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يقديه
محارب وكرَسخال ؤصقاء ىىدما بلغىا السابيت ىضر مً
ىمرهم مهرث لديهم مىهبت فرٍدة مً هىىها ظيلذ حُاتهم
مرخلفت فهم لديهم القدرة ىلى رئٍت ألاصباح والجً الخ...
بسبب جلك اإلاىهبت ًخيرؼ كل منهم للىقىو في اإلاضاكل مما
ًدفيهم في بيؿ ألاحُان للدذىل بلى حُاه احد ألاصباح ؤو
بيؿ ألاماكً الغرٍبت واإلارىبت حُاه محارب وكرَسخال
ؤعبحذ ملُئت بالقغػ اإلارىبت والغرٍبت وهحً آلان بغدد
قراءه احدد قغغهم التي ىاصىها وٍرويها لىا محارب وحضاركه
ميه ؤذخه كرَسخال.
إسالم العقاد
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()1
قال تتذ كرَس تتخال مخ تت:مرة ي ؤهع تتي اص تتير بالغشُ تتان لق تتد ؤع تتِبذ ب تتدوار
ألاجىبِس
دفيذ صقُقتي بلى ظىار الىاف:ة وقلذي
 اهخنري قلُال هحً ىلى وصك الىعىل ال جفكري في دوار ألاجىبِس.ارجج تتذ بى تتا اليرب تتت واهي تتضث ف تتى القرٍ ت الؾ تتُ حيلق تتذ ف تتي اإلاقي تتد
ال تت:ي ؤم تتامت  ..هن تترث م تتً الىاف تت:ة ل تتم ؤري تتىي ك تتخال م تتً ألاش تتجار
الخؾت تراء الت تتي هم تتر بجىاره تتا  ..بِىم تتا اذيت ت ؽ تتىء الض تتمس ظ تتاط
الىافتت:ة اإلاغقتتت بتتالي اب وفكتترث لقتتد ؤوصتتكىا ىلتتى الىعتتىل بلتتى قرٍتتت
(جل تتها محافن تتت اإلاىُ تتا وكى تتذ مخلهف تتا لرئٍ تتت ذ تتالي ىاع تتم فإه تتا اىض ت
قرٍتتت جلتته وال قتتىل الخؾتراء والهتتدوء وىىتتدما اهوهتتذ الدرا تتت وبتتدؤث
ألاظتتا ة الغتتُفُت قتتررث ؤهتتا وصتتقُقتي كرَستتخال قؾتتاء ألاظتتا ة هىتتا
حتى بداًت اليام الدراس ي الجدًد ولتم ٌييت ؼ ؤ تت لكتً كرَستخال لتم
جرغت تتب فت تتي مغت تتادرة القت تتاهرة حتت تتى هيخ ت تتي مت تتً كخابت تتت الرغبت تتاث إلاكخت تتب
الخيسُ حتى هلخح بكلُت وىىدما حؾر لىا ظىاب الخيستُ وىرفىتا
ؤهىا الخحقىا بكلُت الزراىت اهقلقىا في رحلخىا بلى ذالي.
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كى تتذ ؤه تتا وص تتقُقتي فق تتك الراكب تتان الىحُ تتدان ف تتي ألاج تتىبِس  ..ت ت يء
مرُ تتل ؤل تتِس ك تت:لك حت تتى الس تتا ك تان مرخف تتت وراء تتخار اذؾ تتر ..
إلاحخ تته فق تتك ىى تتدما ع تتيدها بل تتى ألاج تتىبِس  ..ابدس تتم ابدس تتامت ص تترٍرة
وقالي
 آهال بالؾُىفلكتتً بمجتترد ؤن بتتدؤث الرحلتتت القىٍلتتت لتتم ه تراه ؤو وس تمً عتتىجه متترة
ؤذري و ؤمً ؤهه يء مرٍب ..
ومتتً حستتً ال تته ؤهعتتي وصتتقُقتي مخفاهمتتان ذاعتتت بيتتد ؤن ؤجممىتتا
ك
ك
الستابيت ىضتر متً ىمرهتا واكدضتفىا بهىتا وستخقًُ رئٍتت ألاصتباح و يتتد
اإلاغ تتامرة الت تتي ح تتدزذ لى تتا م تتً ى تتدة ص تتهىر ىى تتدما ؤع تتابىا بليى تتت درب
اإلاالح اقي بىا مً بيؾىا ؤكث
ىادث كرَسخال حضكى مرة ؤذريي
ؤهعي اصير بالغشُان ًا محاربهنرث بليها كان وظهها جحىل بلى اللىن ألاعفر فقلذ
 حاولي ؤن جيس ي بهىا في ألاجىبِس و دخحسً حالخكابخليذ رٍقها بغيىبت وقفز ألاجىبِس في حفرة وقفزها ميه فقالذي
 ؤها مرٍؾت فيالقلذ لها ي
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ك
 اىل تتم .ل تتك  ..غع تتي ؤغىُ تتت ؤن .ل تتك ٌض تتفُكت دا م تتا  ..ارف تتي ع تتىجكبالغىاء لً ٌسميك ؤحد  ..بهىا هىا وحدها
كاهذ كرَستخال جحتب الغىتاء وجخمختً بغتىث ظمُتل  ..فتي اإلادر تت كتان
ًق ت تتىل م ت تتدره اإلاى ت تتُقت ؤوه ت تتا جخمخ ت تتً بقبق ت تتاث ع ت تتىث مخكامل ت تتت وف ت تتي
ال قُقت ؤها ال افهم ميعي .لك لكً ؤمىه ؤهت يء فُب.
ك
قف تتز ألاج تتىبِس م تترة ؤذ تتري وقفزه تتا مي تته وهن تترث هح تتى ص تتقُقتي فك تتان
وظهها ؤعفر مشل قضرة اإلاى فقلذ لها مصجيا ي
 هُا ببدائت بالغىاء  ..هُاتتيلذ قلتتُال لخىقتتت حلقهتتا وبتتداءث فتتي غىتتاء ( تتهر اللُتتاليا ؤوهتتا ؤغىُتتت
ك
اىضتتقها ؤهتتا وكتتي وكش ت ا متتا كىتتا وغىيهتتا ميتتا  ...وعتتىتها كتتان ًخيث ت كلمتتا
قفتتز ألاجتتىبِس ولكتتً حالوهتتا ؤذتت:ث جخحستتً مىتت :بتتدؤ الغىتتاء  ...هىتتإث
هفست ت ي ؤوه تتا فك تترة رائي تتت وؤذ تت:ث اهن تتر بل تتى ألاش تتجار وؤه تتا ا تتخمً بل تتى
الغىاء ؤهت عىث ظمُل حقا...
هل اصير بالغ ة ؟ ربما قلُال!
لكنهتتا ال حستتخقًُ ؤن جليتتب اإلاالكمتتت زتتم ؤهعتتي ؤجفتتى ىليهتتا فتتي التتركؿ
والسباحت وؤفى ىليها  ..ب.ن ال مجال للغ ة ؤبدا
جىقفذ كرَسخال ىً الغىاء وهزث رؤ ها في حزن وقالذي
 -كم جمىِذ ؤن ا.هب بلى ظدي ال لبي في ؤلا كىدرٍت
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ك
 كرَس ت تتخال بهى ت تتا جح ت تتدزىا ف ت تتي ه ت تت:ا اإلاىؽ ت تتىو كش ت ت ا ؤن ظ ت تتد ف ت تتيك
ؤلا تتماىُلُت ىىتتد ذتتالتي ٍيتتب واهخنرهتتا ىتتىدة ظتتدي هغتتل الغتتُل
ك
جقرٍبتتا ب جتتت اهخنتتار ذقتتاب الخيستتُ وهتتى لتتً ٌيتتىد بلتتى ؤلا تتكىدرٍت
بال بيد اهوهاء الغُل
فقالذ وكي جخنهدي
 اىلم .لك ؤها كىذ ؤجمعي فقك قد جكىن ألاظا ة ىىد ذالي ىاعم كي ؤمرف بظا ة ىلى ؤلافالؤظابذ مخ:مرةي
 وقد ًكىن ؤ ىاها ىلى ؤلافالفجتتإة  ..جىقتتل ألاجتتىبِس بيتتد فرملتتت مفاظئتتت واهتتدفيذ بلتتى ألامتتام زتتم
بل تتى الخل تتل  ..وهن تترث م تتً الىف تتا.ة وجىقي تتذ ؤن ؤري القرٍ تتت لكع تتي ل تتم
ؤري ىي ألاشجار ومزٍد منها وعاح السا
 قرٍت (جلها  ..يهبك الجمًُالجمًُ لم ًكً هىا ؤحد في ألاجىبِس ىي ؤها وصقُقتي
اذرط السا رؤ ه مً ذلل السخار وقالي
 كُل كاهذ الرحلت ًا صباب؟جىقفذ و ك ممر ألاجىبِس وقلذ ي
 -رائيت
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ول تتم ججُ تتب كرَس تتخال ىلُ تتت وقف تتز الس تتا م تتً ألاج تتىبِس وجبيى تتاه بل تتى
ظاهب ألاجىبِس وكاهذ ال ضائط القىٍلت جلمً جحتذ ؽتىء الضتمس
وف تتخخ اإلار تتزن الج تتاهبي وظ تت:ب حقا بى تتا ووؽ تتيها بج تتىار بيؾ تتها ف تتى
ال ضائط فسإلخه كرَسخال
 ؤًً القرٍت ؟وؽيذ ًدي ىلى ظبُعي احمي ىُعي مً ؽىء الضمس وبحشذ حىلي
 ..رؤًذ فرٍ ؽُ ًىحعي ب ن ألاشجار بلى ماال وهاًت ! فإصار الستا
بلى ممر عغ ق:ر ب ن ألاشجار وقالي
 مً هىا ًا صباب ؤوها قرٍبت ظدا لً جرقئىا مكاوهاوؤغل مرزن ال قا ب وعيد بلى ألاجىبِس وقال ي
 ؤجمعي لكما وقذ ممخًوؤغل الباب وابخيد
حملذ حقُبت ذلتل مهتري وؤذت:ث ألاذتري فتي ًتدي الِستري وحقُبتت
فتتي ًتتدي ألاذتتري بِىمتتا حملتتذ كرَستتخال حقُبتتت ًتتدها الغتتغ ة وهنرهتتا
بلى اإلامر الؾُ وقالذ كرَسخالي
 إلاا.ا لم ًخىقل بىا ؤمام القرٍت ؟فقلذ لهاي
 -كفا ج:مرا لقد قال السا ؤوها قرٍبت.
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فقالذي
 لكً كان ًجب ؤن ًخىقل في محقت ال افالث ؤلِس ك:لككفا صكىي مً كل يء وهُا بىا مً هىا ؤن الجى صدًد ال رارةفتتي بيتتؿ ألاحُتتان اصتتير ؤهعتتي ًجتتب ؤن ؤحيامتتل ميهتتا كتتإد اك ت وبال لتتً
ك
هخحر ؤبدا ورغم ؤوها صقُقتي الخىؤم بال بهىا اك منها بيضرة دقا
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)(2
تترث فت تتي اإلاقدم تتت وارجفت تتً ع تتىث ؤحت تتً:دىا ف تتى ال ضت تتائط الجافت تتت
وهحً هإذ :فرٍقىا و ك ألاشجار وكان الستا عتادقا  ..لتم ًمطت ي
ؤكث ت م تتً دقُقخ ت ن ؤو ز تتالر حت تتى وع تتلىا بل تتى بقي تتت ع تتغ ة مكض تتىفت..
ك
ورؤًىا هم ٌض بلى الُم ن قلذ فرحاي
 اهنري لقد وعلىاومضِىا في ممر ؽُ عيدها فى جل عتغ وجماًلتذ الزهتىر ال ًتت ..
حمراء وعفراء ىلى فىل الخل  ..ىىدما وعلىا بلتى القمتت رؤًىتا القرٍتت
هخفذي
 ؤوها القرٍترؤًتتذ عتتفىفا متتً البُتتىث الغتتغ ة بتتالقىب ألاحمتتر جمختتد ؤمتتام بح ت ة
رقتتاء  ..وىتتدد كب ت متتً القتتىارب مربتتىـ بلتتى مرس ت ي ذضتتبي مقتتام فتتي
البح ة وفي الجاهب مبعي حجري كب ومىققت دا رٍت ق:رة قرٍبت مً
ال قىل وىلى مد البغر حقىل ال وهاًت لها.
رفيذ ال قا ب الشقُلت وبدؤها وهبك الخل مخجه ن بلى القرٍت وجىقفىا
فجإة  ..في مىخغل القرٍ وهنر كل مىا بلى ألاذر وقالذ كرَسخالي
 -هل الحنذ يء غرٍب؟
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 ويم ؤوها لِسذ قرٍت (جلها التي ويرفهاوالحنتتذ ت يء ؤذتتر صتتدًد الغرابتتت ت يء ظيتتل حلقتتت ًجتتل وميتتدحت
جخجمد مً الخىف كاهذ القرٍت ذالُت ..ال ؤحد هىا
جىقلذ بىنراحت مً منضل بلى ؤذر وؤها ؤحسإل ؤًً الجمًُ لم ؤري احد
ف تتي القرٍ تتت كله تتا وجحىل تتذ اهن تتر بل تتى البح ت ت ة ال اح تتد ٌس تتبخ فيه تتا حت تتى
مراكب الغُد الغغ ة كاهذ ذالُت جماما.
