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َت َايَ دَ 

 وانتحار بطيء موت"

 نفق الحتمية نهايته مؤكد

 صواتاأل فيه تخفت

 ."واألضواء

 

ى البٌبككى الطفككول الوجكك  صككاحبة المالمكك  دقٌقككة, الجمٌلككة الفتككا  تلكك  والء

 بعككك  فقكككدان الإ ٌنقصكككها فكككال، الكككبع  علٌهكككا ٌطلككك  نأ ٌحكككب كمكككا، فكككٌس

 خالتهكا ابنكة سكهى مثك  فسكتان ارتداء من تتمكن حتى وزنها من الكٌلوجرامات

 سككرتهاأ محككاوالت ككك  فشككلت. بعٌككد مكدأ منكك  تحلككم كانككت كمككا، دراجككة تقكود وأ

ى فك عنك  قالعهكاإ صكار و دمكاناإل بمثابة لها ضحىأ ال ى الطعام عن بعادهاإل

 بالنظككام وأ بالجراحككة تخسككٌس بعملٌككة القٌككام علككى جبارهككاإو، المسككتحٌ  حكككم

 العكامٌن وزنهكا لزٌكاد   لك  دىوأ. الجنون دروب من ادرب صار داٌت ىالؽ ائ

، جرامككا كٌلككو عشككرٌنو مائككة وزنهككا تعككدى حتككى، فٌكك  مبككالػ بشككك  خككرٌناآل

 التواصك  شككا أ من شك ى أ رافضة, المنز  سٌر أ الهامد  كالجثة صبحتوأ

 لهككا ٌوفرهككا نأ هككاأبو اسككتطاعى التكك، الوظٌفككة ىحتكك، خككرٌناآل مكك ى االجتمككاع

 مككن العجٌككب موقفهككا علككى صككرتوأ رفضككتها، الكبٌككر  األجنبٌككة البنككو  حككدبؤ

 لهمكا محٌكرا كبٌكرا لؽزا بٌهاأ و مهاأ وحٌد  والء ضحتأو، الطعامى ف فراطاإل

 .ومعارفها قاربهاأ ولك 

 من؟ ج أ ومن ب ل ؟ تقوم لما ا التحو ؟  ل  تحولت فلما ا
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 صكواتاأل فٌك  تخفكت نفك  الحتمٌكة نهاٌتك  مإككد وانتحكار بطًء موت ن إ

 دعٌككةأ وسككط عنككا األ فككو  محمككو  ونعكك  للبككرز  االنتقككا  ثككم واألضككواء

 حصكر ال وتسكاإالت، وانقضكى مضكى شكباب على وترحم، والؽفران بالرحمة

 والء بعقك  التالعكب اسكتطاعى الك  المتسكرب الجن وأ المجهو  السبب عن لها

 لكم و، هللا اال ٌعلمك  ال سكر، سكر من البد، االنتحار و الجنون نحو دفعا ودفعها

 .لها الناس قربأل ولو ب   تب

 مرتدٌكة بكةالكآ و الحزن من حالةى ف والء لؽرفة سهى دلفت الٌوم ه اى ف

 فقالكت، ٌنالشكدٌد رهكا واإل عٌكاءاإل علٌهكا وٌبدو، شمسٌة ونظار  سودأ افستان

  :بالبكاء مجهشة سهى

  .ماتت( باكٌة عادتها)وأ والء ٌا ماتت رباب -

 بناٌكة كؤنهكا و ؼرفتهكا سكرٌر علكى والء سكقطت شكفة ببنكت تنبس نأ دون

 حتكى، التكام بالشكل  صكٌبتأ نهكاوكؤ الحكرا  تسكتطٌ  ال مصكدومة وبدت تنهار

 فقككدت مقككدمات ودون وفجككؤ ، تعانككدها وكؤنهككا، خراجهككاإ عككن تعجككز الككدموع

  .عمٌ  سباتى ف ؼرقت و ؼٌبوبةى ف دخلت و تماماى الوع

 علكىى الطبك منظكار  وض  ٌعد  وهو، الطبٌب نطقها هك ا، سكر ؼٌبوبة

 الفتكا  تلك  حكا  علكى جدٌد  بحسر  والء سر أ لٌصٌب الكلمة تل  نط . عٌنٌ 

 .المجهو  نحو الجمٌ  وتدف  حٌاتهاى وتنه نفسها تقت  التى الٌافعة الشابة

 وبصكوت، ؼرفتهكاى فك وحٌكد  نفسكها لتجكد ؼٌبوبتهكا مكن تفٌك  والء تبدأ

 مسككتأ، جكدوى دون محاولتهكا وككررت، سكهى باسكمى تنكاد نأ حاولت واهن

 تجكاوزت قكد السكاعة لتجكد مؽلقكة شكب  عكٌنب ساعت ى ف تنظر نأ تحاو  بهاتفها

 تكدرٌجٌا والء صكوت تعكالى وهنكا، لبٌتهكا ؼادرت قد سهى نأ ٌقنتوأ، التاسعة

  إٌملكك بصككوت وقالككت مسككرعة بككدورها جككاءت التككى أمهككاعلككى  تنككادىى وهكك

 : الحزن
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 .ابنتى ٌا سالمت  على هلل احمد -

 ان قبكك  جبهتهككا علككى قبلككة وطبعككت سككرٌرها علككى ابنتهككا بجككوار وجلسككت

 ، و علٌ  والد  الطبٌب نطمؤ لقد: تقو 

 نكو وأ بككىأ فلكن، علٌ  باهلل مرىأى تدار ال مىأ: وقالت بهدوء قاطعتها

 :واستطردت السكر مث  مر  من ٌخٌفنى وما، الجلباب ش وأ

 .جل أ بفراغ الإ ٌموت حدأ ال مىأ ٌا تحزنى ال -

 : بحنان األم ردت

 ى.حبٌبتٌ عن  شرور  هللا بعدأ -

 :  والء فقالت

 ربكككاب ماتكككت ومكككا جكككدى مكككات مكككا الوإ، مكككىأ ٌكككا بشكككر لكككٌس المكككوت -

 : بالدموع اؼرورقت بعٌون واستطردت

 .عالء مات ولما -

  :موسم ى ف نهر كفٌضان عٌنٌها من تفٌ  والدموع حدٌثها كملتوأ

 الإ تعكرؾ ال فتكا ، تافهكة فتكا  حبأ ن أ سوى  نب ل  ٌكن لم ال ى عالء -

 حٌاتهكاى تقضك مدللكة فتكا  البشكر  سكائر مكن السكخرٌة و واللهكو واللعكب المكر 

 (دامعككة كملككت)وأ .خككرىأ مككر  العبكك  مككروج وبككٌن تككار  التفاهككة حضككانأ بككٌن

 سككعادت  ففضكلت، قلبهكا كك  مكن كٌانهكا بككك  حبتك أ. حبتك أ مكن لك   هبكت نواآل

 تتماس  نأ وحاولت، ٌحبنى ن أ علمت حٌنما بحبها تصارح  لم، سعادتها على

 .جدوى دون ولكن



6 
 

 :تستطرد نأ قب  المنهمر  دموعها مس  محاولة بمندٌ  مسكتأ

 نك بؤ ووعدت  وزن  تقلٌ  ٌحاو  نأ من  طلبت، ازائد وزن  وكان حبنىأ -

 ٌفعك  فتركتك  المشكاعر صكاد  ككان. كثكرأ من  اقتربت كلما وزن  من قل  كلما

 اجتهكادا ازداد وكلمكا مشكاعر ى فك بصكدق  حسسكتأ وكلمكا، شًء ك  جلىأ من

 ورقكة صب وأ، بمشاعر  اللعبى ف وطمعا عنادا  ل ى زادن وزن  تخفٌ ى ف

 نظككر  لفكت ومحاولكة ؼٌرتك  نكار شككعا وإ لرمكزى التقكرب جك أ مكن سكتخدمهاأ

ى رمكز ٌكك ب لكمى بحبك فٌك  اعترفكت الك ى الٌكومى ففك !هٌهكات ولكن، لً كثرأ

ى فك وتك وب تحبنكى الجمٌك  تبهكر التكى والء بؤن المأل على الخبر علنوأ، اخبر

، رؼبتهكا لهكا حقك أ لكن نكاوأ: قكائال كم وأ ما رسالة توصٌ  ٌرٌد ن وكؤ، عشقا

 بلؽتك ى كبكار وأ وسكطاء اسكتخدامى ف طرٌقتها فض أ ال و حبهاأ ال وباختصار

 .حٌنها حدٌث  وحسب

 تعٌكككد نهككاوكؤى لثككوان وشككردت، ؼزارتهككا وزادت دموعهككا انهمككار ازداد

 وجه  تعلو الٌوم  ل ى ف عالء نىجاء: تقو  نأ قب  عٌنٌها مامأ برمت  المشهد

 نحكوى نظكر فقكط بك ، كرامتك  هٌنكتأ رجك  نظكر ، مكا ٌوما مثٌلها رأ لم نظر 

 مككا وصككؾ عككن العككالم كلمككات ككك  تعجككزى التكك الككدموع تلكك  دموعكك  وانهمككرت

 .وصفت 

 فٌهككا ٌككترأ التككى األخٌككر  والمككر  بكك ، األخٌككر  النظككر ى هكك تلكك  وكانككت

 سكتطٌ أ نأ وقبك ، الحالكة تلك  مثك ى فك فٌهكا ٌتك رأ التكى األولى لكنها و، عالء

 ؼكادر، لكوجهً النظكر مكن حتكى هاربكا مسكرعا المكان ؼادر، اسم  نط  ىحت

 المحكب  لك   نكب ل نبك  حكامال ادمٌمك امسكخ منكى جاعال، مع ى قلب خ اآ عالء

 .الحب بسكٌن ؼدرا المطعون
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 زمالئنككا مككن حككدأ علككى ٌجٌككب ال وحٌككدا ٌامكك أ مككن تبقككى مككا عككالء قضككى

 الحٌككا  زٌككؾ عككن واالبتعككاد االنتحككار ٌحككاو ، والشككراب الطعككام تنككاو  رافضككا

 .قاطنٌها وخداع

 علٌككك  المككر  واشككتد، مقابلتهكككا رفكك ، علٌهككا هللا رحمكككة، ربككاب حتككى

ى لك ككدتأ ىالتك ربكاب فٌهكا قابلت ، دقائ  لبض  الإ منها ٌف  لم ؼٌبوبة ت وجاء

 نفكد قكد هللا مكرأ ككان زور أ نأ ربكاب مكن طلبكت وحٌنمكا، اسكمى ٌردد كان ن أ

 وأ ىنسكأ كٌكؾ نفسكً؟ سكام أ نأى لك فكٌكؾ، لبارئهكا الطكاهر  روحك  وفاضت

 كٌؾ؟ الوحٌد ابنهاى ف المكلومة م أ نظرات تناسىأ

 لحزنهككا حتمٌككة نتٌجككة فهككو  ربككاب بمككوت الكك نوب تضككاعفت وقككد نواآل

 كتئككاباال دوٌككةأ دتوأ باكتئككاب صككٌبتأ فقككد  عككالء قلبهككا مالكك  علككى الشككدٌد

ى مثكال لحبٌب المثالٌة الحبٌبة رباب كانت، النظٌر منقط  بشك  صحتها لتدمٌر

 .والمثالٌٌن للمثالٌة فٌ  مكان ال زمنى ف

 شخصكٌن  نكب حم أ ناآل نافؤ  ضمٌري وٌرٌ  ٌرٌحنى نأ هللا سا أ له ا

 .وؼادأ وسط برٌاءأ اكان

 : األم فقاطعتها

 .كتاب ج أ فلك   لرحمةبا لهما ادع   ابنتى ٌا العلٌ 

 :  قائلة والء لها نظرت

 ، و ه اى ف تسببت من ناوأ -

 األم وظنككتى الككوع عككن وؼابككت والء صككوت انقطكك  مقككدمات بككدون فجككؤ 

 مكن تتابعهكا وجلسكت جبٌنهكا وقبلكت علٌهكا الؽطكاء فسكحبت، النعكاس ؼلبها نهاأ

 :الهشكٌمى فك كالنكار تنمكو تسكاإالت داخلهكاى وفك، هالسرٌر مجاورى كرس على
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 لقلكة مأ رؼباتهكا؟ لكك  لتنفٌك  مأ زائكد ؟ لحرٌكة مأ تربٌة؟ لسوءضحٌة  والء ه 

 القدو ؟ الفتقاد مأ خبر ؟

 لوحٌكدتها تنظكرى وهك، األم سرأ فل ى ف تدور التساإالت تل  ك  وظلت

 والء حشكرجة صكوت سكمعت حٌنمكا قلبهكا ٌختلك  نأ قبك  ٌنشكدٌد وقل  بشؽؾ

 تعكد ولكم تمامكا والء همكدت ثم، ما وداع وأ ماشئ  بقو  تهم نهاوكؤ، المتقطعة

 .ساساأل من نفاسأ هنا  تعد لم ب ، تتالح  نفاسهاأ

 هرعككت شككقتهم بككاب علككى طرقككات مهككاأ سككمعت وفاتهككا مككن عككامٌن بعككد

 دعككو  وجكدت خلفهككا البكاب تؽلكك  نأ وقبك ، حككداأ تجكد فلككم، الشكقة بككاب وفتحكت

 عككالء ككك اللم داٌككت اسككم ٌحمكك  وجٌمككانٌزٌوم لعككابأ صككالة افتتككا  لحضككور

 .رباب وزوجت 

 د. محمود لطفي 
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Selling the Devil’s Soul 

 

“I‟m doomed, I‟m lost, I‟m desperate” ، says the 

devil. “I have to leave such a decent man” ،He thinks 

for a while, looking at himself in a mirror surrounded 

by small fire ،He continues “I can‟t afford anything ،“I 

have a family ،I need to go to the dentist ،I should 

figure out something.” 

These were the devil‟s words. It was early in the 

morning just before sunrise. He stood in front of Peter 

Wagner; the one he was supposed to tempt and 

seduce. He was sleeping and was just about to wake 

up. 

Peter Wagner was a young man in his twenties ، 

but he was so straight and conservative and 

somehow religious. 

 

Suddenly the devil has got an idea ،“As long as I 

can‟t influence him when he‟s awake ،maybe I can 

haunt him in his dreams”… 
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During that mixture of being awake and sleeping, 

the devil haunted Peter and followed his soul ،He 

sees him dreaming of that beautiful girl who is his co-

worker ،Peter was speaking to her in his eloquent 

way ،So the devil touched his shoulder from behind ،

When Peter looked, he was scared by the weird and 

freaky face of the devil ،He said “Jesus!” The devil got 

frightened by the word and almost fainted and he fell 

on the floor. It wasn‟t stable ، It was similar to the 

clouds. Peter sympathized the devil as he wasn‟t 

really aware that this was a son of Satan. 

“Oh! I‟m sorry ،I didn‟t mean to scare you!! But ،

Um ،Well ،I was kind of shocked by your  ،Ur ،I mean 

you don‟t really look like an ordinary man ، Anyway, 

Can I help you?” Peter asked. 

“Sure you can. Says the devil, “First help me stand 

up and please don‟t say that word you uttered again”. 

Peter looked at him with a worried gaze, then he 

gave him a hand to stand up. So the devil dusted his 

long black coat and started walking ،Without uttering 

a word Peter walked with him… 

He found himself walking in a land full of dark 

green weeds with a bad and rotten odor ،It got darker 
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and darker until he found himself in an almost black 

place with a great fire at the horizon hearing a loud 

scream though from a long distance ، 

In a trembled voice Peter asked the devil “Who are 

you? And what is this place?”  

The devil answered “I thought you are smarter 

than this! Don‟t you recognize me?”  

Peter: “OH! Well! No. But Hey! Are you satan?”  

Devil: “O Prince of darkness! Glory to you! No I am 

not, I am one of his sons.” 

Peter: “And what do you want from me? Why did 

you get me here? Hey! Wait a second! Am I dead?” 

Devil: “No. You are not. Indeed I have no power 

over you when you are awake so I decided to seek 

some cooperation with you in your dreams.” 

Peter got astonished and said “Ha! Are you nuts? 

Cooperation between you and me! What benefit I 

could get from that? Your grand pa took Adam and 

Eve out of heaven!” 

Devil: “Well! At least you could try! I can bring you 

more happiness.” 
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Peter: “I am happy! I have a career. I have a life. I 

am going to have a family…” 

The Devil laughed loudly in a hysterical way ،

“When? With whom? You can‟t even talk to Sandra 

your co-worker except in dreams! Do you call this a 

life?  

Peter: “How do you know that?” 

Devil: “I‟m a devil! Remember?” 

Peter thought a little!  

Devil: “Try me!” 

Peter: “I‟ll talk to her someday ،after all I love her 

and I‟m thinking about proposing to her” 

Devil: “Believe me you won‟t ،You look like an idiot 

when you act like a desperate waiter” 

Peter: “Gosh! You know about the coffee.” 

Devil: “Trust me! She thinks you are a jerk.” 

Peter: “Can you advise me?” 

Devil: “Sure ،But you have to pay me then.” 

Peter: “How much?” 
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Devil: “No. I don‟t want your money ،I get paid 

from the treasury of Hell, but since I was hired to 

seduce you ،that‟s three months ago, I couldn‟t feed 

my family” He gets emotional and cries. He continues 

“I even had a diarrhea last week and I had to beg for 

money in the street to get some medical advice”. 

Peter: “Jesus Christ”. 

 

In a large, deep, frightening voice, and a terrible 

change in his appearance he said “I told you not to 

utter these words again.” 

Peter fainted and then opened his eyes to hear 

the sound of his alarm clock… 

He tries to make sure whether he is awake or 

asleep ،He stood up and put on his slippers and then 

opened the window. Everything is normal ،The sun is 

shining bright ،people are walking to work ،Kids are 

going to school ،Dogs are barking, cats are mewing, 

and the birds are singing. 

“So I was having my worst nightmare ever…” says 

Peter. 
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“No. You weren‟t.” says the devil without 

appearing.  

Peter kept looking around himself, but he found 

nothing. He went out of his room to go to the toilet 

and wash his face. While he was getting out of the 

toilet he found a piece of paper on the floor with a 

written note that said, {you need help, you are 

desperate, and I am the only one who has keys to the 

closed doors}… 

Peter got even more frightened and kept 

screaming ،“I don‟t need you ،Show yourself, where 

are you?” 

At that moment, the devil showed himself. Peter 

couldn‟t believe his eyes ،It‟s the Devil ،He fell on the 

floor once again with a great shiver all over his body. 

The Devil approached and said, “Calm down 

man!” He held Peter‟s hand to stand up ،I‟m here to 

make a deal.” 

Peter went to the nearest armchair and sat down. 

“What kind of devils are you?!” He shakes his head 

and says “A devil who writes a note ،A note.” He took 

his breath and says, “What deal?” 



15 
 

Devil: Well! You have to listen to me, follow my 

steps, and obey me at least once in a while…” 

Peter: “Give me one reason to listen to you.” 

Devil: “If you don‟t do that I will keep haunting you 

Day and Night ،Man you‟re causing me lots of 

troubles ، 

Peter: “Like what? I go to church every Sunday! I 

go to work on time, and I don‟t hurt anyone.” 

Devil: “Well! That‟s my trouble, you have to let 

yourself go a little” 

Peter: “To you?” 

The Devil shouts then speaks to himself: “Maybe I 

should try Plan B” 

He speaks to Peter: “Alright! I‟ve got another 

option.” 

Peter: “What‟s that?” 

Devil: “You can sell me …!” the devil says that with 

a blush on his face and he got a bit embarrassed. 

Peter laughed hysterically and said, are you out of 

your mind? Who would want to buy a devil? 
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Devil: “Believe me! You don‟t know how much I‟m 

wanted.” 

Peter: In a sarcastic tone. “Perfect! A crazy Devil”. 

Devil: “Please.” 

Peter: “Are you serious?” 

Devil: “Never been more.” 

Peter: And then you‟ll totally disappear. 

Devil: Completely. 

Peter: But where can I sell you? In hell? 

Devil: of course not! I‟m wanted by humans to 

figure out how to take them to hell at the end! 

Peter: “lovely! Ok. How do we do that? Shall we 

go down the streets with some speakers! “A Devil for 

Sale!” Humming “What a bargain!” 

Devil: I can hear you. 

Peter: I beg your Pardon. 

Devil: Well! No. 

Peter: Then how? 
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Devil: As long as we should save time we‟ll do that 

in dreams ،You‟re going to sell me among 

humanitarian souls. In order to find someone 

wandering to meet me out there. 

Peter: No one control himself in dreams. 

Devil: Leave it to me. 

Peter: Ok, Deal, he realized that he made a deal 

with the son of Satan; he shivered and became pale 

and then whispered with some prayers so when the 

devil heard him, he changed to a horrible appearance 

and said in a terrifying voice, “You are praying again!” 

So Peter fainted again, and that‟s when he saw 

himself standing in front of a big glass box where his 

devil was inside ،smiling in a silly way, staring at one 

direction of the dreamy street. He was proud for 

winning his small battle, for the first time since he was 

hired to seduce Peter he was over the moon. 

Peter was holding a sign “For Sale!” 

Buyers started to come close asking about Peter‟s 

goods. “What‟s that? Why should we buy that devil in 

particular while there were a lot out there FOR FREE! 

“Now that‟s ridiculous!” Peter said to himself. 



18 
 

And then he‟s got an idea. He thought about the 

gentleness of the devil and that he was not that 

harmful, after all he chose negotiation for solving his 

problems. So he shouted out ،“Seducing Safely!” The 

safest temptation is here! Have you ever thought 

about negotiating with your devil? Here‟s the best 

NEGOTIATOR.  

The devil became even happier and souls started 

to come close bargaining to buy the devil, and asking 

how much? 

Peter thought: “I don‟t know how much?” he said 

to himself. He should think quickly for something to 

take in return. “What do I need?” he asked himself. 

“Being bold. That‟s it. I could ask for someone‟s 

courage to take for a safe devil‟s in return. 

Finally, a young body-built guy appeared 

examining the ridiculous creature in the glass box. 

Peter got excited; looking at the devil and thinking 

how he is so idiot and silly. Then that guy said “I‟ll 

take him.” 

 The devil came out of the glass box shook hand 

with the buyer and thanked him gratefully, then he 

held him so tight! 
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“Ha!” Peter woke up relieved after that dream ،He 

was in bed, and it is morning again. He does not know 

if he was dreaming or having a nightmare; or even if it 

was reality! All that he knows is that he is eager and 

willing to go and talk to  Sandra  and  ask  her  for a  

date. 

 

 

 إيمان جمعة
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َوق ٌعَغامٌضَ

 

همككا ٌشككعر كال ،ولككو بعككد نزهككة قصككٌر ، لٌكك إكلمككا تركككا منزلهمككا وعككادا 

، شكٌاءن تتؽٌر مواضك  بعك  األأتل  الشقة. أحٌانا ٌحد  ى تحد  فبتؽٌرات 

همككا دون ٌو لكلأؼككرا  الشخصككٌة ألحككدهما بعكك  األ تختفككىخككرى أوتككار  

تلك  االشكٌاء بشكك  مإقكت وتعكاود الظهكور ى تختفكى خرأحٌانا أو، ن ارإساب  

 ثانٌة. 

و نكوع مكن المقالكب أخكر منهمكا أنهكا مزحكة مكن اآل مكر ظكن كك   ء األىباد

السكنة فكى ن استاجرا تل  الشقة أ و من ، خرى اآلمنهما تنفٌ ها ف ى اعتاد ك   الت

بعد تخرجهما والتحاقهمكا بالعمك  والحٌكا  العملٌكة ى وحت، لهما بالجامعةى ولاأل

تزٌ  هموم وشقاء العم  ى لم ٌمنعهما العم  من بع  المقالب والضحكات الت

 ولو للحظات قلٌلة.

