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 مقدمة حول لغة الحوار
 

أجبرتني بعض شخصيات الرواية مثل  َييلةلة وشاشلم وملريى اةلخ املاخماج الة  لة 

وألول ملرة منلذ  -ية الفصحخ لى تناملب ا ثثيلرا ل للذل  العامية هذه المرة ألن العرب

اشتأيت أن أجرب اماخماج العامية الخةي ية في الحواشل وقم شاايت -بمأت الكاابة 

في ثاابا ا أن أثاب األحرف الاي تبمل إللخ أحلرفأ أىلرل اةلخ تبيعا لا العربيلة 

َ ةيزيللة اال cheeseثمللا فللي ثةمللة  chمثلل  ثللاف  المخاتللب لةمتَللل الاللي تةفلل   

 ث َطل ل ولكنلي والاي  يحاول ثثير من الكالاب الاعبيلر ان لا بلال يى أو ال ليى بلثا

ثأصلة ا العربليل ولةطلاشل الخةي لي أن يطرأهلا ثملا تةفل  فلي  فضةت ثاابا لا ثافلا  

الخةي ية تماما  دون أن يةابس األمر اةخ غير الخةي ي ويظلن أَ لا ثةملات أىلرل 

نسبة لباقي األحرف الاي تةف  بشك   مخاةل  فلي ال يعرف معناهال وثذا الحال بال

الة  ة الخةي ية مث  ال يى الاي تنطةب في بعض األحيان إلخ ياء والطاف الاي تةف  

قافا  في ثةمات مث  "يطمِّش"  وجيما  فلي ثةملات أىلرل مثل  "قلمكاج" ثملا تةفل  مثل  

بأحرف للا ال لليى المصللرية فللي فثللة  الثللة مللن الكةمللات مثلل  "قللال"ل ثة للا مكاوبللة 

األصللةية واةللخ الخةي للي أن يطرأهللا بةفظ للا  الخةي للي ليسللاماع بالبعللم الللواقعي 

 الخةي ي في ا.

أمللا الللنط  أو الزيللادة فللي األحللرف تبعللا  لة  للة الخةي يللة فطللم ت ا لليت فيلل  ألَلل  

يحاف  لةكةملة بشلكة ا العلاج المعلروف فلي العربيلة فلا يةالبس األملر اةلخ الطلاشل 

حرصللت اةللخ اللمج امللاخماج الكةمللات ال ريبللة اةللخ غيللر العربلليل وامومللا  فطللم 
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الخةي ي إال فيما َمش وفي هذه الحالة حرصت اةخ ثاابة مرادفات ل ا في السليا  

َفسلل  بحيللل تف للى فللي الن ايللة مللن السلليا  فطلل  وحللل  ت نبللا  لعملل  حواشللي تخللر  

 الطاشل من جو الرواية. 

ال أالرف إن ثلان هنلان ملن  هذه ت ربة ألمةوب جميم في ثاابة العاميلة الخةي يلة

مبطني إلي ل وال مف من  إ فاء المذا  الخةي ي دون تشوي  ل  ا  بإىراج لا ملن 

 أصة ا العربي.

وبالمنامبة فامى َييلةلة يكابل  اللبعض َ لاء واللبعض َافةلة وفله تفسليرهى الخلا  

وجمت  لمعناه وأصة  العربيل ولكني أثاب  هنا َييلةة ثما يةف  في الخةيج تماما  ألَي

ل  أماما  في العربية الفصحخل إح يعني المكسب الذي ينالل  انَسلانل وب لذا يكلون 

تطريبا  المى "منال" المعروف فلي اللمول العربيلة األىلرلل  االمى الخةي ي مرادفا  

ألَل  المبلرش الوحيلم لكاابلة هلذا  -وأشجو أال أثون مخطثلة -وتمسكت ب ذا المعنخ 

 ف  تماما .                                     االمى الخةي ي الةطي  ثما ية

     

 المتلفة                                                               
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 كاألنغام           
               الصاخبة                   

   
نتدافع كاألنغام الصاخبة، نتصادم كمفردات اللحن   النشنا ، ك كالنغمنة اةاملنة نتماشن  

 ...جنباً إىل جنب إذا ما ائتلفنا
دائنننر  حبمنننير بركننان   ألهننننا ملي ننة   كننه اننندا يف دنيانننا الوا،نننعة انندك، الننن   ننوج ب نننه شنن    

م  ادك اةيناة يفنيخ خارجناً منهنا ليتندف  يف  حىت لي اد قسر   ة، ملي ة  الغليان امسه اةيا
 ...بقايا ال ون

األمنننننواج مننننن  الننننننا  واألشنننننيا   اً انننننائالً منننننتالطر  م  ض ننننناةيننننناة املت جعننننننة  عنننننه الننننندنيا خ  
منهننا  لهنن   مننا فيننه بننرو بننال اننوادة، الننام  بننرو بسنناعا ه وكنن ن كننه   وكننه   ..واألحننداث

ة النننام  امللننن   باألشنننيا  املنسنننية ذابننن  ك  قنننع خلفهنننا يف انننو   خلنننأل األخنننرأ لنننرتأ  يننن 
واألحنننداث ال   ننناد  ،والننننا  بنننرون وكننن هنر يسنننتعدون لينننوم اةشنننر ..واملطمو،نننة املعنننام

آخننر حنننش األشننيا  لقننب   بنند  حننىت  نتهنن ، وال شنن   يتوقننأل إال ليعننرو ،ننريعاً إىل عننام  
   ...ش  لهب ،ياطها عل  عن  كه  و، فاةياة املت جعة  وال بديه للعر   .."ماض "
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 ...دف، و بدو األحداث كالص  يف ادا البحر املتالطر األمواج  بدو األشيا  عشوائيةً 
ه بعضننننها  ثنننننا  جننننريهر، واألحننننداث  تننننااحر فتت ل ننننبعضنننناً النننننا  يصننننطدمون ببعضننننهر 

 دف مع  ننا نرااا كندل،، وكنه الننا  يروهننا كندل،بعضاً، وكلها  بعد ما   ون ع  الص  
، وإن كننان انندا الشنن   مرتبصنناً ألهنننر ال يتوقفننون عنن  ابننرو، وبعضننهر ال ينن  ون لشنن    

 ... ر

مننن  اننندك األحنننداث، ألهننننا كبقينننة الننننا   نننؤم    ثننننا  مرورانننا ب ثنننري   انننند  ضنننح،  نننر   
يرضيها شعوراا  هنا متو،نطة ابمنال ومتو،نطة الندكا  والطنول  .دف وال  بايل كثرياً بالص  

ألهننا  ر ضن   ن   نون  ،وال  له  خلأل  و ش   ورا  ذل، وكه ش     ىنوالرشاقة والغ  
 ضننح، مننه  فمهننا وانن   شننااد الر،ننوم املتحركننة كاألطفننال وال  علننر  ن للقنندر  ةً عادي نن
ول ننن  حنننىت  .اً يتتبنننع بعنننخ الننننا  ببصنننمته اهاصنننة الننن  سفيهنننا عننن  مع نننر الننننا  صنننبع

 مة.. "بعخ النا "  ول ، كثرياً ما  فوهتر آثار  ل، البص
  رأ اه يشعر  ا   مثال اند  حياناً؟ اه  شعر  ا يف ادك اللح ات؟ 

* * * 
 ي يت  خنواا الدو يصغراا بثالث ،نوات   ...ع حائرة، ال  ندرو ماذا  فعهالطفلة  تس   

فتبعدك عنها، ال  ريد  ن  إليها ثانيةً ي يت  .فيدفع  ا م  اهلأل، ل نها ال   به له
 عار لعبة   تشاجر!  ريد  ن  فعه شي اً،  ن  لعب لعبًة مسلية، الش  شاجر، ال  ريد  ن  ت

 اماً م   نعمله، عندما  صبش رؤو،نا خاليةً  ش     عندما ال ي ون لدينا  و   فقط مجيلة  
 األف ار ابميلة.
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عل  ر و،  تنهند و لس عل  األري ة،  ت ئ عل  يد  ر و ف ر ول نها ال  ستقنر   ف   
  ،ها بيداا..األري ة و سند ر 

إنه اآلن . ي يت صوت  خيها م  الغنرفة اجملاورة يركخ ويصدر صو اً كصوت بوق السيارة
 ه من ر السعادة  ه  ل  ه   سبش عل  األرض حىت  ن   كان مس ةً   مند عشر دقائ    .،يارة

  حيانا  و مس ةً  م  املمتع  ن ي ون اإلنسان ،يارةً  .ها  مهاال  حتب   اةرير ابميلة  
  اآلن  ريد  ن  لعب شي اً آخر.. ول نها

 
 
* * * 
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 نقطة التقاء   
 

حتن   شننعتها  وال نون يبنندو شنديد الوضننو    ،يف اإلشننراق يف دنياننا انندك اللح نات الشنمس متمادينة  
 القوية، فعميع العقارب يف معاصر السنائق  يف شنارا السند  شنري إىل الواحندة إال ربعناً. اننا  كنان

 السيارات خمتلفة األش ال واأللوان ول   كان يربط ب  راكن    .الطابور الصغري يضر مخس ،يارات
واحند، وغنري كنون ذان  كنه منهمنا  غري وجودمها يف  ل، اللح ة يف شارا   آخر ،يار    شيا  كثرية  

 ة..وجسدك مرا  واو يف الطري  إىل البي  بعد  ن  هن  عمله اليوم  يف  ل، ال هري  مشغول  

ام م  القطيع ال بري  رب  بضع ش صيات، اثنان منهنا مهنا ابالسنان يف آخنر ،نيار   يف الطنابور  من
ال  ،آخر غري مسنار بقينة القطينع فهما م  الدي  حياولون اختاذ مسار   .اإلشارة اةمرا  يف ذل، اليوم

 ...ة لديهرحباً يف امل الفة وإمنا حباً يف التطور إىل األفضه، ولألفضه  ش ال خمتلف
اننوا  م يننأل السننيارة يتعننه بقننوة خننالل الفتحننة الفاصننلة بنن  املقعنندي  األمننامي  فيننؤرجش الصننفحة 

 العاشرة بالدفرت الدو  ركته اند مفتوحاً عليها، الصفحة املت رجحة ُكتب عليها:
 * التا  املربوطة )اام جداً(

 اً جداً(  ب  حريف ال ا  والضاد يف ال تابة واللفظ )اام جدي* التفر 
ال  ننواجهه  مشنناكه يف نطنن  وكتابننة  انندا ألن األفضننه لنندأ اننند مدر،ننة اللغننة العربيننة اننو طالبننات  

وان  . األحرف العربية، ويعرف  عل  وجه اهصوص مىت يربط  التا  وكيأل يفرق  بن  ال نا  والضناد
  سع  إىل ذل،، و نام و صحو مع ادك الف رة.
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 اينهنننا اهضنننرة و سنننود فيهنننا قنننوان   ن يفنننة   ضنننه لدينننه بي نننة   منننا ماجننند صننناحب السنننيارة األخنننرأ فاألف
ال  سنننننت دم فيهنننننا األكينننننا   الطبيعنننننة دون  ن  عرقلهنننننا  و  شننننناغبها اليننننند اإلنسنننننانية ابنننننائرة .. بي نننننة  

ش ر  ُسننال و  ،ا اهلننوا  ابننووث فيُهننوال يلننو   ،البال،ننت، النن  يصننعب علنن  األرض امتصاصننها فيمننا بعنند
وعنندما يننام حيلنر  . ة بالضنغط يف األوعينة الب اخنةية وغريانا من  املنواد املعب ناألو ون باملبيدات اةشنر 

 بو،ائه جديدة إلقناا النا   ا يراك. 

لباقون ال يهتمون بنط  وإمال  األجيال ابديدة وال يهتمون بالبي ة إىل درجة اهروج عل  املن لوف، ا
 يف  حراش اجملهول. غري موطو ة   بوبان آفاقاً  عل  حدة   لدل، فقد خرج ادان االثنان كه  

خضرا  غري  ل،  خضرا ؟ كيأل  وجد ،يارة   خضرا  ثانية؟؟ م  يشرتو ،يارةً  خضرا ؟ ،يارة   ،يارة  
وان   .ووجد نه يينااً جنداً  ،ال  كان رقمها مثانية  سنعة عشنرة، ا ندا قر  نه عنندما ر  نه وهلندا م  نسنه

فلر ننا   ،ا  الثانينة الن   مامهننا إذ مهنا يف الطنابور الصنغرييف معرفنة رقنر السننيارة اهضنر  اآلن  شنعر برغبنة  
  دائماً. نادرة   كان للسيارات اهضرا   رقام  

عنننندما ا سنننع   .و نطفنننئ اإلشنننارة اةمنننرا  و لمنننع اهضنننرا  فتتحنننر  السنننيار ان إىل جهتننن  خمتلفتننن 
ارهتا وابتسنننم  الفعنننوة بننن  السنننيار   ر ت انننند رقنننر السنننيارة اهضنننرا  الننن  كانننن   قنننأل  منننام ،ننني

م   نن    و علنن   قننه  قنندير   ،مننا إىل حنند   ومنن لوف   ! الح تننه ألنننه ،ننهه  8921لنفسننها، لقنند كننان 
خضنرا ، م   ن   لن،  يف لوحنة ،نيارة   مند بضنعة  شنهر   ..ر  ه م  قبه . لقد راك فيها  ل،  ول مرة  

بلوهنننا الغريننب ذا  بننال  فننةً ة األوىل واقلقنند كاننن  يف املننر   .خضننرا   خننرأ إذن وإمنننا مهننا واحنندة ،ننيارة  
 نا،ب شاباً يف الثامنة   قه ايبة   وقد  صيب  مؤخرهتا باعوجاج بسيط، وخلفها ،يارة رحالت   ،ائ   

يف الطري  ما ال يقه ع  عشر دقائ   و ُبقي  ا    .عشرة م  عمرك وقد خل  ا   يضاً م  ،ائقها
 حدمها  ربعيين  .ر ت ،ائق  السيار  بسبب  ل، اةادثة، يف  ل، العشر دقائ  قر ت ذل، الرقر و 

مر نب اهلنندام  ،يبدو عل  مشارف العشنري  حنيأل   واآلخر شاب   بااتمام   يتحدث مع الشرط    بدي   
وإىل الشننارا  ننارًة منن   ، و لنن،  ننارةً واننو ين ننر إىل انندك السننيارة  ننارةً  وذاابنناً بقلنن    حشنن  جي ننةً  ،بشنندة
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وم ي ن  لندأ انند شن،  يف  ننه  .ع يف جماهلنا من  صنور،ودا   ع س كنه منا يقن مشسية   خلأل ن ارة  
فهنو صنغري السن  وقند ال   نون لدينه رخصنة  ،و ننه من   سنبب يف اةادثنة ،صناحب ،نيارة النرحالت

حتماً كان يستح  ذل، القل  الدو ظهر عل  وجهه، ألنه املتسبب بطيش الشباب يف  ل،  . صالً 
اةننادث و،ننائقيهما، و اانن   لنن، اةادثننة و،ننط موكننب ك حتننر  املننرور خملفنناً ورا ك ،ننياريت  .اةادثننة

 ... حداث املاض  القريب التافهة
وا،نننت ماالً ألطنننراف ذكنننرأ اةادثنننة  .انننو ذلننن، النننرقر الننندو ال ينسننن   مامهنننا ول ننن  انننا

 ينندفعها الفضننول إىل الن ننر إىل ذلنن، الشنن ل البنندي  النندو كننان يتحنندث مننع الشننرط   
عننننندما  ،ننننريعةً  الوجننننه النننندو ر  ننننه  ننننًة واحنننندةً  يننننوم اةادثننننة، ول نننن .. م ي نننن  بااتمننننام  

ا،ننتدارت السننيارة وجننه ذلنن، الرجننه، بننه كننان وجننه الشنناب النندو كاننن    نن   نننه منن  
صننندمه مننن  اهلنننأل وعلننن  عينينننه  لننن، الن نننارة الداكننننة. إذن فالسنننيارة اهضنننرا  املصنننابة  

وان    علن  شنفتها السنفل  كان  ،يار ه او.. ار فع حاجباانا داشنًة ك عنادا، وعض ن
لقنند اهتمتننه  نننه منن   .س ر ،ننها إذ خابهننا ة ننًة شننعور  ب هنننا ظلمنن  ذلنن، اإلنسننان ننن   

انو الينوم ي هنر  مامهنا ليقنول   سبب يف اةادثة م  دون دلينه إال صنغر ،ننه، ول ن  انا
 إهنا كان  خمط ة..  م  بعيد  

لسننيارة ال يتنا،ننب إال مننع اعمومنناً اآلن  بنندو األشننيا   كثننر منطقيننة، فمالبسننه وم هننرك 
الشننبش اهضننرا .. وإن كاننن  مصننابة منن  اهلننأل. ك انتهنن  ة ننة الننندم ،ننريعاً باختفننا  

لتتننوك  إىل طبيعتننه ثانيننةً  السننيارة منن   مننام ناظريهننا إذ اختنندت مسنناراً آخننر، وعنناد كننه شنن    
  ل، اللح ات  يضاً يف موكب  حداث اليوم.

تصنننلة  نننا مضننناي  ومتسنننعات لنننيس ،ننناعًة رملينننًة واحننندًة بنننه ،ننناعات  م النننام  الالهننننائ   
حباهتننننا  تننننااحر عننننند املضنننناي  حننننىت  لتقنننن  ك  بتعنننند عننننندما  . ت ننننرر و ت ننننرر وال  نتهنننن 
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قننند  لتقننن  يف املضننني   .ك  بننند  رحلتهنننا مننن  جديننند . تسننناقط و تفنننرق يف املنننناط  املتسنننعة
القنننادم وقنننند ال  لتقنننن .. إال إذا كنننان قنننندراا  ن  لتقنننن . وحننننن   حيانننناً حبننننات رمننننه انننندك 

ة الالهنائيننة،  معنننا املضنناي  و فرقنننا املتسننعات إال إذا حرصنننا علنن  عنندم التفننرق، السنناع
 عندئد .. قد! 

 ...قد ننتصر عل  قوة التدف  القسرو
وادان ش صان مجعهمنا مضني  السناعة برانًة ك انطلن  كنه منهمنا إىل  ،نبيله، إىل عنام  

للمعهننننول وللقنننندر، وا،ننننع  لننننيس فيننننه ل خننننر  ثننننر، وإن كننننان بننننه م ننننان  شننننديد اال سنننناا 
وألشننيا   خننرأ كثننرية يرينند  ن يبتنيهننا يف جمااننه عاملننه النن  م  ،غننري متوقعننة وألشننيا  كثننرية  
 ...يط اا بعد
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 المشهد                
 

يف عاملهننا  خنندت اننند ختلننع كننه مننا يضننايقها منن  املالبننس النن  كاننن   ر ننديها وشننعرت 
و لقنن  بالسنناعة  مننام املننرآة  .فضننفاض النندو  صننبح  فيننهمنن  الراحننة يف الثننوب ال بشنن    

ل نر حتنب الراحنة  .عل  كتفيهنا، و نفسن  بعمن  وار ينا  و صبش شعراا اةريرو منسدالً 
واالنطالق، ول ر  ستمتع ب بسط األشيا  املرحية مثه خلع اةدا . م يبن   مامهنا إال  ن 

 خنرأ  نا مايند  من   إىل مرحلة   وبعداا  دخه .  ك  داب لتناول الغدا  مع ابميع صل  
الراحننننة حننننىت  بنننند  يف السنننناعة التا،ننننعة مرحلننننة العمننننه األخننننرأ األكثننننر إمننننالاًل  مرحلننننة 

ول نهنننا خنننارج  لننن،  . صنننحيش دفنننا ر طالباهتنننا الننن  حتتننناج منهنننا إىل صننننرب  بال ننناد  تل نننه
منع نفسنها و بتسر مىت شا ت ألهنا  تعامنه  الفتا ة الامنية املثرية لألعصاب  تنفس بعم   

 يف دنيااا ادك. كثرية    بل   ورمحة   علها حتتمه مضايقات  

حننندف  انننند الننندفرت الثالننن  علننن  األرض قنننرب امل تنننب إذ كانننن   عنننيش الفتا نننة الامنينننة 
العصننننيبة وعندئنننند  دخلنننن  عليهننننا والنننندهتا و خنننندت  لننننتقط النننندفا ر منننن  األرض ومنننن  ك 

 وضعتها عل  امل تب ثانية.
 ليش  سوي  االش ه؟ ما   وب  ع  اابنون؟
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 با،وو االش ه ةد ما يتعلمون يفرقون ب  التا  املربوطة واملفتوحة.     
 العوذ باهلل م  الشيطان الرجير..

 حه ادو مب ،حر، ادو ش  ال م يتعلمونه!     
 علميهر!

 قبه  ن يندلع صوهتا املل   بالغيظ: ك  تنفس بعم    و توقأل اند و ن ر إىل  مها بتحفا  
 متهر؟ شرح  هلر الفرق  لأل مرة.قال ل، إين ما عل   م 
 صغار مساك . هما عليه، مه    

 و  اد اند  نفعر غي اً:
 حه، م  فضنل، إذا ما  ب    يديين، علن  األقه ال  دافع  عنهر قدام ! 

خترج األم وا   قل ب كفيها يف ا،تيا  وحرية، وينطل  خلفها صوت ار طنام الندفرت الرابنع 
 رض، فتت فأل.باأل

 ..االبن  ما ادرو اش فيها، ما هلا خل  عل  ش 
 اعدريها يا مرمي، شغلها صعب..    

 إىل  وجها ك يندلع صوهتا: و ن ر مرمي بتحفا  
 إذا ما      يدين، ال  دافع عنها قدام ! 

    ك  ر،ه له ن رة  خرأ:
منننرة واحننندة بنننس عننن   ...بتهنننا مننن  كثنننر منننا  ننندافع عنهنننا، ا نننىن منننرةك ل نننه منننن،، انننن  خر  

 خاطرو  قول ل، عنها ش  وما  دافع.
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نات املسنبا  املت  ويف اةال  تدافع حب ن بن   صنابع راشند  دة من  خشنب الصنندل نشنونة    
 نند فهنو ال  ول ن  منا دام األمنر متعلن    يعلر  نه خمط     .املتمر،ة يف فنون اللعب باهر 

حننننىت  قننننارب السنننناعة  كثننننرية    ت  يصننننم  ك ينننندخه يف موضننننوعا .يسننننتطيع إال  ن ينننندافع
ودخننه ،ننعد بثينناب  المباليننة   مسعننا صننوت البنناب ينفننتش بدفعننة   العاشننرة مسنناً . بعنند قليننه  

 الرياضة وحقيبة النادو املنتف ة، فا،تغرب الوالد:
 ليش   خرت اليوم، ما قل  ل، ال  ت خر؟

 نسي .      
 نسي ؟ ليش  نس  كه يوم؟

 وجننه والنندك انصننرف بعننخ  منن  الالمبنناالة عنن  وجهننه عننندما ر أ ،ننعد التعبننري املسننتا  يف
بنند ت  مننه  عينننه باألعنندار حننىت اقتلننع راشنند  مننا إنو  .كر  و خنند يشننر  لوالنندك ظننروف  نن خ  

ه بصنرك إىل شاشنة التلفاينون، اندا الولند ووضنعها يف جيبنه ووج ن السماعة م   ذنه بعصبية  
ة العمرية بينهما ال  ؤالنه للتعامنه يبدو  نه كرب كثرياً والفعو  .يهال يعرف كيأل يرب  و  متعب  

 معه.  شار ،عد إىل والدك واو يلتف  إىل  مه.
شننف ؟ كالعننادة، يقننول اللنن  يبيننه ويشننيه السننماعة منن  اذنننه اذا مننا ععبننه ال ننالم؟ انندا 

 مب ظلر؟
 ، تته والد ه وجر ه إىل املطبخ لتضع له شي اً م  الطعام،  ما الوالند فقند  عناد السنماعة 

ليسنننمع منننا يقولنننه املنننديع، ففننن  الغننند ،ننني يت فيصنننه ولننندك ال بنننري و ،نننر ه،  نينننةً إىل  ذننننه ثا
 و،يتناقش معه فيما مسع.
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 خنننرأ ال  نتمننن   كنننان اننننا  الشنننعور املننن لوف بالننندات، الننندات ذات انننند ول نهنننا ذات  
  خرأ م   لفها  بداً.. للساعة وال للماض ، فهدا الشعور الدايت له متعلقات  

 ا دا الشعور  اك امل ان، ول نه ليس منناهلاواملننال منال اند، 
 خنننرأ كبنننرية، و غنننرب منننا يف  وذات   والننندات  نفعنننر ضننناح ًة اننن  وطفنننه   .الننندو  عرفنننه 

ر  نه يف ذلن، الينوم يف الشنارا، وجنه ذلن،  الصورة او  ن الدات األخرأ ال برية هلنا وجنه  
 ..الفىت الدو ر  ه مر   واهتمته يف  والمها  وراً بسو  القيادة

 ...انته  اللح ة واختف  املوقأل
ذلن، املشنهد الندو بنر   ه  ن نو خندت  تسنا ل يف نفسنها عن  كُ  نفضن  انند ر ،نها داشنةً 

انننو؟ وملننناذا  وجننند منننع ذلننن،  هلنننا ا ننندا مننن  العننندم وبنننال مقننندمات، ملننناذا شنننعرت بنننه؟ منننا
 الشاب الدو ال  عرفه يف البي ؟ ول نه ليس البي .. 

إ ا ك ب ننه  حند  فنراد  ،نرهتا املقنرب ؟ منا اندا اهلنرا  معنه بنال حتفنظ و شنعر  ضح،وملاذا  
 الف رو؟ اه ،ببه شعوراا ب هنا  ذنب  يف حقه؟

 نهننندت وظهنننر عليهنننا التعنننب، لقننند كنننان دماغهنننا مراقننناً مننن  التصنننحيش والتننندقي .  لقننن  
بنننالقلر األمحنننر و غلقننن  الننندفرت املفتنننو   مامهنننا وهنضننن  مننن  جملسنننها ذا  و وقفننن  عننن  

 أل الدو شعرت به.ي  التف ري يف الط  
 

ماجنند ينندخه عاملننه املرتكننا يف غرفتننه ويلقنن   فا يحننه علنن  امل تننب ك سلننع غرت ننه وعقالننه 
  كبننرية  ك قبننه  ن سلننع ثوبننه يلقنن  ن ننرًة إىل صننورة    . مننام امل تننب ويضننعهما علنن  ال ر،نن   

 ها حسن و مامنه كنرة   القرفصنا  يف ملعنب كنرة قندم    جنالس  كامللص  باةعر ال امه لفىت ً 
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الوجنه وجهنه، والصنورة  بندو وك هننا صنور ه  .مشنرقة واو يبتسنر للمصنور ابتسنامةً  بشغأل  
ة ك ستفننن  ر ،نننه داخنننه مننن  املنننود   ين نننر إليهنننا يف شننن     .عنننندما كنننان يف اهامسنننة عشنننرة

 ك ينتقنننه بصنننرك إىل ابننندار اآلخنننر فيت منننه صنننورةً  .لقننن  بنننه علننن  السنننريرالثنننوب قبنننه  ن يُ 
ويتنهنند ك  ، صننغر منن  العمننر  بنندو لننه  يضننا واننو يف مرحلننة    صننغر حعمنناً   خننرأ نصننفيةً 

يواصننه  غيننري مالبسننه يف عاملننه امللنن   بتلنن، الصننورة النن    هننر لننه  يضنناً مننىت مننا ن ننر إىل 
جننداً يرينند  ن يصننه  عميقننة   ق يف املننرآة وك نننه يبحنن  يف  عماقهننا عنن  صننورة  املننرآة، فيحنند  
 ه و رتكه حائراً..  منها، ول نها دائماً هترب منإليها ويتمل  

ته املرحة املعتنادة ينادينه لتنناول صوت  خيه ابرااير م  ورا  الباب نصأل املفتو  برن   هي  ي
يلح  او ب خيه بثنوب  .ك صوت خطوا ه اهفيفة واو ينال إىل الطاب  األ،فه ،العشا 

م يبنن   .البين  األ رق ذو األكمننام القصننرية، ك ينضننر إىل بناق  األ،ننرة، ابننرااير ووالديننه
غنننري انننؤال  األربعنننة بعننند  واج البنتننن ، ومنننع ذلننن، فننناألم  تحننندث عننن  رغبتهنننا يف  ننناوي  

 ماجد  يضاً مند عام.

عننننندما دخلنننن  اننننند إىل غرفتهننننا يف منتصنننننأل الليننننه ا،ننننت رج  صننننندوقاً مجننننيالً حماطنننناً 
فغننننداً ينننوم مجعنننة، وابمعنننة يومهننننا  ،بالننندانتيه مننن  اهااننننة ووضننننعته  مامهنننا علننن  امل تنننب

 ن ينتاعننه منهنننا والنندو  نننايش فيننه دفنننا ر الطالبننات جانبننناً  الننندو ال  سننمش ألحننند   اهنناص
لتتوغنننننه يف دنياانننننا اهاصنننننة، وابتسنننننم  ملنننننر أ الصنننننندوق، غنننننداً ينننننوم مجعنننننة ويف ذانهنننننا 

امسنه اةنب، وان  حتنب   اً عل   ن انا  شني يات واألفالم يدل  كه ما يف الروا ...قصيدة
رغبتهنا يف إال  ن الدو ال  عنرف كنهنه،  "اةب" مع مها يف ادا ن   تب قصائد كثرية ً 

 نا  ننه م ي ن  مثنة من  حتنب و  .عل  وجودك دل    جوداا اإلنساين بآخر حتبه ن ي تمه و 
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إذ  هنننا  ةول نن  لننيس لننه مالمننش حمنندد فقنند اختلنن  خياهلننا مننند اةداثننة حبيبنناً لننه صننفات  
 سننان النندو لننيس لننه وجننه   لنن، القصننائد   تبهننا لنندل، اإلن . رؤيتهننا للعمننال بتغننري   تغننري  
  علن  اإلطننالق طولنه وحعمنه واي تننه العامنة ال  تغنري ول ن  مالحمننه غنري واضنحة   .خناص

ضنننح  الشنننفتان ضنننناع  خ الفنننر واألذنننننان، وإذا ا   ُمنننإذا ا ضنننح  العيننننان واألنننننأل غ  
و سننتطيع  ن   تننب هلننا  ،ول نهننا  سننتطيع  ن  تعننايش مننع انندك الصننورة املبعثننرة .العينننان

 به يف الصندوق ابميه إىل  ن ي هر صاحبها اجملهول. شعراً وحتتفظ
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 بين الغزالن النادرة  

 التي يخشى عليها
 من االنقراض    

 
 .قعنننر القصننننة م يعرفننننه  حننند  بعنننند، ول نننننه   نننو ن انننننا  حينننن  كانننن  امر  ننننان  تحنننندثان

بعنننند  ن فتحنننن   جلسنننن  املر  ننننان يف ذلنننن، العمنننن  الننننامين  تبننننادالن حننننديثاً ودينننناً اادئنننناً 
 .منهمنا وليند كه    يف حعر .إحدامها الستار الدو يفصه ب  ،ريريهما  ستشف  الوالدة

رضننع طفلتهننا النن  مننرمي  ُ  . ننا لننديها  بنندوان متقنناربت  يف السنن  و بنندو كننه  منهمننا ،ننعيدةً 
 مستهنا اننند، وشنني ة  رضننع طفلهنا النندو  مستننه ماجنند، وعندئند   ،نندل  املمرضننة السننتار 

وبر انتنننه املعهنننودة خنننارج املننننال  .إذ قننندم  وج منننرمي يننناور  وجتنننه وابنتنننه ذات الينننوم  ثانينننةً 
 بنن كثر منن  لقنند كننان ،ننعيداً  ننا رغننر  ن وجهننه م يعننرب   . خنند يننداعب وجننه ابنتننه الغننخ

وبنندا ك نننه جننداا  و عمهننا ال بننري  .كاملستشننف    نا،ننب م اننناً شننبه عننام   ر ينننة   ابتسننامة  
 عشرينياهتا. واخر   ربعينيا ه بينما  وجته يف مستهه   كثر م   بيها إذ كان يف  

م ينتش لنه .ف علينه،ريعاً وم يتعنر    ه راشد طيفاً  بيخ حر   .وبعد قليه دخه  وج شي ة
كمننا فعلنن  امر  امهننا. جلننس انندا   البسننه الفنناخرة علنن     ن يشنناركه  صننباحاً و مسننيات  

ربات منن  ورا  السننتار. بعنننداا الننن واضننحة   طننرف ،ننرير  وجتننه وكننان صننو ه يصننه مههمننةً 



 

 
22 

ننننناوي  والوعننننود م  علنننن  شنننني ة و بادلتننننا الععننننندما جننننا  موعنننند مغننننادرة مننننرمي ،ننننل   ب يننننام  
وبالفعننه م  معهمننا  .ام  هنننا لنن  حتنناول صننال القريننب والنندائر وكننه منهمننا   نناد ُ ننباال

 حىت طال األمد و او  العشري  عاماً. ثانيةً الوعود املشنرتكة 

ا  يف مستشف  الوالدة منا  شنعر انند  هننا  عنرف ماجند عنندما ر  نه يف اه كان ذل، اللق
كننان   .منن  األلفننة عننندما التقنن   ن ارمهننا، رحلننة الطالبننات إىل دخننان؟ لقنند شننعرت بنننوا  

واقفننناً منننع بعنننخ األشننن اص يشنننر  للطالبنننات ) و هلنننا علننن  وجنننه اهصنننوص(  شنننيا  عننن  
او  ،ن  اةداثنة، ولنوال  ن حديثنه كنان يبندو علينه  ننه بال ناد قند  ن  .إعادة  صننيع النورق

 ن ي ون قند وصنه إىل ،ن  الواحند  ملا اقتنع   نه البد   املهين يشري إىل  نه خري  جامعة  
ولننو  هنننا ر ت ،ننيار ه اهضننرا   .،م ي نن  وجهننه غريبنناً عليهننا .والعشننري  علنن   قننه  قنندير

ول نهننا م  .اخلننأل املبننىن لتنندكرت وجننه صنناحبه ذات الننرقر املميننا وانن  واقفننة باطم نننان  
بننه لننو  نننه كننان مر نندياً ن ار ننه الشمسننية  . فعننه ألن ،ننائ  البنناص  ننناهل  منن   مننام املبننىن

لتدكر نننه يف اةنننال و ننندكرت  ننننه بطنننه ينننوم اةادثنننة وطنننابور  الفننناخرة العاكسنننة ل نننه شننن    
وكنننان يبننندو مر بننناً  ،فينننه مبنننال    كنننان ثنننوب ذلننن، الشننناب ناصنننعاً بشننن ه    .األمنننس الصنننغري

ننك منن  كُ ه يسننتطيع صنناحبه الواقننأل إىل جانبننه  ن حننا  معننه فيعننر  انن .خميننأل بشنن ه   ه  و م 
دنننس؟   وال  ثننر  ألو   سبطنه علنن  ظهننرك واننو ير ندو انندك املالبننس النن  ال  وجند  ننا كسننرة  

 صنناحبه يبنندو إنسنناناً طبيعينناً كوالننداا عننندما شنناهل،  كمامننه لننيس هلننا   رار وثوبننه م ننوو  
 ثوب اآلخر.وبياضه  قه م  بياض  طبيع    بش ه  

و ننن  لننو  هنننا م  نننس عليهننا  ،مهنناوفعنن ة شننعرت  اننند بنناةرج عننندما ر ت ماجنند ي ل  
ول نهنننا   ،حننندا  الرياضنننة الننندو حتنننتفظ بنننه يف املدر،نننة و لبسنننه للمشننن  يف  وقنننات الفنننرا 
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ابنر  فتندخه بنه علن  طالباهتنا، ال يهمهنا  ن  ه ال يهمها  ن يرن  كان   نساك عليها ألن  
، لننندل، فقننند  ركتنننه عليهنننا عنننندما جا هتنننا ،نننارة  رجوانننا  ن ه وام  منننام بننندو يشنننوقة القننن

ول نن  انننا  كننان األمننر  . صننحبها يف رحلننة الطالبننات ألن مدر،ننة العلننوم األخننرأ غائبننة
جباننننب صننننديقتها الننن  ال ختلنننع حننندا اا األنينننن   بنننداً يف  املدر،نننة، والنننن   خمتلفننناً خاصنننةً 

   ...جددت  ينتها قبه  ن  ركب الباص

تنن    ننر اننند إىل قنندميها لتتنندكر اةنندا  ول نهننا شننعرت فعنن ة  مننا ومهننا  ربضننان كبط    نم
وشنعرت حبنرارة  ،كسولت  يف فرديت اةندا  القبنيش املصنننوا من  القمناش األبنيخ واملطنا 

و هنننننا ليسنننن  م تملننننة األنوثننننة   كمننننا شننننعرت  هنننننا ليسنننن  مجيلننننةً   .اهعننننه  تننننا  وجههننننا
ننن ا اننن   وعنننندما الح ننن   ننننه ي لمهننن .كصنننديقتها ه إليهنننا  ااتمامنننه بننندالً مننن  ،نننارة ويوج 

وعنننندما حتنننر  البننناص  .مدر،ننة العلنننوم عنننات ذلنن، إىل  ننننه سشننن  علنن  نفسنننه مننن  الفتنننة
يف  ن  مبهمنننننة   ، وشنننننعرت برغبننننة  اً مبتننننور   اً  املدر،ننننة شنننننعرت  ن يف لقائهمننننا شنننننيعائننننداً إىل

قتها ال املنة الايننة آخر  ستطيع  ن  س له فينه ملناذا  مهنه صندي بمعها به الام  يف م ان  
 ا عليها.ورك  

،ننوأ  هنمننا قنند  السنناعة الامنيننة  معهمننا يف  منناك  غريبننة و فرقهمننا ومهننا ال يعلمننان شنني اً 
 .منا يف املسنتقبه  ن يلقاانا بشن ه   ب  يف املستقبه. ماجد  يضاً شنعر  ننه حُين يلتقيان ثانيةً 

وحبننندائها  ،دائمنننة و لقائيتهنننايها املتنننوردي  وبابتسنننامتها العدبنننة اللتنننه  نننند  لقننند ،ننن ن  خمي  
كانننن    .لننألرض مننن   ميلتهننا لقننند بنندت لنننه  كثننر انتمنننا ً  .املصنننوا منن  القمننناش واملطننا 

يبعننداا عنن   ول نن  كننان  ننا شنن     ، ميلتهننا مجيلننة الشنن ه  يضننا واهلننندام ور ننا  كثننر  ناقننة
لقنننند  .غريننننب بشنننن ه   لقنننند وقفنننن  انننننا  حتنننناول  ن  تننننوارأ حيننننا ً  .األرض النننن  يعشنننن 
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 ،ة م  غطنا  ر ،نهاة املتماوجة امل تلفة األلوان واملطل  م  الغر   ب ه ما او مجيه   ح  سل  
للعننننورب األ،ننننود  حننننىت القنننندم  اللتنننن  انسننننابتا با،تسننننالم   ،إىل الوجننننه املت امننننه الاينننننة
ا   توارأ خلأل كتأل  ميلتهنا وحتناول اال،نتماا إىل منا  ك اا .الشفاف واةدا  الالمع
 علن  مقربنة   فينه بوجنود رجنه   مبنال     م إحسنا    ، انه اندا خعنه  يقول بعينيها اهعنولت 

 م  ننر رجننالً منن  قبننه؟  مننا  ؟منهننا؟ ملنناذا انندا اإلحسننا  املبننال  فيننه بوجننودك اننو و ميليننه
و سننت ذن بن  الفيننة والفينننة  ،و لقائينة  سن ل عن  األشننيا  بااتمنام   األخنرأ ف انن  واقفننة  

وكاننن  االبتسننامة التلقائينننة ال  .همننن  مننا قالننهقنند ف يف مقاطعتننه لتسنن ل الطالبننات إن كنن   
   اد  فارق شفتيها..      

 .إىل نفسننه  ننا إىل الطبيعننة ومنن  ك   مننا فيهننا يقر   كاألطفننال.. ابنندب هلننا كثننرياً، شنن    بري ننة   
وعندما خط  خارج القاعة عاد ،ريعاً إىل م تبنه منع  ننه كنان يريند الوقنوف  منام البناب 

 ويف ة ننة فننرا    .جلننس  مننام م تبننه مف ننراً ك  .قبننه  ن  غننادر  خننريةً  لريااننا مننرةً  اهننارج   
و نننه ،ننريااا بعنند ذلنن، إن   ، ننرا أ لننه  نننه رآاننا قبننه ذلنن، واحنند   إال منن  شنن      ننام   ذاننين  

 ...كان يف العمر بقية

وانندك الفتنناة  ننرو يف الغابننات اهضننرا ، ويف املننروج املااننرة بنن  الغنناالن  و شننهر   مننرت  يننام  
 حريننننرو   قننننراض،  ننننرو حبنننندائها املننننريش ذا  وبثننننوب  نوالنننن  سشنننن  عليهننننا منننن  اإل النننننادرة

وفنوق   ،مجينه   يها  نورد  ويف خند   مرحنة   عل  جسداا، وعل  ثغرانا ضنح ة   ينساب بنعومة  
 .وظلنن   ننرو و ننرو .كتفيهننا ويف اهلننوا   تمايننه خصننالت شننعراا اهننايل منن  األصننبا 

ول نهننا ال  صننه إليننه وال  ،و ننارًة حنننوك ، مننه طريقهننابننه فتلتفنن  إليننه ك    ننرو  ننارًة مننارةً 
 يصه إليها..
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لهنا طيفناً مجنيالً حيننب لننيس إال، و ث   ل ننر  حبهنا صنورًة مجيلنةً  .ل نر  ناق إىل رؤيتهنا  ثانينةً 
قنندر مننا   المننر ة   م ي نن  مننا بننه عشننقاً  . ن يننراك بنن  الفينننة والفينننة، يننراك فقننط ويبتسننر ملننرآك

 عصنيةً  ول   األيام  نر عنيندةً  .الطبيعة يتوق إىل رؤيتها ثانيةم  صور  مجيلة   كان لصورة  
منها  ايد  م  اال،تحالة، ول نه يُط م    نفسه  نه قد يتا  لنه  ن يراانا يف  د كه يوم  يتوع  

ول نن  املدر،ننة  ُلغنن  الرحلننة يف العننام التننايل ويقنندر لننه  ن  .رحلننة املدر،ننة يف العننام القننادم
ويتحننننول انت نننار الفرصننننة القادمننننة إىل  ،موعنننند الرحلنننة امللغنننناةينننرت  عملننننه يف امل نننان قبننننه 

 و بد  املشاغه اليومية  درو ذكرأ ذل، اليوم شي اً فشي اً. ،صغري   إحبا   
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 أحب أن أعرف 
 عنِك أشياء 
 كثيرة   
 

واننن   رداً علننن  ختنننيالت ،نننارة  ثننننا  عنننودة اةافلنننة  ننن  مننن  دخنننان مهسننن  انننند بتلقائينننة  
 الطالبات ح د ر   ن يسمع  شي اً:   الفينة والفينة صوب   لتف  ب

ننن نننال املر نننب  ينننادة عننن  النننال م، وال احنننب الرج  ال الرقيننن ، ومسنننتحيه ا ننناوج آننننا  كنننرك الرج 
 واحد  صغر مين يف يوم م  األيام، يعين اكبح  مجا  خيال،.

 قبننه قليننه   كبننريةً   وم   نندب اننند فيمننا قالنن  ول نهننا م  عننرتف  ن ذوقهننا واجننه عاصننفةً 
 عه.كادت  ن  صد  

 ما اظ  انه  صغر من،، وإن كان  صغر فعاًل فالفرق  كيد بسيط جداً.
  عرف  مقاييس الاوج املثايل يف ن رو.       

كثرياً ما  ناقش  اجملموعنة يف املدر،نة عن  اندك األشنيا  وكثنرياً   .وابتسم  ،ارة وصمت 
أ  ن الننناوج املنا،نننب بنننب  ن ي نننرب منننا صنننادف   ف نننار انننند شننني اً مننن  التنننندر ألهننننا  نننر 
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 وجته نمسة عشر عاماً عل   قه  قدير، فإن م ي   فبعشنرة  عنوام وال  ننا ل بعند اندا 
 وإال نقل حب الرجه و دليله لاوجته.
 التفت  ،ارة فع ة و، ل  بفضول:

 اش قال امسه؟
 :ويف اةال  خدت اند  شحد ذاكرهتا ك اات ر ،ها قائلةً 

 امسه؟ما ادرو، او قال 
 ق ان، نسي .ال، املدير قال، ل   ما اصد         

ك التفتنن  إىل النافنندة بعينيهننا الوا،ننعت  الربي تنن   ،وابتسننم  اننند بننربا ة   وابتسننم    ننر  
 ول نها م  نعش. معلوماهتا اهاصةر م   جه و خدت حتاول التدك  

الشنتا ، ووجنوك  مسنتهه   بشمس  لطيفة  يف ذل، اليوم م   يام ال ون خارج النافدة مضا   
  حيانناً  وكان  مههماهتر الن   صنبش ماععنةً  ،  يف مجيع اال ااات تلف   الطالبات املرحةُ 
 .  البنناصحمننر   انن  وصننوتُ  الطويلننة   الصننحراوية   فتقتننه صننم  املسننافات    نن يت بننال انقطنناا  

 ك التفت  إىل اند: ،ابتسم  ،ارة لدل، ال ون وا   رمقه م  مقعداا
 ر علي، وايد. ُبو   ث  
  ا دائماً: ال   ستنعدُ  دت اند ك قال  اهالصة  و نه  

وهلنا قيمنة كبنرية جنداً  عنندك، قيمنة بناق   ، م  ما ينقصها ش ، وعايشة ،عيدة مع ابوو
 النسوان ما حيصلوهنا.

نننر  حبنننن   ن  نفنننرد بف راننننا يف ذلنننن،  .قالتهنننا وانننن   نصنننرف ببصننننراا عننن  صننننديقتها ل  
لتهنا، شني اً بنه خمي   يف ر ،نها شني اً انائالً   ناد  ننو ُ  إن   .بالبشنر يعن      الندوامل ان املتحر  
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بننننه و سننننتمتع  ،و سننننتوعبه شنننني اً فشنننني اً.. ال  سننننتوعبه فحسننننب اننننائالً  رينننند  ن  صننننم   
بنننة ال شننن، يف  ذلننن،، ول نهنننا ال  سنننتطيع  ن  طلعهنننا ،نننارة صنننديقتها املقر   .با،نننتيعابه،

 واحدة. دفعةً  عل  كه ش    
* * * 

 
 عننندل  . ريننند  ن  صننننع بيتننناً  :يشنننرق وجنننه الطفلنننة، لقننند وجننندت منننا  ريننند  ن  فعلنننه فعننن ة

 علر  هننا يف   .نات البال،تي ية الصغريةلب  ر  ي  وضع  ال  إهنا  ف    .جلستها و ركا بصراا
 .ول نن   ينن  وضنع   مهننا ذلنن، ال ننيس؟ منا  لبنن   ن  نطلنن  إىل غرفتهننا ،شننفاف   كنيس  

إىل اهاانننة،  منن   مامننه،  رجننركُ  الصننغري   ال ر،نن    تعننه إىل امل تننب البنفسننع ،  سننحب 
 ضعه  مامها و صعد عليه،  قأل عل   صابع قدميها و رفع ر ،ها و د ذراعيهنا إىل  بعند 

 م  يريد الوصول..  ة ول نه د بُ  ستطيعان الوصول إليها، م هم ة  شاق   نقطة  
، ول نهنننننا  نننننرأ طنننننرف ال نننننيس،  سنننننحبه حنوانننننا فيضنننننرب صننننندراا و  ننننناد  فقننننند  وا هننننننا

 سننش الغبننار  .ك  ضننعه علنن  األرض  ننننال واننو بنن  يننديها،  ن ننر إليننه بسننرور   . تما،نن،
العننال  بيننديها منن  ال ننيس يف مالبسننها وانن   ن ننر إليننه و بتسننر، اآلن  سننتطيع  ن  صنننع 

 بيتاً.
* * * 

و،نن ل  مننه مننا  ،ماجنند منن  بنناب غرفتننه املغلنن  إال يننا ي فنن  هننروج ر ،ننه يف املننننال  طننه  
 يد. ر 
 ، نن ي لة عل  اهط. م  
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ال ختطننر لننه علنن   إن عمتننه  تصننه يف  وقننات   .إىل اهلننا أل  خنند ماجنند حشنن  بغننري محننا   
عنننه كننه ،ننطري  يف  مثننه انندك اللح ننة النن  يقننر  فيهننا كتابنناً واننو يبتسننر  ك يسننر ُ  ،بننال  
ك  قنرا ة  لقند ابتسنر كثنرياً الينوم، وكنان يريند  ن يواصنه ال .طوال الوق   عله يبتسرُ  صورة  

واو ال ي رك عمته، بنه كثنرياً منا  .ال هناية له لوال ا صال العمة السرحان واالبتسام إىل ما
ول ننننه بنننالطبع ال يشنننتاق إليهنننا  ننندك  .بنننه ضنننمريك ألننننه يشنننعر  ننننه حيبهنننا  كثنننر مننن   منننه ن  

ول نهنننا   ننناد ال  عنننه  .وال يضنننريك  ن حضننن  األ،نننبوا دون  ن يسنننمع صنننوهتا ،السنننرعة
ق عليهنا  حند  ال يتفنو   غريبنة   سمعه صوهتا اةنون، ودائماً يف  وقنات  ض  دون  ن  ُ ح اليوم  

اننن  ذو  تحننندث إلينننه حبناهننننا املعتننناد. مننن  اهنننط اآلخنننر  خننند ماجننند  وانننا .يف اختيارانننا
اال صنال  إىل عتاب عمته عل  غيابه الطوينه عنهنا وعلن  عندم القينام  بنادرة   يستمع  له  
 م  القصل ال  حدث  مؤخراً.  عليها ك إىل كثري   تها واالطم نان ا لتحي  

 لقنننند فننننرتت رغبتننننه يف القننننرا ة   .واننننو يتثننننا ب إىل غرفتننننه   املت ا،ننننلة   بعننننداا عنننناد نطوا ننننه  
امتننندت يننندك قبنننه  ن  .وال منننانع مننن  الننننوم .يف االبتسنننام فقنننط و صنننبش يرغنننبُ  ،واالبتسنننام

قبننه  ن ينطفنن    ، وحتنن  ضننوئه  إىل  ر املصننبا  جبننوار السننرير رجننه  نننائر   ينند    ت نند وضننع  
 وصنورةُ  ،" من  نيلنة" طفويل   ن ص أل كتب حتتها نط   المر ة   ملع  صور ان مربو  ان، صورة  

وعنندما  صنبش وحينداً يف ال نالم م  .االبتسامة علن  شنفتيه منا  ناال كبنرية .طفل  مجيل 
صننوراً  خننرأ غرياننا  نوكننو   كثننرياً يف عنندد  منن  الصننور الدانيننة    و،ننر    .يتوقننأل عنن  االبتسننام

    خدت  تالح  يف ذانه ك  باط ت حىت انغلق  عيناك وغاب ع  امل ان.

