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 مػوالهػا حرضث اي

 

فذلسمُت تحطٍء صسًٍس حاماًل يف ًسي مرضة ، اكسامٍ يف ًَةل من ًَايل اًض خاء اًحاردت ، مسـت وكؽ 

تـس أن  أىهتيي من معًل  مساءً اؾخسث ؿىل اًخسرة ، اًحاٌس حول وويت كس أهكَت ثسًريب ًِشا اًَوم

ين  املمي نأمني مىذحة يف أحس أحِاء اسعيحول اًلسمية ، مل ٍىن معًل ُو ماأظمح اًََ فال ٌس هتًو

اجلَوس تني ؾرشاث اٍىذة وال أس متخؽ  ابًخحسج مؽ اًزابئن املغصمني ابًسعور والاوراق اًيت 

 ًخعاٍص مهنا اًرتاة .

رحجة تني املحاين يف ذزل اًضارع اًفارغ وال جعة يف ذزل رتتت من الاانرت اًعفصاء املخأكإ أنتـس 

 فادلَؽ كس ذدل اىل مزنهل حبثاً ؾن ادلفء .

، اكن ٍصثسي زاًي ُيساي وؾٌلمة رأس وهل تعـوتة  رخَََرأًت رخال مذوسط اًـمص مييش تحطء خاراً 

 حلَة نثة أاثرث اس هتجاين .

 جساءًت ملرتاًب حبشر : ُي أهت خبري ؟

 ممتامت ابٌَغة الاىلكزًية : كسيم ثؤملين  ، ًلس فلسث ثوازين واان أىزل من ؾصتة اًرتام .هؼص إيل ً 

ًلس ويت أحِس الاىلكزًية حلس ما وذزل تفضي الافالم اًسُامناَة اًيت أُوى مذاتـهتا ، ؾصضت ؿَََ 

 املساؿست يف إًعاهل ٌَماكن اذلي ٍصغة ابذلُاة اًََ .

 ىت وظَيا إىل اًضلة اًيت ًلعهنا يف آدص اًضارع .رحَة مبساؿسيت فس يسثَ ماص َاً ح

 أدض ؿىل ان ًـصف ؾيواين ٌَلِام جزايريت وصىصي ؿىل املساؿست ، فأؾعَخَ ؾيوان املىذحة .



و ًخىأ  يف ظحاخ اًَوم اًخايل وأان أميض  ساؿاث معًل اًعوًةل دذي اًصخي اذلي ساؿسثَ ابألمس ُو

 . امذياهَ ؿىل مساؿسيتؿىل ؾاكٍز دض يب ، أًلى إيل ابًسالم وتني

ن وأرصسثَ اىل اًصف امللعود وؿسث اىل ماكين مث  خال تحرصٍ يف املىذحة ، وسأًين ؾن تـغ اًـياٍو

وأان ادذَس اًيؼصاث اًََ تني حني وآدص ، يف اسعيحول ًأيت اًس َاخ من لك أحناء الارض ، وُو 

،  خضٌلً ُمجدلاً  إدذارلصاءت تـس ان مامل هـخس مضاُسثَ يف تدلي األم ، ثوخَ اىل املاكن اخملعط ٌَ

 َِ أاثرين اًفضول ألؾصف ماًلصأ ،  ،أزياء اًلصاءتمالحؼاٍث ذة فَِ ى أذش ٍ  ظغرياً  دفرتاً  أدصح من حِح

فاكرتتت مذؼاُصا تإزاةل الاحصتة ؾن رفوف اٍىذة ، إهَ ًلصأ أحس أحزاء نخاة ًسؾى املثيوي ، رحـت 

 .يف ص حىة الاهرتهت ؾن ُشا اٍىذاة أحبرُ ملاكين وأذشث 

سؾى خالل ادلٍن اًصويم وهل مصكس يف مسًية كوهَة يف حصهَا ، ، مؤًفَ أحس ؿٌَلء اًعوفِة املضِورٍن ًو

َُ اس خغصتت ان ًلصأ خشط ُيسي وأاكد أحزم   تُهنٌل !؟ ما اًصاتطغري مسمل ًِىشا اكثة !  أه

م حمََاً ، حاًوت إدفاء ارثحبيك ودفٌت ؾَينَّ يف ُاثفي احملمول مٌلشي  أهينًحسو أهَ اهددَ  أراكدَ إذ ثخسَّ

 يف مثي ُشٍ املواكف احملصخة .

............ 

 

ما حسج يف الاايم اًخاًَة اكن غًصحاً خساً، فلس ويت اثومه رؤًة اًصخي اًِيسي من ذالل هوافش 

 صُئا ! أرىاملىذحة وملا أدكق اًيؼص ال 

سأ الامص ٍزداد غصاتة فدسأُث أرى ظورثَ ؿىل أي سعٍح ؿبهٍس، ؿىل مصآت حٌليم ، يف كسخ مث ت

 .ختخفي ًثواٍن مثّ ولكِا ثحلى ، ؿىل انفشت س َاريت واًضاي 

فاذا يب ارى  ،مجَةليسما هؼصث يف ؾَين دعَخيت ًَىل يف حلؼة صاؾًصة ؾ .. ما حصى حلاً ما أفزؾين 

ن ادلََخني  رصدت فزؿاً.ف ،ظورثَ مٌـىسًة داذي ملَخهيا اخلرضاٍو

وحماوةل فِم ماحيعي ، وُىشا فـَت ،  ٌَصخي اًِيسيحاًوت رشخ املوكف ًِا فٌعحخين ابذلُاة 

ةٍ  ،اًحاةظصكُت  ،ذُحت حملي سىٌَ َُ تـس جُص  وأذربين تأهَ ًًذؼصين ! .. أدذَينفذح



 ، نٌل يف أغَة اًضلق املفصوصة اًيت ثؤحص ٌَُسَاخ.املـُضة ذاث األاثج اًخس َطيف غصفِة خَس يا 

يل كسخ صاٍي ذو مشاٍق الذعٍ يف إحسى أهواة اًضاي ذاث اًيلضاث اإلسعيحوًَة املمزيت اًيت  مّث أؿسَ 

 غاًحاً ما ٌضرتهيا اًس َاخ وِسًة أو ثشاكر .

 _مشاكٌَ غًصٌة .

 متمتُت وأان أرصُف مٌَ.

ٍُ زل خشٌط _اًضاي اًِيسي..  ًُضاُف هل احلََة، اًِال واًزجنحَي، ٍىن دش اًوظفة حوكن يف أن ًـس

 حبة.

 درين ابًسؤال : تسأث حصى .. أًَُس نشزل ؟ابمّث 

فأحدخَ حبسٍت ال مربر ًِا : من ثلعس ؟ ويت أراك أهت ، مفا مـىن ُشا ؟ أن ًؼِص يل إهـاكس 

 ظورثم يف لك ماكن .

 هبسوء : ُي أهت مذأنس أهم رأًدين أان ؟ أم رأًت هفسم ؟ أم رأًت اًصويّم ؟فأخاتين 

 فمل أهن أؾصف حلاً ما رأًت . أمتىن من اًصدومل …. ُظـلت 

............... 

 

أًـلي أين ثأثصث مبا كصأث ؾن خالل ادلٍن .. لك ماحصىج  يف اًخفىريتـس مصور ًومني كضَهتٌل 

 حلٍَة ثُغعي ذكين؟مؽ  أم يه ظوريتفأذشث أختَي ظورثَ ؟ اًصويم

َُ ؾصف هبشا كدي أن ُأذربٍٍىين أهٌَس أهنا ًُست ظورت صاٍ ذان )اًصخي اًِيسي( .. ًسُت من ، ٍىٌ

َُ ميخسل حاسًة سادسًة.أهعار اًحاراساٍىوًويج، ٍىين   أصـص تأه

 (موالان اًصويم ) هل أن ٍزور ملام يك ًدس ىنزايرثَ ًرتهَا يف ُشا اًوكت من اًـام  ؾن سخةأذربين 

أهَ ظَة  اًغًصُة يف األمص اًساتؽ ؾرش من اكهون الاول،يف   ذهصى وفاثَيف، نٌل ًُعَق ؿَََ ُمححََ

 مين ان أرافلَ !



إىل ماكٍن ال أرى اًغاًة من  وخزيتؾلًل خيربين أهَ ًُس من امليعق أن أرافق خشعاً ؾصفذَ مٌش فرتٍت 

اذلُاِة إًََ ..ٍوىنَّ كَيب خيربين أن أذُة ..أصـص توحود كوى دفًِة حصتعين هبشا اًصخي ، وكوى 

 أصس ثسؾوين ًزايرِت كوهَة .

 سمُت كصاري.. ال تأَس تحـغ املغامصت.ف  ،اذلُاة إسدرشُث ًَىل فإذا هبا جُضجـين ؿىل 

 

.......... 

 

 

احملسد الهعالق اًلعار تلََي وظَت إىل احملعة ووخسثَ واكفا ًًذؼصين تإتدسامذَ املـِودت دي املوؿس ك 

، رهحيا يف إحسى اًـصابث وأذرتث اجلَوس كصة اًيافشت ألس متخؽ مبضاُست اًعًصق يف رحَخيا اًيت 

ساؿاث ، ويت كس خَحت مـي تـغ اٍىذة اًيت ثخحسج ؾن موالان خالل ادلٍن اًصويم  ٤جس خغصق 

 حِاثَ ومؤًفاثَ .، 

اًسؤال اذلي ًَح ؿًل يك أسأهل ماٍزال ًخَجَج يف ظسري حىت هعلذَ أذرياً : أذربين اي س َس صاٍ 

 ذان هَف ًصخي من ادلايهة اًِيسوس َة أن ًخأثص تـامٍل مسمل ؟

 ابٍىذاتِة يف دفرتٍ.تي جضاغَي ؾين مل ُُيحين 

أرخاء ُشا اًحدل ادلَي ..مىض ؿىل وحودي ُيا زالج اًلعار ًـرب اهعَق أمبوهنم تـس أن إختَش اًُصاكة 

اذلي دامئا ما خيفي ؾيم تـغ الاص َاء والًحوخ مبىٌوهَ ، س يواث ومازال ًسُض ين حٌلهُل اًغامغ

 دفـًة واحست فِحلِم ثدساءل مّعا ُياك ذَف األفق ، مّعا يف حـحخَ من أدشار .

ث ُوٍهتا ووسُت من حىون ومل ثـس ثيؼص أػن أن تدلي األم اكهت ؾؼمية يف زمٍن آدص ٍىهنا فلس

 ٌَسٌلء حماوةل إرثلاء سمل احلضارت ٌَوظول ًِياك .. تني اًيجوم .. تي ًـَِا مل ثـس ثُحرِص .

و ُيَس مغمضاً ؾًََِ ومرتمناً جالكٍم مل أفِمَ و مىصراً  كعؽ حدي أفاكري مٌؼص صاٍ ذان ُو

 اس متخـت تخشوق املوس َلى ..جسَي ًصويح اًيت كٌَل تيَغم مجَيٍ  لكمة)اووم(



 إهنا ثسؾى املاهرتا ..وثـين حتٍصص اًصوخ .-

 كال دون أن ًفذَح ؾًََِ.

 ُي يه ظالحنك ؟-

 امللسس "يف اًحسء اكن اٍلكمة". متثي وضأت اٍىون.. نٌل ُذهص يف اٍىذاة _اووم

ي ًيفـم حصدًسُا؟  _ُو

لكٌلث ذاث هغَم ، ىصددُا ٌَمساؿست ؿىل اًرتنزي أزياء ممارسة اًخأمي ،  إن املاهرتاجس خعَؽ اًلول -

 أحصتت أن متارس اًخأمي ..إهنا رايضة روحِة مفِست خسا .

 .أؾخلس أهنا نشزل ..ٍوىن ال فأان أمِي ٌَصايضة اجلسسًة -

 س خـاجل ثوحصك، ؾعحُذم اًزااست و حتسن كسرثم ؿىل _حصة أن ثُمِصن روحم و سرتى اًفصق..

 اًرتنزي.

 جتحين ؾن سؤايل !_حس ياً.. كس أفـي، ٍىٌم مل 

إجسَمت مالحمَ ابجلسًة وُو ًلول : يف اًواكؽ ال ًـيُين  إمس دايهة ذزل اًصخي فأان أحزم تأهين إًخلِخَ 

 يف إحسى حِوايت اًساتلة..وويت ُملصاًب مٌَ نشزل .

اًلصن اًواحس واًـرشٍن ما زال ًؤمن مل أس خعؽ نامتن حضىيت فلس ثـجحت من أن رخاًل مذـٌَلً ويف 

 تدٌاخس الارواخ .. نٌل ُو تعي اًفِمل اذلي صاُسثَ ابألمس !

َِ غريك.. فال حُتاول اإلهخلاص مٌَ.. _  ًن ٍصفؽ من كسرك. فِشاإن ويَت ال ثُعسق ما ًؤمن ت

 _ٍىن ثياخس األرواخ.. غري ُمثحت ؿَمَاً.

 ؟إذرتاُع اٍىِصابء ُمثحٌت ؿَمَاً كدي مئٍة وأرتـني س ية _أاكنَ 

 أردف كدي أن ُأحِة

 و إجتِوا ٌَـَوم املادًة، ػياً مهنم أهنا لُك ما هُيم. إتخـس اًياس ؾن اًـَوم الاوساهَة_

أن أغري جمصى احلسًر : ًلس أذربثين تأهم مذأثٌص تخـاًمي موالان وحتاول إثحاؾِا ..فِي  حاًوُت تـسُا

 ُشا ُيـسل مشهحاً حبق ِ دايهخم ؟



ياك دٌٍن  مااي ظسًلي ..ال ًوخس - ُُ ٌسمو ابالوسان، فأضاف ًِا اًخرش ؿاداٍث و ثلاًَس ٌُسمى تسايهة، 

..فىت أًوئم اذلٍن  أتٌُااألمص نٌل أرى تخساظة أن ادلَؽ ًـحس إًِا واحساً صئٌا أم .. فأظححت دايهة

فلُك ذرٍت من أحسادمه ثيعُق إىاكرٍ ًّسؾون ؿسم وحود ذاًٍق ٌَىون ففي كصارت أهفسِم الٌس خعَـون 

َِ ولُك روخٍ يف   ٌُل، هيوٍ، شل .. جصااٍىون ثأُّن صوكاً إًََ ..كس ًعَلون ؿَََ أسٌلءاً خمخَفةً  ُشاتإمس

 ٍوىٌَ ًحلى احللِلة املعَلة .

أحوكت إغالق سرتيت حويل فلس أظاتين الكمَ ابًلضـٍصصت ، وأان اذلي إس هتجيُت مؼِصٍ ، فإذا 

َِ )ٍَِزن ُ تدلاً ( نٌل ثيط إحسى الامثال اًضـحَة دلًيا .  تـلهِل والكم

 

........... 

 

يف اًلصاءت نٌل حاًوت أن أفـي تُامن ثسًت أؾياُق إس خغصق تـغ اًصاكة يف اًيوم وإخنصَط آدصون 

اًغاًحَِة اًـؼمى حنو ُواثفِم احملموةل ..وُشا ما أفـهُل ؿادت فِاثفي احملمول مبثاتة ظسًلي اذلمي ..وال 

 أختَي حِاًت من دوهَ .

مك  نأن صاٍ ذان كس ثأدص يف دورِت املَاٍ ..ؿًلَّ أن أؿرتف فلس أظححت أس خحسن حسًثَ وجماًس خَ، 

 .ٍصحؽ ؾيسما ف أسأهل ؾن معصٍ و ، سآالف اًس يني حوكةمعصٍ اي حصى ..ًحسو نأهَ ميسل 

فِمُت من ظَاخِ تـِغ اًصاكة أن  ،و أحلكم هبا جصاكنةُأحِس فِم اًرتهَة سٌلؿاً،  ماُشٍ اجلَحة اي حصى ؟

 ُياك خشعاً ُمعااًب .

سَىُت ظًصلي  يف هناًِة اًـصتة حول املعاة ، جتمؽ تـُغ اًصاكةمقت ُ من ملـسي ألرى ماحيسج ، 

 وثلسمُت فإذا تَ صاٍ ذان وكس متسَد ؿىل الارِض ممساكً تحعيَ وكس ثَوزت زَاتَ اًحَضاء ابدلم ! تُهنم 

 ُصؾُت إًََ : صاٍ ذان ..ماذا حصى ؟

ن : ال ثلَق اي ظسًلي ..حاول وضال دشكيت فٌَل أحسست حبصنخَ ظـيين ودفـين  اتدسم تُو

 لط َأرضاً مُث ُصَة إىل اًـصتِة اجملاورت .ألس



صاٍ ذان ًرامث  ًُضمس حصخثلسم أحُس اًصاكِة وُو حيمُي حلِحًة أدصح مهنا تـغ األدواث اًعحَة وأذش 

 ًخوكف اًلعاُر يف احملعة اًلادمة ، نٌل أذربان مساؿُس سااق اًلعار .

يف ملـسٍ ونشزل تلُِة اًصاكة لٌك  ظمأهيا املُسـف تأهَ حصخ سعحي وساؿسُث صاٍ ذان ؿىل اجلَوس

 إختش ماكهَ ؿىل اًصمغ من ؿالماث اإلمذـاض دلى اٍىدار واخلوف دلى الاظفال .

 اهدهبت أن صاٍ ذان ًحسو صاحدا كََاًل ،

خَ ٍىٌَ رفغ  .  فأدصحُت من حلِحيت كٌَيَة ؾعري وانًو

 اي ظسًلي ..أان أثحؽ محَة غشااَة وال أرغة تإفسادُا .-

 و صاحدا ..نٌل جضاء ..ًحسو أهيا وظَيا احملعة .ٍوىٌم ثحس-

حال وكوف اًلعار يف احملعة ُصع رخال رشظة اىل داذي اًلعار وأغَلوا الاتواة وخاء مـِم مسـفان 

مؽ هلاةل ظحَة ..ٍوىن صاٍ ذان رفغ اذلُاة مـِم ..ذلا وتـس أن ؿاًيوا حصحَ واظمأهوا ؿَََ ، 

لِلِم ، أدىل صاٍ ذان تإفادثَ وتـسُا تسأوا اًخحلِق مؽ دصحوا من اًلعار وتسأ رخال اًرشظة حت 

 اًصاكة .

أتسى صاٍ ذان إىزؿاخَ وؿسم رغحخَ يف ثأذري اًلعار واًصاكة ؾن مواؾَسمه ..ٍوىن رخال اًرشظة 

 أدضوا ؿىل ثفذُش مجَؽ اًصاكة وتسأوا تـصتدٌا اًيت ويا جنَس يف مٌخعفِا .

كدي أن هخوكف يف احملعة ، اآلن ومؽ ُشا  كوهَةًوظول اىل اكن كس تليَّ ؿىل رحَخيا ساؾخان كدي ا

 اًخأذري سوف هعُي ؾرصاً نٌل أػن .

 س َسي حلِحخم وحمخوايث حِوتم ًو مسحت .-

 ذاظحين أحُس اًرشظَني

 أخي ابًخأهَس .-

 أدصحت حمخوايث حِويب من ُاثف محمول وحمفؼة هلود وتعاكة إكاميت يف حصهَا .

