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الهٟداث وال٣ُ٘ اإلا٨خىبت بالسِ ألاؾىص 

 بسِ ًض ؾالم الٟحروػي.
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٤ والسبى.. البضاًت و  .الخُاة والنهاًت ه٣ُخان النهاًت البًر

ا خدم. ًٓهغ ٖلى الؿُذ شسهان ًللُٝغ السُِ ان. َٞغ

 هى وؤها. وهى، اإلاٗاصلت ًخ٨ىهان. ؤها

طويت الورقة. تذكرت أف صاحب السطور السابقة ىو العم سامل 
إال بعد استدعائي  عماـ العائلة، مل أفهم ما حدث لوالفيزوزي آخر أ

شموا . بعد مساع صوت صراخو ادلتواصل. ىىاتفيا من جَتاف شقتو
على األرضية كجنُت على  امزالج الباب، ويف حجرتو وجد منكمشً 

فا، فتكرموا باستدعا  الطبيب، واالتااؿ على منز.ي.. أنا جانبو مرذب
خالد الفَتوزي ابن أخيو األكرب رمحو اهلل. عند وصو.ي تكـر جاري 
بتسليمي مفتاح البيت وروشتة الطبيب، فأحضرت األدوية ومن 

 الايد.ي عرفت أهنا مهدئات وفيتامينات.
تفض أشال  الشقة متناثرة. حاولت بقدر ترتيب السجاد ادلن

وادلقاعد ادلتفرقة واألوراؽ ادلبعثرة يف كل ركن واليت منها قرأت السطور 
الثالثة وعيٍت من حُت آلخر سبطر احلجرة الثانية بأخر الرواؽ. حجرة 
ادلكتب، واليت هبا تعلمت دروس اللغة االصلليزية يف ادلرحلة اإلعدادية. 

. كاف ديدين  بالقاص ىو ضليع يف شرح النص واستخراج كل ما يلـز
أو يف إعادهتا. خالؿ أجازة الايف السنوية.. مل أىتم بقرا هتا، 

أهنيت ما استطعت عملو، وعيٍت سبطر حجرة ادلكتب أخرجت علبة 
السجائر. أشعلت واحدة. أتلذذ هبا.. انقطع التيار الكهريب. اىتز 
قليب من ادلفاجأة. حبثت يف جييب عن النجدة الضوئية. ادلوبايل. 

. التهوية رديئة. أقاى الزاوية برندة. فتحت الباب الظالـ قبضٍت
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ادلعدين. مقعد وحيد. نسائم الشتا  ذبمد األوصاؿ. الطابق الثالث 
ليس بادلرتفع. البنايات ادلقابلة ذبوس يف الظالـ. الشارع مقفر وبعض 
السيارات تقف سلتبئة. فكرة النزوؿ إىل الشارع سليفة. حي الزىور 

ح الكالب عالقة يف الامت، وقد فعلها  ىادئ بطبعو. أصوات نبا 
كلب من قبل وخرج عن الامت وركض ورائي. معامل ادلنطقة مل 
تتغَت. أتغَتت مالمح حجرة ادلكتب؟ كنت أمسك الكراسة. أقرأ. 
عمي يسمع. نظارة القرا ة على أنفو ادلعكوؼ. السيجارة تآكلت يف 

لق ادلعدين. يدي وبدين ذبمد. خرجت من الربندة. أغلقت الباب ادلنز 
ألفت العتمة ويدي تضئ باحملموؿ طريقي. الكابوس ليس  اعيٍت رويدً 

، وعلى الضو  الشحيح ال أجده  .الظالـ، بل عوديت إىل حجرة النـو
وقد اختفى. حاولت ردع خويف وخيا.ي، فقرأت ادلعوذتُت 

ماـ يواجهٍت وعلى احلوجلست على مقعد انًتيو مريح ادللمس. 
يؤدي  اقاَتً  اعلى دييٍت حائط يطوي خلفو رواقً يساري حجرة النـو و 

إىل حجرة ادلكتب. ىاتفت أمي. طمأنتها على الوضع. اقًتحت علي 
ادلبيت حلد الاباح. أهنيت ادلكادلة والبطارية تئن من الضعف. مع 
استمرار الوقت لن تفلح يف الامود. ادلطبخ منزو يف الركن. اجتزت 

. ذاكرة رديئة. فعل ال إرادي. العتبة ويدي تتلمس زر اإلضا ة. غيب
 حبثت عن مشط كربيت.

أكيد قريب من موقد البوذباز. وجدت الوالعة ذات ادلاسورة.  
كويس. أشعلت أكرب عُت يف ادلوقد. أين الشمع؟ ضروري بكل 

ذا ثالثة أعمدة وكيسا من الشمع  ابيت. يا للحظ.. وجدت مشعدانً 
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. عيٍت سبطر باب داخلو. محلت الشمعداف. أسَت خبطوات متمهلة
حجرة ادلكتب. اقًتبت حبذر. اإلضا ة تًتاجع خلفي. الباب على 
بعد ذراعُت. أمسكت ادلقبض النحاسي ادللتوي. ادلزالج ثقيل احلركة. 
صوت الرفاص.. تيك.. تك.. الباب ثقيل احلركة. خياؿ جسدي 
يتذبذب على الكتب ادلوجودة بكل خلية. تلعثمت قدمي بادلًتاكم 

 اوضعت الشمعداف على ادلكتب وبيدي أفسح مكانً  ية.على األرض
بكل شرب. جلست على ادلقعد لو بُت حواؼ الكتب. الكتب 

اجللدي. ذلب الشموع حيًتؽ وخيوط الدخاف شفاؼ يًتاقص ليعكس 
مكتبة احلائط ادلنحنية ناف دائرة إىل حد سقف احلجرة. على 

ـ. أدراج ادلكتب أوراؽ.. دوسيهات.. أجندات.. كباية من األقال
ادلكتب اجلانبية ادلتوازية ثقيلة. زلشور هبا أوراؽ وكتب. حىت لياعب 
إغالقها للنهاية. أما الدرج العريض األفقي.. انفض انزاح بكل 

بغالؼ أسود من الوجهُت. أمسكتو وقلبت  اسهولة، ألجد دفًتً 
دفتيو. عبارات مكتوبة خبط اليد. صفحات مشطوبة. خطوط تعرب 

ظات على اذلوامش. أفر الورؽ وأتوقف عند إحدى الافحات. مالح
 الافحات:

ؤحؿإ٫ ؤبض. الخُاة ٧اهذ )ؤلُىا(، وبن ٧اهذ آلان بجاهبي 

ت  ؤ٧اهذ الخُاة بال٣اهغة حٛحرث ؤو  مٗبض.وهلخه٤ ٦جضاٍع

ً ٖلى الظوبان في زلىج صًى ٦ىا مضًىت  برو.ختى ٦ىا ٢اصٍع

 واخضة.
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بذ الضٞتر نٟدت ٧املت م٨خىب بها ال٣ٟغة الؿاب٣ت. ٢ل

 مً بضاًخه:

ال ؤًْ ٖلى ؤًت خا٫. بن ال٨خابت في خض طاتها لخٓت خلم 

ان  لها خض(. ماء )لى ؿًمخض ب٪ خض ال ؤو لخٓت. مً ؾٍغ

والغئي  ٗث مً ع٦ً مٓلم.اإلاسضع في مٗهم٪، والىىع ًب

بلى ال٨ىهُت تهل بلُ٪. مً يمً الغئي.. هاحـ ًلبؿ٪ 

ٓل الهاحـ ًغاوص٥.في السل اللخض. ب٨خابخ٪ ألحل  ىص، ٍو

ت!... ؤي  ت؟البكٍغ  بكٍغ

وما الضاعي إلحباع ال٣اعت في ٢غاءة ؾُىع مً السساٞاث 

مٛمىع. ل٩ل عواجي  اليكغ  الجيؿُت والخضازُت وؤن جخدٟؼ صوع 

دلم )الخلم اإلاٗخاص السس٠ُ( وهى حٛحر   الٗالم.٨ًخب ٍو

ؤها ؾالم الٟحروػي اإلاىهىب. وٗم اإلاىهىب واإلاؿاخت هىا 

ت ٧ل حؿمذ أل٢ى٫  وال التزام بؿُاؾت  ش يءوؤي  ش يءبدٍغ

لى لي في صوع اليكغ بالخظٝ ؤو الكُب، لظا ؾإ٦خب ما ًد

 
 
ًجظب ال٣اعت  االى٢ذ الظي ًدلى لي بما ؤوي لً ؤوكغ قِئ

بهغه.. ٖلى ؤًت خا٫ ؤهذ ال جبهغ ؤخض   ٠ بال هٟؿ٪، ويٗ اٍو

ً  نبلى ع  ججاعب٪ الصسهُت ؤياٞذ .. اُض٥ زؿاثغ طاجُت ؤً

 ؤن ؤ٦خب ٖىه هى.. مً هى؟  لظا ٢غعث

٦ىذ م٘ ػمالء في م٣هى ٣ً٘ بمى٣ُت وؾِ البلض. ال 

اث ٖ ً ؤجظ٦غ اؾمه آلان. هدل٤ بحن اإلااض ي والخايغ والظ٦ٍغ

  هخًغ ؤ .ما ٞاثً ما جم ٖو
 
 اؤخض ألانض٢اء وحلـ نامخ
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  ٗ بخل٣اثُت. ال ٠ًًُ بال الهمذ لى نمخىا ؤو  اًىٓغ لىا مخاب

خبٜ بن هٟسىا. وعاءه ش ئ ما؟ ضخ٨ىا ؤو ختى ال بطالطخ٪ 

وز٣ذ ٖال٢تي به وهاجٟخه بٗض طل٪ وج٣ابلىا في ًىم بٗض طل٪ 

 وج٣ابلىا في ًىم ٞغاصي.

 .ش يءؤٖٝغ ؤه٪ جبدث ًٖ  -
 بل قيئ ًبدث ٖني. -
حرة، إلااطا لم )ؾ٨ذ و٢ا٫( وألاز٢غؤث عواًخ٪ ألاولى  -

 جيكغها؟

.. ؤق٪ باإلا٨خىب.. ٠ُ٦ ٢غؤتها؟  اهضهكذ مىه: ال ؤٖٝغ

 غيها ٖلي وؤعجبخني.نض٤ً ٖ -
-  

 
لؿىء الُال٘، وؤٚلب مً ٢غؤها  اعجب ؤخض  لم ح

ل٤ُ ٖليها ولى ججىب ؤن ٨ًملها وعٚم اهخٓاعي الخٗ
بال في زُالي  ابال ؤهه ال ًإحي ؤبض  ب٩لمت في ٧ل مغة، 

٣ِٞ.. وطل٪ بسل٤ مكهض حلىس ي م٘ ال٣اعت وهى 
ٌؿإلني بك٠ٛ ًٖ ٠ُ٦ ٞٗلذ طل٪.. وم٘ ازخٟاء 

ني.. اؾدؿلمذ للهمذ وآزغث ٧ل مً ٣ًغؤها ٖ
 بٗضها الهىم ًٖ ال٨خابت.

ولظا بٗض الاهتهاء مً ٢غاءتها بدشذ ٖى٪. ألحٗٝغ  -
 ٖلُ٪.

 للهضا٢ت. اصه قٝغ لي ؤن ج٨ىن الغواًت ؾبب   -
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ث وؿاثم مً طباب الىاؽ، وبضؤ لهضؤ ال٨ىعهِل والىُ
ذ ؤهٟاؾىا، ذ  اللُل ته٠ جٍغ ٞاهخسبىا بخضي ألاعاث٪ هٍغ

 الؿاحضة صازلىا.  ؤ٩ٞاعها وؤعواخىا

 ٢ا٫ )هى(: ؾإمىد٪ ٢هت ج٨خبها.

 ٖك٣ي لضًيُبرو نضٞت ب٩ل ما جدمل الخُاة مً مٗنى.

ل٣اجي بإهِـ الكاب جإزغي باإلاُاع ؾاٖاث ؤصي لهضٞت 
الخىوس ي، والظي بضوعه ؾاٖضوي ٖلى الخ٣ضم للجامٗت 
الىَىُت للٟلؼاث بضًيُبرو، والتي بضوعها ؤػاخذ الجامٗت 

ىُت والتي  ، والتي ٧اهذ م٣هضي الَى ج٣٘ بمضًىت زاع٦ٝى
ً ؾاٖت؛ ٢الغثِس ي مً بضاًت الغخلت والتي اؾخٛغ  ذ ٖكٍغ

مً ال٣اهغة بلى جغ٦ُا بلى ؤو٦غاهُا. ؤما ًٖ ؾبب الخإزغ 
باإلاُاع واخخجاػي هى ٖضم بصعاج اؾمي ٖلى ٢اثمت اإلاخ٣ضمحن 

 للجامٗت.

وجدى٫ الخىاع م٘ مى٠ْ الجىاػاث بلى نغإ في اللٛت. 
ت واؾخمغ الخىاع بلى ًخدض ر الغوؾُت وؤباصله باإلهجلحًز

الخاعة الؿض. ٧ان ٠٣ً زلٟي باله٠ َالب ؾىعي وخضر 
ى!  مٗه طاث الؿِىاٍع

 
 
ً   اما اإلاُلىب؟ ؤخًغوا لىا مىْٟ ًخدضر  اهىض

ت لً حؿمذ ل٨م باإلاغوع بال بٗض  ت ٢ا٫ لىا: الكَغ ؤلاهجلحًز
. ؤًً صٞ٘ ماثتي صوالع. عقىة ؤم بحغاء؟. عقىة خ٣ُ٣ُت
 بحغاء؟. عقىة خ٣ُ٣ُت. ؤًً هدً؟ بال٣اهغة ؤم صًيُبرو؟
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لىضٞ٘ في نمذ ؤًٞل )٢الها الكاب الؿىعي  -
 باه٨ؿاع(

 .اواخض   اؤهذ جضٞ٘ ؤما ؤها ٞلً ؤصٞ٘ ملُم   -
ًا ٚبي بطا لم جضٞ٘ ؾخذجؼ باإلاُاع )٢الها الهىضي  -

  اوعاثدخه جٟغػ ُٖغ  
 
 (.اعصًئ

 ؤصٞ٘بل ؤهذ الٛبي.. ؤها ؤٖٝغ ال٣ىاٖض ولً  -

ؤعاح الؿىعي عؤؾه وصٞ٘ اإلاا٫ وزغج بالٟٗل، وجم حجؼي 
ت اإلاُاع. لت جخسللها هٓغاث الخ٣ض مً قَغ  لٟترة ٍَى

ب؟  ٢لذ له: ؤلم حكٗغ بالسىٝ وؤهذ وخُض ببلض ٍٚغ

ب.. ؤهذ ٖبرث ٧ل جل٪  - السٝى جخجغص مىه وؤهذ ٍٚغ
 اإلاؿاٞت لخساٝ!

ٝغ هٟؿه. الهضٞت ألاعجب اهخٓاعه  ؤهِـ إلادني ٖو
ى٫ و٢ذ  لُالب لً ًهل في الٛالب، ٞايُغ لالهخٓاع أَل

مم٨ً. ًمل٪ مىهبت خؿً الخى٢٘. ٢غؤ اإلاكهض. له قغ٦ت 
لخى٠ُْ َالب الجامٗت. زغحىا مً بىابت اإلاُاع وقهغ 

 اؾبخمبر ًبضؤ مغاؾمه. ال٣اهغة خاعة نهاع  
 

ٖلى  .. لُُٟت لُال
٧اٞت ألاهداء.. الؿماء عماصًت والكمـ مخجمضة وبساع اإلااء 

 ًس
 
. صعحت الخغاعة اوحُجز   اغج مى٪ ٦خىحن زلجي ًغجضي حا٦خ

زالر صعحاث ٖلى جغمىمتر جابلى ؾُاعة الخا٦س ي. ٢لذ ألهِـ 
 والخا٦س ي ٌؿحر:

ض حامٗت هىا بضًيُبرو. -  ؤٍع
 وؤًً ٧اهذ وحهخ٪؟ -
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- .  حامٗت زاع٦ٝى
ض الظهاب لها؟ -  ؤجٍغ
 ال.. اؾدبٗضتها. -
 بال٣ُاع زمـ ؾاٖاث جهل ولي ؤنض٢اء هىا٥. -
 ؤًٞل صًيُبرو.ال..  -

غامي لها. ا٢ترب  ال ؤٖٝغ بلى آلان ؾغ الخمؿ٪ بها ٚو
الخا٦س ي مً مى٫ حغاهض بالػا. ؤوصٖذ ٧ل الى٣ىص في خؿاب 
زام زم جىحهىا بلى اإلاضًىت الجامُٗت، وؤنهُذ بحغاء الخ٣ضم 
الجامُٗت، واللُل بضوعه ٢ض ؤههى الُىم وسجلذ هاج٠ ؤهِـ 

 وق٨غجه ٖلى مؿاٖضجه.

سجل من يكوف )ىو(؟ أدرؾ اآلف أف العم سادلا يُ ماذا حيدث؟ و 
خواطره السابقة يف ىذا الدفًت أو مذكرات )ىو( اليت حيكيها.. 
حكاية داخل حكاية.. األمر اآلف ربوؿ للعبة حل ادلعادلة واليت أتت 
 برمز رلهوؿ آخر يدعى )ىو(، والذي كاف من ادلفًتض أف يبدأ أواًل 

 بتفسَت ىويتو؟
ذ في اإلاضًىت الجام ُٗت هؼلذ في حجغة بشالزت ؤؾغة، وحٗٞغ

ل حجغة الجىاع. مؿلم قُعي  ٖلى مهضي الُالب ؤلاًغاوي هٍؼ
ٌِٗل في حجغة مىٟغصة. الضوالب وال٨غس ي مً جهمُمه، له 

خهى٫ ٖلى في ال اصعاًت بإٖما٫ الىجاعة، وؾاٖضوي ٦شحر  
ان.  مؿخلؼماث مً مى٫ ٦ٞغ

ت حُضة والضعاؾت بضًيُبرو با لغوؾُت لظا لٛتي ؤلاهجلحًز
ؤلؼمخني الجامٗت بالخ٣ضم بلى ٦ىعؽ لٛت عوؾُت.. م٨ش٠.. 
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ؤخبُذ ؤو٫ ألامغ. ألوي لم ؤتهُإ للٛت حضًضة بٗض و٦ىذ ؤًْ 
ت ج٨ٟي بضًيُبرو.  ؤن ؤلاهجلحًز

ججىلذ في ؤعو٢ت الجامٗت طاث الٗكغة َىاب٤،  انهاع  
 
 
ؤصزً ُٞه.. ال ؤخض  ا٦ىذ ؤبدث ًٖ م٩ان للخضزحن ؤو ع٦ى

ب٣ٗت الدؿ٨٘؟ جظ٦غث ؤًام حامٗت ٖحن قمـ..  ًضزً! ؤًً
 اح.ب  ٧ل م٩ان ٞيها م  

بٗض البدث والخدغي ٖثرث ٖلى الب٣ٗت جدذ ألاعى. 
ا.  جدذ مبنى الجامٗت. في ال٩اُٞتًر

ل الشاوي في الدجغة. هخدضر  ؾٗض مً الجؼاثغ الجًز
ت ال ًٟهم لٛتي الٗغبُت وال ؤٞهم ل٨ىخه ت ؤلاهجلحًز ، الجؼاثٍغ

ت وال ًٟهمان ٞطخ٨ىا ؤن ٖ غبُحن ًلخ٣ُان ًخدضزان ؤلاهجلحًز
 الٗغبُت!

 ٢ا٫ لي: ًجب ؤن حكتري مغجبت للٟغاف.

 ومً ؤًً؟ -
 ٦ىؾدُا -
 مدل؟ -
 ال.. ٦ىؾدُا شسو ٌؿاٖضها. -

ٌؿ٨ً بجىاع حامٗت َب صًيُبرو في م٣ُىعة حىىص مً 
عحل حٗضي الؿبٗحن. طو ؾىت ٗاإلاُت الشاهُت. ػمً الخغب ال

عاثدت ٦دى٫ ٖخ٣ُت جٟىح مً واخضة ْاهغة وقٗغ ؤقٗث و 
 
 
 في ؾغصاب مٓلم مٗه. مسؼن ٢ضًم مهجىع. اٞمه. مكِى
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ً 088ؾٗغ الىاخضة  -  ححٞر
ض ؤ٢ل )خغ٦ذ ٦ٟي بلى ؤؾٟل( -  ؤٍع
ً.. وفي ب  - مؿخٗلمت والخىنُل  088وفي بإل٠ ححٞر

 ٖلى 
ض. -  هي ما  ؤٍع

ت. بد شذ بٗضها ًٖ م٩ان بضًيُبرو ًخدضر ؤلاهجلحًز
٣ي. هاصي حٗبذ مً لٛت ؤلاقاعة.. ؤب ضو ٣٦غص بغت ؤٍٞغ

. صوهذ  ؤوؾُٟضا. الخجم٘ ًىم السمِـ مً ٧ل ؤؾبٕى
 الهاج٠ والٗىىان.

ذ ٖلى ؤو ٞخاة ؤو٦غاهُت )آها(. طهلذ مً ػع٢ت  ُه حٗٞغ ٞو
الٗحن ومً الكٗغ ألاق٣غ. جٟاحإث بٗمغها الهٛحر. الؿابٗت 

 ٖكغ!

ذ )مِكا(. الٟتى الهاصت  في الىاصي ومنها ا٧اهذ ًٖى   ٖٞغ
ذ )داإلاب ذ الضٌؿ٨ى ومىه ٖٞغ الجؼاثغي( ٖلي ؿم ومىه ٖٞغ

ؾ٨غان نٟ٘ ٞخاة  في ًىم ٧ان ٢ض حٗاع٥ ُٞه م٘ قاب
آزغ  ابضون بقاعة مىه ل٨مذ قاب   ،ول٨مه ، ٞٛلى صمهؤو٦غاهُت

خاو٫ بمؿا٦ه مً السل٠، وهغبىا وؤنىاث ػحاج البحرة 
زي للٗىصة ومىانلت اإلاٗغ٦ت، حًخضٚضٙ، وخاو٫ جدٟ

ت آجُت ال  مدالت ولى ٢بٌ ٖلُىا. ًخم جغخُلىا.  والكَغ
ذ م٘  ال٣اهىن ٠٣ً في ن٠ ألاو٦غاوي والخ٩اًت جمضصث وخٞغ
الخ٩ي في الجامٗت والىاصي والضٌؿ٨ى ولؿان خالهم ٣ًى٫: 

 اجىحن ٖغب ًخٗاع٧ان ألحل بيذ ؤو٦غاهُت!



19 

 

 ٢ا٫ لي )هى( ووؿاثم هضي الىُل جخسلل ؤهٟاؾىا:

مذ مٗه ألاًٞل وبن جسان االجؼاثغي ال ًيس ى خ٣ه ؤبض  
ل٪ ؤن جغص له خ٣ه، ألهه ؾُإزظه مى٪ في ؤي و٢ذ وؾحرص 

 ل٪ الهإ ناٖحن.

ضو ى٧ان الٗام الجضًض ٢ض ا٢ترب و٢غعها الاخخٟا٫ به في ٍو
٨ُت واج٣ٟىا ٖلى ج٣ضًم  ٩ا. م٩ان ًدب٘ الؿٟاعة ألامٍغ ؤٝو ؤمٍغ
ب حُخاع حُض ولهجتي ؤهلخني الزخُاع  زالر ؤٚاوي و )مِكا( اٖل

ىائها ٖلى ؤوجاع الجُخاع وبٗضها ؤٚىُت ؤٚىُت ب الٗغبُت ٚو
  ٗ ت ج٣ضمىا حمُ لل٨ىعا٫  اعوؾُت ٚىتها )آها( وؤزغي بهجلحًز

 بها.