كاننن   شننعر  هنننا خننائرة القننوأ يف   .كالعننادة اململننة  خنندت اننند  صننحش دفننا ر الطالبننات
نهن   لن، اجملموعنة هنا  ُ عل   وا،تسنالم   وكانن   ضنع عالماهتنا اةمنرا  بصنرب   . لن، السناعة
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رغنننر صنننوت األور  الننندو يعننناف علينننه  خوانننا األصنننغر يف  العننن    رينننرة  م قمننن  الننندفا ر فتنننناُ 
إذ  ن  خاانا ينتقنه من  ةن    لالنتبناك   تة  مشت   لقد كان   صدر منه  صوات   .الغرفة اجملاورة

 خاصة به. مو،يقية   لت ليأل مقطوعة   ة  جاد   ويبدو يف حماولة   إىل ة   

رغننر املو،ننيق   بعيننداً جننداً  ف راننا ،ننار   بننه قلننيالً و   غلقتننه اننند وظلنن  يسنن ةً  آخننر دفننرت  
وال   نناد  كاننن   قنناوم صننورًة مننا مننند البدايننة    .املتننناثرة النغمننات والقادمننة منن  غرفننة  خيهننا
األخري م انه فنوق بناق  الندفا ر لتستسنلر لتلن،   قوأ عل  االنت ار إىل  ن  ضع الدفرت  

 ..دخلته مؤخراً جداً، ذل، الصبا  فقط الصورة و غيب يف عام  

غنري  تنه عنند شنفتيها بينمنا عيناانا  ن نران إىل شن    اقرتب الدفرت من  فمهنا وا،نتقرت حاف  
بصننننراا كننننان معطننننالً يف  لنننن،  .بصننننراا انننننا  بعلهننننا  رفننننع عينيهننننا قلننننيالً ليسننننتقر   د  حمنننند  

 ر،نلته إىل فنوق علن  غنري اندًأ وركنتنه كمنا  فقند  إلينه لندل، اللح ات، م   ن  حباجنة  
  ن حتمه صاحبها إىل وجهته..  ُرك  السيارة بعد 

 ... و  كثننننر بتا اننننا بنننناص املدر،ننننة يف ،نننناعة   جننننداً، يف منطقننننة   وجهتهننننا كاننننن  بعينننندةً 
ته ،ننارة فقننط، ااتمامهننا م ي نن  مننا ا،تشننف   .حينن  ذلنن، اةنندث ،انننا  جننداً ... انننا 

 م وال  نوو  ن خترباا به، ذل، ،راا اهاص جداً جداً . به انا  ش    

 االتهننا  املننرة األوىل كاننن  مبهمننةً  . ذلنن، الصننبا ، صننبا  الرحلننةحنندث ذلنن، مننر   يف
قبنه  ن  .اند وم  ست لل منها  و ش  ، ول   املنرة الثانينة كنان من  الصنعب  االهنا

 ختطننو إىل اهننارج خلننأل الطالبننات التفتنن   شنن ر ذلنن، الرجننه النحيننأل وحنندث الشنن  ُ 
  خرأ.. مرةً 
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كنننه منننا فيننن، يثنننري   ...ثنننرية، بنننه كنننه شننن   شنننيا  ك ،   ن  عنننرف عنننن ؟  حنننب  " مننن   نننن   
فضويل بشدة.. ول نين  ، ل م   نن  وكن ين ال  عرفن،، منع  ين  شنعر  ننين  عرفن، منند 

البنند  نننين  عرفنن، وإال ملننا شننعرت ب ننه انندك األلفننة حنننو ، وانندا االبننداب  .بعينند  منن   
 ه يل به.. ب  الدو ال ق  

املاضننن  حنننىت  صنننبحنا يننن لأل  حننندنا كثنننرياً يف بعضننناً   كننناد  جنننام  نننننا حتمنننا ر يننننا بعضننننا 
 ر ينا بعضنا بعضاً مند الطفولة األوىل..  ن ن ون قد البد  هبه  كاد  جام  ن .اآلخر

نُد شن     ،واحندة    طفنال   البد  ننا كنا يف روضة   اً  نننا لعبننا ،نوي   بنه ويف صنأل  واحند، وآك 
 ...عديدة  وضح نا معاً مرات  

  ... ينما اختب ت بسهولة    ن  جد   لقد لعبنا "اهشيشة"، وكن   ،تطيع  
علننن  األرجوحنننة،  نننن   والبننند  ننننين دفعننن  بننن، بعينننداً و نننن    .اً وال بننند  نننننا  رجحننننا ،نننوي  

و ر،نننلت، باألرجوحنننة بعينننداً جنننداً  ذات منننرة   والبننند  ننننين دفعننن  بننن، بقنننوة   .طلبننن  ذلننن،
 ...يف إحدأ املرات، و خدت  ب   جداً، املرة  لو املرة حىت ،قط   

بند  وال . ننين   ملتهمنا طنويالً حنىت آملنين ذلن، بند   رياً بعينين، العنا بت  اللتن  الب ي  كثن
ك ،نننرعان منننا  .منننا ُ شنننف  ،نننريعاً ة بفعنننه الصننندمة كي  لتننن،  و قبلننن  ركبتننن، ا منننر   ننننين قب  

 ...عندما  ضح ان  عرف عيني،   ..انطلقنا برو ونضح، ثانيةً 
 ...من، بري ة   ركب  بقبلة      ي   نين وقع  وح    بد   ك ال

إهنمنا م لوفتنان جنداً لندل،  عرفهمنا و شنعر  . ذكر  لن، العينن  يف ابتسنامتهما وب ائهمنا
 كما  شعر باالبداب إلي،..  ..باالبداب إليهما
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 ن  مننن  فنننراق   بننند   ليتننننا ال نفنننرتق.. وليتننننا إذا كنننان ال .ليتنننين  بقننن  معننن،  كثنننر مننن  ذلننن،
 ،نلتق  يوماً.. ننا    شعر بقوة  ول ين   ..نلتق  ثانيةً 

 .. صدقيين ، فعه." ن  حب  عن،   بد   إذا م نفعه فال

ال  علنر  .عنندما التقن  عينامهنا كان ذل، حدي  العيون الدو  بادلته منع ذلن، الشناب  
ه قيننننه إن كاننننن  عينااننننا مهننننا اللتننننان قالتننننا ذلنننن،  م عيننننناك، ول نهننننا  علننننر علمنننناً يقينينننناً  ن نننن

غامضنة،   شنيا  غامضنة   .دهتا عينااا  و الع سك و ي  باةرف، كه  ل، املعاين قالتها عينا
رتجر إىل كلمننننننات...  يننننننار  اائننننننه  منننننن  فهننننننر فقننننننط وال  ُننننننواضننننننحة،  شننننننيا   ُ  وواضننننننحة  
 ...اهصوصية

ومنن   .جننداً مننع  هنننا ال   نن   هنننا ر ت ذلنن، اإلنسننان منن  قبننه كاننن   لنن، األلفننة غريبننةً 
ذانهنا عن  رجلهنا املسننتقبل ،   جنه حندي  العينون ذا   غنريت الصنورة القدحنة الن  حتتنه  

 غرينب   شن     .د! وجه ذل، الش ل النحينألحمد    و باألحرأ  طورت..  صبش هلا وجه  
 ...م  املؤكد  هنا ل   ت رر واحدةً  وخمعه، ألهنا م  رك إال مرةً 

  ن  ت رر. وإن  ن  بشدة  
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أو مواءو والفقاعوا   والرجل يغوص  للوى األعموافو هصتوا  ورا    

 . لووةلنووا يوورش األشووياء موون خوو ل     . خوورم منووا منوو   وونين
وهوص  ال يعورف ملمهوها اليقيقوي   .يعيشها مون خو ل الغ لوة

 بينا وبينا..  يت الهطح.. حتى الهطح بعيد هناك مدش  
 
   ،  تطاول إىل السما ..ل  ع   املياان يف م ان   ةُ كف  

ال يسنننتطيعون حننننىت  .ا ال فننننةحنننو رج  قننننون، ول ننننهر ال يسننننتطيعون  ن يُ وكلهنننر اننننا  معل  
 ، مهما   اثرت الوجوك امل لوفة.. ، جمتمع  حاحتها

 يضيع فيها ابميع و  ه فارغة..  .و س ر م  ابميع وال فة انا    ىب اهلبو   
فارغنننننة  تفعنننننر عنننننند  انننننو اننننننا  حتننننن  ،نننننطش األشنننننيا ، صنننننلته بالننننندنيا فقاعنننننات   وي نننننه  
 ...السطش

إىل منا يقنول إذ  أل  عن   خبنار عملنه و سنتمع بشنغ  يوم ابمعة  خدت انند  سن ل  خاانا 
 خيهننا يف  و ثننري محا،ننها مواقننألُ  .د  وظننأل ابعتننه معننه ُمنن طويننه    ن  خبننار عملننه مسلسننه  
 ما قا،ر مشرت  بينهما. واو إىل حد   ،بمواجهة الفوض  والتسي  

 و ش   خبار شاا ؟ ةد  ة  يرو  البي  الساعة عشر ونل؟
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 إىل فمها:  ةً ا وقال  وا   رفع خ س  اات نور  وجة  خيها ر ،ه
  نا ل ع  نل عمرو واعنرف اللن  عاجبن، يف  .وم  او شاا ؟ ك ن، معاار يا اند

  خبارار.
 يضح، فيصه واند وبيب فيصه  دو :

 ال، بد  حياول يتر   كثر يف الشغه ألنه طمعان يف  رقية.
  رقية لشنهو؟         
 مدير.

 ان  األح  حب ر ا ل فا ة؟مدير؟ وان ؟ ُمب          
 يبتسر فيصه:

 واألقدمية والت صل ل نه يدرو اين ما  رض  مجيع األطراف ويتوقع اهنر يتعاو وين.
 وان  بتقبه االوضع؟         

ل ننن  لننو كانننن  صنننحيحة  عتقننند  اين منننا اعنننرف  ،مننب مت كننند مننن   ن  وقعا نننه صنننحيحة
ومنا  قندر  ،شاكه مثنه منا  عنرف شا،و و، فعاًل ما  عرف شنهو العمه..  نا ما احب امل
  صغ ر نفس  لدرجة اهلواش مع املسؤول  عشان منصب.

 ادو مش لتنا، إحنا  عقه يا بب.        
 ان ؟                            ان ؟ 

 ان ؟                        
 ان ؟                  ان ؟

 ان ؟                                           
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وا   سمع ابمع الدو ا ف  يف ح مه ضداا بتلن، ال لمنة و  بعهنا  ت  اند جاعةً  لف  
 خمتلفة  األحعام، ك  سا ل  بربا ة: بضح ات  

 آنا مب عاقلة؟
 ه فيصه باإلجابة:و  ف  

 ان  ،اعات  ندفع  بسرعة، وين، ووي  العقه. 
 و مام وجه اند املصدوم  ضاف: 

 ة، بس ما اظ  ان، عاقلة وايد.ال ختاف ، ان  عاقل
 صمت  رفضاً لل الم ب ربيا  مصطنعة فواصه فيصه:

 بس طبعاً ان  حليوة، وطيبة وايد، وطموحة، وك ن، الب  .
 ابتسم  ك ،رح  قلياًل:

   ىن،   ىن  عرف الل  بيصري يف إدار  ر يف املستقبه.
       صح  السلطة.املوضوا ووجه ااتمامه إىل ون رت إىل فيصه ول   ادا نس   

هة يف إعنادة الن نر يف بعنخ  ،ناليب  ندريس العربينة يف املدر،ة  خدت اند  ناقش املوج  
كان  ،ا  نقاشها  ن منادة القنرا ة ينبغن   ن  عطن    .للطرف  مقنع   وم  توصه إىل ش    

يف املدر،ننة للتمننري  علنن  القننرا ة فقننط، ومننع ذلنن، فننالطالب يتوجننب علننيهر كننه عننام  ن 
وا موضوعات  مثلنة ال تناب لالمتحنان  النهنائ  ليعيبنوا  ،ن لة غيبينة عنهنا وك هننا يستدكر 

منننادة التنننناريخ  و ابغرافيننننا،  ال ح نننن   ننننوفري وقنننن  الطننننالب النننندو يقضننننونه يف ا،ننننتدكار 
 حنننداث املواضنننيع الننن  ال   مننن   مهيتهنننا إال يف كوهننننا وعننناً ا مؤقتننناً ينننتعلر الطنننالب مننن  

 خالله القرا ة؟ 
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 ن مننناا  اللغننة العربيننة ال  لقنن  االاتمننام ال بننري النندو  لقنناك بعننخ املننواد  ك  شننت   منن 
وضننو  الشننمس. وال ععننب  ن  لتفنن  األخننرأ رغننر  ن مشنناكه  علننير العربيننة واضننحة   

إليها الطالبة ال  طلب  منها  ن   تب عل  السبورة مجلة  ا كلمنة "  هنر" يف  ول  ينام 
 عملها و قول بعد  ن كتب  حرف التا :

 "ال ا  ُم ش طة ونقطة واال  ُم نقطة بس؟"
وملا  سنتوعب املوقنأل عنادت الطالبنة إىل  وعندما رفع  املدر،ة ابديدة حاجبيها داشةً 

السنننننبورة و كملننننن  ال لمنننننة ف انننننن  " ضنننننهر"، عندئننننند   اختنننننربت انننننند بقينننننة الطالبنننننات 
واحننداً اننو وصنندم  ألن السننواد األع ننر منننه  ال حيننا بنن  اةننرف  وال ينطنن  إال حرفنناً 

إىل اندك املشن لة وبند ت حتناول  ل  يف دفنرت مالح اهتنا إشنارةً حرف ال ا . عندئد  ،ع  
 عالجها ا  ومشاكه  خرأ كثرية اكتشفتها فيما بعد.

 ...آعرف  لفظ "ال اد" ل   ما احب
 ليش يا عليا؟؟؟!       

  ،تح ، البنات بيقولون إين   فلسأل.
غنة االبلياينة منند السننة األوىل لتشناغب العربينة قبنه بند   علنير اللكثريون   يؤيدومع ذل، 
   ،سها.. 

علنننن   واملوجهننننة ال  سنننناعداا كثننننرياً علنننن  االنطننننالق للتطننننوير بطريقتهننننا اهاصننننة، و صننننر  
 شننننراف املهنننننيم  حنننننىت علنننن  طريقنننننة كتابنننننة حتضنننننري النننندرو . ول ننننن  التحضنننننري شننننن    اإل

    ...صية واأل،هر غري املر بةو ن  رأ فيه  اإلشارات الش  حتب  ن   تبه حبرية   ش ص   
 م  انطالق املتفوق . الن ام الصارم الدو  وجد لضبط املهمل  حيد  
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 ،ويف الواقنع  ن اندا لنيس شني اً طارئناً وإمننا انو األصنه الثابن  .ماجد  يضا لدينه مشن لة
وان  مشن لة اإلنسنان الندو  ،امننةمشن لته مُ  .وعدم وجود مش لة او الشن   الطنارو 

الواقننع يقننول إن الرجننه بننب  ن يعمننه،  .ف عنن  احتننوا  طموحننه و حالمننه قصننر ال ننرو 
قبننه  ن يسننتطيع  قنندمي عنندد  كثننريةً   وواقعننه اهنناص يقننول إنننه يرينند  ن يننتعلر  شننيا  حيا يننةً 

نن شنن     ولنندل، فهننو يضنني  ذرعنناً ب ننه   .منن  ،نناعات يومننه للعمننه ر يف الت لنن  عنن  ويف  
إىل دائننرة ااتمامنه، ولننو كننان يف ذلنن،   خنرأ  قننرب ر ننا اننا  جمنناالت عمننه   .اندا العمننه

 بفرصة رؤية  ل، الفتاة يف العام القادم، إن صح   سمية مغامرة. مغامرة  

ابمعنة ال ينبغن  حنىت  ينام  .ا   قتحر عنليه غرفتنه و نتناا عننه ةافنه عمته انا اليوم. اا
   وامنر نيلنة ول ن عسن رية   لسننا يف ث ننة   !يف الفراش إىل الساعة التا،عة صنباحاً  ىب ن  ق

وخالل دقائ  ينال إىل املطبخ  ابعاً رائحة العصنيدة الن   صننعها  .يصعب التحايه عليها
ايش كنننه اهننندم عننن  طريقهنننا إذا منننا يف بيتهنننا وبيننن   خيهنننا حيننن   ُننن عمتنننه، فهننن  ،نننلطانة  

 .ه طُعمهنا الندو ال سينب ضن  يف الطهنو حنىت يتشن    منا إنو  .ار  أ مااجهنا  ن  طهنو
مه امللعقننة رائحننة طعامهننا اللدينند منن  ينندخه املطننبخ فيقننأل  ادثتهننا فتسننل  دائمنناً  تنندب 

 م  الطعام..  ليتوىل  قليب ما  عد  
ننر امل لنو  بالسنن ر والاينن  انننو ماجنند حسن، بامللعقننة اهشننبية ويقل ن وانا ب الطحنن  ا م 

دانا ادا او عيبهنا األكنرب القندمي، وجو  .واهليه والاببيه، و نصرف ا  إىل إعداد القهوة
ويدخه ابرااير ويضح، علن   خينه  .ه خطراً عل  كه م  يدخه عليهايف املطبخ يش   

وغالبناً منا حينرتق الشن    .الدو اصطيد، فتقرر العمة ،نراً  ن  علنه صنيد األ،نبوا القنادم
آخنر ينسناك ابمينع حنىت يقعنوا فينه.  يف عهدة اآلخري  فيناهلر اللوم والتقرينع، واندا خطنر  
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 شنننديدة   عليهنننا ابمينننع وي كلوهننننا بشنننهية   حتنننرتق اننندك املنننرة بنننه يلنننتر  ول ننن  العصنننيدة ال 
  خته ال ربأ عل   يادة  ياراهتا املثمرة. وخاصة األهل الدو يستح   

علنن   ملصنقة    سنتيقظ انند منن  الننوم عصنراً و تمطنن  ك هتنر  غننادرة الغرفنة فتفاجن  بر،ننالة  
 با ا:

 أختى العزيزة هّنادي     

  5ضيني الساعة أرجو أن توق       

             يجب أن أذهب إلى النادي         

 

 أخوك الحبيب سعد                

حىت  ن ؟ اندا السنعد ال يريند  ن ينتعلر،  امناً كنبعخ طالباهتنا!  نتناا الورقنة و  تنب لنه 
    خرأ:
 ،ع ود،

امل توبنة إال بب  ن  نتعلر  ال   نرر  خطنا  ، وكنان اال فناق بينننا  ننين ال  نفند طلبا ن، 
 صحيحة، وقد ،احمت، مر   قبلها ول   ،احم، ادك املرة! إذا كتب  بلغة  

مهنن  بننالعودة إىل غرفتهننا حننىت مسعنن   مننا إنوا هنن  إىل غرفتننه و لصننقتها علنن  البنناب، و 
عنننند الثالثنننة وقفننن   .السننناعة  ننندق. الدقنننة األوىل  رب تهنننا، الثانينننة.. قنننررت  ن  تعاالهنننا

اهامسننة مسعتهننا وانن   غلنن  البنناب خلفهننا،  .الرابعننة إىل غرفتهننا ك انطلقنن  مننع ،مننرتددةً 
 ول نها خرج  ،ريعاً وا   ن ر إىل الساعة، قد ي ون األمر ااماً..

إىل  ول نننه لننن  حينناول االنتبننناك مسننتقبالً إذا م سسنننر شنني اً..  نننرتدد قلننيالً ك  شننن  بننناهناام  
و يسنببه عندم التميينا بن  حنريف غرفته و فتش بابه بغضنب، و ؤنبنه علن    نرار اهطن  الند

 ال ا  والضاد..
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يفتش ،عد عين  ناعست  ومتسائلت  ال  فهمان ما يدور حوهلما فنال  ند انند بنداً من  
عندئنند  فقننط يفهننر كننه شنن  : إهنننا طريقننة  .ه يتنندكر موعنندكإلقننا  حقيبننة النننادو عليننه عل نن

 اند ال  ال  تغري يف التحايه عل  قراراهتا.
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                           ما خبرنا 
   

 .ا من  الفنرنبرائحنة الدجاجنة الشنهية الن  خترجهنا  ماري ن الوق  مسناً  وجنو املطنبخ ملن    
علن   . مها عل  منضدة املطنبخ ين يت صنوت مو،نيق  من  مسنعه ،نعداند وإذ حتادث 
و تناج رائحنة الدجاجنة  ..و خبنار، اجتماعينة، ،يا،نية، ف ااينة، فضنائحية املائدة  خبنار  

املشننننوية مننننع صننننوت الضننننح ات ومو،ننننيق  ،ننننعد النننن   ركهننننا يف الصننننالة و خنننند يرافقهننننا 
املننناي  ال  .مههمنننة مارينننا ب غنينننة فلبيننننةمنننع قنننرب  ختنننه إىل املائننندة و  بقدميننه إذ انننو جنننالس  

 واحد. ينقصه إال ش    
 ذحبتونا م  ابوا.؟ وين عشاكم مرمي، اند!

  قرتب خطوات راشد الثقيلة، وين ر إىل ،اعته:اا قد اكتمه املاي . و 
 قاعدي  ،والأل وضح، واحنا جواعة.

 ة  بنحط العشا.ا  اقعد راشد،           
 بن ع د اليوم نتعش  يف املطبخ؟

 ويستنش  ابو املشبع برائحة الشوا  ك يلتف  إىل ماريا:
 ان  اليوم شاطرة يا ماريا، شغل،  ام.   

 وم  نا فيه شغه  ي .بابا..كه ي         
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 ال، بس اليوم شغل، وايد وايد  ي ،  حس  م  شغه ماما.
 وياداد  ضاح، ماريا و بتسر مرمي:

 ما علي، م  بابا، بابا اليوم وايد جوعان.
 بابا كه يوم الساعة  انية وايد جوآن، ماما.         

ك يصننم  ، املائنندة قطننع كننه املواضننيع السننابقة واننو بلننس إىل  كبننريةً حيندث األب جلبننة ً 
ك  مننام صننمتاً شننديداً عننندما يوضننع العشننا  حننىت ينتهنن  منن  طعامننه، ك ينطلنن  إىل مسننتقر  

إذا م ي نن  مننا  ريننند  ألب و تننابع معنننه املصننارعة اةننرة..و نندخه األم منتعننع ا .التلفايننون
 ف رد ما ي ون. 

 حتندث إىل اندك  غداً  .و تس ع اند قلياًل ك  نطل  إىل دفا راا و قض  معها وقتاً طويالً 
الطالبنننة، غنننداً  شنننر  اننندك املالح نننة إىل  لننن،، قطعننناً لننن   فهمهنننا، الطالبنننات ال يفهمننن  

 فهمه  بسرعة؟ بسرعة،  و ر ا، حن  ال نُ 
اننه الطننالب  غبيننا ؟  م  ن  .األلننأل؟ ر ننا ...غننداً ، ضننطر إىل ذكننر انندك القاعنندة للمننرة

كننه مننا  عرفننه  ننننا البشننر    .ذلنن، املننناا  صننعبة؟  م  ننننا فاشننلون؟ غننداً  حنناول  ن  فهننر
مننا  كنه    .مننا يف دما  كه   كبري    انا  عام    .اختالفاً كبرياً  بعضاً  عقولنا ختتلأل ع  بعضها

ال  عرفننه، ال  عقننوهل   صننب  األشننيا  بلننون   .يننرأ األشننيا  بنناللون النندو يصننبغها بننه عقلننه
مننا  عرفننه  نننين   وال  عننرف إن كننان بعضننه  يننرأ لننون عقل ..كننه . عرفننه علنن  اإلطننالق

 اآلن  ريد  ن  نام، غداً   ف ر يف ذل،، غداً  فعه كه ش  .. غداً... 

رة ال منن  وبإحنندأ اشننة عننند بنناب غرفننة املدر،ننات املفتننو  مشننم  يف املدر،ننة وقفنن  الفر  
 وا   ن ر إىل اند: دة  ه  وقال  بنغمة جمُ  وباألخرأ جمرفة   ومقشة   يديها م نسة  
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 املديرة  بي، يا ،  اند.
  بيين؟ ليش؟        

 ك هنا  ُم بنية.  ...ما ادرو واللنه، ل   آنا شف  م ر ة  دخه حعرهتا م  شوو
 األ ر.  شد   عها ،ارة بن رة   شي    لق  اند بدفرت حتضرياا ومض  خارجةً 

فتهننا املننديرة ب هنننا  م طالبتهننا مننىن عبنند املننديرة جلسنن  اننند قننرب املننر ة النن  عر   م تننبيف 
 ت.ال رمي، وانت ر 

 والدة مىن  قول ان، طرديت مىن م  الصأل بدون ،بب.
 ُمب بدون ،بب، كان فيه ،بب واو اهنا  مهل  الوظيفة مرات متتالية.       

 والتفت  إليها املر ة:
 ا   مهل  شوو م   مان، ل   يف املرة الل  عاقبتيها فيها ما كان الدنب ذنبها.

 ذنب م  إذن؟      
مننا مسعنننا عننن  مدر،ننة  عاقننب طالبننة ألهننننا مننا  قنندر   تنننب بصننراحة يننا ،نن  انننند احنننا 

 شعر.
 والتفت  املديرة إىل اند لرتأ ما  قول.

آنا ما عاقبتها ألهنا ما  قدر   تب شعر، ل   علشنان امهنال الواجنب عندة منرات، كنان 
 يه.املفروض حتاول  سو  

 ل   الشعر ما يعترب واجب منايل.        
 منايل. إذا املدر،ة طلبته ي ون واجب

 :والتفت  املر ة إىل املديرة و، ل  ،اخرةً 
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 إنتو دخلتوا    ليأل الشعر يف املنه  السنة؟
 و نهدت املديرة وامتنع  ع  االجابة فعادت املر ة إىل اند، فتنهدت ادك  يضاً:

 ل   اإلنشا  يف املنه  كه ،نة، والشعر الل  طلبته منهر واحد م  مواضيع اإلنشا .
    نا! عمرو ما مسع  ان الشعر م  مواضيع اإلنشا ، ويف االعدادية! كنا ما خرب          
 ع .. يعين  شيا  م  االنوا. ب مواضيع ع  الوط ، ع  املطر، ن ت          

 غري الام  اللنه يسلم،، ادو النوا م  ال تابات ما عاد ينفع  حد، وعشنان االسنبب 
    ...اهالق للغة آنا  حاول  يادة قدرة الطالبات عل  اال،ت دام

 ل نه صعب، بن  ما قدرت   تب بي  واحد، ألنه يعتمد عل  املوابة، إذا ما         
 انوجدت املوابة اشلون اإلنسان ي تب شعر؟        

اخننىت، كننان ينطلننب منننا ،نناعات واحنننا طالبننات ن تننب قصننة قصننرية يف منننه  اإلنشننا ، 
 ادو ُمب ش  جديد.

 ...الشعرالقصة ،هلة، ل           
صدقيين، ما طلب  منهر ي تبون شعر مثه شعر املتن  واال البحرتو  و حىت مثه شنعرا  
ااأليام، كه الل  طلبته منهر قطعنة شنعرية من  ،ن  ،نطور، حيناولون ي تبنون  و شن ، 

ويف طالبننات عمننرار مننا ف ننروا  ...ومننا كننان يف نينن  إين  حا،ننبهر علنن  مسننتوأ شننعرار
موضننوا إنشننا  اكتشننفوا  ان عننندار موابننة حلننوة.. وقبننه مننا ي تبننون شننعر ويننوم كتبننوك ك

  كلفهر ب تابة الشعر قرينا مع بعخ مناذج وايد، وكتبنا قصيدة مجاعية عل  اللو ..
 ل   بن  مب مواوبة وخالص، اه معىن ذل، اهنا  نطرد م  الصأل كه         
 حصة انشا ؟        
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ول كنننتر ضيقننننها ول ننن  وصنننه صنننوت هتيننن ت انننند لالنصنننراف ومهننن  باإلجابنننة وانننو حتنننا
 املديرة قبه صوهتا:

 ...انت رو يا اند شوو م  فضل،
 والتفت  إىل األم ك إىل املدر ،ة و كمل :

 فما يف داع  للعدل الل  ما فيه فايدة. ،احنا كلنا نسع  ملصلحة الطالبات
 ن بن   نطرد كه يوم؟إيرضي،         

الواجننننب املطلننننوب منهننننا واننننن  يننننا  مهننننا ال م بنتنننن، مننننا يف داعنننن   نطننننرد ألهنننننا بتسننننوأ 
 شننننععينها اهنننننا  بنننندل جهننننداا يف  دا  الواجننننب، واألخنننن  اننننند منننن   طيننننب املدر،ننننات 
ومستحيه  طرداا مرة ثانية، وخل  مىن  اخد مهلنة  ،نبوا ثناين عشنان  سنوو الواجنب، 

 وإذا حاول  وما قدرت  كيد اند بتساحمها.
 و كمل : ذات معىنً  هلا املديرة ن رةً  ر،ل   وقبه  ن  فتش اند فمها ب لمة  

 عند  مانع يا  خ  اند؟
 ...ال، ال طبعاً، آنا منت رة        

 والتفت  إىل املر ة:
انو بنس  نري  ال،نت دام اللغنة بشن ه  .  مىن ال  قلن  نصنوص مسنتوأ الشنعرقويل ح
آح  ،نن  ،ننطور  .آنننا لننو كننن   ح شننعر حقيقنن  كننن  كلفنن  طالبننات معيننناتخننالق. 
يهمننين بننس طريقننة التعبننري،  .ويف  و موضننوا، ومننا ال م ي ننون بقافيننة  و حننىت و ن بننس،

   وي    ،اعداا لو حتب.
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إىل  م الطالبنة الن  هنضن   وقبه  ن خترج طلب  إليها املنديرة  ن  نت نر ك هنضن  متعهنةً 
عنننادت حنننىت  منننا إناشنننيها إىل بننناب امل تنننب، و وعننندهتا خنننرياً واننن   صنننافحها و ُ  . يضننناً 

 اند بعينيها املتسائلت :واجه  
اند، م  فضل، منا نن  مشناكه منع  مهنات الطالبنات، منا بغين   غلطن، قندامها ل ن  

حنننىت منننا انننن  منننب مطلنننوب مننن  التلميننندات، وال انننو موجنننود يف املننننه ، و  الشنننعر فعنننالً 
 ا،تشريت يف املوضوا.

 ه يعين يا ،  لطيفة، احرتق آنا عشان الطالبات، وشغلهر ماخد وق  لي       
 هنار.. وما يطلع يل  بت ر  إضافة بسيطة عل  املنه ، م  حيط املنه ؟ وم          
 يقول إن املدر  ماله ح  ينو ا يف مواضيع اإلنشا ؟ وبعدي  الطالبات عندار         
   .  .طاقات كبرية        
 ي   اعرض علي، مناذج م  شغلهر، بتستغرينب م  مجال الشعر الل  بعضهر        
 كا بينه..  وحىت املقاالت، املوضوا الل  قبه الشعر كان مقال صحف ، وناوية         
 يف األ،بوا اباو خنتار  حس  مقال للنشر يف جريدة حملية.        

ا،تشريت املوجهة يف ادو املس لة يا اند؟ منا  ندري  ان  يننوا نشنر  و شن   بندون إذن 
 خط  م  الو ارة؟

 ملننناذا يتوجنننب عليهنننا  ن  ستشنننري يف كنننه كبنننرية   .املنننديرة م تنننبمننن   عنننادت انننند مبت سنننةً 
 كنننرب يف اختينننار منننا  علمنننه طالباهتنننا واأل،نننلوب الننندو  ملننناذا ال  سنننتمتع حبرينننة   ؟وصنننغرية،
  ؟ علمه  به
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جننداً،  مننا، وشننعر  نننه حنناي    ماجنند  يضننا جلننس حايننناً  مننام  ميلننه عننندما اصننطدم بشنن    
ب شيا  مبهمة،  ما األشنيا  الن  يفهمهنا فقند  مبهر   كان لديه شعور  .ع  ش ص  حاي   

ومننرت  .كتننب ا،ننتقالته ووضننعها  مننام املنندير وانسننحب  نندو .قننرر  ن يفعننه شنني اً حياهلننا
 عنه فراغنه شني اً ال  متحركنة   شعر فيها بالععا والفشنه، ول ن  مثنة صنورة   فارغة   عليه  يام  
 ب   به.
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ب ،نارة  و تنناوج فتقننير احتفناالً كبننرياً يف  حند الفنننادق الضنن مة،  آخنر خُتطنن  مننين   يف بعند  
هنضنن  اننند منن  م اهنننا  يشننبه م هننر ،ننارة املعتننىن بننه واملصننقول. وبعنند قليننه   كننه شنن    

وانتبننندت م انننناً بعينننداً  ،جباننننب العنننرو  لتتنننيش الخوهتنننا  ن يلتقطنننوا بعنننخ الصنننور معهنننا
ختنرتق ذبندباهتا الرعدينة   نغامناً قوينةً الطبناالت يعناف   . خدت  راقب فيه امل ان من  بعيند

 نننرقل هلنننا فتينننات صنننغريات يف  ومرحنننةً  منننؤثرةً  ويغنننن   غننناين   ،القلنننب قبنننه األذن فن ُتعفلنننه
انن  إحننندأ  مجيلننة، ك  نن يت امنننر ة فتضننع  وراقنناً نقدينننة علنن  ر   كننه  مننننه ، واننا  ثننواب  

منا النقنود ال بنرية جنداً املرافقات للعا فات  مع النقود املتساقطة ع  النرؤو  املرتاقصنة.  
وعندئنند    ...فتنند  يف ينند كبننرية الفرقننة مننع ذكننر املصنندر و"كلننه بينناض بننيخ اهلل وجهننه"

 توقننننأل اننننند عنننن  متابعننننة العا فننننات إذ يلفنننن  ن راننننا امر  ننننان  سننننعيان إليهننننا منننن  بعينننند، 
 جديد.  ميلتها يف املدر،ة،  ما األخرأ فوجه  بدرية إحدامها 

 القبلية، وادو اند  ميل  م  مدر،  اةالية.ادو منرية صديق  م  مدر،  
 ابتسم  االثنتان لبعضهما بعضاً ك شهق  بدرية فع ة:
 باملنا،بة يا منرية، اند  قدر  ساعد يف موضوا اخو ..
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  ل اهتا منرية ول   بدرية ا،تطردت:
 اند  ُخواا عندك منصب  ي  يف اإلدارة الل  يبيها اخو ، خلها   لر  خواا..

يف  ُ،نقط احتعناج  و رفنخ إذ اند ملا مسعته، ول نها م  سنتطع  ن  بندو  و   امتعض 
 فلن   مامنه، وعمومناً فهن  من  الش صنيات اللاجنة الن   يداا وشعرت  ن بدرية حصان  

 ب م  كه  موقأل.حتاول  ن  ت س  
 ُمب صش؟
 ...صش، بس       

  ركتها بدرية والتفت  إىل منرية:
 ايااا عشان   لر  خواا.شنه  مؤاالت اخو ؟ قويل هلا 

 ظهنننر اةنننرج علننن  وجهننن  الطنننرف  اآلخنننري  ول ننن  اةصنننان اللننناج آخنننر مننن  يالحنننظ  و  
  ش  :

 كمبيو ر صش؟
 ودور وظيفة منا،بة د، خترج م  ،نت  ثالث م  لندن، إو، وعلوم بي ية بع        

 طموحه.ل   ما حصه جمال يف  ماك   نا،ب         
 ...منصب و  قصدي  طمو  باق  الشباب..

    ال، ال. ااو خمتلأل، يا ليته كان مثه كه الشباب، لو كان مثه  كه النا  كان       
   بصراحة ااو معقن.. مب معقد،  ثاين  اماً،    مشاكه، ااو غري، ش   ما واجه  و        
 يعىن.. ...بس.. يعين.. متحمس ح   شيا  النا  الثاني  ما يهتمون  ا      
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واننننو  منا،ننننب   ة، ك  نهنننندت و،نننن ت  قلننننيالً وك هنننننا  لهنننن  خلننننأل  عبننننري  ابتسننننم  منننننري 
يسننبقها دائمنناً، ك التفتنن  إىل اننند با،تسننالم إذ م  ننتم   منن  القننبخ عليننه وقنند قننررت 

انننو طنننول عمنننرك متفننننوق يف اننننو طنننول عمنننرك متفنننوق يف الدرا،ننننة،   ن  بننند  مننن  الصنننفر:
نننه مننا حبهننا، وبعنندي  ااننو الدرا،ننة، واشننتغه شننوو بعنند مننا ختننرج، ل نن   ننر  الوظيفننة أل

ننناوو يواصننه درا،ننا ه العليننا، وينندو ر وظيفننة حيننس إهنننا  ننرت  لننه وقنن  فننرا  حنن  درا،ننا ه 
و نشننطته الثانيننة، اننو طبعنناً مننا حيننب إين ا  لننر منن  وراك، ويفضننه ستننار لننه وظيفننة علنن  

 عة بس آنا آح   فاج ه..،  
مننن   هنننا  لنننتقط كلمنننةً  نهننندت انننند واننن   سنننتمع إىل  لننن، التفاصنننيه ك رفعننن  ر ،نننها عل  

وفيمنننا  خننندت انننند  ن نننر إىل املنننر ة  .الفضنننا   عنننرب  نننا عننن  ر يهنننا عنننندما صنننمت  مننننرية
إ ا  ما مسع ، فاأل،رة كان  قد عااندت  خاانا  ال  تندخه  الصامتة كان   شعر بقل   
   قلياًل، وعندئد  قال  بدرية بال ا،تحيا : يف عمله، وظل  صامتةً 

 ة له ألين ،امعة إهنر حيتاجون مربجم .. ظ  إدارة اخو   نسب إدار 
 واخو منرية اوايته الربجمة!

إليهمننا و حنندث  الننثالث    انندك متعهننةً وعندئنند    نن  امر  ننان ابتسننمتا إذ ر  ننا منننرية واب نن
 معا بة: ال ب    ا فالتفت  اند إىل بدرية ومهس  بلهعة   نسا  ضعةً 

  عرف .بدرية، اإلدارة ال ا  مل   وال مل،  خوو مثه ما 
 بس ما  قدري   ساعدينها؟ االنا  وايد طيب .        

 ما اقصد ش ، بس.. 
  خفض  بدرية صوت مهسها درجت  و كمل :     
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    ثريا  جداً وهلر نفوذ كبري، وابوك يقدر يسوو له شركة مفص لة  هوباملنا،بة امه        
 له، ل   الولد ما ي ..        

 ...بس يا بدرية اإلدا
 وم  ر فائدة م  اال،رت،ال فتنهدت ك ر ت  ن  ال مفر فقال  با،تسالم:
وال كننان يف نينن    ينن ، آنننا ي نن  ا  لننر مننع اخننوو مننع إين عمننرو مننا ،ننويتها منن  قبننه..
 إين  ،ويها يف يوم م  األيام، وال  ظ  إن كالم  بي ون فيه  و فايدة.

 بس ان  موافقة   لمينه، صش؟
 اش دراين..
للح نة  لتفن  إليهنا مننرية و ودعهنا  نودة علن  صنوت بدرينة وان   عنداا خنرياً ويف  لن، ا

 فيما يتعل  ب خيها.
 وعندئد   ش راا منرية و قول هلا قبه  ن  بتعد عنهما:

 ماجد اةمدان. ...نسي   قول ل، امسه، امسه مايد

د حاملننا عننادت اننند إىل املنننال  صننبش لننديها اننر  جدينند، فمننا كننان  حننب إليهننا  ن  سنناع
اآلخري ، ول نها كران  التندخه يف عمنه  خيهنا، ك  ن حندي  مننرية عن   خيهنا  وحن  

لنرفخ  صناةةً  ، غري حمددة املالمش و بندو منادةً ةإليها  نه مرتدد، ويبدو  ن ش صيته باات
ويف هناية األمر  قنع  نفسها  ن ذل، قد ي ون واجباً دينيناً  و وطنيناً من  بعنخ  .فيصه

تقول لننه؟ وكيننأل  ننربر لننه  او اننا ،نن،ننيقول  خواننا ال بننري؟ ومنناذا النننواح ، ول نن  منناذا 
 ..  م  مبادئها  عدم اجملاملة يف العمه  ناملا مسعها حتاربه، إنه يعلر ط لش    
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ويف النهاينننة  عننندت خطبتننن  إحننندامها لفيصنننه عننن  الواجبنننات الوطنينننة وااللتننناام  سننناعدة 
ول نهنننا  يضننناً  .اقتنننناا  خيهننناشنننباب اننندا البلننند، و خنننرأ لبدرينننة ومهينننان يف حالنننة عننندم 

بتلن،  تنه، فقنررت  ال  شنغه باهلنا كثنرياً  صنال بناألهل ومفاحتعن  اإل وجدت نفسها عناجاةً 
 املس لة، حىت جا  فيصه مع  ،ر ه للغدا  يف بي  الوالد كما يفعه  يام ابمع.  

 اشلون الشغه؟ 
  ام.         

 و م .حمتاج  موظف  جداد؟ يعين  حس  م  شاا  وما ادر 
 ال، ليش؟       

 األمر فقال مبتسماً:  وصمت  اند ول   األهل ا،تشأل  
حد م  االها،  وجها..اخواا؟  آننا  خالص عرف ، واحدة م  رفيقا ، موصيت، عل 

 مين ع   و  احد؟ما قل  ل ر ينوا  ح د ي ل  
  د يتطعر بدم جدي بس  قول إن  مفيد إن   و م ان ليش  قول اال الم؟  نا       
 ب  فرتة وفرتة.         

 اند،  ب  وظيفة ح  م ؟ 
 وشعرت اند باهناام ألنه م يسمش هلا بالتدري  الال م فقال  بإصرار:

 ما يف اح د.
 ك  نهدت  مام عيين  خيها اللت   نعحان يف قرا هتا دائماً:

 ،لوم البي نة خو صديقة  ميل  يف املدر،ة عندك ب الوريو  يف ال مبيو ر وشهادات يف ع
 وا،تقال م  شغله الل  ما ادرو وي  وحيب يشتغه معاكر. 
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 .ضح، فيصه ك واصه األكه واند  رمقه بااتمام إىل  ن التف  إليها ثانيةً 
ه يقنندم  وراقننه وإذا  ينن  مننب حمرجنن، مننع صننديقة  خنن   ميلننة  خننو ،  و اللنن  اننو، خل نن

 طلع منا،ب ي   يتوظأل، او قطرو؟
 ر ،ها:   شرق وجه اند وا  هتا

 إو.
 عمه. خه حر  خالص ما يف مش لة، م  ح  كه مواط    ون عندك فرصة       
   ...عشر ونل، بس إذا ما طلع صاحل امل تب يوم االثن  اباو الساعة..        

  ظ .. بس ما ا دكر امسه الثاين.. ح   اةمدان. ... امسه ماجد
 جمامالت.  له، الشغه ما فيهاملهر اذا ما طلع صاحل،  كيد بنعتدر        
 آدرو. 

 ك قه اإلشراق واكتسب وجهها  عبرياً جاداً: 
   ... قول اخته إنه

 إنه شنهو؟        
 ما ادرو، ال م  قابله وحت ر عليه بنفس،. 

 اش فيه؟        
   ...ما فيه ش 

 
قط وعننندما انقضنن  النهننار محلنن   وجننة فيصننه طفلهننا الرضننيع وا هنن  إىل السننيارة، والننت

 ن ا،تقر عل  كتفه حىت قبلته اند ك قال  لوالدك برتدد: إفيصه طفله األكرب وما 
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 د شوو..فيصه، ادا الشاب فهم  م  اخته انه.. ح  .. معق  
 د؟ معق          

  قول هلر ع  املوعد واال خالص؟  ...ش  م  االنوا
 قويل هلر، خه نشوفه.         

 
او حياول دائماً  ن ي ون حا مناً يف اختينار املنوظف ، العمه او مدينة فيصه الفاضلة، و 

ينننا جعلنننه يسنننتبعد طلبنننات كثنننرية يف السننناب ، لننندل، م يشنننععه منننا مسعنننه مننن   ختنننه عننن  
ول نن   ،منن  األحننوال حننال   طالننب الوظيفننة ابدينند، وكننان شننبه مت كنند  نننه لنن  يقبننه بنن و  

للعمننه، كمننا  رصننة   ن حيصننه علنن  ف مننواط    البنند منن  مقابلتننه منن  منطلنن   ن منن  حنن   و  
    ن انا  االحتمال الض يه  نه قد ي ون منا،باً.
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 ة العالينة لر نا قصنرت رحلنة الفقاعات.. لن، الفقاعنات  قطنع رحلنةً لو حترك   لن، ال ف ن

اباريننننة لنننندل، فهنننن  ال  صننننه قويننننة، والرجننننه انننننا  يف القنننناا،  تناوشننننه التيننننارات  طويلننننةً 
 وحياول  ن يلمس ما ورا  السطش.. ،ويرتاقل شعرك معها

 ايهات..
   ىب التاحا .. عصيةً  عالياً،  قأل انا  قرب السما  عنيدةً  ال فة ما  اال معلقةً 

هنر عن   حاحتهنا، كل   و قنأل الندنيا عناجاةً  ،ثبات منا نسن  النام  علينه شنباكه  قأل ثابتةً 
 حاولوا وكلهر فشلوا.. 

 ااً ع  ملس األشيا . وظه الرجه عاج

جو الغرفة املربد بالت ييأل املركاو ،احر  دوئه ونسائمه الباردة ا ببة، واو يضنف  منع 
     ... وراق نبات ال ه املوضوا إىل جانب النافدة الفرنسية   ثرياً شاعرياً قوامه الس ون
لطهننننا اهلننندو  ،نننناحر مننننع  لنننن، األنسننننام ومننننع  صننننوات بعننننخ الريننننا  يف اهننننارج النننن  ختا

 صوات املرور ب  الفينة والفينة دون  ن  قض  عل  ادا ابو املسنام وصنبغة السن ون، 
يف عملنننه وقننند  علننن   وراقنننه، منهمننن،   ول ننن  فيصنننه ال يشنننعر  ننندا السنننحر، إننننه من نننب  
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علن  البناب..  مهندب   ماجند، فنإذا بطنرق    اماً  ن ذل، اليوم و ل، الساعة موعندُ     نس  
شنديد التهنديب  شنعر يف اةنال  ننه  هل  صنغر لن، حاملنا  شناب  رفع ر ،ه فنإذا انو  منام 

 قننع عليننه عينننا ، و نندكر يف اةننال  ن  لنن، اللح ننة منن  ذلنن، اليننوم انن  املوعنند ا نندد 
 قليالً امسه ماجد.   معقد   ملقابلة إنسان  

 علي ر السالم  فضه. 
 هالبسنن مننام امل تننب علنن  املقعنند النندو  شننار لننه بننابلو  عليننه، م جلننس ماجنند  نندو   

ينهخ فيهنا من  جلسنته،   وأ يف كه مرة  وي  عليه و ُ فيه وك هنا كُ  مبال    بش ه   م وية  
وحقيبتننه الفنناخرة ون ار ننه الشمسننية الثمينننة ال  تنا،ننبان مننع وجهننه النندو يبنندو بشنناربيه 

ننن التا،نننعة عشنننرة، وكنننان االنطبننناا الوحيننند الننندو شنننعر بنننه  م يتعننند   ث  د  الننناغبي  وك ننننه ح 
 يف جيبنننه ويفنننتش حقيبتنننه الفننناخرة  ننننه ،نننرق الن نننارة   ع ن ار نننه الثميننننة  فيصنننه وماجننند يضننن

، وكاد  ن يبتسنر لتلن، الف نرة لنوال  ن الطنرف اآلخنر رفنع ر ،نه م  والدك الثرو   واةقيبة  
 ون ر إليه كم  ينت ر شي اً.   

    ...األهل ماجد        
ات يف علنر اةا،نوب خنري  جامعنة لنندن يف علنوم البي نة ويل ااتمامن ...ماجد اةمدان

    ...وااتمامات ثانية ..اآليل
من  ضننمنها شنهاد ه ابامعيننة والعديند منن  الندبلومات القصننرية يف  و،نلمه جمموعننة  وراق  

    شيا   خرأ.
آنننا مسعنن  اننن، مننا لقينن  وظيفننة منا،ننبة، اشننلون مننع كننه انندو الشننهادات مننا لقينن  

 وظيفة؟ 
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  بعخ األماك  الل  لقي  فيها ما لقي  وظيفة  شتغه فيها بت صص ، ويف        
 ففضل  اين  نسحب و دور وظيفة  ...الت صل ما حسي  برتحيب فيها        
  نا،بين  كثر.          

 شنه  الوظيفة الل   نا،ب،  كثر؟ 
 الل   قدم فيها مهارايت يف األشيا  الل   علمتها.. وف رو وما اكون آلة يف يد         
 غريو.         

ا  قنندر  ضننم  لنن، ان  بي ننون متننا  لنن، اننن،  سننت دم ف ننر  مثننه مننا حتننب بننس آنننا منن
 وق  يتر   ليف، ب عمال ما  ععب،، باإلضافة للربجمة. بالضبط، وي   يف  و  

 آنا ، ل  ع  مؤ،سات وايد م  رجع  م  البعثة، ولقي  ن  مع مها ما           
 طبعاً   وقع انه ما بي ون  مسع ...ب ما ينا،بين، إدار  ر  نسب واحدة حس          
  شتغه مع نا  متفهم   قدر  قدم هلر  كه ش  عل  كيف ، ل   يهمين اين          
 اقرتاحات و ف ار و قدر معاار  شتغه باأل،لوب الل   شوفه منا،ب.          

 بس ال م احنا نقتنع ب و اقرتا   و  ،لوب يف العمه ونواف  عليه.
 ب ااملس لة. كيد.. حا،ب حسا         

ف م  املوافقة عل   وظيفه فا،ت مه فيصنه  شيا  كثرية يف ش صية ماجد   ال  الت و  
إجرا ات التعين ، ويف غضنون شنهر  صنبش ماجند  منيالً وصنديقاً جدينداً لفيصنه. عنندما 

منن   عيينننه وجنند  ن  لنن، الغرفننة النن  كاننن  خماننناً  دخنه فيصننه م تننب ماجنند بعنند  ،ننبوا  
الباننندا وعلنن  جانبيهننا  لنندب   وظريفننة   كبننرية  ، كننان يف الواجهننة صننورة    صننبش هلننا من ننر  آخننر
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منن  الضننفادا، وخلننأل م تبننه ي هننر  علنن   منن  الطيننور ونننوا   صننور ان  صننغر حعمننا لنننوا  
 خضرا  ،احرة ابمال. لغابة   كبري    ر ،ه ملص   

 مب   علي، فنان يا مايد، امل ان ذو كان خمان ك يب قبه ما   .
 يت مه معه اللوحات و جاب:واو ماجد ابتسر 

  عرف مهتر بالبي ة.مثه ما ل    ،مب فنان
 صش بس ما حنع ان اللوحات حلوة.       