قالذ كرَسخال
 ربما ؤذقإها كُل هرقإ وكان هىا هم ٌض بلى الُم ن هُا بىا ويىد بلى القرٍ اليام ليلىا هجد فرٍ آذرحملذ ال قا ب وىدها مً هفس القرٍ واويقفىا ٌستارا لكىىتا ىتدها
بلى هفس اإلاكان مرة ؤذري فقالذ كرَسخال
 بهىا هدور حىل ؤهفسىا اىلم .لك لكً ًجب ؤن وهداء حتى وسخقًُ الخفك بضكل لُم هُا بىا هبحض ىً ؤي احد وسإله ىً فرٍ اليىدة بلى قرٍت ( جلهال تتم ؤري ىالم تتاث ىل تى وظ تتىد حُ تتاة  ..ال ت يء ًخح تتر  ...كاه تتذ القرٍ تتت
كلها مشل عىرة فىجىغرافُت قدًمت ومً .لك قلذ
 -حسىا هُا بىا
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بتتدؤها وهتتبك الختتل ى ت اإلامتتر التت:ي ًخى تتك ألاشتتجار ومتتا ؤن وعتتلىا بلتتى
ؤ تتفل الختتل تتميىا عتتىث عتترذت ظيلخىتتا هخىقتتل وهىنتتر بلتتى بيؾتتىا
في .هىل وإلاحذ ذُال شخػ مً ذالل هاف:ة اإلابعي الطخم
 ؤمً ؤن هىا احد في ه:ا اإلابعي ًقلب اإلاساىدة هُا بىالتتم جكتتً كرَستتخال جختتإذر ىتتً مستتاىدة بي مرلتتى مهمتتا ك تان وال ؤهتتا
ك
ل ت تت:لك وؽ ت تتيذ ال قا ت تتب ىلت ت تى ألارؼ واججهى ت تتا مس ت تترىا هح ت تتى اإلابع ت تتي
الطخم.
جىقفتتذ بمتتام البتتاب الخضتتبي اإلاوهالتتك للمبعتتي زتتم دفيختته برف ت ودلفىتتا
بلت تتى الت تتداذل ك ت تان اإلابعت تتي م.جت تتىر  ..ذُت تتىـ اليىكبت تتىث فت تتي كت تتل مكت تتان
والجتتدران مخأكلتتت وىلتى الُمت ن والِستتار ىمتتدان متتً الرذتتام وألابتتُؿ
وفي الغدر اللم مً الرذام فقالذ كرَسخال
 ؤمً ؤن اإلابعي م.جىر ؤمً .لك هُا بىا هررط مً هىاوقب تتل ؤن وس تتخدًر وهر تترط تتميىا ع تتىث ع تترذت مكخىم تتت ً تتإحت م تتً
القاب اليلىي فقلذي
 ؤمً ؤن الغىث ًإحت مً القاب اليلىي هُا بىاع تتيدها ال تتدرط وىى تتدما وع تتلذ بل تتى الق تتاب ألاول ص تتيرث ؤن ؤهفاس ت ي
مخققيتتت وبتتدؤها وست فتتي الدهتتى وجتتردد عتتىث ذقتتىاث بقتتدامىا فتتي الدهتتى
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الخ تتالي مرُف تتا وبت ت ن ع تتل ألاب تتىاب الرمادً تتت اإلاىع تتدة قت ترؤث بي تتؿ
الالفختتاث مكختتىب ىليهتتا حجتترة اإلادر ت ن وميمتتل الكُمُتتاء زتتم بيتتؿ
الحجراث الخالُت فقالذ كرَسخال
 ؤمً ؤوها مدر ت م.جىرة ؤمً .لكوجىقفذ ىتً ال تدًض متً كرَستخال ىىتدما وعتلذ بلتى ؤول دوران بلتى
الُمً وى ث بيتؿ الحجتراث الخالُتت وجىقفتذ ىىتد الحجترة ألاذ ت ة
وقت ترؤث ىلت تى بابه تتا وبر تتك ً تتدوي ( حج تترة الفى تتىن ا و تتميذ ع تتىث
همست تتا ًت تتإحت مت تتً الت تتداذل وكت تتان هىت تتا صت تتاب وفخت تتاة ًخحت تتدزىن لكت تتً
ال دًض غ واضح وغ مفسر فإمسكذ مقبؿ الباب وبدؤث ؤدًترة
وفخحتتذ البتتاب وذقتتىث بلتتى التتداذل ؤهتتا وصتتقُقتي واهدهضتتذ ىىتتدما
وظ تتذ الغرف تتت ذالُ تتت ال ًىظ تتد به تتا اح تتد وه تتز ث رؤس ت ي  ..ت يء غرٍ تتب
لقد ميذ ؤعىاث  ..ؤهعي مخإكد مً .لك
كاه تتذ الغرف تتت ذالُ تتت جمام تتا بال م تتً دوالب كب ت ت فاججه تتذ بس تترىت بل تتى
الدوالب وفخحذ الباب
 ال  ...ال ًىظ تتد ؤح تتد ه تتل ب تتدؤث ؤج تتىهم تتماو ؤع تتىاث ز تتم تتميذعىث فخاة جط ك هنرث ذلفت في الحجرة لكعي لم ؤظد احد
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هخفذ قا الي
 هل ميتي الغىث ًا كرَسخال؟ ويم لكً ال ًىظد ؤحد في الغرفت ىاهاال يء ىي الغمذ و يد ل نت ميذ الغىث مرة ؤذري فقلذ
 ؤهه ىمل عبُاوتفقالذ كرَسخال
 ليلهم في الغرفت اإلاجاورةذرظىا بلى الدهى ووقفذ ؤمام الغرفت اإلاجاورة ومددث رؤس ي ولم ًكتً
ك
بها احد بالداذل وفدضذ الحجرة اإلاىاظهت وكاهذ ذالُت ؤًؾا وبزىاء
ىىدجىا ميىا ألاعىاث مرة ؤذري
بتتداء قلبتتي ًتتد بيىتتل وصتتيرث بجفتتاف حلقتتت وحضتتبصذ تتت كرَستتخال
و إلذ
 مً ال:ي ًليب ميىا ه:ه الليبت السخُفت ؟وؤرجفً عىحت في الدهى الىا ً ب جراجه اإلاىعدة وؤها ؤقىلي
 هل ًىظد احد هىا ؟عمذ جامي
ؤذ:ث هفسا ىمُقا وقررث ؤن ؤججاهلهم
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واججهىتتا هحتتى الستتلم لكعتتي رؤًتتذ متتال ًنهتتر متتً احتتد ألابتتىاب اإلافخىحتتت
فىظئذ  ..ججمدث وقلذ
 -مً  ..مً هىا ؟
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()3
ك
اججهذ مسرىا هحتى الغرفتت التتي دذتل فيهتا متل الرظتل ومتددث رؤست ي
اهن تتر ب تتداذلها ولكع تتي ل تتم ؤظ تتد اح تتد  ..كاه تتذ الغرف تتت ذالُ تتت جمام تتا ال
ًىظت تتد بهت تتا ت ت يء فاجرت تت:ث فرٍقت تتت ؤهت تتا وصت تتقُقتي بلت تتى الس تتلم وظت تتدث
الستتاللم بستتهىلت فتتي مىخغتتل اإلامتتر وبتتدؤث الهبتتىـ ىليهتتا زتتم جىقفتتذ
ؤمت ت تتام عت ت تتىرة فىجىغرافُت ت تتت كب ت ت ت ة ب جت ت تتم ال ت ت تتا ك كاهت ت تتذ الغت ت تتىرة
إلاجمىىتتت متتً الضتتباب والبىتتاث فتتي الستتابيت ىضتتر متتً ىمتترهم ًرجتتدون
ي مىح تتد وكإه تتت ي مدر تتت ًخجمي تتىن بج تتىار بيؾ تتهم ال تتبيؿ وف تتي
الخلفُتتت تتخارة لتتم ا تتخقًُ جحدًتتد لىوهتتا نن ببستتافت كاهتتذ الغتتىرة
قدًمت (ابُؿ وا ىدا وقفذ ؤجإمل الغىرة وقلذ
 ؤمتً ؤوهتم فتالب هت:ه اإلادر تت لكتً متا.ا حتدر لهتم وإلاتا.ا جتم جتراإلادر ت ىلى ه:ا الىحى ؟
قالذ كرَسخال
 الس تتاال نه تتم آلان ه تتل كاه تتذ ه تت:ه الغ تتىرة هى تتا وهح تتً ف تتي فرٍت تالغيىد
 ال ؤمً .لكورفيذ ىُعي اهنر بلى ؤىلى السلم حا را
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 هل هزلىا مً فرٍ مرخلل ؟فقالذ كرَسخال ي ؤمً .لك
لم ًكً بمامىا ىي ذُار واحد ؤن هىاعل النضول واهدهضذ ىىدما
وظ تتدث درظ تتاث الس تتلم جيخ تتي ىى تتد الق تتاب الش تتاوت ودقق تتذ الىن تتر
فاحغا اإلامر القىٍل بحشا ىً اللم ؤذري جقىدها بلى ؤ تفل لىغتل
بل ت تتى ب ت تتاب الخ ت تتروط ولكع ت تتي ل ت تتم ؤري ت تتىي ؤب ت تتىاب الفغ ت تتىل اإلاغلق ت تتت
وعفىفا فىٍلت مً الدوالُب اإلايدهُت.
بت تتدؤها الس ت ت مت تترة ؤذت تتري ودقت تتاث حت تت:ائت جرفت تتً فت تتي الغت تتالت القىٍلت تتت
الخالُت ؤلقُذ هنرة بلى الحجراث التي ؤمر بجىارها.
عتتدر ىتتً كرَستتخال عتترذت مكخىمتتت ىىتتدما رؤًىتتا هتتُكال ىنمُتتا ًىنتتر
بلُىا ىابسا مً وراء ؤحد ألابتىاب . ..هلتذ متً الختىف و ا تخجميذ
شجاىتي
 مً اإلااكد ؤن ه:ه كي حجرة اليلىمهزث كرَسخال رؤ ها ماكدة ىلى كالمت وواعتلىا الست فتي .لتك اإلامتر
ك
ن
وف تتي ال قُق تتت ؤهع تتي ل تتم ؤجغ تتىر ؤب تتدا ؤن جك تتى اإلادر تتت مرُف تتت له تت:ه
الدرظت ذاعت لى كاهذ غ مإلىفت لي  ..مشل ه:ه اإلادر ت
ممرهت تتا بجت تتىار ذزاهت تتت كب ت ت ة ميت تتروؼ بهت تتا بيت تتؿ اإلاُت تتدالُاث الالميت تتت
والخ:كاراث الرٍاؽُت الجمُلت وٍخدلي منها ألاىالم بلىن بالدها مغر
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واع تتلىا الست ت ووع تتلذ بل تتى وهاً تتت اإلام تتر وكت تان مغلق تتا جمام تتا وال ًىظ تتد
اللم ىلى القرٍ وؤذ:ث ؤهادي واهنر حىلي  ..فقالذ كرَسخالي
 ال بد مً وظىد مررط في مكان ما البد وبهىا ؤذقإها ىىدما جقىىىا للمساىدةفقالذ كرَسخال بحزن ي
 ؤن ه:ه اإلادر ت ضخمت ووا يت ظدا واهحً ال ويرف فرٍقىاومتترة ؤذتتري دققتتذ الىنتتر فتتي اإلامتتر القىٍتتل ورؤًتتذ بتتاب ؽتتُ ولكىتتت
مغل بإلىاح متً الخضتب مشبختت بمستام ضتخمت وجقتدمذ بلتى البتاب
واهحىِت تتذ فت تتي اججاهت تته ودفيخت تته بكخفت تتت واهت تتدفيذ ؤهت تتا وكرَست تتخال بلت تتى
حجرة وا يت ؽىئها ذافذ
وعرذذي
 ؤًً ؤها؟وذرظتتذ عتترذتي ذافخ تتت ومرحيضتتت بِىمتتا حض تتبصذ كرَستتخال فتتي ً تتدي
بكل قىة ورؤًذ مجمىىت مً ألاوالد ًحملقىن في وظ ي..
هنر بلى ألاوالد بجمىد  ..ظمىد صدًد  ..ظمىد كالخمازُل وهىا ؤدركذ
ؤوهت تتم فيت تتال جمازُت تتل  ..جمازُت تتل نوالد ًزٍت تتد ىت تتددهم ىت تتً ىضت تترة وك ت تان
مىنت تترهم ًبت تتدو وكت تتإوهم ؤبقت تتال ؤفت تتالم ت تتِىما قدًمت تتت ًرجت تتدون مرٍلت تتت
باللىن الكاكت جغل بلى الركبت.
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جقدمذ ؤهتا وكرَستخال بحترظ صتدًد وكتان منهترهم ًبتدو وكتإوهم متً
ظُ تتل ق تتدًم  ..كاه تتذ الخمازُ تتل جب تتدو وكإوهت تتا حقُقُ تتت جيت تتبؿ بال ُت تتاة
واقي بتتذ متتً جمشتتال لىلتتد فتتي مشتتل ىمتتري وجحسستتذ مالبستتت ؤوهتتا متتً
قماش حقُقت ولِسذ متً حجتر ؤو بال تدُك كمتا ًحتدر فتي الخمازُتل
كان النالم ٌسىد الحجرة مما ظيل الرئٍت غ واض ت.
مددث ًدي بلى ظُبي وؤذرظذ والىتي ال مراء فقالذ كرَسخال
 إلاا.ا جحمل والىت ميك؟ ؤوهتتا هدًتتت متتً ظتتدي ؤبتتى ؤمتتت رحمتتت ل ىلُتتت ؤهتتداها لتتي قبتتل وفاجتتهوؤها احخفه بها
ؤص تتيلذ الىالى تتت ورفي تتذ ص تتيلوها بل تتى وظ تته الىل تتد كت تان ص تتكل الجل تتد
فبُيُا حتى .لك الىرم الغغ ىلى ذده  ..وازر ظرح جحذ .قىه
ؤففإث الىالىت وؤىدتها بلى ظُبي زم إلاسذ وظه الغبي وظدجه هاىمتا
وبتتاردا ال بتتد وؤهتتت مغتتىىو متتً هتتىو البال تتدُك الل ت ن ودلكتتذ بإعتتب ي
ك
واحدة مً ىُيُت ؤوهتا ؤًؾتا متً البال تدُك او الزظتاط وظت:بذ صتيرة
البعي الداكً فة.ا به ًنضل في ًدي
 -ؤوها باروكت
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ؤذتت:تها كرَستتخال ووؽتتيوها ىل تى رؤه الفتتتي متترة ؤذتتري وبجتتىار الفتتتي
كاه تتذ جق تتل فخ تتاة ف تتي مش تتل ىم تترة رفُي تتت فىن تترث بل تتى ىُىيه تتا الداكى تتت
الالميت وصيرث ؤوها جبادلعي الىنراث.