ى ال تل  اللٌلة التكإمتهما المطب  وشكوكهما المستمر  لم ٌخرجهما عن ص

فصككعد ، انتظككار  لحككٌن جلككب جوالكك  جوالكك  وطلككب مككن ٌاسككر سككامر فٌهككاى نسك

وحكاو  مكرارا ، أخرج مفتكا  الشكقة مكن جٌكب سكترت و، درجات السلم مسرعا

ن اسككتجاب البككاب وبككدا أى بعككد حتككو، ىوتكككرارا فككت  بككاب الشككقة دون جككدو

نهككا ؤى وكن هنككا  قككو  خفٌككة تككدف  البككاب بشككك  عكسككأأحككس سككامر ، ٌتحككر 

وفجكا  ، ت  البكاب ودلكؾ للشكقةتملكت  الشجاعة وقاوم واستطاع ف .ترف  فتح 

 .ى جٌب سترت  وبدا ل  األمرمرٌباوجد سامر هاتف  ف

 تملك  قل  شكدٌد وتسكرب الخكوؾ لخالٌكا  بشكك و، بل  متعجبافت  فا  كاأل

ؼلككك  مكككن ألككك  مسكككرعا خكككارج الشكككقة لٌجكككد البكككاب ن ٌنطأوحكككاو  ، متصكككاعد
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ى محاوالتك  فكولكم تكنج  ، وككان هنكا  مكن ٌرٌكد  سكجٌنا داخك  الشكقة، الخارج

ولككم ٌسككتط  االتصككا  بٌاسككر ، ت بطارٌككة هاتفكك نفكك وككك ا، الخككروج مككن الشككقة

 .كنه ى ال ٌدرى صدٌق  لٌنق   من  ل  المجهو  ال 

وقؾ ؤوهاتفك  المؽلك  فك ر  القل  مكن تكاخر سكامر الزائكداما ٌاسر فلقد ساو

ٌجككد بككاب الشككقة محككر  سككٌارت  و صككعد درجككات السككلم مسككرعا نحككو شككقتهما ل

دخككا  المفتككا  بكك  وكككان مالٌككٌن األورد  والشككراٌٌن إدمككا مككن موضكك  ٌنككزؾ 

قكؾ ٌاسكر عكاجزا عكن الحكرا  ال ٌعكرؾ مصكٌر و لثوان   .ن واحدآى تمزقت ف

ى دخكو  الشكقة دون فهكم قدم علأخر لو ى مصٌر  هو اآلصدٌق  بالداخ  وٌخش

ى تؽلككب علككى وبفطككر  الصككدٌ  المخلكك  الككوف، درا  لمككا ٌحككد إى وو وعككأ

بكاب لٌقكؾ ن ٌدٌر  بالقفك  انفكت  الأب  وق، مس  المفتا  الؽار  بالدماءأخوف  و

نكك  جككزء منهككا ؤٌتكك  صككدٌق  وقككد التصكك  بالحككائط وكإٌاسككر مصككابال بككالهل  لر

بكاب وفجا  انؽل  ال، درجات الهل  والفزعى قصأى وجه  عل، والدماء تحٌط ب 

ائط والكدماء مامك  جثكة صكدٌق  الملتصكقة بالحكأخلف  ووجد ٌاسر نفسك  سكجٌنا و

ٌبتلك  ٌاسكر ، موسم فٌضك ى نها نهر فؤوك، تسٌ  منها بال انقطاع وبدون توقؾ

فلقكد   ال ٌعكرؾ مكا ا ٌفعك ودرٌنالٌن بشكك  متواصك  أٌفرز جسد  ، رٌق  بشد 

مكن شكد  ى ن ٌبككأى ب  لم ٌسكتط  حتك، و الصرا أفقد حتى قدرت  على النط  

 م عٌن .ؤ  بآوهو  ما ر

، ىالبككاب دون جككدوى بحركككة ؼرٌزٌككة ٌطككر  بقككو  علككٌنككدف  نحككو البككاب 

صكوت سكامر ى رضكا لٌسكتٌقظ علكأوسكقط ، نهككت قكوا أامتالت ٌكدا  بالكدماء و

  :ٌا  كعاد  ك  خمٌسإاعبا مد

  ؟!مام التلفازأبالخروج ثم تنام ى توعدن -

سكرع أثنكاء توجههمكا للتنكز  أسامر هاتفك  المحمكو  ى ٌوم العطلة نسى وف

وحككٌن ، دار ٌاسككر محككر  السككٌار  ولككم ٌنتظككر أحضككار  ولكككن هكك   المككر  إل
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مكن النكاس حكو  سكٌار   احضر سامر هاتف  ونز  لكم ٌجكد ٌاسكر ووجكد تجمعكأ

انزعج من المشهد وساور  القلك  فكانطل  ، سٌارت ى ب  ه، تشب  سٌار  صدٌق 

والكدماء قة ٌدٌ  نسكخت  مكن مفتكا  الشكى   وفئدماى مسرعا لٌجد ٌاسر ؼارقا ف

 .تسٌ  منها بال انقطاع

 

 د. محمود لطفي
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The Dinner’s Guest 

 

This is a story of a house with no mirrors, where 

the age stopped at a certain year chosen by the 

owner ،Sarah, a ninety-year-old lady who lives alone 

in her small apartment of only one bedroom with only 

one small bed and where no closet in! She hangs her 

only black nightdress behind the door ،She puts her 

only one pair of shoes on the floor under her dress ،

She has no bags  ،no purses ،and no cell phones. 

The rest of the apartment includes a very small 

kitchen, a very small toilet with a tiny sink and a 

shower fixed on the wall. There is a small table in the 

salon with four chairs around it and a small cupboard. 

There is also a big stylish sofa and four big armchairs 

and a brown wooden table with a rectangular piece of 

glass on it. 

A black grand wing-shaped piano takes a large 

space of the salon… 
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There is only one balcony in the salon that 

overlooks a peaceful street with trees on each side of 

the road. 

It seems like a place of a one-life perspective lady!  

There are a lot of pictures on the walls!  

Pictures of people with different ages ،in different 

places ،Pictures that take you far away towards a 

different world that exists apart from this apartment ،

One picture could take you back in time to the 

previous century… 

There she stopped staring at a picture of a young 

lady in her brown pants and beige shirt with small 

buttons ،She was appearing riding a black horse in 

front of Giza pyramids. She had a proud smile and a 

confident look; raising her right hand as if waving. 

Sarah kept looking at that picture when her 

beloved husband was taking that picture of her. She 

asks herself, ”Where is he now? What‟s he doing at 

this moment? Why am I alone?” A flow of thoughts 

runs in her mind, interrupted by a strange look from a 

stranger who appeared all of a sudden at the dinning 

table. She got scared, and thought „When did that 

man enter my place? Do I know him? Did I invite him 
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over for dinner?!” She kept thinking though 

embarrassed of staring at the stranger without 

uttering a word! A feeling of déjà vu came on to her! I 

guess I know him! Then she had the courage and 

said with a clear voice, “The table will be set for 

dinner in a moment.” 

She entered the kitchen and took a large tray on 

which she put some cheese, honey, and bread. She 

came out of the kitchen and put the tray on the table, 

and then she sat down. 

The stranger looked at her and asked, „Don‟t you 

recognize me Sarah?‟  

She sat down and in a trembling voice she said, 

„Why do you say so? 

„Well don‟t get embarrassed. I got used of it. Damn 

Alzheimer! 

Her heart fluttered when she visualized her doctor 

facing her with her disease. „Who are you? 

The stranger hesitated before speaking as if he 

sympathized with her. „Umm I‟m your guest. I visit you 

every day at the same time to check on you. I am 

your friend Sarah. 
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She was not relieved and thought, „I‟m a poor old 

lady suffering from a mind disease. God I cannot 

remember him. 

A tear dropped from her eyes while looking at him, 

and facing his stable eyes staring at her. 

She thought, God! Either he„s here as blessing, a 

gift you sent me, or as a punishment. I accept your 

will. 

She forced her mouth to smile and said, „Well! It 

seems you know me better than I know myself!‟ 

„Don‟t think I‟m a parasite Sarah.‟ 

„You‟re here for a reason, then.‟ 

„Sure.‟ 

„I recognize your face, tough I don‟t remember 

you.‟ 

„Yea, I know.‟ 

„Why don‟t you eat?‟ 

He laughed and said, „I don‟t eat Sarah.‟ 
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She got scared and shivered, when he quickly 

tried to comfort her, „Don‟t be afraid of me. Let me 

refresh your memory.‟ 

Sarah felt hopeful and said, „Can you do that?‟ 

„Of course Sarah, I‟m an angel.‟ 

She took it metaphorically and said, „I feel I‟m 

locked away from the world.‟ 

„You chose that Sarah, long time ago.‟ 

Sarah took a deep long breath, and closed her 

eyes. The stranger held her hand. She suddenly 

opened her eyes feeling some cold air touching her 

body. She looked around herself, and then she 

started to remember.  

„I was fifty nine years old when my husband died. 

We had two children a boy and a girl, Danny and 

Anna. Both of them are married and each one of them 

has two beloved kids. She smiled then cried.  

The stranger said, „Go on Sarah. Don‟t stop.‟ 

 „Six months after the funeral, my husband‟s friend 

came to my place and asked me for marriage! I 

refused. He kept persisting, and I kept refusing.‟ 
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The stranger interrupted her and said,‟Then his 

ego was so stronger than himself so he told you 

that… 

„That I‟m losing my beauty…‟ She smiled and said 

„That‟s why I removed all the mirrors in my apartment. 

I don‟t care about the beauty of the face, body, and 

hair ،Beauty exists in the mind ،No matter how 

someone looks like ،I just care about how someone 

thinks, feels, and gives…‟ 

The stranger held her other hand and said,‟You 

stopped the clock but…‟ 

„But life went on…‟ She touched her face and felt 

the wrinkles under her eyes ،„I grew older.‟ 

„But your spirit is still as beautiful as it was since 

forever.‟ The stranger commented. 

„My kids visit me everyday; however, I forget all 

about the past ،until you visit…‟ 

The stranger looked at her sadly and said,‟Sarah, 

I‟m afraid to tell you that this is my last visit.‟ 

„But why? You‟re my friend.‟ 

„I didn‟t say I‟m not gonna see you again!‟ 
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„Then what‟s wrong?‟ 

„I came today to take you with me.‟ 

She trembled in fear and said, ‟But where to go?‟ 

The stranger patted gently on Sarah‟s back and 

said,‟I‟m here to remove your wrinkles, comfort your 

heart and put your beautiful soul in a new body.‟ 

Sarah started to understand, but her feeling was 

so weird. She does not know whether she is happy or 

not, scared or safe…, „I know what you mean. I know 

who you are. You are Azrael!‟ 

Sarah stood and started wandering in the salon 

and watching the walls ،the pictures on the walls. 

There she stood as a child in her mother‟s arms 

feeling safe. A cozy picnic with her parents among 

grass and trees. The graduation party with her old 

friends wearing black robes and holding their 

certificates with golden ribbons. Her engagement 

party ،she can see her engagement ring glowing 

around her finger. Her baby Danny taking his first 

steps. Her daughter Anna  proud of being able to 

ride her bike for the first time. Oh! There she sees the 

wedding of her Danny ،he was kissing his bride‟s 

hand. Anna in her beautiful white dress and flowers in 
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her hand! Her beloved husband kissing her on her 

cheek and she was laughing in joy and raising her 

arms upward. 

The history of the family lies on the walls. 

Now she stares at the picture of her grandchildren ،

those lovely creatures ،„A miracle that takes place 

each single moment on the earth.‟ She said it and 

looked at Azrael,‟Who is going to tell my story?‟ 

„The pictures on the walls Sarah. They will come 

here and gather to listen to your story. You‟re going to 

have eight grandchildren.‟ 

Tears came into her eyes and ran on her cheeks ،

tears of sorrow and tears of joy. „I won‟t be able to see 

them, my friend.‟  

„Who said that?‟, Azrael said in a soft voice. „You 

are going to visit this apartment too.‟ 

„Is that true?‟, she said it with a surprise in her 

eyes. 

„Sure Sarah!‟ 

„But how?‟ 
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„It‟s my job.‟ 

She smiled and took a deep breath. Azrael held 

her hand and said, „Come with me Sarah! This way!‟ 

He showed her a road that she didn‟t know from 

where it came suddenly in her salon. The road was 

full of big green trees, with pink and red flowers 

spreading on the green leaves. Hundreds of angels 

standing on both sides of the road, bowing and 

smiling in cheer. She looked on her dress it turned to 

be violet instead of the black old one. She touches 

her face and there the wrinkles are gone. She turned 

her face to Azrael and her long black silky hair fluffed 

on her shoulder. She said, ‟Thank you, my friend. ‟He 

said, „I can‟t believe you humans, I myself am scared 

from the idea of dying someday, I wish I could live 

forever. Even with the beauty you see.‟ 

She smiled at his face and said, ‟I will be there for 

you, Azrael, my friend.‟ 

 إيمان جمعة
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َوَ ال ََحَ بَ ش  َ َت 

، وهكى تبككى كان من  فتكر  ٌسكتٌقظ كك  لٌلكة مفزوعكا علكى صكوت والدتك 

 ،نقا هكا مكن وحشكٌة والكد ، لكن ال أحد ٌؤتى إلتؽٌ  بجمٌ  البشروتصر  وتس

ب والدت  بوحشٌة مخٌفة وكؤن   ئب مفترس ٌنق  علكى فقد كان ك  لٌلة ٌضر

فككان ٌشكاهد المنظكر فكى خكوؾ ورعكب بجسكد ، بال رحمة أو لٌن قلكب فرٌست 

لكنكك  ، وأنفككاس متقطعككة وكككؤن أحككدهم أعطكا  صككدمة كهربائٌككة عنٌفككة، مكرتع 

سككوى أن ٌهككم لنجككد  والدتكك  مككن  لكك  الككوح   ابككالرؼم مككن  لكك  ال ٌجككد مفككر

 ، وأن  راعٌكك وٌخٌكك  إلٌكك  أن ٌدٌكك  الصككؽٌرتٌن تسككطٌعان أن تهزمكك ، الكاسككر

لكككن ٌنتهككى بكك  ، ٌن ٌسككتطٌعان أن ٌحضككنا والدتكك  فٌمنكك  عنهككا الضككربالقصكٌر

 وٌنتهكى بوالدتك  ،والركك  تلقى أكثر من نصٌب والدت  من الصكف إلى  المطاؾ

 وال قو . حتضان  بال حو فى نهاٌة المطاؾ إلى ا

كان ٌسٌر وهو ٌتخكبط فكى أثكا  ، نتهاء والد  من  ل  الفع  المشٌنوبعد ا

وما العجٌب فى  ل !! فما المخدرات ، الشٌطان من المس الشقة كال ى ٌتخبط 

ثككم  ،نسككان حتككى ٌسككلب  عقلكك  وصككحت ، ٌظكك  ٌوسككوس لإسككوى شككٌطان رجككٌم

بك  ، ٌتسل  إلٌ  وٌفسد جمٌ  عالقات  فٌصب  اإلنسان لكٌس عكدوا لنفسك  فحسكب

 .الوعى عن ؼائبا ر األ على ٌرتمى  ل  بعد و، عدوا ألقرب أقربائ 

وكؤن ال ى كان البارحة ، وكؤن شٌئا لم ٌحد ، ٌستٌقظ األبوفى الصبا  

فٌظكككك  ٌالعككككب الصككككؽٌر ، أو مسككككع مرعككككب ، بكككك  رو  شككككرٌر ،لككككٌس هككككو

بك  ال ٌسكتطٌ  العكٌ  ، أنك  ككان ٌحبك  كثٌكرا ، ومن المفارقة العجٌبةوٌضاحك 

، وكؤنك  رأى شكبحا مخٌفكا، عٌنٌك  ا  اتسكعت حكدقت، لككن الصكؽٌر كلمكا رآبدون 

 م  وٌؽل  علٌ  ؼرفت .فٌرك  من أما
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؟!   ك  لٌلك لٌ  والدإ  دائما من  ل  الشخ  ال ى ٌستحٌ  فقد كان ٌتساء

فبككات  الك ى رزع بداخلكك  الخكوؾ والرعكب؟! مكن  لك  الحٌكوان المفتككرس الك ى

، ب  باتت روح  تصدر صكٌحات اسكتؽاثة كلمكا رآ  أو الخوؾ من  ٌؤك  روح 

 قترب من .ا

  النكوم خوفكا مكن أن ٌكؤتى افقكد جافك، قظاظ  الصؽٌر فكى هك   اللٌلكة مسكتٌ

 وٌعٌد نفس السٌنارٌو ال ى ٌنف   ك  لٌلة.، والد 

فقفككز مككن فككو  ، وٌؽلكك  بقككو ، سككم  صككوت البككاب ٌفككت  بسككرعة ! وفجككؤ

لٌراقكب مككن ، وفتحك  فتحكة صكؽٌر ، بكاب ؼرفتكك إلكى  و هكب، سكرٌر  مرعوبكا

 أو، كككالمجنون فكذ ا بك  ٌككرى والكد  ٌتلفكت حولك  هنكا وهنكا  ،خاللهكا مكا ٌحكد 

 كال ى ٌطارد  مل  الموت فٌرٌد أن ٌنجو بحٌات  

سم  صوت الباب ٌطكر  بقكو   ، وبعد دقائ  قلٌلةختفى من أمام اإلى أن 

ربما كانت دقكات قلبك  فكى هك   اللحظكة أعلكى صكوتا مكن ، فتسارعت دقات قلب 

 طرقات الباب.

جككا  هك ا السككإا  فكى خككاطر ؟   البككاب بهك   الطرٌقكةلككن مكن الكك ى ٌطكر

 الصؽٌر.

فقكد كانكت ، البكاب بقكو  نفذ ا بؤشكخا  ٌكدفعو، لكن قب  أن ٌكتم  تفكٌر 

ٌفتشكون عككن تفكت  كك  رككن فكى البٌكت  ، وأخك وا فكىبوالكد  ، أمسككواالشكرطة

، لككم تجككد شككٌئا، وبعككدما قلبككت الشككرطة البٌككت رأسككا علككى عقككبشككىء ٌجهلكك ، 

 ورحلت. ،تركت والد 

بب شكد  تكؤثٌر ربمكا بسك، لكن الؽرٌب فى الموضوع أن والدتك  لكم تسكتٌقظ

 خ تها.مسكنات األلم التى أ
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بالسككعاد   أن الصككؽٌر بعككدما  هبككت الشككرطة شككعر، والمفارقككة الؽرٌبككة 

، وألو  مر  من  أٌكام رطة ألهت والد  عما ٌفعل  ك  لٌلة،ن الشوالراحة حٌ  إ

  نام نوما عمٌقا.

 علكى ٌنكادى ظك و ،ٌككن لكم شٌئا وكؤن، كعادت  األب ستٌقظا الصبا  وفى

 ٌبحك  فؤخك ، بهكا ٌجكد  لكم لكن ، ؼرفت إلى   هب، علٌ  ٌجب لم لكن ، الصؽٌر

 .للعب خرج أن  فاعتقد، فائد  دون المنز  أرجاء فى عن 

 بنك ا وجكد فقكد، مصكعوقا مرامتسك ٌقكؾ بك  فكذ ا، المطكبعإلى   هب أن إلى

 زوجتك  تفجكاء ٌصر  وظ ، حضن  فى فؤخ   هامد  جثة األر  على ملقى

 ،الوعى عن ؼائبة لٌست، األر  على رتمتا المنظر رأت وعندما ،مفزوعة

 .الحٌا  عن ؼائبة ب 

 مكنأنكا  ،المجكرمأنكا  ،السكببأنكا  هللاٌكا وٌقكو :، وٌبكى، ٌصر  األب ظ 

 .بنىا قتلت

 تطككارد  كانككت عنككدما البارحككة نكك إ حٌكك ، قتلكك  مككن هككو، المجككرم هككو نعككم

 دور  سكوى فٌك  هاٌخبئ امكان ٌجد فلم ،المخدرات بع  بحوزت  كان الشرطة

 .الحٌا  وفار ، الصبا  ه ا الصؽٌر من  شرب ال ى، اللبن

 

 

 فاتن عبد الرؤوف 
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Meeting Eve 

 

The odor of the blooming flowers, was certainly 

smelled, all around. Tiny little creatures were flying 

spreading their silky colorful wings; some of them 

standing on the roses and some others on the violets. 

Dark green leaves were covering a part of the ground 

as if a large carpet under the beautiful shiny flowers. 

She stood on the yellow soft sand with bare feet 

watching the beauty of nature, Hannah who was in 

her thirties. She held her violin on her shoulder and 

took the bow, and started to play a tune that forced 

two nightingales to stop their song and listen to the 

melody. Chilly wind caused her white dress to move 

as if it was dancing….  

 Suddenly a croak stopped her. A large black crow 

was flying towards her… ، 

She woke up! 

Frowning as usual as her alarmclock rang, she 

stretched her arms and shook her head then she sat 

down and walked with naked feet towards the mirror.  
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“Mummy, mummy!”, her 3-year-old son yelled. 

“Stop yelling, I‟m coming”, she answered violently. 

“Mummy, mummy, mummy, mummy, 

mummy,…… ،” 

She opened the door of her room and held her 

son from the back of his shirt then she walked quickly 

to the kitchen where she threw him on his small chair.  

“weito mummy” 

“It‟s water not weito” 

“ bik, mummy” 

“Say milk not bik, Ben”, she poured some water 

into a red plastic mug, then she turned towards him 

and shouted, “water or milk?!”. 

He frowned and crossed his arms nervously and 

thought „What‟s wrong with that crazy woman?! Is it a 

mistake to be thirsty and ask for some water and a 

glass of milk‟, then he said, “weito bik mummy”. 

She put the water on the table in front of him, then 

she took a bottle of milk from the fridge and poured 
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some milk into another glass and put it on the table 

saying, “Finish your milk then go into your room.” 

Hannah went out of the kitchen and entered the 

bathroom to take a shower. 

She took her clothes off and opened the tap to 

wash her face. Carelessly, she switched on the 

electric heater with her wet hand getting an electric 

shock. 

The eyes of the crow were gazing towards hers. 

She wasn‟t comfortable to see such a bad omen in 

such a beautiful scene.  

“What a beautiful tune you played, Hannah!”, said 

the crow. 

She turned her face away and thought that she 

lost her mind. 

“Why do you seem bewildered?”, the crow asked. 

“I‟ve never met a speaking crow!”, she answered. 

“Well! There you go! You met the only speaking 

crow.” The crow said. 
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“But how is that!”, Hannah asked with a steady but 

surprised voice. 

The crow started explaining,” I am the first crow on 

earth. I know it all, and I can offer you help.” 

Hannah was silent for a moment then she said, 

“How can you be living until now since you were first 

created?” 

“Maybe it‟s difficult for you to understand, but in 

fact you came to me in the everlasting land.” The 

crow seemed to be happy while telling her that! 

“Do you mean I died?”, she asked in a frightened 

voice.  

“No. I me….”  

She interrupted. 

“Is this heaven?” she stood up and left her violin 

on the ground. 

“It‟s a temp….” 

She interrupted the crow again. 

“I knew I deserved a better place.” She smiled and 

started jumping swiftly on the sand among the rocks”. 
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The crow flew behind her then he croaked loudly. 

She stood still and said, “ Let me enjoy this 

moment.” 

The crow stood in front of her on a big grey rock 

and said, “Stop this childish acts and listen to me. I 

don‟t know how you managed to appear in here. I am 

just a messenger from your mother to see if you need 

anything and to help you in any trouble you are 

facing.” 

“Oh! Mom! I miss her so much. I‟m so happy to be 

able to meet her again.”, she said it in relief, then 

asked, “Is she a ghost?” 

The crow thought his facing a disastrous mission, 

“I should quit!” 

She closed her eyes and drew in some air. 

“Adam! Ah!” Hannah said painfully. She opened 

her eyes difficultly; it was a bit dark except for some 

light coming from a lamp on the bedside-table. She 

was trying to figure out where she was. There was a 

bizarre smell in the room. She tried to sit up and rest 

her back to the cushion, but she couldn‟t. She 

realized that there is a cannula in her hand.  
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“I‟m in a hospital!” she thought. 

The door was opened and her husband Adam 

entered the room. He smiled and said, “You woke up 

sweetie! Great!”, He touched her fingers gently and 

asked her “How do you feel now?”  

With a cold face she answered, “Tired!”. 

He sighed and patted her shoulder. 

“How did I came in here?”, she asked. 

“Well! Ben called me on my cellular when he felt 

you were late in the bathroom, so I left everything and 

came to find you on the floor.” 

“He drove me crazy this morning.‟‟, she noted. 

Adam turned his face and stood up walking silently 

towards the window, then said, “You did not even ask 

where he is now!” 

A moment passed in silence then a woman nurse 

came into the room and gave Hannah some injection 

that caused her to sleep at once. 

The crow flew over her then asked her to follow 

him. 
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Hannah was so excited knowing that she was 

meeting her mother again. She walked following the 

crow humming a beautiful tune. They were going 

through a sandy narrow path with green bushes on 

both sides. Blue and yellow birds were moving round 

and round over them until they reached an entrance 

of a huge glass building that seemed to be like a 

palace. Hannah‟s heart beat so fast and her hands 

trembled! A big smile was drawn on her face when 

two huge seagulls, which were taller than her, opened 

the gates.  

The crow went inside the palace. Hannah walked 

slowly and was stunned by the beauty around her. 

The marble under her feet, the light beaming out of 

the starry lamps, golden and silver seats, and the 

bunches of jasmine and basil that were hung 

everywhere _on the walls, from the ceiling, and from 

the poles and nightstands.  

