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 يقديه

 

ظخاٌ محازب  مً غؼس الظابػت بلؿىا غىدما أػلاء وهَس

دة مىهبت لديهم ظهسث غمسهم  حُاتهم حػلذ هىغها مً فٍس

... الخ والجً ألاػباح زؤٍت غلي اللدزة لديهم فهم مذخلفت

 مما اإلاؼاول في للىكىع منهم ول ًخػسق اإلاىهبت جلً بظبب

ٌ  ألاحُان بػم في ًدفػهم  أو ألاػباح احد حُاه ئلى للددى

بت ألاماهً بػم ظخاٌ محازب حُاه واإلاسغبت الؿٍس  وهَس

بت اإلاسغبت باللـف ملُئت أؿبحذ  بـدد آلان وهحً والؿٍس

سويها غاػىها التي كــهم احدد كساءه  وحؼازهه محازب لىا ٍو

ظخاٌ أدخه مػه  . هَس

 العقاد إسالم

 

 

 

 



 

~ 4  ~  

(1) 
 

 باألػباح اإلالُئت اإلالػىهت اإلادزطت مً دسوجي بػد ألاولى اللخظت مىر

ظخاٌ  وػلُلتي أها أحظظذ ت جلً بظبب حػظاء ئهىا هَس ..  اللٍس

ت واهذ حلا بت كٍس  هسي  لم جماما البؼس مً دالُه فهي ومسغبه ؾٍس

  .وحدجه غامس ئال ئليها كدومىا مىر أحد فيها

ت أنها  غً ددلىاها والوُىز  واللوى والىالب البؼس مً دالُت كٍس

م لىا في وهحً الخوأ هٍس ت ئلي هٍس ازة اإلاىُا محافظت( جله) كٍس  لٍص

 الـىزة جلً في اإلاسجىهت ألاػباح طاغدها ئن وبػد غاؿم دالي

م ئلى ودسحىا اإلادزطت دادل  الظادطت الظاغت ئن اهدؼفىا الوٍس

ت ئلى اإلاخجهت الخافلت ئن ٌػني وهرا والىـف  ؾادزث( جله) كٍس

جب الخافالث محوت  ؿباحا الظادطت حتى هيخظس ئن غلُىا ٍو

ٌ  ئلى وػلُلتي أها اججهذ..  ألادسي  الخافلت ليظخلل  الىحُد اإلاجز

ٌ  وهى وػسفه الري   غامس الؼاب مجز

 كُافخىا وأحظىىا وحدجه هى مجزله في اطخلافىا ظٍسف ػاب اهه

ٌ  ئلى هظسث غىدما  وغم اإلاهجىزة اإلادزطت مً دسحذ ئن بػد اإلاجز

 ضخم ػبح وهأهه هئِبا مظلما بدا طخاةسة اللُل وأطدٌ الظالم
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 جىحني افساغها واهذ التي الػخُلت ألاشجاز دلف الظالم في ًذخفي

  .غلُه

..  مىحدز أطىد طلفه..  ألاحمس بالوىب مبني مظخوُل، بِذ ئهه

 أن ئال ًىلُى ػهس مىخـف في وهىا طىداء مخـلت ؿفىف وهىافره

 ححن ألامامي، الفىاء حؿوى واهذ اإلاخاطلوه الجافت الصجس أوزاق

ظخاٌ..  اإلامس وػبر الازىحن وهحً جوحنها، أحرًدىا زاحذ  .وأها هَس

 اإلاخاطلوه ألاوزاق وطى ميان ول في جظهس اللازة، ألاغؼاب واهذ

 اللدًمت، ألاشهاز مً حىكا حؿوي ألاشجاز، مً مجمىغت واهذ هما

 هرا أمام ججخاحني بالخػاطت وأحظظذ ألامامُت الؼسفت بجىاز

 ٌ  ؤلاحظاض هفع لديها وان هَسظخاٌ أن والبد الىئِب اإلاجز

  بالخػاطت

ٌ  ؿاحب غامس أما   غمسي  مثل في ػاب وهى اإلاجز
 
با  هى جىكف جلٍس

 :وكاٌ زآها غىدما هحىها جلدم زم ألامامي اإلاددل مً باللسب وحدجه

 واهخم غلُىم الللم ػدًد هىذ ؟ ًسام ما غلى ش يء ول هل -

  بالدادل

 :حدجه وكالذ
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 مً احد ال لىً وأهلرهما اإلادزطت جلً ئلى أددل أن أجمني هىذ -

ت أهل ٌ  غلي ًجساء اللٍس ٌ  غىد اإلاهجىزة اإلادزطت ددى  الظالم حلى

ظخاٌ ابدظمذ  وكالذ هَس

  هلل والخمد بذحر ئهىا -

 :فللذ

ت أهل مً احد ٌظمؼ لً آلان ومً -   اإلادزطت مً جأحي أؿىث اللٍس

 :غامس فلاٌ

  !؟ فػلخم ماذا! ؟ حلا -

ظخاٌ فلالذ   :هَس

  ألاػباح بػم طاغدها -

 :الجدة كالذ زم وحمىد بالهت في غامس ئلُىا هظس

  هرلً ألِع ؾادزث الخافلت ئن أظً -

  :غامس فلاٌ

 هُا ألادسي  الخافلت حظخللىن  الـباح وفي معي اللُل طخللىن  -

  الدادل ئلى بِىا

ٌ  الـالت، دادل ئلى غامس اجبػاها ٌ  ميان ول في بىا ججى  وبدأث باإلاجز

ٌ  وان باإلايان اهفػل   .هثحرة ودوالُب حجساث وبه هظُفا اإلاجز
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 وهسس ي داؾ حمام وبها ضخمه اللُلت فيها طأهام التي حجسحي واهذ

  .الؼازع ئلى والىظس الجلىض لً ًدُح الىافرة، بجىاز غخُم

ٌ  الدجساث غدد اؿدق لم  كاٌ حتى الىكذ مسوز ئلى اهدبه ولم باإلاجز

 :غامس

ٌ  الوػام كاغت ئلى بىا هُا ش يء ول زأًخم للد حظىا -   الػؼاء لىدىاو

 باهفػاٌ لهم وكلذ الوػام كاغت حتى ًلىدها وزاح

  أوال مالبس ي اطدبدٌ طىف اهخظسو  -

 حجسحي ئلى وؿلذ حتى اللُلت الوسكت وغبرث ؾسفتي هحى واججهذ

 الىافرة هحى وملِذ والىسس ي الىفاذة وأحببذ حدا هبحره واهذ

 اإلادزطت أزي  ئن اطخوُؼ هىذ ألاشجاز دالٌ مً البـس وأزطلذ

، وبػم اإلاهجىزة  وبػد هظُفت بمالبع مالبس ي اطدبدلذ الخلٌى

 الباب غىد واكفت فخاه إلاحذ ححن الباب هحى اججهذ اهتهُذ ئن

 اهدؼفذ ححن وؿدمذ الوسكت في وادخفذ اطخدازث زم للخظه،

  .هَسظخاٌ لِظذ أنها

ظخاٌ مثل ػلساء الفخاه واهذ ذ وهادًذ، هَس  الوسكت، هحى وحٍس

 ؟ هىان مً - الاججاهحن هال في اهظس حجسحي باب غىد جىكفذ
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لت الوسكت لىً ظخاٌ غامس ووان دالُت واهذ الوٍى  مً ًىادًاوي وهَس

 أطسغذ زم اإلاظلم، اإلامس غلي أدحره هظسه وأللُذ الوػام ؾسفت

 الوػام ماةدة غلي بجىازه احلع وأها لػامس وكلذ بهما للخاق

ٌ  هرا هل -   ؟ أػباح به اإلاجز

 ئلي ًىظس وهى وكاٌ ضخيا

ٌ  مً فىثحر أطف ال - ٌ  هرا ولىً أػباح وبها كدًمه هىا اإلاىاش  اإلاجز

  :كلذ منها لِع

  زأًذ ئهني أظً -
 
  .ػبحا

 :وفوحره الػظل مً هبم لي جلدم وهي الجدة كالذ

  ألاشجاز بظبب ظالٌ، مجسد هي زبما -

ظخاٌ لي وهظسث  ئن مني جولب أنها منها فهمذ مؿري ذاث هظسه هَس

 :وكلذ الخدًث دفه أؾحر

 .حُاحي في جروكخه غظل أحمل اهه..  حدا ػهي الػظل ئن -

 : الفذس ًملئه وهى غامس فلاٌ

ٌ  مً اهتهُىا ئن بػد بي الخاؾ اإلاىحل مً اهه _  اججه الػؼاء جىاو

ظخاٌ أها مىا ول ػا حجسجه ئلى وهَس  فىىذ الىىم ؾلبني ما وطَس

 ػدًد بازهاق اػػس
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(2) 
 

 أؿىاث هي هل. هىمي مً أًلظني الري ما مخُلىا، أهً لم

 في حلظذ! ؟ اإلاؼخػل ألاؿفس اللهب هى أم..  الخافخت الولولت

  .جحاؿسوي التي الىحران ئلى فصع في أحدق وأها فساش ي

 وهالء.  باللهب ًمىج ودادله..  جماما احترق  كد الدوالب باب وان

 حتى أدس ئلى زف مً جمخد والىحران جدظاكى زم جخجػد الجدزان

 دلف..  الخالً الظالم هرا أمامي حػىع وهي جماما احتركذ اإلاسأة

  اإلاتراكف؟ اللهب حاةى

 الددان مً بحللاث ادخىم وبدأث..  بالىحران الدجسة امخألث زم

 غلى فػلذ لىني. للىجدة هالبا ؿسدذ آلان حتى أهً لم الىثُف

 ول ئن جىدؼف، أن أحمل ما ادخىاكا اإلاىث، أؾالب وأها حاٌ ول

دق ًدق وكلبي الفساغ في حلظذ حلم، طىي  ًىً لم هرا  وحللي ٍو

 وال.. ًخـاغد أؿفس لهُب وال جلسكؼ هحران ال..  والخوب حاف

 حلم لىىه..  مذُف حلم..  حلم وله داهم ددان

  :هفس ي حدزذ

  جأهُد بيل مذُف حلم وان -
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 جيخظم حتى وهخظسث الىطادة غلى زأس ي وأزحذ الفساغ في ؾـذ