ؤوها حزٍىت ًبدو ىليها ألالم الضدًد  ..فقلذ لكرَسخال
 إلاا.ا ال ًبدسم بي واحد مً ه:ه الخمازُل ؟ ممكً ؤن ًكىهىا ظزء مً مضروو فعي ومً ال:ي ؤذفاهم في ه:ه الحجرة ؟ذق تتىث بل تتى ال تتىراء ووق تتً بغ تتري ىلت تى لىح تتت حض تتبه ص تتىاهد القب تتىر
مشبخت ىلى الباب وؤ رىذ ىُىاي جقرؤن الكلماث اإلاكخىبت
الفغل الدراس ي ىام 7691م
ز ت تتم جحىل ت تتذ بىنراح ت تتت بل ت تتى الفغ ت تتل اإلامخل ت ت بالخمازُ ت تتل وب.ا بإح ت تتدهم
ًرافبعي
 -ما.ا جفيل هىا ؟
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ؤفلقتتذ ؤهتتا وكرَستتخال عتترذت ىالُتتت وكتتاد ؤن ًخىقتتل قلبتتي متتً الفتتزو
ؤن الخمازُتتل جخحتتر وجخحتتدر لكتتً الخمشتتال كتترر تتااله متترة ؤذتتري ي
ما.ا جفيل هىا ؤيها الضاب ؟
فرفذ ىُىاي بضدة وهنترث بلتى محتدست ورؤًتذ تُدة جرجتدي ظلبتاب
ا ىد جقل في مدذل الباب اإلافخىح فقلذ لهاي
ؤهذ لسذ جمشال ؤلِس ك:لك
 ِجحركذ بسرىت بلى داذل الحجرة وقالذ دون ؤن جبدسم
 ال لسذ جمشالكاه تتذ قغت ت ة ظت تتدا وممخلئ تتت الجس تتم بيت تتؿ ال ت ت يء وجرجت تتدي فرحت تتت
ىداء ؤما وظهها فهى وردي مسخدًر وجبدو وكإوها فتي اليقتد الستاده
م تتً ىمره تتا ووقف تتذ بج تتىاري وجمس تتكذ تتت كرَس تتخال ؤكثت ت حت تتى ؤو تتت
صيرث بإمافرها جىغره في ًدي وؤهفا ها ىالُت وقالذ السُدة
 ؤمً اهك ؽللذ القرٍ ويم بلى ؤي مكان كىذ مخجهقلذ بإهفاه مخققيت
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 بلى قرٍت ( جلهاهنرث لي وقالذ وكي جبدسمي
ك
 اهتتك بيُتتد ظتتدا ىتتً هىتتا  ..هتت:ا هتتى متتدذل اإلادر تتت القتتدًم وبتتابالخروط مً هىا في الاججاه ألاذر  ..دىعي اعتل لتك فرٍت الختروط
جحىلذ اهنر بلى الخمازُل كاهذ كلها جقل اكىت عامخت وكإوها جخابً
حتتدً ي متتً الستتُدة وارجفيتتذ فرقتتاث كيتتب حتت:اء الستتُدة ىلتى ارؼ
اإلام تتر وك تتي حس ت بس تترىت وؤه تتا وكرَس تتخال وس ت بجىاره تتا وجحىلى تتا ىى تتد
احد ألاركان زم بلى ركً ؤذر لىغل بلى ممر فىٍل وقالذ السُدة
 ه:ا هى القرٍ الص ُخ وؤمامك الساللمصتتكرتها وهبقىتتا الستتلم ؤهتتا وكرَستتخال بستترىت حتتتى وعتتلىا بلتتى البتتاب
وذرظىت تتا م ت تتً .ل ت تتك اإلابع ت تتي الغرٍ ت تتب ورؤً ت تتذ ال قا ت تتب وص ت تتاب ًرج ت تتدي
ظلبتتاب ا ر اللتتىن ًقتتل بجتتىارهم كتان فتتي مشتتل ىمتتري جقرٍبتتا ابتتُؿ
وله صير ؤصقر والىمط ًرفت هغل وظهت اقي بذ مىت وقلذ لهي
 هل ؤهذ مً ؤهل القرٍت؟هز رؤ ه في بالهه فقالذ كرَسخال.
 هل جدلىا ىلى فرٍ الخروط مً هىا؟فقلذ ي كُل هغل بلى قرٍت ( جلها
فقال الفتي وهى ًدشاءب
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 ؤوها جبيد ىً هىا مسافت ذمست وىضرون كُلى مي ًاه ذمست وىضرون كُلى مي ؟قال الفتي
 كُل وعلخم بلى هىا؟ ا ال افلت ؤمً ؤهه السببفقالي
 مينتتم الستتا ق ن ًجيلتتىن الركتتاب جنتتضل هىتتا حتتتى جدستتىا لهتتم اليتتىدةمت تترة ؤذت تتري ذاعت تتت وؤن كاهت تتذ ال افلت تتت غ ت ت ممخلئت تتت ..هت تتل اهت تتخم مت تتً
القاهرة؟
فقالذ كرَسخال
 ويم  ..هل جدلىا ىلى فرٍ اليىدة بلى قرٍت ( جله افقال وهى ًحك فروه رؤ ه وكإهت مرٍؿ بالجرب
 هىا محقت لل افالث حسخقًُ ؤن جإذ :بي حافلت بلى جلهفقلذ
 ؤًً ه:ه اإلاحقت؟فإصار بلى ظهت الضر وقالي
 لكت ت تتً ؤول حافلت ت تتت ت ت تتدخحر فت ت تتي الساد ت ت تتت مست ت تتاء هت ت تت:ه مىاىُت ت تتدألاجىبِساث
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ك
ل
هن ت تترث ل ت تتي كرَس ت تتخال قا ل ت تتت وك ت تتي جر ت تترط هاجف ت تتا اإلاحم ت تتى م ت تتً ظُ ت تتب
البىقلىن الجُنضي
 م تً اإلاس تتخحُل ؤن اهخن تتر هى تتا ك تتل ه تت:ا الىق تتذ تتىف اجغ تتل بر تتاليك
هاجفُا
هنرث في الهاجل وحاولذ الاجغال دون ظدوي وقالذي
 ال جىظد صبكتفط ك الضاب وقالي
 ال جىظد صبكاث محمىل هىا ؤن قرٍدىا لِسذ ىلى الخرٍقتحاول تتذ ؤهت تتا ألاذت تتر الاجغت تتال برت تتالي مت تتً هت تتاجفت دون ظت تتدوي ال ًىظت تتد
صبكت في هاجفت فقال الضابي
 ال جحاول  ..الضبكاث هىا ميدومتجملكعي الغُه وجمىِذ ؤن ؤري ا ال فلت حتى اهخقم مىت
فقلذ للفتي ي
 هل ًىظد هاجل ؤرض ي هىا ؟فقال ي
 ويم في محقت ال افالث ًىظد هاجل ىىد مدًر اإلاحقتفقالذ كرَسخال ي
 -ب.ن هُا بىا هخحر ؟
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قادهت تتا الضت تتاب بي ت تتد ؤن حملت تتذ ال قا ت تتب بلت تتى فرٍ ت ت ؽت تتُ ًكث ت ت فت تتي
ألاشجار وقالي
 ه:ا فرٍ مرخغر لكً إلاا.ا دذلخم اإلادر ت اإلا.جىرةفقلذي
 ميىا عىث ًغرد بداذلهافقال ب ودي
 بهىتتا دا متتا وستتمً ؤعتتىاث ع تراد ًتتإحت متتً التتداذل كتتل ًتتىم لكىىتتاحيىدها ىلى .لك
فقلذي
 هل اإلادر ت مسكىهت بانصباح ؟ ال اىلم هىا اليدًد مً القغػ ىً هت:ه اإلادر تت رؤًتخكم واهتخمجخرلىن حاولذ ؤن ؤهادي ىلُكم ؤح:ركم مً الدذىل لكىكم دذلخم
بالفي ت تتل ف ت تت:هبذ بل ت تتى ظ ت تتدحت وؤذ ته ت تتا ى ت تتىكم ودذل ت تتذ ك ت تتي اإلادر ت تتت
لخىق:كم واهخنرث ؤها بجىار ال قا ب ذضِذ ؤن ٌسرقها احد.
فقالذ كرَسخالي
 السُدة التي ؤذرظىا مً الداذل كاهذ ظدجك ويم ؤها ؤىِط ميها بيد ؤن ماث ؤ تت وؤمتت فتي مى تم الحتض اإلااضت ي...
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فقلذ لهي
 -البقاء هلل
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ققيى تتا القرٍت ت بت ت ن ألاش تتجار حت تتى وع تتلىا بل تتى تتاحت كب ت ت ة و ي تتؿ
اإلاباوت ىلى الجاهب ن فقلذ
 لكً ؤًً ؤهل القرٍت؟فجاء الرد مرخغري
 في ال قلفقالذ كرَسخال
 ما قغت ه:ه اإلادر ت وإلاا.ا كي م.جىرة ؟فقال الفتي وهى ًخابً الس وهحً ذلفه وس في فر مخيرظت
ك
 ؤوها قغت حزٍىت ظدا والخمازُل والغىر التي بالتداذل هتم للدفيتتألاولتتي للمدر تتت مىتت :ؤكث ت متتً ذمس تتىن ىامتتا ك تتاهىا ؤكث ت م تتً ذمس تتت
ك
وىضرون جلمُ :وجلمُ:ة و.اث ًىم اذخفىا ظمُيا.
عدمخعي الكلماث وقالذ كرَسخال
 هاه؟؟واعل الفتي حدًشت وقالي
 اذخفىا في الهىاء في دقُقت كاهىا فتي اإلادر تت وفتي الدقُقتت الشاهُتت ..جالصىا في الهىاء ظمُيا وبلى ألابد ولم ًراهم احد مرة ؤذري!
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قلذ ي
 كُل ًرخفت ذمست وىضرون ولد وبيذ في ل نت ؤًً .هبىا؟قال الفتي ي
 ال احت تتد ٌيلت تتم كاهت تتذ مإ ت تتاة مروىت تتت ولغت تتز ذق ت ت وآلابت تتاء اإلاست تتاك نجحقم تتذ قل تتىبهم وؤغلق تتىا اإلادر تتت بل تتى ألاب تتد وقام تتذ اإلاحافن تتت ببى تتاء
مدر ت ظدًدة وملذ اإلادر ت القدًمت ذالُت جماما مى. :لك الُىم
فقالذ كرَسخال ي
 وه:ه الخمازُل ؟قال الفتي ي
 لقتتد عتتىيها احتتد الفىتتاه ن متتً ؤهتتل البلتتد ا تتخيان بغتتىرة للفغتتلالدراس ي وعىرة لكل منهم لُغىً جلك الخمازُل ك:كري لهم
وهمسذ ي غرٍبت
جىقل الفتي ىً الس وقال وهى ٌض بلى كضك عغ
 ه:ه كي محقت ألاجىبِساثفقلذ له ي صكرا لك
فقال ي ىف اهخنر هىا حتى ج جز ج:اكر
وؽيذ ال قا ب ىلى ألارؼ واججهذ بلتى الكضتك واجبيخعتي كرَستخال
ووقفتتذ ؤمتتام هافتت:ة عتتغ ة فتتي الكضتتك وهنتترث بتتداذلها وظتتدث رظتتل
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رفُ تتً ظ تتدا وكإه تتت مغ تتاب بالس تتل ًخ تتدلي ظل تتد وظه تتت م تتً ص تتدة ال ج تتز
وٍؾً ُجارة في فمه وىُىاه ظاحنخا وقلذ له
 ج:كرجان بلى قرٍت ( جله اهنر بلى زم ققً ج:كرج ن مً دفي الخ:اكر وقال
ك
 ىضرون ظىيهاؤىقُخه اإلاال وؤذ:ث الخ:اكر وقالي
 ت تتدخحر ال افل ت تتت ف ت تتي الساد ت تتت مس ت تتاء وال افل ت تتت الت ت تتي جليه ت تتا ف ت تتيالساد ت عباحا.
فقالذ كرَسخال
 هل ًىظد هاجل هىا؟فقال الرظل ي
 الهاجل ميقلهنرث له في ذُبت ؤمل زم قالذ ليي
 مً اإلااكد ؤن ذالي مضغىل ىلُىا نن كان ًجب ؤن هغتل بلُتت مىت:اىت
فقلذ ي
 ويم اىلم لكً ال ًىظد حل ؤمامىا ًجب ىلُىا الاهخناراقي ب الفتي وقال
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 هل حجزث الخ:اكر ؟ ويم و ِخحر ألاجىبِس الساىت الساد تفقال الفتي
 هُا بىا ب.نفقالذ كرَسخال
 بلى ؤًً؟فقال الفتي
 بل تتى منضل تتي هى تتا ؤكث ت م تتً تتبً تتاىاث حت تتى مىى تتد ال افل تتت ه تتلدىنرووها هىا في القرٍ ؟
فقالذ كرَسخالي
 صكرا لك ىلى كرمك لكىىا ال هىد ؤن وسبب لك ب ىاطفقالي
 ال ًىظ تتد ب ى تتاط ؤه تتا ا تتمي ى تتامر وؤى تتِط م تتً ظ تتدحت وال ًىظ تتد اح تتدميىا وؤمً بهكم رؤًخم ظدحت ؤلِس ك:لك؟
فقلذ ي
 ويم ؤوها ُدة ودودة ....فقال الفتي هُ تتا بى تتا هجل تتس ف تتي اإلان تتضل هدى تتاول الغ تت:اء مي تتا وهخح تتدر حت تتى مىى تتدألاجىبِس باإلاىا بت ما ا مك؟
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 ؤها ا مي محارب ال لبي وه:ه ؤذتي كرَسخال ال لبيقادها ىامر بلى منضل ى ممراث ؽُقت وحىاري في القرٍت الخالُت متً
الىت تتاه حت ت تتى ؤن الضت تتىارو كاه ت تتذ ذالُت تتت جمام ت تتا مت تتً البض ت تتر والقق ت تتك
والك تتالب والقُ تتىر وكإوه تتا م.ج تتىرة ك تتي ألاذ تتري مش تتل اإلادر تتت وجىق تتل
ىىتتدما دذلىتتا فىتتاء .لتتك اإلانتتضل القتتدًم وكىتتذ ا تتخقًُ ؤن ؤري مبعتتي
اإلادر ت تتت اإلا.ج ت تتىرة ىلت ت تى مس ت تتافت ما ت تتت ميت ت ت ال ؤكثت ت ت وألارؼ ًكشىه ت تتا
ؤلاىض تتاب القىٍل تتت وىلت تى الُمع تتي ش تتجرة ىى تتب واجج تته ى تتامر بل تتى ب تتاب
اإلان ت تتضل اذ ت تترط م ت تتً ظُ ت تتب ظلباب ت تته اإلاف ت تتاجُخ وف ت تتخخ الب ت تتاب وؤص ت تتار لى ت تتا
بالدذىل وهى ًرحب بىا ودذلذ ؤها وكرَسخال بلى اإلانضل .