The crow stopped in front of a big door with a 

diamond doorknob and said, “Hannah! Please open 

the door.” Hannah hurried enthusiastically, and turned 

the doorknob to open the door. She heard a familiar 

lovely tune gradually raised as the door moved. There 

she found her son sitting on a small silver chair and 

playing the flute.  
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Once he saw her, he stopped his music and ran 

towards a door ajar. 

 She ran after him quickly, and opened the door 

slowly. Her son was sitting on the lap of a lady in her 

thirties. She was charming! She had beautiful hazel 

eyes, long black fleecy hair, rosy small lips and fair 

skin. 

Hannah looked at the woman carefully then she 

turned her face to the crow and said, “But this is not 

my mother!” 

The crow flew out of the room and the door was 

closed. 

 Hannah scratched her hand and opened her eyes 

to find herself alone in the room in the hospital. She 

sat down and pressed a button to call the nurse. Few 

seconds passed before a nurse came in and asked 

her if she needs anything. Hannah asked, „Where is 

my husband?‟ 

The nurse said, „He left an hour ago and he said 

he put your cell phone in the drawer next to you.‟ 

„Ok! Can I have some water?‟ 
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The nurse opened the fridge and got a small bottle 

of water and a plastic cup. She poured some water 

and gave it to Hannah. 

Hannah was so thirsty. She finished drinking, and 

threw the cup in the bin next to the bed and said, 

„Would you please remove this thing from my hand?‟ 

The nurse raised her shoulders and said, „Not 

today. Most probably you will go back home 

tomorrow.‟ The nurse smiled and went out of the 

room.  

Hannah rested her back to the bed and thought 

about her life.  

„I used to play music, I used to read stories, I went 

jogging every day, and to the hairdresser twice a 

week!‟ She sighed then whispered as if she was 

talking to someone, „I loved Adam and I love my son 

but I also love myself!‟ 

Her cell phone rang, so she opened the drawer to 

answer. 

„It‟s Adam!‟, she said. 

 „Yea.‟ 
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……… ، 

„No.‟ 

……… ، 

„Not yet.‟ 

……… 

„How is Ben?‟ 

………… 

„See you.‟ 

She put the phone on the bedside-table and 

closed the drawer. Then she called the nurse again. 

Another young nurse entered the room.  

„I need to go to the toilet.‟ Hannah said. 

The nurse helped her go to the toilet and waited. 

When Hannah came out, the nurse asked her, 

„Would you like to go for a walk in the corridor?‟ 

„No. I‟ll take a nap.‟ 

The nurse helped Hannah rest in bed again and 

went out. 
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„Come closer Hannah.‟, the lady said. 

Hannah approached the lady slowly and asked 

her, „Who are you? Why are you holding my son? 

How did he reach this place?‟ 

The lady pointed to a seat near her as a sign for 

Hannah to sit down. 

„I won‟t sit until I understand. Come here Ben!‟, 

Hannah said with frightened voice. 

„Please Hannah! Sit down and relax!‟, said the 

woman. 

Hannah sat down and said, „I thought I‟m here to 

meet my mother!‟ 

„I am your mother.‟ 

„No, you are not! Who are you?‟ 

„I‟m Eve!‟ 

„Eve?! 

„Yes. I‟m Eve.‟ 

„You mean Adam‟s wife?‟ 

„Exactly!‟ 
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„The first woman on earth?‟ 

„Right!‟ 

„I‟ve been on pins and needles thinking I‟m going 

to meet my mother.‟ She looked at her son and said, 

„I‟m so confused.‟ 

„Of course you are.‟ 

„Then explain to me. Please. What‟s going on?‟ 

„You‟re in a dire need for help. You don‟t 

understand the reason beyond our creation Hannah. 

And you have to…‟ She stood up and let Ben go 

playing outside the room. 

Hannah looked at her son without uttering a word. 

Eve completed, „Tell me Hannah. Don‟t you regret 

getting married? Don‟t you regret having a child? 

Does your life seem pathetic…. to you? Aren‟t you 

more bad-tempered than before? You have to think 

about it carefully.‟ 

Hannah felt more comfortable and started to walk 

beside Eve. 

„I am depressed and I feel lost.‟ 
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„Don‟t be my child. Prosperous life cannot be 

reached without effort!‟ 

„That‟s not my problem. I don‟t need any money. I 

live in luxury and ….‟ 

„I don‟t mean money, and I don‟t mean present 

life!‟ 

„I mean to feel the beauty of everything, ignore the 

ugliness in everything!‟ 

„What do you mean?‟ 

„There is no flower without a thorn, no bee without 

a sting, no baby that doesn‟t cry, no beauty without 

ugliness.‟ 

„Mother!‟ 

Eve held her hand and said, „You have a beautiful 

heart Hannah, and you have to wash out every black 

drop in it. Adam loves you and your son misses his 

mom who carried him inside her womb for nine 

months! You gave him life, child.‟ 

„I‟m still confused and I feel dizzy! How could we 

have this conversation? Why is Ben here?‟ 
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„I always check on my children Hannah.‟ 

Hannah smiled and threw herself in Eve‟s arms 

who held her tightly, and passed her fingers through 

Hannah‟s hair. She resumed, „It‟s not easy to explain, 

but be sure that I‟m keeping my eye on you.‟ 

Hannah smiled and took her son in her arms, then 

they walked outside the palace to find Adam waiting 

for both of them eagerly.  

 إيمان جمعة
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َن َأَ  َاةَ يَ ال ََت 

َ

، ككان ٌكرى والدتك  تسكتٌقظ مبككرا كك  ٌكوم، كطف  فى السكابعة مكن عمكر 

  :كانت تختم صالتها دائما بدعاء، ٌسمعها وهى تصلى

 .بنى من ك  مكرو ربى احفظ لى ا -

ثكم بعكد ، لكى ٌراها تفع   لك ، نفس الوقتفى ، ل ل  كان ٌستٌقظ ك  ٌوم

لٌتظكاهر بكالنوم ال لشكىء سكوى لٌنتظرهكا ، ؼرفتك إلكى  نتهائها ٌجرى مسكرعاا

نهكا كانكت تجلكس ٌحب كثٌكرا طرٌقتهكا فكى إٌقاظك  حٌك  إكان قد ف  لكى توقظ 

، بالحنكان علكى جبٌنك  ثكم تطبك  قبلكة ملٌئكة، وتضك  رأسك  فكى حضكنها، بجوار 

   :وهى تقو  ل ،  وتمس  بٌدها على شعر

 استٌقظ ٌا صؽٌرى عالم  بذنتظار . -

وما العجٌب فى  ل  فهكى ، واألمان بالنسب  ل ، كانت والدت  تعنى السعاد 

 ك  عائلت  فهو لم ٌر ؼٌرها من  والدت . "

فكالٌوم لكم ٌسكم  والدتك  وهكى ، لكن  الٌوم إستٌقظ متؤخرا على ؼٌكر عادتك 

 لكن  لم ٌفهم ما ا حد  ؟!، تصلى

فظك  ، فوجكدها مازالكت نائمكة حتكى اآلن، ؼرفتهكاإلكى  ل ل   هب مسرعا

 فؤخ  ٌتحد  معها بصوت ندم حزٌن:، ٌوقظ فٌها لكنها لم تستٌقظ

وأعلكم أٌضكا أنك  ، أن تتحكدثى معكى ٌقظى أعلكم أنك  ال ترٌكدٌنسكتأمى ا -

خرجككت مككن  تكك كر جٌككدا حككدٌ  البارحككة بككؤننى إن  فؤنككا أؼاضككبة منككى مازلككت  
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لكنكى أعكد  ، بك  وأٌضكا سكترحلٌن عنكى، علم  فلن تتحدثى معى المنز  دون

 .مجددا لكن أرجو  ال تؽضبى منى أننى لن أكرر ه ا الخطؤ

 ولم تستجب لكالم .، لكن والدت  لم تستٌقظ

 ٌائسة قا  لها : وبنبر  طفولٌة

رٌدٌن الحكدٌ  معكى لك ا عقابكا لكى وال ت، ؼاضبة منى مازلت   نتحسنا أ -

عككودتى أرٌككد  أن  لكككن عنككد، المدرسككة بمفككردىإلككى   هككبوأ، جهز نفسككىسككؤ

 نى.تكونى قد سامحت

سككم  ، وعنككد عودتكك  مككن المدرسككة سككم  أصككواتا ؼرٌبككة مككن داخكك  البٌككت

 لم ٌفهم ما ا حد ؟! لكن ، ن وٌولولنصرخنساء ٌ

 ،لٌرتمى فى حضنها كعادت  عندما ٌشعر بكالخوؾ ؼرفة والدت إلى  ف هب

كالخائؾ من وح  كاسر ٌرٌكد  أو، ها كالمجنونفظ  ٌبح  عن ،لكن  لم ٌجدها

 أن أمسكت ب  عمت  هى تقو : إلى  ،أن ٌؤكل 

 .هللاإلى   هبت فوالدت   ال تحزن ٌا عزٌزى -

لكنك  أدر  أن والدتك  مازالكت ؼاضكبة منك  لك ا ، كطف  لم ٌفهم هك ا الككالم

 تركت  ورحلت.

ككاألعمى الك ى فقكد أو ، كالعصكفور التائك  عكن عشك  فكان فى ه   اللحظة

 عصا .

كامك   ب  ظ  طوا  شكهر، األطفا  ن الؽرٌب فى  ل  أن  لم ٌب  كبقٌةلك

أو سككخرٌة ،   لككم ٌتك مر مكن معاملكة عمتك  السكٌئةحتكى أنك، أحكدإلكى  لكم ٌتحكد 

 .معلمت  من مالبس  المتسخة
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 ما أجمل  مكن عكالم  لك  الك ى ال ٌتجكاوزو ،فقد كانت والدت  عالم  الوحٌد

قمرهككا أٌعقكك  للسككماء أن تسككقط  ؟!لكككن كٌككؾ لهكك ا العككالم أن ٌنبكك   حضككن األم،

 !!دون أن ٌتحو  العالم لظالم

مكن شعر بؽضب شدٌد و، شعر بؽضب شدٌد من والدت  التى تركت  وحٌدا

فهكو ٌعتقكد أنهكا رحلكت عقابكا ، لٌة رحٌلهكانفس  فقد حم  نفس  من  البداٌة مسكئو

 وأراد أٌضكا أن ٌقكو ، راد أن ٌعتك ر لهكاأ، لكن  أرادها أن تعود إلٌ  مجكددا، ل 

 لها: 

 .فلم أعد أحتم   كفا  ٌا أمى عقابا -

لحكا  وبعكد الكثٌكر مكن اإل، ل ا أل  على عمت  كثٌكرا لترٌك  مككان تواجكدها

 قبرها.إلى  أخ ت 

جلس بجكوار قبرهكا وأخك  ٌتحكد  معهكا بصكوت مخنكو  مكن شكد  كتمكان 

 : البكاء

وأنكك   ،وهككى مكككان جمٌكك ، الجنككةإلككى   هبككت  إنكك  ٌقولككون  بككةأمككى الحبٌ -

، عمتكككى التهكككتم بكككى مطلقكككا، لكنكككى أفتقكككد  كثٌكككرا ،أٌضكككا تسككككنٌن بجكككوار هللا

أمكك  إلككى  لٌتكك  تكك هب :كمككا أنهككا تقككو  لككى دائمككا، وتككوبخنى دائمككا دون سككبب

، المدرسة بمالبس متسكخة فتكؤنبنى معلمتكىإلى  أ هب كما أننىوترٌحنى من ، 

 !؟: ألٌس ل  أم تهتم ب وقد قالت لى  ات مر ، وتضربنى أمام زمالئى

 .ن بجوار هللانعم لى لكنها اآل - :فاجبتها

حسكنا  ى،إ ا لكم تعكود، فؤنا ال أقوى علكى فراقك ، البٌتإلى  عودى ٌا أمى

أرٌكد ، أرٌد  أن تكوقظٌنى مجكددا، فؤنا أرٌد أن أرتمى فى حضن  خ ٌنى مع 

 خرى.أن أسم  دعاء  مر  أ
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 هللا فى ه ا الشؤن:إلى  تحد ل ا سؤ، ؼاضبة الزلت  حسنا ٌا أمى أنت 

، ل ا أتوسك  البٌتإلى  أو تعود، أمى ال ترٌد أن تتحد  معى ،عزٌزى هللا

 أؼضبها مطلقا. أو، وأعد  أننى لن أتشاقى، لٌهاإلٌ  أن تؤخ نى إ

 ،منكك  وفاتهككا ،وألو  مككر  ، وأؼمكك  عٌنٌكك، احتضككن قبككر والدتكك  بشككد 

 كؤنها كانت حبٌسة وأطل  حراسها.، عٌنٌ أخ ت الدموع تنهمر من 

فقككد ، أحسككن بارتٌككا  شككدٌد، رتسككمت علككى شككفتٌ  ابتسككامة رقٌقككةوفجككاء  ا

 وتقبل  وهى تقو  ل : ، شعر بها تؤخ   فى حضنها، سم  أم  وهى تصلى

أنكت اآلن فكى ، فلكن ٌسكىء أحكد معاملتك  بعكد الٌكوم، ستٌقظ ٌكا عزٌكزىا -

 أنت اآلن فى ح  أم . ،مكان آمن

 . فقد استجاب هللا دعاء ،نعم

 

 فاتن عبد الرؤوف
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َ رَ ال ََزَ غَ ل َ َس 

 (1) 

، ٌمٌكز  قصكر كبٌكر مهجكور، تلتكؾ ئعتادت سوزان أن تمر بشارع هادا

االشككجار الكثٌفكك  مككن حولكك  ال ٌظهككر منكك  اال القلٌكك ، تمربكك  صككباحا فقككط ففككى 

تتنككز   المسككاء ٌؽككط فككى ظلمكك  شككدٌد ،  ات مسككاء خرجككت مكك  صككدٌقتها كارمككا

ن تقلها للمنز ، بالطرٌ  ت كرت  لك  أ، مر الوقت سرٌعا طلبت منها  بالسٌار

  :الشارع قالت لها

 .قربأادخلى من هنا  -

 ةلٌكك  لتجككد ؼرفككإتمككر بكك  لككٌال، بجانكب القصككر نظككرت   و  مككردخلكت وأل

  :المالم  سؤلتها صدٌقتها ةؼٌر واضح  ، بعٌد كبٌر ة، تبدو بها لوحاء مض

  :ردت سوزان ة.معمارٌ ةن  تحفإ ؟!مكانما ه ا ال -

  .علم عن  شٌئاألن  قصر مهجور ال إ -

  :ردت كارما

   ا.شباحأن ندخ  القصر ربما وجدنا أما رأٌ   -

بؽرفتهكا تك كرت تلك  اللوحك ،  ةضحكوا، وصلت الفتا  منزلها، وهى واقف

 لتاءنهكا رأت المككان مظلكم، تسكالقصكر، اندهشكت أل ةنظرت من الشبا  ناحٌك

  : بحٌر

 ؟نوار والمكان مهجور، صباحات األئطفأكٌؾ  -
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أمس، خاص  عكن  ة هبت لعملها التقت صدٌقتها، دار حدٌ  بٌنهم عن لٌل

ظلمككت، بحثككوا علككى الحاسككوب عككن معلومكككات أنهككا أالؽرفكك  المضككؤ  وكٌككؾ 

وال  ،اختفى جمٌك  سككان  ،ن  فى حاد  ؼرٌبإ،  واحد ةتفٌدهم، وجدوا معلوم

مهكا ربمكا أنهت عملها سرٌعا، عكادت إلكى منزلهكا سكالت أ، ٌئاشحد عنهم أٌعلم 

  :، قالت لهاٌئاتعرؾ ش

   ة.ابنتً، لكن ال نعلم الحقٌق  الحكاٌات كثٌر -

ئ، تنطفك ةوبعد ساعات قلٌل ،لٌال اء، كانت الؽرف  تضةك  لٌل  تابعت  الفتا

وهكى كانكت تتمنكى دخولك ،  ؟بالك ات ةحست بالقل  والرعب، لمكا ا تلك  الؽرفكأ

الخكتالس النظكر، وقفكت   جٌكد ةنهكا فرصكأت أمكن العمك ، ر  طرٌ  العكودفى 

خكد ؤتحبهكا تمنكت الكدخو  لت ةرأت زهكورا جمٌلك ةعلى البوابك  طكوٌال، بالصكدف

بعكك  منهككا، خوفهككا منعهككا، بمنزلهككا تنتظككر كارمككا وعككدتها بزٌارتهككا الٌككوم، 

   :لتهاؤللخروج سطرٌقها فى ، و لمؽادرباحادٌ  همت ت وبعد انتهاء األاءج

، لمكا ا فك كرت لهكا تلك  الزهكور ةدخل  البارحؤكنت س ؟خبارقصر أما  -

  .التى تعشقها

  :قالت كارما بانفعا 

  .خاؾ قصر  الملعون، تعالىأنا الؤف حضرها ل   أسوؾ  -

ضحكا ونزال الدرج مسرعٌن، وقفت سوزان بالخكارج، دخلكت صكدٌقتها، 

حكدهم أحسكاس ؼرٌكب ككؤن ذحسكت بأسرعت بالخروج ولكنهكا أ حضرتها لها،أ

حسكت سكوزان باسكتؽراب، وقفكت أ، ةهكا، لكم تخبرهكا، ورحلكت مسكرعفٌٌحد  

فكارمكا دخلكت وخرجكت ولكم ٌحكد    ن تدخلك أمام الباب تنظكر، تفككر أ  وحٌد

ولكنهككا لككم  ، نهككا ٌرعبهككاأزٌككر البككاب فككى أوصككوت  ءبككبط ة، فتحككت البوابككئشكك

مككن  ختلسككت النظككرا ،وكككان شككئ مككا ٌككدفعها للككدخو ، وصككلت للبككاب ،تتراجكك 
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ثا  والتحؾ، ٌنتهى بسكلم باأل ئاممتل اكبٌر اٌسر ، وجدت بهوأ ةالمفتوح  الناف 

تراجعت، خرجت ال تنظر خلفها، دقكات   ت من الناف  ، فجؤزللدور العلوى، قف

شكو  لتكمك  إلكى ؼرفتهكا، تنظكر مكن نافك تها، وكلهكا   دٌاد، صكاعدزقلبها فى ا

  :قالت لها ،، وهى بالعم  حكت لصدٌقتها ما حد  المؽامر

   .خبر أٌضا شعرت بالخوؾ الشدٌد البارح  لكنى لم أأنا  -

،  تكا مكن النافك زقف ةفض ، فتحت سكوزان البوابكأن ٌدخال  معا أاتفقا على 

خككرى بهككا أ ةبالكتككب وؼرفكك ةى البهككو ممتلئككفكك ةدخلتككا بككبطء شككدٌد، وجككدا ؼرفكك

ٌضككا ألتنككاو  الطعككام،  ةتبككدو ؼرفكك ة،وفضككٌ ةوانككى  هبٌككأعلٌهككا   كبٌككر ةطاولكك

ا باالطمئنكان تحسكأمخٌفكا،  ٌئاجدا شكتو  ولم ا من الطاب  األٌتللخدم، انته اؼرف

 ىٌن ٌككدتا بككبطء شككدٌد ممسكككتا الصككعود للطككاب  العلككوى، صككعدتككقلككٌال، قرر

كك    ،ٌكركث ا، وجكدا ؼرفكةوكانت سوزان تتحر  شوقا لتدخ  الؽرفك ،بعضهما

 ةنهاٌكفكى مكر جمٌعكا ممكا صكعب علكٌهم األ مؽلقةكتب علٌها اسم، كانت   واحد

ن أا تك، قررةٌقؾ بجوارهكا رجك  ٌرتكدى ب لك ةجالس أ المر  كبٌر ةالروا  لوح

، تبككدو لطفكك  ألعابكك   خٌككراأل ةبالؽرفكك تاخككرى وبككدأتلككو األ  فتحككا الؽككرؾ واحككدت

 ةا الؽرفككتككا الؽرفكك  فتحتككؼادر، اؼرٌبكك شككٌئاجككدا تنكك  صككبى، لككم أومالبسكك  تككد  

بهكا  ، ككانفتحتهكا سكوزان ةانكزخ ا، لفت نظرهمك نوم كبٌر ة، كانت ؼرفةالتالٌ

  ،ورا  وصككور وبعكك  الحلككى التككى تبككدو مقلككدأسككفلها بهككا أ ةمالبككس وعلبكك

الوقكت  ، تكاخرةا الؽرفكتكعجبت سوزان بسوار مطكرز ارتدتك  بسكاعدها، ؼادرأ

و  أن تكككون أا مكك، وفككى بالهاء المضكك ةفككبعككد الؽر شككاهداا الكك هاب ولككم تتككفقرر

 ة.القادم  ها المرنشاهدٌالؽرؾ التى س

مككا دخكك  ؼرفتهككا، جلككس بجوارهككا،  احككدأن ؤنامككت بككال تفكٌككر، شككعرت بكك

عكت والكدتها، زفأ ةقوٌك ةحست بٌد على جسكدها، قامكت مكن النكوم علكى صكرخأ

  .كثر عودى إلى نوم أتحلمٌن وتل  تخارٌؾ ال  انت   - ة:جاءت مسرع
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خكك ت تفككككر فككى  لككك  أ ،، لكككن سكككوزان لككم تكككنمةم مككن الؽرفكككخرجككت األ

التفكٌكر   القصكر، ؼلبهكا النعكاس مكن كثكر  ولما ا حد  لها بعد زٌار ،الكابوس

مامهككا أالتككى شككؽلتها، صككعدت السككلم وقفككت  ةن تكك هب لتككرى الؽرفككأقككررت ف

لككوان أرسككم و ةال لوحككإهككا اندهشككت، ال ٌوجككد بهككا تتسككمرت بضكك  دقككائ ، فتح

 ؟!ومن كان ٌرسم بها ة!ثا ، لمن تل  الؽرفاأل وبع 

(2) 

جكدا،  ةجمٌلك أ مكراوجكدت  ،ازاحكت السكاتر مكن علٌهكا ةاقتربت من اللوحك

  بها القل  من المكرأاترتدى  ل  السوار ال ى احتفظت ب ، انت   أنهاجؤالكن المف

ٌجك بها  ٌئان شكؤللخكارج شكعرت وكك ، نزلت سوزان لألسف  وهى تسٌرةباللوح

، علٌكك  ةٌتوسككط الؽرفكك اكبٌككر اوجككدت مكتبكك  ،لقككت نظككرأالمكتككب،  ةنحككو ؼرفكك

ت بفككت  أوكتككب، اقتربككت مككن المكتككب جلسككت علككى الكرسككى، بككد  ورا  كثٌككرأ

 ة، بحثت عن مفتاح  لكم تجكد ، وجكدت مجموعكامؽلق ادراج، لكن هنا  درجاأل

وخرجكككت  ،دراجؼلقكككت األأواقكككالم،   ورا  كثٌكككرأوخطابكككات و ةصكككور قدٌمككك

   ت تل  المكرأأٌنتظرها، ر اؼامض شٌئان هنا  أإلى الخارج، شعرت  ةمسرع

خكك ت منهككا السككوار وتمسكك  أالمالبككس التككى  ةانككزمككام خأتقككؾ   الصككورفككى 

،   لكك  الحلككم ومككا الكك ى تقصككد  تلكك  المككرأفككى خكك ت سككوزان تفكككر أبمفتككا ، 

 ٌئام تجكد شك، بحثكت فلكةانكزفتحكت الخ ة، دخلكت الؽرفكةترددت على المكان ثانٌ

بكداخ   ئكةمختب  صكؽٌر ةعادتهكا مكانهكا وجكدت علبكأفتحتهكا الجدٌكد،  ةال العلبإ

، ة هنهكا الكدرج المؽلك  نزلكت مسكرعإلكى بكادر تبها مفاتٌ ،  ،التقطتها ةانزالخ

، تبكدو ٌومٌكات،  صؽٌر  خ ت تجرب المفاتٌ ، انفت  الدرج، وجدت ب  مفكرأ

  :بشؽؾ أتقر ةنفاس متقطعؤب

، ككم ةجنونٌك ة، تعكاملنى بطرٌقكىبكامرأ  تعكانى مكن مكر  نفسكتزوجت "