 رؤًة حواز سفصك .س َس س يان ًو مسحت أًرس -

 ال أمحهل مـي ..ملاذا ؟ إن إكاميت مازاًت انفشت .-



 حس يا ..ثفضي مـي ًومسحت .-

 مل أصأ جمادةل اًضاتط ، ال صم إهَ أمٌص روثُين .

ثوهجت مـَ إىل مؤدصت اًـصتة ، تُامن أهكي رشظٌي آدص ثفذُش اًصاكة ، وثـاًت الاظواث مصًت أدصى 

. 

 خسث يف حلِحة صاٍ ذان !ًحسو أن سىني اًًّضال كس و 

ؤدص اًصاكة هبشٍ املزحة اًثلِةل !  وؿىل ماًحسو أن اًرشظة كس اؾخلسوا أهَ اكن ًـصكي سري اًلعار ًو

 من ًعسُق ُشا ..ال صم أن اًًضال ًـصف أهَ سُمت ثفذُش احللااة .

مبواظةل مل ٍىذفي رخال اًرشظة هبشا تي اظعححوين وصاٍ ذان ذارح اًلعار تـسما أتَغوا اًسااق 

 اًصحةل .

و اصارا ًيا حاًوت اًخفامه مـِم يف احملعة ٍىهنم مل ًـريوين إهدداُاً ، واظعححوان اىل ذارح احملعة 

 ذاث هوافش مضَةل .اٌَون س َارٍت رابؾََة ادلفؽ سوداء  ًرنهة

َُ ماُيصي ٍوىين مل أس خعؽ فلس اك ُت اًيؼَص إىل صاٍ ذان ألثحنَي مٌ هوا تسأث أراتة مما حيعي وحاًو

 ًسفـوين ٌَسري أمامَ .

رِنَة الِكان يف اًس َارت ..يف امللاؿس  اخلَفِة ، ورهة اًرشظَان ، أحسٌُل يف ملـس اًسااق واآلدص يف 

امللـس اجملاور هل واهعَلت اًس َارت وحاًوت سؤاهلم والاس خفسار مهنم ؾن وهجخيا تسوِن فااست ، مهَس 

 َ فمل أخس فهيٌل ثفسرياً .يل صاٍ ذان تأن أظرب ، حاًوُت كصاءَت ؾًَِ

تـس أن كعـيا حوايل اًـرش دكااق يف صوارعِ مسًية آسيك صِري وظَيا ملا ًحسو هكزرؿٍة ًرتتَة اخلَول 

و ماجض هتص تَ ُشٍ املسًية ، دذَت اًس َارت من اًحاة الاسود اًضرم وأغَق تـس ددوًِا .  ُو

اًرشظَني مٌا اًرتخي ، ثـجحت من تـس ثوكف اًس َارت يف داذي املصوح اخلرضاء ظَة أحس 

 إسدسالم صاٍ ذان ًِشا احلس ومل أمسل غري الاس خجاتة واًرتخي من اًس َارت .

 ،صارتََ اٍىَّثني املخياثص يفؽ تـغ اًضـص الاتَغ مخضم اًحًِة   اكن واكفا ألس خلداًيا ؿىل ماًحسو رخيٌ 

ةِل اكن ٍصثسي مالثساً ُدععت ً  اًـيق ، كال وُو ًحدسم :صهوة اخلَي مؽ  حزمٍة ظًو



 س َس صاٍ ذان ..أُال تم ..ٌرسين إس خضافذم يف مزرؾيت املخواضـة .

و ميس ًسٍ ًَعافَ  .  كال ُو

 مث مس ًسٍ انحِيت وُو ًلول :

 س َس س يان .. سـٌَس جصؤًخم ..ٌرسين إس خضافُة أظسكاِء صاٍ ذان .

 أذشث أهلي هؼصي تٌَُ وتني صاٍ ذان حماوال فَِم ماحيعي .

 فضال..ًيلم جبوةل يف املزرؿة .ث-

 ُي يل أن أفِم ملاذا أان ُيا ؟ كَت وكس تسأ اًغضة واحلريت ًدسَالن إيل .-

 س َس س يان أرحوَك ثفضي ..أهَت ضٌَف ؾٍزٌز ؿََيا .-

 تسأان ىمتىش مدخـسٍن ؾن اًس َارت وؾن اًرشظَني !

 حلكَم صاٍ ذان ألول مصِت مٌش وظوًيا :

 مـصفة ذزل . اوزخال رىىني ..اكن ؿًلَّ 

 كِلَ اًصخي ضاحاك :

 ؿًل َّ أن أؾخشر ؾن ظًصلة إحضارنٌل أىل ُيا ..أرحو أن ُحصحم ال ًؤملم نثريا .

 ال ًؤملين ؿىل اإلظالق ..إهَ وضال ماًُصحسو أهم جتَس إدذار رخازل .-

 أخاتَ صاٍ ذان .

....... 

 

فذت ؿًلَّ أهواع األفاكر ؾن كذَيا ورمِيا ًحسو أهيا خمخََعفني ..تسأث ظفارُت أإلهشار حصن يف ؾلًل وهتا

ٍالكة اًضوارع وؾن ظَة فسًة خضمة ال أكسر ؿىل دفـِا  ٍوىن هماًل إن صاٍ ذان ؿىل مـصفة 

 مس حلة تَ !

 



أراان اًصخي املسؾو اوزخال إسعحالث دِوهل  ومىض ٌُسِة يف احلسًر ؾن ظفاث لك حعاٍن 

َُ ، واألدىه من ذزل أن صاٍ ذان  تسا مس متخـا هبشا احلسًر وابجلوةل يف إسعحالث وفصٍس ميخَى

 اخلَول ومل هيمت الكٌُل تخوضَح يشء يل .

إظعَححيا تـسُا إىل مزنٍل ظغرٍي من ظاتٍق واحٍس ذَف إسعحالث اخلَول ، وأذربان أن وسرتحي ُيا 

 فدلًيا لك ماًَزمٌا يف ادلاذي وأهَ س َـود ًََخلي تيا يف ظحاخ اًغس .

كس ويت حلا حباخٍة ٌَصاحة ٍوىن ابًخأهَس تـس أن أفِم ماُيصي ، كدي أن أهعق دذَُت اىل املزنل و 

اوزخال ميسل إسعحالث دِول واسـًة نٌل حصى  ثسؤايل ابدرين صاٍ ذان تألخاتة : ظسًلي ..إن

وهيوى مجؽ خمخَف فعااي اخلَي وكس إًخلِت تَ مصًت حِامن خاء اىل اًِيس ًَححر ؾن أحس أهواع اخلَول 

وُو دِي املواواري اذلي أمذَىَ ، وحاول مساوميت ًرشاءٍ ثض ىت اًعصق ٍوىٌين رفضت ، اًيادرت 

 فِو ُسًٌة غاًٌَة ؿىل كَيب .

 أهكي أرحوك .-

 ًلس ػيًت أن الامص اىهتيى ٍوىن ًحسو أن اوزخال الًلدي اًصفغ !-

عيَ فٌَلذا ُشا ُشا ًـين أهَ ادذعفٌا ًُساومم ؿىل إؾعااَ احلعان .. إهَ ميخسل اًـرشاث من الاح -

 اإلدضار ؟

 حهنس صاٍ ذان وأخاة :

اي ظسًلي ..أذربثم إهَ من فعَةل اندرت ال ثوخس إال يف اًِيس وال صم أهَ ًٍصس اًخحايه تإمذالنَ 

 ..أرحوك دؾيا هألك صُئا وىصاتخ مث هفىص يف حي .

ويت أثوق اىل اًصاحة أان أًضا ذلا فمل ُأؾِلة ؿىل الكمَ ، مث ثشهصث ُاثفي احملمول ، هَف مل أثفلسٍ 

أن  دونكدي الان، ًلس اكن يف حِة سرتيت اًسوداء ، ال صم أن أحس أؾوان اوزخال أذشٍ مين 

 أصـص .

 اكن املزنل مىوان من غصفذني ومعحزاً  وخسان فَِ ظـاماً مـس سَفاً .



، فذحت اًيافشت اًيت ثلؽ فوق اًرسٍص اذلي  ألصـِة اًضمس دِلؼُت مؽ أول دِوطس ٌَيوم، إان دلذمّث 

َُ وهتال  يكمنت ؿَََ ، تـس أن رفغ صاٍ ذان اًيوم جباهة اًيافشت  َُ أحالم  من اًيافشت صة ثدسَي مٌ

! 

 اًعوفِة اًسمَىة.ُسرتيت ، فادشؾُت إلرثساء وصـصث تَسـِة جصٍد ذلًشت امليـشاًعحاخ  ُّة وس ميُ 

 

................ 

 

ىن احلصس مصاتعني أمام اًحاة وحىت ًو متىٌت من اًخغَة ؿَهيم فإن اًحاة ٍ، فىصان ابًِصة

اخلارحِة مغَلة ومصاكدة ابٍاكمرياث ، ذلا فلس إثفلت مؽ صاٍ ذان أن حناول املمعاةل  ًرامث جنس ظًصلة 

 ٌَِصوة أو الاثعال ابًرشظة .

 اوزخال تإهخؼاران وكس اكن مذحمسا ًصهوة اخلَي مـيا ! فوخسان ،احلصاسانداان أحس 

 ماأغصة ُشا اًصخي .

ويُت كس رهحت حعااًن مصثني واحست ؾيسما ويت يف اًثامٌَ من معصي واألدصى يف اًس ية املاضَة يف 

ذو  إسعيحول ، ذلا فلس اؾخربث هفيس ددرياً ومل أرىض رهوة احلعان اًعغري واذرتث حعاان أنرب

وما أفضهل تني اخلَول .  ًون تين ُو

تـس أن مقيا جبوةل ؿىل ػِور اخلَي تعححة اوزخال وأحس رخاهل ، أرحـيا اخلَي اىل الاسعحي 

وخَس يا ورشة اًضاي اًرتيك اٌرلًش . حىت إين وسُت سخة وحودي وػيًت أين كعسث ُشا 

 املاكن ألخي الاس خجٌلم !

 ن اًَوم ُو الاحس أزياء حسٍهثم .أًلؼين من أحالم اًَلؼة ثسل ذهصمه  أ

س َس اوزخال ..ُية ؿًل أن اثعي مبحي معًل ألتَغِم تـسم كسريت ؿىل اجملئ ًَوم اًغس ..ٍوىن نٌل -

 ثـصف مل أس خعؽ أن أخس ُاثفي .

 كَت وكس ثشهصث ٌَخو معًل اذلي أحدَ نثريا !



إسعيحول ..مسـت أن دلًم ال ثلَق اي س يان ..سرنحؽ زل ُاثفم ..أذربين ما ظحَـة معسل يف  -

 مىذحة ُياك؟

 ًُس ابًضحط فأان أمعي يف مىذحة ًوست أمذَىِا .-

ي وخسث هفسم يف ُشا اًـمي- كسرت تسهَة ؿاًَة نٌل الحؼت ..فِي حصتت هوؿا آدص إن زل .. ُو

 من الاؾٌلل .

 اس خعصد كدي أن أحِة :

ف أس خفِس من ُىشا ظاكاث دلي  مٌجم إلس خرصاح الاسخِوًَت ، ما رأًم تأن ثـمي مـي .. سو 

 صاتة وابًعحؽ فسُذضاؾف أحصك ؟

 حىىُت صـصي  وأان أصـص ابحلريت ، ُي ُو خاد فامي ًلول .

 كاظـيا صاٍ ذان :

 اوزخال ..ًحسو أن إُامتماثم الثلذرص ؿىل اخلَي ؟

و : اوزخالكِلَ   ضاحاك وأخاة جُز

أيت تـسُا جحص الاسخِوًَت ..نٌل ثـمل فِو ٌس خرصح من  اخلَي يف امللام الاول فِيي همية أخسادي ، ًو

هل اىل اؾٌلل فٌَة خمخَفة .. ُشا اًغََون  مسًية آسيك صِري حرصاً ..مث ًلوم احلصفِون تخلعَـَ وحتًو

 ؿىل سخِي املثال .

ًسٍ وأدصح غََوان من حِة سرتثَ اجلدلًة  ذاث اٌَون اًحين ..اكن اجلزء الامايم من اًغََون  مس

حنت ؿىل صلك رأس ًسَعان ؾامثين نٌل ُو واحض من ؾٌلمهتم املمزيت ، معيوع من جحص أتَغ 

مسدث ًسي ألثفحط  اًغََون وكس خشتين دكة اًيحت يف إجصاز ثفاظَي اًوخَ حىت اًخجاؾَس ادلكِلة 

 مل ًغفَوا ؾهنا .

 ميىٌم أن ثأذشٍ اي س يان .. أهَ ُسًة ثس َعة ًخفىص يف اًـصض اذلي ؾصضخَ ؿََم .-

 ابًخأهَس .سوف أفىص -



ُاثفي فهنضت واتخـسث ؾهنٌل كََال ٍوىن احلارس تلي مالزما يل وؼًل وأذربين  احلُصاسأؾعاين أحس 

 أن ابس خعاؾيت إحصاء ماكملة واحست .

مل أحذج ٌَخفىري ..فِوٌم اكمٌي دون سٌلع ظوهتا اكن أنرث مما أحمتي ، أخاتدين حىت  كدي أن ٍصن ُاثفِا 

ًـخة مث ماًحثت أن ُسأث تـس أن هفَس دٍزهنا من اًغضة وكاًت تيـومٍة وإمعصث ؿًل واتي اٌَوم وا

 : اص خلُت ًسٌلعِ ظوثم .

أان آسف ..مل اس خعؽ الاثعال تم ًوم أمس ..ًلس ثـصض صاٍ ذان حلادج ..هؼص إيّل احلارس هؼصت -

 حتشٍص ، ًحسو أهَ ُيَس اًـصتَة .

 ؟ كوهَةُي ثلول حادج ُي أهامت خبري ؟ ُي وظَامت اىل -

 ال ثلَلي حنن خبرٍي اآلن ، ًلس ثـعي ُاثفي ًون أس خعَؽ اإلثعال ًفرتت ..حس يا ال ثًيس تأين أحدم.-

 ماذلي حيسج ؟ ُي ُياك صئ أهجهل ..اذربين ُي من أحس جباهحم ؟-

 هـم هـم ..حدَخيت وأان  أًضا .-

 ُي ؿًلَّ اإلثعال ابًرشظة ؟-

 اجمليء .  ابًخأهَس ؿََم إدعار املىذحة تـسم كسريت ؿي-

 ًُس خـجَين . أصار احلارس تَسٍِ 

شا يشء ال أظَلَ ..آمي  خَ إايٍ وأان أصـص ابًغضة فلس أثصث دوفِا وكَلِا ..ُو فأغَلت اًِاثف وانًو

 أن ثخعي ابًرشظة يف أدشع وكت .

اس خسرث ؿااسا فإذا ثضاٍ ذان واكف وُو ٍصثـُس غضحاً ، إهنا املصت الاوىل اًيت أراٍ فهيا ُىشا ، ًحسو 

حخَ ح فس  هفيس مل أمتازلأهَ و اوزخال ًدضاحصان ، روغ احلارس تإجتاٍ صاٍ ذان وُو هيم ترضتَ ، 

َُ أرضاً ومهمُت ترضتَ كدي أن ًأيت حارسان آدصان   . ؾيَ و ًحـساينتـَساً وظوحذ

 صاٍ ذان  هؼصُت رىًض وإمذيان . هؼصاثيا وصاُسُث يف ؾَينرفـت ترصي فاًخلت 



أمضَيا اًؼِريت يف ذاث املزنل ، تـس أن أمص اوزخال رخاهل تإكذَادان إًََ ، حاًوت إكٌاع صاٍ ذان تأن 

أهَ  ًخِـَ احلعان ، ٍىٌَ رفغ رفضاً كاظـاً، ومل أفِم دِشَّ متسىَ ابحلعان ًِشا احلس . وأذربين

 س َحاول مؽ اوزخال مصت اثهَة ًـهل ًعَق دشايح .

 أذربثَ مباكمليت مؽ ًَىل ، واثفلٌا ؿىل حماوةل اًِصة ُشا املساء ، إذا مل ثعَيا اًرشظَ .

ما إن تسأث اًضمس ابألفول ، حىت أمىس اًًس مي ابردا  تـغ اًضئ ، فأدشؾت إلغالق اًيافشت 

ُا حبعان أسود ، ًحسو نأهَ معاة فلس اكن مييش تعـوتة ٍوىن اس خوكفين رؤًة صاحٌٍة تَضاء محَوّ 

واكن رخال اوزخال ُيصوهَ حصاً ، أهكَت إغالق اًيافشت وأان آمي أن وس خفِس من ُشٍ اًضاحٌَ 

 ٌَرصوح من املزرؿة .

أذربث صاٍ ذان خبعة اًِصوة ، وتلي أن هًذؼص اًوكت املياسة ، مل أهن أؾُّول ؿىل جمئ اًرشظة 

 هَس ًَىل سدذعي هبم ٍوىن أؾخلس أن األمص س َعول حلني ؾثورمه ؿََيا .نثريا ، ابًخأ

 أذش صاٍ ذان ٍىذة رساةل ألوزخال ، تـس أن أدصح من حلِحخَ كٌَل وأوراكا .

 ُي أهت خاد فامي ثفـي ، حىذة رساةل خلاظفم ؟-

 ماذا س خزربٍ فهيا ، أهم آسف ؿىل رحِسل ثضلك مفاحئ؟!

 سأًخَ ُازاا .

ظسًلي س يان ًـسل ثـصف مـىن إمسم ،  مـياٍ هعي اًصمح وُىشا اهت حاد اًصأي وثفىص تإجتاُني -

غفَت أن ُياك تُـساً اثًثاً ، ُياك ًوٌن رمادٌي ، ُياك  أًضاً رش أسود أو اتَغ ًوـسل  أوفلط ذري 

 يف هفٍس واحست . ُيمتـانذري ورش كس 

أن حزءا مما كاهل حصَح ، رمبا ٍىون اوزخال  ُي أان ُىشا ؟ جساءًت يف هفيس ..ؿًل أن أؿرتف

اايَ إن حص اًخـحري ، نٌل أهَ اكن همشاًب مـيا ، و  رخال رشٍصا حيمي ظفاث ّذريت ، نإهصام ضَوفَ او ُر

رمبا ميخسل سخداً كواًي ًسفـَ إلرحاكة اجلصامئ تغَة احلعول ؿىل مدخغاٍ ، مفن أان ألحنك أن ُشا خشط 

ي ؿ ًلَّ أن أنرتج ٌَحنك ؿىل اًياس ، ال أؾخلس ذزل ، كعؽ حدي أفاكري حِس وذاك خشط سئ ، ُو



إتدسامة صاٍ ذان وهؼصت "أحسًت" اًيت رملين هبا ، أصـص نأهَ ًلصأ أفاكري ، فلَت هل خمفِا َحصيج 

: 

 ُي أهكَت نخاتة اًصساةل ؟

 أخي .. ُي ثؼن اًوكت مٌاس حاً ؟-

 هـم.. َُا تيا .-

، وحلسن حؼي فلس اكهت ذاًًَة من اًلضحاِن احلسًسًة وإس خسرُث  دصحت من اًيافشت هبسوٍء صسًسٍ 

حول املزنل ألفاخأ احلارس اذلي اكن صاٍ ذان حياول إصغاهل ، اكن ػِص احلارس مبواهجيت وُو 

ًخجادل مؽ صاٍ ذان ، فاكرتتت حبشر وأان أمحي ذراؿا حسًسًة إهزتؾهتا من دزاهة اًثَاة املوحودِت 

ُت  ًو ُّ و فلس جنحُت ومن اًرضتة  داذي اًغصفة ، و هبا ؿىل رأسَ ، فسلط فاكساً وؾََ ..صـصث ابًُز

 األوىل .