~~ 30

()6
كان اإلانضل قدًم وىلى ألارؼ سجادة قدًمت وموهالكت في الغدر لم
م تتً الخض تتب قاده تتا ى تتامر بل تتى غرف تتت الجل تتىه وك تان به تتا ؤرٍك تتت و ي تتؿ
الكراس ي ظلسذ ؤها وكرَسخال وعاح ىامر مىادًا
 ظدحت ىىدها ؽُىفل نت تتاث وحؾت تترة الست تتُدة التت تتي ؤذرظخىت تتا مت تتً اإلادر ت تتت ورحبت تتذ بىت تتا
وظلستتذ ميىتتا وجبادلىتتا بف تراف ال تتدًض وىرفتتذ ىىتتا كتتل ت يء لكتتً
الغرٍتتب ؤوهتتا قالتتذ هفتتس ؤلاظابتتت التتتي قالهتتا ىتتامر ىىتتدما تتإلنها ىتتً
ؤهل القرٍتي
 ؤوهم في ال قلؤم تتً ؤن هى تتا ؤم تتر مرٍ تتب وغرٍ تتب ف تتي ه تت:ه القرٍ تتت واص تتير بهى تتا ىلت تى
وصك اكدضافه ؤها وكرَسخال وقال ىامر مرافبا ظدجهي
 محارب وصقُقخه ُدىاولىن ميىا الغداء ًا ظدحتفقالذ كرَسخالي
 ال داعتتي للخيتتب ًتتا ظتتدحت بهىتتا تتن حل بيتتد قلُتتل ؤهتتا هيخنتتر فقتتكمياد ال افلت
فقالذ الجدةي
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 بهكم ؽُىف لدًىا وبكرام الؾُل واظباهغرفذ السُدة إلىداد القيام وظلسىا مً ىامر وقالذ كرَسخالي
 كُل جقط ي الىقذ هىا هل ًىظد ِىما ؤو هادي؟ض ك ىامر وقالي
 ت تتِىما ؟! بت تتالقبً ال لكت تتً ًىظت تتد هىت تتا ؤرؼ فؾت تتاء محافت تتت بست تتىرهليب فيها كترة القتدم وفتي بيتؿ ألاحُتان اذترط واظمتً بيتؿ الزهتىر
ال ًت فإها اىض الزهىر وفي اإلاساء هجلس ؤمام اإلانضل ؤها وؤعتدقائت
ووضيل الى ان للخدفئت وهقػ ىلى بيؾىا قغػ وهدسامر
فقالذ لهي
 هل ج:هب بلى اإلادر ت؟ ؤها لم ا.هب بلى اإلادر ت ؤبدا فمى :عغري وؤها اىمل في ال قل مًؤ تتت لكى تتت بي تتد ؤن ج تتىفي ؤع تتبحذ اىم تتل ف تتي ال ق تتل وح تتدي وؤحُاه تتا
ا خإظر بيؿ اليمال لدساىدوت
ميىا عىث الجدة مً بيُد جقىلي
وؤهذ وكرَسخال
 هُا الغداء ظاهز جفؾل ًا محارب ِجقتتدمىا ىتتامر بلتتى غرفتتت القيتتام وظلستتىا ظمُيتتا هدىتتاول فيتتام الغتت:اء
وقغ تتذ ىلُى تتا الج تتدة بي تتؿ القغ تتػ م تتً ع تتباها وكُ تتل جزوظ تتذ
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وؤهجبتتذ وكُتتل ىاصتتذ كىتتذ ؤحُاهتتا اصتتير باإلامتتل لكنهتتا جملتتك فرٍقتتت
مرٍفت في ال كت.
بيتتد الغتتداء ظلستتذ ؤهتتا وكرَستتخال وىتتامر هدستتامر فتتي غرفتتت الجلتتىه
وفجإة عاحذ كرَسخال وقالذي
 محارب حقُبت ًدي الغغ ة اذخفذفقلذ لها
 مً اإلااكد ؤن ال قُبت ققذ مىك في اإلادر ت اإلا.جىرة ىف ا.هب واحؾرهافقال ىامر
ج:هب بلى هىا
 مسخحُل ؤنِ
فقالذ
 إلاا.ا؟ ال ًمكً ؤن ً:هب ؤحد مىكم بلى هىا مرة ؤذري ؤن جلك اإلادر تمليىهت
ض كىا ؤها وكرَسخال وقلذ لهي
 هل جقغد ؤن اإلادر ت ملُئت بانصباحفقال بغىث ذضً ومالمخ ظادةي
 -ألاصباح حسكً في جلك اإلادر ت
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فقلذ ؤها وكرَسخالي
 بهىا ال هر ي ألاصباح وؤمً ؤن مينمهم لقفاءفقال ىامري
 اهخم حسخرون معيفقالذ كرَسخال
 بتتالقبً ال لكىىتتا فيتتال ال هر ت ي ألاصتتباح اهخنرهتتا هىتتا و تتىف ويتتىدحاال هُا بىا ًا محارب
ذرظىتتا متتً اإلانتتضل ويتتدو بكتتل فاقخىتتا فتتي فرٍقىتتا بلتتى اإلادر تتت اإلا.جتتىرة
لىحؾر حقُبت كرَسخال كاهذ الضتمس فتي كبتد الستماء ىىتدما دلفىتا
بلى الداذل.
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دذتتال بلتتى اإلادر تتت وعتتيدها الستتلم حتتتى القتتاب الشتتاوت وىىتتدها دلفىتتا
بلى غرفت الفىىن ووظدها حقُبت كرَسخال فإذ:تها وذرظىا مسرى ن
وفي فرٍ اليىدة ققيذ كرَسخال الدهى ظرٍا ولكىعي هادًوها قا الي
ج:هب مً هىا ؤهت فرٍ ذقإ
 الِ
فقالذي
 ؤهعتتي اىتترف فرٍقتتت ظُتتدا ؤهتتت فرٍ ت مرخغتتر .هبىتتا مىتتت متتً ظتتدةىامر
وىى تتدما وع تتلذ بل تتى وهاً تتت الده تتى اكدض تتفذ ؤوه تتا كاه تتذ مرق تتإة جمام تتا ..
اهخ ي الدهى ىىد حا ك مغل وعرذذ وقد جققيذ ؤهفاس ي
ؤًذ؟ ما.ا حدر لك؟ ؤن الساللم مً الجهت ألاذري
 هل ر ِفقالذ لي ي
 حسىا لقد ارجكبذ ذقإ كىذ ؤرٍد ؤن ؤ رو ه:ا كل يءفقلذ بغؾب ي
 ل تتم جك تتىوت حيلم تتي بل تتى ؤً تتً ؤه ت ِتذ .اهب تتت ..لس تتذ ادري كُ تتل مض تتِذوراء

~~ 36

كىذ غاؽبا بضدة وؤذ:ث اؽترب ال تا ك بقبؾتتي وعترذىا ميتا فتي
وقذ واحد كان ال ا ك مغىىىا مً ؤلىاح ذضب قدًمتت ..جحقمتذ
جحذ قبؾتي ووقيذ ىلى ألارؼ ووقيذ فىقها
اهحىذ كرَسخال حساىدوت ومددث رؤ ها بلى عالت منلمت وقالذي
 ؤم تتً ؤن ه تت:ا مبع تتي ق تتدًم مغل ت وى ت ث بل تتى الجه تتت ألاذ تتري اججه تتذذلفها وؤها ؤدلك ركبتي وقلذي
 لقد ظرحذ ركبتي ه:ه ألالىاح الخضبُت كي السبب ؤمً ؤوها جنضفل تتم حس تتخقً كرَس تتخال ؤلاظاب تتت ىلت تى كت تان هى تتا ىى تتد ال تتا ك صت تتِئا
ظ:ب هنرها وجقدمذ بلُت وقالذي
 محارب اهنر ؤهت مغيد! ؤًه؟ما.ا؟ؽت تتغك ىل ت تى ألا رار فت تتي ال ت تتا ك ولدهضت تتتي الضت تتدًدة وظت تتدث البت تتاب
ًخحتتر وٍىفتتخخ ىل تى مغ تراىُه متتددث رؤه  ..رؤًتتذ مغتتباحا مغقتتت
بالغبار ًخدلي مً السقل وٍر ل ؽىءا باهخا داذتل اإلاغتيد اإلايتدوت
عاحذ كرَسخال
 ؤهه ٌيملقلذ مصجيا لها ي
 -هُا وسخقله بلى الدور ألاول  ..إلاا.ا وهبك الساللم وؤمامىا اإلاغيد
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جراظي تتذ كرَس تتخال بل تتى الخل تتل لكع تتي ق تتبؿ ىل تى كخفه تتا ودفيوه تتا بل تتى
الداذل ودذلذ ذلفها
قالذ ي
 مً ألافؾل ؤن ال هفيل .لك مال ال:ي ًمكً ؤن ًحدر ؟!وؤذ تت:ث ألاب تتىاب حغلت ت ف تتي تتكىن تتإلخعي كرَس تتخال وك تتي جىن تتر بل تتى
قل اإلاغيد
 هل هحً هخحر ؟ بالقبً ال فىحً لم هؾغك ىلى ر الدضغُلومددث ًتدي ؽتغقذ ىلتى رار الدضتغُل ًحمتل رقتم  7برتك ا تىد
كب وؤها ؤقىلي
 ما.ا حدر ؟ إلاا.ا حضيرًٍ بكل ه:ه اليغبُت بهىا ال وسر بىتك ؤوصِئا مشل ه:ا كل ما فيلىاه بهىا ركبىا اإلاغيد جىف ا للىقذ
قالذ ي لكً ىمر اإلاغيد ذمسىن ىاما
 وما الخقإ في .لكقالذ في عىث رقُ ي
 -الخقإ بهىا ال هخحر ًا ؤخي
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ؽتتغك التتزرار متترة ؤذتتري وركتتزث تتم ي اهخنتتار لستتماو عتتىث حركتتت
اإلاغيد  ..عمذ جام
قالذ كرَسخالي
 هُا بىا هررط مً هىا كان مً الخقإ ؤن هقىم به:ه اإلاحاولتؽغقذ ىلى الزرار مرة ؤذري  ..ال يء  ..ؽغقذ ىلى الزرار رقم 2
قالذ كرَسخال
بهى تتا هؾ تتًُ الىق تتذ ل تتى بهى تتا هبقى تتا ىل تى الس تتاللم ظرٍ تتا لكى تتا آلان ف تتيالضارو
ؤذ:ث اؽغك ىل ي ألا رار مرة ؤذري رقتم  3ورقتم  2ولكتً ال عتىث
وال حركت وصيرث بجفاف فتي حلقتت وؤلتم فتي ميتدحت إلاتا.ا ال هخحتر ؟
ؽ تتغك ىلت تى ظمُ تتً ألا رار م تترة ؤذ تتري ز تتم ؽ تتربوهم بقبؾ تتتي فج تت:بذ
ًدي بيُدا وقالذي
 محاولت ىنُمت ًا بقل كفت ه:ا ودىىا هررط مً هىاقلذ مىافقا وؤها غ ُيدي
 حسىا لُكًوهنرث بلى الباب ومددث ًدي هحى الباب وقبتل ؤن اإلاتس البتاب بتداء
اإلاغ تتيد ف تتي ال رك تتت و تتميذ ع تتىث آلاالث وارحيض تتذ ألارؼ جح تتذ
ؤقدامىا وعاحذ كرَسخال
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 هحً  ..هحً هخحروهخفذ يُدا لكً اإلاغيد اهيض بقىة ولتم ًكتً ًخحتر بلتى ألاىلتى ؤو
ألا ت تتفل ب ت تتل ك ت تان ًخح ت تتر ظاهب ت تتا هح ت تتى الِس ت تتار واع ت تتقدمذ بج ت تتدارة
وعرذذ كرَسخال واهيض اإلاغيد وجرهخ ؤمستكذ فتي ىمتىد ذضتبي فتي
الجاهتتب  ..ؤعتتدرث آلاالث ضتتجُجا ىالُتتا واهيتتضث ألارؼ بضتتدة جحتتذ
ؤقدامىا.
هنرها بلى بيؾىا ؤدركىا ما حدر لىا ولم ًىق بي مىا بكلمت..
ك
وؤذ ا ققيذ كرَسخال الغمذ وقالذ
 مسخحُل ه:ا مسخحُلفقلذ
 بلى ؤًً ًإذ:ها ؟ ه:ا مسخحُل ؤن اإلاغاىد جخحر عاىدة ؤو..وجىقفذ ىً الكالم ىىدما اهيض اإلاغيد هزة ىىُفت زم جىقل فخحذ
البت تتاب مست تترىا وظت تت:بذ كرَست تتخال مت تتً ًت تتدها وذرظىت تتا مت تتً اإلاغت تتيد
وهنرها بلى الخارط كان هىا مالم دامس
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مالم دامس  ..ال يء ىي النتالم ورا حتت ىفتً جملت اإلاكتان فقالتذ
كرَسخال
 هل هحً في البدروم؟قلذ ورىضت تهز مهري
 لم هخحر بلى ألا فل ؤو ألاىلى كىا هخحر بالجىب ؤمً بهىا في هفس القاب وإلاا.ا هى منلم هك:ا ؟ال اعد ما ًحدر لىا وذقتىث ذقتىاث قلُلتت واهخنترث حتتى حيختاد
ىُىاي ىلى النالم  ..لكعي لم ا خقًُ فقد كان النالم دامسا!
قالذ كرَسخال
 البد مً وظىد مفخاح ًط يء الىىرومررث بكلخا ًدي ىلى فىل الجدار وىرؽه ال يء
قالذ كرَسخال
 هُا بىا هررط مً هىا  ...ال هرٍد الىقىو في مغتُدة  ..هحتً ىتاظزًٍىً رئٍت يء!