ن تق فك  مكن الشكبا  وهكى تداعبك ، كانكت أتحاو   ،نق  ابنى من بٌن ٌدٌهاأ  مر

عكانى أقتلهكا، أن أرٌكد أننكى أ، تعتقكد ةمعاملتها سكٌئ ئ،حٌن ٌخط  تضرب  بقسو



57 
 

ى كك  تساعد  ف ،عن الطف  ئولةتعٌ  بالقصر معنا مس ةمنها األمرٌن، الخادم

، ولكنكى الأسكتطٌ   الشكدٌد  ، شكعرت زوجتكى بكالؽٌرةطٌبك ةجمٌل أ ء، امرىش

حكب بٌنكى وبٌنهكا،  ةفهكى صكبور والطفك  ٌحبهكا. قامكت عالقك  االستؽناء عنهكا

  وفكى الفتكر ،خ ها لٌال لمرسمى الخكا  شكعرت بك ل  زوجتكى، جكن جنونهكاآ

مكن وقكت  ةهسكتٌرٌال تطٌ  رإٌتنا، اشتد علٌها التعب، تنتابهكا نوبكات   خٌراأل

ٌحكك  لؽككز  ٌئا، لككم تجككد شكك ، انتهككت المفكككرةال بككالحقن المنومككإوال تهككدأ  ،خككرآل

 ة.الؽرف

ومككازا  اللؽككز ٌحٌرهككا، فتحككت الككدرج   ن تعٌككد المفكككرأقككررت سككوزان 

، اوراقككأسككحبت  انفككت  درج سككرى لتجككدت بكك   ا،رفٌعكك التضككعها وجككدت خٌطكك

تخلصت منها وضعت لهكا  ،مرطٌ  األأعد ألم   خٌراأل  الفترفى ننى أعترؾ أ

عطتكك  أوأعككود إلككى هككدوئى، لكنهككا لككم تشككرب   ،نهككى حٌاتهككاالسككم بالعصككٌر أل

ؼلقكت علٌهكا أ، ىوضكعتها بمرسكم ،صد  مكا حكد ألم  ،الحا فى البنى، مات 

 ،نها  علٌها بالضربأع بها وأل ةدخ  ك  لٌلأكنت  ،ك الباب، منعت عنها األ

 ،تركهكا تنكزؾ طكوا  اللٌك أجسكدها واء زجكأقطك  أء سجائرى بجسكدها وىأطف

طٌك  العكٌ  أعكد أبجوار ابننكا، لكم  ةماتت وتعفنت، دفنتها أنا وخادمتى بالحدٌق

فكى   مر المرأؤوهى تفكر ب  ورا  والمفكرسافر إلى الخارج، أخ ت األؤس ،هنا

ٌكدٌهم أ، خرجكت إلكى الشكرط  لتضك  بكٌن ةالمقتولك ةنهكا الزوجكأوتٌقنكت  ،الحلم

 ،ن الكزوج لكم ٌؽكادر الكبالدأوعلمت  ،سوزان التحقٌقات بالجرائد، تابعت ةدلاأل

المككان تكم القكب  علكى الكزوج  ة،  وبمراقبكةوجارى البحك  عنك  هكو والخادمك

 ةزوجتك  باكٌكا وبٌدٌك  زجاجك ةٌجلس وحٌدا لٌال بمرسم  بالقصر، بجكوار لوحك

ن ء. فكاىك  شعلى ن  نادم أوورد بالتحقٌقات  ،خمر، ٌعترؾ الزوج بجرٌمت 

 :، ونق  عن ةٌحلم بها دوما ولم ٌستط  العٌ  وهو ٌفكر بها ك  لٌل

، الٌككوم فقككط شكككر مككن دلكككم علككى  أن ترٌحككونى مككن عكك ابى، وأرجككو أ  -

 .ارتحت
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وال ٌص   ،مكان  هنا ى ن تعٌد السوار فأنها ٌجب أشعرت سوزان 

 ةالخلفٌ ةحدا ،  هبت للقصر، نظرت للحدٌقأاالحتقاظ ب  بعد ما عرفت  من 

حٌ  تم العثور على الجث ، استدارت وهى بطرٌقها  ةمكان حفر الشرط

بالحلم تقؾ خلؾ الزجاج   المرسم رأت تل  المرأ ةللخارج نظرت ناحٌ

 .تبتسم لها ةتربالمؽطى باأل

 نجالء شهاب
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َة َرَ يَ الزَ 

 

أحكمكت ، النكور مكن نومك ى م  أو  تباشٌر الصكبا  وقبك  أن ٌسكتٌقظ حتك

، هدابها الطوٌلة الناعسكةأى لتسوى   عٌنٌها بمرود خشبكحتى وه وض  ثٌابها

ودعكت زوجهكا وأوالدهكا بالكدار سكاعٌة ، صكر  قمكا ى حزمت طعاما كثٌرا ف

بها كالعكاد    ٌتشبى ها لكءورا هم أحد أطفالها الصؽار أن ٌعدو، نحو الخارج

  صكدرإلكى  مسك  من خصر  وهو ٌرفع أسرع وأولكن زوجها  ،لٌخرج معها

 ،  شكٌئاون ٌقكأصكمت دون ى ٌاهكا ببصكر  فكإوٌحتضن  لٌثنٌ  عن  ل  متابعكا 

وهمسكات تتكردد ، سكفةآالقرٌة والنكاس ٌرمقونهكا بنظكارت  سارت عبر طرقات

، نها قد الحظكت همسكهم ونظكاراتهمأعلٌها  وٌبد ال ،"إنها الزٌار " ،هنا وهنا 

 ،ىرٌكة تختفكبكدأت بٌكوت القى دون توقكؾ حتكطرٌقها ى كانت شارد  فمضت ف

منكك    و  مككررٌككة فتبسككمت ألومككن بعٌككد الحككت لهككا مقككابر الق ،وٌظهككر الخككالء

أحد القبكور إلى  وصلتى بدا أنها تعرؾ طرٌقها جٌدا عبر القبور حت ،الصبا 

قكد ى فهك ،ال من قطعة بالط ملقا  علٌك  تعرفهكا المكرا  جٌكداإ ،المسوا  باألر 

تفكت  صكرتها مفرقكة ى األر  وهكافترشكت المكرأ  ، وضعتها بٌكدها منك  زمكن

ال مكن ٌسكتر  السكم  إصوت ال ٌسمع  ى تقو  فى تداخ  وهى بٌن الطعام ال 

 لها :

 .جود  السالم علٌكم ٌا -

 :حزن عمٌ ى ن تقو  فأصمتت لحظات قب  

حقك   جكود  سكفة ٌكاآأنا  ،ل  باالمس لم أت  ى ألنى اعلم ان  متضاٌ  من -

 ،ومكإ   ى نك  شكقإ، روٌكت لك  عنك  مكرارالقكد  ،نت تعرفك أ عو   وخأ ،ى  عل
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ماء الترعة طوا  النهار فاصٌب بكالبرد وسكخن جسكد  واصكابت  ى كان ٌلعب ف

ى شكق، ظللت طوا  الٌوم أداوٌ  بكمادات الماء البارد والحساء السكاخن ،ىالحم

هكك  الزلككت ، عنكك ى هكك ا مككا أخرنكك جككود  ٌككا لٌتكك  كككان مثلكك  ٌككا، معكك ى وٌشكقٌن

وقكد ى هك ا هكو ابنك ،وتسام  بسكرعةى اعلم ان  طٌب وتنس ، متضاٌقا ٌا جود 

 .ربٌت  جٌدا

 الهواء قائلة:ى تمدها فى وه ،فطٌر ى تلفها فخرجت قطعة جبن أ 

 فطار ؟إلٌ  إهٌا  -

 تردؾ:ى الهواء وهى ظلت ٌدها معلقة ف

حبككك  أال ٌوجككد شككئ اسككم   ،النعمككة ال ٌقككا  لهككا ال ،حككرام جككود  ال ٌككا -

اعلم ان  كنت ترٌد أن احضر لحما  ،ىق  الجبن ال ٌحبن ،هللانعمة ى كره  فأو

ل  بمكا ى تآحسنا ؼدا سوؾ  ،ىٌا بن لم   ،ن تاك أال ترٌد  ؟!ما ا، وأرزا معمرا

 .حزن ى على قوأال ى نأنت تعلم أ ،فقط ال تحزن، ترٌد

 ن بكككدا صكككوتها ٌعلكككو قلكككٌال:إتكمككك  قولهكككا وى عكككادت تكككربط صكككرتها وهككك

ٌسككهر كثٌككرا خككارج المنككز    جككود  هكك   االٌككام ٌككاى تعجبنككبككو  ال أحككوا  أ -

 ،  البوظككةٌككٌب عككزوز انككت تعلككم ان هكك ا الخبٌكك  ،عككزوزى مقهككإلككى  وٌكك هب

وهكو لكٌس مرٌضكا  ،البوظة والعٌا  باهلل خمر نشربها فقكط حكٌن المكر ؟!ما ا

ال ى نككإ ،نكك  شككربهاأعككرؾ أنكا أتشككمم فكم والككد  ككك  ٌككوم وأى نككإ ؟!فلمكا ٌشككربها

طٌككب ٌشككرب ، بنقككود البوظككةى ولككأخوتكك  أثككم ألككٌس ، صككحت ى علكك إالى خشككأ

 !سجائر بدال منها

 :التراب حو  القبر مردفةى تسوى صمتت قلٌال وه 

تصكور ، وهللا عكرٌسى أ ،ابنة عمت  قد جاءها عكرٌس سناء ؟!ه  تعلم -

مهكا سكٌد  أ ،ربنكا كبٌكر، خٌكراأالقبٌحة قد جاءهكا العكد  والنصكٌب ه   السوداء 
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ى نهكأ ،سكلطان ابكن عكم محمكد إنك  ،العكرٌس لكٌس ؼرٌبكا ،وتستح  الخٌرطٌبة 

أل  ،ؼكرفتٌن فكو  سكط  دارهكم وسكٌدخ  بهكا بعكد شكهرٌنى لتكو  الجكٌ  وابتنك

 !جود ؟ ألٌس ك ل  ٌا ،كثٌروقت  ن اشهر ،اعلم لما ا ه ا البطء

 :ن تقو أم ال قب  أحد ٌسمعهما أن كان إى نظرت حولها لتر

إنك  الرجك  العجكوز  ،ال تعرفك أ ، ىالعجكرود أخبكارمكا  جكود  ٌكاى ق  لك -

هك   ؟ه  ٌع ب، ىلقد كان رجال سٌئا وال ٌصل ،ما حساب  ،ٌمٌن إلى  المدفون

 جكود  تضكاٌ  ٌكالكو كنكت ، أم أن هللا قكد ؼفكر لك  ؟تحاسب ى تسم  المالئكة وه

إلكى  تك هب، بو  ٌنقلك  مكن جكوار أجع  أوأنا ى ق  ل، جوار إلى  من وجود 

ربنكا  ،ننك  رجك  طٌكب وأظكن أنك  ٌتكنعم اآلإ ،مام الجام إ إبراهٌم الشٌعجوار 

 .جود  ادع ٌا جود  ٌاى ل ادع  ، ٌعطٌنا جمٌعا

 :لؽاء الفكر  مكلمةذن تقوم بأنها ستهم بالقٌام قب  ؤبدا للحظة ب

أتككوا  ات ٌككوم  عمككر وى شكككر :أصككدقائ  األنكك ا ى ضككحك  علككأهكك   -

فاشكترٌت ى وخكدعون، أنك  بكٌ  طكازجى السو  على ببٌ  مسلو  وباعو  ف

ى الطبك  حتكى ومكا إن كسكرتها فك، صكن  مكنهم عجكةأى منهم خمس بٌضات لكك

  :ٌومها قلت لهم، اكتشفت الخدعة وكانت فضٌحة

  ؟!جود  م صاحبكمأنا أوى أتخدعونن -

، ربنككا ٌكرمكك ، طٌككب عمككر لكككن ،مككاكرى شكككر الولككد ،ٌومهككا عمككرى بككك

وبعكد  لك  ، لزٌارتك ى ٌكومٌن ككانوا ٌكؤتون معكو  أى فك ،تضاٌقت منهمى ولكن

وتقكو   ،دخال  المدرسكة السكنة القادمكةإم  أتعتزم ى شكر ،ىأخ وا ٌتهربون من

دخكك  المدرسككة  جككود  نإقلككت لهككا ، مثكك  خالكك ى للككر اسٌصككب  مهندسككى ن ابنككإ

ى أى وسكوؾ تكداو ؟!كنكت ستصكب  طبٌبكا جكود  ألكٌس كك ل  ٌكا ،صب  طبٌباٌل

 .تموتمر  تصاب ب  ولن 
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المؽكادر  ى ن لكم تفككر فكإتحمك  صكرتها وى قامت واقفة لتنف  ثٌابها وه

 مردفة:

كمككا  ،فالقرٌككة صككؽٌر ، ن تسككمع أٌمكككن ممككا ن هنككا  الكثٌككر أظككن أال  -

بنكت مثك   ،مسبكاأل انجبكت بنتكأقكد ى محسكن الفكول زوجكة مٌمةأ نأى سو ،تعلم

ى محسكن الفكول ولككن ،حجزهكا لك ى كان بود جود  ٌا  خسار ،تمام ى القمر ف

 جكود  وأنكت تعلكم ٌكا ،المدٌنكة لٌعكٌ  هنكا إلى  سرت ؤ  بن ٌنتقأوٌرٌد  ،متكبر

طكراؾ القرٌككة أى ٌسككن علكى الك  سكرحان، تربٌكة بنكات المككدنفكى ال أثك  ى نكأ

من  شكهر ، ئ م  اللصو تصور ه ا الرج  حظ  س، مسسرقوا حمارت  باأل

 االحكك اء كككان جلككد، حمارتكك  مس سككرقواوبككاأل ،مككام الجككام أ  مككن ءسككرقوا حكك ا

 .حرام، لكن الحمار  ٌحتاجها، بالسرقةى كان ٌؽر، اشترا  من المدٌنة، اصلٌأ

ن أ  متحسسا طرٌق  وسط المقابر قب  مر بها رج  ٌمس  بطفلت  الصؽٌر

 ٌشٌر لها بٌد  قائال:

 .ام جود  السالم علٌكم ٌا -

 ,عبد القادر وعلٌكم السالم ٌا -

 ؟الٌوم جود  خبارأما  -

 .حسن حا أى بخٌر ف -

 ى.والنب ،السالمى بلؽٌ  من -

 تجهز نفسها للرحٌ  قائلة:ى القبر وهى انحنت المرا  عل

را  إن شاء هللا أاترك  بعافٌة و جود  ٌرس  ل  السالم ٌا عبد القادر عم  -

 .ؼدا

القرٌة وبٌدها صرتها إلى  القبر ظهرها عائد ى تولى ثم اعتدلت واقفة وه

 بٌها :أ ن أى والطفلة تهمس ف

 ؟!نها تتكلم م  مٌتإ ؟ىمجنونة ٌا أب عز ى ه  عمت -

 هدوء:ى رد علٌها الرج  وهو ٌرم  المرأ  ف

ن ابنها قد مات ربما جنت ؤمنت فعال بآلكنها لو ، لٌست مجنونة، ال ٌا ابنتً -
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ق  ربما ما تفعل  هو الع، ربما تسمع  مثلما ٌسمعنا هو، ومن ٌدري، بالفع 

 .بنفس 

 

 حسام الخطيب

 

 

 

 
َ
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َدَ نَ ص َ َب َهَ الَ َوق 

 

وتعدها  ،تقوم بتسمٌن البهٌمة ،تجار  البهائمى كانت الست لٌلى تعم  ف

وكان  ،خرٌن ال ٌن ٌترددون علٌها من حٌن آلحد التجار أو المشترأل للبٌ 

 ،وأخ  المشترون ٌترددون على الست لٌلى ،موسم عٌد األضحى قد بدأ

 .سٌضحون بها بعد صال  العٌد مباشر ى البهائم التلٌشتروا 

ى حٌ  ستجن ،كان عٌد األضحى أفض  العٌدٌن بالنسبة للست لٌلى

  هبت ،وبعد االنتهاء من مهمة البٌ  والشراء ،رباحا كثٌر  من بٌ  البهائمأ

مر  إلٌها  لٌعٌدها ،ائػ األموا  الورقٌة والفضٌةلصاى مح  ال هب لتعطإلى 

 .جنٌهات من ال هبإلى  تحوٌلهاأخرى بعد 

 ،نهاٌة الٌوم لتدخ  ؼرفتها سرٌعاى المنز  فإلى  عادت الست لٌلى

ال ٌعب   حتىوكانت تخبئ الصندو   ،صندوقهاى لتخبئ الجنٌهات ال هبٌة ف

 .فرحان ومستور وراب  أكبرهم ،والدها الثالثةأحد أب  

ى لٌلى تخفكانت الست  ،متر أو ٌزٌدوعرض   ،سودأكان الصندو  

ولكن راب  قد عرفت  ،بداخل  األموا  حتى ٌرث  أوالدها بعد أن ٌتوالها هللا

  إو هب هو وأصدقا ،خ  من  ما أرادأحتى  ،ٌد  طرٌقها للصندو  ٌوما ما

وبعد عودت   ،وعلى أصدقائ  على نفس األموا  بب    ٌنف وأخ   ،الجناٌنإلى 

وتقوم بعملٌة  ،الصندو  ٌومٌا حٌ  كانت تقوم بتفقد ،واجهت  أم  بما أخ 

 .صائٌة لألموا  ب إح
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فؤتت  ،عرفت الست لٌلى بعد حادثة راب  أن  ال مكان للصندو  بالمنز 

، وأؼلقت ب  الصندو  بذحكام ،بقف  من األقفا  الكبٌر  والقدٌمة السوداء

ولم تجد  ،تخبئ عند  الصندو ى الشخ  المناسب الت فىأخ ت تفكر قلٌال 

حٌ  كان صدٌ    عم شاكر صاحب األسر  من  زمن طوٌ أفض  من ال

 .زوجها وأبٌها رحمهم هللا

قاب قوسٌن أو  كان وكان بٌت  قد ،وكان العم شاكر رجال فقٌرا نوعا ما

فؤسند  بعمودٌن من الخشب  ،لٌ  العم شاكرإحتى أسرع  ،أدنى من السقوط

 .المتٌن

بنائها أدون علم  ،العم شاكرإلى   هبت الست لٌلى بصندو  ال هب

 .تلقاها العم شاكر بالترحاب والسرور ،الثالثة

 : قالت الست لٌلى

وٌصون ، وأنا أعرؾ أن  رج  أمً ،أرٌد تر  أمانة عند  ،ٌاعم شاكر  -

  .ه ا الصندو  األه  والجٌر  ولم أجد أفض  من  ألتر  عند 

 : قا  العم شاكر

فلن ٌقرب   ، ىوال تقلق ، تشائٌنالصندو  كما ى تركا ، أمر  ٌا ست الك  -

 .داأحد أب

  :قالت الست لٌلى بامتنان

 .شكرا ٌاعم شاكر  -

أمانة العم ى ئ بال هب فحالها وتركت الصندو  الملإلى  و هبت الست لٌلى

 .شاكر

ها الثالثة إبناأتضر وحلنجد الست لٌلى على فرا  الموت تومرت السنوات 

 .من حولها

 : ضعٌؾ مبحو قالت الست لٌلة بصوت 

 .ىٌابن ، ٌاراب   -
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  :تقدم راب  منها وقا 

 .أسمع  ٌا أما -

 .ىالباق  هب سرٌعا وناد عم  عبدا :قالت الست لٌلى

 .حاال ٌا أما : قا  راب 

 ،وقككد كككان صككدٌقا لألسككر  أٌضككاى وأسككرع رابكك  لٌجلككب عمكك  عبككد البككاق

  أبنائهككا حتككى ال ٌجككور ألٌلككى ترٌككد  حتككى تشككهد  علككى مٌككرا  وكانككت السككت 

 .على نصٌب أخٌ 

 :  قالت الست لٌلىى وعندما حضر العم عبد الباق

بنائهكا ثم اتجهت أل، نعلى ما سؤقول  اآلى أرٌد أن أشهد  ٌاعم عبد الباق-

 : تقو 

  بٌكنكم بشكرع هللا نتوزعو ، مٌراثكم صندو  ال هب ، ىسمعوا ٌا أبنائا -

 ، سبحان 

صندو   حان منالبع  وانده  مستور وفربعضهم إلى  نظر الرجا 

 .ال هب ه ا

 :أكملت الست لٌلى 

قف  قد وضعت  علٌ  أمانة ومؽل  بى الصندو  موجود عند عمكم شكر -

  ، ، طلبو ا هبوا وا ، من  سنوات

 

 : أخرجت حشرجة من حلقها وسعلت ثم اكملت
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 .بداأ  ٌخأوالأ  ٌؽٌر على ، كم البع ولتكونوا دائما سندا لبعض 

ها إوبعد أن أخ  أبنا ،السماءإلى  بعدها سكن جسدها وارتفعت روحها

العم شاكر وطلبوا من  إلى  ى هب راب  ومستور والعم عبدالباق ،العزاء

أخبرهم بؤن أخاهم فرحان ٌجب أن ٌكون حاضرا معهم  ولكن  ،الصندو 

وا على و هبى واف  األخان والعم عبد الباق ،من وال ٌؽٌروا  ،لٌفتحو  كلهم معا

 .أن ٌعودوا ؼدا م  فرحان

دخلهم العم أ ،العم شاكرإلى  وجاء الؽد سرٌعا و هب الرجا  األربعة

لم ٌدهشوا لمرأى  ، ؼرفة الصندو  وأخرج  لهم لٌدهشواإلى  شاكر

مهم أن القف  أكان القف  حدٌثا وقد أخبرتهم  ، ولكن لمرأى القف  ،الصندو 

 .ادٌجدبدو وأال ٌصدأ  ٌكون قد فٌجب أن ،من  سنوات

 ، وقام العم شاكر بكسر القف  الجدٌد

 :مفاجؤ  ما بداخ  الصندو ، وكانت المفاجؤ  ،وفت  الصندو 

 ، توجد أموا  وال جنٌهات  هبٌة ال، وبن وصابونى سكر وزٌت وشا

 ،أصب  العم شاكر صاحب البٌت المهدد بالسقوط صاحب أرا  وعمارات

ٌؤخ  مع  شئ من أمالك  سوى عمل  المكتوب   ولم إوبعد وفات  ورث  أبنا

 .عند هللا تعالى

 .بئس الخاتمة وكانت

 

 

 أحمد محمد مغاوي

 7112سبتمبر  2
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َطَ غ َ َاس 

 

 البحكر الكتشكاؾ الك هب و المجهكورات و مكاى لٌس ؼطاس ف، نا ؼطاسأ

خكك  أهككو   ككك  مككا أقككوم بكك، إحككدى القككرى السككٌاحٌةى عمكك  فككأأنككا  بكك ،  لكك إلككى 

ى وظٌفتك، أخكرىثم نعود مر  ،قاع البحر قلٌالإلى  النزو  بهمبع  الشباب و 

 أشكخا  ةخمسكروا  أ  عكن ئوالمسكأنكا  ىألن  خطٌر  أحبهاى و لكن ،خطٌر 

ى شكخ  سكٌتم رفكدى شكئ ألى أوإ ا حكد   ،قكاع البحكرى نكز  بهكم فكأ تقرٌبا

 .ق  تقدٌرعلى أ مباشر 

، ولككن ٌبكدو أنك  من  شهرٌن فحسكبى لقد تم تعٌن ،ه ا الفند ى نا جدٌد فأ

 .لطٌؾ مكان

 إلكى   جكاء ،ىمطعكم الفنكد  كعكادتى اإلفطكار فكى األٌكام أثنكاء تنكاول حدأى ف

فوافقكت طبعككا و  ، رحلكة ؼطكس هكو و زوجتكى فك  ن آخك أى و طلكب منك شكاب

أن ، والتكاب  للفنكد ن ٌك هب لكدف  نقكود الرحلكة علكى الشكاطئ أ  طلبت منى لكن

 .للقٌام برحلة الؽطس  الحادٌة عشرالساعة ى صباحا فؼدا  إلى   ىٌؤت

و  -هشكام  هكوو –  اسكمى و قا  لك ، جداى ؼاٌة السعاد  و شكرنى كان ف

 :ئ و كانتكلمة عجٌبة بع  الشى و قا  ل  اسم زوجت

 .بدوننا ةأرجو  ال تبدأ الرحل -

فال مشككلة إ ا بكدأت بك   ،أن ٌؤخ هماى ؼطاس ؼٌرى مكان إذقلت ل  أن ب

ى كان ف ، من أكون الؽطاس الخا  بأنا  ىنأنل  أرف  و   لكن ، أو من دون

 ،بطرٌقككككككككككككة ؼٌككككككككككككر مفهومككككككككككككةى عنككككككككككككاد و تمسكككككككككككك  بكككككككككككك إلحاحكككككككككككك 
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ى قلككت لكك  اسككمو خككرىأكككدت علٌكك  الموعككد مككر  أو ،ة رداوافقككالم فلككم أجككد إال

رقككام بهككا أى الكك ى الخككا  بكك ألخككرج الكارنٌكك ى نظككرت لجٌبككى، لٌبحكك  عنكك