َُ ووجليا اىل ادلاذي ، اكن  أذشان حلِحخاان وأدشؾيا تإجتاٍ اًضاحٌة ، مل ٍىن ابهبا حمنَك الاغالق ، فذحخ

ا تَ اوزخال اًؼالم حاٍاك ، فال هوافش يف ادلاذي ، ماًحر أن سعؽ هور وضاٍف كوٍي تـَين   ، فإذ

 خاًساً جبوار حعاهَ املًصغ .

 ويُت تإهخؼارنٌل .-

خَس يا مؽ اوزخال يف اًـصتة وأذربان أهَ مس خـس ألظالق دشاحٌا إذا أذربٍ صاٍ ذان ثرس إؿزتازٍ 

 هبشا احلعان .

ؾٍززي اوزخال ..ًلس نخخت زل رساةل حتخوي ؿىل إخاتة سؤازل ..فأان أًضا ويت تإهخؼار أن أراك -

 اًضاحٌَ ! فأان أؿمل ملسار حدم خلَوزل وأهم ًن ثرتك حعاهم مًصضاً ًوحسٍ . يف داذي

 ًحسو أهين األمحق اًوحِس ُيا ..مغغمت ًيفيس .

 أؿاد أوزخال ُاثفي احملمول وحصويا هغادر ثسالٍم مثٌَل وؿس .

مليت مـِا ماإن دصحٌا من املزرؿة ، حىت إثعَت تََىل اًيت مل ثخعي ابًرشظة ، ألهنا وتـس إهناء ماك

ا تأن األمص حمغ مزحة .  تلٍََي جسَمت رساةًل هعًَة مين ! أذرُب



إجتِيا اىل حمعة اًلعار تإهخؼاِر اًلعاِر اذلاُِة إىل كوهََ ، اكن أمامٌا ساؿة حىت حيني موؿس اإلهعالق 

. 

أمي ؟سأًين وُو ٌض َح توهجَ و ًخ كوهَةظسًلي س يان ..أذربين ..ُي أهت اندٌم ؿىل مصافليت اىل -

 سلف احملعة .

دلكِلة أو ازيدني مفىصاً جبواٍة ًسؤاهل ، مث كَت : ظسًلي صاٍ ذان ..و"ثخسمت كََال  سىُت أػيين 

شا  وأان أس خزسم إسَوتَ يف اٍالكم " .. يف ابدئ األمص مل أفِم سخة رغحخم يف اذلُاة إىل كوهََ ُو

..فأان مذأنس أن ٍنك من املـاتس ما أاثر فضويل ..فصغحت أن أذُة مـم ألرى ما اذلي س خجسٍ ُياك 

واألمبهن امللسسة اٍىثري ..ونشزل املسَمني دلهيم ماكاًن حِيُجون إًََ ..مفا اًرس يف رغحهتم جزايرِت أرضحِة 

 األًوَاء واًعاحلني !

 انحِيت وكال : إًخفَت 

حىون كس أخس صُئاً ُياك ..وكس جتُس أهت صُئا آدص ..فلٌك مٌا ًححر ؾن ما ًيلُط روحَ ..كس 

 ظمأهًٌُة أو أمي أو حمحة أو كصٌة من املـضوق األوحس .

ي ثـخلس أن  املاكن املحارك اذلي هشُة إًََ ًضفي ؿََيا من  ُضمُت الكمَ وإسدسغخَ وأردفت : ُو

 جصنخَ ؟

ممخـاً .. إنَّ األمبهن ال ثغسق ؿََيا اًربنَ تي جَتَو ما تساذَيا ،  غسىظسًلي ..ًحسو أن اًيلاش مـم -

 َُحا . ظسًلي اًصاُُة ًربنَة دِش ٍوكن فِيا هفِضَ ؿىل األمبهن نٌل أذربين مصًت فإن ا

و ٍصتت ؿىل نخفي نخأهٍَس ؿىل الكمَ .  كال يل ُو

 أراحين ُشا اجلواة ..أؾخلس أهَ ًفرس يل اٍىثري فأردفٌت وأان مرتدد يف سؤاهل :

 أًن ختربين ثرس إؿزتازك ابحلعان ؟

و ما إن هعلت اًسؤال حىت وظي  اًلعاُر املًضود فِمميا تأذش حلااخٌا واًصهوة وكال يل صاٍ ذان ُو

 ٍصهة اًلعار : ُشا ما س خـصفَ ما إن هعي اىل كوهََ .

…………. 



 

 .ُا كس وظَيا-

 ُخف صاٍ ذان و محي حلِحخَ تإحسى ًسًَ وأذش ُيصين تَسٍ اًثاهَة ! ًحسو أهَ مذَِف ٌَوظول .

ماإن دعوث ُأوىل دعوايت يف أرِض احملعة حىت صـصُث ابملسًية تأدشُا حتخضيين ُمصحدًة نأهين ويُت 

ؿىل أن هشُة ٌَفٌسق  أدضًُت ًوماً ما أىمتي ًِشا املاكن ، احذاحين صـوٌر تر  ادلفء تأوظايل ، 

 كدي أي ماكٍن آدص ، فصيض  صاٍ ذان ؿىل مضغ .

اٌََي إسدِلؼُت وأان ممنٌت ٍلِك صئ ..ًضاٍ ذان ، ملوالان ، تي تـس أن منُت اًسوًـاث املخحلِة من 

 حىت ألوزخال ، ُي حّو ُشٍ املسًية مفـٌم ابحلة أم ماذا دُاين !

وفاخأين مك اًخرش اذلٍن إزدمحوا ًزايرثَ ، من خمخَف األؾصاق ، ذُحُت مؽ صاٍ ذان ملخحف موالان

 أكدي .. فال هيمين من أهت " نٌل أذربين صاٍ ذان .واٌَغاث وحىت األداين ، ُي خاءوا ًخَحَة هساءٍ "

حىت اًـحارت اًيت ُدعت فوق رضحيَ "اي حرضث موالان" ُي يه اي اًيساء ..ُي ىصد ؿَََ اي حرضث 

 موالان ُا كس أكدَيا ؟

أمغضت و ًحسو أهين أصـص ابدلوار ، رمبا تفـِي اًزحام ، خَست داذي امللام وأس يسث رأيس ٌَجسار 

إذا تأحس اًزوار ًَىُز نخفي ، هؼصث ُ انحِخَ مس خفرساً ، إهَ ص َخ هحري ذو مالمح ثحـر ؾَينَّ ، ف

ََ من كدي .. أًـلي ُشا إهَ ذاثَ  ؿىل اًعمأهٌُة و حلٍَة تَضاَء اكًثَج وؾٌلمة .. هماًل ًلس رأًُت ُشا اًوخ

ٍ ؿىل موضؽ كَيب اذلي رأًخَ ؿىل اًسعوخِ اًـبهسة ، مل أهعق حبصف نأن ًساين كس ًُِجم ، وضؽ ًس

 وثال صُئا حـَين أس خغصق يف اًيوم .

 

 

 ........... 

 



إسدِلؼت ؿىل ظوث صاٍ ذان  : اي ظسًلي ..ًلس وخسثم مس خغصكاً يف هوٍم معٍَق وثـَو وهجم 

َُ ًَىل ُو ما حَمُت تَ . ؟إتدسامة .. فأذربين ُي صاُسَث حٌَلً مجَالً   ًـهل وخ

ةل :أحدخَ وأان أهنغ تعـوتٍة  من  صاء خَس يت اًعًو  حَّ

 ًن ثعسق وخَ من رأًت .. املاكن ما زال مزدحٌلً ، ُال دصحٌا كََال ً.

أردف صاٍ ذان : أرغة تإظعحاتم ملاكٍن ممزٍي آدَص يف كوهََ .. أراُُن أهَ سٌُال إجعاتم مفا سرتاٍ 

 ُيمؽ تني اًصايضة اًصوحِة اًيت أفضَِا واًصايضة اجلسسًة اًيت ثفضَِا أهت .

 اكهت أصـُة اًضمس ساظـًة نأهنا يه أًضا حصحة تيا . ووان ذارح اًحياء دع

إظعححين صاٍ ذان اىل املصنز اًثلايف يف كوهََ ، واتخـيا ثشبهص دلدول ؾصض ركعة اًسٌلخ أو اًسٌل 

نٌل أذربين صاٍ ذان ، إمسني مبـيَني خمخَفني .. اًسٌلخ .. أُو ظَة اإلذن واملوافلة أم ظَة اًغفصان 

 وإذا اكن اًسٌل  فِي جسمو هبم ُشٍ اًصكعة ألؿىل ! ًـهل اًسٌلء ٍوىن سلط احلصف األذري سِواً ... 

 خَس يا يف أمبوييا تإهخؼاِر اًـصض ، فدادرُث ابٍالكم : أذربين ؾن أظول ُشٍ اًصكعة؟

شا ما مزيثَ لكٌل حتسج يف أمٍص ًثري إُامتمَ  إهنا  :هؼص صاٍ ذان تـَيني المـخني مذلسثني ثضـةل  ُو

ِصث ُشٍ اًصكعة ؿىل ًس إجن موالان سَعان ودل ػ إحسى ظصق ذهص شل اًيت ال ثـُس و الحُتىص، 

ة ًو ، مّث ٌس خغصكون يف وخس  ثحسأ ابدلوران حول اًيفس و اًخأمي ،..مفارسِا ُو وأثحاع اًعًصلة املًو

مسو ٌَصوخ وظفاء ٌرلُن و  ونشزل فهياًُحـسمه ؾن اًـامل املادي و ًُلصهُبم من احلرضت الاًَِة اكمي، 

 إرثلاٌء ًسمِل اًسٌلء .

 كعؽ حسًثٌا ددول اًعَحة املخعوفون اذلٍن س َؤدون اًصكعة ، واحساً ثَوَّ اآلدص لٌك حسة مصثخذَ .

سىت احلضور مجَـاً ومل هـس وسمؽ إال أهغام وإوضاد اًفصكة ، اكن ددوهلم ظاةل اًـصض ُمَِحاً خساً 

، أذربين صاٍ جصز من تُهنا ظوث اًياي ،اًعصاتُش املعيوؿة من اٌَحاداملوس َلِة اًيت ٍصثسي أؾضاءُا 

َُ ميازي  َُ أهٌُ  ثيُط إحسى أصـار موالان. نٌل  أظهِل اًسٌلوي، إىلأهني األوسان ؾيسما حِيُن ذان أه

َِ د  َِ حنو اًسٌلء اَر لٌك مهنم حول هفس َِ حُِر جضرُي إحسى ًسً  األرضو األدصى حنو فارداً ذراؾَ

 دوران األرض حول اًضمس. مضاهباً تسوراهَ،



ا أان .  متيُت حضور ًَىل مـي ، ُي اي حصى دؿاُا موالان نٌل دؿاين ، ال هيم فسأدؾُو

م مالمح  صاٍ ذان  : ماألمص ؟ أمل جس متخؽ مبضاُست اًـصض حال دصوحٌا تـس إىهتاء اًـصض حملُت جتَِّ

 ؟

 سىت كََاًل مث أخاة :

مؽ  ِذُينًحسو أهين أدعئُت يف حق مـَمي ..تي مل أمزي أهَ ؿارٌف سوى مٌش حلؼاث ، ؾيسما ظفا 

 حصنة اًصاكعني .

 من ثلعس ؟ من ٍىون مـَمم ..ُال أذربثين ؾيَ ؟-

َُ حَق املـصفة ..إهَ  حهنسَ   اوزخال .وأضاف : ثـصف

 ماكاهل اكن ظادماً يل  :

 ماذا ثلول اي صاٍ ذان ؟ ُي متزخ  ؟

ظسًلي س يان .. لك خمَوق يف ُشا اٍىون ميىٌَ أن ٍىون مـٌَلً .. اوزخال أراد ثـَميي صُئاً ُاماً -

، ًلس اكن ًٍصس إهزتاع حة احلعان من كَيب  إايُا ٍىٌين مل أظغي وثـاًَت ؾن املـصفة اًيت أراد مٌحي

 آلن فِمت .اٍىين ًَحلى حة اًواحس .. أراين األمل فمل أثـغ وأراين اًـفو واٌَني فمل أفِم ..

أمضُت ابيق هناري يف اًفٌسق أفىص فامي حصى وماُيصي من أحساج مل أؾخسُا .. ونشزل ظَحت من 

 وأذربثين أهنا س خأيت ؿىل منت أول كعار يف اًعحاخ .ابًفىصت  فصحدتًَىل اجملئ اىل مسًية موالان 

تلضاء اٌََةل جبوار موالان ، فشُحت مؽ صاٍ ذان ًِياك . أذشث أدكق اًيؼص يف حمخوايث رغحُت 

املاكن ، كدوٌر ٌَعاحلني .. وسٌخ من نخة موالان مىذوتٌة خبط اًَس ، صـصث ابدلوار خفصحت 

 .ألس خًضق ُواءاً مٌـضاً يف ابحِة املخحف

اكن مسجساً ًوماً ما نٌل ًحسو من اًلداة وامليائص ، ًُس خفٌل كِاسا مبساخس إسعيحول ٍوىن هل مٌارٌت 

ُشا اٌَون اذلي ُيمؽ األدرض واألزرق .. اًححص واًَاثسة ..ُي وىص  خساً،ذاث ًوٍن فريوزٍي ممزي 

 تخٌاء مٌارت رضحيَ هبشا اٌَون ، ُي س َـجحَ إن رآٍ الان .

 ضؽ ًسٍ ؿىل كَيب وكال :و في جصفق .. فإس خسرُث تحطٍء وأان أرحو أن ٍىون  ُو .. ٍىزَّ أحسمه نخ



 اي تين .. ال ثححر ؾن رضحييا تـس وفاثيا فرضحييا كَوة اًـارفني .

فمل أس خعؽ احلصنة نأن ساكاي كس اًخعلذا ابالرض ، تلِت  اٌَحاق تَ وإس خسار مدخـساً .. حاًوت 

 أهؼص حىت غاة ؾن مصىم ترصي .

 

......... 

 

ا ؾن اًزنول ،   حىتوكفت مٌخؼصاً ىزول ًَىل من اًلعار ، متَمَُت من اًوكوف ظوًاًل ، ماذلي ًؤدُص

 . ُمرشكة ُىشا يّه دامئاً جضؽ ابحلةاكًضمس أظَت 

ا ًرتاٍ تـس أن كضُُت جصفلذَ لكَّ ُشٍ األايم  .  أرادث ًَىل ًلاء صاٍ ذان التس أن اًفضول أاثُر

إثفلٌا ؿىل أن هَخلي تَ يف ابحِة املخحف ، وُياك وخسانٍ واكفاً ًَوخ ًيا فأدشؾيا تإجتاَُ ، ثـجحت من 

ًَىل وصاٍ ذان فلس وكف الكٌُل ًخحَة اآلدص الًك توضؽ ًسٍ اٍميىن ؿىل كَحَ ، واندثَ ًَىل ابملـمل .. 

 !ماذلي ُيصي ُيا ؟ 

 مذـجحاً :إس خأذن صاٍ ذان وحصويا ًوحسان ، فٌؼصث ٌََىل 

 ُي ثـصفِيَ من كدي ؟

 حضىت ًَىل وكاًت ويه جض حم أظاتؽ ًسُا تأظاتؽ  ًسي :

 أؾصفَ.. هـم ..إًخلِت تَ ..ال .

 مث إس خعصدث :

 أذربين هَف اكن ًلاءك مؽ موالان تـس أن ًحُت دؾوثَ ؟

إّن الان .. اًصويم، مو_ًن ثُعسيق اي ًَىل.. أصـص جصاحة و سىِية مٌُش دعت كسماي ؿىل أرض كوهَة

ٍِ ،، أان اذلي ال ُأظَُق اًلصاءت.. هوًُت أن أكصأ لك  َِ من أصـار لكٌلثَ متس كَيب.. كصأث ؿسداً ال تأس ت

 !مؤًفاثَ

َِ._ُىشا ُو موالان.. ًًرُش احلُة   حىت تـس وفاث



.. يف إسعيحول.. ؿىل األسعح اًـبهسة.. ًن ثُعسكِين.. ٍىٌين _أثشهٍصن اًعورت اًيت ويُت أراُا  َُ رأًخ

َُ موالان َُ املصسومة...ًسُت وازلاً إن اكن ُو هفس َُ ظورث َُ ٌض ح  .. ٍىٌ

َِ _ماذا ثلوُل اي س يان.. حصٌَح أن موالان  ٍُ تَحم يٌح يف كَوة ُمححََ، ٍىن ُشا ال ًـين أن حصا

.. رمبا حىون كس ثأثصَث فأومهخم هفسم تأهم حصاٍ. َِ  وحشم

ٍُ مصًت ُأدصى. _أان مذأنٌس مما رأًت.. َُا تيا، ًـًل  أرا

 

............. 

 

يا إظعححُت ًَىل إىل املُخحف، َِ  جتًو  ذان صاٍ حمليا مثّ  ،اًخشاكًرة اًعور من اٍىثري إًخلعت و تأرخاا

حسو ػِصٍ موًَيا ًلُف  األراكن تأحسِ   وهجَ.  أثحني مل سوداء، ؾحاءتً  ٍصثسي أحسٍ  مؽ ًخحسُج  هكن ًو

، ًلُف  اذلي اًصخي فصأًُت  خاهحاً  إهخحى و فاس خسار ذان صاٍ ؿىل دًُت انو.مهنٌل إكرتتيا َُ  هفُس  إهنا مـ

َُ  ..اًـٌلمة و اًعمأهٌُة ؿىل ثحـرُ  اًيت واملالمح اكًلعن اًحَضاء اٌَحَة  ذان صاٍ أن ًحسو  …ُو إه

 :ابٍالكم  فدادر ذُويل الحغ

 موالان(.  اجن  (ودل سَعان أخسادٍِ  أحس إن ..ثوالي اًض َخ ؿىل ُأؾصفم دؾين ..س يان سًليظ

  : كال مثّ  توهجيي ثخسمّ 

 دؾوثيا.  ًحَُت  أهم ٌرُسين ..أحاليم يف ًومٍ  لكّ  أراك ويُت  املايض اًضِص

 

 

 صِس ؿسانن محمس

 

 

 



 

 

 

 

 عالم رمادي

 

 

 

 الطبٌب

 

ًَّ بضع دقابق فً تلك الؽرفة ذات الجدران البٌضاء  مضت عل

سكون تام ال  واألّسرة الحدٌدٌة وأنا أراقب حالة الشاب والفتاة ،

 شا ٌدل على حٌاتهما سوى دقات قلبٌهما الموصولٌَن باألجهزة .