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كىت تتذ ما ل ت تتذ ؤح ت تتاول البحت تتض ى ت تتً مفخ ت تتاح الكهربت تتاء ولكىع ت تتي وافق ت تتذ
وس ت بذ ً تتداي واججه تتذ ىا تتدا بل تتى اإلاغ تتيد و تتميىا ع تتىث اإلاغ تتيد
ًخح تتر ؤذ تت:ث ؤه تتا وكرَس تتخال هق تترو الب تتاب ..ز تتم اججه تتذ بل تتى ال تتا ك
ابحض ىً ؤ رار اإلاغيد
ذف تتذ  ..ارجبك تتذ  ..ارحي تتدث ً تتداي  ..وؤذ تت:ث ابح تتض بكلخ تتا ً تتدي م تتً
ظتهي الباب ...ال ؤ رار  ..ال جىظد ؤ رار للمغيد
قالذ كرَسخالي
 كُتتل ًمكىىتتا الختتروط متتً هتت:ا اإلاكتتان ؤن كىتتا ىتتاظزًٍ ىتتً الرئٍتتتوا خدىاء اإلاغيد
ك
ك
ؤذ:ث هفسا ىمُقا وقررث ؤن ؤجنتاهر بالهتدوء رغتم بهىتا كىتا ذتا ف ن
ومرجبك ن
قلذ ي ىف هجد فرٍقت
اذ :ىقلي ًتدور وٍتدور  ..وحتدقذ فتي النتالم ىلتى ؤمتل ؤن ؤظتد صتكال
لبتتاب ؤو هفتتا.ة ؤو ؤي ت يء لكتتً النتتالم كتان دامستتا اصتتد متتً لُلتتت بتتال
هجىم
ؽغك بنهري ىلى ال ا ك البارد وقلذ
 حيالى هلخغ بال ا كهمسذ كرَسخالي
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 زم  ..زم ما.ا هفيل ؟قلذ لها همسا ي
 تتىف هخح تتر بج تتىار ال تتا ك حت تتى هغ تتل بل تتى ب تتاب  ..ب تتاب الحج تترةاإلاؾِئت وىىدها ىيرف اإلاكان ال:ي هحً فُه
قالذ بدون ؤملي ربما
قلذ لها ي اجر:ي مكاهك بالقرب معي ...واعقدمذ ت وبتدؤها هخحتر
 ..هم ي  ..ببقئ  ..ببقئ صتدًد ومتددث ًتدي الُمعتي جخحستس ؤحجتار
ال تتا ك وذقىه تتا فق تتك ى تتدة ذق تتىاث قلُل تتت ىى تتدما تتميذ ع تتىجا
ذلفت  ..عىث يال
جىقفذ  ..وجحىلذ بلى كرَسخال ؤ إلها ي
ؤهذ؟
 هل ه:ا ِاعقدمذ ت مرة ؤذري وقالذ ي ها
إلوها مرة ؤذري ي
ؤهذ ال:ي يل ؟
كىذ ِ
 هل ِقالذ ي ال فبيا حسبخه ؤهذ.
و ميذ ياال ؤذر ..زم همس مرجفً
قل تتذ برى تتب ي آه  ..كرَس تتخال جغ تتىري هح تتً لس تتىا وح تتدها  ...وقبؾ تتذ
ىلى كخفت
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جنهتتدها  ..هح تتً ؤالزى ت ن ىىتتدما مهتتر الؾتتىء  ...كئِبتتا باهختتا ورمادًتتا فتتي
البداًتتت وؤغمؾتتذ ىُىتتاي وفخحوهمتتا ىتتدة م تراث فتتي اهخنتتار ؤن ًغتتبخ
الؾىء قىي لكً .لك لتم ًحتدر  ..هنترث حتىلي كىتا فتي حجترة غرفتت
درا تتت رمادًتتت  ..جحركتتذ هنراحتتت ب ت ن الستتبىرة الستتىداء اإلايلقتتت ىل تى
ال تتا ك  ..بلتتى مكختتب اإلاتتدره والتت:ي كتتان بلتىن الفحتتم الحجتتري  ..بلتتى
مكخ تتب الخالمُ تت :الرمادً تتت الداكى تتت ز تتم ال تتىا ك الرمادً تتت الحجرٍ تتت
ك
وؤذ ا السجادة .اث اللىه ن ألا ىد والرمادي ىلى ألارؼ.
ؤذ:ها هىنر بدقت حىلىا حتى حددها مكان باب الحجرة قلذ مقي حاي
 هُا هررط مً هىا قبل ؤن جىققت ألاهىار مرة ؤذريكىتتا قتتد وعتتلىا بلتتى مىخغتتل الحجتترة جقرٍبتتا ىىتتدما تتميذ تتياال زتتم
عىث فخاة ًردد قا ال ي
 هُاجىقفىت تتا وا ت تتخدرها ورؤًىت تتا فخت تتاة فت تتي مشت تتل ىمرهت تتا جرت تترط مت تتً وراء احت تتد
دوالُتتب الكختتب ك تان صتتكلها غرٍبتتا .اث صتتير ا تتىد مستتخقُم وجرجتتدي
مالب تتس قدًم تتت القت ترا  ..تتىٍي رم تتادي ف تتى ظىهل تته فىٍل تتت تتىداء
وح:اء باللىن ألابُؿ وألا ىد
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فخحذ فمي نحُيها ولكتً لتم ًغتدر ىعتي ؤي عتىث فقتد عتدمعي لتىن
ك
ظلدها كان رمادًا مشتل مالبستها  ..ىُىاهتا ؤًؾتا كاهتذ رمادًتت وكت:لك
صفخاها كاهذ مشل الحجرة ابُؿ وا ىد
جبادلى تتا  ..كرَس تتخال وؤه تتا هنت تراث ح تتا رة ز تتم جحىل تتذ بل تتى الفخ تتاة كاه تتذ
جلخغ بالدوالب وجىنر بلُىا في ارجُاب اهفجرث قا ال
كىذ جرخبئ ن هىا ؟
 هل ِهزث رؤ ها مىافقت زم قالذي
 لقد ميىاكم جقي بىن ولم ويرف مً اهخمقب تتل ؤن ؤظُ تتب قف تتز ول تتدان وبيخ تتان م تتً ذل تتل ال تتدوالب كله تتم بل تتىن
رمتتادي ومتتالل اللتتىن الرمتتادي وعتترد واحتتد متتنهم وقفتتزث ىُىتتاه متتً
رؤ ه وهى ًقي ب مىا:
 اهنروا بليهما!عاح ؤذر
 ال اعد .لك!وقبل ؤن هخحر  ..اهدفيىا بلُىا!
كلهم ًخدافيىن  ..وٍخغاًحىن وٍغرذىن في وقذ واحد
ؤحتتافىا بىتتا! امستتكىبىا ..ظتت:بىا مالبستتىا اذتت:وا ًجتت:بىهىا فتتي كتتل
اججاه وهم ًط كىن وٍغرذىن  ..وٍخقافزون!
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صدو قمُص ي  ..مزقىا ؤكمامت!
وعرذذ ي كرَسخال ُ ..مزقىهىا ققيا
عرذذ فخاة وكي جج:ب ؤكمام قمُص ي ي اهنروا
و جتتم ولتتدان ىلتى متتا بقتتت متتً القمتتُػ ؤ تتققذ هفس ت ي ىل تى ألارؼ
محتتاوال الهتتروب متتنهم ولكتتنهم كتتاهىا ًحاعتتروهىا وظتت:بذ فختتاة حتت:ائت
ووظه تتذ كرَس تتخال بُ تتدها لكم تتت قىٍ تتت محاول تتت قخ تتالهم ولك تتً ً تتداها
اعقدمذ في السبىرة بيىل فغرذذ مً ألالم
ميذ عىث فتي منهم ًرجفً فى كل عراذهمي
 جىقفىا ! ابخيدوا  ..جىقفىاجراظي ت تتىا ظمُي ت تتا وؤلق ت تتذ الفخ ت تتاة بح ت تت:ائت وؤ ت تترىذ امس ت تتكه بُ ت تتدي
وعاحذ فخاة ي
 اللىن  ..ؤوها ؤلىان كش ة!وقالذ فخاة ؤذري
 ولكنها ظمُلت ظدا ؤوهم مشل ال لم!و إلها ولدي
 هل ما لذ جحلم ن بانلىان؟ ؤن كل ؤحالمت مً ألابُؿ وألا ىددلكتتذ كرَستتخال ًتتدها اإلاغتتابت وكتتان صتتيرها ألاصتتقر غارقتتا فتتي اليتتر
وقد ؤصخد احمرار وظهها وهمسذ لي
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 ما ه:ا ال:ي ًحدر ؤوهم مجاه نهنتترث بلتتى ألاوالد والبىتتاث الخمستتت وقتتد اعتتقفىا بمامىتتا وكتان لتتىوهم
ظمُيت ت تتا هت ت تتى ألابت ت تتُؿ وألا ت ت تتىد  ..مالبست ت تتهم  ..ظلت ت تتدهم  ..ىُت ت تتىوهم ..
صيرهم  ..لِسذ لها ؤلىان كلها درظاث ب ن اللىن الرمادي وألا ىد
ؤذ:ث افحغهم وؤها ؤحاول ؤن ؤ ُقر ىلى ؤهفاست ي والحنتذ ؤوهتم ال
ٌضتتدهىن ؤوالد ىغتترها ال تتدًض  ..ألاوالد والبىتتاث ًرجتتدون مالبتتس متتً
ف ا ىخُ وفكرث ؤوها مشل اإلاالبس التي هراها في ألافالم القدًمت.
وكله تتا م تتً ألاب تتُؿ وألا تتىد والرم تتادي  ..وقفى تتا ف تتي مىاظه تتت بيؾ تتىا ..
ك
جبادلىتتا الىن تراث إلاتتدة فىٍلتتت ؤذ ت ا جقتتدم الفتتتي بلتتى ًبتتدو ؤهتتت ىتتُمهم
وقال
 ؤهعي  ..بهىا ظمُيا آ فىنوقافيت فخاة كاهذ جقل بجىاره وقالذي
 لتتم هكتتً هقغتتد ؤن وستتبب لكمتتا ؤي ؽتترر  ..اإلاستتإلت فقتتك ؤهتتا لتتمهري ؤلىاها مى :في ة فىٍلت
وقال تتذ الفخ تتاة الشاهُ تتت بح تتزن لق تتد ؤردث ؤن اإلاس تتها فق تتك ..ؤن اإلا تتس
ألالىان ؤهت وقذ فىٍل وقذ فىٍل ظدا
هنر بلُىا الفتي القا د بيُيُت الرمادًخ ن وكإهت ًخى ل بلُىاي
 -هل ظئخما لدساىدوها ؟
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قلذ لهي
 ال ا مً بهىاقالذ الفخاة بغؾب
ك
 ؤهت ؤمر يئ ظداقلذ وؤها ال افهم ما ًحدر
ك
 يئ ظدا إلاا.ا؟ك
قالذ الفخاة نهكم آلان ال حسخقُيان الرحُل ؤبدا
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عتتاح الىلتتد بيىتتل ي هُتته  ..كفتتت هتت:ا لقتتد تتببخم لهتتم متتا ًكفتتت متتً
الرىت تتب ؤوهمت تتا ًنىت تتان بهىت تتا مجمىىت تتت مت تتً اإلاخىحض ت ت ن ال جحت تتاولىا ؤن
ؤهذ ًا ماري
جرُفىهما ؤكث مً .لك ذاعت ِ
قالذ بةعرار وقد ىقدث ًدها ىلى عدرها الرماديي
 ؤها ال ؤذُفهم ولكعي ؤمً ؤوهما ًجب ؤن ٌيرفا ال قُقتقالذ كرَسخال مقافيت
 ؤي حقُقت  ..ما ال:ي ًحدر هىا ؟ؽغقذ الفخاة التي جدعي متاري ىلتى صتفخيها الستفلي ورؤًتذ دميته فتي
ك
ىُنه تتا الِس تتري ججمي تتذ قل تتُال ز تتم اوس تتابذ ىل تتى ذ تتدها وه تتزث رؤ تتها
وقالذي
 ؤوها لِسذ هكختك
قلذ غاؽباي
 اهخنري قلُال  ..هُا اظيلىا الؾىء ؤكث قىة و..ك
قال الىلد غاؽباي
 ال فا دة مً .لكجحىلذ بلى ماري  ..ومس ذ الدمىو ىً ذدها وقالذ
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 كىذ ؤمنهم قد حؾروا لىجدجىاؤغمؾتتذ ىُعتتي فقتتد بتتدؤ اللتتىن الرمتتادي ٌستتبب لتتي عتتداىا و تتميذ
كرَسخال جقىلي
 هل ًمكً ؤن ٌضرح لىا ؤحدكم ما حدر؟فخحذ ىُعي وظدث الخمست .وي اللتىن الرمتادي وهتم ًخحركتىن ى ت
الحجرة وٍخقدمىن مىا وقال الىلدي
ا تتمي تتُد وه تت:ه م تتاري وه تت:ه ه تتىرا وه تت:ا ف تتادي وبج تتىاره م تتروان...قدمىا لهم ؤهفسىا
قالت تتذ مت تتاريي لت تتم هقغت تتد ؤن هرىبكمت تتا  ..لكت تتً هت تتل ًمكت تتً ؤن هلمت تتس
ألالىان بهىا لم هر ؤلىان مى :مً فىٍل
قلذ وؤها اهنر بلى البابي
ك
 آه  ...ا ميىا ًجب ىلُىا ؤن ويىد بلى منضل عدًقىا حاالهنر بلى ُد وركز هنراجه ىلى وظ ي وقال لً حسخقُيا اليىدة
هزث كرَسخال رؤ ها وقالذي
 م تتا ه تت:ا الغب تتاء؟ بهى تتا ف تتي اإلابع تتي اإلا.ج تتىر ؤل تتِس ك تت:لك؟ تتىف وس تحتى وهبك الساللم وهررط مً هىا
تتيلذ هتتىرا وىرفتتذ ؤوهتتا كتتي التتتي تتميوها ىىتتدما كاهتتذ ألاهتتىار مقفتتإة
ومس ذ اهفها بمىدًل رمادي ًبدو ؤوها حياوت مً ال د
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قالذ برضىهتي
 ؤهكم لسخم في اإلابعي اإلا.جىرإلوها كرَسخال
 ؤًً هحً؟ في البدروم؟وهز الرمادًىن رؤ هم بما ٌيعي ال
قال ُدي
 مً الغيب ؤن اصرح لكماقلذ وؤها اهنر بلى البابي
 حستتىا تتىف هجتتد فرٍقىتتا لليتتىدة ؤن هتت:ا اإلابعتتي لتتِس كب ت ا لدرظتتتؤن هفقد فرٍقىا فُه إلادة فىٍلت
قال ُد بيىل ي اظلسا
كىا ؤها وكرَسخال جقرٍبا بجىار الباب وىاد ُد ًقىلي
 قلذ لكما اظلساقال مروان مح:را ي
 مً ألافؾل ؤن حسخميا لهصتتيرث برىضتتت ججختتاح كتتل ظستتدي لتتم ؤكتتً افهتتم متتا ًتتدور حتتىلي وال
ؤرٍتد ؤن افهتم ؤرٍتد فقتك ؤن اذتترط متً هت:ه الحجترة الرمادًتت وهتتاالء
ألاوالد .وي اللىن ألابُؿ وألا ىد
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فج تتإة جحركى تتا ؤه تتا وكرَس تتخال  ..كاه تتذ ل تتدًىا هف تتس الفك تترة ف تتي هفت تتس
الىق تتذ اه تتدفيىا بجى تتىن بل تتى الب تتاب وع تتلذ قب تتل كرَس تتخال بل ن تتت ..