 صحيش.. 
 ك ا ه به إىل فيصه. جديدة   ل ببصرك ب  اللوحات يرااا بع   و و  

اهلنندف منهننا  كننرب، واننو إهنننا  نندكرين داحنناً بقضنني    ...بننس آنننا مننا علقتهننا عشننان مجاهلننا
 ل برية، و لف  ن ر النا  ملشاكه البي ة عشان يف رون فيها.ا

 واو حياول  ن "يف ر" يف مشاكه البي ة:  خد فيصه يتفحصها ثانيةً 
 بس     ان  الن ر هلا بي ل  النا  يتبنون  ف ار  البي ية؟

 ح   ما يتبنوهنا، ل   ح   حيسون بوجوداا عل  األقه.      
  اك ماجد. غريب     ون لديه شعور  وخرج فيصه م  امل تب وقد 

 
ول نننن  بعنننند عنننندة  شننننهر ا ضننننح   شننننيا   خننننرأ عنننن   نشننننيط    ثبننن  ماجنننند  نننننه موظننننأل  

ش صيته، كان يندفع ب ه كيانه إىل ما يهمه م  األمنور، واندك بالتحديند ا اف نة علن  
 صننري الغابننات املطننرية ومننا حينندث هشننبها، وبفضننه ا،ننت دام الننورق  البي ننة، فهننو مهمننوم  

 مهينننة اةفننناط علننن  طبقنننة األو ون، وضنننرورة محاينننة بعننناد  صننننيعه علننن  النننورق ابديننند، و امل
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ضنننفدا السنننر واألفعننن  ذات ابنننر  وخملوقنننات كثنننرية ال يعرفهنننا  حننند  ضنننمنتها مراجعنننه 
مغناطيسنياً عن   ال ثرية ال  جلبها معنه من  بريطانينا. كنان يف البداينة يتحندث وك ننه مننوم  

خاصنننة عنننندما  خننند يطبننن   ،ابمينننع  حاديثنننه  لننن، حنننىت منننه   البي نننة ولننناوم اةفننناط عليهنننا
 ف ارك ويطالبهر بإعطائه الورق املستهل، بدالً م  وضعه يف ،لة املهمنالت ليحنتفظ بنه 

مننه يف اةفناط علن   ريثما يقام مستقباًل مصنع  إلعادة  صنيع الورق، وكنه ذلن، مسنامهةً 
    ل مساحاهتا.الغابات املطرية ال   خد صنع األثاث والورق يقل  

 مام م تبه ويف املمر الدو حر فيه مجيع املوظف  وضع ماجد صندوقاً كتب عليه: 
 [لوضع األوراق املستغىن عنها )ليس قمامة!( ]

بننن  امل ا نننب  قنننام جبولنننة   وملنننا م يتعننناوب معنننه  حننند   .و صنننبش يضنننع فيهنننا األوراق الاائننندة
دار علننن  اننندا عها يف الصنننندوق ليعنننو  و خننند مننن  املنننوظف  األوراق الننن  ال يريننندوهنا ووضننن

فطلنب من  الفنراش إفراغنه  ،ول   بعد  يام وجد بقاينا طعنام ملقناة يف الصنندوق .السلو 
 يف القمامننننة، ويف اليننننوم التننننايل وجنننند قشننننرة مننننو ، ويف اليننننوم الثالنننن  وجنننند ،ننننعائر ورمنننناد  

 عل  حتقري ما يفعه.. مبلول، مثة إصرار  

 نه ال يستطع فعه ش  ، ليس م  صنمير عملهنر يستمع إليه فيصه ويتعاطأل معه، ول
 ح ن  منعنه بشن ه   معن    علن  شن ل    ن حياف وا عل  الغابات املطنرية، وال يوجند دلينه  

خنناص. ويف اليننوم  اهننامس حننر فيصننه منن   مننام امل ا ننب وبينندك ر مننة  وراق قدحننة، يننراك 
 شاا  ويراك محد، ويراك شاكر ويقابله ،رور يف املمر.. 

 اؤال  يضع  وراقه القدحة يف الصندوق وادك  قص  مؤا رة يستطيع  قدحها.. مام كه 
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ك ذاب ماجند يف العمنه منع ا دينادك، ول ن  ا ديناد آلينة العمنه م ينسنه واجبنه حننو البي ننة 
ال  يبال  يف ا اف ة عليها إال  نه قنرر  ن حينافظ عليهنا وحندك و ال يسنتعدو هلنا ااتمنام 

البي ننننة ال ح نننن   ريننننرك إىل  منننن  املمننننر بعنننند  ن اقتنننننع  ن حننننب   اآلخننننري ، فرفننننع الصننننندوق
 ب  يوم وليلة. -وخاصة الرافض  منهر-اآلخري  

.. بد ت  شعر باالناعاج م  وجود ذل، الوجنه يف خميلتهنا دائمناً  .اند وحداا يف غرفتها
 العننادت منن   مننراض املدر،نن  األ مننات القلبيننة وكننان منهننا الربننو  بسننبب الطباشننري النن  

 كما يف الساب ، اه م  ضم   مراض املدر،  ابنون؟  ست دم كثرياً 
ر فيننه  ن املعلمنن  محقنن .. لديننه العدينند عنن  املعلمنن  يقننر   مفقننود   ول نن  للعنناحظ كتنناب  

م  رك  منن  اة ايننات السنناخرة النن   ورد بعضننها يف كتنناب آخننر، واننا  نننا  ف ننر يف إنسننان  
 اه  نا محقا ؟ قد ال  راك بعداا، واحدةً  إال مرةً 

  عيناانننا مننن  مرآهتنننا ب قصننن  الغرفنننة إذ التفتننن  إىل اهلنننأل قبنننه  ن  فنننتش مننن  بعيننند  طل ننن
ففتحنن  البنناب وغننادرت الغرفننة ،ننريعاً..   ننرك  ن  ننرأ نفسننها  البنناب فسننرت فيهننا رعنندةً 

   محقا ..
خطننن  خنننارج الغرفنننة حنننىت شنننعرت  هننننا محقنننا  فعننناًل، ألن منننا هتنننرب مننننه  خد نننه  منننا إنو 

و علننر  ،منا ينناال اننا ، يف خميلتهنا  الحمننه الو،نيمة رغنر ااالننه وبعينينه اةناملت  معهنا، إننه
  نه حااًل ،ي ون معها وا  عل  مائدة العشا .. 
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 من أجل                       
 الغابا  المطيرة                                    
 

 جاد: يقول وعل  وجهه  عبري  و  صغري   يدخه ماجد عل  فيصه ويف يدك كتاب  
                              عرف شنهو ادو؟

 مثله.    ال، عمرو ما شف  ش       
 ال ي به ال،ت رافه به ي مه:

 ادو كتاب شعر.
 حتب  قرا شعر يا مايد؟ ما كن  آدرو ان، مهتر بالشعر.      

 شوف..  آقرا شعر، ل   مب ادو املهر، املهر يف املوضوا..
ش صننفحات معينننة منن  ال تنناب و راك إياانا، كننان ال ننالم يف  لنن، الصننفحات حمصننوراً وفنت

عننن    قصنننري،  وبعنننخ األ،نننطر كانننن  عبنننارةً  واحننند   يف ،نننطري  قصنننريي  و حيانننناً يف ،نننطر  
 واحدة. كلمت   و كلمة  

 خد فيصه ين ر إىل ال تناب وينت نر منا ،نيقوله ألننه م يفهنر  امناً منا كنان ماجند يرمن  
 اهلائلة  معقول اال الم؟ كه ادو الصفحات الفاضية! ادو ال مية قال:حىت  ،إليه

    ُنت  مثاًل...م  الورق ابديد، وختيه كر   ون كمية الورق لو                
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 مليون نس ة م  اال تاب!  عرف كر شعرة ال م  نقطع عشان  نت                  
     كمية الورق الل  بيست دموهنا؟               

نننن منننننه، لقنننند كننننان مشننننغوالً جننننداً يف ذلنننن، اليننننوم وكاننننن    و إرادة   د فيصننننه دون وعنننن    نه 
الساعة  قنارب الثانينة عشنرة، وكنان آخنر منا يريند  ن يتحندث فينه انو اإل،نراف يف كمينة 

 ...الورق و ثر ذل، يف إنقاص الشعر و
 الغابات املطرية!...

قتناً ك انالقن  متعناو ًة وجهنه إىل عينينه مؤ  مغلقنةً  و،قط  يند فيصنه علن  وجهنه بعفوينة  
 و كمه حُمد ثه: . ن ا،تقرت عل  امل تب ثانيةً 

اننندو الغابنننات  نننتقلل و قنننه، واللننننه حنننرام، منننا يننندرون الننننا  إن اإل،نننراف ي  ننندو  ...
 ال ون وي  دين ا كلنا؟

 ول نه  ال، نفسه وقال: مدويةً  يف  ل، اللح ة شعر فيصه  نه يريد  ن يطردك طردةً 
ن يقنندمون قصننائدار  الطريقننة، انندو   ننون طريقننة اإلخننراج مثننه مننا مسعنن ، اننر حيبننو 

 ...واظ  ان  النا  حيبون يقرون الشعر االش ه
 يف صناعة الورق،  والغابات املطرية، وكه ال ميات اهلائلة م  الشعر الل   رو        
 اش ذنبها؟        

لتننو ر لفيصننه، ول نن  اننندا لقنند وقننع ماجنند يف ا  ننور ثانينننة وذكننر شنني ا  صننبش يسنننبب ا
فقنال  وعاجلنةً  اامنةً    بطول البال وحاول  ن يبعند عن  ذاننه مؤقتناً  ننه ي تنب مندكرةً حتل  

  اهصوص، ال م النا  يعرفون  ثر  اإل،راف يف     و ش  ال م نسو   ...صحيش  دو :
 وي  ادو الغابات املطرية؟ ...الورق عل .. الغابات املطرية الل  يف        
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ضند فيصنه ولنيس ضند   ه  مالمش ماجد فع ة و صبش الغضب والضي  فيها موج   و غريت
 الشعرا :

 ان   اريين مثه ما بارون األطفال؟
 خنرأ، و ندكر إجنرا اً صنغرياً  علمنه للقضنا  علن  التنو ر فا،ننتعاذ  شنعر فيصنه بنالتو ر منرةً 

 كنرب من   نا كمينة   باهلل م  الشيطان الرجير ثالثاً يف ،رك ك ا،تند إىل ال ر،  يف حركة 
 وا،تنش  عميقاً وقال: ،اال،رتخا 

ماينند آنننا مننا  جارينن، مثننه مننا  قننول ل نن  إذا  نن  الصننراحة مناقشنن  يف انندو املسنن لة مننا 
فيهننننا فاينننندة خصوصنننناً  ةنننن ،  والً ألن ذاننننين مشننننغول بننننالل  يف ينننندو، ثانينننناً ألين مننننب 

ننننا ش صنننياً ال وعلننن  كنننه حنننال، ف ...صننناحب شننن ن حبيننن  اختننند إجنننرا   ننندا اهصنننوص
  كتب شعر وال اقراك.. وال  حبه  صاًل!

ظنن  فيصننه  ن إعننالن عنندم حبننه للشننعر ،ننيح   بالرضنن  والقبننول ول نن  ماجنند فاجنن ك 
 عندما  جاب قائاًل:

آنننننا مننننب ضنننند الشننننعر يننننا فيصننننه، بصننننراحة آنننننا احبننننه واينننند، وانننندا اللنننن  خننننالين  شننننرتو 
 ...اال تاب

اةيلننة بننه بانعنندامها  امنناً واكتفنن  بننالن ر شننعر فيصننه  ثنا اننا بقلننة  حننائرة   مضنن  ة ننة  
ثنننه الننندو علنننر عننننه يف  لننن، اللح نننة فقنننط  ن إرضنننا ك غاينننة  ال بعينننن  مهننناومت  إيل حمد  

  در ، ك بدا ك نه انتبه ملا مسع وقال بش    م  الفضول:
 حتب الشعر فعاًل؟

  ضح ه ا،تغراب فيصه ومفاج  ه ك يف  عقاب ضح ته قال:
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 ...اكتبه  حياناً إو، احبه جداً، و 
 ك اختف  االبتسامة و كمه:

ومنا عنندو منانع آقنرا شنعر  ...ل   بن ع د احب الغابات واألشعار، و حب ادا ال وكب
 يف كتاب حعمه صغري وصفحا ه م  ورق معاد  صنيعه.

 الغابات ، ال وكب! ادا مايد واال برنام  وثائق  مرتجر.       
وقنن  مسننتمعه النندو حنعننه  دبننه منن  إحراجننه،  شننعر ماجنند  نننه  خنند  كثننر يننا بننب منن 

ق فيصننننه  مامننننه متف ننننراً يف ش صنننية ماجنننند الغريبننننة بعنننند  ن فننن غل  كتابننننه وخننننرج، وحننند  
 اختف  ك عاد إىل عمله حياول إعادة وضع نفسه يف ابو الدو كان فيه قبه دخوله.

 
رق يف ومننننرت  يننننام  ر يبننننة علنننن  ماجنننند ا داد فيهننننا ااجسننننه البي نننن  حننننىت طننننر  عليننننه  ن الننننو 

اهرامننات ح نن  اال،ننتفادة منننه جبمعننه وإعننادة  صنننيعه. كننان يننداب إىل م تننب  ،ننرور 
وم تب فيصه ويست ذن يف  فري  اهرامة املوجودة لدأ كه منهمنا، وبمنع كنه ذلن، يف 
مقلمة صغرية وحض   نا إىل م تبنه. ويف  حند األينام كنان فيصنه يراجنع حسنابات دقيقنة 

 فل   منام  عصنابه فقنال  نادرة   يست ذنه يف  فريغها، ويف ة ة  امته و فإذا  اجد يلتقط خر  
 بته ر:

 حلبتها  مس!
   بينما  كمه فيصه:افعله ذ وصارمة، ففوج   ماجد برد   ،اخرةً  كان يف صو ه رنةً 

مننا فر غتهننا  مننس؟ نسنني ؟ مننا عنناد فيهننا شنن ! اننن   ن فهننا  ول بنن ول لدرجننة إين صننرت 
 عه منها!ا ىن بتمع فيها ش  ا سل  بتطلي
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م  اهرامة املفتوحة وظه ماجد مبهو ناً  نا مسنع وانو الندو  واحدة   مستديرة   ،قط  ورقة  
فنناداك  ،ك  غل  اهرامة وا ه إىل البناب صامتاً براةً  ظه   .م يعتد م  فيصه ،و  املعاملة

 فعاد متعهر الوجه ووقأل  مامه. فيصه بسرعة  
 ما كن  اظ  ان، بتصري مثلهر يا بو راشد.

 وقال: ا،رتضاك فيصه ك حتول بصرك إىل الورقة الصغرية ال  ،قط  فالتقطها باحتقار  
ت س و و  دو الورق؟  ست دمه يف  شيا  فنية؟  ش 

 ال، اوفرك.  عرف اين مؤم  بإعادة  صنيع الورق.       
 ...ون جبهود  ةماية البي ة والطبيعةؤ شف  اشلون؟ ادو الل  سل   مالئ، يستها 

 بال  يا مايد.ان   
 ورفع الورقة ب  إصبعيه حنو ماجد و كمه:

 ان  صحيش     ان ادك النتفة بتنقد  شعار الغابات املطرية؟
 م بب ماجد ف كمه فيصه  قريعه وقد اخنفض  نربات صو ه:

 واينند مننننهراألجاننننب، األجانننب خمتلفننن ، بعننخ ال  نعننرف بف ننر  بعيننند يننا مايننند مثننه 
دل، يبنالغون يف األشنيا اللن  يتحمسنون هلنا.. ألهننا  سند عنندار حياهتر الروحية فارغنة لن

م ننننان العقينننندة  حياننننناً  و اهننننوا  العنننناطف ، اش  مهيننننة نننننوا منننن  الثعنننناب  اهطننننرة؟  واش 
 بيصري لو انقرض الديب الفالين والدب العالين؟ ادو الدنيا، ما انقرض الرهل؟ 

انه وانتبننه إىل الن ننرة الغريبننة وصننم  قلننيالً إذ شننعر  نننه قطننار   وشنن،  ن ينفلنن  منن  قضننب
الشنعور ذلن، ول ننه ابتلنع  عل  وجنه صناحبه، لقند شنعر ماجند  ننه كناد يصناب يف مقتنه  

 وحاول  ن يبدو طبيعياً.



 

 
64 

منننا  شنننوف  و  مهينننة ةيننناة اننندو امل لوقنننات اللننن  ختلننن  األرض كوكنننب متنننوا ن ومتننننوا 
 ويتع؟
 ...ادو امل لوقات بشر  ار م  شوف  مهيتها ل   ما ال م نبال  يا مايد.. ال        
 مايد، ان   درو ان احنا  القطري  كف ة بشرية  ندر م  ادك الطيور والثعاب          
 والدببة ال   واجه خطر االنقراض؟         
 شوف كر عددنا ب  ، ان العام، احنا حباجة لالاتمام ببنا  نفسنا وبلدنا        
 اهاصة كف ة بشرية قبه ما نف ر يف الضفدا السام وحفظ  راثنا وش صيتنا         
 واةية  م جر .        

  طرق ماجد مف راً ك قال:
 ظ  ان كالم، صحيش، ح   آنا غلطان فعالً ألين صنرت  بنال  وايند، ل ن  شننو اةنه 

 قدام  و نا  شوف كه النا  يستهينون بالبي ة؟ 
 ي ة عشان يشاركون، االاتمام؟ف رت يف حماولة لايادة وع  النا  بالب         

 ف رت؟ ادو حلر م   حالم  م   مان، ل   النا  ي   يتقبلون؟ ليش ال؟
اننا ماجنند ر ،ننه متشنن  اً وخننرج منن  امل تننب وظننه فيصننه يراقبننه حننىت اختفنن  منن   مامننه 

 حتمله خطوا ه اةائرة.

ننن ثنننار كبنننرية وكننن ن ،نننؤال  ختنننه عننن  العمنننه    دةً علننن  مائننندة ينننوم ابمعنننة  طلننن  فيصنننه  نه 
 الشاب الل   و،ط  له، طلع ش    ععيب! شعوناً:

 بالشعور بوخا الضمري. مشوب   وضح   اند  ر   
 ...يعين اشلون؟ مع إين ما  و،ط  وال ش 
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 او طيب وجمتهد و نا  ...ما ادرو اش بالك ...ما ادرو معقد، ما ادرو عبقرو        
 وب او انسان حب   ...وما ل  احبه !                     حبيته، صدقيين حبيته، وم   ول ن رة        
 ،اعات و د و اك ف  ه،  ضربه ضرب عدل! ولطيأل ومهدب ل ين        

 وضح   واآلخرون وار يتسا لون ب عينهر ع  السبب.
نننن نا معااننننا، يعننننين فعننننالً   ععنننننا  ننننا واينننند! ر  د  ن  بصننننراحة كرانننن  الغابننننات املطننننرية اللنننن  مس 

 نع اهنا  نقرض ع  ب رة  بيها! به ا ىن اهنا  نقرض! عناد! خالص كراتها وما عندو ما

 ُ، منننه نوعنناً منن  العطننأل  نناك  لنن،  خمتلننأل، كننان ابننا  الننداخل    اننند كننان لننه طعننر   ض نح 
 الش صية الغريبة ال  ال  عرفها إال م  خالل ح ايا  خيها.
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 للى متى؟              
 

 ة.. ، وع يموالثغرات كثرية  
قطننع األوراق املسنننتديرة املسننت رجة مننن  اهرامنننات ال   فنن  لسنننداا، كلهننا  ضنننيع و  نننه 

 الثغرات فارغة..
 جدوا  شعار الغابات املطرية  صنع كماً اائاًل م  األوراق..

وكنننه األوراق  ععنننا عننن  ،ننند الثغنننرات.. كلهنننا  ضنننيع يف عمننن  الثغنننرات، و  نننه الثغنننرات 
 ثغرات..

شنن  عليهننا منن  االنقننراض النننادرة مننع قطعننان الغنناالن النن  سُ  لننو اجتمعنن  النمننور البيضننا 
ومجينع  نننواا الضننفادا والطيننور النننادرة ومننا انقنرض منن  األحيننا  التارسيننة  ننا يف ذلنن، الننرهل 

 والديناصور والعنقا  واكتمل  كلها  يا ملا ،دت  ل، الثغرات..
عالينننة ول نهنننا ال واننن  اننننا ، كنننه اننندك األمنننر اننننا .. يف ابنننو،  تنننااحر علننن  ال فنننة ال

 ... احاحها، و  ه ال فة فارغة
 و  ه الفقاعات  تصاعد م  حت  السطش..
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مننن  اللفتنننة   سنننتوح   ف ننناراً كبنننريةً  مرننننة    ثبتننن  األينننام القليلنننة التالينننة  ن ماجننند ش صنننية  
والفلتة واإلحا ة وعدمها، لقد  وح  له رد فعه فيصه ذا   ن ي تنب منا يف نر فينه علن  

 .يف إحدأ اجملالت ا لية وفاحته برغبته  ل، فشععه فيصنه كثنرياً  بوعية   ، اي ة مقاالت  
غنيننة باملعلومننات الوا،ننعة عنن  البي ننة ك  وجننه  ننا إىل  وا نندا كتننب ماجنند عنندة مقنناالت  

 غاضننب   إحنندأ اجملننالت. يف اليننوم التننايل ،نن له فيصننه مننا فعننه بنناألمس ف جنناب بصننوت  
 حمبط:

 انس  املوضوا  اماً، آنا نسيته.
 عل  اإلطالق، ملاذا؟ غري متوقعة  لفيصه  فاج ة  م

  ردد ماجد قلياًل.
 ، محا ، شنهو الل  غري  .مايد قول يل شنهو الل  صار،  مس طلع  ب وراق، وكل  

 قالوا ان الل  كتبته ما يصلش، قالوا ان  عندار نا   مع هلر األخبار واملعلومات        
 م  مصادر خمتلفة.      
 م  نوا كتابا ، يف اجملالت ا لية. آنا عمرو ما قري  ش   غريب،     ش  

 ما  صلش هلر. ...ومع ذل، قالوا اهنر ما حيتاجون ادو املادة       
  درو اش طالب  مين؟ شبه استريية وقال: صغريةً  ك  طل  ضح ةً 

   اش طالب ؟       
وع  حنننن  خننننواطر! قننننالوا يل اين ي نننن   كتننننب خننننواطر ووعنننندوين بت صننننيل بنننناب  ،ننننب

 ت خاطرار.ر  س  "خواطرو"..   صدق؟ ح   ك  
 قلبية. ويضح، فيصه ضح ةً 
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 بس قول يل، شنهو خواطر.. بالضبط؟ ... ي ! عل  األقه ان   ة   ن          
يعننننين  شننننيا  مننننا  نفننننع! كتابننننات ش صننننية،  ...خننننواطر..  عننننرف اهننننواطر، يعننننين.. يعننننين
مننا اقنندر   فضننه  قنندم معلومننات... كتننب خننواطر،ا وجنندانيات،   واننات.. آنننا مننا اعننرف 

 اادر وق  يف ش   كثر فايد ه إنه حال فرا  يف جملة  و جريدة.
  ي  جرب واحدة ثانية،  و جريدة..        

 ال، جرب   كثر م  واحدة و  كدت اهنر كلهر بريفضون.
 منا،ب. امسع، عطين ادو األوراق، باقرااا و ف ر ل، يف ش           

األوراق فيصنه   خند .وعلن  وجهنه  سناؤالت كثنرية ك مدك يدك  ا ببط     ردد ماجد براةً 
 وذاب او إىل م تبه.

باملعلومننات، مننا  ثريننة   قنرب هنايننة النندوام ومننع القهنوة  خنند فيصننه يقننر   وراق ماجند.. مننادة  
 امننناً  نننا، كلهنننا  تحننندث عننن   غنننري طبيعننن    شننن     انننو ،نننبب النننرفخ ينننا  نننرأ؟ ول ننن  مثنننة  

مللننر األوراق و ،ننرا  ننا إىل ماجنند، وشننر  لننه مننا وال شنن   عنن  انننا.. البي ننات البعينندة، 
منننه اقتنننع ماجنند بنن ن يركننا علنن  مشنناكه البي ننة ا ليننة و ن حينناول  كبننرية    بعنند حماولننة   .يننراك

 اً  نننا مجيعناً ننتمن  ل وكنب  صنر  وإن ظنه مُ  ،بعند  غينري وجهنة االاتمنام نشر ما ي تبه ثانيةً 
 واحد.

اي روفون وار فنننن  ينننندااا قلننننيالً ف ح منننن  قبضننننتها علنننن  الورقننننة وقفنننن  الفتنننناة  مننننام املنننن
و خنندت  قننر  مقنناالً كتبتننه عنن  مباحثننات السننالم، كاننن  املننديرة  رمقهننا يف حنندر، وكننان 

ال،ننننيما  ن  ،بعنننخ املدر،نننات يبتسننننم ، وكنننان الوجننننه السنننعيد املمتلننننئ ف نننراً وجننننه انننند
  ناد هتاانا  لف ة ضاد   كان  كه  .يف مواضعه طالبتها كان    هر حرف الضاد بوضو   
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ول ن  املنديرة  . صبح   ستطيع لفظ الضناد بنال عننا   و حنرج جديدة   طرباً وف راً، فتاة  
عنن  وجههننا و خفضنن  ر ،ننها     ذبابننةً بننه اش نن م  الحننظ ذلنن، ألهنننا م  بتسننر بف ننر  

كهي ننة املنتبننه وإن بنندا عليهننا  هنننا فقنندت االاتمننام  ننا  سننمع، بننه و،ننرح  يف اةننال يف 
 ع  حرف الضاد.   خرأ بعيدة    شيا 

علينه من  نافندة غرفتنه و لبند  من  األينام ال  يبنة املرتبصنة  اجند منند مندة،  طنه   مثة موكب  
له خلأل الباب و سري معه إىل العمه ك  عود معه يف هناينة الندوام، ويتثنا ب بنهاينة الينوم 

 ويثقه جفناك وينام فتنام معه وا  مرتبصة به يف السقأل. إىل مىت؟
 

للى متى أيتها األيام  مرين هار ةو وان اموتت  هننوك ال   متلنوين لال بموا  

ولكنوي ال أكواد أجنوي شوينا و وال  يضايق وبموا ال يهورو لننوي أعمول ب ود  

خفينهووا حتووى األشووياء التووي أحووب أن أراهووا      ...أ ووتطيأ أن أن ووز شووينا  

أنوك  خفينهوا  عنيو  لك الفتاة مث  و البد أنك  عرهينها جيودا  ألننوي أشوعر

أن  عوصد   بها هي طريقي هي العام الماضي وانتظور    متعمدةو لقد أ يتِ 

لننوي ال أريود بهوا شورا و د ولكنك لم  فعليو لماذا؟  بها هي المصعد الميد  

و لوي  مون المعقوصل أن  تركيهوا   ور  هوي  لوك هقط أريد أن أراها ثانيوة  

ا  مللوت.. أعورف أن هنواك أنوا أيضو .الغابا  كل ه ه المدةو البد أنهوا مل وت

أشياء كثيرة  دخل هي نطاف  ير المعقصل وأهضول انتظوار المعقوصل ولكون 

    لى متى؟
 أخبريني للى متى؟   

 

ماجنند منن  ،ننريرك حينن  كننان مسننتلقياً وا ننه إىل  خيننه والننتقط منن  ينندك مف ر ننه النن    اننب  
وصنه إىل  لنن،  كنان يقنر  منهنا، لقند  ركننه يف البداينة يقرؤانا بطينب خنناطر، ول ن  عنندما

 م حيتمه ماجد.  الصفحة و خد يضح،
 م  مىت  تسلط عل   شيائ  اهاصة؟
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 حقيقة واال  شفتها مفتوحة انا  فحبي  اقرااا، م  ا  " ل، الفتاة"؟        
  حالم؟        

 ما سص،، إمسع ابرااير، مب مسمو  ل، مرة ثانية  قرا ش  عل  م ت ، فاار؟
  ي ،  ي .        
 و م  مس ينة  عبانة وذاحبة روحها وا   ف ر ل، يف بن  منا،بة  تضاح،:ك ي

  اوج، ايااا.. وام  نيلة  نطر  مسا   رب بفار  الصرب عشان ختطبها                
 ل،.. وان  حتب!               

        والً  مسننننا  نا،ننننب، اننننن   كثننننر مننننين ألن عمراننننا اثنننننا عشننننر ،نننننة واننننن  عمننننر  العقلنننن  
 امسه خواطر، ادو خواطر! ن . وبعدي  يا عاياو فيه ش عشر ،

ك فننتش  حنند  دراج  خنرج ابننرااير ضنناح اً  مننا ماجند فقنند  طبنن  علنن  املف نرة واننو مطننرق  
امل تب ال بري ليضعها فينه بعناينة، ول نهنا م  ندخه بسنبب  لبنوم الصنور الضن ر القنابع 

سشن   ، لنيس لدينه صنور  انا ، ففضه وضنع املف نرة ووضنع  لبنوم الصنور يف م نان آخنر
عليهننا منن  الوقننوا يف ينند ابننرااير خننري  ابامعننة النندو منننش نفسننه عامنناً حننراً ال يعمننه فيننه 

  إدارة إحدأ شركات والدك يف العام القادم..لتويل    وط ةً 

حننىت إذا ععننا  جدينند   يتلفنن  انننا وانننا  يف غرفتننه املادمحننة باحثنناً عنن  م ننان   ماجنند  خند
رف السرير و خد يتصنفش األلبنوم. ابتسنر عنندما ر و مخسنة جلس عل  ط ع  إباد حه  

 مننام نننور الشننمس السنناطع النندو سلنن   طرفنناً بنن  ال ننه  صننبيان يقفننون  المننش متحفنناة  
  4/5/78ب ،نننفه الصنننورة  سنننعه ال نننامريا  ارسننناً : .والضنننيا  يف  لننن، املالمنننش الطفولينننة

الً يف الساد،نة، وكانن  كان   ل، صورة  صحابه القدام  واو يقأل بينهر، كانوا  طفا
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 امنناً عنن  مالحمهننر عننندما كننربوا، لفتنن  ن ننرك  لنن، الصننورة كثننرياً و خنند  مالحمهننر خمتلفننةً 
يت ملهننا ملينناً، يت مننه وجننوك  صنندقا  الطفولننة:  حنندار كننان يضننح، حننىت اختفنن  عيننناك، 

مننن   جنننه الصنننورة، و حننندار كنننان ذاانننالً عننن  كنننه   نيقنننةً  و حننندار كنننان يصنننطنع ابتسنننامةً 
ملنا  غري آبنه   "كت ات"  صبعبينما كان آخر ي كه  ،يت مه شي اً يف يدك اليمىن واو ش    

 يضاً وعيناك متعهتنان إىل ال نامريا، م   ن   مصطنع   بش ه   حيدث، وكان او يشر  ارةً 
  ل، الاارة واضحة..

ق فيهنا ليعنرف  لن، الاانرة و يضناً م ينتم   من  ذلن، الصنورة من  عينينه و خند حيند   قرب  
مالحمها، ولوال ،ناقها ال ناار     صابعه الطفولية البضة حتتض  الاارة حبنان خمفيةً إذ كان

ول ن  ،نرعان منا  ال فضنوله إذ ر أ  ،م  حت  يدك ب وراقنه املسنتطيلة ملنا عنرف  هننا  انرة
م لوفنننننة، ابتسنننننر  يف خلفينننننة الصنننننورة وإىل جاننننننب الصنننننبية جمموعنننننة شنننننعريات  نننننا   انننننار  

، الصننورة، ك  خنند ين ننر إىل صننفحات األلبننوم صننفحًة الكتشننافه وواصننه حتديقننه يف  لنن
  خرأ  ا  ل، الاارة ول نه م بداا ثانية. صفحة باحثاً ع  صورة  

بعد  يام دخه فيصه إىل م تب ماجد وبيندك بعنخ املندكرات فلفن  ن نرك  ن البانندا قند 
 اختف  م  م انه وظهرت م انه رمسة  لاارة.

 وي  الباندا؟
 را  انا .        

لتفننن  فيصنننه خلفنننه حيننن   شنننار ماجننند فنننر أ الصنننورة معلقنننة علننن  ابننندار اآلخنننر فعننناد ا
 ببصرك متسائال:

 ليش؟



 

 
72 

 ادو قضي  ابديدة،  عرف ادو الاارة؟        
 ق فيها:قاوم فيصه الضح، وا،ت مه   ملها ك قال واو حيد  

  بن    يل م لوفة شوو.
 أل اهنا      ادو  ارة كان   نب  يف قطر،  ظ  مع األ،        
 انقرض .        

 وم  وي  جب  ادو اللوحة؟
 يتها ح  ر،ام رمسها يل.لقي  يل صورة معااا فود          

 وضح، معه ماجد. فانطلق  خارجةً  م يستطع فيصه حبس ضح ته  كثر م  ذل،
 حرام اكون مصو ر مع  ارة؟

 ال طبعاً.. م  فضل، شوف ادو املدكرات، وعطين راي،.        
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 أين أنِت؟                 

 
الندفا ر لتصنحيحها،  منع املنديرة وبند ت  عند   غنري جمدينة   بعد مناقشنة   جلس  اند مت ففةً 

 وبيداا جريدة. ويف ادك اللح ة دخل  ،ارة مسرعةً 
 املديرة؟ ..ليش ان ادة مهمومة اليوم؟  كيد كن  يف مناقشة حامية الوطيس مع

 كبدو م  ال الم.   فتح  املوضوا م  فضل،..اليعة  هلم  يا ،ارة والا ركيين       
 عندو ل، مفاج ة ح    طلع، م  ااملااج الع ر.

 ما  ظ  يا ،ارة.      
 شويف.
 " ارة الربارو األليفة،  ي   ن ؟" شنهو ادو؟       
 ادو؟ عرفتيه؟ منقويل 

 ك ابتسم  بعفوية:حدق  اند يف الوجه النحيأل الدو  راف  صور ه املقال 
ننال اللنن  شننفناك يف دخننان، مننا كننن  آعننرف انننه ي تننب يف ابرينندة،   نندكرت ، انندو الرج 

 او ي تب م   مان؟
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 ما ادرو،  ول مرك  شوفه اليوم.      
  اننند اللنندي   طبقننا علنن  منن  كف نن ابرينندة ول نهننا وجنندت مقاومننةً  ا،ننتعادةمهنن  ،ننارة ب

 ابريدة وا   قول:
 خليين آقرا املقال.

 بس ال م  رجع ابريدة ح  عايشة، ادو جريدهتا.      
 آنا باوديها هلا عقب ما اخلل.
مفادانا: "دعينين  قنر  يف اندو !"  لسنارة كإشنارة   معاكسنة   والتفت  جبسداا كله إىل ناحية  

 ...آخر لديها م  قبه م حيظ به مقال   شديد      و خدت  قر  املقال بتمع  
 ؟ ن " ارة الربارو األليفة،  ي  

 معننا شن    بما، يعنين  ن نشنعر  نننا واندا الشن   عنصنران  االنتما  يعين التصاقنا بش    
نا  نندا الشننعور، شننعور د  انندك األرض النن  عشنننا عليهننا حيا نننا  ُنن .عليننه  شننيا  كثننرية  نندل  

إليهنننا، وحنننن  والنبا نننات عناصنننر  والنبا نننات الننن   نبننن  فيهنننا  يضنننا منتمينننة   .االنتمنننا  إليهنننا
 "...إىل بعضها بعضاً  إىل ادك األرض ومنتمية   منتمية   ة  خمتلف

ه جننا اً منن  ذكريننات الطفولننة  شنن    "يف طفننول  كننن   رأ يف حديقننة منالنننا  اننرًة صننغريةً 
 "...األوىل، وجا اً م  انتمائ  هلدك املنطقة

 بنننالاار "عنننندما  حبننن  اآلن يف املشنننا ه ال  رأ إال   اننناراً فننناخرة  كثرانننا مننن  بي نننات غنينننة  
 ع  صحرائنا ادك ال  ننتم  إليها." وبعيدة  

"وألنننين كننن  صننغرياً جننداً م  عننرف ا،ننر  لنن، الااننرة،  ذكننر من راننا، وعننندما  ،تحضننر 
عنننندما بننند ت رحلنننة  .اننندا املن نننر يننن يت إىل  نفننن  شننندااا الرقيننن ، ول نننين ال  عنننرف امسهنننا
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 صنننحراوو   ات  البحننن  عنهنننا علمننن   هننننا ر نننا كانننن  مننن  عائلنننة القرنفنننه  و مننن  عائلنننة نبننن
ننننلر، ول نهننننا ليسنننن  ،نننننطاً  و ،ننننلر، إهنننننا  اننننرة   ال  رقيقننننة   حضننننرية   يننندع  السنننننط  و الس 

 و بعينننند، لنننندل، وحننننىت  عننننرف امسهننننا   نننندخلها خشننننونة نبا ننننات الصننننحارأ منننن  قريننننب  
 "...و جداا فس طل  عليها ا،ر " ارة الربارو األليفة"

ا قننر ت ول نهننا ال  رااننا إىل   علنن  بعننخ مننانننا  بتسننر اننند و لتفنن  إىل صننديقتها لتعل نن
جانبها، لقد كانن   تنا  البناب وعلن  ذراعهنا كتا نا ودفرتانا، فعنادت إىل املقنال   ملنه 

 م  وجد شي اً يبح  عنه..  ويف داخلها  عةُ   دو   
 غريننناة ،نننارة خمتلفنننة   ة واجتمعننن  بسنننارة جعلتهنننا  قنننر  املقنننال، ول ننن   عنننندما انتهننن  اةص ننن

 هنا اند ال   سا ل :   و  م ن  ف رةً لدل، فقد كو  
 اشلون ش ه ادك الاارة؟   ىن اعرف الاارة الل  يدوراا، عرفتيها؟

 ت بته ر:ابتسم  ،ارة ورد  
 ما اظ  انه يدو ر  ارة.

 اش  قصدي ؟      
 و ورد خدااا إذ التقط  معىن كالم ،ارة وصمت ، ول   ،ارة ضح     ر:

جهنن، امح ننر،  كينند انندو ر،ننالة موجهننة لبننن ، اننن   عننرف  اللنن  اقصنندك وإال مننا كننان و 
 ح   موجهة ل، ان .

  خرأ ك  مس   بيد ،ارة:  ورد خدا اند مرةً 
ننن لر عشنننان نشنننوفها، اننن  مدر،نننة علنننوم، واللننن  يعافيننن، دورو اننندك الااننرة، القننن  لننننا الس 
 ح   نتعرف عل  الاارة الل  يقصداا إذا كان   شبه ا مثه ما يقول.
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 يف املس لة إذا  عرفنا عل  الاارة؟ وشنهو الل  بيتغري
 عل  األقه بنعرف او يدور  ارة واال انسانة.

صننندم  ،نننارة عنننندما ر ت  انننرة السنننلر وقبحهنننا يف  حننند كتنننب امل تبنننة و خننندت املرجنننع 
معهنننا إىل غرفنننة املدر،نننات لتصننندم بنننه انننند بعننند  ن  نتهننن  مننن  حصنننتها. ول ننن  انننند م 

 بميلة. صدم ألهنا  دكرت يف اةال  ل، الاارة ا
حننىت  ذكننر عطراننا اهفيننأل،  ذكننرك ةنند  ...عرفنن  اش يقصنند، كننان يف بيتنننا القنندمي منهننا

  ة ، وكان لوهنا  ما  بيخ  و بنفسع  فا ش.
 ا دادت صدمة ،ارة فابتسم  هلا اند:
 انصدم  ألن ا،تنتاج، طلع غلط؟

 ك، الل  عند بصراحة صدمين  كثر م  ش ،  وال شنهو ادو الدوق ال ريه      
 االاارة؟ر ب ه ادو العواطأل ع   ارة مثه واشلون يت ل      
 ذوقه مب كريه، الاارة ااذي،  مجه م  الاارة الصحراوية. ،ال

 ومع ذل، يا اند فآنا مقتنعه انه ير،ه ر،الة ح  بن . ليش ساطب  ارة؟ ولو       
 منقرضة! كان  موجودة كان اان األمر، ل نها      

وخطن   .ل  بش  ، بب  ن  ت اار  مام ،ارة  ن األمر قند انتهن ضح   اند وم  ع
انن  والسننيارة  قننأل  مننام اإلشننارة اةمننرا   ب لمننات املقننال، ك اننا إىل در،ننها وانن  ملي ننة  

 بحنن  عنن  بننائع الصننحأل بعينيهننا و تلفنن  حيننناً ومشنناالً إىل  ن ر  ننه عائننداً منن  الرصننيأل 
وجندهتما ورفعن   منا إنيف حقيبتهنا، و اآلخر، ف شارت إليه ك  خدت  بح  ع  رينال  

 ر ،ها ثانية حىت كان نصأل ذراا بائع الصحأل حتد  مامها بالشرق.
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 ال الراية.
بنننند ت السننننيارات يف فننننانطل  بننننرو ثانيننننة وانننن   رتقننننب اإلشننننارة النننن  اصننننفرت فعنننن ة، و 

، داخه السنيارة بابريندة والنتقط الرينال  النحيأل امتد ثانيةً  دراا  النصأل التحر ، ول   
فتنفسنن  اننند الصننعدا  ووضننع  ابرينندة فننوق كتبهننا و خنندت  ن ننر إىل األمننام وك هنننا م 

 وثالثة. ب لمات املقال الدو قر  ه يف البي  ثانيةً   فعه شي اً، وكان  ملي ة  

 بعد يوم  ي يت فيصه لياور  اله ويقول ألخته فع ة:
  دكري   خو صديقت، الل  وصيتيين عليه؟ 

 ان؟ماجد اةمد        
 يضناً  -ومن  ك بطنه ينوم الرحلنة -وإذ نطق  اال،نر  ندكرت يف اةنال  ن كا نب املقنال 

امسننه ماجنند اةمنندان.  كملنن  وانن  حتنناول إخفننا  اضننطرا ا الكتشننافها  ن انندا اننو منن   
 مته عنه.كل  

 اش فيه؟
 بد  ي تب يف الراية، طلع مقاله األول م  يوم .        

 اال،ر عندما ر  ه يف ابريدة، وي مه فيصه:  كيأل م  تدكر   !إذن فقد كان او
 او طبعاً مبتدئ يف ال تابة، اللنه  علر بينعش واال ال.

 ر شي اً:     ك يضح، كم   دك  
 آنا قل  ل، ع  بداية مشروا ال تابة؟ ...الغريب يف املوضوا إن  

 ال، ما  ذكر.       
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ه ي تنننب خنننواطر، وانننو حنننس يف البداينننة ينننوم بغننن  ي تنننب مقننناالت عننن  البي نننة طلبنننوا منننن
باإلاانننة ورفننخ رفضنناً با نناً، واللنن  ضننح ين  ةنن  ومسننتغرب لننه جننداً إن  موضننوعه اللنن  

 نشرك خواطر  قريباً.
 اننو  مننر   ،نرح  قلننيالً وان   تنندكر كلما ننه الن  حف نن  كثنرياً منهننا عنن  ظهنر قلننب.. انا

 إىل ا،تيعاب. حيتاجُ  جديد  

 شننعرت  نننه قريننب   .مننع  خيهننا ال  وصننأل باكتشننافها  ن ماجنند يعمننه ة اننندكاننن  فرحنن
يف متنننناول ينننداا ومنننع ذلننن، فمنننا  بعننندك! ول ننن  ا داد شنننعوراا  هنمنننا ،نننيلتقيان  و  ،منهنننا

علنن  وشنن،  ،ننوف يلتقيننان، ال يهننر السننوف املهننر اننو حنندوث اللقننا ، إهنمننا حبتننا رمننه  
 ، مننن  اننندا املضننني االلتقننا  يف  ضننني  جنننا   مننن  السننناعة الرملينننة، لقنند  صنننبحا علننن  مقربنننة  
  الرمننه القسنننرو ول نن  اننه يلتقيننان فعنناًل، وان مهننا التقيننا انننه ،ننيحدث مننا يوقننأل  نندف  

و باعنند حبا ننه عننندما يصنننالن  م  هنمننا ،ننيتفرقان حاملننا بتنننا ان ذلنن، املضنني ؟ مننا الننندو 
 ختبؤك األيام يا  رأ؟

هلنندك الااننرة عننندما ر ينن  صننورهتا خلفنن  وخلننأل  صنندقائ  وحننن   كبننري    حبننب   "لقنند شننعرتُ 
  مام شعرياهتا.." جلو   

 ب ه ادك املودة؟ ع   ارة   اه يعقه  ن يتحدث رجه  
  اال ينسعان طيفاً مجيالً يف خميل ." ا الرقي  ما"شدااا اهلامس ولوهنُ 

 ...  راك يعنيين كما  قول ،ارة، إهنا  علر مين  دك األمور
  بابرينندة يف وحريهتننا  خننرأ حننىت د، نن و نناداد حتننديقاً يف ال لمننات و نناداد قناعتهننا  ننارةً 

 ب  كتبها. غري بعيد   م ان  
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 ته وشفافيته..""و قُ  إىل الوصول إليها حىت  ضح  كاةلر املسيطر برق  
 ّن  هلننند  ن  قنناوم كننه انندك ال لمننات النن    هننر  مامهننا حننىت بعنند  ن  ننرت  ابرينندة،  ّن  

 ...إىل امنننر ة فتوحنننة  م  هننننا ر،نننالة   مدوينننة   وكنننه منننا فيهنننا يشنننعراا بقنننوة   هلنننا  ال  راانننا ر،نننالةً 
 إليها.

؟"  " ارة الربارو األليفة،  ي   ن  
* * * 

البي  به  .عل  ادك القطعة ،يقوم البي  ابميه .خضرا  كبرية    قطعة    ا  األرضية اا
با،قة، م اهنا  وشعرة   صغرية    ا   اار   حوافها محرا ، وبه حديقة   نوافد  جاجية  
 إىل البنا .. انا بب  ن   ون، واآلن واضش.. اا

  اذا نبد ؟ بالباب األ،ود ال بري  م ابان  الصغري؟ 
 كرب   تناثر ادك و نتشر حمتلًة مساحةً  .ب الطفلة  كوام القطع البال،تي ة الصغريةقل   ُ 

ذراعها اليمىن لتصه إىل الباب األ،ود الدو قفا   عتمد عل  ركبتيها و د   .عل  األرض
 ضعه، ال  ععبها ف رة  ن  بد  بالباب.. رتدد يف و  . ثنا  التقليب

الباب بب  ن يؤدو إىل ش  ، لدل، بب  ن يصنع الش   الدو ،يؤدو إليه الباب 
ال  دوم  خدعة   الباب الف ر ابميه الدو ال يؤدو إىل ش     .قبه  ن يصنع الباب

  طوياًل.
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يف طريقهننننا للمدر،ننننة  منننن  الرايننننة يننننوم األربعننننا  التننننايل حرصنننن  اننننند علنننن  شننننرا  نسنننن ة  
إىل ابننندار  و خننندت  تصنننفحها ،نننريعاً حنننىت وصنننل  إىل املقنننال، وبينمنننا كانننن  مسنننتندةً 

البعيند املواجننه لطننابور الطالبننات الصننباح   خنندت  قننرؤك، م ي نن  مسننلياً كالسنناب ، كننان 
يتحندث عن   مهيننة ا اف نة علنن  اةيناة الربينة يف صننحارأ قطنر، ويقننرت  ا،تصندار قننانون 

  وننن  لنندأ الشننباب وانن   جدينندة   انننب الربيننة يف الشننمال النن  هتنندداا اوايننة  حيمن  األر 
صيد األرانب الربية بوا،طة ال الب،  و مطاردهتا بالسيارات. موضوا  جيد ول ننه لنيس 

 يف شاعرية الاارة املفقودة، لدل، فقد  كملته عل  مضخ وم  عد إليه ثانية.. 
انننه "فلن ننرم  مجننه ضننيوفنا"، يتحنندث فيننه ماجنند األربعننا  النندو يليننه: بابرينندة مقننال عنو 

عنن  الطيننور املهنناجرة النن   نن يت منن  دول   خننرأ لتقضنن  املوا،ننر البنناردة يف قطننر، يتحنندث 
عننن   نواعهنننا امل تلفنننة و لواهننننا ومجاهلنننا ويننندعو إىل عننندم ا،نننتقباهلا برصننناص انننواة الصنننيد، 

حننىت  عننود ،نناملة إىل يندعو إىل القننرا ة عنهننا وحسنن  ا،تضننافتها.. اننه من  قننانون حيميهننا 
   بالداا؟
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 يضنناً مقارنننًة  وضننوا الااننرة، ول نهننا  نند  عليقنناً صننغرياً يف  موضننوا مجيننه إال  نننه حمننبط  
منن  القننارئ فننالن الفننالين يقننول فيهننا إنننه  عننر ف علنن   اننرة  هنايننة املقننال: "وصنننلتين ر،ننالة  

دين يف البحن  عنهننا. ك  ن يسناعالنربارو األليفنة الن  كتبن  عنهنا منند ثالثنة  ،نابيع ويسنر  
 م ش رو لألهل فالن مع حتيايت اةارة." قد  

 ال يبحننن  عنهنننا ويرينننداا، انننه يبحننن  عنننين  ننننا  يضنننناً؟ ال لقننند عننناد إىل  لننن، الاانننرة، 
  صدق  نه يبح  عين ألنين  حب  عنه  يضاً، ول   قد  كون حاملة..

حننن  دفنننا ر انننه جنننن  انننند؟ ول نهنننا فرصنننتها الوحيننندة، وم  نت نننر اقنننرتا  ،نننارة بنننه   ا
ووضننع  عنننوان  بيضننا  كتبنن  فيهننا ر،ننالةً  الطالبننات ونشننرت  مامهننا علنن  امل تننب ورقننةً 

 ابريدة عل  ال رف و ر،لتها بال  ردد.
 "وادك ر،الة  خرأ  ر،لتها األخ  فالنة  عليقاً عل  موضوا  اريت.."
 ) اريت!!(  ما  مجه ادك ال لمة، كيأل حيب رجه  ارة كه ادا اةب؟

شندااا، و قنرت   إهنا  يضناً  ندكر الاانرة و تمنىن رؤيتهنا ثانينة ألهننا كانن  حتنب  " قول فيها 
 إذا وجدنااا."  ن نبح  عنها يف البالد اجملاورة وبلبها ثانيةً 

 خندت انند  سنتمع إليهنا بااتمنام ك  ول   ،ارة علم  باألمر وا،نتنتع   شنيا  كثنريةً 
واكننب األيننام املرحننة  بينن  قريننرة العنن  وم .عننندما ختلننو إىل نفسننها  سننتعيداا كلمننًة كلمننةً 

 نافدهتا و مام با ا و رافقها حيثما ذاب . عل  حد  

ر فرينن  ن   إىل مرآاننا ويقننرت   ن يُنن ن إنننه ينندكر انندك الااننرة وإنننه  يضنناً حينن   يقننول األهل عننال  
 للبح  عنها. خمتلفة   إىل مناط  برية   ال شافة رحالت  
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بننه عليننه منن  اهامسننة إىل الساد،ننة والنصننأل كننه ح نن  اال صننال    عنن  رقننر اننا أل  عل ننويُ 
  ربعا  ال،تقبال م املات القرا  املهتم  بالبي ة وباارة الربارو األليفة.

 
  دكرين؟

 ...آ،أل، ما ا دكر 
 ...آنا  ر،ل  ل، ر،الة با،ر فالنة، وقبلها التقينا يف دخان

 يف دخان؟
 ...إو، يف املصنع

 مدر،ة العلوم؟ آآك كن 
 ر،ة العرح..ال، كن  مد

صننننو ، يشننننبه صننننوت مدر،ننننة العلننننوم اللنننن  كاننننن   ننننت لر معنننناو واللنننن  كاننننن   شننننعع 
 الطالبات عل  السؤال.

