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 (1) 
مات، وانطفأت مبوتو العني التي طاملا شيدت الكثري        

من األحداث: عنرب سعيد. مات ومل يرتك إال أسريلل مرياٍض 

يف عنرِب مستشفى األمراض الصدرية وطبلٍة تتدىل يف زاويِة 

ُُ صصريلتيع علييريا. مل تكرين ليلتريو  رسيٍر ميمٍل ترَك األطبريا

السريعال األخ ة ىادئًة كريل كريان ي،رين، كانريل ليلريًة مرين 

والريريدم. وألنريريُو مريريا كريرياَن يفكريريُر مبريريوٍت كريريريٍ  كريريان يريريرتُك 

لضحكاتِِو فسحًة للسريرريِة مرين الركريائِا الشريعاعيِة التريي 

كرثما تأمليا أطباؤه وىع يرمقونريُو صن،ريراِت عطريٍ . ر ريَع 
الريدم الري ي ينثريُو سريعالُُو املتواالريل إال أن ذلريك مل يشريكل 

متتلئ كّفرياُه  مصدَر إزعاج لو وال خوف؛ يف كلُل نوصِة سعالٍ 

دماً نتناً ممتزجاً صسائٍل أالفٍر رسعاَن مريا سسريحيل صري يِل 

دشداشتو البيضاُ. كل مرين يف املستشريفى كريان يعريرُف أنٍل 

الرجَل ما ىو إال زائرير سريوَف يطريوي سرينواتو ويرحريل إىل 

ُق يف سقِ   حيث ال رجعة أصداً. يف الليلِة األخ ِة راَح يُحدُل

ٍض مل يرتكْو وحيداً ترتاُى لريو الرّدىِة وكانل خيوٌط من ما

ٌُ كريريدر  مريريك كريريلُل دورٍة للمروحريريِة السريريقفيِة. مل ي ركريريو  

الصوت ال ي تصدره الدورات املتالحقة للمروحِة. مل يريدر 
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يف خلريريدِه أنٍل عينيريريِو لريرين تريريريا الشريريمَ  وانيريريًة. حريرياوَل أن 

يستجمك كواه ويستلٍل من تحل املردِة ألبريوم الريوٍر ىريو 

رًّة أخريرى.. وأخريرى.. ووالثرية. ىريي كل ما صقي لو. حاوَل م
املرُّة األوىل التي مل يعد صيا كريادراً عريت تحقيريا ر برية مريا. 

كاَن ألبوم الصور يف الليايل املاضرييات أشريبو صتيرياٍر يسريحبُو 

إىل ىّوِة املايض. يقلُّ  أوراكريُو ويحريّدُق صالصريوِر املتشريبثة 

صاألوراق، يستلَل واحدًة ىريي األكريرإ إليريو. يحريّدق وانيريًة، 

يطيل التحديا فتغور املالمح يف لّجِة دموعو. فرييل م ري 

ما كاَن يبًك ومل يعرْف طريقاً للبكاُ فمن دلُّو عت طريٍا 

لي  لو فييا مسلك.؟ كريان يقريول داًرياً:  عريت الرجريِل أن 

يضك يف الدرِه حجراً وينىس كلبو!(. حتريى كبريل أن ينقلريو 

ة كريان الرجل ال ي حلٍل عليريو ضرييفاً يف تلريك الليلرية الحريار 

يردد ى ا الكالم.. كبل اشتداد نوصة السريعال التريي مزّكريل 

كواه صأسبوع واللو خريرب مريوت أكريرإ أالريدكائو. ر ريع أّن 

عنرب ال ييتع ملثل ىك ا أخبار فقد المل طريويالً كبريل أن 

يتفريريوه صكلمريرية:  كيريري  مريريات ؟!(. كانريريل مسريريألة الحيريرياة 

واملوت محسومة لديو حسري  فلسريفتو التريي كّونيريا مرين 

ريرة ورصاعو اليومي مك الحياة فمنري  إن  ريرق تجارصو امل

أصواه يف الرليج خالل رحلتيل إىل الكويريل يف لرينٍج كريديٍع 
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مل يُْعرثْ إال عت كطكٍ من خشبِو كادىريا املريوج حيريث رأس 

البيشة وكريأّن القريدر أراد أن ي كريد مريوتيل. كيريل أن أحريد 

البحارة كد نجا، لكنو مات فيل صعد يف مستشريفى جزيريرة 
صعد موتيل تكّونريل يف رأس عنريرب سريعيد فكريرة أّن فيلكا. 

املوت لصيا صنا، وإن رحنا أو أتينا فنحن ميتون ال محالة. 

صل أننا مرلوكون يك منوت! مل تكن تشغلو تفااليل املوت، 

فاملوت وإن تعددت أسباصو واحد. مفردة واحدة: املريوت، 

وىريريي تعنريريي الرريريالص والالعريريودة. يف ىريري ه املريريرة تغريريّ ت 

نرب سريعيد، فمريوت الريديقو فريتح أمامريو الطريريا تركيبة ع

لتساؤالت عديدة. ىك ا وجريد نفسريو محشريوراً صتفاالرييل 

؟ أسئلة كث ة صدأت تدور …املوت؛ كي  مات. متى. أين 

يف رأسو ذاك ألنو يعرف جيداً أّن الديقو كان أكريرث تشريبثاً 

منو صالحيرياة. فكيري  سريوت مرين مل يفكرير صرياملوت لح،رية 

وكل لو للمريوت؟! تصريادمل  واحدة؟ وكي  سوت من ال

األفكار يف رأس عنرب سعيد، أفكار  ريبة تكاد تفّجرير ذلريك 

الريرأس الحليريا. الريار أكريرث اىتلمريا صرياملوت. وألن املريوت 

مرحلة انتقال إىل األصدية فريال صريد أن تكريون ىنرياك صعري  

الرتتيبريات ترريا املريُر الري ي يقبريل إليريو املريوت. أن يعريدَل 

ل أن يتييأ للطريا الطويلة العّدَة لرحلتو تلك أو عت األك
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التي يسلكيا كل فعل جده من كبريل حريني أشريرتى كطعريَة 

أرٍض لو وألحفاده ال ين مل يولدوا صعريد يف مقريربة الغريري! 

كان فرحاً صرياألرض/ املقريربة وكأنريو أشريرتى صيترياً يف مدينرية. 
أليسل املقاصر مدناً مثل تلك التي تجمعنا؟ وكل يف املدِن 

ا مرين فق ىريا مرين املنريزل الري ي تسريتطيك أن تحريدد  نيّيري

يسكن فيو فينا أيضاً تستطيك أن تحريدد: ىري ا كريرب لغنريّي 

وذاك لفق ! حتريى يف املقرياصر  رية فاالريلة صريني االونريني. يف 

الليلة تلك؛ ليلة سلعو خرب موت الديقو صىك. صريىك كثري اً 

يف خلوتو يف إحدى  رف فندٍق عتيريا. صريىك وكأنريو يريزيح 

طيلة السنوات التريي خلريل. صريىك.  طاُاً وقيالً ىّد أنفاسو 

مل يره أحٌد يبًك، تاركاً نشيجاً حاداً يف الغرفة امل،لمة. َمْن 

أخريريربه مبريريوِت الريريديقو كريريال عنريريو  كريريان صطريريالً(، رسد عليريريو 

كصصاً كث ًة عن صطولِة فتى أراد أن يصحح خطئاً فا تيريل 

. كريريريان عنريريرب أكريريرث دىشريرية لسريريلعو ذلريريك النبريريأ. كريريال:  ال 

اىتلمي مبوتو!( كل ما يعرفو عنو أّن  تيمني صطولتو كدر

ذاك الصريريديا كريريان صسريرييطاً، تّواكريرياً للحيريرياة، ال يفريريرُّق صريريني 

الشيوعيِّة والشيعيِّة فكيَ  اتيموه صالسياسِة؟ إلتقاه عنرب 

صعد نزوحو من كريتو البعيدة، لقاُاً عاصراً يف الفندق. نزال 

سريمك يف  رفٍة واحدٍة. تحّدوا معاً عرين شري وٍن كثري ٍة ومل ي
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أصداً منو كلمًة يف السياسِة. كل أنو مل يت ّمر مرين الارياإ 

 ال ي يأيت صِو عنرب إىل الغرفِة. كال مرًة إىل عنرب:

 أنَل تاُإ كث اً. -

 رّد عليو عنرب ضاحكاً:

 وأنَل تصّّل كث اً! -

عاملاِن مرتلفاِن تضميل  رفريٌة ضرييّقٌة يف فنريدٍق صعيريٍد     

لريك الليريايل الطويلرية، واألحاديريث عن األىِل. ت كّر عنريرب ت

املتنوعريرية، تريري كّر كريريل ذلريريك يف لح،ريريِة سريريلعو خريريرب مريريوت 

الصديا. ت كّر تلك اللح،ة التي  ادره تاركاً وركًة الريغ ة 

تحل كأٍس احتوى عت صقايا من عريرق البارحرية :   كريدرنا 

أن نبحث عن الجديد، ونتصدى للباطل، مل أكل أنك صاطٌل 

كريد تكريون ىري ه الكلريلت ىريي  ولكن.. أمتنى أن تتغريّ (.

الوحيدة القاسية التي كاليا الصريديا صحريا عنريرب، اصتسريع 

مك كل حرف كرأه، طواىا ونّقعيا يف عرق الكأس. كال لريو 

الري ي جرياُ صريالررب، أن الفتريريى اكتيريد مريك خمسريٍة  خريريرين 

صعريريدما ألقريريي القريريب  علريريييع يف مسريريجد املدينريرية ومعيريريع 

يريا ىامسرياً( حزمة من األوراق كيل أنيريا منشريور رسي  كال

وصعد يومني انتا خرب إعداميع رمياً صالرالاص يف السجن 
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املركزي. يف اللح،ة تلك مل يتللك عنرب سعيد نفسو وراح 

 يبًك.

صعد ذلك الررب، الار يحا أنفو يف كل حادث يري دي      

إىل املوت. يتطلك إىل الفحة الوفيات يف الصح ، ويقري  

يتصريّفح حيرياًة كاملريًة  طويالً متأمالً الالفتات السريود كأنرّيو

لبٍاري طريريووا الريريفحاتيع و ريادروا. ىكريري ا كادتريريو عزلتريريو يف 

 رفِة الفندِق الضيّقِة إىل استعادة رشيط حياتو: كع مريات 

من األىل أو الصحبة. كثري ون حتريى أّن رفرياق الريباه كريد 

تساكطوا واحداً تلريو اخخرير. مرينيع مرين التقطتريو الكريول ا 

شريريالؤه يف ومريرينيع مريرين أكلتريريو حريريروإ الشريريلل وضريرياعل أ 

الودياِن والجبال. و خرون  يّبتيع السجون واملنايف. مل تبَا 

 إال ذكرى عالقة يف الرأِس تزيده أملاً وتحّّساً وحركة.

كبل اشتداد نوصة السريعال، كريان يحريّث الرطريى حيريث     

حانة سللن املنزوية يف ركٍن    صعيٍد عن فندكريو. ىنرياك 

ٍم مريريّلُ يجريريد وكتريرياً ةزالريرية مريريا علريريا صريريو مريرين تعريري  يريريو 

صالتناكضات. يجل  عت الكريس الحديد، يستّل من جيبريِو 

كي  التنت. يل َل سيجارتني رسعان ما يشعل واحدًة لريتم  

املكان صدخاٍن كثيٍ . مل يتوان سريللن ىري ه املريرة كريل يف 

 و يضك كدحاً فار اً عت ريريُو وىريريرياملرات الساصقة أن يسأل
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 املنضدة التي أمامو:

 نقودك كبل أن تطل  شيئاً. عليك أن تعدّ  - 

ن،ر عنرب سعيد يف وجو سللن املحمّر ال ي  رياص يف      

  يمِة دخان سيجارة الل :

 اطمنئ. لن أىرإ! -

 ولكنك فعلتيا صاألم .  -

 نسيل!  - 

 ومل تنَ  رشاصك.  - 

 َمدٍل عنرب يده يف جيبو وتحسَ  القطك النقدية. كال:     

 لديٍل ما يكفي.  - 

كان لدى سللن ما يكفريي مرين األسريباإ يك يتحريدث       

مك عنرب صتلريك الليجرية الحريادة خاالرية صعريد ليلريِة الرىريان 

الكبريري  والتريريي انتيريريل ومعيريريا ىشريرييع عاريريات القنريريا  

والزجريرياج. كانريريل خسريريارة فادحريرية لسريريللن جعلتريريو يغلريريا 

حانتو والوة أيام صليالييا. ويدفك عاات الدنان  لرتميميا. 

، وصعدما انتيى عنرب سعيد من إفريرا  نصري  يف تلك الليلة

كنينة عريرق يف جوفريو الفريار  التقرياه حمريزة سريكراإ ذاك 
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ال ي يدين لو صصفعتني تلقرياىل يف ليلريٍة أفسريَد الريفاُىا 

املطر، ولًك يرد حمزة سكراإ الصفعتني إليو كريان لطيفرياً 

معو إذ طلَ  منو أن يرتاىنا عت الااإ. مل يكن سريللن 
الطاولرية املنزويرية يف ركريٍن  ري  صعيريٍد  يعرف ما يدور عت

عنو لكنو أحّ  أّن ىناَك كاروريًة سريتحدث يف ىري ا اللقرياُ 

املث  خاالة صعد أن تّسصل أحداث تلريك الليلرية املمطريرة 

يف كل أنحاُ املدينة. مل يرتك عينريو تغفريل عرينيل وازدادت 

شكوكو صعدما وجد الطاولة وكريد  ّصريل صالقنريا . كانريل 

فرييمن سرييدفك الحسرياإ وكالىريل أول شكوك سللن ىو 

مفل ! حاول أن يقرتإ منيل ليعرف ما يدور صينيل من 

كالم. رشصا صااىة كأنيل كد عزما عت إفرا  ما يف الحانِة 

من رشاٍإ يف جوفيل. سمك عنرب سعيد يريومئ إيل حمريزة 

 سكراإ صسرريٍة كائالً:

 الغلبة يل.  - 
 ستموت وألقي جيفتك يف الشط. - 
 رف املوت طريقاً إىل عنرب سعيد!ما ع  - 
 سأدلو عليك. - 
 لرنَ!  - 



 02 

استمرت دورة الرىان وما عت سللن إال أن يتريدّخل       

ةيقاف امليزلة. ىك ا سّلىا مك نفسو: امليزلرية التريي لرين 

 تبقي عت  ُ.

وكريري  سريريللن يف الجانريري  الريري ي يفصريريل صريريني االونريريني       

 واضعاً يديو عت حافة الطاولة وىم  صيل:

 كفى يا شباإ. - 
 دون أن ين،ر إليو الاح حمزة سكراإ زاجراً:      

 ال تتدخل فيل ال يعنيك.  - 

 ازداد سللن امتعاضاً وسح  القدحني من أماميل كائالً:

 ى ا يكفي!  - 
 حمزة يد سللن من رسغو صقوة ميدداً:أمسك       

 ال أحد سنعنا عن ذلك. - 
 ومن سيدفك الحساإ؟   - 

 كاليا سللن صغض .

فريريتح عنريريرب سريريعيد عينيريريو اللتريريني صريريدتا مثريريل جمريريرتني      

 متقدتني وحرك لسانو صكللت حاول مطّيا صصعوصة:

 الراصح يدفك! - 
 أشك يف ذلك.  - 
 ……!!اصن الري  - 
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سكراإ صو وىو يكن  ما عريت الطاولرية  رصخ حمزة      

من زجاجات فار ة لتتش،ى عريت صالطريات الحانرية. ازداد 

سللن  ضباً وطل  من النادلني تن،يري  املكريان وتيدئرية 
 الزصائن، وع الاَح سللن صيل:

 اخرجا ى ين السافلني وارمياىل يف الشارع.   - 

الن اشتد اللغط، واتسعل دائرُة الشجار وأشبك النرياد       

حمزة سكراإ رضصاً يف اللح،ة التي كان فييا عنرب سريعيد 

 يغطَل يف نوٍم عميٍا تحل الطاولة.

 

   

 

                  *            ****                   * 
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 (2) 
صعد تلك الحادوة، مل يتوان سللن مرين مسرياُلة عنريرب      

سعيد عن كل  ُ، حتى أنو الريار يرصريا مكانرياً لريو يف 

الحانِة ليكون كريباً منو وتحل ركاصتو. أما حمزة سريكراإ 

فقد منك من دخول الحانة أو حتريى املريرور كرصيريا. حيريث 

تشّفك نوم عنرب سعيد تلك الليلرية تحريل الطاولرية مرين أن 

اخخريرير مريرين الريريدخول ور ريريع الت ريريف األحمريريا  ُسنريريك ىريريو

لكلييل إال أن سللن يشعر أن خيَط ودٌل يشّده إىل عنريرب. 