ؤمسكذ مقبؿ الباب وؤدرجه زم ظ:بخه وعاحذ كرَسخال بلهفتي
 هُا ؤ رو  ..ؤ رو وعرذذ ال ا خقًُ فخحت ؤهت مىعد بقىة..دفيخعي كرَسخال وكي في قمت الخىجر واليغبُت ىً فرٍقهتا واهقؾتذ
ىلى مقتبؿ البتاب وؤذت:ث جحتاول جحرٍكته بُتديها ؤالزىت ن زتم جحىلتذ
لخدفً الباب بكخفيها محاولت فخحت بقىة ...لكً الباب لم ًخحر
قال ُد بهدوءي
 ال حسخقًُ ؤن جفخخ ه:ا البابقلذ وقذ جققيذ ؤهفاس ي
 إلاا.ا؟ إلاا.ا ال ًمكىىا فخخ الباب؟قالذ ماري بغىتها ال زًٍ ي
 ؤهه باب ال ًمكً ا خيماله فهى ًقىد بلى ىالم ألالىانص ذي ما.ا؟ مً فؾلك؟
إلذ كرَسخال
 -مً هى عاحب فكرة ه:ه الليبت السخُفت؟
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الحنتتذ ؤن كرَستتخال ىلتى وصتتك ؤن جفقتتد ؤىغتتدها وؽتتيذ ًتتدي ىلتى
.راىيه تتا مح تتالىا ته تتد وها واهخ تتابعي ص تتيىر ؤن ه تتاالء ألاوالد ال ٌس تتخرون
مىا
وؽربذ كرَسخال الباب بقبؾوها وقالذي
 كُتتل هرتترط متتً هىتتا ؟ ال ًمكتتىكم الاحخفتتال بىتتا فتتي هتت:ه الحجتترةالرمادًت الغرٍبت مسخحُل
ؤصار ُد بلى مكاجب الخالمُ :وقال مخى ال
 اظلس تتا ؤيه تتا الغ تتدًقان هح تتً ال هح تتاول الاحخف تتال بكم تتا هى تتا والهرقك ال عابخكما بإي ؽرر
قالتتذ متتاريي هحتتً هحتتاول ؤن هىضتتح لكمتتا ب.ا كىخمتتا جرٍتتد ؤن حقتتا ؤن
حيرفا ما ًحدر
وؤؽاف مروان ي ذاعت وؤهكما دبقُا ميىا دا ما
وصيرث برىضت ججخاح كل ظسمي مرة ؤذري
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ظلس تتذ ؤه تتا وكرَس تتخال ىل تى مقي تتدًً ؤم تتام مكخب ت ن ل ت والد وظلس تتذ
الفخُاث بالقرب مىا وىقد ُد ًدًه بمام عدره واجكإ ىلى السبىرة
بِىما ظلس مروان ىلى مقيد بمام مكخب اإلادره في مىاظهخىا وقالي
 لسذ ادري مً ؤًً ؤبداء؟قلذي
 ابدؤ بةظابت االىا  ..ؤًً هحً آلان ؟قال ي
 اهخم في الجاهب آلاذردارث ىُىا كرَسخال في وظه الفتي و إلذ بيغبُت
 ؤي ظاهب آذر؟ؤظاب ُد
 الجاهب آلاذر مً الغىرةو يلذ هىرا وظ:بذ مىدًل مً حقُبوها وجنهدث وقالذ
 ال ا تتخقًُ التتخرلػ متتً هتت:ا ال ت د واىخقتتد ؤن الستتبب هتتى ىتتدموظىد الضمس
عرذذ ي

~~ 54

 ال جىظ تتد ص تتمس؟ والجاه تتب آلاذ تتر م تتً الغ تتىرة ؟ م تتً فؾ تتلكم ه تتلًمكً ؤن جخكلمىا ببسافت بدون الغا ؟
وظهذ هىرا حدًثها بلى ُد وقالذي
 ببداء مً البداًت فقد ًمكنهما الفهمقال ي حسىا  ..مً البداًت
وبداء ُد وقالي
 كىتتا هحتتً الخمستتت فتتي ؤول فغتتل دراس ت ي فتتي مدر تتت القرٍتتت وق تتدفخحذ اإلادر ت ؤبىابها مى :ذمسىن ىاما و..
قفزث كرَسخال واقفت وعرذذي
 ؤه تتا ومح تتارب لس تتىا ؤحمقت ت ن ب.ا كى تتخم ق تتد الخحق تتخم باإلادر تتت مى تت:ذمسىن ىاما فال بد ؤن ًكىن ىمركم آلان خ ن ىاما ىلى ألاقل
همسذ في ؤ.ن كرَسخالي
 ؤمً ؤوهم ؤصباحهنرث لي كرَسخال وج نذ ىُىاها وظلسذ في عمذ
قال ُد ي
 لِس لىا ىمر لقد بقُىا ىلى حالىا فىال الخمس ن ىاماهنرث كرَسخال بلى م:هىلت وقالذ
 -ؤمً ؤن اإلاغيد ؤحؾرها بلى ىالم ألاصباح
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وقال ُدي
 ؤن كل ما ؤقىله لكم هى ال قُقت لقد ججمدها  ..ججمد بىا الزمًوقالذ هىراي
 اىخقد ؤن اإلاغيد ًخحر ب ن ىاإلاكم وىاإلاىتا لتم ًغتل احتد بلتى هىتاؤبدا باإلاغيد حتى هحً لم هإحت به:ه القرٍقت
قلذ حا را
 ؤهعي لم افهم يء  ..لكً كُل حؾرجم بلى هىاوقل ُد وؤذٌ :س ًمُىا وَسارا وٍقىلي
ك ك
 كتتان الفغتتل الدراس ت ي ألاول فتتي اإلادر تتت عتتغ ا ظتتدا وكىتتا ذمستتتوىضت تترًٍ فقت تتك كاهت تتذ مدر ت تتت ظدًت تتدة وكىت تتا ت تتيداء بإهىت تتا ؤول مت تتً
الخحت ت به تتا و.اث ً تتىم حؾ تتر الى تتامر بلُى تتا وؤىل تتً ؤه تتت ً تتىم الخغ تتىٍر
حُض ُحؾر احد اإلاغىرًٍ وٍلخقك لىا ىدد مً الغىر
وواعل ُد كالمه بيد ؤن جنهدي
ك
ك
 اظخميىتتا ظمُي تتا  ..ذمستتت وىض تترًٍ ولتتدا وبيخ تتا فتتي اإلاكخب تتت حُ تتضهنمىا اإلاغىر في عفىف
اهفجر مرواني
ك
ك
 لق تتد ىرفى تتا ىلت تى الف تتىر ك تتان رظ تتال ىغ تتبُا ص تتُقاها ًجُ تتد فى تتىنالس ر
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ؤؽافذ هىراي
 ًتتدعي ؤن ألارؼ التتتي جتتم بىتتاء اإلادر تتت ىليهتتا ًملكهتتا هتتى وؤظتتدادهمى :قدًم الزمان
وقال مرواني
 لقتد ؤحسستىا ظمُيتا بالكراهُتت هحتىه كاهتذ القرٍتت كلهتا حيترف ؤهتتتتاحر ولكىتتت كتتان اإلاغتتىر الىحُتتد فتتي القرٍتتت وقتترر الاهخقتتام مىتتا نهىتتا
مً وظه هنرة مً ا خىلي ىلى ؤرؽت.
وواعل ُد وقالي
 جم جىنُمىا في زالر عفىف ووقل وراء الكام ا وقال لىا ابدسمىازم مهر الفالش اهفجر محدزا عىجا مدوٍا
اهفجرث هىرا قا لتي
ك
 لم ًكً فالش ىادًا لقد كان ؽىءه براقا  ..براقاواذخى عىتها وؤكمل ُدي
ك
 ويتتم كتتان صتتدًد ال ًت لدرظتتت بهىتتا لتتم هتتر صتتِئا  ..الحجتترة واإلاكختتبكلها اذخفذ مً ؽىء الفالش وىىدما ا خقيىا فخخ ىُىهىا  ..ىىدما
ا خيدها الرئٍت زاهُت وظدها ؤهفسىا هىا.
وكرر ُد كالمه بغىث ًرحيط مً ألالمي
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 وظدها ؤهفسىا هىا لم ويد فتي اإلاكخبتت وال فتي اإلادر تت ال قُقُتت مترةؤذري ولكً هىا في ه:ا اليالم .و اللىه ن ألابُؿ وألا ىد
وقالذ هىراي
 سجىاء داذل عىرة ..عىرة مً عىر الزمً القدًموقال مرواني
 ا ري في ىالم ابُؿ وا ىدقالذ هىراي
 لقتد ظربىتا كتل ت يء كتل و تُلت لىيتىد بلتى ىاإلاىتا ومتا لىتا هغترد فتيفلتتب اإلاستتاىد لىيتتىد بلتتى ىاإلاىتتا وما لىتتا هإمتتل فتتي ؤن ً تإحت ؤحتتد بلُىتتا ..
شخػ ما ًحررها مً ه:ا السجً
قلذ هامسا ي لقد ميذ هدا كم في الغباح
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ؤفلقذ عرذت رىب ها لت ي ؤعب ي ؟؟
رفيتتذ ؤعتتب ي بلتتى ؤىلتى لدضتتاهده كرَستتخال لقتتد جحىلتتذ بلتتى رمتتادي ..
ب تتل ك تتان الل تتىن الرم تتادي ًزح تتل ىلت تى كف تتاي ظ تت:بذ كرَس تتخال ً تتدي
وقربوهما مً ىُىيها لخفحغهما وؤذ:ث جخمخم
 آوه  ..ال ..الوعرذذ
 محتتارب ؤهتتا ؤًؾتتا رمتتذ ًتتدي وفحغتتذ ًتتدها كتتان ًتتدها الُمعتتي قتتدؤع تتبحذ كله تتا رمادً تتت وك تت:لك ؤع تتابً ً تتدها الِس تتري وب تتدؤ ل تتىن كفه تتا
ًدهذ وٍخال ي ؤذ:ث تهز رؤ ها وجرددي
 ال  ..ال..الرفي ت تتذ ىُى ت تتاي بل ت تتى ألاوالد الخمس ت تتت وقل ت تتذ ب.ن ل ت تتم ًك ت تتً ح ت تتدًشكم
ك
سخرٍت مىا وهنروا لىا بيُىن ذالُت مً اإلاضاىر جماما وفقترث واقفتا
وؤها اعردي
 ال  ..ال  ..ال ًمكً ؤن ؤجحىل بلى اللىن الرمادي  ..ال ًمكًقالذ هىرا بغىتها ال زًٍي
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 لتتِس ؤمتتامكم ذُتتار بهكتتم آلان فتتي ىتتالم ابتتُؿ وا تتىد وكتتل ألالتتىانجخال ي هىا بسرىت وكرر یدي
 ؤهخمتتا آلان ظتتزء مىتتا وبمجتترد ؤن جخحتتىال بالكامتتل بلتتى اللتتىن ألابتتُؿوألا تتىد ل تتً ًمكىكم تتا الي تتىدة ؤب تتدا بل تتى ىاإلاكم تتا قال تتذ كرَس تتخال وؤه تتا
بيىلي
 ال ىف هررط مً هىاركلذ اإلاقيد بقدمت وؤ رىذ هحى باب الحجرة وؤذ:ث ؤدًر اإلاقبؿ
بكتتل ق تىحت ووقفتتذ كرَستتخال بج تتىاري وؤذتت:ث حستتاىدوت بيىتتل كى تتا
هزمجر غؾا حتى اصخيل وظهُىا احمرارا عرد ُد ي
 بهكمت تتا جؾت تتُيان وقخكمت تتا بت تتال فا ت تتدة ؤهت تتت مىعت تتد مت تتً الخت تتارط قلت تتذميي ؽا ي
 ال ىف هررط مً هىا ىف هررطوبغرذت ًإه بدؤث اؽرب الباب بقبؾتي
 تتاىدوها الىج تتدة  ..لِس تتاىدها اح تتد ه تتل حس تتميىهىا ؟ م تتً فؾ تتلكمالىجدة.
ملل تتذ اؽ تترب الب تتاب بيى تتل واؽ تترب حت تتى ص تتيرث بالخي تتب وجنه تتدث
ًإ ا وجىقفذ ىما ؤفيل
قالذ ماريي
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 بال جنً بهىا حاولىا كل ه:ا؟ بهىا هفيل فىال الىقذىتتدث اهنتتر بلتتى ًتتدي لقتتد جحىلختتا بالكامتتل بلتتى اللتتىن الرمتتادي  ..رفيتتذ
ؤكمام قمُص ي رؤًذ لىن اىداي وقد بدؤ ًخال ت ي ؤًؾتا اججهتذ بلتى
كرَستتخال كاهتتذ جىنتتر بتتدورها بلتتى للتتىن ظلتتدها وبتتداء ىقلتتي ًخيتتب ..