 آنا الل  كن     لر معا  واشعع البنات.
 ان  الل  كن  البسة جويت رياضة؟

 او يقول هلا بفعاجة إنه فعه. كان  اند  تمىن  ال يالحظ حدائها ول   اا
   يل ع  الاارة؟وإن  فالنة ال  كتب

 امس  اةقيق  اند. ...ال، فالنة ا،ر مستعار
ا،نر مجينه جنداً جنداً، وانن  بعند انسنانة مجيلنة  ...اهلل، ا،ر مجيه جداً،  كثر ا،ر احبنه

 ...جداً، ان 
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يف اة ايننة، البنند  ن   ننون اة ايننة طبيعيننة ليسنن  مصننطنعة،  و حسنن  اننند  هنننا  غننش  
و ن  مننع السنناعة  القدريننة بينهمننا بننال غننش، لنندل، م  ،البنند  ن  نن يت األحننداث  لقائيننةً 

  ر ذل، اال صال الدو وضع  له ،يناريواات كثرية..
لتشننننعر  هنننننا األمننننرية النننن  يسننننع  إليهننننا األمننننري  طبيعنننن    بننننب  ن  نننن يت األحننننداث بشنننن ه  

وليس  املشعوذة الن   فتعنه األحنداث، وعلن  ذلن، قاومن  بعننأل ف نرة ا،نت دام رقنر 
ذلن،  ج بصنورة   منام املقنال املتنو   ا،نتفاا و   و ي هر يف ابريدة  ،نبوعياً بشن ه  اهلا أل الد

 الوجه النحيأل.
 

 ...آحل  ةي 
عننننندما انسنننناب   صننننابعها علنننن  ذقنهننننا األملننننس،  و نننندكرت ،ننننارة  هنننننا ليسنننن  هلننننا ةيننننة  

 ف كمل :
ننه النن ن  إآحلنن  شننعرو إذا مننا كاننن  ف ننرة التلفننون ف ر ننه، مننا كننن   ظنن   ربو  ورا االو ج 

 اهلادو االعقه املت ت،.
 ب  اند وا   قول با،تيا :فقط   املوصوف    وح    ر   خرج  كلمة "مت ت،" بقوة  

لق  شعر   و ا رع  ل، ةية وا    لقيها ألنه قطعاً مب مثه ما   ن .ح  اح 
 وليش الغضب الشديد علشانه؟       

 ة؟،ارة، اشلون يتحمه ضمري  كه ادو اإلدعا ات وال نون السي 
 و ضا ل  ،ارة حىت كادت ختتف  ك قال :

 ما  قصد انه يهدف ح  ش  مب  ي ، احتمال ي ون له ادف نبيه،  واج مثاًل.
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 ما  ظ  انه م  االنوا.       
 ن رت ،ارة بعم  إىل اند ك قال  بصوت من فخ:

 خط ك الوحيد انه اختار إنسانة ،اذجة مثل،.
 مهة.ما اختارين يا ،ارة، ان  متو        

 
يف مركننننا الصنننندارة وحولننننه مسنننناعداك  اً لسنننناجكننننان املنننندير يف قاعننننة االجتماعننننات بنننناإلدارة  

ار نننن أ  ن يشننننملهر االجتمنننناا: كننننان قنننند منننن  املننننوظف  النننندي    شنننناا  وفيصننننه، و ربعننننة  
 ماجد، محد، شاكر، ،رور.

 املدير  )يلتف  حماواًل  ن  شمه ن ر ه مجيع املوظف (:
  ، لة ثانية؟         
 صم .

 ش راً، والسالم علي ر ورمحة اهلل وبركا ه.
يبق  يف امل ان ماجد  .واقفاً ويتعه إىل الباب او واملساعدان فيصه وشاا  يهب  

، يلمر شاكر  وراقه ةً ب  املوظف  ياداد حد   ومحد وشاكر و،رور ويُسمع صوت لغط  
 وسرج.
 محد واقفاً واو يلملر  وراقه:  يهب  

 شنهو الل  يهر؟
 رب ماجد:يستغ

 شنهو الل  يهر؟؟؟
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 إو، اش بيصري لو نقلوا فيصه م ان ثاين؟       
 عشان حيته شاا  م ان املدير؟

   ي   بنيه م  بقا  فيصه؟ليش ال، اه يف ش         
 ير فع حاجبا ماجد:

 يعين فيه ش  ي   بنيه م  شاا ؟
 يتثا ب ،رور: 

 المة ،ؤال؟ما  الح ون إن  كه مجلة  قولوهنا  نته  بع
 يتعااله االثنان وي مالن حوارمها.

 محد، ما  عرف الفرق ب  فيصه وشاا ؟
 وليش آشغه نفس  بالفروق ب  اثن  ما يهمين  مرار؟       

 يبتسر ،رور بس رية: 
 ما يهم،  مر شاا ؟

 ويواصه ماجد:
 خه شاا ، ما يهم،  مر العمه يا محد؟        

 وليش يهم، ان ؟؟
 د م  جدوأ مناقشة محد وم  عالمات السؤال، يتنهد:يي س ماج

 ما احب  عيش مثه امل لوقات األنانية، احب إين  شتغه، وير ،ين واحد يشتغه.
يرمنننننننننن   ننننننننننا ماجنننننننننند ك ،ننننننننننرور ويتعننننننننننه إىل البنننننننننناب                               ،نننننننننناخرةً  يبتسننننننننننر محنننننننننند ابتسننننننننننامةً 
 إليهما. وقبه  ن سرج يلتف  ثانيةً 
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يا شباب احنا ما مسعنا كلمة واحدة يف االجتماا  دل عل  صحة ادك  عل  كه حال 
 الت هنات، احنا نت لر ع  اإلشاعات ال  مسعنااا، وح     ون جمرد إشاعات.

 يوجه ماجد ال الم لسرور:    
 آنا مستغرب إن النا  يتعاالون الل  يسويه فيصه يف القسر. 

 ، شاا  م   نسابه وفيصه يضي  عليه بس ان   عرف ليش محد يقول اال الم       
 اهناق.       

 يه  اهصوص؟ عتقد فيه ش   احنا كموظف  نقدر نسو  
 يتبسر ،رور ضاح اً.           

فيصنننه يعلنننر علمننناً مبهمننناً  ن نقلنننه وشننني، الوقنننوا، يعلنننر  ن قرارا نننه ال  نننروق لرئيسنننه وال 
وال  ،دير يريند من  يؤيند ،يا،نتهستلنأل عن  خطنه، واملن آخنر   ملساعدك اآلخر، فلهما خط  

يسنري علن  اننديها فحسنب بنه ويتفننوق علينه يف  نفينداا، ومننع ذلن، ففيصنه ال يسننتطيع 
  ن يت ل  ع  قناعا ه وإن  صادم مع اآلخري  بسببها.. 

 سمع طرقاً  عل  باب م تبه فريفع ر ،ه ع   وراقه:ي  
  فضه يا شاكر.
  عرض منها. ا فيصه بابتسامة  عريضة، يرد عليه ر بابتسامة  يدخه شاكر ويسل  

 ااو قائمة بت اليأل حفه العشا للوفد اإلبلياو.
 عليها بن رك.ي خداا فيصه وحر   

 د، بس شنو ادو؟ ويس  ؟جي  
  يوك، الفندق را  يقدمه بت فيخ كبري يف السعر..       
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 ويس  ؟!
 اادول  جانب مته ما بتعرف..       

احتفال مثه ما   و   ا نقدم املشروبات الروحية يف ، إحنا مادو ما يغري م  األمر ش  
  عرف.
 نعر، بس ااملرة الضيوف  جانب..       

 واش دخه ادو يف املوضوا، األجانب ما يشربون عصري بر قال؟
 ...بيشربوا       

 ا،تبدل الويس   بعصري الفواكه.
  و العمه ل   شاا  وقعها وانته  األمر، جي   وري، ايااا حسب رغبت، و        
 ما يف جمال لتغيرياا. .ما بيقتض        

 يبتسر فيصه ،اخراً واو يشطب املشروب ويضع "عصري فواكه" م انه.
 وادا  التغيري مت، وادا  وقيع  قدامه،  فضه.

 وينصرف. ي خد شاكر الورقة يف ضي   

 اليوم التايل ةفه العشا ، فيصه  يف م تبه، يدخه عليه شاا .
 شف ؟
 شنو الل  صار؟        

 ان   عرف الل  صار، ما كن  معانا البارحة؟ ما مت اال فاق مع الوفد اإلبلياو.
 و ومقنع؟ ما وليش  طالعين بغضب، شنهو ذن ، ما  ناقشنا معاار نقاش ود         
 نا،بتهر ظروف عملنا، بربار؟       
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 ال،  عتقد اهنر ما يشعرون بالرتحيب ال ايف، وادو بسبب،.
 ما ا،تقبلتهر عل  الباب وماشيتهر  ؟بسب ؟ ما كن  يف منته  ال يا،ة معاار       

 للباب؟       
 وا  ان احنا نستهاو   ر يوم قدمنا هلر العصري بدال الويس   الفاخر.ل   ار حس  

 يضح، فيصه:
شاا ، لو اععبتهر إم انيات االدارة كان    الصفقة، مستحيه يفو ون فرصة جيدة 

ن الشراب، خصوصاً اهنر يعرفون خلفيتنا الدينية والثقافية، ال  تهمين م   جه علشا
 االهتام فقط.

 ه ب  ق  ليش  قرر ش  ،ب  إين خدت فيه قرار؟ ليش فرض  العصري، ان  مستن          
  طفال؟        

 ي تسب وجه فيصه  عبرياً جاداً مستاً :
ين مضايق،، قول يل عنه بصراحة شاا ، ال  لص  يف االف رة، ان   كيد يف ش  ثا

 إذا كان متعل  ح، وعل  ف رة اهمر ما حترم عل  األطفال بس.       
     رجو  يا فيصه، خه عن، ال الم العاطف  وال هتددين بالدي ، ان   عرف اين         
 مب  قه  ديناً من،.        

ؤول ع  ابانب املايل، عل  كه حال يا شاا ، آنا  صرف  وف  اختصاصايت، آنا املس
وإذا  غري اةال مستقبالً افعه ما بدا ل،،  ما آنا ف شوف األمور بش ه خمتلأل  اماً، 

رنا للمشروا ما كان مدرو  كما بب، ما خد الوق  ال ايف لدرا،ته، ا ضش  صو  
االش   يوم  ثاروا افرتاضات ما كنا حا،ب  حسا ا،  و باألحرأ ما كنتوا حا،ب  
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ا ألن ر ،ويتوا ادك الدرا،ة يف إجا يت وما عطيتوين ايااا إال قبه االجتماا حسا 
 بالوفد با،بوا..

ماجننند يؤينننندك  امننناً، األخننننالق والقنننير والنننندي  مثنننه اهلننننوا  واألرض واألو ون والوضننننيح  
والصننقر وال ينبغنن   ن يتسننبب جهلنننا الننديين يف انقننراض قيمنننا كمننا ،ننبب جهلنننا البي نن  

ارو األليفننة يف  واخننر السننبعينيات وال ينبغنن   ن حيننرم منن  يولنند بعنند عننام انقننراض  اننرة الننرب 
من   انرة النربارو األليفنة. يبتسنر فيصننه  78من  القنير كمنا حنرم من  ولندوا بعنند عنام  98

   طننراف خيننو    يضننر   واحنند    اجنند إذ ي تشننأل  نننه يسننري علنن  خننط   شننديد   يف إععنناب  
 كما ي   بعضهر.   النهاية ليس معقداً يبدو  نه يفدون  ن  ضيع منه معامله،  كثرية  
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 دتة أخرش              

 لناتصس             
 الخطر            

 
ر   علنن  السننقأل، وكننان كاننن  اننند  بتسننر ابتسننامتها املشننرقة  مننام عيننين ماجنند املتسننم  

 ب غرفتنه فعن ة و طنه  ماجد يهر باالبتسام واو ينت ر ما ،تقوله له فإذا بوالد نه  فنتش بنا
من  ي ابند  منراً ع يمناً، ك دخلن  وجلسن  إىل  املالمنش شن ن   ل  منتقل   لون  ال   يتقع   بوجه  

 ثننننه بصننننوت  جانبننننه علنننن  السننننرير. م يصنننندق ماجنننند  ذنيننننه واننننو يسننننتمع إىل  مننننه إذ حتد  
ننه ك حبه الشديد هلنا و شنعرك  ختنقه العربة ع  عمته، عمته اةبيبة ال  طاملا حري   من فخ  

لقننند عنناش يف كنفهنننا  منن  األحيننان،   منننه إذ ياينند علنن  حبنننه ألمننه يف كثنننري   ينندنب يف حنن   
كبنننرياً مننن  مرااقتنننه أل،نننباب م   نن  واضنننحة يف ذاننننه إال  ننننه نشننن  وانننو  طفولتننه وشنننطراً 

يشعر  ن انا  خلالً يف الطبيعنة بعنه لنه  ُم ن  يف م نان  خمتلفن ، وعنندما كنرب علنر  ن 
 خرأ ربته..إحدامها  ببته واأل

 تنننه يف املستشننف  بسنننبب حنننادث  علمننه  ن عم  يف  لنن، اللح نننات اةرجننة كانننن  والد نننه  ُ 
تا، وقد يسنتدع  األمنر  ن  بنرتا إذا منا ا ضنش للطبينب ل  قد يودو بساقيها اللت  شُ  خطري  

 عل  حياهتا م  جرا  بقائهما يف حالتهما  ل،.  ن مثة خطورة  
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 بصنننوت   . نننام ذانننول   انهنننا  منننا بقيتنننه ففننن  حالنننة  مننن  ذ بننندت عمتنننه وك هننننا  تحننندث جبنننا   
 عنننناد إىل مسعهننننا خننننرب اةننننادث النننندو حنننندث هلننننا، وعندئنننند  صننننمت  قلننننيالً وقنننند  اننننادئ  

ة ا،ننتوعب  اهننرب، ك  خنندت النندموا  نسنناب منن  عينيهننا، و خنند اننو يقبننه يننداا املسننتقر  
من  الشنعون  وكثنري   طويه   ب  يديه وحياول التسرية عنها.  ما خرب ،اقيها فقد لامه وق   

والدموا قبنه  ن  تقبلنه، وم ي ن  ماجند الطنرف اآلخنر وإمننا والد نه،  منا انو فقند اختفن   
 كليًة م  امل ان حياول التعايش مع حالة الرعب ال  انتابته او و ،ر ه.

 مت األمر؟
و فضننه اهنننا  ننوت  ننا وال  ،ب منن  رجوهلنناطبيننب يقننر   إو، قلنن  هلننا.. ل نهننا رافضننة  و  

 ا. عيش بلياا
 

ه ياينه شنيش بوجهنه عل نيت ينه عمتنه بنال ،ناق  فيُ  . غل  علينه البناب .دخه ماجد غرفته
ول نن   لنن، امل يلنننة  تبعننه يف كننه م نننان، منناذا ،ننيحدث للسننناق ؟  ،الصننورة منن  خميلتنننه

ومنناذا ،ننتفعه  مننه نيلننة، اننه ،ننتطلب دفنن  ،نناقيها  م منناذا؟ وكيننأل هلننا  ن  عننيش وانن  
 لقرب؟ علر  ن جا اً منها ،بقها إىل ا

شننعر بانتفاضننة  سننرو يف  وصنناله يف حنن  انفننتش البنناب ووقفنن   مننه  ن ننر إليننه ن ننرًة  ننا  
 كثري م  العطأل.

  درو اهنا حتب، مثه ما آنا  حب، وح    كثر. ...مب رايش هلا؟ ا  حمتاجة ل،
 آدرو، بس ما اقدر  ة .      

  ؟م  يوم  ما رح  هلا يا حبي ، اشلون  قدر  رتكها يف االوق
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 يتنهد ماجد، ك ن  مه ال  عرفه.
 ، ل  عين؟

 ال، ا  ما ا   لر ادو األيام، ما  قول  و ش ، ل    كيد         ...  
 اهنا      شوف،، ما  عرفها؟        

 خل ر معااا حه، ال  رتكوهنا بروحها ادو أليام.
 وان  مب رايش هلا؟        

  ملة اال ثر..خلها  رو  البي  عل  األقه.آنا ما اقدر، مستحيه آقدر  شوفها وا  مت
 مب راحية البي ،  نا باجيبها عندنا، ماال م  قعد انا           
 بروحها وا  يف ادو اةالة.        

 بتعيبينها؟؟!
ت يف نفسه ال لمة كثرياً ورجا  منه  ال  ضنغط علينه يف مسن لة الاينارة، وعنندما ذابن  حا  

 م توف الدراع . عاد إىل السرير وا،تلق  عليه
 

وين يت قنرار  ان  الشنائعات  صنبش  حقيقنةً   ا آ   ماجد، فها  ويبدو  ن الدنيا م   تف
 خنننننرأ، وسلننننو منننننه م تبننننه. يف الينننننوم التننننايل  خنننند شنننناكر ومحننننند  نقننننه فيصننننه إىل دائننننرة  

ومهننا يهن ننان شنناا    نا،ننبة  عيينننه مننديراً بنندالً منن  املنندير اآلخننر النندو  يضننح ان  ننر   
يضنناً. وم يسننتطع اننو  ن يهن ننه يف ذلنن، اليننوم، بننه شننعر بنناالهناام والبننؤ  الشننديد، رقنن   

 ملاذا ال ينتصر اهري؟ 
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،نننرور  يضننناً متضننناي  وكننندل، بعنننخ املنننوظف ،  منننا املسننناندي   .بنننال فيصنننه الينننوُم ك ينننب  
لشنناا  ف ننانوا حيتفلننون يف ذلنن، اليننوم، وعننندما جننا ت السنناعة الثانيننة عشننرة م يسننتطع 

 بقا   كثر م  ذل،.. ماجد ال
انن  قيمننة   خنننرأ  وال مننن  ،ننبيه  إليهننا، واننا  اننرة الننربارو األليفننة انقرضنن  وفتا ننه خمتفيننة  

ب ة، فيصنه.. نعنر،  فمنا فيصنه الطي ننقي ن ختتف  م  حيا ه وم  البي ة ال  يتمىن  ن   نه  
البسنيطة  امل لل يف عمله ذو املبادئ والقير الدينية واألخالقينة العالينة والننفس السنمحة

م  عناصر البي ة اهليعية الن  ينبغن  اةفناط عليهنا و نيبهنا خطنر االنقنراض،  اً إال عنصر 
 خنرأ لنناقو   وما نصر العناصر الردي ة اآلخدة يف االنتشار السنريع علن  ابيندة إال دقنةً 

 اهطر. 

 م  علن  الشنارا، ولنو م   ن   لن، ،ناعة ا دحنا ر واعناً و سنطع بقنوة  مشس ال هرية  تفع  
 ول نهننا ،نناعةُ  .علنن  اهننط األ،ننود النندو يبنندو بننال هنايننة كثننرية    ،ننراب   لصنننع  حبننريات  

محننرا   رقننا   ...بالصنننادي  املتحركننة األ،ننود يعنن    إىل ،نن ون املنننا ل، لنندا فنناهط   العننودة  
 . توق إىل العودة إىل ، ون املنا ل.. برؤو    لة  كلها حمم    ...بيضا 

  يف  واينا الفائخ يت د   والوضو ُ  .حتتها الوضو    شديدة   واألشيا  الشمس  سطع بقوة  
 ه عب اً  نو  به األحداق وابفون..العيون ويش   

 والام  ليس  م  عصافري، فلماذا يهوو ذل، العصفور الصغري؟
يف اةنال يف طرينن  السننيارات،  علنن  جاننب الشننارا وحننط   منن   علنن  خنلنة   لقند طننار فعن ةً 

 ل  نه بر  إىل مضععه..
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السنننيارة األوىل  صننناب  جناحنننه و ركتنننه يرفنننرف علننن  اهنننط السننناخ ، الثانينننة احتو نننه بننن  
   ...ععلتيها األماميت  ة ة، واهلفيت  ة ة ك طارت، الثالثة

شيش ماجد بوجهه، م  يقوأ عل  مواصلة الن ر، من  يريند  ن ينرأ عصنفوراً  يسنح ؟ يُ 
  ال ال يستطيع. ف  لرؤية عمته؟ ماملع الضو  األخضر  مامه. اه ينطل  إىل املستش

 
 ن  العمة  رفخ رفضناً با نا   .بينها وب  األم حاميةً  وي يت يوم خروج العمة وحتدث مشادةً 

 داب إىل بي   خيها و رأ  هنا النهاية، و وجنة األهل  نرأ  ن من  مصنلحتها  ن  نداب 
هنا قصنة عنناد  ختنه.   منهنا و عنود وحنداا إىل املننال لنرتوو لاوج ويف النهاية،  ين .معهر

م  ثقب مفتا  باب غرفة ماجد   يت األخبار بوضنو ، حين   خندت ال لمنات  ندخه 
 إىل امل تب. م  الثقب و صه إليه واو جالس   واحدًة واحدةً 

ما ادرو ليش رافضنة  رت  البي  و قول يو،أل يطه عليها كه يوم  ثالثة، يو،أل فينه 
 خري!؟
 ال مس   ما غلط يف ش ، ، الرج   ب  اةقيقة يا شي ة فيه خري    
   عل  ذمته م  يستحمه سل   .،نة 23ها م  وادا او مرحي        
  .. او صحيش بيمر بعد ما نقدر نتطم   ...ة ما  بيه؟ بسر  م        
 عليها مثه ما كان يسوو قبه اةادث، بس ادو ما ي ف ..      

نند يف البينن  منن  األاننه كننان مننا ااتم ينن ، ل نن  مننا فيننه غننري اهدامننة بننس لننو عنننداا  ح 
 والسواق.
 م  النوا الغاضب الساخر م  ثقب املفتا : رجالية     ضح ة  وانسل  
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ة، منن  يعلننر اش بيسننوون يف البينن  ا ةنن ، ينندرون املسنن ينة مننا  قنندر بننع  ل  يننا انن  بتصننري م  
  قوم م  الفراش.

 عل ، ال ختوفين  كثر م  فضل،، آنا بروح  متضايقة.        
 د:ك  تنه

 ...يا ليتها جاب  هلا ولد واال بنية
 ة ..ا   إو، ادو وق  العيال، لو جايبة هلا ولد كان بينفعها       

 و،اد صم ، ك     صوت الوالد ثانية:
منننا اقننندر  .ة ثانينننة، وانننن  بن ع ننند حننناويل معااننناآننننا السننناعة مخنننس بنننارو   حننناول  قنعهنننا منننر  

اوأ يل ال م برباننا  قعنند عننندنا علنن  األقننه يننرت  ... خليهننا بروحهننا انننا  وانن  يف ااةالننة
  ول ا،بوع  ثالثة.

صنمت  شني ة وان  هتننا ر ،نها ي ،ناً وحننرية،  علنر  ن نيلنة عنينندة، وكندل، صنم  علنن  
ه التلفاينون فانصنرف  رؤو،نهما إىل حين  الشاشنة، و ناول جها  التح ر ع  بعد وشغ  

 با،ننتغراب     النناوج  ننناظرةً ومننا انن  إال دقننائ  ال  اينند علنن  العشننري  حننىت ار فعنن  رؤو 
 إذ خرج ماجد م  غرفته وبيدك حقيبة مالبس: 

  ُم  نيلة عنداا ولد.
 و مام الن رات املنداشة يواصه بإصرار:

ن اقعنندة، ل ن   نا ما احند بيعرب  م  نيلنة علن   نر  بيتننها، كنن  قبنه خنايأل  شنوفها مُ 
من   ملنننها، وال حنىت كثننرك.. وال اندو قندراا فآنننا ال م اقبنه الوضننع،  ملن  مننا بي نون  كثننر 

 ختاف  علي  حه، آنا مب رايش بي  غريب، رايش البي  الل   ربي  فيه.
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 وقال  برتدد: ن رت إليه األم مستغربةً 
 ...مت كد إن،  قدر

 مت كد!        
 وجا  صوت  بيه القل :

شوف مايند، ال  ضنغط علن  نفسن،  كثنر من  النال م، بنشنوف حنه حن  عمتن،، وان  
 رب مت فه  ا.. هلا 

 يبه، حه،  رجوكر ال  قلقون  كثر م  الال م، آنا لو ما شف               
 نفس   قدر ما ف رت  رو  انا .       

 شننننننرق وجننننننه األب  مننننننا األم فضننننننمته إىل صنننننندراا وقبلتننننننه ك  ركتننننننه ينطلنننننن  بسننننننيار ه إىل 
 ر عمته  قدمه.املستشف  و ،رع  ا  إىل اهلا أل لتبش  

بالعاطفنننة بننن  ماجننند والعمنننة، صنننعد االبننن  العائننند إىل الغرفنننة الننن   مشنننحون   بعننند حننندي   
بوريقنننات خضنننرا  صنننغرية..  مجيلنننة، ورق اةنننائط  انننرات  رقنننا  حماطنننة   عننندت لنننه.. غرفنننة   ُ 

اننا   .ط الغرفنةإال فنرش السنرير الندو  و، ن اً جال ببصرك يف الغرفة، م ي   ما  ا جديد
والننن   ، شنننعة مشنننس العصنننر الننن  بننند ت  ضنننعأل حتننن  نننناقل منننع  ن الغرفنننة مجيلنننة   شننن    

وجدت هلا طريقاً م  خنالل ابنا  امل شنوف من  النافندة. وقنأل  منام النافندة و طنه علن  
 ناقل.. املساحة الفارغة يف حديقة منال عمته.. انا    يضاً ش    

م يف ننر كثننرياً يف النننواقل بننه انطلنن  إىل خننارج الغرفننة فعننا  إىل مسعننه  صننوات  نن يت منن  
و حعننرة عمتننه. لقنند كننان صننوت  بنننا   وج عمتننه و مهننر وكننانوا قنند دخلننوا للت نن .،ننفهاأل

 ك ا،تدار متعهاً إىل غرفته. وقأل براةً 
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 مايد!
 ا،ننتوقفه ذلنن، الصننوت األليننأل، الصننوت اةبيننب اةنننون، الصننوت النندو ار ننبط بإنسننان  

يتناوج ه كثرياً، صوت  وج عمتنه الندو عناش معنه  ول عشنر ،نن  من  عمنرك قبنه  ن  حب  
وخترجننه عمتننه منن  حياهتننا شنني اً فشنني اً حننىت  صننبش ينن يت كالقريننب منن  بعينند ينناور  وجتننه 

 وإن ظننه   ،املتمننردة ومنن  معهننا، ك خننأل التعلنن  بننه شنني اً فشنني اً بعنند  ن عنناد إىل بينن   بيننه
 حيمه له اةب القدمي، حب االب  لألب.

  ااًل يبه يو،أل..
منهمنا ،نعيداً برؤيننة اآلخنر،  السنالم، كنان كنه  له يو،أل كثرياً وقبه ادا ر ،ه يف ختنام قب  

جلسا يف الصالة وحتدثا طوياًل وضح ا كثرياً وك هنما نسيا دخول العمنة املنننال قبنه قلينه 
  . متحر   عل  كر،   

واننن   سنننمع   و يضنننا نسننني  العمنننة يف النننداخه وضنننعها امل ،ننناوو وظهنننر شنننبه ابتسنننامة  
ابميلنة، ول نن  انندا اهيننال  الشنن  ،ننريعاً  ضناح هما وك نننه   نن  بننال ثري منن  النندكريات 

ا  مننا  عانيننه منن  آالم جسنندية ونفسننية بسننبب د واقعنناً وانن   توجننع منن  جننر  قبننه  ن يتعس نن
وااتمنننام،  ا  ضنننغط علننن  ينننداا  حبنننة  هتُ ر  ،ننناقيها  املشنننلولت ، وكبحننن  نفسنننها كثنننرياً وُضننن

ها لتُ فض ننن،نن ل   نننا عنن  حاهلننا وحنننال األوالد، وخاصننة مُ  واعتصننرت منن  نفسنننها كلمننات  
  مسا  ال  جلس  قرب ر ،ها و خدت  سش عليه و قبلها ب  الفينة واألخرأ.

ك جننا  السننائ  وهنضنن  الضننرة وقبلنن  نيلننة علنن  خننديها و طلقنن  ،ننيالً منن  النندعوات 
والوعننود بالايننارات اليوميننة املسننتقبلية ومشنن  وخلفهننا  ربعننة  بنائهننا. وداشنن  نيلننة وانن  

قننننة ماجنننند بعنننند خننننروج  ،ننننر ه، ر ننننا ألنننننه م يتسننننىن لننننه  ن  ننننرأ يو،ننننأل داخننننالً إليهننننا برف
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يتحنندث معهننا بلو،ننه مننع ماجنند طننوال الوقنن ، ،ننتحتمله وإن كاننن  يف حقيقننة األمننر 
إلينننه. وشنننرب الثالثنننة الشننناو باهلينننه والاعفنننران وحتننندثوا ك هننننخ ماجننند إىل غرفتنننه  حباجنننة  

   دباً وحتسباً لرغبتهما يف  ن يقوال شي ا  خاصاً  ما. 

ذانب  وجهنا  ، بب  ن يننال إىل عمتنه إذ حتمناً اعة  صبح  الثامنة والنصأل مسا ً الس
ةال ،بيله، ول   النعال السودا  ال برية املقنا  والن   ركهنا يو،نأل  منام با نا إذ دخنه 

 .كمنا  ركنه  وكان الباب ما ياال نصأل مغل    ،إليها كان  ما  اال حي   ركها  مام الباب
سرباننا ب نننه ،ننيداب إىل املننننال ليحضننر شنني اً واننبط ،ننريعاً ك  وا صننه بعمتننه صننعد ثانيننةً 

 اختف  م  املنال.

 بالداخه  تملمه نيلة يف ،ريراا، مىت يداب ادا الرجه؟ ما الدو  
يف نيتنننه؟ يو،نننأل ين نننر إليهنننا، يف عينينننه  شنننيا  كثنننرية يريننند  ن يقوهلنننا، يفهنننر ملننناذا لف تنننه 

هنننا رغنننر  هننننا م  قُ ف ه  آنننندا ، لقننند كنننان لنننديها  ،نننبا ا الننن   ن   لقننند ُكسنننر كربياؤانننا  .لهنننام 
وخشننننني  مننننن  املقارننننننة، م  سنننننتطع التننننننافس منننننع فتننننناة  صنننننغراا بعشنننننري  عامننننناً فنننننآثرت 
االنسننننحاب الشننننامخ األنننننأل، ول نننن  ألن انننندا الشنننن   م يُقننننه بال لمننننات فقنننند ععننننا 
 ن يو،أل عن  النرد علينه بال لمنات،  لندل، م  فهنر  ننه م يسنتغ  عنهنا يومناً كنامر ة، و 

 حبه للعديدة م ينسه حبه هلا.. 
 ال بننند ثغنننرةً . فشنننل  كنننه و،نننائله غنننري ال المينننة يف إقناعهنننا بننندل،، وصنننرب علننن   ردانننا

منع الضنرة، م  ناصنبها العندا ،  وضنمري    خنالق    عله ال حيرتم رغبتها، لقد  صنرف  برقن   
رماهننننا مننن  حتننناول ح و م  سنننمر حياهتنننا و تسنننلط عليهنننا بلسننناهنا ونفوذانننا عنننند  وجهنننا 

وفتحن  هلننا بيتهننا  ارانا مننىت شننا ت،  .حقوقهنا كاوجننة كمنا  فعننه بنناق  الضنرائر القنندام 
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 عننندما افنا قلبننه إىل طفننه   وم حتقند علنن   وجهنا املسنن   النندو صنرب عليهننا ،نن  طويلننةً 
ل  األمنر بصنرب، وم  صنر علن  الفنراق بنه حرصن  علن  إبقنا  العالقنة به  قب   ،م  صلبه

نننع إال العالقننة الاوجيننة النن  شننعرت  نننه م يعنند حباجننة إليهننا و هنننا  قننه يننا اإلنسننانية وم  
   ...،تقدمه األخرأ

 ول نها اكتسب  قدراً اائناًل م   ،ال يعلر كيأل وملاذا بالتحنديد
االحرتام ي اد يصه إىل مر بة التقديس، وإن ظه عاجااً ع   وصيه ما يشعر به  ااهنا  

 إليها.. 
 ننردت ال لمننات و بنن  اهننروج، ول نن   دمعننه باحنن  ب ننه شنن  ،  يف  لنن، الليلننة  يضنناً 

  حبيسة اةنناجر  كثنر من  ظل    دافع   كلمات كثرية   ومع ،يه الدموا م   ربع عيون  
 عشر ،ن ..

 
البنند  ن  بنناك يو،ننأل قنند رحننه  .ك يعننود ماجنند إىل مننننال عمتننه يف اةاديننة عشننرة مسننا ً 

من  بداينة املمننر ر أ بناب عمتنه مغلقناً والنننور علن  عمتننه، ول ن   اآلن وانو يريند  ن يطنه  
 مطف ، و مام الباب املغل  النعال السودا  ال برية املقا ..

إىل الننندرج ودون  ن يعلنننر ملننناذا ) و ر نننا وانننو يعلنننر( ار سنننم   شنننديد    خننند حشننن   ننندو   
لقد انتصر الاوج  خنرياً علن  . عل  شفتيه وابتعد ،ريعاً إذ كادت  صبش ضح ة ابتسامة  

عننندما  نناوج  وجتننه األخننرأ وفرضنن   لاوجننة املتمننردة النن  لف تننه منن  ثننالث عشننرة ،نننة  ا
 و ، البد  ن اةادث األلير  وانها وجعلها  ععنا عن  املقاومنة .عليه دور األهل يف حياهتا
 ادك العمة..   خرأ.. مس ينة   ر ا جعلها  در   شيا 
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عن   سن  الندو جعلهنا عناجاةً قض  يو،نأل األ،نبوا األول منع نيلنة مسنتغالً ضنعفها النف

وخنناف اننو إن خننرج  ،  عليننه يف العننودة إىل  وجتننه األخننرأح  ند القنندمي، ول نهننا  لننالتمننر  
ينوم  آخنري  ينرأ فيهمنا  والدك منع  بقن   فقند  ن  تمرد ثانية فال يستطيع العنودة، لندل، 

نهننا بنن ن م ول نننه خننرج  خننرياً بوعنند   . مهننر يف  يننارهتر اليوميننة هننالتهر نيلننة كمننا يسننموهنا
يف البداية  قاوم به شعوراا نطن   ردانا   ستضيفنه نصأل  يام األ،بوا. شعرت بان سار  

بعنند  ن اقتنعنن   ول نهننا  خنندت  ت يننأل مننع الوضننع شنني اً فشنني اً خاصننةً  ،الطويننه األمنند
 ب ن م انتها القدحة ال  جعلته حتننع عن   ن يتناوج عليهنا عشنري  عامناً منا  ناال موجنودةً 

 عند  وجها..  معينة   هلا خصوصية   امر ة   وب ن كه   ،باألخرأ وب والدك منها قهرغر  عل  
 ك هلا القدر.. ؤ ال  علر ما الدو سب

     
علم  اند  ا حندث يف إدارة  خيهنا وذابن  إلينه  ناورك يف الينوم التنايل منع  مهنا، و خند 

إذن فقند انتهن   .كثنرياً   ابميع يشربون الشاو يف غرفة الطعام بعد العشا ، كانن  متن ثرةً 
ب شنيا    دمعن  عيناانا إذ اعرتاانا شنعور   .بد منه الدو ال انته  باةان اةتم    .اة اية
. وإذ انننر كننندل، يسنننمعون جنننر  عننننه التعبنننريحنننىت  حاولنننة  كثرانننا ال قبنننه هلنننا  ،كثنننرية
يسنن الن عنننه. ي مراننا بإدخاهلمننا إىل  نابالبنناب ش صننختننرب فيصننه  ن ادمننة ك اه ،البنناب
يعنود إىل ابمنع ويطلنب من   وجتنه  ن    شعرك وينداب إليهمنا. بعند قلينه  ك يسر  اجمللس 

ويعنربان لنه عن   ،مان علينه ر،ه الشاو لضيف  م   مالئه بالعمه الندو  ركنه جنا ا يسنل  
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انننند  عننن  وصنننول السنننائ ، وهتنننب   معلننننةً  عننندم رضنننامها بقنننرار نقلنننه. و ننندخه اهنننادم ثانينننةً 
 ومرمي. 

بنناب، مننا انندا؟ ،ننيارة خضننرا  ثالثننة؟ البنند  هنننا نفسننها! نعننر،  تسننمر اننند ة ننًة عننند ال
 !8921واااو الرقر:

 ضح   اند مع نفسها.
 اند، اش في، حة، ليش  ضح   بروح،؟

 ال، بس ادو السيارة ك ل ه اشوفها.. شفتها مرة مسوية         
 حادث.        

 حادث؟ بعيد الشر..
خااننا عنهننا يف اةننال، ول نن  االنت ننار إىل يننوم م  عنند السننيارة لغننااً،  سننتطيع  ن  سنن ل  

 ابمعة قد ي ون  فضه.

انننو اةننندي  يتطنننرق )لنننيس بالصننندفة( إىل الننناميل  الطيبننن   انننو ينننوم ابمعنننة، وانننا وانننا
اللدي  جا ا لايار ه، ا ضش  هنما ،رور وماجد،  منا السنيارة اهضنرا  ذات النرقر ال رينأل 

 ملاجد..  ..فه 
د فيهنا األشن اص الندي   خندت  عند  .لندأ انند جداً ومداشةً  كان   ل، الليلة مسليةً   

 صبحوا واحداً، فماجد او رجه الرحلنة، وانو بطنه ينوم اةنادث ومن  كنان  منام ،نيارهتا 
يف الطننابور بعننداا ب شننهر، واننو كا ننب مقنناالت البي ننة و خننو صننديقة بدريننة النندو كلمنن  

يسنننتح  الضنننرب  حيانننناً عننننه  خاانننا، الرجنننه املعقننند الننندو بننندك  خوانننا ش صننناً لطيفننناً 
 عندما ي ثر اةدي  ع  الغابات املطرية، كه اؤال ! مضح، جداً.
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ول   إثنارة املضنح، واملنؤم  تالشن   نرور األينام، وينتهن  الضنح، واإلثنارة وال ي نه إال 
حايننة، ألن  ثنر األم يبقن  مندًة  طنول من   بقايا األم النتها  مسلسنه عمنه  خيهنا هناينةً 

 آخر.. كما  ن انا  املله. ش      ثر  و  
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وقند منألت  وقف  اند جبانب طابور طالباهتنا و خندت  رقننب الطنوابري األخنرأ من  بعيند  

منهنا،  يف خفضنها  و اةند    ذنيها مههمتها  و باألحرأ دمدمتها القوية ال  ال يفلش  حد  
بصننراا  ا،ننتقر   .بانننب اآلخننر منن  مبننىن املدر،ننة وم ي نن   مامننه  حنندإىل ا ك التفتنن   لننه  

 مننه ر   عصنفور   من   حند جوانبنه كمنا  طنه   أل الدو  طل  مننه  عنواد القنش  عل  امل ي  
 .ك عاد ،ريعاً إىل الداخه. صغري  

ك الصننننورة ابميلننننة النننن  نرمسهننننا عنهننننا؟ لقنننند الطيننننور يف امل يفننننات؟ ملنننناذا  شننننو   ملنننناذا  عننننش  
نن عل    م ننان   يف  و   علنن  األشننعار ول نن  يبنندو  هنننا  عننش     يف صننغراا  ن الطيننور  عننش  م 

 .مه الصغار اآلن.ور ا كان ادا ما بب  ن يتعل   ،ير فع قليالً ع  ،طش األرض
 بيضننا ، وردةُ  إليهننا بننوردة   الصننبا  فتعنند ينند مننىن عبنند ال ننرمي يتنندةً حتيننة  لتفنن  اننند لننرتد 

 مايد  م  النعا  يستدع   ابتسامة  كرب مع كلمة ش راً..جداً،  ا طعر  مىن خاصة  

فعنننن ة نف نننن  املشننننرفة علنننن  الطننننابور الصننننباح  يف املنننناي روفون عننننندما  غلقنننن  جهننننا  
 .قرآنيننة، فالتفتنن  اننند إليهننا ونسنني  العصننافري والننوردة التسننعيه النندو كننان يبنن  آيننات  
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اي روفون إىل طالبنة اإلذاعنة يف الطالبنات  ليصنمق قبنه  ن  قندم املن صنرخة     النف ة  ع   ب  
الصباحية. ك   خدت املشرفة  ر ب  صفوف الطالبات ون رهتنا الصنباحية التعيسنة علن  

 للاو املدر، .. خمالفة   ما  رأ م   لوان قمصان   إ ا    وا،تيا    ب  لها عت  وجهها ي ل  
 عنادتور وإمننا م  فقد حا،ة الشر طبعناً وم يتغنري ر يهنا القندمي يف العطن . تنا،  العطور

ال بنريات مننه .. بعضنه   خاصةً ،  دو مع الطالبات ال حماولة منع العطور يف املدر،ة
حنىت األقصنر - طول منها وبعضه   مسن  منهنا وبعضنه   طنول و مسن  منهنا، ومع مهن  

ليمتصصن  غضنبها  أل  بتلط ن يتعاال   عليماهتا، وين رن إليهنا متبسنمات   -واألحنأل منها
 ..عنه يف  فوااه ما وض وا  حضغ 

يغضننننبها من ننننر العلنننن، يننننال  يف الصننننبا  البنننناكر ويف الطننننابور و نننن مر الواحنننندة منننننه   ن 
ول نهننا اليننوم  ن ننر  .هنندر  و حضنن  يف األفنننواككنن  ال  ننرأ  مراننا يُ   و ضنن  بسننرعة   ، بتلعننه

إىل إحدأ الطالبات ال بنريات و سن هلا ملناذا  ضنع مسناحي  التعمينه، و ضنح، الطالبنة 
و عنداا خنرياً يف الغند فتتوعنداا املشننرفة ك  ضن  بوجههنا املبتن س ون رهتنا ا بطننة ال بنرية 

 الفاقدة اةول والقوة حىت ختتف  ب  جحافه الطالبات. 

 خننرأ ويبنند   حننأل الطننوابري إىل غننرف الدرا،ننة ويتحننول ن ننر اننند إىل  ويننرن ابننر  مننرةً 
 ،نناا  املدر،نية وإمنا يف حيناة الطينورإمنا يف امل ما يبدو غنري طبيعن    ، ش    العصافري ثانيةً 

 ول نها يف النهاية  ض  خلأل طالباهتا لتبد  يوماً جديداً. . و عل  األقه يف امل يفات
 

منرااق  كثنرياً  إىل  ربينر.. يف طفنول  ومسنتهه   "حن  صحراويون وحبننا للمنا  لنيس حباجنة  
والنديت من   جنه ذلن، وقالن  ما كان  ح ينهانا ع  نسيان الصنابري مفتوحنة، وكنر هنر ننا 
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وكننر شننعرت بقيمننة املننا  عننندما كننن   .إن املننا  النندو ينن يت منن  انندك الصنننابري شنن    مثنن 
فقننط: املننا ! ك  ،ننتمتع بسننريانه  واحنند    نطلنن  الاثنناً منن  ملعننب املدر،ننة ويف ذاننين شنن    

 بارداً يف جويف و شعر  نه بؤرة ادا ال ون يف  ل، اللح ات، ول   كنه ذلن، م يعلمنين
 ...حب املا 

لوالد  حد  صدقائ  عندما ذاب  منع صنديق  آخنري  إىل  املا   علمته م  حصان   حب  
فننا  منام منربط ذلن، اةصنان كنان يبندو متحفنااً يف عنندما  وق   .مارعة والند ذلن، الصندي 

 واحند    ندل علن  ذلن، ن ر نه الغاضنبة املوجهنة إليننا من  جاننب   ،ر املااجذل، اليوم ومع   
رنا ذلننن، الصننندي  مننن  االقنننرتاب ودخنننه انننو وحنننن  نرقبنننه مننن   علننن  احننندة، وحننند  و  وعننن   
 الباب..

والتقط طنرف اهرطنوم املوصنول بنه ك فنتش الصننبور وانطلن  بناهرطوم  ا ه إىل صنبور ما   
وكنننر كانننن  داشنننتنا  . لنننو األخنننرأ املنننا  علننن  ،نننيقانه واحننندةً  إىل اةصنننان و خننند يصنننب  

سننت يناً  مننام  ننن تف   امنناً منن  عيننين اةصننان ويقننأل ثابتنناً مُ  املتحفننناة   عننندما ر ينننا الن ننرة  
 .حنىت  ننه مسنش لننا بلمسنه والرتبين  علن  ظهنرك ووجهنه ،هلنا للما  ال حند   ا،ت انتهُ  .املا 

اننه اننو  .يف املننا  ركخُ منن  اهيننول  نناً قطيعنن  صننو رو نندكرت كننه الصننور واللوحننات النن  
كنننان األمنننر فنننإن م ي ننن  املنننا  غرامننناً  و   للمنننا   م لشننن    آخنننر ال نعلمنننه.. مهمنننا عشننن   

يف اننندا اةينننوان ابمينننه، القنننوو، فمنننا  كبنننري    ،نننلطاناً فنننال  قنننه مننن   ن نقنننول إننننه ذو  ننن ثري  
 ".ادك املادة ال  خل  اهلل منها كه ش   ح   ع ر ،ر  

نه ماجنند اقرتاحننات لو،ننائه  صنناب اننند امللننه فمننرت ،ننريعاً علنن  بقيننة املقننال النندو ضننم  
و لقننن    نهننندت بضنننعر   .مو،نننر األمطنننار وبننننا  خااننننات يف  كريننن  واملايننندة ةفنننظ ميننناك
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وال  علننننر كيننننأل  ،حتننننرص علنننن  قننننرا ة مقننننال البي ننننة عننننادت البابرينننندة قبننننه  ن   ملننننه، 
 النهاية.

بعنند  ن يتحنندث ماجنند قلننيالً مننع  عمتننه بعنند العشننا  ينطلنن  إىل غرفتننه بالطنناب  العلننوو 
 ل ننه ال يسنتطع الننوم بناكراً الليلنة بنه يننال وبنه حنن   ليقر   و يشنااد التلفاينون ك يننام. و 

كننان نننور املصننبا    .ملننش النننور درجمنن  عصننري الرب قننال البننارد.. منن  منتصننأل النن إىل كنن    
ين يت منن  حعننرة عمتننه، عننندما  كمننه النناول مسننع صننرير ععننالت املقعنند يف  حنند األروقننة 

اها فيما  خندت  سنش  دمعهنا  ،را با ا .انا ، ر أ وجه عمته مبلالً بالدموا .فتبعها
  لفعها إذ ر ت ماجد.

 اش في، حه نيلة؟
 ما فيين ش ، ودين حعريت.        

دار حول ال ر،  حىت  مس، بيدينه وحتنر  بنه حننو اةعنرة، واننا   عاهننا علن  ابلنو  
يف ،ننننريراا.. ا،ننننتندت إىل الو،ننننادة و خنننندت    ف ننننأل بقيننننة  دمعهننننا.. عننننندما جلننننس 

 اةاي .قبالتها ر ت وجهه 
 ليش نا ل ا ة ؟ ...، آنا نري يا حبي  ال ختاف علي

 نال  اشرب عصري.        
 رو  اات ل، العصري.

يف منته  الس أل،  علنر  ، ملاذا  ب  ؟  علر  نه ،ؤال  وعاد ب  ،  و خد م انه ثانيةً 
عر ول ننين ظنننن   ننن، بنند ت  تنن قلم .   نن قلر؟ كيننأل   نن قلر، إنننين  شنن ...مننا  شننعري  بننه
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ر باةركننة، ويف كننه و ُانن  نسنن   نننين  صننبح  عنناجاةً  بننالععا يف كننه ة ننة، يف كننه ة ننة  
   دكر ما  صابين ف موت حسرة.. ة ة  

 غطنن  وجههننا بيننديها و نتحننب بننال حتفننظ، ويف ابانننب اآلخننر يغمننخ ماجنند عينيننه واننو 
ه، ينننعلننن  خد   ، ويننننعش إال مننن  دمعتننن  انسنننابتا يف صنننم   عواطفنننهحينناول السنننيطرة علننن  

 ليتها كان  ليلة عمته مع  وجها، لر ا كان  قدر منه عل  هتدئتها..
مثنه عمتنه؟ عمتنه النشنطة ال ثنرية  ف يأل بإنسنان   إنسان   يؤم  و   إن ما حدث هلا ل ش    

ينندكر كيننأل حبثننوا عنهننا عننندما  .اةركننة والقويننة، والنن   فعننه عننادًة مننا ال يفعلننه اآلخننرون
يف رحلنننة، فننن ي  وجننندواا؟ عنننندما يننن س ابمينننع مننن  اكتشنننفوا اختفا انننا ذات ينننوم وانننر 

العثننننور عليهننننا  سننننل  ماجنننند السننننلر اةدينننندو خلننننأل البنننناص النننندو ذابننننوا بننننه فوجننننداا 
ويندكر   .عل  ،طحه وقد وضع  حتتها فراشاً م  اإل،فن  والتحفن  عبا هتنا مضطععةً 

كيننأل  قنندم   لنن، املننر ة    كيننأل  نننه كنناد يقننع منن  الضننح، اننو وبنناق  ابماعننة املرافقننة
 كهدا؟  كهدك  ن  ت قلر مع وضع    املمتل ة القوام عل  الصعود إىل انا ؟ كيأل المر ة  

 بعد  ن  وقف  ع  الب ا   خدت  ت لر ع  حالتها ابديدة،  خدت  ت لر و ت لر. 
  ظ   ن ادا املوضوا يؤمل، ،  ال  ريدي  نسيانه؟ 

ألكنرب يف ر ،ن ، ال  حند ال، به  شعر  نين  ريد  ن  حتدث عنه يف كه ة ة، إننه األمنر ا
كلهننر يرينندونين  ن  حتنندث عنن   شننيا   خننرأ، يرينندونين  ن  نسنن  األمننر، كيننأل   .يفهمننين

ةعننريت،  صننغرية    نسنن ؟ لقنند كاننن   منن، شنني ة ختننربين بنناألمس  نننين حباجننة إىل ثالجننة  
ال  علنننر  هننننا كانننن  منننند  ،نننبوع   تحننندث وحنننداا، وال  .  ننن   ن اننندك األشنننيا  هتمنننين

  إذا ما فتح  فم  ف نا ال  ريد ال الم إال ع  مصاح..   حد يعلر  نين
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آخنر يف اندك الندنيا غنري  ال  ف ر يف شن     .دعوين    لر، إنين حباجة إىل  ن    لر كثرياً 
 ..،اق   

علن  السناعة فوجنداا قند اقرتبن  من  الثالثنة بعند منتصنأل اللينه، فن نر   لق  ماجد ن نرةً 
 إىل عمته بعينيه املراقت  وقال:

  لم  حه،   لم .. 
وفيمنا  خند ماجند حشن  عائنداً إىل  .وصنمت  كبنريةً   و  لم  العمة كثرياً ك  طلقن   فنرةً 

 مسع  ذان الفعر ي يت م  املسعد القريب. مراقة   غرفته نطوات  
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 ثم على           
 الربصة            
 جلها            

 
األربعا : ماجد يتحدث يف مقاله ع  املاارا ويوص  املناارع  بالبند  يف اإلعنداد للمناارا 

وباالعتمننناد علننن  الطبيعينننة ألن األخنننرأ  ،الرتبنننة مننن  األمسننندة ال يماوينننة   العضنننوية بتنقينننة  
 اإلنسان و..و  األرض ؤذو 

صننعة النن  األربعنا  التنايل: ماجنند يتحندث عنن   ربينة الندواج ، ويوصنن  بنبند األعننالف امل
 ننننن يت مننننن  اهنننننارج، واالعتمننننناد علننننن  األعنننننالف الطبيعينننننة والنبا ينننننة يف إطعنننننام الننننندجاج. 