 وأدرث..  الدجسة طلف الي غُىاي زفػذ زم ؿدزي  في كلبي دكاث

 ًدي ومددث بلدمي اإلاالءة دفػذ زم الهادب ألابُم لىهه في أحدق

 ئلى حؼحر فياهذ الظاغت ئلى اهظس هاجفي وأدرث الىمىد هحى

ٌ  مىر أهام وهأهني أػػس ئهني واهدهؼذ مظاةا والسبؼ الخاطػت  ألاش

س مً واهصللذ  وبػم غامس ووحدث الىافرة هحى واججهذ الظٍس

جلظىن  الىاز ٌؼػلىن  الؼباب ٌ  أمام حىلها ٍو  حي)  ادترث اإلاجز

 في الؿسفت مً ودسحذ اطىد وبىولىها أهمام بدون  ابُم ػحرث

ػا ودسحذ غليها اهمأن حتى ػلُلتي ؾسفه اججاه ٌ  مً طَس  اإلاجز

 ..غمُم هىم في حؿىؾ وهي لها زؤٍتي فىز 

ٌ  ًجلع غامس وزأًتن مىػؼا الهىاء وان بػمم، جىفظذ  هحران حى

  !.. السمادًت الظماء ئلى اطىد ددان منها ًخـاغد..  مؼخػلت

ٌ  داةسة ػيل في ًجلظىن  أؿدكاءه وزأًذ  ًىظسون واهىا...  الىاز حى

 هخفذ ًساكبىهني وهأنهم منهم أجلدم وأها هحىي 

 الخحر مظاء _

 غامس كاٌ

  الـباح حتى طدىام اهً ظىيذ -
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  وؿافحتهم الجمُؼ وكف الداةسة مً اكتربذ أن بمجسد
 
 حمُػا

ٌ  مػهم وحلظذ  ًجلع وهى فتي وكاٌ حمُػا بي وزحبىا الىحران حى

 :بجىازي 

  لُالًُ أبؼؼ فُه طخلض ي مسغب ميان ئهه -

 مً الـادزة البرجلالُت ألاكىاء وجساكـذ ئمامي الىحران وهسكػذ

 الجمُؼ وحىه غلي جىػىع الىحران واهذ الجمُؼ، زُاب غلي الؼسز 

 غُىان وله البؼسة دمسي  ووان بجىازي  الجالع الفتي ئلى وهظسث

 لي وكاٌ الظىاد ػدًدة واطػخان

  حػفس اطمي -

ٌ  احد ًذواه ال ؿىجا طمػذ زم جسحاب في له زأس ي هصشث  :ًلى

 .الؿىاء مىغد حان -

ٌ  وحلظذ حلسث غامس حدة وػم..  الجدة أنها  وبداء مػىا الىاز حى

 أو اليلماث أغسف ال لىني مػهم الؿىاء وحاولذ الؿىاء في الجمُؼ

 :غبازة هثحرا ًسددون  وواهىا اللخً

 ((لىا ملً وألازواح ألازواح ملً هـحً))

فت لىنها ألاؾىُت مػني افهم ولم  ولماث ًلىلىن ..  حاٌ ول غلى ظٍس

 وألازواح ألازواح ملً هحً)) اليلماث هفع ئلى ٌػُدون  زم هثحرة

لت أؾىُت واهذ(( لىا ملً سفؼ حماض بيل ٌؿني غامس ووان هٍى  ٍو
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 وبلىه...  ؿىجه بجماٌ مجىىن  اهه أظً هاكخه بأكص ى ؿىجه

  اهه ووحدجه حػفس هحى وهظسث هبلاجه
 
 هاكخه بأكص ى ٌؿني أًلا

 ٌػسف وال وغالُا..  زفُػا زدًئا وان ؿىجه ئن الىحُدة اإلاؼيلت لىً

  غلي وان لىً..  أذهاي أؾلم ئن أزدث ألالخان ًولم هُف
 
 ئن أًلا

 وئهني داؿت طهال ذلً ًىً ولم اإلاجاملت باب مً وأػازههم اؾني

 "بيل ٌؿني غامس وزأًذ واللخً اليلماث أحمل

ٌ  بِىما حللت غسوق زأًذ حتى هاكخه  بـىجه ٌؿوي حػفس ًحاو

 .ألاؿىاث بلُت غلي اللبُح

 في جـاحبهً الؼباب وطى حظحر واهذ..  لي مىدبه الجدة جىً لم

 مً ًلتهب وحهي ئن ػػسث ئن بػد الىحران غً بػُدا وحظللذ الؿىاء

 ًخحملىن  هُف اغسف وال الـُف في فىحً الىحران حسازة!  الخسازة

  .والجاف الخاز اإلاىاخ هرا في الىحران جلً

 بالجى وػػسث..  الىحران غً بػُدا...  ألاشجاز كلب ئلى جساحػذ

 ماشاٌ حػفس ؿىث وان ذلً وزؾم غنها ابخػدث ولما بسوده أهثر

 جسبذ بُد ػػسث غىدما حادة ؿسدت مني واهوللذ طمعي ئلى ًـل

  !الخلف مً ما شخف بي امظً زم هخفي غلى

 وذهلذ!  الظالم في اهظس الىزاء ئلى اطخدزث

  !؟ هىا جفػل ماذا حػفس -
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  :مخىطل همع

 بسغؼت ػػسث حظاغدوي ئن ًجب...  محازب..  طاغدوي...  محازب -

 همظذ.. ظهسي  تهص

 ؟؟ حدر ماذا حػفس -

 :كاةله وؿاحذ كاهػت الخؼً الجدة ؿىث لىً لُجُبني فمه فخح

 هحً بػُدا الدظلل ممىىع حػفس.. محازب..  الازىحن أهخما..  هُه -

  .مػا هجلع

 وحهي غلي الجدة هظساث وجسهصث غاةدًً وهحً الجمُؼ لىا وهظس

 :وكالذ ببىء غاةد أطحر وأها

  .الظسغت بهره ألاؿدكاء غلي الخػسف غلى بلدزاجً طػُدة أها -

 الخلُلي الظبب اغسف وال آدسي  مسه ئلى ًىظسون الؼباب ول وبداء

 ولىني ألازق ابخلػىني أو ادخفُذ لى جمىِذ..  بالخسج ػػىزي وزاء

 
 
  ... حػفس احل مً كللا هىذ أًلا

 وهى ؾىاةه ؿىث اطمؼ هىذ وهُف ؟ بػُدا ألاشجاز ئلى اجبػني هل

  اإلاظاغدة؟ ًولب وإلااذا ٌؿني؟ ال دلفي ًلف

 ولم زأطه هص لىىه مؼيلخه غً وطألخه...  وحػفس غامس بحن حلظذ

 :كاةله الجدة وأغلىذ هحىي  ًىظس

 ؟ الجً كـف مً كـخحن زواًت في أبداء طىف آلان -
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 وػػسث! الـمذ حمُػا لصمى زم!  ألاوالد بػم ؿسخ ولدهؼتي

 وبدأث البازد الهىاء مً جُاز اهه لىفس ي كلذ..  غىلي في بسغؼت

ٌ  الجدة  :جلى

ت كـف مً كـخان ئنهما - ..  حُل ئلى حُل مً ًيخلالن وهما اللٍس

 غبر الظىداء ألاطاهحر بلُذ هاإلاا جىاكلها، في ألاحُاٌ حظخمس وطىف

 وحىههم الىاز في الجمُؼ وحملم ًسحػدان ولدًً زأًذ الىحران داةسة

 ألاهفاٌ كـف مً كـت مجسد أنها..  لىفس ي كلذ!  واحمت.. داةفت

 لي اطخمػىا أنهم البد الؿٍسب؟ الؼيل بهرا ًخـسفىن  إلااذا..  اإلاسغبت

ت ئنها ؟ الخىف غليهم ًبدوا إلااذا..  كبل مً اللـت هره بت كٍس  ؾٍس

ت واهذ مظاء الظابػت وحتى الـباح مىر  مً جماما دالُت اللٍس

 منهم اهبر احد أزي  ولم الؼباب مً مجمىغت ظهسث وفجأة البؼس

ب أمس اهه الجدة طىي  طىا   .. حلا ومسغبا ؾٍس

   :وطألخه غامس ئلى هظسث

  ؟ الؼباب لهإالء ًحدر ماذا -

 وهمع كُلهما وكد بػُيُت ئلى هظس

 :وكلذ طإاله اطدىىسث.... الجً مً جذاف ئال -

ظخاٌ أها -  مً أبدا هذاف وال ألاػباح أو الجً مً هذص ى ال وهَس

  كــهم
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  وكاٌ أذوي في وهمع هحىي  اهحني

  !اللُلت هره بػد زأًً حؿحر زبما -
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 الجدة واهحىذ الظماء ئلى الظالم وادترق ..  اللهب ومُم ازجفؼ

 وفجأة اإلاظخدًسجان الـؿحرجان غُىاها وإلاػذ البرجلالُت الىحران هحى

  !الخسهت غً جىكف الهىاء حتى وله اإلايان في الـمذ طاد

 الباكحن وزأًذ..  الىاز مً ملتربا شحفذ..  ظهسي  في ببروده ػػسث

 الجدة وحهه غلي ولها الػُىن  وجسهصث ؿمذ في مثلي ًفػلىن 

  .ألاولي اللـت بدأث دافذ، وبـىث..  زم اإلابدظم

ت طيان مً مجمىغت دسحذ مظاء ذاث  وطى اللُلت الللاء اللٍس

 ٌ  وبػم والػؼاء غليها للجلىض حـحره حملى الخلساء الخلى

 ممس في ألادس وزاء واحد هابىز  في وطازوا الؼاي الػمل ألاوىاب

 غليهم اإلاؼسف طالم وأدر ألاشجاز وطى ًىحني جسابي، كُم

خىؾل ًلىدهم خىؾل..  بهم ٍو ٌ  كلب في ٍو   !اللـب حلى

..  بيامله اللمس ؾوذ وغىدما..  الداهىت السخب فىكهم ظهسث

 .. بهم لُحُى الظالم اوظاب

 في..  اللُم اإلامس في اإلاىحىُاث زؤٍت ًحاولىن  وهم مخلازبحن فظازوا

 وولما ولىً الؼػبي الترار مً أؾاوي ٌؿىىن  اهوللىا..  البداًت
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ٌ  أغماق في جىؾلى  وجسحػؽ..  جلػف أؿىاتهم أدرث..  الخلى