ال يعرف كي ، إال أن إحساساً ما ينتاصو كلريل أكريرتإ منريو 

ومل تغّ  حادوة ليلة الرىريان مرين ىري ا الشريعور، رمبريا ألن 

سللن يعرف عنرب جيريداً، يعريرف أن ال حريول لريو وال كريوة 

ل. فكث  من املشاكل تحصريل لريو دون إرادة تجاه ما يحص

منو. وسللن ى ا يعرف أن عنرب سعيد كرثما وجد نفسريو 

متورطاً يف مشاكل ال يد لو فييا! لقد كان سللن محقرياً يف 

إعطاُ عنرب ى ه األىمية ذلريك يك يبعريده كريدر املسريتطاع 

عن أالدكاُ السوُ. وما أكرثىع يف ى ه املدينة، حتى أنريو 

ديدة أن سنك أحداً من الجلوس مريك عنريرب حاول وملرات ع
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سعيد. ويف املقاصل كان عنرب كلقاً من ت فات سللن تلك 

لكنو مل ي ح ص لك خشية أن سنعو مرين دخريول الحانرية. 

عندما مدٍل عنرب سعيد يده يف جيبو وعبثريل أالرياصعو فرييل 
صداخلريريو مريرين كطريريكٍ نقديريريٍة معدنيّريريٍة أالريريدرت الريريوتاً صريريثٍل 

ن، فبعريد ليلريِة الرّىرياِن ال صريد مرين االرتياح يف نفري  سريلل

تعويِ  ما خّسُه. مل يقْل سللن كلمريًة واكتفريى صاةيعرياز 

إىل النادل لتقديع كّل الردماِت إىل عنرب سعيد لكنُو ظريلٍل 

يراكبُو عن كث . مل يكن عنرب سعيد مرتاحرياً للعزلريِة التريي 

فرضيا سللن عليو فقد تعّود أن يجلَ  حيثل يكريون لريو 

  عنُو  بار يوم من التع  كضاه صدفك عرصرية ندماُ لينف

الرش  ذات العجالت الحديديرية صعريدما نفريا حريلره يف 

ليلٍة صاردٍة. كان وكك الصدمة عليو كب اً وىو يحرياول رفريك 

رأس الحريريلر محريريدكاً يف العينريريني الرريرياملتني اللتريريني صريريدتا 

وكأنيل تودعانو صعد سنوات كضياىا معاً يجوصريان األزكريِة 

ل الديقني حميمني. يف تلك الليلة عرياَد عنريرب والطركات مث

سعيد إىل الررصِة التي ينام فييا مك حلره، مل سنك الريريح 

الباردة من أن تلسك وجيو ر ريع أنريو لريّ  رأسريو صكوفيرية 

وسرة. ما كان  الً إىل الحد ال ي مل يَر حلره املنريزوي يف 

ر الركن امل،لع من الررصة إال أنو كان متأكداً من أّن الحل
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يغط يف نوٍم عميٍا. أخرج لفافة التبغ من جيبو وصحث يف 

الندوق الرردة عن علبريِة كربيريل، صريدا املكريان مثريل كريرٍب 

م،لريريٍع صريريارد وىريريو يبعريريرث صأالريرياصعو محتويريريات الصريريندوق. 
أحّ  مبرارة التبغِ تتّسإ عرب شريفتيو اللتريني أطبقتريا عريت 

اللفافة، إىل فمو ولسانو يف اللح،ريِة التريي عريرث فييريا عريت 

علبِة الكربيل. لقد كان البحث مالزماً لحياتو وعت األكريل 

يف سنواتو األخ ة:  لن تجيُ األشريياُ دون صحريث( ىكري ا 

كان يربر صحثو الدائع عن لقمِة عيٍش أو سريكن. فريل صرينَي 

فندٍق ومقيى وخرصة توزعل حياتو، ال  ُ جديداً البتة. 

 كان يدفك أيامريو مريثلل يريدفك عرصتريو. كريل دورة للعجلرية

تتطل  جيداً يأكل منريو الكثري . وصيرينل تتقريدم صريو األيريام 

ٍُ كدر ما فّكر يف اليريوم الري ي  ترتاجك كوتو. مل يفّكر يف  

مل تعد ساكاه تحمالنو، سرييكون ذلريك اليريوم مريفرياً. كبريل 

أكل من رصك ساعة، كريان عليريو أن يتفّقريد حريلره كبريل أن 

د يسلع جسده إىل النوم. لي  من الصعوصِة عليو أن يحريد

اً من الررصة امل،لمة وىو عت يقريني  مكانو، فقد الار جُز

أن ظلمة النفوس أشّد وأكىس مرين ظلمرية املكريان. صرطريى 

وئيدٍة راَح يدسَل جسريدُه يف الزاويريِة اليمنريى مرين الررصريِة، 

حيث مأوى الحلر. كبل ذاك كان يصطحُ  الحريلر معريو 
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إىل الحانِة، يوكفو يف الرالي  املقاصل صعريدما يريرصط حبلريو 

يف عمود الكيرصاُ. ولكن سللن مل يرض فعلو ذاك وكرثمريا 

وصّرُو صحجِة أن من،ر الحلر أمام الحانريِة أشريبو صنعريٍل يف 
مزىريِة ورد! وأكرث من ذلك كان رواد الحانرية يتيامسريون 

فيل صينيع حني مل يجدوا أحريداً يجالسريو أن يريأيت صريالحلر 

د يحتريوي ليكون ندساً لو. وىو يعرف أّن للحريلِر عقريالً كري

عقول أولئريك املتيامسريني جميعرياً! مل يعرير لكريل مريا يقريال 

اىتلمريا إال أنريو أحريّ  صالشريفقِة عليريو إذ يقاري سرياعاتو 

مرتاحاً صينل الحلر يق  منتصباً يف الشارِع. لي ا: كرر أن 

يرتك الحلر يف الررصِة، يف األيريام األوىل كريان يرتكريو ع رياً، 

، يف الشريارِع، الريبيني لكنُو ذات يوم ملح عرب زجرياج الحانرية

ستطيانو، كاَن الحلُر أليفاً معيل إىل حريد أنريو كريان يسري  

حيثل يشاُان، صعد ذلك الار يودعو املكريان صعريد مغيري  

الشريريم  حيريريث ال يجريريرؤ الريريبيًل يف الريريدخوِل إىل الررصريريِة. 

اكرتإ من الحلر، أشعل عريود وقرياإ، ال يريدري مرين أيرين 

ا يف يريوم مريا جاُ لو ى ا التوج  يف أن الحريلر كريد ينفري

رمبا صعد إن تحدث مك سريللن عنريو وعرين كوتريو ووفائريو 

وإخالالو وكيري  تحّملريو كريل تلريك السرينوات حتريى  ريديا 

الديقني حميمني، كان سللن يح ره مرين ذلريك اةعجرياإ 
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املفرط صالحلر فقد كال لو ذات يوم  لتكن عينريك صرياردة 

عليو!( ويف يوم  خر كال سللن لو صعدما سمعو يتحريدث 

لقوة التي سحبل طنّاً مرين الطحريني:  ال يحسريد عن تلك ا
املال إال الاحبو(.. ويف ى ه الليلة صالري ات ت ريف خريالف 

ما كان يت ف يف صاكي األيام، مل يكتِ  صريالن،ر إليريو إمنريا 

راح يوك،و، مرة وأخريرى، ال حركرية يف كومرية اللحريع التريي 

أمامو. رفك رأسو عن األرض فبدا وقيالً، ويف تلريك اللح،رية 

 يفقد العامل؛ العامل كلّو، واىل األصد. شعر أنو

يف ليلتيريريا، ليلريرية مريريوت الحريريلر،  ريريادر عنريريرب سريريعيد        

الررصة دون أن يراه أحد من يف املدينة وأتّرري  مكانرياً لريو 

يف  رفٍة لفندٍق كريديع تاركرياً حريلره ىنرياك، يف الررصرية، مل 

يقرتإ أحٌد صعد ذلك اليوم من الررصة فقد ظنٍل َمْن ملْ يريَر 

رب طيلة تلك األيريام أنرّيُو فطريّ  ملريا أنبعريث مرين داخريل عن

الررصة من رائحٍة نتنٍة فالجميك يقول إنيريا رائحتريو!! كريال 

 أحدىع:

كع نبّيتو أن ال ينريام يف الررصريِة فقريد رأيريل صريأم عينريي   -

 عقرصاً ووعباناً.

 وكال  خر:
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 ساعٌة واحدٌة يف الررصِة كافية ألن تواللك إىل اخخرة.   -

اد يف مريلة الناس أنيع راحوا ي لفون حكايرياٍت وما ز       

 ريبة..  راصة الرائحة التي اكريت  صيريا املكريان. مرينيع مرين 

كال وىو يقسع يف الدق ما ر ه، أنو شاىَد شريبحاً مبالصري  

روة يررتق جدار الررصة دون أن يرتك أوراً يف الجريدار. أمريا 

النسوة فقد صّررَن صيوتينٍل صالحرمريل لطريرد الريروح التريي ال 

. وملا كان الشيخ مقطوف  يعلمَن متى تندسَل تحَل وياصينٍل

عارفاً صرفايا الجنُل واألرواح املعّ صة التي مل تغادر أمكنتيا 

حتى تنال من معّ صيا  كل أشيك عنو( فقد كان واوقرياً أّن 

روح عنرب سعيد ستطارد كل مرين كريان مصريدراً لع اصريو يف 

ناس فيل توالريل حياتو.. ولكن، َمْن ذا يستطيك أن يقنك ال

إليو الشيخ مقطوف؛ أو صاألالح ما خيّريل إىل الشرييخ وىريو 

يقلّ  كطعَة ش ٌل يف الناِر التي حّولريل كطريك الحرمريل اىل 

 يمِة دخاٍن أمتلئ صيريا املكريان. أخري ت النرياُر ترينفُخ صريدَن 

الش ُل وأنصير جزؤه السفّل املالالا للصفيح وصدأ يغريّل 

الً كائنرياً ذا نتريوُات صينل أمتريدٍل الجريُز اخخرير طوليرياً مشريكّ 

متعددة ما أن ر ىا الشيخ حتريى جح،ريل عينرياه وأرتعريَد 

خوفاً ورتَّل كللٍت وتعاوي  مريك كريلُل حفنريٍة مرين الحرمريِل 

ال ي راَح يلتقطو صأالاصعو ويلقيو حول الكائن ال ي الاَر 
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أكريريرث وضريريوحاً. مبلقريريط الحديريريد، الريريتقط الشريرييخ مقطريريوف 

ن وقوصريو املتعريددة، الكائن ال ي ما زالل األصررُة تررُج م

مقرتصاً من حزمِة الضوُ تتّسإ من شاٌل يف خشبة الشباك 
املطّل عريت الشريارع. تأمريل الكريائن جيريداً، تفّحصريو كمرين 

يتفّحا شيئاً  ريباً وكلّل كلبو إىل جيٍة كان يبدو  ري  مريا 

صريدا عليريريو يف الجيريرية األخريريرى إىل أن اسريريتقرّت مريّلتريريو إىل 

 سريعيد. الشريكل الري ي شكٍل لو عالكرية مبسريار حيرياة عنريرب

رسمتو مريلة الشرييخ مقطريوف ىريو ىيريأة حريلر مل تغريّ  

انتفاخة صطنو من الصورة التي أالبحل يف حكع اليقني يف 

مريلتو، وال األذن الواحدة تلريك أو الثقبريان املتجرياوران يف 

م خرِة الكائن. ما كان ييمو ىو الررييط الري ي يريرصط مريا 

مرين ىري ا الري ي صني عنرب سعيد واملكان، وال خيط أفضريل 

تراُى أمامو، الحلر الررايف ذو األذن الواحدة. الحيح أّن 

حلَر عنرب مل يكن ك لك إال أنُّو كان حلراً وى ا ما جعريل 

الشيخ مقطوف أكرث يقيناً يف أّن رائحة املوت تلك ما ىريي 

إال ن ير ش م، وناكوس خطر. ليري ا علرّيا كريائن الشري ُل يف 

لشريٍة زركرياُ ٌة  لّفيريا صقواجيِة صاإ الحوِش تشّده تعوي 

مة ذات السريريبك عيريريون مقنعريرياً لتسريريتقر إىل جنريري  الر ريري 

نفسو أنٍل ال عنرب سعيد وال حلره سيقرتصان من صيتو. كان 



 11 

فعل شيخ مقطريوف ىري ا تريربره حادوريٌة مل تغريادر ذاكرتريو 

أصريريداً، ففريريي يريريوٍم ممطريريٍر امتنريريك عنريريرب سريريعيد عريرين حمريريل 

الشرييخ أن حاجيات الشيخ من السوق إىل داره مل جعل 
يصفُو صالفاسريا وسطريره صواصريل مرين املريواع  واألحاديريث 

 التي مل يفيع منيا عنرب سعيد كلمًة لكنُّو ردٍل عليو صربود:

لسُل فاسقاً ومل أرتِد كناعاً، أعرفَك مثلل أعرُف نفيسري   - 

جيداً ويعرفني الجميك، مل أفرّْق صني أونني تحاصّا مرين أجريِل 

العريار أن يريتيع املريُر اخخريرين ماٍل ملّوٍث صالشعوذِة. من 

دون أن يريريرى نفسريريو! مل يتلريريَا شريرييخ مقطريريوف الريريفعًة يف 

حياتو مثل تلك التي تلقاىا من عنرب سعيد وسط جميريرٍة 

من الناِس، ىي املريرة األوىل التريي يتجريرأ أحريٌد عليريو فييريا 

ليجعلُو حديثاً عت كلُل لساٍن، وما زاد عنرب امتعاضرياَ تلريك 

يتّقريريي و ويتجنّريري  الرجريريل  املريريرأة التريريي الريرياحل صريريو أنْ 

الصالح يك ال تحّل لعنٌة عريت املدينريريِة صأسريريرىا! فبريريركات 

شيخ مقطوف معروفرية وىريو  يعطريي صاليريد(. لقريد وجريَد 

الشيخ يف املرأة التي الريبّل جريام  ضريبيا وأفر ريل مريا يف 

داخليا فرالًة للحطُل من كريدِر عنريرب سريعيد وىريو الري ي ال 

كاً صتعرياليع الريدين وأمّنريا يستطيك أن يحّقرُه ملينتِو ال متّسري

خشيًة مرين أن يحصريل مريا ال يحمريد عقبرياه. ورمبريا ىنرياك 
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سب   خر خفي ودفني تلّقفُو الشيخ من كالم عنريرب وىريو 

يقريول  أعرفريريريك(.. و أعرفريك( ىري ه كريد تجريرّه إىل زوايريا 

خبيئة وأرسار مل يطّلريك علييريا أحريٌد وىريو مريا جعريل شرييخ 
! لكريّن الري ي مقطوف أن يصمل مكتفياً صدفاع املرأة عنو

دار يف خلد عنرب سعيد أّن شيخ مقطريوف ىريو الري ي صريدأ 

وعليو تحّمل جريرة إساُتو وال مناص من كش  املسريتور 

ال ي حملو يف الدره طيلة سنوات مضل. الريحيح سريوف 

لن يجد َمْن يصّدكُو لكنُّو كريد يرينجح يف زرع صري ور الشريكُل 

يف نفوس الناس وىي محاولة سوف لن يرّسري فييريا أصريداً 

ال والول سريللن يف اللح،ريِة الحرجرية لكريان عنريرب كريد ولو 

أطلا كنبلتو التي لن يعريرف مريدى تأو ىريا. كريال سريللن 

 للشيخ مقطوف:

 امسحيا يب يا شيخ. أنا سأحمل حملك. - 

استغرإ الجميك من تّ ريف سريللن وىريو املعريروف       

صعدم مرالطتو للناس وانزوائو يف حانتو التي تشّكل عبئرياً 

 .وقيالً علييع

الريرياحل املريريرأة التريريي توكريري  لسريريانيا عريرين االسريريتغفار       

 وىّمل صحمل حاجيات الشيخ:
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 أنا أحمليا لو عت رأيس، وأحمل الشيخ أيضاً! - 

ن ٍل عنرب سعيد مبعداً املرأة عن حاجيات الشيخ وكد       

 تحّولل عباُتيا إىل كطعة ماُ كائالً:

.. سأوالريلو لسُل عاكاً للمدينة التي  وتنريي وال ألىليريا  - 

 أنا

سب  كرار عنرب سعيد املفاجئ ى ا ارتياحرياً للجميريك       
وإحراجريرياً لشريرييخ مقطريريوف. أكمريريل عنريريرب كالمريريو مشريري اً إىل 

 املرأة:

 وأنِل معنا!  - 

حمَل عنرب سعيد االونني معو، وتفرّق الجمك وانريزووا       

يف محاليع صيرينل صقريي سريللن متسريمراً يف مكانريو حريامالً 

حركة العرصة التي أخ ت تبتعد صيع رويدا..  م،لتو راالداً 

 رويداً وتنزوي تحل خيوط املطر ال ي  سل املدينة.
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 (3) 
يف العرصِة، كانل املرأُة تجلُ  كبالة عنرب سريعيد، عريت      

الرشِ  املبتّل مباُ املطر حيث يجل  الشيخ، لصقو، وكد 

كريريّرصتيل االىتريريزازات املتتاليريرية للعرصريرية حتريريى التصريريقل 

اُتييل وتوحدتا. مل ييتع صريأمرىل عنريرب كريدر اىتلمريو عب

صحلره ال ي  طسل كواًو يف صرك املرياُ. مل يريتكلّع أحريٌد 

طريريوال املسريريافة الفاالريريلة مريريا صريريني السريريوق ومنريريزل شريرييخ 

مقطوف يف أطراف املدينة لكّن ىناك ن،رات يتبادليا صني 

حني و خر عنرب سعيد مك الشيخ. أما املريرأة فقريد اكتفريل 

ث يف خشريري  العرصريرية خشريريية أن تنزلريريا. عاملريريان صالتشريريبّ 

 مرتلفان كالىل تيزه العرصة ويغسلو املطر.