 الدجاج؟؟ 
 .منرت كثنرية    و لق  اند بابريدة،  رأ  هنا بب  ن  توقأل عن  متابعنة مقنال البي نة.  ينام  

 م  عنند  لنن، املقنناالت  ثننري .وكنناد يتالشنن  شنن     ك  نن  كننه   .و خننرأ بااتننة داكنننة    يننام  
ااتمامهنننا  كمنننا يف السننناب ، وم  عننند  نننرأ طنننائالً مننن  التف نننري يف ذلننن، الوجنننه النحينننأل 

إن  .من  ذلن، يبدو هلا  ن كه ش   قد انته ، وم يعند مثنة منانع   .الو،ير الشديد ابدية
 به شديدة الرحابة..  اةياة رحبة  
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ونصننأل  عننام   . كثننر يننا فعلنن  واحنندة   و قننرر  خننرياً  ال  سننمش باحتعننا  نفسننها يف صننورة  
وقند ال يعندو ذلن، الرجنه املتعندد  .جنداً ال يسنتح  ذلن، الشناب  كثنر منهنا طويلنة   مدة  

الش صنننيات كوننننه موقفننناً انتهننن  بضنننح ها يف ذلننن، الينننوم عنننندما علمننن  ب ننننه صننناحب 
 السيارة اهضرا ..

ك اننندا امللنننه، مننناذا  فعنننه إ ا ك؟ كينننأل  قضننن  كنننه إجنننا ة الصنننيأل ا ننندا يف اننندا امللنننه 
عر ه وملنننا ينقضننن  األ،نننبوا األول منهنننا؟ لننندل، فقننند  خننندت  عننند حقائبهنننا الننندو ا،تشننن

لقضا   ،نبوع  يف اإلمنارات يف بين   خالتهنا الن   اوجن  وا،نتقرت اننا  منند ثالثن  
 بعلهنا  طنول قامنة   جديداً المعاً له كعنب   عاماً. يف يوم السفر ار دت ثوباً جديداً وحدا ً 

 دت عبا هتا ابديدة و صبح  جاااة.وفوق كه ذل، ار . بسبعة ،نتيمرتات

فنإذا  نا   ناديهنا من  بعيند   يف قاعة االنت ار ال   سب  الدخول إىل الطائرة فوج   بنامر ة  
ك  .انننندفع  إليهنننا واالبتسنننامة  علنننو حمياانننا وحيتهنننا حبنننرارة   .مننننرية صنننديقة  ميلتهنننا بدرينننة

 جلس  املر  ان متعاور   وجا  طفال منرية:
 ، وما اح  غريار.حنان وعبداللنه

 اللنه سليهر ل،.. ل ر  اه يف اإلمارات؟        
 .. و،ننياحة يف نفننس الوقنن ، وانناملرة راحيننة ال، آنننا راحيننة اشننرتو عطننور جدينندة حنن  حمل نن
 آنا وعيايل و ُخوو مايد الل  كلمت، عنه مرة.

 رفع  اند ر ،ها إذ  دكرت كه ش  ، ف خوانا انو املوظنأل يف مؤ،سنة  خيهنا كمنا  ننه
ذلنن، املوظننأل النندو ر  ننه يف دخننان، واننو كا ننب  لنن، املقنناالت عنن  البي ننة والباحنن  عنن  
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واملوجننود صننورًة  طويلننة   الااننرة، وصنناحب السننيارة اهضننرا ،  والننرابخ يف خميلتهننا مننند منندة  
 مبهرة  مامها يف ادك اللح ات.. حيةً 

 منرية يشري إليه:  صبعوإذ رفع  ر ،ها ر  ه ور ت 
  عال.ادا او مايد، مايد 

منننن فخ و خننندت  ردت التحينننة بصنننوت   .روشنننعرت انننند باهعنننه إذ اقنننرتب منهنننا و،نننل  
 فه  ا.منرية  عر  

 ادو اند، الل   و،ط  ل، عند اخواا.
  ااًل..        

وم  .منن  اةننرج ول نهمننا اصننطنعا ابتسننامة وشنن ر ماجنند اننند وشننعر ماجنند واننند بشنن    
 ة:قصري   عرف ادك ما  قول ول نها قال  بعد ، تة  

كنننانوا مسنننتحيه ياخدوننننه، يعنننين و،ننناط  ماهلنننا  و   ؤ ُخنننوو يقنننول إن  لنننو منننا شنننافوك كفننن
  ...دور

ابتسننر ماجنند ثانيننة مقنندراً ملننا  قننول ك جلننس علنن  ال ر،نن  املواجننه وبعنند قليننه ن ننر إليهننا 
 فع ة:

  خ  اند، آنا شفت، يف م ان؟
 ...إو      

 يف دخان صش؟ 
 صش.      
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روج املااننرة ويف صننور الغابننات املطننرية النن   ضننمها مراجعننه ويف ويف  حننالم يق تننه بنن  املنن
 ،قأل غرفته.

بننناً مننن  مواجهنننة ماجننند  ننن  حننندا اا ابديننند و ننندكرت وفيمنننا  خفضننن  انننند بصنننراا هتر  
ألنننه حتمنناً ،ننرياك، وال مننانع منن  دفعننه  فشننعرت بسننعادة   اةنندا  النندو رآاننا فيننه  ول مننرة  

آلخنر. م   ن   علنر  ن ماجند م ي ن  ينرأ شني اً قلياًل إىل األمام ليمسنش صنورة اةندا  ا
علنن   لننه بننه، و ن األحديننة ابميلننة ليسنن  واردةً  ه  ب ننآننندا ، و نننه يعننيش موقفنناً مهننوالً ال ق  

 اإلطالق يف قائمة ااتماما ه يف  ل، اللح ات.

يف الطنننائرة ق ننند م   انننند بعننند اكتمنننال الركننناب إىل مقعننند مننننرية حسنننب ا فاقهمنننا السننناب  
ئرة، وجلس  معها بينما جلس الصنغريان منع خاهلمنا يف املقاعند الن   مامهنا لدخول الطا

فيهنا  جنداً، فنرق اائنه بن   ن  سنافر وحينداً و ن  سنافر منع جمموعنة   مباشرة. اند ،عيدة  
  نت ر  ن  راك مند مخس  عاماً..  ش ل  

السنننحب دوو  الطنننائرة املتواصنننه ال يننناع  انننند الننن  التفتننن  إىل النافننندة و خننندت  ت منننه 
ننالنقي ن  .ة حننول النافنندة والسننما  الارقننا  واملسناحات الرمليننة الوا،ننعة  ،ننفه كننه ذلنن،ة اهلش 

  و رو  ابتسننامة واننن   ت مننه ذلنن، املشننهد، وكياهنننا ملننن     ااننا ابتسننامةً و ر سننر علنن  حمي  
الطننائرة ال يقطننع عليهننا ذلنن،،  دوو  .  رينند  ن هتضننمه، وحتتنناج وقتنناً كافينناً هلضننمه بشنن    
مننا   ععهننا كننان صننوت منننرية و ربيتهننا بنن  الفينننة والفينننة  .ععهننا علنن  اإلطننالقبننه ال يا 

شني اً غريبناً  مر دينة  عل  ،ناقها لتلفن  انتبااهنا )و قطنع عليهنا عملينة اال،نتيعاب( المنر ة   
شنن  .. يف  لنن، اللح ننات بنند ت اننند  شننعر  ن   و لتقنندم هلننا شنني اً  و لتتحنندث يف  و  

 منرية ،ال   ذو حدي !



 

 
223 

ه  خرجنن  اننند مصاصنناً منن  حقيبتهننا وقدمتننه ملنننرية ف خنندت انندك واحننداً ومهنن  بعنند قلينن
ك ف شارت هلا  ن  قدمه ألخيها فناد ه م  الفنرا  بن  ال ر،ني  وان   قنول هلنا إننه ال برد  

  ر ،ه رفضاً حاملا ر أ ينداا املمندودة بنه، فقالن  وبالفعه حر   .حيب ادك األشيا  عادةً 
  عرف نتيعته: له  خته  ربيراً لفعه ش    

 م  عند اند، قل  هلا إن، ما حتب املصاص.
عندئد  امتندت يند ماجند فالتقطن   نبوبنة املصناص وا،نت رج  مننه واحنداً. والتفن  إىل 
اند يش راا فطلبن  مننه  ن يعطينه الطفلن . ا،نتدار وقدمنه للطفلن ، وعنادت انند إىل 

 ال،تيعاب كه  ل، اللح ات.. طويه   النافدة، يلامها وق   
منا يفعلنون شنعوراً غنامراً حيتناج  اذا يصبش النا  فع ة مهمن  إىل اندا اةند ويصنبش كنه  مل

  يف اةياة  علهر  دك اباذبية؟  إىل اجرتار؟ اه ا  موا،ر معينة  
كدل، كان يقول ماجد يف نفسه واو يستشعر طعر النعنناا يف فمنه، ملناذا يصنبش بعنخ 

 هلا؟ نستمتع باالحننا  النا  فع ة قوًة آ،رةً 

الوقنع شننعر ماجنند  يف املمنر املمتنند من  الطننائرة إىل املطنار وو،ننط خطننوات الننا  امل تلفننة  
واند  ن األحداث مند  لن، اللح نة وإىل األبند ،نت ون مشنرتكة، لقند مسعنا إةنا  مننرية 
علنن  اننند  ن  نناورار يف الفننندق ودعوهتننا هلننا  ن ختننرج معهننر يف السننيارة النن  يامننع ماجنند 

 حاولنننة ا،نننرتاق منننا  انننند وعننندت .ومجيلنننة ر ،نننيدابون إىل  مننناك  كثنننرية  ا،نننت عاراا ألهنننن
  ستطيع م  الوق  م  خالتها، وم يف  منرية  ن   خد عنوان اهالة.

 التقط  اند  جاجة طال  األظافر م   مام مرآة ابنة خالتها و خدت  ت ملها بإععاب:
 مل  ااألشيا ؟ لون مجيه جداً، رائع.. ختيل  يا حصة إين م  ،ن  ما ا،تع
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 ليش؟        
نو د من  الطباشنري وقالمنة ما اف ر  طو   ل  ظافرو، و صاًل آنا مدر،ة و ظنافرو ،ناعات   س 

 اللوحة البيضا..
  ي ،  ة  ال عند   دريس وال طباشري، خلين  حط ل،..      

وفيما شرع  حصة يف طال   ظافر اند  خدت ادك  ت منه  ظافرانا املطلينة وان   بتسنر 
 مفرحة.. لدأ مر أ لعبة   بتسامة طفه  ا

يف اجمللنس العنرح ببين  خالنة  ماخرف   قبيه  ذان املغرب جلس  منرية مستندة إىل مسند  
وعلن  مشاهلنا  م ،نعود محناة  ،لنون البهني ذات ال   انند، علن  حينهنا انند ب ظافرانا ابديندة  

قند ظهنر من  حتتنه ،نراويه راً ومعطنراً بندا  العنود والب نور و خالتها ال  ار دت ثوباً مشع  
ط وجنننا اً مننن  جننندار املننندخه الاجننناج  ي هنننر اةنننوش املنننبل   .مجيلنننة ذابينننة   نينننو    مطنننر ة  

 صغرية. اةديقة، وابميع ير شفون الشاو م   كواب شفافة  

ال،  عننايل اننن  معانننا يننا الغاليننة، ل نن  بنيتنننا  واننا واصننلة منن  الدوحننة وبعنندنا مننا ا،تانسنننا 
 ويااا.
 م  يوم  يا ام ،عود، واحنا بنرو  كر ،اعة بس وبنرجعها ل ر. واصلة       

 وبعد بي  جريان ا عا مينها  باكر.
 خلهر يعاموهنا عقب باكر، ما فيها ش .      

 الشننننفاف وانننن   ف ننننر يف اهطننننوة  شننننبه ة ثو ننننا ابتسننننم   م ،ننننعود و خنننندت  عنننندل حاف نننن
 القادمة.

 اا، اش قل  يا ام ،عود؟
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 لغالية، برايها وبراي ر.بعد شاقول يا ا      
  ا مسع ، ومنرية يتنة. اند مبتهعة  

 بس باكر يا ام ،عود.
 ل   عقب يوم  غداكر كل ر عندنا، ان  والعيال و خو .       

  امري  يا  م ،عود.
وا   س، طرف ثو ا الطويه ومشن   تهنادأ جبسنداا الشنديد  واب   م ،عود قائمةً 

 ر القهوة.االمتال   نادو اهادم لتحض

السنننم، الصنننغري ،نننريع ابرينننان يف اجملنننرأ املنننائ  الننندقي  والطوينننه، كنننان مننن  الصنننعب  ن 
 جنننننداً وملي نننننةً  وبننننندت العملينننننة مغرينننننةً  . صنننننطادك حننننننان و خوانننننا يف علبنننننة  ناننننننا  فارعنننننة

 دركننن   ن  بالتحننندو واإلثنننارة فتناولننن  انننند العلبنننة و خننندت حتننناول، وبعننند عشنننر دقنننائ   
 طويننه   طويننه، ،ننرب    لنن، انن  األمسننا   نن يت يف ،ننرب   .صننور لنن، العمليننة  صننعب يننا  ت

والطافية قنرب السنطش  صبعجداً م  األمسا  الصغرية اةقرية الش ن ال  ال يبل  طوهلا األ
والنن   بنندو يف متننناول الينند، ول نن  منن  حينناول صننيداا بننداا حقنناً   نناد   ننون يف بعنند 

ر ت  وغننيظ   ونف نن  يف إحبننا    النعننوم. عننندما رفعنن  اننند يننداا منن  املننا  وابنن  واقفننةً 
التفتن  إىل صناحبها فنإذا انو صناحبها، ابتسنم  يف  .يداً   تد إليها و لتقط العلبة منهنا

 حرج:
 كن  اظ  ان صيد السم، الصغار ،هه  دو الطريقة.

 طبعاً ،هه، خليين  جرب.       
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 ول ن    ومرات   ت  غاص  يدك مرا .م  املا  ر  كمام ثوبه الناصع البياض واقرتب ب ناقة  مش  
يبندو وك ننه جنا   من   فنين    نتم   من  اهلنرب ب ،نلوب   منرة   األمسا  الصغرية كانن  يف كنه  

 كرامننة    ياً ومسنن لة حفننظ  بننه، لنندل،  صننبش األمننر حتنند   كاننن   سننت أل    .مسنناراا األصننل 
وكناد عقالنه يسنقط يف املنا  لنوال  ننه  داركنه يف آخنر  وعليه  صنبش حيناول جبدينة   . مام اند

لقننند ،ننن م  مننن  حمننناوالت كنننتر ضنننح ها، ول ننننه كنننان  .و خننندت انننند  ضنننح، . نننةة
  ومل ن .وكنادت عشنر دقائقنه  نتهن  غنري  موقعنه عندة منرات   .ياداد  صميماً يف كنه ة نة

ويف  لن، اللح نة وقنأل انو  يضناً وعلن   .انند وابتعندت عن  اةافنة إذ ي سن  من  قدر نه
ول ننه  ،ق  ن فيهنا شني اً  يندك وم  صند  ن نرت انند إىل العلبنة يف .وجهه ابتسامة االنتصار
 مس   العلبة وابتسم  للسم ة الصنغرية الن  كانن   ندور يف  .اقرتب منها وقدمها هلا

 قند منال   اك التفت  لرتيها الطفل  ول نهمنا كانن ،العلبة حبرية، وشعرت باإلععاب  هار ه
 م  اللعبة وابتعدا.
نس و و فيها؟  ش 

  بينها. ما ادرو، ظني  ان،       
 وا   ن ر إىل السم ة. ابتسم  ثانيةً 
 ن  دو السم، يف العادة؟و النا  شيسو 

 م توت.       
 متوت؟؟
 خيشة  قريباً. إو، مس، صغري يلش وجمفأل، بس حنتاج كمية،       

 للسم ة الصغرية اةائرة، ووجد ماجد اةه البي  . ابتسم  اند و خدت  ن ر  ودة  
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 نرجعها للماو  حس ؟
، وعننادت السننم ة ار احنن  اننند هلنندا القننرار و نفسنن  الصننعدا  وانن   عطيننه إيااننا ثانيننةً 

 و دكرت اند ،ر ا ف خدت  تلف . . رو ورا  السرب
 وي  راحوا اليهال؟

همننا النن  كاننن   عنند الطعننام، ف خنندت اننند  شنن  با نناك كننان الطفننالن بريننان با نناك  م  
يهنننا املبتلننن  ك  ن نننر إىل خ عنننند النننركبت  وكم  ابمينننع ومعهنننا ماجننند.  ن نننر إىل ثو نننا املتسننن

  خرأ. ماجد فتنتا ا نوبة ضح،  
 وال ط ؟ لو  اشلون حتاول كه اا اوالت وثوب، ما يتل ع و  ؟ وال فيه نقطة ماو    
 ،عد  خوو م ان، كان الرتاب واملاو وصه ةد را،ه..     

منا، بقعننة  د وب ننه ينقصنه شن    بناةرج الشندي ن ر ماجند إىل ثوبه الناصع البياض و حنس  
 م  الرتاب اباف، وود لنو  ننه  لقن  بنفسنه يف بركنة طن    ط  مثاًل،  و عل  األقه ش    

  فيها قلياًل ليبدو من رك طبيعياً ال يسنتعلب اال،نتغراب، ول ننه إذ م يسنتطع  نفيند و ر  
 ذل، اكتف  باالبتسام.

 الح   إن امل ان وايد حلو واادو؟
 باملنا،بة، آدرو إن، مهتر بالبي ة، ،اعات آقرا مقاال ،.... بعاً ط       

 اش راي، فيها؟
 حلوة، خصوصاً املقال الل  ع  الاارة.       

 ابتسر ماجد واو يت مه املروج  مامه.
 هلالدرجة ان  حتب البي ة؟
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 آحس ان ه واجب ان  احنا حنافظ عليها.. وآنا خملل جداً         
 هضرة.. آنا حىت ،ياريت خمتاراا خضرا.للطبيعة وا       
 اعرفها.
  عرف  ،ياريت؟؟!!!        

 طبعا! رقمها مثانية  سعة عشرة.
ماجنننند منننن خوذ   ننننا مسننننع،  تقا ننننه يف ن ر ننننه الداشننننة والضننننح ة والسننننرور والشننننعور ب نننننه 

 راقب، و واصه اند: ستبا  ومُ مُ 
 خضرا فيها.شفتها عدة مرات.. ليش مستغرب اال ثر؟ البلد كر ،يارة 

 ألنه م  اند، فلنتنا،  ذل،، ول  : يتع   اقتحام! ول نه اقتحام  
 ك ن، ما حتب  األخضر؟         

 األ رق. احبه شوو بس ُمب يف السيارات.. يف السيارات  حب اللون
 بس؟        

بننننس يبنننندو إننننن، ... ي نننن  إذا مننننا حصننننه األ رق السننننماوو ا قب ننننه ال حلنننن   و الفضنننن 
 له حىت عل  السيارات. حس  كثر باللون األخضر، وا قب   بت ليين ابتدو

 يلتف  ماجد إىل اند ك يهرب ببصرك ،ريعاً إىل األف .
   الل  ينوخد   دري  إين  حس إين  عرف، م   مان، وما ادرو اه ان  م  النوا        
 ضة كن ؟يف  و رو  ...عليه بسرعة ويب   م لوف واال  احنا كنا يف روضة مشرتكة        

 ضح   اند م  ذل، اهيال:
 آنا عمرو ما دخل  روضة، دخل  املدر،ة ر ،اً، بس ، ع ود  ُخوو را  روضة.
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 كر عمرك؟         
 ،نة واو  صغر واحد و شط  واحد. 25

 وفيصه  كرب واحد؟       
 و طيب واحد.

 فعاًل فيصه م   طيب النا  الل  شفتهر.        
 إو،  م  حتبه وايد.

 ما بدت الن رة املستغربة عل  عيين ماجد  كمل  قائلة:وعند
 و بوو  اوج  م  بعداا بسنة. 22او  خوو م   بوو بس،  مه  وف  وعمرك 

إذ قطعنن  شننوطاً بعيننداً حنننو الغننرب واهلننوا   ك علنن  الربننوة جلسننا، كاننن  الشننمس اامنندةً 
 منننا متشننناغلةً قامننن  مننننرية مننن  م اهننننا بقر   شننند   شنننديد، و  نننر   ينننداعب املالبنننس   نننر  

باللحاق بولداا فامتدت يد اند حننو حننان و جلسنتها قر نا. كنان ماجند يضنح، أل فنه 
منن  خلننأل خلننأل العيننن ، ذلنن، ال  طننه  يُ  كمننا  فعننه اننند  امنناً ول نن  اةننان ي ننه    ،ننبب  

وعنندما  تنا،ن  اةنان يف العينن   نرب   .يتنافر مع ذوقها ول نها   اد  نوت من  الفضنول
رغنننر خوفهنننا مننن  الصننندمات ومننن    صنننبح   ريننند معرفنننة كنننه شننن     .ة خنننرأ كثنننري   ،ننن لة  

  شويه  ل، اللح ات الربي ة، ك يف النهاية ا،تعمع  قوااا و، لته:
 كر عمر ؟

ا دا  طلقتها كالقنبلة، ا دا شعرت بالسؤال ول ن  الرجنال قند ال ينرون األمنر كندل،، 
 ابتسر واو ال ي اد سف  ا،تغرابه: 

25 



 

 
221 

ه علنن  األقننه لننيس  صننغر منهننا كمننا كاننن  ختشنن  ول نن  يننداا اهفيننة  اطم ننن  قلننيالً ألننن
 عليه م  الصدمات: عل  قلبها مشفقةً  كان  ما  اال مستقرةً 
 ، انولدت يف بداية السنة واال يف هنايتها؟72يعين انولدت ،نة 

 ليش؟  ...يف النل  قريباً       
لطفلننة وانن   طلنن  القنبلننة ا داد ضننغط الينند اهفيننة علنن  القلننب والينند ال نناارة علنن  ينند ا

 األخرأ.
 ألين انولدت يف السنة الل  ان  انولدت فيها، ويف وق  قريب م  وق  والد ،.

 و خدت  ن ر إليه، ،ي راها، ،ينفر منها، ،يعترباا ععو اً يف الغابري ..
 ول نه ابتسر مسروراً:

 .25/7يف نفس السنة؟ آنا انولدت يف
 آنا انولدت يف نفس اليوم. :دومةً ارب  الدما  م  وجهها وا   قول مص

 كربت ابتسامته وحتول  إىل بوادر ضح ة:
 الفعر؟ 4الساعة 
 الفعر؟  4ان  انولدت الساعة        

 يرد واو ال ي اد يصرب حىت يسمع إجابتها:
 إو إو!

وا،نننتعاد وجههنننا االشنننراق بعنننودة دمائنننه  ندينننة   ،نننعيدة   كبنننرية    انفرجننن   ،ننناريراا بابتسنننامة  
 ه.اهلاربة من

 ان   كرب مين!  كرب مين بساعت .
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ألهنننا  ضننح، معننه، وكاننن   شننديدة   كننان يشننعر ببهعننة  .وضننح   كثننرياً وضننح، معهننا
ي ربانا  ألنه ي رباا بساعت .. كان  قد قنررت  ال  ف نر يف إنسنان   غامرة    شعر بسعادة  

 الب قه م  مخس عشرة ،نة، ول ن  ح ن  التغاضن  عن  مخنس عشنرة ،ننة إال ،ناعت ، 
 !اال قراراا حمفوط ال رامةي

صم  ماجد قلياًل وصمت  ان  وآثنار االبتسنامة علن  وجههنا و خندت  ن نر إىل األفن  
البعينننند،  مننننا اننننو فقنننند  خنننند ين ننننر إىل  عمنننناق نفسننننه حننننىت كنننناد يرتكهننننا انننن  وابنننننة  ختننننه 

، فابتسننر وحنندمها، ول نننه ا،ننتفاق ،ننريعاً والتفنن  إليهننا فننإذا  ننا  ن ننر إىل األفنن  مبتسننمةً 
 ضاً..او  ي

مننن  القنننرب منهنننا، ألننننه ينننرأ  ن للنننام  رمنننو ك الصنننادقة، لقننند كاننننا يف  بننندا  ننننه شنننعر  ايننند  
ر  ننه، " رجننه  "البنند  نننه  ول  .واحنند مستشننف  الننوالدة معنناً،  طننال علنن  انندك النندنيا يف يننوم  

ال يتعناو   انه  عنىن  ن اإلنسنان يشنعر بغنريك وانو وليند   ،و ل، األلفنة الغريبنة وغنري املنربرة
لسننناعت ؟ انننه اختاهننننا يف ذاكر نننه مننند ذلننن، اآلن  م  ن الننندنيا مجعتهمنننا يف ذلننن، عمننرك ا

يف املسنتقبه؟ ال يعلنر شني اً وال  حند يعلنر شني اً،  وشنعر  بمعهمنا ثانينةً  املستشف   وط ةً 
بيضننا  لننيس  ننا خيطنناً واحننداً يفسننر بننه األشننيا ، وشننعر  ن عمنننرك ال  بنن ن عقلننه صننفحة  
 يتعاو  الساعت ..

،ننتهانة  مننا، انندا منطنن  حتنندث يف السنناعت ، السنناعتان ال ح نن  اإل ا  كثننريةً ول نن   شنني
حننىت شننعوراا  صننبش حيننه إىل التعامننه . اننند يف  لنن، اللح ننات الصننافية ومجيننع مننا  الاننا

   مع ماجد وك نه ي رباا نمسة عشر عاماً.

* * * 
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 .ىل النهايةاللبنة األوىل.. مجال البداية، الش   الدو بعلين  صمر عل  الوصول إ
الصنأل  .اللبنات األوىل كلها محرا  .الن.. اا قد اكتمه  ول صأل ...اللبنة الثانية، الثالثة

ألنننه يتماشنن  مننع  مجيننه   األبننيخ لننون  . الثنناين ،نني ون  بننيخ، البينن  كلننه ،نني ون  بننيخ
 ..حيب ابميع كالصدي  الطيب وبعنه األلنوان الن  يصنحبها  كثنر إشنراقاً  .مجيع األلوان

 ...بعلين ،عيدةمرآك 
علننن  اننندا  اننن .. وثالثنننةً  اننن .. و خنننرأ اننننا، انننا اننننا، انننا ضنننع نافننندةً نبنننب  ن  واآلن

  ي  ا ؟  ...ا .. واألخرية يف اهلأل ابانب، اا
 احنننأل علننن  ينننديها وركبتيهنننا  .صنننغرية ب الطفلنننة اللبننننات منننرة  خنننرأ و صننننع ضنننعةً  قل ننن

 ثر للنافدة الرابعة..كه ما عل  األرض م  القطع البال،تي ية، ال  متفحصة ً 
 فنننتش األدراج واحنننداً واحنننداً و نننداا  خنننرياً يف الننندرج األخنننري بننن  اةيواننننات و قفاصنننها، 

يف حديقنة اةينوان؟  قفناص  من  يضنع نافندةً  . حياناً ختطن   األمهنات  خطناً   مضنح ة
اةيوانننات ليسنن  حباجننة إىل نوافنند.. األقفنناص كلهننا نوافنند، ول نن  ال فائنندة منهننا.. مينناة 

 النوافد  ن،  ستطيع  ن  غلقها مىت ش  . 
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   مباراة الختام       
 

يف غرفنة الننوم بالطناب  الثناين ببين  اهالنة  خندت انند  ت منه املننا ل علن  اباننب اآلخنر 
ال ي هر م  ،وراا إال خننالت مخنس   حداا كان كبرياً وله حديقة  ... م  الشارا املتسع

مهنننندب  يف طننننابور مدر،ننننن ،  وكنننن هن  طننننالب مدر،ننننة   ريننننب  غ قنننند وقفنننن  يف اصننننطفاف  
متسنننننناويات األطننننننوال شننننننبه ثابتننننننات األوراق يف  لنننننن، السننننننويعات اهاليننننننة منننننن  الريننننننا ، 

يفصنننلها عننن   لننن، املننننا ل  لننننور مشنننس ال هنننرية اهنننارق.. ك انالنن، مدر،نننة   مستسننلمات  
حب القليلننة حننىت السنن. لقنند كننان وقنن  قيلولننة األشننيا  .ي نناد سلننو منن  السننيارات شننارا  

 كاننن  يف ،ننالم    .ه مسننرتحياً وكنندل، انن كننان ال ننون كل نن... املتننناثرة بعيننداً  بنندو ناعسننة
 شننعر  هنننا امتل نن  انندا ال ننون املسننرتيش، وم يبنن  إال  ن  غفننو انن  ... وخننارج    داخلنن   
 ..إن ا،تطاع ...  يضاً 

ختتلنننأل املواعيننند اننندك املنننرة  .ول ننن  األينننام املرحنننة  نننر ،نننريعاً كعادهتنننا ويننن يت وقننن  الرحينننه
و سنننب  طنننائرة انننند بينننوم ، ول ننن  ماجننند كنننان قننند غننناب عننن  ن رانننا قبلهنننا بثالثنننة  ينننام. 
عننندما ا صننل   ننودعهر  ننن   ن يرفننع اننو مساعننة اهلننا أل يف غرفننة  ختننه بالفننندق ول نن  
منرية انقض   عليها بوحشنية. حاولن  انند إخفنا  نغمنة صنوهتا املن سنرة بفعنه اإلحبنا  
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 مننا منننرية فقنند اعتنندرت عنن  عنندم قنندرهتا  . ننه مننا  و ينن  منن  قننوةلنندأ مساعهننا صننوهتا ب
فما كان م  انند إال  ن طلبن  نننوا  ن   لنر  .عل  اجمل   لوداعها ألن الربنام  م ن

الصنننغريي  لتودعهمننننا وبعنننندمها طلبننن  اهننننال، ول نننن  اهننننال م ي ننن  متننننوفراً هلننننا يف  لنننن، 
 اللح ة..

من   خر من  الشنارا ومالحمهنا  عنرب عن  خلنيط  انصرف  إىل غرفتها املطلة عل  ابانب اآل
منه، اةان والغضب. كان  غضىب م  ماجد ألنه م حينرص علن   ن ي نون موجنوداً لت ل  

وبالطبع ل  ي لمها او.. قررت  ن  نس   مرك و رت  له اهطوة القادمة، وان كانن  شنبه 
 مت كدة  نه ل  سطواا.

وملننن   باألشنننعار،  معشوشنننب   يف م نننان   قبنننه  لننن، الثالثنننة  ينننام ال  يبنننة كاننننا يتحننندثان
كانننن  مننننرية  نقنننع قننندميها يف ميننناك مسنننايف املمتننندة كنننالنهر الشنننديد   و مامهمنننا غنننري بعيننند  

 مننا مهننا ف انننا يتعنبننان العيننون  ه كانننا يلعبننان بعيننداً عنن  ابميننع.وحنننان وعبداللننن .النحافننة
ل،  فعنننه األلسننننة ألهننننا ال حتفنننظ األ،نننرار ول نهنننا  غافنننه القنننوأ املسنننيطرة و بنننو ، وكننند

  حياناً بسقطاهتا.
 ...و خرأ يغافله لسانه فينطل  عل  ،عيته وب   ارة    خد ماجد يتحدث بتحفظ  

"عننندما ر يتنن، ذلنن، اليننوم يف دخننان شننعرت  ننننا ،نننلتق  ال حمالننة، وشننعرت  نننين  وشنن، 
  وشنن، ... عنىن  ...ة منن  اندا الننواضنال    ن  جند ضنال ، م  كن  قبلهنا  شنعر  ن لندو  

وجنندت صننديقاً  نسننعر معننه..  .. عننين  نننين ...يف حيننايت كثننري     ن  كتمننه و نسنند ثغننرات  
 "... خاً 
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  خنرأ،  و ر نا مثنة كلمنات   و طبق  شفتاك عل  باق  ال لمات، ر ا م     مثة كلمات  
مننا  كنان صنو ه مفعمنناً باالنفعنال والعاطفنة وذلن، اةنان اهفن     ... طبقن  عليهنا حنعر نه

كاننن  روحهننا  صننعد عالينناً مننع ال لمننات . ، بنند ت اننند  شننعر باإلحبننا ينناال يف عينيننه
ال ثنننرية الننن  قاهلنننا يف ذلننن، الينننوم ك إذا  نننا  تهننناوأ ثانينننة إذ حتولننن  يف النهاينننة إىل  هل! 
ول نه ابتلع ريقه ورفع إليها بصرك ثانية..  نىن لنو   يحن  لنه و،نائه  خنرأ يوصنه  نا منا 

 قنعها  ا.ه يصدرك م  املعاين عل  يف يعتل  
 ...اننند،  رجننو إننن، مننا  سنني   فهمنن ، احننس اين مننا اقنندر ا  لننر معننا  يف كننه شنن  

 ة .  ا  عل  األقه مب 
 إن داخننه انندا اإلنسننان  شننيا  كثننريةً  .و سننمرت عليننه عينااننا املتسننائلتان، وار ننبط لسنناهنا

وقنال  ك  وقأل ب ه ش     لقد كاد يبو  مند ة ات   .طالمسها بسهولة ال  ُف،   غامضةً 
 إنه ال يستطيع  ن سرباا ب ه ش  ، ملاذا؟

واألانر من  كنه شن   ...آكرك التسرا، التسنرا حيطنين يف مشناكه، ومنا نن  مشناكه ثانينة
 مشاكه. ان  إين  خاف  ،بب ل،

 يل آنا؟ اشلون؟       
 ما ادرو اشلون..

 بعضننها حتنن  احنننىن ونننال ن راننا  نندربياً حننىت ا،ننتقر علنن  الرمننال املر ويننة واألعشنناب النن 
 البسا  الدو بلسان عليه، وعاد ماجد بن رك إليها يت مه مالحمها اةائرة.

 ال حتتاري  م  فضل،، آنا  سرع  وقل  ل،  شيا  ما كان ال م  قوهلا ا ة .
 ليش ما ال م  قوهلا اة ؟       
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 يتنهد ماجد:
 ...إن  إنسانة رقيقة وطيبة، و ستاال  كه خري       
 ... ما فهم

وعننندما م  سننمع رداً عننادت ببصننراا إىل الننرتاب واألعشنناب وانن   ف ننر:  هلنندا السننبب 
بند! ك شنعرت ب ننه علنر  نا  بد  ن به خلالً ما، ال ما؟ ال يقولون إنه معقد؟ اه به خله  

 .يف عينينننه فنننندم  وقنننررت  ن  ثننن  بنننه عا بنننةً  ه إليهنننا  هننننا ر ت ن نننرةً يننندور داخلهنننا وخي ننن
 .ومرت ة ات صامتة.

 آنا وايد ،عيد ألين شفت،، وعمرو ما قابل  وال  ظ  اين ي    قابه واحدة مثل،.
 واحد مثل،. ..آنا بعد عمرو ما قابل  ..ش راً        

 ماجد و خد حش  وحدك بعيداً. إىل منرية فهب   انته  ال الم وهنض  اند متعهةً 

ه احتناج إىل رؤيتهنا راك، لعل نها    عل  ا  يف املطار  تلف   واا ذل، ما حدث يف آخر لقا   
ك  دامعنة   ودعتهنا خالتهنا وابننة اهالنة وجارهتمنا املرحنة بن ع    .ول ن  ال جندوأ  خريةً  مرةً 

 خمتلفاً..  يف  ل، املرة كان كه ش     .جلس  وحيدة يف الطائرة
وكننان ماععنناً اننو  ،بننه كننان كننائري النمننر ومغننامرة   الطننائرة م   نن  بننه رنننة مننر    حننىت دوو  

و مامهنننا  خننند بعنننخ األطفنننال  .ثنننرة الننننا  مننن  حوهلنننا الننن   ننن يت كطنننن  انننوام الغابننناتوثر 
 منا منن  ا،ننتحوذ  .  ان  شننديدة الصنم  كالارافننةيتضناح ون ويتقننافاون كنالقردة، وظل نن

باأل،نفه  جمهنول   عل  نصيب األ،د م  ذاكرهتا يف  ل، الرحلة فقد كان بعيداً يف م ان  
 ...الت واةريةيف غابة الدكريات والتساؤ  اً  ائه
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مفنناج   شننحد  منن  املقعنند  مامهننا بشنن ه   وعننندما قننررت  ن  نسنن  كننه ذلنن، بننر  ر    
بعد  ن جعه قلبها سف  مع  نه م ي   النر   الندو احتنه امل نان يف  ذاكرهتا م  جديد  
فشننننعرت  .ك عنننناد يعنننندل جلسننننته ن ننننر بفضننننول   متطفننننه   بننننه كننننان وجننننه   ،رحلننننة النننندااب

 نناطش   ن ر إىل املباين النحيفنة الن   ركتهنا منند قلينه   مهاومةً  باأل،  وعادت إىل النافدة
 السحاب.

غننناص جسننند انننند يف  حننند ال را،ننن  النننوثرية بننناملنال و لقننن  بر ،نننها إىل اهلنننأل وبننندت 
ة الشننننديدة ول نننن  ر ،ننننها كننننان حننننوج باملشننننااد اةي نننن .بشنننن    امنننناً وغننننري م رتثننننة   ،نننناكنةً 

 ...الوضو  ال  حدث  يف املاض  القريب
  علم  يا اند  اذا  شبه الدنيا؟  

 ... شرت  فيه األيام والليايل احتفايل   إهنا مهرجان، مهرجان  
 ...الفاقعنة ...م  األحداث كبري    احتفايل   دنيانا ادك مهرجان  

ا اننندك  حيانننا..  ننننو   وبعضنننها ،ننقير،  كثرانننا ،نننقير   نعننر فاقعننننة، صنننارخة، بعضننها مجينننه  
 اناً كبرياً ال ينته ..األحداث بعلين  رااا مهرج

 ...كثرية  يف ،اقيها، وقبلها  صب  بصدمات   مند  شهر  صيب  عم  بشله  
 ننندكرت املهرجنننان  ر يننن  الننندنيا مهرجانننناً.. وكلمنننا  ،نننعدين شننن     كلمنننا واجهتنننين مصنننيبة  

 ... يضاً 
  بننه  شننيا  ،ننلبية  و بننه ،لسننلة  شننيا ،  حياننناً ي ننون مهلهننالً كثننري الاركشننة  املهرجننان شنن    

يب ن  يريند  منه..   ائه   ثرية، انا  الاحام الشديد  حياناً وانا  اةوادث.. وانا  طفه  ك
ول ن  اننا   يضناً األشنيا  ابميلنة، األلعناب النارينة ذات  آك ل ر هتن  وعانين  الاحنام.
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واألوراق امللونننننة واآليننننس كننننرمي  ،بديعننننة األلننننوان الرباقننننة النننن   علننننو ك  تسنننناقط يف  شنننن ال  
 ... حياناً 
 ...د مر ح كثري م  ادك األجاا ..  كثراا كان يف ،ين الطفولة واةداثةلق

 ...م  البهعة والسرور  ا كثري   مجه ة ات املهرجان.. ة ةً  واآلن  قض  ة ًة م  
 وابتسم  اند وا،تنار وجهها حباً و،روراً..

رفنننننًة رائعنننننة إن عينننننين  اآلن علننننن   مجنننننه األلعننننناب النارينننننة واننننن   تفنننننتش ب لواهننننننا البديعنننننة  خ
 إهنا  مجه ما يف ادا املهرجان. ...ابمال

ول ننن   لننن، اللح نننة انتهننن  بالسنننرعة الننن  ختتفننن  فيهنننا األلنننوان النارينننة البديعنننة يف ابنننو، 
 ...ومرت عليهما نسمة رطبة ثقيلة

يف م تبننه املنناي  بااننرة الننربارو األليفننة والباننندا والغابننة املطننرية بلننس ماجنند غاضننباً، حايننناً 
كان املدير ابديند مطواعناً لرؤ،نائه، ومطواعناً لنبعخ   .ذاب  مع فيصه كثرية    ا   عل   شي

 عينننه  فقنند اختنند لننه بطانننةً  وألنننه م ي نن  يثنن  بنفسننه كمنندير   .مرؤو،ننيه منن   مثننال شنناكر
حنننىت  وم   ننند  ضننن   ول بضنننعة  شنننهر   .و وجهنننه الوجهنننة الننن   رينننداا شننن     علننن  كنننه  

،نيطري قريبناً وحينط م اننه إمنا   اشنا شنائعات بن نالقنرار وبند ت  نتشنر  ظهرت ،ي اتُ 
آخنر ال يعرفنه  حند. والينوم بلنس ماجند حاينناً إذ ثبن  لنه  ن األخبنار  فيصه  و ش ل  

ول ننن  اإلدارة كلهنننا  تهنننامس ويننندخه علينننه ،نننرور مشنننرق  .الننن  مسعهنننا ليسننن  صنننحيحة
 ر. ،يعود غداً وينقه شاا  إىل م ان آخ د خرب عودة فيصه،الوجه، لقد   ك  

والينننوم يننندخه فيصنننه ويسنننتقبله ابمينننع  .رغنننر كنننه شننن   الننندنيا يفنننرت ثغرانننا عننن  ابتسنننامة  
 مبتسم  وعل  ر ،هر محد وشاكر. محد وشاكر؟
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انننندا م ي نننن  ر يهمننننا يف املوضننننوا، وإىل اآلن. لقنننند فاج مهننننا ومهننننا يت ففننننان بتلقيهمننننا نبنننن  
بنن كرب  ميننع قبلهننا بسنناعة  االجتمنناا النندو دعننا إليننه املنندير ابدينند النندو ا،ننتقبالك مننع اب

مهنننا يف االجتمنناا يعتننندر املننندير إىل املنننوظف  عنن  اضنننطرارك لعقننند اننندا  االبتسننامات، وانننا
االجتمنننناا الطننننارئ فيؤكنننندان لننننه  ن انننندا اننننو مننننا بننننب  ن ي ننننون، و هنننننر ،ننننعدا   نننندا 

 االجتماا، اال ، تا عل  األقه؟
 و، تا، وحتدث فيصه: 

ن بعند  ن  ُبعندُت عننه، فمن  مسنش بإبعنادو انو من  م  ش   ن  قبنه العنودة إىل اندا امل نا
 ذن بإعننننناديت اآلن وال  ،نننننتطيع  ن   نا،ننننن  منننننا فعنننننه، وقننننند  تسنننننا لون:ملاذا إذن قبلننننن  

 العودة؟
قبلن  العننودة ألرو بعضنن ر  نننه يف النهايننة ال يبقنن  إال الصننحيش و ن اةنن  البنند منتصننر، 

وعليهننننا إحبننننا  الشننننعور  م  نننننس الوجننننوك اةاينننننة النننن  ودعتننننين ...ومثننننة شنننن   خنننناص ح
 باهلاحة، وم  رد  ن  بق  مهاوماً  نا وادك الوجوك إىل األبد وقد وا تين فرصة االنتصار..

 مع الفوض  يف ادا امل ان.. كثرية    لطاملا لعب  مباريات  
 ... حياناً كن   نتصر، و حياناً كان   نتصر عل   

و نندا  نتهنن   .اهتننام، هلنندا عنندت واآلن قننررت  ن  عتننال اللعننب، و ردت  ن  لعننب مبنناراة
اقرتحتنننه  إن ا،نننتقال  علننن  م تنننب رئيسنن  يف العمنننه اآلن وعليهنننا ا،نننر   مبننارايت األخنننرية.

   ادا.ليحه حمل  

وذات ،لطة  غلق  عليه الطرين  إىل الرتاجنع   خرأ متفهمة   ول   الوجوك اةاينة ووجوك  
ه ب شنيا  كثنرية، وثرثنرت كثنرياً واحتفل  اند ب خيها، وشعرت  هننا حتتفن .فعاد إىل منصبه
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عنن   -والنندو  ناام  منع عنودة  خيهنا إىل عملنه-منع ،نارة خنالل األ،نبوا األول لعودهتنا 
قصنننتها منننع ذلننن، اإلنسنننان النحينننأل ذو الن نننرة الرومانسنننية الننن  يشنننو ا اةنننان فياينننداا 

 و خدت  نت ر ما ،يحدث، ول   م حيدث ش  .. .رومانسية

منننه؟ لقننند مننرت  يننام و يننام ك  ،ننابيع و ،ننابيع واننناا  اننه كننان ذلنن، حلمنناً ا،ننتيق   
 صنابعها  ن ىب دائمنا  .  اد  شنهر اإلجنا ة الصنيفية   تمنه وم سابرانا ال ماجند وال  ختنه

كانن   نرأ  ن ذلن، الرجنه و ختنه مهنا   . ن  رب الرقر الدو كان  منرية قد  عطتها إياك
علنن  األمننر صننرباً حتنندث  بننه مننع وعننندما م  طنن   .اللنندان يتعنن  عليهمننا اال صننال ال انن 

 ،ارة.
 ليش، ليش  راجع؟ ليش يب   مرتدد وخايأل؟

 ح   فعاًل عندك مش لة مثه ما لنم ش..       
 بس املفروض ما   ون عندك  و مش لة، ظروفه كلها عدله.

 يف عينيها: جادة   و قرتب ،ارة بن رة  
 ان  عطيتيه وجه؟ ،قويل يل
 ليش ال؟ ...ح   ...اش قصد ؟ ما ادرو       

مع مهر  ول ما حيسون ان البنية صارت يف يندار ي راوهننا  .الرجاجيه ما ينعطون وجه
 وياادون فيها.

 مستحيه! ...ال، ال، ما  ظ  انه كراين  و  اد فيين       

 ليش إذن ما حاول يتصه وال حىت حاول يسلر علي، وان  يف اإلمارات؟
 ما ادرو.      
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إذا  قندم لن، واحند منا،نب غنريك  قبليننه، ال  قعندي   .. بش  واحدشويف اند، اوعديين
  نت رينه.
 ليش  قول  اال الم؟      

 اخاف علي، م  مصري شفته عند نا  غري .
ك حاولننن   ن  طنننرد كنننه  لننن،  وا،نننتغراب   صنننمت  انننند واننن   ن نننر إىل صنننديقتها حبنننرية  

 .آخنر قبنه  لن، اللح نة م شن ل  م     قد ف رت يف مس لة  قد   .األف ار م  ذانها
فوجنندت  هنننا غننري  ،سننائه نفسننها عمننا ،نني ون موقفهننا لننو حنندث ذلنن،ول نهننا بنند ت  ُ 

يف    خلفهننا حننىت جعلتهننا  عنند  هنننا ،ننتف ر جبديننة  ول نن  ،ننارة ظل نن .منن  شنن   مت كنندة  
ا،تطاع  انند  .و،تقبله بال  ردد إذا وجد ه منا،باً  ،ما املوضوا إذا ما خطبها ش ل  

  ااه ماجد هلا، وشعرت  هنا  دا الوعد ردت الطعنة.  ت  شعر جبر    ن  عد ألهنا بد
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  هكنني        
 مشكلتي       

 
 مننند  منند   .األمننوات ال يعننودون للحينناة ... خننرأ  سنن نين مشنن ل  اننا  نننا يف البينن  مننرةً 

كالواجنب وال  شنعر  حياانا   .يف عيشها ألنين ال  ،نتمتع  نا مطلقناً  ةً و نا  جد مشق   بعيد  
دائمنناً وال  لننومهر، ف نننا نفسنن   راين غننري ذو  حننىت النننا  ال يتعنناملون معنن  جبديننة   .بننو ين
 ...ول ين  فتقر إىل اةياة ب عل  فعله وب ه إخالص   فعه كه ما يتوج   .و ن

واألموات ال يعودون ثانية إىل اةياة.. لطاملا حاول  إقناا نفس  بندل، أل،نرتيش ول نين 
 ظنن   نننين ينبغنن  علنن   ن  قتنننع اآلن بنن ن منن  مننات ال  . رددك بننال اقتننناا كالببغننا  دائمنناً 

    ...يعود إىل اةياة
قلن  يريند  .إىل عنودة األمنوات اه  نا حقاً حباجة إىل اةيناة الن  غنادر ين؟ م  عند حباجنة  

 ...ين إىل اهلأل ن يعيش وقد وجد م  حيييه ول   اهوف بر  
يلنننة حنننىت اقتنعنن   نننامش اةيننناة ورضنني  ب نننه شننن  .. حمننناواليت منننند منندة طو  لقنند مننن   

ول ننن  األمنننر . اننندك الننننفس كثنننرية إلحينننا  نفسننن  م   ننن   ننننعش يف السننناب  ألن ثغنننرات  
 ...اآلن، ادك الثغرات م  املم   ،داا خمنتلأل  
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   منننن  اةينننناة  انننندك النننننفس النننن  رضنننني   الثغننننرات   والقضننننية اآلن انننن : اننننه ،يشننننف  ،نننند  
املدة؟ اه ، صبش رجالً م تماًل؟ اه ، صلش لتل، ابميلنة؟  رفنخ بالفتات كه  ل، 

إننين  ن نر إىل املنرآة فن رأ اندا  .يا  ستحقه ولو كان ذلن، نفسن   ن  قدم هلا  قه   بشدة  
ألهنننر ال يفهمننون كثننرياً  الشنن ل املهنناو  النندو يسننمع كثننرياً منن  النننا  يقولننون إنننه معقنند  

ول نين  علنر  .منها كثرياً  ر  ا يقولون، ف رأ  نه  قه  ويتعاالهر او ألنه ال يهت ،يا يقول
 حبب  ل، ابميلة،   علر  ن قلبه مفعر   .ما بداخله

راا ويرأ  ا ما م ولن  ينراك  حند  غنريك و علنر  ننه لن  حيبهنا  حند  كمنا حيبهنا  .و نه يعلر قد 
 نصافه.. ا، ف عدرك يف حبه، و ميه إىل إ كما ،يفعه لو  نه ح      ول  ي رمها  حد  

 نندا اةعننر؟ اننه  ،ننتطيع املغننامرة  ننا؟ إهنننا  م لننه فرصننةً  ننرأ اننه ، ،ننتطيع يومنناً  ن  قنند  
ملنن   باةينناة؟ إهنننا حقنناً  بإنسننان    نننه حنن    غننري مت كنند   كيننأل يننر بط إنسننان    .حقنناً  مغننامرة  
ننن ملي نننة   لقننند ر يتهمنننا . ة ر ،نننها حنننىت  مخنننل قننندميها اللتننن   ععنننان باةيننناةباةيننناة مننن  قم 

 كانننن   ظنننافر  صنننابع قننندميها مطلينننًة بلنننون    .علننن  الشننناطئ حافينننةً   خننندت  شنننعنننندما  
ج اهلننوا  وعننندما  خننر   .حننىت  صننغر  لن، األظننافر كننان مطليناً ومجننيالً ويصننرهل باةيناة . ني 

 ...وكان   ع  باةياة خصالت  م  شعراا م  حت  اهمار كان   لمع بشدة  
 شنبه طعنر اهنوهل  حلنوة   ة  ياً حنونناً وبنه حند  ين يت مو،نيق . إننهصوهتا  يضاً  صرهل فيه اةياة

 شنننعر  ننننه ال يبننند  مننن  فمهنننا بنننه  تشننن ه كلما نننه يف القلنننب ك  .الطنننا ج يف  وج نضنننعه
وعنننندما  مسعنننه  شنننعر  ننننه ينننوق ين مننن  ،نننبايت  .بديعنننة الت نننوي  رقيقنننة   ينسننناب عنننرب  و نننار  

 ...ويغريين باةياة ب ه ما فيها م  مباا 
 ياة؟  رباك اه  ،تح  كه  ل، اة
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يف نفننس  إال  هنننا كاننن   نننبش  شننيا  حاينننةً  كننان ،ننعد يعنناف علنن  األور   نغامنناً مرحننةً 

وإذ التفنن  إليهننا بوجهننه النندو م  .اننند لنندا فقنند ا هنن  إليننه وفتحنن  بنناب غرفتننه فعنن ة
 راجعنن   ،عنن  ،ننبب قنندومها العاصننأل متسننائلة   يبتعنند كثننرياً عنن  الطفولننة ويف عينيننه ن ننرة  

 وقال   دو :
 ، ل ع  ادو املو،يق ..جي  آ

 ابتسر ،عد:
 آنا آ لأل معاوفة، قل  ل، عنها م   مان.. حلوة؟

 ...حلوة.. بدت ش صيتها  طلع      
لألنغام البعيندة الن   تنناغر منع  شنيا   و وت إىل غرفتها مستسلمةً  و غلق  بابه يف ادو   

 يف داخلها ال حتب ن شها.