  :احدهم وحظاءٌ.... الؿىاء غً جىكفىا اللـب غُدان وجىخمها

 :طالم كاٌ ؟ وهجلع هـل متى -

 الظحر واؿلى _

 !حىلهم واهتزث اللـب غُدان واهحىذ...  الهىاء بسودة وشادث

 :أدس وطأٌ

 :طالم أحاب آلان؟ هخىكف هل -

ٌ  وطى وأهثر أهثر هخىؾل أن غلُىا...  ال - ...  اإلامس واهخهي الخلى

لهم ًأدرون  وبداء ل بظان وفىق  اللـب دالٌ هٍس  أوزاق مً هٍى

 أؿىاث وطمػى زؤطهم فىق  الؿسبان وػُم أزجفؼ اإلاُخت ألاشجاز

ٌ  وجىللذ...  الخُىاهاث وحظازغذ والخداًاث، الؿسبان أحىحت  حى

  احدهم واػخيي ئكدامهم

 .هىا وهجلع هخىكف ئن ًمىً هل حلا مخػبىن  هحً طالم -

 :باؿساز طالم كاٌ

 في ئال اللُلت بجماٌ وؼػس لً... ألاغماق كلب...  ألاغماق ئلى...  ال -

ٌ  كلب   الخلى

ً واطخمسو  ً... طاةٍس  كُلت بلػت ئلى أدحر وؿلىا حتى...  لظاةٍس

 طالم وكاٌ دالُه
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  للجلىض الـالر اإلايان هى هرا..  الخلل غمم في آلان هـحً -

 اللمس كىء وجألأل الخالُت البلػت فىق  ًحملىن  بُما الجمُؼ وأللى

(  الخـحرة)  وحربىا حىلهم الفلاء ألازق إلاػذ حتى الفض ي

با ؿىث لىً الوػام غليها ًلػىن  وبداةىا  ًخىكفىن  حػلهم...  ؾٍس

  :احدهم وؿاح الللب دكاث بـىث أػبه الـىث وان..  الػمل غً

  ؟ هرا ما -

  :وكاٌ زأطه طالم هص

اح ؿىث وان زبما -  أدسي  مسه الاهػمه وكؼ الجمُؼ وغاود!  الٍس

ب الـىث لىً  دكاث ؿىث وان أدسي  مسه ًخىكفىن  حػلهم الؿٍس

 هرا ما احدهم وحظاةل! الخىف مً مىحه بُنهم واوظابذ...  الللب

 : طالم فلاٌ الـىث

  الخُىاهاث احد ؿىث لػله -

 :وكاٌ ػاب احب

ب لىىه -   :طالم فلاٌ فىكىا أو جحخىا مً ًأحي وهأهه حدا كٍس

  !تهخمىا ال ؿىث مجسد اهه -

 أدسي  مسه الـىث وطمػىا الوػام ًدىاولىن  الجمُؼ حلع وهىرا

 ٌ با وان لىىه...  الـىث ججاهل الجمُؼ وحاو با ووان حدا كٍس ..  ؾٍس

ٌ  مألىف لىىه  لىً الؼاي لـىؼ الىاز ٌؼػل ئن طالم وحاو
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با غالُا وان الـىث  وحلظىا حمُػا اهىمؼىا دزحه أكص ي ئلى وكٍس

 لم..  محاوالتهم جىجر لم لىً أذانهم وؾوىا البػم بػلهم بجىزا

 زم اهخابتهم التي السغب وحاله أهفظهم غلى الظُوسة مً ًخمىىىا

ٌ  السغد مثل غمُم ؿىث طمػىا  :ًلى

  كلبي فىق  ججلظىن  إلااذا -

 مخأدس وغلمىا ألازق وازجفػذ حىلهم مً هثُف ددان وجـاغد

 اإلايان هرا في ًجلع وان الجً مً هفس حظد غلي ٌػظىسون أنهم

 :وكاٌ طالم وؿسخ

ٌ  في هثحرا جىؾلىا للد -   الخلى

 الجً زأض ظهسث زم الجً كلب دكاث أنها ولماجه أدس وواهذ

 حؼبه التي وطاكُت بالؼػس اإلاملىء ألاحمس وحظده الضخمت

 طالم وابخلؼ حادة أهُاب وظهسث أدسه غلي فمه وفخح اإلاػاش بظُلان

 الجً حلم ئلى اهصللىا وغىدما ًملؿهم أن دون  حتى مػه مً وول

 ولمه في بلىه الجدة وؿسدذ وأهثر أهثر الجً كلب دكاث ازجفػذ

 في الجدة وحه في آلادسون وحملم... الؼباب ول وؿسخ الادحره أهثر

 حظد ازحػؽ وبجىازي ..  الخىف مً وحىههم ججمدث وكد ؿمذ

  :همظا وكاٌ حػفس
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 ًذؼاه الجمُؼ...  مذلىق  ئي ًلخل ئن ٌظخوُؼ الجً مً ملً اهه -

  والجً البؼس مً

 اطخدزث اإلاتراكف البرجلالي اللهب بحن وحهها وإلاؼ الجدة وابدظمذ

 :وكلذ غامس ئلى

فت كـه -   ظٍس

  كاٌ زم وحهي في حملم

 حلُلي ولىنها -
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  :غُىاي أدًس وأها وكلذ ضخىذ،

  هبػا..  هبػا آه -

 الىحران أكىاء وإلاػذ ًفػل لم لىىه...  ألادس هى ًضخً أن جىكػذ

 مؼ لُخحدر اطخداز زم..  وحهي في ًحملم وهى الباهخت غُيُت في

لت بهره ًخـسف إلااذا... بسغؼت وػػسث بجىازه شخف  الوٍس

بت  حىىهُت كـه ئن اؿدق ئن ًمىً ئهني حلا ٌػخلد هل! ؟ الؿٍس

  ! حلُلت كـت هي هره مثل

 طألخه!  الىحران في بترهحز ًحملم ًجلع وان لىىه حػفس ئلى جحىلذ

 : غامس ئلى مؼحرا

ٌ  ما جـدق هل -   ؟ ًلى

 لم حتى اهه ًبدو..  الخفىحر في ؾازكا...  مباػسة ألامام ئلى ًىظس ظل

  ٌظمػني
 
 الىحران في به أللي شجسة، فسع الخلذ..  زأطه زفؼ..  وأدحرا

 كد الىحران واهذ الخفىحر في ٌؿسق  غاد ولىىه مىه زد اهخظسث... 

 اإلاخىازسة اإلاؼخػلت الجمساث بػم طىي  منها ًبلى لم...  اهوفأث

 وحصوع بأفسع ًمدونها الؼباب بػم مؼ غامس ونهم...  ألازق فىق 

...  اللهب ازجفؼ وغىدما..  ئػػالها ٌػُدون  وهم وزاكبتهم ألاشجاز
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 وكفذ الىحران أمام ميان الجدة واجذرث الخلف ئلى وغادوا جسوىها

 فلمػذ...  دلفها اللمس وأكاء دـسها في ًدها وكػذ وكد

  ! كىةه في( الظىداء هسحتها)

  :وكالذ ابدظمذ

دىا كـف مً الثاهُت اللـت غلُىم أكف آلان -   الجً غً كٍس

 وان غامس لىً غامس غً باحثا هظسث... الـمذ طاد...  أدسي  مسه

 : الجدة وكالذ الجدة ئلى ًىظس

 مىر حدزذ ألنها الؼهس هرا مثل في غام ول هسويها اللـت هره -

  (السغب أزق) كـت أنها الُىم هرا هفع في الصمان كدًم

 هخمىً حتى ؤلامام، ئلى اهحىُا...  والهمع أؿبح حتى ؿىتها وهبى

ب هامع أحؽ ؿىث وفي طماغه مً  طُده مً ًذسج ال ؾٍس

 الجدة كالذ ئهالكا

**** 

ت في اللـت هره أحدار وكػذ دىا مثل كٍس  لُله ذاث...  جماما كٍس

ٌ  وألاحداد آلاباء مؼ الؼباب بػم احخمؼ...  حازة ؿُف  حللت حى

 والخياًت الخاًاث وحيىا الؼاي وػسبىا ؾىىا ئن وبػد ملتهبت هحران

 اإلاظيىهت والبُىث الجً كـف زواًت ًدبادلىن  وآلاباء ألادسي  بػد

  . غام ماةه مً أهثر مىر البػم لبػلهم ًحيىنها التي واللـف
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 في غالُا اللمس وطبح الىحران ودمدث اللُل مً هبحر حصء واهلض ي

 الظهسة ئنهاء لُػلً الىبحر الجد وجلدم باهذ مىخمل كمس الظماء

 زأوا...  الظماء ئلى هظسوا اإلاجخمػحن داةسة فىق  الظالم هبى... وفجأة

 وبدأث طىداء طخازه وهأنها اللمس وزاءها جذجب الداهىت السخب

  ! اإلاػظىس حؿسف اللباب مً أمىاج

ٌ  زم البداًت في زمادًا وان وزهب،...  بازد كباب  ألاطىد ئلى جحى

ت فُه ؾاؿذ! الىثُف  الددان دادل جالػذ وهأنها ولها اللٍس

 والسحاٌ...  الىحران السهب البازد اللباب ؾوي وهىرا ألاطىد

  ! وألاشجاز والبححرة الجدود وأًلا اإلاجخمػحن والؼباب

 وحىد واطخمس بػلهم زؤٍت غً عجصوا أنهم حتى وداهىا، هثُفا وان

دوز  ًدوز  وهى كـحرة فتره اللباب با..  ؿمذ في ٍو  ألازق مً كٍس

  ؿمذ وفي السهىبت ػدًد زهبا
 
  ! جحسن أًلا

 الخؼاتؽ وإلاػذ...  اللمس كىء وغاد!  بػُدا اهلؼؼ...  ددان وهأهه

...  اهوفأث كد الىحران واهذ غليها طلوذ كد الىدي كوساث وهأن

 اللباب وادخفي ألازق غلى مخىازسة ماشالذ الجمساث بػم لىً

ٌ  الجمُؼ وحلع  هظساتهم ججمدث وكد...  الخامدة الىحران حى

 حسهه ال...  واحده حسهه وال...  حسهه بال!  بجىازهم أًديهم وطلوذ

  ! أحُاء ٌػىدوا لم ألنهم
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ت وزاءه اللباب جسن للد  ودسج ألازق واوؼلذ أمىاث ولها اللٍس

ت أهل دفىىا الجً مً كباةل منها  وجحىلذ بهم وحؼبهىا ولها اللٍس

ت ت ئلى ولها اللٍس ت ؿىز  في مخجظدًً الجً ٌظىنها كٍس  لظيان بؼٍس

ت ت أن ٌػسفىن  واهىا...  اللٍس   !ألابد والي آلان بُتهم هي اللٍس

***** 

ٌ  هظسث! الىحران غً بػُدا..  جبدظم وهي الجدة جساحػذ  الداةسة حى

 لىفس ي كلذ...  ًبدظم أو ًضخً أحد ال..  حادة ولها الىحىه.. 