وصيرث بدوار قلذي
 كُل وهرب مً هىا ؟ كُل ويىد بلى ىاإلاىا.قالذ ي
 ربما ىً فرٍ اإلاغيد ؤ رىىا وي الحجترة بلتى مكتان اإلاغتيد قتالُد
ك
 ؤهتته لتتً ًخحتتر ولتتم ًخحتتر فتتىال ذمستتىن ىامتتا وىىتتدما تتميىاهالُىم لم هغد ؤهفسىا
ص ذي
 ىف هجد و ُلت  ....ؤذ:ث ؤجحسس ال ا ك بيىاًت يك
 البد مً وظىد ر ذفُاك
ك
كان ال ا ك هاىمتا ودافئتا ومللتذ ؤجفحغته حتتى كلتذ ًتداي وحاولتذ
كرَسخال ؤن جده ًدها في الفخحت الرفُيت ب ن ظزئت الباب وحاولذ
ظاهده ؤن جفخحه  ..ال فا دة قالذ هىرا بغىتها ال زًٍ الخضًي
 -لقد ظربىا .لك  ..ظربىا كل يء
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ؤذ تت:ث ؤرك تتل الب تتاب اإلاي تتدوت بق تتدمت بق تتىة وؤه تتا اص تتير بغؾ تتب ظى تتىوت
وبالشىرة والخىف كل .لك في وقذ واحد اصخد ألالم في قدمت و تايي
ى تتدث بل تتى ال تتىراء ا تتدىدث ىل تتى ال تتا ك وؤه تتا ؤج تتىفس بغ تتيىبت رؤً تتذ
ؤكمتتام قمُصت ي وقتتد ؤعتتبحذ رمادًتتت ..رفيتتذ واحتتدا منهتتا وكتان اللتتىن
الرمادي قد بدؤ ًغيد بلى اىدي قالذ ماريي
 اظلتتس ميىتتا  ...اظلتتس ميىتتا واهخنتتر و تتخجد ؤن ال ُتتاة هىتتا لِستتذِئت به:ه الدرظت
عرذذ بجىىن  ..وما لذ غ قادر ىلى الخىفسي
 اىخ تتاد ىلُ تتت؟ اىخ تتاد ىلت تى ى تتالم ل تتِس ب تته ؤي ل تتىن؟ ؤىخ تتاد ىلت تى ؤنؤجحتتىل جمامتتا بلتتى صتتبخ متتً اللتتىن ألابتتُؿ وألا تتىد وؤعتتبخ غ ت قتتادر
ىلى اليىدة بلى بُتي وؤ ت وؤذىحت وؤعدقائت ؤو ؤي مكان في اليالم.
ؤحىذ ماري رؤ ها وهنر الباقىن بلُىا كاهذ وظىههم الرمادًت عابرة
حزٍىت  ...قلذ مي ددي
 ؤهتتا لتتً اىختتاد ىلتى .لتتك تتىف هرتترط ؤهتتا وكرَستتخال متتً هىتتا رفيتتذًتتدي ودلكوهتتا بتتانذري ..كىتتذ ؤجغتتىر ؤهعتتي قتتد ؤكتتىن قتتادرا ىل تى ب التتت
اللىن الرمتادي ومتا التذ ًتداي هاىمتت ودافئتت كاليتادة ولكتً لىوهتا قتد
اذخف تتت واحخ تتل مكاه تتت الل تتىن الرم تتادي وك تتان ًيس تتاب بس تترىت صت ت ذ
كرَسخالي
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 متتا.ا تتىفيل وذتترط عتتىتها ىالُتتا ىغتتبُا وهنراتهتتا وحضتتُت عتترذذمض ا بلى ال ا ك اإلاىاظه ي
 الىاف:ة  ..حيالى هررط مً الىاف:ةعاح ُد وهى ًخحر لُغل ىلُىا القرٍ ي
 ال  ..ؤهعي ؤه:ركماوعرد مروان ي
 ال ج:هبا بلى هىا  ...حساءلذ ي إلا تتا.ا ًرٍ تتدون مىيى تتا م تتً اله تترب؟ ؤوه تتم ًرٍ تتدون الاحخف تتال بى تتا ميه تتملىغبخ رمادیىن مشلهم  ...عرذذ ي
 ابخيد ىعي...ولكمخ ت تته لكم ت تتت قىٍ ت تتت ىل ت تتى اهف ت تته و ت تتقك ىل ت تتى ألارؼ واه ت تتدفيىا ؤه ت تتا
وكرَس تتخال بل تتى حاف تتت الىاف تت:ة وهنره تتا بل تتى الخ تتارط بل تتى اللُ تتل الرم تتادي
وعيدث بلى الىاف:ة
 احي ىا مً ألاوالد ؤوهم مجاه ن جماما -ىف ًإذ:وكم بلى ال افت
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تتميىا ع تترذاتهم وع تتُحاتهم ج تتإحت م تتً ذلفى تتا لكىى تتا ل تتم وه تتخم ىلت تى
ؤلاف ت تتال ول ت تتم جك ت تتً جحم ت تتل لى ت تتا ؤي ميع ت تتي وهك ت تت:ا ججاهلى ت تتاهم جمام ت تتا
وعيدها ميا ؤها وكرَسخال بلى الىاف:ة وقفزها ذارظها .
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تتميذ عتتىث تتقىـ كرَستتخال ىل تى ؤرؼ عتتلبت وهبق تتذ ؤهتتا ىل تى
قدمت فى حضائط هاىمت كاهذ السماء فىقىتا كخلته تىداء بتال قمتر
وال هجت ت تتىم ومهت ت تتر ت ت تتُد ومت ت تتً ميت ت تته مت ت تتً الىافت ت تت:ة وهت ت تتم ًخغت ت تتاًحىن
وَضت ت ون ؤلُى تتا للي تتىدة  ..لكىى تتا جحىلى تتا ى تتنهم واهقلقى تتا هج تتري ف تتى
ال ضتتائط اإلانلمتتت ى هتتا صتتارىا ورؤًىتتا بُىجتتا منلمتتت  ..بيُتتدة مقامتتت
ف ت تتى حض ت تتائط رمادً ت تتت وال ًىظ ت تتد ؤي ؽ ت تتىء ف ت تتي هىاف ت تت:ها ول ت تتم ه ت تتري
ُاراث حي القرٍ وال بوسان واحد ًم ي في الضارو .
إلخعي كرَسخال وهحً ما لىا هجري ووي صارىا ؤذر
 ه تتل ه تت:ه ك تتي القرٍ تتت الت تتي كى تتا فيه تتا مى تت :قلُ تتل؟ إلا تتا.ا ال جب تتدو كم تتاويرفها ؟
وقلذ لهاي
 وهتت:ه لِستتذ اإلاىتتا ل التتتي رؤًنهتتا قبتتل ؤن هتتدذل هتت:ا اإلابعتتي اإلا.جتتىر ....هتتاظمخعي رىتتدة ذتتىف ظيلخعتتي ؤجىقتتل ىتتً الجتتري  ..كُتتل ًمكتتً
ؤن جىظ تتد مدًى تتت كامل تتت مرخلف تتت هى تتا؟ وؤً تتً الى تتاه ال تتٌ ًً:يِض تتىن
فيها؟ هلي كي مدًىتت م.جتىرة؟ مشتل جلتك التتي هراهتا فتي الستِىما ؟ ؤوهتا
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ال جبتدو مإهىلتتت ىلتتى ؤلافتتال وجتتردد جحتً:راث ألاوالد فتتي ؤ.وتتت هتتل كتان
مً ألافؾل ؤن وسخمً لهم؟
ه تتل ارجكبى تتا ذق تتإ م تتا؟ جحىل تتذ اهن تتر ورائ تتت بل تتى اإلابع تتي اإلا.ج تتىر هب تتذ
مىظ تتت م تتً الؾ تتباب  ..ارجفي تتذ م تتً ألارؼ ومه تترث اإلادر تتت وراءه تتا
هنرث بليها م:هىال قلذ ي
 اهنري بلى اإلادر ت...كاهذ بالفيل جىنر بلى اإلادر ت قالذي
 ؤوهتتا لِستتذ اإلادر تتت التتتي دذلىاهتتا ؤقغتتد لتتِس هفتتس اإلابعتتي اإلا.جتتىركىا هىنر بلى بىاء دا تري متىرفؿ لته تقل مستقخ متً دور واحتد ..
ًنهتتر الؾتتىء الرمتتادي متتً هاف تت:ة واحتتدة جقتتل ىل تى القرٍ ت و تتقك
الؾىء ىلى ىامىد رفًُ لليلم بالقرب مً الضارو وقلذي
 بهىا في ىالم آذر ...ارحيط عىث كرَسخال وقالذي
ك
 ويم ؤهت ىالم مرخلل جماماك
وبتتدؤث مىظتتاث الؾتتباب جخجمتتً وجرجفتتً بستترىت وجكتتىن حا قتتا ًرفتتت
ىىا قاو اإلاباوت قلذي
ً -جب ؤن وسخمر في الجري ال بد ؤن هجد فرٍ مً هىا
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وب تتدؤها الج تتري م تترة ؤذ تتري هخح تتر ذ تتالل الن تتالم واإلاى تتا ل الخالُ تتت ..
هجتتري جحتتذ ظتت:وو ألاشتتجار اليارٍتتت وعتتىث ؤحتتً:دىا ًقتترو فتتي صتتىارو
ك
ي
بال ُاراث وال ؤؽىاء وجغىرث بهىا ؤًؾا متالل ..متالل ججتر ذتالل
مالل قلذ لىفس ي كفت ًا محارب ال داعي له:ه ألافكار اإلارُفت ًجتب
ؤن جحتتخفه بيقلتتك عتتافُا وركتتز ؤفكتتار لخجتتد و تتُلت للهتترب متتً هتت:ا
اإلاكان ى ها ؤزىاء الجري مكخب ا ىد لل ًد وصارىا ؤذر ذالُا وؤزىتاء
الجتري كتتان الؾتتباب يهتتبك ىلُىتتا وٍحتتُك بىتتا صتتِئا فضتتِئا فتتي البداًتتت
كت تان ًىدض تتر ىلت تى ارجف تتاو م تتىرفؿ ف تتى ال ض تتائط اإلانلم تتت وَغق تتت
الضىارو ولم ًكً هىا هىاء وال رٍاح ىلتى ؤلافتال زتم اذت :الؾتباب
ًرجفت تتً فت تتي كت تتل مكت تتان حىلىت تتا وؤذفت تتت اإلاىت تتا ل وراءه والصت تتجر اليت تتادي
والض تتىارو والقرق تتاث ؤذف تتت ك تتل ت يء وراء فبق تتت كشُف تتت كإوه تتا تتخار
رمادًت داكىت وجىقفذ كرَسخال وكي جزمجر وهخفذي
جىقفذ؟
 إلاا.اِ
هزث رؤ ها وقالذ
 ؤهعي ال ؤري يء الؾبابووؽيذ ًدها ىلى ركبخيها واهحىذ جحاول ا خيادة ؤهفسها قلذ لهاي
 بهىا ال هخجه بلى ظهت محددة ؤمً بهىا لى ظرٍىا بلى ألابد فلً هغلبلى ؤي مكان
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قالذ وكي ما الذ مىحىُتي
 ربما لى اهخنرها حتى الغباح فقد ًزول الؾباب وويرف ؤًً هحً.قلذ بغ اقخىاو ي
 ربماارحيضذ وؤها ؤفكر في حجم اإلاساحت التي جحىلذ مً ظسمي آلان بلتى
اللىن الرمادي هل ما ال تت لتىن متً التىاوت؟ رفيتذ قمُصت ي حاولتذ
ؤن اهنت تتر بلت تتى ظست تتدي ولكت تتً النت تتالم الضت تتدًد ظيت تتل كت تتل ت ت يء ًبت تتدو
ؤ ىدا ورمادًا ولم ا خقً ؤن ؤجب ن صِئا إلذ كرَسخالي
 ما.ا جرٍد ؤن هفيل؟هل ويىد بلى اإلادر ت اإلا.جىرة؟قالذي
 ال ؤمً ؤهىا ىجد فرٍ اإلادر ت و ك ه:ا الؾبابوؤحسسذ بى ة ذىف في عىتها وقالذي
 لقد جغرفىا بغباء كان ًجب ؤن وسخمً بلى جحً:راث ألاوالد.قلذ بحدةي
 الىق تتذ مخ تتإذر ىل تى ه تت:ا الى تتدم لق تتد ذق تترث ل تتي فك تترة هُ تتا هح تتاولاليشىر ىلى فرٍ و ك الؾباب ًىعتلىا بلتى احتد هت:ه اإلاىتا ل حُتض
هقط ي فُه اللُل
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وهتتبك الؾتتباب ؤكث ت كشافتتت وؤحتتاـ بىتتا جمامتتا جحسستتذ حتتتى إلاستتذ
.راو كرَستتخال وقلتتذ هُتتا بىتتا تتىجد مكاهتتا هيخنتتر فُتته حتتتى الغتتباح
ؤهت ؤفؾل مً الىقىف هىا فىال اللُل .
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هتتبك الؾتتباب ؤكثت كشافتتت وؤحتتاـ بىتتا جمامتتا وبتتدؤها الست فتتى ؤرؼ
لقتته متتً جتتإز الرفىبتتت تترها بتتبكء صتتدًد فلتتم هكتتً هتتري بال بغتتيىبت
صت تتدًدة لت تتم هققت تتً ت تتىي ت تتذ ؤو ت تتبً ذقت تتىاث زت تتم اهقلقت تتذ معت تتي
ع تترذت ىالُ تتت ىى تتدما دفيع تتي ش تتخػ م تتا و تتقك ىل تى ألارؼ اهقل ت
متتً حلقتتت آهتتت ذتتىف فىٍلتتت واهقلبتتذ ىلتى مهتتري رؤًتتذ ققتتت تتىداء
جقبً بجىاري ققت ؟!