 .كان قد اختفى ناحٌت ت رو لكن عندما نظألعطٌها ل ، ى هواتف

 ةخمسكى كنت على الشاطئ مرتدٌا مالبس الؽطس و حكولى الٌوم التالفى 

لكم أجكد  ال ى لكنكسؤلت عن هشام بٌن المجموعة و، شباب من الرجا  و النساء

بككدأت رحلككة ف، ربمككا  هككب مكك  ؼطككاس ؼٌككريى قلككت لنفسكك ، هككو وال زوجتكك

أنكككا  أن أككككونى ر  فككالكبٌككك تكك لحاحكك  الشكككدٌد و فرحإى أفكككر فكككأنكككا  الؽطككس و

 .ىستبدلنسٌ نم عنها ان ال ٌمكن أن ٌه   التصرفات  ، والؽطاس الخا  ب

رحلة ؼطس من الرحالت الخمسكة ى أى فى إل   و لم ٌؤت   ،مر الٌوم بطول 

فؤنكا  ،لكم ٌككن كبٌكرا ،هك ا العكدد مكن الؽطسكات، هك اى ٌكومى فك ،قمكت بهكاى الت

شككعر كنككت أ ،ئ مختلككؾهنككا  شككلٌككوم لكككن امعتككاد علككى مككاهو أكثككر مككن هكك ا، 

 .تحاملت علٌهاى كانت مإلمة و لكن ،الصدرى ببع  االختنا  و ضٌ  ف

ى فككك  و أسككؤ  عنككى بكككؤن أرضككى ضككمٌرى قلككت لنفسككنهاٌككة الٌككوم، ى فكك

   :موظفة االستقبا ى قالت لف الرٌسٌبشن

 .الفند ى أشهر ف ةا من  أكثر من خمسؼرق  ن هشام و زوجتإ -

مر الؽرٌككب ان الموظفكة كانككت تعلككم بككاأللكككن وى، لككانكت صككدمة بالنسككبة 

لكككن الصكدمة األكبككر عنككدما علمكت مككن رئككٌس ، كمككا لككو كانكت شككهدتها ،مسكبقا

علككى أحككد  ككك  شككهر ٌقبكك ى ن هشككام هكك ا فكك، أالعمكك ى فككى ٌسككئر الؽطاسككٌن

وال ٌبككدأ   ،ٌرٌككد أن ٌكككون هككو الؽطككاس الخككا  بكك  الؽطاسككٌن و ٌقككو  لكك  بؤنكك

والؽطكاس   ألنك  ال ٌكؤتى، مكر  تبكدأ الرحلك  بدونككك  ى و لكن فك ، الرحلة بدون

علكى وجك   تطفكوى هكجثكة هامكد  و  ٌجادإ حتى ٌتم لمالشعور باألى ف ٌبدأ  نفس

 .ه ا الفند ى ومشهور  ف و ه   القصة قدٌمة، البحر



70 
 

 ى.نصحونا ؟أفعل ى ال أعرؾ ما ال 

 

 كيرلس عاطف
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َلَ اث َق ََمَ دَ ن َ

 

عكاد ٌفتحهمكا  ،ألكمى مام  قب  أن ٌؽم  عٌنٌ  فأى النهر الجارإلى  تطل 

تٌك  ؤٌ ،حمر صار ٌزعج اللون األ ،جاءت ل  صفحة الماء حمراء اللون، ببطء

تك كر  ،ٌفسكد علٌك  جمكا  مكا ٌشكاهد  ،تق  علٌهكا عٌنكا ى ك  الصور التى لٌؽط

 :ن ٌبط  ب أخٌ  ل  قب  أقو  

 لٌكككك  ألقتلكككك إى بباسككككط ٌككككدأنككككا  مككككاى لتقتلنكككك إلككككى   لككككئن بسككككطت ٌككككد  -

 ،ربمكا هكو كك  شكئ ،ربما هك ا سكبب كرهك  لك  ،طٌبا ،كرٌما ،رابا ،كان سمحا

فكال ٌرٌككد ،   لك  فقككطٌككثر بحكب والدؤربمكا محاولتكك  أن ٌسكت ،ككان ٌكود أن ٌكونكك 

  ،ىبوٌكككككككككككك  وحبهكككككككككككا هككككككككككككأحكككككككككككب  ،الحكككككككككككبى شكككككككككككرٌكا لككككككككككك  فكككككككككككك

ولتتخٌك  ككم  ةجمٌلك ،ملهكا طكوٌالؤت ،كفٌها بالماء لتشكرب مام  لتمألأمرت من 

اشكتقت منهكا كك  نسكاء العكالم ى التكى ولكاألى نثكجمٌلة تخٌ  كٌكؾ كانكت األى ه

هككو  ،ولجمالهككا هك ا ثمككن، و تصكن أنوثككة بكال افتعككا  تخٌكك  منبك  األ ،الجمكٌالت

تحكر  جسكدها فهتفكت ى نظراتك  التكإلكى  نتبهتا ،خٌ أدم  ،دف  ه ا الثمن ؼالٌا

 :ب  

 ؟ ما ب  -

 .ك  ما أعانٌ ى نت السبب فأ -

  .ر ألاى قاصكأإلكى  ت  لتهرب بهاأمراخا  وخ  أنا من قا  ل  اقت  أأ -

 .لؾ لؽةألؾ وسٌلة وؤولكن جمال  قالها ب ،بلسان ى للى لم تقو -

 .ك  ما حول ى ب  طمع  ف -
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 .جنسنا الشقاء بسبب النساءى كتب عل -

 ككككر لككك  شكككٌئا عكككن أولكككم  ،هنكككاإلكككى  ىمنككك  هربكككت بككك ،وهككك  أشكككقٌت  -

 .ٌضا قد نسٌت أن  أواعتقدت  ،نسا أن أحاولت  ،الموضوع

 ،شكككفتٌ ى   فكككٌوشكككفت ،عٌنٌككك ى عٌنٌككك  فكككى أر ،نسكككا أن أسكككتطٌ  أال  -

 .ومالم  وجه  وسط تقاطٌ  وجه 

 ى.والدإلى  دعأى  ن لتتركنإ -

 .ك  ٌومى مصدر شقائى رأأن  ى  كتب عل ،ستطٌ أال  -

 .بدا سبب شقاء الرجا أما كانت النساء  -

 وأمنا؟ -

 .م رإومأ ،ما لها -

 ؟!األر إلى  ألٌست سبب هبوطنا -

 .سبٌ  المزا ى ولو عل ،مث  ه ا أبدا ٌئالم ٌ كر والدنا ش -

 .األر  سبب  النساءى ك  شقاء ف -

 .األر  بسبب ى و  قطر  دم علأسقطت  -

 .مناأاو  قطر  كانت من حٌ   -

 .خٌ أوثانٌها من دم  -

 .ولكن  لن ٌعود ،عٌد  ل أقبل  وأوألعانق  ى خرأوددت لو عاد للحٌا  مر   -

  .األر ى زه  روحا علأو  من أكنت  -

 .خو وانتهكت مٌثا  األ -

  .قتلت أخا  -
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 :ك  عبار  فقا  معانداى ٌا  بجرٌمة القت  فإضاٌق  ت كٌرها 

هو ى فوز  ب  لقتلنإلى  ولو لو ٌكن مطمئنا  !من نصٌبى ربما لو لم تكون -

 .نفس 

!علباللوم ى عدت تلق -  ى 

رضا ى لن ٌعٌد ل ،لن ٌعٌد   ل  حٌا ،لو فعلتى فحت ،بملوم ل أنا  ما -

  .والدٌنا

 . نإاستؽفر رب   -

 ؟وه  ٌؽفر -

منا عن رحمت  بهما وجمعهما أبونا وألنا  ألم ٌرو ،رحمت  وسعت ك  شئ -

 .بعد الشتات ال مع

فسدت ألقد  ؟أم ٌ كران ى ه  ٌ كران؟ خرٌنآنجبا أه  ؟ نآلما حالهما اى تر -

 .لٌوثا حالم اختناأوحٌات  وى علٌهما صفو دنٌاهما ودنٌا  وحٌات

 ؟.ب  عندما ٌجافٌ  النوم بجانبً شعرأ ،لقد صار ندم  عظٌما -

 وتصمتٌن؟ -

  .ىحشائأى ٌتحر  فى منشؽلة عن  بالطف  ال  -

 .بٌ أسٌخرج وٌصٌر قاتال مث   -

 .صمتا -

هك ا  ،ظلمة ومظلومٌن ،ىقتلة وقتل ،األر ى ن نعٌ  علأهك ا كتب علٌنا  -

 .بٌن المالئكة والشٌاطٌن ادم أن ٌصٌروا وسطآى بنى كتب عل

 

 الخطيب حسام
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َاءَ ضَ ي َب ََودَ رَ وَ 

 

تلك  الحصكون التكى ، أخك  ٌهكدم حصكونها واحكدا تلكو اآلخكر، كرٌا  عتٌكة

هكا هكو ، تل  الحصون التى كانكت ولٌكد  الحدٌكد والفكوال ، شٌدتها شامحة عالٌة

  اب حدٌدها.اختر  شموخها وأ

ثكم مكن هجمكات ، وكؤن هك   الحصكون التكى لطالمكا حمتهكا مكن نفسكها أوال

و  هبككة رٌكك  تنككاثرت مكك  أ، مككاهى إال حصككون مككن ور ، العشككا  علككى قلبهككا

 للحب.

كٌكؾ لك  أن ٌجتككا  حصكون قلبهكا ؼازٌككا ثكم ٌسكككنها  :  دائمككاكانكت تتسكاء

 لدفاع عن قلبها؟! عاشقا؟! ألٌس من العد  أن ٌتر  لها ح  ا

 صد  من أسما  قلبا.، هو قلبها ٌنقلب علٌها وٌقؾ فى صف ولكن ها

فكى زى  فكى زى ؼكاز  أم ؼكاز   أهكو عاشك  :  دائمكاكانت تتسكاء، كما أنها

، فقد فع  بهكا فعك  الؽكزا  والعشكا  معكا، عاش ؟! وفى الحقٌقة ال فر  فى ه ا

 ن قلبها كما ٌفع  العشا .وجردها م، فقد جردها من حصونها كما ٌفع  الؽزا 

فقكد كانكت مثك  المنكوم ، مكا هك   األجكواء السكاحر التكى وجكدت نفسكها فٌهكا

 وأٌنما ٌشاء.، معناطٌسا أو كالعرائس الخشبٌة ٌحركها كٌفما ٌشاء

 ؟!أٌعق  أن تبتلى بما كانت تعٌب

 كمر  جلدى تخشى أن ٌصٌبها.، فقد كان الحب بالنسبة لها 
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دعككى ، تككر  شككعر  مفككرودااألمككر برسككالة مككن مجهككو  ٌقككو  لهككا:  ا بككدأ

 .النهار ٌتحو  لٌال

مكن  :لتوتسكاء، فراحكت تتلفكت ٌمٌنكا وٌسكارا، فاجؤتها ه   الرسكالة كثٌكرا

، فككنحن حقككا قككد ال نككرى أحٌانككا هك ا الشككخ  القرٌككب منهككا لدرجككة أنهككا ال تككرا 

ه   اللحظكة تقكوم بكربط  نها فىوكٌؾ ل  أن ٌعرؾ أ، شٌاء شدٌد  القرب منااأل

 شعرها؟!

 أجابت  بلجهة حازمة :

 من أنت ؟وما ا ترٌد؟ -

 فرد علٌها بطرٌقة فلسفٌة :

ٌمكن للمرء أن ٌظ  طٌلة حٌات  ٌبحك  ، أنت ٌا سٌدتى قد سؤلت سإالٌن -

تبحثكٌن معكى عكن اجابكة لهك ٌن   لكن حسنا سؤترك، ولٌت  ٌجد ،عن إجابة لهما

 السإالٌن.

  :لتفقد تساء ،مة تعجب كبٌر تركها أمام عال

ومككن ٌخككا  ، مككا هكك ا الؽمككو ؟! ومككن هكك ا الشككخ  القرٌككب البعٌككد؟! -

حسكنا  تزٌكد  ؼموضكا.، كى ٌبع  لكى برسكالة بكدال مكن أن تكشكؾ عنك  ؟!نفس 

ومكا ،   علكى خلك  هللا  لكم ٌجكد مكا ٌلٌهك  فكرا  ٌرمكى بكالءدع  من  ربما رجك

 هإالء! أكثر

لكنك  لكم ٌكر  ، عقلها من كثر  التفكٌر فكى األمكرستنتاج أرا  ربما ه ا اال

 ة.فكان قلبها ٌدرى أن للحدٌ  بقٌ، قلبها
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سكٌاحٌة  فالبنسكبة لهكا كمرشكد ، حٌاتهكا العادٌكةإلكى  عادت فى الٌوم التكالى

لكم تكرد ، ربمكا ككان مكن بٌكنهم ،ه   الوظٌفة التى جعلتها ترى الكثٌر من الناس

حك  عنك  فكى وجكو  كك  مكن تكراههم مكن لكنها كانت تب، أن تعترؾ أمام نفسها

كٌكؾ تتعكرؾ علكى ، لكنها سخرت من نفسكها، ربما ٌكون واحدا منهم، الراج 

 شخ  لم ٌبع  لها سوى برسالة واحد ؟!

نهككا فعككال ترٌككد أن ، أنهككا قبلككت التحككدى وأدون أن تعتككرؾ ،لكنهككا تككدرى

ٌن لهك م ٌق  لها سؤترك  تبحثٌن معى عن إجابة أل؟ تعرؾ من هو؟ وما ا ٌرٌد

 السإالٌن؟

لكككى ، ؼرفتهككا بالفنككد إلككى   هبككت، متعككب مكك  الفككوج السككٌاحى بعككد ٌككوم

مرفقكة ، ند  ٌؤتى وفى ٌكد  باقكة مكن الكورود البٌضكاءتسترٌ  فذ ا بعام  من الف

فلتفتحككى بككاب ؼرفتكك  أنككا  ببطاقتككة مكتككوب علٌهككا "إ ا أردت أن تعرفككى مككن

زدردت رٌقهكككا ثكككم ا ،وبكككدأت أنفاسكككها فكككى التالحككك ، تسكككارعت دقكككات"، اآلن

ربمككا فككى  ،وسككٌما التجككد شككاب، لتقككوم دون تفكٌككر بفككت  بككاب ؼرفتهككا، بصككعوبة

 ؟الزواج منى كا بخاتم وٌقو  لها :ه  تقبلٌنممس ،أوائ  الثالثٌنٌات

 ؟من أنت - :بشىء من الصدمة فقالت ل 

 .أنا اإلجابة على أسئلت  - همس فى أ نها :

 

 فاتن عبد الرؤوف  
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َث َدَ حَ َامَ مَ َيلَ ل َق َ

 مقدمة

بكدأت منك  , بدأت رحلت  م  اللجوء من قب  وجود  وتكونك  بهك ا الشكك 

الؾ مالٌككٌن الحٌوانككات المنوٌككة آحككرب ضككروس مكك  ى كنككت نطفككة تصككارع فكك

احتضكنت  وتتكر  بقٌكة أعكدائ  ى تل  البوٌضة التكى لتنتصر بذعالن  اللجوء ف

تلك  الحكرب, ى كم كنت ؼبٌا حٌن سمحت لك  أو  فرصكة لالنتحكار فك, للهال 

وتتككر   لكك  , ببسككاطة كنككت سككتقؾ جانبككا وتهلكك  مثكك  المالٌككٌن مككن أخوتكك 

ى ك بكة االنتصكار كانكت لتنتهكى ٌعكٌ  فك هو أنكت حالٌكاى ال ى المنتصر الوهم

نت بطكال منك   لك  الوقكت فلمكا ا وك ،ولكن أن أردت القتا  ،حٌات  قب  أن تبدأ

 ؟!لم و أنت من ولد بطالسن ترٌد أن تستاآل

-1- 

 17/2/2011دمش  

مكا بٌنك  , ى الشرطة حرامٌة, حرامٌكة, الشكرطة حرامٌكة, الشكعب السكور

  .ما بٌن  ى الشعب السور

أو  تجمك  منك  , سو  الحرٌقة وسط دمش  تجمك  أللكؾ شكخ  أو ألفكٌن

ى أو  تجمكك  ٌصككر  فكك ،الشككرطة حرامٌككة :الشككارعى أربعككٌن عامككا ٌهتفككون فكك

 تارٌع سورٌا الحدٌ .

 ،مكانك ى ال ٌصكد , كك  مكن رأى هك ا الموقكؾ تجمكد فك ه ا ال ٌعق , ه ا

نحكن بقٌنكا صكامتٌن أربعكٌن عامكا دون أن  ؟!و ما ا ٌحد  فجؤ  ،وفكر أٌن هو

لم ٌحتم  ى دماؼ, الشرطة حرامٌة :والٌوم نهتؾ ،ننبس بكلمة أو نحر  ساكنا
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ضكرب ابكن ى التجم  بسكبب شكرط, ، اندسست بٌن الجموع ألفهم ما ٌجرىه ا

رشكو ,  فٌك  النصكٌب الك ى ألنك  خكالؾ فكرو  الطاعكة ولكم ٌعطك  أحد التجكار

سككورٌا األسكد سكبب رد  فعكك  ى جكدا فكى واالعتٌكادى ولككن هك ا الحكد  الطبٌعكك

 ،حٌ  ٌعتبر التجمهر بحد  ات  مخالفكا لمبكادئ وتقالٌكد الدولكة  ؼٌر متوقعة أبدا

 مخالفا لك  األفكار المرتبطة بالدولة.

 ٌخكرج مكن السكٌار  رجك  ٌسكتند , المكرافقٌنفجؤ  سٌار  سوداء م  بع  

لمعرفكة ى سكورٌا األسكد ال داعكى ألنك  فك بابها, لم ٌعرف  إال قلٌ  من الناسإلى 

ولكم  ،الحككمى سوؾ تسر  بؽ  النظر عمكن ٌسكاهم فك ،الحكمى من ٌشار  ف

إن  وزٌر الداخلٌة أتى لٌناق  متجمهرٌن خرقكوا أكبكر  ،ٌكن أحد ٌهتم بالسٌاسة

 .المطب  من  أربعة عقود من الزمن وكسروا الصمت ،األسد قواعد مزرعة

 .عٌب سمها مظاهر اى ه: الوزٌر

 )مضح  ه ا الواق  و ألٌم عندما ٌعتبر التجم  ألناس مكبوتة عٌبا(

ال ال ال ال ٌكككال ٌكككا شكككباب بكككدنا نرفككك  صكككوتنا قكككدام سكككٌار  : المتجمهكككرون

الجملة قمكة النفكا  ألن الجمٌك  كانت ه    ،بالرو  بالدم نفدٌ  ٌا بشار :الوزٌر

تعككد دسككتور الككبالد و ى شككخ  عككن هكك   الجملككة التككى خككروج ألى ٌعلككم بككؤن أ

 .بشك  ؼام  الٌمكن تخٌل  أو توقع ى أساس  سٌنته

 ؟!مكا ا فعلكت ؟!أٌكن كنكت :ك  واحد منا ٌسؤ  نفسك  ،تفر  الحشد م هوال

 ؟!ما ا حد 

؟! بحكك  مشككاكلناه  حقككا كلمنككا وزٌككر ووعككدنا ؟!هكك  حقككا سككمعت صككوتً

ولكن ك  ما أعلم  أن الزمن توقكؾ لعكد  دقكائ   ،ال أعلم ما ا حد ى بالنسبة ل

 وسوؾ تصب  حدثا فارقا. ،ؼٌرت ك  أفكارنا

 البداٌة
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ى سكم محمكد البكوعزٌزالؽكرب إال سكم  باى الشكر  وال فكى لم ٌب  أحكد فك

بكاب  عتداء شكرطٌة علٌك  ومصكادر أضرم النار فى نفس  تندٌدا الى الشاب ال 

  .$100رزق  الوحٌد عربة خضار ك  ما فٌها ال ٌتجاوز ثمن  

خبكر وفاتك  ى ثكم ٌكؤت ،سكبوعٌن إن كنكت أ ككر المكد المشكفى لمكد  أى أقام ف

. شكككعلةوعزٌز رمكككزا وحٌككك  أصكككب  البككك ،ىكالصكككاعقة علكككى الشكككعب التونسككك

عام, ثكور  ى وصارت قضٌة رأ ،حتجاجاتأضرموا ك  الساحات والطرقات ا

العدوى تنتق  بسرعة بٌن العكرب دومكا, ى, هرب الرئٌس التونسواعتصامات, 

مصكر أٌضكا تنحكى الكرئٌس, الكٌمن تشكع  ثكور , لٌبٌكا أٌضكا, مكر  ى ثور  فك

 وتفشى ربما.

ٌلتكؾ الشكعب حولهكا كانكت بعٌكد  ى ظ  القٌاد  الحكٌمة التى لكن سورٌا ف

لقٌادتك , بشكعبها وشكعب حاضكن ى حٌك  قٌكاد  تعتنك  ك  البعد عن ه   العكدوى

 عمك  أفككار  هنكا  فككر ى و فك ،كٌنونة ك  شكخ ى أما ف, ه ا ما ٌبدو للعلن

صككوتها لكككن دون أن تنككبس بهمسككة  دومككا تقككو  ال وتعتككر  وتصككر  بككؤعلى

ألن   كانت متقوقعة داخ  رأس ك  إنسكان انأ الحٌطان لها  ألن  واحد  تسم 

ربما ألن  اكر  هك ا و  ،الحٌط الحٌط وبقو  ٌا رب الستر ى ٌمش ك  واحد منا

ٌ مكك    ثالثككٌن عامككا, ى منكك  حككوال جككزر  حمككا منهككا بعككد صككور  م الشككعب لككم 

 .لربما نصؾ ه ا الشعب ال ٌعرؾ قصتهاى ومجزر  سجن تدمر الت

وتجمكك  أهكك   ،خرجككت فٌكك  مظككاهر  سككو  الحرٌقككةى إلككى  لكك  الٌككوم الكك 

 عقكك ى د  نككاقوس الخطككر فكك ،سككو  الحرٌقككة لٌصككرخوا بككؤن الشككرطة حرامٌككة

  وٌظهكر نفسك  بصكور  ، بك  ككان ٌسكتخدم  ككاءلكم ٌككن ؼبٌكا أبكداى النظكام الك 

 .ىاألبل  المتؽاب

بعد أن ظهر وزٌر الداخلٌة ووعد المتظاهرٌن من خال  كالم  وتهدٌداتك  

انفضت الجموع ألنهم ٌعلمكون حك  العلكم أنهكم لكو , المبطنة بؤن  سٌح  المشكلة
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ولككن ٌنككاموا علككى أسككرتهم مككر   ،مظككاهرتهم لككن ٌصككلوا لبٌككوتهمى اسككتمروا فكك

ك  أبنٌكة ى ألنها تتجسد ف  دون أن ٌروها ،ألنهم ٌعرفون دموٌة النظام, أخرى

تلك  ى ٌتجاوز عددها عدد أبنٌة المدراس فكى النظام ومقرات األفرع األمنٌة الت

 .الدولة

 .داخ  ك  منا شرار  تنتظر من ٌوقدها

ى ن فكٌالنظام األمنٌى عاطؾ نجٌب أحد أكبر مسإولٌ 9/3/2011تارٌع 

مدٌنة درعا ٌفرج عكن أطفكا  تكم اعتقكالهم ألنهكم كتبكوا علكى جكدران مدرسكتهم 

ربمكا سكمعوها مكن األخبكار التلفزٌونٌكة , عبارات لٌست  ات معنى بالنسكبة لهكم

 .ىما ٌسمى بالربٌ  العربنها عأصب  أهلهم ٌتناقلوى أو األخبار الت

ر  أجسكككادهم بؤعقكككاب تكككم خلككك  أظكككافر األطفكككا  وتكسكككٌر أسكككنانهم وحككك

به   األسالٌب ككان النظكام دومكا ٌضك  بصكمت  الهمجٌكة علكى أجسكاد  ،السجائر

 شعب .