  ... حُده كـت أنها -

 ػهلذ...  أفيازه اغسف حتى..  غامس ئلى اهظس جحىلذ كلُال مذُفت

  : كلذ وحهه غلي السغب حػبحر أزي  وأها

  ماذا؟...  غامس -

ٌ  الظاةد الـمذ دالٌ ؿىحي واهلوؼ  حدر؟ ماذا...  الداةسة حى

 بدوزي حمللذ أغلي ئلى وأػاز الظماء ئلى هظس وئهما غامس ًسد لم

 جلترب ألاطىد اللباب مً أمىاج واهذ... زغب ؿسدت أهللذ زم.... 

 .. مىا
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 أن بػد مىا، ًلترب الري اللباب أزاكب وأها مفخىحا فمي طلى

لت في بالظالم ألازق ؾوي   ! ئلُىا هٍس

 لىفس ي وكلذ والظماء...  ألاشجاز الظالم ؾوي

  !مظخحُل...  حىىن  اهه -

   له وكلذ غامس مً اكتربذ

  !مـادفت مجسد أنها -

 ووكفذ ًسحػد وله وحظمي...  واكفا كفصث..  ٌظمػني لم وهأهه

 : هادةا ؿىحي ًبدو أن محاوال بجىازه

 هرلً ألِع الٍسف في داةما ًحدر أهه غادي كباب اهه -

  :كلذ..  حىلىا اللباب وداز 

 والجً ألاػباح كـف أؿدق ال ئهني ؟ ًحدر ماذا -

 هظسي  ودكلذ وجحىلذ وحهي في الجمُؼ ًحملم إلااذا ولىً وجلػثمذ

... فػال وحهي في ًحملم الجمُؼ ووان..  الىثُف اللباب وطى

 وزاء ؾاملت وحىههم وواهذ...  هحىي  مسهصه الجمُؼ هظساث واهذ

 به وػػسث ازحػدث..  حىلىا اللباب وكسب اللباب مً طخازه

  ! حلدي فىق  بازدا
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 هىذ..  هثُف آلان اللباب وأؿبح!  ًحدر إلاا مومئىا لظذ هىذ

 ألامس وان...  منهم باللسب أكف ئهني زؾم بـػىبت الجمُؼ أزي 

 الداةسة مً ألادسي  الىاحُت مً الجدة ؿىث وحاء حدا مذُف

 :الـمذ ًلوؼ

ت أؾىُت وهيؼد هلف هُا....  اإلاظاء هرا حمُل اللباب -   .اللٍس

 دالٌ مً..  الباهخت وحىههم وإلاػذ الخاٌ في ووكفى الجمُؼ أهاع

 الجدة وبدأث..  الظالم واػخد..  اللباب هثافت واشدادث اللباب

 اغسف ال ولىني...  أؾني ئن حاولذ...  بالؿىاء الجمُؼ وؿاح حؿني

  ؿىحي وحاء اليلماث
 
  كػُفا

 
 مىحاث ئلى أهظس أدرث ومىخىما

 اللباب في حؿسق  وهأنها جخالش ي بدأث ألاؿىاث ولىً..  اللباب

 الىحُد اهه ًبدوا...  غامس ؿىث ماغدا..  ولها..  ألاؿىاث وادخفذ

  . ٌؿني الري

 والظالم...  ًىلؼؼ اللباب وبدأ الؿىاء غً بدوزه غامس جىكف

 ال دهؼت في وحمللذ أدسي  مسه الفض ي اللمس أكىاء وإلاػذ ًذخفي

 ... الخامدة الىحران أمام وحُد جماما وحدي هىذ!  هىا احد ًىحد
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 جىكػخه الري ما أدزي  لظذ! مسة مً أهثر وفخحتهما غُىاي أؾملذ

  .. زاهُت طُظهسون أنهم جـىزث هل!  ًحث أن

ٌ  هظسث  الجمُؼ...  اللباب مؼ جالػىا!  جام ؿمذ في الداةسة حى

  :مـدوما حظألذ.  والجدة ادخفىا

  أًً؟...  أي -

 الـىث وأفصغني...  ؿؿحره حمساث ئلى مخحىال..  محترق  حرع جفخذ

  اكفص؟ حػلني..  اإلافاجئ

  حىلي هظسث...  الضخً في بدأث زم
 
 بدأث زم اإلايان مخفحـا

ٌ  ئلى مخجها البازدة الخؼاتؽ فىق  الجسي   ًسطل اللمس ووان الخلى

م لي لُىحر الفض ي كىءه   ! الوٍس

ٌ  مً اكتربذ ئن وبمجس ...  مهللحن..  كاحىحن..  الجمُؼ دسج الخلى

  ! اهخـاز في مػا ًخـافحىن 

 ئلى حدًد كادم لً ًدبسونها التي الخُلت..  حُلتهم بىجاح طػداء

ت  :وكاٌ غامس مني وأكترب..  اللٍس
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 ملالب مً مللب ئهه! مدبس مللب...  مصحت ئنها...  جفهم ألم -

ت الؼباب  ...  باللٍس
 
  أطسغىا

 
ٌ  ئلى بالجسي  حمُػا  له هظسث...  الخلى

 :وكلذ وحهي جللف وكد

  اللباب لىً -

  ئهه -
 
 حُلخىا في لدظاغدها هثُف ددان جـدز ماهُىت..  مٍصف أًلا

خجه اللـت الجدة جلف داةما ذلً هفػل ئهىا  هحى حػفس ٍو

لىم اإلااهُىت ػىد أحد ٌؼػس أن دون  بدؼؿُلها ٍو  مسه مػىا ًجلع َو

  . أدسي 

 وامظً الؼباب مً مجمىغت وطى ًضخً وهى حػفس وزأًذ

 حمُػا واهوللىا...  الخؼاتؽ فىق  بمسح ًـازغه وادر..  بؼاب

ً معي، ًمصحىن   كلذ!  وحهي غلى ظهس الري الخىف مً طادٍس

 :واذبا

 كبل الخُلت اهدؼفذ للد واحده لخظه وال بالخىف اػػس لم ئهني -

 اللباب ًذخفي أن

  ! أدسي  مسه مني الضخً في ًىوللىن  هرا وحػلهم

تهم اهخم ولم  أن زؾم..  بالساحت ػػسث فلد ؤلاهالق غلى بسخٍس

  ... بجىىن  ًدق ماشاٌ كلبي
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 ػػسث ولىني!  والخىف باللػف حؼػسان زهبخاي وماشالذ

 اهذدع لم لىني!  مصحه مجسد وان ذلً أن جأهدث غىدما بالظػادة

لت إلاده بها   :اإلاسح لُىهي الجدة ؿىث وأحي ألاكل غلي هٍى

  مجزله ئلى ٌػىد اليل -

 في غامس وان ؾسفتي ئلى وؿلذ وغىدما مجزله ئلى الجمُؼ وحسي 

...  ألابُم الظلف في وحمللذ الىطادة غلى زأس ي وكػذ...  ؾسفخه

  ... ػدًد بأزق  اػػس هىذ لىني الىىم حاولذ

ٌ  هحى وهظسث الىافرة هحى اججهذ  ًلف شخف ظل وإلاحذ الخلى

 لي ٌؼحر وان...  حػفس فىحدجه الىظس ودكلذ الىافرة أطفل

ؼحر الىافرة أطفل ًلف ألهه ألامس بؿسابه ػػسث بالجزوٌ  وهى لي َو

 .. دكاةم مىر معي وان

 

ٌ  ومً الؿسفت مً دسحذ  شجسة أطفل ًلف حػفس وحدث اإلاجز

 :وكاٌ أذوي في همع اكتربذ وغىدما هحىه اججهذ ضخمه بلىن

  ابخلػذ حظاغدوي أن ًجب محازب -

لي   :بـػىبت ٍز

  حدر؟ ماذا -

  :بهدوء كاٌ
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 حلُلي فُه جفىس ما ول..  حلُلي وله...  حػسف اهً أظً -

ٌ  ئلُه هظسث..  ػِئا افهم لم  لي وكاٌ..  برهى

  هحً -
 
ت هره في الجً مً حمُػا هحً وػم..  حً حمُػا  اللٍس

  زأطه هص! حػفس...  لىً -

  :وكاٌ

 حً أًلا أها وػم..  وػم..  وػم -
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 اللمس كىء في حػفس غحن وإلاػذ..  اللباب وزاء ألاشجاز ادخفذ

م لىً..  الداهىت الجىهسة مثل  اللباب ؾوي غىدما ادخفي البًر

  !اللمس

 كوػت مثل بأهني ػػسث فجأة..  أجحسن لم..  غحن لي جوسف لم

 :وجمخمذ اللباب وزاء جذخفي التي ألاشجاز ههره دؼب،

ت أهل ددع مً أدسي  ددغت هره هرالً؟ ألِع جمصح اهً -   !اللٍس

 الري فمه في..  الظىداء غُىه في السد كسأث...  ؤلاحابت اغسف لىىني

  ! جماما...  الباهذ حلده في..  ًسحػؽ

ً بـىث غلي زد  حٍص

 زوتها التي اللـت..  حلُلُت اللـت ئن...  حً..  ئهني محازب -

ت طيان غً الجدة  أنها ودفنهم الجً ودسج اللباب كخلهم كٍس

ت حظىً التي الجً كباةل وهحً حلُلُت  اللٍس

  ! بالجً أؤمً ال لىني -

 حً..  ئمامي منهم واحد أواحه وأها هُف...  لىً برلً أوحهه هدث

  :همظذ حػفس؟ وحىد أهىس هُف وحهي في ًحلمم

ٌ ..  جنهد أؿدكاء ئهىا -  :وطألخه بػُدا وحهه وحى
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  هىا؟ واهخم والىكذ مً غلُىم مض ي هم ؟ ذلً حدر متى -