الؽٌبوبة .. الفضاء الذي نجهله ، العالم السحٌق الذي ال ٌعرؾ العلم 

عنه شٌباً ، أحٌانا أتمنى أن أتعرض للؽٌبوبة حتى أعرؾ ما كنُهها 

 ، وما الذي ٌشعر به من ٌذهب لهناك لذاك العالم الرمادي .

 دكتور محمود .. ٌطلبونك فً الطوارئ . -

قطَعْت حبل أفكاري تلك الممرضة الجدٌدة ، ما زالت حدٌثة العهد 

 بهذه الوظٌفة ، وهذا ٌبرر توترها الملحوظ كلما تكلمت .

 

 



ًَّ والدة الفتى لم تزل تبكً منذ جاءت ، منظر محزن ، واألنكى  هاه

ه الحاالت ال َضٌر من هذا أنها تتوسل بً أن أطمبنها ، فً مثل هذ

 من كذبة بٌضاء قد تخفؾ ألماً أو تمحو حزناً .

 هناك  نسبة كبٌرة بؤن ٌفٌق .. علٌِك بالدعاء . -

ؼمَؽمْت ببضِع كلماٍت ؼٌر مفهومة بصوت مشبٍع بالنشٌج 

 وبالخوؾ من الفقدان .

ألتجاوز حرج الموقؾ شؽلت نفسً بقراءة معلومات المرٌض فً 

 الملؾ الخاص به .

هو صدٌقنا الراقد هنا ، ٌبدو على والدته ضعؾ  إذنأنس .. 

المستوى المعٌشً ،  وهذا هو حال أؼلب نزالء هذا المستشفى 

ًّ فً أطراؾ العاصمة ، ٌؤتون وقد تراكم علٌهم ثقل الفقر  الحكوم

ملٌن بعبء حٌاٍة لم ٌملكوا أن  والجهل والمرض فتراهم ٌمشون محَّ

 ٌختاروا بدٌبلً عنها .

 

 

….. 

 

 

 

 

 أنس

 



ماهذا الضباب الكثٌؾ ؟ أكاد ال أرى شٌباً .. سكون تام ٌحٌط بً ، 

 جاء بً الى هنا ؟ ما الذي

آخر ما أذكره وجهها الجمٌل ، عٌنٌها الواسعتٌن بلون القهوة .. 

 ،مع ذرات من نمش على خدٌها .. األصطدام .. تذكرت اآلن

ؤة بمنتصؾ اصطدمت سٌارة األجرة التً تقلنا بشاحنة  توقفت فج

 الطرٌق !

ًَّ أن أعثر علٌها .  إصطدمنا ولم أشعر بعدها بشا ، تالٌا .. عل

تمكنت من الوقوؾ بصعوبة ، كؤننً كنت مخدراً . مازلت ال أُبصُر 

 شٌباً .

تالٌا .. تالٌا .. خرج صوتً متحشرجاً ، كمن إستٌقظ لتوه من نوٍم -

 عمٌق .

 أنس .. أنا هنا .-

أخذ الضباب ٌنقشع والرإٌة تتضح ، ما إن سمعت صوتها حتى 

 هكذا هً دوما تضفً نوراً لحٌاتً .

األرض مكسوةٌ بحشابش خضراء مع أزهار متناثرة صفراء 

 رأٌتها جالسًة على العشبف صوتها  أتتبعُ وبرتقالٌة ، مشٌُت 

 .فؤسرعُت تجاهها 

 ماذا حدث ؟ -

 هل أنِت بخٌر ؟-

 اجل .. أٌن نحن ؟-

 م أنك بخٌر ..هٌا بنا .سنكتشُؾ االن .. المه-

 ساعدتها على الوقوؾ .



 الحادث !هل ُمتنا ؟ قالتها بصوت مرتجؾ .-

فمازال جسدي  ُمتنالقد تعرضنا لحادث .. نعم ، لكنً ال أعتقد بؤننا -

ٌإلمنً من االصطدام ، وال اعتقد بؤننً لو كنت فً الجنة فسؤشعر 

 باأللم .

 فلنختر وجهة .. لنستكشؾ هذا الحقل .-

 قالت وقد إستعادت حماستها المعهودة .

ًّ ألحدد نجم الشمال ، لم تكن سماًء - بإتجاه الشمال .. ورفعت عٌن

كالتً نعرفها إّنها رمادٌة اللون ٌتخللها برٌق فضً . لم ٌكن هناك 

نجوم وال شمس ولكن الضوء ٌعم المكان ، ال أعرؾ من أٌن ٌنبعث 

 ٌبدو كؤن كل زهرة وشجرة تبعث ضوءاً !

 إنها سماٌء ؼرٌبة ! كٌؾ سنعرؾ جهة الشمال ؟-

 ال علٌِك ، فلنمشً بؤي إتجاه .-

كنُت أحبذ لو إتجهنا تلقاء الشمال المقدس والذي نتجه إلٌه فً 

 صلواتنا ، ٌبدو أن كل الجهات مقدسة فً هذه ..

 ماذا تقترحٌن أن نطلق على هذا المكان ؟ -

وهذا  سؤلتها وهً تسبقنً بخطوة فؤدارت وجهها تجاهً

 .وجهها المبلبكً ماكنت أرجوه ألتؤمل 

 .. أو.. المدٌنة ذات السماء الرمادٌة .األرض العجٌبة-

 فلنطلق علٌها جنة عدن .-

 زت ٌدها ساخطًة وهً ُتتمتمه

 !أال تمل من هذه التسمٌات الدٌنٌة -



لمحنا أشجاراً مثمرة ، ثمارها تبدو كمصابٌح ، ولما إقتربنا مدت 

فت ثمرة ، فخفت ضوبها ، لها شكل هندسً كؤنها تالٌا ٌدٌها وقط

 مكعب ولونها رمادي أٌضا .

 هل ستؤكلٌنها ؟-

 سؤجرب إنها طرٌة .. وتبدو ناضجة . وقضمت قضمة تلو االخرى-

إنها لذٌذة جدا ، طعمها صعب الوصؾ تارة حلو وتارة حامض ..  -

 شكرا لِك أٌتها الشجرة . ومدت ٌدها لتمسَح على جذع الشجرة .

 و أُقسم أنً رأٌت الشجرة تنحنً لها .!

 

 

…….. 

 

 

 

 

 الطبٌب

 

إقتربُت بهدوٍء ألراقب الممرضة الجدٌدة وهً تتمتم بكلمات لم 

أستطع سماعها بوضوح وكؤنها تؽنً وهً تسجل العبلمات الحٌوٌة 

 للفتى والفتاة !

إنها أؼنٌة قدٌمة ظهرت فً الثمانٌنات من القرن الماضً ، ظننت 

 ٌل ال ٌسمع هكذا أؼاٍن راقٌة .أن هذا الج



أعترؾ أننً كعدد سنوات أصنؾ ضمن "هذا الجٌل " أٌضا ولكنً 

فً الواقع أصنؾ نفسً فً خانة خاصة لٌس ؼروراً وإنما ال أجد 

من ٌشبهنً ال بٌن أقرانً وال بٌن االكبر وال حتى االصؽر ، لسُت 

أو عزلة اجتماعٌة فؤنا أحافظ على عبلقة ودودة مع  إنطواءً أعانً 

 كل من حولً ولكنً لم أجد بعد روحاً تآلفت مع روحً .

 ٌبدو أنها إنتبهت لوجودي فقد إعتدلت وإنقطعت عن الؽناء .

 كٌؾ حالهما الٌوم ؟-

 .لم ٌتؽٌر شا-

 بنبرة التوتر المعهودة ، ثم أردفت :

ر أمه عندما جاءت لتراه . سٌفٌقان ؟ لقد أحزننً منظ تظنهماهل 

 "نبرة تعاطؾ"هذا جدٌد علٌها .

 ال شا مستحٌل .. نسبة نجاتهما لٌست بالضبٌلة .-

 أردفُت مع إبتسامة  :و

 ٌسعدنً أنك تهتمٌن بالمرضى وتتعاطفٌن معهم .

لٌس تعاطفا.. علً أن أقوم بواجبً وحسب .. وال دخل لً بحٌاة -

 المرضى الشخصٌة .

 تها "."رجعنا للنبرة ذا

ال ضٌر فً التعاطؾ .. فنحن نتعامل مع إنسان ولٌس حالة -

 مرضٌة .

 تململْت فً وقفتها ولم تجب

 نور ألٌس كذلك ؟… شكرا لِك ٌمكنك االنصراؾ ٌا  -

 نعم  وانصرفت . بِ أومؤت برأسها 



أظنها شخٌص مثٌٌر لبلهتمام فً الداخل خلؾ طبقة الصرامة 

االرتباك والتوتر ألنها تحاول إخفاء واالنضباط ولذلك ٌظهر علٌها 

 جوهرها .

ال تظنوا انً طبٌب نفسً ، كل ما هنالك أنً أحب تحلٌل 

الشخصٌات ، فً الواقع انا ُمَتٌٌم  بإختصاصً الذي مازلت أدرس 

السنة األخٌرة منه ، جراحة األعصاب ، لم أتردد كثٌرا فً االختٌار 

 و ان أبدع فٌه .فقد عرفت دوما انه مجالً الذي أرٌده وأرج

فلنرى هذه الفتاة هنا .. تالٌا ..  كما دعاها أصدقاءها الذٌن جاإا 

ما هو  مكتوب فً بطاقتها الشخصٌة وشّتان ك لزٌارتها ..  سعاد

 بٌن اإلسمٌن !

 .أٌن أهلها ٌا ترى ؟ لم ٌؤِت أحٌد منهم 

 عرفُت فٌما بعد أّنها لٌست من دٌانة الصاببة المندابٌة كؤنس .

قضً فترة إستراحتً هنا معهما ، إخترت مقطوعة سوؾ أ

سٌمفونٌة ٌرٌحنً سماعها بعد ان أؼلقت الباب ورفعت الصوت 

 لٌتمكنا من السماع  !

 

….. 

 تالٌا

 

ال أعرؾ كم مضى من الوقت ونحن هنا .. فبل وجود للٌل والنهار ، 

ما إن أشعر بالنعاس وأضطجع أسفل شجرة حتى ٌخفت الضوء 

المنبعث منها تدرٌجٌا حتى ٌنطفا تماما ! إحساس جمٌل أن ترى 



الكون متناؼماً هكذا أن تشعر أنك جزء من هذه الطبٌعة وإنها 

ٌنة ٌنساب بٌن أضلعً ما إن مسخرة لترٌحك ، كم  هابل من طمؤن

وصلت هذا المكان ، رفقة أنس دوما كانت لً حماٌة وسنداً وُحباً 

ؼٌر مشروط ، وهو ما إفتقدته عند أهلً ، ما إن مشٌت مبتعدة عن 

 الخط الذي وضعوه لً ألسٌر علٌه حتى نبذونً !

فكرنا فً سبب وماهٌة المكان الذي نحن فٌه وتوصلنا إلى خٌارٌن 

نحلم ُحلماً مشتركاُ أو  أن سفٌنة فضابٌة إختطفتنا ونحن إما أننا 

 على متن كوكب خارج مجموعتنا الشمسٌة .

قد تكون هناك خٌارات أخرى ولكنً لن أسمح بؤن نفكر فً أمور 

أن نستمتع قلٌبل قبل أن نستٌفٌق من هذا ما المانع سوداوٌة ، 

 الحلم .

بن زكرٌا أمضى أنس بعض الوقت وهو ٌقص علً كٌؾ أن ٌحٌى 

 فً ذاك العالم أٌضا .ربما نكون  كان ٌسكن فً عالم االنوار وأننا 

وردت قصة ٌحٌى فً كتاب كنزا  ربا أو الكنز العظٌم حٌث أنه نزل 

 الى األرض لٌبلػ تعالٌم الدٌن ثم إرتفع الى عالمه مرة أخرى .

لم أعقب على كبلمه فقد إعتدت عدم الرد عندما ٌتكلم معً فً شؤن 

فلن أستطٌع أن أهزأ أو أن أدعً بؤننً ملحدة كما أدعً أمام دٌنً 

ؼٌره فهو ٌكشؾ ما ٌدور بخلدي منذ كنا صؽارا نلعب ونجري فً 

 عاما . ٩١الشارع ، فقد كنا جٌرانا منذ أبصرنا النور منذ 

وهو الوحٌد الذي شجعنً أن أدرس ما أحب فكان ٌقول لً دوما 

ته آضطر ألن ٌعمل "إدرسً نٌابة عن اثنٌن " فلظروؾ أسر



لٌعٌلهم ولم ٌستطع أن ٌدخل معهد الفنون كما كان ٌحلم ، فدخلته 

 أنا لً وله .

 

جمٌلٌ أن ٌفهمَك ما حولك، أرؼُب أحٌاناً بشا دون أن أُصرح 

فتنحنً أؼصان األشجار و ٌهُب نسٌُم الرٌح لٌساعدنً فً 

ٌُعقل أّن بداخلً ق دراٌت لم مسعاي.. أتكون تلك قوةٌ إكتسبتها ُهنا، أ

 أكتشفها بعد.

 

… .    . 

 الطبٌب

 

 طلبَتنً ٌا دكتور ؟-

أجل ٌا نور لو سمحِت بؤن تؤخذي عٌنة دم من كلٌهما وتبعثٌها الى -

 المختبر إلجراء فحص شامل.

 باشرت عملها فوراً وسؤلتنً :

 هل تظن أن بإمكانهما سماعنا؟

ٌقظوا ال ٌوجد قول فصل فً هذا وإنما هناك شهادات من أناس إست-

بعد الؽٌبوبة وأخبروا ذوٌهم أنهم كانوا ٌسمعونهم وال ٌستطٌعون 

 الرد .

 سمعت بؤن مشكلة قد حدثت لك بسبب هذا الموضوع؟-



أتقصدٌن مقطع الفٌدٌو الذي انتشر على مواقع التواصل  -

ٌمكنهم إثبات شا فإن وجهً لم .ال .( قهقهُت ضاحكاً ؟)االجتماعً

 ٌكن ظاهراً .

وقالت : لتقؾ بمواجهتً أكملْت سحب عٌنات الدم ثم إستدارت 

 أرجوا أن أملك ُعشر ثقتك بنفسك .

نً كبلم الناس لما كلفت نفسً قضاء - السر فً البلمباالة ، لو همَّ

إستراحتً بٌن أسرة المرضى الؽاببٌن عن الوعً ألسمعهم ألحانا 

ٌنا ، أعرؾ عذبة لعلها تكون سببا فً تشبثهم بالحٌاة ورجوعهم إل

أن  من صور ذلك المقطع كان ٌرى تقصٌراً فً عمل الطبٌب الذي 

ترك واجبه وجلس على كرسٌه ٌستمع للموسٌقى وربما رأى أنه 

إستهتار بؤرواح المرضى الذٌن قد ٌنكرون على الطبٌب سماع هكذا 

كل هذا ألن الصورة ؼٌر كاملة لدٌه ، بالمناسبة مامن … تفاهات 

ٌرى من زاوٌته فٌكون هو الخٌر  فكلٌ املة ، أحد ٌمتلك صورة ك

 واآلخر شٌر محض .

 كبلم عمٌق .. سؤفكر فٌه .-

 إبتسمُت لها وإنصرفْت .

سوؾ أجهز أنس لعمل تخطٌط إلشارات الدماغ ، عسى أن ال 

ٌخذلنً الجهاز المتهالك الذي تملكه المستشفى ، سؤذهب إلحضاره 

 بنفسً فهو إحدى قطع االنتٌكه لدٌنا .

دفعت العربة التً تحمل الجهاز برفق فً أروقة المشفى ، سمعت 

ًَّ أن أوصل هذه العربة وكنزها  جلبة وصٌاحا خلفً فلم ألتفت ، عل

 الثمٌن .



َخمنُت سبب المشاجرة التً تحدث خلفً من الكلمات القلٌلة بٌن 

سٌل الشتابم ، وفاة أحد المرضى بسبب نقص فً إمكانٌات المشفى 

زة طبٌة وبالطبع فإن ذوي المتوفً سٌصبون جام من أدوٌة وأجه

 ؼضبهم وحزنهم على رأس الطبٌب الذي أخبرهم بوفاته .

إزدادت حدة االصوات خلفً وبدأت أسمع أصوات جري ، علً أن 

أبلػ المنعطؾ القادم بؤقصى سرعة وسؤكون بؤمان .. و فجؤة لم 

 هري ، فقدت توازنً وسقطت معبظ ٌرتطمُ أشعر إال بجسم صلب 

 العربة .

تبٌن فٌما بعد أن أحد ذوي المتوفً عندما كان ٌطارد الطبٌب لٌنتقم 

منه على ذنب لم ٌرتكبه ، لم ٌجد أمامه ؼٌر أحد كراسً االنتظار 

التً سٌجلس علٌها فً المرة القادمة عندما ٌحضر الى هنا ، فقذفه 

 لٌتجاوز الطبٌب المقصود وٌقع على ظهري .

ي الثمٌن لم ٌصب بؤذى و وصل بسبلٍم إلى الُمهم فً األمر أن جهاز

 ببلط الؽرفة .

 

………. 

 

 أنس

 

 أسمعِت هذا الصوت ؟-

 ال .. ال أسمع شٌبا .-

 أصؽُت السمع



 هناك أحد ٌنادٌنً .. أنا متؤكد . -

 حقا .. من أي جهٍة سمعت الصوت ؟-

 إنه من كل مكان .. إنه من داخلً .-

 أال تظنٌن أن علٌنا محاولة الرجوع ؟

 ما أحبه موجود هنا .. ألي شٍا أرجع؟ كل-

تظن أن أهلها ال ٌكترثون لها ، أظنهم ٌفعلون .. ربما بطرٌقتهم 

الخاصة التً ال تناسبها ، فتعتبرها تدخبلً وتحكماً فتنفر منهم وهكذا 

 دوالٌك .

تعرفٌن أن هناك من سٌفتقدِك وال تنكري ..فقد كانوا ٌتوقون -

 للقابك كل سبت .

 وقالت :ًّ نظرْت فً عٌن

، كلما أعطٌتهم ذرة حب  ٌردونها لً  للقاءهموأنا كنت أتوق 

أضعافا مضاعفة.. ماذا لو أنهم ولدوا فً عالم كهذا خاٍل من البإس 

، عالم لن ٌوصد أبوابه بوجههم لمجرد أنهم فقدوا ذوٌهم ، لماذا ال 

 تنحنً أشجار عالمنا وتحتضن أرواحهم المكتوٌة بنار الفقدان ؟

 مهمة االنحناء واالحتضان قد أوكلت إلٌنا .ربما -

لم ُتكمل الحدٌث وسارت مبتعدة .. إنها ساخطة على كل شا ، 

بسبب حساسٌتها المفرطة التً تجعلها تتمنى زوال العالم بؤسره لو 

سالت دمعة من عٌن أحد األٌتام الذٌن تتطوع لمساعدتهم إسبوعٌا 

حب ٌجتاحه لتعٌش ، قلبها معبا بحب وؼضب .. علٌها أن تدع ال

 أنها ُتنادٌنً !أظُن أمً …. 

 



……. 