ى وقككدموا شكككاو ،درعككا علككى هكك   التصككرفات الوحشككٌةى عتككر  أهككالا

هم أوالد ارفما كان مكن عكاطؾ نجٌكب إال أن ٌقكوم بسكب نسكائهم واعتبك ،عدٌد 

 .زنا

, بٌككوم الؽضككبى وسككم 15/3/2011تككارٌع ى بككدأت دعككوات للتظككاهر فكك

كنا أكثر من المر  السابقة بكثٌكر  ،سو  الحمٌدٌة حٌ  مكان التجم إلى  نزلت

 ل  الٌكوم لكم ٌحملكوا ى ك  ال ٌن شاركوا ف, سو  الحمٌدٌة عن بكر  أبٌ  امتأل

بكك  مزٌجككا مككن الؽضككب والكككر  والككبؽ  , مككن أجكك  درعككا فقككط امعهككم ؼضككب

لم ٌكن ؼضكب  لك  الٌكوم , وإكمام األفوا القم  ى المكتوم تجا  نظام محترؾ ف

 .أو أكثر اب  كان ؼضبا موروثا من  أربعٌن عام ،ولٌد اللحظة أٌضا
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 ،ٌا درعكاى بالرو  بالدم نفدٌك على جملة ،كما الناس ،اجتمعت األصوات

خرجكت ى ألننكى, ٌتملكنكى و رحك  الخكوؾ الك  ،هنا انكسرت ك  قٌود الطاعكة

كمكا علمونكا أن نقكو   ،الكرو  والكدم ككانوا لك  وحكد من دائر  الوفاء للقائد ألن 

 .ونفع 

ا  ى شكعرنا نحكن حكوال ،زادت أعداد المتظاهرٌن و ازدادت جرأتنا معهم

أوج ى كنككا فكك, نككاهرسككتطٌ  أعتككى الجككٌ  أن ٌقشككخ  بؤننككا قككو  ال ت 5000

ى أو  كلمكة صكرخت بهكا الجمكوع عنكد الشكعور بهك   القكو  المبهمكة هك، وقوتنا

العشكرٌن ى فكى طالكب جكامعأنكا  ،حرٌة ؼلبت  دموع  عند النط نصفنا ، حرٌة

ى, صكوت ىلم أكن أعرؾ معنكى هك   الكلمكة حتكى نطقكت بهكا بكؤعل ،ىمن عمر

ى عقلككى و فكك ،ىقككرار  نفسككى تحككررت فككى ولكننكك ،ربمككاى كككدت أمككز  حنجرتكك

 الحرٌة. ،فكر  واحد ى نتالباطن تملك

 يق  ر  الط   ال  م  ك  إ  

الؽضب إعالنات تمكأل الفكٌس بكو  الموقك  المحظكور لٌوم ى الٌوم التالى ف

إعكالن عكن  ,شك  تصفح  تهمة تؤخكد  وراء الشكمسٌى سورٌا وال ى أساسا ف

 أمٌككة الكبٌككرى واالنطككال  مككن مسككجد بنكك18/3/2011جمعككة الكرامككة بتككارٌع 

, األو  للنظكامى المنبر اإلسالمسورٌا وى فى أعظم صر  دٌنالجام  األموى، 

 .عقر دار  الدٌنًى للنظام ف اصرٌح ٌاكان ه ا تحد

 ؟!ىما ا سٌحد  ٌا إله, هنا إلى  قررت ال هاب

مكن منتشكر  قكوات األ, دئاكان ٌوم الجمعة  ا  ٌحاو  أن ٌبدو طبٌعٌا وها

 .وعلى بوابة المسجد, ك  الشوارع الرئٌسٌةى متؤهبة ف

ى نككدخ  المسككجد خطبككة طوٌلككة مطولككة عككن عككدم جككواز الخككروج علككى ولكك

هنككا , وإطفككاء نارهككا ،وضككرور  االبتعككاد عككن الفتنككة ،وتحككرٌم التظككاهر ،األمككر
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فٌظهكر , ٌرسكلها النظكام علكى ألسكنة رجالك ى فكر  الرسائ  الخفٌكة التكى رعبتنأ

وهنككا سككٌق  العقككاب علككى مككن  ،ىتحككرٌم التظككاهر وتحككرٌم الخككروج علككى الككول

 .ٌخرج ضد 

قككد  :صككر  أحككدهم ، ، انتهككت الصككال  ، ، نتهككت الخطبككة أقككاموا الصككال ا

ارتفعكت هتافكات أخكرى  ،ال إلك  إال هللا نادى المصكلون خلفك  ،أفل  من وحد هللا

بهكك   الجمكك  تعتبككر قلعككة النظككام فقككط، وهنككا هللا سككورٌا حرٌككة،  و حرٌككة :مثكك 

 .وه ا الحجر هز أعمدتها كلها ،المحصنة قد ق فت بحجر

الكك ٌن ٌنككادون خككارج أبككواب المسككجد كانككت قككوات األمككن متؤهبككة للنككاس 

 ما ا ٌحد  ؟ى : ٌا إلهىأسؤ  نفسأنا و, حرٌة

صكككككر   ،ن علكككككى األر ، سكككككقط شخصكككككاطلككككك  األمكككككن الرصكككككا أ

تتسارع نبضات  ؟!ىه  ه ا حقٌق ؟!ه  حقا قتلوهم !شهٌد, شهٌد :المتظاهرون

 ما ا ٌحد  ؟ى ٌا إله، وتفكر بوتٌر  أسرع, قلب  بسرعة كبٌر 

 األمكن ٌؤخك  تعلٌماتك  مكن القٌكاد  ،حرٌكةلقد أنهى األمكن حٌاتك  ألنك  نكادى 

إ ن األمن قات  , أعطت األمر لألمن أن ٌطلقوا النار الحكٌمة والقٌاد  ،الحكٌمة

 ؟، ، ما ا ٌحد ى ٌا إله ، أن قات  ٌحكمناى وه ا ٌعن ، بالوكالة

الحكومٌككة ى المشككافإلككى  سككاعة أو أكثككر انفضككت الجمككوع حملككوا الجرحككى

إلكى  الك ٌن دخلكوا لكم ٌحرجكوا أحٌكاء أو لكم ٌعكودواأؼلكب الجرحكى ، ووالخاصة

 .أهلهم أبدا

دورٌككات علككى مككدار  ،عتقككاالت مككن الشككوارع، اجككن جنككون قككوات األمككن

مكا ٌزٌكد عكن  ،ىسكرى فى و قد كررت سإال, الساعة, استشهد شخصان ٌومها

 !ما ا ٌحد ؟ى ٌا إله :مئة مر 
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مظككاهر  إلكى  التشكٌٌ  تحككو  ،اجتمك  النككاس لٌشكٌعوا الشككهداءى الٌكوم التككال

قكوات األمكن تطلك  النكار ٌسكقط  ،تندد باالستبداد وتنكدد بقكوات األمكن و أفعالهكا

حتى أصب  المشكهد المعتكاد مظكاهر  وقكوع شكهداء تشكٌ  الشكهداء  ،شهٌد جدٌد

 ، و أصب  أمرا مكررا واعتٌادٌا ربما ،ٌتحو  لمظاهر  وٌسقط شهداء جدد

أبحك  عكن التظكاهرات  ،و أسلوب حٌكا  هدفاأصب  الموضوع ى بالنسبة ل

أقكوم بالتصكوٌر قلكٌال لكو , إحكداها، أ هب ألشار  فى ستخرج ٌوم الجمعةى الت

المنصكة الوحٌكد   ،موقك  الفكٌس بكو إلكى  أرف  ما صورت ،استطعت فع   ل 

ألصككور ى تطككورت مخككاطرت, حقٌقتكك  حٌنهككاى فككى المتاحككة إلظهككار مككا ٌجككر

 ،ككك  جمعككة ٌككزداد الحمككاس, تطلكك  النككارى وهككمقككاط  الفٌككدٌو لقككوات األمككن 

 ومكن ثكم ،شكعاراتإلكى  الكلمكات تحولكت, المتظاهرون ٌصبحون أكثكر تنظٌمكا

حصلنا على وقت قصٌر جكدا بكؤدوات , لدٌنا علم ٌمثلنا أٌضا, ثورٌةى أؼانإلى 

لإعككالم للقٌككام ببكك  مباشككر لككبع  ى بدائٌككة تكككاد تكككون مككن العصككر الحجككر

 وقوات األمن تكزداد همجٌكا وعنفكا, والنظكام ٌتخكبط ٌواجك ك  ه ا , التظاهرات

 ازدٌاد.ى والشهداء ف, الكلمة بالحدٌد والنار

ومكا هك    ،ونحكن ؼٌكر سكورٌٌن ،إعالم النظكام ال ٌعتكرؾ بوجودنكا أصكال

ى المظاهرات إال فبركات إعالمٌكة ومشكاهد تمثٌلٌكة نفك ت بذتقكان لتبكدو بؤنهكا فك

ة تسككتهدؾ سككورٌا األبٌككة قلككب العروبككة سككورٌا مككن قبكك  دو  ومنظمككات أجنبٌكك

 .الناب 

قمنا بتشكٌ  مكا أسكمٌنا  تنسكٌقٌات نا بع  الشباب وبجهودنا ال اتٌة اجتمع

نقوم بتنظٌم المتظاهرٌن وخكروجهم و أوقكات التظكاهر والشكعارات ى الثور  لك

 ستمر من خاللها المظاهر .ى واألعالم والطر  الت

مهمتنككا المقتصككر  علككى إٌصككا  أصككبحنا مطلككوبٌن لقككوات األمككن بسككبب 

مكان أقصكى حرٌتك  فٌك  أن ى الصوت والصور  والرواٌة الحقٌقة لما ٌحد  ف
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لم ٌعد ٌقتصكر علكى ٌكوم الجمعكة  ،عدد أٌام التظاهر ٌزداد, تختار وجبة ؼدائ 

 .سم حكاٌة طوٌلةبقٌت لك  جمعة اسم، اولكن 

الجكككٌ   سكككمها جمعككة أحكككرارالواحكككد  والثالثككون مكككن الثككور  و ا الجمعككة

وكانكككت لكككدف  الشكككرفاء مكككن جكككٌ  األسكككد  2011/تشكككرٌن األو  /14بتكككارٌع 

صفوؾ الثور  للكدفاع عنهكا وإٌقكاؾ مكا ٌحصك  إلى  واالنضمام ،لالنشقا  عن 

 .من قت  لألبرٌاء

 دٌجتكا  مٌرا رقمٌكةاككى النقكا  ومعكى خرجت كما كك  جمعكة أحمك  هكاتف

ى أثنكاء خروجك, هك ا للعكالمولكن كافٌة إلٌصا  دقٌقكة ممكا ٌحصك  ل ،ردٌئة جدا

مكن المنككز  أصككبحت أتحاشككى الطرقككات الرئٌسككٌة ألنهككا تعككج بككاألمن وحككواجز 

إلكى  فكنكت ألجكؤ, تهمكةى مباشر  بدون توجٌك  أى وقد ٌتم اعتقال ،الجٌ  النظام

طرٌك  ى أسكٌر فكأنكا  وى, وجهتكإلكى  األزقة الضٌقة والحارات الفرعٌكة ألصك 

تظكاهرت , للقكدومى أحكدهم وٌنكادٌن إلكى   ٌشكٌرتجم  لقوات األمن ى ٌرانى فرع

أحكدهم فقمكت بكالرك  للهكرب ى تبعنكى, بعدم سماع  و حاولكت العكود  أدراجك

 .أسقط على األر وى ٌطل  النار فٌصٌبن, من 

ى ٌسكككرعون نحكككو, أشكككعر بكككدم دافكككئ ٌسكككٌ  منهكككاى قكككدمى فكككى أصكككابن

ٌضكربون ى, ك  أنحاء جسكمى بؤٌدٌهم و أرجلهم بحربات البناد  فى ٌضربونن

 .م  سٌ  من الشتائم الدنٌئة, المصابةى قدم

ٌؤخك  أحكدهم ى ضكربى ٌستمر فكى أحدهم والباقى سٌار  نحونا ٌرفعنى تؤت

ا أشككعر بهككم ٌضككعون كٌسكك, جزئٌككاى أفقككد وعٌككى مٌرا وٌكسككرها علككى رأسككاالككك

شكعرت أن العكالم , ى  طبكون السكٌار  ٌؽلقونك  علكى فكى ٌرمونن ،ىرأسى ف أسود

 ما ا ٌحد  ؟؟؟ى إلهٌا , انتهى

ى تسٌر السٌار  مسرعة جدا وأنا أتخبط داخلها أسم  صوت الكدوالٌب وهك

 تسط  ب
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ى رب  ساعة إن ككان إحساسكى حوال, المصابةى أشعر بقدم, ر على األ

تتوقكككؾ السكككٌار  شكككعرت حٌنهكككا بكككؤن األر  توقفكككت عكككن , بكككالزمن صكككحٌحا

ؼٌرمتوقعكة بشكئ  أصوات ؼٌر مفهومة ٌفت  الطبون ومن ثكم ضكربة, الدوران

ى سكمعت صككوت عظككامى ؼلكٌظ جككدا ربمكا عصككا خشككبٌة أو قطعكة حدٌككد, لكننكك

  .تتكسر

أفككت  , مكك  سككٌ  جدٌككد مككن الشككتائم الممنهجككةى ٌخلعككون الكككٌس عككن رأسكك

بككاألر  ٌككا  :عٌونكك  ضككربة جدٌككد ى لتفاجككؤن, أحككاو  معرفككة أٌككن أنككاى عٌككون

 حٌوان(

ى المشكافى كتسكبتها فكاى الضئٌلة التكى بحسب خبرت, المصابةى رأٌت قدم

اللحم وخرجت دون أن تكسر العظكم أو تصكٌب  ى الرصاصة دخلت ف, المٌدانٌة

ووقعكت علكى األر  و ى خكارت قكوا, أستطٌ  الوقوؾ علٌهكا بصكعوبةى ألنن

 .ىخر ما شعرت ب  ح اء أحدهم ٌش  جدار معدتآ

خلعككوا ككك  , المعتقكك إلككى  ىإلدخككالى عنككدما قككاموا بتفتٌشككى اسككتعدت وعٌكك

تفتكٌ  ال , كان تفتٌشكا دقٌقكا جكدا لكك  ثناٌكا الجسكم حتكى فتحكة الشكرجى, مالبس

ى وكنزتكى بنطكالإلكى  أعادو, ٌمت للكرامة اإلنسانٌة أو المشاعر البشرٌة بصلة

ننكز  أدراج , دون توقكؾ عكن الضكرب أو الشكتائمى, ٌعٌدون عصب عٌن, فقط

ٌقشكعر لهكا أصكوات , ممرات ك  ما أسمع  أصوات أنكٌن و تنكٌك ى فى و نمش

 ,  إنسان واحد لٌخرج ه   الصرخةى بدن  وتشعر بؤن ك  األلم اجتم  ف

ى المصككابة ٌقومككون بزٌككاد  وتٌككر  الضككرب و إجبككارى أتعثككر بسككبب قككدم

 ىومن ثم ٌدفعنى ٌف  وثا  عٌن, نتوقؾ قلٌال, مكان ماإلى  نص ى, على المش

 ، ، ٌا ابن 64الداخ  و ٌقو  رقم  إلى 

 .ٌبدو من الصوت إن  مصف للباب ى إؼال  قو
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بصكعوبة بالؽكة ال ٌوجكد ى فتحكت عٌكون ,ىأحاو  فهم مكا جكرى ومكا ٌجكر

الؽرفكة المربعكة شكبا  صكؽٌر مجنكزر بقكو  علكى ارتفكاع ى كك  مكاف, ضوءى أ

 ، ثالثة أمتار ربما

 .كال لٌسوا أشبا  إنهم بشر علٌهم هٌئة األشبا  ، ، و أشبا 

 ، ، ى  على ه ا ما رأٌت  وأؼم

ل  قكوم هكأل بفوتكو بخلصكوا علٌك   64على صوت أحدهم ٌقو  صحوت 

ى وسكحب اسكمى وجكودى هك  ألؽك ،فكر  خال  ثانٌة واحد ى تنوجاء ،قوم 64

ى مكا سكٌؤت؟! ربالجمٌك  و أصكبحت مجكرد رقكمى هك  نسكٌن ؟!من ك  السكجالت

 ا؟!ه  تحولت لمجرد رقم ،و ٌؤخ   أٌضاى ؼٌر

 :زحفت للباب لٌقو  السجان

لٌ  ما عم ترد عام  فٌا ؼمٌكان ومكا حسكنان  ، ، ا ٌا أخو  64انت  -

 .تقوم هأل منشوؾ

حكا  تعثكرت أنهكا  ى وفك ،ىأمشكى وٌجعلنكى, للخكارج ٌؽلك  عٌنكى ٌسحبن

ؼرفة علمكت فٌمكا إلى  وصلناى, اثنان أو ثالثة بالضرب حتى أعاود المشى عل

 أبكدا  العناصكر للشكخ  الجكالسى بعد إنها ؼرفة التحقٌك  بسكبب االحتكرام الك 

 ,  الؽرفةى ف

 .جبنا اإلرهابًى سٌد: السجان

 ؟!خ  ه ا اللقبما ا فعلت آلى إرهاب فكر  أخرى سرٌعةى راودتن

 .حطوا له  حٌوان هون لشوؾ :المحق 
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أسكمعهم , أسكم  صكوت  فقكطى, ال أرى شٌئا أمكامى على الكرسى وضعون

ى مككن بطككاقتى سككمأسككمعهم ٌسككجلون ا, ٌسككجلون التككارٌع مككا زلنككا ٌككوم الجمعككة

مكا زلكت موجكودا و ى شكعرت بكٌكانى فرحة مفاجئة لوجودى نتابتنالشخصٌة، ا

   .لست رقما فقط

الضرب هنا أثناء التحقٌ  ال ٌتوقؾ أٌضا هنا  أشخا  ٌعملون هنكا مكن 

ال أعتقككد أن هكك ا عمكك  , أجكك  الضككرب فقككط وإ ال  الككنفس البشككرٌة وإهانتهككا

إلكى  نق  بإس العالم من ٌكد تشعر م  ك  ألم بؤن  ٌ, إلنسان قوٌم وسلٌم النفسٌة

 .جسد 

 ؟!، ، شو عملت ٌا أخو ا : المحق 

ى ك  ما كنكت أفككر فٌك  تقكر  قكدم, جابة فؤنا لم أفع  شٌئاإى أنا لم أفكر ف

 .المصابة

 .ما عملت شً: أجبت 

ى مكٌن ٌلكى ك  واحد منكم بقو  ما عام  ش ، بلشت ك ب و أك : المحق 

 .عاملو عناى اعترؾ ألن ك  ٌل, عم ٌتظاهر لكن

 ما بعرؾ عن شو عم تحكى.: أجبت 

 .التشرٌفة ع  خدو, معناهاى ر  خلٌ  تعرؾ بطرٌقتأنا : المحق 

تٌقنككت بعككد كلمتكك  بؤقكك  مككن دقٌقككة مككن خككال   ىولكنكك ،مككن كلمتكك  تعجبككت

وهككى  ،طرٌقككة اسككتقبا  للمعتقلككٌن تعنككىصككعقة بعصككا كهربائٌككة بككؤن التشككرٌفة 

 .خرحٌا ٌكتب ل  عمر آ، ومن ٌخرج منها شدٌد  الوحشٌة
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أدوات وطكر  ى ال أعلكم مكا هكو, التشرٌفةى ال أعلم كم بقٌت من الوقت ف

اسكتٌقظت , ختفكىأو هكو اآلخكر اى أصر  حتى ب  صكوتى جعلتنى التع ٌب الت

، كنككت حلٌكك  الككرأس, منهككاى اسككتدعونى النهاٌككة علككى أرضككٌة الؽرفككة التككى فكك

المصككابة أصككبحت أقكك  ى لدرجككة أن قككدم ،ىككك  جسككمى أشككعر باألوجككاع فككو

 .ىجسمى خر فكان تمز  شئ آ ال أعلم إن, ممزقة أٌضاى ثٌابى, أوجاع

 وحلٌقكك, إنهككم نصككؾ أشككبا  ،الؽرفككةى خككرٌن فكوجككو  اآلى فككى دققكت حككول

كهكؾ ى ٌعٌشكون فك ،ىتشكعر بكؤنهم مكن العصكر الحجكر ،البنٌكة الرأس ضامرو

إلككى  ىوتحكو  لكون ،أصكب  مككثلهمى أدركككت أن شككل, بكاطن األر ى عمٌك  فك

لم أدر  طرٌقة التؽٌر ه   كٌكؾ , للداخ  مثلهمى وؼارت عٌنا ،األصفر مثلهم

ى سكاعة أو أقك  لكننك 20خكر ربمكا خكال  شكخ  آإلكى  تمت بسكرعة وتحولكت

 .مثلهمى أدركت أنن

رأٌككت , قلكٌالى رفعكوا رأسككى, أسكتعٌد وعٌككى عنكدما رأونككى اجتمعكوا حككول

لككن هنكا ى الوضك  الطبٌعكى ف لعشر  رجا  فقطى إنها تكف ،الؽرفة مكتظة جدا

 .64هو ى ألن رقم 50ٌوجد أكثر من 

ال أعلكم ربمكا  ،و لكم أسكتط  أن أسكمعهم أٌضكا ،لم أستط  أن أتحد  معهم

متقككد وٌعمكك  بطرٌقككة ى لكككن مككا أعلمكك  جٌككدا أن فكككر ،ىفقككدت جمٌكك  حواسكك

مكا ا ى ٌكا إلهك :لكم أجكد لك  إجابكةى خرافٌة, ٌبحك  عكن إجابكة لكنفس السكإا  الك 

 ؟، ٌحد 

سب  أن تم اعتقالهم طر  التع ٌب والتلك   ى كنت قد سمعت من أصدقاء ل

ألشكعر ى لككن لكم أتخٌك  ٌومهكا أن الكدور سكٌؤت ،اإلجرام والسكادٌة المفرطكةى ف

هكك ا المكككان الخككارج عككن قككوانٌن الكككر  األرضككٌة حٌكك  ال ى فكك بمككا شككعروا بكك 

 .ٌوجد وقت فٌ  وال توجد حٌا 
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مكونكة مكن ربك  رؼٌكؾ خبكز ونصكؾ بٌضككة نؤكك  كك  ٌكوم وجبكة واحكد  

بع  األحٌكان تصكب  مكدلال وسكعٌدا بحصكول  علكى ى متعفنة على األؼلب وف

 .ملعقتٌن من البرؼ 

البرؼك  ى ٌصب  فٌك  أثكر ملعقتكى القدر ال إلى  تخٌ  أن تضمح  سعادت 

نفس  كؤن  أنهٌت صفقة تجارٌة رابحة أو تخرجت من الجامعة وربما مكن ى ف

 .سعاد  حصول  على مولود  األو ى سعادتها توازالجوع الشدٌد 

والمفكرغ , صلة بالحٌكا  اإلنسكانٌةى  ى شى من أى ه ا الالمكان الخالى ف

أنكا  كنا ننكام بالكدور ألنك  ال ٌوجكد متسك  للجمٌك , شعور إال شعور األلمى من أ

أفض  قلٌال حٌك  ككان ى الؽرفة ٌعاملوننى فى كان زمالئى وبسبب إصابة قدم

 .طعام أو طرٌقة النومى لقمتى على نفس  فى فضلنبعضهم ٌ

اسكم أو لقكب أو تحصككٌ  ى ن مكن أمفرؼكو, كلنكا مجكرد أرقكام بالنسكبة لهككم

 .قد فعلنا  خارجاى شى أو أى علم

  كثٌكر مكن المكراتى كنا نتكلم همسا لدرجكة أننكا نحكن لكم نسكم  بعضكنا فك

سكككننا و كٌفٌككة تبادلنككا سككرا معلوماتنككا الشخصككٌة ومكككان , ألن الكككالم ممنككوع

حتككى إ ا خككرج أحككد منككا لككٌعلم الخككارج بؤننككا , أحككد أفككراد العائلككةإلككى  الوصككو 

 .مكان ماى موجودون ف

، سكنة 35-20سكن الشكباب بكٌن ى تصع  حٌن ترى أن أؼلب المعتقلٌن ف

حاسكوب  ٌىختصاصكاحك  تعلٌمٌكة عالٌكة تجكدهم أطبكاء واأؼلبهم قكد أتمكوا مرو

 .ال مان  من اعتقا  هإالء أٌضا ،حكومة أٌضاى ورجا  قانون وموظف

 المخبكرٌن فكروع األمكنى تقكارٌر أمنٌكة مكن منكدوب وأؼلبهم أٌضكا ضكحاٌا

شارع  وربمكا البقكا  أو أحكد ى ال ٌن ٌمكن أن ٌكون جار  أو بائ  الخضار ف

ضكد النظكام أو حتكى كلمكة واحكد  أمامك  ى رأى أن تعبر عكن أى وٌكف, أقربائ 
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ألن  ٌقوم ببٌع  مقاب  مبلػ ضكئٌ  جكدا مكن , المكانه ا إلى  كفٌلة بؤن توصل 

 .الما  لهم

ومكن ثككم  ،عكددت ٌكومٌن فقككط ،توالكت األٌكام لككم أعكد أعرفهكا وال التككوارٌع

فربمكا نحكن , مٌعاد نومنكا وٌقظتنكاى ألنهم ٌتحكمون ف, دوامة الوقتى ضعت ف

هوٌكة حتكى شكبا  الت, وربمكا ال أعلكم ،وربمكا العككس ،ننام النهار ونسكتٌقظ لكٌال

 .أصب  مؽطى فال ترى إن كانت الشمس مشرقة أم ال

معرفة الوقكت الوحٌكد  عنكدما ٌكتم اسكتدعاء أحكدنا للتحقٌك ،  وكانت طرٌقة

حككا  ى أو فكك, وهكك ا نككادرا مككا ٌحككد  ،م المحقكك  بتسككجٌ  التككارٌع والوقككتوٌقككو