 :وكاٌ هخفه هص

 غىدما شمً ًىحد ال..  بالصمً ؤلاحظاض فلدث للد..  اغسف ال -

ه ؿىزه في مخجظد حً جيىن   زم الُىم هى وػسفه ما ول...  بؼٍس

ىم..  أدس ًىم   !ألابد ئلى..  وهىرا..  أدس ٍو

 حظدي ول واهتز..  ألادسي  وزاء زغؼت وهاحمخني ؿامخا ئلُه هظسث

ٌ  ولم..    ! زغؼتي أوكف أن أحاو

 للخأهد مني أدحره محاوله أنها أظً..  ًده غلي وكبلذ..  ًدي مددث

 مصحه لِظذ أنها

 مً ؿدمه أؿابخني وكد ًده غً مبخػدا..  ؿازدا ًدي حربذ

 وكاٌ..  حدا طادً اهه...  الىاز حمساث مثل الظادً ملمظه

 :وحهي جخفحـان وغُىاه بىػىمت

 أحظادها لرلً..  الىاز مً مذلىكحن الجً مً ئهىا ؟ ؿدكخني هل -

  : زأس ي هصشث طادىت

 حػبحر غلُت وظهس وحهه اهىمؽ حػفس ًا أؿدكً!  وػم..  وػم -

ً ؾلب  :وكاٌ حٍص

ٌ  هبحر حهد ئلى هحخاج هـحً -  ؿىز  في ظاهسه أشخاؾ ئلى لىخحى

ت  جيىن  أن مإلم ش يء اهه ؿدكني محازب...  ضخم مجهىد..  بؼٍس
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ه ؿىزه في  ئن دون  ألابد ئلى ًىم بػد ًىم هىا الىكذ جلض ي ئن بؼٍس

ه جخحسن   : له وكلذ ؿدزه مً باهُه جنهُده وأهلم بحٍس

 .أطف ئهني -

 مذُفت شمجسة غً فمه والخىي  غُىاه وكاكذ وحهه حػبحر وحؿحر

 :حػفس وهمع!  بالخىف فجأة ػػسث..  الخلف ئلى وجساحػذ

  ! هىا مً الهسب في محازب ًا طاغدوي -

  :الخلف ئلى أجساحؼ وأها ؿسدذ

 هُف؟.. ؟ الهسب -

 ! حظدن واحخل غللً أمخلً بأن لي حظمح بأن:  باؿساز كاٌ 
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  ال:  ؿسدذ

 حػفس جلدم!  وحهي ئلى جخدفم بالدماء وػػسث...  الازجبان جملىني

 :ًسدد وهى هحىي 

 فللً مً...  فللً مً...  محازب...  غللً غلي أطخىلي ئن ًجب -

  حظاغدوي أن ًجب

  ال: أدسي  مسه ؿسدذ

 ول واهتز..  الخسهت اطخوؼ لم لىىني...  وأحسي  أطخدًس ئن أزدث

 في الخاهس هرا وإلاؼ! الجً بىحىد أؤمً ال ئهني السغب مً حظدي

ٌ  غىد أكف ئهني!  حلُلت ٌػد لم..  ذلً لىً..  غللي  في أحملم اإلاجز

 مسه حىلىا اللباب واوظاب ئمامي مخجظد حً في أحملم حػفس

 جواوغني لم كدماي لىً..  احسي  أن حاولذ..  أدسي 

د ماذا: طألخه أدحرا د إلااذا مني؟ جٍس  غللي غلي حظُوس ئن جٍس

 وحظدي

 :وحهي غلي هظساجه ًسهص وهى أحاب 

لت أنها -   هىا مً للهسب الىحُدة الوٍس

  :وكلذ طألخه
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  حً اهً ؟ هازبا جىولم ال وإلااذا -

  :وكاٌ جنهد

ت اجسن ئن حاولذ لى - ً جسن حاولذ لى..  طأدخفي اللٍس ..  آلادٍس

  .مىه حصء أؿبح..  باللباب والخحم.. أجالش ى طىف

 وهأهه بـػىبت، أزاه هىذ ذلً ومؼ..  مني دوىجحن بػد غلى ووكف

ظازا ًمُىا يهتز  :هاغما ؿىجه وأجاوي اللباب مؼ َو

 هى للهسب حني أي ئمام الىحُد والظبُل اإلاظاغدة ئلى احخاج ئهني -

 ؿسدذ البؼس مً شخف وحظد غلل امخالن

  !مظخحُل؟ هرا لىً...  لىً -

 اإلاظخحُل مً..  هفس ي لػىذ..  به اهوم الري الؿبي الىالم هرا ما

 ًحدر الىىه مظخحُل أمس هى لي ًحدر الري هرا ول..  حً زؤٍت

  حػفس وػسح

 زحل...  شخف أي...  بؼسي  وحظد غلل امخلً ئن ًجب محازب -

د...  امخالهً ئلى حاحه في أهني محازب... امسأة أو  جأدروي ئن أٍز

 الىالم في أدحرا هجخذ هىا غً بػُدا

 أغىد لً ذلً فػلذ لى..  غللي غلي جحـل أجسهً لً...  ال -

  "!أدسي  مسه محازب
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 ئن ًجب ؾسفتي ئلى أغىد ئن وكسزث الخلف ئلى التراحؼ في وبدأث

ظخاٌ اؿوحب  ممىىه طسغت بأكص ى..  هىا غً بػُدا وهمض ي هَس

 ! دادله ًحبظىا وهأهه اللباب بىا وأحان حػفس جبػني

 غللً أجسن طىف..  هىا غً جبخػد ئن بمجسد..  جذف ال:  كاٌ 

ت مً نهسب غىدما برلً أغدن.. وحظدن  واذهب طأجسهً..  اللٍس

  . جماما بذحر طخيىن  أدسي  مسه هبُػخً ئلى وطخػىد..  بػُدا

 البازد اللباب هاحمني وكد...  أزحػد وأها...  التراحؼ غً جىكفذ

 : حػفس وجىطل

 أغدن...  دحر في طخيىن  بأهً أغدن ئهني...  فللً مً..  محازب -

  ! برلً

 اجسن هل ؟ ذلً أفػل أن ًجب هل...  اللباب دالٌ له هظسث

 اؿدق؟ ئن ًمىً هل ؟ لي طُػُده هل ؟ غللي غلي ًحـل حػفس
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 :وهمع الظىداء بػُيُه ئلي وجىطل...  ئمامي حػفس جحسن

  ؟ فللً مً -

  : جفىحر دون  فمي، مً اليلماث واهوللذ

  ! اطخوُؼ ال...  أطف ال -

 زم!  أطىاهه كؿى جحذ جلخىي  فىه غلالث وزأًذ..  غُىاه أؾمم

 :ببرود كاٌ

  ! أطف أًلا أها -

 :وكاٌ ؾاكبا فمه ووىز ..  غُىاه وكاكذ

  إلاظاغدحي؟ ملوس اهً..  لً دُاز ال..  حلا أطف ئهني -

  ! مظخحُل...  ال:  ؿسدذ

  ؟ الجسي  وحاولذ...  اطخدزث

 هثُف كباب... حىلي كبلخه احىم...  بي امظً...  اللباب لىً

 ئن حاولذ!  مياوي الىكىف غلي وأحبروي..  بي أحان..  كىي .. لصج

 دلف حػفس وادخفي ؿىحي هخم اللباب لىً الىجدة هالبا اؿسخ

 بألم وػػسث زأس ي كمت فىق  بازد بص ي ػػسث زم ألاطىد الددان
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 فىق  اطخلس كد الجلُد وهأن بالبرد أحظظذ.. الازيخحن ًدي ومددث

  ! ػػسي 

  ال... حػفس...  ال:  ؿسدذ

 وأدرث ووحهي حمجمتي ججمدث..  زأس ي في حؿىؾ البرودة وبدأث

..  وغسوقي حظدي في ٌظسي  مذدز وهأن ػػسث...  ددودي أدلً

 جىطلذ!  ومذدز بسوده

 حػفس ًا ال -

ؿىؾ.  حظدي في ٌظخلس...  ومثلج..  دفُف..  به اػػس ئهني   في َو

 وهأهني أؾُب...  أؾُب بػُدا أؾُب بىفس ي واػػس به أػػس!  غللي

..  زكبتي ئلى وحظلل..  زأس ي في البرد واهدؼس!  غمُم هىم في أطخؿسق 

له في   : هاةلت اغتراق ؿسدت وأهللذ!  ؿدزي  ئلى هٍس

 ال... ال... ال -

 أؾُب هفس ي أجسن لً مظدُلظا أظل ئن ًجب..  بلىه غُىاي أؾللذ

 زم..  غللي غلي ًحـل أن! هُاوي غلي ٌظخىلي اجسهه لً..  الىعي غً

 وجىجسث مؿللت غُىاي وظلذ..  بؼده فيي كبلذ حظدي في ًخحىم

 :وفىسث أغلاتي ول

 حظخوُؼ لً..  غللي غلي جحـل لً..  هرا جفػل لً...  حػفس..  ال -

  .. لً أطمح لً ألهني..
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 أوؿالي في ٌظسي  بالخدز وػػسث..  حلدي وججمد..  البرد واحخاحني

 وأهللذ الخلف، ئلى زأس ي أللُذ الىىم..  الىىم وػً غلى هىذ.. 

  : والىباح غالُه ؿسدت

  ال... ال... ال -

 أكاوم أن وطأطخوُؼ مظدُلظا أبلي طىف..  اؿسخ ظللذ لى

 ًبخػد بالبرد وػػسث الـساخ وواؿلذ بػُدا واهسده..  حػفس

 وػػسث!  ًتراحؼ اهه وأحظظذ..  ددي ودلىذ..  ذزاعي كؿوذ...

 هصمذ كد..  هجخذ كد ئهني وأدزهذ حس... دفُف غدث بأهني فجأة

 واطخيؼلذ ؟ الثاهُت محاولخه جبدأ ومتى ؟ متى ئلى..  ولىً..  حػفس

 الخلُلي أها ئهني...  دفُف ئهني.. أجىفع ئهني..  أدسي  مسه..  أهفاس ي

  وأجىفع

 وددلذ اللباب وطى واهدفػذ زأس ي أحىِذ..  باللىة ػػسث

 ٌ ظخاٌ ؾسفه دادل ئلى واهدفػذ غامس مجز  ًسجوم الباب وجسهذ هَس

ذ...  دلفي  أهصها أدرث..  ػلُلتي أمظىذ..  الدجسة غبر حٍس

 بؼده

  أطسعي هُا -

  :وكالذ هاةمت هـف وهي لي هظسث

  حدر ماذا -
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 مً جأحي حسهه طمػذ..  وحرائها مالبظها لها أللُذ بيلمت أهوم لم