 الطبٌب

 

 

ؼمَرتنً السعادة وقد أنهٌنا فحص كهربابٌة الدماغ ألنس ، لم 

ٌتضرر دماؼه من الحادث ، إنه موجود فً مكان ما ، فً بعد رابع 

 موازي ! كونٍ ، أو فً 

 ها قد إنتهت مناوبتً سؤقوم باإلجراءات نفسها لتالٌا ؼدا صباحا ،

 دلفت نور قبل أن أؼادر الؽرفة :

 دكتور .. كٌؾ كانت النتٌجة ؟

 نتابج إٌجابٌة .. وأرجو أن تكون كذلك لها أٌضا .-

أخرَجْت مشؽبلً للصوتٌات وثبتَته على المنضدة بٌن سرٌرهما 

 وكبست زر التشؽٌل .. ٌبدو أنها سرٌعة التعلم أو أننً أستاذ بارع .

 هممُت بالخروج فاستوقفتنً

 ل ابتدأت بؤنس لسبب طبً ؟ه -

باؼتنً السإال وجعلنً أفكر فٌما لو كنت فً بلد آخر ال ٌعطً 

األفضلٌة للذكور ، هل سؤتجه تلقابٌا لفحصه قبلها أم أننً سؤقؾ 

 وأفكر وأقرر .. لم أجبها .. أكملت طرٌقً متظاهرا بؤنً لم أسمع .

 

……. 

 تالٌا

 



ظننً أستطٌع الرجوع ، ٌخبرنً أنس أنه ٌفكر بكٌفٌة الرجوع ، ال أ

هناك خطب ما ، أشعر أن ذكرٌاتً ُتمحى تدرٌجٌا .. وكؤن كل 

الخٌوط التً تربطنً بهناك أخذت تتقطع ، ال أعرؾ ماٌجري .. أنا 

 خابفة أن ٌرجع وٌتركنً .

 ها أنِت ذا .-

ها هو أنس قادم بوجهه الحلٌق ووجنتٌه الممتلبتٌن ما ٌمنحه 

 مظهرا طفولٌا ُمحببا .

 مشٌِت مسافة طوٌلة .. جمال هذا الوادي أخاذ. لقد-

نظرت حولً .. حشابش برٌة طوٌلة مع أزهار بنفسجٌة متناثرة ، 

 تتماٌل مع تردد صدى أصواتنا ، ال ضٌر فً البقاء هنا .

 لو ُمنحنا الخٌار .. أتفضلٌن البقاء ؟-

 ٌبدو أنً كنت أفكر بصوت مرتفع !

ن هذا ولنستكشؾ تلك التبلل دعنا م… أسنمنح االختٌار ؟ أل أظن -

. 

جذبته من ٌده وإنطلقنا .. سؤفكر فً وقت آخر .. حان وقت 

 المؽامرة .

تتناثُر التبللُ ُهنا، صعدنا أحدها، له أرٌض رخوةٌ ؼٌُر قاسٌة بالمرة، 

كؤنها ُصنعْت من مطاط، فما إن تضؽط بقدمَك حتى تنزلُ األرُض 

 قلٌبلً ثّم تعود لطبٌعتها.

أظُن الجاذبٌَة ُهنا أقلُ مما إعتدنا علٌه.. أُجزُم أننا لسنا على كوكب 

األرض، فكلُ ما ُهنا ٌوحً بهذا، و لسُت أظنُه ُحلماً، فمرور الزمن 



أبطؤ من أن ٌكون ُحلماً، فؤنا أُفكر وأتؤمل، وأُسعد و أحزن و أُقرر.. 

 ال أظُن أّن ُحلماً ٌتسُع لكل هذا.

قررنا أن ننزلق نزوالً، لٌس ُهناك جلٌٌد أو وصلنا ألعلى التل، ثّم 

ٌُسهلُ اإلنزالق، هذا ما إعترض علٌِه أنس.  شا 

لكننً أعلُم أّن الُتربة تحتً ستجعلنً أتزحلق إن رؼبُت بهذا، و هو 

 ما حصل!

 

…….. 

 الطبٌب

 

أخبرُت والدة أنس لما حضرْت لزٌارته بؤن دماؼه لم ٌتضرر من 

م معه كلما جاءت ، ولن أنسى نظرة الحادث ، وطلبت منها أن تتكل

 األمل من عٌنٌها و كؤنها ٌد تمتد وتتعلق بحبال النجاة .

حان وقت فحص كهربابٌة الدماغ لتالٌا ، نتابج الفحص جاءت 

 مخٌبة لآلمال .. ٌبدو أن هناك أجزاء متضررة جراء االصطدام .

لن أستطٌع معرفة أي جزء هو التالؾ إال بعد أن تستٌقظ .. إذا 

إستٌقظت ، ؼمرتنً مشاعر اإلحباط التً تمنعنً من التفكٌر بسوٌة 

، سؤتجه لتناول الطعام .. الشا الوحٌد الذي ٌسلٌنً وٌخرجنً من 

 دوامة المشاعر السلبٌة !

إستوقفتنً نور وأنا أمشً خارجا من الؽرفة ، وبصوت مفعم 

 بالحماس

 لدي فكرة .. ما رأٌك لو نطبقها ..ستعجبك كثٌرا . -



 فؤردفتْ رت لها مستفهماً نظ

بدال من الجلوس وإنتظار رجوعهما .. نذهب لهما .. أو باألحرى  -

 ستذهب أنت ، وتقنعهما بالرجوع .

 إستنكرت كبلمها

 أترٌدٌنً أن أقفز بطرٌق سٌارة مسرعة ألدخل فً ؼٌبوبة ! -

 ردت بحنق

 بالطبع ال .. هل سمعَت عن التخاطر من قبل ؟ -

لم أفكر بهذا .. صحٌح أن من المستبعد أن  أذهلنً جوابها .. كٌؾ

 تنجح الفكرة ، ولكن ما المانع أن نجرب .

فكرة مدهشة ،  أنِت عبقرٌة .. ولكن ال تنزعجً إذا باءت التجربة -

 بالفشل .

 أومؤت برأسها وانصرفْت مع إحساس بالرضا ٌشع من وجهها .

 سؤقوم بالمحاولة فً مناوبتنً المسابٌة القادمة ،

تجارب ناجحة بإجراء التخاطر مع األصحاء ، سؤجربه مع لديَّ 

 المرضى هذه المرة .

 

 

…….. 

 

 الطبٌب

 

 



بهنً الطبٌب األخصابً بوجوب الوصول لذوي تالٌا وإعبلمهم ن

بحالتها وتضرر أجزاء من دماؼها ، وإال فإن المشفى سٌضطر 

 إلٌقاؾ األجهزة الموصولة بها .. ما ٌعنً وفاتها .

 تزاٌدت علٌنا ٌا تالٌا .. ساعدٌنً .. تواصلً معً .الضؽوط -

وضعت ٌدّي على صدؼٌها وأؼمضت عٌنً محاوال التركٌز ، أخذُت 

نفسا عمٌقا ببطء وإنفصلت تدرٌجٌا عن محٌطً .. نفعتنً دروس 

 الٌوؼا التً أحاول تطبٌقها منذ فترة .

 ساد ظبلم دامس حولً وسكون مطلق .

 . ال شا فقط صدى صوتً .تالٌا .. تالٌا ..أجٌبٌنً -

 تالٌا .. أنا هنا للمساعدة .-

 بدأت اسمع همسات .. أو كلمات آتٌة من مكان بعٌد .

 تالٌا .. أجٌبٌنً . -

 جاءنً صوتها كؤنه قادم من ببر سحٌقة

أنت مبلكً الحارس .. ألٌس كذلك ؟ كنت متٌقنة من أنك لن  -

لً ، تتخلى عنً .. طوال حٌاتً أحسست بوجودك ، برعاٌتك 

 بمحبتك التً ؼمرتنً .

 أرجو أن ال تسترسل تالٌا فً هذا كثٌرا .

تالٌا .. علٌك العودة .. علٌك ان تستٌقظً ، قاومً وال  -

 تستسلمً .

 ساد الصمت برهة ثم أجابت

أقاوم ماذا ؟ أنا فً عالم جمٌل .. ولكن أٌن أنس ، ٌبدو أننً قد  -

 ابتعدت عنه كثٌرا .



 ذلك . أٌن أنس !؟ ال ٌمكن حدوث

تالٌا .. لقد تعرضت لحادث تصادم ، وانت فً ؼٌبوبة األن ..  -

هناك إصابة فً رأسك .. علٌك أن تستٌقظً من عالم األحبلم  

 وإال لن أتمكن من مساعدتك  .

عالم األحبلم .. امممم .. وصؾ جمٌل ، إال أنه حقٌقة ولٌس  -

 حلما ، سؤذهب للبحث عن أنس .

 .. تالٌاا.تالٌا .. أما زلتً تسمعٌنً  -

 ساد السكون مرة أخرى وبدأت أنفاسً تتسارع .

فتحت عٌنً وهرعت الى سرٌر أنس .. عٌنٌه ترمشان ..ٌبدو أنه 

 ٌفٌق .

فتح عٌنٌه بصعوبة ، خففُت من إضاءة الؽرفة ، ووقفت بجواره .. 

. ًّ  أدار عٌنٌه فً أرجاء المكان ثم إستقرتا عل

 أهبل بعودتك .-

……. 

 

 أنس

 

ار .. رأسً ٌإلمنً ، النور ساطع ، بصعوبة تمكنت من أشعُر بالدو

 فتح عٌنً ، جدران .. سقؾ .. أٌن أنا ؟

نظارات طبٌة ، مع إبتسامة ودودة وذقن مهمل بدون حبلقة .. من 

ٌكون هذا ؟ ٌبدو أنه ٌقول شٌبا ..رأسً ٌدور وٌدور ، أشعر أننً 

 أسقط !



أخرى المعة سقطت فً شا ٌشبه نفقاً .. ذرات من تراب وأشٌاء 

تدور من حولً وأنا أطوؾ أو أؼوص .. ٌبدو أنً أتؤرجح فً 

 مكانً  .

 أٌن تالٌا ؟ آخر ما أذكره أننا أنزلقنا فً منحدر .

هناك خطب ما ! إنها لٌست هنا .. أنا ال أحس بوجودها . تلفُت 

حولً بذعر ، ٌبدو أنً أستطٌع الحركة ألسفل أو ألعلى النفق أن 

 شبت .

 عرؾ أٌن أتجه ؟كٌؾ لً أن أ

بدأت أتلو ما أتذكره من كتاب "القلستا" .. ترانٌم وأدعٌة ال على 

 التعٌٌن رددت كل ماخطر ببالً .

ًَّ العظٌم  ولكن لم ٌنفع ، علً بالسكون علً أن أصؽً وادع الح

 ٌرشدنً .

ت لحظات ، ثم شممت رٌحا عذبة قادمة من أعلى .. هاهً  مرَّ

اإلشارة .. دفعت نفسً ألعلى فؽمرنً ضوء ساطع وفتحت عٌنً .. 

 هو ما أرشدنً . إذنورأٌتها .. عطر أمً 

 

 

…….. 

 تالٌا

 

 لم أعثر على أنس ، بحثت فً كل مكان ، أٌعقل أن ٌتركنً ؟!

 ء تتداخل فٌما بٌنها .أشعر أن ذاكرتً تتبلشى ، الوجوه واالسما



 …سؤبحث عن مبلكً الحارس 

حتى  سؤظلُ أُناديها أنا فً الكهؾ الذي سمعت صوته ٌنبعث منه ، 

 ٌؤتً .

رفعت رأسً  ثمّ مضى بعض الوقت وأنا أقلب الحصا على االرض 

رجبل ٌبدو فً بداٌة الثبلثٌنات من العمر ، مستدٌر قلٌبل ..  فرأٌتُ 

أعنً ٌمٌل للبدانة ، ٌرتدي نظارات طبٌة وٌضع تلك السماعات 

ٌُمعن النظر دون أن ٌتكلم .  الخاصة باألطباء حول عنقه .. إنه 

 من أنت ؟ -

 إرتسمت إبتسامة صادقة على وجهه .. فؤنا أعرؾ كٌؾ أمٌزها

 لة السابقة .. مبلكك الحارس .أنا من تكلم معك اللٌ -

شعرت بالحرج قلٌبل وأظن ان وجنتً قد إصطبؽتا بلون أحمر : من 

 الواضح أنك طبٌب .

أنا الطٌٌب المسإول عن عبلجك ، فقد تعرضت لحادث تصادم  -

. 

 أجل .. أعرؾ هذا .. لقد كنا إثنٌن .. أتعلم أٌن أنس ؟ -

 سكَت برهة ثم أردؾ :

 ثل للشفاء .. سؤخبرك بوضعك الصحً .ال تقلقً على أنس إنه ٌتما

  ولمامضى الطبٌب ٌتحدث وأنا أحاول أن أربط األحداث ببعضها .. 

.. ؼضبت وشعرت بالسخط واخذت  دماؼًأخبرنً بتلؾ جزء من 

 أضرب الحصى باألرض .

كان من الممكن أن تكون اإلصابة أشد ، وكان من الممكن  -

لتستعدي أو كذلك أن تموتً فورا.. لكنك منحت وقتا .. 



لتختاري .. أرجوك أخبرٌنً عن كل شا رأٌته هنا فً هذا 

 المكان .

 تظهُر على عبلمات اإلنبهاروبدأت أقص علٌه كل ماجرى هنا .. 

 .وجهه 

ٌبدو انك شخص ممٌز حقا .. ال أظن الكثٌرٌن ٌتاح لهم القٌام  -

بمثل هذه التجربة ، كونً ممتنة  .. كتلك األشجار التً تمنح 

مقابل واألزهار التً أنارت لكما هذا العالم ، ولم تنتظر دون 

 منكما معروفا .

 أتظن بؤنً محظوظة ؟ -

 بالتؤكٌد .. وأعتقد أنك تملكٌن الخٌار .. ٌمكنك أن تؤتً معً . -

 هل انت واثق من هذا ؟ -

هنا فً هذا العالم .. ال وجود للقوانٌن التً وضعناها ، علٌنا  -

 بإرشادنا .اإلصؽاء لصوت القلب وهو كفٌل 

إضطربت المشاعر بداخلً بٌن حٌرة وخوؾ من المجهول .. حتى 

إذا تذكرت مبلكً الحارس ، أٌعقل أنه صوت قلبً الذي نجانً فً 

 .. ثّم حسمُت قراري. أشد الظروؾ ُحلكة

 لكن أنس .. هل ٌسامحنً ؟ -

 هز الطبٌب كتفٌه وقال مطمبنا :

نلتقً ٌوما .. فً عالم ما ال تقلقً إنه أكثر من سٌتفهم .. أرجو أن 

. 

 

 



………… 

 

 الطبٌب

 

تالٌا وأنس .. لقد وثَّقت كل ما حصل معهما ، ٌبدوان كما لو أنهما 

إنتقبل إلى عالم مواٍز ، وٌبدو أننا نستطٌع اإلنتقال إلٌه إذا أردنا و 

ركزنا وإنفصلنا عن كل ما ٌحٌط بنا ، صحٌح أننً لم أتجول فً 

 ق مع التدرٌب سؤتمكن من ذلك .ذلك المكان ، إال أننً واث

ها هو أنس ٌتمشى فً الؽرفة ، سٌخرج قرٌبا ، كنت أتحاشاه منذ 

 البارحة .. سٌسؤلنً عنها .. ها هو قادم نحوي ، ال مفر اآلن .

 صباح الخٌر ٌا دكتور . -

 أهبل ٌا أنس .. أراك أفضل حاال من األمس . -

كنت أود أفضل قلٌبل .. ما زالت قدمً تإلمنً عند المشً ..  -

 سإالك عن تالٌا ؟ أتظنها ستستٌقظ قرٌبا ؟

دعنً أسؤلك أوال .. لو ماتت بعد حادث التصادم مباشرة .. هل  -

ُكنا سنمنح هذا الوقت لتودٌعها ، لتقبل الحدث ؟ علٌنا أن 

نكون ممتنٌٌن ، أعرؾ شٌبا واحدا .. أنها لو إستٌقظت فمن 

 …أجلك أنت 

هما فهرعت ألجد قلبها وقد قاطعنا صوت صفٌر أالجهزة فً ؼرفت

 توقؾ عن النبض .

رؼم معرفتً بقرارها ، علٌنا أن نحافظ على الحٌاة قدر ما نستطٌع 

فهً ُمنحة أعطٌت إلٌنا بدون أن نجتهد لنستحقها،  حاولت أن أعٌد 



قلبها للحٌاة بالضؽط المستمر ثم بالصعقة الكهربابٌة  ومن دون 

ت دمعة كجمرة تنحدر وتشق رفابدة .. رأٌته واقفا بصمت وقد إنحد

 .طرٌقها على خدٌه  

 

…… 

 

 الطبٌب

 

صوُت جلست ألكتب على سطح مكتبً الخشبً المتهالك فقاطعنً 

 لبابطرقاٍت على ا

 تفضل بالدخول. -

 سؤخرج الٌوم .. وأردت أن أشكرك  . -

ال داع لذلك .. قمُت بواجبً وحسب .. أرجو لك أهبل أنس.. -

 أخبارا طٌبة . التوفٌق ، وأن أسمع عنك

 صمت بٌننا قطعه بسإالًثّم ساد ال

أتظنها مازالت هناك .. أعرؾ أن جسدها مات .. ألٌس من  -

الممكن أن روحها تبقى حرة فً ذاك العالم ؟ ألٌس من الممكن أننً 

 سؤتمكن من رإٌتها ٌوما .

القوانٌن الفٌزٌابٌة التً وضعها البشر هنا ال تنطبق على ما حصل -

صحٌح أن جسدها قد مات ..وال أستطٌع الجزم ولكنً أحس لكما .. 

 بؤن روحها حرة .. محلقة بٌن عوالم مختلفة .

 أنت محق .. دابما ما كانت ُمحلقة وال ترضى بالقٌود .-



 إمتؤل صوته بؽصة فؤومؤ لً براسه وإنسحب وأؼلق الباب .

. أعود األن لوضع األسطر االخٌرة ، ها قد أنهٌت قصة أنس وتالٌا .

 سؤختار عنوانا .. عالم رمادي ٌبدو مناسبا .

هاهً جاهزة ألرسلها لنور .. فقد وعدتها بؤنً سؤخبرها بما 

سٌحصل معهما ، بعد ان تَؽٌر محل عملها وؼادرت هذا المشفى ، 

الؽرٌب فً األمر أننً لم أخبر أحدا من قبل بموهبة الكتابة التً 

ل ما عرفته منهما على أمتلكها ، رؼم ذلك فقد طلبت منً أن أخط ك

 شكل قصة .. فً كل مرة تثٌر دهشتً تلك الفتاة .

 من ٌدري ربما أقوم بنشرها ٌوما .

 

 تمت

 شهد عدنان محمد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 مخطوطة 

 

 هٌا بنا..أسرعا قلٌبل . -

:  هتؾ بنا  فهد وهو ٌمشً أمامنا مع إنحدار الشارع  فؤجابه  نبٌه

 ..ال داعً للعجلة . دعنا نستمتع بهذه المناظر الخبلبة

لقد أخبرتكما مراراً بؤن تؤتٌا لزٌارتً هنا فً هذا الفردوس ذا  _ 

 العبٌر المنعش .