ؤخبا٫ الخىجغة جخٛحر بخٛحر اإلا٩ان.. ال ؤخض في ال٣اهغة 
 ؤقاص بهىحي.

 نىج٪ حمُل. -

 إلادتها: ؤق٨غ٥.

 قٗغ٥ حمُل ٦هىج٪.. ؤهذ ٖغبي؟ -

 قٗغي ٦سىطة عحل ًٞاء: مهغي.

٨ُت. ؤها -  ؤمٍغ

 
 
لىا ٖلى الخضوص: ؤها ؤجدضر ٖغبي  امالمدها حكبه ححراه

 وبهجلِل وؤهذ؟

بري. -  بهجلِل وعوس ي ٖو
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٩ا وؤو٦غاهُا وحٗمل في  ٧اهذ )ُٞخا( يهىصًت حِٗل في ؤمٍغ
ت وحؿ٨ً ٖلى بٗض زالر  مكغوٕ لخٗلُم  اللٛت ؤلاهجلحًز

 بىاًاث مً اإلاضًىت الجامُٗت.

خلت الٗىصة في مترو اهخهى الخٟل اإلاخىاي٘ وؤزىاء ع 
 ألاهٟا١ ٢ا٫ لىا عحل طو مالمذ ٢اؾُت: 

٣ي )مً لىن بكغحي  - ؤهذ ال جخدضر هىا ًا ؤٍٞغ
 الىُلُت(.

بالهمذ ٞخعجبذ مً هضوثه ٚحر اإلاٗخاص  )ٖلي( همـ لي
 هخبر ولٗىال مً ولخٓت هؼولىا مً الٗغبت. ٢ظٝ الغحل ب٣لم

ت وبةنب٘ ًضه ألاوؾِ.  بالٗىهٍغ

لو، ودلاذا ينسبو  ايذكر عمي سامل امسً من الذي يتحدث؟ مل 
 بضمَت الغائب )ىو(؟

  ٗ ٖلى َاولت واخضة  افي ٧اُٞه. بىْا زاجا. ٦ىا هجلـ حمُ

ت   هدباص٫ آلاعاء وهخدضر باإلهجلحًز
 
الٗغبُت..  اوالغوؾُت وؤخُاه

ىت بإلىاح مً السكب  الض٨ًىع بإٚلب ال٩اٞيهاث. خىاثِ مٍؼ

الجا٦ذ وججلـ  وصعحت مً الخضٞئت ممخاػة جضٖ٪ جسل٘

ت.  بدٍغ

ي الٗام الؿاب٤ ٢بل خٟلت اا٢ترخذ ٖمل خٟلت حىص ب

عؤؽ الؿىت الجضًضة. عخبىا بال٨ٟغة الجضًضة. واإلا٣ترح، 
 
 
بلى الكلت:  اوؤياٞذ )ؤولُىا( وهي نض٣ًت اهًمذ لىا خضًش

ٟي ًغخب ب٨م. بِذ الجض.  بن بُتي الٍغ



21 

 

وألو٫ مغة ؤعي الشلج ألابٌُ ٨ًس ي الغوابي والؿماء 

ٟي السكبي طو َاب٣حن  ال٣ُىُت ٞى٢ىا بال ؤمض. البِذ الٍغ

ىاء زلٟي به ٧ل ما جدخاج له و٧ل ما ج٨ٟغ ُٞه ججضه..  ٞو

ً.. خبا٫ ؤحى  بُبلت قغقي وؤها ؤخًغث )ٖلي( زكب.. بجًز

قِكت، وفي ٖغى الؿاخغ ألٞغاص ال٣بُلت.. الضزان ال٨ش٠ُ. 

في  زان اإلادل٣تضالُٗم العجُب. نىث ال٨غ٦غة. صواثغ ال

حجغة )ؤولُىا(. ال٩ل ٌكغب. ال٩ل جسضع. جإزحرها ال ٣ًاعن 

جىاها  ؤو الخكِل.. ؤلاًداء له سخغ.  باإلااٍع

.ػ الجمل زمىه ؤٚلى مً  الجما٫ ٖىضها حؿحر في الكىإع

 الؿُاعة.. في هٕى مً الجما٫ له ؤحىدت.

 ضخ٨ذ ؤولُىا: الجما٫ جمص ي ال جُحر.

  ا٧ان اٖخ٣اص  
 
ل م٘ الجما٫ في ٖىضهم. بهىا وِٗ اعاسس

الصخغاء و٦ىذ في باصت ألامغ ؤمخٌٗ وؤصاٞ٘ ًٖ جل٪ 

ان ما وحضث ؤهه ال صاعي ل٩ل جل٪ الخغ٢ت  الىٓغة.. زم ؾٖغ

ت وهدً وِٗل في حهل مض٢٘ مً ألانل.  الٟاٚع

ت جًىي الؿماء. الكىإع جغ٢و ال جىام.  ألالٗاب الىاٍع

الؿىت الجضًضة حٛحر حلضها. قىاء الباعب٨ُُى م٘ ٦اوؽ 

ُذ الكلت في هىم ٖم٤ُ ما ٖضا ؤها  البحرة ؤهاع ٞجغ اللُل ٚو

ومِكا، والاخخٟا٫ لم ًيخه بٗض. ٢ا٫ لي: ما عؤً٪ ه٨مل الُىم 

 ببِذ ٖاثلتي؟
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مىا٤ٞ هُا بىا. اجهل بهم ولخؿً الخٔ ؤن ؤخض ؤ٢اعبه 

٤ اعجسذ ؤحٟاهىا ولم  ب مً ه٣ُخىا ٞمغ ٖلُىا، وفي الٍُغ ٢ٍغ

 ُاعة ٖىض البِذ.هغمل بال بٗض جى٠٢ مدغ٥ الؿ

البِذ ؤ٦بر وؤعخب مً ؾاب٣ه. ؤو٫ ما ججاوػث باب 

الٟىاء الساعجي وحضث ٖكغاث مً ؤػواج ألاخظًت اإلاغنىنت 

في ال٣اهغة. صزلىا  ٖلى ٖخبت الباب، ط٦غوي بهالة الجمٗت

لىجض ألا٢اعب وألانض٢اء ووالض مِكا. وحه ًىطر بالخمغة 

غوس ي بٗض ؤن الضاثمت. عخب بي، وصزلىا حجغة الؿىها ال

اعجضًىا قىعجا و٢بٗت مسغوَُت.. هجلـ صازل الدجغة في 

صعحت خغاعة ملتهبت زم هسغج بٗضها وهٟخذ باب البِذ وه٣ٟؼ 

بحن ؤصًم الشلج. الضٝء الشلجي و٦إه٪ جخلخ٠ للخخضٞإ بالشلج. 

٪ وؤًٖائ٥ حٗمل ب٨ٟاءة. ؤصمىذ الخجغبت  حؿض٥ ًُاٖو

بـ مالبؿ٪ لدكٗغ وؤٖضث ج٨غاعها ؤ٦ثر مً مغة. وبٗضها جل

مً حضًض، وبحن مً ًإ٧ل ومً ٌكغب ؤمؿ٪  ؤه٪ ٧اثً ولض

 مِكا الجُخاع والخغوٝ الٗغبُت جغجخي ٖلى ؤوجاعه بهىحي:

 خبُبي ًا مل٪ ٢لبي في الهىي 

 ًا مل٪ ٢لبي في الهىا

 زضوي مٗا٥.. زضوي في الهىا

 ؤهذ صاعي باوكٛالي وال خب٪ ش ئ زُالي

 خبُبي
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ز٠ُ ألايىاء. ال٩ل اللخً م٘ الٗٝؼ م٘ نىحي 

ناٞدني. ال٩ل خًىني. ال٩ل ؤخب نىحي. ٚىائ٥ عاج٘ 

ليكغب هسب اإلاهغي.. في هسب اإلاهغي.. في هسب مهغ.. في 

هسب الٟغاٖىت. ج٣ٕغ ألاهساب اإلا٣ترخت وال٩ل ؾُٗض، ومً 

 ًضي سخبني )ؤهاجىلي( والض مِكا.

 .اال جظهب مٗه )٢الها مِكا بطخ٪( بِكغب ٦شحر   -

ؤًٞل مى٪ )٢الها ؤهاجىلي في حض( واإلاهغي بِكغب  -

 ال صٖىة ل٪ ًا بني.. ؤهذ ز٠ُٟ الغؤؽ.

 ضخ٨ىا وفي اإلاُبش. ماثضة وم٣اٖض مً زكب.

ذ ؤن هظا البِذ مل٪ لىالضي مِكا الغوخُحن. ٧ل  ٖٞغ

واخض بضًيُبرو له ؤب عوحي. ٦إؽ له و٦إؽ لي. ؾُٗض ألهه 

ُ   اوألو٫ مغة ٣ًابل شسه   ألهه ال  . ال ؤئمً باهللامخدًغ   اٖغب

وحىص له ٠ُ٨ٞ ؤئمً به؟ والنهاًت حِٗؿت.. وما مٛؼي 

الٗالم.. صٖىا وؿخمخ٘ آلان ما صامذ النهاًت بلى الٗضم. ٢الها 

 بباؽ ؾُٗض.

الخٟلت ؤوق٨ذ ٖلى الاهتهاء ووؾاثل الى٣ل جيخهي في 

 
 

. ٣ٗٞضث ًا٢ت الجا٦ذ الخاصًت ٖكغة وآلان الىاخضة لُال

بلى البِذ. ٢الها )مِكا( ألجضزغ مً الؿ٣ُ٘. حٗالى مٗىا 

بخل٣اثُت، ٞإػاح ٖني الخغج. ع٦بىا الؿُاعة وونلىا بلى بِذ 

مخىاي٘ مً َاب٤ ؤعض ي وصلٟذ بلى حجغة بٟغاف واخض 

وهمذ بٗم٤ بٗض ٢ًاء ًىمحن مخىانلحن بال اه٣ُإ، وألو٫ 
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ت اإلاُل٣ت. لم  مغة ومىظ ونىلي بلى صًيُبرو ؤقٗغ بالخٍغ

في ٧ل ؤعحاء البِذ  ؤؾد٣ُٔ ٖلى نىث ؤخض. الهضوء

مخىانل. جدغ٦ذ مً زاعج الدجغة إلادني ؤهاجىلي وبإصب حم 

 ٢ا٫: لم ه٣هض ؤن هى٢ٓ٪.

 بال٨ٗـ. اال ؤبض  

ؤزىاء جىاولي الُٟىع زُغث لي ٨ٞغة. ٞخدذ خ٣ُبتي 

لهم ًٖ ق٨غي وامخىاوي. ؤزغحذ ػحاحت قامباهُا  اوحٗبحر  

ظ. هضًت ألهاجىلي ألحضه ًمؿ٪ في ًضًه ػحاحت مً الىبُ

باعحٛحن. ػحاحت مً الىبُظ. مٗكى٢تي ليهضًني ؤيها.. ال٣لىب 

 ٖىض بًٗها ًا ٖم )ؤهاجىلي(.

* * * * 
 
 

في حجغة ؾُٗض )الخىوس ي( ومٗىا ٞااص )الجؼاثغي(  لُال
ؤٚلب  وعابٗىا اإلااعحىاها. وكغب وه٣ٌ ؤخالم نضوعها.

جٓل ؤو٦غاهُا مجغص ونلت  .ؤخالمهم الهجغة بلى ٞغوؿا
مجغص ُٚاء قغعي لإل٢امت، و٧ل ال٣هو ًٖ والضعاؾت بها 

خ٩اًاث الهغوب جدكابه وؾامي )اإلاهغي( ٢ض ٞٗلها وهغب.. 
 ٠ُ٦؟

مً الكغ٢ُت. قٗغ ٢هحر مس٠ٟ مً  ا٢اصم   ا٧ان قاب  
الٟىصًً. ٢لُل ال٨الم. ؤعؾلخني الجامٗت للخدضر مٗه و٢ض 
جدؿيذ لٛتي الغوؾُت.. اهخٌٟ مً َى٫ قٗغي ال٨ث 

 ٧األٞاع٢ت
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 ه ٞىع جدضسي الٗامُت مٗه.وؤقغ١ وحه

 جدخاج لؿضاص زالزت آالٝ صوالع لإل٢امت في الجامٗت. -
 ؤ٢ل مبلٜ مم٨ً ؤصٞٗه؟ -
 زالزماثت صوالع ب٢امت لكهغ وجتر٥ الباؾبىع للجامٗت. -

ااص يهمـ لي: ها ًا مهغي.. ؾامي هيهغب  مغ ؤؾبٕى ٞو
 بمتى؟

 يهغب؟ -
ؤها بؿمٗه ٖلى الٟىن بِخ٩لم م٘ هاؽ.. ها بمتى ًا  -

 ؟مهغي 
 وهللا الُٗٓم ما ؤٖٝغ ؤهه هيهغب. -
حن ػي بٌٗ وؤ٦ُض هى ه٣ُىل٪. -  اهخىا ًا مهٍغ

٧ان ًغ٢ض في حجغجه وال ًخدضر بلى ؤخض وفي ًىم ٢ا٫ لي: 
ت.ٖاًؼ ؤعوح ٠ُُ٦..   ؤسجل هٟس ي في الؿٟاعة اإلاهٍغ

ل حؿ٘ ؾاٖاث ٖلى ألا٢ل.. ومم٨ً  - صه مكىاع ٍَى
ت صه مجغص بحغاء عوجُني.. ؤها ختى ٚحر  جإحله قٍى

 مسجل.
 الػم ؤعوح الؿٟاعة )٢الها بةنغاع( -

حن.  قغخذ له اإلاىانالث وا٢ترى مني ماثت حٞغ

 ؤها ٌٗني هغوح ٞحن.. عاح٘ عاح٘ الجامٗت. -
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وازخٟى بٗضها. بدشذ ٖىه في الجامٗت.. ؤلاقاٖت جخىاجغ 
ااص لم ًهض٢ا ٢هتي ٖلي  ..ؤوي جىاَإث مٗه في الهغوب ٞو

 مٗه.

معي. م٨ث في ٠ُُ٦ ؾبٗت وبٗض ؾىت. عن هاجٟي وجدضر 
ؤقهغ زم حماٖت لبىاهُت عجبذ ؤوعا٢ه وهغبخه بلى اإلااهُا م٣ابل 

 ٖكغة آالٝ ًىعو والغخلت ٧اهذ ٧اآلحي:

مً ٠ُُ٦ بلى الىمؿا بلى بىلىضا وؾباخت ختى ونل بلى 
 اإلااهُا

الليل السائر يب يف احلجرة ادلظلمة بضئ الشمعداف يثَت التساؤؿ 
ي ذكر بُت الافحات.. ألفر األوراؽ.. عن )ألينا(.. االسم الذ

 عثرت على فال ذلا.
 )هى( واللُل والىُل ًىهخان: ـ٢لذ ل

 ؤحغبذ الخب؟

 خاو٫ ازخُاع ال٩لماث.. باصع ٣ٞا٫:

٤ بلى  هى ؾاا٫ حضلي.. ٌؿخمغ بلى ألابض.. ًيخهي ب٪ الٍُغ
 الؿاا٫ ألا٦ثر حضلُت.. هل هى الخب اإلايكىص؟ 

. وحه بًُاوي قٟاٝ  عؤًتها ٢بل عؤؽ الؿىت بإؾبٕى
وزهالث مً الظهب حؿُذ ٖلى الُٗىن الؼع٢اء ٦ىب٘ اإلااء 

البيذ صي  :ليٖالهافي. جدىلىا بلى ؤحجاع ٞىع عئٍتها ٢ا٫ 
 خلىة.
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 ؤ٦ُض ه٣ضع وكىٞها جاوي. -
 البيذ صي لي ًا مهغي. -
 ؤو٧ى.. لى ٢ضعث ؤْبُها جب٣ى لُ٪. -

ؿماؽ بضًيُبرو.  ٦ىا ٢ض ججمٗىا ؤمام ؤ٦بر شجغة ٦َغ
م٘ اإلاضًىت ووكغب بسساء ومً وعاء الغئوؽ ؤإلاذ  هدخٟل

 ي ٌٗه٠.الُٖنها جغم٤ وب

 ٤ تي ًٖ ٍَغ في الُىم الخالي ج٩لمذ مٗاها وعخبذ بمٗٞغ
ت. جبدث  ًىم الٗغ٦ت في الضٌؿ٨ى.. الخغوٝ جسغج منها بٍٟٗى
ًٖ ؤخض ًدب الخُاة. ٌؿخمخ٘ بها. ؤٚلب ؤنض٢ائها زال٫ 

كىن الخُاة.. وؤها الؿىىاث اإلاايُت. ال ًٟهمىن ٠ُ٦ ٌِٗ
 اهظا الصسو الظي ؤحى مً ال٣اهغة، وزغج مً الىُل ٖاعٍ  
؟ ٢اصع ٖلى طل٪. ٌٗني ؤهذ ج٣ضع حٗؼمني ٖلى الخٟلت ال٣اصمت

  ٗ  ؤ٦ُض وفي ؾىش ي باعحي نِىُت ٦مان. اَب

اهًمذ بلى الكلت ومً ًىمها الػمخىا في ٧ل م٩ان، وفي 
دغ والجبا٫ اله٠ُ ؾاٞغها بلى مضًىت ًالُا اإلاُلت ٖلى الب

 
 

وكغب البحرة  جدانغها مً ٧ل م٩ان ٖلى قاَئ البدغ لُال
وهضزً الكِكت وهباصلها بُيىا.. ال٨دى٫ صاٖبني ٢لذ لها: في 

 لٗبت بىلٗبها في مهغ بالكِكت.

 ما هي؟ -
-  

 
غه في الٟم، لُسغج بٗضها  اؤن ؤسخب قه٣ُ وؤٞػ

 الضزان ؤ٦ثر ٦شاٞت.
 خ٣ُ٣ي؟ -
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 لىجغب. -

اهُت شخ٨ذ وفي المغة يُٛذ ٖلى قٟاها ٞطؤو٫ 
 ٖهغث قٟتي ولؿانها ٦غبجني وفي الشالشت خًيخني ب٣ىة.

في ٖال٢ت مٗها. و٢تها لم ًدٟل بما ًدضر  (ٖلي)٧ان 
ئت.  و٢بل بإنها مجغص ٢بل بٍغ

 ٦ىا هىام هدً الشالزت ٖلى ٞغاف واخض.

 ٢لذ ٫ )هى(: جماعؾىا ؾ٨ـ حماعي؟

ضخ٪ هى بجىىن وبهىث ؤ٣ًٔ باج٘ الكاي الىاٖـ 
ع ال٨ىعهِل. ٢ا٫ وهى ًمسر صمٕى الطخ٪: ال ٖلى ؾى 

ض جىٞحر الخ٩ال٠ُ. ؤخض  ؤ٦ُض.. ٖىضما ج٣ط ي ؤحاػة، وجٍغ
الؿبل ؤن جىام بجىاع ؤي شسو ولى ٞخاة في حجغة واخضة 
بضون وحىص ؤًت وؾُلت للخ٨ٟحر بهظه ألامىع.. ؤًْ ؤن ؤٞالم 
البىعهى ؤجذ ٖلى زُال٪ وصمغجه.. )ضخ٨ذ بضوعي(.. لىٗىص 

 ابلى ؤلُى

 في نباح الُىم الخالي جىاولىا الُٟىع ٢لذ لها: ؤها آؾ٠.

 ٖلى بًه؟ -
 مـ.باأل ولى جماصًذ  -
 مجغص لٗبت. -
 ؤها خؿِذ ؤوي يا٣ًخ٪! -

ئت وال٨دى٫ ٚل٠ َٗمها.  لم جغص.. ؤ٧اهذ مجغص ٢بل بٍغ
 ؤق٪!
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بٗضها ٖضث بلى ال٣اهغة في ؤحاػة زالزت ؤؾابُ٘ ومً 
ضث لهٟتها لٗىصحي جإ٦ضث مً قٗىعها هاخُتي ٖ لى ألا٢ل، ٖو

مغة ؤزغي بلى صًيُبرو، واقخٛلىا في اإلاىٓمت الضولُت 
الؾخ٣با٫ ألاحاهب.. هإزظ مً ًإحي مً حيؿُاث وهسغج بهم 

 بلى الىاصي وهغ٢و ووؿ٨غ وهجلـ.

 وفي الضٌؿ٨ى ٢لذ لها:

 ٖلى ٨ٞغة ؤهذ ال ججُضًً الخ٣بُل. -
 بٌُٟ مً الكهض( ٚمغجنيو َُب قٝى ٦ضه. ) -

ٖغها، و٢ض ٖثرث و٢تها ٖلى لم ؤق٪ للخٓت مً مكا
ِل بها مىٟغص   و٧اهذ حجغحي اإلاكتر٦ت  احجغة مخىايٗت أٖل

  ً ىض ا٢تراب ُٖض مُالصها. ا٢ترخذ ٖليها ابا٢ُت ؤً ، ٖو
٨ىن في الُىم الؿاب٤ ؤلاخخٟا٫ به ؤها له وفي  وهي ٣ِٞ، ٍو

الخالي ه٨ىن م٘ ألانض٢اء. ٢ٟؼث بجىىن مً ال٨ٟغة 
خض ٌٗلم باألمغ. اجهلذ بها وال٣اٖضة مٗغوٞت بالُب٘: ال ؤ
دؿاٖضوي في صعوؽ اللٛت طل٪ الُىم لخإحي لدجغحي ل

ٗض ؤن ؤهجؼها ما جم ٢لذ لها: النهاعصة ُٖض بو الغوؾُت 
 مُالص٥.. ٖاًؼة بًه؟

 وؿهغ ووؿ٨غ. -
ىص٧ا. - جىاها ٞو  ؤها مٗاًا مٟاحإة ل٪.. ماٍع

..  َاعث مً الؿٗاصة والجٕؼ

 لٟٟذ ؾُجاعجحن وقغبىا هه٠ الؼحاحت.
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ت ٞصخ )٢التها في جنهُضة(ؤه -  ا مبؿَى

ضي جخدؿـ البرج٣الت اإلاىخهبت  ٢بلذ السض الىاٖم ٍو
غة حؿغي ٦مض البدغ  ٘ )البىصي( و و٢كٍٗغ ؤنابعي جٞغ

ٞإمؿ٨ذ ًضي ٢اثلت: جظ٦غ.. بهىا ؤنض٢اء ٣ِٞ. هؼػث عؤس ي 
لخان جؼخ٠ وعوحي ٞى٢ها..  وجالخمىا ٖلى مهل.. ؾا٢اها الٍُى

حؿض )ؤلُىا( له ماى ٌٗىص ب٪  حكه٤ ٞإقب٤ وج٣هغ ٞإقب٘..
غاٝ..  غة.. خغاعة ألَا للبضاًاث. بضاًت الخجغبت.. ال٣كٍٗغ
جغا٦م ؤلاعجىاء.. قب٤ الكب٘.. نبرث لٗام ٧امل مٗها 

 
 
مً الخمم والؿُش ًدمي  اوالهضا٢ت جسٟي بُيىا بغ٧اه

٠ُ ُغ١ َو ٗ   )ٖلي( ٍو حلُض  امعي ًُغ١، و٦إهىا هُغ١ م
 صًيُبرو بال هىاصة.