ن،ريرات تريريوحي صريان ىنريرياك الكثري .. الكثريري ، وانيريريل مل      

يزيحا شيئاً مريل يقريب  الرينف  وأّن يف الصريدِر مريا يجعريل 

تلكل الن،رتني حادتني مثل نصريل سريي .. مل تكرين املريرأة 

الكائنني القريبني منيا ومل يعرفا ىل تعرف ما يدور صرلد 

ِصَع تفّكُر ىَي يف ى ه اللح،ة.  َة خجٌل واضريٌح يف الوجريو 
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ال ي كوتو الشم  وحمل عري ُ سرينوات مريريرة. خجريٌل 

من النوع ال ي ال يستطيك املُر أن يرفيو أو أن يتجنّبريو. 

حاولل يائسًة أن ترفيو خلَ  عباُِة املرياُ. أشرياحل  ري  
عرين عنريرب سريعيد الري ي راَح يشريدَل عريت ذات مرة صوجييا 

الحبل املبتّل موحياً إىل حلره أن يّسريع الرطريى. العرصريُة 

تغطُ  صني حني و خر يف صرك املرياُ جاعلريًة جسريدي شرييخ 

مقطريوف واملريرأة يطري ان وييبطريان عريت الرشري  البريريارد 

املبتّل وع يلتصقان أكرث وأكرث.. كانل العرصريُة كريد اترري ت 

بيريوت املعبّريأة صرائحرية الطريني وأعريني مساراً أخرا ما صريني ال

الصغار الناف ة من شريباصيك الجينكريو محّدكرية صاملرازيري  

وىي تلف  ماُىا الراصط يف خطٌل منحٍن تاركًة خيط املرياُ 

يأكل األرض راسلً دوائر ىي مريزيج مرين الوحريِل والّزصريِد. 

اجتازت العرصُة درصونًة ضيّقًة صعجالتيا التي تي ري الطريني 

متعريرجنِي يف األرِض رسعريان مريا امتلئريا صاملرياُ  تاركًة خطنّيِ 

وتساويا مك عتبات البيوت الواطئة. صدت الغيريوم املرياطرة 

ٍُ داكٍن وسميك جعل النياُر يغطَل يف سباٍت امتد  مثل  طا

طيلة الساعات املاضية.. كريباً من مسجد املدينرية أوكريَ  

 عنرب سعيد عرصتو موجياً كالمو إىل املرأِة:

 العرصة كادرة عت الدخوِل إىل داخل الزكاق لفعلل!لو كانل   - 
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 ُدِىَشِل املرأُة ومتتمل صكللٍت خرجل من فميا: 
 و يطّول عمرك! - 

ال تدري كي  خرجل تلك الكللت وىي كبريل أكريل       

من نصِ  ساعٍة كانل تلسعو صسياط لسانيا  ري  مكرتورية 

رب صالنرياس الري ين تجمعريوا حريوليع. مل تكرين تعريرف أّن عنري

سعيد يعرفيريا إال يف اللح،ريِة التريي أشريار فييريا إىل الزكرياق 
ال ي تسكن فيو وىو ما زاد من دىشريتيا.. رمبريا خرجريل 

تلريريك الكلريريلت منيريريا صتريريأو  الدىشريرية، إذن، عنريريرب يعرفيريريا، 

وأكيد يعرفيا جيداً.. كل يعريرف شرييخ مقطريوف. سرياورىا 

شريريكًل مل سّكنيريريا مريرين اةفريريالت. ىريري ا يعنريريي أّن عنريريرب كريريان 

اعتو أن يفضح أمراً مل يعرفو أحٌد، ومرين أجريل ذلريك صاستط

أالطحبيل معرياً يف عرصتريو ومل يصريطح  أحريداً  ري ىل .. 

ولكرين ، مريا الريري ي يعرفريو عنريرب عنيريريا؟ ىنرياك أمريور كثريري ة 

مربريريوُة يف الصريريدور، ويف الريريدر عنريريرب الكثريري  منيريريا، لكنّريريُو 

متّسَك صيا ومل يعلن.  ٍه لو كان يعرُف ما يقلقني، وما أوريار 

ي. عنرب ى ا الندوٌق  ري . يعريرف املدينرية كلّيريا، دىشت

يعرُف ما يدوُر يف النياِر ويف جنح ال،الم أيضاً. وكد يعرف 

أرسار البيوت. ما كاَن عريّّل أن أتريدّخَل يف أمريٍر ال يعنينريي، 

وال يرّصني، وكد يفضح أمري! لكنني تدّخلل دوَن إرادة 

ل مني عندما رأيل شيخ مقطوف مغسوالً صاملطر. تريدّخل
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يك أخرجُو من كبضِة عنرب سعيد، لكننريي مل أكرين أعلريع أ  

أضك نفيس يف فخُل ذلك الكائن. مريا الري ي دفعنريي ةخريراج 

الويت من كمقمو وسط السوق، الحيح أنا ال أعريرف عنريرب 
سعيد جيداً، أراه كل الباح يف السريوق، ويف الع ري أيضرياً، 

مك حلره وعرصتريو الوسرة، مل أتحريّدث معريو كط. ال.. صل 

تحّدول معو مريرًّة واحريريدًة، يف يريريوٍم ممطريٍر كيري ا، كنريل 

،  ٍه، أكان عّّل أن أسرتجك كريلٍل ………حينيا خارجة من 

ٍُ يف لح،ٍة واحدٍة، لح،ريٍة وضريعني فييريا عنريرب سريعيد   

أمريريام نفيسريري؟ أعريريرف أنريريُو مل يت ريريف مثريريل ىكريري ا ت ريريف 

لراطر شيخ مقطريوف وال شريعوراً منريو صالري ن  وال حتريى 

للعنة كل ورورت أنا يف السوق. أّن عنريرب خشية أن تصيبو ا

ى ا ال يرًس أن يحدث كل ذلك، صل يعرف أّن ذلريك لرين 

يحدث أصداً ألنو رمبا عرف الشرييخ مرين ذلريك اليريوم الري ي 

تحّدث فيو ىو معي، يوم املطر، ال ي يشبو يريومي ىري ا، 

وكفل معريو ىنييريًة، اذكرير ذلريك.. رأيريل وجيريو مغسريوالً 

، كريريل ىريريو اخن، يلمريريك ُِ ، مل تكريرين العرصريرية معريريو، وال صاملريريا

الحريريلر.. الشريريارُع خريرياٍل، لكنريريو كريريان ىنريرياك، عريريت مبعريريدة 

خطوات من صيل شيخ مقطريوف.. ىريا.. ىريل كلريل شرييخ 

مقطوف؟!  إيرّياِك أن يفلريل لسريانِك.. لكنّريُو يعريرف، وكريد 
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يعرف الكث ، فريتلكل العينريان كادرتريان عريت نريبِش مريا يف 

رأيتيريريا مريرين الصريريدور! أراه اخن، يرمقنريريريي صنبريريال ن،راتريريو، 

خل  ستريارة املطر، ال أدري مريا الري ي يدور صرلريده اخن، 
ال أدري، لكنّريو صالتأكيد كان يستعيد ما لديريو مرين معرفرية 

صريريأمٍر يقلقنريريي.. مل أدع عينريريّي تصريريطدمان صعينيريريو، أنريريا مل 

أتحّمل ن،راتو، ففي عينيو عرياملٌ مريا مل أألفريو مرين كبريل. مل 

لكننريي دون  أعطو فرالريًة أن يكتشريَ  مريا يريدور صريداخّل

شعوٍر مني كنل ألتصُا أكرث وأكرث صجسِد شيخ مقطريوف، 

ورمبا تشبّثل يداي صو، ال أدري، فن،رات عنرب سعيد التي 

استشعُر صيا وىي تلسريعني كريد تقريود  إىل البريوح مبريا ال 

أريد.. لقد أنستني كّل  ُ، مل أَر عينني مفرتستني كيرياتني 

لريو مل يكرين أصداً. خطريرت يف ذىنريي فكريرة سريريفة، مرياذا 

الشيخ موجوداً صيننا، لكنريل فريسريًة سرييلًة لريو، سسريكني 

صيديو املشعرتني، سطلني يف سطح العرصة، يعّريني تحريل 

سريريتارة املطريرير، ويريريرتك أالريرياصعو تعبريريُث يفٍل كريرييفل شريرياُت.. 

يغوُص يف جسدي املبتّل، يقلّبني سيناً وشلالً، داّساً رأسريو 

 ، الريدره يكريتع يف الدري يقضع ما طرياإ لريو مرين رمريانتيٍل

أنفايس ورائحتو النتنرية تريزكع أنفريي. ال داعريي لل رياخ يف 

شارٍع خاٍل وجسد ملتي  سوُ كقطٍة وحيدة. عندما أشار 
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عنرب سعيد حيث الزكاق اكتشفل أن كل ذلك مل يحريدث، 

لكنني رمقل اليدين املشعرتني اللتريني كانتريا تفرتسريان مريا 

لرطريو تحل ويريايب. عريّّل أن أترّجريَل مرين العرصريِة وأرسع ا
صاتجاه البيل لكن علو العرصة جعلني أتأّّن كليالً وىريو مريا 

دعا عنرب إىل أن يرتجل كبّل ماّداً يديو املشريعرتني نحريوي، 

ترددُت كلرييالً وريع اسريتجبل لريو. منحتريو يريدّي، أحسسريل 

صالجمر يتّسّإ من خالل أنريامّل وشريعرُت صارتعرياش تلريك 

ن شرييخ اليدين القويتني كأنيل تلتيلن صقايريا أنريووتي. كريا

مقطوف يراك  حركتينريا دوَن أن ينطريا كلمرية. ال أعريرف 

سبباً يجعلو مستسللً ىك ا، لي ا الكريائن الري ي اسريتطاع 

أن سدٍل منرريو صيننا ليشّع ما أخفينرياه يف الريدرينا. سرياعَد 

املكان الزلا عنرباً إىل أن سّد يده نحوي أكرث وأكرث.. حتريى 

ة ترريطَل يف الطرينِي. مل أنُّو شّد  من إصطي صقوة تاركاً العباُ

تكن لح،ًة تلك التريي شريّد  فييريا عنريرب إىل جسريده وىريو 

يرفعني من العرصِة حيث األرض، كريان زمانرياً ل يري اً، فقريد 

أحسسل صإصيامو وىو يد ريد  إصطريي، منعتنريي الدىشريُة 

من أن أضحك، من أين أتتني القوة يك ال أضحك وأنا التي 

حكًة. يف حريلم مل تتحمل إالبعاً ينغز  دون أن أرصخ ضا

النساُ، كنٍل يضريحكن ويتنريدرَن وىرينٍل سسريكنني كارالريات 
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خارصيت وعجيريزيت، كنريل أرصخ رافسريًة صقريدمّي األجسرياد 

الطريّة التي كانل تنزلريا عريت البالطريات الصريفر ألرضرييِة 

الحّلم وترتفي خلَ   يوِم البرار. كنٍل يرثوريرَن صأحاديريث 
صكريريلُل مريريا  ال حجريرياإ علييريريا، يفشريرينَي أرسارىريرينٍل وأحالميريرينٍل 

تحتويو من أفعاٍل ومداعبات الفريراش. إحريداىنٍل اشريتكل 

يل وحدتيا ووحشة ليليريا، وأخريرى أكسريمل أنيريا يف ليلريِة 

زفافيا صاتريل تحريل الّسريير، ووالثرية تحريّدول صرريدٍر عرين 

متعٍة مل تشبعيا صعد. أما أنا فقد كنل أنصريل ألحرياديثينٍل 

أعرييش وكأنينٍل يتحدوَن عن عامٍل صعيريد، لريي  ىري ا الري ي 

فيو، عريامل ال وجريود لريو. وحريني يستشريعرَن صصريمتي تنري َل 

 واحدٌة منينٍل كائلًة:

 ما شايفة دنيا! … خطيّة  - 

 الدنيا( التي يتحدوَن عنيا أمامي  ريبة عنريي متامرياً.       

ال أعرف ما يقصدَن صري  الدنيا(    أّن أحاديثينٍل عن متريكٍ 

 ي مل تريريأتني صعريريد جعلتنريريي أصحريريث عريرين رأس الرريرييط الريري

يواللني لتلك  الريدنيا(.. رمبريا د د رية إصيريام عنريرب سريعيد 

تحريريل إصطريريي ىريريي  الريريدنيا( التريريي تحريريدوَن عنيريريا، لقريريد 

استشعرت صتنّمٍل  ريٍ  اعرتى جسدي، كان ةصيامو فعالً 

ت إيّل يف حريلم  سحريّاً مل أَر مثلو يف كّل األالاصك التي ُمريدٍل
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 النساُ. مل يرتكني عنرب سعيد حتى صعد إن وضعل كريدميّ 

عت األرِض كأنُو يريد أن يُري شيخ مقطوف أمراً.. رمبريا يف 

فعلو ىري ا أراد أن ترريرج كلمريٌة مرين فريِع شرييخ مقطريوف 
لينتيزىا فرالًة لالنقضاض عليو. ى ا ما دار يف رأيس وكريد 

يكون األمرير أصعريد مريل تصريّورت. و ري  ىري ا فيريو مريا زاَل 

متشبّثاً يب وسط زّخريات املطرير الري ي مل ينقطريك. انتزعريل 

سدي مرين كبضريتو ومريددُت يريدي حيريث العبرياُة التريي ج

الريريارت كطعريريَة طريرينٍي يف اللح،ريرية التريريي مسريريح فييريريا شريرييخ 

مقطوف وجيو من كطرات املطر الري ي راَح ينسرياإ عريرب 

تجاعيريريده. تركريريُل عنريريرب سريريعيد وشريرييخ مقطريريوف والحريريلر 

لكنني مل أسريتطك اةفريالت صعريد مرين د د رية إصيريام عنريرب 

سريا  وصقيريل سعيد تلك التي كتمل أنفريايس وألجمريل ل

معي أياماً وليريايل. ر ريع ىريول اللح،ريِة التريي كنريل فييريا، 

واملطر، ون،رات شيخ مقطوف وىو يرى عنرب سعيد ي،ّع 

صيديو املشعرتني القويتني جسدي الغ ، ر ريع ذلريك كلرّيو 

إال أنٍل إصيامو ما زالل تد د ني، ومت  أوكريايت زىريواً كلريل 

ئحريرية وحريرينَي خرجريريل تلريريك الرائحريرية النتنريرية، را… تريري كرت.

املوت، من خرصة عنرب سعيد، كنل كل اخخرين أفّكر صريو، 

وأتريّل تلك اةصيام وكد  اصل عنيا الروح و دت ياصسريًة، 
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ينتفيا الدود. نريدمل ألننريي سريلّطُل عليريو لسريا  يف ذاك 

اليوم املمطرير، وخفريل كثري اً حريني سريمعل أّن روح عنريرب 

ست ذي كريل مرين سريب  لريو متاعري  يف حياتريو. لكننريي مل 
لو ما يجعلو ي ذيني، صالعك ، فقد منحتريو لح،ريًة أسب  

مل تعطيا لو أية واحدة يف املدينة. تركتريُو يفعريل مريا يشرياُ 

وىو يحملني من العرصة إىل األرض، تركل إصيامو تتمريّر  

صحّريٍة يف مساحة إصطي وال أشك أنو مل يشعر مبريا شريعرت 

فيو أنا! وى ا كاٍف ألن يبعد السوُ عني. لي ا مل أضريك يف 

إ حوشريرينا مريريا وضريريعو شريرييخ مقطريريوف يف صاصريريو. أو مريريا صريريا

وضعتو النسوة وىرينٍل يريرتلَن تعاويري  تبعريد عرينينٍل الريروح 

املعّ صة الياًة التي تجوإ املدينرية العتيقرية. مل أزر شرييخ 

مقطوف صعد ذلك إال مريرًّة واحريدًة، مل يكرين فييريا الشرييخ 

 ميتّلً يب كل يف املرات الساصقة، جلبل لريو النَلريُ َر؛ الريينيّة

صشمعتني يتوسطيا الحن مّلُ صريالحلوى، فالشرييخ يحري َل 

الحلوى مثلل يُِح َل النسوة الطريّات! ى ا مريا سريمعتُو يف 

، وتأكريدُت منريُو يف أول زيريارة يل لريو. كانريل  ُِ حّلِم النسريا

عيناُه تقريدحان رشراً وتتووبريان كريأنيل عينريا ذئري  جريائك. 

شكوت لو  الم ظيريري وكريواصي  الليريل، لريريع يقريل كلمريًة، 

أشريار إيلٍل أن أمتريدَد يف الفريراش القطنريي املركريون يف زاويرية 
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الغرفة املعتمرية. اسريتجبل لريو ومتريددت صعريد أن وضريعل 

العباُة فوق جسدي. أشعَل صروراً م ت رائحتريو الغرفرية. 

