َ� و �ا �لهيا أٔن تقطعها من   أ�خرى فعرفت نينا ٕان حف�  ستبدأٔ ا�ٓن و س�تكون حف� ُمَطو�

البدایة؛لتغتمن من �يل أٔطول وقت قبل رحي� ا�ي لن �سمح به أٔصًال،  ��َزت (نينا) حقيبة  
(�يل) اليت محلت من دموعهام ما یفوق أ�غراض املصحوبة  و اتفق معها أٔن توقظه ؛ لري�ل مع  
�سامت الفجر،  �مت ٕاىل جواره فاحتضهنا بقوةٍ  اكن �يل قد فاقها طوالً فالتصقت رأٔسها أٔسفل  



صدره یصنع نبضه نغمة حلاك�ت أٔمين يف رأٔسها ،اكن �ى أٔمين الكثري من احلاك�ت و ا�لكامت  
لنينا اليت ظلت حمبوسة معه يف �مل طویل حييك لها أٔمين  للمرة أ�وىل عن (�يل) ا�ي �در  
�مئًا قابضًا �لهيا رافعًا ذقنه فوق شعرها ا�هيب؛  لیخفى دمو�ه و تتحجر يف مقلتیه املقهورتني  

                                                                                             ...
أٔیقظها �سامً �شفتني وردیتني �هتتني وشعر �مع ینسدل �ىل عینيه ،أٔحمكت  مضهتا اليت  

ارختت �الل نو�ام ٕاىل صدرها   �نیة يف مضة طوی� أٔذابت قواه و عرقلت خططه القادمة و  
هنضت من الفراش و هو یبيك جعزه عن فراقها و �دمه و لكهنا يف ت� اللحظة اكنت قد  

اختذت قرارها بأٔال یفرتقا ثال�هتام، و شاهد املارة مزنهلم و هو یضوي مُ نفجِ رَ اً ؛  لتتفتت أٔ جسادمه  
 و تضمها النريان؛  لتو�دها أٔ�رياً...

  ا�هنایة....