ًَّ نبٌه  : ال داعً للمبالؽة .. ال بؤس بهذه  وإعترض قاببلً التفت إل

 . البلدة ولكنً ما زلت أفضل العاصمة

فً رٌؾ دمشق منذ أكثر من سنة بعد أن لفظنً  أنا أقطن فً بلدة

بلدي كما لفظ الحوت ٌونس ، رمانً بسهولة كؤنً لم أكن ٌوماً ابنه 

كؤّنً ماولدت وال ترعرت بٌن جنباته ، كنت دوما ابناً باراً به ًفلَِّم 

 ٌنبذ ابناءه وٌنكرهم ! 

منذ مجٌبً لسورٌا قررت السكن فً إحدى القرى الزراعٌة بعٌدا 

ب المدٌنة ، وقد إحتضنتنً هذه البلدة الصؽٌرة الخضراء عن صخ

ذات النبع المنعش الذي لو شربت منه فلن تكتفً بشربة واحدة بل 

. تعرفت على شربًة ثانٌة و هو معنى اسمها )ُبقٌن( ستطلب 

ًَّ فً منتدى للشعر على شبكة االنترنٌت ثم إلتقٌنا وجها  صدٌق

 .لوجه فتآلفت قلوبنا منذ ذلك الحٌن 

دخلنا إحدى المزارع على الطرٌق بعد أن رحب بنا أصحابها 

بترحٌب سوري جمٌل كجمالهم ، أمضٌنا بضع ساعات بٌن قطؾ 

و إلتقاط للصور التذكارٌة و التجوال بٌن الزروع برفقة  للفاكهة



صاحب المزرعة األربعٌنً الذي تناصؾ السواد والبٌاض فً شعره 

جهد الذي بذله منذ صؽره فً ٌدٌن  قوٌتٌن تتناسبان مع ال له، 

مزرعة أبٌه ثم مزرعته ، كان ٌرتدي بنطاالً قد دكن لونه فؤضحى 

 رمادٌاُ بعد أن كان ازرقاً وقمٌصاً أبٌضاً بخطوط زرقاء داكنة. 

وأدهشنً معرفته للعدٌد من الشعراء )تٌم(  استمتعنا برفقة مضٌفنا

ر ، المخضرمٌن وحفظه لبعض القصابد الخالدة من عٌون الشع

أصر على قضابنا اللٌلة فً مزرعته ، تردد نبٌه فً قبول الدعوة ، 

 وافق على مضض . نزوالً لرؼبتً أنا و فهد ولكن 

كان فهد ٌتسلق بخفة بٌن األؼصان المتشابكة ساعده فً ذلك بنٌته 

األحذٌة الرٌاضٌة التً ٌرتدٌها ، إن له شعراً وعٌنٌن  النحٌفة

ته وسامًة ال بؤس بها ، فً أحٌان كستنابٌتٌن وبشرة سمراء أكسب

كثٌرة أشعر كؤنه ابنً او أخً الصؽٌر الذي ٌحتاج دوما للتوجٌه 

 والنصح .

 قطع حبل أفكاري ترنم تٌم : 

 ً أعننّ أال ٌا حمامات العراق 

 على شجنً وابكٌن مثل بكابٌا

 فشاب بنو لٌلى وشاب ابن ابنها 

 وحرقٌة لٌلى فً فإادي كما هٌا 

لٌلى ، ال أفهم كٌؾ استطاع صٌاؼة العشرات من إنها لمجنون -

 القصابد البدٌعة حول موضوع واحد . قال نبٌه 

فؤجبته : إنه اإللهام ..الوقود الذي ٌمدنا بالطاقة البلزمة لتدور 

 عجبلت دماؼنا .. وقد كان وقود قٌس شؽفه بلٌلى . 



 كم تحبان الكبلم المنمق ..قوال شعراً وكفى .-

من ؼصن الشجرة لٌجلس معنا أرضاً حول النار  قال فهد وهو ٌقفز

 التً أشعلنا ، وأضاؾ :

 هذي دمشّق وهذي الكؤس والراح 

 إنً أحب وبعض الحب ذباح

ًّ لو شرحتم جسدي   أنا الدمشق

 وتفاح  عناقٌدٌ لسال منه 

وهو ما ٌظهر بوضوح بلهجة ، نسٌت أن أخبركم أن فهد دمشقً

ٌزِة ألهلها .   الشام الممَّ

تٌم : ال ٌستهوٌنً الشعر الحدٌث .. فللقدٌم نكهة خاصة ..  أضاؾ

 أظنها أبٌاتا لنزار ألٌس كذلك ؟ 

حفظناها من منهج اللؽة  لقد ؟عرفهات.. أال أجابه فهد : بالتؤكٌد

 العربٌة فً المدرسة الثانوٌة .

قال تٌم وهو ٌنفض ؼباراً ال وجود له عن بنطاله : فً الحقٌقة .. 

دراستً ولكن ظروفاً حالت دون ذلك .. حسناً كنت أرؼب بإكمال 

 حان وقت الشواء ..هٌا من ٌساعدنً .

هرعت ألساعده وقد أشفقت على كم األحبلم المنسابة من بٌن 

أصابعنا نحو الهاوٌة .. أنحن من ال ٌتمسك بها أم هً التً تؽدر بنا 

 وترحل من دون وداع ! 

ر .. حتى فُجعنا بذلك أمضٌنا أمسٌة ممتعة تجاذبنا فٌها أطراؾ الشع

 الحرٌق .

……..                          



 

كنت جالساً بحفل توقٌع لدٌوانً االول عندما ؼمر القاعة ضوء 

ًَّ على  أحمر ساطع وتسللت رابحة دخان الى أنفً  فتحت عٌن

 مرأى المزرعة والنٌران تلتهمها . 

مع إنببلج الصبح .. أصبحت المزرعة هشٌما ٌذروه الرٌاح .. رؼم 

أننا هرعنا إلخماد النٌران لكنها إلتهمت الزرع، علت وجوهنا 

مسحة حزن مخلوطة مع سخام أسود .. كان تٌم ٌبدو صلبا 

 ومتماسكا أكثر مما ٌنبؽً ! 

 

 

أعجبنً تعاضد أصحاب المزارع فٌما بٌنهم ، فقد حاولوا إخماد 

ران معنا ثم مالبثوا أن عرضوا على تٌم المساعدة فً تنظٌؾ النٌ

 المزرعة وحرثها و عرض بعضهم  إعطاءه البذور . 

لم نستطع ترك تٌم فً هذا الموقؾ الصعب لوحده برؼم قرٌب 

 معرفتنا به إال أننا عددناه واحداً منا .

شجرة دراق واحدة سلمت من الحرٌق ، كان منظرها مدهشاً ،  

ؾ شامخة تنفض عن أؼصانها الؽبار ، كؤنما ٌحٌط بها لوحدها تق

 حاجز ؼٌر مربً حماها من النٌران .

منظر هذه الشجرة ، ٌبعث على التفاإل .. هل تعرؾ إن أحد -

جٌرانً عرض علً شراء المزرعة قبل ٌومٌن ، لٌضمها لمزرعته 

وٌوسع أرضه ، لكنً ترددت كثٌرا فً القبول ، فبل أعرؾ وطنا 

  مزرعة ، واآلن ها قد تحول وطنً إلى ركام .ؼٌر هذه ال



أجبته وأنا أحاول التسرٌة عنه وتؽٌٌر الموضوع : قد تكون هذه 

 شجرة مباركة .. دفن عندها أحد االولٌاء  ! 

 ابتسم تٌم وأضاؾ : ربما . 

هب فهد من مجلسه واقفاً وقال وهو ٌهرع بإتجاه الشجرة : ال بد 

 ٌت بمادة مضادة للحرابق . أن فً األمر سر ما .. ربما ُطل

مضى هو ونبٌه وتٌم ٌتفحصون الشجرة ، أؼصانها ، جذعها ، 

األوراق وحتى الثمار ، أصر تٌم أن ٌتذوق إحدى الثمار ، فتوصلوا 

 لعدم وجود اي طبلء من اي نوع للشجرة . 

قم وساعدنا قلٌبل .. لم نجد أثرا وال رابحة ألي مادة ؼرٌبة ..ما -

 رأٌك ؟ خاطبنً نبٌه 

 لقد قمتم بتحرٌاتكم ، فدعونً أجري تحرٌاتً فً الوقت المناسب . -

 

                         ......... 

 

بعد أن أرخى اللٌل سدوله ، خلدوا للنوم  فً الدار الصؽٌرة الملحقة 

عد ٌوم عمل مرهق، خرجت بهدوء حرٌصاً أن ال أصدر بالمزرعة ب

صوتاً ، واتجهت صوب الشجرة ، جلست مسنداً ظهري على 

جذعها ، ثم أسندت رأسً محاوال اإلنصات ، سكون اللٌل ٌحمل لنا 

 الرسابل ، فهل من رسالة لً فً هذه اللٌلة !

ن ٌقال إن أصدق الرإى تلك التً تؤتٌنا قبٌل الفجر ، وأنا أقول بؤ

أصدقها تلك التً تبلمسنا ، تنعشنا ، تلك التً ننتظرها وتنتظرنا ، 

 فإذا فتحنا لها بابنا دخلت بشوق .



 

عادة ما أرتدي مبلبس رسمٌة  تتبلبم مع نظارة تصحٌح البصر 

التً أرتدٌها ، فإذا أدرت وجهً ستتفاجؤ بطول شعري الذي ٌصل 

اللون تبعاً  لمنتصؾ ظهري وأربطه بمطاطة سوداء وأحٌانا كحلٌة

شعري للون بنطالً ، ٌظننً الكثٌر أجنبٌاً بسبب زرقة عٌنً  و 

ظهرت مرتدٌا ثوبا مؽربٌا ذا لون أبٌض مابل  لكنً، ذهبً اللون 

لبلصفرار ، وكنت أحفر تحت الشجرة بمعول ضخم ، أحفر وأحفر 

.. 

حتى أٌقظنً فهد وهو ٌهزنً بٌدٌه : ظننتك تمزح وتحاول إخافتً 

تحرك ٌدٌك وانت مستؽرق فً النوم ، لم نمت هنا على ، فقد كنت 

 أي حال ؟ 

 

                        .... ... 

 

إتفقنا مع تٌم بؤن نحفر حول الشجرة علّنا نجد شٌبا ، حفرنا بعمق 

نصؾ متر ..وقد كان األمر مجهدا فلم أعتد على مزاولة االعمال 

بترجمة النصوص األدبٌة التً تتطلب جهدا بدنٌاً عالٌاً .. فؤنا أقوم 

 من وإلى العربٌة .

 

وجد صندوقاً حدٌدٌاً عبله الصدأ أخذ  بعد أنأنظروا . هتؾ تٌم -

 ٌزٌل بٌدٌه التراب عنه ، نقش على ؼطاءه كلمات .

 ماهذا المكتوب ؟ هتؾ فهد-



إنها أحرؾ عبرٌة . . سؤبحث عن معناها رٌثما تحاوالن كسر  _ 

 القفل .

  .أحاول ترجمتهاأخرجت هاتفً وأخذت 

 إنه اسم ..البد أنه اسم صاحب الصندوق ..هذا مثٌر جدا ._

 وماهو اسمه ؟ هتؾ تٌم وهو ٌحاول معالجة القفل بٌدٌه .-

 دوناش بن لبراط .. إنه  ٌهودي مؽربً مشهور .-

 حقاً .. هل تعرفه ؟ أردؾ فهد .-

د بالطبع فهو شاعر وحاخام فً ذات الوقت ..سؤحدثكم عنه فٌما بع-

 .. أخبرنً هل استطعت فتح القفل ؟

تمكن تٌم من فتح القفل بعد أن إستخدم مفكاً ، وجدنا داخل 

الصندوق كٌساً جلدٌاً ملفوفاً بمهارة لذا لم تتؤثر المخطوطات التً 

 .برطوبة الُتربة حولها  بداخله 

 أخذت المخطوطات بٌدي بعناٌة فابقة ولم أدعهم ٌلمسون شٌبا .

فعل بهذه المخطوطات ؟ سؤل نبٌه مبدٌا ال مباالة ماذا تنوي أن ت-

 وكؤنها أوراق عادٌة خطتها أنامل صبٌة صؽٌرة وخبؤتها باألمس .

نتناول  مساءً هل تستطٌع ترجمتها ؟ سؤلنً فهد ونحن جالسٌن -

 عشاءنا .

ٌجب أن ٌسمح لً تٌم بالتصرؾ بها.. فقد ُوِجدت فً أرضه .  -

 أجبته وانا انظر ناحٌة تٌم 

..و لك مطلق الحرٌة أن تفعل ما تشاء  ابتسم لً : االرض أرضكمف 

بها ..فلقد تركها ذلك الٌهودي لك .. فلوال مجٌبك تلك اللٌلة 

 للمزرعة ولوال الحرٌق لما إكتشفها أحد .



 سآخذها لٌطلع علٌها خبٌر فً اللؽة العبرٌة . -

 هذا الرجل ؟ سؤل فهد عنلم تحدثنا -

كان شاعراً .. نقل أوزان ، اس فً المؽربإنه ٌهودي من مدٌنة ف -

الشعر العربٌة وأدخلها للشعر العبري .. وقد زار بؽداد ودرس فٌها 

 ثم استقر فً االندلس حٌث كان الشعر فً أوج إزدهاره .

 قال فهد : هل تظنه مر من هنا فً طرٌقه وخبؤ هذه المخطوطات ؟ 

تاسع المٌبلدي ال أعرؾ ..لكنه أمر مدهش ، فقد عاش فً القرن ال-

. 

 قال تٌم : لقد انتظرك هذا الصندوق زمنا طوٌبل جداً حتى وجدته !

ابتسمت وملبت ربتً بنسٌم اللٌل ..وأنا أتساءل عما تحوٌه هذه 

 المخطوطات .

قررت أخذ المخطوطات  ،فؽادرنا كلنا، أضطر نبٌه للرجوع لدمشق

 معً لعرضها على مختصٌن باللؽات الّسامٌة .

  ًَّ تسلٌمها إلدارة المتحؾ الوطنً مثلما ٌنص القانون ، لذا كان عل

فقد إحتفظت بها عند فهد و عرضت علٌهم نسخاً منها ، أخبرتهم 

بؤنها قد بعثت إلً من مصدر مجهول و ال فكرة عندي عن مكان 

 المخطوطات األصلً ! 

بعد أن عكفوا على دراستها أبلؽونً أن ماتحوٌه ؼٌر صالح 

ما قالوا بكل بساطة وسذاجة كذلك .. لم أكن للترجمة ! نعم هذا 

آالؾ مؽفبل لكً تنطلً علً هذه الخدعة ، وهكذا تضاعؾ فضولً 

 ألكتشاؾ الفحوى . المرات 

 



                     ........... 

 

 إن فً االمر سر ما .. ماذا ٌكون ٌا ترى ؟ هل تظنها خرٌطة كنز ؟ -

 ..وهذا أكٌد .ٌا فهد ٌاعزٌزي ..األمر أخطر من ذلك -

أردؾ فهد وهو ٌهرع الؽرفة مجٌبا وذهابا وهذه عادته إذا تملكه 

: ٌمكننا ترجمتها كلمة  الجلوس ٌُطٌقبل ف ،الحماس والحٌرة معا

 كلمة بإستخدام قاموس الٌكترونً ؟ 

ال ٌمكننا ..لقد جربت ذلك ..إنها نصوص أدبٌة ..نحتاج لترجمتها -

 بتصرؾ .

 اقوم بإحتضانه : سوؾ أشتاقك .ثم ابتسمت بوجهه وانا 

 تفاجؤ من تصرفً ، ثم هتؾ : ال تقلها .. انت ذاهب الى كندا ؟ 

أجل ..لقد إتصلت بً السفارة الكندٌة ..وسؤسافر فً ؼضون -

 ٌومٌن .

 ماحدث فً هذٌن الٌومٌن ٌستحق أن ٌروى بكل تؤكٌد .

خرجت مع فهد لشراء بعض الحاجٌات التً تلزمنً للسفر ، بعض 

ًَّ الث ٌاب السمٌكة ، ومعطفاً وقفازات وؼطاءاً صوفٌا ً للرأس ، عل

 أن أستعد للبرد القارس هناك . 

وأنا أهم بعبور الشارع ، أمام  الشقة التً ٌقطنها فهد مع أهله ، 

خطر فً بالً شا جعلنً التفت وأعود أدراجً ، أخبرت فهد بؤنً 

 نسٌت شٌباً ما .



ٌبة الجلدٌة األنٌقة النً تحوي ما إن دخلت الؽرفة حتى أخذت الحق

بداخلها المخطوطات ، وأخذت أنظر فً أنحاء المكان علً أعثر 

 على مخبؤ مناسب .

فلم أجد أنسب من وضعها فً الشرفة ، لن ٌخطر على بال أحد أن 

فً  موضوعٌبحث عن شا بهذه القٌمة أسفل كرّسًٍ حدٌدي أسود 

 الشرفة . 

 فد صبره : ماألمر ٌا ٌحٌى ؟ ثم هرعت ألجد فهد بإنتظاري وقد ن

أجبته بصوت منخفض هو أقرب للهمس وأنا أحثه على السٌر : لقد 

خبؤت المخطوطات ، هكذا أفضل كً أخرج وأنا مطمبن ، فإن 

 منزلك فارغ وأخاؾ أن ٌدخله أحد .

قال فهد وهو ٌهز ٌده مستهزباً بكبلمً :  كل سنة فً مثل هذا 

بقى المنزل فارؼاً ..ولم الوقت أذهب مع أهلً لبلصطٌاؾ وٌ

 نتعرض مرًة للسرقة . 

لم أستطع التؤخر خارج المنزل ، راودنً إحساس قوي بؤن علً 

العودة ، لذا فقد أسرعت راجعا بعد مضً ساعتٌن ، إشترٌت فٌهما 

ما إستطعت إٌجاده ؼٌر عابا بهذا االمر ، إنما ٌشؽلنً كنزي الذي 

 وجدته ووجدنً ، نادانً فلبٌت ندابه .

بعد أن قفلنا عابدٌن هرعت الطمبن على الحقٌبة كانت كما تركتها 

أسفل الكرسً ، تؤكدنا أن كل شا فً مكانه وأن أحدا لم ٌعبث 

بالشقة .. فتنفست الصعداء وأنا أحمل حقٌبتً بٌن ذراعً بعناٌة 

 فابقة كؤنها طفل حدٌث الوالدة .



بإعجاب  ما لبثت أن أخرجت محتوٌات الحقٌبة  وأخذت أتؤملها ..

..بفضول .. بحب .. هل علٌنا أن ننظر للمجهول بخوؾ دابما 

..متسابلٌن ماذا ٌضمر لنا من نواٌا سٌبة ، ال فلننظر له بعٌن طبعنا 

 ، بما ُجبلنا علٌه من حب ، بفطرتنا .. بطٌنتنا التً ُخلقنا منها . 

 

إكتشفت فقدان  النسخ  و عندهاأخذت أحضر حقٌبة سفري 

خطوطات ، لعلهم لم ٌجدوا النسخ األصلٌة فاكتفوا اإلحتٌاطٌة للم

بؤخذ النسخ اإلحتٌاطٌة التً وجدوها بسهولة فلم أكلؾ نفسً 

 بتخببتها .