ع بناق  الصنور من  جندار غرفتنه يف بين   بينه إىل ماجد يت مه الصورة ال برية ال  نقلها م
ب صننابعه علنن  كننرة القنندم يف الصننورة ك يرفننع ينندك فعنن ة  جنندار غرفتننه يف بينن  عمتننه.. حننر  

 ويهر باالبتعاد ول نه يتوقأل ويطرق بر ،ه طوياًل..
يشننيش بوجهننه وعينيننه الالمعتنن  ك مننا  لبنن  دمعتننان  ن  نحنندرا علنن  خديننه.. حسننحهما 

ع بصننرك إىل السننقأل.. يلتفنن  إىل مجيننع اال ااننات.. يرينند الفننرار، ول نن   ينن  ،ننريعاً ويرفنن
 املفر؟

يف ة ننة؟ مننا  قننبش  كيننأل حينندث كننه شنن      .  ن نن  يف ر ،ننه صننفارات ،ننيارة اإل،ننعاف
يتنندكر السننيارة منن  الننداخه، يتنندكر األجهنناة واألشننيا  ويتنندكر ااتنناا ات  !ذلنن، الصننوت
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كنان ي ناد ستنن ، كنان حينهنا  . ة وجهنا  التننفسيتدكر األنابينب الدقيقن .داخلهابابسد 
كننان يرينند  ن حسنن، املمننرض منن   البيبننه و ن يقننود السننيارة بنفسننه كنن   طننري بننه   .حيتضننر

م ختننننرج روحننننه يف  لنننن،  شنننن  ، كيننننأل إىل املستشننننف  ول نننننه كننننان عنننناجااً عنننن  فعننننه  و  
 اللح ات؟

وال يعلننر كيننأل  ول نن  منن  قننال إهنننا م ختننرج، لقنند خرجنن  وظننه ابسنند حينناً بننال رو ،
 حدث كه ذل،..

ملاذا م  ُنقد  ل، الرو ؟ ملاذا م  صنعد يف ذلن، الينوم املشنؤوم كن    نون القاضنية؟ ملناذا 
  خدت  ،تعد لدل، االمتحان اللع  ألواجه ادا املصري؟

  ا روحه ال  رحل . كان ابميع يصرخون والسيارة مقلوبة  
ه: ملناذا من ؟  م  سنتطع املقاومنة؟ ملناذا  نركتين وكيانه يصرهل يف وجه وجهه يلمع يف املرآة  

أل اةيناة و ععننا ا ندا؟ ملناذا م هتي نين للعننيش يف اندك الندنيا بنال رو ؟ ملنناذا  نركتين    ل ن
 ع  عيشها كما بب؟

ذلننن،  واننو يسنننمع  امننور ،ننيارة اإل،ننعاف مننن  داخلننه ويستشننعر رعننب   كبننريةً  طلنن   فننرة ً 
حننىت  ومننا انن  إال ة ننات   .عليننه  تبننه حينن   كننب  وانتهنن  خطوا ننه املرتحنننة إىل م .اليننوم

اختان  املنا   بينما  خد صوت النشي  ير فع شي اً فشي اً وك نه ،حابة    خد جسدك يهتا  
 وبرق..  مناً طوياًل حىت ععات ع  محله ف خرجته ،يوالً برعد  

 ويف ،ك رفنع ر ،نه ف انن   وراقنه شنديدة البلنه .وظل  السحابة  طر حنىت غنيخ ماؤانا
  ريد  ن  قاوم و تحدأ رغر كه ش  . وجهه الرطب ن رة  
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اصنننطادت منننرمي ابنتهنننا مننن  ذراعهنننا قبنننه  ن  بننند  الصنننعود إىل الطننناب  الثننناين وقالننن  هلنننا 
 بااتمام:

 اب.ط  اند، اليوم جاوونا خ  
 اب؟ ح  م ؟خط        

 م  له بيعون؟ يل وإال ح  ابو  وإال ح  ،عد؟ وفيصه متاوج م   مان.
 يف   عينيها:  متسا لة   تسم  االبنة إذ  درك  ، أل السؤال ك بدت ن رة  اب

 بس م  الل  جاو سطب؟
 طلق  األم ذراا االبنة وا،تقرت عل  ر ،ها ا  ظناً منها  ن الضغط علن  النر   يعن  

 ت ر ،ها يف حرية.ر ك اا  عل  التدك  
 ب  وايد.نا  طي   همه ة .. ل  ا  نسي  

و نطلنن  إىل  ول ننه ال ينندوم كندل، طنويالً بنه  رفننع كتفيهنا بغنري اكنرتاث  ، وجنه انند حنائر  
ر بنال انوادة ك قبنه  ن  صنه إىل الغرفنة طنر ت علن  باهلنا غرفتها، ول   عقلهنا  خند يف  ن

إىل حيننن  التلفنننون، وب صنننابع   ننناد  عصنننبية   وا هننن  نطننن ً  د ر جفرتكننن  طريننن  الننن ف نننرة  
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إحندأ ،ناقيها   قنأل و نت نر اإلجابنة وان  هتنا   ك معيننة   ار  ر  ر أل غضباً  ضنغط علن     
 ، و خرياً  ت لر: بعصبية  

 اب الل  جاو بيتنا اليوم؟  ع  اهط  ،ارة قويل يل بصراحة: ان   عرف  ش  
 اب؟؟ مربو ، مربو !خط         

،ننارة، ال  سننتهبل ، منن  كننر يننوم مننا خليتيننين  وعنند  إين إذا  قنندم يل شنن ل منا،ننب 
 ل ؟  عليش ختش   ، قبله

 اند، آنا ما ادرو شنهو املس لة، آنا نصحت، نصيحة عامة.       
 يعين ما  عرف  ش  ع  املوضوا؟

 ورا،، ما اعرف  و ش .       

 يف غرفتها  بدل  اند مالبسها ك ا،ت مل   عمال ما قبه الغدا 
 سائه نفسها وا   ننال عل  الدرج:وعادت  ُ 

 م ؟
  قبله؟

   ،تطيع؟
 كيأل  ،تطيع؟

 ملاذا ال  ،نتطيع؟ضاً  يو 
  م  علين ،ارة  عد ب ن  قبله؟  
 ادا الوعد؟  ول   اه  نا مضطرة إىل بر  

 ال طبعاً، ادك حيايت  نا، ، فسش الطري  لدل، املاجد.
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هننا  قننول علنن  املائنندة جلسنن  جبننوار  مهننا و خنندت  لتفنن  إليهننا بنن  اللقمننة واللقمننة عل  
 شي اً. 

األن نار   مام راشد و،عد و صنبح  انند فعن ة حمنط   نيةً وقال  شي اً. فتح  املوضوا ثا
والتعليقننننات وشننننعرت بالضننننعأل ابميننننه، ا،ننننتغرب  اال،تسننننالم لالاتمننننام مننننع  ن القلنننن  

 عل  رفضها هلدا املوضوا. صر  يساوراا وبعلها  ُ 
 ة برتفض  بدون ،بب؟ ي  خلنا نشوفه عل  األقه.. كه مر  

 ة .ا   ما اح ا اوج حُه ما يصري، ما يصري! آنا  صالً        
  واا فاحتة املدر،ة. .يا حبيب  النا  ما قالوا اة ، قالوا يف الصيأل

 يوم؟ ما قالوا اهنر بيتصلون بعد كر ... ي  بعدي  نت لر يف املس لة       
 قالوا.

عنن  ضننعراا وعنندم قبوهلننا  راً اننائالً منن  األكسننع  كنايننة  ك صننمت  األم وا،تنشننق  قنند  
وال ي ننناد يهنننتر باملوضنننوا،  بة،  منننا الوالننند فقننند  خننند ي كنننه بشنننهية  ابنتهنننا الننننُمتع  ملنننا  قولنننه 

األمهننات ولنننيس اآلبنننا ، كمنننا  نننه كابنتنننه مننن  النننوا الننندو حيتننناج وقتننناً   نناوي  البننننات انننر  
فينه بعند ذلن،، هلندا م يناد عنندما الحنظ ضني   طوياًل ال،تيعاب الش   ليتسىن له الب   

 وجته قائاًل:ابنته عل   ن التف  إىل   
 ق  عليها.خالص يا مرمي، ال  ضي  
وك ننه م يسنمع شني اً ك هنننخ   ئ نفسنها  خند ي مننه  كلنه بسنالم  رب  وبينمنا  خندت األم  ُن

ام ومن  ك الفنراش  اركناً األم واالبننة واو حيمند اهلل علن  نعمتنه الفضنيلة و،نار با ناك اةم ن
 وحدمها عل  املائدة.
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 ...مايد ب  ...إو، إو  دكرت! امسه مايد
 وقبه  ن  ستفي  اند م  املفاج ة ال  اضطرب هلا نبضها واصل  األم:

 جا ين  مه واخته و قول اخته اهنر يعرفون،، وان   عرفينهر.
 اند يبدو عليها الداول إذ ا  م خوذة بدل، اهرب املبهر..

  غريت  لوان،؟ ،اند؟ اش في، حه
 ما فيين ش  حه..       

  دكر يهر؟
 إو، ليش ما قل  م   ول إين  عرفهر؟        

 نسي .. يعين ان  اة  موافقة؟
  ر   اند با،تسالم:و دىل  
 موافقة.

 :ك يبدو  ن األم ا،تن رت شي اً فالتفت  إىل ابنتها ثانيةً 
  عرف  الص     ؟

 شنهو ص  حة، موظأل اش ربك  سمينه ص ؟       
  عرفينه لو ال؟

 وال حتر جواباً فتستنت  األم اةقيقة: تلعثر اند قليالً 
 انتوا يا بنات االوق  شياط ،   سوون كه ش .

 اش ،وينا حه، آنا ما ،وي  ش ، بس شفته ويا اخته وعياهلا       
 ... و مخس... يف اإلمارات مرة مر  ..ثالث.. ح    ربع      



 

 
241 

 وحاكيتيه؟
 ،الم. ...يعين       

 ناا:وهتا األم ر ،ها بغري اقت
 إال   لم  معاك، و،ولفتوا ،والأل طويلة، صش واال مب صش؟

 و ن ر اند إىل  مها ن رة املدنب الدو ي م  جانب الطرف اآلخر:
 صش.        

  شاح  األم بوجهها وا ه  إىل غرفتها:
 انتوا ين اف من ر يا بنات االام .. 
ول ن   ، عليهنا  ن  قوهلناعن    شعر  نه يت نة  مستهع   ك  خدت هتا ر ،ها وهتمهر بعبارات  
ن  وليهنا ظهراننا، لنندا فقنند   لننو  علنن  وجنه  مهننا قبننه  انند كاننن  قنند  ن  رو  ابتسننامة  

 بعب :   خلفها و مس   بدراعها ويف مواجهتها قال  بامسةً خط  
 ان  مب مغتاظة بس  ثل  صش؟

 ال، آنا ما امثه.       
 يف عينيها: ه  واقرتب وجه االبنة م  وجه األم حىت  صبح   ط

 مت كدة حة ان،  عالنة؟
ضنننح   األم إذ ععنننات  امننناً عننن  مواصنننلة   دينننة دور األم الصنننارمة ك دفعننن  بابنتهنننا 

 عنها و عادت ر،ر التعبري العابس وقال  وا   بتعد:
آنننا  عالنننة بننس مننا ااوشنن  ألين  عبانننة اةنن ، اليننوم آنننا طانننة وحاطننة ثينناب ابننو  يف 

 ش د ة  ااوش.ما فيين  ...الغسالة
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ك ا،نتدارت  نة  ضح   اند ضنح ة مرحنة بينمنا مضن  األم هتمهنر ب لمنات ُمسنتهع  
 وقال :
 ة  ما يف فايدة خالص، ان  قل  ح  ابو  ان، ما  ب .ا  بس 

  رجو . حة،  صريف...        
 آنا ما سصين، ان  قويل له.

إىل وجنه األم الن  ا،نتدارت  نا   ةُ امل ب ن وظهرت اةرية عل  وجه االبنة فعادت الضح ةُ 
اا ك ،نارت   إىل  مها وقبلن  خند  كضلًة طريقها، ول   اند  تها  يضاً فر ،ريعاً مواص  

يف ابننرو إىل التلفننون وإ عنناج ،ننارة  اائلننة   وانننا  شننعرت برغبننة   .إىل غرفتهننا مرحننة   نطنن ً 
فقننند  رجننن ت األمنننر إىل هنننا املسنننتغربة لننندل، د  ن  فوهتنننا مالحمُ ر  ول نهنننا م  ُننن ،بنندل، اهنننرب

 الغد.

ر يف الغنند كننان من ننر ،ننارة بعينيهننا اةننائر   بنن  الداشننة والفرحننة وفمهننا املفتننو  ال يقنند  
حنىت حتولن   ،لدأ اند ال   خدت  ضح، وا   ت مه وجه صديقتها املسنتغرب بثم   

نننن عنننن   ه إليهننننا  ن   ننننأل  مالمننننش ،ننننارة منننن  اال،ننننتغراب إىل الفضننننول الشننننديد وانننن   تو، 
 خترباا بالتفاصيه.الضح، و 

من  عقند  عندما خرج ماجد و بنوك وراشند وابننه من  ا  منة ويف جينب كنه منهمنا نسن ة  
منن   منن  محيننه و،نن له إن كننان يف اإلم ننان  يننارة العننرو  ملاينند   النناواج اقننرتب ماجنند نعننه  

بعننند إجابنننة  التعنننارف قبنننه الافننناف، وعننناد إىل م اننننه مبتسنننماً وقننند ا دادت خطننناك خفنننةً 
 شديدة. كان مت كداً م  موافقته ألنه مد قابله هطبة ابنته واو يعامله  ودة    لقد .الوالد
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 ...ال  عرف كيأل  خرب  بدل،، وال  علر إن كن  ،تصدقينين فيما  ، قوله
 وبالطبع ،تصدقه، كيأل ال وقد عاد.
كنان يتعن  علن   ن  حنارب ظنرويف ألضنم    .روكن   خش  علي، م  نفس  وم  قند  

 األقه ل    عس،..  نين ، ،عد   و
  ن   تعسين؟؟؟؟!
مد كن  يف اهامسة عشرة م  عمرو، مند ذل، اآلن و ننا  شنعر  ننين  إنين  عيش م ،اةً 

بننال رو .. جنندوة النننرو    عننيش بنصننف  فقننط، نصنننأل حينناة، نصننأل إنسننان،  و إنسنننان  
 ...انطف ت
ه منننع ، نضنننايل مننن   جنننه البي نننة، إننننه واجنننب  ؤدينننه، كمنننا آكنننه و شنننرب و  عامنننال يغرن ننن
بعلنه ال  قنوو   ر  وكن ن دمناغ  حتن   ن ثري خمند    فعنه كنه ذلن، بنصنأل إحسنا    ،اآلخنري 

 يشعر شعوراً كاماًل باألشيا ..
، وكنان ابمينع حنىت  من  و ح يععناون كن   حند  نو م ، كننا متشنا   إىل  قصن  حند  

  حياناً ع  التمييا بيننا..
   ... محد

فهنننو  ،  بنننش  بننداً يف وضنننعه جانبنناً يف ذاكنننريتوم . محنند اننندا كننن   جننننب عنن  ذكنننر امسننه
ك  نأل غنرف ، كنان منرآك ب ذكنرك مند فارقتنه وإن كانن  صنورُ كن    ن ن. دائماً يف الصدارة

وكنننن   شنننعر  .بين ول نننين  نقنننه صنننورك معننن   ينمنننا ذابننن ، ألن غيابنننه  يضننناً يعننندبينيعننند  
يف اهامسنننة عشنننرة مننن   واهنننناام ألن املنننوت اغتصنننبه منننين، اقتلعنننه مننن  بينننننا وانننو بان سنننار  

كنن   ،نتدكر درو،ن    .عمرك واو يقود ،يارة شقي  صديقنا عل  كثبان مسيعيد الرملينة
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ول نننين رافقننن   ،بعينننداً عننن  ال ثبنننان ألن الينننوم التنننايل كنننان بداينننة امتحاننننات نصنننأل العنننام
 خنن  حتنن  إةاحننه اننو وبقيننة األصنندقا ، وجلسنن  بعيننداً  در  واننر يتسننلقون ال ثبننان 

 ...ىل  ن اوت  مام عيين م   عل  ال ثيب وحوهلا عاصفة م  الرمالإ ..بالسيارة
هتننوو بنن خ  النندو  اائلننة   لقنند كننان من ننراً مهننواًل، كيننأل يل  ن  صننمد  مننام من ننر ،ننيارة  

عنه حىت  صنبح   ،نتغرب كينأل يعنيش اآلخنرون فنرادأ..   اعتدت  ال  فعه شي اً  عال  
نطلقنن  إىل السننيارة مر اعنناً ألرأ ا ...كننن  فعننالً  ،ننتغرب كيننأل يعننيش اآلخننرون فننرادأ

يف ،ننيارة اإل،ننعاف قضنني   شنند  وقننايت قلقنناً وخوفنناً   .. خنن  مغطنن  بدمائننه وشننبه مي نن
إذا  بطنننن  السننننائ   .و ننننا  رقننننب صنننندر  خنننن  ألطمنننن   إىل ا،ننننتمرار  نفسننننه، وكنننندت  جنننن 

وإذا  ،نرا ور ين  جسند  خن  املمناق يتن رجش صنرخ  فينه كن   ،صنرخ  فينه كن  يسنرا
 ميتاً.. ..نا إىل املستشف  و نال  محديبطئ، حىت وصل

كاننن  قنند  خنند ين مننند والديت ألن  منن  كننان لننديها   .كنننا نعننيش  نننا واننو يف منننال عمنن 
عننننن  رعاينننننة طفلننننن  معننننناً إىل جاننننننب طفلتيهنننننا   ختننننن   كنننننرب مننننننا قلنننننيالً وكانننننن  عننننناجاةً 

   .الصغري  ، وم ي   لعم   طفال

  عمن  ش فصنلنا مسنتحياًل، و صنبش انفصنايل عنول ننا عندما بلغنا الثانية م  العمر  صب
وكان ذل، ،هالً عل  والديت ألهننا كانن  قند  .كدل، ف خد ه عم  او  يضا مستحيالً 

 .وبقينا انا  حىت  ويف  محد يف اةادث. . بب  لتواا  خ  إبرااير
عندئند  ععننات عنن   ن  عننيش يف املننال نفسننه امل ننتظ بنندكريايت معنه، فرتكنن  بينن  عمنن  

وحنىت عنندما  ركنن  عمن  ذلن، البين  م  ،ننتطع العنودة للعنيش معهننا ألن  .بين   حإىل 
 ...البقا  معها يعين  ن انا  نقصاً يف العدد، وم  عد إليها إال عندما ُشل  ،اقااا
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ال  عرف كيأل   ن  م  ذل، ول ين م  ،نتطع  ن  خندهلا وان  يف  لن، اةالنة،  ندك 
نناقل، وم  ، ول نين منع ذلن، ظللن   شنعر  ين خملنوق  اهطوة ظنن   ننين  ناو ت األ مننة

 ... ختيه  نين ، كتمه إال عندما ر يت، ثانية
اننه فهمنن  اآلن ملنناذا قلنن  لنن، يومنناً إنننين  شننعر بنن ين عثننرت علنن   خنن  عننندما ر يتنن،؟ 
 حسسن   ن التشننبيه صنندم، ول نين قصنندت  نننين شنعرت  ين وجنندت ضننال ، وجنندت 

 ...اةياة وم  ،يشاركين كه ش  م  يعيد إيل  ااتمام  وإحسا،  ب
وقبنه  لقد اكتسب األهل التو م لدو  بعد  ل، الفاجعنة معنىًن مبالغناً فينه ألين فقد نه فعن ةً 

 قبه  ن  فصه ذايت ع  ذا ه  اماً.. .. ن   تمه ش صي  و ،تقه حبيايت عنه
 ضاع  إحدأ فرد يه..  لدل، ظلل   شعر  ين نصأل كيان، بال قيمة.. كحدا   

 منننام الننننا  و منننام نفسننن  لشنننعورو  ن اننندا انننو منننا بنننب  ن  طبيعينننةً  عنننيش حيننناةً إننننين  
وانه لقطعنة اهشنب إال  ن  ..علن  ،نطش املنا  ي ون،  عيشها كما  طفنو قطعنة خشنب  

و ن  عمننه و مننار  مننا  علمتننه ومننا  جنندك  ، طفننو؟ بننب  ن  ذاننب إىل املدر،ننة وابامعننة
دون  ن   ننندوقها، كننن ين  حتسسنننها مننن  مقنعننناً ألن اننندا انننو منننا بنننب  ن  فعلنننه يف حينننايت 

 خلأل غشا ، وال يعلر  حد   نين  عيش حيايت و نا  شعر ب نين إنسان نصفه يف القرب..
منات منند  ق  الدو ال معنىن لنه بن هل  فقط عندما ر يت،  حسس  بس ف  وععاو و عل  

 ،ن .. 
 فقط عندما ر يت، انتبه  إىل  نين نسي   ن   او  اهامسة عشرة.. 

عننندما ر يتنن، قننررت  ن  جتننا  ا نننة و شنن  نفسنن  عنن  نفسننه،  ،ننت رجها منن  قننربك فقننط 
 الدو ا،تقرت فيه عشر ،ن .. 
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 فقط عندما ر يت، بد ت  شعر  نين كيان  مستقه..
عننندما ابتعنندت عننن، فعلنن  ذلنن، ألنننين كننن   خنناف  ن  ر ننبط بنن، فيقننأل  خنن  بيننننا 

يف قنرب  روحنه مدفوننة       بطن  برجنه مي نمنا ذنبن، و نن  امللي نة باةيناة لرت  .يوشحنا ب فننه
  خيه؟

م  صننارا نفسنن  قننط كمننا صننارعتها ألنتصننر ةبنن،، لااننرة الننربارو األليفننة النن  فقنندهتا يف 
 آخر  كثر ،حراً..  طفول  فعادت إيل  ببهائها وبرا هتا وشدااا الرقي  يف ش ه  

ننند م  بنننال  نننردد.. م  رد لننن،  ن ننن    وألنتصنننر لربا  ننن، الننن  جعلتننن،  ُنق     فقنننط ألنننن، ق  ش 
م  رد لن،  ن  عناين،  .وراان  عل  ح  ب ه ما  ل ن  من  مشناعر بربا ة   اندفع  إيل  

     ،تطيع  ن  قض  بقية عمرو مت ملاً ول ين ال  حب  ن  ؤمل، ة ة...
 نننه يرينند  ن يعننيش بعنند  ن كننان يشننعر  نننه ال  راً وكنندل، ألنتصننر ملاجنند النندو شننعر مننؤخ  

   ...ويفر  ألن  و مه حت  الرتابحي  له  ن يبته  
كثرية م  ك   علنر بوجودانا من  قبنه، شنعرت بن ن  ا ر يت،  درك   ن للدنيا  بعاداً عندم

 ...يل قلباً سف ، وب ن يل جسداً ما ياال حياً رغر كه ش  
و والتصنننمير علننن  االنتصنننار.. وجعلتننن، اننندفاً يننندفعين للتحننند   صنننارع  نفسننن  بضنننراوة  
تصنننر، ومنننا كنننن  ك بنننالقوة الننن   علنننه يناهلل  ننن  يلعننن  إلينننه وحننند  وهلننندا انتصنننرت. يلطنننأل 
 م  نتصر.. ألجرؤ عل  خطبت، لو

العمينن  فينتنناا ،ننيأل القنندر منن  الصنن رة،  نن يت الفتنناة  كمننا ينن يت فننىت األ،ننطورة منن  الفنن   
  النندنيا..  لنن، ال فننة املتطاولننة النن   نن ىب ة النن   عي ننع علنن   لنن، ال ف نناأل،ننطورية فترتب نن

 ..اهلبو 
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يف  طنناول السننما ، ال  عننود معلقننةً ال فننة  تاحننا ،  بنند  يف اهلبننو  منن  عليائهننا، ال  عننود  ُ 
 البعيد، ال  عود عالية.. ابو  

يف  انننن  آخنننندة   ، انننناانننن   يضنننناً  نننننة يف الننننرتاب منننن  ،ننننن   تحننننر ال فننننة األخننننرأ املندف  
 رحلة الفقاعات  تضا ل و ن مش حىت ختتف .. .االر فاا

 فوق السطش. به ماجد واند كه منهما يف كفة   املياان اآلن مستقير  
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 خننندت انننند حتننندق يف الالشننن  ،  وورا  الالشننن   عيننننا ماجننند اةاينتنننان  و اللتنننان كانتنننا 
وان  ليسن   .يف  ل، اللح ة كانتنا حنائر    نت نران ح مهنا .حاينت  وم  عودا كدل،

 ىل عينيها وباق  مالحمها: ب إم   مراا خاصة  ن اة ر  سر   يف ععلة  
لتنن،.. قبلتنن، منند كنننا يف لقنند غفننرت لنن،، غفننرت لنن، حننىت قبننه  ن  مسننع قصننت،، وقب  

 ...مستشف  الوالدة.. مند األ ل، و، قبل، إىل األبد مهما كان م   مر 
 ...وما  حوجين يف ادك اللح ات إىل التسرية عن،

 القنننيظ  نننر   البننناردة يف حنننر  فرحنننة عارمنننة  سنننرو يف جنبنننات ماجننند، لفتنننة حانينننة كالنسنننمة 
وهتنندئ نفسننه، قلبننه، عروقننه،  عصننابه، عضننال ه و شننيا  كثننرية جننداً جننداً بالننداخه  بسننالم  

يشعر  ا هتد  و ست   و سرتخ  وك نه كنان ينداً طنوال  لن، السنن  فنوق آلنة   عنديب 
فقنط  حش   ا وحار   ا كه  عماله، ويف ادك اللح نات .ر كيانه دون  ن يشعر  ا و   
مننا  .لدينند والراحننة بعنند طننول التننو رر اال،ننرتخا  ال  ر منهننا، فا،تشننعر كننه جسنندك خنند  حتننر  

احنة ر الر  ا،تسنلر هند    ثريينة   ويف ة نات   ... ثقه ما كان حيمه عل  عا قه واو ال يدر 
نننن  ر   رحننننب   ر منننن  كننننه جاي ننننات جسننننمه و ركهننننا  سننننبش يف كننننون  إذ حتننننر   اننننو  وبقنننن    ،ُمس 
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 ر ،ه حنىت  مخنل قدمينه  منام  مجنه من نر   حرر اآل،رة يعيشها م  قمة  ة التد  ل  مستسلماً ل  
  ببته الطبيعة: وجه اند املبتسر.

ننن قصنننرية   إجننا ة   ل  نواعننناً مننن  و ينننتفح  اننن دد نشنننا  ماجننند بعنننداا، وانننامننن  كنننه اهلمنننوم   
 ... قمشنننة السنننتائر، طقمننناً مننن  كرا،ننن  حعنننرة اال،نننتقبال، غرفنننة ننننوم، مناشنننأل جديننندة

  عنهننا حبمننا ،  حيانننا برفقننة اننند ووالنندهتا و حيانننا برفقننة اننند ووالد ننه  شننيا  كثننرية يبحنن
 و خرأ برفقة اند و خيها و خرأ برفقة اند و خته منرية.. 

واحند،  البي  والنا  واألجهاة واألدوات واملواعيد وكه األشيا  عناصنر  ندور حنول حمنور  
الغناالن و صنبح  واقعناً    عن  ابنرو يف الغابنات خلنألوا ور او اند، الفتناة الن  كف ن

 م  اةلر..  مجيالً  كثر عدوبةً 
  الصننغرية يف خمننان بينن  عمتننه  و بينن  حيعننا األشننيا  ال بننرية ويرتكهننا يف حمالهتننا وي نند  

كيننأل انتهنن  املشنناكه كلهننا   .كيننأل حتركنن  األمننور إىل انندك املرحلننة؟ ال  حنند يعلننر  .اننند
حقنناً مهرجاننناً ،نناخراً منن  األيننام ووصننال إىل انندك النقطننة؟ ال  حنند يعلننر.  ليسنن  النندنيا 

 والليايل؟  يضاً ال  حد يعلر!
و بلننن  مننندااا فتضننن   ال نننون  بنننة  سنننطع يف ابنننو  اننن  خينننو  األضنننوا  امللوننننة اهال   وانننا

 و صنع منه عاملاً ،احراً سلب األلباب ويثري البهعة.. 

 ، لننو املننرةل ننر  حننب راشنند صننهرك، لقنند عشننقه و صننبش يفننر   ننرآك وينندعوك إىل بيتننه املننرة 
فيعلس ادا و،ط األ،رة الصغرية مضفياً جواً جديداً حيبه راشد و،عد، و سنعد بنه منرمي 

اند ب تبها اهاصة بالطهو  ست رج منها وصنفات   وابنتها و ستعدان له م  بداية اليوم
ك يننننفخ  ابمنننع  .انننا ومباخرانننااألطبننناق اةلنننوة، واألم بوصنننفاهتا الشنننعبية الشنننهرية وعود  
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. و بننادل الصننديقان املنننافع، ماجنند جنند مسننامرًا ةميننه حننىت اةاديننة عشننرة لننيالً ويبقنن  ما
يقند م ااتمامنه ب ننه قصنل األب و حالمننه للمسنتقبه، وانندا يقندم ح ايا ننه ال ثنرية عنن  

يف هناينات عهند  قليلنة   األيام ابميلة ال  انقض ، ع   ربته ال  م  دم  كثر م   شنهر  
 تيمة إىل كرا ش . الغوص، ع   ار ه ورحلته الي

    ول  نسام الشتا ، وابتسم  اند وا  حتاول  يف حديقة املنال اب  
يف مثه اندك األينام ر ت ماجند يف رحلنة الطالبنات ومسعن  صنو ه  . دف ة ذراعيها ب فيها

ألهننننا ظننن   ننننه يف الثامنننة عشننرة و ننننه منن   سنننبب يف  ه كثنننرياً، وابتسننم  ثانيننةً النندو حتب نن
ومنننن  اآلن لنننن   ف ننننر يف املوا،ننننر إال وفيهننننا ماجنننند فننننىت  ...ري نننناً منهننننااةادثننننة النننن  كننننان ب

األحننالم اهلاينننه الننندو اختفننن  الن نننرة اةايننننة منن  عينينننه وبننند ت   هنننر ش صنننيته املرحنننة 
 خطوة. لبد  ذل، الام  الدو ،تمشيه مع ماجد خطوةً  وشعرت بشوق   .بةا ب  

* * * 
يعة، القنننرب مننن   االنتهنننا  يايننند م يبننن  إال صنننأل اللبننننات األخنننري،  صنننبح  الطفلنننة ،نننر 

اننننو بيتهننننا الصننننغري يوشنننن،  ن ي تمننننه، م يبنننن  إال  ،ننننرعتها. اننننا محا،ننننها كثننننرياً ومنننن  ك   
 السقأل.. 

وحبنندر، التعننارب السننابقة ونصننيحة  قطعننةً  السننقأل رمننادو اللننون وبننب  ن يوضننع قطعننةً 
نن القطننع د  ن و،ننط السننقأل ينبغنن   ن يُبننىن منفصننالً عنن  البينن  ك يوضننع علنن  األب  ؤك 

دم  عننندما م يبنن  مننا  كثننر األشننيا  النن  ُانن .كننيال ينهنندم  األخننرأ ويضننغط عليننه حبنندر  
 ...عل  النهاية إال خطوة واحدة
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اننننو صننننو ه يعلنننن  عنننن  اقرتابننننه، صننننوت خطوا ننننه الصننننغرية املتالحقننننة  واهطننننر قريننننب، اننننا
الطفلنة منن   جنداً.. بننب  ن ن خند حندرنا ل ننيال خنسنر كنه شنن  .. هتنب    صنبح  قريبنةً 

 غلن  البناب يف  .ويصه إليها اهطنر حنو الباب، م  ب  إال بضع خطوات   ركخ اهنا و م
مننن  ماايننا  ن ي نننون اإلنسنننان كبننرياً يف الساد،نننة منن  العمنننر  ننننه  .الوقنن  املنا،نننب،  قفلننه

الصنغار مثنه  خيهنا يسنتطيعون قفلنه فقنط  .يصبش قادراً عل  قفه الباب وفتحه فيما بعد
 تعرف كيأل  ست دم املفتا ، ،تقفه الباب وا  مطم ننة  فيصبحون يف خطر،  ما ا  ف

د  اهطنننر اهنننارج  وال يهننندد  إىل  هننننا  سنننتطيع فتحنننه، اننندا انننو األمنننان اةننن ، ال يهننند  
 األمان املت د .
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ويف إحننندأ  .بالضنننح، واالبتسنننام وجهننند اال،نننتعداد للحفنننه ومفارقا نننه و نننر  ينننام ملي نننة  
 األب. مي الشاو ألبيها و وجها ومها يتحدثان يف مستقر  السهرات  دخه اند لتقد

 ...عل  ب  مبار  اةمدان  ُبوو امسه عل ..
 ؟... عل  ب  مبار  راع  اجملمعات التعارية ووكالة الن       

 إو ما يف غريك..
انتفخ األب م  الداخه لدأ اكتشافه هلدك املعلومة  منا من  اهنارج فقند مجندت مالحمنه 

حائر ننان يف وجننه  جامنند ويننداك متعمنند ان يف موضننعهما حينن  كننان يلننو   فعنن ة، عيننناك
   ... ما

 عل  ب  مبار ؟ آنا ظني  ان، ولد عل  ب  محدان. 
 ال، ال، اةمدان لقبنا مب ا،ر جدو، ما عندنا حد امسه         
 محدان..        
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ق  وابطننن  ك ابطننن  اليننندان علننن  السنننا  خنننرأ منننع اليننندي  ثنننواين   ومجننندت العيننننان منننرةً 
وم  ...الن ننرات مننع بقيننة الوجننه إىل األ،ننفه، وبنندا كلننه متسنناقطاً فاقنند االاتمننام  ننا حولننه

 ،وكننندل، التسننناقط م ،نننوأ ة نننات   ملاجننند  ن يسنننتنت  شننني اً ألن التعمننند م يننندُ يتسنننىن  
وانتبنه إلينه  شعر ماجند  ن راشند بندا كمن  ار  نب خطن ً جسنيماً  .ول   املوقأل كله  غري

 مت خرا:
 يف مش لة؟ ...صهبو في

كشن ن من  يريند  ن   مصنطنعة   آخنر ك التفن  إلينه بقنوة   ه بصنرك إىل ا ناك  و نهد األب ووج ن
منا دامن  الفرصنة ،ناحنة، ك عناد فنابتلع القنوة، وحناول التحامنه علن  نفسنه  يف  منر   يب   

واةمننا   و اختفنناؤك اننو مننا  ثنننار  .ومواصننلة ال ننالم مننع ماجنند، ول نننه عنناد بنننال محننا 
قنننة مننن  العينننن  والوجننننه ة املتدف   يننن  اختفننن  اةمنننا ،  ينننن  ذابننن  املنننود   .ماجننندحفي نننة 

 وحركات اليدي  وكه ش  ؟ 
 .معناانننا الرغبننننة يف إهنننننا  الايننننارة واضننننحة   اننننو يبنننندو منننتملمالً  يف جلسننننته يف إشننننارة   وانننا

لننه املفنناجئ، إىل اننند النن  الح نن  بنندوراا  لمننه  بيهننا وحتو   وحاننن  منن  ماجنند التفا ننة  
غنري     ن ابنو  وا  حتمنه صنينية الشناو ك خرجن   نا إذ  حس ن ت ا  ة ات  فعمد
 انطلق  حنوك.  .ماً وما ا  إال دقائ  حىت خرج ماجد متعه   .مالئر

 مايد، اش صار؟ اقعد شوو باجيب الشاو..
   ...ش راً ما يف داع  للشاو        

 :ىل والداا  سائلهرج  ك انطلق  إوانطل  خارجاً فتبعته صامتة إىل الباب اها
 ...يبه اش صار؟ الح   ان، فع ة  غري مااج،
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 ل بصنننرك عنهنننا ك إليهنننا وقنننال يف هلعنننة  يف اإلجابنننة ك حنننو   ون نننر األب إليهنننا وبننندا منننرتدداً 
 صارمة:

 ادا الرج ال ما يصلش ل،.
 ؟؟؟        

 ما يصلش ل،!
 ما يصلش يل؟  ة ؟        

 ، واة  ال م يطلق،.ما مت   الاواج ...إو، ةد اة  ما صار ش  
 واهنارت اند و    صوهتا منفعاًل: 

 قين ؟ ادو كلمة كبرية وايد.يطل  
 انتو  ة  يف ح ر امل طوب . ...مب كبرية وال ش         

 ال ما غلط يف ش .بس ليش؟ الرج  
نن ود، آنا قل  ل، كلمة واحدة، بتسمعينها مسعيها، ما بتسمعينها            شويف يا ا 
 روح  معاك، ل   إذا رح  ال ان  بن  وال آنا ابو ، وآنا برو من،.        

قاهلننننا بغضننننب شننننديد وشننننعرت اننننند  ن األرض  نننندور حتنننن  قنننندميها و هنننننا علنننن  وشنننن، 
السقو  إذ م  سمع ادك ال لمات القا،ية م   بيها قط، وم  رك غاضبا منهنا وجناداً يف 

ل ر،ننن  كنن  حتمننن  نفسننها مننن  السنننقو  ك ا،ننتندت إىل ظهنننر ا .طلننب  قبنننه ذلنن، الينننوم
 ن  حتنننناول جاانننندةً  وعلنننن  ،ننننريراا جلسنننن  حننننائرةً  .إىل غرفتهننننا متهال ننننة   مشنننن  نطنننن ً 

 ش  . عل   و   يدل   ش      ستوعب ما مسع  و ن  لتقط  و  
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  وظل ن . فسنري انتشر اهرب يف املننال وجلنس راشند حا مناً  منام  وجتنه يتعننب  قندمي  و  
 حياننناً  عا بننة   و رمقننه بن ننرات   ،ر ،ننها احتعاجنناً بنن  الفينننة والفينننة هتننا   غاضننبةً  انن  حننائرةً 
حنىت  .صنارماً  منام كنه شن     ول ننه ظنه   .ه ساف منها وسرباا بشن   حياناً عل   ومتحفاة  

وظنننه يعبننن  . م حتنننر  شنننفقته ن نننرات االن سنننار الننن  ظهنننرت علننن  وجههنننا بعننند اليننن  
و قنوم  شنديد    تنهند األم بين     عندئند   . ذننهك رفنع السنماعة من   حببات املسنبا  نشنونة  

 .م  م اهنا متدمرة

  وجههنننا علننن  ،نننريراا وقننند غط ننن بننناب غرفنننة انننند وجننندهتا مسنننتلقيةً  األم عنننندما فتحننن 
ر ت  مهنا حنىت  منا إن لقنا ك،  و  مع انفتا  الباب كشف  اند عينيها ناظرة   ...بالو،ادة

وجلسننن  علننن  السنننرير   ننندو      األم البننناب خلفهننناقننن،نننال  دمعتنننان مننن  عينيهنننا ف غل
وم  ند منا  قولنه إلنن   ن مسنح  انند عينيهنا وهنضن   ،و خدت  ن ر إىل ابنتها اةايننة

 قبالة والدهتا و، لتها بتو،ه:  جالسةً 
    ...حه،  رجو  ع لميين إذا كن   عرف  ش ، آنا مب فامهة  و ش  

  ر يه يف مايد؟ليش  ُبوو فع ة غري  
 ف ش  يا حبيب ، قعدت معاك ،اعة كاملة، ما يف آنا ما اعر        
 ...فايدة، ما ي  ينط        

مسع  الل  قاله يل؟ قال يل إذا ما مسع  كالمن  روحن  معناك وآننا بنرو منن،، وانن  ُمنب 
 ...بن 

 فتدف  صوت االبنة الباك : شهق  األم مستن رةً 
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 طريقنننننننننننننة..لننننننننننننن  ان ابنننننننننننننوو بي لمنننننننننننننين  ننننننننننننندو اله، عمنننننننننننننرو منننننننننننننا ختي   صنننننننننننننورو ح ننننننننننننن
 اات األم ر ،ها وظل  صامتة، و خدت اند  ف ر قلياًل.

 ...حة ان  اش راي،؟  يعين
 عل  وجه األم: شديدة اال،تهعان ومر اعة   وبدت ن رة  
 راي  يف شنو؟

نفسننها  من  الف ننرة، لن   تنن    ان  نفسننها مر اعننة   ... طبعنناً  .. و نهندت االبنننة وصنمت 
 هتا.  حبياهتا و،عادم  ابدور ولو ضح  

من  ابنو  ا  ختتف  فع ةً  ا  اهيو  الضوئية امللونة ختتف  بعد  ن بلغ  مدااا، اا اا
  ا ما  ا م  وحشة.. م لمة   له إىل ليلة  فتحو   االحتفايل  

موكنننب  مننن  األينننام اللنننناجة يننننمر يف  فننن  ماجننند، كينننأل منننرت  لننن، األينننام السنننعيدة  ننندك 
 منه  .ر ينه فعن ة؟ وال ،نبيه إىل معرفنة اةقيقنة  راشندالسرعة، ومنا  فسنري األمنر، ملناذا غنري  

بنننن   بيهننننا  و جننننداا وبنننن   خننننالف   ال  عننننرف شنننني اً، وكنننندل،  ختنننناك م  سننننمعا عنننن   و  
وحنننىت األب والعمنننة م يسنننمعا عننن  مثنننه اننندا اهنننالف.  منننا راشننند فقننند اعتصنننر  .راشننند

األصننلش ألنننه يعلننر  دون مسننا لة  منن  ه يف  قريننر مصننري  بنائننه بالصنم  و خنند يطالننب حبق نن
 هلر.

علنن  الثننورة، فتنطلنن   ر فعنن ةً وإذ اننند  شننط شننعراا وانن  ،ننارحة  امنناً  مننام املننرآة  صننم  
إىل البنناب، ك يف املمننر املننؤدو  جرينناً منن   مننام املننرآة و لقنن  باملشننط علنن  السننرير، متعهننةً 

ك جريننناً علننن  الننندرجات ك طريانننناً يف القاعنننة السنننفل  إىل مسنننتقر والنننداا يف  درج،إىل الننن
 عرة الداف ة حي  او يشااد التلفايون، و قأل  مامه متحفاة:اة
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ال م حتنرتم رغبن  منا دام آننا احرتمن   !يبه ال م  قول يل شنهو اللن  بينن، وبن  ابنو مايند
 رغبت، ورضي  باالنفصال ع   وج .

فوجئ األب بابنته الثائرة الشعر واألنفا  ال   خد صدراا يعلو ويهنبط  نا ف لنع ن نارة 
 يون، و خد ين ر إليها بداشة.التلفا 

 !ل، بد   يبه ال م  قول يل، ما
 قعدو قعدو..       

و نفا،نها منا  وان   ن نر إلينه بتحند  وحتفنا   و فسش هلا م انا جبانبه فعلس  علن  مضنخ  
  اال  علو و ن فخ:
 و بعد الشعر ع  وجهها: ضح، األب حبنان  

 يبه، آنا ما ا،تااه من، ان،  سمع  كالم ؟
 ...طبعا، ل          

 بس اة  ما  قدر  ،بس خالص، ال م يف يوم بتعرف  كه ش 
 آ  لر.
 ليش؟ ليش؟؟! يبه ال م  قول يل كه ش ، ال م آعرف اة !       

 ب رة بي،  حس  منه يا حبيب . 
يف العننام؟(  خنندت  ) حسنن  منننه؟ منن  النندو ح نن   ن ي ننون  حسنن  منن   حسنن  رجننه  

ها بان سار القهر ف شنا  األب بوجهنه و خند يتنابع التلفاينون، ي دمعها  تساقط عل  خد  
واننا يضني   نا ذرعناً  . خرأ بنال الم غري الوقوف  مام وجهه ومطالبته مرةً  فلر  د حالً 

وسنرج السنماعة من   ذننه.  ويقته دف  اةنان قبه  ن ي تمه فيهامه، يقتله بغضبة  مفتعلة  
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 واننن   رجننوك  ن يسننمعها وي لمهنننا فينتاعهننا ثانينننةً  عينند االبنننة السنننماعة إىل  ذن والننداا  
 .ويبعد الفتاة ع  طريقه، فتعود بتحد  

امسع يبه، آنا ادرو ان،  سمع بدون مساعة لو   ، وادرو ان، اة   سنمعين  ين ، آننا 
،، ل نين عمرو منا  علن  علين، مثنه الينوم، بنامسع كالمن، بنس ألين منا  حنب إين  عق ن

 رو! عالنة وايد وايد، وان   د

 .ك عنننادت إىل غرفتهنننا  سنننش  دمعهنننا الننن   شنننعر  هننننا فقننندت مفعوهلنننا  امننناً  منننام والنننداا
إذ ظنننه األب متصنننلباً  منننام كنننه  ينننا كانننن    ننن    وبنند ت  شنننعر  ن املوقنننأل  خطنننر ب ثنننري  

حننىت ،ننعد حنناول خماطبننة والنندك يف  ختننه ول نن  ال جنندوأ، والسننماعة ،ننهلة  .ا نناوالت
لنن  ال  سننتطيع التنندخه يف األمننر فقنند اكتفنن  ب ضننعأل اإلحننان، اهلننع دائمنناً.  مننا ماريننا ا

 غاضبة.. ال يهتر! عا بة   و صبح   ستقبه راشد بن رة  
 منا طنويالً وم يصنال إىل شن    عندما رن التيلفون عرف  اند  نه ماجند وجنرت حننوك و  ل  

حنننن  وم بننند ماجننند بنننداً مننن  ا،نننتنطاق والدينننه للمنننرة الثالثنننة ذلننن، الينننوم: انننه  .ذو بنننال
وضننعا  إىل انندا اةنند؟ اننه والنند اننند  شننرف منننا نسننباً؟ و  ننون اإلجابننة: ال طبعنناً، لسنننا 

ال بنننري  وضنننعا  بنننه إنننننا نعننند مننن  األعينننان، وإن كنننان راشننند آصنننه مننننا فنننان مركاننننا املنننايل  
تنننا. اننه كننان بينننه وبنن  بننه يثقننه كف   ،يعنندل املينناان واملعننروف والنندو يفننوق مركنناك  راحننه  

 ...م  ذل،، و صنال م   ن  اننا   عنامالت بينهمنا  نسمع بش    جدو عداوة؟ ال، م
 ملاذا إذن؟ ملاذا؟ ملاذا؟ 

كيننأل وقنند   .عقننه ماجنند ال يسننتوعب الطننالق بتا نناً وال يت يننه اةينناة القادمننة بنندون اننند
وصه معها إىل مرحلة االحنيا  األكرب، املرحلة ال  ال  راجنع يف اةنب بعنداا؟  م  ععبنه 
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ة البعيندة عن  الطبيعنة؟  لنيس مت كنداً من   هننا يعنة ك  ععبنه ب ظافرانا املطلي نلقر ا م  الطب
و ظافرانا باأل،نود..  لنيس اندا انو   ععبه حىت لو صبغ  شعراا باللون القرماو   ،ت ه  

 االحنيا  األكرب؟ 

األننننأل  البيننن  الننندو يننن يت  شنننر   منت نننراً رب   ب ربينننا يف بيننن  راشننند بلنننس والننند ماجننند 
عتننندر لنننه عننن  التننن خر علينننه، عننن  التننن خر فقنننط! وال فائننندة، ال فائننندة! ويصنننافش الرجنننه وي

جنناراً  ذيننال اهيبننة والغضننب، انندا  آ،ننف ، ننسننحب بنندون إبنندا   ،ننباب! وسننرج علنن   
 ...حتماً وال  فسري غري ذل،    الععو  راشد جُ 

 ال م الورقة؟
 طبعا، قلنا طالاااق، طالق!      

 لة عدة مرات، مب مقتنع. فاار ان  معاك، آنا كلمته يف املس 
 عل  كيفه؟ قلنا طل ، ال م يطل  وبس.       

 ...قول له ان  اال الم
 وهتا األم ر ،ها وا   سمع اةوار الغريب ب   وجها وابنتها ك  نفعر:
 آنا عمرو ما مسع   السالفة!  و   ُبو الل  سر ب عل  بنته مثل،؟

 مرمي، ،   مال، خل!        
 ب فيها؟دو مب بن  الل   عد  مايل خل؟ ا

 قل  ل، ،   ال ختليين  غلط علي، قدام بنت،!        
  عوذ باهلل م  الشيطان الرجير، ما ادرو اش صار لنا.

 والتف  األب إىل ابنته ثانية:
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 ل   ان  فهميه لو ا صه ان كه ش  انته . ، ي ، آنا باكلمه مرة ثانية
 و خدت مرمي  تحسر لنفسها:

واللننننه، ركضنننة مننن  ثنننالث شنننهور علننن  ا نننالت، منننا خلنننوا شننن   منننا شنننروك حننن   مسننناك 
 البي ، واة  خالص؟

 آنا قل  له كه ش  شراك بيدفع له م  املهر الل  بنرجعه.       
 ... ي  بياخد املهر وبيدفع، ل   مب ذنبه انه يدفع مث   شيا ما عاد حيتاج هلا

 بنعطيه مث  كه ش  شراك، ارحت ؟  يووك! م  قه فلو  ابوك!  ي  خالص،       
 إو، اة  ح .

 وانصرف مسرعاً وصمت  ا  وابنتها  تف ران.