غاعة ؤحؿاصها جضٞئىا وزغحىا بلى الىاصي لى٨مل لبؿىا وخ
بت: عاًدحن  الؿهغة. نضمىا بُٟخا بالهضٞت. هٓغث لىا في ٍع

 ٖلى ٞحن ومحن مٗا٦م؟

-   ٗ ب  ال ؤخض ًيخٓغها وال هُلت( اؤنض٢اء في الىاصي )َو

٦كٟذ ال٨ظبت بؿهىلت.. ٞإونُتها بٗضم ؤلاٞهاح ٖىا 
 
 

ضها مً حضًض بلى حجغ  وؾهغها ٢لُال حي مٗها، مٗها، ٖو
وصخغحىا ال٨غة مً حضًض ختى الٟجغ وهمىا بٗضها لخض 

 لالخخٟا٫الٓهحرة، وفي الُىم الخالي مً اإلاٟترى ؤن هظهب 
 م٘ الكلت. هؼلىا 

 
وبٗضها  وبلى مؿاٞت جغ٦تها جظهب بليهم ؤوال

ؤجدغ٥ لهم. نٗضث بلى حجغة )مِكا( وؤها بٗضها، وهٓغاث 
 الك٪ وآزاع الؿ٨غ مًٟىخت ٖلُىا.
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بإًام ٚحرث لهجتي مٗها.. ال ؤٖٝغ ما خضر..  بٗضها
٧ان نٗب اإلاىا٫ لٗام وخهلذ  ش يءهٟس ي احؿضث منها ؤو 

ٖلُه في لُلت.. لم ؤٞهم طاحي بٗض، ول٨ً بٗضها بإؾبٕى ٢ٟؼ 
ض    الي قبدها مً حضًض. آهت اللظة واعجىاء ألالم.. ٞضبغث مٖى

ض   م مً ؤن ألالم.. ٞضبغث مٖى م الل٣اء بٚغ ؤن  لل٣اء بٚغ
جغة اإلاضًىت الجامُٗت مكٛىلت وحجغحي السانت مذجىػة ح

                  ألًام.. ٢ابلذ ٞااص وا٢تريذ مىه اإلاٟخاح.

ماطا ؾخٟٗل ؟ )وإلاذ ؤلُىا معي( )اهذ ٖاٝع لى )ٖلي(  -
 ٖٝغ بًه اللي هُدهل؟ 

- .  )ٖلي( لً ٌٗٝغ
 ًا مهغي هخٗمل مكا٧ل.  -
- .  ال مكا٧ل.. )ٖلي( لً ٌٗٝغ

ؾىي ؤنها جمُل بلى )ٖلي( وجىام معي.. ال جٟؿحر للٗال٢ت 
م  ؤها ال ؤخبها خب الٗاَٟت والؼواج بل خب الجؿض، وبٚغ
دبني وجىام م٘ ٞخُاث 

 
٧ل ٦الم الٛغام ج٣ى٫ لي: ؤهذ ال ج

 ٚحري.

ت مً ٧ل  جُىعث الٗال٢ت بٗض طل٪ بلى الهغاخت الٗاٍع
ش يء. حؿإلني م٘ مً همذ وصعحت ٦ٟاءتها وؤؾغص لها 

لىي٘ وجٟطر ٞإٞطخ٪.. هل لى جؼوحىا ٞخطخ٪ وجباصلني ا
٧ان الىي٘ ازخل٠؟ الاعجباٍ ألابضي السخغي! لم ؤجملو 

ت! ُبٗض مً قغ٢ ٨غة الؼواج بال مً مهٍغ  تي! ٞو

 * * * 
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تها، ٖاثلت  ألاًام جغ٦ٌ ٦جمغ ًدتر١، وؤؾاٞغ مٗها بلى ٢ٍغ
٣ٞحرة وبِذ بؿُِ ٖلى ؤعى ػعاُٖت مىبؿُت مً ال٣غي 

٤ ٖىصج ىا خ٨ذ ًٖ الخُاة الباجؿت مً الىاثُت، وفي ٍَغ
الُٟىلت والحر٢ت جدىلذ بلى ٞغاقت جُحر بلى بِذ الُلبت 

ا مً ق٣اء خُاة الٍغ٠ ومغاع اإلااض ي.   للضعاؾت، هغوب 

عحٗىا ٖلى ًالُت ونٗضها الجبل وجالخمىا في ٢مخه نهؼه 
ا.. الٛابت جدخىا جلخٟىا بإوعا٢ها وهمىا ٖلى  خكاجكها، هؼ 

ٍُى ال٣ضع ٖلى مالمدىا. ؤهدب واللُل وهجىمه جغؾم ز
 بٌٗ ؟! )هي ٢الذ(

خب٪ )٢لتها وبخؿاس ي ٣ًبل ال٣ؿمت ٖلى  -
 
ؤها ال ؤ

 ههٟحن(.
 Fukien Bodiesؤٖلم طل٪.. ؤخىا مجغص  -
 مم٨ً ج٣ىلي ٦ضه.  -
 ولى اخىا مجغص ٦ضه.. لُه لم هبٗض ًٖ بٌٗ.  -
.. خ٣ُ٣ي ال ؤٖٝغ )٢لتها بهض١(.  -  ال ؤٖٝغ

ىا ٣ًى٫: ال ؤخض ٌٗلم بما عحٗىا بلى صًيُحرو ولؿان خال
 خضر. 

 قهغ مغ وحٗىص لي خاثغة ٦بدحرة م٣ُٗت الىحه. 

 ال ه٣ىص معي.  -
 ٦م جدخاجي؟  -
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ٛترب وجدخاج ل٩ل  - ا.. ؤهذ م  ال .. لً آزظ مى٪ ه٣ىص 
٢غف مٗ٪ زم.. ؤها ؤخخاج ألعبٗت آالٝ و٧ل ما ٧ان 

خه مٗ٪ في الؿٟغ وؤهذ حٗلم طل٪.   معي نٞغ

الىؾُى وجداو٫ ب٩ل الُغ١ بلُىا حِٗل خُاة الُب٣ت 
ا مً خالت الكٗىع بال٣ٟغ وهي لم جخبرؤ  البظر والؿهغ اهخ٣ام 

 مىه ٖلى ؤًت خا٫. 

 عحل معجب بي مً َٝغ نض٣ًتي. -
٤ الضٖاعة. - ت ٖلى ٍَغ  ؤهِذ هاٍو

ؾ٨خذ وصمٕى جددكض.. جخ٨ك٠: ؤهذ حٗٝغ ٖني ٦ضه؟.. 
 نض٣ًي.. بػاي ج٨ٟغ ٦ضه ؟  ذؤه

. ولى ٖاًؼه عحا٫ مؿخٗض ؤها لم ؤ٨ٞغ.. ؤهِذ مً نغح. -
ؤخًغ ل٪ بض٫ الىاخض ٖكغة )٠ُ٦ ٢لذ طل٪ ال 

؟(.   ؤٖٝغ
 ؤها مل ٖاهغة.. ؤها حاًه ؤؾإل٪..  -
 ؤهِذ خغة. -

نمخذ. زم ٢لذ لها: ٖىضي ٨ٞغة.. زضي ع٢م هاجٟه مً 
 نض٣ًخ٪.. هى ٖمغه ٧ام؟ 

 ٞى١ السمؿحن. -

 السُت وهٟظتها ب٩ل خٝغ ٢لخه لها. اقغخذ له

الغحل لى هامذ مٗه لً جدهل ٖلى ال٣اٖضة ج٣ى٫: بن 
ش يء، ولظا هاجٟخه لشالزت ؤًام مخىانلت زم نمخذ نمذ 
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٩لم٪  ً ٣ت.. اجغ٧ي الهاج٠ ًغن  ال٣بىع، ؾُداو٫ ؤن  بإًت ٍَغ
بال ناخب وبٗضها بإًام لى لم يهاجٟ٪ باصعي و٧لمُه واَلبي 
ا للم٣ابلت، وزظي اإلاا٫  ا ٖام 

 
مىه اإلابلٜ، وخضصي م٩اه

البدغ.. هى ال ٌٗٝغ ٖىىاه٪ ونض٣ًخ٪  وازخٟي ٖىه ٦ملر
ٗلتها ؤلُىا وخهضث اإلابلٜ.  ا.. ٞو

 
 ال حٗٝغ ٖى٪ قِئ

بضؤث جُب٤ ال٣اٖضة وحؿخمض الغخ٤ُ مً صمى وجماعؽ 
م٘ ال٩ل ما جدخاج الخهى٫ ٖلُه بال الجيـ.. ب٣اء الٟدم 
ٖلى خاله ٌؿاٖض ٖلى ب٣اثه، وفي بخضي الخٟالث الهازبت 

 ىؾُم الٛني.. ٞإع الُى٫. بمجز٫ )بىحضان( الكاب ال

الصسب ٢ض ججاوػ ؤي مضي و٧ل البىاث جيخٓغ بقاعة مىه 
ا أللُىا لخ٨ىن ضخُخه.. ال  ضبغة زهُه  لمذ ؤن الخٟلت م  ٖو
ٞخاة ج٣اوم بٚغاء ٖحن بىحضان وصٖابخه.. وقضها بلى حجغجه، 
ٟخذ باب  وبالهضٞت ونل ٖلي بلى الخٟلت لُبدث ٖنها، ٍو

٣  ً لى َى٫ الدجغة لُجض بىحضان  ُغ ؤلُىا.. ؤٚل٤ الباب ٖو
 
 

لًٗ.. ٢ابلني ٢اثال ٤ بلى اإلاضًىت الجامُٗت ٌؿب ٍو  : الٍُغ

 قغمىَت ًا مهغي.  -
 ؤهذ هخخجىػها ٌٗني؟  -
 ال.. قغمىَت وجىام م٘ ؤي خض.  -
ل خال٪ )وال ؤجهىع لى ٖلم  - ٖؼ

 
ما صام ٢لذ صه.. ال ج

 بٗال٢تي مٗها ماطا ٧ان ؾُدضر؟( 
 ٢خ٪ بها؟ ٢لذ لـ )هى(: ومتى ٦ك٠ ٖال -
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ال زم ٢ا٫( ؾإ٢ى٫ ل٪ ما  ٖلي ٖٝغ باألمغ )نمذ ٍَى
خضر ل٨ً لِـ آلان.. ال جيـ بوي ناخب الخ٩اًت، ومً 
خ٣ي ازخُاع ؤلاحابت، ول٨ً جظ٦غ )وؤقاع بإنبٗه( بن النهاًت 

 ججلب ٧ل النهاًاث.

حاولت بعد كلمة النهايات فر الافحات والفاوؿ، والظالـ 
أس فضلت العودة إىل الشمعداف، وبعد يجرة إال من بقعة طلى احل

 الفال التا.ي لفال )سامي( للسَت على ترتيب حكي )ىو(. 
نغار مً الدجغة.. في اإلاضًىت الجامُٗت مً حجغحي طاث 
ٛل٤. هُا٫ )الؿىصاوي( ًهغر وؾٗض  الشالزت ؤؾغة.. اإلاؼالج م 

 )الجؼاثغي( ٌكخمه بإ٢ظٕ ألالٟاّ. 

 ٩ل اللٛاث(. ؾاٖضووي.. ؾٗض هُضبدني )٢الها ب -

اٞخذ ًا ؾٗض الباب.. الهغار ًخىانل والؼحاج ًخ٨ؿغ، 
وعوا١ الدجغاث ًؼصخم بالُلبت، ؤمً الجامٗت ًهل. ٨ًؿغ 
ُىه  اإلاؼالج. ٣ًبٌ في ؾٗض. صماء ٖلى ًضًه، وهُا٫ مظٖىع ٖو
ك٤٣. لم  هكم وػحاج الىاٞظة م  جىطر بالضم. ؤزار الدجغة م 

ا مً اإلاكهض، وؾإٖىص ب٪  ؾخت ؤقهغ ٢بل ؤهضهل ٦شحر 
الخهى٫ ٖلى الدجغة الجضًضة اإلاىٟغصة بالُاب٘ الغاب٘ 

٤ الغقىة إلاضًغة الجامٗت، ػحاحت  ذو٧اه الدجغة ًٖ ٍَغ
لبت ق٨ُىالث ٞازغة، الُاب٘ الغاب٘ قبه  قامباهُا ٖو
مهجىع، واؾمي مضون في الىع١ م٘ ؤشسام وهمُت.. 
ؤقباح.. ألن ٢اهىن الجامٗاث ًمى٘ الخهى٫ ٖلى حجغة 

 غصة. مىٟ
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ت، ٨ٞىذ ٢ض هؼلذ بها ٞىع وؤما ًٖ حجغة اإلاٗغ٦ت الؿاب٣
 صًىحرو م٘ ؾٗض وهُا٫.  ىلبونىلي 

اؾخضُٖذ للخد٤ُ٣ ٦كاهض ُٖان، هُا٫ مبٗىر بمىدت 
ب٩الىعٍىؽ مً الخ٨ىمت الؿىصاهُت للخهى٫ ٖلى قهاصة 

بت.. ًىام ؾاٖاث  هىضؾت البترو٫؛ خُاجه مىظ ونىله ٍٚغ
ا ٌكٗغ بالبرص، وال ًٟاع١ الدجغة، جخجاوػ ؤلازنى ٖكغة وصاثم  

وال ًجز٫ بلى الكإع ًسخلِ بالٗامت ل٠ًٗ لٛخه الغوؾُت 
غبِخه الش٣ُلت، ؤما ؾٗض..  لت ٖو خه الهٍؼ باإلياٞت بلى بهجلحًز

هلي ٧ل الٟغوى.   ً  مؿلم مخضًً، ال ٌكغب ال٨دىلُاث 

وفي لُل ؤخض ألاًام ابدؿم له ؾٗض و٢ا٫: ؤصٖى٥ ًا هُا٫ 
 م. لضزى٫ ؤلاؾال 

 ٪  ٖ ابدؿم لي لىطخ٪ وهغي عصة ٞٗله: ؤها مؿُخي ولم ؤْص
ا.  ا واخض   بلى اإلاؿُدُت زم بهىا ٧لىا وٗبض عب 

.. هامً بالىبي  - ال ًا هُا٫.. ؤهذ حٗٝغ وؤها ؤٖٝغ
ِٖس ى ٦ىبي ؤما ؤهخم ٞخامىىن بإهه الغب )٢الها ؾٗض 

 بدؿً هُت(. 

ىا ٧اهذ الىدُجت اؾخضٖائها للخد٤ُ٣ بٗضها بُىمحن واتهام
بظبده بن لم ًضزل ؤلاؾالم، والخٓىا ٖلُه ؤهه ًىام بٗضها 

ا.   صاثم 

٧ان قضًض ؤلاهما٫ في هٓاٞت الدجغة، وبن ٢ا٫ له ؤخض 
 ه٠ٓ ًغص: هى ؤها ٖبض ٖىض٥! 
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ولكهغ ٧امل لم جغؾل له الؿٟاعة الى٣ىص، ٣ٞغعها ؤن 
ب ؤن بٗضها مٗامل ه الجاٞت لم جلً خه٣غيه اإلاا٫، والٍٛغ

ا ٦ٗىص الخ ا ؤصث بلى الضعاؾت مٗه ؤبض   ً ُب، والهضٞت ؤً
في هٟـ ن٠ اللٛت الغوؾُت، وحٗاع٥ معي في الٟهل ألهه 
جسُل ؤهىا هطخ٪ ٖلُه مً وعاء ْهغه وقخمني باإلاهغي وجم 
الخد٤ُ٣ مٗىا وال٩ل قهض في حاهبي، وجم ه٣له بلى ن٠ آزغ 
ذ بالخالي مضًغة الجامٗت بى٣لي بلى الضوع الغاب٘ في  وؤؾٖغ

ا مخىانلت مً الدجغة ا لسانت.. ٣ٞط ى ؾٗض مٗه قهىع 
به..  اإلاكا٦ؿاث والٗغا٥، وفي آزغ ألاؾبٕى حٗمض ؤن ًٖغ

 ٩ٞان 
 

بضؤ مٗه خٟلت  ٧ل ًىم لُال ًإحي بؿ٨حن ومؿً ٍو
ب.   الٖغ

 ؤهذ هخضبدني.. ؤ٦ُض هخضبدني.. ؤهذ مجىىن.  -

 ؤنها مجغص زضوف ؾُدُت لخض ًُٞان ؾٗض، وؾتر هللا
إزغ ال ؤخض ٌٗلم ماطا ٧ان ؾُدضر؟ ، ولى ٧ان ألامً جلىُا٫

وجم ٚل٤ الخد٤ُ٣ ٖلى جدمل ج٩ال٠ُ بنالح الدجغة 
ل  مىانٟت بحن الازىحن وه٣ل ٧ل واخض بلى حجغة ؤزغي، ْو

 هُا٫ حؿٗت ؤقهغ بضون ه٣ىص، وجم جغخُله لبالصه. 

ؤٚغب ما ٢ا٫ لىا طاث مغة ؤن مهغ الٗغوؾت ٖىضهم 
بجغة.. ولى حما٫  بالب٣غ.. لى البيُت هو حما٫ بدبجا ماثت

لت ال٣امت..  بدبجا ماثت بجغة، ولى خلىة .. حمُلت ٌٗني ٍَى
 بدبجا زالزماثت بجغة. 

* * * 
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 ٖلى الكاث

٪ ًا خبُبي )م٨خىبت باللٛت الٗغبُت( ٦خب - ها تاٍػ
 )اولُا(.

 ٦ضه مً ؤو٫ مغة )م٨خىبت باللٛت الغوؾُت( )٦خبتها( -
 جخدضزحن الٗغبُت؟  -
 ؤِٖل م٘ نض٣ًت ؾٗىصًت. -

 ؤجدضر م٘ ؤولُا ٖلى اإلاى٢٘ الغوس ي )في ٧ي(٦ىذ 

الهىعة ج٣ى٫: قٗغ ٢هحر، حؿض ممىج مً الهضع بلى 
مغها بالسهغ، ؤما اإلاٗلىماث الصسهُت حِٗل في صًيُ رو ٖو

في السامؿت والشالزحن. ما ؤَُب ٖمغها! مىظ قهغ هخدضر 
ل ؤخالم السُا٫ لىا٢٘.   وخاهذ لخٓت الل٣اء الُٗٓمت لخدٍى

 ٖاًؼ ؤ٢ابل٪.  -

 لألؾ٠

 ؟ -
 ؤِٖل في لىضن.  -
 آو بـ -
 مً ؾذ ؾىىاث.. ؤ٢ُم في لىضن ولم آث بلى صًىحرو.  -

ىضما ؤجمذ السامؿت ٖكغة هاحغث بلى ؤإلااهُا و٢امذ  ٖو
بلجىء ؾُاس ي زم خهلذ ٖلى الجيؿُت، وبٗضها ؾاٞغث بلى 
ا آلان 

 
٣ي، وؤهجبذ مىه بيخ لىضن وجؼوحذ عحل مً ؤنل ؤٍٞغ

 جبلٜ ؾخت ؤٖىام. 
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حن. بٗضها خضر   ٧ل ش يء في ؤؾبٖى

و )ؤولُا( جغؾل ٖلى ؤلاًمُل عؾالت: ؾاٞغث بلى جغ٦ُا 
خبُبي الٗغبي ؤهذ ٞحن... ؤها آجُت. لم ؤع الغؾالت بال بٗض 

ش ٖىصحي بلى صًيُ حن مً جاٍع رو، ٞإنبذ بإؾ٠ بؤؾبٖى
قضًض وألا٦ىهذ مٛل٤، ٞتر٦ذ ع٢م هاجٟي ٖلى ؤلاًمُل 

 السام بها لى لم حؿاٞغ! 

رو ومعي ؾاعة بٖحن في وؾِ بلض صًيُبٗضها بإؾبى 
)جىوؿُت( هخمص ى بحن صواثغ الؼعٕ والض٦٪ السكبُت. إلادذ 

 امغؤة ٖلى مؿاٞت ؤمخاع. 

 هى في خاحت ؟ ٢التها ؾاعة. -

خاولذ الا٢تراب بدظع مً السل٠ والخٟخذ نابٛت بُٗنها 
 مالمخي وقٗغي ال٨ث ٦سىطة عحل الًٟاء. 

ت ؤهذ هى الٗغبي )٢الذ ؤولُا بضهكت وب - ةهجلحًز
 عنِىت(. 

حن المٗت حٗاه٣ىا ٦إنض٢اء ٢ضامى. ٧اهذ حؿحر  وبدبىع ٖو
 م٘ ٞخاة مً الٗاثلت.

 عؾالت بغ٢م هاجٟي.  ًخجضًؾاٞخخي ؤلاًمُل  -

 لم جهض١ ما ٢لذ، وؤمؿ٨ذ الهاج٠ مبدؿمت.

 َُب ؤ٢ضع ؤ٢ابل٪.  -
 آه ؤ٦ُض هغجب ٖلى الٟىن.  -
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ؾم جهاٞدىا وال٨الم يهغب مىا مً اإلاٟاحإة وزُالي ًغ 
الجؿض ال٣هحر البٌ اإلاليء والكٗغ ألاؾىص ال٣هحر اإلاتهض٫ 
٤ ٖىصحي ؤونلذ ؾاعة أل٢غب وؾُلت  ٖلى الجبهت، وفي ٍَغ
ىص بلى اإلا٩ان مً حضًض ألخاو٫ الٗشىع ٖليها، و٢ض  ه٣ل أٖل
مغث ؾاٖخان مً الى٢ذ، ٞجلؿذ وبُضي ػحاحت مً البحرة 

 مؿلم. ومً وعاجي ؤحى نىث ؤهشىي ٣ًى٫: خغام حكغب.. اهذ 

ب ؤن هضاء بضازلي ٧ان ٣ًى٫ ؤوي  ؤولُا مً حضًض.. الٍٛغ
 ؾإحضها و٧ل ما ٖلي  ؤن ؤهخٓغ ! 

بخ٪ ؟  -  ؤًً ٢ٍغ
 ؤقا .. ٖاصث بلى اإلاجز٫.  -

 حلؿىا وكغب وهد٩ي وهطخ٪. 

 عمًان بٗض ًىمحن.. ٠ُ٦ ؾيخ٣ابل؟  -
 وهللا ٦ىذ هاس ي .. عمًان في ال٣اهغة ٣ِٞ.  -

ؿلمحن مً نض٣ًتها حٗٝغ مٗلىماث ٦شحرة ًٖ خُاة اإلا
 الؿٗىصًت.

وونلىا بلى الخاصًت ٖكغة، واللُل ٣ًه٠ بغوصة نُُٟت 
 مىٗكت. 

وال٨الم ال ًيخهي وال وؾُلت آلان للٗىصة للبِذ ؾىي  -
 الؿحر ٖلى ألا٢ضام )٢التها ياخ٨ت(

 ال ج٣ل٣ي ؾإونل٪ بلى البِذ.  -
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٣ي ٞاؾخ٣لخهٖثرها ٖلى جا٦س ي ختى ا مكِى ، وؤ٦ملذ ٍَغ
 ها ٞىع ونىلي لخ٣ى٫ لي بضهكت:للبِذ وهاجٟت

-  .  جخهىع ال ؤخض مً ٢بل اجهل بي لُُمئن ٖلي 

 ي هاجٟخني: الفي ٖهغ الُىم الخ

جىاها ؟  -  بدكغب ماٍع
 آه بكغب..  ٖاًؼه ؟  -
 ج٣ضع ججُب وجإحي بلى البِذ. -
 خايغ.  -

٧ان بِذ بيذ الٗم واؾخ٣بلخني ؤولُا بٟؿخان جٟاحي 
 اللىن والغاثدت. 