لم أخبر فهد باألمر لببل أسبب له قلقا ، ولكنً متٌقن اآلن أن هناك 

من الٌرٌد لً معرفة فحوى تلك الكلمات العبرٌة ، كان أمامً ثبلثة 

دى تٌم مثبلً على أن ٌبعثها لً بعد أن أسافر أو حلول : أن أخببها ل

أن أحاول تهرٌبها معً فً الطابرة والفكرة عندي عن كٌفٌة فعل 

ذلك والحل األخٌر أن أُسلمها للمتحؾ ، وأشك بؤنهم سوؾ 

 ٌعرضونها للعامة ! 

إستبعدت اإلحتمال األخٌر فلست أنا من ٌدٌر ظهره للرسابل ، بل أنا 

ًّ ذلك وقد طرقت هذه الرسالة بابً ساع للبرٌد عندما ٌ تحتم عل

 ولن أؼلقه دونها . 

بقٌت لٌلة واحدة على موعد سفري وقد تزاحمت األفكار فً رأسً 

 وتقاطعت طرقها وتعطلعت إشارات المرور فً عقلً . 

لها تلهمنً بشًء  قبل أن فؤخذت إحدى المخطوطات بٌن ٌدي عَّ

 . أخلد للنوم 



كان قد أخبرنً نبٌه مرًة أن بحث  جال ببالً خاطر أزعجنً ..

تخرجه من الجامعة كان عن أوجه التشابه بٌن اللؽتٌن العربٌة 

 والعبرٌة ! 

 مع هذا وقؾ ساكناً ولم ٌحاول مساعدتنا بالترجمة!

 وكذلك كونه الٌرد على إتصاالتً ! 

 مع هذه األفكار أخذت النعاس ٌتسلل شٌبا فشٌبا .

 

 إستؽرقت بنوم عمٌق ، لم أفق منه سوى فً السابعة صباحا . 

 لم أجد فهد فً فراشه .. ماذا ٌفعل خارجا فً هذا الصباح الباكر ؟ 

أخرجت حاسبً المحمول من الحقٌبة الخاصة به ألرى إن كان 

 خبٌر اللؽات الذي راسلته قد أجابنً .

ى برٌدي ؼمرتنً فرحة عارمة وأنا أقرأ الرسالة التً بعثها عل

اإللٌكترونً ، رحب فٌها بمساعدتً على الترجمة وطلب منً 

 تصوٌر المخطوطات وبعثها . 

 فً هذه األثناء جاء فهد ، وإعتذر عن تركً لوحدي ! 

 ماذا تقصد ؟ هل نمت خارج البٌت ؟ -

لما رأٌتك خلدت للنوم مبكرا .. خرجت ألُلبً دعوة صدٌق لً ، ثم  -

 ؼلبنً النعاس ونمت هناك. 

 ال بؤس بذلك ، سوؾ أقوم  بتصوٌر المخطوطات وأبعثها . -

إشتعلت عٌناه حماساً : هل أجابك الخبٌر ..هذا رابع ..سنتمكن 

 أخٌرا من قراءة تلك الكلمات . 

 صورت النسخة التً أخذتها معً فً السرٌر .



ًّ : هل رأٌت الحقٌبة الجلدٌة ،  ثم هتفت وقد بدأ القلق ٌتسرب إل

 ا على هذه الطاولة قبل أن أنام ! لقد وضعتها هن

 لم نستطع إٌجاد ذرة أثر للحقٌبة التً تحتوي مخطوطتٌن بداخلها . 

 

كان عزابً الوحٌد أن مخطوطة واحدة قد َسلمت وأرسلت صورتها 

 الى خبٌر اللؽات ، عسى أن أفهم شٌباً . 

 

 

…………..  

 

ًّ لً بضع ساعات قبل أن ٌحٌن ، مزرعة تٌمقررت الذهاب إلى  بق

 موعد رحلتً فً العاشرة مساءاً . 

ٌُفاجؤ تٌم برإٌتً .. هذا أكٌد وال أعرؾ إن كان ٌستطٌع اإلحتفاظ  س

بها ام ال ولكن ال خٌار أمامً فلن أستطٌع تركها لدى فهد وقد 

 دخلوا بٌته قبل ذلك .

إسم لدى وصولً الى المزرعة فوجبت ببلفتة معدنٌة كتب علٌها 

شركة لبلستثمارات ! ولم أستطع تجاوز السور وال الباب الحدٌدي 

 المقفل . 

فاتجهت للمزرعة المجاورة وعلمت من أصحابها أن تٌم قد باع 

 أرضه وترك هذه البلدة !



بعدها قفلت عابداً إلى دمشق وأنا أضرب أخماساً بؤسداس ، هل 

فً ؟ نبٌه ٌعقل أن هذه المخطوطات لعنة تجعل كل من ٌلمسها ٌخت

 أوال، ثم تٌم .

 ٌجري ٌا ترى ؟ أرجو أن ٌكونا بخٌر . ما الذي

أخبرنً فهد أنه تمكن من اإلتصال بوالد نبٌه الذي طمؤنه علٌه ، 

وقال إنه قد حصل على وظٌفة لدى شركة لبلستثمارات العقارٌة  

فً دولة أخرى و سافر إلٌها ، كان فهد حانقا علٌه ألنه سافر من 

نا ، أما أنا فزادت حٌرتً بعد أن الحظت أنها ذات ؼٌر أن ٌودع

 الشركة التً إشترت أرض تٌم ! 

قررت تفقد البرٌد األلٌكترونً للمرة األخٌرة قبل السفر ، ولحسن 

حظً فقد وجدت رسالة واردة من خبٌر اللؽات ، ٌخبرنً فٌها أنه 

تمكن من ترجمة المخطوطة التً تحوي أبٌاتا شعرٌة و ببل شك 

دوناش بن لبراط ، وهً نوع من الشعر الطقوسً الذي تعود ل

ٌتضرع فٌه الى هللا . وقال بؤن هناك نقصا فً الموضوع ، 

 وٌسؤلنً إن كان هناك المزٌد . 

كما قال بؤن الشاعر قد ذكر إسما فً بداٌة الصفحة ولكنه لم ٌستطع 

ربطه بالنص ، حٌث أن هذا اإلسم متعلق بصفحة سبقت ، وهذا 

 الحسٌن بن منصور الحبلج" ! اإلسم هو "

 

 ماهو الرابط بٌنهما ٌا ترى ؟ هتؾ فهد بعد قراءته للرسالة .-

سبحت أفكاري تجاه دٌوان الحبلج ، ذلك الرجل الذي قتله عشقه 

 للمحبوب :



كبلهما شاعرا ، وقد جمعهما دٌن الحب ، ومن الممكن أنهما  -

 إلتقٌا لدى زٌارة دوناش لبؽداد التً درس فٌها . 

 ألٌس  هو القابل ؟ -

 مالً وللناس كم ٌلحوننً سفهاً 

 دٌنً لنفسً ودٌن الناس الناسِ 

 بلى ٌافهد .. إنها من أكثر األبٌات التً تبلمسنً .-

وهل تعتقد أن فً األمر سرا خطٌرا لهذه الدرجة ؟ حتى إمتنعوا -

بهذه الطرق  ؟ طرح فهد  حاولوا أخذها و كذلكعن ترجمتها 

 اإلجابة علٌه .. ثم أجبته بعد برهة :تساإال إحترت فً 

أنا ال أعرؾ ما الذي ُكتب فً المخطوطتٌن المسروقتٌن ، ولكن  -

باإلعتماد على هذه ، أعتقد أن دوناش والحبلج قد إستخدما شعر 

بعضهما أو علم بعضهما أوأنهما توصبل للحقٌقة ذاتها .. وهذا 

ن الحقد تجاه الشا قد ٌثٌر حنق البعض ، خاصة وأن لنا موروثا م

 الٌهود . 

أنه إحتمال وارد .. أنا خارج اآلن وسؤتركك كً تستعد للسفر ولن -

أتؤخر . هتؾ فهد وهو ٌمشً بإتجاه الباب ، نبرة صوته كانت 

 ُتخفً شٌباً . 

 ........... 

 

بعد مضً ساعة تقرٌبا ، جاء فهد وهو ٌحمل لفافة كبٌرة بٌدٌه ، 

دّي مفاجؤة سارة .. أخذ ٌفتح وعٌنٌه تنطقان بفرح : ٌحٌى ..ل

 اللفافة بعناٌة ، هل ترى هذه اللوحة ذات المنظر التراثً الجمٌل ؟ 



 هدٌة لً ، لٌس هناك داع لذلك  .-

ضحك فهد وقال : بل هً هدٌة ضرورٌة جدا ، خصوصا وإنها 

 لوحة مبطنة ، تحتوي بداخلها على مخطوطتٌن مهمتٌن . 

 ؟  لم أصدق ما سمعت : أنت من سرقهما

 صالحة .  نٌتًكانت -

 قلت وأنا أربت على كتفٌه : كٌؾ خطرت ببالك هذه الفكرة ؟ 

ًَّ بهذه الطرٌقة عندما استشرته - أحد أصدقابً رسام ، وقد أشار عل

. 

تنفست الصعداء وأردفت : خٌرا  فعلت .. هل نستطٌع إضافة 

 المخطوطة الثالثة ؟ 

 بالطبع ، لقد أرانً كٌفٌة فعل ذلك .-

 

 

                       ............... 

 

 

وقفت على باب صالة المؽادرٌن فً مطار دمشق الدولً ألودع فهد 

 ،الذي دسَّ فً جٌب سترتً ورقة وقال : هذه الرسالة من نبٌه

 تسافر .  قبل أنأعطانً إٌاها والده ، وطلب منً أن أعطٌها لك 

وأخرجت  لتًبعد أن أكملت اإلجراءات جلست منتظرا موعد رح

 رسالة نبٌه ، وهذا ماورد فٌها : 

 عزٌزي ٌحٌى ..



الكثٌر من األسبلة وعبلمات األستفهام تدور فً عقلك ، أرجو أن 

 أشفً ؼلٌل إجاباتك برسالتً هذه.

تعرفت منذ فترة على مجموعة من علماء اآلثار المستقلٌن ، وقد 

تعاونت معهم فً بعض أعمال التنقٌب ، كان شرطهم الوحٌد هو 

 السرٌة الّتامة ، لضمان عدم تدخل الحكومات بإكتشافاتهم. 

عثروا على معلومات تفٌد أن هناك آثارا لم ٌنقب عنها ..وبالطبع 

 تٌم .  مزرعة ٌقع فًفإن موقع اآلثار 

 لذا فقد إقترحت علٌكم القٌام بتلك الرحلة .

كنت أنا من إفتعل الحرٌق حتى ندفع تٌم لبٌع المزرعة لكً نقوم 

 بالتنقٌب . 

ونحن من إشترٌنا منه المزرعة ، وال تقلق علٌه فقد دفعنا له مبلؽا 

 سٌمكنه من مبلحقة أحبلمه عله ٌتمكن من إصطٌادها . 

 التً وجدتها فً أٌٍد أمٌنة .  أنا متؤكد بؤن المخطوطات

 سافرت إلى دولة إفرٌقٌة إلجراء تنقٌبات جدٌدة .

أرجو أن أكون قد أجبت عن تساإالتك ، ولتعذرنً على إختفابً 

 الُمفاجا . 

 المخلص دوماً .. نبٌه                    

مع نهاٌة الرسالة جاء نداء للركاب المسافرٌن الى كندا فحملت بٌن 

 حة الثمٌنة وإتجهُت صوب الطابرة .ٌدّي اللو

 

           ……….                           

 



 

بعد أن إبتلعتنً دوامة الحٌاة العملٌة الرتٌبة فً إحدى ضواحً 

فً مقاببلت للبحث عن عمل وعن سكن سنتٌن  مونتلاير .. قضٌت

وما الى ذلك من امور تكتم صدى الروح وتكبح جماح اإلبداع 

فً مكان  إسبوع التفكٌر .. قررت أن أتنفس الصعداء لمدةوتخنق 

ٌكون متصالحا مع أشعة  الشمس ، ألزٌل هذه الثلوج عن أوصالً 

 وعن أعماقً التً إمتؤلت بكل ما هو فانً . 

إسبانٌا .. ال أعرؾ لماذا هً بالذات .. ولكنها من إختارتنً فؤنا 

تلك الكرة  أجزم بؤنً رأٌت ٌدا ممدودة من داخل حدودها على

األرضٌة التً أضعها فوق سطح مكتبً ذا الخشب األسود المضؽوط 

فً شقتً الخالٌة منً .. فلٌس فٌها ما ٌدل على من ٌقطنها .. 

البساطة المبالػ فٌها واأللوان القاتمة ، اعطت سمة رسمٌة بدل 

 الحمٌمٌة التً ٌجب أن تطؽى على المسكن . 

ار أحدنا اآلخر .. فإنطلقت فً إختارتنً إذا أو اخترتها ، او إخت

تستؽرق  سبع ساعات لحٌن وصولً الى مطار مدرٌد ،  رحلةٍ 

أقضٌها معلقا فوق ماء بعمق مبات األمتار ، ٌحوي من كنوز القارة 

 الؽارقة  ما ال ٌخطر على بال . 

بعد أن قرأت البحة باألماكن السٌاحٌة فً إسبانٌا ، التً تتراوح من 

راثٌة لحدابق ؼناء لمتاحؾ لم ٌجذبنً إسم مناطق أثرٌة ومبان ت

من األسماء التً قرأتها لذا قررت أن أدعها ترشدنً فهً من 

دعتنً لزٌارتها وألول مرة لم أضع جدوال زمنٌا بمهام األسبوع 

 القادم ولٌس لدي أي فكرة عن ما سؤفعله وأٌن سؤقضٌه ! 



 

    ………..                         

 

، توجهت صوب  األجرةطار وركوبً لسٌارة بعد خروجً من الم

منطقة من مناطق مدرٌد القدٌمة ، فقد قررت أن أستؤجر ؼرفة فً 

منزل متواضع لعابلة إسبانٌة تإجر ؼرفة زابدة عن حاجتها لمن 

ٌرؼب من السٌاح او الطبلب ،هذا ما عرفته من  النبذة التعرٌفٌة 

تطبٌقات عن الحساب الذي أّجرت منه الؽرفة من على إحدى 

 االنترنٌت . 

األحٌاء القدٌمة تعطٌك طابعا حمٌمٌا بشرفات المنازل المتقاربة 

والكراسً الخشبٌة مع الطاوالت المدورة للمقاهً المترامٌة هنا 

وهناك  ، تخٌلت العمال وهم ٌرصفون الشارع حجارة تلو أخرى 

 ومع كل حجر هناك حكاٌة تروى أو تكتم حتى حٌن . 

منشود وطرقت الباب الحدٌدي االبٌض للشقة التً وصلت للعنوان ال

 تقع فً الطابق االول من البناٌة . 

فُتح باب الشقة المجاورة وخرجت منه فتاة تعتمر قبعة من الخوص 

 .فوق شعرها الكستنابً المموج 

نً ذلك السحر المنبعث من عٌنٌها  ما إن رفعت رأسها حتى أسرَّ

 عسلٌتً اللون . 

مرت بجواري وأنا متسمٌر بمكانً ال أقوى على أي إلتفاتة ، ها قد 

 وقعت بِشباك هذه المدٌنة ومن النظرة األولى . 

 



………..                          

 

بعد أن أفرؼت حقٌبتً و وضبت محتوٌاتها فً الؽرفة ، إستؽرقت 

فً نوم عمٌق تخلله أحبلم جمٌلة تزٌنها أشعة شمس ذهبٌة 

 وأشجار خضراء وتلك الفتاة الحسناء . 

جلست ألتناول طعام اإلفطار مع صاحب الشقة الكهل ذو الشعر 

ل األبٌض و األخادٌد التً حفرها الزمن فً جبهته ، مع ثٌاب حا

لونها الى لون ترابً بعد أن كانت تملك برٌقها ولونها الخاص ٌوما 

 ما ولكنها مازالت مكوٌة بعناٌة . 

تجاذبنا أطراؾ الحدٌث باللؽة األنكلٌزٌة التً ٌشوبها الكثٌر من 

لهجته اإلسبانٌة والقلٌل من لهجتً العربٌة ، أرشدنً الى بعض 

قبل أن أسبله عن العناوٌن التً سؤلته عنها .. وترددت برهة 

 جارته . 

 ؼمَرت وجهه إبتسامة عرٌضة وهو ٌخبرنً أنها تدعى دانٌٌبل . 

وكٌؾ لها أن تدعى ؼٌر ذلك ، إسم ذو وقع جمٌل على أذن سامعه 

 .. أما معناه "هللا ٌحكم" حكم بلقابنا قبل آالؾ السنٌن !  

خرجت من المنزل متسكعاً ، ٌحوي حً اآلداب على الكثٌر من 

ً  والمكتبات التً إكتفٌت بمشاهدتهن دون أن أدخل ، حتى المقاه

وصلت الى مكتبٍة ذات مدخل ضٌق وواجهة زجاجٌة عاكسة تخفً 

 ما بداخلها  من ُدرر ، شمَمُت رابحًة زكًٌة دفعتنً للدخول .  

 

………….                       



 

إنها تدعى كافٌه كون هٌلو .. أخبرنً صاحب المكتبة وهو ٌقدُم -

 لً قهوًة مثلجة فً كؤٍس زجاجٌة .

بدا لً أنه قلٌل الكبلم ، لم أشؤ إحراجه فاتخذت طرٌقً بٌن رفوؾ 

الكتب ، كان بناءاً مستطٌبلً على جوانبه إمتدت رفوُؾ الكتب 

ًٌ ملتؾ ذا لون بلوطً . إتخذت طرٌقً  وٌتوسط المكان سلٌم خشب

لؽة اإلنكلٌزٌة ألعلى بعد أن أخبرنً أن الكتب فً الطابق العلوي بال

 ولؽاٍت أخرى .

بعد أن أكملت صعود السلم َبهرنً المكان فهو ٌختلؾ كلٌاً عن ما 

عة ٌدخل منها نسٌٌم علٌلٌ ، ومقاعُد  رأٌت باألسفل ، نوافذ مشرَّ

لِفتخشبٌة موزعة بطرٌقٍة عشوابٌٍة ُمَحببة  بقماٍش أبٌٍض ٌحوي  ؼُّ

لٌة مستدٌرةٌ وروداً صفراء مشرقة ، فً وسط المكان هناك طاو

خشبٌة وعلٌها مزهرٌة ورد ، لم أقاوم أن أقترب ألتلمسه بٌن 

                        عبٌره.أصابعً وأشم 

ًّ أن أعرؾ هذا ، إنها لمستها ما جعلت المكان خبلباً هكذا ،  كان عل

دانٌٌبل .. عرفُت الحقاً أنها تعمل فً هذه المكتبة ، وهً مسإلٌة عن 

 الطابق العلوي .

ٌا لَحظً .. ٌا لَسعادتً .. شكرت قدري المكتوب سلفاُ على هذه 

 المصادفة أو هذا التخطٌط .