بلسان  مام عاقد القران ك  عود إىل مناهلنا ويعنود إىل منالنه  . خرأ الاوجان يتاوجان مرةً 
 ورديننة   بيتهمننا يقننع فننوق ربننوة   .ليعلننب كننه منهمننا حقيبتننه، ك ينندابان إىل بيتهمننا ابميننه

 .،نناحرة األلننوان منن   اننرة الننربارو األليفننة، و تطنناير فوقهننا فراشننات    حيننيط بننه مننرج   .ناللننو 
حننران باأل اننار، يشننمان  ربهننا  .ة يننداً بيننداملنناروا باةشننائش الندي نن الننرتاح   درجننهيصننعدان 

لنيس  . راف  خطواهتما و،رب الفراش يافهمنا الشدو  ، يسمعان صوت البالبه مو،يق ً 
يبتسننر هلننا،  بتسننر لننه، ين ننر إىل االبتسننامة النن  يعشننقها، يننتمع   .مهنناغري  يف ال ننون  حنند  

  اماً.. فيها، ابتسامة عدبة صافية.. ليس  صافيةً 
 عل  اإلطالق..  ليس  صافيةً 

 ليس  ابتسامة..  
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 شنعر  .لنيس كنه البشنر.. فقنط  مهنا و باانا و خويهنا.. ال  ععبها الفراشات،  ريد البشر
    كثرياً.. ب ..و ب   شديد   حبان  

مسننح  اننند  دمعهننا و غلقنن  دفننرت التحضننري، لقنند حننان وقنن  النننوم، ال  علننر إىل مننىت 
     أل اةقائب و فرغها. ،ت ه  
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 ما لدنيانا                

 ه ه                 
 

كثنرياً ول ن    حناول معارضنتها .ال يعلر ماجد  صه الف رة  الغريبة ال  طر ت عل  عمتنه
وم يسننعه إال  .وحنناول  ن يسننتنعد بيو،ننأل ول نهننا منعتننه .بعناداننا املعهننود  سنن    ننا

 ... ن سرج إىل النادو ويرتكها لش هنا، ا  حرة يف نفسها
 ننا  ها املتحننر  حتننأل  تحنن  البوابننة يف بينن  راشنند ودخلنن  منهننا نيلننة علنن  كر،نني  وا نندا فُ 

 .  يف ا،نننتقباهلا عنننند البوابنننة انننند ووالننندهتاووقفننن . بيننندة خادمتهنننا وشننني ة  وجنننة  خيهنننا
علنن  الننثالث درجننات النن   ننؤدو إىل حعننرة اال،ننتقبال حينن  م ل نن،  خشنن    ووضننع لننو   

يعلنننو وجهنننه اكفهنننرار وامتعننناض، منننا الننندو  .يننندير حبنننات مسنننباحه بقلننن  املوقنننأل جنننالس  
عند  ن طلبن  إىل ا،نتقباهلا ب ول نه مضطر   ؟ ريدك ادك املر ة؟؟ ملاذا كه ادا اهلعوم عليه

 ...مقابلته، م  العيب  ال يفعه
  التحنننر   وكاةمنننار العنيننند يننن ىب بإصنننرار   ،يقنننأل عنننند بداينننة اللنننو  اهشننن  ول ننن  ال ر،ننن   

ألعلننن  ويرفنننع اللنننو ،  حمننناوالت دفنننع ال ر،ننن    و صننندر نيلنننة  وامرانننا بننن ن   نننأل   ،صننناعداً 
وانن  علنن    درجلننفرتفننع كوعهننا مت  ننًة بننه علنن  حنناجا ا ويسننتعيب هلننا ابميننع بعنند إةننا   

كر،ننيها. اضننطر راشنند إىل اهننروج والوقننوف عننند بنناب غرفننة اال،ننتقبال لسننماا حماضننرة 
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ومن  خنالل صنوهتا ال بنري الندو يشنن  بقنوة الش صنية ينسناب كالمهنا مر بناً مقنعنناً  .نيلنة
مننؤثراً بعننه مجننع النسننا  الواقفننات حوهلننا يلتفننق بنن  الفينننة والفينننة إىل راشنند لسننماا ردك 

،نننالحه الوحينننند  .ة حعننننةإىل  ي ننن ول نننننه م ي ننن  حباجننننة   .حعتننننه ضنننعف  وقننند ظنننن   ن
 حننىت مننه   -ا نندا شننعرن -وطغيننان  مصننمماً بفعننور   وبقنن    .علنن  موقفننه  صننميمه القننوو  

بالندخول إىل اجمللنس قبنه  ن يسنمع إذهننا،  وانر   ،م  كالمها ووقفته انا  وا،ت ذن منهنا
د  و غنننريك باالنسنننحاب قبنننه  ن ول نن  نيلنننة ليسننن  ك ننه الننننا ، وم   ننن  لتسنننمش لراشنن

فنننه مننن  اهلل إذا منننا رفعننن  صنننوهتا ال بنننري  صنننالً و خننندت ختو  فقننند لننندل،  . نهننن  كالمهنننا
 ...ا،تمر يف حماولة  فري   وج  حمب  بال ،بب شرع 

 بن  وآنا مص ر ف فيها! 
 ...ادو بنت، الوحيدة، حرام  وقأل يف طريقها       

 ه، البي  بيت،. ي  ،احميين اة ، آنا رايش داخ
 ورفع  صوهتا  كثر إذ ر  ه يتحر  إىل الداخه: 

 يا بو فيصه مب  ي  علي،، خاف اللنه.
عل  وجه الرجه، و وجته  عناين  لوانناً من  القلن : قلن  علن  ضنغطه الندو  الغضب شديد  

ة ننة، وقلنن  علنن  عالقننتهر بتلنن، األ،ننرة ومسننتقبه الابننة،   صننبش قننابالً لالر فنناا يف  و  
   ن يت  م املوقأل  كثر في رج م  الرجه اةلير ما يؤذو  لن، املنر ة ال بنرية ،نناً وقل  م
 ...ومقاماً 
بنند منن  االننندفاا إىل النناوج وإدخالننه قبننه  ن يفننتش فمننه ول نهننا  نن خرت يف التف ننري يف  ال

 اةه.
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 آنا مب  ي  علي  وال م  خاف اللنه؟ وانتو  ي  علي ر؟  بو  خاف م  اللنه؟ 
 خ ه ابوو اللنه يرمحه يف املس لة؟ و اش ،و أ عشان  قول عنه اال الم؟اش د        
  بو  اشلون مجع  مواله؟ صل  عل  الن  بس.        

 وقهر: وصدمة   وااتا صوت املر ة اببارة بغضب  
اش اننال الم اللنن   قولننه؟ لننيش مننا  ننثم   كالمنن،؟  بننوو مننا مجننع  موالننه إال بنناةالل وال 

نن ادك واللنن  مننا نننه كلمننة واحنندة، وإذا اننن  مسعنن  شنن  غننري  ننرأ حس نند يقنندر يقننول ع ح 
 ر اةص  والرتاب.ث  قدروا  يوصلون مواصيله ك  

 صل  عل  الن ، ان  مرة كفو وال  ستاال  م  يغلط علي،،        
 ال  ضيق  عل  وختليين اغلط علي،.       

 ، ما اللهر صل  و،لر عليه، ل   ما انقي  اين بامسع الل  مسعته
 ظني  من، اال كه خري.

 ...اهري م لفا  يا ام        
 و ،رع  شي ة لنعد ه:

  م مايد.
 ش مايد، ل   ما  يا  م مايد، يعلر اللنه إن ودو ارحي، واري         
 يف يدو ش ، وكه ش   عل  النصيب.       

د بنند  و،نن ت  نيلننة وانن   سنن ر يف نفسننها، منن  النندو يف ينندك الشنن   إذاً؟ ك قالنن  وقنن
          ل   ما عليه يا بو فيصه، حشا علي  ما دخل  بي   ح د صوهتا ابهورو يتهدج:

 انم  عقب ما قعدت عل  اال ر،  إال بيت،، وظني                             
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 ...دخل  هلا قيمة عند                         

، ول ن  شني ة ب ن  و خندت وصمت  ألنه ال بو  ملثلها الب ا   مام ادا ابمع الغفنري
 رب  عل  كتفها، وكدل، ب   اند وب   مرمي وب    بيدة وب   ماريا ال   شنهد 

 مننا نيلننة فقننند  .املوقننأل منن  بعينند، واخنفننخ ر   راشنند ولننو كنننان امننر ة لب نن  اننو اآلخننر
رفعننن  ر ،نننها بشنننمر وحاولننن  مسنننش املسننن نة مننن  علننن  وجههنننا و صننندرت  وامرانننا بننن ن 

فندخه راشند ،نريعاً وانو يننادو انند بينمنا  خندت منرمي  ،حننو البناب ل ا اك ال ر، و  حيُ 
وبنا ت كنه جهودانا بالفشنه ،  قبه ر   املنر ة ال سنرية و عتندر إليهنا بالنيابنة عن   وجهنا

 يف  ن  قنع نيلة بالبقا  لشرب القهوة. 

 ما الاوج ف ان بالداخه يتناول حبة الضغط م  يد ابنته، ويشرب خلفها ك   املنا . ك 
طنننه مننن  نافننندة املطنننبخ فنننر أ مجنننع النسنننوة يتعنننه إىل السنننيارة يف منتصنننأل اةنننوش حيننن   

مط ط ناً إىل  ن دخلن   وجتنه فرفنع  وبقن    ، فط ط  ثانيةً ،ائ  نيلة ينت ر اقرتاب ال ر،   
ننن  إذ كانننن   شنننعر بنننه و علنننر إىل  و   واحننندةً  وم  قنننه لنننه منننرمي كلمنننةً  .ركر ،نننه و،نننار إىل وك 

 يغب إال دقائ  خرج بعداا منادياً اند، وجا  ه  سش  دمعها. ول نه م .بل   مله مدأً 
مننن   جنننه  لننن، الننندموا،  وصنننية   حاولنننة نسنننيان انننؤال  الننننا  هنائيننناً،  لة  ة  ومسنننا   غضنننب  
ومنع ذلن،  ادا كثري.. ... ساعد ه يف اإلةا  بطلب الطالق الرمس  م  ماجد ومطالبة  

 فالتمطيط ال يو لد إال مايداً م  األم..فيعب  ن ينته  ادا الش   لينته  معه األم، 
و خنندت شنني ة  . بنن  الننناول وظلنن  صننامتة عصننية   يف السننيارة ملعنن  عينننا نيلننة بنندموا  

نننر و" رغنن  و ابنند واننن   نتقنند  صننرفات الرجنننه األرعنن  القا،نن  املتصنننلب العنينند   "...الش 
 وب  الفينة والفينة  لتف   بيدة إىل اهلأل لتلطأل ابو:
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، بُنينة وايند  ين  ل ن  بابنا منا يف منخ. وظلن  شني ة  سنب  ما  ليش ماما  ، خل   بابا يويل 
 عنن  غضننبها مننع  بينندة إىل  ن وصننل  إىل املنننال ونقلنن  مننا حنندث حبنندافريك وحننىت و عننرب  

 ... عقيب  بيدة إىل والد ماجد

 ليفون ماجد النقال يرن يف جيبه وانو يف طريقنه إىل بين  عمتنه وإذ بينب ينندلع صنوت 
اننو يننندفع مهننروالً إىل     لنن، الفتنناة! ك انناالغاضننب بقننرارك الصننارم: بننب  ن  طل نناألب 

النننداخه حنننىت يصنننه إىل العمنننة، فنننإذا  نننا  ب ننن  ب ننناً  شنننديداً كانننن  خب  نننه عننن  ابمينننع 
 وحتقنع غضنباً وانو ينهننال علن  عمتنه بسنيه   وجهنه حيمنر   .لت رجه ،نيواًل يف خلوهتنا  لن،

ملنناذا  ننرت  لنندل،   ؟سننها يف ذلنن، املوقننأل السنن يألمنن  العتننب الغاضننب، ملنناذا  ضننع نف
 الرجه الدو  صبش مهعياً مؤخراً الفرصة ك  يهينها؟ ملاذا م  سمع نصيحته؟ ملاذا؟! 

ك يهننند  قلنننيالً ويهننندئ مننن  روعهنننا.. يف النهايننننة كانننن   ت منننه شننني اً، ون نننر إىل ،نننناقيها 
، هلمننا مفعننوالً  كيننداً د    مامهننا علنن  السننرير، مسنن ينة، كاننن    نن   نننه ،نني ون املمنند  

ولننوال حبهننا الشننديد لننه ملننا  قبلنن  علنن  ذلنن،  .ذابنن   سننتعدو  مننا وانن  عاينناة القننوم
 ...العمه، وما  كثر ما  ستدع  م  الشفقة وا  يف  ل، اةالة

، ك  خربانا عن  م املنة  بينه، فمسنح   دمعهنا ونطقن  قبه ر ،نها وحناول  لطينأل ابنو  
  خرياً:

ل ح  ااجملنون إذا    الطنالق حن  بنتن، رو  انن  طلبنه يف ال، ما علي، م  ابو ، قو 
 ا  مة، وخه يشوف يطلقون له واال ال بدون ،بب.

  ... كيد او عندك ،بب بس          
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مننا عننندك ،ننبب يطلقننون علشننانه، بيقننول هلننر مننا يواخنندنا؟ ا  مننة مننا  عننرف اننال الم، 
يعرفننننون  خالقنننن،؟ خلننننه بيقننننول هلننننر  خالقننننه مننننب  ينننننة؟ منننن  بيشننننهد لننننه والنننننا  كلهننننر 

 ...يدوهل
 وابتسر ماجد:

نن ر يف نفننس الشنن ، وانندا اللنن  قلنن  لننه اينناك يننوم ا صنننه صنندقيين حننه نيلننة آنننا كننن  مف  
 ي لمين ع  الطالق، قل  له باةرف: إذا    الطالق، رو  طلبه يف ا  مة.

 إو خله يدوهل.        
 وان  اش راي، حه،  ب  الاواج يستمر؟

    ه يستمر! مب علشان البنية مايونة وحليوة وان  حتبها وبس، بعد علشان إو آبي       
  ُبواا يقتهر و نبط كبدك.        

وضننح، كثننرياً ك صننم  و خنند يف ننر، كيننأل يتعامننه مننع انندا املوقننأل، وكيننأل ،ننيتعامه 
مننع انندا األب مسننتقبالً؟ ول نن  ن ننرًة إىل السننناعة جعلتننه ينندر   ن عليننه  ن يتعامننه منننع 

 الوق  الراا ، لدل، اب واقفاً، و خرب عمته  نه ،يعود يف التا،عة. بيه او يف 

يف منننال والنندك  خنند ماجنند يسننتمع مننرة  خننرأ وبالتفصننيه ة ايننة عمتننه وعملهننا البطننويل 
 الدو با  بالفشه:

 ها غلط ، م  قال هلا  رو .. يبس يبه ام  نيلة اللنه يهد

 عل  وجه األب. شديد   وار سم  عالمات غضب  
علشان م  غلط ؟ مب علشان،؟ بدال ما  لوم  م، نيلنة لنوم  نسناب،، لنو غلط ؟ و 

 وا طلب املرة وا  راحية هلر عل  كر، .. عل  كر، !فيهر خري ما رد  
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 ...آنا ما قل  ان محاو ما غلط،  نا بس  قول        
 ال  قول وال  عيد، ا  كلمة واحدة: طل  بنتهر! 

 لتسلط؟يعين ا،تسلر ح  اال،تبداد وا        
نند وال حينرتم النننا  امنب ا،تسننالم، اند ااند  ...عقنناب حن  االرجننال اللن  مننا يوج نب  ح 

 ادو  خ  العودة الل  ، ي  هلا بعيايل، وما عندو  غل  منها، وكرامتها م  كرام .
  ي ، اش راي، ان ام  نيلة نفسها  قول يل ال  طل ؟       

لن  ألهننا عارفنة انن، متعلن  بالبنن  ومنا  ن   قول الل   قوله، ان   درو اهنا  قول ال  ط
  رتكها، ل   ينبغ  من، ان  ان،  وج بها وحتافظ عل  كرامتها، ادو ع بارة  م،.

 و كثر م   م  يا يبه، ما اختلفنا،  وآنا مستحيه افر  يف  كرامتها، بس حىت        
 ا  هلا ن رة..         
كننالم مننا لنننه معننىن، وال فيننه حننه إال  نننر    ن نننرة! انندا كلننه ن ننرة بننس اللنننه يهنندا   و    و  

دي ، وفيننننه بنننننات  حسنننن  منهننننا بنننن لأل مننننرة البننننن ، مننننا يف النننندنيا غرياننننا؟ البنننننات م ننننو  
 يتمنون،.
 آنا عمرو ما شف   حس  منها..       

 ا،تدع  ال لمة عصبية الوالد:
 ال، رو  حب يد ابواا ورجوله!

 ه منرية:ويصم  االب  وسفخ ر ،ه، م يدر ما يقول وانا  دخ
بصنننراحة ينننا مايننند، ال م  سنننمع كنننالم  بنننوو، اينننه منننا مسعننن  كنننالم  بوانننا ووافقننن  علننن   

 كالمه؟ وحىت طالبت، بالطالق بنفسها عشان  رضيه..؟  وال حاول   قاوم.
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 وار فع حاجبا ماجد:
 منرية، اند مب صديقت،؟ ما رح  وجي  معااا يف اإلمارات؟

 ..صديق  ش   وااملس لة ش  ثاين        
 ويتدخه األب: 

  ...ل، مقتنعة و نفد ح   بواا  مرك اشف  اشلون؟ حىت اخت، مقتنعة، وحىت مر 
 عل  كه حال يبه، ان شا اللنه ما يصري إال الل  فيه اهري.        

وحيناول  ؟مرير، ما لدنيانا ادك وعروضها الن  ال  نتهن  مواكب األيام الثقيلة  سري ببط    
ال ينبغننن  لنننه  ن يفنننر ،  و ال ينبغننن  لنننه  ن يفنننر    ننننا مننن  ننننوا   :ماجننند فلسنننفة األحنننداث

كنننربأ  سنننتح     و  ن الننندنيا ختبنننئ لننننا ،نننعادةً  .بسنننهولة، لننندل،  طننناردين األينننام اةايننننة
 ال ثري م  املعاناة قبلها؟

نننال ثننناين آننننا  .ويف املدر،نننة قالننن  ،نننارة مبتسنننمة: ح ننن   بنننو  منننا يقننندر يرتكننن، حننن  رج 
د منا حيبنون ياوجنون بنناهتر ألهننر منا يتقبلنون ف نرة انتقنال بنناهتر مسع  ان  فيه ا نات واين

   لرجه غريار.
 له معىن! قل  ل، مية مرة،  بوو  كان مستانس، ،ارة، ع  ال الم الل  ما        
 كان ،عيد جداً  ايد، كان حيبه مثه فيصه و،عد، وكان راض  عل   واجنا           
 م  قاص  قلبه.          
 بو  لغا وآنا ما اقدر احله.يوووك،  
 صش، حىت آنا ما اقدر احله.        
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  رجو  ال  سبب مشاكه مع  بوو.
 ما  قدر  طلق، يا اند، ما اقدر، خه ننت ر ةد ما  طري عنه شياطينه،  و خنليه       
 يواجه الواقع! الواقع إن احنا متاوج .      

 رجنو   .ويرجنع يف نر بعقنه إال إذا نفندنا لنه رغبتنه ما يف فايندة ينا مايند، مسنتحيه ير نا 
 آنا مت كدة إنه بيهدا ويف ر بطريقة ثانية لو نفدنا له رغبته. .امسع كالم 

 ال. ي  الطالق يرو  ا  مة وما عندو غري اال الم.        
 ويرن التلفون يف غرفة ماجد، وي يت صوت اند الغاضب:

 ليش  س  ر يف وجه ؟
 كالم، مب عدل، حىت ان   قول  طل ؟!ألن          

يعىن اقرتاح، او الل  صش، آنا مستحيه اقهر  بوو،  فضه  عيش ،نن  علن   منه اننه 
 بريض  يف يوم م  األيام، وال  ،وو ش   ي   يرفع ضغطه ويقتله.

 اند، ان  قاعدة هتدم  حيا نا، وكه الل  بنيناك.        
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بيتصننننلش يف املسنننتقبه، مننننا دام احنننننا متمسنننن   انننن  طلنننن  وآنننننا مت كننندة ان كننننه شنننن   
 ببعخ كه ش  بيتصلش.

 اند، ان   ح د ثاين متقدم ل،؟        
 ويرن التلفون يف غرفة اند، وي يت صوت ماجد الغاضب:

 ليش  س ري  يف وجه ؟ آنا مب عاجبين إصرار  عل  الطالق.. 
  بوو الل  مص ر، ليش ما حتاول  فهر؟        

 وضات التلفونية العقيمة.و ستمر املفا
 مستحيه، مب قادر اصدق ان،  ب  يف االنفصال.

 مؤقتاً، مؤقتاً ةد ما نقنع ابوو.       
 وليش ما نقنعه واحنا متاوج ؟

 ال م نرحيه ةد ما يهدا.... رافخ       
 اخاف إذا انفصلنا ما   ون لنا فرصة ثانية.

 ب اين ي   اخلي،  رو   السهولة؟ال م   ون لنا فرصة ثانية، ان  حتس       
 املستقبه. كالم يا اند، الل  ما  قدري   سوينه اة  مستحيه  سوينه يف

  صيبها ال لمة يف مقته..  صم  ك ي يت صوهتا حايناً:
ا اقندر ا سنبب لنه من ...آنا ما اقدر ا،وو ش  اةن  ألن ابنوو متشنن  وآننا خايفنة علينه

 يف ش ..
 سريين آنا بسهولة..ل    قدري  خت       

 آخر: طفرت م  عينها دمعة إذ  صابتها كلمته يف مقته  
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 آنا مت كدة ان، فاار كه ش  وما ادرو ليش االتعديب.
 وي يت صو ه اامساً حائراً:

  عديب؟
 طبعاً  عديب.. ك ن، ما  عرف ابوو وما  عرفين، لو كن         
 مث ..  عرفين  ي ، كن  بتعرف اين ما  بيع، ب و       

 وطلب الطالق؟
  رضية مؤقته ح  الوالد..       

 وما اقدر  ماطه؟
 عليه م   مراضه..  ال، م  فضل، ال  اطه، ابوو  عبان وايد وايد وآنا خايفة       
 آنا بعد  عبانة وايد..        

 بس ما اقدر افر  في،، اشلون ان   قدري   رتكيين؟ 
 مؤق ،  بوو وايد طيب، حيب حش   كلمته ل   يا حبي  مؤقتاً ، كه ش          
 ي   يقتنع بسهولة بعدي .        

 املش لة إين ما ادرو اش طول ااملؤق ..
 املؤق  يا مايد مؤق  مهما طال.. امسه مؤق .        

 ح   ما اقدر ارجع.. .. ي ، باف ر يف املوضوا، بس  رأ إذا طلقت،
  ول   والداا املتشن  يريد الورقة. ما عيين اند،  داكنة    تش ه غمائر  

ابننرااير البنناب ويضننع يف ينند ماريننا ظرفنناً ويعننود  و نقطننع املفاوضننات  ،ننبوعاً وبعننداا ينندق  
من  داخلنه،  قرؤانا و سنش  إىل ،يار ه. وختتطأل األم ال رف م  يند اهادمنة وختنرج ورقنةً 
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  فتضنعها دك يصنل  ر  وجها فتعك  داب  ا إىل حي  وك   دة  ؤ مو   دمعاً ،ال  عل   بة  
علنن  املنضنندة وختننرج وانن  ختننربك  هنننا ورقتننه النن  طننال انت ننارك هلننا، ك  لتفنن  إليننه  بغضننب  
 :عال   قبه  ن  بتعد و قول بصوت   ثانيةً 

 قر ت عين،!
 فإذا  ند  تسا ل وا   ننال م  الطاب  الثاين: 

 م  جاي نا؟
 من فخ:  تلعثر األم ك  قول بصوت  

 وابو  حتن ون عل  الرج ال ةد ما خليتوك يطل !ورقت،، قعد وا ان  
 إىل اةعننرة واختطفنن  الورقننة و خنندت  قرؤاننا ك وضننعتها بسننرعة   دخلنن  االبنننة مداولننةً 

قبننه  ن ينتهنن  والننداا منن  صننال ه وجننرت إىل غرفتهننا  ننوارو فيهننا  حااهنننا واهنياراننا. حننىت 
اانننا كمنننا لنننو كانننن  ه  لق  األب م يفنننر   نننا، م  بننند علينننه ن نننرة االنتصنننار عنننندما رآانننا بننن

كن  حتف هنا  ينمنا   مها لاوجتنه دون ااتمنام  فهنا و،نل  ك وضنعها يف مغل   ،علن  وجهنه ل مةً 
 شا ت.

 م  نافدة اند إذ فتحتها ووقفن  قبالتهنا دقنائ    مع ا،تفحال الشتا     يت األنسام باردةً 
 هنر البناب يقنة و ُ من  اةد علن  ابنا  اهلفن    طنه  النافندة  ُ  .بعد  ن ار دت مالبس الننوم

ننعننند االلتفننات إىل اليمنن ، البنناب الننندو ر ت ماجنند يل   ال حصننر هلننا، و مامهننا  ه مننرات  ع 
 وإىل األ،فه  قأل  شعار اللوم  واللو  والتينة الوحيندة وشنعر ا ابوافنة اللتنان  مثر نا منرةً 

منن  العشننب املبلننه  تصننه باملسنناحة  مننند  ربننع ،نننوات، ك  ،ننفه منهننا مسنناحات   واحنندةً 
 وانننا  طقننر كرا،نن  اةديقننة األبننيخ النندو جلسنن  عليننه كثننرياً  .صننلة بالبينن املبلطننة املت  
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كنان اادئناً   مع ماجد و بيها، ي هر نصفه وستفن  نصنفه اآلخنر عن  ناظريهنا.. كنه شن    
 وبارداً ومبلالً  ا  املطر الدو  ساقط قبلها ببضع ،اعات. 

م نننتماًل، ويبننندو  ن   يعننند شننن    . مةهنننا ناقصنننول ن   لديننندةً  دخلننن  األنسنننام إليهنننا بننناردةً 
دوننه  صنبش من  ش  ، و  كان كاللمسات األخرية ألو    .ماجد كان بعه األشيا    تمه

األشننيا  ناقصننة، ويصننبش املسننتقبه خميفنناً يهنندد بننال ثري منن  األحنناان، اننه يعلننر الوالنند مننا 
لنر جينداً منا الوالند كنان خمتفيناً حتن  اللحناف مغمنخ العينن  ال الندما ، ويع فعه بابنتنه؟

 و كنان من  األصنه  –فعه بابنته، ول نه ال يسنتطيع شني اً، ُقضن  األمنر وخنرج كنه شن   
   ...م  يدك -خارجاً 

ع  لنن، الورقننة النن   نهنن  كيننأل قمنن   بنندل،؟ كيننأل ا،ننتطع ؟  نناذا شننعرت  و ننن    وق نن
القصة؟ ول نين  نا من   صنر،  صنررت ألن  ح  صنر، وشنعرت  ننه ي ناد بن  إذا م  نفند 

ه  لنن، الرغبننة، ول نن  منناذا كننان شننعور  و ننن   سننت لل  لنن، الورقننة؟ مسنن  ، البنند لنن
 ن،  صبح    راين اآلن.. واآلن؟ بعد  ن خرج  م    مة فقندان األهل  فقند الاوجنة 

 ...ال   خرجت، م   ل، األ مة
واهنننارت اننند حتنن  ةافهننا و خنندت  نتحننب فننوق الو،ننادة، منناذا فعلننُ   نندا املسنن  ،  

 به باالشرتا  مع  ح؟ ول   التالعب باألب  يضاً صعب. كيأل  العب 

ويف الصنننبا  هنضننن  انننند حممنننرة العينننن ، ووقفننن   منننام املنننرآة  صنننلش مننن  شننن هنا، ال، ال 
 ح    ن  داب إىل املدر،ة  ا   العين ، البد م  إجرا   صغري..

  عليهننا  خنندت ال ننرة الشننفافة   ننرب و  ننرب و قننرتب منن  عينهننا وار عبنن  املسنن ينة ول نن
 ...املواجهة، ال رة ما  اال   رب و اداد شفافية وم يب  إال  ن  نفعر
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ب شنيا    مت انفعار الفقاعنة يف العن  اليمنىن، ف غمضن  انند عينيهنا، ول ن   مهنا مشنغولة  
فتحنن  عنن  اننند اليسننرأ بيننداا فقنند بسننرعة، لنندل،  وبننب  ن  نعننا كننه شنن     كثننرية  
انند منع عينيهنا  انتهن  العملينة  غلقن  الاجاجنة  اركنةً  وبعند  ن . خرأ ر فيها قنبلةً لتفع  

امللتهبتنن  و حااهنننا وخرجنن  لشنن هنا.  مننا اننند فقنند  سننلل  إىل التليفننون، لقنند  رادت  ن 
فهنن   عننرف  واحنندة   بننب  ن  سننمع صننو ه ولننو ب لمننة   . طمنن   علنن  ماجنند بعنند الورقننة

 ائسنناً  و مصنندوماً منن  كلمننة  نربا ننه جينندا و عننرف إن كننان ،ننعيداً  و حايننناً  و غاضننباً  و ي
   ...واحدة، كلمة " لو"   ف  جداً، ومسعتها و غلق  اهط

 طبيعنن ، اننه انن  خمدوعننة   ال م ي نن  يبنندو عليننه اةننان  و الصنندمة، وكنن ن الطننالق شنن    
 فيه؟ مستحيه! ماذا إذاً؟ 

 ال  علر شي اً، ال ش   عل  اإلطالق.

انن  واحنندة،  خضننرا  اللننون، اننا عنن  ،ننيارة  يف السننيارة  تلفنن  اننند حيننناً ومشننااًل،  بحنن  
ا   خرأ.. و خرأ و خرأ.. كه ادك السيارات خضنرا !  ين   ول نها ليس  ا ، واا

 قبه ذل،؟ كان  خمتب ةً 

 امل ان: مضي  يف ،اعة الام  الرملية  
 الامان: ة ة يف  م  غري حمدد املالمش

 ابو:  ثريو له ملمس السحاب 
كنان   .هلنا منند األ ل ر  مقد   ة مع م  حنب؟ ألن االلتقا  ة ة  اه  عرف ملاذا نشعر باأللف

 إىل م ننننان   ع  الشننننعور منننن  م ننننان  لننننون ُشنننن ،نننناليف و ،ننننالف، يف العصننننر اةعننننرو يتنق  
 يف ،لسلة لقائنا.  ة وار ال يعلمون  هنر حلقات  مر دي  جلود اةيوانات الفع  
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  ريد  ن  فعه شي اً.
 شننيا  كثننرية إال انندا الشنن  ، مجالننه يف بعنندك عنن   سننتطيع  ن  فعننه شنني اً لي تمننه بنيننان 

 شعوذة األحداث وال روف.
 لسنا مجاداً مسلوب اإلرادة.

إهننر  .هلنا دائمناً من  ق ب نه ا بن  ال      ن قصل اةب الن   نتهن  هناينة ،نعيدة خمطنط  
يشعوذون األحداث وي نون  ن ما يصلون إليه ن تاج   صرفهر، ول ن  لقنا ار كنان مقندراً 

 قبه  ن يتس ع  ،الفهر بتل، ابلود. م 
  ال نسع ؟ 

 نعر، للوصول إىل الغاية ال ربأ.
  ليس اةبيب غاية  ستح  السع ؟

 به او و،يلة، وإن كان فعا   م  غاية.
 ملاذا إذن  شعر ب ه ادا األم إذا فارق  حبي ؟

  يضاً  شعر باألم عندما  جوا، اه بعه ذل، م  الطعام غاية؟
 ...صغري..صغري  شعر  نين

 حن  كدل،..
 )واااو التدف  القسرو ي يت لينه  اللح ة(

 انت رو، ال  بتعدو..
 ... حاول، ول  
 اايت يد .
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حنند ماجننند يننندك و ننند انننند ينننداا ول ننن  التننندف  القسنننرو يفنننرض مشننني ته وال  ننند انننند يف 
 ...يداا إال الرتاب

لهننا راشنند اليننوم وكننر ايعنن  ملناذا ال يرفننع  حنند   لنن، اللوحننة منن  علنن  جندار اةعننرة؟   م
منن  ذكرينننات، واكتشننأل يف النهاينننة  ننننه ال يسننتطيع  ن ي نننرك ماجنند صنننهرك النحينننأل ذو 

بنننه إننننه ال يسنننتطيع  ن يتوقنننأل عننن  حبنننه وقننند يععنننا يف  .العينننن  اةننناملت  بلنننون العسنننه
ر من   حضنراا ق فيهنا  ندك  عنندما حند   .اللوحنة صنفعته  ندك اةقيقنة .النهاية ع  املقاومنة

عد  نر أ األيننام القدحنة ومتعلقننات املاضنن  كالسنفينة النن  يف اللوحنة، السننفينة النن  لنه ليسنن
شديد..   اد خترج من  الصنورة، كينأل ير،نر الننا   راشد ب صابعه عليها يف إععاب   مر  

 األشيا   دك الواقعية..

 ج شنعر  ننه  نا .كان حيبه حقاً   .إىل جانبها كان وجه ماجد املبتسر ذكرأ يف خميلة راشد
يف  حننند األينننام كمنننا انسنننعر  ام يشنننعر بننن ن  حننند ابنينننه انسنننعر معنننه ف ري ننن .معنننه ف ريننناً 

كوننننه  بننناً هلمنننا كنننان يصننننع حننناجااً بينهمنننا وبننن   ن يهتمنننا ب ف نننارك وذكريا نننه،  منننا .ماجننند
ف نان يععنب   و قرينب   ماجد العاش  ل ه ما ينتم  إىل ادك البقعة م  العام من  بعيند  

 خند صنورًة فو وغرافينة  .ها، ويتبادل معه األشيا م    األيام اهالية وقي  حبميه املدافع  بداً ع
كمنننا  خننند   ،قبنننه  ن يهننندم وستفننن  مننن  ،نننطش األرض و عطننناك اللوحنننة قننندمي   ملبنننىنً  ننننادرةً 

 .وكننر انتشننرت  صننوات ضننح اهتما قننرب غرفننة اال،ننتقبال .النندكريات و عطنناك التطلعننات
 رتم وُيسناير كمنا انو يف ن نر فيصنه،  و رجنالً حُين اً كبنري   م ي ن  راشند يف ن نر ماجند رجنالً 

نن لننه  الف ننر يفننرض محايتننه القسننرية علنن  ابميننع كمننا اننو يف ن ننر ،ننعد، بننه رجننالً  رمتحع 
 يشاركه احرتام الدات والرتاث..  اً باالاتمام، وصديق جديرة   وفلسفة   ف ر  
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اً.. ليتنه غخ البصر ع  اللوحة املعلقة وشعر ب ،  كبري، وب نه يفتقد ذلن، الصندي  كثنري 
 علمه  نه ليس ضدك عل  اإلطالق.. يُ 

  دخه مرمي فرتأ عينيه المعت . 

منننه اهلمنننوم واألحننناان، منننه  .منننه ماجننند األينننام اةايننننة الننن   لبننند لنننه دائمننناً خلنننأل البننناب
ملننناذا ال بننند يف يننندك  .انننو  يضننناً حنننأل اةقائنننب ويفرغهنننا، وال يعلننر منننىت النهاينننة .األحننالم
 ما يد اند فهو ال يريداا  ن  سن، النرتاب طنوياًل،  .مثه يد اند ملاذا يدك معطلة  ؟ شي اً 

وإن كننان البنند منن  ذلنن، فلنني    رابنناً خصننباً  نبنن  منننه اهضننرة.. ي نناد يننرأ يننداا حتمننه 
 ال يفنرتض  ن للندنيا ععنالت  .مضنعر بشن ه   واألحنوال ثابتنة   األيام  ر   الورد واهضرة.

 لننيس يف اال نناك املطلننوب. حشنن  بضنني    ول نن  ر ننا كاننن   نندور رغننر كننه شنن     ؟ نندور
البنن  ، انناا  . امل ننان مطفنن .. املصننابيش م حينناول  حنند  ن يضنني ها .إىل غرفتننه وضننعر  

 مضا ة اآلن ول   حيا ه ما  اال مطف ة ألن اند غائبة.. 
يف منتهنننننن   جا  نننننن،  خننننننرأ، شنننننن     جننننننداً، كلمننننننا صننننننعدت درجننننننةً  حمننننننبط، يننننننه   درجالنننننن

وعنننندما  ضننن   مصنننباحها بننندت غنننري  ، ، الغرفنننة مطفننن ة  السننن أل.. الطننناب  الثننناين مطفننن
 ئومطفنن ة.. الشنناو م يصننه بعنند،  بينندة مطفنن ة! م  ضنن مهلهلننة   فراشننه يف حالننة   .مر بننة

او يصه، ش راً يا  بيندة.. ول ن  منا اندا  املصابيش وم    ه بالشاو بسرعة.. الشاو اا
 الطعر الردو ، طعمه ضعيأل و، يأل.. حىت الشاو مطف !

 -كنن  ال  ننراك  بينندة-الفننار   سننلالً شنناو يف مغسننلة اةمننام ك ذاننب بننال وب ،نن ب ال
صنع  له  مه كنوب شناو غنري مطفن  وجلسن   . مه و خته منرية انا  .إىل حعرة عمته

حت ننن  لنننه عننن  اة ي نننة إذ اقنننرتب شنننهر ذو القعننندة: ال  علنننر مننن   يننن  جنننا ت ول ننننه كنننان 
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منن  اهننوص  و علبننة   و رشنناد يف ،نلة    قلينداً منن   قالينند ليلنة عينند األضننح ، يبندر شننعري  
و حيانننا يضننع  .صيصنناً و علنن  يف  حنند  ركننان البينن  و سننق  كننه يننومإ نانننا  يصنننع منهننا 

ويف ليلننة العينند سننرج الصننغار  .األطفنال هلننا شنني اً منن  األر  املطبننوهل إشننراكاً هلنا يف غنندائهر
يهنا النارا ومجنه من نرك، مجيعاً إىل الشاطئ لريمنوا للبحنر  ندك السنالل الن  ي نون قند مننا ف

ي   يا ب ي  ، غديت، عشيت،، يوم العيد ال  شت   علي ه  ...وار يغنون: يا ح 
مننا معننىن انندا التقلينند؟ يقننال إنننه يفعننه ليعننود اةعنناج ،ننامل  إىل البلنند، كتقنندمي القربننان، 

ة حننىت لننو م ي نن   حنند ذويهننر نننوا منن  اهرافننات ول نن  كننان مجيننع األطفننال يارعننون حي نن
 ئباً. غا

انبهننر ماجنند كثننرياً بننالف رة، م يعاصننر انندا التقلينند إذ انقننرض قبننه مولنندك  ننا يقننرب منن  
الثالث  ،نة، ول    ععبته ف نرة النارا،  ن ينتعلر الطفنه كينأل يضنع بندوراً ويراانا  نمنو 

ننرًة  يعننة يومنناً بعنند يننوم   لل نننضرة  ،نناحرة، خالبننة، فيهننا  قنندير   ف ننرة    ... مننام عينيننه ُخض 
 وال  نفع البي ة. النهاية حمانة   ...ول   النهاية... عةوالطبي

البي ننة، مننا كننه انندا االاتمننام؟ ول نن  ماجنند يننرأ  ن  ،ضننح   منننرية منن   خيهننا، البي ننة
ر الننارا، الننرتاب، اهلننوا ، كننه بننب  ن يننتعلر اإلنسننان كيننأل يقنند   .هانندا االاتمننام يف حمل نن

كنان خرافنة،  ن ينارا الطفنه  رعناً طبيع  علن  األرض.. ك اندا املعنىن ابمينه وإن   ش    
ويعتين به ل   يقدمه قرباناً من   جنه  ن يعنود والندك  و جد نه  و عمنه ،نامل ، إننه معنىًن 

 ،احر..
إىل بيتهنننا ويبقننن   إىل بيتهنننا و ننننهخ والد نننه عائننندةً  و بتسنننر مننننرية ألخيهنننا و ننننهخ عائننندةً 

ةية، كيأل كان   نداب ماجد مع عمته الستينية يهيه عليها األ، لة ع  ذكرياهتا ع  ا
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مننع األطفننال إىل الشنناطئ،  كيننأل حشننون املسننافة مهمننا كننان طوهلننا إىل البحننر علنن  ضننو  
 ...القمر وكيأل وكيأل

و ندكر  .هنخ مبتسماً، لقد  هلمته اةية كثنرياً من  التن مالت الن  عناش حتن    ثريانا  يامناً 
، يريند  ن ي خنداا انو اند، قد  نوو الدااب إىل اة ، ول نه ال يريداا  ن  داب قبله

ة،  ننرأ اننه ،ننتعود إليننه بسننرعة لننو فعننه، وابتسننر ي ننول نن  لننو ذابنن  فسننيارا هلننا ح   .معننه
   ...للف رة

وعنصننر اهرافننة  وظننه يف ننر يف اةيننة، يسننحرك عنصننر اهضننرة النندو يلمسننه األطفننال  ننارةً 
 يف كه ش  ..   ارة.. البد  ن ي ون هلند نصيب  

وطالنب بإحيائهنا "بتصنرف"..  ،رهتا م  وجهة الن نر البي ينةة وف ي  مقاله ابديد  ناول اة  
ويف النهاينننة  غنننرأ مننننرية بننندعوة  صننندقا  طفليهنننا و بننننا  شنننقيقتهما األخنننرأ و صننندقائهر 

يف حديقنة مننال عمتنه  يغنر  كنه مننهر فيهنا حينةً  و بنا   وج عمته و صدقائهر إىل حفلة  
عبنداهلل وحننان     ي نو شنرف علن  ح  صنغرية.  ي ون قد  رعهنا قبلهنا بثالثنة  ،نابيع يف ،نلة  

وابننته  واننو يرامهننا  نمننوان ،ننريعاً ويننرأ ااتمننام الطفلنن   مننا و بنناا  كننه منهمننا ، بنفسننه
ف صنننبش عبداللننننه يتبننناا   ، را عبداللننننه شنننعرياً و رعننن  حننننان رشنننناداً  .علننن  اآلخنننر حبيتنننه

  رعه بينما  تباا  حنان جبمال  وراق  رعها. بسرعة منو  

 ثالثننون طفننالً للحيننة علنن  شنناطئ البحننر ك بنندالً  مشننهودة..  غننىن   كاننن  ليلننةً ليلننة العينند  
قنوا  نا يف البحننر غر،نواا يف حديقنة مننال العمننة، يف املسناحة الفارغنة الن  كننان  ن يلُ  من 

 .وانر يغر،نوهنا يف اةديقنة الوا،نعة حتن  ضنو  القمنر ماجد يرااا ناقصة. وغننوا هلنا ثانينةً 
بانتشنار اهضنرة علن   يندو انؤال  الصنغار، كنان  قبهر مبتهعنةً وم  غرفتها كان  نيلنة  نر 
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ر الصنغرية ك يغر،نوهنا يف النرتاب حتن  ضنو  القمنر من رار وار يغنون ويؤرجحون ،الهل  
  ،طورية ال  نس . من راً به ملسة  
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 وانطفأ        
 المصباح           

 الصغير                       
 

 وقفن  انند عن  كتابنة  .لشعور املدر،ن  ومؤذية   وماععةً  الوقع   عالية   ال الم ي يت مههمةً 
 البيضا  والتفت  إىل اهلأل: ابملة عل  اللوحة  

 وين  عص ب علي ر.للمرة الرابعنة  قول ل ر، ا،ن توا يا بنات، ورجاً  ال ختل  
 و مهسننت  ك   خننرأ  مسننة   ةً حننىت بنند ت اهلمهمننة مننر   ومننا انن  إال ة ننات منن  ،نن وهت   
 ف لقننن  انننند القلنننر بعصنننبية   ، خنننرأ عالينننة الوقنننع منننرةً   ادت اهلمسنننات و صنننبح  مههمنننةً 

 كننه طالبننة    والتفتنن  إلننيه  ثانيننة.. ،نن ت  الطالبننات يف اةننال و خنندن ين ننرن إليهننا وكنن ن  
  ريد  ن  ثب  هلا  هنا م  سهر يف  ل، األصوات املاععة.

 ، آنا ما عندو مانع.  ي ، جاي   ضيعون الوق 
خلنأل  وا   ن ر إليه .. جبانات! وقحات   و خدت  ر بعينيها بينه ، كله  صامتات  

 مام عينيها، كله  ا دا،  رادت  ن  قنول هلن  ذلن، ول نهنا خافن   ن  ظهراا جبانات  
 نفلننن  منهنننا  عصنننا ا  كثنننر و كثنننر، ون نننرت إىل السننناعة فوجننندت  ن اننننا  متسنننعاً مننن  

 طين   لن،  عنادت اللندر ، ول نهنا م  نرؤ علن  التوجنه إىل السنبورة، الوق  إلكمنال ا
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ا،ننتندت إىل اةننائط وطلبنن  منن  إحننداا   ن   مننه ابملننة و بنند  فقنند اهلمهمننة، لنندل، 
ال  حد يعرف إعراب "ريثما". غبيات، مهمالت، مستهرتات! وبند ت الشنر   .اإلعراب
... سنات، ك علن  اهلمسنات، وذاب  عالمات الغضب عل  وجههنا، فانبثقن  مهثانيةً 

جننداً.  قننأل مجيننع الطالبننات بنن مر  منن  املدر،ننة.. و لننس املدر،ننة ننناظرة إلننيه   انندا كثننري  
من  النام   ربنع دقنائ   قضنيها انند  بقن     ن نر الطالبنات إىل السناعات.. .ويقأل الندر 

 ب  الن ر إىل وجوك الطالبات املتململة والساعة إىل  ن يرن ابر .

، اه  وشن،  ن  فقند  عصناح،  م   ن  اهلمسنات واهلمهمنات جناً ا ما الدو حيدث يل
والينوم ال  طيقهنا؟  لنيس انؤال  طالبنايت  م  اةصة؟ ملاذا كن   حتمه اهلمسات كنه ينوم  

العاياات الاليت يقدم  يل الورد يف الصنبا  والناليت  فنتش قلن  ملشناكله ؟ يبندو  ن التنو ر 
عننند الننندفا ر الننن  علننن  حاهلنننا و خننندت  ُ  د آ،نننفةً يف املننننال ا،نننتنفد  عصننناح..  نهننندت انننن

ينبغ   صحيحها ريثما يدق جر  الفرصة و  يت  ميالهتا. غالبتها الندموا، و عبن  وان  
حتننناول قمعهنننا، وبحننن  بالفعنننه يف إخفائهنننا عننن  كنننوثر و يننننب عنننندما   ننناارت ب هننننا ال 

 ،شنن     ول نن  ،ننارة شننعرت ب ننه . سننتطيع رفننع عينيهننا منن  علنن  النندفا ر وانن    لمهمننا
 دمع اند منع جنر  الفرصنة و سنري  وحض  الوق  و أل   .إال  نه م ي   يف يداا ش  

  مع اجملموعة إىل غرفة الرياضة بقيادة صاحبتها كوثر.

 ع  األكه:   وقف  إحدأ املدر،ات ة ةً 
شننف  نفسنن  معنناكر  ؟ صننورا آنننا شننف  موقفنننا انندا منن  مخننس ،ننن ، واحنننا يف ابامعننة

 ...ل  ا،فنعة الرياضة ادو ناكه ،ندويتشات فالفهيف ادو الغرفة ع
 اشلون شفتينا؟        
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بننس مننا كننان حلننر، كننن  واعيننة، وكننن  يف م تبننة  مننا  درو، ك نننه طيننأل، ك نننه حلننر..
 ...ر كتابابامعة  دو  
 ي  ، آنا مسع  إن النا  ،اعات يشوفون مشااد م  املستقبه.        

  ن نرًة إىل ،نارة، بنب  ن خننرج لنتمشن  قلنياًل، عن  األكنه، و ر،نل و وقف  انند  يضناً 
 ...الفالفه صعبة اهلضر

،ارة، آنا شف  مشهد مثه الل   قول عنه فو ية، كنان املشنهد فينه مايند قبنه منا ا عنرف 
 ...عليه

  طفال بعد. كبرية: كان فيه  ك ابتسم  ابتسامةً 
ق ورا  األواننام و ن وابتسننم  ،ننارة، ال  ننؤم   بننداً  نندك األشننيا  و نصننش اننند  ال  نسننا

  ف ر بإبابية، ول   م  يعلر؟ 
األحنداث  دُ صغري، ول نه غري موثوق  بنه وي ناد الواقنع و م ن  صبش يف نفس اند مصبا   

ضنعأل واعنه شني اً فشني اً حنىت  طنيش بنه رينا   واخنر الشنتا . ان  األينام  ُ  وانا .يطيش به
 ختيل  اند.  ويف اةقيقة  ن ريا   واخر الشتا   طاح  به  ب ر يا

يف البقالننة وقفنن  ،ننارة  سنن ل  حنند العمننال عنن   حنند  نننواا اةليننب وإىل جانبهننا وقفنن  
ماجند منع  ختنه مننرية  . نت ر هناينة اللقطنة، فنإذا  نا  نرأ لقطنًة  خنرأ من  بعيند اند  له  

واحننندة عنننندما دعتهنننا مننننرية إىل العشنننا  يف  حننند  وابنتهنننا وابننننة عمنننه الننن  م  رانننا إال منننرةً 
وبُنين  يف اةنال القصنة  .كنانوا مجيعناً اننا  يف  حند  ركنان البقالنة  .م السنعيدة اهالينةاأليا

حنىت يف  حلن، األوقنات. انصنرف  ببصنراا يف اةنال  امل يفة ال  م ختطر هلند عل  بنال  
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و ولنن   لنن، اجملموعننة البعينندة ظهراننا و لقنن  بعلبننة اةليننب منن  ينند ،ننارة واقتادهتننا خننارج 
 ...خمنوق ع   ل، القصة باحتعاجاهتا، ويف السيارة  خربهتا بصوت   امل ان غري عاب ة  

 ...ح  
 بس عمرو ما ختيل  انه بيستععه هلدو الدرجة. . كيد مشروا  واج      

 يدل عل  نية  واج. ش    اند، ان  جمنونة بصراحة، ما يف  و  
 عمه يف  مب قادرة  شوف  االدليه الل  مثه ع  الشمس؟ ليش يطلع مع بن       
 طلعة عائلية االش ه، إحنا يف جمتمعنا  صري طلعات م  االنوا؟       

 ...ال، ل   ح  
 مع ان احسا،  الداخل  يقول انه مستحيه يف ر  ...ال  قول  ح   وح        
 ...مستحيه يي   مين  دو السرعة ..يتاوج غريو      

 شف  اشلون!
 ون عليه ليه هنار عشان يتاوج. مع  كيد اهنر يلح   ل   اخته و مه و اله كلهر،      
 ...إن  منرية املفروض اهنا صارت صديق       

 اصربو يا اند، آنا يف  قرب فرصة ان شا  اهلل  حاول ا، ل بدرية.         
 ال! ال  س ل  بتا اً،  نا ما اح  عرف  و ش  .        

 ...قهمب قايلة ل، ش ، ملعلومايت اهاصة عل  األ
  رك   احال،، و  ، يفم  فضل، خل   .ال! ان  ما  عرف  حتتف   بسر معاو       
 الفضول عن،.        

  ي ، حد منهر شاف،؟
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 ...وادا ما يهر  صاًل ألين ما ...ال، كانوا بعيد وآنا عطيتهر ظهرو بسرعة      
 ها: صبع  بوا   لو   والتف  إىل ،ارة جبدية  
 ،  حدر !  لم  بدرية و  س لينها ل ،ارة،  حدر ! حتم  
 ا صديقتها اجملروحة الشعور وصمت  االثنتان.واد ت ،ارة م  رو  

 صنننحش بعنننخ الننندفا ر يف غرفنننة املدر،نننات و   يهنننا ،نننارة نصنننالهتا امللوننننة  انننند وحيننندة  
 :وبطنها اآلخد يف االنتفاهل بامسةً 
  عطيين األمان لو   لم ؟

  قاول  مع البنات عل   ورق دفا ر،  لوان، ؟خديت ش  م   غراض  ... فضل       
 ...حصة م  حصص       

 ...ال، ، ل  بدرية
 ر وجهها غضباً: مامها وي فه  و لق  اند الدفرت بعصبية   

آنننا مننا حنندر ،؟ منن  فضننل، إذا بقنن  عننند  ذرة شننعور احرتمنن  رغبنن  وال  قننول   و 
 ش  .