ٌ  دازج  :وهمظذ ججاهلتها لىني اإلاجز

ظخاٌ -  أطسعي هَس

ظخاٌ اهتهذ ئن بمجسد  زبان غلد وزبى مالبظها اطدبداٌ مً هَس

 وكالذ الباب ئلى ئمامي ودفػتها طاغدها أمظىذ..  الخراء

  ؟ ذاهبىن  هحً أًً ئلى حدر؟ ماذا -

ظخاٌ دفػذ   :أؿُح وأها الخازج ئلى هَس

ظخاٌ ًا احسي ...  احسي  -  هىا مً هذسج أن ًجب...  هَس

ٌ  هحى ػلُلتي حربذ آلان  بػم اهلؼؼ كد اللباب ووان الخلى

ٌ  ئلى هداه غلى طسها..  ػػاغا ًسطل اللمس وجسن الص يء  الخلى

 اإلابخلت الوُيُت التربت فىق  ججزلم وأحرًدىا...  اهدفػىا...  بها وجىؾلىا

 وؿىث اإلاصازع ؿساؿحر أؿىاث واهذ حىلىا، الىحُدة وألاؿىاث

اح   .. ازىحن أو دكُلت بػد..  ألاشجاز جحسن وهي الٍس

ظخاٌ أزادث   : مـسا كلذ أهفاطها الدظخجمؼ جخىكف ئن هَس

  ! غلُىا ٌػثرون طىف.. ًدبػىهىا أنهم..  الجسي  في اطخمسي ..  ال -

ظخاٌ كالذ  :هَس

 ؟ هرهب أًً -
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  :كلذ 

ٌ  كلب ئلى  - ت غً بػُد...  الخلل كلب...  الخلى   ؤلاميان كدز اللٍس

ظخاٌ كالذ  :هَس

  حىبي في بألم اػػس...  الاطخمساز ًمىىني ال...  محازب...  لىً -

ٌ  اهدفػذ  أكى

ظخاٌ - ت أهل وول وغامس الجدة...  الجً مً حمُػا أنهم...  هَس  اللٍس

ت حظىً الجً مً كبُلت   حؿحر اللٍس

ظخاٌ وحه حػبحراث ٌ ...  هَس  :هادب بـىث وكالذ الجدًد ئلى جحى

  ذلً اغسف -

  : مىدهؼا طألذ

 ؟ غسفتي هُف -
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 طإالي وزددث شجسجحن حرعي بحن جىكفىا

ظخاٌ-  ؟ غسفتي هُف هَس

  لىً.. مني ٌسخس أظىه وهىذ اللباب بلـت غامس ادبروي للد-

ىا ؿىتها جحؼسج زم  جحذ حؼاتؼها جلمؼ..  دالُت بلػت ئلى وحٍس

 اطخوؼ لم ولىني اججاه ول في جىظسان غُىاي وجحسهذ اللمس كىء

م جحدًد   ! ئلُه هخجه الري الوٍس

ظخاٌ طألذ  :ًدي غلي هامىطه اكسب واهأ هَس

  غامس فػل ماذا -

  : مسحػد بـىث كالذ

ٌ  للد - ٌ  حاو   ... غللي غلي الخـى

  وفس كاومخه لىني...  بالبرد أػػس بدأث زم..  الؿسفت في هاز
 
 هازبا

  أػػس أن دون  الخػب ػده مً وهمذ ػدًد بخػب ػػسث وبػدها

 ؟ أكدام وكؼ...  جخىظس حافت أوزاق ؿىث طمػذ

!  الخالُت البلػت غً بػُدا..  ألاشجاز دلف ػلُلتي دفػذ

 وامل ؿمذ وظخمؼ وأدرها..  ضخمه ػسحه حرع وزاء ادخفُىا

  آلان؟
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ظخاٌ همظذ   حُىان أو فأز ًيىن  كد:  هَس

  زبما:  بؼده أؿغي وأها كلذ ما

 غلي جتراكف ظالال ؿاوػا ألاشجاز، كمم دالٌ اللمس كىء وحظلل

  : كلذ الخالء ألازق

ت مً ملسبت غلي ماشلىا هحً...  الظحر في وظخمس أن ًجب -  لى..  اللٍس

 ٌ   جدبػىا ئن الجً حاو

ظخاٌ فلاهػخني   :وكالذ هَس

م ًلؼ اججاه أي في - ؼ الوٍس   الظَس

ت غً بػُدا لِع اهه -  ؟ هرلً ألِع...  اللٍس

  ٌظاغدها مً هجد طىف..  ئلُه الىؿل في هجخىا لى -

 كلب في آلان لىىىا ؟ ذلً في أفىس لم إلااذا... زاتػت فىسه:  كلذ

 ٌ م غً بػُدا الخلى ؼ الوٍس   اغسف ال ئهني هما الظَس
 
 الاججاه أًلا

 .ئلُه ًىؿلىا الري

ظخاٌ اكترحذ  وزاءها مؼحرا هَس

  ! هىا مً الخلف في اهه بد ال -

م هى هرا ال:  كلذ ت هٍس   اللٍس
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 زم..  جخىكف حػلها غالي هسق  ؿىث لىً...  لخجُب فمها فخحذ

 وأكسب...  أغال أدسي  مسه طمػخه زم! ؟ هرا طمػذ هل..  همظذ

  : بهدوء كلذ

  حُىان ئهه -

ظخاٌ ؾمؿمذ   : هَس

  ! ذلً أظً ال -

  ازجفاغا الوسق  ؿىث واشداد

  حً؟ هى هل:  حظألذ

  ؟ غلُىا غثروا هل:  فلالذ

ظخاٌ أمظىذ  بػىف وحربتها..  ذزاغها مً هَس

 مـدز غً...  بػُدا... بػُدا... هبخػد أن ًجب!  هىا مً بظسغت -

  وان أًا...  اإلاذُف الـىث

م في وظحر ئهىا:  ؿسدذ   الخوأ الوٍس

 ازجفاغا الوسق  ؿىث اشداد الخالُت اإلاىولت ئلى وغدها اطخدزها

 :هَسظخاٌ ؿسدذ وأغال اكىي  وأؿبح

م أًً - م أي ؟ الوٍس  ميان ومً..  زم ميان ول في الـىث ئن ؟ هٍس

  :زهُب...  ؾلُظ ؿىث شمجس..  ئمامىا..  ما

 !!؟ كلبي غلي جلفىن  إلااذا -



 

~ 45  ~  

(11) 
 

ظخاٌ أها وأهللذ واهتزث..  ألازق جحسهذ  هاةلت زغب ؿسدت - وهَس

ٌ  والتي ألازق اهتزاش ؿىث وطى كاغذ ؿسدخىا لىً  ئلى جحى

  والسغد؟ هدًس

 وهحً أغلي ئلى أًدًىا وزفػىا أكدامىا جحذ ألازق حسهه واػخدث

  .. وزهبخاي ًدي غلي وطلوذ أماهىىا في هخػثر

ظخاٌ وطلوذ  وهي...  وازحػدث ألازق اهتزث..  ظهسها غلي هَس

  : وؿسدذ فىكها جدحسحىا

 زوتها التي اللـت في طالم أول الري الػمالق الجني...  الجني اهه -

  الجدة

 في الىحؽ وان..  مظخحُل ذلً ئن..  أفىس وأها للنهىق كاومذ

 ًمىً ال...  الثمس حلظاث كـف مً ؾبُت كـت مجسد..  اللـت

ٌ  في هىا ًيىن  أن....  حلُلت ًيىن  أن   الخلى

ظخاٌ طاغدث  وطلوىا..  أدسي  مسة اهتزث ألازق لىً..  لخلف هَس

  زهبىا غلي

 :كاةال صخذ

  ًمىً ال...  حلُلت ًيىن  ئن ًمىً ال -
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 ضخمه زأطا أزي  وأها..  السغب مً احظاغه غلي فمي وفخحذ

 غُىن ..  واللهب الخمساء غُىاها وجلمؼ..  أمامىا هفظها جسفؼ مسغبت،

 لىا الجني وهظس..  مسغب..  دمُم وحه مً جبرش..  بساكت مذُفت

ظخاٌ ؿسدذ بىحؼُت  هخأزجر..  زهبخِىا غلی هالها ووان فصع مً هَس

ٌ  باال وهخدحسج..    اإلاخحسهت!  اإلاهتزة ألازق فىق  كىه وال حى

...  هاةال فما الجني وفخح الجني ؿدز اهه أم ؟ ازق حلا هي هل

 زفؼ..  وببىء الـفساء الخادة ألاطىان مً وؿفىف ؿفىف وإلاػذ

لترب ًلترب وادر..  زأطه  اطخػداد...  احظاغهما غلى فىُه فخح ٍو

ظخاٌ وؿاحذ بػُدا لنهسب هيافح وهحً البخالغىا   : هَس

  باليامل طُبخلػىا... طُأولىا اهه...  محازب -

 !! فىسه زأس ي في وملذ.. وفجأة

 لُبخلػىا احظاغه غلي فمه وفخح غالُت شمجسة الػمالق الجني أهلم

 وهى اللظان أزي  وأها وؿسدذ غمالق كسمصي  لظان فمه مً ودسج

 الخادة باألػىان مؿوي

ظخاٌ:  ؿسدذ   ...احترس ي..  هَس

 فىق  بػىف لنهبى..  غالُا وكرفخىا..  ألازق اهتزث هثحرا جأدسث

 أػىان غلي طلوىا وهأهىا الازىحن هحً ووػىي  الؼىوي اللظان
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 ئلى مخجها..  ًحملىا الخادة بأػىاهه اللظان بدأ وببىء ؿباز شجسة

  : كلذ اإلافخىح الجً فم

ظخاٌ ال -   بالجً هإمً ال هحً...  هَس

لترب بىا ًيسخب اللظان ووان ....  ألاطىان ؿفىف مً ببىء ٍو

 ؿسدذ

...  بها هإمً لم ئذا...  كـت مجسد أنها...  الجً بىحىد هإمً ال ئهىا -

  جىحد أن ًمىً ال

ظخاٌ وازحػدث  الىسه مثل أؿبحذ حتى جىىمؽ وأدرث هَس

 ئن وحاولذ أطىاهه زأًذ حتى...  الجني فيي ئلى اللظان وسخبىا

 ًدي واهصللذ حدا شللت واهذ لىنها ألاطىان بأحد أو بالىاب أحؼبث

ظخاٌ وكلذ  :الىَس

 بالجً هإمً ال هحً...  معي وزددي زهصي ..  بالجً هإمً ال ئهىا -

ظخاٌ كالذ  :هَس

  حلُلي ًبدو لىىه -

  بىحىدن هإمً ال معي زددي -

ٌ  واؿلىا   : اليلماث جلً كى

  بىحىدن هإمً ال هـحً -
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..  أطفل ئلى الجني حلم في هجزلم وهحً مىخىمت دسحذ أؿىاجىا لىً