طلبُت منها عناوٌناً لكتٍب عربٌة ، فإعتذرْت أن المكتبة ال تحوي 

علٌها ، ثم أخبَرتنً أنها تملك ُ كتباً عربًٌة قدٌمة تعود لجدها ، 

ٌّنً بها فً الؽد .  ًَّ أن تؤت  وعَرضْت عل



خرجُت من المكتبِة ، َؼدت الشمس أكثر إشراقاً  والسماء أشدَّ  و لما

ٌُعقل أنَّ دانٌٌبل ساحرة ..  صفاءً ادت إزدزرقًة ومٌاهُ النهر  ، هل 

 ألقت بتعوٌذتها فؤَسرتنً فً هذه الدنٌا الخبلبة ! 

 

………  

ما إن أشرقت الشمس صباح الٌوم التالً قمت مسرعا ألذهب 

الوقت ما زال مبكرا فقررت الجلوس فً  للمكتبة ، ثم استدركت بؤن

الفطور ، أتانً النادل المهذب والمرتب  ألتناول إحدى المقاهً

الهندام بقابمة الطعام ، كان كل خٌار ٌقابله صورة توضٌحٌة للطبق 

، و ٌبدو أنهم ال  إحدى األطباق، مما سهل علً اإلختٌار ، طلبت 

ٌمٌلون للشاي فً إسبانٌا إذ حوت القابمة على ستة أنواع من 

القهوة ونوع واحد من الشاي إتضح بؤنه شاي أخضر عندما جاءنً 

 به النادل .

كانت وجبة لذٌذة ، أخذت أردد اسمها كً أطلبه فً المرة القادمة 

بها تبدو تورتٌبل إسبانٌوال .. إنها لؽة موسٌقٌة ، عندما ٌنطقون 

 وكؤن الكلمات تخرج من ناي لعازؾ محترؾ . 

 إتجهت صوب المكتبة وقلبً ٌؽذ السٌر أمامً .  ثمّ أنهٌت طعامً  

 ألقٌت التحٌة على الكهل وهرعت أرتقً السلم قبل أن أسمع رده . 

هاهً واقفة تنسق الزهور فً اإلناء ، لست أدري أٌهما الزهرة 

 .الحقٌقة دانٌٌبل أم تلك الورود 

أحدها وأخذت  إنتقٌتُ الكتب التً أحضرتها ، كتب أدبٌة  أقلبُ أخذت 

أقلب صفحاته الصفراء المهتربة بحذر ، إنه ٌحكً عن بحور 



وأوزان الشعر ، ألفه مجموعة علماء كما ٌبدو لم أعرؾ سوى إسٍم 

ًّ ماهذه المصادفة ،  واحٍد منهم ، دوناش بن لبراط ، لم أصدق عٌن

 دوناش مرة ثانٌة .

أخذت الكتاب وجلست فسؤلتنً دانٌٌبل : هل وجدت ما تبحث عنه 

 فً هذا الكتاب ؟ 

_بل إن هذا الكتاب هو من وجدنً ، باألحرى لً مؽامراٌت مع أحد 

 مإلفً الكتاب .

 _أيُّ واحٍد منهم ؟ 

_دوناش بن لبراط هالٌفً  .. شاعٌر ٌهودٌي درس األدب العربً 

 ى قال : فً بؽداد وأعجب باللؽة العربٌة حت

 فلتكن الكتب المقدسة جنتك

 ولتكن الكتب العربٌة فردوسك

وقد ساهم فً إثراء الشعر العبري واإلرتقاء به ، وله كتاب 

 "الردود" الذي ٌعد أول شعر تعلٌمً نحوي فً األدب العبري  . 

أكملُت محاظرتً التً ألقٌتها فإذا بدانٌٌبل تحاول إخفاَء إبتسامتها ، 

معلوماٌت جمٌلة عن هذا الكاتب ، فً الواقع أنا ثم قالت : لدٌك 

 أٌضا لدي معلوماٌت عنه .

 _تعرفٌنه إذا ً ؟ 

 _بالتؤكٌد ، فهو أحد أجدادي . 

المصادفة هذه المرة كانت أقوى من أي خٌار خَطر أو لم ٌخطر 

 على بالً  . 



أخبرُتها عن المخطوطات التً وجُدتها ، والعجٌُب فً األمر أنها لم 

بل أخبَرتنً أنها تإمُن بؤنَّ األرواح تتواصلُ َمعنا ، بشكٍل أو تتفاجؤ 

بآخر ، وقالت بؤن ما ٌجري ٌّدلُ على أنَّ دوناش ٌحاول التواصل 

 معً . 

أخبَرْتنً أنها سترتُب لِقاءاً مع جِدها لَنعرؾ منُه المزٌد عن دوناش 

. 

 خرجُت من المكتبِة وفضولً ٌتزاٌد .. مالذي ٌرٌدهُ ِمنً ، لقد

قطعُت نِصؾ األرض ومازال ٌبلحُقنً .. والسإالُ األهُم .. لماذا أنا 

 ؟ 

ٌقطن جدها فً ذات الشقة التً تسكنها ، وقد َضرَبت لً موعداً 

تكُا ًً  مساءً معُه فً الثامنِة  ٌَ ، كان رجبل كهبلً بسٌُر بُِبطٍء شدٌٍد و

 ًَّ لَ إل ٌّ أنها  على عكازٍة خشبٌٍة مصنوعٍة من خشٍب فاتِح اللون ، ٌخ

 ملتحمٌة مع ٌدِه وأنَّ ِكبلُهما متصلٌ باآلخر .  

رَحب بً الجُد بكلماٍت إنكلٌزٌٍة ركٌكٍة وأكملنا  حوارنا بمساعدِة 

 دانٌٌبل التً ترَجمت من وإلى اإلسبانٌة  .  

عرفت منه أن حٌاة دوناش االنسان لم تكن بتلك السهولة ، ولم 

وفاته َكحال الكثٌر من ٌُعترؾ بفضله على األدب العبري إال بعد 

ٌُسفهون فً حٌاتهم وٌُبجلون بعد وفاتهم .   العلماء 

أخبرنً الجد أن أحد أقاربه ٌسكن فً قرطبة وٌملك مإلفات 

 ومخطوطات لدوناش وقد ٌتمكن من إفادتً بَمزٌٍد من المعلومات  . 

إتفقت مع دانٌٌبل على الذهاب لقرطبة فً الصباح التالً وقد بدت 

 ِمنً .  أشُد َحماساً 



 ......... 

 

 ٣َرِكبنا قطاراً للذهاب الى قرطبة فً رحلة تستؽرق ما ٌقارب 

ساعات ولم أدري بؤٌهما أنا أشد فرحا بإكتشاؾ ما ٌرٌده دوناش أم 

 بُصحبتها ؟ 

_هل تعرؾ سبب تسمٌة قرطبة بهذا اإلسم ؟ إبتدرتنً دانٌٌبل 

 بالحدٌث 

ولكنً أعتقد بؤن  _فً العربٌة تعنً السٌؾ ، ولها معان أخرى

 تسمٌتها أقدم من دخول المسلمٌن إلٌها .

_ هذا صحٌح .. فقد كانت تتبع اإلمبراطورٌة الرومانٌة ، وهذا هو 

 إسمها منذ األزل ، أراهن أنها ستعجبك كثٌرا .

 _ُزرتِها سابقا ؟

_مرة واحدة .. فً رحلة مدرسٌة .. ما رأٌك أن  نضع خطة لقضاء 

 هذٌن الٌومٌن . 

ؤكٌد . أخرجت قلما ودفترا ، وسجلنا  المهام واألماكن التً بالت-

 نرٌد زٌارتها . 

 

                           ............. 

 

حدث أمر طرٌؾ فً أثناء الرحلة .. جلس أمامنا سابحان عربٌان ، 

 رجل وزوجته .



تبادلت معهما حدٌثا عابرا ، ثم أشار الرجل إلً أن أقترب ، فهمس 

لً بصوت خافت كمن ٌبوح بسر خطٌر : ٌا بنً ، إحذر من هذه 

 الفتاة فهً ترتدي نجمة إسرابٌل ! 

كتمت ضحكتً وأبدٌت إندهاشً وأنا أهمس له : وماذا تعنً هذه 

 النجمة ؟ 

ثق بها أبدا ، ربما _ أال تعرؾ إنها عبلمة اإلسرابٌلٌٌن .. ال ت

 تقودك لفخ . 

فؤومؤت له عبلمة الفهم وتؤملت القبلدة الفضٌة التً ترتدٌها 

 والمكونة من سلسلة مع نجمة داوود . 

فإنتبهت لنظراتً ، ابتسمت وهً تتلمس القبلدة : إنها هدٌة من 

جدي لذلك أرتدٌها هلى الدوام ، ولٌس ألهمٌتها الدٌنٌة ، فؤنا اإمن 

هو ما تقوم به من أعمال وما تحمله فً قلبك من سجاٌا بؤن الدٌن 

خٌرة تنعكس على أفعالك ولٌس فً نجمة ترتدٌها أو صلٌب أو .. 

 لحٌة . قالت الكلمة األخٌرة ضاحكة وهً تشٌر إلى لحٌتً .

_ ٌعتقد ألكثٌرون أن هذه االشٌاء التً ٌرتدونها أو ٌحملونها معهم 

 ر . كتعوٌذة سحرٌة ، تحمٌهم من األخطا

_هل تعرؾ ٌا ٌحٌى .. ٌقال بؤن داوود كان ٌملك درعا قدٌما فً 

شبابه لذا فقد كان ٌلفه بشرابط من الجلد على هٌبة نجمة سداسٌة 

عندما ٌخوض المعارك ، لست واثقة من هذا ولكننا نقدس الرقم 

 ستة بكل األحوال .



_أظن أن النجمة أقدم من هذا فقد إستخدمها الهندوسٌٌن للتعبٌر 

عن الكون ، وكذلك القبطٌٌن القدماء أستخدموها كرمز هٌروؼلٌفً 

 ألرض األرواح . 

_أال تعتقد انه شا ؼرٌب .. ذات الرموز ٌستخدمها كل جماعة 

 وٌعتقدون أنها ملكهم وأنهم من أبتدعها ؟ 

_ألن هناك خالق واحد رؼم كل التشابهات واإلختبلفات وهو منبع 

 كل شا . 

مً ، وتهٌبنا للنزول بعد أن وصلنا المحطة هزت رأسها مإٌدة لكبل

 المنشودة .

كان عثرنا علٌه،  مطعم ألولوصلنا قرطبة قبٌل الظهر ، إتجهنا 

مطعما فخما ٌؽلب علٌه اللونٌن األبٌض واألسود وهذا ؼالبا ٌتعلق 

بالفخامة كلما قل عدد األلوان إزدادت سمة الرقً فً المكان 

م بالنسٌم االمنعش، تناولنا طبقا ،إخترنا الجلوس فً الشرفة لننع

إسبانٌا فاخرا نصحتنً به دانٌٌبل ٌدعى باٌٌا وهو طبق أرز مع لحم 

 البط والخضروات والتوابل ومنشؤه مدٌنة فالنسٌا . 

بعد إنتهاءنا من تناول الطعام توجهنا صوب حً الٌهود ، وإقترحت 

المدٌنة عن على دانٌٌبل أن نذهب سٌرا على األقدام لٌُتاح لنا  رإٌة 

قرب واإلحتكاك بسكانها ، ٌبدو أنها التمانع المشً فقد أٌدتنً 

 بسرور . 

 _الحً الٌهودي .. أٌسكنه الٌهود حصرا ؟ 

أزاحت خصلة من شعرها وإلتفتت فواجهت الشمس ولٌتها ما فعلت 

، إذ أسرعت الشمس وإختبؤت خلؾ سحابة عابرة خوفؤ أن 



كما أوقعت قلبً ، ثم فطنت إلى تسحرها دانٌٌبل وتوقعها فً الفخ 

 أنها تتحدث .

_ٌدعى الخودٌرٌا فً اإلسبانٌة أي مكان الٌهود ، لم ٌعد ٌسكنه 

الكثٌر من الٌهود لكنه بقً محتفظا باألسم منذ بناءه فً القرن 

 الثامن . 

_هل تعتقدٌن أننا سنجد  المتحؾ  مفتوحا فً عطلة نهاٌة اإلسبوع 

 ؟ 

أنت تحمل مخطوطات مهمة للمتحؾ _ ال تقلق بهذا الشؤن ، 

بكل تؤكٌد وال تنسى كذلك قرٌب جدي الذي ٌعمل فً  اوسٌستقبلونن

 المتحؾ . 

 

    .........                         . 

 

متحؾ كاسا دي سٌفاراد ، متحؾ صؽٌر للتراث الٌهودي فً حً   

الٌهود فً قرطبة ، دخلنا من الباب الذي ٌقع فً شارع فرعً 

رفقة  حاخام مشرؾ على إدارة المتحؾ ٌرتدي بزة سوداء ضٌق ب

مع ربطة عنق وقبعة سوداء مستدٌرة ، له لحٌة بٌضاء كثة 

وٌرتدي عوٌنات طبٌة أضافت له مظهرا محببا ، لم تكن دانٌٌبل تعلم 

أن قرٌبها هو المسإول عن أدارة المتحؾ ، كل ما أخبرها به جدها 

خذنا بجولة رؼم أن المتحؾ أنه ٌعمل هناك ، رحب الرجل بنا وأ

 ٌؽلق أبوابه ٌوم السبت . 



إحتوى المتحؾ على ثٌاب تراثٌة ، وآالت موسٌقٌة خشبٌة مٌزت 

الحاخام ٌشرح باإلسبانٌة و دانٌٌبل كان  ،العود العربً من بٌنها

 تترجم لئلنكلٌزٌة . 

 رمادي مع نباتاٍت متناثرةللمتحؾ حدٌقة داخلٌة مرصوفة بالحجر 

ذكرتنً ببٌوت دمشق القدٌمة ، وقؾ ٌشرح أمام فً األصص  

لوحة منقوشة على الجدار نحت فٌها أسماء مإسسً المتحؾ ، 

فحانت منً إلتفاتة للوحة مرسومة على الجدار الى ٌمٌنً فاقتربت 

فٌها  ُرسممنها ، أول ما جذبنً خلفٌة اللوحة بلون أزرق براق ، 

ل بٌن ٌدٌه كتابا شاب ذو لحٌة سوداء وٌرتدي عمامة بٌضاء وٌحم

ذو ؼبلؾ أصفر ، هذا الشكل لٌس ؼرٌبا علً ،  إنه مؤلوؾ جدا 

 ،فطلبت من دانٌٌبل  أن تسؤله . 

ابتَسمت بعد أن سمعت إجابته وقالت : أنه من تبحث عنه .. ها قد 

 وجدت ضالتك . 

 إنه دوناش .. أنا واثق أن روحً إلتقت بروحه فً عالم األحبلم . 

فً مكتبه الذي ٌحوي مكتبة واسعة بكتب  المتحؾمدٌر جلسنا مع 

تؤرٌخٌة وفلسفٌة وأدبٌة لم أمنع نفسً من إلقاء نظرة علٌها ما إن 

دخلت المكتب بعد أن أنهٌنا جولتنا ، وأخبرته بؤننً أقوم ببحث عن 

 دوناش وأرؼب برإٌة مالدٌهم عنه . 

 ٧قال بؤنهم ٌمتلكون جزءا من مذكراته خطت  بٌده ولكن تنقصها 

 أوراق ، فطلبت منه رإٌتها . 

 فٌه وضعتأخرج المخطوطات من درج مؽطى بؽطاء زجاجً 

 الكتب والمخطوطات القدٌمة للحفاظ علٌها  . 



بعناٌة فابقة ، فؤخرجت المخطوطات التً أمتلكها من  قلَب الصفحات

وأخذ ٌرتبها فً أماكنها  حقٌبتً ، ذات الملمس وذات الخط ، تعجب

 ٌطٌر فرحا . وكادبالترتٌب الصحٌح 

لب منً إخباره بمكان وكٌفٌة إٌجادها ، ففعلت وطلبت منه أن ط

 ٌخبرنً بقصة دوناش مع الحبلج فقصها علً : 

سنوات إرتحل الى بؽداد لٌتتلمذ  ١بعد أن بلػ دوناش من العمر 

و حاخام وشاعر على ٌد سعدٌا أو" سعٌد المنوفً" بالعربٌة ، وه

وفٌلسوؾ أسس مدرسة للٌهود فً العراق ، أخذ منه فنون األدب 

واللؽة العربٌة والتوحٌد الخالص الذي دعا إلٌه سعدٌا ، كان 

دوناش ٌذاكر دروسه على ضفاؾ دجلة وٌعبر الجسر كل ٌوم جٌبة 

ٌُِحس بالحب ٌتدفق من ذلك الجسر ، فٌٌض من  وذهابا وفً كل مرة 

لبه ، فلما أخبر معلمه باألمر ، حكى له عن الرجل ق ٌؽمرُ المحبة 

الذي قتله حبه لخالقه .. هلَك بعد أن عجز الناس عن الوصول لُرّقًٍ 

مشاعره وفنابُه فً المعبود فقتلوه على ذلك الجسر وهو ٌقول لهم 

 : 

اتً ٌَ  اقتلونً ٌا ثِقاتً         إنَّ فً قتلً ح

 الُمكرماتِ إنَّ ِعندي َمحُو ذاتً     ِمن أّجِل 

ففاَح ِعطراً وأُرٌَق مع دمِه أنهار من محبة خالصة ما زال أثرها 

 لٌومنا هذا نسَتِشفه مع أبٌات شعره الخالدة .

تؤثرَّ دوناش به وبقصته وإستشهد بكثٌر من أبٌاته فً المذكرات 

أوراق مفقودة من أماكن  ٤التً كتبها  ولكن كما ترى ماٌزال هناك 

 .. حبذا لو وجدناها . متفرقة من المذكرات 



 

كان لسماع القصة التً جمعتهما أثرا طٌبا فً نفسً ، ؼمرنً 

إحساس بالرضا هكذا تفرقنا الُمسمٌات المختلفة وٌجمعنا حب 

 الواحد . 

    

                  ........... 

 

ختمنا جولتنا بزٌارة لكاتدرابٌة قرطبة وٌدعوها السكان المحلٌون 

ا " أي كاتدرابٌة المسجد ، فقد كانت قبل ذلك بكاتدرابٌة "مسكٌت

 مسجدا وقبله كنٌسة وقبلها معبد وثنً !

تداخل اللونٌن األحمر واألصفر كان ممٌزاً فٌها وكذلك كثرة األعمدة 

 صبلتنا أقمنا .الرخامٌة الساندة لؤلقواس التً تزٌن السقؾ المرتفع

سٌاح وإستحسان بطرٌقته فً قلب الكاتدرابٌة مما أثار إنتباه الكلٌ 

 البعض منهم . 

البد من الرجوع لكن حبذا لو إمتدت زٌارتً إلسبانٌا أبد الدهر .. 

بقلب آخر أزٌل ما بداخله من صدأ  هذه المرةَ للواقع أوال وآخرا 

 فاصبح ٌرى بعدسة ملونة وإن كان المشهد باألبٌض واألسود .

إن بعدت دانٌٌبل وأنا  ..  ربط خٌط ؼٌر مربً بٌن قلبٌنا حتى و

 المسافات فسٌرشد أحدنا لطرٌق اآلخر .  

 تمت                    

 شهد عدنان محمد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