 ،إدخالكك  إلٌنككا فٌخبرنككا بككؤن الٌككوم هككو ككك ا والتككارٌع ككك ااعتقككا  شككخ  جدٌككد و

 .متاهة الوقت  اتهاى ٌضٌ  معنا ف ،على األكثر ،ومٌنوبعد ٌ

دون أفككرادا مككن المهجكك  ٌككتم ٌٌسككتع ،ككك  ٌككومٌن أو ربمككا ثالثككة كنككا نتبككد 

ى هكك  أخلكك, هكك  أخكك وا لٌعرضككوا علككى المحككاكم ،وال ٌعككودون أبككدا ،اقتٌككادهم

 .سبٌلهم وخرجوا ببساطة, أم قتلوا

منكازلهم أو مقككرات أشكخا  جكدد تكم اعتقككالهم مكن الشكارع أو مكن ى وٌكؤت

, بكؤن النكاس لكن ٌستسكلموا، وٌخبروننا بكؤن التظكاهرات ال تكزا  تخكرج ،عملهم

ال ٌتسكك  ى الكك ى هكك ا المكككان المنسككى ٌبثككون لككدٌ  قلككٌال مككن رو  الحماسككة فكك

 ؽرفة نوم لشخصٌن تزوجا حدٌثا ونحن هنا سبعون شخصا.ك

 ؟، ما ا ٌحد ى ٌا إله :ىنفس السإا  ال ٌؽادر  هن

للتحقٌ  حتى أصكب  روتٌنٌكا جكدا أو ى أو ثالثة أٌضا ٌستدعونن ك  ٌومٌن

أصكبحت تشكفى كمكا جكرو  ى حتكى جروحك, أتعكاٌ  معك ى الك ى أسلوب حٌكات

 أن ه ا هو مصٌرنا.الباقٌن وع ابهم ربما اعتدنا األمر وأٌقنا 
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ولككن حٌطكان الك اكر  ال ى دمكاؼى فكى أحاو  دوما توثٌ  مكا ٌحصك  معك

مكن  ومكا ٌؤكلك  ،أكثر إٌالما ل  من الضرب واإلهانة ما ٌصب , تتس  لك  ه ا

ئ جمٌك  شكى  كرٌاتك  السكعٌد  تصكب  عكدو  القاتك  حكٌن تتك كر أى الداخ  ه

بالكبك   ألكؾ ضكربةو تشعر بكؤن ألكؾ صكعقة كهربكاء ،الخارجى حص  مع  ف

 .شراست  وقسوت ى قد اجتاحوا  اكرت  وأصبحوا كالمحق  فى الرباع

ناهٌك   ،متشكددى إسكالمإلكى  ىبشكك  دائكم مكن إرهكابنعتنا وصفاتنا تتؽٌر 

 .وم  جمٌ  أسماء وصفات الحٌوان ، أخو، ، عن الشتائم ابن

سكجالت ى أما سجالتنا هنا فكلها تكون بحسب األرقام مسجلة بح افٌرها ف

نقٌم فٌك  االسكم والكنٌكة واللقكب والعمكر والعمك  وأسكماء األهك  مكن ى الفرع ال 

أوالدهككم أوالد  ،خوتكك عائلككة أمكك  وأبٌكك  وأ, األخٌككرالحفٌككد إلككى  الجككد األو 

 .أوالدهم داخ  البالد أم خارجها

 ير  خ  األ   اء  د  الن  

   .64ٌا حٌوان  64: السجان

 تحقٌ  كمان. ىأكلم نفس: انا

 ؟!64وٌنو: السجان

وأنكا  ،إنك  وقكت التحقٌك  لكنفس األسكئلة ،تقدمت نحو الباب بثق  كما العكاد 

لككن مكا ٌكسكر روتكٌن التحقٌك  وتككرار , حٌ  الجدٌكد فٌهكا ،نفس األجوبةى لد

  البقاء علكى قٌكد الحٌكا  بكك  ومحاولت, األسئلة هو تؽٌر طر  التع ٌب ال أكثر

وٌثبت أنك   ،ٌثبت ارتباط  بالوجودى وتٌت من قو  لتحافظ على رقم  ال ما أ

 .على األق ى كائن ح
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ؼلٌظكة مك  تعتكٌم علكى كما العاد  أٌضا بنهر وعصكا ى ٌسحبن ،ٌفت  الباب

أشعر بؤنهم سٌجهزون , للتحقٌ  أشعر أنها النهاٌةى ك  مر  ٌستدعونن, األعٌن

خرهكا مككان األمكان أصبحت الؽرفة المعتمة المكتظة عكن آ, أثناء التحقٌ  ى  عل

ان اسككتراحة بعككد جولككة ال ٌوجككد ضككرب داخلهككا ومككك ،علككى األقكك ى بالنسككبة لكك

 .لمطوٌلة من األ

 .كما العاد  إلى المحق  أٌضا

   طلبتو.ى جبتل  الحٌوان اللى سٌد: السجان

   .قعدوا وطالع لبرا: المخق 

دومكا ال , و هب ى  ن، رف  الؽطاء عن عٌكما العاد ى على الكرسى وضعن

أفككرع ى فكك اجٌككد االمحقكك  ٌبقككى شخصككا مبهمككا ربمككا ألنكك  ٌعتبككر منصككب ،تككرى

ٌملك  ى أو ربما ألن  ٌخشى على نفس  من انتقكام أحكدنا بصكفت  الك  ،المخابرات

 .إبقاءنا على قٌد الحٌا  أو قتلنا وحتى قرار إخراجنا من هنا بٌد 

ى نحككو األسككف  علككى طاولككة التحقٌكك  رأٌككت محفظتككى رأسكك مطككؤطئأنككا  و

قلت إنهكا النهاٌكة سكوؾ , الرعب لنىاألمر ودخمن  تعجبتالشخصٌة ى وبطاقت

وتوفٌككت ى إرهككابى وٌنشككر بٌككان بككؤنن ،ىبطككاقتى ألهلكك نوٌسككلموى حٌككاتٌنهككون 

 .ىدون أن ٌعلم مكان دفن

 .مجرد الفكر  تجع  أطراف  ترتع 

عنصككر ى ور  ٌجكك البطاقككة والمحفظككة ر  تاخككد أؼراضكك  هككال: المحقكك 

ى ورقككة لوقككؾ بحكك  قككوات األمككن عنكك البككاب وٌعطٌكك  كككؾ بحكك  ٌطالعكك  ع

  .وترو  عبٌت 
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وربمكا باالنكدها  لكن  ،البككاءرؼبكة فكى ى تعترٌنك ،اسكم  انا لم أصد  مكا

مككوقن بككؤن ى تتخٌكك  أفكككار وقتهككا انكك  ٌمككز  بككالطب  كالمكك  ؼٌككر صككحٌ  ألننكك

 .مستحٌ  من هناى موضوع خروج

ال , ال أسككتطٌ  أٌضككا أن أسككؤل  إن كككان صككادقا فٌمككا ٌقككو  أو إنكك  كككا ب

 .أستطٌ  سوى أن أنتظر دقائ  ألرى حقٌقة األمر

خدوا ختمولكو وطلعكوا لبكرا مكا طلك  علٌك   للعنصر خارجا ٌا ولد: المحق 

 ى ش

   .ىحاضر سٌد: العنصر

نكا ؼٌكر مصكد  ممكر حقكا وأى فى ننا نمشأى وأخرجن ى  أعاد إؼما  عٌن

ى هك ا لمنعكى وهكم ٌقولكون لكى ال ربما تقرر إعكدام, سؤخرج أنى به   البساطة

 ؟، ما ا ٌحد ى إلهٌا ى  هنإلى  ٌعود السإا , من الصرا  والممانعة

أشكتم رائحكة هكواء أنقكى وأشكعر إلكى  ىٌؤخك نى كلما اقتربنا من المكان ال 

أشككتم هكواء جدٌككد هنككا ى إننكك ،بوابككة فتحكتإلككى  وصكلناى, برطوبكة تجتككا  وجهكك

ٌوجككد بعكك  األصككوات وأشككعر بحككرار  أدفككئ , ؼٌككر الهككواء المخككزن باألسككف 

مككان إلكى  ىسٌتم اقتٌكاد قمة الفرحة ولكن لحظة ربماى فى إننى, تالمس شعر

 من الحٌر  والتفكٌر.ى سوؾ ٌؽمى عل, خر معتق  جدٌدآ

الخكارج هك   األرضكٌة رأٌتهكا قكبال ى إننكا حقكا فك ،ىخل  العصبة عكن عٌنك

 ؟، ما ا ٌحد ى ٌا إله, المعتق  أو  مر إلى  هناى عندما أحضرون

 ؟مد إٌد  وال :على البابى العنصر ال 
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ى نٌقتكادون, خرجت حدٌثا من المعتقك ى علٌها ألننٌقوم بالختم ى مددت ٌد

منجٌبكك  لككو ى انقلكك  ٌككال وإ ا بٌطلكك  علٌكك  شكك بقككو  خارجككاى ٌككدفعن, نحكو البككاب

 .كنت بساب  سما

ٌوجد شمس وسماء ال ٌزا  هنكا  حٌكا  , الخارجى حقا فأنا  ىنظرت حول

 .على ه   األر  هواء نظٌؾ ٌوجد بشر ٌمشون دون عصابات على أعٌنهم

أنظكر  .البشكر والحجكر وأن أقبك  شكجر ى أمكام ئشك تمنٌت أن أعكان  كك 

 .ولكن بطرٌقة عفنة تقرٌبا ىشفى جر  قدم, متورموهو ى لجسد

 .الخارجى فى ولكنن, حلم ربماى أنا ف

هككك   اللحظككة ككككان تشككتت األفككككار والمشككاعر وسكككرعة دقككات القلكككب ى فكك

سكم ! هك  عكدت با؟رقمكاألكم أعكد  !مكا ا حكد ؟ !؟أٌكن أنكاى, وعبٌثة كبٌر  تؤكلن

 !ولقب وحٌا ؟

ى فكك الككم أودع أحككدأنككا  ؟الككداخ ى فككى التككى مككن قككوقعتى كٌككؾ أخرجككون

هككك  كككك  الككك ٌن ؟ ىكمكككا لكككن ٌعرفكككوا مصكككٌر ،؟ لكككن أعكككرؾ مصكككٌرهمالكككداخ 

 ؟ ولم ٌعدوا أخرجوهم به   البساطة أخرجوهم من الزنزانة

أتوقكك  أن لحظككة لكم أكككن , ئفككى البكككاء علكى األر  فاقككت ككك  شككى رؼبتك

 .ستكون به ا الضٌاعى خروج

ى فكككى ٌسكككر , هكككو ٌعكككا  فقكككط, وصكككف  وال كتابتككك ى شكككعور ال ٌمككككن لككك

 .كان مستحٌالى شراٌٌن  حتى وصؾ الشعور ال 

ى بكوأى واسكتقبا  أمكى كٌؾ عدت لمنزل ،ىال أرٌد أن أكم  ل  بقٌة قصت

الكداخ  ى كٌؾ عرفت ككم أمضكٌت فكى و وضعى كٌؾ استؽربوا شكلى خوتوأ

، للتككارٌع والوقككت كٌككؾ كانككت ألن  لكك  المكككان ال وقككت فٌكك ى ولحظككة معرفتكك
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مككان ى حصلت معك  فكى التى سٌكم  ل  قصتى لن أكم  ل  ألن ؼٌر, حٌا ال

سكنكم  بعضكنا بعضكا , ٌشب  ه ا المكان كثٌرا وعا  نفكس التجربكة هك   ،خرآ

 ،حٌاتك ى لهكا فكربما لن تهكتم أنكت  ،خر تفاصٌ  دقٌقة جداعن اآلى أحدنا ٌرو

 ولكن مجموع ه   التفاصٌ  ٌشك  حٌا .

ى بمكككانى أعلككم أهلككى حتككى تعلككم كٌككؾ خرجككت, أحككد الكك ٌن خرجككوا قبلكك

فعك  وٌكتم ى بكؤى ال ٌقكوم بكذدانتى ودفعوا مبالػ كبٌر  جدا من الما  للمحق  لكك

 حٌا بالطب .ى إخالء سبٌل

 ورد الياسين
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َة َيَ خَ الَ َةَ صَ رَ الفَ 

َ

 تمهيد

رقعككة األر  التكى شكهدت صككالتها، وسكجدت علٌهكا، وتركككت إنهكا نفكس 

 شهدت أٌضا آثامها و نوبها وتركت آثار شٌطانها.، دعائها بالهداٌة

 من أنا؟ 

 وكٌؾ حد ؟

 وما ه ا المكان؟

 محراب لعباد  هللا أم وكر لوسوسة النفس ؟

 وه  الشٌطان انتصر ام مازا  لدٌها فرصة أخٌر  للحٌا 

شئ فى ه ا العالم العشكوائى ولكٌس لكدى الوقكت وال لم أعد أنده  من أى 

العمكر لكككى أحكاو  اسككتعاد  توازنك  وإعككاد  ترتٌبك ، فؤنككا قكد أصككبحت عشككوائٌة 

 رؼما عنى.

أفرؼت منار تل  الكلمات على ورقة بٌضاء كبٌر ، وسطرتها بخكط كبٌكر 

وواض ، ثم قامكت بلصكقها علكى بكاب حجرتهكا مكن الكداخ  حتكى عنكد قراءتهكا 

وازنها إ ا فكرت فى المثالٌة مر  أخرى، فبالرؼم من عملها كصكحفٌة تستعٌد ت

وأنهككا بصككفة ٌومٌككة تككرى عجككب ال عجككاب مككن البشككر مككن أقككوا  وأفعككا  إال أن 

ولكنها أدرككت متكؤخرال أن ، من النقاء مازا  ٌل  على عقلها وقلبهاشئ  بداخلها
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بسكبب هكدى التكى وكك   لك  ، حساباتها البد وأن ٌعاد ترتٌبها وتقٌٌمهكا وفهمهكا

تمكككردت علكككى الجلبكككاب األسكككود والمنكككدٌ  المشكككجر والعطكككر الكككرخٌ  الكككثمن 

لٌك  بجسكدها الثكائر والمكتمك  باألنوثكة والعطكر تمالبس باهظة الكثمن وارتدت 

وعكرؾ وجههكا طرٌك   -كما تعودت أن تقو  دائما  -الجا ب للرجا  بالحال  

ات الخاطئككة ت خفككى حقٌقككة ككك  هكك   النهاٌكك، الككروج والتوالٌككت والمكٌككاج الكامكك 

 .  الماضى

عادت منكار بالك اكر  إلكى الكوراء قلكٌال عنكدما قابلكت هكدى المثٌكر  للجكد  

لكو اختكارت منكار عنوانكا  ،لسنوات طوٌلة للمر  األولى والتكى لكم تككن األخٌكر 

 مثٌرا تكتب  فى جرٌدتها عن هدى لكان كالتالى:

وككك  هكك ا ، لسككٌطر ا، العكك اب، القككو  ،الضككعؾ ،لعطككاءل رمككز مثٌككر هككدى

 .تكمن فى امرأ  ؼامضة

وتبدلت بسبب شٌاطٌن  ولكن منار فضلت أن تكتب عن هدى التى تحولت

هكدى وهكى تخبرهكا عكن مجالسكتها للشكٌطان  عٌنكىمنار لم تنس برٌك   ،اإلنس

 وقالت :

من  وت جلسكٌ  علكى مقعكد قكزم  تسخرىال تحاولى أن تعبثى بالشٌطان و  -

كالقصككر مككن ضككٌ  عٌنٌكك   او ٌطلكك  شككرر ،ؼضككبا ألنكك  ٌشككتع   ال أحككد ٌككرا 

 .وٌلس  ظهر  بسٌاط لسان 

برال وؼرورال   لٌ  بمنتهى الدونٌة.إوٌنظر ، وٌنتفع وٌتوهج ك 

وتخكرج ، وت رؾ دموعا مكن مسكام جلكد ، والنتٌجة أن  ستندم من داخل 

 .روح  بطٌئة من حلقوم  وكؤن  تحتضر

ولكم ٌعكد بشكرال كمكا ، مكن أجك  مكن م سكع روحك  قبلك  مسكعال تتحو  إلكى 

 كان.
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 ،منار قكررت أن تقكدم هكدى للمجتمك  كحالكة أو كظكاهر  تسكتح  الدراسكة

رحلككة قصككٌر  ت كتككب علككى الككور  ولكنهككا طوٌلككة باألٌككام والشككهور وسككنوات 

  .عجاؾ وأخرى خ ضر

ر لفتككر  تحتككوكالعككاد  الحٌككر  دائمككا فككى التقككدٌم، فككى البككداٌات، ولكنهككا لككم 

فى جلسكة  ،تقها تقدٌم قصة هدى كؤنها ورشة سٌنارٌوإ  أخ ت على عا ،طوٌلة

اعتادت علٌها ك  شكهر، سكتجلس منكار مك  د. محمكد استشكارى الطكب النفسكى 

وكالعكاد  سكٌحد  صكراع  هنكى وتفسكٌرات  ،بصحبة الكاتب والروائى أ. أٌمن

 علمٌة واجتماعٌة فى سهر  قد تمتد لساعات طوٌلة إلى منتصؾ اللٌ .

( 1 ) 

 المر .األمر مختلؾ ه    أٌمن: ٌبدو أن

قبكك   حضككور ورشككة سككٌنارٌو ،مكالمككات هاتفٌككة سككرٌعة، محمككد: بالفعكك 

عدا عكم نسكٌم المسكئو  عكن الباقى، ومن الواض  ؼٌاب  ،موعدها عن ك  مر 

 ما األمر ٌا منار؟ ،تسجٌ  الجلسات

خفٌتهكا عكنكم، تجربكة ؼامضكة وأتجربكة جدٌكد  مكررت بهكا  الشكئ،منار: 

كتكب عنهكا كنكوع أوتحتاج إلى تشرٌ  نفسكى واجتمكاعى، ككان مكن الممككن أن 

وٌنتهكى األمكر، ولكننكى  ،من التحقٌ  الصحفى وٌنشؽ  الناس بهكا لعكد  أسكابٌ 

لك ل  جمعكتكم مبككرال، فكاألمر ٌحتكاج لمزٌكد مكن  ،ردت توثٌقها من عد  زواٌكاأ

 .وان م أٌةلدٌكم  كان إال لو، الوقت

 ،ال ٌوجد أى انشؽاالت الٌوم، من ممٌزات جلسكات ورشكة سكٌنارٌو: أٌمن

تولٌد قص  سٌنارٌوهات مكن الواقك  والمخٌلكة، وتشكرٌ  القصك  و تفكٌكهكا 

وإعككاد  تركٌبهككا فككى مشككروعات سككٌنارٌوهات مرشككحة للظهككور فككى أعمكككا  

 .لت سابقاولكن ٌبدو أن األمر مختلؾ ه   المر  كما ق ،سٌنمائٌة أو تلٌفزٌونٌة
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 .ننى تؤثرت جدا بـ هدىإمنار: من الممكن أن نقو  

 من هى؟ ، محمد: بدأنا العصؾ ال هنى

نت علمتنى بؤن لك  إنسان منا ج ور تمتد من بٌئتك  وٌتشكك  عقلك  أمنار: 

الظككاهر والبككاطن مككن تلكك  البٌئككة، لكك ل  سككؤلت عككن طفولتهككا ونشككؤتها قبكك  أى 

 تفاصٌ  أخرى. 

د ، الكاتب الجٌد البد ل  مكن معرفكة مكا وراء ككوالٌس بداٌة جٌ، نعم: أٌمن

مكر األ ا لكزم إشخصٌات رواٌات  ولو باإلشار  من بعٌد، أو بالعود  فال  بكا  

   .الع…لتفسٌر لما ا تصرؾ ه ا الشخ  هك ا فى الموقؾ ك ا

ونظكك  نفككت   ،محمككد: الككنفس البشككرٌة تحمكك  بككٌن ثناٌاهككا ألؽككازا عدٌككد 

 .ونبح  عن األسباب تماما كعما  المناجم فى البح  عن ال هب والماس

هككدى ولككدت فككى بٌككت ضككٌ  حجرتككان وصككالة، تحملككت  ،بالفعكك : منككار

شرت م  ثال  فتٌات فكى حجكر   ،المسئولٌة ألنها كانت البكرٌة وقدرها أنها ح 

أب فقٌككر متوسكطة المسككاحة وثكال  أوالد ٌنككامون فكى الصككالة، ٌرعكاهم جمٌعككا 

وأم ال حٌلة لها ؼٌر الشكوى آناء اللٌ  وأطراؾ النهكار، لكم ٌجكد األب حكالل إال 

، هكرب أنك  السفر للخارج، وه ا المظهر الخكارجى أمكام النكاس، إال أن الحقٌقكة

هك  مكا زا  حٌكال؟ ال أحكد  ،ه  طلّ  زوجت ؟ لم ٌحد ، أٌن هرب؟ ال أحد ٌعلم

 .  هدىوكانت تل  بداٌة مشكلة  ،ٌعلم

   .ٌمن: أعتقد أنها ستنتقم من الرجا أ

منككار: ال تتعجكك  األمككور ٌككا كاتبنككا العزٌككز، األحككدا  أقككوى مككن أن نقفككز 

   .فوقها

 .أٌمن: اعت ر
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ولكككن مككن الواضكك  أن  ،محمككد: ال داعككى لالعتكك ار، بككدٌهٌا أنهككا سككتنتقم

 االنتقام سٌكون م ركبال ولٌس بسٌطا.

 عنٌفا لنفسها وللمجتم .االنتقام سٌكون ، منار: أحسنت د.محمد

 أٌمن: من أٌن سنبدأ؟ 

نهكا أسكنبدأ مكن حٌك  وقفكت أمكام المكرآ  والحظكت  ،منار: لن نبتعكد كثٌكرا

ولكككن مكك  بعكك  الككدال  واللٌونككة فككى  ،طاؼٌككة وقلٌكك  مككن الجمككا  أنوثككةتحمكك  

جا بٌككة أوقعككت  ،تصككب  لهككا جا بٌككة خاصككة بهككا ،اللسكان مكك  ضككحكات مسككتتر 

 .ضحاٌا فى شباكها

   .اإلثار  واضحة من البداٌة؟ ن: ضحاٌا! ولٌس ضحٌة واحد أٌم

 ما ا تتوق ؟ ، منار: ولكنها بداٌة ؼرٌبة

أٌمن: اتوق  عملها كخادمة فى البٌوت ثم ٌق  فى حبها أحد األثرٌكاء الك ٌن 

لكدٌهم فككراغ فككى حٌككاتهم ومككن ضككمن  الفككراغ الجنسككى وٌحككاو  إؼرائهككا بالمككا  

تككرف  ولكنكك  ال ٌمكك  حتككى ٌتزوجهككا زواجككا  وخاصككة انهككا م عدمككة مادٌككال، ثككم

عرفٌا فى السر وإما أن ٌطلب منها الحٌكا  معهكم فكى نفكس البٌكت أو ٌكإجر لهكا 

   .ؼرفة جاهز  للقاء األسبوعى

ولكن ال اتوق  ان تكون هك    ،محمد: بداٌة تقلٌدٌة وحدثت كثٌرا وستحد 

   .البداٌة

وبكالرؼم مكن ، أنكانً ،بلٌكد ،فقٌكر، لقد تزوجت من عجالتكى، منار: بالفع 

  .اندها  الجمٌ  من حولها حتى األقرباء منهم
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بالتكالى  ، اعتقد انها ؼٌر متعلمة أو حاصكلة علكى الشكهاد  االبتدائٌكة: أٌمن

العقك  هكو المسكٌطر فكى تلك  ، فكى شكؽ  القلكوب، لم ٌشف  لها جمالها وجا بٌتها

 .المواقؾ

ى التخفٌككؾ مككن ن حالتهككا االجتماعٌككة تسككتدعأ أضككؾ إلككى كالمكك : محمككد

وتسككتقر فكى أعماقهككا جملككة عتٌقككة ظكك  ، وخاصككة بعككد هككرب األب ،أحمكا  األم

 .رج  وال ظ  حٌطة

قطكار تعلٌمهكا توقكؾ عنكد المرحلكة ، كالكمكا علكى صكواب ، بالفعك : منار

وبككدأت ، وعملككت بككالتمرٌ  فكى احككد العٌككادات القرٌبكة مككن المنككز  ،اإلعدادٌكة

وألنهكا ، هوجى والمككوجى وصكاحب المكتبكةتلفت انتبا  اآلخرٌن فى الحار  الق

تزوجت  على مضك  ، تعرفهم جمٌعا إال أنها اختارت العازب فتحى العجالتى

لقكتأوكانت الخالفات كثٌر  جدا لدرجة   ولكنهكا عكادت ألن لكدٌها طفكال ،نهكا ط 

 والنتٌجككة، ٌمضككى عامككان علككى زواجهمككا ، ن تربٌكك  بمفردهككاأمنكك  ورفضككت 

وكؤنها تعٌد نفس سٌنارٌو األحدا  القدٌمكة بكك  تفاصكٌلها ، حٌا  بائسة، طفالن

ولكنهكا اختكارت هكى نهاٌكة مختلفكة ؼٌكر مكا  ،وأدوارها وظروفهكا ألبٌهكا وأمهكا

 انتهت العالقة بٌن والدٌها.