 خض هِكغب مٗاها؟  -
 ؤهذ مجىىن.. ال ؤ٦ُض.. ؤها وؤهذ ٣ِٞ.  -

اث ؤٚهان جمكِىا بلى خض٣ًت مسخبئت ب٣لب الٛابت ط
 ٣ًبـ اللىن مً الؿماء.  ٦شُٟت والك٤٣ ًىدضع 

 رو. بؤهِذ ؤحمل امغؤة بضًيُ -

بت:   هٓغث بٍغ

 ؤها ؤٖلم طل٪ ٖلى ٨ٞغة.  -
 بدكغبي مً ٞترة؟  -
اث بؿُُت.  -  ٖلى ٞتراث وبجٖغ
 ؤهِذ ال حِٗكحن لىخض٥؟  -
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 ي لىضن ؤِٖل م٘ ابىتي.ف -
 ُبرو؟ وبضًي -
 ؤحاػة ٢هحرة وؤٖىص للىضن.  -
 ٖاًؼ ؤهام مٗا٥..  -
 ضخ٨ذ و٢الذ: ؤهذ بخدلم..  -

٢الذ بدؿائ٫: ٖاًؼة خاحت مى٪ البدحرة ؤمامىا نامخت. و 
 بـ زجالهت. 

ت(.  -  وٗمل ؾ٨ـ.. ؤها مىا٤ٞ )٢لتها في ؾٖغ

ضخ٨ذ مً ال٣لب. ؤال ج٨ٟغ ٚحر به! .. ٖاًؼه ؤعوح 
 .. صٌؿ٨ى

 ؤعجب وؤ٧لم٪.  -
 بجض!  -

مي ٣ًترب منها ٞداقذ وحىتها  )خًدىخني بىص هاٖم ٞو
ب٘ ٢بلت ٖليها(.   بضهاء أَل

بٗضها بإًام اجهلذ بها، وج٣ابلىا ؤمام هاصي لُلي مً ؤٚلى 
.ً  هىاصي صًيُبرو.. جظ٦غة الضزى٫ ماثخا ححٞر

 ؤهذ مجىىن! هىضزل بػاي؟  -
 لي نض٤ً في الضازل ال ج٣ل٣ي.  -

ؤلُىا، و٢ض ؤحى ٤ً ضان الكاب الىؾُم نضهاجٟذ بىح
مؼ لي وهمـ (اكِم)  : هكام مٗاها؟ ٚو
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ا ًىدذ السهغ  ا ٢هحر 
 
ضخ٨ذ.. ٧اهذ جغجضي ٞؿخاه

اإلاهبىب.. ط٦غجني بيؿاء ال٣اهغة في ألاػ٢ت ال٣ًُت.. 
 الٍٗغًت الٗاه٣ت م٘ السهغ والشضي اإلاضمج. 

 
 

: ع٢هىا.. ؾ٨غها.. حٗاه٣ىا.. وعمى بىحضان ؤولُا ٢اثال
 ٖمغ٥ ٧ام ؾىت؟

ؾ٨خذ. جًا٣ًذ مً زبشه. ٢لذ له:  ؤهذ مل مدترم.. 
ذ: لمٖمغ٥ ٧ام ؾىت؟! ضخ٨ذ وؾ٨ذ.. وؤ٦ خض ٌؿإ٫ بيذ

ؾىت.. هي ؤ٦بر مى٪ .. اهبؿُذ مً الغص وعصث  02ٖمغها 
 عوخها. 

بدث ًٖ مهب.  غص بٗض ٍو  ً  وما ػا٫ قب٣ي لم 

 ؤها حٗبذ حٗالي هسغج.  -

لى ح ظٕ شجغة حلؿذ وهي البدغ والٓلمت اجدضا، ٖو
 ج٠٣. 

 ؤها زاثٟت ٖلى الٟؿخان.  -
 حٗالي ٖلى )حجغي(. -

جغصصث وباوؿُاب هؼلذ وبجاهبها حلؿذ، وبُض ؤخُذ 
السهغ مً السل٠ وباألزغي ٖلى ع٦بتها ؤعخذ، والٟؿخان 

 اهدهغ ٧الىُل بمىؾم الجؼع. 

ؤها ز٣ُلت ٖلُ٪؟ ؤها مبؿٍى ال ج٣ل٣ي. ٞلخذ ضخ٨ت 
ٞمها لُظوبا وؤهاملي جضاٖب ماجٗت. ٢غبذ قٟتي ٣ٞغبذ 
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الهضع الهاعر وباألزغي جبدث ًٖ الؿىؾخت السلُٟت.. 
 . ٢اثمتث ؼ جملهذ مني.. ؤهذ ؾ٨غان، ٞو

 ما جُجي جباحي ٖىضي؟  -
 مُىٟٗل هىام م٘ بٌٗ.  -

ا.   لألؾ٠ ؤولُا ال حؿ٨غ وحكغب بدؿاب صاثم 

 حٗالي ؤونل٪ البِذ.  -
 ال ٧ل واخض ًغوح بِخه.  -

 العمر بيننا. هي تفكر.. تراعي فرق 

 آزغ ؾالح معي: ؤها بدب٪. 

 ٖبُِ.. ؤها في لىضن وؤهذ بضًيُبرو. ذؤه -
 ؤها ؤخب٪.  -
 اهذ مجىىن.  -

 في آزغ ًىم ج٣ابلىا ُٞه في اإلاُاع.. ٢لذ لها: 

 ؤهذ ؾىجل.. مهاخبت؟  -
 ؤها وخُضة ختى بلىضن.  -
 َُب مل هخىامي مٗاًا؟  -

ضخ٨ذ بدب واٞغ.. لم ؤوـ ال٨الم ال٣لُل والُٗىن 
لذ ؤولُا بسُالي الطخ٨ت الىاضجت ج٣ ى٫ طاث الهضوع، ْو

 ألاهشىي. السخغ الٗاَٟي الضافئ. الضهاء
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دخاج  ؾٗض ًغ٢ض في اإلاؿدكٟى .. ٞحروؽ في اإلاٗضة ٍو
 .ً ألؾبٕى مً الٗالج والى٣اهت. ج٩لٟت الٗالج زالزت آالٝ ححٞر

هؼوع ؤنض٢اء جىاوؿت له في بُتهم، واؾتهؼؤ ؤخضهم بمغة ٦ىا 
حن.. زانت اإلاٛتربحن بي: ؤهذ مه غي.. ؤها ال ؤخب اإلاهٍغ

ؤمشال٪.. ؾٗض حٗاع٥ مٗه وبتر الهضا٢ت بُنهم و٢ا٫ لي 
سخل ٦ما ٢لذ.. ٖىهغي ختى الىسإ.   بٗضها: هى م 

ل  حلؿذ بجىاعه ٖلى الٟغاف.. ي٠ُٗ الىحه.. هٍؼ
 اإلاالمذ. 

ؤها عاح٘ بلى الجؼاثغ.. ٦ٟاًت ؤخالم.. حٗبذ مً  -
 الخُاة. 

 لج وهدؿاٞغ ٞغوؿا ٦ما زُُذ. ال ؤهذ هخخٗا -
-  .ً  ال ؤمل٪ الى٣ىص والخل ؤوي ؤعح٘ للَى

ا وصٞٗذ ج٩ال٠ُ الٗالج. ٖمل ٖملُت ٚؿُل  لم ؤ٨ٞغ ٦شحر 
ا في اإلاؿدكٟى للى٣اهت.. ولم ًهض١ ما   ٖ اإلاٗضة وع٢ض ؤؾبى

 ٞٗلذ. 

ؤهذ مجىىن ًا مهغي.. جًُ٘ مؿخ٣بل٪ ٖلكاوي..  -
 ؤها ياٌ٘ ياٌ٘.. لُه ٖملذ ٦ضه؟ 

ػم ؤٖمل ٦ضه.. م٣ضعف ؤؾِب٪ جمىث واجٟغج ٦ىذ ال  -
 ٖلُ٪.. اإلاهم الخمض هلل ٖلى ؾالمخ٪. 

 خًىا بًٗىا وصمٕى جنهمغ مىا.

 ؤو٫ ما ًبٗخىا اإلاا٫.. هؿضص الضًً ال ج٣ل٤. -
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دلها عبىا.  -  ًا ؾُضي زالم.. ازغج بالؿالمت ٍو

ً ونل ؤزىه بلى صًيُبرو.. ٌٗمل بمُٗم قهحر  بٗض قهٍغ
م بٟغوؿا.. ناٞدني بٍغ بت ق٪ وهٓغة ٞدو، و٢ا٫: بٚغ

حن بال ؤوي ؤق٨غ  دب ٖلى اإلاى٠٢ الىبُل م٘ ٦غهي للمهٍغ ٥ ب 
 . ؾٗض

ُب٤: هظه هضًت بؿُُت مني ل٪.   بُضه ْٝغ م 

ؤها آؾ٠ ال ؤ٢بل هضاًا.. ؤق٨غ٥ )زغحذ بخل٣اثُت(  -
 ؤها ٖملذ الٗاصي اللي بِخٗمل في ْٝغ َاعت. 

ًذ ب٩ل ٦غامت.  خاو٫ ب٩ل قضة وؤها ٞع

و٧ان ؾٗض ٢ض عجب خاله للؿٟغ بلى ؤزُه.  ثضقهىع ٖ
ا في اإلاُاع اٞخذ   ٖ ه وهى ًىصٖني، وهمـ لي مىص جغ٢غ٢ذ صمٖى
خدذ  صوالب حجغج٪.. عحٗذ بلى اإلاضًىت الجامُٗت ٞو

ا ٖليها:  ا ؤبٌُ ووع٢ت م٨خىب 
 
خدذ ْٞغ  الضوالب ٞو

 نض٣ًي اإلاهغي 

ً الهضا٢ت  ا ٖى٪ ٖو لم ؤوـ جطخُخ٪ وؾإخ٩ي صوم 
ؼة ٖلُ٪ مشلىا.. ولظا الخ٣ُ٣ُت بُي ىا.. ؤٖلم ؤن ٦غامخ٪ ٍٖؼ

 ؾإعص ل٪ الهإ ناٖحن.. 

 جدُاحي ل٪ .. ؾٗض 

ؤمؿ٨ذ الٓٝغ وبضازله اإلاا٫ الظي ًبلٜ زمؿت آالٝ 
 !ً  ححٞر
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يف احلجرة ادلظلمة والشمعداف ذي الشموع الثالث ادلتكاسلة 
لوقت ديرؽ أو مل ديرؽ حباضري إال يف زمن ادلختارة. مل أشعر با

ية سامل الفَتوزي مع الشخص الغريب ادلسمى بػ )ىو(.. يتحرؾ حكا
تقريًبا أو يتحرؾ حبدود بُت مكانُت؛ ادلكاف األوؿ، على األريكة 

حيكي )ىو(  اآلخر اخلشبية أماـ النيل وما زاال يتحدثاف، ويف ادلكاف
لسامل قاتو بدينربو، فالوقت متوقف تقريًبا معهما أما زمن احلكي يف 

 ده متالحًقا ال يتوقف بل ويقفز بُت الشخوص.دينيربو فأج
 هاجٟني ؤهاجىلي والض مِكا: 

 ؤها ؤٖؼم٪ ًا مهغي ٖىضها في البِذ حٗا٫.  -
 . اؾإعجب ؤمىعي ٚض   -
 ال ج٣ل٤.. ؾأحي بؿُاعحي.  -

ا مً الىبُظ 
 

الغحل ألابٌُ.. ؤنل٘ الغؤؽ.. ًدبل ٦غق
ؤحاػة َبُت هٟؿُت.  خني الٟغنت.. و٢ٗذ ٖلىٟٗام. لم جوالُ

ه ت غ مؿمىح بها للُلبت. زانت اإلاٛتربحن، ٍو ٝ ل٪ ؤصٍو
وؤحاػاث. ناٞدني ب٣ىجه اإلاٗهىصة وهه٠ خًً ٦ٗاصتهم 

اه٣خني ػوح رو الشلجي يُبخه بدب، و٢ًِىا لُلت في قخاء صًٖو
مِكا ٢لُل ها الخىاع اإلامخض بال نهاًت.. واإلاضٞإة ؤػعث بدغاعت

ه في الكغب مشل والضجه.. خظعجني ػوحخه ٢اثلت: ال ججا ٍع
 الكغب ًا مهغي..

 ؤٖلم ًا ؾُضحي..  -
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ىن ٌكغبىن وال ٌؿ٨غون  - صُٖه ٌكغب معي.. اإلاهٍغ
 بؿهىلت ٦إهل الكما٫. 

 ؾهغها بذجغجه اإلالخ٣ت بالبِذ وكغب وهطخ٪. 

ؤهذ ٖاٝع ًا مهغي ؤن الهغم ُٖٓم.. في حماٖاث  -
ٖىضها جظهب ل٨م لخهٗض ٖلُه لتري ال٨ىن مىه.. ٦م 

 مغة نٗضجه؟ 
ا ! لم ؤنٗضه ؤ -  بض 
 لم جهٗضه ؟! .. ٧ل ؤنض٢اجي نٗضوا الهغم.  -
 ٠ُ٦ نٗضوا ؟!  -
حن ًبىىن وال ًهٗضون؟ لم ًغوا  - بت.. اإلاهٍغ ٍٚغ

 الخ٣ُ٣ت.. ؤهذ تهؼع صر ؟! 
ذ  - ا، وللهٗىص ًلؼم جهاٍع ؤ٢ى٫ الخ٤.. لم ؤنٗضه ؤبض 

 وبحغاءاث عوجُيُت جيخهي ب٪ بٗضم الهٗىص. 
 إلااطا ال حكغب سجاثغ بىٞغة ًا مهغي؟  -
 خاو٫ الخ٣لُل منها.ؤ -
 ؤزاث٠؟  -

ؾ٨ذ.. ٣ٞا٫: ٌٗني ألحل اإلاغى؟. ال٩اوؿغ.. هغاء ٖلمي.. 
ت جخ٩اج٠ م٘ قغ٧اث الخبٜ.   قغ٧اث ألاصٍو

 ٠ُ٦ طل٪؟  -
ت.. في هسب الغؤؾمالُت  - بإ ألاصٍو

 
ى٘ الخبٜ.. لً ج بن م 

 ال٣ظعة )حٕغ ٦إؾه بنهم(.
ان؟  -  وهل ٧ل اإلاضزىحن ًهابىن بالؿَغ
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 مم٨ً ؤن جاصي له.  -
ان، وهى صازل  - ىلض بالؿَغ

 
٦م اليؿبت؟ هدً ه

زالًاها.. ال صاعي للسٝى والشجل والىدُجت واخضة.. 
اإلاغى مشله مشل هللا ال ًٓهغ بال ٖىض اإلاىث.. بن ٧ان 

ا.   مىحىص 

 ؾ٨ذ ولم ؤحض ما ؤ٢ى٫. 

ا وؤؾهغ وؤقغب مٗه.. ٖغبي،  - ؤو٫ مغة ؤ٢ابل مؿلم 
ض مىه.. في ا إلاغى جظهب ًامً باهلل.. ماطا جدخاج وجٍغ

بلى الُبِب، واإلاا٫ جبظعه بُض٥ لخِٗل.. جتزوج 
وجىجب وجظهب بلى ال٨ىِؿت وجضٞ٘ الًغاثب 

ألاػمان، وختى للخ٨ىمت، والبكغ آلهت ألاعى في ٧ل 
الٟالخحن في ٧ل ٢ضاؽ ال ًهلىن بلى هللا ب٣ضع مىٟٗت 
هٟىؾهم.. مجغص مغاؾم وخغ٦ت قٟاه وهضهضة ؤلؿىت 

 وجغاهُم ال مٗنى لها. 

 ** * 
ؿ٩ي.. ٦مان  ٦ى٧اًحن.. َو

الخٟلت نازبت في الهىؽ باعحي.. ؤنب٘ مً ال٨ى٧اًحن.. 
.. ج٨ُٟني ؤعبٗت..  ؤ٦ؿغه.. ؤٞخخه.. ؤنى٘ ٖكغة زٍُى
وبٗضها جخىالى ٦اوؽ الىَؿ٩ي بال ٖضص.. ُٖني جخظبظب.. 

.. الغئٍت ٦هىعة ُٞلم ٖخ٤ُ بسٍُى عؤؾُت جإحي وجسخٟي
ال٨مان في طاث اإلا٩ان ٝ ػ ؤصٞ٘ باب السغوج ألحض حُىا ٖا

ؿ٩ي.. حُى ا ٖلى الغن٠ُ ٌٗٝؼ وجدذ ٢ضمه ػحاحت َو
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جغمى ى٣ىص ال خٟىت مًؤخؿً ٖاٝػ ٦مان بضًيُبرو م٣ابل 
ناخبها بال٣ٟغ، والكإع اإلاالط  لٗىت جهِبله.. اإلاىهبت 

هب لىا  الُبُعي ل٩ل مىهىب.. ًخى٠٢ ًٖ الٗٝؼ ٍو
م لٛخه الؿى٢ُت اإلادلُت..٦إؾحن هخ٩لم  .. وهخ٩لم بٚغ

ا..   ٦إنض٢اء جغبِىا ؾىٍ 

بضؤث جباقحر اللُل جيبلج م٘ عماص الؿماء ٖلى نٟدت 
 
 

 لي:  الىُل الغاث٤، و)هى( ًؼصعص ٢اثال

 عوٍذ ل٪ خ٩اًتي.. وؤهذ صوهذ.. ؤجسغج بلى الىىع؟  -
 خ٩اًخ٪ َاب٣ذ ٨ٞغحي. -
 ٠ُ٦؟  -
ا لخُاحي. -

 
 ؤُٖخني ٨ٞغة عؾمذ ؤخضاز

 :  ؤقاع )هى( بالؿبابت والخٟذ بلي 

وألاًٞل ؤال هخ٣ابل مغة ؤزغي وؤن جيؿاوي بٗض طل٪  -
 ٦إوي لم ؤ٦ً. 

 ل٨ً ؤهذ ناخب ال٨ٟغة!  -
ا.. زال٤ ال٨ٟغة ًمىث، ؤما ال٨ٟغة حىحن في  - جظ٦غ حُض 

بًُ ألاعى وخُضة باثضة.. جدخاج بلى مً ًدٟغ 
ىبل الهالت بُضًه ُٞامً بها، ومً آزغ ألاعى ًإحي  ٍو

بال٨ٟغة، والهالت آزغون لُامىىا بالهاو٘ والظي آمً 
مىث  جضوع وجخىاجغ وجىدل بلى ؤبٗاص وؤػمىت جدبضص ٍو
ضوه ال٨ٟغة ل٩ي ال جمىث،  الهاو٘، ُٞدمل مٍغ
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ى٨غون ٖلى الهاو٘  إ ٍو
 
ى ضون بلى ن  ُٞخدى٫ اإلاٍغ

 البضاًت. لظا جخدى٫ ال٨ٟغة )اإلاسلى١( بلى زال٤.
 ج٣هض ؤن ال٨ٟغة هي ألانل. -
و٧ل ٨ٞغة الغب.. ال جىاعب في اإلاهُلر.. ال٨ٟغة هي  -

جازغ جخدى٫  بلى عب.. في البضء ٧اهذ مجغصة مسلى٢ت 
ىض هؼو٫ ؤلاوؿان بضؤ في بخُائها..  ؾا٦ىت بال هبٌ. ٖو

 
 

ا مً الٗضم، وهي  مخسُال ا حضًض 
 
سل٤ قِئ ؤهه ًبضٕ ٍو

 مىحىصة مسلى٢ت مشله حِٗل مٗه ٢بل زل٣ه.
 ٌٗني هي مسلى٢ه ؤم زال٤؟  -
ل٣ها، ٞإنبدذ هي مسلى٢ت في ألانل وؤلاوؿان ز -

ا.. وال٨ٟغة م٘ اليكىء ألاعض ي جٟخذ في جىاػي 
 
زال٣

ٓم، جٟخذ بلى ؤ٩ٞاع جغا٦مذ  اهٟجاع ال٨ىن ألٖا
٧السالًا، لخسل٤ الجؿض، وناخب الجؿض ألاػلي خل 
ؤٚال٫ ال٣ٗل لٛغى ؤػلي في بضاًت الخ٩اًت، و٢ُض 

 م٣ضمت الخ٩اًت وقُبها لى٨خبها مً حضًض. 
 ج٣هض ؤن..  -
 ن جخدى٫ مً مسلى١ بلى زال٤.ؤ٢هض ؤه٪ آلا  -

٢هت الصجغة وآصم وخىاء ججغصث مً الخ٣ُ٣ت، 
ٞخىاجغث ٖلى زُإ مً ٞم بلى ٞم ومً لؿان بلى آزغ وبلُ٪ 
اع وخىاء هي قهغػاص والصجغة هي نهاًت  ألانل: آصم هى قهٍغ
الخ٩اًت. ٞجهاص آصم الىنى٫ بلى النهاًت و٦ٟاح قهغػاص 

الصجغة.. وبٗض اهتهاء ٧ل بصزاله في خ٩اًت ؤزغي وبلهائه ًٖ 
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اع زىاء النهاًت و٠ُ٢ البرج٣الت مً  الخ٩اًاث اهتهؼ قهٍغ
ت.   الصجغة.. ٞهى٘ نهاًت ٖمُاء للبكٍغ

نالٍت النعاس والغفوة على ادلقعد الوثَت يف احلجرة. ومشس الظهَتة 
ى ادلكتب. الشمعداف تتسلل وتوقظٍت. ترضلت والدفًت مفتوح عل

اثرة على األرضية وادلكتبة تدور مع ر. ما زالت الكتب متنتضزل
احلائط. كانت أكثر ترتيًبا يف عمر مضى، وكنت وقتئذ تلميًذا يتهجى 

ي ياحح التالوة، وبعدىا يأيت والد اإلصلليزية باعوبة وعمي سامل
بعد انتها  الدرس.. يثرثراف عن ماَتي وعن ماَته، ويف النهاية عند 

قوؿ لو: أمىت يا سامل ترسى على عتبة الباب أقف بقاميت القليلة وأيب ي
 بر؟ 

 ربنا يسهل. -

 كفاية سفر ودوراف -

 ربنا يسهل -

، دخلت  إىل احلماـ.. اغتسلت ودلفت هبدو  إىل حجرة النـو
 وناديت عليو هبمس. تقلب وأفرج عينيو وقاؿ: خالد.. ازيك؟ 

 أنا خبَت. -
ىز رأسو موافًقا، وماؿ على ؟ معاياأغمض للحظات. تفطر 

دلطبخ، قليت بيضات لغطا  بُت ركبتيو. دخلت إىل اجانبو ساحًبا ا
اجلنب والشاي يغلي على الرباد مع اللنب  على الطاسة وأخرجت علبة
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الساخن على ادلائدة ناديت عليو. خرج واضًعا فوطة على رأسو يفركها 
 ويضعها على ظهر الكرسي.. جلس يأكل.. عيٍت  تالحقو.

 ازيك يا خالد وماما عاملو ايو.  -

 َت بيسلموا عليك.. كده تقلقنا عليك.الكل خب -

 خَت.. أنا احلمد هلل. -

 اجلَتاف قلقوا عليك. -

 ومن امىت اجلَتاف بتقلق.. دي عامل بنت وسخة. -

 تعجبت من خروج الُسبو منو.

امبارح الناس تشكر اتالوا عليا وأنت كنت مرمي على  -
 األرض. 

 أومأ برأسو وأهنى الفطور.

نت زي الشحط ما شا  بتدخن يا خالد؟ .. شكلك آه.. أ -
 اهلل عليك.. وإف مل تدخن الـز ذبرب. 

أشعلنا سيجارة ما بعد األكل ادلميزة، وأشرت عليو بعدـ نسياف 
 تناوؿ األدوية.