  ... مذُف ظالم ئلى.. أطفل

ظخاٌ وبىذ  هَس

  ابخلػىا للد..  محازب -

ٌ  في اطخمسي :  أمسا لها كلذ  دُاٌ أهذ بىحىده هإمً ال..  كى

 أإلاػده جىحد حُث ئلى مخجهحن ألاطفل ئلى..  أطفل ئلى واهصللىا

ظخاٌ وأهللذ  :فيها وؿسدذ ًاتظت جنهُده هَس

  بً هإمً ال هحً...  هىجر طىف..  كىلي -

 وظلى بدأها وكد..  هاةلت زغب ؿسداث وأهللىا...  أفىاهىا وفخحىا

 ... اللاجلت مػدجه جلؼ حُث ئلى ووظلى وظلى
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 اإلاػدة بلاع الاؿودام ؿىث واهخظسث غُىاي أؾمذ

 ألازق غلي أكف وحدجني غُني فخحذ وغىدما واهخظسث...  واهخظسث

ظخاٌ بجىاز  اليظُم وهص بالخؼاتؽ مؿواة دالُه بلػت في هَس

 :وصخذ..  زكُم سخاب وزاء مً اللمس كىء وبصؽ ألاشجاز

ظخاٌ -   هَس

 وػػسث الىلي الهىاء واطخيؼلذ ؿىحي بظماع طػُدا هىذ

ظخاٌ وبدأث وحهي غلي باليظُم ..  والىحلت وجدوز ..  جدوز  هَس

 بمسح وجـُح أغماكها مً جضخً

 كمت في هىا هجخىا للد...  بً هإمً ال هحً..  بً هإمً ال هـحً -

 هفحت هأن أو وهم وان وهأهه الجني ادخفي...  والاهفػاٌ البهجت

ظخاٌ مثل افػل وبدأث ددان  بؿخت جىكفىا زم واضخً أدوز ...  هَس

 جلً اهدؼفذ غىدما هبحره ؿدمه...  زهُبت فصع ؿسدت وأهللذ

 الظالم وطى الالمػت الػُىن  وجلً فُىا جحملم التي الىحىه

  . ألاشجاز دلف جذخبئ التي وألاحظاد

 احلع هىذ التي الؼباب وبػم والجدة وغامس حػفس غلى وحػسفذ

ٌ  مػهم  حُدا بُدي هي وحؼبثذ بؼلُلتي الخـلذ...  الىاز حى
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 وجلدمذ..  مـُدة وهأنها داةسة في حىلىا ًلخف الجً ول بداء غىدما

 واللهب حمساء وغُىاها بدادلها هلف هىا التي الداةسة وددلذ الجدة

  :هحىها جىظس وهي غُىاها ودًلذ الؿلب ازحظم وحهها وغلى

ت ئلى ودروهم غليهم اكبلىا -  السغب أزق مً يهسب احد ال...  اللٍس

  .. غلُىا لللبم هحىها ألاوالد مً هبحر غدد وجحسن

م أحد ولم حىلي هظسث م ئي ئمامىا ًىً لم...  للهسب هٍس  هٍس

  :فيهم ؿسدذ...  للهسب

دون  ماذا -  بىا؟ طخفػلىن  ماذا ؟ مىا جٍس

 مذُف بـىث الجدة كالذ 

 وظمح ولً الخازج ئلى مىا واحد لُأدروا..  أحُاء ئلى بحاحه هحً -

  مػهم مىا واحد أدر ئذا ئال احد ئي بهسب

ظخاٌ كالذ  هَس

 برلً اطمح لً...  حظدي غلي وحظُوس غللي جأدر ئن ًمىً ال -

 
 
  أبدا

 أو الازحػاغ مً كدماي امىؼ ئن حاولذ الجً، داةسة حىلىا وكاكذ

 :وهمظذ كلبي دكاث تهدةت

ظخاٌ-   بهم هإمً ال هحً هَس
 
  أًلا
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 الجني جالش ي للد..  أكـده ما أدزهذ زم دكُلت إلاده حاةسة لي هظسث

 مؼ الص يء هفع هفػل أن وظخوُؼ بىحىده هإمً ال ألهىا الػمالق

ت أهل مً اإلاجمىغت باقي  :الجدة وكالذ اللٍس

ت ئلى دروهم...  أمظيىهما -   اللٍس

ظخاٌ أها ؿىحي وأزجفؼ   :وهَس

 بىم هإمً ال هحً...  بىم هإمً ال هحً -

 ئن اهخظاز في اليلماث هىسز  وهحً بؼده الجً داةسة ئلى وهظسث

 وغىدما...  بلىه...  غُىاي أؾمذ وأطسع..  اكىي ..  وزددها..  ًذخفىا

  !همانها في ماشالذ اإلاجمىغت وان فخحتهما

 حػفس كاٌ

  هذخفي ججػلىا لً محازب -

!  اللمس كىء بخأزحر فلِخحن...  بازدجحن كُلخحن بػُىحن ئلى وهظس

 :وكاٌ

 حً حمُػا هحً..  ولىىىا...  حُلىا مً حُله الػمالق الجني ئن -

  بػُدا!  والددان الهىاء في هذخفي لً حلُلي،

 :ػلُلتي مً ًلترب وهى غامس أكاف

  أهثر مىىم هلترب طىف الخلُلت في...  بػُدا هخالش ى لً -
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ت هره مً طأهسب..  غللً امخلً طىف:  حػفس همع  دادل اللٍس

  وحظدن غللً

 فللً مً ال..  ال:  مخىطال اغتركذ

ت حً لىً...  الخلف ئلى التراحؼ حاولذ  ًحاؿسوهني واهىا اللٍس

  الخىف مً أججمد وأها حػفس وحه في ؿسدذ!  جماما

  !لً اطمح لً..  حظخوُؼ لً -

ظخاٌ وؿسدذ   :غامس في هَس

  غني ابخػد -

ٌ  وأظلمذ  إلاػان واشدا اللمس وحه السخب ؾوذ غىدما ولها الخلى

 اإلاىظس ادخفي زم ػلُلتي مً ًلترب غامس وزأًذ حىلي الجً غُىن 

 اػخد زأس ي وفىق  ألازق فىق  هاز فلد حػفس بظبب ئمامي مً وله

  : ؿساخي

  ابخػد...  ابخػد...  ال..  ال -

 أطفل ئلى هابوا...  فىقي ًيظاب وبالبرد ػػسي  في بألم وػػسث

 غللي ئلى ًجزلم به ػػسث...  حػفس الجني ببروده ػػسث.. وأطفل

جزلم ًجزلم  الهسب ًمىىني ال اهه وغسفذ أطفل ئلى ٍو
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  :ًـُح ؿىث طمػذ

  ابخػد حػفس -

  :الجدة كالذ

  ؟ أوال أها طأذهب -

  : ألاوالد احد وؿسخ

  .. مظخحُل -

 : الجدة كالذ

  ؟ طأذهب الري أها ئهني -

 ًلف حػفس وحدث غُىاي وفخحذ حظدي حؿادز بالبرودة وػػسث

 :ًلاوم وهى حػفس وؿسخ بػُدا ألاوالد احد وحربه ألازق غلي

  اجسهني...  اجسهني -

  : منهم أدس حني وؿسخ

ٌ  زأًخه الري أها....  ال -   أوال طأذهب أها ألاو

ٌ  احل مً ًدؼاحسون أنهم وأدزهذ  وحظدي غللي غلي الخـى

 ًدؼاحسون وبدةىا أدس مؼ ًخـازع وزأًخه أدس ػاب وؿسخ
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خـازغىن  خجاذبىن ..  ٍو   الجدة واػترهذ البػم بػلهم ٍو
 
 في أًلا

ٌ  وهي اللخاٌ  البػم بػلهم غً جبػدهم أن جحاو

 وكالذ الخددل الجدة حاولذ

  جىكفىا..  جىكفىا  -

 أدرث..  زغب في ئليهم هظسث اإلاػسهت واطخمسث ججاهلىها لىنهم

 مً الجً مً داةسة..  وأطسع أطسع..  حىلي وجدوز  جدوز  الجً داةسة

ه ؿىز  في ألاوالد دوزون  بىحؼُت ًدؼابيىن  الجدة وبُنهم بؼٍس  ٍو

ٌ ..  متزاًدة بظسغت  مً هخله أؿبحىا حتى..  وحىلي ػلُلتي حى

ٌ  اللىء جالغ زم ألابُم اللىء  مً هخله...  زمادي ددان ئلى وجحى

 ألاؾـان بحن وادخفذ ألاشجاز فىق  هازث زم ازجفػذ الددان

ظخاٌ أها ظللىا اإلاخماًلت  ازس أدس ادخفي حتى ًحدر ما هساكب وهَس

 :بظسغت كلذ للددان

 ...  زحلىا زم بػلهم كاجلى!  ذهبىا للد  -
 
  حمُػا

 جدق كلبي دكاث واهذ اإلاىػؽ الهىاء واطخيؼلذ...  زأس ي هصشث

 هجىها كد آلان لىىىا ًسحػد وله وحظدي...  بؼده

ظخاٌ وطألخني  :واهً بـىث هَس

  !؟ حلُلت زحلىا هل -

  : ًدها امظً وأها كلذ
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 أن كبل هسحل ئن ًجب..  بظسغت بىا هُا وآلان..  ذلً أظً وػم -

  غىا للبحث أدسي  مسة ٌػىدوا

  :وطألذ بلهفت جبػخني

  آلان؟ أًً ئلى -

م ئلى طىرهب - ؼ الوٍس ت طىػبر..  الظَس م ئلى اللٍس ؼ الوٍس  الظَس

ٌ  مً وهولب  حافالث محوت اكسب ئلى جىؿلىا أن هساها طُازة أو

ظخاٌ هخف غلى أوزبذ غاؿم دالي ئلى وهخجه  وكلذ هَس

ظخاٌ -   جخذُلي مما بأطسع دالي بِذ في طىيىن  هَس

ٌ  وػبر وأطسغىا ت ئلى وؿلىا حتى اإلامساث وهلوؼ..  الخلى  وكبل اللٍس

م اججاه في للِظاز هىػوف أن ؼ الوٍس  شمجسة أؿىاث طمػذ الظَس

 فـسدذ الىثُف السمادي الددان مً سخب زؤطىا فىق  وظهسث

ظخاٌ غلي  :هَس

ظخاٌ ًا أطسعي أدسي  مسه ظهسوا أنهم  -   هَس

 آلان أؿبحذ...  بجىىن  وجوازدها مىا أطسع الداهىت السخب واهذ

ظخاٌ في فـسدذ زؤطىا فىق   :هَس

ٌ  بهرا هحخمي هُا -   اإلاجز

ٌ  احد باب ودفػذ ًدها مً وحربتها  وأؾللذ وددلىا بلدمي اإلاىاش

ٌ  وأها الباب غلى بظهس واطخيذ دلفي الباب  أهفاس ي الخلى أن أحاو
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 غىُفت دكاث ازس مً الباب اهتز غىدما زغبا حظدي اهخفم... 