اللح ننات لننو كاننن  لننديها القنندرة   ننن  يف  لنن،  .ك  شننيش بوجههننا و سنند  ذنيهننا بقننوة
كوالنننداا علننن  انتنننااا السنننمع مننن   ذنينننه وقتمنننا يشنننا ، ول ننن  ،نننارة  قنننرتب منهنننا و قنننول 

 ،اخرة:
 امسعيين بس، آنا ي   ا ذي،؟ .يا جبانة، واجه  الواقع

 و صاًل ان   ذيتيين وايد يوم ، ل  بدرية بعد حتديرو ورجائ . !طبعا ي         
 ...امسع  ، ي ، ما دام  سمع 
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 و ح م  اند إغالق  ذنيها ومه  بالنهوض ول   ،ارة منعتها وا   قول:
 بن  عمه ما كان  راحية معاار،  القوا معااا بالصدفة يف البقالة!

 واد ت اند والتفت  إىل ،ارة ال  واصل :
 ولنننو صنننربيت مخنننس دقننناي  كنننن  بتشنننوفينها  نننرو  منننع ،نننواقها و نننرتكهر، وال يف  و نينننة ال

 ل طوبة.لواج وال لا ل
 و نفس  اند الصعدا .

طلع  لنه بعثنة ألمري نا كنان  .عل  كه حال فيه ش  ثاين ما  درو  ي  واال ال.. !جبانة
 واو ح   يقبلها. ..طالبها م   مان

 ان  مت كدة؟        
ننه البنن  يف املوضننوا مننا ادرو لننيش، ومنن  ا،ننتنتاجايت اهاصننة  ظنن  انننه  إو بننس اننو م ج 

 ه ما يرو .  قبي  يرد  
 يردين؟ ليش او ب يفه واال ب يأل ابوو؟       

 ...بصراحة ابو  ي  ط 
 عنيدة وشيطانة، و ة   غلط  عل   بوو. !بصراحة ان  الل   ب  ط       

بيند  ضنرب كاألطفنالكان  انند  بتسنر وان   قنول كلماهتنا األخنرية وان   ت ينه  باانا يُ 
ف نننرة ،نننفر ماجننند  .غننري منننريش نتا نننا شننن    ، ول نهنننا عنننادت و،نننهم ، لقنند كنننان ي،ننارة

كاننن   رينندك  ن ينت ننر معهننا إىل األبنند،  طلقنن،  نننا و ح وعلينن، االنت ننار . خافتهننا كثننرياً 
 ش  ، وإال فلس  حبي ..  مؤشر يدل عل   و   دون  و  بإىل األبد 
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 ثنا  الغدا   علن  انند النبن  ال بنري، و خندت األم  تحسنر علن  الشناب الو،نير الطينب 
قلنننننب الننننندو فقد نننننه ابنتهنننننا والنننننتقط األب الر،نننننالة وكالعنننننادة   ننننناار ب ننننننه م يلتقطهنننننا، ال

 و نحنش وقال:
  يل ماو.ص   

ول نننه اختطننأل ال نن   وشننربه ك  خنند  عا بننةً  و خنندت  ننأل ال نن   وانن   ن ننر إليننه ن ننرةً 
 حيمد اهلل، وحسش يدك. 

 ال فائدة م  ادا األب، لو كان فقط  قه كتماناً! 

ال  حنننداث مجيلنننة، ال  خبنننار ،نننارة  و ،ننني ة، ال  . خنننرأ منننرةً  ام  نننر خاوينننةً اننن  األيننن وانننا
 ...  ش   عل  اإلطالق

واةيناة  .ينري غ وال يبندو  ن األمنور  نوح  بن و   . قريباً و نته  عدة طنالق انند شهر   بق   
 نننر بر ابتهنننا علننن  انننند،  ينننارة ينننوم ابمعنننة لفيصنننه و ،نننر ه، ولعبهنننا منننع  طفالنننه  و  نننر، 

 ...     و مر   بار فاا ضغط دمه مرةً  رقدك كه عام  ها املعتاد الدو يُ ومرض  بي
اننند  ناولننه حبننة الضننغط و سننقيه املننا  ك  لننس جبانبننه حتنناول التسننرية عنننه و لبيننة طلبا ننه 
ال ثنننرية، ويف اللينننه  سنننمع املو،نننيق  القادمنننة مننن  غرفنننة ،نننعد.  حيانننناً ينننرن اهلنننا أل و رفنننع 

ماجند حينناول االطم نننان عليهنا كمننا  فعنه انن ، ول نن  يغلنن  اهنط يف وجههننا، فالسنماعة 
 يبدو  ن مرات االطم نان  خدت  تباعد. 

 
قليلنة ويعنود إىل عادا نه القدحنة، و لفايوننه و خبنارك وبنرام   شنف  بعند  ينام  انو األب يُ  واا

والشننننتا  يلفننننظ  نفا،ننننه األخننننرية، يلف هننننا رياحنننناً يف منتهنننن   .حيوانا ننننه ومصننننارعا ه اةننننرة
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اهلنناا  باةديقننة و صنندر  صننوا اً ال  سنناعد علنن     الشننعر وال ر،نن   يننا  حتننر  السنن أل. الر 
 النوم يف الساعة الثانية لياًل، وما بال القطط ال حيلو هلا الشعار إال يف ادك األوقات؟ 

فتحنننن  اننننند النافنننندة و خنننندت هتننننش القطنننن  ك  صننننرهل  مننننا ول نننن  م ي ننننرتث  ننننا  و 
وانطلقننن  حننننو البننناب،  ف غلقننن  النافننندة بعصنننبية  وم  ننند منننا  لقننن  بنننه عليهمنننا،  .منهمنننا

، الوالننند الننندو طلنننب إليهنننا  ن  سنننرتيش و رتكنننه يقنننوم درجول ننن  اننننا  مننن  ،نننبقها إىل الننن
 باملهمة.

 القطاوة وق و  م  النوم يبه؟ 
 ال، آنا وق ين صو ،، قل   كشهر عن،.        

 آنا آ،فة يبه، بس ا ععوين وايد وايد..
 ر، روح  ان  دار . ي   نا رايش هل        

الرينا   .بعند قلينه ذاب  إىل غرفتها واختف  صوت القطط، ول نها فتحن  عينيهنا ثانينةً 
واألشننننعار، اآلن  صننننبح   ننننرف شنننني اً علنننن   ال ر،نننن    ال   تفنننن   ننننا   .جننننداً  ماععننننة  

 خنننرأ فنننر ت علبنننة  ةً   مننن  النافننندة منننر   طل ننن .ر األعصنننابينننو    األرض اننننا واننننا  بشننن ه  
  يبندو  ن الوالند  لقن  بتلن، العلبنة لينت لل من  القط ن .عل  األرض ملقاة   فارغة    حدية  

 ...إ عاجاً منهما ف صبح   شد  
 خننرأ خرجنن   ةومننر  ذلنن،.صننعب مننا  ول نن   ،  وجههننا وحاولنن   ااننه الصننوتغط نن

يفنتش من   وفيمنا ان   لنتقط العلبنة مسعن  صنوت نافندة   ،م  الغرفة وانطلق  إىل اةديقة
ر ،نه مسننتهعناً  وجنه  بيهننا، فنريأ العلبننة يف ينداا فيهننا   واننا  يطننه   .فنوق فرفعن  ر ،ننها

 ومتضايقاً.
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نن انندك الفتنناة، لقنند  د حننائراً، مسنن ينة   غلنن  األب النافنندة وجلننس علنن  حافننة السننرير يتنه 
الننننوم فحسنننداا علننن  ذلننن،،  بن ي ننننة   والتفننن  إىل  مهنننا فرآانننا نائمنننةً  .ا،تعصننن  عليهنننا الننننوم
 الع ،  ليس  مر احة الضمري عل  األقه؟ ول   م ال  نام قريرة  
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 رحلة للى       
 الهفح        
 اآلخر       
 

من  األرض، وين نر إىل  ين نر إىل األ،نفه فنريأ املسنافة قريبنةً  .علن  السنفش راشد جنالس  
كننان   لقنند .  عائننداً كثننرياً انندك األينناميتسننل  لقنند  صننبش  .بعينندةمننا  نناال فننوق فننريأ القمننة 
يف  مسننش جبهتننه وشننعر جبفنناف   .ة العننودةر مشننق  اننو يتعش نن ول نن  اننا ،ي نن   نننه ا،ننرتا 

ك اختطأل ال ن   من  يند مارينا وشنرب نصنفه وعناد  .حلقه فا،تنعد  اريا وعاد يتسل 
 يتسل ..

ويتسنل   حسش العرق ع  جبهته ويتننفس بعمن    .ما  ش  التسل ، ما  ش  االضطرار إليه
وصننلها  كننان قنند  القمننة .ال  بنند  منهننا ورحلتننه بعينندة   ول نهننا قريبننة   .حننىت يصننبش يف القمننة

 ...بد ت عل  السفش اآلخر ،، واة اية بد ت قبه القمة ب ثريبعد اة اية
 !كينأل ،نيهبط؟ منا  صنعب اهلبنو   . ،نفه مننه اآلخنر شعر باالكت اب واو يرأ السنفش

 نناُو  األم  . خننرأ كثننريةبنناألم وب شننيا   حننىت الصننعود كننان  ،ننهه منننه ألنننه صننار حمفوفنناً 
بعه اإلنسان ينساك  و ينس  كثرياً منه ول   العودة إليه  شحد األشوا  القدحنة.. ومنع 

  ...ذل، فال بد م  الناول
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ننع  .يف جسنندك،  دميننه، ول نن  البنند منن  الننناول مننؤم   األشننوا  هلننا وخننا   إنننه لننيس شنني اً يُنق م 
ينالقننون إليننه رغننر  ..ه النننا  واننر لننه كنناراوني ننننال   إلينن ول نننه شنن     ،إن  ُرينند لننه القمننع

 ...انو ينننال  علن  الندرب الشنائ، إىل  ن يصنه لتلن، النقطنة علن  السنفش إرادهتر، وانا
 وصه  خرياً..

ر ،نننه احتعاجننناً يف  لننن، اةعنننرة  كنننان الوالننند  صنننغر مننننه قلنننياًل، وكنننان يهنننا    .والننندك اننننا 
كننننان جالسنننناً علنننن    .يخ قنننندم عهنننندك بنننن ش واملصننننبوغة بلننننون  املبنيننننة باإلمسننننن  غننننري املسننننل  

 السعادة الداكنة ال ثرية الاخارف واملستقرة عل  بسا  المع يفرش اةعرة حىت الباب.
 ! واللنه ط ر ط ر ة!واللنه ش   

وجهنننه  حننننأل، شنننعرك شنننديد السنننواد،  .يف ان سنننار البننن ا سبلننن و منننام األب الغاضنننب 
يف العشنري  من   شناب    و   كمن      ة ،وادمها، ومن باك  قه عرضاً لشد   ة  عيناك فيهما حد  

 التف  إليه والدك حبن : .عمرك
 ة  ما لقي  إال بنته، ما يف غرياا يف الديرة.وان  ا
 خالص انس  كه ش ، ال  ضاي  نفس،. يبه ادا الل  صار،        

ختل  واحند مثلنه يردننا وعندرك إن احننا منب  غنينا مثلنه، اش كنان؟ منا  قنول يل اش كنان؟ 
 احنا م ؟ ما يدرو
 يبه الل  ما يعرف، ما يثمن،.        

 والتف  األب بغضب.
ما يعرفين؟ فيه  ح د يف الدوحة ما يعرفين؟ وال يعرف  بنوو وجندودو؟ يف  ح ند منا يعنرف 

 ان احنا  آصه نا ، و حس  منه بعشري  مرة؟
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 صم  االب  معدوم اةيلة فعاد األب يفر  يديه غي اً وقهراً:
ت حنن  بيتننه، الننندل! اللنن  مننا فيننه مننرو ة.آك يننا القهننر، يننا  نننرب  يننا ليتننين طحنن   ليتننين مننا  ش 

 مريخ اليوم وال رح  له.
  خد األب خالهلا يلهو بلحيته، ك  وقأل: يه براةً م حيتمه راشد فغط  وجهه ب ف  

 امسع يا راشد..
 :ةً تد متوعد  بيه   صبعرفع راشد كفيه ع  وجهه فر أ 

 ر عليه.  شتغه معاك واال حىت  سل  ف االرج ال واالبال،  عار  
 آنا آعارفه بعد ما ردين؟ شتقول يا يبه!         

  علين، ح ن  آعنرف إن النام  يندور واللن  الينوم يتغل ن .امسع يبه، آنا ابنو  و عنرف منن،
نن اللنن  حق ننر  و  ننرب  علينن، واننن   حسنن   .ه  سناحمهبناكر بينن، يتمسننش فينن،، ل نن  حتم 

 يه..منه ما يستااه حىت  سلر عل
النندنيا بتنندور يننا راشنند، وبنناكر ح نن  بينن، اننو واال احنند منن  عيالننه ينن  يتواصننه معننا ، 

نننل ننن  خل ننن ر اننننه رد  بنننو  قننندام ر بعنننه وانننو  خنننس  ننندك   .ال، و ننندكر اننندو اإلااننننة،  رج 
 ر  ا إال باةرام.الرجاجيه، وما مجع فلو،ه الل  يتف   

 احنا  ار صغار، ل   حىت لو يبه، ال حتايت ش ، صحيش انه بالع نل السوق و        
 ق إين باحط يدو يف يدك يف شغه.افتقرت ال  صد          

 ال يف شغه وال يف غريك، فهم ؟
 فهم  يبه.      
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شننوف يننا راشنند، إن حطينن  ينند  يف ينندك واال يف ينند  حنند منن  طرفننه آنننا بننرو مننن،، وال 
 ا،احم،.

 غضباً: ةه املر فد راشد واقرتب منه والدك و مس، يدك ب ف   نه  
  رأ باغضب علي، وآنا يف قربو ليوم الدي . !شوف، مب آموت و نس  كالم 

سنن  مننع  يقلنن  ألنننه ،ننينفد وصننيته النن   ت  قبننه راشنند ر    بيننه وطم نننه و وصنناك ثانيننة بنن ال  
وم حننن  قبنننه  ن  .ر ابنننه  ننندا الوعننند كنننه عننام حنننىت مننناترغبتننه  يضننناً، و خننند األب يننندك  
بنننن   ماليننننة   وظلنننن  مثننننة مسننننافة    يضنننناً  فقنننند  طننننورت  ار ننننه يغتننننين قلننننياًل، و مننننا اةمنننندان

 األ،ر  .

 . خنرأ ال   ناد  دكر ووصه إىل نقطنة   انال  راشد مرة  خنرأ عل  السفش اناالقًة طفيفةً 
 املتحننر ، بننه كاننن  فتنناةً  ول نهننا م   نن   لنن، ابالسننة علنن  ال ر،نن    .انننا  ر أ نيلننة
خنندااا م ر حننان حتنن  مشننس الضننح  وشننعراا  .يف اهامسننة عشننرة منن  عمراننا  تنندف  صننباً 

  .هنننا األ،نننود السننناقط علننن  كتفيهنننانق  فنننوق نُ  داكننن    ا كسنننتنائ   لوهُنننن المعنننة   مسي نننة   ضنننفرية  
مع  مها  ستعرض ما لندأ البنائع املتعنول من   مشنا  ومراينا ومالبنس.. م  كان  واقفةً 

وقننرر  ،ا يف اةننالو ععننب  نن  الحننظ  و ر ننا م    بننه للشنناب النندو ن ننر إليهننا منن  بعينند  
و، ل عنها وعرف امسها وا،نر  .ول نه م يراا ثانية .لريااا  ن حر م   مام بيتها كه يوم  

كنننان يف العشنننري   و   . الهنننا، وعنننندما يننن س مننن  رؤياانننا  خنننرب  بننناك برغبتنننه يف الننناواج  نننا
 و م تمنننه الرجولنننه آنننندا  خاصنننة بعننند  ن بننند  يعمنننه منننع  بينننه يف  ،الواحننندة والعشنننري 

فننانطل  األب مننع ابنننه إىل بينن  والننداا منفننوهل الصنندر متسننلحاً ب صننله  .ر ننه البسننيطة ا
العرينن  ومسعتننه الرنانننة كرجننه حيبننه كننه النننا ، م ي نن  يعلننر  ن األصننه والفصننه والسننمعة 
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  البشننر الطيبننة ال  عننين ال ثننري لنندأ بعننخ النننا ، و ن النقننود  صنننع كثننرياً منن  الفننروق بنن
عنرف اندك األمنور عنندما خنرج منتنوف النريش متسناقط العُنرف  .و غل ب كفة م  حتل هنا
 داميه م  بي  اةمدان.

 وما العمه اآلن؟
لننو كننان اننو  ب الولنند وابنن  ذلنن، الرجننه  ب البننن  هلننان األمننر، ال،ننتطاا  ن يقبلننه ألنننه 

ول نن    .قنندمي، رُفننخ رجننه وقبننه رجننه منن  العائلننة بنندالً منننه    ،نني ون  ثابننة إصننال  خطنن
رجالنننا صننعالي،  و كنن ن بنا نننا  البنننتهر ك نقبننه رجلهننر البنتنننا وكنن ن   كيننأل يُننرفخ رجلنننا

 ...صعب.. مستحيه  قه قيمة م  بناهتر، ش    
 كيأل يهدرون كرامته وكرامة  بيه برفضهر السافر ويقدم هلر ابنته الوحيدة، حبيبته اند؟ 
ال ومسننننش راشنننند دمعننننًة ملعنننن  يف عينيننننه، إنننننه رجننننه جمننننرو ، نعننننر، منننن  قننننال إن الرجننننال 

 ينعرحون.. 
ال يسننتطيع  ن يغضننب  بنناك يف قننربك،  يضنناً مسننتحيه..  ؟ك غضننبة والنندك، منناذا يفعننه  ننا

 ول   اه يفعه ذل، براً ب بيه  م انتقاماً لنفسه؟

عند البناب  منام البنائع املتعنول  ال  كان  واقفةً  ابميلةُ  ةُ ول   اه ادك حقاً نيلة الصبي  
املنننر ة ابالسنننة علنن  ذلننن، ال ر،ننن ؟ مسننن ينة،  مننع  مهنننا؟ انننه  صننبح  نيلنننة حقننناً  لنن،

ح هننا يف الننندنيا قلينننه، كانننن  آخنننر  خبارانننا لدينننه  هننننا  اوجننن  شننناباً مننن  معنننارف  بيهنننا 
عنننن  ال عنهننننا و شنننني اً يعلننننر  وعنننناد ال .األغنيننننا  ك  باعنننندت األمنننناك  وانقطعنننن  األخبننننار

كمننا    ولنند  علننر عنن  ح هننا القليننه، ال ول نن  بعنند اهطبننة وقبننه  ن يعلننر  هنننا انن    . الهننا
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 -بن   خيهناال ابنتنه كمنا مسنع بعند خطبنة يضناً  -وحىت  وجها  ناوج عليهنا  ،مسع وال بن 
 بعد  ن ي س م  اقناعها بالسفر  للعالج.. 
 منام حعنرة اال،نتقبال ن ر نه الفضنولية الن    رأ انه الح ن  وان  علن  ذلن، ال ر،ن   

ا،تقصن  منا  ركنه النام  مسح  وجهها مسحاً ،ريعاً حبثن  خاللنه عن  الفتناة القدحنة و 
ج  كمنا كنان يت يلهنا، بنه إن منرمي وقبلهنا  م فيصنه الندُ  منها؟ اكتشأل  هنا م     بدر  

 ... مجه منها، مرمي بالدات  مجه منها ب ثري اآلن

 .ك ملاذا بدا عليها الربا ة عندما  ملش إليها  ا فعله  بوانا؟   كند  هننا م   ن   علنر بناألمر
 ،يف اندا اهصنوص إذ انو يف من واك ينت نر  ن يندور ال نالم شن     لدل، م يقه  حد   و  

عنرف لقند  .ول ن  م حيندث شن   .ويف ر يف اال،تعابة املنا،بة ملثه ادا األمر إن  ثنري
ننن قنننط يف جملسنننها ذا   هننننا م  علنننر  ر فيهنننا يف ينننوم مننن  األينننام،  منننا شنننقيقها علننن   ب ننننه ف  

عننناو  الساد،نننة مننن  عمنننرك آنننندا . نعنننر، ف نننان  صنننغر مننن   ن يعلنننر بننناألمر إذ كنننان ال يت
وضننح  الرؤيننة، ذلنن، املتغطننر  م سننرب ابنتننه عنننه ور ننا م سننرب حننىت  وجتننه، وكنن ن منن  

   ...خطب ابنته كان ف راً 

لننن  هلنننا بننناالً يف دخلننن  منننرمي إىل خمننندعها وفوج ننن  بن نننرة  وجهنننا امللي نننة باالاتمنننام، م  ُ 
الفضننولية واملنعدبننة النن  م  راننا منند ُولنندت البدايننة ول نننه نادااننا ويف عينيننه  لنن، الن ننرة 

 اند، فابتسم  نوعاً م  االبتسام م   بتسمه مند ذل، اآلن.
* * * 

كان الطفنه يندق البناب بيدينه ك  صنبش يرفسنه بقدمنه. اختفن    .عل  الباب طرقيتاايد ال
ال صنغرياً فن عنندما ي نون حعنر العندو   .مننه ال خنوف   .ثقينه، قلياًل ك عناد يضنربه بشن    
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منا دام حعنر عندو  صنغرياً، ك  ن   و بنين بيتن، ب منان   سنتطيع  ن  غنين   .خوف منه بتا اً 
 ...الباب مغل  باملفتا 

منا  مجنه البين  اآلن، ال  نقصنه  .انو السنقأل قند اكتمنه وانا . وقأل اهبط علن  البناب
 إال اةديقة..
انرات صنفرا ، واندك محنرا ، واننا  خنرأ  نا ثنالث     ا ثالث  ارات   مستديرة   انا قطعة  
 وانا الشعرة البا،قة.. اكتمل  اةديقة.. . خرأ بيضا  مثه البي  واحدة  

إذا  . حكندل، ال ينقصه إال  ن  راك  من  و  .ا دا ي تمه البي ،  صبش ال ينقصه ش  
 م يرياك مجيالً فل  ي ون مجيالً عل  اإلطالق..

 و ح لريياك مجياًل. بب  ن يؤخد ادا البي  إىل  م  .حان وق  فتش الباب
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    وللى  ابا  ِ ْير       
 من حقصل      
 اليا مين     

 
 اند  قأل دائماً عند املرور عل  وكر  بيها لتقول له:

 السالم علي ر، "مسا اهري يبه"  و "صبا  اهري يبه"، ويرد األب:
بنندالً منن  ذلنن، نادااننا  .حتيتهننا اليننوم م يننرد   ."اننال يبننه"، و ضنن  االبنننة يف حننال ،ننبيلها

بينندك.  جلسننها إىل جانبننه و،نن هلا عنن   حواهلننا يف املدر،ننة، و  لننر عنن   شننيا  متنوعننة ك 
 م  اةرج: قال بش    

 ...آنا ف رت وايد يف موضوع،
 موضوا يبه؟  و  

 إن  عند  كر موضوا؟
املناقشنة،  وين فخ وجه اند املبتسر، نعر، ليس هلا إال موضوا واحد يستح  التف نري و 

 ها آذان صاغية..كل  
  ب  اةقيقة، آنا ح   غلط .
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لو طلبنوا ر يهنا لتتنوي  كلمنة مل نًة علن  ال لمنات  ! خرياً! غلط ؟ ما  مجه ادك ال لمة
 ر بنننثم ، كلمنننة  ال  قننند   ل انننن  كلمنننة "غلطننن " اهارجنننة مننن  فنننر  بيهنننا. "غلطننن " كلمنننة  

،  ،نرا ينا ختيلن  بعند  ن ي سن  ان   ن يت بسنرعة وانا انت رهتا حىت ي س  م  مساعها،
 يف ماذا غلط  يا  ح العايا؟ .منها

دام مننا عرفنن   صننله وفصننله منن  قبننه منننا يف  مننا ..ح نن  مننا كننان ال م  طلقنن، منن  ماينند
 ...داع    صرف عقب ما عرف .. عقب ما

وجههننا ،نننروراً وابتهاجنناً واننن   نت ننر بننناق   وخعننه منهنننا وصننم ، وخعلننن  انن  وامحنننر  
 ال الم..

 ...عقب ما حبيناك وحبنا ...يعين
ننن ر األجننناا  اململنننة ليصنننه إىل ر  ُحننن د الوالننند وصنننم ، و نننن  انننند لنننو كنننان لوالنننداا  ر  و نه 

ر ،نها  وحاولن  إغنرا ك  واصنلة ال نالم  نا   .املواقأل األكثر  مهية كمنا يف  جهناة الفينديو
 علنننن  اإلطنننننالق يف ول نننننه واصنننننه صننننمته واللعنننننب حببننننات مسننننباحه، ال ععلنننننة   ،مؤينننندةً 
يف  وك ننننه يبحننن  ويسنننرةً   صنننابعه عننن  اللهنننو بننناهر  ويلتفننن  حننننةً   حيانننناً   نننأل   .ال نننالم
   إىل  ن بد ال لمات: ع   نسب ال لمات وطرق التعبري، و تابعه ا  الاوايا

رجننننع، إحنننننا طبعنننناً مننننا يصننننري ن لمننننه،  لوووو  آنننننا بصننننراحة  ةنننن  لننننو رجننننع مسننننتعد اقبلننننه..
  ...بس لو ف ر يرجع اال به .. رايهن غري  وح   احنا نتعرض للحرج لو كا... عيب

 عدبه:  ك ير،ه هلا ابتسامًة  بويةً 
 علشان، ان  بس.

 رضي  عليه؟ ت عليه ورفضته واة ش راً يبه..بس قول يل، ليش  غري          
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 د األب:و نه  
 رين من .. من  إين ا واصنه معناكفيه ،الفة قدحة ب  املرحوم  ُبوو وجدك، وابوو كان حيند  

ننن ومنننع   و   د مننن  طرفنننه ةننند منننا منننات، وينننوم عرفننن  إن مايننند ولننند ولننندك خفننن  اكنننون  ح 
 يته..عصي   ُبوو وعق  

عشان االسبب فرقن  بينن ر.. ل ن  من  كنر ينوم ،ن ل  الشنيخ يف املسنعد قنال يل إين 
   ...يته ألين  وجت، ولد ولدك قبه ما اعرف إنه م  طرفهما عق  

  خرأ!  ، لةً وصم  وقد بدا عليه الضي ، ال  س يل  
 بوانا امل افن ة  املهنر انو الرضنا الندو يسنتح    ،ول   ال يهمها  ن  عرف  فاصيه  خنرأ

حاولننن   ن  ،نننريعة   شننن ر   ت   تمننن  شنننفتااا ب لمنننا .مننن   جلنننه ألننننه منننأل قلبهنننا بنننالفر 
  فرغها م  االنفعال الدو يعرتيها وا   نهخ ،ريعا..  ي  ادك األم؟

ا النن   هننن  مقاطعتهننا املعنويننة عد بننه ابميننع حننىت ماري ننوانتشننر خننرب العفننو يف املنننال، و،نن
ماجنند يومنناً ونصننأل جننااالً بنناألمر.  مننام التلفننون ععننات اننند  ول نن  ظننه   .لننألب فننوراً 

 اماً ع  اال صال به، لقد  صبش طليقها وم  غري ابائا  ن  تصنه بنه، كمنا  ننه  ملنش إىل 
  موقفنه  م  ة ة العلر بتغري  ي   نه قد ال يعود بعد الطالق.. احتارت كيأل  علمه وخش  

يف اهامسننة  به إليننه ش صننان: املنندير، ومراانن   ول نننه علننر بنناألمر، ،ننر   لننو كننان قنند  غننري.
ب إليننه اهننرب عشننر منن  العمننر انطلنن  إىل النننادو النندو كننان يننرأ فيننه ،ننلفه  حياننناً و،ننر  

الشننننعور   خنننرأ، كيننننأل يواجننننه والنننندك اجملننننرو  وانننننا يُعنننند  ماجنننند ملشنننن لة   .ب  صننننالً املسنننر  
منن  النندعوات الصنناةة  برغبتننه؟ بعنند  ن قبلنن  خديننه ابتسننم  لننه نيلننه ودعنن  لننه ب ثننري  

س ول ننن  ماجننند كنننان يتنننوج   .الصنننغري ليلقننن  األمنننر القبنننول لدينننه وطلبننن  اهلداينننة ألخيهنننا
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ا صننه بوالنند اننند النندو  فقنند لنندل، .خطننوة وفضننه  ن يت كنند قبننه  ن سطننو  و   ،خيفننةً 
 خنننربك  ننننه  . األخنننريقتنننه االحتفالينننة املعهنننودة قبنننه التغنننري  ا،نننتقبه صنننو ه عنننرب التلفنننون بطري

 ،يسنن ل عنن  صننحته، وملننش راشنند  لميحنناً حنندراً بنن ن موقفننه  غننري منن  رفننخ النناواجا صننه ل
 ف خربك ماجد  نه يريد  ن يعود إىل ابنته فرحب به وب اله.

ك وال اننو ابنننه ابنننة ذلنن، الرجننه فننال اننو ولنند ورفننخ رفضنناً با نناً، وإذا رد   ثننارت ثننائرة علنن   
 ال يعلمننون  ن  لنن، انن  املننر ة الوحينندة النن  يريننداا،  ، بننوك.. وكنندل، ثننارت ثننائرة ماجنند

انن  اإلنسننان الوحينند النندو خننرج بننه منن  قننرب  خيننه، ذلنن، القننرب النندو ضننر روحننه عشننر 
 ،ن ؟ حسناً فلنعد ثانيًة إىل القرب وننت ر عشر ،ن   خرأ.

 فهنننراً بالننداخه بينمننا األم  ب ننن  يف األب م خننرج ماجنند م فهننراً مننن  بينن  والنندك وظننه  
إذ  لقنن   ننا اإلبنن  يف م ينندريا قبلهننا ب بعنناد مشنن لة ابنهمننا، وصنندمتهما اةقيقننة  .غرفتهننا

.  مننا العمننة فحاملننا ا،ننتقبل  وجننه ابنن  شننقيقها امل فهننر  عنندت العنندة المتطننا   وجهيهمننا
ينننتر ا،نننتعداداا  ول ننن  قبنننه  ن .لتتوجنننه بنننه إىل بيننن   خيهنننا ثانينننةً  ها املتحنننر  منننرةً كر،ننني  

 البنه.  فاج اا  خواا بايارة  

إىل منا حتن   ثانينةً  يف الغرفة جلس ماجد القرفصا  حيسب األمور، يعلر  ننه لن  يعنود منرةً 
السنننطش بننن و حنننال مننن  األحنننوال، ول ننننه ال يطيننن  االنت نننار  كثنننر مننن  ذلننن،، فمنننا اننن  

د  ننه  يضناً ه األمنر، بي ند؟ ول نه يعلنر  ن والندك يف النهاينة ،نيقباهطوة القادمة؟ اه يتمر  
ر ننا آن  وان اعننرتاف  آخننر..  كننر شننهراً آخننر ،ننينت ر يننا  ننرأ؟  .نت ننار عننب منن  طننول اإل

يصننه ماجنند إىل انندك النقطننة حننىت ينفننتش البنناب وينندخه  بننوك ويقننأل  مننام ،ننريرك  مننا إنو 
 يرافقننه إىل بينن  ذلنن، الرجننه، فيطننري ماجنند وسننربك  وافقتننه علنن  العننودة لاوجتننه علنن   ال  
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يف السننيارة ين ننر ماجنند ليو،ننأل ابننالس  رحنناً إىل بينن  محيننه مننع األب اآلخننر، يو،ننأل.ف  
يف  قبيلننه ول نن  ال جمننال اآلن، ي تفنن  باالبتسنننام  إىل جننوارك ويضننح، لننه، يشننعر برغبننة  

واننو يعننود بن ننرك إىل الشننارا وكف نناك علنن  املقننود، يضننح، يف نفسننه: حسننناً، عرفنننا كيننأل 
بننننال  ننننوائر متطابقننننة، ول نننن  كيننننأل يسننننتطيعون  ن  يسننننتطيع اآلخننننرون  ن يعيشننننوا فننننرادأ

 فقط؟ واحدة   و م   واحد   يعيشوا ب ب  

بعنند طننول جفنناف، التفنن   حولنننه  غايننرة   كننان دخننول ماجنند بينن  راشنند كهطننول  مطننار  
األ،ننرة كلهننا  ننا فيهننا فيصننه مننا عنندا اننند النن  طلننب ماجنند  ن يسننلر عليهننا، وم يننرد لننه 

بعننند  بعيننند   وجلسننن  يف ركننن    جنننا ت  شننن  حبينننا     اهنننرب و ويف اةنننال  لق ننن ،األب طلبنننه
التحية القصنرية. وكمنا ا،نتوعب راشند ماجند من   ول ن نرة ا،نتوعب يو،نأل بعند دقنائ  

 .بينه وب  عل    شا،ع   فرق   .م  جلو،ه معه
 اا، مىت نرو  ا  مة، باكر واال السب  اباو؟

 ليش ا  مة يبه يو،أل؟       
 ما     رد اند..؟

 طبعاً. ال        
قوينة، وسفن  قلنب انند  ل ناةً  كوجه يو،أل ولوال  ن فيصه بينه وب  ماجند لل نا  ويصفر  

ت مجيعهنننا علننن  الشننناب ويصنننم  ابمينننع وانننر يتبنننادلون الن نننرات املتسنننائلة الننن  ا،نننتقر  
بتلن، الصندمة  الو،ير ذو الوجه البا،ر الندو دارت ن را نه بن  اةضنور وك ننه مسنتمتع  

 ما ا،ت ف  قال:وعند ،ال  ،ببها هلر
 آنا  صال ما طلقتها.
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، كينننأل حننندث ذلننن، وقننند  ر،نننه إلنننيهر ورقنننة  ا  منننة؟ ضنننح، واننننداش ابمينننع ثانينننةً 
ماجنننند واننننو سننننربار  هنننننا منننناورة ،نننناعدك يف اةصننننول علنننن  اال،ننننتمارة صننننديقه ا ننننام ، 

 و عداا  خوك إبرااير. 
علنن  اال،ننتمارة؟ احنننا يعننين انتننو برتوحننون  نندورون  وقيننع القاضنن  اةقيقنن  واال بتنندققون 
 ،وينااا يف البي ، وابرااير  ُخوو وقع  مجيع التوقيعات الل  فيها.

 و تش ، اند: 
 بس  وقيع، موجود عليها، آنا اعرفه.

 دك ابرااير، آنا مغفه عشان  وق ع بنفس  عل  ورقة  فصلنا حىت  وقيع  ماور، قل         
 للعلر حىت امس  م توب غلط، ورقر ع  بعخ؟ مستحيه  غامر ادك املغامرة، و         
 البطاقة غلط ألن صديق  ا ام  قال إن ال تابة يعين إقرار بالطالق، لدل،،         
 فنان ابرااير.املعلومات وانتو ما حسيتوا بش ! ابرااير لعب ب ه         

 امتأل يو،أل ف راً وراشد غي اً وانربأ  صغر املوجودي  قائاًل:
  ُخو  ياو ر، مايد؟

 ما يعترب  اوير يا ،عد، و صال الورقة ما  شبه ورقة ا  مة اةقيقية، يعين املس لة        
 كلها لعبة.        

   آخر:  لعب علي  يا مايد؟ وي  يه صوت  
 ...ال يا بو فيصه، بس ان  اللنه يهدا ، كن  وايد صعب       

 
 وحياول راشد إخفا  الشعور باهلاحة:
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ين علن  مسنتقبه تانس ألن، حريل عليها، عل  األقنه اندا يطم نعل  كه حال، آنا مس
 بن  معا .

 ورمس  اند الن رة املعا بة:
 يعين   ون  وج  طول الوق  يا مايد، وال  س ل عين وال مرة؟

 ادا عقاب ل، ألن، ختلي  عين بسهولة، وبعدي  لو كلمت،  كن   كيد       
 د.باعرتف ل، وان  بتعرتف  ح  الوال      

يف هناية الايارة يتعه ابميع إىل الباب و لتقط  ذنا منرمي جنا اً من  حنوار راشند منع ماجند 
 بيدك حاشيه و وج عمته إىل الباب: واو يس،  

تهننا علينننا عاينناة، وآنننا رضنني  علشنناهنا.. لننو اين قعننندت قننول حنن  امنن، نيلننة،  ننرأ دخل  
 ر مدة، ل ين قد رت دخلتها ويف األخري وافق  عشاهنا.اف   

منن   جلهننا انن  مننند بضننعة  يننام وانن   ابتسننم  مننرمي يف نفسننها، لقنند قننال هلننا إنننه رضنن   
 علر  ن دافعه األكرب رغبته يف إ،عاد اند وحبه ملاجند.. لنو كنان فقنط يسنتطيع ا،نتثمار 

 النقود كما يستثمر املواقأل ل ان  غىن األغنيا !

ضني ،  السنرير، الوقن ُ   عل ونثرهتا حوهلا  ثانيةً  يف غرفتها  خرج  اند ال تالوجات مرةً 
 ر فننع يننداا بال تننالوج  .ول نهننا  سننر   .م يبنن  لننديها إال شننهر  سننتعد فيننه ةفننه  واجهننا

بنن  اإلنسننان  حنننو فمهننا حننىت  سننتقر حافتننه عننند شننفتيها.. انننا  خماطبننات كثننرية   بننبط   
 بب  ن نفهر ادك امل اطبات ونف، الرمو ، بب  ن ن ون  كثر شفافية..  ...وقدرك
رت علنن  نفسنن  كثننرياً منن   م االنت ننار..  ولعلمنن   ن األشننيا  و كننن   فهننر الرمننو  لننوف  لنن

 قدرينة   وحسنابات   ال حتدث عبثاً، وال حتدث بالصندفة،  و  هننا بناألحرأ حتندث برت يبنات  
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 هنننا   وبسننداجة   .ال ننندركها ول ننننا ننندر  نتائعهننا فقننط فنسننميها "صنندفة" ودقيقننة   معقنندة  
م نن ،   ن مننا حندث كنان علنن  الش نفا بينمنا اننو يف اللنب، يف قنرار   رؤو،ننا ععبناً ونقتننع

منع  هننا  قنرب  ،يها صندفةً  م   بآالف املرات من  قنرار األحنداث الن  نصننعها وال نسنم  
 إىل الش فا لضعأل الرت يبات ال  خلفها وال  ال  نعش إال إذا وافقها القدر..

وذاابنناً  مننام  م ابامعننة واننو حشنن  جي ننةً يننرتا أ هلننا النندكتور عبنند السننميع  ،ننتاذ النقنند  يننا
 السبورة وقد  مس، كتاباً بيمينه ال   ،نداا خلأل ظهرك بشماله..

 تدكر  عابري وجهه ال  ا،نتعان  نا علن   وضنيش ف ر نه،  و الف نرة الن  قنال  نا  حندار 
 فآم   ا ابميع.. 
 يل و  بال تاب: 

  سري ا دا.." لصدفة.. الدنيا ال"ما يضعنأل ادا العمه او اعتماد ال ا ب عل  ا
  بتسر له.. ال يعلر  ن العصافري  عش  يف امل يفات.

يعننود ال تننالوج إىل م انننه علنن  السننرير و عننود اننند إىل مننا انن  فيننه.. ماكياجهننا بننب  ن 
ي ون " رضيا" ال يتصادم مع البي نة، بنب  ن يبندو م هرانا كمنا عرفنه ماجند و حبنه  ول 

بنندل، ومقاومننة األمحننر الصننارهل علنن  اهنندي  إال منندام غننابورو مننرة، لنن  يسننتطيع القيننام 
إىل انننند واننن  ختربانننا  خبنننرية امل يننناج الفرنسنننية. يف صنننالوهنا ن نننرت منننارو غنننابورو حبنننرية  

 برغبتها، وضح   ،ارة وا   شر  هلا وجهة ن ر اند.
  وجها حيب األرض!

وان   رفنع شنعر   ةً ويشرق وجهها فعن .ال يهمها ذوق  وجها .إىل وجه اند     ن ر بتمع  
 اند عالياً.
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   علم   ن  نف، و وايا عيني،  دكر بفينو ؟ اه  عرف  فينو ؟
 طبعاً.       

 اه  ريدي   ن  شبه  فينو ؟  ،تطيع إبرا  ذل،.
 طبعاً  ريد ذل،،  عطي، موافقتها بداًل منها.       

 حسنا ول   ،يقتض  ذل،  ن نفتش الشعر قلياًل.
 س شعرو باألصبا .ال، ال  ريد  ن ح

وانن   اختننارت كننه شنن     . ن  بنندو يف  فافهننا انتهنن  الربوفننة، حننددت اننند كيننأل حتننب  
مننن  التضنننحية بإععننناب مجينننع املننندعوي ، ألهننننا   نننراك بعينننين ماجننند، وم ي ننن  لنننديها منننانع  

 واحد فقط. لش ل  

نننننن   شنننننعار اةديقنننننة باملصنننننابيش امللوننننننة و صنننننبح  اةديقنننننة م انننننناً ،ننننناحراً  ا دحنننننر ي   ُ 
 .باملدعوات الاليت جلس  عل  املناضد املستديرة يستمع  للمو،يق  املنبعثة م  النداخه
ويف غرفتهنننا  خننندت انننند  سنننت مه  ينتهنننا منننع مننندام غنننابورو، ك ار ننندت ثو نننا األخضنننر 
بلون اةشائش ابديدة يف  ول درجات اخضراراا واملاي  باأل اار اةليبينة والوردينة بلنون 

ر ،ها إكليه األ اار الصغرية باأللوان نفسها ال  طاملنا جنرت  نا  األحالم اهلادئة، وفوق
 يف املروج املادارة ب  قطعان الغاالن.

وجههنننا لنننيس يف محنننرة  دخلننن  عليهنننا األم  سنننتععلها فومجننن  وشنننعرت بنننالقل ، عنننرو   
مشنندب.  ب وكننه شنن    مهنند   ة عنن  الصننقر؟ كننه شنن    الطمنناطر؟ وعينااننا ليسننتا يف حنند  

نننت م نننمننن  ال بعننند قلينننه   مننن  عينهنننا  فمسنننح  دمعنننةً  ،   ن ابنتهنننا  سنننحر األلبنننابه  حس 
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وابتسم ، إن، يف منته  ابمال يا حبيبن ، من  قنال إن العنرو  بنب  ن   نون فاقعنة 
 األلوان.

،ننارت معهننا ،ننارة حننىت وصننل  إىل م ننان االحتفننال، انننا  عافنن  مو،ننيقااا اهاصننة، 
ا ناك، واننا   يف كنه   نهنا  لنأل فراشنة  معاوفة ،نعد الن  ينسناب منهنا الشنالل ك  تطناير م

 مننا  .ها املتحننر  ب ن  نيلننة وب نن  معهنا  بينندةوفنوق كر،نني   ومنن  بعينند   ،راً ب ن  ،ننارة  ن ث  
اننننند ف اننننن   تسننننا ل، اننننه ،ننننتععبه مفاج هتننننا؟ اننننه ،ننننيحب ثو ننننا األخضننننر ب  اننننارك 

 ومجاهلا الدو ال ي يت م  كوكب آخر؟ 

علنن  ،ننريراا، كننان النننور مطفنن  يف  قية  ديها وانن  مسننتليننبنناألمس كاننن   ننرأ ال ننون بنن  
غرفتهنننا وكنننان ال نننون الننندو  نننراك مننن   ،نننفه ،ننناعداا املوضنننوا علننن  عينيهنننا يبننندو خالبننناً 

 حت  الضو  الدو ي يت م  النافدة، وكان يوم مجعة وكان يف ذانها قصيدة..
 ا دا عدت إيل     
 ا دا  بصر ، ماثاًل ب  يدو     
 ا دا عدت  بشوق     
  وحبب  وحن   
   ا دا عدت  بلهأل     
 ورن  وبشدو     
 عدت    خُد بيدو     
 عرب حبر  م   ن    
 وإىل غابات  ،حر     
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 م  حقول اليامس    
 و ار   م  ورود     
 وطيور  اائم    
 فعر   وإىل   مان     
 و،رور وغنا      
 وإىل جو  شدو            
 م   ري   وعطور   
 عدت  رفو  حالم    
 نيط  م  حرير    
  يام   ُ عدت   صبُ    
 بلون  حبور   
 ا دا عدت  وعادت حيايت   
 وبدا عدُت  حيا ذكريايت   

أل  نا شنعرك املقصنوص واملشندب،  لقن  ماجند بالفوطنة الن  كنان ينش ن ،وانا ، يف غرفته
 كان يرأ فيها وجه اند..  .و خد بفأل شعرك باجملفأل ال هربائ  واو يتبسر للمرآة

 إلي، يا اند..  قادم  
و كنننننون معننننن،..  -رة دقيقنننننة إذا كانننننن  الطريننننن  مادمحنننننة و مخنننننس عشننننن - سنننننع دقنننننائ  

، النربو  وغنري ة نة  م، ،ن كافئ حب ن ، حتوي،، ، عوضن، و عنوض نفسن  عن  كنه  
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 فنمن  بسنتاناً ملي ناً ب شنعار   خصنبةً  طيبنةً  املشرو  يل.. حب، الربو  الندو صنادف  ربنةً 
 نااا.. وارفة ال الل  ورق  وطاب ج

اني اً لنا ادا البسنتان ب شنعارك الع يمنة الن  ،ننتفي  ظالهلنا ونقتنات من  مثارانا اةلنوة منا 
 حيينا.

إهننا  .ر وير ندو البشن  خد ابرااير يطرق عل   خيه الباب ك فتحه ودخه فوجندك يتعط ن
  املرحلة األخرية، طلب إليه  خوك  ن ين ر م  النافدة، فر أ عشرًة م   صندقائه و صندقا

  خيه ينت رون.
 ما قل  ل، إين ما احب  لوي  البي ة باألصوات الل  ماهلا داع ؟ ؟بتسويها
 آ،أل، مضطر، ان  بتتاوج كر مرة!        

م  ،يارة  حد  صدقا     الشباب املنت ري ، وانطل  صوت دي،  ابتسر ماجد واو حيي  
إضافية   خيه بيدك حتيةً اك صدي  إىل األ،فه فحي    خيه، ال! والدي،  يضاً؟ ن ر ثانيةً 

إهنا الليلة  .ول   ال ب   صوت  مضح،   .و طل  بوق السيارة الدي   مرة  خرأ
 - به ،ريكب ،يار ه ابديدة الارقا  بلون السما  .الوحيدة ال  ل  يرفخ فيها شي اً 

و،نينطل  انو و لن، الشننرذمة  -رقنا  ألننه يريند مفاجن ة انند بلوهننا املفضنه يف السنيارات  
 .تطريقة شا  ه ب و  جا ت  اف  ال  

خنرج  خننوك والتفن  اننو إىل  خينه اآلخننر، إىل الفنىت املمسنن، بنال رة واملبتسننر علن  جنندار 
 ابتسر له وشعر  ن ابتسامته يف الصورة  اداد إشراقاً ومرحاً..  .غرفته

فننننرح   . عنننرف ذلننن، ألننننين دائمنننناً  حنننان لش صننن  و فنننر  لش صننن  . نننن  ،نننعيد  ح
 و  اد  طري فرحاً..  عرف  ن، فرحان   .    ن   ون يل وحدوال برية ادك ال ح
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ل  آخند  معن  اندك املنرة ول نن، ،نت ه يف قلن  دائمناً، و،ني ون امسن، ا،نر  ول ولند 
  ُر قه.. 

مننننر بينننندك علنننن  الينننند املوضننننوعة علنننن  ال ننننرة ال بننننرية يف الصننننورة واننننو يبتسننننر للوجننننه ذو 
 االبتسامة املشرقة.
 إىل اللقا  يا  محد.

ة ال بنرية الن  ي نه م  النافدة األخرأ، إىل املساحة اهضرا  ال   رعها األطفنال، اة  ك  ط
،ننعيدة.  كسننبه من ننر اهضننرة شننعوراً غننامراً بالسننعادة   نقننداا منن  املننوت ووضننع هلننا هنايننةً 

 ،، عناد إلينه طينأل األطفنالعناد إلينه ذلن، املشنهد األ،نطورو  فلنه والتفاؤل باملسنتقبه،   م  
ي ننة حتنن  ضننو  القمننر او صننعننادت إليننه  و  هتر واننر يؤرجحننون ،ننالهلر الصننغرية ويغنننون للح 

احتنوأ كنه ذلن، وانطلن  بنه  اهاف  قبه  ن ي تسن  النرتاب باهضنرة واإلشنراق واألمنه.
 إىل اند. 
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   يت الطفلة حتمه بيتها ابميه الدو انته  لتواا م  صنعه.
 حه، حه.
   مهننا؟ ال شنن   إال ابنندران النن  علنن   حننداا ر نامننة    الطفلننة حننائرة،  ينن  ذابنن تلف نن

، وال شننن   آخنننر.  ننننادو ثانينننة، فيننن يت صنننوت 2114ابرينننه  25كتنننب عليهنننا: االثنننن  
 اند:

 عايدة، آنا يف اجمللس.
انننننا   بواننننا  يضنننناً،  عننننرض عليهمننننا بيتهننننا و سننننتمتع بسننننماا  . ننننرو الطفلننننة إىل اجمللننننس

وفعنن ة ينن يت الشننيطان الصننغري ذو الثالثننة  .عبننارات اإلععنناب الشننديد منن  اننند وماجنند
ينطلنن  حنواننا كالسننهر  . عننوام والنندو يرينند جنندب انتبنناك  ختننه ال بننرية مهمننا كلننأل األمننر

بعننخ النننا  ال يسننتمتعون  .يديننه وب ننه قو ننه فيقننع ويت سننر وسننبط بيتهننا ابميننه ب لنن   
 إال باهلدم..



 

 
222 

لصنننغري  محننند بضنننح ته بننند ك ا ضننناح،   ه موقنننأل  وهتنننر عايننندة بالب نننا  ول ننن  املوقنننأل كل ننن
 ،ك اننند وماجنند اللنندان  نننعش  ضننح ته دائمنناً يف إضننحاكهما ،ال يانيننة الطفوليننة املرحننة

 فال  د بداً م  إرجا  الب ا  واملشاركة يف الضح، ابماع .
 : علواا داشة فع ة  توقأل اند و ستبدل القهقهة بابتسامة

 ن .ق إين شف  ااملشهد م   مان؟ م  مثان  سع ،مايد،  صد  
ش   يف ادا املهرجان  ش  .. و   ماجد يصدق كه ش  ، يؤم  بإم انية حدوث  و  

 الدائر.. مهرجان األيام والليايل.
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نظر إحدى المؤسسات المهتمة بالبيئة   دنيانا كنت آمل أن تلفت 

كما أسميتها على لسان بطلي  -لتحاول إعادة زهرة البراري األليفًة 

في  إلى التراب القطري بعد أن اختفت منه, ولكنها لم تفعل.. -ماجد

طبعتها األولى, فهل تفعل اآلن؟ هل تمتد يٌد خضراء تتمتع بشيٍء من 

الصالحية إلى التراب القطري لتعيد  إليه 

"زهرة البراري األليفة" التي 

علمت فيما بعد أنها ما تزال 

تغطي مساحات شاسعة في 

النمسا وربما غيرها من 

الدول  األوروبية وبالد 

الشام, كما قد علمت أيضاَ؟ 

قريبة جداً, فهل يتاح  إنها

لذاكرة األجيال القادمة أن 

الزهرة اآلسر تختزن شذا هذه 

 كما اختزنته ذاكرتي             

            

المؤلفة                                           
  