 وأسئلة داخلي مل أشبع منها بعد.
 طعم السيجارة متغَت شويو؟  -

 سحبت شهيًقا: ال أبًدا.. ديكن العلبة مفتوحة من فًتة. 
 رح.. حاسس بطعم متغَت )قاذلا جبدية(ال أنا شاريها امبا -
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 أخرجت علتيب.. جرب سيجارة.
 أشعلها: أحسن كتَت )وأطفأ األوىل(

الوجو البيضاوي والشعر الناعم الكثيف والعُت الدقيقة والعوينة 
 ذات اإلطار البيضاوي.

 بتشتغل؟  -

 أنا يف تدريب يف شركة زلاسبة )وبادلتو السؤاؿ(. -

 رمجة بعض الكتب لدور النشر.أنا بال عمل لألسف إال من ت -

 حضرتك سافرت على كالـ والدي اهلل يرمحو. -

كنت حباوؿ أسافر بأي شكل.. أنا مكاين بره ، واللي بره  -
 بيحاربك عشاف ترجع ىنا. 

يف طريق عوديت للبيت بدأت احلروؼ ادلقرو ة أمس تتالعب 
دبخيليت.. مل أصارحو بقرا ة أورقو.. ومل أجد فرصة ساضلة تطفئ 

فضو.ي ألسألو، وخوفًا من ردة الفعل إزا  ما فعلت.. وحىت  شغف
وإف أبد االمتناف لن يشفع ذلك سطوي على قرا ة أفكاره يف ظل 
توقف صلة الود بيننا سنوات. مل أجد القدرة على ماارحتو، واألسئلة 

 الناطحة تطن باستمرار وهترب من حافة فمي. كنت أود أف أقوؿ: 
ب ويف حجرتك يف الليل، وأنت ترقد والادفة أجلستٍت على مكت

على الفراش.. فقرأت بعض األوراؽ داخل دفًت خواطرؾ، وأدخلٍت يف 
 واقع ال خياٍت، وحلياة أشخاص تتقاطع ماائرىا وتتشكل.
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وصلت إىل ادلنزؿ وأمي تالحقٍت بأسئلة وأنا عالمة استفهاـ. 
اح. أحضرت الشاي الساخن وداخلو يعـو عود من النعناع البلدي الفو 

 سألتها: ماذا تعريف عن عمي؟ 
عمك سامل كاف مرتبطًا بأبيك اهلل يرمحو بعالقة قوية. كاف  -

بيقلد أباؾ يف كل حاجة.. يف طريقة شرب السيجارة يف 
، ودلا فكر أبوؾ أف يسافر إىل اخلليج، ومل  طريقة لبس اذلدـو
حيالفو احلظ.. عمك قرر أف حيقق الفكرة ويسافر إىل 

ا مسع منو فكرة السفر ألوروبا كاف خائًفا أوروبا.. أبوؾ دل
عليو، ألنو ىوائي واذلوى شلكن يوصلو على أي مكاف خطأ، 
وعقل عملك كلو فن.. يعٍت أوسخ من اذلوى.. وطريق الفن 
والناس اللي بدأ يتعرؼ عليهم أصحاب مااٌف.. أبوؾ كاف 
يقو.ي: الفناف من دوؿ مستعد ديشي ملط يف الشارع وال 

قاؿ: إف كال األمرين شر.. األىوف أنو يسافر يهمو. أبوؾ 
وانقطعت األخبار  ويبعد عن اجلو القذر ده.. وسافر فعاًل 

 عنو، وأبوؾ توىف، ومن يومها ال أعرؼ عنو حاجة. 

* * * 
بعد هناية حاة الكورس ادلمل تذكره فهاتفتو. مل يرد ادلوبايل وال 

العقاد وبيتو ىاتف البيت.. فقررت الذىاب لو. بييت يف أوؿ عباس 
يف هنايتو.. ادلسافة بسيطة.. وصلت إىل الشارع ادلتفرع ووجدت بواب 
البناية يضحك مع زميل يرتدي اجللباب الاعيدي. بعد السالـ سألتو 

ويعود مع الفجر.. صعدت لو  فأجاب: موجود.. ال خيرج إال لياًل 
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خلٍت ووقفت فًتة ليست بالقليلة.. فتح الباب وواربو ليتبُت مالزلي وأد
على عجلة وىرولة ىامًسا .ي بعالمة الامت.. أطفأ إضا ة الشقة 
وأمسك يدي يقودين إىل حجرة ادلكتب واستفهاـ يالحقٍت. أجلسٍت 
منحنًيا ربت النافذة ونوافذ العمائر مضا ة حولنا.. اضلٌت معي وتسلل 
بُت جدائل قماش الستائر للحظة يراقب وينحٍت: أحد يراقبٍت يف 

ابلة. حاولت النهوض فحاشٍت بقوة: بشويش بشويش. العمارة ادلق
حاولت ببط  النظر إىل النوافذ ادلتعددة أمامنا واليت على مسافة أكثر 

ئة، أنزلٍت بشدة: من مئة مًت، فلمحت شبًحا يتحرؾ يف إضا ة ىاد
يف ارتياح سانًدا ظهره على احلائط: أخَتًا  ىتكشفنا كده. فزفر

قف وأنار إضا ة احلجرة، فأشحت تأكدت من مغادرتو للعمارة، و 
عيٍت والعرؽ يغمر جبهتو برغم برودة الطقس: أنا ُمرَّاَقب يا خالد 

 وىاتفي أيًضا. لذا مل أرد عليك.. ال أريد توريطك.
 الشرطة ؟  -
شرطة إيو؟ .. دي حاجة أكرب من الشرطة نفسها.. معاؾ  -

سجائر؟ أيوه.. حىت السجائر مش سايبٍت أعرؼ أشرهبا.. 
قريًبا األماكن اللي باشًتي منها.. فكرت أكلمك بس عرفوا ت

خفت من التليفوف يكوف مراقًبا.. أعمل حسابك تشًتي .ي 
 من عندكم ومن حد تثق بو.

 أنا ال أفهم شيًئا.  -

 أشاح بوجهو ناحية النافذة، والوتر يهرش رأسي. قاؿ:

 تعاؿ ننزؿ منشي شويو. -
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فرعنا طريقنا.  مشينا يف الشارع الساكن بطبعو وإىل شارع آخر 
كاف يرتدي جينزًا وجاكًتا أسود ونظارة طبية. روحو ادلرحة غسلت 
توتري وخففت من حقيقة عمره، باستثنا  بعض اخلال البيضا  
ادلتناثرة على الفودين الظاىرة بُت التفاتة لو وضحكة ساخرة عالية 
، ليبدأ زمن مالزلو خالؿ الامت يظهر تدرجيًيا،  يعقبها صمت بُتَّ

ا إىل قهوة دائم الًتدد عليها. لو فنجاف من القهوة وحجر من مشين
 الشيشة و.ي كوب من الشاي. 

 إيو حكاية الناس اللي كانت بًتاقبك أنا مش فاىم حاجة؟  -

الناس يف مار بتحب تعرؼ عنك كل حاجة.. مدينة  -
األلف أنف.. تدخل مرة من النافذة، ومرة من عقب 

 نف.الباب.. ال خاوصية لك يف قاىرة األ

ابتسمت من تعبَته.. أما لو عرؼ أمر إطالعي على صفحاتو: 
 الناس اتعودت على الطبع ده. 

وشوفت حاجات بسيطة حابب تكوف ىنا، كنت بره مار  -
ودلا رجعت ومشيت يف الشوارع، القيت الناس بتخبط يف 
بعض عادي.. تدىس جزمتك بال أي احًتاـ.. يطلب منك 

 مقابل اخلدمة بسوقية فظة. 

 الطبيعي يف البلد.. إيو اجلديد. -

اجلديد إين اتادمت. كنت عايش أعمى، وشوفت النظافة  -
والذوؽ واحلرية.. األعمى بُت العمياف كفيف أما األعمى بُت 



58 

 

ادلبارين باَت. استهجنت على الرغم أين أؤمن دببدئو: 
 حاوؿ تغَت بإيدؾ.. الكالـ مفيش أحسن منو.

قة.. ده السينما عندىم فيو ناس تريد لناس أال ترى احلقي -
ترمي القيم على اجلمهور.. اتفرج على فيلم )إنقاذ اجلندي 

 راياف( لتفهم كيف يطوعوف.. اإلدياف والشجاعة.

 إمكانيات وميزانيات تدفع. -

ال أربدث عن ادلادية.. أربدث عن ادلاداقية يف الورؽ  -
ادلكتوب.. الكالـ احلقيقي.. يظهر حقيقًيا.. عندما تشاىد 

ماريًا كالسيكًيا ويسحبك معو وتقرأ يف تًت هنايتو أف فيلًما 
القاة لنجيب زلفوظ والقاة برغم أهنا غَت مقتبسة رباكي 

 ت رواياتوالعادلية وزلفوظ احًـت عقلك يف احلكى، لذا صلح
 يف اخلارج. 

* * * 
أمل ُحب حيايت.. أياـ اجلامعة كنا يف رلموعة واحدة.. بعدىا 

يف اجملموعة ويف السنة الثانية ارتبطنا دبيثاؽ  بسنة أصبحنا قلًبا واحًدا
من العشق ويف عاـ التخرج عقدنا اخلطبة.. دبلتاف وزغرودة..  عاماف 
على التخرج قضيتهما بُت التدريب والكورسات. أمسك يديها 
وعيناي تسًتؽ النظر إىل خاالت الشعر الناعم ادلستًت ورا  

ب. اعًتضت بضيق رج معي بال حجازباحلجاب. يف يـو قررت أف 
ماطنع وخجل ظاىري زادىا إغرا  مل أربملو من العيوف حو.ي. 
فبحت ذلا: لن زبلعي احلجاب إال يف البيت. ضحكت يف لوعة.. ذلا 
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عن تلك الليلة يف بيت عمي. ضحكة تشرح القلب.. حكيت ذلا 
 قالت: 
 شهر عدى واآلف ربكي .ي؟  -

ادلربر ومن شهر عدى مل أىاتفو واطمئن عليو.. مل أجد  -
 ألحكي وقتها.

ديكن يكوف عمك ىو سبب السفر إىل اخلارج.. مُت  -
 عارؼ؟

 تبدلت مالزلها فجأة من احلناف إىل الدىا .
 ىو بال عمل اآلف.  -

 وما أدراؾ؟  -

ىو ذكر بلسانو أنو ال يعمل.. أما فكرة السفر.. كربي  -
 دماغك. 

 أكربَّ ؟!  - -

 ال أفكر يف السفر. -

خطوة إىل األماـ .. أنت  ال تستبعدىا..وإال لن تتحرؾ -
 عارؼ دماغ أبويا..

 رف ىاتفي .. مكتوب امسو على الشاشة. 
 ألو -

 احلقٍت يا خالد )بلهجة مرتعشة( -

 خَت يا عمي؟  -
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 الـز تيجي ضروري. -

 حاضر. -

أهنيت ادلكادلة والقلق ينضح من وجهي، أوصلت أمل إىل بيتها 
اًصا إىل وىي رباصرين باألسئلة والشك. أنا ال أعرؼ. ركبت ميكروب

آخر شارع عباس العقاد، وقطعت باقي ادلسافة على األقداـ. دقائق 
. ألصل إىل العمارة أصعد يف يعت إليو أعرج ناحية شارع فر ووصل

 سرعة.. مسعت صوت مزالج الباب.. وجدتو يربط قماشة قطنية. 
)فانلة داخلية( يكمم أنفو ويعقاها ورا  رأسو، ويتحرؾ يف كل 

 ا ومقربًا أنفو من كل شي  تقريًبا. أرجا  الشقة باحثً 
نظر .ي وقاؿ وراسو يهتز يف دىشة: صدؽ أو ال تادؽ. وصلوا 

 إىل داخل الشقة. 
 مُت اللي وصلوا؟  -

 ادلنظمة إياىا.. شم كده يا خالد ودقق لو مسحت. -

 ًما. فقاؿ: رائحة الشقة.نظرت لو مستفه
ائط. وأشار إىل أسفل الكنبة. اضلنيت حبذر. ىناؾ ثقب يف احل

أصبعي يقًتب منو بقطر بوصة.. قلت لو: فيو كهربا  واصلو فيو؟ 
 . سلك مثاًل 

 كهربا  إيو يا خالد! بقولك رائحة.  -
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أزحت الكنبة وسجدت على ركبيت وأنفي تتحسس كفأر، اقًتبت 
أكثر مالصًقا أنفي يف احلائط كمسمار صلب. رائحة الغبار. ينظر .ي 

 ويقوؿ: حد شافك وأنت طالع؟ 
على حيلي مث قلت: وأنا بقرب من العمارة داديًا عيٍت زببط وقفت 

 على الربنده اجملاورة لربندتك.. حملت أحًدا هبا. 
عو إىل اخلارج، وعاد لربندة .. فتحها ومد جسده وجذركض إىل ا

 طفئ عندىم.. خالص أنت تؤكد ما أشك فيو. النور م إ.يَّ قائاًل 
 وىو إيو؟  -

 الشقة اجملاورة تتبعهم.  -

 ع من؟ تتب -

دي حكاية كبَتة.. ىو بعد ما دلح أنك طالع.. سحب  -
 أنبوبة الرائحة من احلائط.

 رائحة الغاز؟  -

غاز إيو يا خالد.. دي رائحة قريبة من رحية ادلارجيوانا..  -
خليط كده.. استنشقتو كتَت بره مار )سكت وفك عقدة 
القماشة( يا والد الكلب.. الـز أبلغ  الشرطة.. بس ىقوذلم 

 إيو..؟

أنا قلقاف جبد من اللي بيحال يا عمي.. براحة كده..  -
 واعتربين الشرطة.. مُت مها اللي بتحكي عليهم؟ 

 ربرؾ إىل ادلطبخ وأخرج زجاجة بَتة: بتشرب؟ 
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 مش ىقوؿ ال.  -

صب الكوبُت وقاؿ: يف أوروبا ادلخدرات ذبارة. مادر ماؿ.. 
وزع ب الكل يربح.. احلكومة بالضريبة.. التاجر بالعمولة.. ادل

اإلنتاج.. ادلستهلك باإلدماف.. سلسلة مربوطة ببعض.. وربت عُت 
 الشرطة ومًتاقبة )أشعل سيجارة(.

اتعرفت على أشخاص تبيع ادلارجيوانا.. أشًتي وأبيع.. كنت مقربًا 
من الطالب العرب يف دينيربو.. عبد الرمحن.. فلسطيٍت.. علمٍت 

ارجيوانا بالشاي األخضر، طريقة لزيادة الربح ثالثة أمثاؿ.. زبلط ادل
 والرىاف على ضعف خربة العرب يف التعاطي.

 أنت بتبيع يف مار ؟ )قلتها يف شك( -

 ضحك مأل شدقيو وىو ياب كأس آخر: 
ده أياـ الشباب.. اآلف عمك اعتزؿ الدنيا كلها.. اشرب  -

 جبرعات ضئيلة جًدا وبقا.ي فًتة شبو صائم عن الشرب.

 ذلا عالقة باألمر؟ عايز تقوؿ أف الشقة اجملاورة  -

 ده مؤكد.  -

 واحلوار اللي عملتو بقالو فًتة طويلة؟  -

 يااااااااااااا.. من سنُت طويلة. -

 وإيو اللي فكرىم بيك. -

مش عارؼ.. جبد مش عارؼ يا خالد.. بيحاولوا يرجعوين  -
 أدمن تاين بأي طريقة. 
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 أنت عملت مشاكل معاىم؟  -

 يكوف معاىم.ادلشكلة أهنم ال يًتكوف أحًدا يف حالو إال و  -

 اشتغلت يف مار معاىم؟  -

مار! .. ال أكيد.. كل الكالـ ده كاف بره ومن زمن بعيد  -
 أوي.. أياـ الشباب. 

 تفاصيل ما يتلوه اآلف خيتلط دبا قرأت يف أوراقو.

 وانت حياتك إيو حاذلا؟ )أشعل سيجارة أخرى(. -

 أنا كويس.. ادلهم أنت ناوي تعمل إيو؟  -

ؾ وبعد كده نشوؼ ىنعمل الـز أتأكد كويس من الشكو  -
 إيو.. وخطيبتك عاملو إيو؟ 

حكيت لو عن أمل واخلطوبة واذلمـو تعارين.. سهرت معو إىل 
 الفجر.. وأصر أف أناـ يف بييت. 

اإلاىحىص في ضازلي في جل٪ اللُلت.. الضٞتر بًب٣ى الؿاا٫ 
ت اإلا٨خب.. ؤ٧اهذ ٢هت خُاجه ؤم الضعج الٍٗغٌ..  في ٚٞغ

ىاش ي واإلاؿىصاث اإلا٨خىبت بحن ٢هت خُاة )هى(؟ والخ
 الٟهى٫ بلى ؤًً ٧اهذ جاصي؟ 

 ؤا٦ىن آلان مجغص شسهُت وهمُت في عواًت؟ 

آلان ؤمؿ٪ ال٣لم وؤ٦خب: ؤها زالض الٟحروػي. شسهُت في 
عواًت.. والىحي الغثِس ي هى الٗم ؾالم الٟحروػي.. آلان جدبض٫ 

 ألاصواع مً ال٣اعت بلى ال٩اجب ومً اإلاسلى١ بلى السال٤. 
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 لجري الخ٩اًت جبضؤ..

 احلقٍت يا خالد.. تعاىل فورًا..  -

أيقظٍت من كابوس.. مل أتذكر منو إال كلمتُت.. ادلخلوؽ.. 
 اخلالق.. وما زلت مشوش الذىن.

 حاضر.. ألبس ومسافة الطريق. -

اشًتيت يف طريقي بسكويت من بلح العجوة، وأماـ العمارة 
.ي: عمك سامل  وجدت البواب ياافحٍت، فنظرت لو بريبة، فقاؿ

عمل خناقة امبارح مع جاره.. أستاذ عاطف.. واجلَتاف كلها صحيت 
طريقة.. وقاؿ عن  بو وكاف عايز يدخل شقتو بأيبساعة الفجر بس
نو .. جاسوس.. ومدفوع لو فلوس.. ولوال اجلَتاف أستاذ عاطف إ

 ىدت اجلو.. كاف تطور األمر إىل زلاضر يف األقساـ. 
 حلكاية ومل أجد ما أقوؿ. البواب ال يفهم أصل ا

 أعااب عمك تعبانو.. خليك جنبو يا ...... -

 خالد. -

 يا أستاذ خالد. -
أومأت لو، وصعدت، وفتح .ي الباب على الفور، فطوقٍت بُت 

و خيتلج: مش قادر أعيش يف الشقة يا خالد )رأسو على  تذراعيو، وصو 
 كتفي ومعامو يضغط(.
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: عايز أدخل امبارح.. اللي امسو عاطف.. اربجج وقاؿ .ي -
عندؾ وأشوؼ مواسَت ادليو.. ضلتاج لتغيَت مواسَت العمارة.. 
تركتو يدخل مث نابت لو الطعم، وأمسكتو خيفي أجهزة 

 تنات يف جيبو.

 أنت متأكد ؟!  -

 أمسك منكيب وقاؿ: حلظة واحدة. 
تركٍت ودلف إىل احلماـ وخرج ومعو كوب من ادلا  وضعو على 

 الطاولة. 
 اشرب. -

وخيوط العرؽ تفادت من إبطي. قربت الكوب من نظرت بريبة 
 أنفي. ال رائحة.. نظرت لو. 

 تذوؽ يا خالد.. متخافش..  -

 قربت الكوب من فمي وشربت.
 قاؿ: الطعم متغَت؟ .. مش كده؟ 
 جرعة أخرى. طعم الكلور ادلعتاد.

 شلكن يكوف نسبة الكلور زيادة شويو. -

أهنم أنا قلت زيك كده وسألت البواب من يومُت قا.ي  -
 بيغسلوا اخلزاف.. أنا شاكك يكوف فيو حاجة داخل اخلزاف.

 تقاد أهنم..  -
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قاطعٍت: بالضبط كده.. مها عرفوا خالص أننا نبلعب على 
 ادلكشوؼ.

لكن ادلفروض سكاف العمارة حيسوا إف يف ادليو حاجة.. زي  -
 ما أنت بتقوؿ.. حاوؿ تتأكد من حد؟ 

. حد يدري الناس ىنا يا خالد بتشرب وتاكل يف تلوث. -
 بشي .. 

ً زم ًخ٨غع اإلاكهض مً  ت جبضؤ مً بضاًت الخ٨ٍى الىٍٓغ
٣ى٫: ؤهذ السال٤. ً بجاهبي ٍو  حضًض، وفي ٧ل مغة ٣ًٟؼ ال٣ٍغ

حياوؿ التشبث بأي طوؽ صلاة.. الًتدد الظاىر من  كأف طفاًل 
عينيو والادؽ يف كل خلجة من مالزلو واحلسرة بُت كل قوؿ 

 وضحكة. 
يف بييت ال أحد غَت أمي.. وشرحت ذلا اقًتحت عليو ادلكث 

ملخص ما حدث يف مكادلة ىامسة وضلن صللس على القهوة.. رحبت 
بطيبة معهودة.. البيت مفتوح لعمك يا ابٍت يف أي وقت.. أهنيت 

 ادلكادلة. 
طيبة.. وياما كاف أبوؾ بيدافع عٍت قااد كل والدتك سيدة  -

وزية.. العيلة.. زلدش كاف بيفهمٍت زيهم.. أما عمتك ف
 أجارؾ اهلل. 

 زيارهتا بسيطة. -

 ال أعرؼ عنها شيًئا من وقت الزواج والسفر إىل اخلليج.  -
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 ىي تتال يف ادلناسبات. -

كل ما أتذكره وأنا صغَت أشاىد برنامج سينما األطفاؿ، وىي 
ذبلس يف أدب حبضرة أيب .. بعدىا جلسنا على ادلائدة وقت الغذا .. 

ات النربة والاوت.. أيب حُيضر ضحكتها سباثل ضحكة عمي سامل. ذ
ظرفًا بٍت اللوف بو شي .. أظنو نقوًدا.. عرفت بعد ذلك.. صوت 
الورؽ ادلقوى )صوت الظرؼ( .. صوت جرس الباب.. أركض 
ألفتح.. رجل أصلع الرأس يقف ينتظر.. عميت تودعنا.. أركض إىل 
النافذة.. تركب معو سيارة محرا  .. صوت أمي تقوؿ : أنت تقرض 

 ؿ وأنت تعلم أهنا لن ترده! ادلا
 ال أقدر أف أتأخر عن حد.. دي اخيت. -

 أتذكر جيًدا أمي وىي تقوؿ: 
 مثالية الفَتوزي.. سبحانك يا رب.. العرؽ ديد لسابع جد.

 مل تأِت بعدىا عندنا وحدثتٍت أمي بعدـ رد الدين كما توقعت.
 : كركر ما  الشيشة وبللت شفيت قائاًل 

 ا للكتب. حجرة ادلكتب أصبحت سلزنً  -
 احلاجة الوحيدة الباقية يف حيايت.  -

 أمل رباوؿ أف تكتب؟  -

 ال .. مل أجرب.. زلاوالت فاشلة.  -
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أومأت موافًقا وعينو على . حلظة الكتابة. و أكمل: مل ربن بعد.
 شي  ما.. قاؿ: 

أحد يراقبنا.. ال تنظر للخلف حىت ال يالحظ.. ىو بلحية ناعمة 
 ويقرأ جريدة. 