قفزث ىلى ؤكختافي متً فتى الصتجرة وؤذت:ث جىنتر بلتى بيت ن رمتادًخ ن
وقتد اهتتخفط فرائهتا الخضتتً ألا تىد ورفيتتذ ً.لهتا ىالُتتا مستخقُما زتتم
اهتتدفيذ واذخف تذ فتتي الؾتتباب ظتت:بذ هفس ت ي وؤهتتا ؤرحيتتد حتتتى وقفتتذ
ىلى قدمت إلخعي كرَسخالي
 ما.ا حدر ؟ؤًذ الققت لقد قفزث ىلى وؤ ققخعي ىلى ألارؼ؟
 هل ر ِ وه تتل ؤه تتذ بر ت ت ؟ ؤهع تتي ل تتم ؤراه تتا الؾ تتباب كشُ تتل ظ تتدا ل تتم ا تتمًىي عرذخك فجإة كدث ؤمىث رىبا
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ؤذ:ث ؤدلك رقبتي  ..إلاا.ا هتاظمخعي الققتت هكت:ا هتل حضتير بالىحتدة
دون ؤحت تتد حىلهت تتا كىت تتذ ؤفكت تتر فت تتي .لت تتك ىىت تتدما ت تتميذ عت تتىث فخت تتاة
جغُخي
 هىازم عىث ولد ًإحت مً قرٍب ظدا ًغرد
 ال جي كىا لهما فرعت للهرب  ..اهقؾىا ىليهمؤذ تت:ها ه تتدق الىن تتر كرَس تتخال وؤه تتا و تتك الؾ تتباب تتميىا ؤع تتىاث
غاؽبت زم فرقاث وقً ؤقدام ىلى ال ضتائط ولكىىتا لتم وستخقًُ ؤن
هري صِئا وىادث عرذاث الفخاة جرددي
 مً هىا  ..مً ه:ا القرٍعاحذ فخاة ؤذري ي
 ؤوقفىهمادرهتتا حتتىل بيؾتتىا وحاولتتذ ؤن ؤعتتُخ لكتتً عتتىحت ذتترط ؽتتيُفا واهُتتا
ز تتم ب تتدؤث جنه تتر بي تتؿ الن تتالل ف تتي الؾ تتباب اإلاخح تتر م تتالل رمادً تتت
ك ك
ك
جج تتري هحىه تتا ز تتم جىقف تتذ قرٍب تتا مى تتا لدرظ تتت ًمك تتنهم فيه تتا رئٍدى تتا م تتً
ذ تتالل تتخا ر الؾ تتباب الرم تتادي وظ تتىه مر تتىم ىليه تتا الدهض تتت جىن تتر
بلُى تتا ؤىقُ تتذ مه تتري بل تتى مه تتر كرَس تتخال وهن تترث بليهم تتا وه تتم ًكىه تتىن
دا رة ؽُقت حىلىا وعاحذ كرَسخال
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 ؤوهم ؤوالد  ..اإلازٍد مً ألاوالدحسإلذي
 هل هم بقُت الفغل ال:ي اذخفت؟هنروا بلُىا في عمذ
وجحر الؾباب لُرل قلُال زم ٌيىد بلى كشافخه ورؤًذ فختاة قغت ة
.اث ص تتير ؤ تتىد قغ ت تهم تتس بل تتى ول تتد ض تتخم ًرج تتدي ظاك تتذ ا تتىد
ىخُت القترا زتتم اذخفتتىا متترة ؤذتتري وقتتد غقتتاهم الؾتتباب ومهتتر بتتايي
ألاوالد زتتم اذخفتتىا ًبتتدو ؤن ىتتددهم ًغتتل بلتتى اليضتترًٍ كتتررث تتاالي
محاوال ؤن ؤذفل ما اصير به مً الخىفي
 م ت تتا.ا جفيل ت تتىن هى ت تتا؟ ؤذت ت تتي وؤه ت تتا ؽ ت تتللىا فرٍقى ت تتا ه ت تتل حس ت تتخقُيىنمساىدجىا ؟!
وهمسذ واحدة ي
 متتا ال لتتدًكم ؤلتتىان ....وجتترددث الكلمتتت بت ن دا تترة ألاوالد .وي اللتتىنالرمادي ي
 ؤلىان ؤلىان ؤلىانهمسذ كرَسخال وقالذي
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 ؤمتتً ؤوهتتم بقیتتت ؤفتراد اإلاجمىىتتت اإلادر تتُت التتتي اذخفتتذ وهتتم ألاوالدال تت ًً:ح تت:رها م تتنهم تتُد و م تتالئه وى تتاد جح تتً:ر تتُد ًي ت دد ف تتي ىقل تتي
((ؤوهم مجاه ن فقدوا ىقلهم جمامااا
عرذذ فيهم ي
 بهىا مفقىدًً هل ًمكىكم مساىدجىا؟لم ًرد احد وملتىا ًوهامستىن متً بيؾتهم التبيؿ زتم عتاح ولتد متنهم
ك
فجإة ظيلعي اقفز فزىا مً عىجه وقالي
 جحىلىا  ..جحىلىاإلخه ي
 ما.ا جقىل؟ هل دساىدها؟كررث فخاةي
 جحىلىا  ...جحىلىاقالذ كرَسخالي
 بهىا غرٍب ن ىً هىا ؽللىا القرٍ .ىىد  :ارجفيذ ؤعىاتهم ظمُيا حغعي وقد بد ىا في الرقػ
 جحىلىا جحىلىا -جحىلىا
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وبتتدؤوا بيتتد ؤن صتتكلىا دا تترة مي ابقتتت ًخحركتتىن بلتتى الُمت ن والِستتار فتتي
ك
ذقت تتىاث ت تترَيت ًرفيت تتىن ت تتاقا وذقت تتىة بلت تتى الُمعت تتي زت تتم ًرفؾت تتىن
تتاقهم وٍركلتتىن بهتتا الهتتىاء زتتم ذقتتىة ؤذتتري بلتتى الُمت ن وهكتت:ا  ..هتتىو
مً الرقػ الغرٍب وألاغىُت جخغاىد جحىلىا  ..جحىلىا ...جى لىا لهتم
ؤها وكرَسخال في عىث باكت ي
 متً فؾتتلكم جىقفتىا ....إلاتتا.ا جفيلتىن هتت:ا؟ هتل جحتتاولىن بتض الرىتتبفُىا؟
وؤرجفتتً الؾتتباب ل نتتاث ومهتترث التتدا رة ؤمتتامت كتتاهىا ًمستتكىن ؤًتتدي
بيؾهم بقىة ٌغلقىن ىلُىا الدا رة والتي جؾُ حىلىا صِئا فضِئا
 جحىلى ا جحىلىا ..جحىلىاوقالذ لي كرَسخال
 ؤوهم مجرد مجمىىت مً ألامىاث وألاصباح ؤلِس ك:لك ويم هم ك:لك فيال هل جخ:كر ىرة الفجر كاملت ويم ؤج:كرها بقراءها م ي  ...فُجب ىلُىا ؤن هحررهم وبدؤث في القراءة بغىثً تترحيط وه تتم ٌغى تتىن وٍرقغ تتىن وف تتي مىخغ تتل الغ تتىرة جحىل تتىا بل تتى
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ذُتتىـ متتً الؾتتىء ألابتتُؿ الىاعتتً وارجفتتً الؾتتىء بلتتى ىىتتان الستتماء
واذخفت الجمًُ و ك الؾباب .
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()15
مهر ُد وبايي ألاوالد ذلفىا وقال ُدي
ك
 لقد حؾرها بلى هىا لىجدجكم هُا بىا رَيا بلى اإلادر تقالذ هىرا وهحً هركؿ في اججاه اإلادر ت
 لقت تتد جحىلت تتىا بلت تتى ىغت تتابت مت تتً اإلاجت تتاه ن اإلاخىحض ت ت ن لهت تتم قت تتاهىوهمالخ تتاظ وجقالُ تتدهم الغرٍب تتت ؤوه تتم ٌغق تتىن ؤهفس تتهم ك تتل لُل تتت بس تتا ل
ا ىد وقال مرواني
 ؤوهتتم ًقىمتتىن بإىمتتال ظىىهُتتت مرُفتتت لتت:لك بقُىتتا هحتتً فتتي اإلادر تتتبهىا هراف منهم.
ومه تتر م تتالل اإلادر تتت جنه تتر ؤمامى تتا وؤ تترىىا هى تتدفً بليه تتا وهح تتً هدب تتً
ید وؤعدقا ه وفي الداذل ظلسذ ىلى اقرب مكختب دراست ي ؤحتاول
ؤن ال تتخقك ؤهفاس ت ي وىى تتدما رفي تتذ رؤس ت ي وظ تتدث ألاع تتدقاء الخمس تتت
ًىنرون بلُىا وقد احسيذ ىُىوهم إلوهمي
 ما.ا حدر؟ملىا عامخ ن فىٍال وؤذ ا قالذ ماريي
 -مً ألافؾل ؤن جىنروا بلى ؤهفسكم في اإلارؤة
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ؤ تترىىا بل تتى م ترآة ىل تى ال تتا ك جق تتدمذ بليه تتا وص تتيىر ها تتل ب تتالخىف
ٌيخغتتر قلبتتي التت:ي ًتتد بيىتتل كىتتذ ؤىتترف متتا ؤهتتا مقتتدم ىل تى رئٍختته
لكعتي دىتىث ل ؤن ؤكتىن مرقئتا وجىفستذ ىمُقتا وحملقتذ فتي اإلاترؤة
فخحتتذ كرَستتخال فمهتتا وؤعتتدرث ؤهِىتتا حزٍىتتا فتتىٍال كىتتا هىنتتر آلان بلتتى
شخغ ن قد اكخمل لىوهما الرمادي وهمسذ كرَسخالي
هحً منهم آلانفص ذ فيها
 ال اهخنري ما ال ؤمامىا القلُل مً الىقذ وؤصرث بلى اإلارآةكاهتتذ ؤ.هتتاي رمادًتتت واهدضتتر الرمتتادي فتتى .قعتتي وصتتفتي لكتتً ذتتدودي
وؤهفتتت متتا الىا ًحخفنتتىن بلتتىوهم القبُ تتي وهفتتس ال ت يء ًىقب ت ىل تى
كرَسخال وكاهذ ماري جقل وراءها وقالذي
 هحً آ فىن  ..آ فىن حقافقلذ لهمي
 بت تتل هحت تتً آ ت تتفىن نهىت تتا لت تتم هفهت تتم مت تتً البداًت تتت بهىت تتا هىت تتا مت تتً ؤظت تتلمساىدجكم وهنرث بلى كرَسخال وقلذ
 ؤها وؤذتي وسخقًُ ؤن هررظكم مً هىافقال مرواني
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 ؤه ت ت تتخم ؤهفس ت ت تتكم مس ت ت تتجىهىن هى ت ت تتا وال فرٍق ت ت تتت لخ ت ت تتروظكم فكُ ت ت تتلخررظىهىا؟
فقالذ كرَسخالي
 هحً هررط مً هىا ب.ا ذرظخم اهخمزت تتم هنت تترث لت تتي وفهمت تتذ مت تتا.ا حيعت تتي  ..كاهت تتذ جقغت تتد ؤوهت تتم ؤصت تتباح وؤن
جحتتررث ؤرواحهتتم تتىف ويتتىد ؤهتتا وكتتي بلتتى ىاإلاىتتا نهىتتا وستتخقًُ رئٍتتت
ألاص تتباح وه تت:ه الهب تتت ل تتدًىا إلاس تتاىدة ألاص تتباح الؾ تتائيت وظلس تتذ ؤه تتا
وك تتي ىلت تى ألارؼ وقرؤه تتا تتىرة الفج تتر كامل تتت و ي تتد ؤن اهوهُى تتا وظ تتدها
دا تترة متتً الؾتتىء فتتي عتتدر هتتىرا ومتتروان و تتُد واإلاجمىىتتت كلهتتا كاهتتذ
دا رة عتغ ة فتي عتدورهم زتم احستيذ ؤكثت وؤكثت حتتى جحىلتىا ظمُيتا
بل تتى ذُ تتىـ م تتً الؾ تتىء وارجفي تتىا ف تتي اله تتىاء واذي ق تتىا تتقل الغرف تتت
واهفج تتر الؾ تتىء بق تتىة حت تتى ؤهع تتي وؽ تتيذ ً تتدي ىل تتى ىُع تتي احميه تتا م تتً
صت ت تتدة الؾت ت تتىء و يت ت تتد ل نت ت تتاث فخحت ت تتذ ىُعت ت تتي ووظت ت تتدث هفس ت ت ت ي ؤهت ت تتا
وكرَسخال هقل ؤمام اإلابعي اإلا.جىر وؤظسادها ىادث بلى فبُيوها
وألالتتىان كاهتتذ فتتي كتتل مكتتان فط ت كذ بضتتدة متتً الفتترح واحخؾتتيذ
صقُقتي وهنرث بلى السماء وقد حل النالم
 لقد حل النالمفخىادث وقالذي
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 وغادرث ال افلت ولً وسخقًُ ؤن ه:هب بلى ذالي ىاعم اللُلت ىف هيخنر حتى الساد ت عباحا وهإذ :ال افلت ألاذريهُت تتا بىت تتا بلت تتى منت تتضل ىت تتامر هبِت تتذ لُلخىت تتا هىت تتا وهخحت تتر فت تتي الساد ت تتت
وجحركىتتا هحتتى منتتضل ىتتامر لكتتً متتا رؤًختته ظيتتل دمتتت ًخجمتتد فتتي ىرويتتي
وفخحذ فمي ؤها وكرَسخال مً صدة الفزو
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انتظروا انعدد انقادو (أرض انرعة انعدد)3
لم ٌغتادر محتارب وكرَستخال جلتك القرٍتت الغرٍبتت وىلتيهم البقتاء فتىال
اللُت تتل فت تتي اهخنت تتار ال افلت تتت القادمت تتت فت تتي الساد ت تتت عت تتباحا لكت تتً هت تتل
خكىن لُلت ةاد ت و ك جلك القرٍت وؤهلها وهل تِىجىا الضتقُقإن
مً ؤرؼ الرىب ه:ا ما ىيرفت في اليدد القادم
إسالم العقاد

~~ 81

ملسيد ين أعًال املؤنف يرجي انتواصم عهي:
facebook

Wattpad

ملسيد ين انروايات يرجى زيارة يوقعنا:
facebook

site
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