جلَ  كريباً مني رافعاً طرف عباُيت تاركاً يديريو تتلمسريان 
اَح جسدي صعدما رفك صتأٍن وويب. يدان صاردتان، ناعمتان، ر 

ينقر صسباصتو صطنريي، نقريرًة.. نقريرتني، وريالث.. كريان الريوت 

النقرير يُسريريمك مثريل طبريريل كريريديع. حريّدكل يف وجيريريو، كريرياَن 

يلح  صلسانو شفتيو، مّسد صطني أعت وأسريفل.. يف خريطٌل 

مستقيٍع سّر عرَب نيديٍل ويدنو من جنوإ رّسيت وال يستقر 

 يف مكان. أشار إيّل أن أنقل  عت صطني متمريتلً صكلريلت

استفيمل منيا أّن ال ٍل كد حزّم جسريدي وأن ال صريد مرين 

اجتثاوو حيثل يكون. ال أدري مرين دلّنريي عريت الشرييخ، إال 

، كبل أن أكتش  أنا فرييل  ُِ أ  سمعل عنو يف حّلِم النسا

أفشينو فيل صعد من حبُلِو للنسوِة الطريّات. حنَي انقلبريُل 

كمرين  كانل يده اليمنى تلتصُا صفر ي، يع ريىل صقريوةٍ 

ينتشريريل مريرينيل كطعريريًة، وكبريريل أن أكمريريل نصريري  الريريدورة 

اصتعدت كليالً عن الحائط يك ال يعيقني يف الريدوران، لكريّن 

حركتي ى ه وضريعتني يف حضرين الشرييخ، كريل مريا أحملريو 

خلفي الار حيث الحضن الدافئ. شعرت صوخزٍة يف اللحع 

الطري، مثل إالبك يندفُك يف كطعٍة إسفنجيٍّة، الوكريل سريرَل 
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ويريريدا الشريرييخ مل تريريرتك صقعريريًة مريرين جسريريدي دون أن صطيئريرياً 

 متسيل. وصعد إن نبَّل سبّاصتو يف وسط ظيري كال:

 ال صد من وقٍل يعيد توازن ال،ير.. - 
 أجبتو صربود: 
 ضك الوسادة يا شيخ، رمبا تنفك! -

 ردٍل ىامساً: 

 ال صد من وقٍل يوازي وقل إنسان! -

و عنريريدىا عرفريريل أنريريو سيصريريعد فريريوق ظيريريري صجثتريري      

الغلي،ة وصطنو املنتفرة. مل يرتك يل خياراً، ارتقى جسريدي 

مثل فارٍس جريٍح وسريمعل تنيداتريو وتحسسريل أالرياصعو 
وىريريي تغريريور يف الريريدري، كريريدت أختنريريا تحريريل الثقريريل ذي 

اليزّات والتموجات املتتالية، أالرياصعو تضريغط.. وتضريغط.. 

فتزداد رشاسة، حتى ُخيَّل يل أّن رمانتْي الدري سريتنفلقان 

. ال  صينل كانل ساكاه تبحثان عن مسرياحٍة مريا صريني سرياكيٍل

أدري كع من الوكل مرٍل وأنا تحل ذاك الثقريل الري ي صريدأ 

يي  ، لكنّني ويف لح،ٍة شعرت صجسدِه يرتري، وساكيو 

. كاَم الريامتاً و طرّيى  ترمدان، وأالاصعو تطلُا رساَح نيديٍل

صكّفو صقعريًة صانريل صوضريوح يف وسريط دشداشريتو البيضرياُ، 

 رور ال ي انطفأت  يمة دخانو وكال:مسك وعاُ الب
 علينا أن نفعل ى ا مساُ كل خمي !  - 



 25 

كّل األخمسة التي تلل كانل تجري كل ىريو الحريال       

يف الرمي  األول. مل تنطفئ الكواصي  من لرييّل الطويريل، 

صل كرثت، وتشّعبل، والريارت تريأتيني صوجريريريوٍه مشريطورٍة 
 أخربتريريو مبا تتر  ىيئة شيخ مقطوف. يف الرمي  التريريايل

 يراود  من كواصي  فقال:

 أنيع يريدون إصعادك عني.. - 

مل أفيع عّمن يتحدث الشيخ، ومن ىع أولئك الري ين       

يريدون إصعادي عنو. مل أتجّرأ أن أخربه صيواجيسري خشريية 

أن يسترّ  صعقريّل، وعنريدما أخربتريو صريأمر النسريوة الرياليت 

 ل:يتحدوَن عنُو يف حلم النساُ امتع  وكا

 أنينٍل فاسقات!  - 

يف البيريريل كنريريل أفكريرير كثريري اً صريريأمر النسريريوة وشريرييخ       

مقطوف. اتيميرينٍل صالفسريِا، ويتّيمنّريُو صريالفجور، ومريا صريني 

ى ا وذاك علا رأيس، مل يقل أيب عنو ما يجعلنريي أالريّدق 

، كال عنو أيب:  كالمينٍل

شيٌخ جليٌل، الجلوس معو يقّرصِك من و واةساُة إليو   - 

يِك من النار! لكنني مل أجد يف الجلريوس معريو، يف تلريك يدن
الغرفريرية امل،لمة ما يقّرصني إىل و أكرث مل يقّرصنريي إليريو 
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صل يجعلُو ملتصقاً يب، يي  ، ويوخريز عجيريزيت صدصرّيريوسو 

املتووّ . خم  أخمسة أو أكريرث وأنريا أزوره جالبريًة النَلري ر؛ 

سّسدُه كيفل تلك الحلوى التي يحبّيا وذاك الجسريد ال ي 
أراد. مل أحّدْث أيب عن تلريك الساعات التي أكضييريا ىناك؛ 

 عند الشيخ، لكنُّو كان يبارك ن وري التي أرسليا إليو.
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 (4) 
يف حاممم انساام ك ن  امل انساامامسة لناام كنل  امل   امام        

انبقاماما انر امامت اننامام   ن امامس ريسامام  ورامام ريد انب رحامام  نامام د 

لش نه مل ر ري! أ ظتيد  فس االح تار ونيك ال لف امل 

نا ين نسل أختُج غ ضبً  رنامام  قاٍم أن ال أدخل انرامّمم 

ث  يً . يف انخ يس انذي  ال انخ اميس انامذي اننقيامُل  يامه 

د نام ن أ  متلاام ًد ورغامم إنرام ح أ  أن أرسامل رنسرب سني 

انسذر إًف شيخ مقيسف إال أين امنسنل ررجام  أن ال أحام  

منه يف انبيل. ج ال ما أ  طي ام   ام ة انن امد وقبامل 
ح سل انظالم  سجئُل رزل رة انشيخ نس .. أخرب أ  أّن ه  ف ً 

يف انغيِب أخربُه مبتضهد م  ن ن  ىل أ   س  سامم ه ذنام  

لقسم مباح ق مّ  شاميخ مقيامسف اًلغربّ امص ورامىّل  إال أن

 ىل انسب  ثالث متات ورددد أ ّه لسم مب ركد وأّن آالمه ق  

زانل رربن  مجام ك انشاميخ. ي لقامل انشاميخ أ اّمه جام ك مامل 

أجيلد واّن درسسه اًلنسثّب لسنظت نرظ  انسف ذ. ن ن ه دئ ً 

ميّشط نرينه رأر رنه انن  م  زانل  ر ل رائر  جا ي. 

لكل شيامخ مقيسف لنامتف مبتض أ د أ   أخرب ه رذن د  ي

يف ان رظ  انن   نرل  يهام  انبام ب و سجئامل رامهد نرظام  
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رسلن  ي أمت س   يه  أ ص   وأ ام  أرى  يسيامه انجام ئننص 

  ف س  س . ق ل نه:

 ن أ  متلض.إ  - 

هامامزر رأسامامه ر مننامام ض ودخامامل لاامامبقه رامامست حبّامام ت       

ن  ح سى مل     اننام  مابرنه انيسل  . ق مل نه قين

 لربه    ننه ه  ررشاه  وق ل وهس مياغ م  رق  مسه :

 جئل أن ل من  انج ا . - 

 ظت إٌّف رنيسيه انذئبينص و أن ت أن ال  القام  ًلامتض       

أ  مبجيئه  هس ال لتل  سسى انر سى وانن ّتغ  ىل انجا  

انغض. ر أت أ امتف  سالام هد وانشام  رام ر لقيسام ً. ي لكامل 

شيئ ً نص نر  أر اًد نل مام  نام ن لفن امه هامس إشامب   لفنل 

ذن  انجا  اًلنفّرمد نكّل هس ك شيئ ً ميسنس  مل االمنس   

 ل  سفيذ م  لي ب. ال أ تف م  هس.. ونامأّن شاميئ ً لشامّ ين 

إنيهد لكفيه أن لتمقس  رسظتٍة ح دٍة ألج ين مانا    نامه 

 ونتغب  ه. يشك لشبه انارت لقيّ  حسايس ولري سام  ننبام ً 

يف ل لامامه. حنامامي يف لامامسم مامامتض أ د وا شامامغ ٌف رامامهد ن  امامل 

روح   هيم حيث انزقام   انبنيام  وغت ام  انيامص اًلنن ام  

و امامتاش انقياماملد نقامام  أرسين انشاماميخ ربخامامسره و ن ولامامذه 
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و تا ي ه انن  ي  سقيا. أشنت أّن جا ي ناميس ٌف.. وةام  

م  ل  نس  نالرمت ك يف  تاش انقيل و رّ امل ثقامل انجاام  

  ه واهنزازا ه. ق ل:انج ئا رن سج 

   يس  أن  ك ل انج ا ! - 
 وا قه أ  ريسم اننزمل انص ل. 

 ق ل أ :
 اذهب  وأ ّ ي انغت  .-
 

 هال دومن  ن  ام  يف ان رظام  اننام  أخامتَج  يهام  انشاميخ 

 نيَس رخسٍر وآخت حتمل وه س غ مزاً:

 أشن يه  يف انغت  .. -

ي  كل انغت   رأحال ح ل مل غت ام  انشاميخد هيّامأت      

اًلك ن ووضنل  تاش ً قيسيّ ً يف  فس اًلكام ن انامذي لااما 

 يه انشيخ  تاشه وا ا رل رائر  انبخامسر منيامتة انبيامل 

 ن ّهد س نل أ  لقسل مل انخ رج:

هللا.. هللا.. رائرامام  هللا! دخامامل انشاماميخ انغت امام  م امامل مامام رٍد  -

مت اّلً ن مٍت ي أ هم مسهام  شاميئ ًد  ختَج مل ق ق امِهد دخل

أغ اماما انبامام ب خ فامامه رامام ًلزالج  يف غت نامامه ي لكامامل لغ قهامام  
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ر ًلزالج(.  أنّ  مل انب ب متة وأختىد نسامل قام   اامّ تت 

وسط انغت ام د قب ننامهد ونامأ س  أ نظامت مصامجاً مجهامسالً.. ي 

لأمتين ر ا  ه نم يف نل متةد إمن  أش ر إٌّف ري هد ر ناامبط 
ت متة يف غت نهد ال  ت   س هد هسام  أو هسام كد نم  نل آخ

نل م  لهّ ه يف هذه ان رظام  هامس أن لسهام  مام  جام ك مامل 

أج هد أحاال رأنف  اًلك ند مام  م أحااامل رامأ  وهامس 

لقف خ ف انب ب را ن ً ل له إًف انامك منرض  ً إًف انتب 

أن لس قس !! مت دت يف انفتاش نم  ن ل ذن  مل قبامل. 

لج س هس ك ورام أ جاام ي ل امخ  ج س انشيخ نم ن ن

 رل أ  م ه انخشس د ة  امتأة يف داخيل   خد سام ننه  

مل قبلد س ننه    خ مل قبامل.. نكسهام  ا ن  اامنغيث  

أس نه   انغيثد رس ه  لج ك مل رامٍٍ   يقام  م نزجام ً 

رأرسات حسا ت خيامسٍل ورامهيل.. ال أدري ناِمَم  امذنتت مام  

رسام  إًف هللا.  كيامف ق نه أ  يف أن انج سس ما انشاميخ لقتّ 

  ونل جا ي ا ن م نصق ً رجا هد أشنت أّن انشامي طص 

 ب رك وح  س  و   نس  إًف اًلزل د شي طص مخن ف د أرام را 

و يسن و سه ات وحتن ت ر   ة و  زنام  ودرامسس لصامهل 

رص  خذّي اًل نصقنص انس لنص ونأ س  أقامبض  امىل ج امتٍة 

 يفامام ك أرخامامتة رامام  ٍة. ا نظامامتت أن لسنهامام  رسلنامام ً قبامامل ا
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انرتملد وقبامل أن ليامت    يسام  أ  انبام ب. نكسامه اسامن تد 

واسن ت حني رنام  ا كاممش انام رسس. ال أدري ِرامَم لفّكامتد 

ا نظتت نرظ  حني ق َم م ل دلٍ د مياح  ل نرينامِه َزراَمَ  
ان رظ ت انف ئن . مىش ر  ج ه انبام ب   رنام ً جاام اً متميّام ً 

ثامس  انامذي  ىل  تاش انقيل. م دت ل ي رن  قل حيامث 

طساه انشيخ حني ننفّ . سربنه رصنسر  ونامأ س  أغياّم  

ن رسس ً ثقيال اجن حس  قبل ق يامل.. وقبامل أن لفامنح انبام ب 

رمقس  رسظتٍة شّجنس   يه  أن أغيّ  م  رق  مل جا ي. 

غ در انغت     سي ً مابرنه  رل ق مّ  وحص ج بنهام  نامه 

نامام ن قامام  قياماما  صامامف اًلاامام    اننامام   فصامامل مامام  رامامص أ  

ًلااماميجا يف انرامامسش ورامام ب اننسامام . سامام ّ نه  نامامه ورامام ح ا

رصست  ت ل أ ه أراد أن لُا نه أل :  ر رك هللا ر  ومّ  

يف   ت أري !(. رجنل إًف انغت  د ذات انغت ام  اننام  مام  

زانل  رنفظ رتائر  انشيخ ورخسره انخ  ا. وقفل قب نام  

 امامتاش انقياماملد قب نامام  انجاامام لل اًل امام ودلل اًل نصامامقص. 

يف ا ختد أررا سيق ن منش رك د رألل مام  ي جاٌ  لغسص 

أره يف حيامام و وأ امام  أغامامسص يف جاامام  انشاماميخد رألامامل نامامل 

انشامامي طص اننامام   امامأرسيند رألامامل ررامامتاً أمساجامامه منالط امام د 

س نل ان اماخ وانصامهيل وح ر ام  انخيامسل واراميف   
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جس حّ  ان ل . ا كشف نل ذن  أم م  يف  ن ام  انغت ام د 

ن   امىل جاام ي ا كشف م ل خيِط ضامسٍكد مامترت أرام ر

و راال اًلك ن انامذي ي لس امه انشاميخ وذاك انامذي   نامه 
مسذ أول نق ك ٌف منه. رن  هذا انخ يس ن ن  يّل  ت يامب 

أ كامام ريد واحنامامساك  فوامامد ووضاماما قامام مّ  يف انيتلاماما 

انصساب.  يّل أن أ هام  ان نبام    ام  اننام  امنام ت طي ام  

األخ ا  انن  مال.  يّل أن ال أس ح نخ يٍس آخامت ميامّت 

جا ي. نهذا أ  دت  فو نخ يس انرامد ونكلد  س  

هامامل أسامامنييال! هامامل أسامامنييا أن أ فامامّسا يف حرضامام ه مبامام  

أسنييا أن أقسنه ا نل هل أسنييا أن أقسل نه أن  ن َ  

ش ئٌل ل  شاميخل هامل أسامنييا أن أخامربه مبام  لفن امه ذنام  

انامام رسس اًلنسثاّمامب  ل وإن أخرب امامه رامامذن  هامامل أسامامنييا 

  نّّسام ه  أمساجامه اًلنالط ام ل اس داد روح  اًلهّش   انن

ني ٌف انرجة متّت ولزداد أرق د يف نامل ني ام  أحام ول  ت يامب 

انك مت انن  سامسف أ ّجتهام  أمام م انشاميخد أ يام ه  مامتة 

وأختى ر  فن الت مخن ف  وحيامسم أ امذنّته ونأ امه أمام م  

 سيفئ انك مت داخل   ام  ولخامتس ناام ين وأ لام نامل 

اننصاماما انجاامام   يشك  امام ا انسحامام ة اننامام    نصاماما   نامامم

اًلنفّرم رجا ي. مال األل م رييئام ًد وانساامسة لناام كنل 
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 ل سبب غي    ل حامّمم انساام ك. ا نامذرن ٌف  امم رام َر 

مسهّل مل   ٍف وأقا َل أ هلر نامّل ميام زحسس  وأمام مهّل 

ق ل  أين أقا ل أن ال أدخامل انرامّمم ث  يامً  وأ ام  امامتأة 
ق نل واحام ة  ر مئ  مص ّي  ال أرجا  ل قاٍم أقا نه!(..