: خبط على ركبيت بكفو قائاًل رودة الليل.. توتر جسدي مع ب
 ال بينا. بقولك إيو يا

وقفنا وحاسب النادؿ.. وأثنا  سَتنا بشارع  عباس العقاد وقد 
 ىدأ الطريق.

 أنت الحظت؟  -

 بعُت حائرة قلت: الرجل قارئ اجلريدة؟ 
ال.. مش ده.. الشاب النادؿ.. اقًتب مٍت وبقبضة يديو  -

حة .. إهنا.. الرائحة اللي يف زجاجة من العطر.. نفخ الرائ
 الشقة.. زلًتؼ.. ومتخفي بإتقاف. 

ىذا الشاب أعرفو منذ فًتة.. من سنوات.. شاب أمُت..  -
 وطوؿ عمره لسانو حلو مع الزبائن. 

 . وأنا شككت يف معاملتو.. الشاب شلثل زلًتؼ فعاًل  -

 شلثل ؟  -

 إيو اللي يؤكد لك دلوقت إف أنا عمك سامل الفَتوزي. -

 ك.. من صوتك.من مالزل -
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شلثل كومبارس متواضع ومعو ماكيَت شلتاز.. جدير خبلق  -
 شخاية امسها سامل الفَتوزي ديشي اآلف معك. 

 سأحاوؿ بقدر اإلمكاف التأكد منك لو حدث الشك.  -

 ومىت حيدث الشك؟ واحلقيقة نسبية تتغَت كوجو اإلنساف. -

فجأة سيارة مسرعة مرت جانبنا ودىست غطا  بالوعة سلدقة 
ا  العطن لتحدث موجة من ادلياه تغرقنا وتتكـر على سامل بادل

بالنايب األكرب ألنو كاف يسَت ناحية الشارع. نظرنا لبعضنا حيارى. 
 ال أجد ما أقوؿ غَت بعد ما أخرجت كيس من ادلناديل أمسح سروالو. 

ترى بعينك يا خالد.. كيف يوصلوف الرسالة.. ضلن نراقبك..  -
 ويف كل مكاف.

ا مِالث ٧ان ؤزىاء الُٗ تر٦ني وخُض  كا ٌؿاٞغ بلى ؤؾغجه ٍو
ت، اإلاك٩لت لِؿذ في الىخضة.. اإلاك٩لت خضزذ في  في الٛٞغ
لُلت.. وألانىاث جترصص في ؤعو٢ت الجامٗت.. ؤنىاث جدؿلل 
بلٛاث مسخلٟت مسخلُت.. اؾتر١ الؿم٘ مً وعاء الباب.. 
وؤٞخده.. ال ؤخض بال اللُل والؿ٣ُ٘.. بن واعبخه ؤمىث مً 

رص، وبن ؤٚل٣خه حٗىص مً حضًض.. ال بضًل.. ؤٚل٤ الباب.. الب
 وؤجغ٥ ألانىاث جهضح بلى ؤن جىهٝغ ؤو ؤهام. 

أمي ذبهز طعاـ العشا ، وضلن صللس يف الاالة.. صورة والدي يف 
إطار فضي اللوف.. اهلل يرمحك يا أخويا.. سبتمت ورا ه دعا  الرمحة. 

 يا سامل؟  أهنينا الطعاـ. قالت أمي: أمل تنو الزواج
 ربنا يكـر يا أـ خالد.  -
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 انت بس.  ينو ا -

 العمر سرقٍت.  -

 سلم أمرؾ هلل.. نايبك يايبك.  -

وقامت تودعنا إىل سلدعها.. فدلفت تالي العشا  كالعادة وتناـ 
 بعدىا.

وجدتو حيدؽ يف سقف الاالة.. وقف ربت النجفة ادلعلقة يف 
ائرية البيضا  السقف ودار جبسده وأشار إىل ثقب جبانب الطارة الد
 ادلزركشة بنقوش على شكل وردة وادلثبتة يف قاعدة الثرية. 

 انظر يا خالد.. أين وصلوا ؟  -
ًتة كما النجفة معلقة من سنُت والثقب من فنظرت معو وقلت: 

 ىو ال تقلق. 
 ال أقلق.. أنت ال تدري شيًئا يا خالد.  -

 الكهربائي أثنا  تثبيت النجفة ثقب ادلكاف باخلطأ. -

ولنا وإمداد الثقب ستغاللو جيًدا والتحضَت لو قبل وصومت ا -
فوقنا بأجهزة تنات.. أنت واثق من اجلَتاف  إىل الشقة اللي
 دوؿ يا خالد؟ 

 مش معقوؿ ده حيال يا عمي.. أنا مًتيب مع أوالد جَتانا. -

 ادلساكُت.. ال عالقة ذلم باألمر وبسبيب يتورطوف بال داعي. -
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ل صدى ما يقوؿ.. مددت أحضرت مقعًدا وصعدت عليو أتأم
يدي .. أنا أعرؼ مقدار الثقب ألين حاولت أف أعاجلو من سنُت 

 وزباذلت عنو.. نزلت وقلت: ال شي  خُييف.. ال تقلق.. كما ىو.
 ومن براعتهم أال تالحظ أنت. -

 دلاذا يربر كل منطق؟ نطق السؤاؿ داخلي. 
 لم ولن أشعر باألمان.  -

اع٦ذ م٘ باج٘ اإلااع٦ذ.. ٢بل الغخُل مً صًيُبرو بإًام.. حٗ
لٟٓني بالجئ.. نٗلى٥.. ٢ا٫ مِكا بٗضها: الىي٘ َبُعي.. 

صمائ٥ خاعة.. ر الغوؾُت.. جدهل ٖلى الجيؿُت.. جخدض
 بكغج٪ ٢امدت.

 لم ولً حكٗغ باألمان.

عيٍت ثقيلة.. أحد يتحرؾ يف احلجرة.. رأسي حجر عتيق.. 
د يتسرب وضباب وظل أح النافذة شبو مفتوحة وىوا  بارد

لينا ترقص وسامل يسند على إحدى ركبتيو طبلة بلدي األشخاص.. إ
ويطبل.. وأشخاص تراقبنا.. أريد الندا  عليو وتنبيهو.. إلينا ترقص 
خبالعة ومؤخرهتا تتفكك وتتمايل.. مؤخرة أمل تظهر.. من أتى هبا 

يف حجريت أـ يف  ،ضلن أيناآلف وكيف ترتدي جيب قاَت ىكذا.. 
 حجرة ادلكتب؟ 
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أتذكر باقي احللم والفراش فارغ ومرتب.. أمي ذبلس أماـ مل 
التلفاز.. أين عمي؟ أستيقظ باكرًا وفطر ونزؿ يتمشى شويو.. دلوقت 

 يف عز الشمس.. أبدلت مالبسي وىاتفتو.. أنا ربت العمارة انزؿ.
 كاف يرتدي نظارة مشس وبلوفر مشيز وبنطلوف جينز.

 بتشًتي سجاير منُت؟  -

 مع.من كشك جبوار اجلا -

 ىو بعيد؟ -

 ال قريب نتمشى حىت الشمس حلوة النهارده. -

 معاؾ سجاير؟ -

أخرجت علبة مارلبورو وسحب واحدة وقاؿ: دي طعمها  -
 معقوؿ عن علبيت.. جرب كده من علبيت.. 

 حاضر.. ال فرؽ يف الطعم تقريًبا..  -

 ال يا خالد النهارده حاسس بتغَت طعم علبيت.. نبدؿ العلب. -

 ة.عادي.. ىي نفس ادلارك -

كنت أ عرؼ كشك سجاير يف دينيربو يبيع كل ما تتخيل..  -
سجاير عادية وسللطة دبخدرات.. نتجمع ونشرب وأحيانًا 
ُتطلْب معايا لوحدي وبدأت أتعب شوية.. فُرْحت لدكتور يف 
دينيربو.. ىناؾ بيعملك فحص شامل وأدوية ومتابعة 
ومراقبة.. معايا أدوية باخدىا باستمرار لسيولة الدـ 

تنفس.. أدوية عادية زي أسربين الاداع بتاع مار.. اللي  وال
 بتحبوا تتعاطوا منو يف الشتا ..



73 

 

 اقًتب منا رجل حيمل طفلة صغَتة ومعو سيدة متأنقة: 
 كنيسة )........( أروح ذلا ازاي؟  -

 .. قلت: اكنا نسَت يف شارع النزىة يف منتافو تقريبً 
 ف؟ حضرتك تقاد الكنيسة ادلوجودة يف أرض اجلول -

 سباـ. -

 الـز تركب تاكسيا.. ال مواصالت ذلا. -

 شكرين بإطرا  والطفلة تضحك لنا.
 تلفت .ي متابًعا الرجل وىو يبتعد: يسأؿ عن كنيسة؟ 
 أنا أعيش ىنا فًتة طويلة وألوؿ مرة أسأؿ ىذا السؤاؿ.

 دي رسالة أخرى.. ضلن نتبعك يف كل مكاف. -

 وشلكن تكوف صدفة؟  -

 ديكن!  -

 عي على ناصيتو أوتو بيجو.دخلنا إىل شارع فر 
 عشت فًتة كبَتة يف أوروبا؟  -

 معظم حيايت كانت ىناؾ. -

 وليو رجعت مار؟  -

 مل يتبق معي نقود لالستمرار. -

ظهرت مالمح كشك يقابلو سور معسكر للجيش ولوحة معلقة 
 )شلنوع االقًتاب والتاوير(. سبقٍت سامل إليو.
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اور للشاب سألو: عندؾ سجاير؟ )قاذلا وىو يتفحص الرؼ اجمل
 الواقف(
 أيوه يا أستاذ؟  -

 سكت سامل حلظات والشاب يراقبو.. أيوه يا أستاذ أؤمر؟ 

 عندؾ مارلبورو؟  -

 أيوه )مد يديو يف مكمن خفي ربت يديو وأحضر علبة( -

 أنت جبت العلبة مُت؟ -

 وأنت مالك يا أستاذ. -

 يف صف للعلب جنب أيديك .. العلبة دي من خرطوشة؟ -

 أوماؿ من بيت أىلي! -
 خلت يف سرعة: إيو يا رجب.. الراجل بيسأؿ.. ُحرـُ السؤاؿ؟ تد

 اشًتى سامل العلبة وفضها وناولٍت واحدة وقاؿ: جرب كده؟ 
 سحبت نفس: زي أي سيجارة

 ىذا الشاب معهم.  -

 ده؟  -

- .  خد العلبة دي يا خالد.. علبتك تكفيٍت اليـو

 أنا شاري علبيت منو!  -

 علبة سلاوصة. أنت كنت لوحدؾ.. أما أنا معك اآلف.. .يَّ  -

 وما اذلدؼ؟  -
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أف أعود لإلدماف من جديد والعمل معهم.. دي شركات   -
كبَتة أوي ال تًتؾ أحًدا يف حالة .. لو دخلت طريقهم لن  

 زبرج منو.

 والشركة للدرجة دي مركزة معاؾ انت سلاوص !  -

 اسكت يا خالد.. انت طيب.. انظر إىل األرض.. انظر. -

 مهروسة يف الشارع فارغة. أشار إىل علبة سجائر مطوية و 
قاؿ حبذر متلفًتا حولو بريبة: واحدة.. واحدة.. وضع قدمك 

 عليها.
 نظرت لو وفعلت كما قاؿ: 

 اضلن وامسكها هبدو . -

فعلت كما أراد.. وأمسكت بالعلبة يف يدي.. وبدأ يشم ورقة 
 السلوفاف. 

 هبا رائحة كما توقعت.. شم كده.  -

 ال شي  ال رائحة.. الشك غمرين.. -

 رائحة عطنة .. ال رائحة. -

 دي إشارات ورموز .ي.. ضلن نتعبك ولن نًتكك.  -

 نحٍت إىل شارع فرعي آخر.نما أقوؿ لو وضلن  ال أدري فعاًل 

 تعرؼ زلل حالقة كويس؟  -

 فيو حالؽ.. خطوتُت ونال لو.  -
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 لو زمحة .. ىنمشي .. ال أطيق الزمحة. -

 طيب. -

تدور.. ال زبائن  منو.. فتحت باب الدكاف.. مروحة حائطاقًتبنا 
غَتنا.. صاحب الدكاف جيلس على مكتب وجهاز موبايل مفكك 
أمامو.. خلع سامل اجلاكت.. وضعتو جانيب على الكنبة.. جلس على 
الكرسي أماـ ادلرآة وتوىل العامل هبمس السؤاؿ عن طلبو. أمسكت 
رللو، وبداخلي استعداد حلدوث أي شي .. سامل يشك اآلف يف كل 

 شي .. 
بوف آخر وتوىل عامل آخر العمل معو.. انظر لوجو سامل دخل ز 

الوديع الساكن.. ال ردود أفعاؿ لو.. أقلب صفحات اجمللة بال 
: يا ريت ىدي.. أهنى العامل حالقتو.. ووقف سامل خيرج نقوده قائاًل 

 لو فيو كارت للمحل.. 
( ده األستاذ زبوف دائم  اآه طبعً  - يا فندـ.. شرفتنا )وأشار عليَّ

 ا. عندن

خرجنا وىو يزفر اذلوا  بقوة.. يستنشق اذلوا  باعوبة وخيرجو 
 بقوة.. كأف احملل بال هتوية! 

 أخذت بالك يا خالد.. -
 ؟  من إيو -

الراجل اللي كاف قاعد على الكرسي.. واللي ايو عامل نفسو  -
 إشارات ذلم. بَتسل بيالح ادلوبايل.. ده
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 .حىت احلالؽ معهم.. ادلوضوع مريب فعاًل 

ل اللي دخل بعد كده.. كاف واقف خارج احملل بَتاقبنا والراج -
ودلا تأكد من جلوسي.. دخل احملل وجبانيب جلس وبقبضتو 
أنبوبة خبأىا ربت مالية احلالقة.. وبدأ من وقت للتاين يرش 

 الرائحة.. مؤامرة مكتملة.

 مل أنطق بشي  وىو يشعل سيجارة وأنا أراقبو.

افرت بره تعرؼ قيمتها احلاجة الوحيدة اللي باقيو.. لو س -
 )وحرؾ السيجارة بُت أصابعو(.

 إزاي ؟  -

وأغلب األماكن صعب  اأسعار السجاير يف أوروبا غالية جدً  -
 تشرب فيها غَت مسموح بالتدخُت.

قابلنا زلل سوبر ماركت .. بضاعتو ىزيلة والرفوؼ فارغة على 
ل الدواـ. صاحبتو تُعامل الزبائن جبفاؼ وصلف دائم.. لذا مل أتعام

 معو من زمن. 
 حاولت اللحاؽ بو والكلمات هترب مٍت.

 سالـ عليكم.  -

 نظرت لو السيدة يف ازدرا : وعليكم.

 فيو سجائر )وعينو على الرؼ الفارغ خلفها( -

 أيوه.. نوعها إيو؟  -
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 نظر إىل الرؼ الفارغ. 

 نوعها إيو يا أستاذ؟  -

 فُت السجاير؟  -

بدأ  أنت عايز نوعها إيو؟ أنت مالك ىي فُت؟ )صوهتا -
 يعلو(.

 أمسكت معامو وسحبتو من احملل.. مشينا خطوات.
تأكدت يا خالد.. سجائر سلاوصة لسامل الفَتوزي..  -

 تأكدت.

 ده زلل كحياف.. ىي داديًا بتخيب السجاير علشاف الضرائب -

 ال أصدقك. -

ال جبد بكلمك.. مش تربير.. بس زلدش بيشًتي من  -
 ي.. عندىم حاجة.. بضاعة قددية ورديئة.. اسأؿ أم

 ىاتفو رف.. أهنى ادلكادلة ودخلنا إىل شارع النزىة من جديد. 
 ىروح مشوار وأرجع عليك.  -

 طيب.. إوعى تتأخر.. ىنتعشى سوا؟  -

 أكيد. -

 وأشار إىل سيارة تاكسي. 
ال٣ُحن ال ًإحي مً عاخت ال٣لب وال مً عاخت الًمحر، وال 
 مً الؿٗاصة في الضهُا.. ًإحي مً الًٓ اإلاالػم ل٪ والخحرة

 اإلاخىاجغة مى٪. 
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حكيت لوالديت كل شي  بالتفاصيل، وىي تتمتم بُت الفنية 
 واألخرى. وبعدين. وبعدين. 

 ال أعرؼ ماذا أفعل؟  -

 ده يا حبة عيٍت فيو حاجة يف حياتو تعباه. -

سكتت وكأهنا تذكرت: حىت يا خالد.. الابح دلا صحي من 
احلماـ مرتُت  يف الاالة مث دخل النـو وأنا جبهز الفطور، جلس قلياًل 

بدوف أف يوارب الباب.. ربققت منو عن شي  يف نظافة احلماـ. 
وجدت صنبوري احلوض وادلغطس يعمالف ووقف ينظر إليهما، وبيديو 
يغرؼ ويشرب ادلا  كأنو يتذوؽ.. نظر .ي وقاؿ: ادليو طعمها  غريب 
يا أـ خالد! اقًتبت وتذوقت.. مل أجد شيًئا. قلت: عايز تشرب.. 

طبخ فيو فلًت مياه.. دي مية خزاف.. دخل إىل ادلطبخ وربسس تعاؿ ادل
 ادلياه ودعاين أجرب ومل أجد شيًئا.. فابتسم .ي وصمت..

 أكملت: ده يؤكد الشعور بالوىم والشك.
تذكرت مشهد زلل احلالقة وأنا جالس واجلاكت جبانيب وتعمدي 

أية  إبداؿ العلبتُت ألرى ىل سيشعر بفرؽ الطعم وضلن نسَت مل يُبدِ 
 مالحظة عن الطعاـ وضلن نُدخن؟! 

خخماالث وؤعاصب مً الخى٢ٗاث وه٣اٍ مً م٣اصًغ مً الا 
الهضٝ جخ٣اَ٘.. ال٣ضع ؤلالهي.. مً بضاًت اليكىء ألاعض ي 
ُت ؤلاوؿاهُت سجاصة جخمضص  والاٞتراياث ال جيخهي والسٍغ
ا  ؤزل 

 
ٖلى نٟدت الؿماء مىظ خضر اهٟجاع ال٨ىن وقِئ

 
 
مى٤ُ طاجه. طل٪ بكٟغة ال٣ضع. قِئ  ً ا ًخُىع.. ًخ٨ىن.. 
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ِؼَحذ م٘ خؼمت مً الىىع، وهٟش بها  الص يء ؤو اإلااصة الهالمُت م 
 إمغه لخدُا مً الىىع.الغوح ب

اإلااصة الهالمُت بضؤث جدك٩ل صازله. حؿإ٫ ًٖ السجىص؟ 
اًت زًٕى اإلاالث٨ت في مظلت؟   والدؿبُذ ٚو

ضع٥ )هى( ؤن اإلااصة الهالمُت حؼء مىه..   ً الهٟت ٧ان 
ل الُحن ان ًضع٥ مضي سخغ اإلااصةاإلااثت. ٧ ، وحلب حبًر

وؾىي )هى( اإلا٣ضاع م٘ اإلااصة الهالمُت وهٟش الغوح به لخدُا 
وجيبٌ. و٧ان ؤلاوؿان هؼ٫ بلى ألاعى ومً هىا بضؤ ال٣ضع 
٨خب بلؿان  مضة مً الؿماء بلى ألاعى. ٍو البكغي ًبني ألٖا

م الٟحروػي.. ؤحلـ الغاوي الٗالم )ؤلاله( ٧ل ش يء.. ؤها ؾال
آلان وؤ٢غؤ ما ٦خبذ بلؿان الغاوي الٗالم ب٩ل ش يء في صٞتري 

 وخ٩اًتي لم جيخه بٗض. 

الليل سكن بُت السحاب.. ضلبس بسيجارتُت يف برندة حجريت، 
 والربودة مع زفَت الدخاف مع ادلعدة الشبعة.. راحة ال ينقاها حاجة. 

 ربندة دي. بيوت شباب اجلامعة يف دينيربو مثل مساحة ال -
 معقوؿ!  -

محاـ مشًتؾ حلجرتُت والشقة تقسم )نظر إىل احلجرة  -
 والاالة( لسبع غرؼ. 

 يف مار ميزة على كده. -

اجلزائري يقوؿ إف الشقة عندىم دبساحة الفيال عندنا.. شلكن  -
 ذبري فيها )ابتسم(
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 انت عشت يف دينيب )مل أستطع إكماؿ الكلمة(؟  -

 دينيربو .. حيايت كلها ىناؾ.  -

و رجعت على مار؟ )كررت السؤاؿ أكثر من مرة عليو.. ولي -
 ألين مل أجد إجابة شافية منو(.

صمت ورمى سيجارتو ودخاف خيرج من منخاره: السؤاؿ األصح: 
ليو تركت القاىرة وسافرت؟ كنت مشروع كاتب. آخر شي  كاف 
لقائي بالناقد الكبَت والذي أثٌت على أسلويب وناحٍت بالارب والقرا ة 

 النشر.. كاف بعدىا قراري للسفر وإكماؿ دراسيت يف اخلارج..  وتأجيل
 خسارة أنك مل رباوؿ من جديد.  -

شرد للحظات وفز واقًفا ومعاماه على سور البلكونة، وسرح 
 بعينيو يف الشجرة الفارغة أمامنا.

 انظر يا خالد.   -

 إيو؟  -

 الكيس األسود بُت األغااف.  -

 مالو؟  -

 شكلو غريب.. متعلق ىنا ليو؟  -

 اضلٌت جبسده وعيناه ربدؽ. -

 الناس ىنا تقذؼ أكياًسا.  -
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والادفة أف الكيس يشبك يف ادلكاف ده بالذات أمامنا  -
.. يا خالد عندؾ مقشة أو مباشرة.. ده مؤكد جهاز تنات

 عاا طويلة نسحبو. 

 عاا بالطوؿ ده مستحيل. -

في حجغة اإلا٨خب ومً زاعج الىاٞظة.. ٚهً ًتهاصي 
سخٟي ص  ٢اث٤. ؾاٖت الٛغوب، ٍو

الٟجغ، بٗضها لم ؤع الٛهً، بٗض هظا الُىم ومتى مغ مً 
 ث الىحي. ام بطٌؿُغ  ٧ان ال٣لم ِىمابػمً.. 

 ٧ل ما ؤط٦غه.. مىث ال٨ٟغة وازخٟاء الٛهً. 

 ىواجزي كالعجُت أوشكت على االختمار. 
كنا صللس يف قهوة ربت بييت يف شارع فرعي، وكالعادة بدأ يرتاب 

لتلفاز عا.ي الاوت وطلب زبفيضو ومل يف صاحب القهوة ألف ا
 يستجب لطلبو إال على استحيا .

أىو صاحب القهوة ده.. أنت بتقوؿ .ي لوا  جيش على  -
 ادلعاش.. ده أكيد مت تسرحيو من اخلدمة لدواعي أمنية.

 الكل يتآمر عليو.. من بقى غَتي مل يشك فيو !؟ 

 انظر إىل ىذا العجوز.. يبحث عن أحد.  -

حيتو صافحتو حبرارة.. الشعر األبيض والعوينات وقفت واذبهت نا
 الدقيقة.. 
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ا(.. عمي  -
ً
دكتور زلمد ادلنسي.. دكتور نفسي )صافح سادل

 أستاذ سامل الفيوزي.. 

 جلس وناديت على النادؿ، مث نظرت إىل سامل وقلت: 

 دكتور زلمد.. صديق مقرب لعائلة أمل خطيبيت. -

 قاؿ سامل بارتياب: حىت انت يا خالد! 