ظخاٌ ؿسدذ.  ومخخالُت  غلي ًدها ووكػذ مىخىمت ؿسدت هَس

 أحملم وأها الخلف ئلى اطخدزث... دوىاث الباب غً وابخػدها فمها

 وحاولذ اإلاخخالُت الػىُفت الدكاث ازس مً بػىف يهتز وهى الباب في

 مً أطسع أؿبحذ التي كلبي ودكاث اإلاسحػؼت كدماي في أجحىم أن

ٌ  وأها مخحؼسحا ؿىحي ودسج كبل ذي  أكى

  هثرا الباب ًـمد لً  -

ظخاٌ كالذ  مخلوػت بأهفاض هَس

  ألاغلى الوابم ئلى نهسب هُا -

 باب وزأًذ الػلىي  الوابم ئلى الظاللم وهلوؼ البهى وػبر أطسغىا

 حىلي وهظسث الؿسفت دادل ئلى فاهدفػذ ملاءة ألاهىاز وول مفخىح

 باب وفخحذ اإلاالبع دوالب ئلى فاججهذ فُه ادخبئ ميان غً بحثا

ظخاٌ أها وددلذ الدوالب   ...دلفىا الباب وأؾللىا وهَس

ظخاٌ بدأث ادخباةىا وأزىاء  حدة مً لخللل لىفظها بأؾىُت جترهم هَس

  :وؿسدذ الخىجس

ظخاٌ آه -   حدر؟ ماذا هَس

 حصء ؾني  - وكلذ أدسي  مسه الؿىاء غلى وأزؾمتها الؿىاء غً جىكفذ

  ؿؿحر
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 أحظاض أو لخً أي مً دالُا...  بؼػا..  زدًئا ؾىائها وان مظخحُل

 :وؿسدذ ػلُلتي غحن ئلى بؼده وهظسث

ظخاٌ -   ؟ هىا اإلاىحىدة أهذ   هل هَس

ظخاٌ فم مً حػفس ؿىث وأحي  مخىطال وكاٌ هَس

  أؾني لً ئهني لً اكظم -
 
 أحدا جذبر لً أهً وغدجني ئذا زاهُا

 بالخلُلت

 ًإإلاني وحللي ويهبى ٌػلى وؿدزي  لدهؼتي واحده بيلمه اهوم الم 

 مً أجذلف هُف ؟ لخػىد أطاغدها وهُف ؟ ػلُلتي ذهبذ أًً.. 

 مً وظىيذ ؟ وحظدها غللها غلى ٌظُوس آلان أؿبح الري حػفس

 أها غلُىا ًىادي غاؿم دالي ؿىث طمػذ ئهني الفصع ػده

ظخاٌ   وهَس

  وهمظذ طمػخه للد وػم....  أدسي  مسه حاء الـىث لىً

  غاؿم دالي أهه -

ٌ  دازج ئلى هاكتي بيل واهوللذ الدوالب مً ودسحذ ظخاٌ اإلاجز  وهَس

 زباعي دفؼ طُازة أكىاء مً احميها غُني أمام ًدي ووكػذ دلفي

ٌ  أمام جلف ه الظُازة أكىاء واهذ اإلاجز  وزأًذ ألابـاز حػمي كٍى

  وكلذ مىه فخلدمذ لي ٌؼحر زحل دُاٌ بـػىبت
 
 :فسحا

  هىا؟ ئلى حلسث هُف...  دالي -
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 حىله ًىظس وهى فلاٌ

ظخاٌ أهذ ازهب للخدًث آلان وكذ ال -  ول لىم اػسح وطىف وهَس

  بػد فُما ش يء

 الاكتراب ٌظخوُؼ وال الظُازة مً ملسبت غلى ًلف آلان اللباب وان

 اللباب ئلى فأػسث هحىها الخلدم مً ًمىػه ش يء هىان وهأن منها

  :وكلذ

  الخلدم ٌظخوُؼ ال أهه -

 :ممىىه طسغت بأكص ى بالظُازة ًىولم وهى دالي فلاٌ

  كسأتها التي الخماًت آًاث بظبب الاكتراب ٌظخوُؼ ال -

ٌ  ما افهم ولم دالي وحه في حمللذ  حُدا ٌػلم اهه ػػسث لىني ًلى

 ... ًفػل ما
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(14) 
 

ظخاٌ زأض غلى ًده دالي وكؼ  ش يء مىه اطمؼ لم بىالم همع... هَس

ظخاٌ وواهذ  ددان زأطها مً دسج وفجأة الىجدة وجولب جـسخ هَس

  .دالي ًد في ججمؼ هثُف اطىد

 وفخح ألاؿبؼ حجم في ؿؿحره شحاحه بىواله حُب مً ادسج

 الددان واوظاب الصحاحت فهىة غلي ًده ووكؼ بفمه الظدادة

 غلي ووكػها أدسي  مسه ؾللها وأحىم بدادلها طالطت بيل ألاطىد

  :وكاٌ بجىازه ؿؿحره مىلده

  .ملػىن  حني -

ىت غلي هجلع آلان هىا ٌ  الجلىض ؾسفت في أٍز ت دالي بمجز ( جله) بلٍس

ظخاٌ  أحملم هىذ غُىاها فخحذ وغىدما بظُى الم مً جخأوه وهَس

 مً حػفس أدساج اطخواع هُف ش يء افهم ال وأها دالي وحهه في

ظخاٌ حظد  ًدوز  الصحاحت دادل الددان وان...  الظالطت بهره هَس

دوز   دادلها مً جأحي ؿسداث ؿىث واطمؼ زهُبت بظسغت ٍو

ٌ  دالي ؿىث وطمػذ  :ًلى

ظخاٌ ًا بذحر أهذ   هل -   ؟ هَس

 :وكلذ هخفها غلى وزبذ منها واكتربذ لؼلُلتي اهخبهذ
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  .آلان بذحر أهذ   -

 :فسحا ؿسدذ زم دالي ئلى و لي هظسث

  ؟ هىا ئلى حلسث هُف دالي -

 وكاٌ دالي ضخً

ٌ  في أهذ   -   هىا ئلى أحلسجىم الري فأها مجز

ظخاٌ غلي كــذ أن وبػد  غاؿم دالي حلس وهُف حدر ما هَس

  طألتها أمان في مجزله في آلان وأهىا

  حدر؟ مما ش يء جخرهسي  أال  -

 :واهً بـىث كالذ

ٌ  مىا ًلترب الجً بدأ الخلل في هىا ئهىا أجرهسة ما ول -  غامس وحاو

 بُنهم وبداء غللي مً دسج الىعي افلد أن كبل لىً غلي ٌظُوس أن

 هىم في وهأهني الىعي غً ؾبذ ملدماث ئي وبدون  وفجأة شجاز

 حدر ماذا أدزي  وال غمُم

 :دالى فلاٌ

 لىني وحظدن غللً غلى وطُوس بً جبلع الجً مً هفس أهه  -

  الصحاحت جلً في مسجىن  آلان هى وها مىً أدسحخه

 :واحد وكذ في له وكلىا وػلُلتي أها ئلُه هظسث

  بالجني؟ هرا فػلذ وهُف ؟ جىاحدها ميان غسفذ هُف -
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 زم ظهسه دلف ًده غاكد وهى واملت دوزه الؿسفت في وداز دالي جنهد

  :وكاٌ ملُا ئلُىا هظس

 هفع لىا ووان حػلمىن  هما جىأم أمىم هي التي وػلُلتي أها -

 كدزاث وامخلىىا وألاػباح الجً زؤٍت غلي لدًىم التي اللدزاث

س وكخلهم غليهم والظُوسة الجني سجً مثل أدسي   ألاػباح وجحٍس

ىا أهفظىا هحمي هُف وحػلمىا ً فهم اهخلامهم مً وشٍو  حدا ماهٍس

 ولدًىا جماما مثلىم وػلُلتي أها...  الخداع غلي هبحره كدزه ولديهم

ص شخف ليل ًحدر بما أحظاض ..  بـله بدادلىا ووان لدًىا غٍص

 غلُىم للػثىز  فػلخه ما وهرا البـلت جلً هدبؼ ئهىا هفػله ما ول

 حىادر ئلى وػلُلتي أها حػسث ما فىثحرا ألاولي اإلاسة لِظذ وهره

 . ئليها ئحظاض وأزػدوي مني وكاغذ ضخمت

 زأًذ وأها اؿدق ال هُف لىً..  طمػذ مما واحده ولمه اؿدق لم

ت في غلُىا ٌػثر دالي ذسج هاةُت كٍس ظخاٌ حظد مً حني ٍو  هَس

سجىه بظهىله ظخاٌ فلالذ شحاحه دادل َو  هَس

  مثلي واهذ أمي حلا هل - 

 دالي فلاٌ

ٌ ...  ش يء ول أغلمىم وطىف...  وػم - ...  واإلاحازبت الخماًت أؿى

 هى حدر ما ًظل أن وأجمنى الىىم ئلى هرهب أن ًجب آلان لىً
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 ٌػلم أن ًجب وال كدزاحي غً ش يء حػلم ال فصوحتي الـؿحر طسها

  . ش يء كدزاجىم غً احد

ٌ  في ؾسفتي ئلى اججهذ  ووكػذ وزاحت بظػادة اػػس وأها دالي مجز

 غمُم هىم في وؾـذ مالبس ي اطدبدلذ أن بػد الىطادة غلى زأس ي

  الفىز  غلي
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 (4انعدد) انقادو انعدد انتظروا

 

  اإلاىحى مدًىت

 مً اإلاؿلم الـداء الـؿحر الظسي  الباب هرا مً جددل ال

 جفىح الري السهب اإلاظلم الىفم ذلً حػبر وال الصمان كدًم

 ػىاهد جملئها كبابُت مدًىت ئلى ًلىدن اهه..  الػفً زاةحت مىه

 ... اإلاىحى مدًىت أنها اللبىز 

 جألُف                                                              

 الػلاد ئطالم

 

 

 

 

 

 



 

~ 64  ~  

 
 

 

 

 يرجي انتواصم عهي: ؤنفملسيد ين أعًال امل

 

facebook 

 

 زيارة يوقعنا: ىملسيد ين انروايات يرج

 

site  facebook 

 

 

https://www.facebook.com/eslamalakkadalakkad/
https://www.facebook.com/eslamalakkadalakkad/
http://www.secretsofstories.com/
http://www.secretsofstories.com/
https://www.facebook.com/groups/1954546824848189/
https://www.facebook.com/groups/1954546824848189/