مسهل:  أ   سأد ا نّف ر  ( وق نل أخامتى:  وسأراميرب  

إًف انشيخ يك ل نّس   ىل طتلق  لختج   يه  مامل قاام   

دون أن  كسين ق   صيِل هللا!(.. نامام ن وقاما أسامم انشاميخ 

 ىل  فو مج جامالًد وقام  ح ونامل ج هام ة أن أخفام  مام  

ا  اين مل خسف ح ل سم   ذن . ق ل:  ال ح ج  نكل 

نل انيت   امامددي إًف انشاميخ …( أ   سأد ا انكّف رةذن  

يف هذه اًل لس  انايّق ! ونل اًلا رات متت رامه. هامل هام  

مص د   أن أهتب مل يشٍك ألقامَا  يامهل ضامركل يف رّسي 

 ورثيل  فو نم أ ّبنه  يف ان ي ٌف اًل ضي .

ج ك انخ يسد واريّكل انه سمد   امم  نامام  سام ق ي       

اامامٍض  شاماميّنس   ظامامتات أ   ر ال سامام . ختجامامل  امامىل م

وانغت   انن  د ّاه  انصهيل. ة  امامتأة أخامتى يف داخاميل 

  خ  . متسنس د  جامربين أن أزأر يف وجامه انامتلح وأجنام ز 

انن رف  رن م  مؤل انغبام ر رئنامّ  ورام ر سامّ اً يف حام قنّ . 

ق م ي  أنالن األرض وانغيسم  سامث  م كهام  ونأ هام   بصاما 
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هامام  واًلامامتأة   امامخ  . يف وجهامام . انااماممك  بصاماما يف وج

مشيلد ماّسرة رامأمساج األخ اام  اننام  ماامل. أ رام   

اًل امامتات اننامام   كامام   يهامام  انساامامسةد وانصامامغ ر.. أشامامنت أن 
اننيسن   رام يند و ننقبسام .. وانصامغ ر لنر قامسن حامسٌفد 

لتج امامس س  ر نقممامام  وانرجامام رة.. لنقيامامأون  امامىل جاامام ي 

ولبسنسن ريسم انكامالب   ناما أطامتاف أرام رن . وانقيامط 

متسكد م  م ميسك جا ي وهس لاُم اف  امىل  امتاش انقيامل. 

 ق نل اًلتأة انن  يف داخيل:

 ي لكل ان اط انذي  ا كيسه مانقيمً.  -
 ق ل:

 ونكس  س كنه..  -
 ق نل:

 أط ق  اننس ن ٌف  أ   رسر ن  ومبنغ ك.. -
 وانشيخل! -
 د يه ٌف.. أّن ن جا  ةس ً غ ني ً! -

 

 قامامسدين   امام  اننامام   صامامامتخ    ال أ امامتف إًف ألامام  رامامٍٍ      

 و انفّزينل!

ر أ اًليت ل خل وم ؤه   فظه اًلزارلب..  تددت ن امجاً      

قبامامامل أن أطامامامت  انبامامام بد نكامامامل اًلامامامتأة اننامامام  يف داخاماماميل 
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اسننج نس  وطتقل انبام ب. نياامل ذات انيتقام ت اننام  

ا ن د أن لا نه  انشيخ.. أّن نجهسّم خسار لبام أ مامل هامذا 

د يف انام اخل اًلظ اممد ورامست انب ب. س نل حتن  خ فامه
 انشيخ لأو مل جسف اننن  :

 ملل  -
 ق نل اًلتأة انن  يف داخيل:

 …أ    -

اريكل ر  ج ت انب ب اًلننام دة وانز جيامل انيسلامل      

انذي لترط رص د ّنّ  انب ب. ال أدري نَِم لسر  ر رامه ركامل 

    األقف ل يف انسقل انذي لننرب  يه انسام س رينامه آمسام ً.. 

 دخل ريل انشيخ  هس آمل.  ل 

 آمل ومب ح!! -

ق نل اًلتأة انن  يف داخيل وضركل أ   ن ل لار   ىل 

  فاه.

 امامامنح انبامامام بد و امامامربت انننبامامام  واألقفامامام ل انخ اامامام        

وانز جيل انيسللد  ربت أل مه وني نيهد دسُل  امىل انج امِت 

رق مص ش نيّنص ودخ ل ر ح    ل رق ل ي اًلنشامظّي  يف 

انيشك انذي نام ن لامأرسيند راودين يف نرظام  اننن ِ ..  فس 
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ونامامسج  يف انبيامامل وي  امامدثت    رامامذلتات اًلامامتأة اننامام  يف 

داخيل و أ يبهام  وااخهام  انامذي لام ّوي يف رأيس. دخ امل 

انغت   دون شنسر ونأن شيئ ً لقن دين حيث  تاش انقيامل 
حنامامي رألنسامام  أمتامام د يف انفامامتاش دون أن لشامامج ٌف انشاماميخ 

نامل مام  له سام  ا ن هامس أن ودون أن لي ب هامس ذنام .. 

لسجز انشيخ  ن ه ولي ا رساح جا ي مل قبانيه.. رامص 

خامامسيف ونامامذة انشاماميخ رامامتزخ لنامامت  ر ًلن هامام ت.. متامام دت 

وج ال اًلتأة  س  رأيسد متسك م ل قي  وحي ة. ي لسقام  

انشيخ رخسره هامذه اًلامتةد   نسقامل انامذي لقااميه رنهيئام  

 يضام دون انبخسر مراسب ن لهد   يه أن ال ل ك نرظ  مت

أن لرصل  يه   ىل م  لتل ! ج    ىل رنبنيه   رن ً  خامذّي 

ريسهمد أظسُّه ن ن لنأّمامل انجاام  اًل ام ود أم مامه. لنأم امه 

 –ر ننأنيام  –رشهسة ن ب. لنراس م   رل ان سبد نكسه 

ي لنراس م  يف داخل هذا انجا  مل حتائاما ورامتانص. 

تأة ي  يفامئ رامامتودة جاامام ه حتائقامام د وي ميساماما ااخ اًلامام

قتب رأيس مل رّدا. حطر  س  ظهامتي م امل نام رٍس ا قامضر 

 ىل  تلانه. ور أت ح ر   انخيامسل ورامهي ه  يف وقامل 

نسامامل أسامامنني  مامام  ر ّبنامامه مامامل ن اماممت يف األلامام م وان يامام ٌف 

انا نف  أل جته  يف وجه انشيخ! انسقل مينّ  ومينام  منامه 
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ان رسس اًلنسثّبد ريسم  ا كل جاام  اًلامتأة اننام  ي أ ام  

ااخه  حني ذارل أم م   ظتي. ذارامل مت مام ً! قام م  أس ا

مسن اً. نم يف نل متةد ذن  ان ل .  تنس  مان قي  دون 
أن لسيا ن  ام . ركيامل يف رسي. ركيامل. د سامل رأيس يف 

 تاش انقيلد نسل أس ا حتننه يف داخل انبيلد وأ خيّل 

اسامامامن ن  ه رفتلاامامامٍ  سامامامه ٍ . ركيامامامل ضامامامنف د و ّ اماماميف 

  وقبسٌف مب  ح ث ولر ث. رقيل انغتلب.. ركيامل ر ن

مان قي  رن م  غ رل  سام  اًلامتأة اننام  ن  امل  اامنفّزين 

و انسهض  زمين  وثقن  رسفو. متسيل نس اسامنينل أن 

أخ ا ج  ي وأ ظّفه مل نل ًلاٍ  نن   األر را انخشامس . 

هذه نيال أ ام . انيام هتة. اننفيفام . هامذا انجاام  انامذي 

ه انشي طص هس نيس أح  ه نيس ٌف أ  .. جا   غ ّبل   ي

ٌف. آٍه نس اسنينل أن أغّجه.. اسنب نه رأي جاام .. لام  رب 

نسل أر س ن نقتب مس  وه  أ ذا أقا يف جهامسم! ركيامل يف 

رسي ودمنل  يس ي  ال يّ . ي لسنظت انشاميخ مسام  ن  ام  

إمن  اسنب ل رسوانهد قب نن د  ىل متأى مس .. ونأ ه لتلس  

شاماميخ وُهزِْمامامُل أ امام .. رامامج  ا نصامام رهد حاامامٌلد ا ن امامت لامام  

 امامأط ا رساح روحامام  اننامام  أرس هامام  رنن ولامامذك وسامامرتك 

وشي طيس !  صف س    وأ   مان قي  أ نظامت مامل لر امل 
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ٍه اًلظ    ول قيه يف اناامسك.. مامل  جا ي ولختجه مل ر

ذا لاامامنييا أن لبيامامل اناامامرت انامامذي غ بسامام .. ال سامامبب 

لجن س  أطينامه هكامذاد إال سامرته! أ امتاه لاامنفّزين وهامس 
نب سه  ىل انر ئط انقتلب. م ذا  ن ل ن  ل  شاميخ لن ّا 

يك  ري س ل أي أمسر  انّ ذة  كف  س . ي لن  جا ي 

طتلّ ً  ق   يبّس  رامل اهنزازا ام  اًلنالحقام . ا تنامه ٌف يك 

أ نم ر ألم ن ل  شيخ!  هااملد رن  قاملد رنام م  ًل  امل مام  

 شظّي مس  مل أ ك ر. نام ن انشاميخ ج ناام ً  امىل دنّامٍ  يف 

شد وقفل قب ننه. اًلتأة انن  يف داخاميل رام أت وسط انرس 

 ظهت أم م  رول اً.. رولام اً. رألنهام  ث  يامً     رلامً . لاامّ خ 

اخامل  -جا ه  اناخ م. سخ م ر سن ألام م  اًل ضامي ت 

:  

 هي  قسنيه !  -

اسنسج ت ر ا ٍن مسكّسد ق امل ن شاميخ دون أن أ ظامت يف 

  يسيه:

 .ال  سنظت مس  مجيئ ً رن  انيسم ل  شيخ -

 ام أ تف ذن .

 اسنغترل. ق ل نه:
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 نق  طبل. طبل ل  شيخ!! ال ح ج  ٌف ر نج ا ت.  -

 نكسّ  س جنص. -

 اخل اًلتأة انن رل  انن  يف رأيس:

 …نل أرجا.. نل أرجا -

  تددت أ   م  ق ننه:

 …نل أرجا.. نل أرجا   -

 هزر رأسه و تننه لسبش رنص ه األرض.

ااامامل أين  تنامامل حامامص أورامام ت انبامام ب خ فامام  أح      

جاامام ي هسامام كد يف غت نامامه اًلنن امام د ماامامن قي ً يف  امامتاش 

انقيامامل. ن  امامل اًلامامتأة اننامام  يف داخاماميل  جتجامامتين حيامامث 

انش ر  انذي امن ت رقبنه طسلالً ريسم يف  فوام رغبام  يف 

 أن أ سد وأ نذر إنيه! ق نل:

 إلّ ك واننسدة. -

 ق ل نه :

 إح يس  مسه! -
  فا  أ ل.ال أسنييا  قيي ك م  ي  قيّ ي  -
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 قامام مل أمامام م   نبننهامام . مشاماميل ويف رأيس متيشامام      

انهساجس وانظسامسن.. رمبام  لقامف انشاميخ ا ن خ امف ر رامه 

ل ر  خيساو ورمب  لكسن ق   ام د إًف انجاام  اًلاامن ق  
انذي  تننه يف  ن   انغت   نيسنز  مسه منننه أو رمب  قام م 

رام  نيغال نب سه.. أس ا رامهي ه لامتّن يف إذيّن وأشامنّم رائ

نرينه. هس هس كد لتنل إًف شي طيسه ولام  نهم ر  جام ه . 

يف رنل انش ر  اننقيل  سرب سني . ألول متة أراه. ظسسنامه 

واح اً مل شي طص انشيخ  جاٌ  مفنسٌل م ل ظ    ان يل. 

ق  لكسن رآين وأ   أختج مل ريل انشيخ. رألنه واقف ًد سّ  

نن رل  اننام   يّل انيتلا.  شبّ ل رنب كو وا زوت اًلتأة ا

يف داخيل.. ا ا رل م ل مام ٍك رام رٍد يف جامسيف. رألامل  سامرب 

سامني د مننبام ًد نام ت أسام ا دقام ت ق بام  وأ رااامه  يف 

رام غ . رامامست أشامامبه ر نت امام  انامامذي مامام  ا فّكامامل انااماممك 

 ي قه ما وميٍض لشّا  ن   انش ر . أراد  سرب سامني  أن 

لقسل شيئ ً.. قامتأت ذنام  يف  يسيامه وحتنام  ل لامه نكسّامه ي 

نك ّم. خ نه لتل  أن لقسل ٌف أ ّه لنتف نل يشكد لنامتف ل

مامام  نامام ن لامام ور يف غت امام  انشاماميخ وناماميس رنيامام اً أ امامه سامام ا 

انصهيل وان اخ ومساك انقيط. س ا حفيف ان سب وهامس 

لسزناماما  امامىل انجاامام  أو ليامامسى   يامامه.  الزمسامامام  هامامذه 
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انهساجس ن امم اننقيامل أحام اًد ويف ان رظام  اننام  وقفامل 

حااامل رامذات انيشامك. أشامنت أن  يه  أم م  سرب سامني  أ 

انس س  نل انس سد لنت سن رأمتي. ولنه ماامسن  د و  امسك 
األنال أس   يف نامل مكام ن. نكامل انغتلامب يف أمامت هامذا 

اًل رد انساقف قبام نن  أ امه ي لامنك ّم. ي لامنك ّم أرام اً. وناِمَم 

لنك ّم إذا ن ن لنتف نل يشكل! أ امتاه لي اما هامس ا خامت 

هذا اًلخ امس  لخن امف  امل  ر   اس جا يل ال أ نق  أنّ 

ذاك م  دام مي    فس انغتلزة وان رّسس. مصاميبنهم دامئام ً 

انامام رّسس ومصاماميبنس  ألاامام ً! ات ال أ ظامامت إًف رجامامٍل إال 

وأ صّسر حجم درّسسه. هكامذا ات أرى انج ياماد دراّمسس 

شامام خو ومنسثاّمامب  رامامغج.. نبامامج.. منقامامسف.. ماامامنقيم.. 

نيسم اًل طتد أم س.. مشا..( وهكذا رألل  سرب سني د يف ا

دق ئا و رل واقف ن  رل خي   اًليتد ال أدري ِرامَم نام ن 

لفّكت نرظنه د نكسس  نسل أ ّكت ر ن ر ريس انن   أن نهام ( 

 مل انشيخ!   ونس   سرب سني  نيس   ل سند ق ل ٌف:

 ضنيه  س  رأس ! -

ارنام ٌف ور  ل أسس  ه اًلصفتّةد   م أأخذ نياه وي       

اًليت ميرس مالمح امامتأة ن  امل  قامف أرنام نه! غ در ه و 

منه.. أظسّه رق  واقف ً ن رظ تد نم لقامف ا ند مبرام ذاة 
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 ترنامامامه   رنامام ً انشاماميخ يف حامامسض اننترامام  لغاامام ه اًليامامت. 

 تننهم من ً وم  زنل أشامنت ر غ غام  إرهام م  سامرب سامني  

 ل بط  رل إري .

 

  

*          *  *  *           * 
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 (5) 
اسنقبل انشيخ  رشات انساسة ناميك لنياميهل  ن ولامذ      

 بن  انرش انذي ق  ل را رهامل ريس ام  ن  ل رائر  اًلست 

 سبنامامث مامامل انخترامام . ي لنجامامّتأ أحامامٌ   امامىل االقامام اب مسهامام  

واقنر مه  نم ي لفّكت أحٌ  يف إلج د طتلق  ن نخ ّو مامل 

    انتائر .. انامذهسل أرام ب انج ياما وانج ياما ل قاّمب! 

سامام ك  يف غت امامامِ  انفسامام ِ د لق يضامام  سامامرب سامامني  سامام    هد وه

نئيب ًد ض ئن ًد ح ئتاً رنام م   َقامَ  أ امّز مام  مي ام  يف انام  ي .. 

ن ن لاّ   حمره رام  األخس(د و س م  لنرّ ث  سهد ودامئ ً 
لفنل ذن د ما رنض زر ئامل ح  ام  س  ام ن لقامامسل مشامجاً 

انراممرد  إًف انرمر:  هذا أخامسي!!(. وا ند رنام  أن  فاما

األخسد ي لبا ننسرب م  لشغ ه ونأ ُّه رفق ا امه ن راممر قام  

  ق  انن ي رأرسه!د ن ن  سرب سني  لقسل:

ق   ا ا مل هامذا أو ذاك نالمام ً لدذلام  ولجتحام  نكسّام  نامل  -
  ا ا مل األخس م  ي لّسّك.. نيل انج يا م  ه!

ور ل إًف  سرب سامني  و امل طتلاما   مامل انفسام  د      

 انن   س ق نه  األنال  سهد و ل مس ه اًلف جئ انش ئن ت 
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 يف انختر .. أطت  رأسه إًف أرض انغت   وق ل:

مست األخس هس مسو أ  ! ال  ت  ريسس   كال   لن امل ولأنامل مامل  -
  ت  جبيسهد أ   واألخس!