ت أمل مكادلة ىاتفية مع زلمد ادلنسي، وحكت لو ما حدث رتب
بالتفاصيل. طلب أف يقابلو. ادلؤكد سَتفض اقًتاح الذىاب للعيادة. 

 أف صللس مًعا جلسة مبدئية.  تاقًتح
 أنا أصدقك يا عمي لكن الكل يشك يف األمر.  -

 من الكل ؟ )قاذلا وأجفانو ُتافق( -

نك يا أستاذ سامل.. تدخل العجوز يف الوقت ادلناسب: امسع م
 امسح .ي يا خالد. 

 صمت سامل وبدأ مًتدًدا. 

 أنا موجود إلناافك.  -

 إناايف ِمْن َمْن؟ -

 من نفسك.  -

ال سبب لك يدعو إلناايف.. أنت عارؼ اللي حال من  -
 خالد. 

 وعايز أمسع منك .. إزاي ده حال. -
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 وىو إيو اللي حال. -

ايو بره الناس اللي بتطاردؾ.. أنت كنت خارج مار؟ بتعمل  -
 مار؟ 

 كنت يف دراسة ورجعت تاين. -

 وإيو اللي رجعك؟ -

 الفلوس.. الفلوس خلات. -

 بقالك فًتة يف مار؟  -

 سنُت.. وعايز أسافر لدينيربو بأي شكل.  -

 يعٍت لو أنا وفرت لك الفلوس ىتسافر؟  -

 بال شك.  -

 ولو وصل ليك الناس اللي بتطاردؾ ىنهاؾ؟  -

 وشلكن ال يالوف. -

يف كل مكاف أنت فيو.. مؤكد إزاي وأنت بتقوؿ أهنم  -
 ىيجيبوؾ.

 كانت عُت العجوز ال تفارؽ إديا ات سامل. 

 أستاذ سامل حضرتك كنت بتتعاطى سلدرات؟  -

 أنا مش مدمن يا دكتور.  -

 وأنا قلت أنك مدمن! بتتعاطى مارجيوانا من امىت؟  -

 أنا بطلتها من فًتة. -

 من امىت تقريًبا؟  -

 ة أو أقل.من فًتة.. مش فاكر.. ديكن أكًت من سن -
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 واحلشيش والباصلو ؟  -

 احلشيش يف ادلناسبات. -

: ده الشعب كلو بيشربو يف ادلناسبات.. حىت ابتسم العجوز قائاًل 
 خالد.. مش كده.

 بدوري قلت: يف ادلناسبات.
 ضحكنا وسامل يقوؿ: والدكتور رلربوش والال إيو؟ 

جربتو يف الشباب وأنا يف عمر خالد على سبيل التجربة  -
 ط. األوىل فق

 مسكُت يا دكتور ومستحمل الدنيا إزاي )قاذلا سامل مشعاًل  -
 لسيجارة(

 زي كل الناس. -

استأذف العجوز بلطف: عندي عيادة بكرة بدري ومعاد نومي 
 بدأ.. أنا عجوز وأنتم شباب.

صافحو سامل جالًسا ووقفت أوصلو إىل سيارتو، ورجعت لسامل 
 وكما توقعت قاؿ: 

رواية رديئة.. بيحاوؿ فيها العجوز ده رلرد كومبارس يف  -
الكاتب أف يشد انتباه القارئ.. خالص .. أثَّروا عليك يا 

 خالد وقدروا يقنعوؾ بأين رلنوف.

 صمتت ورأسي يطن. 



86 

 

جض ٧ل ما خؾؤصع٥ ؤن ال٣اهغة مضًىت جبل٘ مً ٖليها.. لم 
لظعة مً جغاب في ًلؼم٪ للِٗل.. ٧ل ما ٖلُ٪ ؤن جخدى٫ 

ل٤ في الكىإع زُىة بسُىة بغ٦ت مً الىخل وجمص ي م٘ الس
ا.. مً ٢بل ٦ىذ هىا.. ؤخض ٢ض ؤحى مً  وم٘ ٧ل خغ٦ت جتر٥ ؤزغ 
كبه حض٥ في ش يء ما.. وفي ط٦غ الجض 

 
٣ا٫ ؤه٪ ح  ً ٢بل ؤو ٦ما 

٣ا٫ ؤن الٟحروػي ٧ان ال ًىام اللُل ختى ًضاوي آالم ؤهل   ً

ت، وفي لُلت واللُل ٦ما لم ٨ًً.. ٢بل نالة الٟجغ وفي  ال٣ٍغ
دىا قال٫ مً الىُل الضافئ مً الجبل الٗخ٤ُ.. خضوص ٢ٍغ

جىيإ وقغب قغبت الجٝى الٗل٤، وهاصي للهالة بهمؿاث 
ت بىعي خال م طبظبذ ال٣لىب، وصاٖبذ آلاطان ٣ٞام ؤهل ال٣ٍغ

عوح هاثمت وػٖابِب  ذمدبىع، وبٗض الهالة اوؿض٫ ٦إٍع
اح جاقغ ٖلى ٖانٟت ٢اصمت ونىابحر الؿماء جىطر  الٍغ

ت جبدث ٖىه..بالٌُٟ والؿُل   الٗاحي وال٣ٍغ

بعد ليلة ساىدة من األرؽ واليقظة، وبعد أف وضعٍت سامل على 
سبت، . كما رب، إىل رفضو القاطع يف ادلبيتالئحة ادلشكوؾ بأمرىم

وفضل العودة لشقتو، وما سبنيت شروؽ الشمس بقدر ىذا الاباح 
وبعيٍت الناعسة أربدث مع دكتور منسي على اذلاتف.. عمك عنده 

رض عقلي وحيتاج للعالج يف أسرع وقت شلكن وحيتاج إىل حجرة يف م
 تاج إىل عناية طبية، وقد أدى وقفمستشفى فأف حالتو تتطور وحي

تعاطي ادلارجيوانا واحلشيش سباًما )مرة واحدة( إىل ظهور حالة من 
اذلالوس على احلواس.. ودي أعراض زلتملة.. أعراض جانبية متوقعة 

ة على التعاطي لذا بنحذر أف استخداـ التدرج من التوقف مرة واحد
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يف التعاطي أنسب وسيلة للعالج، باإلضافة إىل حالة االرتباط 
العاطفي واألسري والوحدة واليت أدت حلالة من االكتئاب. تفتكر 
ىيوافق يا دكتور أنو يتعاًف يف ماحة؟ ال حل لو.. الـز يتعاًف.. تركو 

 يف احلالة دي يزيد من حالتو سوً .
في بًُ الجبل.. ع٢ض الٟحروػي.. ومض الىُل ٌٗلى م٘ عر 

ت جبتهل لٗىصجه.. ماطا ًٟٗل م اإلاُغ  ٘ هللا وهي بال نهاًت. ال٣ٍغ
لؿماء حٛغ٢ىا ابعاصجه؟ و٢ذ الًُٟان جىضع الؿُى٫.. آلان 

والىُل ًمىذ الهبت مً الُٗاًا.. الابتها٫ ما ًدب٣ى والىحىص 
٢ضي مً بًُ ٢ُٗت مً الًٟاء الؿغمضي.. ؤجدؿـ مغ 

بت.. الٗانٟت حٗىي.. ؤع٢ض.. ابتهل.  َغ الجبل.. الصسىع م 
ؤجُمم.. ؤجلمـ الجالمُض بُضي و٢ضمي جضمي.. ؤجدؿـ 

٤ُال ٤ هللا ..ٍغ ٤.. هللا ٍَغ .. ٢ضمي جضمي.. .. الخص ى هسلٍَغ
ألامُاع جدؿلل مً ٞىهت الجبل.. ٢ُغاث جتزاخم.. جخٛلل في 

٤ بلى هللا ٤.. الىخىء.. اإلاُاه جسل٤ الٍُغ ٤.. هللا ٍَغ .. هللا ٍَغ
اح و٢ُغاث اإلااء  ٢ضمي جضمي.. ال ؤعي.. ؤؾم٘ هىاح الٍغ
مى بلى ؤٖلى بؿاٍ  و٢ُغاث اإلااء جسض١ ع٦بتي.. ؤنٗض ٧اأٖل

ذ.. دًغ الجان. ؤخخا الٍغ
 
ج بلى بؿاٍ ؤحضاصي خًغوا ٦ما ج

وش يء ٧الًُاء الساٞذ ًسبى.. ال٨ه٠  اإلااء. اإلااء ًيؿاب،
ؤهى هللا  ٍسبى..الًُاء ًسٟذ و  ٢ني..ً ٌٛغ مٓلم.. اإلااء الُٗ

. الصسغة في نهاًت الًُٗ ٌٛغ٢نيٖلى بؿاٍ اإلااء.. ؤبخل٘ اإلااء 
ال٨ه٠. ه٣ُت جيبٌ. طعة نهاًت ال٨ه٠. ه٣ُت جيبٌ. طعة 
زاٞخت. ا٢ترب وؤؾبذ ب٩ل عوحي وؤمض مٗهمي لُُٟى 
مٗهمي لُُٟى حظعي.. ؤمض ٦ٟي.. ؤمض ؤنابعي وؤإلاـ الخبت 
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 .ؾ٨ىذُٖني جى٠٢.. ُيخٌٟ ٧ل ٖىصي. ٢لبي اإلاًِئت، ل
٤ هللا ..ٍَغ٤هللا ؤطوي نمخذ.. نىث اإلاُغ ؾ٨ذ..  .. ٍَغ

اص اإلاُغ ٌٛض١  ٢لبي جدغ٥.. ُٖني ػاٚذ.. ؤهٟاس ي هضؤث ٖو
بًغاوة.. لىن الصسغة ج٨ش٠ ٦دبِباث مً الىمل جخجم٘ في 
ه٣اٍ وي٘ ًضي و٢ضمي وعؤس ي.. ونٗضث ٞى٢ها اؾترص 

ٍ اإلااء.. جخدغ٥ ٦إنها عوح مني وهضي ٢ىحي.. لخخدغ٥ ٦بؿا
مً ٣ٖلي.. زغحذ مً ال٨ه٠ واهؼل٣ذ ٦دىث ٚايب ٖلى 
ت.. واإلااء ٢ض ػاص ميؿىبه خض الٛغ١..  الىاصي بلى ال٣ٍغ

ٗض..الُاب ؤه٣ظ ؤحؿاص ما ؤحض ٞى١ الصسغة..  ؿت ٖلى ب 
والصسغة جخلىن بغوح مً ًهٗض ٞى٢ها.. ألاعواح جخهافى 

ت ًٖ إلاوجسخلِ.. وبٗض اهتهاء ا صسغة عجؼة.. جدا٧ى ؤهل ال٣ٍغ
 الٟحروػي.

كنت يف طريقي إليو.. ركبت ميكروباًصا من أوؿ عباس.. ماذا 
أقوؿ لو. أنت مريض وربتاج إىل الدخوؿ إىل ماحة! ىو إنساف 

يشك  روؼ مرضو؟ يستوعب؟ يستوعب ماذا! ىومثقف أيستوعب ظ
جديدة  يف طوب األرض. لن يادقٍت، وبالتا.ي سيبدأ بسرد مؤامرة

أدبرىا لو إلدخالو ادلاحة. من أي مدخل أقنعو؟ وبعد إقناعو ما 
الوضع بعد ذلك، وىل يعود عمي سامل كما كاف؟ ىو طبيعي يف كل 

 شي  إال يف أمر من يطارده. 
اتالت أمس بو وقد مرت أياـ من آخر لقا  مًعا، وخالؿ تلك 

قيقة مرضو األياـ مل تطاوعٍت نفسي يف الذىاب إليو والبوح لو عن ح
إال بعد عنا  من التفكَت، وأف أقار طرؽ العالج معرفة ادلريض 
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دبرضو، وردبا زلاولة إثبايت لو أين أبدلت علبة سجائره يف زلل احلالقة، 
وأف طعم ادلياه متجانس يف مدينة نار، وأف الكيس األسود يف 

 الشجرة بو بقايا طعاـ أيادقٍت؟ 
ادة، والعمارة تقًتب وصلت إىل آخر الشارع على قدمي كالع

أشعلت سيجارة، وخطوايت تتثاقل كلما اقًتبت، وجدت بواب العمارة 
 جيلس ويدخن بدوره ويتفحص مالزلي. وقف وقاؿ: 

 أستاذ خالد.  -

 التفت لو

 عمك سامل ترؾ ادلفتاح لك. -

 ىو مش فوؽ؟  -

 من بدري خرج ومعو شنطة يد. -

 ىو فُت؟  -

ييجي يطلع ال أعرؼ.. عمك كالمو قليل.. وقاؿ .ي دلا  -
 ضروري إىل الشقة. 

 شكرتو ومهمت بالاعود مث طرأ خاطر

 أنت شغاؿ يا عم.. -

 عم زلمود. -

 بقالك فًتة يف العمارة؟  -

 احلمد هلل.. سنُت.. -

 عمي كاف متواجًدا خالؿ الفًتة دي؟  -
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طبًعا.. عمك على قدر كالمو القليل إال أف معاملتو ما شا   -
 لتو اتغَتت شويو. اهلل كويسة معايا خالؿ آخر سنيتُت معام

 إزاي؟  -

بيتخانق كتَت )وسكت مث قاؿ( أوؿ إمبارح نادى عليَّ باوت 
عاٍؿ وقاؿ .ي أف ادلية مقطوعة عنده يف البيت.. دخلت احلماـ عنده 
القيت ادليو شغالة.. قاؿ إف ادليو بتقطع وتيجي.. عايز أطلع أشوؼ 

بيطلع على  خزاف ادليو.. اخلزاف أعلى نقطة يف العمارة والوحيد اللي
السلم الضيق السباؾ.. ىو صمم يطلع بأية طريقة وطلع وشافو وقاؿ 

ت أنو وأخذ رقم تليفوف السباؾ.. فاستغربأنو زلتاج صيانة ونظافة 
 عمل كده.

 ؟ ليو استغربت -

عمك يف حالو داديًا وعمره ما سأؿ يف أي حاجة متعلقة  -
رللس إدارة بالعمارة وال حضر أي جلسة من جلسات 

ة.. ويف اآلخر استفسر مٍت عن مواعيد غلق باب العمار 
 احلديد.

صمت وقاؿ: عمك زلتاجلك يا أستاذ خالد.. ىو وحداين 
 وأنت دبقاـ ابنو برضو. 

حركت رأسي مؤكًدا معو ما قاؿ وصعدت إىل الشقة.. فتحت 
الباب.. وجدت مقعًدا أمامي وعليو الدفًت األسود وورقة.. أمسكت 
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لك وسحبٍت داخلو وأمسكت الورقة الدفًت الذي سهرت عليو ت
 ادلكتوب هبا: 

عبما لى ٧ان لي ابً لؿمُخه زالض، وعبما لى ٧ان لي ٣ٖل 
ا ؤِٖل خُاة  ً السُا٫،لم ًجىذ ٖ

 
ا مٗغوٞ  ُ ل٨ىذ عواث

ؤوق٨ذ ٖلى ما خٝغ ال لؼوم له آلان وعواًتي مؿخ٣غة.. عب
ؿض٫ ال٣اعت صٞت ال٨خاب  النهاًت.. جب٣ى نٟداث ٢لُلت َو

ه السانت ٦إوي لم ؤ٦ً بال مً بٌٗ الخبر جخُالُماعؽ 
والخغوٝ ٖلى الؿُىع.. خُاحي عواًت ؤِٖل صازلها ومنها 

ه ؾُٟىت ٧ل ؤهغب مً الىا٢٘، والخُاة ؾُٟىت ٧ل عا٦ب بها ل
ا ًغ٦ٌ  ىعا٦ب بها له ٢هت ومغس  ا عا٦ب  ًيخٓغه. لم ؤ٦ً ًىم 

٦ىاًت، ٦ىذ ؤوص ؤن وعاء عخلت، ًيخٓغ ؤن ًىن٠ بل٣ب ؤو 
ن الخُاة. ؤنى٘ الىا٢٘. ؤخغ٥ الؿُٟىت وؤٚغ٢ها. ؤ٢بٌ ؤ٦ى 

 لؿماء بغاختي وؤهض٫ وحىتياوؤؾ٣ٗها.. ؤمسر الغوح 
اوي السخاب.. ؤَٟئ الكمـ بىٟ ت.. ست وؤهحر ال٣مغ بىٟسبٚغ

 ؤَُذ بىٟدت.. ؤَُذ باإلاجغاث وؤَىي ألابٗاص.

مً ؤحل َمىحي اإلاؿخدُل.. ججغصث مً ؤلاوؿاهُت 
. ؤن ؤ٦ىن وال ؤ٦ىن بظاث الؼمان و٢غعث الخجؿض بالىاخض.

ً ما  واإلا٩ان.. ؤن ؤزل٤ طاحي.. ؤن ؤ٦خب ًٖ الخضر ٖو
ً ما ؾُدضر ؤن ؤصون   ؤٞدو طعاثو  الاخخما٫ًدضر ٖو

ً صوازله. ؤن ؤعي هدُجت ما خاولذ زل٣ه ًٖ هٟ س ي ٖو
ً(. ؤهذ ٢غؤث اإلاؿىصة مً ٢بل في الضٞتر  عواًتي )صٞتر الخ٨ٍى

ب في زلِ مغخلت مً الدكىص و٧اهذ ؾألا  ٓي والخجٍغ
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اإلا٨ىهاث السل٣ُت ختى ناعث ٧العجحن اللضن اللؼج صازل 
٢الب مً ؤجىن الىحىص وآلان خاهذ لخٓت السل٤، ونب 
ا ٧اهذ الىدُجت ؾِب٣ى جإزحرها   ً اإلادخىي، وبضاًت الخجغبت. وؤ
ًيبٌ صازلي وصازل٪. لظا ؤصٖ٪ بلى بجبإ ال٣ىاٖض في 

ؾالتي، لخٟهم بٗضها ما عؾالتي، لخٟهم بٗضها ال٣ىاٖض في ع 
 ؤ٢هض. 

لخٟخذ آلان الضٞتر ألاؾىص والظي بحن ًضً٪ وجُىي 
الضٞتر بال٩امل لظا الغؾالت، وال حٗىص لها بال بٗض بجمام ٢غاءة 

 ٢م بدىُٟظ ألامغ.

وجدت عالمة السهم ومكتوب عليو بُت قوسُت )اقرأ الدفًت 
  اآلف(. أمسكت الدفًت ووجدت أوؿ صفحة وبادلنتاف مكتوب:

 سبهيد 
 الافحات والقطع ادلكتوبة باخلط األسود خبط يد سامل الفَتوزي.

 قلبت الافحة ألقرأ
٤ والسبى.. البضاًت والنهاًت  الخُاة والنهاًت ه٣ُخان. البًر
ا ًلخدمان انشسهلُٝغ السُِ. ًٓهغ ٖلى الؿُذ  .. َٞغ
 اإلاٗاصلت ًخ٨ىهان. ؤها وهى، هى وؤها. 

لسطور السابقة ىو العم سامل طويت الورقة. تذكرت أف صاحب ا
الفَتوزي آخر أعماـ العائلة، وصاحب أكرب مكتبة عتيقة يف حجرة 
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ذلك على  ادلكتب، واليت أسسها بيده من تاميم وتركيب، وانطبق
  .واليت كاف يعيش هبا وحيًداأثاث باقي الشقة البسيط، 

شقتو، مل أفهم ما حدث لو إال بعد استدعائي ىاتفًيا من جَتاف 
مساع صوت صراخو ادلتواصل، فهشموا مزالج الباب، ليجدوه يف  بعد

حجرتو منكمًشا على األرضية كجنُت على جانبو مرذبًفا، فتكرموا 
باستدعا  الطبيب، واالتااؿ على منز.ي.. أنا خالد الفَتوزي ابن 
أخيو األكرب رمحو اهلل.. عند وصو.ي تكـر جار بتسليمي مفتاح البيت 

ضرت األدوية ومن الايد.ي عرفت أهنا مهدئات وروشتة الطبيب، فأح
 وفيتامينات. 

أشال  الشقة متناثرة.. حاولت بقدر ترتيب السجاد ادلنتفض 
وادلقاعد ادلتفرقة واألوراؽ ادلبعثرة يف كل ركن واليت منها قرأت السطور 
الثالثة وعيٍت من حُت آلخر سُبطر احلجرة الثانية بآخر الرواؽ. حجرة 

هبا تعلمت دروس اللغة اإلصلليزية يف ادلرحلة اإلعدادية، ادلكتب، واليت 
. كاف ديدين من  وىو ضليع بشرح النص واستخراج منو كل ما يلـز
القاص خالؿ األجازة السنوية الايفية، فلم أىتم بقرا هتا، وحىت مل 

حجرة أفكر يف إعادهتا لو، أهنيت ما استطعت عملو، وعيناي سُبطر 
سجائر. أشعلت واحدة أتلذذ هبا.. انقطع ادلكتب.. أخرجت علبة ال

التيار الكهريب.. اىتز قليب من ادلفاجأة.. حبثت يف جييب عن 
الزاوية احملموؿ.. النجدة الاوتية. الظالـ قبضٍت.. التهوية رديئة أقاى 

برندة.. فتحت الباب ادلعدين.. مقعد وحيد هبا.. نسائم الشتا  ذُبمد 
دلرتفع.. البنايات ادلقابلة ذبوس يف األوصاؿ.. الطابق الثالث ليس با
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ظالـ.. الشارع مقفر وبعض السيارات تقف سلتبئة. فكرة النزوؿ إىل 
الشارع سُليفة اآلف.. حي الزىور ىادئ بطبعو.. أصوات نباح الكالب 
عالقة يف الامت.. وقد فعلها كلب من قبل وخرج عن الامت 

 دلها كثَتًا.. وركض ورائي يف ىذا الشارع. ادلنطقة مل تتغَت معا
تغَتت مالمح حجرة ادلكتب؟ كنت هبا أمسك الكراسة. اقرأ. 
عمي يسمع.. نظارة القرا ة على أنفة ادلعكوؼ. السيجارة تآكلت 
وبدين ذبمد.. خرجت من الربندة.. وأغلقت الباب ادلنزلق ادلعدين. 
عيناي رويًدا ألقت العتمة ويداي تضي  باحملموؿ طريقي.. الكابوس 

، وعلى ضوئو  اآلف ليس الظالـ، بل يف عوديت إىل حجرة النـو
 فى.الشحيح ال أجد اجلسد يرقد وقد اخت

حاولت ردع قليب وقرا ة ادلعوذتُت.. جلست على مقعد أنًتية.. 
مريح.. احلماـ يواجهٍت وعلى يساري حجرة النـو وعلى دييٍت حائط 
يطوي خلفو رواقًا قاَتًا يؤدي إىل حجرة ادلكتب. ىاتفت أمي 
طمأنتها على الوضع اقًتحت عليَّ ادلبيت معو الليلة حلد الاباح، 
لًتتيب األحواؿ معو. أهنيت ادلكادلة والبطارية تئن من الضعف. مع 
استمرار الوقت لن تفلح يف الامود، ادلطبخ منزوي يف الركن. اجتزت 
العتبة ويدي تتلمس زر اإلضا ة. غيب. ذاكرة رديئة. فعل ال أدري. 

أكيد قريب من موقد البوتاجاز. والعة ذات ط كربيت، ن مشحبثت ع
ادلاسورة. كويس. أشعلت أكرب عُت نار. أيوجد مشع؟ ضروري بكل 
بيت. يا للحظ.. وجدت مشعداف ذا ثالثة أعمدة وكيًسا من الشمع 
داخلو.. محلت الشمعداف. أسَت خبطوات متمهلة عيٍت سُبطر باب 
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اجع خلفي. الباب على حجرة ادلكتب. اقًتبت حبذر. اإلضا ة تًت 
بُعد ذراعُت. أمسكت ادلقبض النحاسي ادللتوي. ادلزالج ثقيل احلركة. 