 ؟ أٌمن: ما ا فعلت

طلبككت االنفصككا  النهككائى بعككد أن وجككدت مككن ٌسككتطٌ  مككن رفكك  : محمككد

   .مستواها االجتماعى

نها هربت! ولكن كٌؾ؟ مكا رأٌككم فكى اإلجابكة بعكد أن إ ،ٌقةفى الحق: منار

نؤخكك  اسككتراحة ونعمكك  علككى تجدٌككد خالٌككا المككع وتنشككٌط  بككؤكواب مككن الشككاى 

 الساخن  
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(7) 

ال تحككاو  أن تعبكك  بالشككٌطان وتسككخر منكك  وتجلككس  اتكك  المرٌضككة علككى 

كالقصكر مكن ضكٌ   األن  ٌحتكر  ؼضكبا و ٌطلك  شكرر، مقعد قزم ال أحد ٌرا 

برال وؼرورال  ،عٌنٌ  وٌلس  ظهر  بسٌاط لسان  وٌنظر الٌك  ، وٌنتفع وٌتوهج ك 

وتك رؾ دموعكا مكن ، والنتٌجة أن  سكتندم وتكتحطم مكن داخلك ، بمنتهى الدونٌة

ال تتحكو  ، و تخكرج روحك  بطٌئكة مكن حلقومك  وكؤنك  تحتضكر، مسام جلد 

 .د بشرال كما كانولم ٌع، إلى مسخال من أج  من م سع روح  قبل 

قكوم ، وأهكاهو دفتكر المالحظكات وهكاهو القلكم، رد فع  ؼٌر متوقك : محمد

ومككن الواضكك  أن الوقككت مككازا  ، بتسككجٌ  مالحظككات كؤنهككا مرٌضككة عنككدي

 .مبكرا

 ؟ ألدٌ  تفسٌر علمى له ا الموقؾ: أٌمن

فمكككازا  هنكككا  تفاصكككٌ  ، لكككٌس لكككدى أى تفسكككٌر كامككك  إلكككى اآلن : محمكككد

   .كالعاد  سنحاو  ربط األحدا  والتفاصٌ و ، ؼامضة

هكدى هربكت مكن بٌتهكا بعكد ، أرجو الصبر فى تفسٌر شخصٌة هدى: منار

 . ن تعرفت على عراؾأ

 ؟ عراؾ: أٌمن

واعتك ر عكن نسكٌانى  -من خكال  عملهكا فكى عٌكاد  النسكاء والتولٌكد : منار

كانكت ،  وأٌضكا الرجكا ، تعرفت على العدٌد من األسر والنسكاء -ه   المعلومة

تبحكك  عككن بككاب الخككروج مككن الفقككر الكك ى الزمهككا طككوا  حٌاتهككا، وألنهككا أنثككى 

وامككرأ  متزوجككة فقككد كككان دور الهرمونككات األنثوٌككة كبٌككر فٌمككا بعككد، منكك  أن 

  علككى تفاصككٌ  جسككدها، اقتككرب منهككا  ا  الرجكك  وعككرؾ الكثٌككر اعٌنكك توقعكك
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بك  ، ا  بشكرعنها وم  المكر والدهاء خطط لها خطة عجٌبة لكم تخطكر علكى بك

   .ن الشٌطان نفس  وقؾ بعٌدا محتارا لما رأىأاعتقد 

 ما ا فع  ه ا الدجا ؟ : أٌمن

  علككى عٌنككا تومنكك  أن وقعكك ،اصككطحب زوجتكك  إلككى عٌككاد  النسككاء: منككار

هدى حتى أطلقت برٌقا عجٌبا شعرت بك  هكى نفسكها وكؤنك  ٌختكر  كك  خالٌكا 

 .المفاجؤ  بالنسبة لهاجسمها، و بعد عد  زٌارات أخ  رقم هاتفها وكانت 

 . طلب منها الزواج قطعا: أٌمن

إنمكا للثكرى الك ى ٌعمك  لدٌك  منك  سكنوات بعٌكد ، وكانكت  ، لكٌس لك : منكار

الخطة ببسكاطة أنهكا سكتعٌ  معك  فكى قصكر  البعٌكد عكن هك ا الوبكاء كممرضكة 

وأحد الشهود وبؤنوثتها تستطٌ  أخ  ما  ،أمام الناس وكزوجة بعقد عرفى أمام 

  .خ   قب  وفا  ه ا الكه  ال ى تعدى الثمانٌنٌمكن أ

  .فثارت على زوجها وطلبت الطال  لكى تهرب فٌما بعد: محمد

وستصككب  زوجككة ، هربككت وهككى مازالككت زوجككة للعجالتككً، إطالقككا: منككار

   .ٌضا فى نفس الوقت فى السرأللرج  الثرى 

  ……: أٌمن

 …… محمد :

الصكمت خكال  بعك  اللحظكات ٌعّبكر فكى الحقٌقكة  ، فى علكم الكنفس: منار

 …نفعا االعن أشد مرحلة من مراح  

 ؟!كٌؾ تجرإ على فع  ه   الجرٌمة ،بالظبط: محمد
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  .ال دٌن وال أخالقٌات اجتماعٌة تسم  ب ل : أٌمن

نهكا سكتتزوج بكالحال ، وبالفعك  أشكرقت أخبرت الكدجا  أنها أالمهم : منار

هربكت مك  الكدجا   ،فٌهكا ولكم ٌبك  لهكا أى أثكر الشمس على الحار  التكى تسككن

 .بعد أن وعدت  بذعطائ  ثلثى ما ٌق  تحت ٌدٌها من مجوهرات وأموا 

  !ؼٌر معقو : محمد

 شئ.تصرفات ناتجة عن الجه  التام بك  : أٌمن

 من ٌعزمنا على الؽداء الٌوم؟، وما خفى كان أعظم: منار

(3) 

   .تؤوهات القلب والجسد وبعد أن تمأل البطن وٌنتهى الضٌاع تبدأ

ككاد توقك  مكا سكوؾ ٌحكد ، ٌمكوت الرجك  الثكرى وتنكا  ماترٌكد  أ: محمد

وتإلككؾ أى قصككة وٌصككدقها  ،ولكككن بنككوع مككن السككٌطر  ،وتعككود إلككى عالمهككا

  ...وتدخ  مع  فى عرا  طوٌ  وتنتهى بالطال  و ،الجمٌ  عدا زوجها

عكن حكب جدٌكد وتبح  عن الحب القدٌم إ ا ككان موجكودا أو تبحك  : أٌمن

وخاصككة أن ضككمٌرها مككات بعككد الجرٌمككة التككى تسككتح  علٌهككا  ،وعككالم آخككر

   .السجن

حسابات هدى كانت مختلفكة، الكزواج ككان عرفٌكا والكزوج الٌحتكاج : منار

جسدها، كان فى حاجة إلى العطؾ والحنكان فقكط، لكم ٌحكد  معهكا أى معاشكر  

؟ مكا المكان ، رٌةوبالتالى فهى ممرضة بدرجة زوجكة سك ،جنسٌة على اإلطال 

  .تركتهما بدون داع ل ٌنحزنها فقط على الطفلٌن ال

 ثم؟ : أٌمن
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ولٌس من ضمن الخطة التى رسمتها  ،حد  ما لم ٌخطر على البا : منار

مك  شكٌطان اإلنكس، قلبهكا نكب  بالحكب فجكؤ  وجسكدها احتكر  بنكار االشككتٌا ، 

   .وخاصة أن هنا  من قام بؽزو قلبها ولدٌها استعداد كام  الستباحة جسدها

 شاب موجود فى نفس القصر؟: محمد

ٌك ، شاب ٌصؽرها بقلٌ ، ولكن  عا ، لم ٌكن مك  وفكا  مك  أب، ابن : منار

ن لدٌ  شقة ٌملكها و ٌعٌ  فٌها ولكن  ك  فتكر  أوعرفت  ،ودائم السفر والسهر

 متوفا .ٌ هب لزٌار  والد  بناء على طلب عمت  ألن والدت  

ووقعت فى حب  وهو اشتهى جسدها و بقى اللقاء المرتقب بعكد عكد  : أٌمن

   .محاوالت بٌن القبو  والرف 

  !وبالحال : منار

 أى حال ؟: محمد

 تزوجت االبن بالحال  : ارمن

  .مستحٌ : محمد

   .عب : أٌمن

خبرتكم من قب  حسابات هكدى مختلفكة عكن أكما ، وفى كام  وعٌها: منار

وبككدون علككم الككدجا  كانككت  ،حسككابات الحٌككا  الطبٌعٌككة، لقككد استسككلمت للشككٌطان

بعكد وت هب صكباحا للشكاب الثكرى أو زوجهكا وقكد تزوجكت بعقكد عرفكى أٌضكا 

   .إلى القصر كممرضة وباللٌ  الزوجة الحنون للرج  المخدوعالظهر ت هب 

  .نها تنتقمإ: محمد
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ن ؟: أٌمن ن م   م 

  .من نفسها: محمد

 ه  لدٌ  تفسٌر؟: منار

 Repetition Compulsion: محمد

بع  الناس لدٌهم نزعة شدٌد  ومٌ  ؼرٌكب ، ٌعنى التكرار القهري وه ا

وكك  سكبب قكد  ،ولهكا عكد  أسكباب ،لتكرار بع  التجارب المإلمكة فكى حٌكاتهم

كبككة كمككا م راألسككباب تقرٌبككا  ،ولكككن فككى حالككة هككدى ،ٌكككون منفككردا عككن اآلخككر

فى البداٌة تزوجت مكن رجك  ٌشكب  أباهكا فكى ، أخبرتنا أ. منار فى بداٌة الجلسة

ولكككن كانكت ترٌكد نهاٌككة ، فقٌكر، مؽلكوب علككى أمكر ، بلٌكد ،كثٌكر مكن التفاصككٌ 

ككن ٌهكك، مختلفككة وفككى نفككس الوقككت كانككت لككدٌها فككى عقلهككا  ،تم بهككاكانككت ترٌككد م 

، لٌست معها شهاد  جامعٌكة مكثال ، فقٌر ، نها ال تستح  االهتمامأالباطن فكر  

ب األوبالتالى بحثكت عكن نفكس مواصكفات ، لها مإ ٌااألب وجود  وؼٌاب  كان 

مككا ٌحككد  إحككال  لهكك   الفكككر  أو ٌإكككد السككٌنارٌو القككاب  فككى إ :مككن اثنككٌن وشكئ

مثلمكا فعك  ، وخافكت أن ٌهكرب زوجهكا ، وبالفع  وجكدت نفسكها كؤمهكا، داخلها

حسككاس إولكنهككا هككى مككن  هبككت بذرادتهككا وبكامكك  وعٌهككا للبحكك  عككن ، أبٌهككا

و سككرعان مككا ، ن لهككا السككٌطر  علككى األمككور والككتحكم فككى األحككدا إ ،مزٌككؾ

 ،فجسكدها ثكائر وقلبهكا ٌنكب  ولهكا جا بٌكة تجكا  الرجكا ، شعرت بؤنهكا ضكحٌة

 لما ا إ ن حٌاتها بائسة؟ 

ولككن  ، وجمعت بٌن األزواج الثالثكة، ن تتحكم بهاأوهبت نفسها للطبٌعة 

األخٌر كانت تنتقم من نفسها ومكن ضكعفها السكاب  ومكن أبٌهكا وعكادات وتقالٌكد 

وتسككتح  ، فككى أعماقهككا تبككرر خطٌئتهككا بؤنهككا ضككحٌة، وأعككراؾ المجتمكك  كككك 

 الرحمة. 
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بكن علكم االولكن هنا  أسئلة تحوم حو  عقلكى؟ هك  ، منطقىتفسٌر : أٌمن

ٌوجكد أمكر  ، نهكا لٌسكت آنسكةأبالتؤكٌكد سكٌعرؾ ؟ بؤنها كانت متزوجكة مكن قبك 

  .ؼٌر مفهوم

 .وهنا جاء دور العراؾ أو الدجا  أو الشٌطان األعظم: منار

(4) 

واكتشكفت الحقكا أننكى تحولكت إلكى ، نفسكىأننى هربكت مكن ، ك  ما هنال 

فؤنكا فكى أشكد الحاجكة ، فتره  وتمز  وضاعت هكوٌتً، قابلة للشدقطعة قما  

فقكد كنكت سكعٌد  بككونى إنسكانال ، العادٌكة ىللعود  مر  أخكرى إلكى طبٌعكة قماشك

كمكن ٌبحك  ، والعكود  للكوراء شكئ شكا ، ؼٌر متكلؾ وال مزهكو بزٌنكة، عادٌال 

ٌ سكمن ، عن أورا  قدٌمكة فكى سكرداب عمٌك  فكى لٌلكة ظلمكاء وشكعاع القمكر ال 

ٌ ؽنككى مككن جككوع فقككد ، هكك  تعلمككٌن ٌككا عزٌزتككى مككا ا فعلككت؟ لككن تصككدقً، وال 

فقد قرأت أن الملك  ٌكسكر ، ب  ماء ومل ، وضعت قدمى فى إناء بالستٌ  كبٌر

ولككن ، نك   لكن تصكدقًأأعلكم ، وٌدمر ك  الموجكات السكلبٌة المحٌطكة باإلنسكان

 .ه ا ما حد 

 ه  نفت  مجا  التخٌ  فى األحدا  التالٌة؟: منار

فكرت كثٌرا وقت االسكتراحة ولكم أجكد إال أن تخبكر  بانهكا تزوجكت : أٌمن

   .سابقا وانفصلت عن زوجها، ح  تقلٌدى ولكن  لن ٌإدى بالؽر 

  .الشٌطان لن ٌكون لدٌ  ح  تقلٌدى: محمد

هككدى لكم تسككتلم سككرٌعا لهكك ا الشكب  الجككام  الكك ى اعتراهككا، ، بالفعكك : منكار

ٌ صكاب بكالعمى تجاههكا، وخاصكة أنهكا فالبد االبكن أن ٌقك  فكى ؼرامهكا ت مامكا و

تحولككت تمامككا عككن  ى قبكك ، المككا  صككن  منهككا هككانم، عطككور تؤخكك  باأللبككاب، 

إؼراء جسدى ٌسٌ  ل  اللعكاب، رفضكت كك  اإلؼكراءات إال كمكا قلنكا بكالحال ، 
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سككٌ هب إلككى اإلبككن ، حتكى جككاء الرجكك  الكك ى ٌتقاسككم معهككا ثرائهككا بفكككر  خبٌثككة

كمكا  ،فقٌكر  وأسكر  شكدٌد  الفقكر وأن علٌهكا جكن عاشك ٌخبر  بؤنهكا مكن حكار  

لك  ، وهك ا الجكن لككى ٌخكرج منهكا شكئ،ٌحد  فى تل  األماكن الفقٌر  فكى كك  

وقطعكا ، عٌنٌها وت صاب بالعمى أو من فرجها وتفقكد عك رٌتهامن ما إ :طرٌقان

 ،أهلها رفضوا أن تصٌر عمٌكاء أو تك هب عك رٌتها إال بعلكم زوجهكا المسكتقبلى

نهككا أعتقككد أحككد ٌعرفكك  إطالقككا، فككذ ا أردتهككا زوجككة لكك  ال أر عمٌكك  ال وهكك ا سكك

  .ن  زواجا عرفٌاأترٌدها عمٌاء وخاصة 

 ؟ وواف : أٌمن

 ؟ ال ولم  : منار

زواجال عرفٌال مإقتال ال نٌة لبناء أسر  وال إنجاب أطفا  وهكى تحبك  : محمد

 مساومة شٌطانٌة من الثالثة.، وهو ٌرٌد جسدها فقط

 ؟ وبعد، تعب  هنى: أٌمن

بمحك  الصكدفة ، سار على ما ٌرام حتكى قكا  القكدر كلمتك شئ  ك : منار

واالبن ٌعب  فى دوالب زوجت  لكى ٌتكر  لهكا مبلؽكا مكن المكا  وقك  بكٌن ٌدٌك  

فكى البداٌكة ظكن أنهكا لك ، ولكنك  قرأهكا مكرارال وتككرارال ثكم أبلكػ ، قسٌمة الكزواج

   .الشرطة

 ؟ اكتشؾ ما ا: أٌمن

ٌمة الكزواج الخاصكة بؤبٌك ، وجكد اسكم زوجتك  ووجكد اسكم كانكت قسك: منار

الككزوج ألبٌكك  بكامكك  البٌانككات، عنككدها علككم أن زوجتكك  هككى نفككس زوجككة أبٌكك ، 

وكانت فرصة  هبٌة للتخل  منها والطعن فى عق  والد  بفع  ال ٌلٌك  بك  فكى 

 .ودخلت السجن، مث  ه ا العمر
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 ؟ من أٌن ل   به   القصة: أٌمن

ولككن لكم ٌنتبك  لك   ،رشٌؾ الجرائم الؽرٌبكة فكى جرٌكدتناأقرأتها فى : منار

الكثٌككر، وبحسككب عككدد سككنوات السككجن فككذن هككدى سككتخرج قرٌبككا إلككى الحرٌككة 

وم  ، كانت متحفظة نوعا ما، وقمت بعد تعب وجهد شا  بزٌارتها عد  مرات

  ئ.الوقت روت لى ك  ش

 ه  تستطٌعٌن وصفها؟ : محمد

هكا انطفكؤت عٌناأصبحت أكثكر نحافكة، ، بالمقارنة بصور  قدٌمة لها: منار

تماما، جا بٌتها لم تعد لها وجود، علم زوجها بما فعلكت وأرسك  ورقكة طالقهكا 

فى المحكمة، وأفهم طفلٌ  انها توفت فى حاد  تصكادم، وعائلتهكا تبكرأت منهكا 

  ا.ؼرٌبشٌئا  وم   ل  لمحت من كالمها، تماما

وبعكد ، عال وٌعم  بك  قو عقلها مازا  مشت، بدون مقاطعة كالم : محمد

مككن ، وقككد تسككافر إلككى الخككارج، و ضككحٌة جدٌككد أخروجهككا سككتبح  عككن زوج 

   .خال  عالقات أقامتها م  بع  نزالء السجن

  نها تبح  عن الفرصة األخٌر  الستكما  حٌاتها.، إبالفع : منار

 

 تامر علي 
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َب َال ََةَ ن َعَ ل َ

َ

خترقكت  اكرتهكا، ا عمٌقة، نظر كانت نظر   لكنها ،ال أدرى كٌؾ أصفها

وأخ ت تفت  فٌها عن  لك  الوجك  الك ى رأتك ، لكنهكا كانكت علكى ٌقكٌن أنهكا لكم 

 تر  من قب .

 لٌ ؟!إلكن ما ال ى ج بها 

لما ا ٌبدو ه ا الوج  مؤلوفكا؟! وكؤنهكا رأتك  مكن قبك  عشكرات المكرات بك  

نك  لمكا ا شكعرت أنهكا تعكرؾ هك ا الشكخ  منك  عصكور، بك  م، مئكات المكرات

كمككا أن نظرتكك  لهككا كانككت تخبرهككا بشككىء، وكؤنكك  كككان ٌبادلهككا نفككس  ز ؟!األ

التكى ال   تلك  الفتكا متعجبكا مكننك  ككان أالشعور، أو ربما ال شىء مطلقا سكوى 

 نظرها عن . تبعد

النظكر  لكم  لكن م   ل  كل  شعرت أن ه ا اللقاء لم ٌككن عكابرا، وأن هك  

 دا.تكن نهاٌة القصة، وأنها ستلتقى ب  مجد

وعلى ه ا األم  الوهمى كانت ت هب ك  ٌوم إلى  لك  المككان الك ى رأتك  

رإٌككا ، لكنهككا كانككت ككك  ٌككوم تعككود خالٌككة لفٌكك  ربمككا ٌعطٌهككا القككدر فرصككة 

 الوفا .

  فٌكظلت طوا  ستة أشهر كالمجنونكة، أو ككالطٌر الك ى فقكد ولٌفك ، تفككر 

روحككا شككرٌر كثٌككرا، تككرى وجهكك  فككى ككك  الوجككو ، كؤنكك  لعنككة أصككابتها، أو 

الحا  إلى أن تكدعو  تتملكتها، فبات ال ٌشؽلها شىء سوا ، إلى درجة أن وصل

 ربى ال تستجب. :هللا أن تنسا ، وك  ما بداخلها ٌردد
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سكن شخ  ؼرٌب بجكوار شكقتها، لكم تكر وجهك ،  ،إلى أن جاء  ل  الٌوم

لك ل   لكن كان هنا  شعور ؼرٌب ٌج بها لككى تعكرؾ مكن هكو هك ا الشكخ ؟

 ا بهككا تككرى وجهكك ، إنكك  هككو، هككو  لكك  الشككخ  إلككؾ البككاب تراقبكك ، ووقفككت خ

ال ى أرقها،  ل  الشخ  ال ى شؽ  تفكٌرها طو  ه   المد ، فى هك   اللحظك  

شعرت أن روحها تحل ، شعرت أن جمٌ  كمنجعكات العكالم تعكزؾ لحنكا ٌشكب  

 دقات قلبها المتسارعة.

وأرادت أن تصكر  ،  فؤرادت أن ترق  فرحكا تكار ،نتابها شعور مختلطا

خككرى، أرادت أ، وأرادت ان تصككفع  تككار   أرادت أن تعانقكك  تككار ،تككار  أخككرى

 فى محاولة رإٌت ؟  أن تعاتب  وتخبر  كٌؾ عانت ك  ه   المد

نك  كك  أال شىء مطلقا، لككن لٌتك  ٌعلكم  ،لكن من هى بالنسبة ل  ؟!ال شىء

 شىء بالنسبة لها.

نهكا أرادت إلكن م   ل  أرادت أن تكرا ، وتعتكرؾ لك  بمشكاعرها، حٌك   

 صب  القلب نفس ؟!أمتل  قلبها، ب  أن تخبر  ما ا ٌعنى لها؟ كم تحب ؟ وكٌؾ أ

فمككا ، "لك ا اسككتجمعت قوتهككا و هبكت إلٌكك  لكككى تبككو  لك  بمشككاعرها تجاهكك 

  ٌخكرج مكن  ا ظلت حبٌسكة قلوبنكا"!! لك ل  عنكدما رأتكإ ةفائد  مشاعرنا الجمٌل

 ا بصكوت ٌخكرج ذفك ،وكؤنهكا تقتكرب مكن سكعادتها ،باب شقت  بدأت تقترب من 

  من داخ  شقتها:

 ة.حبٌبى انت نسٌت مفتا  العربٌ -

 لم ٌكن ه ا الصوت سوى صوت زوجت ، فقد كان متزوجا.

كانككت فككى هكك   اللحظككة كالطككائر الكك ى كككان ٌحلكك  فككى السككماء، فداهمتكك  

رصاصة أردت  قتٌال، أحست بؤلم ٌعتصر قلبها، وكؤن أحدهم قام بتمزٌقك ، بك  
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وشككعرت أٌضككا بككدوار شككدٌد وكككؤن ككك  شككىء ٌككدور حولهككا، بكك  كككؤن األر  

 رأسا على عقب. تنقلبا

وبعكدما  ،هكادخلت شقتها وأخ ت تصر ، وتبككى، وتحطكم كك  شكىء أمام

 أخ ت تحد  نفسها وتقو :  ،أنهارت قواها

فكى خٌكالى، لٌتك   طلٌتنى لم أر ، أو أحب ، لٌتنى لم أنتظكر ، لٌتك  ظك  فقك -

 لم ٌصب  ألمى ودمارى.

  :نظرت إلى السماء، وظلت تصر  بالدعاء

علككى نسككٌان ، ٌككاهلل هككو لككٌس قككدرى، وأنككا لسككت مككن   لهمنككى القككوأٌككاهلل  -

 نصٌب .

  :، وهى تقو زدادت بكاءل ا  وؤها فاجختفى صوتا

 ٌاهلل إننى أحب  كثٌرا. -

  ه   هى لعنة الحب!

 فاتن عبد الرؤوف
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