 ق ل   مل انفس  : 

ونكل   ي  أن  ختج إًف انس س و خامربهم أ ام  ي متامامل و فسّام   -
 انن  قي ل  س .انش ئن ت 

 م  أش  امسا  سّ  ذن  إال نتغبنهم يف مسو. -
 

مال أل م و سرب سني  لقبا يف مك  هد مسزول ً  امس        

رسلامامته انر لامام يد ي لك اّمامف  فاامامه جهامام  متاقبامام  اننامام ي 

انخامام رج  مامامل خامامالل انس  امامذة انسحيامامام ةد  امامامتك انسامام سد 

يف وانر   د وس من.. نكسّه ي ل ك ذنتى مام  زانامل   نقام  

رأسه. يف انر  ِ د ومسذ غي ب  سرب سني د أو اإلش    اننام  

 قسل أ ّه نقّ  حنفه يف انختر د  تك س من مقن ه   رغ ًد 

مسا انج يا مل أن لج اسا حيث ن ن لج س  سرب سني  

رغم م  س نه هس ا خت مل ش ئن ت ي لصّ قه  ذاك أل ه 

يامً د  امام  ح  ام  ن ن منأنام اً حامّ  انيقص أّن  سرباً سينسد ث  

دون  سرب م ل طن م رال م ٍح(د هذا م  ن ن لقسنه سام من 

   امنس دنيه ان ذلل ن م س ن  هذه األسيسا   أخفي  ضرك
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 س ختة يك ال لغيا ه.

يف ما ٍك نئيٍبد ختَج  سرب سني  مامل ق ق امِه منخامذاً      

انيتلاماما اًلددلامام  إًف انخترامام . اسامام جا رذانت امامه انراماممرد 

رأذ يه انيسل نص وقسامئه انن    ّك األرض دنّام ً  نامم نام ن 

لتدد أن  مل متّة(.. اسنذنت نل نرظ  مل     ان رظ ت 

ت ريامسل انن  قا ه  منه  يف اناسِ  أو يف انختر د ي لشن

اًلا     م ل ور يف رأسه ق  أ اام ه نامل يشكد   يامه ا ن 

أن لسقف اًلهزن .. ولاا حّ اً ن ش ئن ت انن  مام  اسامنف د 

مسه  إال انشاميخ!  ام م  سامرب سامني  ن امجاً أل امه ي لكشامف 

ن س س حقيقً  أخف ه  طي   اناسسات اننام  مااملد و ام َم 

أنامام  إذ جنامامل مامامل طيبنامامه  ترامامً  ألن لاامامنغ ّه انسامام س 

ولنه س ه ر نجنب  ك ج مامل اًلساقف ي لرا هام  رن  نم 

أّن ني   انته ن و سمه  رل اني ونام  يف ح  ام  سام من مام  

زانل م  ر سختل  ا ختلل. طي امام  اًلا  امام  انف رام   مام  

رص انفس   وانختر  ي ل نِا رأحٍ د اقام ب مسهام  وداه نامه 

  انتائر  انخ  ق د اسنغتب وهس لكامام د لخنساما مامل رائرام

 اًلست وق ل يف  فاه:

ألنقل أن لنصّسر انس س أن     انتائر  هام  رائرنام د هامل أ ام    -
  نت إًف هذا انر ل! 
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ا  ّس رص ح ئيص منامكن صد شامنت رأنفام  اًلكام ن رغامم     

اننن   وانتائر  انسنس .  خيّل أن انرمر لقف قب ننه ا ند 

لرتّك رأسه  تح ً ول حسه يف حاامسه. أشامنل  امسد ثقام ب 
  م لفنل يف نل متة. نشف اناامسك مشامه اً رهيبام ًد مام  م

ن ن لنسقا أن لتى ذن   أشالك ي لبا مسه  إال  ظ مد رأس 

 س ز ه انام ودد دود يف نامل مكام ند ورائرام  يف نامل مكام ن. 

أطفئ  سد ان ق بد  أس نل اننن   سامن ره   امىل مشامه  

ي لخيت يف ر ل  سرب سني د هّم ر نختوجد وأ اّل مام  رامص 

ارلل اًلنكن ص. ن  ل اًلتأة هسام كد واقفام د  اامنج ا انج 

قساه  ن  خسل إًف انختر . ي  َت  سرباً وهس ل خامل انختر  

نكسه  رأ ه وهس لخامتج مسهام .  سجئامل رامه إذ لخامتج مامل 

انختر  س يمًد من ىفد  ذنتت     انش ئن ت اننام  رّوجهام  

انس سد ه  هامس ذا  سامرب أم مهام د لخامتج مامل انخترام د مامل 

  اًلفنسحد ي لخامتج مامل ثقامٍب يف انجام ار نامم ردد  ا ئه

انشيخ يف األل م األخجةد وي لسزل مل سامقسف اًلسام زل نامم 

 قامامسل اإلشامام   ! خامامتج نامامم هامامسد نامامم رأ امامه يف انيامامسمص 

اًل يتللد أحّال ر غ غ  إره مه  رل إريهام د أحّاامل 

! دار يف      رر لث  يسيه انكئيبنصد نَِم  يس ه نئيبنام ن دامئام ًل

نامل     أسه  نل م  س ننه  ل األل م انن  اخنفي ره   سامربد ر 
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األق ولامامل اننامام  ردد هامام  انسامام س ويف هامامذه ان رظامام   ت امامل 

انرقيق  وه   تى  سرب لختج رق منه اًل شسق د ي  خف 

مسهد أخذت    س مسه رخيي وئيام ة.. اق رامل حنامي رام ا 
نه  جا ه واضر ًد هس ذا  سرب سني  ر مه ونر امهد ناميس 

 فتلن ًد وم  أش  ه انشاميخ  سامه مجامتد أن ذلامب.  شبر ً أو

انج ياماما رامامّ قسا انشاماميخد هكامامذا هامامم ليينس امامه رنيامامسن 

منصامامسر د لاامامجون خ فامامه دون أن لفّكامامت أحامام  رسسالامام ه 

ان  يس . هس ذا  سرب لختج منام ىف ونكامل مامل ألامل  جام ك 

     انتائر  انكتله ل 

 ق ل  سرب:
 نق  م ت..  -

 د وي  ته هزلالً نم هس ا ن.ي  َت  سرب حزلس ً نم  تاه ا ن
 ق ل  سرب: 
 مبس ه  ق ت نل يشك.  -
 

أرادت أن  قسل نه رغم أ ه  ال  نامتف  ّ امل لنرام ث      

ومل انذي م تد أرادت أن  قسل نه:  ال ل   سامربد ي  فقام  

أح اًد أ ام  منام د نامل منام د رنمك  ام  اال امنمد  اميّلد أ ام  

زانل  الزمه  إلّ ِك أن !( نكّل اًلتأة انن  م   مييّن  ل   سرب

رام نلد ريامسم    فنر  نه ر ر ً م  م  ن امِل ماما انشاميخ..
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أسن ّت نا ن  سرب ل سُك انك مت ونأ ُّه لفّتُغ م  يف رام ره 

مل نتوب. اسن نل نكلِّ ن  ٍ  ق نه د م  ن َن لسنظُت مسهام  

رّداً قام ر مامام  نامام ن لتلامام  أن لفاامامفض  امامل  فاامامهد أراد أن 
قل قتلب م  نام ن لصامّ   مام  ل خ رصسٍت   ٍلد حني و 

رآه     ان ي  د ني    فا  يه  انرمر  األخسد وه  قام   ام د 

مامامل ج لامام  نينأنّامام  يف أّن انامامذي رآه   امام  ان ي امام  ي لكامامل 

ن رسس ًد ر ر مامست انراممر حقيقام د نامم حاممر لجامب أن 

ميست دو ام  ألّهام  األخامسل   ام  انر امج اننام  متامؤل األزقام  

  اننام  ال  فاما  يهام د وانشسار  واناام ح ت وانبيامستد   ام

ح ج  ىل هيئ  ررٍش ال شغل نه  إال انننتّض ن سام س ودّس 

أ س هم  اميم ال لنساميهمد انر امج انامذلل ح  امسا أناامسنهم 

نال نقامام ص مامامل نامامّل ذي    يامام د أونئامام  انر امامج نامام ن مامامل 

أألج ر أن ميس سا ال أ ل أله  األخامس!! ركامل اًلامتأةد ركامل 

ركل  سرباًد وانجام ران  منه  ج ران انختر  اًلنكن  د اًلتأة

ركل انرمرد نالهامم راميف يف انشام ر  اًلظ امم أمام م  سامرب 

انذي احنفظ ر منٍ  يف ح ق  ه! أم  اًلتأة انن  يف داخ ه د 

اننفل مبتاقبنه د دون أن  بيك منه . ي لغامب انشام   امل 

اًلتأة يف أّن ن شاميخ  القام  مبامست انراممرد ونكامل قبامل أن 

نت ام   القام  انشاميخ رنسامربد لصبح انش  لقيس ً ال ر  مل م
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مسذ ذن  انيسم انذي أق ّهم  سرب يف  ترنه وه   شنت أّن 

هس ك خيي ً لامترط مام  رامص االثسامصد ونكامل. نيامف نهام  أن 

 نتف ذن  انخيط وهام  اننام  قامترت أن ال  ام خل ريامل 
انشيخ ث  يً . إذند ي لبَا أم مه  إال  سرب وقبامل ذاك ال رام  

انامذي وضامنل  يامه مل إرامالح ذنام  اًلسقامف اناامخيف 

 فاامامه  قبامامل أن لامامسق هم  سامامرب رنترنامامه. نيامامف أسامامنييا 

انسرامسل إًف انرقيق د حقيق  انشيخد وحقيقام   سامرب.. مام  

انذي لترط ريسهمد   ا امنالك نلٍف مسهم درسس ً! اخامل 

 اًلتأة انن  يف داخ ه :

 م ذا ل!!  -

ن  ل  ىل لقص أ ه   ق ب مل رٍٍ أختى.. رامٍ قام  ال      
ج مسهام  أرام اً. أّن  اامسل اًلامتأة قام  لام  نه  إًف د اما  خت 

اًلزلامام د د اماما مامام  ي لكامامل يف انراامامب ن وقامام  لكامامسن آخامامتة 

انيتلا انس م. أن ن   يه  أن  فنل ذن  ر ا ا انفاامسلل 

 أّي  اسل ل  نه  إًف انه ول ل

اسنأ ال اًلتأة ان نب . ونكامل. إًف أي مام ى سامنيسل      

نيامامه يك  صاماميل إًف   امام  ان نبامام ل نامامم خ اماميس سامامنرن جص إ

انرقيق ل وألام  حقيقام    ام  اننام   ام  نِ  إًف اناامقسط 
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ث  يً ل ح ونل إقس    فاه  رأ ه  رفن ه  هذا   أر نسفاامه  

وسناا رأس انشيخ  رل ق ميه  رن  أن نّسرت جا ه  

 يف حاسه!

ي لنسقامامف  سامامرب  امامل انكامامالمد وي  نسقامامف اًلامامتأة  امامل      

  لامام ور يف رأسامامه .. اننفكامامجد ي  صامامغِ نامامه قامام ر إرامامغ ئه  ًلامام

ضامامركل إذ دار يف رأسامامه  أّن انصامامهيل وح ر امام  انخيامامسل 

 سيغ وان  هيق ً!

أاّت  ىل  سفيذ قتاره د أن  نامامتف انرقيقامام د هام       

منتننه  وال ر  مل  اري ت ونم يف نامل انرامتوب هسام ك 

خاامام ئت و اامامري ت إال أّن نامامّذة انس امام سامامن رس نامامّل يشك 

دًل ! و سام ه  سامنن ا حني وإن ن  ل انينس ت ن جة وم
نبامام س انشاماميخ يف رقبنامامه وسامامي  ا ةامامل األخ اامام  غ نيامام ً. 

اسنأ ال اًلتأة انن  يف داخل ن  أر انن   سش ه نكسهام  ي 

 ي نئ ن نالق  انن  سام ريه  رنسامرب سامني . ق نامل اًلامتأة 

 انن  يف داخ ه :

أي  كسين قتلب  مامل انشاميخ نن امأري مسامهل أي  سام م  يف  -

نام  ثقامل جاام هل ألامل ن  امل   ام   تاشه انقيامل و ر  

انصرسة انن  ج كت منأختة.. ن ن   يام  أن  قامسٌف ذنام  
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يف أول نرظ  دّس  يه  انشيخ أر رنه  رامل ثي رام  وراح 

لال ب انسه لل ولسبش يف انّسّة ولقتص انفخامذلل.. نام ن 

  ي  أن متنسن   ل انسسم راضيً  يف     انغت   اًلنن ام . 
 ق نل اًلتأة:

 وقاد ال لسفا انس م  ىل م    ت!م  وقا ق    -
   ي  أن  نر يل ر ى ذنتاه ا ة ! -
 ال   ي د ا نظتي مس  م  لّسّك. -

 ق نل اًلتأة انن  يف داخ ه :
 ال  كسين نق ً  نآلخت..  -

 واننفنل حيث لقف  سرب سني د ثم ق نل: 

 هذا أن  مكتاً مسه! -

ني  ذنام  أشّ  م  لدًله  ا ن وه   قف قب ن   سرب سام     

اًلسقف انذي س يل  يه نا  ه    يامهد نيامف وقفامل إًف 

ج  ب انشاميخ هام  مام  ن  امل  نامتف حقيقام  انشاميخ وي 

 سكشف أم مه  األمسر جيام اًد ن  امل  اامج رامنرادة انشاميخ 

 و مه!

حص أ هي  سرب سني  نالمه وأ امتغ مام  يف  فاامه مامل      

نتوب أم م اًلتأة اننام  ن  امل مسشامغ   رأ ك رهام د أحامّس 
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ر ي ٍح ن ل أنقي ثقالً  ل ن ه امه. نام ن وجامسد اًلامتأة يف ر 

 هذه ان رظ   تر  نيزلَح  سه نل ذن .

 م  انذي ج نس  رنسرب سني  ا نل  -

 كتت اًلتأة رذن د هل أن انص    ه  انن  ج ننهم أم 

 أّن ق رهم أن لجن ن  يف هذه انختر ل ق نل:

 انق ر لتسم طتلق   ؤلر أ متح ن  انق دم !! -

 خل اًلتأة انن  يف داخ ه :ا 
 أ ِل مجسس  !  -

 

 رّدت اًلتأة ر منن ض:

   ق  .  -
 رل مجسس  د أ ل  هتونص حيث اننهت!!  -

 ر حل اًلتأة ره :   

ألل نسِل طي       اناسسات انن  قاينه  ماما أٍب   يامٍلل نامم  -

 …ر ب أغ ا يف وجه 

 اخل ره  اًلتأة انن  يف داخ ه :

 مت يض نل  نسد.انقي رات انن   -
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 سأجربه   ىل اننسدة.  -

 و س مص!  -

إذند ي لكامامل  سامامرب إال قيامام راً سامام نبه رنامام م   فاامامل      

أمنننه  يف مري ت انشيخ وغام درتد ي  نام  خ ئفام  مامل 

يشك نم ي لبا نه  يشك ننخ ف   يامه! ومام  م احنفظامل 

رنذرلنه  وه    خ  رل جاام  انشاميخ  ااميكسن نهام  
ني . أن اننجترامام   فسّامام  نامامل ذنامام  وهامام  ماماما  سامامرب سامام

اال  اض تد ونكل. إًف منامي  اامن ت   ام  اننجام رب وناِمَمل 

  تننه  اًلتأة انن  يف داخ ه   برُت يف أهسائه ..

 ق ل  سرب سني :

 م  انذي أجربِك  ىل اًلج ك إًف انختر ل  -

 رّدت ر س ً :

 نيك أراك!  -

 هزر  سرب رأسه غج  ام رئ رنج رنهام د  قام مل خيامسات     
ر  ج ه انختر  وسامط دهشام   سامربد  بنهام  هامس رخيامسات 

حامامذرةد  قامام    ّ نامامه انريامام ة أن لكامامسن حامامذراً ماماما انساامام ك 

خ ر  واًلتأة انن  سبقنه إًف انختر  ه  مل ق مل ذات 

لامامسم رقامامذف وارامامل مامامل انك اماممت   يامامه وأمامام م انسامام س  يف 
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اناس . م  انذي  قسم ره ا ند مام  انامذي لام  نه  نام خسل 

 يل اًلنامنم ويف وقامل امنساما انسام س  امل انختر  يف هذا ان

ذنامام ل هامامل  تلامام  أن  نأنامام  هامام  األخامامتى يف أّن انساقامامف 
أم مه  ا ن نيس شبر ل ي لسنظت إج رً  نناام ؤال هد  بنهام د 

ووج   فاه يف وسط انختر . وسط     انتائر  انخ  ق . 