 صوت الرفاص.. تيك.. تيك.. الباب ثق.
...................................................... 

جلست أقرأ الرواية واليت حدثت بعُت التفاصيل منذ ذىايب إليو 
حلظيت اآلف وأنا أمسك الدفًت واليت تغَتت وىو راقد على فراشو إىل 

معادلو وتفاصيلو بالكامل. مع ادلزج بُت عادلو من بداية لقائو بػ )ىو( 
إىل بداية ظهوري على ادلسرح  معو، وقد كتب كل ما حدث .ي كأنو 
يراين وجيلس معي.. سامل روى عن لساين فاوؿ الرواية واحتفظ 

سود بُت الفاوؿ، ليمزج رؤيتو  بلسانو يف القطع ادلكتوبة باخلط األ
كما يكتب ورؤييت كما رآىا والسرد اآلف متوقف يف دفًته عند مشهد 

 ذىو.ي.
الؿغص مخى٠٢ في صٞتره ٖىض مكهض طهىلي، وؤ٢ضع مضي 

وؤهذ جىٓغ بلى الٟهل ما ٢بل ألازحر  ٫ الظي ؤناب٪الظهى 
وج٣غؤ طاج٪.. وهي ج٣غؤ الضٞتر في الؼمً اإلاًإع آلان اإلاؿخمغ 

٪ وبظاث الى٢ذ في الؼمً اإلااض ي اإلا٨خىب آلان ؤمام٪.. مٗ
ؤهذ آلان ج٠٣ بحن مغآجحن لتري ؤبٗاص نىعج٪ جخٗضص.. جداو٫ 
ؤن جدص ي ؤٖضاص الهىع اإلاترا٦مت بال نهاًت.. ؤهذ في م٩ان 
غ اإلاكهض ٖلى قٍغِ مً  صازل م٩ان ولى ٢مذ بخهٍى
الُٟضًى الؾخُٗذ ؤن جلٗب لٗبت الؼمً في الخ٣ضًم 
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حر. حؿخمخ٘ بلٗبت الؼمً وبلٗبت ال٣ضع.. ه٨ظا خاولذ والخإز
 في عواًتي اللٗب في البٗض والؼمً.. هل هجخذ؟ 

ل٣ض خان صوع٥ ًا زالض لخ٨خب مكهض النهاًت ألازحر مً 
 الغواًت ومً هىا جبضؤ عؾالتي الشاهُت: 

 ً ؤن ألاوان ؤن حِٗل صوع السال٤ في عواًت صٞتر الخ٨ٍى
٨ىن صوعي آلان مجغص شسه ُت مسلى٢ت حِٗؿت مٍغًت ٍو

ٖلى الؿُىع وؤهذ وخض٥ ٢اصع ٖلى ٢بٌ عوخها وؾغص 
 نهاًتها.

وفي لظا ل٣ض حجؼث ل٪ َاثغة بٗض ٚض بلى صًيُبرو 
ؤلُىا لخُٗي ل٪ الٗىىان اإلاضون لضً٪.. حؿخُُ٘ ؤن ججض 

آزغ ش يء ؤمل٨ه، وما جب٣ى لي اٖخبروي آلان في ٖمغ الباخشحن 
 ً ً بمٟهىم البكغ ٖو السل٤ بمٟهىم السال٤.. ًٖ الخ٨ٍى

 ؤونُ٪ ال جبدث ٖني. 

 ٖم٪ ؾالم الٟحروػي 

هبت ورقدت وذبمدت وسكنت وعيٍت ُمسلطة على نتيجة احلائط 
، ىو 5891الورقية ادلرسـو عليها أىراـ اجليزة. التاريح: واحد يناير 

تاريخ والديت. ماذا حيدث؟ أشعر حبالة من الرعب اآلف. دعتٍت 
ة جديدة؟ شقة باحثًا عنو.. ىل ىي دعابمن الأنتفض يف كل ركن 

وزلاولة إلثبات محاقيت وبؤسي معو.. ماذا يريد أف يال معي.. ىل 
ىو مريض أـ يدعي اخلبل واذلبل.. ومن أين توقع كل ذلك ومىت  
كتبو؟ .. من احملتمل كاف يراقبٍت.. ال أصدؽ كل ذلك، وكأين يف 
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ايت.. على ادلائدة فيلم مستمر وكل ادلتفرجُت يف انتظر رد فعل وخطو 
تف  اموبايل ىاتفو تركو أيًضا.. أمسكتو وجدت رقم ىاتفي ورقم ى

 كـر جاد وال أي شي  آخر! 
صديقو كـر أتت سَتتو يف الكالـ دبرة ومل يتحدث عنو بالقدر 

 الكايف، طلبت الرقم: 
 ألو.  -

 ألو.. إيو يا عم سامل.. إنت فُت؟  -

 أنا خالد ابن أخيو. -

 ك مش مبطل كالـ عنك.أزيك يا خالد.. ده عم -

 ىو عندؾ ؟  -

 ال.. من كذا يـو كنا مع بعض.. ىو مش عندؾ؟  -

 أنا مش عارؼ أتارؼ ازاي؟  -

 خَت حال حاجو. -

ىو يف حكم ادلختفي ومش عارؼ أعمل إيو.. لو حضرتك  -
 تقدر تيجي؟ 

 طبًعا أنت فُت؟  -

 أنا يف شقتو. -

 ساعة زمن وأكوف عندؾ.  -
ما حدث وسألتها  بت أمي واختارت بقدرلأمسكت ىاتفي وط

عن كـر جاد.. ده صديق عمره من زمن يا خالد.. أبوؾ اهلل يرمحو  
. ثق فيو. أهنيت  كاف معتربه زي سامل سباـ.. إنساف أمُت وزلًـت



98 

 

ادلكادلة والدفًت أفر أوراقو.. قمت ودخلت حجرة ادلكتب وفتحت كل 
ت األدراج باحثًا عن أية ورقة أو شي  يقرأ.. رلموعة من الدفاتر ذا

اللوف األسود وصفحات بيضا  داخلها كما ولدت.. دخلت حجرة 
كما ىي مرتبة. مل أترؾ درًجا إال   ادلالبسالنـو فتحت الدوالب 

.. فتحت لو  وفحاتو حىت ادلطبخ واحلماـ والبلكونة، وقد أتى كـر
الباب.. يرتدي كوفية محرا  وجاكًتا بنًيا، ورائحة تبغ تنضح من كل 

رحت لو بالتفاصيل ما مت وحاولت قدر خلية بو.. أجلستو وش
اإلمكاف ترتيب األحداث كما كتبها سامل الفَتوزي ولقا  الدكتور بعد 

 ذلك. 
)كاف بُت أصابع كـر من زمن عمك عايش يف وحدة منعزلة  -

سيجارة ال تنطفئ أبًدا( وياما اتكلمنا مع بعض، وناحتو أف 
 الوحدة بتقتل الواحد مع الوقت وأف الكتب ال تنتهي
والكتابة دي حاجة من ضمن حاجات لو مطلوبة خَت ولو 
حىت الواحد بعد عنها مش ىتضر.. ىو وصل دلرحلة حيب 

عن كل الشلة.. أنا و يسمع اللي يعجبو.. يف فًتة بعد عٍت 
أتبقيت منهم وحافظت على الاداقة وباسأؿ عنو ألنو طيب 
وقلبو أبيض، وعمره ما أذى حد وال فكر حيقد على كائن.. 

ُت بتعدي ونتقابل وىو زي ما ىو سامل الفَتوزي وسن
دي حسيت أنو تعباف شويو.. يف حاجة القدمي.. السنة 

بتوجعو ومش عايز يقوؿ إيو ىي؟ ناحتو أف لو راح لدكتور 
يكشف عليو ويشوفو .. كاف يقوؿ .ي البٍت آدـ طبيب 
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نفسو. بس ميضرش تكشف يا سامل.. مل أجد رًدا أو اقتناًعا 
ألوكرانيا وكاف حيكي  فًتة كاف سافر فيها فعاًل  منو.. ىو يف

 عن حد امسو..

 إلينا  -

 أيوه.. البنت اللي اتعرؼ عليها زماف. -

؟  -  يعٍت ىي شخاية حقيقية يا  عم كـر

 من كالمو يا خالد.. أظن.  -

.. عمي سامل يتخيل أشخاًصا يكتب وشلكن تكوف خيااًل  -
 عنهم. 

 سكت الرجل.. احًتمت صمت. 
يا خالد أف الدفًت األسود ده .. رواية   أنت مش بتقوؿ .ي -

 كتب ؼ يها كل شي  عنو وعنك من ساعة ما تقابلتم. 

 أيوه. -

 وىو أضاؼ على األحداث ذكريات من ادلاضي.  -

.. أثنا  وىو بيحكي الرواية حكى  - اللي خايف منو يا عم كـر
 عن حد قابلو، شخص مل يسم لو امسًا أال )ىو(.

بداية مقابلتو مع ىو والذي  فتحت لو الدفًت وقرأت عليو من
 جلس حيكي لو حكايتو يف دينيربو.

 دلاذا مل يذكر امسو أو أهنا حكايتو؟  -
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مش عارؼ يا خالد.. دي عالمة استفهاـ.. ادلتاح لك اآلف  -
تذكرة السفر والطائرة .. جرب وسافر.. وإف مل ذبد أحًدا 

 على العنواف.. ستعود ولن زبسر شيًئا.. أين الرسالة؟ 

كل حرؼ هبا.. أغلق عينيو   اا لو وقرأىا على مهل متمتمً أعطيته
 وقاؿ: 

 ىو يوصي أيًضا بعدـ البحث عنو يف آخر سطر.  -

 يعٍت ال نُبلغ السلطات لتبحث عنو؟  -

 دي وصيتو.. والرسالة وصية واجب احًتامها.  -

.   عملكن ىو مريض يا  -  كـر

وىو عارؼ أنو مريض.. ده كاتب رواية وتوقع كل حاجة  -
 دكتور لك! قاذلا ال

 يعٍت ىو شلكن يكوف... -

وشلكن يكوف مريًضا.. يعٍت ىو مثَّل على نفسو دور ادلريض  -
 عقلًيا!؟ 

 أنا أشك يف النقطة دي يا خالد.  -

أومأت لو، وأمسكت بادلوبايل وطلبت رقم دكتور زلمد ادلنسي، 
 وبعد ادلقدمات والتفاصيل ادلختارة سألتو: 

 ة؟ ىل من ادلمكن أف ادلريض يكتب رواي -
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ادلريض العقلي يف احلالة العادية والغَت مواظب على اجملهود  -
العقلي يف التفكَت.. مثل الكتابة. لن يستطيع.. ومع تناوؿ 

 األدوية زُلاؿ أف يقدر.. 

% تقدر على 1من ادلمكن أف يفعلها ولكن بنسبة قليلة جًدا 
ذلك وديكن أقل من النسبة ادلذكورة كماف.. لو يتناوؿ أدوية زلاؿ 
يكتب كلمة إال لو امتنع عنها.. ىو مل يتناوؿ بعد األدوية.. الذىن 
يف مرضو بيكوف دائًما مشتًتا وصعب اإلمساؾ بفكرة أو عبارة 
مفيدة.. حاالت زي األدبا  والعلما  شلكنة.. صليب سرور الشاعر  
كاف يف مستشفى وبيخيب الربشاـ عشاف يعرؼ يكتب.. وفيو عامل 

قدر يرجع لشغلو دلا قدر ديتنع عن تناوؿ  رياضي معروؼ أخد نوبل..
األدوية.. لكن يف علم الطب واحلاالت دي.. صعب التكهن 
بأعراض االمتناع عن األدوية.. أغلب احلاالت تسو  وتعيش حياة من 

 اخلبل العقلي والعذاب النفسي ادلستمر.
شكرت الدكتور على استفاضتو وناحٍت دبحاولة البحث عنو 

 ج خلات لعم كـر احلوار فقاؿ: جديًا لتناوؿ العال
 يعٍت سامل شلكن وشلكن.. االحتماالف وارداف. -

الدكتور يرجح احتماؿ أنو مريض وبيكتب.. لكن الدوا   -
مهم لو ألنو ال يتوقع إيو اللي شلكن حيال لو ترؾ على ىذه 

 احلالة. 

 استأذف كـر يف االناراؼ واطفأ سيجارتو ادلشتعلة.  -

 . أنا بشكرؾ جًد يا عم كـر -
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إيو ده بتقوؿ إيو .. ده عمك أخويا وصاحيب وأنت دبقاـ  -
 ابٍت.. أبقا طمٍت بعد ما ترجع بإذف اهلل. 

 صافحتو وخرج. 
* * * 

وصلت إىل مدينة دينَتو، ودرجة احلرارة ذباوزت الافر خبمس 
درجات.. لِك اجلنة يا أمي: أحبث يف دوالب عمك عن بالطو 

يرتديو عند وصولو إىل ادلطار  الشتا .. ال أعرؼ كيف تذكرتو وسامل
وعزوفو بعد ذلك عنو )كما قالت أمي(. ال أعرؼ كيف تذكرت كل 

 تلك التفاصيل، يف حُت أحيانًا تنسى براد الشاي على البوتاجاز! 
 اقًتبت من سيارة أجرة وناولتو الورقة قرأىا وىز رأسو. قلت لو: 

 ادلسافة بعيدة ؟ كم األجرة؟  -

اجباه ارتفعا إىل حافة األيس كاب وقاؿ نظر إ.يَّ باستغراب وح
بإصلليزية: اركب أيها الشرقي.. ال زبف )وأشار إىل العداد 

 اإللكًتوين(. 
لكي أصف السما  واحلقوؿ ورذاذ ادلطر ادلتقطع. أحتاج لقلم 
عمي اآلف ليساعدين يف زلاولة تقليده وزلاكاة أسلوبو يف السرد، وألين 

أعيشو واقعًيا وأدونو حبسب ما داخل روايتو ويف فالو األخَت. 
تسعفٍت الذاكرة بعد ذلك.. سرحت يف الطريق إىل أف بدأت السيارة 

فها سامل من وصتبطئ، وبيوت من اخلشب تظهر يف األفق، وكما 
 قبل توقفت السيارة وأشار إىل صف البيوت وقاؿ: 
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 ىنا شلكن تبحث عن عنوانك بسهولة.  -
س بالقرش كما كتب دفعت األجرة لو وأعطى .ي باقي الفلو 

العداد، تلفت حو.ي وسرت خطوات وركزت على الرقم ادلدوف على  
كل بيت.. اقًتبت من الباب اخلشيب. ىذا ىو. زلفور عليو الاليب. 
ضغطت على اجلرس، وداخلي شعور برىبة وترقب وزببط وقشعريرة.. 
أحد يفتح الباب ويواربو. عُت تظهر منو.. مددت يدي بالورقة 

ا العنواف وادلزيلة بتوقيع سامل الفَتوزي.. امسع لغة غريبة.. ادلكتوب هب
الروسية، وينفتح الباب على وجو سيدة، أظنها خادمة.. أدخل وأغلق 
الباب خلفي ورائحة طعاـ زكية.. زبتفي يف الداخل بدأب.. البيت 
يقًتب من ادلوصوؼ يف حفل رأس السنة يف الرواية؛ لو درج إىل أعلى 

 ًتقب وتنادي.. تبينت الكلمة: سامل.. سامل. .. سيدة تقًتب ب
كانت تأيت من مدخل مظلم عن البهو. ووقفت تتفرس مالزلي. 

 مل أتبُت الوجو إال وىي تتحرؾ وتقًتب قائلة بإصلليزية: أنت ابنو؟ 
 أنا ابن أخيو.  -

شعر كستنائي قاَت ووجو مشرئب حيوية وعُت زرقا  زبفي طاقة 
الدافئة على ذقٍت ماسحة جبهيت  من اجلاذبية. مدت راحة يديها

وعينها تتألأل لتحتضنٍت وصوتا يرغي بروسية رقيقة جياشة، وأنا أقف 
حائرًا، ودموعها تنساب على كتفي. ىي تضحك وتبكي يف ذات 
اللحظة.. رباوؿ أف تتمالك أعااهبا تأسفت وىي تقوؿ بعربية رقيقة: 

 محد اهلل على السالمة. 
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 ية؟ أومأت برأسي: تتحدثي العرب
 بعض الكلمات.. اإلصلليزية أفضل لنا وشوية أريب.  -

جلسنا ودؼ  ادلشاعر كنس تعب السفر، وأشارت إىل اخلادمة، 
 وحالة من التأثر تنضح منها وىي تكفكف عن دمعة ىاربة منها. 

 عمي سامل حكى عنك كتَت.  -

سامل حبييب إىل األبد.. حىت بعد زواجي من إليكسندر..  -
 .. مىت تويف؟ مكانو مل يفارؽ قليب

 ازدردت لوقع السؤاؿ

 احلقيقة ىو مل ديت .. ىو اختفى.  -

وبدأت أحكي ذلا من بداية رؤييت لو إىل قرا يت لروايتو إىل مرضو 
 حلد ما ترؾ رسالتو. 

حركت راحة يديها على شعرىا للورا  وربطتو ليظهر للحظة وجو 
يأيت أحد من لينا الفتاة، مث خيتفي لتقوؿ: سامل كاف يقوؿ دائًما. سإ

بعدي.. يكتب عٍت، ولو ما أملك )سهمت وحدقة عينها تتحرؾ 
من ادلاضي( كنت ال أصدقو، وال  على احلائط تستحضر صور متقطعة

حفل بكالمو.. ادلاضي ال يعوض وال يعود.. سنُت طويلة بيننا أ
 انقطعت.

وطفا السؤاؿ احلبيس داخلي يظهر، ففتحت احلقيبة وأمسكت 
 رت إىل القطعة: دفًت التكوين وأش
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 ٢لذ لـ )هى(: متى ٦ك٠ ٖال٢خ٪ بها؟ 

 
 

ال زم ٢ا٫( ؾإ٢ى٫ ل٪ ما  متى ٖٝغ باألمغ )نمذ ٍَى
ناخب الخ٩اًت، ومً  ر ول٨ً لِـ آلان. ال جيـ ؤويخض

خ٣ي ازخُاع جى٢ُذ ؤلاحابت، ول٨ً جظ٦غ )وؤقاع بةنبٗه( ؤن 
 النهاًت ججلب ٧ل النهاًاث.

وابتسامة تنشق على الفم  وجذعها إىل الكنبة أسدلت أجفاهنا
 مالمح من الشباب يتجسد: 

كنا يف حفلة ادلنظمة الدولية.. كنت بفستاف أسود وسامل  -
ببدلة كحلية داكنة.. الشتا  والشامبانيا والاخب.. كانت 
قاعة متواضعة يف أحد أدوار الشركة.. رقانا وشربنا إىل أف 
ه قاؿ .ي: أريد ىوا .. اجلو ساخن.. خرجنا إىل الربند

 وأشعلنا سجائر ىشيش. 

 ىشيش )قالتها بالعربية(.  -

سجائر سامل السحرية.. كاف يقوؿ أهنا سر من أسرار ادلعابد  -
يف مار )ابتسمت ذلا( تالمست أجسادنا رغم الشتا  ومل 
ندر حبالنا إال وضلن نشهق ونارخ ورواد احلفلة يتفرجوف علينا 

رأتنا من ورا  الزجاج بدىشة وضحك.. ربدثت الشركة عن ج
ووصل الكالـ لعلي .. علّي بالنسبة .ي صديق نقضي مًعا 
وقًتا لطيًفا وفقط.. وسامل كاف حريًاا على مشاعره ومل يَػُلْمَنا 

 ألنو كاف يشعر بشي  ما وال يدري ما ىو. 



106 

 

سكتت وظالؿ ادلاضي تتبخر.. وكأهنا تتوؽ للعودة واحلكي من 
اضي واحلاضر )بدأت جديد.. الزمن ينبطح ويلتوي كوتر يًتدد بُت ادل

 أربدث بلساف عمي سامل اآلف!(

بًت عالقتنا عندما ناحٍت بالزواج بعد مراحل عشتها من  -
الالتوازف والالوعي.. لو مل يناحٍت ويدفعٍت إىل معٌت احلياة 
لردبا كنت يف مكاف آخر وحياة أخرى.. أصر على قطع 

 ادلراسالت .. لكنو يف آخر لقا  معي ترؾ شيًئا. 

قائق عادت ومعها صندوؽ خشيب يف حجم رُللد. قامت ود
وضعتو أمامي وقالت: أمرين أف أسلم الاندوؽ دلن سيأيت من بعده، 

 وأف يفتحو حبضوري. 
رتاج الاندوؽ بكلبس معدين .. أي شخص قادر على فضو 
بسهولة.. رفعت اجلز  العلوي ألجد نسخة من ادلاحف الشريف. 

ا  مطوية ورلموعة من أمسكتو بيدي وقبلتو ووجدت ورقة صفر 
األوراؽ األخرى زلفوظة داخل غالؼ من السلوفاف الشفاؼ. 

 أمسكت الورقة الافرا ، مكتوبة باللغة العربية قرأهتا باوت عاٍؿ: 
ًا مً ج٣غؤ.. ًا مً ؤجِذ مً بٗضي مً آزغ الٗالم.. ًا مً 
جبدث ًٖ ألانل.. ال جبدث ًٖ ألانل.. ال جبدث ًٖ 

 ال نهاًت. عماصي.. اجغ٦ني ؤخُا ب

 ؤ٦خب عواًتي ألخُا وؤوانل السلىص. 

 ؾالم الٟحروػي 
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 ورقة أخرى بيضا  مكتوب هبا: 
جت الك٣ت في مهغ. ججضها ٖىض٥ ٧املت  ؤوعا١ ح 

 وبخى٦ُل عؾمي لخامله. جدهل ٖليها بمجغص وكغ عواًتي. 

 نظرنا إىل بعض مبهوتُت، وقالت ناظرة .ي بتأثر: 
 خبط يديو وأف تنهي احلكاية.  يُريدؾ أف تكتب روايتو ادلكتوبة -

 ىززت رأسي وقلت: أين يكوف اآلف؟ 
 يبحث عن اخللود.  -

ًدب٣ى ش يء.. بٌٗ الؿُىع.. نٟداث  في النهاًت
٢اعت و  ٞهى٫ جائهت.. عواًت مؿخمغة بكٗت.. مجزوٍت.. مؿىصة

والخ٩اًاث جسخلِ..  ،لى لؿاهه خ٩اًت ٖنيؤخ٩ي ٖمجهى٫.. 
.. والخ٩اًت ٟٕغالزغج و  نلألا ختى ال جضعي مً ؤًً هب٘ 

اإلاخىاجغة ٣٦ُٗت مً الدجغ. جتر٦ه ٌؿ٣ِ في بئر ٖم٤ُ. 
ضع٥ ؤن البئر ًسغج مً بغ٦ت، 

 
ه. ال ج جدؿب جىجغ ه٣ُت ؾ٣َى

والبر٦ت جسغج مً بدحرة، والبدحرة مً البدغ، والبدغ مً 
اإلادُِ، واإلادُِ ٨ًؿى ألاعى، ُٞدبض٫ صوع٥ مً ال٣اعت 

بُٗض، وال٩ل ًمؿ٪ بالدجاعة بلى ال٩اجب، لُإحي ًىم لِـ بال
 ب٩ل بؿاَت وبالخخاب٘ ٣ًظٞىن الخ٩اًاث بلى الؿماء. 

 تـتم


	Page vierge