ازداد  نّجب َ مل  رّ  ه  ن تائر  و ن   اًلك ن. ي لتهام  يف 

أحامّس رسجسدهام  مامل ر اّمِ  خ خ نهام د حتّنامل انب ك نكسّامه 

س قيه  وأر رت رس  ً يك   نّه   يه . اق رامل مسامهد رآهام  

   س.. ه  ذي  ام  س..  لام  هللاد مام ذا لام ور يف رأس هامذه 

اًلتأة.. م ذا  تل  مس ل أّن إر يَس لتاوغ  ل   سرب  نخ ّو 

مسه قبل أن ميّتغ أ فَ  يف  تاب انخترام . أخىشام أ امَ  نامل 

اإل الت رج  ك هذه اًلتة  نن نسل ق   خ ّصامل  انيا 

 يم مىض مسه  أ ُّه ا ن لك د ل نصُا ر . هل  انييا ل  

 سرب ل  إرامل سامني ل( رتقامل يف رأس  سامرب رامسٌر   لام ٌةد 

و رتّنل يف ر رهد  رل رم د األل م ج تات ط ًل  خبّأهام  

رن م  اح   ره  . ه  ه  ا ن  اامننت مامل ج لام   مامل 

األمس نيك لسهض مل ج ل ل مامل  فامَخ انج امَت   َبََش  سّسر

اًلخبسك وأ  َد انس َر إًف  تشه  ث  يً ل َمْل لر ول إقالق  لام  

 سرب رن  سس  اننزن  وانه وكل َمْل   د إني  ناميك لامسقّض 
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 ىل م  رق  مسام ل ح ونامل ج هام اً أن  سلام نكسام  ا ن 

وجه ً نسجه أم م ذا  .. أ ل ا ن ل   سبامت يف ق   م ضامي  

سج مخ ض ت وا الم نل  سنه ..(. ي  نيه اًلامتأة  ترامً  أ 
السنن دة أ ف سه  تاحامل  أنامل اًلاام    انف رام   ريامسهم 

رفريرهامام  ور اّمام  خ خ نهامام .. اننصامامقل رامامهد حامام ول انتجامامس  

خيامامسة وأخامامتى   ننصاماما ر نجامام ار.. متسّامامي نامامس اسامامني   أن 

ل  ا انج ارد ل  نامه  سامهد ل  نامه رنيام اً.. أو لسفامذ  يامه 

يسن  تاه وال أ ف س  غتله! ا يفأت اًلا    مام  حيث ال  

ريسه امام د واننصا انجا اند شنت رأ ف سه د ح رةد مشامبّن  

ر نيأس وانشبا. رريح أ ُّه ي لته  وسامط اننن ام  إال أ اّمُه 

 خيّ هامام  رسجامامه إر اماميس و يسيامامه انسامام رلنص. امنصامامل مسامامه 

رجسننه وحّسننه إًف ننبٍ  يف ل له . م  انذي جن امه ضامنيف ً 

ذال ذات انانف انذي ا ن ره هس كد يف قتلنه انبنيام ة هك

اننامام   غفامامس  امامىل شامام طئ هامام دئ مبرامام ذاة انخ اماميت. وذات 

انجا  انذي امنّصه هسام ك. نامأّن انريام ة  نيام   فاامه  يف 

    ان رظ د و خيط نه  ايفاام ك حام ٍث ي لساامه أرام اً! 

  يه أن ال لقا ث  يً د وأن ال ل    تر  إلغتاكات إر اميس. 

ه حيث انجه  انن   جام ك مسهام  األ فام س اًل نهبام  م ر ل ل

  ري مل ر نجا  انتخس. ظسّل اًلتأة أن  سرباً لتلام  أن 
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لرناامامسه  وهامامس مامام  حّفزهامام  يف أّن مر وننهامام  قامام   جرامامل. 

ونكلد م ذا رن  ذن ل م ذا رن  أن لشّ ه   سرب إًف ر ره 

وميو  شفنيه  ولخ ُ  درسسه ثس ل ه ل د نه   سامرب رقامسةد 
 ك ره .. نكسّه ي لانيا إلق ف زحفه  إنيه. شّ  ه وقيا أ 

مامل خ ا يامه واننصامقل رامه رقامسة.. رام أ انام رسس ل قامام  

رظالنه   يهد ولنرّكم رن ام   هد وجت ام  سامرتل  رام أت 

  ب  يف جا ه انغ يظ ويف   ام  ان رظام   أنّام  ننسامرب أّن 

إر يس نل لف رقه دون أن لأخذ م  لتل  مسه. انتائر  انن  

انختر  ن  ي  إلطف ك ألّ  غتلزة  م انذي لام  نه    نت  ره 

نذن ل ي لقل  سرب سامني  أ اّمه غامج ذي ح جام  مبام   قام م 

  يه اًلتأة نكّل اًلك ن ال لفنح شهيًّ  ًلمرس  ذن  ونيف 

ميامام رس ذنامام   سامام  رأس حاماممره انامامذي مامام  زال  هيقامامه ميامامؤل 

ذانت ه ا اّمُه ر ننأنيام  ساميكسن حاممراً إْن  ََنامَل ذنام ! قام ل 

  هجٍ  ر رمٍ :ر

 نَِم  فن ص ذن ل!   -

ي  جْبد وراحل   نُا ر ا  ه  م  ظهت مل ر رِه اًلشنت 

 ن ذذ رين ه اًل نح و تقه. ح ول متة أخامتى أن لبنام ه  

  سه ونكّل ل له  ر    م ل نّمشنص اننصقن  رخ ا يه.
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 ق َل ث  يً : 

 ا تنيس  ل  امتأة!  -
 …نيَس قبل أن  -
 ل ل !نال ننب  يف   -
 هل  انييا اإل الت مل منتٍةل-

نس أراد  سرب اإل الت السامني   نكامّل ح جنامه  جامربه أن      

ل  ه   فنل م   ش ك   ل لخّس شيئ ً!   يه ا ن أن لشبا 
رغبنه انن  سجسه  طسلالًد هس ك حبالن لشّ ا ه إًف جهنص 

منس  ت ص نكسّه ر أ مييل إًف م  جنل درسسامه أن لاامنقيمد 

لد وحتم ن مسذ ني نه األخجة يف قتلنه انبنيام ة. هس ك نب

 تك ل له س ئبنص و يسيه  رام والن أن   رام ا اًلامتأة مامل 

خالل خيسط اننن   وه    نهم جا ه قينً    س أختى. 

نام ن نصامس ه   راميٌحد  سياما رك اممٍت ي لفه هام د ن اماممٍت 

مجتدة مل منسيد   خ رخفست وهام   ام ا ب درّسسامه 

 ئٌا  أراً! ج ل  ىل رنبنيه  و سامرب مام  م  م لال ب قطٍف ج

زال واقف ًد لنكئ  ىل انر ئطد ح ول أن لكسن لقظام ً نكامّل 

انفم انذي أخذ ل نا ان رّسس ي ل نه هكذا.. و تّجَل مل 

رتِج سكس هد ور أ رهي ه لن س ولن س.. وراَح لابُح واًلتأة 

يف  امامتاب انخترامام د غامامج مك ثامامص ن تائرامام  ورق لامام  انراماممر 

. أظهت  سرب سني  مه ر ه و  َّم إر يس م  ي لن  هد انس  ا
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  ّ امامه نيامامف  ُسْناَمامزُ  ان اّمامذاتد و اُمامتّوض انفامامتس انج امامسح.. 

 َت ّرل اًلييُّ   رَل انجاِ  انغ يظد وث رت ثام ئتة انغبام ر 

مل انت اام ت اًلنن نيام  يف أرض انخترام  وأمنامزج واننن ام  
 انن  أس نل سامن ره    اميهم.. ورنام م  أ تطامل يف ان امذةِ 

ا نبهلد  نرامل  يسيهام  وقيام رات  سامرب سامني  مام  زانامل 

  وس م  ّرً د اخل وهام   امسفض  امل جاام ه  ثقامل 

انجا  اًلن بّ  ر نغيسم وانزوارا واألميام ر.  هاامل ونأ ّهام  

  انيقظ مل  سٍم   يا. د    سرب سني  مسه   ص حل ره:

 إلّ َك أن    س!  -

مامتأٍة ن  امل  تَف  سرب أّن إر يس  تر رج ام ِه و تنامه ماما ا

قبل نرظ ت منتة رشس . شّ  رسي نه وسامط دهشام  اًلامتأة 
ودهشنه.  أّي ن ئل هذا انذي أم م  ل   سامرب رامل سامني د 

ن ئل غتلب.. غتار  انفنل انامذي اق  نامه قبامل نرظام ت(. 

 كنامامل اًلامامتأة  ب ك هامام  مامامل  امامتاب انخترامام  وهامام   تمقامامه 

رسظتات ي لنتف مسهام  شاميئ ً.. ختجامل و بنهام  رخيامسات 

خشي  أن   خ ره ث  يً .. ال ل ري نَِم  ن ل ذن د وئي ة 

ونيف اسامني  ل أن  سقنامه يف شامب نه .. مام ذا نامس سام ا 

أح هم  ريره  وااخه  وهام   تمتام   رامل جاام ه يف 

انخترامام د ألرصامامل نامامه مامام  حصامامل يف   امام  انقتلامام  انبنيامام ة 
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ولهتب ث  يً  نم  ن ه  يف اًلتة اًل ضي ل  ام دت اًلامتأة إًف 

سرب سني  إًف  س قه.. قىضام ان يامل ن اّمه يف رينه د وي لن   

انخامام رجد زقامام ٌ  لقامامامسده إًف زقامام ٍ د ودررس امام   قامامسده إًف 
أختى.. لفّكت يف أمت اًلتأة وأمامته ولسنظامت أن لصامرس مامل 

ح  ه هذا. ونكل هل ن ن ح مًل مام  حصامل يف أول ان يامل 

ي لكل ح مً أر اًد ا ن ره شامنسٌر ر نامذ بد وانسام مد وأحامسر 

جا اً ثقيالًد م ّسث ًد وأّن رائر  اًلتأِة م  زانامل  رأ ّه لر امُل 

  نقً   يهد  ّكت يف أن لرنو نأَس رشاٍب ق  لختجه مامم 

لشنت  يه.. وهكذا ارن نل ق م ه انيتلا ان اري  ر  جام ه 

 ح    س من.
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 (6) 
الفجررُ  لّقّررُو خيو ه، ورروو يالطرر   لمررّ     رر ٍ       

عم،ٍوو هاٍو إال من الكرب  يااـرر اا الّر ّاس الق،ق،ر  
التي تطمع ب  ح  يآه . يألن منزو سقامن ال لبّد عن 
الّا ة كثرياً ـقد ـّضل خن لط   با  اًلنرزو بردالً مرن خن 
ذا لذىب إىل الّا ة يى  لّ ف خن ال خحد   الّا ة   ى

ال قت اًلبك  مرن الفجر و لكنّرو يىر  لتجرو  ّر  اًلنرزو 
ٍٍ مرا داهرل الّا رة رآ  مرن هربو الضر    ـ جئ بشرص
األحم  الباىت الذي لنطّل عرب الزجرا  األمرامي. ت قّر  
قق،بً يـّك     فطرو لِرَ  ال لرذىب إىل الّا رة بردالً مرن 
اًلنزو ـيذا س، ـّ  عق،و مّراااا سرقامن الرذي لقق،يرا 

  األتك،ررت ياألسررال،ب الّضررارلة لقتّامررل مررع عق،ررو 
اآله لن يكل ذلك مل لدهل   رخس عنرب سّ،د كرام كران 
لرّصح لّمزة سك ا ! كب  ال لطرّد حاجترو إىل البرا . 
تقّد  هط اا مقرتباً مرن الّا رةو ك،ر  سر، ق  مرن   
الررداهلر ر ررا سرر،قق  سررقامن بدمررو يلّمررو   الّا ررة 

ل لو منو!! ال لي  من سرأجد  يىناك س،أهذ درساً عىل ا
  الّا ةو اًلي  خين سأحتيس رشاباً يخ ىس ما ـاا من ل،قة 
الك اب،سو يلكرن ىل لدلك ما لكفي من  ق ٍد لرذلكر آٍ  
لا عنرب مرا قضر،ّتك مرع تقرك القطررع اًلّد ،ررة ياأليرا  
اًلقّ  رررةر كررران خبررر َك لقرر و  اًلاعنررد  ـقررس مررا لطرر   
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اآلن لا عنرب بن سّ،در مد لدلك ـقس!( ىل تطايي ـقطاً 
  ج،بررك يعررد  قرر دك قبررل خن لطرر دك مررن   داهررل 
الّا ة.. قد لّرتمرك سرقامن مرثقام لفّرل مّرك براألمس 
يلكررن مررن لضررمن لررك النررادور احطررب  قرر دَك يقررْل 

 لآله لن خين خساي  ـقطاً!

تقّد  من البا و و قو م ة ياحدةو ا تظ  قق،بًو و قة      
دوو رآ  عنرب عرب الزجا و سمع ه هشة خه   خلقظت النا

مل لصّد  النرادو مرا لر ا  بّردما … اًلفات،حو يـُِتَح البا 
سمَع   ا عنرب سّ،د   الص بة. دعا  لقده و بابتطامة 

 ع لضة. قاو النادو:

 خمل متتر -

 ردَّ عنرب:

 يىا قد عدا!  -

 ضّكا حت  رددا جدران الّا ة اد  ضّكاتيام. 

 قاو النادو:

بارحة كان سقامن لتّّدث عنرك.. كران متأكرداً خ رك مل مترت.. ال -
قاو يل قد خاّد  م ا الّامل كقّرو لكننري ال اارد   ر ا عنررب 

 سّ،د.

 رشل !! -
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 خغقو النادو البا  يـتح لّنرب زجاجة رشا  قائبً:

 هصصيرا سقمرران لك.. وقب مني خن خـتّيا لك مت  حرضا.  -

  سرقامن برو يىر  الرذي مل ال لّ ف عنرب سبباً الىتام     
لقو منرو مرن قبرل اىتاممرا عردا األلرا  التري تقرت ل،قرة 
ال ىان.. خّن اًل َا يحد  كف،ٌل برأن لردـع النراس لتم،رري 
م اقفي  تجا  من مات ا.. يال جر   منرو بدالرة لتصرّ،ح 
األهطا  ـك،ر  يقرد ج رت حرامبً خهطرائ يعب راً  قر،بً 

 حّمقني إلّا  إبق،سر

رب سررّ،د كأسرر  دين خن لّطرري  فطررو ارتشرر  عنرر     
ـ اًة ب  ياحد يآه .. عق،و خن لّّ ض ما ـاتو مرن خلّرا و 

 يخن لمطَل رخسو من كاب س الق،قة الفائتة. قاو النادو:

 س،ف ح سقامن بك كثرياً. -

ىزَّ عنرب رخسرو ميلرداً يىر   ضرت زلت  رة يل تشر       
الكأس الثالثة..    تقت الكييس حت  خـ غ ما   القن،نرة 

   ج ـو.. يضع رخسو عىل الطايلة يغفا. 

بّد تقك الق،قة مل لَ  عنرب سّ،د اًلر خةو الشرتمالو مرع      
سقامن   حا تو يا شرمالو ـ،يرا. مل لقترِو بيرا خبرداً حتر  

بيا ذاا ل   يىي تق  قبالة الّا ةو ق   عمر د  ـ جئ
الكي با  الذي كان ـ،ام مىض ل ب  برو حمررار . اسرتأذن 

 من سقامن يذىب ًلبقاتيا. قالت لو:
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 ..  خرلد خن خراك   -
 ل،س لدّي ال قت  -
 ! م ض   مي   -

ا دىش عنربو ـأّي م ض ٍ  لجمّيام غري ل،قِة الص برة      
نرب بن سّ،د إلّاك يالنطر ةر خمل خقرل تقك. خمل خقل لك لا ع

لك خّن ليّن دىاً  لم   إبق،س  فطور ـام بالرك تتّرّدث 
مّيا اآلنر خ ت تضع  فطك   ىّ ٍة سّ،قٍة قرد لكقّفرك 
الص ي  منيا مثناً غال،اً. ماذا جنت لداك مرن ـّقترك غرري 
الند و ال يقت لدلك ليك تطرتجع قر اك ـق،س كل حدث 

نّيا ـ اًة خه   الـرتاسك. عْد ح،ر  عاب .. ىا خ ت ذا مت
 خت،تو عْد لّا تك خي ـندقك ـذاك خجد  لك.

ا تظ ا اًل خة رّداً مرن عنررب سرّ،د لكنّرُو خدار ُير ُ       
يختّجو ح،  الّا ةو مل تدعُو لفقت من شباكيا ـااطادتو 

 من جدلدو تشبّثت بقم،صو يااحت بو:

 ال تقدر خن تّتق ين..  -
 مل خحتق ك.  -
 اعط،تك ما رغبت ـ،و..  -
 ضّفي جّقني خقد  عىل ما  دمت عق،و!  -
 …عق،ك خن -

 ت قفت عن الكب  ـ ّد عق،يا لائطاً:

 عيّل ماذار -
 ى  ذا اًل ض   الذي ج تك من خجقو. -



 33 

 
مل لتأكّد بّد من اد    الاىاو ـقد سايرتو الشرك ك      

خن  خ ّيا ت لد اإللقا  بو  ا ،ًةو حايلت مّرو يىري ترتجرا 
لقتق،ا لقا اً ل،س مثل ذاك الققا و ىي خقطمت عىل ذلرك 
خكرث من م ة يلريك لصرل يإلّاىرا إىل بر ِّ األمران ياـرو خن 

 لقتق،ا من جدلد.

  الققا  الثال و كا ت خقّل رشاسة يخكرث ىدي اًو يكان      
 .. عنرب سّ،د خكرث إاما ً  ليا.. التق  كقامتيا بصرربو يترأن.

سّ،د تتضح الص،ر   يلنكشر  اًلطرت ر اآلن لا عنرب بن 
يتنفّك الطبسر  التري واًلرا شرمقتك.. اآلن لرا عنررب ابرن 
سّ،د تّ ف كل يش و ـراًل خة التري خمامرك ل،طرت تقرك 
الترري التق،تيررا   اًلرر ّت  الطررابقت و مل تّررد رشسررة كررام 
كا تو ا ظ    ع،ن،يا لا عنرب ابن سّ،د ستجد خ ّرك خمرا  

عنرب خ ّيا ام خة خهر  . جقطرا مّراًو ام خة خه  و  و يب لا 
ح،  ال ع  ت اىام يال خحد لبدد يحردتيامو عرىل جر ِف 
 يٍ    جن   اًلدلنةو تّرت خـ،را  النص،رل ت كرت اًلر خة 
ساق،يا لقنيِ  سرائبت  ـا زلقرت األ   رة عرىل يجرو اًلررا  
َزبَرَداً ت اقصُو ح كُة الطاق  يتدـُّو ح،  الج ف اآله .. 

ري ت اقب الجطدلن اًلنيك  الصامت  ي  اح كا ت الّصاـ
الف اهت لترسّ    الفضا  يلنّش ُيرية خياه  الشرتا و 
مر َّ يقررٌت قصررٌي قبررَل خن تتّرر ّك الشرفا  الذابقررة. قالررت 

 اًل خة:
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 مثقك. مثقك متاماً!… يح،دٌة خ ا -
 قاو:
 ال حدة ال تدـع إىل الصطأ.  -

 قالت:
 هار  عن إراديت! إن كنت تقصد ل،قة الص بة ـذاك  -
 ك، ر! -

 خغمضت اًل خة ع،ن،يا ياسرتسقت   الكب :

خشُّ  خّن لداً تدـّني لفّل ذلرك يتققري يب ح،ر  ال خرلرد.. مل  -
تكن إراديت تقك التي تدـّني القررتاف األ ر و ىنراك مرن لرأ ين 
يلجربين لفّل ذلكو اّدقني لا عنربو اّدقني مل تكن إراديت.. لّن 

 هللا الش،خ!

لا هللاو خ ّو اآلن خما  ام خة تصتق  كقّ،ّاً عن تقك التري       
إلتقاىا   الط   ي  الص بة.. ل،طت تقك النم ة البسة 
يال الّاى  التري امتصرْت رج لترو بشربٍو غ لرٍب.. امر خة 
تتّّدث بيديٍ و يبّّفرٍة عرن اإل ر  يالنرد  يالضر،ا و ـرام 

الص بةر يمرا  الذي دعاىا إىل خن تق    ا قامت بو   ل،ل
عبقة الش،خ بأم ىار خكمقت اًل خة حدلثيا قاوّرًة خـكرار 

 عنرب:

الكررل لرر   الشرر،خ جقرر،بً تق،ّرراً  ق،ّرراً إال خ رراو مل خر  إال شرر،طا اً   -
 لكبّقني بطّ   يلّارصين بش،او،نو..

 ما عبقتي خ ا باألم ر  -
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تو خ او خع ف ذلك من  - و مثقام عـ   خع ف خ ك ال ح،د الذي تّـ 
القّظة التي تجّ خا عق،رو   الطر     يقرت مل لتجرّ خ خحرٌد خن 

 لطبّو خي لشتمو.  ّن مصديع ن بو خما خ ت ـب!
 قاو عنرب:

 ل،س كل ما لقمع ذىباً!  -

هدعنا بقّ،تو يمطربّتو الطر لقت  يت ات،قرو الطراح ة. رخلنرا   -
و مبكاً ـأهف  ش،طا و عنّاو كثرياا ىن النط ة الربيت تر ددَن إل،ر
و خ ررا  لكرنّينَّ مل لققرَن حق،قرررَة مرا رخي  هشر،َة خن لفضررح خمر ىنَّ
ياحدة منينَّ رخلرت مرا رخلرَن يابرر او تقظّ،رت بنرار  ياررباو 

 تّّمقت ما مل لّمقو بّري ياربا!

 قاو:

 لطت مجربة خن ترتددي عق،و. -
حايلت خن خمنع  فيس عنو ـفشقت يمذ رخلترك   الق،قرة التري  -

 خحططت خ ّك مصقيّص.ه جت ـ،يا من دار  
 …لكنِّك خيقّت،نني -
 لطت خ ا!!  -

خلّقل خن خكر ن خمرا  شصصر،ّت  متضرادت و وراى ة      
ي جطررةر ياحرردة تطررقب إرادَة األهرر   يتق دىررا عم،ررا  

 ح،  اليايلةو خلّقل خن لّدث ذلكر

خجيشت اًل خة بالبكا    يقت مل تنقشع ـ،رو ه،ر        
  ل،قتو األهررية   الق لرة الشك عن رخس عنرب سّ،د. تذكّ
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الترري  بذتررُو يخشرري ا سرر، ـيا يح ابيررا   يجيرروو كرران 
لّظتيا   الب،تو لّدُّ  فَطرُو ل،ر ٍ  حاـرٍل بّردما ياـقرو 
الش،خ ذاتو عىل تزيلجو باًل خة التي لّب. مل لكن لت قّع 
خن لّدث ما حدث لكنّو حدث! ـقد خـًس الش،خ  ّىام 

ي طائيا يخم  بر جميام. بّرد يـّطقيام خما  رجاو الق لة 
منتص  الق،رل بقق،رل ـرزَّ عنررب مرن   مرِو عرىل و قراا 
متّددة يار اخ هاد  الش،خ ال اق  عند البا و قاو لرو 

 بص ٍف ياضٍح:

اى ْ  لا عنرب قبقام لصق ن إل،ك.. خ ار الش،خ سص  خىل الق لة  -
 عق،ك يعق،ياو خ ّي    و لقي  إل،ك.. س،قتق  ك لا عنرب!

كاَن ميرّش الصطر  لشرري خّن ال يقرت لقتفكرريو ىر        
عنرب تّت جناح الظرب و يابتّرَد عرن اًلكران يىر  لر   
 ك هو الصمرري تقتيمو  ريان مشاعل الش،خ يرجاو الق لة.

وف ا دمٌّة مرن ع،ن،رو دين خن لقتفرت إىل اًلر خةو       
ىي ذاا الدمّة التي وف ا منو يى  ل   النار تأكل ما 

 خحبٍ  يخماٍن. بقي لو من

 قالت اًل خة:

 ال خحد يل س اك لا عنربو خ قذين مام خ ا ـ،و. -
 لَِ  خاّدقِكر! -
 أل َك مثيلو ضّ،ة مناـو حقري! -
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رت ّ يو خشرركُّ خ ّيرا       ىل ق خا اًلر خة خـكراريو يعـ 
تّ ف ش، اً عاّم ـّقو الش،خ يب. خلك ن الش،خ قد خهربىرا 
بقّصترير من غري اًلّق و خن لفٌس الش،خ خم اً ى  و ف 
ـ،و.. يلكن من اًلّق و خ ُّو  َد عق،يا قّصًة شّ ىني ـ،يا. 

َمرْن لُطفرئ لقد اربا و لبً لا عنرب ابن سّ،د و ارربا. 
ٍّ ـ،رو  النار التي   ادرِكر ىا قد جا  ال قت الذي تقرت
ممن سرقب منرك خحبمرك يخما ،رك يقترل الّرب الكبرري 
الذي زرعتو   حدلقِة عمر ك. اآلن عق،رك خن تأهرذ بثرأر 
من لفظت خ فاسيا   حف ة ال ج . يمرا حرردث براألمِس 
قد لّردث ال،ر  . عق،رك لرا عنررب ابرن سرّ،د خن ت قر  

اًليقكة يتقتنٍ منيا ما ى  حو لك. سكرت عنرو  الديدة
و،قة تقك الطن اا ال لٌس  إال يـا اً لذكر اىا ـ  ا ليس  
الش،خ ليا من جدلدو يىا ىي تبزغ مرن جدلد  جمرًة   
ل،ل عم ك. ح ّكت اًل خة ساق،يا   اًلا  يشَّ  عنرب ب غبٍة 
   الطباحِة ـألق  جطد    النير  يتبّترو اًلر خة. غاارا
مّاً يتّا قا تّت سطح اًلا  البارد حت  استق ا   القّ . 
 ٌ  من الطمِك داَر ح ليام لبارك الجطردلن اًلقتصرق  
با تشا و تشابكت الط،قان يالشفا  يعبثت األاابع   مرا 
تّررت الث،ررا  يبرردخا سرر رة اًلررا  تّمررُل ـقاعرراٍا مررن 
  التنّيداا التي ا تًس منيا الني  يمل تطرتطع بر يدة اًلرا
يال الشتا  خن لطف ا جم  الجطردلن اًلقتيبر . كران  يرار 
ٍّ ح كرة األقردا   الجمّة ـات اًو تّب  ساعاتو بيديٍ  يمترت
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عىل إسفقت الشار  . ه َ  عنرب سّ،د من الّا ِة مبّكر اًو 
ل،س من عادتو خن لص     ىرذا ال قرت اًلبّكرر  هاارة 

ح،ر  بّد إن اشتمل مع سقامن   الّا ِة. قادتو قردما  
منزو الش،خو ىناك راقب اًلكانو دار م ّت  حر و اًلنرزوو 
ا تظ  لّظة ه يجو لكنُّو مل لص  ..  ط ٌة دهقرن ـر اد  
إل،وو كل ياحدة تبقر    اًلنرزو  صر  سراعة خي لزلرد.. 
ـ جئ بّدد النط ة الربيت دهقرَن اًلنرزوو عبر خي خكررثو 
كقرام ه جررت ياحردة دهقررت خهر  .. مترر  لشربع ىررذا 

من تقك األجطادر ك  جطٍد عب  ـ،و ل،ر ىمين  الز دلو
خ ّو ق لٌب من هللا! لّتقدَن برذلك يلطقرَ  ب كاترو بّردما 
تو اًلّتمة. كران عنررب  خمتط  ُي رىنَّ ياديرىنَّ   غـ 
ري    األجطاد الصارجة يال جر   اًلنطقرة.  لشّ  رائّة ـز
ل   خاابع الش،طان يىي عالقة   ال ؤيس. يل ا  ما ب  

صاذ اًلنف جة. ما الرذي لردـّينَّ إل،رو بّردما جّ بنرو األـ
عّدة م اار خلك ن ى  الفّرل ال ح،رد   اًلدلنرة بّردما 

ر  خكل النيار ـّ لة خزياجينَّ

و       ينَّ ا تظ  حت  اًلطا و يسرتَ الظب  ا نت  ممرن لّرـ 
ه جَن س لًّةو تتّّد ان يتقيقيان بّد خن خهذتا حّصرتيام 

كَّد من هق  اًلكان تشبَّ    الّرائ  من زلفِو. يح،رن تأ
ياررّد إىل الطررطح. يمررن ىنرراك رخ  الشرر،خ   يسرر  

 الّ ش عارلاً لمطُل   باً لّمُل إ   ـّقتو.
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قفَز مثل منٍ  جائعٍ ـفزَّ الش،خ ىقّاًو حّدَ  ـ،رو كمرن      
 ل   اًل ا خمامو. قاو:

 عنربر! -

 حايَو خن لي   من جية البا  ـصاَح بو عنرب:

   ىكذا لرتاك الناس ج،داً!اه   -

كاَن ى و اًلفاجأة قد خ طا  ُع لوو ت ق و ياستجمَع ق ا  
 يقاو مت ّسبً:

 كنّا ادلق  لا عنرب.. خ ت مل تنَس ذلك.  -
 يلكنّك  ط،ت. -
اً   األم . ىناك َمْن يىش بك   الق لة.  -  مل خكن وـ 

 قاوّو عنرب:

 يك تقتل حقميريخـت  ب جمي. خمل تشبرع من األجطاد ل  -
 مل خقتقيا. اّدقني لا عنرب! -
 اّدقتَك من قبل. ا تظ ا منك عذراً ـق  تفّل. -
 ىا خ ذا اعتذر لك. -
 تأّه ا كثرياً. ال لنفع عذر بّد يق   الكار ة.  -
 سأهربك بالّق،قة.  -
شاىدتيا بّ،نّيو تقرك الّق،قرة. ىرل خكرّذ  ع،نراً رخا كر هي  -

 لّرت ر
 يدعني. لدّي من اًلاو ما لكفي ل،جّقك خمرياً...!هْذ ما تشا   -
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 يلدّي من القصاص ما لكفي إلوفا   ار ادري. -
 رصخ الش،خ م تجفاً:

 ختقتقني لا عنربر!  -
 بل خح   القاممة يخهقٍّ الناس من ش،طان حّل ب،ني .  -
 خعدَك خن خرحل عن اًلدلنة.  -
 ال تتّجل سرتحل! -
 

مل لجد الش،خ ـ اًة لقصربص مرن عنررب سرّ،د ـفري      
ادر  ما لجّقرو لرنقّ  عق،رو مثرل كراٍ  عن،رٍد.. عر ف 
الش،خ خن  يالترو اقرتبت بّردما تقرد  منرو عنررب يربر  
رة اًلّتمرة يـر اش  لدلو بّبل المط،ل يقاد  ح،  المـ 
القطن. ىناك شّده ج،داًو ق،َّد ساق،و يرشَّ اًلكران  فطراًو 

 لشّل ع د  قا : يقاو يى 

 اآلن سرتحل لا ش،خ!  -

خلق  ع د الثقا  اًلشتّل   ـر اش القطرن يراحرت      
النار تقتي  اًلكان.. رصَخ الش،خو يت ّسل بّنرب ـقر  لصرتِ 
لو..ه َ  عنرب من دار الش،خ ييقر  عرىل مطراـٍة ق لبرٍة 
يى  لشيد الّ لو الذي إلتي  الش،خ يمنزلو يخوفرأ  رار 

 ادر عنرب سّ،د.
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 (7) 
بّد حاد ة الّ لو الكبري الذي التي  الشر،خ يمنزلرو      

غررادَر عنرررب سررّ،د اًلدلنررةو غادرىررا دين خن لصرررب خحررداً 
كّادتوو ال سقامن يال اًل خة يال حت  حمزة سك ا  الرذي 
لق،    سجن اًلدلنة منرذ شري ر عدلردة.. يألن سرقامن 

من جدلد كرام كان لتمقكو لقٌ    إّن عنرب سّ،د س،ّ د 
  اًل ة الطابقة ـقد ا تظر  يحجرز لرو قن،نتري رشا و إال 
خّن اًل خة ل طت بّد بّثيا عنرو   كرلِّ مكران   اًلدلنرة 

 حت  ت،ّقنت خ ّيا لن ت ا   ا ،ًة.

خحدَث غ،ا  عنرب سّ،د    فطيا ىرزًّة عن،فًةو ـيري      
ال ح،دة التري تّر ف خّن الّ لرو الرذي  شرَب   منرزو 
الش،خ مل لكرن حاد راً ع ضر،ّاً كرام خشر،ع عنرو   اًلدلنرة 
رر يلرر ال غ،ررا  عنرررب الكتمقررت ـ حتيررا  ـاحتفظررت بالرسِّ
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يا تّشت ح،اتيا يلكن ـ اغاً قاتبً تشُّ  بو اآلنو اعتزلت 
عن الناس يالتزمت اًلنزوو يمل تّرد تصر   إىل الطر   خي 
إىل حام  النطا .. ـفي ل،قٍة مقم ٍة باغتتريا اًل خة التري   

 داهقيا يـتّت خماميا ممال،و ح،اة جدلدة..

اًلدلنة التي ـ غت من ش،صرريا ال برد ليرا خن تجرد شر،صاً يمل   -
 لكن الش،خ ىذ  اًل ة إال خ ِت!!

ة لطف  جدلد   ح،راة اًلدلنرةو بالّتيرا كا ت البدال      
النط ة يال جاوو كرل يش  حرردث برسرعةو حتر  خ ّيرا مل 
تّد تطت عب ما لّدث   ىذ  اًلدلنرة اًلجن  رة. يبر  
ل،قٍة يضّاىا اارا الش،صة تشرمل ح،ّرزاً ميرامً   ح،راة 
اًلدلنة يالنراس. تر ددا عق،يرا النطر ة يمنرن   ـ اشريا 

 األجطراد الط لّررة متامراً مرثقام القطن يدّست خاابّيا  
كان لفّل الش،خو ي امت ـ   إحداىنو يلثمرت خهر  و 
 . يعبثت   ـ ي  خه لاا حت  ا تشرقت مرنينَّ شري تينَّ
خما ال جراو ـقد كا ت تنادلي   قاساا دباب،طي و برد اً 
بالثب ة إ شاا حتر  غردا اًلدلنرة خمرا  ع،ن،يرا عارلرًةو 

هر ينو عارلرة متامراً بنطر تيا ت اىا ل،س مرثقام ل اىرا اآل 
يرجالريا.. تّر ف مرا تطررت  الث،را  يتكشر  مرا تُصبِّ رو 
رت خ ار  ت اًلر خة لّبرة الشر،خ مرثقام عـ  الصدير.. عـ 
النط ة البيت كنَّ لرتددَن عق،رو.. لكنّيرا مل تّر ف مرا حرلَّ 

 بّنرب سّ،د.


